
Stary TestamentStary Testament

S E M I N A R I U M

P R Z E W O D N I K  
D O  S T U D I O W A N I A  

D L A  S T U D E N T A



Stary Testament Przewodnik do studiowania dla studenta seminarium 

Przygotowany przez
KoÊcielny System Edukacji

Wydany przez
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich
Salt Lake City, Utah



© 1998 by Intellectual Reserve, Inc. 
Wszelkie prawa zastrze˝one

Printed in Germany
Zatwierdzenie wersji angielskiej: 8/96
Zatwierdzenie do t∏umaczenia: 8/96

T∏umaczenie z: Old Testament: Seminary Student Study Guide

Polish



Niektóre rzeczy, które powinieneÊ wiedzieç 
na temat Starego Testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Âwiadectwo o Chrystusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Historia Starego Testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Przeglàd Starego Testamentu — Spis treÊci . . . . . . . . . . . . . . 1
KorzyÊci, jakie odniesiesz ze 
studiowania Starego Testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

W jaki sposób korzystaç z tego podr´cznika . . . . . . . 1
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zrozumienie pism Êwi´tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Studiowanie pism Êwi´tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Program seminarium oparty na studiowaniu w domu . . . . . 2
Program seminarium odbywajàcego si´ codziennie . . . . . . . 2

Studiowanie pism Êwi´tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wykres czytania Starego Testamentu . . . . . . . . . . . . . . 3
Umiej´tnoÊci pomocne w czasie studiowania . . . . . . . . . . . . 4
Zanim zaczniesz czytaç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
W trakcie czytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Po przeczytaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I Ksi´ga Moj˝eszowa, ksi´ga Moj˝esza 
i ksi´ga Abrahama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Abraham 3 ˚ycie przedziemskie i narada 
w niebie . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Moj˝esz 1 „To dzie∏o moje i chwa∏a 
moja” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

I Ks. Moj˝eszowa 1; Stworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Moj˝esz 2

I Ks. Moj˝eszowa 2; Stworzenie Ewy . . . . . . . . . . . . . . 12
Moj˝esz 3

I Ks. Moj˝eszowa 3; Upadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Moj˝esz 4

I Ks. Moj˝eszowa 4; Ofiara i rodzina Adama . . . . . . . 15
Moj˝esz 5

I Ks. Moj˝eszowa 5; Enoch uczy podstawowych 
Moj˝esz 6 zasad ewangelii . . . . . . . . . . 16

I Ks. Moj˝eszowa 5; Syjon zabrany do nieba . . . . . . . . 17
Moj˝esz 7

I Ks. Moj˝eszowa 6; Noe g∏osi ewangeli´ . . . . . . . . . . 19
Moj˝esz 8

I Ks. Moj˝eszowa 7 Potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
I Ks. Moj˝eszowa 8 Ustanie deszczu . . . . . . . . . . . . . . 20
I Ks. Moj˝eszowa 9 Nowy poczàtek . . . . . . . . . . . . . . 21
I Ks. Moj˝eszowa 10 Potomkowie Noego . . . . . . . . . . 21
I Ks. Moj˝eszowa 11 Wie˝a Babel . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Abraham 1 Abraham pragnie kap∏aƒstwa . . . 22
Abraham 2 Abraham otrzymuje 

przymierza od Boga . . . . . . 23
I Ks. Moj˝eszowa 12–13 Niech nie b´dzie sporu . . . . . . . . 24
I Ks. Moj˝eszowa 14 Abraham spotyka si´ z 

Melchizedekiem . . . . . . . . . 24
I Ks. Moj˝eszowa 15 Potwierdzone przymierze . . . . . 25
I Ks. Moj˝eszowa 16 Abraham poÊlubia Hagar . . . . . . 25
I Ks. Moj˝eszowa 17 Przymierze Abrahama . . . . . . . . 26
I Ks. Moj˝eszowa 18 „Czy jest cokolwiek 

niemo˝liwego dla Pana?” . . 27
I Ks. Moj˝eszowa 19 Sodoma i Gomora . . . . . . . . . . . . 28
I Ks. Moj˝eszowa 20–21 Wype∏niona obietnica . . . . . . . . . 28

Spis treÊci
I Ks. Moj˝eszowa 22 Ofiara z Izaaka . . . . . . . . . . . . . . 28
I Ks. Moj˝eszowa 23 Âmierç Sary . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
I Ks. Moj˝eszowa 24 ˚ona dla Izaaka . . . . . . . . . . . . . . 30
I Ks. Moj˝eszowa 25 Jaka jest wartoÊç przymierza? . . . 30
I Ks. Moj˝eszowa 26–27 Jakub otrzymuje b∏ogos∏a-

wieƒstwa przymierza . . . . . . 31
I Ks. Moj˝eszowa 28 Âwi´te doÊwiadczenie Jakuba . . . 32
I Ks. Moj˝eszowa 29 Dzieci Jakuba, cz´Êç 1 . . . . . . . . . 33
I Ks. Moj˝eszowa 30 Dzieci Jakuba, cz´Êç 2 . . . . . . . . . 33
I Ks. Moj˝eszowa 31 Jakub opuszcza Paddan-Aram . . . 34
I Ks. Moj˝eszowa 32 Jakub udaje si´ do domu . . . . . . 34
I Ks. Moj˝eszowa 33 Jakub spotyka Ezawa . . . . . . . . . 35
I Ks. Moj˝eszowa 34 Zemsta synów Jakuba . . . . . . . . . 35
I Ks. Moj˝eszowa 35 Jakub powraca do Betelu . . . . . . 35
I Ks. Moj˝eszowa 36–37 Józef i wielobarwna szata . . . . . . 36
I Ks. Moj˝eszowa 38–39 PrawoÊç Józefa . . . . . . . . . . . . . . . 37
I Ks. Moj˝eszowa 40 Józef w wi´zieniu . . . . . . . . . . . . 38
I Ks. Moj˝eszowa 41 Józef i faraon . . . . . . . . . . . . . . . . 38
I Ks. Moj˝eszowa 42 Bracia Józefa udajà si´ 

do Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . 39
I Ks. Moj˝eszowa 43 Bracia Józefa powracajà 

do Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . 39
I Ks. Moj˝eszowa 44 Józef sprawdza swoich braci . . . 40
I Ks. Moj˝eszowa 45 Józef daje si´ poznaç swoim 

braciom . . . . . . . . . . . . . . . . 40
I Ks. Moj˝eszowa 46 Ponowne spotkanie ojca 

i syna! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
I Ks. Moj˝eszowa 47–48 Jakub adoptuje synów Józefa . . . 41
I Ks. Moj˝eszowa 49 B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne 

dla synów Izraela . . . . . . . . 42
I Ks. Moj˝eszowa 50 Âmierç Jakuba i Józefa . . . . . . . . . 43

II Ksi´ga Moj˝eszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
II Ks. Moj˝eszowa 1 Odwa˝ne po∏o˝ne . . . . . . . . . . . . 44
II Ks. Moj˝eszowa 2 Wczesne ˝ycie Moj˝esza . . . . . . . 44
II Ks. Moj˝eszowa 3 P∏onàcy krzew . . . . . . . . . . . . . . . 45
II Ks. Moj˝eszowa 4 Moj˝esz powraca do Egiptu . . . . 45
II Ks. Moj˝eszowa 5 Faraon o twardym sercu . . . . . . . 46
II Ks. Moj˝eszowa 6 Jam jest Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
II Ks. Moj˝eszowa 7–10 Plagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
II Ks. Moj˝eszowa Pascha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

11–12 
II Ks. Moj˝eszowa 13 Pierworodny . . . . . . . . . . . . . . . . 49
II Ks. Moj˝eszowa 14 PrzejÊcie przez Morze 

Czerwone . . . . . . . . . . . . . . . 49
II Ks. Moj˝eszowa 15 Szemranie, cz´Êç 1 . . . . . . . . . . . . 50
II Ks. Moj˝eszowa 16 Szemranie, cz´Êç 2 . . . . . . . . . . . . 50
II Ks. Moj˝eszowa 17 Szemranie, cz´Êç 3 . . . . . . . . . . . . 51
II Ks. Moj˝eszowa 18 Uchronienie Moj˝esza przed 

przem´czeniem . . . . . . . . . . 51
II Ks. Moj˝eszowa 19 Góra Synaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
II Ks. Moj˝eszowa 20 Dziesi´cioro Przykazaƒ . . . . . . . . 53
II Ks. Moj˝eszowa Oko za oko i zàb za zàb . . . . . . . 53

21–23 
II Ks. Moj˝eszowa 24 Siedemdziesi´ciu starszych 

widzi Boga . . . . . . . . . . . . . . 54
II Ksi´ga Moj˝eszowa Przybytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

25–27, 30 
II Ks. Moj˝eszowa Kap∏ani w Êwiàtyni . . . . . . . . . . . 55

28–29 

iii



II Ks. Moj˝eszowa 31 M´˝czyêni powo∏ani do pracy 
w przybytku . . . . . . . . . . . . 56

II Ks. Moj˝eszowa 32 Z∏oty cielec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
II Ks. Moj˝eszowa 33 Moj˝esz ponownie 

widzi Pana . . . . . . . . . . . . . . 57
II Ks. Moj˝eszowa 34 Ni˝sze prawo . . . . . . . . . . . . . . . . 57
II Ks. Moj˝eszowa Budowa i poÊwi´cenie 

35–40 przybytku . . . . . . . . . . . . . . 58

III Ksi´ga Moj˝eszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
III Ks. Moj˝eszowa 1 Ofiara ca∏opalna . . . . . . . . . . . . . 59
III Ks. Moj˝eszowa 2–7 Inne ofiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
III Ks. Moj˝eszowa 8–9 WyÊwi´cenie Aarona i 

jego synów . . . . . . . . . . . . . . 60
III Ks. Moj˝eszowa 10 Posiadacze kap∏aƒstwa muszà 

byç Êwi´ci . . . . . . . . . . . . . . 60
III Ks. Moj˝eszowa 11 „S∏owo MàdroÊci” dla 

Izraelitów . . . . . . . . . . . . . . . 61
III Ks. Moj˝eszowa 12 Czyste i nieczyste . . . . . . . . . . . . 61
III Ks. Moj˝eszowa Tràd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

13–14 
III Ks. Moj˝eszowa Dzieƒ Pojednania . . . . . . . . . . . . 62

15–16 
III Ks. Moj˝eszowa Zakaz praktyk ba∏wo-

17–18 chwalczych . . . . . . . . . . . . . 63
III Ks. Moj˝eszowa „Âwi´tymi bàdêcie, bom 

19–20 Ja jest Êwi´ty” . . . . . . . . . . . 63
III Ks. Moj˝eszowa Âwi´toÊç kap∏aƒstwa . . . . . . . . . . 64

21–22 
III Ks. Moj˝eszowa Âwi´ta i Êwi´te obchody . . . . . . . 64

23–25 
III Ks. Moj˝eszowa B∏ogos∏awieƒstwa lub 

26–27 przekleƒstwa . . . . . . . . . . . . 64

IV Ksi´ga Moj˝eszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
IV Ks. Moj˝eszowa Spis ludu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1–4 
IV Ks. Moj˝eszowa Uzupe∏nienie prawa 

5–8 Moj˝eszowego . . . . . . . . . . . 66
IV Ks. Moj˝eszowa 9 Pierwsza Pascha na pustyni . . . . 67
IV Ks. Moj˝eszowa 10 Opuszczenie Synaju . . . . . . . . . . 68
IV Ks. Moj˝eszowa 11 Izraelici wyp´dzeni z powodu 

swoich apetytów . . . . . . . . . 68
IV Ks. Moj˝eszowa 12 Popieranie lub odrzucanie 

proroka . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
IV Ks. Moj˝eszowa Badanie ziemi obiecanej . . . . . . . 69

13–14 
IV Ks. Moj˝eszowa 15 Uzyskanie wybaczenia . . . . . . . . 70
IV Ks. Moj˝eszowa 16 Bunt przeciwko prorokowi . . . . 70
IV Ks. Moj˝eszowa Nast´pstwa tragicznego 

17–19 wypadku . . . . . . . . . . . . . . . 71
IV Ks. Moj˝eszowa 20 TrzydzieÊci osiem lat 

frustracji . . . . . . . . . . . . . . . . 71
IV Ks. Moj˝eszowa 21 Miedziany wà˝ . . . . . . . . . . . . . . 71
IV Ks. Moj˝eszowa Historia Bileama . . . . . . . . . . . . . 72

22–24 
IV Ks. Moj˝eszowa Przekl´cie Izraela . . . . . . . . . . . . . 73

25–26 
IV Ks. Moj˝eszowa 27 Wyznaczenie nowego 

przywódcy Izraela . . . . . . . . 73
IV Ks. Moj˝eszowa Stare przykazania nadal 

28–30 obowiàzujà . . . . . . . . . . . . . . 73

IV Ks. Moj˝eszowa 31 Âmierç Bileama . . . . . . . . . . . . . . 74
IV Ks. Moj˝eszowa 32 Ziemia dla Rubena i Gada . . . . . 74
IV Ks. Moj˝eszowa Wskazówki dotyczàce 

33–36 ziemi obiecanej . . . . . . . . . . 74

V Ksi´ga Moj˝eszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
V Ks. Moj˝eszowa 1–3 Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . 75
V Ks. Moj˝eszowa 4 „Strze˝ si´” . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
V Ks. Moj˝eszowa 5 Dziesi´cioro Przykazaƒ . . . . . . . . 76
V Ks. Moj˝eszowa 6 Najwi´ksze przykazanie . . . . . . . 76
V Ks. Moj˝eszowa 7 Ma∏˝eƒstwo w przymierzu . . . . 77
V Ks. Moj˝eszowa 8 Pami´tajcie! . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
V Ks. Moj˝eszowa 9–10 Pan pomo˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
V Ks. Moj˝eszowa 11 B∏ogos∏awieƒstwa lub prze-

kleƒstwa — ty wybierasz . . . 78
V Ks. Moj˝eszowa Unikajcie z∏ych praktyk . . . . . . . 78

12–13 
V Ks. Moj˝eszowa Praktyki ludu Bo˝ego . . . . . . . . . 78

14–17 
V Ks. Moj˝eszowa 18 Prawdziwi i fa∏szywi prorocy . . . 79
V Ks. Moj˝eszowa Szczególne prawa dla ludu 

19–25 wybranego . . . . . . . . . . . . . . 79
V Ks. Moj˝eszowa 26 Nasz d∏ug wobec Boga . . . . . . . . 79
V Ks. Moj˝eszowa B∏ogos∏awieƒstwa i 

27–28 przekleƒstwa . . . . . . . . . . . . 79
V Ks. Moj˝eszowa Powrót do Pana . . . . . . . . . . . . . . 81

29–30 
V Ks. Moj˝eszowa PieÊƒ Moj˝esza . . . . . . . . . . . . . . 81

31–32 
V Ks. Moj˝eszowa 33 B∏ogos∏awieƒstwa dla ka˝dego 

plemienia . . . . . . . . . . . . . . . 82
V Ks. Moj˝eszowa 34 Po˝egnanie Moj˝esza . . . . . . . . . 82

Ksi´ga Jozuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ks. Jozuego 1 „Bàdê mocny i m´˝ny” . . . . . . . . 83
Ks. Jozuego 2 Wywiadowcy w Jerychu . . . . . . . 83
Ks. Jozuego 3–4 PrzejÊcie przez Jordan . . . . . . . . . 84
Ks. Jozuego 5 Szczególny goÊç . . . . . . . . . . . . . . 85
Ks. Jozuego 6 Run´∏y mury . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ks. Jozuego 7 Zdobywanie miasta Aj . . . . . . . . 86
Ks. Jozuego 8 Zdobycie Aj . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ks. Jozuego 9 Oszukani przez Gibeonitów . . . . 86
Ks. Jozuego 10 Zatrzymanie si´ s∏oƒca i 

ksi´˝yca . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ks. Jozuego 11–21 Ciàg dalszy podboju 

Kanaanu . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ks. Jozuego 22 Zasiedlenie wschodniego 

brzegu Jordanu . . . . . . . . . . 87
Ks. Jozuego 23–24 „Wybierzcie sobie dzisiaj” . . . . . 87

Ksi´ga S´dziów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ks. S´dziów 1 Kto ma za nas walczyç? . . . . . . . 89
Ks. S´dziów 2–3 Ehud uwalnia Izrael . . . . . . . . . . 89
Ks. S´dziów 4–5 Prorokini Debora . . . . . . . . . . . . . 90
Ks. S´dziów 6–8 Gedeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ks. S´dziów 9–10 Ciàg dalszy cyklu . . . . . . . . . . . . 91
Ks. S´dziów 11–12 Historia Jefty . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ks. S´dziów 13 Narodziny Samsona . . . . . . . . . . 91
Ks. S´dziów 14–15 B∏àd za b∏´dem . . . . . . . . . . . . . . 91
Ks. S´dziów 16 Samson i Dalila . . . . . . . . . . . . . . 92
Ks. S´dziów 17–21 Izrael cierpi z powodu 

niepos∏uszeƒstwa . . . . . . . . 92

iv



Ksi´ga Rut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ks. Rut 1 „Dokàd ty pójdziesz i ja 

pójd´” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ks. Rut 2 Rut spotyka Boaza . . . . . . . . . . . 93
Ks. Rut 3–4 Ma∏˝eƒstwo Rut i Boaza . . . . . . . 94

I Ksi´ga Samuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
I Ks. Samuela 1 „O tego ch∏opca si´ 

modli∏am” . . . . . . . . . . . . . . 95
I Ks. Samuela 2 Synowie Heliego . . . . . . . . . . . . . 96
I Ks. Samuela 3 Samuel s∏yszy Pana . . . . . . . . . . . 97
I Ks. Samuela 4–6 Skrzynia Przymierza . . . . . . . . . . 97
I Ks. Samuela 7 Pokuta przynosi zwyci´stwo . . . . 97
I Ks. Samuela 8 „Daj nam króla” . . . . . . . . . . . . . 98
I Ks. Samuela 9–10 Saul namaszczonym królem . . . 99
I Ks. Samuela 11 Saul prowadzi Izrael 

do bitwy . . . . . . . . . . . . . . . 100
I Ks. Samuela 12 Pan nadal jest królem . . . . . . . . 100
I Ks. Samuela 13 Saul post´puje w niemàdry 

sposób . . . . . . . . . . . . . . . . 100
I Ks. Samuela 14 G∏upia przysi´ga . . . . . . . . . . . . 100
I Ks. Samuela 15 Wa˝noÊç pos∏uszeƒstwa. . . . . . 101
I Ks. Samuela 16 Pan wybiera nowego króla . . . . 101
I Ks. Samuela 17 Dawid i Goliat . . . . . . . . . . . . . . 102
I Ks. Samuela 18–23 Saul nastaje na ˝ycie Dawida . . . 102
I Ks. Samuela 24 Szacunek dla namaszczonych 

przez Pana . . . . . . . . . . . . . 103
I Ks. Samuela 25–26 Kochaj swoich wrogów . . . . . . . 103
I Ks. Samuela 27 Dawid poÊród 

Filistyƒczyków . . . . . . . . . . 104
I Ks. Samuela 28 Saul pogrà˝ony w duchowych 

ciemnoÊciach . . . . . . . . . . . 104
I Ks. Samuela 29–31 Zwyci´stwo Dawida i Êmierç 

Saula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

II Ksi´ga Samuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
II Ks. Samuela 1–3 Po Êmierci Saula . . . . . . . . . . . . 105
II Ks. Samuela 4–5 Dawid zostaje królem . . . . . . . . 105
II Ks. Samuela 6 Skrzynia Przymierza przybywa 

do Jerozolimy . . . . . . . . . . . 105
II Ks. Samuela 7 Dawid chce zbudowaç 

Êwiàtyni´ . . . . . . . . . . . . . . 105
II Ks. Samuela 8–10 Polityczne i osobiste sukcesy 

Dawida . . . . . . . . . . . . . . . . 106
II Ks. Samuela 11–12 Tragiczne b∏´dy Dawida . . . . . . 107
II Ks. Samuela 13–14 Grzechy dzieci Dawida . . . . . . . 108
II Ks. Samuela 15–18 Absalom dà˝y do tego, aby 

byç królem . . . . . . . . . . . . . 108
II Ks. Samuela 19–20 Ciàg dalszy k∏opotów 

Dawida . . . . . . . . . . . . . . . . 109
II Ks. Samuela 21–23 Wi´cej o Dawidzie . . . . . . . . . . . 109
II Ks. Samuela 24 Wi´cej o b∏´dach Dawida . . . . . 109

I Ksi´ga Królewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
I Ks. Królewska 1–2 Âmierç Dawida . . . . . . . . . . . . . . 110
I Ks. Królewska 3 Có˝ tedy mam ci daç? . . . . . . . . 110
I Ks. Królewska 4 Salomon tworzy królestwo . . . . 111
I Ks. Królewska 5–7 Salomon buduje Êwiàtyni´ . . . . 111
I Ks. Królewska 8 PoÊwi´cenie Êwiàtyni . . . . . . . . 111
I Ks. Królewska 9 Pan ukazuje si´ Salomonowi . . . 112
I Ks. Królewska 10 Odwiedziny królowej Saby . . . 113
I Ks. Królewska 11 Salomon odwraca si´ 

od Pana . . . . . . . . . . . . . . . 113

I Ks. Królewska 12 Podzielone królestwo . . . . . . . . 113
I Ks. Królewska 13–14 Podwójne k∏opoty . . . . . . . . . . . 114
I Ks. Królewska 15–16 Nowi królowie, stare 

problemy . . . . . . . . . . . . . . 114
I Ks. Królewska 17 Prorok Eliasz . . . . . . . . . . . . . . . 114
I Ks. Królewska 18 Eliasz przeciwko 450 

kap∏anom Baala . . . . . . . . . 115
I Ks. Królewska 19 Eliasz dowiaduje si´ wi´cej o 

Duchu Âwi´tym . . . . . . . . . 116
I Ks. Królewska 20–21 Achab nadal jest nie-

pos∏uszny . . . . . . . . . . . . . . 117
I Ks. Królewska 22 Prorok Micheasz . . . . . . . . . . . . 117

II Ksi´ga Królewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
II Ks. Królewska 1 Król szuka pomocy u 

bo˝ków . . . . . . . . . . . . . . . . 118
II Ks. Królewska 2 Wniebowzi´cie Eliasza . . . . . . . 118
II Ks. Królewska 3–4 Cuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
II Ks. Królewska 5 Uzdrowienie Naamana . . . . . . . 119
II Ks. Królewska 6–7 Ufajcie prorokowi . . . . . . . . . . . 120
II Ks. Królewska 8 PrawoÊç poÊród wielkiej 

niegodziwoÊci . . . . . . . . . . 120
II Ks. Królewska 9–10 Zniszczenie potomków 

Achaba . . . . . . . . . . . . . . . . 121
II Ks. Królewska 11–14 Bardziej niegodziwi królowie, 

cz´Êç 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 121
II Ks. Królewska 15–16 Bardziej niegodziwi królowie, 

cz´Êç 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 121
II Ks. Królewska 17 Królestwo Pó∏nocne (dziesi´ç 

plemion) wzi´te do 
niewoli . . . . . . . . . . . . . . . . 122

II Ks. Królewska 18–19 Prawy król Hiskiasz . . . . . . . . . 123
II Ks. Królewska 20 Wi´cej na temat Hiskiasza . . . . 124
II Ks. Królewska 21 Niegodziwy król Manasses . . . 124
II Ks. Królewska 22–23 Moc S∏owa . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
II Ks. Królewska 24–25 Juda wzi´ta do niewoli 

przez Babilon . . . . . . . . . . . 125

I i II Ksi´ga Kronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
I Ks. Kronik 22:5–19 Przygotowanie do budowy 

Êwiàtyni . . . . . . . . . . . . . . . 126
I Ks. Kronik 29:29 „Dzieje króla Dawida” . . . . . . . 126
II Ks. Kronik 3:1 Salomon rozpoczyna budow´ 

Êwiàtyni . . . . . . . . . . . . . . . 126
II Ks. Kronik 7:1–12 Chwa∏a Pana . . . . . . . . . . . . . . . 126
II Ks. Kronik 11:13–17 Powrót Lewitów . . . . . . . . . . . . 126
II Ks. Kronik 15 Asa s∏ucha rady proroka . . . . . . 126
II Ks. Kronik 20 Jehoszafat — syn Asy . . . . . . . . 127
II Ks. Kronik 26:14–21 Tràd pokrywa Uzzjasza . . . . . . 127
II Ks. Kronik 29:1–11 „Nie gnuÊniejcie” . . . . . . . . . . . 128
II Ks. Kronik 36:11–16 NiegodziwoÊç w 

Jerozolimie . . . . . . . . . . . . . 128

Ksi´ga Ezdrasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Ks. Ezdrasza 1 Cyrus wype∏nia proroctwo . . . . 129
Ks. Ezdrasza 2 Kto powróci∏? . . . . . . . . . . . . . . 129
Ks. Ezdrasza 3–6 Budowanie Êwiàtyni . . . . . . . . . 129
Ks. Ezdrasza 7 Ezdrasz — nauczyciel prawa . . . 130
Ks. Ezdrasza 8 Wyprawa do Jerozolimy . . . . . . 130
Ks. Ezdrasza 9–10 Ma∏˝eƒstwa z nie-

Izraelitkami . . . . . . . . . . . . 130

v



Ksi´ga Nehemiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ks. Nehemiasza 1 Modlitwa Nehemiasza . . . . . . . 131
Ks. Nehemiasza 2 Nehemiasz udaje si´ do 

Jerozolimy . . . . . . . . . . . . . 132
Ks. Nehemiasza 3–4 Budowniczowie napotykajà 

przeciwnoÊci . . . . . . . . . . . 132
Ks. Nehemiasza 5 Nehemiasz: Wielki 

przywódca . . . . . . . . . . . . . 133
Ks. Nehemiasza 6 Nehemiasz koƒczy budow´ 

murów . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ks. Nehemiasza 7 Imiona tych, którzy 

powrócili . . . . . . . . . . . . . . 133
Ks. Nehemiasza 8 Ezdrasz czyta ludowi pisma 

Êwi´te . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ks. Nehemiasza 9–10 Moc S∏owa . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ks. Nehemiasza 11–12 PoÊwi´cenie murów . . . . . . . . . 134
Ks. Nehemiasza 13 Nehemiasz nadal g∏osi 

pokut´ . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Ksi´ga Estery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Ksi´ga Joba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Ks. Joba 1 Job traci wszystko poza... . . . . . 137
Ks. Joba 2 Wi´cej prób dla Joba . . . . . . . . . 138
Ks. Joba 3 Dlaczego si´ narodzi∏em? . . . . . 138
Ks. Joba 4–31 Przyjaciele Joba udzielajà 

mu rad . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ks. Joba 32–37 Czwarty przyjaciel . . . . . . . . . . 138
Ks. Joba 38–39 Przemawia Pan . . . . . . . . . . . . . 139
Ks. Joba 40–42 Job zdaje sprawdzian . . . . . . . . 139

Ksi´ga Psalmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Psalm 22 Psalm o Jezusie Chrystusie . . . . 141
Psalm 23 „Pan jest pasterzem moim” . . . 141
Psalm 24 RadoÊç z powodu przyjÊcia 

Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Wybrane wersety z psalmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

PrzypowieÊci Salomona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
PrzypowieÊci Salomona Przeglàd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Ksi´ga Kaznodziei Salomona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Ks. Kaznodziei „MarnoÊç nad marno-

Salomona 1–2 Êciami” . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Ks. Kaznodziei Uczyƒ z ˝ycia coÊ dobrego, 

Salomona 3 kiedy tylko mo˝esz . . . . . . 145
Ks. Kaznodziei Co sprawia, ˝e jesteÊ 

Salomona 4–5 szcz´Êliwy? . . . . . . . . . . . . 145
Ks. Kaznodziei Wszystko jest marnoÊcià . . . . . . 146

Salomona 6 
Ks. Kaznodziei Szukanie pewnego 

Salomona 7–11 zadowolenia w ˝yciu . . . . 146
Ks. Kaznodziei Zakoƒczenie . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Salomona 12 

Ksi´ga Izajasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ks. Izajasza 1 Izajasz wzywa Izrael do 

pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ks. Izajasza 2 Przyjdêcie na gór´ Pana . . . . . . 148
Ks. Izajasza 3 Proroctwa przeciwko dumie . . . 149
Ks. Izajasza 4 B∏ogos∏awieƒstwa dla 

pokornego . . . . . . . . . . . . . 149
Ks. Izajasza 5 Grzechy Izraela . . . . . . . . . . . . . 149
Ks. Izajasza 6 Izajasz widzi Pana . . . . . . . . . . . 150
Ks. Izajasza 7–8 Zaufaj Panu . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Ks. Izajasza 9 Proroctwo o przyjÊciu 
Mesjasza . . . . . . . . . . . . . . . 151

Ks. Izajasza 10 Niszczyciele zostanà 
zniszczeni . . . . . . . . . . . . . . 151

Ks. Izajasza 11 Przysz∏e wydarzenia . . . . . . . . . 151
Ks. Izajasza 12 Chwalcie Pana . . . . . . . . . . . . . . 152
Ks. Izajasza 13–14 Babilon i Lucyfer . . . . . . . . . . . . 152
Ks. Izajasza 15–23 Proroctwa przeciwko narodom, 

które nie s∏u˝à Panu . . . . . 153
Ks. Izajasza 24 Zniszczenie niegodziwego 

Êwiata . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Ks. Izajasza 25 Izajasz chwali Pana . . . . . . . . . . 154
Ks. Izajasza 26 Pochwalna pieÊƒ Izajasza . . . . . 154
Ks. Izajasza 27 Pan i Jego winnica . . . . . . . . . . . 155
Ks. Izajasza 28 Rada dla dumnego ludu . . . . . . 155
Ks. Izajasza 29 Cudowne i dziwne 

post´powanie . . . . . . . . . . 155
Ks. Izajasza 30–32 Pok∏adajcie ufnoÊç w Panu . . . . 156
Ks. Izajasza 33–34 Drugie PrzyjÊcie Jezusa 

Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . 156
Ks. Izajasza 35 Przes∏anie nadziei . . . . . . . . . . . 157
Ks. Izajasza 36–39 Historia króla Hiskiasza . . . . . . 157
Ks. Izajasza 40 Moc i wielkoÊç Pana . . . . . . . . . 157
Ks. Izajasza 41–47 Odkupiciel Izraela . . . . . . . . . . . 158
Ks. Izajasza 48 Wezwanie do powrotu . . . . . . . 159
Ks. Izajasza 49 Przes∏anie dla rozproszonego 

Izraela . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ks. Izajasza 50 Powrót do Pana . . . . . . . . . . . . . 160
Ks. Izajasza 51–52 Obudêcie si´! I przyjdêcie 

do Niego . . . . . . . . . . . . . . 160
Ks. Izajasza 53 Przepowiedziano cierpienie 

Jezusa Chrystusa . . . . . . . . 160
Ks. Izajasza 54 Dobry mà˝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ks. Izajasza 55 Zaproszenie od Pana . . . . . . . . . 161
Ks. Izajasza 56 Pan wybawia wszystkie 

narody . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ks. Izajasza 57 Pan ma moc uzdrawiania . . . . . 162
Ks. Izajasza 58 Post i Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ks. Izajasza 59 Grzechy i konsekwencje . . . . . . 163
Ks. Izajasza 60 Niech jaÊnieje twoje Êwiat∏o . . . 163
Ks. Izajasza 61 Misja Pana i Jego s∏ug . . . . . . . . 163
Ks. Izajasza 62 Odkupienie domu Izraela . . . . . 164
Ks. Izajasza 63 Drugie PrzyjÊcie Jezusa 

Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . 164
Ks. Izajasza 64 Modlitwa o prawoÊç . . . . . . . . . 164
Ks. Izajasza 65 Milenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Ks. Izajasza 66 Nadzieja Syjonu . . . . . . . . . . . . . 165

Ksi´ga Jeremiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ks. Jeremiasza 1 Powo∏anie Jeremiasza . . . . . . . . 165
Ks. Jeremiasza 2–3 Grzechy Judy i przes∏anie 

Jeremiasza . . . . . . . . . . . . . 166
Ks. Jeremiasza 4–6 „Nie musimy odpokutowaç” . . . 166
Ks. Jeremiasza 7 Mowa Jeremiasza w 

Êwiàtyni . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ks. Jeremiasza 8 Wi´cej sàdów przeciwko 

Judzie . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ks. Jeremiasza 9–10 Jeremiasz p∏acze nad Judà i 

modli si´ za nià . . . . . . . . . 168
Ks. Jeremiasza 11–15 Sàdy Bo˝e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Ks. Jeremiasza 16 Nadzieja w dniach ostatnich . . . 168
Ks. Jeremiasza 17 Grzechy Judy . . . . . . . . . . . . . . . 169

vi



Ks. Jeremiasza 18–19 Gliniany dzban i Juda . . . . . . . . 169
Ks. Jeremiasza 20 Problemy Jeremiasza . . . . . . . . . 170
Ks. Jeremiasza 21–22 Proroctwa dla dwóch 

królów . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Ks. Jeremiasza 23 Fa∏szywi prorocy . . . . . . . . . . . . 170
Ks. Jeremiasza 24 Dobry i z∏y owoc . . . . . . . . . . . . 171
Ks. Jeremiasza 25–26 Odrzucenie proroków 

prowadzi do niewoli . . . . . 171
Ks. Jeremiasza 27–28 Jarzmo Babilonu . . . . . . . . . . . . 171
Ks. Jeremiasza 29 List Jeremiasza do wzi´tych 

w niewol´ . . . . . . . . . . . . . . 172
Ks. Jeremiasza 30 Pan obiecuje pomoc . . . . . . . . . 172
Ks. Jeremiasza 31 Zgromadzenie Izraela . . . . . . . . 173
Ks. Jeremiasza 32 Jeremiasz kupuje ziemi´ . . . . . . 174
Ks. Jeremiasza 33 Pokój w Jerozolimie . . . . . . . . . 174
Ks. Jeremiasza 34 Pot´pienie Sedekiasza i 

˚ydów . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Ks. Jeremiasza 35 Rekabici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Ks. Jeremiasza 36 Baruch skryba . . . . . . . . . . . . . . 175
Ks. Jeremiasza 37–44 Babilon podbija Jud´ . . . . . . . . . 175
Ks. Jeremiasza 45 Prawi równie˝ sà poddawani 

próbom . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ks. Jeremiasza 46–51 Zniszczenie narodów . . . . . . . . 176
Ks. Jeremiasza 52 Ostatnie zapisy Jeremiasza . . . . 176

Treny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Treny 1 Konsekwencje grzechu . . . . . . . 177
Treny 2–4 Dlaczego Juda zosta∏a 

ukarana . . . . . . . . . . . . . . . 177
Treny 5 B∏agania Jeremiasza . . . . . . . . . 177

Ksi´ga Ezechiela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ks. Ezechiela 1 Chwa∏a Bo˝a w wizji 

Ezechiela . . . . . . . . . . . . . . 179
Ks. Ezechiela 2–3 Powo∏anie Ezechiela do 

s∏u˝by . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ks. Ezechiela 4–5 Proroctwa o zniszczeniu 

Jerozolimy . . . . . . . . . . . . . 180
Ks. Ezechiela 6–7 Grzech i zniszczenie . . . . . . . . . 180
Ks. Ezechiela 8–11 Dlaczego Jerozolima zosta∏a 

podbita . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ks. Ezechiela 12–17 Dlaczego niewola? . . . . . . . . . . . 180
Ks. Ezechiela 18 OdpowiedzialnoÊç za 

grzech . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ks. Ezechiela 19–20 Przywódcy, którzy nie 

pos∏uchajà . . . . . . . . . . . . . 181
Ks. Ezechiela 21–24 NiegodziwoÊç prowadzi do 

zniszczenia . . . . . . . . . . . . . 182
Ks. Ezechiela 25–32 Kara dla innych narodów . . . . . 182
Ks. Ezechiela 33 Stra˝nicy na wie˝y . . . . . . . . . . 183
Ks. Ezechiela 34 Pasterze Izraela . . . . . . . . . . . . . 183
Ks. Ezechiela 35 Zniszczenie Edomu . . . . . . . . . . 184
Ks. Ezechiela 36 Przes∏anie nadziei . . . . . . . . . . . 184
Ks. Ezechiela 37 Dwie wizje przywrócenia . . . . . 184
Ks. Ezechiela 38–39 Bitwa Goga i Magoga . . . . . . . . 185
Ks. Ezechiela 40–42 Âwiàtynia w wizji Ezechiela . . . 185
Ks. Ezechiela 43–44 Chwa∏a Bo˝a nape∏nia 

Êwiàtyni´ . . . . . . . . . . . . . . 186
Ks. Ezechiela 45–46 Wi´cej o Êwiàtyni . . . . . . . . . . . . 186
Ks. Ezechiela 47 Uzdrawiajàce wody 

Êwiàtyni . . . . . . . . . . . . . . . 186

Ks. Ezechiela 48 Izrael gromadzi si´, a Pan jest 
z nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Ksi´ga Daniela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ks. Daniela 1 Wierni m∏odzi Izraelici . . . . . . . 187
Ks. Daniela 2 Sen Nebukadnesara . . . . . . . . . 188
Ks. Daniela 3 Trzech dzielnych m∏odych 

m´˝czyzn . . . . . . . . . . . . . . 189
Ks. Daniela 4–5 Dwóch dumnych królów . . . . . 189
Ks. Daniela 6 Daniel w lwiej jamie . . . . . . . . . 190
Ks. Daniela 7–12 Prorocze sny i wizje Daniela . . . 190

Ksi´ga Ozeasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ks. Ozeasza 1–3 Przymierze ma∏˝eƒstwa . . . . . . 191
Ks. Ozeasza 4–5 Grzechy Izraela i Judy . . . . . . . 192
Ks. Ozeasza 6 Bóg pragnie szczerej pokuty . . . 192
Ks. Ozeasza 7–10 Izrael zbiera to, co zasia∏ . . . . . . 192
Ks. Ozeasza 11 Dowód mi∏oÊci Bo˝ej . . . . . . . . 193
Ks. Ozeasza 12–14 Wezwanie do powrotu 

do Pana . . . . . . . . . . . . . . . 193

Ksi´ga Joela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ks. Joela 1 Ucz si´ z plagi szaraƒczy . . . . . 194
Ks. Joela 2 Kto b´dzie móg∏ przetrwaç 

ten dzieƒ? . . . . . . . . . . . . . . 194
Ks. Joela 3 Wielka bitwa . . . . . . . . . . . . . . . 194

Ksi´ga Amosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ks. Amosa 1–2 Pot´pienie Izraela i sàsiednich 

narodów . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ks. Amosa 3 Rola proroków . . . . . . . . . . . . . . 195
Ks. Amosa 4 „Próbowa∏em wam pomóc” . . . 196
Ks. Amosa 5 Szukajcie Pana i ˝yjcie . . . . . . . 196
Ks. Amosa 6 Biada beztroskim . . . . . . . . . . . . 197
Ks. Amosa 7–9 Pi´ç wizji Amosa . . . . . . . . . . . . 197

Ksi´ga Abdiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ks. Abdiasza Odkupienie zmar∏ych . . . . . . . . 198

Ksi´ga Jonasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ks. Jonasza 1–2 Czy mo˝esz uciec przed 

Panem? . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ks. Jonasza 3–4 Jonasz w Niniwie . . . . . . . . . . . 199

Ksi´ga Micheasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Ks. Micheasza 1–2 Upadnie zarówno Izrael, jak 

i Juda . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Ks. Micheasza 3 Napomnienie niegodziwych 

przywódców . . . . . . . . . . . 200
Ks. Micheasza 4 Pan b´dzie sprawowaç rzàdy 

w Syjonie . . . . . . . . . . . . . . 200
Ks. Micheasza 5 PrzyjÊcie Mesjasza . . . . . . . . . . . 200
Ks. Micheasza 6–7 Grzechy Izraela i mi∏osierdzie 

Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Ksi´ga Nahuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Ksi´ga Habakuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ks. Habakuka 1–2 Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . 201
Ks. Habakuka 3 Modlitwa Habakuka . . . . . . . . . 202

Ksi´ga Sofoniasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ks. Sofoniasza 1–2 Dzieƒ sàdu . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ks. Sofoniasza 3 S∏owa zach´ty . . . . . . . . . . . . . . 202

vii



Ksi´ga Aggeusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ks. Aggeusza 1 Ukoƒczcie Êwiàtyni´ . . . . . . . . . 203
Ks. Aggeusza 2 Nadal budujcie! . . . . . . . . . . . . . 204

Ksi´ga Zachariasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Ks. Zachariasza 1–6 Osiem wizji Zachariasza . . . . . . 205
Ks. Zachariasza 7–8 TeraêniejszoÊç i przysz∏oÊç 

Jerozolimy . . . . . . . . . . . . . 205
Ks. Zachariasza 9 PrzyjÊcie Króla . . . . . . . . . . . . . . 205

Ks. Zachariasza 10 Obietnice dla dni ostatnich . . . . 205
Ks. Zachariasza 11–13 ˚ydzi i ich Zbawiciel . . . . . . . . 206
Ks. Zachariasza 14 Drugie PrzyjÊcie Jezusa 

Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . 206

Ksi´ga Malachiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Ks. Malachiasza 1 Nieszczere oddawanie czci . . . . 207
Ks. Malachiasza 2 Kap∏ani wezwani do pokuty . . . 207
Ks. Malachiasza 3 PrzyjÊcie Pana . . . . . . . . . . . . . . 207

viii



Âwiadectwo o Chrystusie
Stary Testament podobnie, jak wszystkie pisma Êwi´te, stanowi
Êwiadectwo o tym, ˝e Bóg ˝yje, ˝e Jezus Chrystus jest Zbawicielem
wszystkich ludzi, ˝e musimy oddawaç Im czeÊç i ˝yç zgodnie
z Ich naukami, aby uzyskaç pokój w tym ˝yciu i ˝ycie wieczne
po Êmierci. 

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Jezus Chrystus
by∏ Bogiem Starego Testamentu i Tym, który [rozmawia∏] z
Abrahamem i Moj˝eszem. By∏ Tym, który natchnà∏ Izajasza i
Jeremiasza, by∏ Tym, który przepowiedzia∏ poprzez tych wybra-
nych m´˝ów, co wydarzy si´ w przysz∏oÊci” (w: Conference
Report, kwiec. 1977, 113 lub Ensign, maj 1977, 76). 

Jezus, po Swym Zmartwychwstaniu, ukaza∏ si´ dwóm m´˝czy-
znom, idàcym z Jerozolimy do Emaus. Zacytowa∏ ze Starego Testa-
mentu proroctwa o Nim samym, które nape∏ni∏y tych m´˝czyzn
Duchem i sprawi∏y, ˝e w ich sercach zap∏on´∏o Êwiadectwo (zob.
Ew. ¸ukasza 24:13–32). Podczas studiowania Starego Testamentu
szukaj prawd, które nauczà ci´ wi´cej o Jezusie Chrystusie i o tym,
w jaki sposób zastosowaç Jego ewangeli´ w swoim ˝yciu. W ra-
mach studiowania b´dziesz prowadziç notatnik ze spostrze˝eniami
i zadaniami. Mo˝esz przeznaczyç konkretne miejsce w swoim no-
tatniku na informacje, które w szczególny sposób uczà lub Êwiad-
czà o Chrystusie. Mo˝e si´ te˝ okazaç, ˝e kiedy szukasz w Starym
Testamencie informacji o Chrystusie, twoje serce jest przepe∏nione
Êwiadectwem na Jego temat. 

Historia Starego Testamentu
Stary Testament rozpoczyna si´ od stworzenia Adama i Ewy,
pierwszego m´˝czyzny i kobiety. Nast´pnie, pokrótce opowiada hi-
stori´ potomków Adama i Ewy do czasów Noego, kiedy to wielki
potop zniszczy∏ ca∏à ludzkoÊç, za wyjàtkiem Noego i jego rodziny,
oraz wszystkie zwierz´ta, oprócz tych, które by∏y w arce. Po histo-
rii Noego Stary Testament krótko odnotowuje wydarzenia a˝ do
czasów Abrahama, który zawar∏ przymierza (z∏o˝y∏ Êwi´te obiet-
nice) z Bogiem i otrzyma∏ szczególne obietnice od Boga, odnoszàce
si´ do jego dzieci. Obietnice, jakie Bóg z∏o˝y∏ Abrahamowi, nazy-
wajà si´ „przymierzem Abrahama”. Przymierze Abrahama prze-
sz∏o na jego syna, Izaaka, i wnuka, Jakuba, któremu Pan zmieni∏
imi´ na Izrael. Dalej, Stary Testament opisuje post´powanie Boga
z Jego ludem przymierza, potomkami Jakuba, którzy sà nazywani
„domem Izraela” lub „dzieçmi Izraela”. 

Przeglàd Starego Testamentu — Spis treÊci
Zajrzyj do spisu treÊci na poczàtku swojej Biblii. Kiedy przygotowy-
wano Stary Testament, nie zawsze umieszczano ksi´gi w porzàdku
chronologicznym. By∏oby dobrze, gdybyÊ w taki sposób zaznaczy∏
spis treÊci, by pami´taç o ró˝nego rodzaju zapisach w Starym Testa-
mencie. Na przyk∏ad, zapisz w swoim spisie treÊci poni˝sze cztery
kategorie, po nazwach ksiàg, do których si´ odnoszà.

1. Prawo. O zapisach, znajdujàcych si´ od I do V Ksi´gi
Moj˝eszowej, cz´sto mówi si´ „prawo”. Jako ˝e spisa∏ je
Moj˝esz, mówi si´ o nich „pi´ç ksiàg Moj˝eszowych”.
I Ksi´ga Moj˝eszowa rozpoczyna si´ od opisu Stworzenia
Êwiata oraz Adama i Ewy, a V Ksi´ga Moj˝eszowa koƒczy si´
z chwilà Êmierci Moj˝esza. Te pi´ç ksiàg opowiada o przy-
mierzach, jakie Bóg zawar∏ z cz∏owiekiem i o przykazaniach,
których ludzie muszà przestrzegaç na mocy tego przymierza. 

2. Historia. Zapisy od Ksi´gi Jozuego do Ksi´gi Estery opowia-
dajà ciàg dalszy historii dzieci Izraela na przestrzeni ponad

szeÊciuset lat od chwili Êmierci Moj˝esza. O tych ksi´gach
zwykle mówi si´ „historia”. Ogólnie rzecz bioràc, u∏o˝one sà
one chronologicznie. Jednak˝e I i II Ksi´ga Kronik sà w grun-
cie rzeczy innà wersjà wydarzeƒ z I i II Ksi´gi Królewskiej,
spisanà przez innego kronikarza. 

3. Poezja. Zapisy od Ksi´gi Joba do Ksi´gi Kaznodziei Salomona
zawierajà nauki i objawienia spisane w formie poetyckiej —
dlatego ta cz´Êç jest znana jako „poezja”. PieÊƒ nad PieÊniami
równie˝ jest zawarta w cz´Êci poetyckiej, chocia˝, wedle
Proroka Józefa Smitha, nie sà to natchnione zapisy. Ksi´ga
Psalmów zawiera s∏owa do Êwi´tej muzyki tamtych czasów. 

4. Prorocy. Zapisy od Ksi´gi Izajasza do Ksi´gi Malachiasza zawie-
rajà nauki ró˝nych proroków z czasów, kiedy dzieci Izraela
mia∏y króla. Nie sà u∏o˝one w porzàdku historycznym. Nie
znamy powodu niechronologicznego u∏o˝enia tych ksiàg. 

KorzyÊci, jakie odniesiesz ze studiowania
Starego Testamentu
Historie Starego Testamentu nale˝à do najbardziej znanych w hi-
storii. GdybyÊmy ich nie znali, du˝a cz´Êç Nowego Testamentu,
Ksi´gi Mormona oraz Nauk i Przymierzy nie mia∏aby tak du˝ego
sensu. Lecz musimy zrobiç coÊ wi´cej, ni˝ tylko poznaç te hi-
storie. Musimy nauczyç si´ z nich prawdziwej doktryny i zasto-
sowaç jà w swoim ˝yciu. 

Kiedy b´dziesz pilnie studiowaç Stary Testament, Duch cz´Êciej
b´dzie dotykaç twego serca i pomo˝e ci staç si´ bardziej podob-
nym do Chrystusa. Przez setki lat Stary Testament pomaga∏ lu-
dziom, aby z wiarà post´powali wedle planu Ojca Niebieskiego. 

W jaki sposób korzystaç z
tego podr´cznika
Podr´cznik ten, jak wskazuje jego tytu∏, jest twoim przewodni-
kiem do studiowania pism Êwi´tych. Zapewnia on pomoc w na-
st´pujàcy sposób. 

synowi  Na szcz´Êc e lud wyprosi∏ u Saula ˝ycie Jonatana i
Saul nie spe∏ni∏ tej g∏upiej przys ´gi

Starszy Bruce R  McConk e powiedzia∏  Pos∏uszeƒstwo
jest pierwszym prawem niebios  kamieniem w´gielnym
na którym spoczywa wszelka prawoÊç i post´p” (Mormon
Doctr ne  wyd  2 [1966]  539)  Podczas czytania I Ks
Samuela 15 zastanów si´  czego uczy ten rozdzia∏ na
temat zasady pos∏uszeƒstwa

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks  Samuela 15

I Ks. Samuela 15:2 3  Dlaczego mieli
ca∏kowicie zniszczyç Amalekitów?
W pismach Êw ´tych jest niew ele takich m ejsc  w których Bóg na
kaza∏ zniszczen e jak egoÊ ludu  Amalek ci byli n ezwykle okrutni
dla dz eci Izraela  kiedy te opuÊc ∏y Egipt (zob  V Ks  Moj˝eszowa
25 17 19)  Wypatrywali s∏abych  chorych i starych  k órzy z tru
dem maszerowali na ty∏ach grupy i zabijali maruderów

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks  Samuela 15 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A C)

Dokonaj porównania

Porównaj  co Samuel nakaza∏ zrobiç Saulowi (zob  I Ks  Samuela
15 1 3)  z tym  co ten uczyni∏ (zob  I Ks  Samuela 15 4 9)

Wymówki

1 Jakich wymówek u˝y∏ Saul  by usprawiedliwiç swe uczynki
zamiast byç pos∏uszny i zrobiç to  co mu nakazano?

2 Nap sz l st do Saula  w którym wyjaÊnisz  dlaczego uspra
w edliwianie n epos∏uszeƒstwa jest nie do zaakceptowania
Odpow edz na ka˝dà jego wymówk´

B

A

stajàc mu na drodze  urzà
dzi∏ zasadzk´ (w  2  5) 
ukry∏ si´  przygotowujàc si´
do zaatakowania

nie lituj si´ (w  3)  nie
oszcz´dê

najt∏ustsze okazy (w  9) 
zwierz´ta urodzone po p er
worodnych

l chy i marny (w  9)  bez
wartoÊci i nieczysty wedle
prawa Moj˝eszowego

rzuci∏eÊ si´ na ∏up (w  19) 
posp eszy∏eÊ  by wziàç wszel
kie dobra

odwa˝nie (w  32)  pokornie

I Ks. Samuela 15

Wa˝noÊç pos∏uszeƒstwa

Prawdziwy powód

1 W koƒcu  w I Ks  Samuela 15 24 Saul wyzna∏  dlaczego tak
postàpi∏  Podaj niektóre z powodów  jakie podajà ludzie  by
usprawiedliwiç swe niepos∏uszeƒstwo  W jaki sposób sà po
dobne do odpowiedzi Saula?

2 Jak myÊlisz  co mo˝e pomóc nam si´ wzmocniç  abyÊmy nie
ulegali pokusie usprawiedl w enia naszych post´pków?

Powiedziano Saulowi  ˝e z powodu jego niepos∏uszeƒstwa
b´dzie wybrany inny król Izraela (zob  I Ks  1 Samuel
13 13 14  15 26 28)  Czego byÊ szuka∏  gdybyÊ mia∏ wybie
raç nowego króla? Podczas czytania I Ks  Samuela 16
zwróç uwag´ na to  co Pan powiedz a∏ Samuelowi na temat
wyboru nowego króla

I Ks. Samuela 16

Pan wybiera nowego króla

C
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B

C

Niektóre rzeczy, które powinieneÊ wiedzieç na temat
Starego Testamentu

1



Wprowadzenie
Pod ka˝dym wizerunkiem zwoju znajdziesz wpro-
wadzenia do rozdzia∏ów, które masz przeczytaç, oraz

wyjaÊnienia do rozdzia∏ów, które nie sà zadane do przeczytania.
We wprowadzeniu znajdujà si´ nast´pujàce rodzaje informacji: 

• t∏o historyczne

• wyjaÊnienie, w jaki sposób konkretny blok pism Êwi´tych
odnosi si´ do poprzednich lub kolejnych rozdzia∏ów

• pytania i zagadnienia do przemyÊlenia przed lub w trak-
cie czytania, które pomogà ci skoncentrowaç si´ na prze-
s∏aniu danego bloku pism Êwi´tych. 

Zrozumienie pism Êwi´tych
Cz´Êç zatytu∏owana „Zrozumienie pism Êwi´tych”
u∏atwia zrozumienie trudnych s∏ów i wyra˝eƒ oraz

zawiera komentarze, których zadaniem jest pomóc w zrozumie-
niu zagadnieƒ i koncepcji zawartych w pismach Êwi´tych. Taki
komentarz cz´sto zawiera wypowiedê W∏adz Naczelnych. 

Studiowanie pism Êwi´tych
Cz´Êç zatytu∏owana „Studiowanie pism Êwi´tych”
zawiera pytania i zadania, które pomogà ci odkryç,

rozwa˝yç oraz zastosowaç zasady ewangelii, znajdujàce si´ w
pismach Êwi´tych. W podr´czniku nie ma miejsca na robienie
notatek, wi´c b´dziesz wykonywa∏ te zadania w notatniku lub
na swoich kartkach. 

Podczas studiowania pism Êwi´tych pomogà ci nast´pujàce
czynnoÊci: 

• Rozpocznij od modlitwy. 

• Przeczytaj wprowadzenie do rozdzia∏u, który b´dziesz
studiowaç i rozwa˝ inne zagadnienia z cz´Êci „Zanim za-
czniesz czytaç” (zob. str. 4). 

• Przeczytaj zadane rozdzia∏y. W trakcie czytania, aby uzy-
skaç pomoc, odnoÊ si´ do cz´Êci zatytu∏owanych „Zrozu-
mienie pism Êwi´tych”, znajdujàcych si´ w tym
podr´czniku. Skorzystaj ze sposobów studiowania, opisa-
nych w cz´Êci „W trakcie czytania” (zob. str. 4-5). Skorzystaj
ze swego notatnika lub kartek, aby poczyniç notatki i za-
pisaç pytania. Zapisz tak˝e swoje uczucia lub wra˝enia,
które sà dla ciebie wa˝ne. 

• Wykonaj zadania z cz´Êci „Studiowanie pism Êwi´tych”,
odpowiadajàcej rozdzia∏owi, który studiujesz. Czasami
b´dziesz móg∏ wybieraç spoÊród kilku ró˝nych zadaƒ.
JeÊli chcesz si´ wi´cej dowiedzieç o Starym Testamencie,
wykonaj je wszystkie. 

Program seminarium oparty na studiowaniu
w domu
JeÊli uczestniczysz w programie seminarium opartym na studio-
waniu w domu, wykres z rozdzia∏ami do przeczytania wska˝e
ci, co powinieneÊ przeczytaç w ka˝dym tygodniu trwania semi-
narium. Pami´taj, ˝e seminarium jest codziennym programem
edukacji religijnej, a czytanie pism Êwi´tych po∏àczone z modli-
twà powinno byç codziennà praktykà, i ˝e powinieneÊ wykony-
waç zadania z seminarium w ka˝dym dniu powszednim, mimo
˝e nie b´dziesz codziennie na nie ucz´szczaç. JeÊli rok semina-
rium trwa d∏u˝ej lub krócej ni˝ trzydzieÊci szeÊç tygodni, na-
uczyciel poinformuje ci´, które rozdzia∏y powinieneÊ przeczytaç
i które zadania nale˝y wykonaç w konkretnych tygodniach.

C

B

A
Kiedy nie jesteÊ na zaj´ciach seminarium, powinieneÊ w ka˝-
dym dniu powszednim przeznaczyç od trzydziestu do czter-
dziestu minut na czytanie pism Êwi´tych i korzystanie z tego
podr´cznika. 

Ka˝dego tygodnia powinieneÊ przekazaç nauczycielowi kartki
z notatnika, zawierajàce twoje przemyÊlenia na temat fragmen-
tów z pism Êwi´tych oraz pytania, na jakie odpowiedzia∏eÊ w
danym tygodniu. Nauczyciel przeczyta je i skomentuje, po
czym odda ci notatnik. Mo˝esz mieç dwa notatniki i u˝ywaç
ich na zmian´ co drugi tydzieƒ. Mo˝esz tak˝e u˝yç segrega-
tora z wyjmowanymi kartkami i oddawaç nauczycielowi
kartki z danego tygodnia. Kiedy nauczyciel zwróci ci spraw-
dzone kartki, w∏ó˝ je z powrotem do segregatora. 

Program seminarium odbywajàcego si´
codziennie
JeÊli uczestniczysz w programie seminarium odbywajàcego si´
codziennie, nauczyciel wyjaÊni ci, w jaki sposób korzystaç z
tego przewodnika do studiowania. 

Studiowanie pism Êwi´tych
Niniejszy podr´cznik zosta∏ przygotowany po to, by pomóc
ci w czytaniu, studiowaniu i zrozumieniu pism Êwi´tych. Po-
niewa˝ wi´kszoÊç czasu przeznaczonego na studiowanie po-
Êwi´cisz na czytanie i rozwa˝anie pism Êwi´tych, niniejszy
rozdzia∏ za∏àczono po to, byÊ wyniós∏ wi´cej wiedzy z tego
studiowania. 

Starszy Howard W. Hunter, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kwo-
rum Dwunastu Aposto∏ów, udzieli∏ cz∏onkom KoÊcio∏a cennej
rady, dotyczàcej studiowania pism Êwi´tych, której streszcze-
nie znajduje si´ poni˝ej. Mo˝esz zapisaç te wskazówki na
kartce papieru i umieÊciç je w widocznym miejscu, tak abyÊ
mia∏ do nich dost´p w czasie studiowania. 

• Uwa˝nie czytaj pisma Êwi´te, by je zrozumieç. 

• Studiuj codziennie. 

• Wyznacz t´ samà por´ dnia na studiowanie. 

• Studiuj w miejscu, gdzie mo˝esz si´ skoncentrowaç i
gdzie nikt nie b´dzie ci przeszkadza∏. 

• Skoncentruj si´ na studiowaniu przez okreÊlonà iloÊç
czasu, a nie na konkretnej liczbie przeczytanych rozdzia-
∏ów czy stron: szeÊçdziesiàt minut to idealna iloÊç czasu,
trzydzieÊci minut to du˝e osiàgni´cie, ale pi´tnaÊcie minut
te˝ mo˝e przynieÊç korzyÊci. 

• Studiuj wed∏ug planu. (Zob. Conference Report, paêdz.
1979, 91–93 lub Ensign, list. 1979, 64–65). 

Kiedy b´dziesz post´powaç wedle tej rady, w czasie studiowa-
nia pism Êwi´tych pomo˝e ci równie˝ korzystanie z dobrych na-
wyków studiowania. 
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Wykres czytania Starego Testamentu
Dni, w które czytam co najmniej 
przez 10 minut Rozdzia∏y zadane do przeczytania w tym tygodniu

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 1 „Studiowanie pism Êwi´tych” 

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 2 Abraham 3:22–28   Moj˝esz 1 2 3 4

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 3 Moj˝esz 5   6 7

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 4 Moj˝esz 8   I Ks. Moj˝eszowa 6:14–22 7   8 9:1–17 11:1–9

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 5 Abraham 1   2   I Ks. Moj˝eszowa 13   14:13–24   15   16   17

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 6 I Ks. Moj˝eszowa 18   21:1–21   22   23 (zadanie) 

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 7 I Ks. Moj˝eszowa 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 8 I Ks. Moj˝eszowa 35   37   39 40 41

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 9 I Ks. Moj˝eszowa 42 43 44 45 46   49   50 TJS, I Ks. Moj˝eszowa 50:24–38

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 10 II Ks. Moj˝eszowa 1   2 3   4   5   6 7  8 9 10

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 11 II Ks. Moj˝eszowa 12   13 14   15:22–27 16 17

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 12 II Ks. Moj˝eszowa 18   19   20–24

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 13 Zadania dla II Ks. Moj˝eszowej 25–27, 30  28   29   32 33 34

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 14 III Ks. Moj˝eszowa 1   10   11   14   16   19   26

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 15 IV Ks. Moj˝eszowa 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 16 V Ks. Moj˝eszowa 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 17 Ks. Jozuego 1   2 3   4   5:10–15   6   7 10   23   24

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 18 Ks. S´dziów 6   7   8   13   14   15   16   Ks. Rut 1   2 3 4

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 19 I Ks. Samuela 1   2 3   7 8 9 10

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 20 I Ks. Samuela 13   15   16   17   24   26

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 21 II Ks. Samuela 7   9   11   12   13   14

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 22 I Ks. Królewska 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 23 II Ks. Królewska 2   4   5   6   17   18   19   22   23

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 24 Fragmenty z I i   II Ks. Kronik 15   20   Ks. Ezdrasza 9   10   Ks. Nehemiasza 1   6   8

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 25 Ks. Estery 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Ks. Joba 1   2   3   38   42

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 26 Psalm 22 23 24 Wybrane fragmenty z Psalmów i Ks. PrzypowieÊci Salomona  Ks. Kaznodziei Salomona 1 2 4 5 12

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 27 Ks. Izajasza 1   2   4   5   11   14

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 28 Ks. Izajasza 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 29 Ks. Izajasza 48   49   50   53 55 58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 30 Ks. Jeremiasza 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 31 Ks. Jeremiasza 30   31   33:15–18   52   Treny 1   5   Ks. Ezechiela 2   3

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 32 Es. Ezechiela 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 33 Ks. Daniela 1   2 3   6

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 34 Ks. Ozeasza 1   2 3   13:9–14   Ks. Joela 2   Ks. Amosa 3 4   5:4–6, 14–15 8:11–12   Ks. Abdiasza 1:21

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 35 Ks. Jonasza 1   2 3   4:1–11   Ks. Micheasza 3   5:2   6:7–8   Ks. Habakuka 3:17–18   Ks. Sofoniasza 3   Ks. Aggeusza 1

N Pn Wt Âr Cz Pt S Tydzieƒ 36 Ks. Zachariasza 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Ks. Malachiasza 3
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Umiej´tnoÊci pomocne w czasie
studiowania
Nefi powiedzia∏, ˝e powinniÊmy „[napawaç] si´” (2 Nefi 32:3)
pismami Êwi´tymi, a Jezus przykaza∏ Nefitom, by „dok∏adnie
[je] rozwa˝yli” (3 Nefi 23:1). Taki rodzaj studiowania to coÊ wi´-
cej ni˝ szybkie przeczytanie tekstu. Oto poj´cia i umiej´tnoÊci,
które pomogà ci zdobyç wi´kszà wiedz´ w trakcie studiowania.
Sà one podzielone na trzy ró˝ne kategorie: zanim zaczniesz czy-
taç, w trakcie czytania, po przeczytaniu. 

Zanim zaczniesz czytaç
Modlitwa
Pisma Êwi´te napisano pod natchnieniem, a wi´c najlepiej je zro-
zumiemy, kiedy towarzyszy nam Duch. Ze Starego Testamentu
dowiadujemy si´ o kap∏anie Ezdraszu, który „postawi∏ sobie za
cel zbadaç zakon Paƒski” (Ks. Ezdrasza 7:10). Przygotowujemy
swoje serca na czytanie pism Êwi´tych, modlàc si´ za ka˝dym ra-
zem, kiedy je czytamy. 

Zdobàdê informacje dotyczàce t∏a wydarzeƒ
Zrozumienie t∏a historycznego pism Êwi´tych pomo˝e ci lepiej
pojàç to, co czytasz. Wst´py do rozdzia∏ów w Naukach i Przy-
mierzach podajà krótkie wyjaÊnienie historycznego t∏a obja-
wieƒ. Ten podr´cznik równie˝ podaje pewne informacje,
dotyczàce t∏a wydarzeƒ, w przypadku wielu rozdzia∏ów pi-
sma Êwi´tego. JeÊli wystarcza ci czasu, mo˝esz tak˝e odwo∏aç
si´ do innych, zatwierdzonych przez KoÊció∏, ksià˝ek i pod-
r´czników, które zawierajà informacje o fragmencie z pisma
Êwi´tego, który czytasz. 

Zadawaj pytania
Zanim zaczniesz czytaç, zadaj sobie takie pytania, jak: „Kto na-
pisa∏ te wersety?”, „Do kogo zosta∏y skierowane?”, „Dlaczego ta
nauka zawarta jest w pismach Êwi´tych?”, „Czego chc´ si´ do-
wiedzieç lub nauczyç w trakcie dzisiejszego czytania?” i „Czego
Pan chce, ˝ebym si´ nauczy∏ z tych wersetów pisma?” W trakcie
czytania staraj si´ znaleêç odpowiedzi na swoje pytania. Pami´-
taj, ˝e mo˝esz tak˝e skorzystaç z pomocy do studiowania, które
znajdujà si´ w innych podr´cznikach lub publikacjach koÊciel-
nych.

Czytaj nag∏ówki rozdzia∏ów
Nag∏ówki rozdzia∏ów to proste podsumowania g∏ównych zagad-
nieƒ zawartych w danym rozdziale. Przeczytanie nag∏ówka roz-
dzia∏u, przed zapoznaniem si´ z jego tekstem, to nie tylko dobry
nawyk, ale tak˝e pomoc w przygotowaniu si´ do zadawania py-
taƒ i znajdowania na nie odpowiedzi, w miar´ czytania.

W trakcie czytania
Rób przerwy na przemyÊlenia
Wi´kszoÊci bry∏ek nie znajdzie si´ na powierzchni ziemi —
trzeba si´ do nich dokopaç. Studiowanie pism Êwi´tych b´dzie
dla ciebie o wiele cenniejsze, jeÊli zwolnisz lub w ogóle zrobisz
przerw´ i wykonasz poni˝ej wymienione czynnoÊci:

Sprawdê znaczenie wyrazów, których nie rozumiesz
Skorzystaj ze s∏ownika. Czasami sprawdzenie w s∏owniku wy-
razu, którego znaczenie w swoim mniemaniu ju˝ znasz, po-
maga uzyskaç dodatkowe informacje. Cz´Êç tego podr´cznika

zatytu∏owana „Zrozumienie pism Êwi´tych” pomo˝e ci zrozu-
mieç wiele trudnych s∏ów i zwrotów.

Bàdê Êwiadomy tego, ˝e czasami Pan daje prorokom natchnie-
nie, by do w∏asnych zapisów do∏àczyli wyjaÊnienie, które po-
maga nam poznaç znaczenie s∏ów i zwrotów. Na przyk∏ad,
przeczytaj Mosjasz 3:19 i zadaj sobie pytanie, co oznacza staç
si´ jak dziecko.

OdnoÊ do siebie tekst pism Êwi´tych
Wstawianie swego imienia w treÊç wersetów pomaga uczyniç
nauki pism Êwi´tych bardziej osobistymi. Na przyk∏ad, jakie
znaczenie ma wstawienie w∏asnego imienia w miejsce s∏owa
„cz∏owiek” w ksi´dze Moj˝esza 1:39?

Pos∏u˝ si´ wyobraênià
Wyobraê sobie konkretnà sytuacj´. Na przyk∏ad, kiedy czytasz I
Ks. Moj˝eszowà 37, pomyÊl, jakbyÊ si´ czu∏, b´dàc jednym z naj-
m∏odszych braci w rodzinie, w której wszyscy twoi starsi bracia
nienawidziliby ci´ lub byliby o ciebie zazdroÊni.

Czasami pisma Êwi´te ka˝à nam coÊ sobie wyobraziç. Przeczytaj
Alma 5:15–18 i zrób to, co sugeruje Alma. Zapisz, co czu∏eÊ, wy-
obra˝ajàc sobie sytuacj´, opisanà w tych wersetach.

Szukaj spójników
Spójniki to wyrazy takie, jak: i, ale, poniewa˝, dlatego czy pomimo.
Kiedy je napotkasz, zwróç uwag´ na to, co pomagajà ci zrozu-
mieç, ∏àczàc kilka poj´ç. Czasami pokazujà, ˝e niektóre znacze-
nia sà do siebie podobne, a niektóre ró˝nià si´ od siebie.

Na przyk∏ad, jeÊli zastanowisz si´ nad znaczeniem zwrotu z po-
wodu w Ksi´dze Mosjasza 26:2–3, mo˝esz nauczyç si´ wa˝nej
prawdy o studiowaniu pism Êwi´tych.

Zwrot z powodu wskazuje na zwiàzek przyczynowo–skutkowy
pomi´dzy niewiarà ludzi a ich zdolnoÊcià zrozumienia pism
Êwi´tych i s∏ów proroków.

Teraz przeczytaj Nauki i Przy-
mierza 45:30–32 i zauwa˝, w
jaki sposób wyraz lecz wska-
zuje na kontrast pomi´dzy
warunkami, w jakich znajdà
si´ niegodziwi i prawi w
dniach ostatnich.

Odpowiednie podkreÊlenie
wyrazu lecz mo˝e daç nam
pewnoÊç, ˝e ludzie prawi
zostanà oszcz´dzeni przed
niektórymi zniszczeniami
poprzedzajàcymi Drugie
PrzyjÊcie.

Szukaj wzorów
W 2 Nefi 31:2 Nefi powiedzia∏, ˝e chce napisaç kilka s∏ów o
doktrynie Chrystusa. Nast´pnie w wersecie 21 z∏o˝y∏ Êwiadec-
two o tym, ˝e w∏aÊnie wyjaÊni∏ t´ nauk´ Chrystusa. Majàc Êwia-
domoÊç tego, ˝e Nefi przedstawi∏ nauk´ Chrystusa w wersetach
od 2 do 21, powinniÊmy cofnàç si´ i dok∏adniej przestudiowaç
s∏owa Nefiego, by dowiedzieç si´, co jest naukà Chrystusa.
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Kolejnym przyk∏adem szukania wzorów jest znalezienie wyjaÊ-
nienia proroka, dotyczàcego przyczyn i skutków danej sytu-
acji, poprzez zwracanie uwagi na wyrazy je˝eli i to. W III Ks.
Moj˝eszowej 26 Moj˝esz prorokowa∏ o b∏ogos∏awieƒstwach i
przekleƒstwach, jakie spadnà na dzieci Izraela. Spójrz na wer-
sety 3–4, 18, 23–24, 27–28 oraz 40–42 i zwróç uwag´ na to, ˝e
Moj˝esz u˝y∏ zestawienia s∏ów je˝eli — to, kiedy naucza∏ dzieci
Izraela o tym, co si´ stanie, jeÊli b´dà lub nie b´dà pos∏uszni
przykazaniom Pana.

Powtórzenie konkretnego s∏owa lub zagadnienia jest kolejnym
wzorcem, na który nale˝y zwróciç uwag´. Na przyk∏ad, zwróç
uwag´, ile razy w I Ks. Moj˝eszowej 39 jest mowa o tym, ˝e Pan
by∏ z Józefem.

Szukaj list w pismach Êwi´tych
Listy pomagajà wyraêniej zobaczyç, czego naucza Pan i Jego pro-
rocy. Dziesi´cioro Przykazaƒ jest listà (zob. II Ks. Moj˝eszowa 20).
Mo˝na te˝ ∏atwo zauwa˝yç, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa w Ew. Mateusza
5 równie˝ sà wymienione w formie listy. Znalezienie innych list
mo˝e wymagaç troch´ wi´cej wysi∏ku. Na przyk∏ad, z Nauk i
Przymierzy 68:25–31 zrób list´ tego, co Pan powiedzia∏ na temat
obowiàzku rodziców w zwiàzku z nauczaniem swoich dzieci.

Zadawaj pytania
Ciàgle zadawaj pytania, tak, jak zosta∏o to opisane w rozdziale
„Zanim zaczniesz czytaç”. W trakcie czytania mo˝esz inaczej
sformu∏owaç pytania, które wczeÊniej sobie postawi∏eÊ lub za-
daç zupe∏nie nowe. Odpowiadanie sobie na pytania jest jednym
z najwa˝niejszych sposobów pog∏´biania swego zrozumienia
podczas osobistego studiowania pism Êwi´tych. Jedno z najwa˝-
niejszych pytaƒ brzmi: „Dlaczego Pan zechcia∏ natchnàç osob´
piszàcà do zapisania danej rzeczy w pismach Êwi´tych?” Szukaj
oczywistych wskazówek, które osoba piszàca zostawia czasami,
kiedy mówi s∏owa w rodzaju „i tak widzimy”.

Odpowiadaj na pytania zadane w pismach Êwi´tych
Pan wielokrotnie zadaje pytanie, a nast´pnie sam na nie odpo-
wiada. Swoich nefickich uczniów zapyta∏: „Jakimi ludêmi powin-
niÊcie wi´c byç?” A nast´pnie sam odpowiedzia∏: „Zaprawd´
powiadam wam, ˝e na Moje podobieƒstwo” (3 Nefi 27:27).

W innych miejscach zadawane sà pytania, ale nie podaje si´ od-
powiedzi — ogólnie rzecz bioràc autor uwa˝a, ˝e odpowiedê
jest oczywista. Jednak˝e czasami autor nie udziela odpowiedzi,
poniewa˝ zadane pytanie wymaga przemyÊlenia i odpowiedê
nie jest natychmiastowa. Na przyk∏ad, przeczytaj Ew. Marka
4:35–41 i odpowiedz na cztery pytania zawarte w tych werse-
tach, jak gdybyÊ si´ tam znajdowa∏.

Szukaj metafor i symbolicznych znaczeƒ
Prorocy cz´sto u˝ywajà symboli i wyobra˝eƒ (metafor), by z
wi´kszà mocà przekazaç swoje przes∏ania. Na przyk∏ad, przy-
powieÊci sà sposobem prostego przekazywania przes∏ania i czy-
nienia tego w taki sposób, by wydobyç z niego o wiele g∏´bsze
znaczenie. Historia przybrana w przypowieÊç sprawia, ˝e lekcja
jest o wiele ∏atwiejsza do zapami´tania i bardziej znaczàca.

Oto sugestie, które pomogà ci w zrozumieniu symboli (metafor)
w pismach Êwi´tych:

1. Szukaj interpretacji w pismach Êwi´tych. Na przyk∏ad, w 1 Nefi
8 Lehi mia∏ wizj´. Nast´pnie Nefi mia∏ wizj´, w której zobaczy∏
to samo, co jego ojciec, ale dowiedzia∏ si´ tak˝e, jaka jest inter-
pretacja symboli z wizji ojca (zob. 1 Nefi 11–14). Czasami z

∏atwoÊcià mo˝na poznaç interpretacj´, korzystajàc z odsy∏a-
czy w przypisach.

2. Rozwa˝ cechy charakterystyczne symbolu oraz to, czego
symbol mo˝e ci´ nauczyç. Alma u˝y∏ tej metody, wyjaÊniajàc
swemu synowi, czym jest Liahona (zob. Alma 37:38–47).

3. Sprawdê, czy symbol uczy ci´ czegoÊ o Zbawicielu. Pan po-
wiedzia∏ Adamowi, ˝e „wszystko daje Êwiadectwo o [Nim]”
(Moj˝esz 6:63). Na przyk∏ad, w jaki sposób ró˝ne elementy hi-
storii o ofierze Abrahama, którà mia∏ z∏o˝yç ze swego syna
Izaaka, Êwiadczà o ofierze Jezusa Chrystusa?

Zapisuj
PowinieneÊ mieç pod r´kà kartk´ papieru lub zeszyt, w którym
b´dziesz móg∏ zapisywaç zagadnienia, które chcesz zapami´taç,
takie, jak listy, szczególne rzeczy, których si´ dowiesz lub odczu-
cia zwiàzane z czymÊ, co przeczyta∏eÊ. Zapisywanie myÊli i za-
gadnieƒ pomo˝e ci zapami´taç je, kiedy ponownie zabierzesz si´
do czytania. Mo˝esz zapisywaç je równie˝ na marginesie pism
Êwi´tych.

Wiele osób lubi zaznaczaç w swoich pismach Êwi´tych wa˝ne
s∏owa i zwroty. Mo˝na to robiç na wiele sposobów. Niektóre
osoby cieniujà albo podkreÊlajà wa˝ne s∏owa i wyra˝enia, które
nadajà wersetowi szczególne znaczenie. Innym sposobem za-
znaczania fragmentów pism Êwi´tych jest zapisywanie na mar-
ginesie odsy∏aczy do innych fragmentów z pism Êwi´tych.
Zapisanie odsy∏aczy do kilku wersetów, które traktujà o tym sa-
mym, tworzy ∏aƒcuch fragmentów z pism Êwi´tych o konkretnej
tematyce, które mo˝na odnaleêç, napotykajàc którykolwiek
fragment ∏aƒcucha. Zaznaczanie fragmentów pism Êwi´tych
mo˝e cz´sto pomóc ci szybciej znaleêç wa˝ne wersety.

Po przeczytaniu
Rozwa˝aj
Rozwa˝anie jest g∏´bokim zastanawianiem si´ nad czymÊ, ce-
lem zbadania tego w swoim umyÊle, zadawaniem pytaƒ i oce-
nianiem tego, co si´ wie i czego si´ nauczy∏o. Czasami pisma
Êwi´te nazywajà to „rozmyÊlaniem” (zob. Ks. Jozuego 1:8). W
pismach Êwi´tych istnieje kilka dobrych przyk∏adów, w któ-
rych wa˝ne objawienia przychodzà w wyniku rozwa˝ania —
w szczególnoÊci rozwa˝ania pism Êwi´tych (zob. NiP
76:15–20; 138:1–11).

OdnoÊ pisma Êwi´te do siebie
Odnoszenie pism Êwi´tych do siebie to porównywanie ich z
w∏asnym ˝yciem. W celu odniesienia do siebie fragmentów
pism Êwi´tych, powinieneÊ zadaç sobie pytania typu: „Jakie za-
sady ewangelii znajdujà si´ we fragmentach, które w∏aÊnie prze-
czyta∏em?” lub „W jaki sposób te zasady odnoszà si´ do mojego
˝ycia?” Istotnà cz´Êcià odnoszenia do siebie pism Êwi´tych jest
s∏uchanie podszeptów Ducha, który — jak Pan obieca∏ —
„wprowadzi was we wszelkà prawd´” (Ew. Jana 16:13).

Na przyk∏ad, Nefi odnosi∏ pisma Êwi´te do sytuacji, w jakiej
znalaz∏ si´ on i jego rodzina, stosujàc niektóre z zasad, jakich
naucza∏ Izajasz. Naucza∏ swych braci, ˝e to oni — podobnie
jak dzieci Izraela — odeszli od Boga, a nie Bóg od nich. Na-
ucza∏ ich tak˝e, ˝e jeÊli odpokutujà, Pan b´dzie im mi∏oÊciwy i
im wybaczy (zob. 1 Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi powiedzia∏, ˝e
dzi´ki odnoszeniu s∏ów Izajasza do siebie i swych braci, mo˝e
zwi´kszyç si´ ich wiara w Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela
(zob. 1 Nefi 19:23).
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Czytaj ponownie
Z ca∏à pewnoÊcià, kiedy za pierwszym razem czytamy kon-
kretny fragment z pisma Êwi´tego, nie rozumiemy wszystkiego,
co si´ w nim znajduje. W zasadzie prawdziwe zrozumienie
pism Êwi´tych jest procesem, który trwa przez ca∏e ˝ycie. Cz´sto
po drugim lub trzecim czytaniu zauwa˝amy wzorce, jesteÊmy
w stanie lepiej wyobraziç sobie konkretne sytuacje i dog∏´bniej
zrozumieç fragmenty pism Êwi´tych. Podczas ponownego czy-
tania mo˝esz szukaç nowych nauk lub zadaç inne pytania. Na-
pisanie w∏asnymi s∏owami historii lub kilku wersetów pomo˝e
ci zorientowaç si´, czy zrozumia∏eÊ przeczytany tekst oraz po-
mo˝e w lepszym zrozumieniu pisma Êwi´tego.

Zapisuj
Niektórzy ludzie prowadzà dziennik, w którym zapisujà
g∏ówne zagadnienia czytanego materia∏u, swoje uczucia wzgl´-
dem tego, co przeczytali lub jak, ich zdaniem, przeczytany tekst
odnosi si´ do ich ˝ycia. JeÊli u˝ywasz tego podr´cznika do pro-
gramu seminarium opartego na studiowaniu w domu, musisz
prowadziç zeszyt, aby otrzymaç zaliczenie. Zeszyt ten ma przy-
pominaç dziennik z pism Êwi´tych.

Dobrze jest tak˝e rozmawiaç z innymi na temat tego, o czym
czytasz. Robienie notatek w celu zapami´tania tego, o czym
chce si´ rozmawiaç i omawianie tego, czego si´ nauczy∏eÊ, po-
mo˝e ci wi´cej zrozumieç i zapami´taç z tego, co czytasz.

Zastosuj
Wiedza, jakà zdob´dziesz na podstawie pism Êwi´tych, nabierze
prawdziwej wartoÊci, kiedy zaczniesz stosowaç w ˝yciu to, czego
si´ uczysz. Wi´ksze zbli˝enie si´ do Pana i odczuwanie Jego po-
koju to tylko niektóre z b∏ogos∏awieƒstw, jakie daje ˝ycie zgodne
z ewangelià. Ponadto Pan powiedzia∏, ˝e ci, którzy ˝yjà zgodnie
z tym, czego si´ uczà, otrzymajà wi´cej, podczas gdy osoby, które
nie b´d´ ˝yç w zgodzie z posiadanà wiedzà, stracà to, czego si´
nauczy∏y (zob. Alma 12:9–11).

„Napawajcie si´ s∏owami Chrystusa, bo s∏owa
Chrystusa wyjawià wam wszystko, co macie czy-
niç” (2 Nefi 32:3).
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W T∏umaczeniu Józefa
Smitha (JST) I Ks.
Moj˝eszowej 1–6 poja-
wi∏o si´ tak wiele zmian,
˝e rozdzia∏y te zosta∏y
wydrukowane oddziel-
nie w Perle Wielkiej War-
toÊci i nazwano je ksi´gà
Moj˝esza. Ksi´ga Moj˝e-
sza sk∏ada si´ z oÊmiu
rozdzia∏ów. Ksi´ga Moj-
˝esza 1 stanowi niejako
wst´p do tego, co zazwy-

czaj przyjmuje si´ jako poczàtek Biblii i zawiera informacje,
których nie ma w I Ksi´dze Moj˝eszowej.

W zwiàzku z tym, ˝e ksi´ga Moj˝esza jest pe∏niejszà i bardziej
poprawnà wersjà nauk, znajdujàcych si´ w I Ks. Moj˝eszowej
1–6, ten podr´cznik do studiowania pomo˝e ci w czytaniu, zro-
zumieniu i poznaniu ksi´gi Moj˝esza.

Ksi´ga Abrahama
Jako ˝e objawienia, znajdujàce si´ w ksi´dze Abrahama, odno-
szà si´ do wczeÊniejszych fragmentów Biblii, b´dà one omó-
wione wraz z pierwszà cz´Êcià I Ksi´gi Moj˝eszowej oraz ksi´gà
Moj˝esza. W 1835 roku Prorok Józef Smith otrzyma∏ pewne sta-
ro˝ytne egipskie zapisy, które zosta∏y odnalezione w Egipcie
przez archeologów. Pisma te zawiera∏y pewne zapiski i nauki
proroka Abrahama, które nast´pnie zosta∏y przet∏umaczone
przez Proroka Józefa Smitha. One równie˝ znajdujà si´ w Perle
Wielkiej WartoÊci i nazwane zosta∏y ksi´gà Abrahama. Dwa
pierwsze rozdzia∏y odnoszà si´ szczególnie do ˝ycia Abrahama
i omówione b´dà w tym podr´czniku razem z I Ks. Moj˝eszowà
11–12. Ostatnie trzy rozdzia∏y ksi´gi Abrahama zawierajà obja-
wienia, jakie Abraham otrzyma∏ na temat ˝ycia przedziem-
skiego i stworzenia ziemi. Studiowanie Starego Testamentu
rozpoczniesz od przeczytania opowieÊci o ˝yciu przedziem-
skim, które jest omówione w ksi´dze Abrahama 3.

I Ksi´ga Moj˝eszowa
I Ksi´ga Moj˝eszowa jest pierwszà z pi´ciu ksiàg spisanych
przez Moj˝esza. Obejmuje oko∏o dwóch i pó∏ tysiàca lat
historii — czyli wi´cej ni˝ pozosta∏a cz´Êç Biblii, z Nowym Te-
stamentem w∏àcznie! Wiele z najpopularniejszych historii bi-
blijnych pochodzi z I Ksi´gi Moj˝eszowej, jak np.: Upadek
Adama i Ewy, zabicie Abla przez Kaina, Noe i potop, budowa
wie˝y Babel, niedosz∏a ofiara Abrahama z syna, Izaaka, oraz
sprzedanie Józefa do Egiptu. 

Ksi´ga Moj˝esza
W kilka miesi´cy po zorganizowaniu KoÊcio∏a, które mia∏o
miejsce 6 kwietnia 1830 roku, Pan nakaza∏ Prorokowi Józefowi
Smithowi, aby dokona∏ „t∏umaczenia” Biblii. Prorok dowiedzia∏
si´ z Ksi´gi Mormona, ˝e „[wielu] prostych i cennych prawd”
brakuje w Biblii (zob. 1 Nefi 13:23–28). Jego t∏umaczenie Biblii
wymaga∏o przywrócenia prawd, które znikn´∏y z Biblii w wy-
niku niedbalstwa kopistów lub z powodu usuni´cia prawd
przez niegodziwych, którzy nie chcieli, aby ludzie je poznali.
Pe∏na wersja tego t∏umaczenia nie ukaza∏a si´ za ˝ycia Proroka
Józefa Smitha. 

Poni˝sze zestawienie powinno ci pomóc dostrzec, w jaki sposób
natchnione uzupe∏nienia z ksiàg Moj˝esza i Abrahama odnoszà
si´ do I Ks. Moj˝eszowej.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Abraham 3:22–28

inteligencje stworzone za-
nim powsta∏ Êwiat (w. 22) —

duchowe dzieci Ojca Niebie-
skiego

Po tym, jak Pan nakaza∏ Abrahamowi udaç si´ do Egiptu,
naucza∏ go prawd na temat planet, s∏oƒca, ksi´˝yca i gwiazd
— a wszystko to stanowi∏o wa˝ne symbole w religii egipskiej
owych czasów. Abraham wykorzystywa∏ te prawdy, aby na-
uczaç Egipcjan ewangelii, budujàc na tym, co ju˝ wiedzieli
(zwróç uwag´ na wyjaÊnienia do rysunku nr 3, na stronie
36 Per∏y Wielkiej WartoÊci). Na podstawie dyskusji o cia∏ach
niebieskich i ich ruchach Abraham naucza∏ Egipcjan, ˝e
Bóg, którego czci, jest wi´kszy ni˝ wszystkie inne stwo-
rzone rzeczy, poniewa˝ to On jest Stworzycielem.

Abraham 3

˚ycie przedziemskie
i narada w niebie

Natchnione uzupe∏nienia do I Ks. Moj˝eszowej

KSI¢GA 
MOJ˚ESZA

I KSI¢GA
MOJ˚ESZOWA

KSI¢GA 
ABRAHAMA

1:1–42

2:1–31

3:1–25

4:1–32

5:1–59
6:1–4

6:5–68
7:1–69
8:1–13

8:14–30

Brak odpowiedniego mate-
ria∏u w I Ks. Moj˝eszowej 3:1–28

4:1–31

5:1–21

A

M

I Ks.
M.

1:1–31
2:1–5

2:6–25

Brak odpowiedniego mate-
ria∏u w I Ks. Moj˝eszowej

1:1–31

2:1–25

3:1–24

4:1–26

5:1–32

6:1–13

11:27–32

12:1–13

PO
RÓ

WNANIE ZAWARTOÂCI

I Ksi´ga Moj˝eszowa, ksi´ga Moj˝esza
i ksi´ga Abrahama
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Abraham 3:22–23 — Wybrani przed narodzeniem
Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Ka˝dy cz∏owiek, którego powo-
∏ano do s∏u˝enia mieszkaƒcom Êwiata, zosta∏ ustanowiony do
tego w∏aÊnie celu podczas Wielkiej Narady w niebie, przed po-
wstaniem tego Êwiata” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb.
Joseph Fielding Smith [1976], 365). Mówiàc innymi s∏owy, nie
tylko Abraham zosta∏ wybrany do swych zadaƒ w ˝yciu przed-
ziemskim, ale równie˝ ty zosta∏eÊ wybrany (zob. NiP 138:53–56).

Abraham 3:27–28 — Przedziemska narada w
niebie
Aby zdobyç szerszy obraz tego, co sta∏o si´ podczas narady w
niebie, przeczytaj te˝ Objawienie 12:7–11; Nauki i Przymierza
76:25–28; Moj˝esz 4:1–4.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Abrahama 3:22–28 wykonaj zadanie
A oraz dwa z pozosta∏ych zadaƒ (B–D).

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Abraham 3:22–23

1. Napisz, czego Abraham dowiedzia∏ si´ o ˝yciu przedziemskim.

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 138:53–56, które stanowià
cz´Êç wizji, jakà Prezydent Joseph F. Smith mia∏ na temat
Êwiata duchów. Jakà informacj´ do objawienia w Naukach i
Przymierzach dodaje objawienie, znajdujàce si´ w ksi´dze
Abrahama 3:22–23? Mo˝esz zechcieç zapisaç obok siebie od-
sy∏acze do tych dwóch fragmentów, zakreÊlajàc odsy∏acze w
przypisach lub zapisujàc odsy∏acz do jednego fragmentu na
marginesie drugiego.

3. Oprócz tego, co przeczyta∏eÊ w ksi´dze Abrahama 3 oraz w
Naukach i Przymierzach 138, zastanów si´ nad wypowiedzià
Proroka Józefa Smitha w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”
i opisz, w jaki sposób doktryny o ˝yciu przedziemskim wp∏y-
wajà na ciebie i na to, co czujesz, wiedzàc o tym.

Poszukaj wa˝nych s∏ów

1. Znajdê s∏owa w ksi´dze Abrahama 3:22–23, które mówià o
tym, kogo Bóg wybra∏ na przywódców na ziemi i kiedy zo-
stali oni wybrani. Zapisz te s∏owa w swoim notatniku; mo-
˝esz te˝ podkreÊliç je w swoich pismach Êwi´tych.

2. Znajdê wyra˝enie, które najlepiej opisuje Jezusa Chrystusa
w ksi´dze Abrahama 3:24. Zapisz je w swoim notatniku i
powiedz, dlaczego opisuje Go ono tak dobrze.

B

A

Ziemia
Wybrani przy-

wódcy sà wypró-
bowywani w

drugim stanie.

Ziemskie narodzinyÂwiat przedziemski
Przywódcy sà

wybrani w
pierwszym stanie.

wypróbujemy (w. 25) —
sprawdzimy

pierwszy stan (w. 26, 28) —
˝ycie przedziemskie

drugi stan (w. 26) — ˝ycie
ziemskie

Syn Cz∏owieczy (w. 27) —
Jezus Chrystus

Napisz pytanie

Napisz wa˝ne pytanie, jakie mogà zadaç ludzie, na które mo˝na
udzieliç odpowiedzi na podstawie ksi´gi Abrahama 3:24–26.

Zastosuj doktryn´

Wybierz jednà z prawd, jakich nauczano Abrahama w werse-
tach 22–28 i napisz, w jaki sposób powinna ona lub mo˝e zach´-
ciç ci´ do tego, by wieÊç bardziej prawe ˝ycie.

Chocia˝ jest to pierwszy rozdzia∏ T∏umaczenia Józefa Smitha,
nie znajdziemy niczego podobnego do ksi´gi Moj˝esza 1 w
I Ksi´dze Moj˝eszowej. Nauki, znajdujàce si´ w ksi´dze
Moj˝esza 1, przynale˝à do poczàtku I Ksi´gi Moj˝eszowej,
poniewa˝ opowiadajà o tym, w jaki sposób Moj˝esz pozna∏
prawdy, o których pisa∏ w I Ksi´dze Moj˝eszowej. Poza tym
ksi´ga Moj˝esza 1 dostarcza wa˝nych informacji, odnoszàcych
si´ do planu Ojca Niebieskiego dla Jego dzieci. Zwróç uwag´
na to, ˝e objawienie dane Moj˝eszowi w ksi´dze Moj˝esza 1,
pojawi∏o si´ po objawieniu p∏onàcego krzewu (zob. Moj˝esz
1:18), ale przed powrotem Moj˝esza do Egiptu (zob. Moj˝esz
1:26). W rezultacie objawienie to powinno znajdowaç si´ w 3
lub 4 rozdziale II Ks. Moj˝eszowej, gdyby by∏o opisane w Sta-
rym Testamencie.

W pewnym momencie naszego ˝ycia mo˝emy zadaç sobie py-
tania: „Kim jestem?” „Skàd pochodz´?” „Dlaczego tutaj je-
stem?” „W jaki sposób i dlaczego powsta∏o ˝ycie na tej
planecie?” Moj˝esz zada∏ podobne pytania, a Bóg objawi∏ mu
odpowiedzi. Podczas czytania zastanów si´ nad tymi pyta-
niami i poszukaj odpowiedzi, jakich Pan udzieli∏ Moj˝eszowi
w tym objawieniu, które znajduje si´ w rozdziale 1, jak i w
pozosta∏ej cz´Êci ksi´gi Moj˝esza.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 1

wytrzymaç (w. 2) — pozostaç
przy ˝yciu

na podobieƒstwo (w. 6, 13,
16) — podobne

przypuszcza∏em (w. 10) —
myÊla∏em

zmarnia∏bym (w. 11) — utra-
ci∏bym wszystkie si∏y

przemieniony, wzmocniony
(w. 11, 14) — zmieniony
dzi´ki Duchowi Âwi´temu (w
sposób, który pozwala ujrzeç

istotom Êmiertelnym istoty
nieÊmiertelne)

przestaç wo∏aç do Boga (w.
18) — przestaç si´ modliç

wykrzyknà∏ (w. 19) — powie-
dzia∏ w gwa∏towny sposób

zgrzytajàc z´bami (w. 22) —
zaciskajàc z´by z bólu i z∏oÊci

drobna czàstka (w. 27) — naj-
mniejsza cz´Êç

oglàdajàc, dojrza∏ (w. 27–28)
— zdoby∏ wyraêniejsze 

Moj˝esz 1

„To dzie∏o moje
i chwa∏a moja”

D

C
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Moj˝esz 1:11 — Moj˝esz zosta∏ przemieniony
„Wielu proroków, dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego, zosta∏o prze-
mienionych tak, by mogli stanàç w obecnoÊci Boga i oglàdaç
wizje wiecznoÊci” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, wyd.
2, [1966], 803). Inne opowieÊci o przemienionych ludziach znaj-
dujà si´ w 3 Nefi 28:13–17 oraz w Naukach i Przymierzach
76:11–12, 19–20.

Moj˝esz 1:23 — Dlaczego te s∏owa nie sà takie,
jak w Biblii
Ksi´ga Moj˝esza 1:23 wyjaÊnia, dlaczego w Biblii nie ma opo-
wieÊci o tym, jak Moj˝esz zwyci´˝a Szatana. Warto zauwa˝yç,
˝e w Biblii w I Ks. Moj˝eszowej 1–6 nie pojawiajà si´ takie
s∏owa, jak Szatan czy diabe∏. W tych samych rozdzia∏ach w T∏u-
maczeniu Józefa Smitha (Moj˝esz 1–8) s∏owa Szatan i diabe∏ poja-
wiajà si´ ponad dwadzieÊcia razy. Jednym ze sposobów, na jakie
Szatan próbuje oszukaç ludzi, jest przekonanie ich, ˝e nie ist-
nieje (zob. 2 Nefi 28:22).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Moj˝esza 1 wykonaj co najmniej
dwa z nast´pujàcych zadaƒ (A–D).

Kim jest Bóg? Kim jest cz∏owiek?

1. Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 1:1–11 i wypisz, czego Moj˝esz
dowiedzia∏ si´ o Bogu.

2. Wypisz na podstawie tych samych wersetów, czego Moj˝esz
dowiedzia∏ si´ o sobie w odniesieniu do Boga. Mo˝esz w jakiÊ
sposób zaznaczyç w swoich pismach Êwi´tych te dwie listy.

3. WyjaÊnij, co, twoim zdaniem, czu∏ Moj˝esz, kiedy si´ o tym
dowiedzia∏. Dlaczego tak si´ czu∏?

Dlaczego jest to wa˝ne?

1. W jaki sposób Moj˝esz wykorzysta∏ to, czego si´ dowiedzia∏ o
sobie i o Bogu (zob. Moj˝esz 1:1–11), aby przezwyci´˝yç Sza-
tana? (zob. Moj˝esz 1:12–22).

2. W jaki sposób mo˝esz wykorzystaç przyk∏ad Moj˝esza z ksi´gi
Moj˝esza 1:12–22, aby przezwyci´˝yç pokusy w swoim ˝yciu?

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Moj˝esz 1:39

Ksi´ga Moj˝esza 1:39 podaje nam powód dzie∏ i stworzeƒ Bo˝ych.
Zwróç uwag´ na definicje s∏ów nieÊmiertelnoÊç i ˝ywot wieczny,
które znajdujà si´ w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”.

1. Przepisz ten werset do swojego notatnika, wstawiajàc w∏asne
imi´ w miejsce s∏owa „cz∏owiek”.

2. Dlaczego wa˝ne jest to, by znaç cele Boga?

C

B

A

zrozumienie i wiedz´ za po-
Êrednictwem czegoÊ wi´cej
ni˝ zwyk∏ych zmys∏ów

mieszkaƒcy (w. 28, 35–36) —
ludzie, którzy ˝yjà na kon-
kretnej planecie

zadowolony (w. 36) — szcz´-
Êliwy i cieszàcy si´ pokojem

nieÊmiertelnoÊç (w. 39) — ˝y-
cie na zawsze jako zmar-
twychwsta∏a istota

wieczny ˝ywot (w. 39) — wy-
niesienie, które jest takim ro-
dzajem ˝ycia, jakie wiedzie
Bóg; byç z Bogiem i byç jak On

za nic b´dà mia∏y (w. 41) —
nie b´dà ceniç

3. Jakie „dzie∏o” wykona∏ Bóg, aby przynieÊç ci nieÊmiertelnoÊç
i ˝ywot wieczny?

4. Co robisz lub co móg∏byÊ zrobiç z tym, co Bóg uczyni∏ dla
ciebie?

Bàdê reporterem

Udawaj, ˝e jesteÊ reporterem, któremu przydzielono zadanie
przeprowadzenia wywiadu z Moj˝eszem po tym, jak doÊwiad-
czy∏ wydarzeƒ opisanych w tym rozdziale. Zapisz pi´ç pytaƒ,
jakie byÊ mu zada∏.

Co wi´cej, gdyby nie by∏o inteligencji we wszechÊwiecie,
wówczas oznacza∏oby to, ˝e wszechÊwiat stworzy∏ coÊ
wspanialszego ni˝ on sam — poniewa˝ stworzy∏ was i
mnie” (Bruce Barton w: E. Ernest Bramwell, zebr. Old
Testament Lessons [1934 kurs seminarium], 4).

Podczas czytania okreÊl, co Moj˝esz próbowa∏ powiedzieç w
ksi´dze Moj˝esza 2 (I Ks. Moj˝eszowa 1) na temat stworze-
nia cz∏owieka i wszystkich rzeczy na ziemi i w niebie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 2

Jednorodzony (w. 1, 26) —
Jezus Chrystus

nie mia∏a kszta∏tu (w. 2) — nie
by∏a zorganizowana w taki
sposób, w jaki istnieje teraz

W pismach Êwi´tych znajdujà si´ trzy opowieÊci o Stworze-
niu: I Ks. Moj˝eszowa 1–2; Moj˝esz 2–3 (opowieÊç ta znaj-
duje si´ w T∏umaczeniu Józefa Smitha I Ks. Moj˝eszowej
1–2); oraz Abraham 4–5. Niniejszy podr´cznik zawiera po-
moce do studiowania T∏umaczenia Józefa Smitha I Ks. Moj-
˝eszowej, ale odsy∏a te˝ do ksi´gi Abrahama po dodatkowe
wskazówki.

Sà ludzie, którzy uwa˝ajà, ˝e ziemia zosta∏a stworzona
przez przypadek i ˝e ludzkoÊç powsta∏a przez przypadkowe
po∏àczenie odpowiednich elementów na przestrzeni milio-
nów lat. W odpowiedzi pewien pisarz powiedzia∏:

„Kiedy wysypiecie ∏adunek cegie∏ na jednà stert´ i pozwoli-
cie mi popatrzeç, jak same uk∏adajà si´ w dom; kiedy wysy-
piecie mi na biurko garÊç spr´˝ynek, kó∏ek i Êrubek i
pozwolicie mi popatrzeç, jak same uk∏adajà si´ w zegarek —
[wówczas] b´dzie mi ∏atwiej uwierzyç, ˝e te tysiàce Êwia-
tów mog∏o zostaç stworzonych, mo˝e utrzymywaç si´ w
równowadze i poruszaç si´ po swych orbitach bez jakiego-
kolwiek udzia∏u zamys∏ów inteligencji.

I Ks. Moj˝eszowa 1;
Moj˝esz 2
Stworzenie

D
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Moj˝esz 2:1 (I Ks. Moj˝eszowa 1:1) — Jezus
Chrystus jest Stworzycielem
Ksi´ga Moj˝esza 2:1; ksi´ga Abrahama 3:22–25; 4:1 mówià nam,
˝e Jezus Chrystus stworzy∏ ziemi´ pod kierunkiem Ojca. 

Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób tabel´

Podziel stron´ swego notat-
nika na szeÊç cz´Êci i ka˝de
okienko opatrz tytu∏em tak,
jak pokazano na przyk∏adzie.

W ka˝dym okienku napisz
lub narysuj, co Bóg stworzy∏
owego dnia.

Czym to jest, a czym nie jest

Zwróç uwag´ na to, ˝e ksi´ga Moj˝esza 2 nie mówi du˝o na te-
mat tego, w jaki sposób zosta∏a stworzona ziemia. Co mówi nam o
tym? (zob. Moj˝esz 1:31–33, 39).

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania —
I Ks. Moj˝eszowa 1:26–27 (Moj˝esz 2:26–27)

1. Porównaj I Ks. Moj˝eszowà 1:26–27 z ksi´gà Moj˝esza 2:26–27.
W jaki sposób ksi´ga Moj˝esza 2:26 pomaga nam zrozumieç
s∏owo nas w I Ks. Moj˝eszowej 1:26?

2. Czym ró˝ni si´ cz∏owiek od wszystkich innych stworzeƒ, opi-
sanych w I Ks. Moj˝eszowej 1 i ksi´dze Moj˝esza 2.

I Ks. Moj˝eszowa 2;
Moj˝esz 3

Stworzenie Ewy

C

B

Dzieƒ
czwarty

Dzieƒ piàty

Dzieƒ
szósty

Dzieƒ
pierwszy

Dzieƒ drugi

Dzieƒ trzeci

A

g∏´bia (w. 2) — woda

firmament (w. 6–8, 14–15, 17,
20) — przestrzeƒ

ziele (w. 11, 29–30) — roÊlina

obficie (w. 20–21) — w du˝ej
iloÊci

ptactwo (w. 21–22, 28, 30) —
ptaki

bàdêcie p∏odne i rozmna˝aj-
cie si´ (w. 22, 28) — miejcie
dzieci

panujà, majà w∏adz´ (w. 26,
28) — sà odpowiedzialni,
troszczà si´

opanujà (w. 28) — wype∏nià

opanowaç (w. 28) — mieç
w∏adz´ nad czymÊ

rodzi (w. 29) — wydaje, pro-
dukuje

I Ks. Moj˝eszowa 2
(i Moj˝esz 3) dope∏-
niajà histori´ o
Stworzeniu. Do-
wiadujemy si´
stamtàd o przykaza-
niach, jakie Bóg da∏
Adamowi, o sto-
sunku Adama do
wszystkich innych
stworzeƒ oraz o
stworzeniu Ewy,
pierwszej kobiety.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 3

Moj˝esz 3:4–9 — Stworzenie duchowe
W czasach opisanych w ksi´dze Moj˝esza 3:5 wszystkie rzeczy
by∏y „duchowe”, co oznacza, ˝e nie mog∏y umrzeç. Starszy
Joseph F. Smith powiedzia∏: „Cia∏o Adama zosta∏o stworzone z
prochu ziemi, ale w owym czasie by∏a to duchowa ziemia. [...]

[...] Czym jest cia∏o duchowe? Jest ono poruszane przez ducha,
a nie przez krew. [...]

[...] Zakazany owoc mia∏ moc stworzenia krwi i przemiany natury
cz∏owieka i ÊmiertelnoÊç zaj´∏a miejsce nieÊmiertelnoÊci” (Doctrines
of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–56], 1:76–77).

Mówiàc innymi s∏owy, w opowieÊci o Stworzeniu czytamy, ˝e
Adam i Ewa mieli cia∏a fizyczne, ale byli „duchowymi” cia∏ami
fizycznymi. Kiedy upadli, nastàpi∏a przemiana (jak opisano to
w ksi´dze Moj˝esza 4) i wszystkie rzeczy sta∏y si´ „naturalne”,
co oznacza, ˝e Adam i Ewa podlegali Êmierci. Adam i Ewa
mieli zatem „naturalne” cia∏a fizyczne (zob. tak˝e 2 Nefi 2:22).
Mo˝esz zaznaczyç s∏owa duchowy i naturalny w swoich pismach
Êwi´tych, a na marginesie zapisaç ich definicje.

Poni˝szy diagram wskazuje na ró˝ne stany egzystencji Adama,
wedle opisu I Ks. Moj˝eszowej 2 i ksi´gi Moj˝esza 3.

wszystko (w. 1) — wielka
liczba wszelkich rzeczy

uÊwi´ci∏em (w. 3) — sprawi-
∏em, ˝e by∏ poÊwi´cony

pochodzenie (w. 4) — po-
czàtki

duchowo (w. 5, 7, 9) — wiecz-
nie, nie podlegajàce Êmierci

naturalny (w. 5, 9) — Êmier-
telny, który w koƒcu umrze

uprawia∏ (w. 5) — ora∏, kopa∏

stworzenie (w. 5, 7) — ˝ycie
podlegajàce Êmierci

stan (w. 9) — warunek

op∏ywa (w. 11) — biegnie
woko∏o

piel´gnowa∏ (w. 15) — trosz-
czy∏ si´

swobodnie spo˝ywaç (w. 16)
— jeÊç bez ˝adnych konse-
kwencji

towarzyszka (w. 18, 20) —
ktoÊ w∏aÊciwy, doskonale pa-
sujàcy, odpowiedni 

podà˝y (w. 24) — b´dzie jak
najbli˝ej i pozostanie
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Moj˝esz 3:15–17 — Owoc drzewa znajomoÊci
dobrego i z∏ego
W Ogrodzie Eden Pan da∏ Adamowi i Ewie wolnà wol´. Wolna
wola, czyli mo˝liwoÊç dokonywania wyborów i ponoszenia od-
powiedzialnoÊci za te wybory, jest niezb´dna ka˝demu, kto prag-
nie staç si´ takim, jak Bóg. Adam i Ewa mieli wykorzystaç swà
wolnà wol´ i spo˝yç owoc z drzewa znajomoÊci dobrego i z∏ego
po to, by mogli robiç post´py na drodze stania si´ takimi, jak
Ojciec Niebieski. Spo˝ycie owocu z tego drzewa nie tylko po-
mog∏o Adamowi i Ewie w robieniu post´pów, ale tak˝e umo˝li-
wi∏o reszcie dzieci Ojca Niebieskiego przyjÊcie na ziemi´ i
korzystanie z w∏asnej wolnej woli (zob. 2 Nefi 2:22–27).

Niektórzy ludzie zastanawiajà si´, dlaczego od samego po-
czàtku Bóg nie umieÊci∏ Adama i Ewy w upad∏ym stanie, skoro
Upadek by∏ konieczny w wiecznym procesie post´pu. Lecz
gdyby Ojciec Niebieski sprawi∏, ˝e ludzie stali si´ Êmiertelni,
wówczas by∏by ostatecznie odpowiedzialny za wszelki ból,
grzech i smutek, który przyszed∏by do cz∏owieka z wyniku ˝y-
cia w stanie Êmiertelnym. Adam musia∏ mieç wolny wybór w
kwestii zjedzenia owocu i upadku. Z powodu wolnej woli cz∏o-
wiek sta∏ si´ odpowiedzialny za w∏asne przeznaczenie. Oczywi-
Êcie, plan Ojca Niebieskiego zawiera te˝ sposoby odkupienia
Jego dzieci z tego upad∏ego stanu, ale najpierw muszà one po-
nownie wykorzystaç swà wolnà wol´ i podjàç decyzj´, czy
przyjmà ten plan. Dlatego ˝e Bóg da∏ Adamowi i Ewie dar wol-
nej woli, i dlatego ˝e Adam i Ewa wykorzystali wolnà wol´,
mo˝emy podejmowaç prawe decyzje w oparciu o zasady ewan-
gelii i w koƒcu staç si´ takimi, jak Bóg.

Moj˝esz 3:20–24 (I Ks. Moj˝eszowa 2:20–24) —
Stworzenie kobiety
Przemawiajàc do kobiet KoÊcio∏a, Prezydent Gordon B.
Hinckley powiedzia∏:

„JesteÊcie absolutnie niezb´dnà cz´Êcià planu [Ojca Niebieskiego].

Bez was ten plan nie móg∏by funkcjonowaç. Bez was ca∏y ten
program by∏by udaremniony. [...] Kiedy mia∏ miejsce proces
tworzenia, Jahwe, Stworzyciel, pod kierunkiem Swego Ojca, naj-
pierw oddzieli∏ Êwiat∏o od ciemnoÊci, a póêniej oddzieli∏ làdy
od wód. Potem nastàpi∏o stworzenie królestwa roÊlin, po któ-
rym stworzone zosta∏o królestwo zwierzàt. Wówczas nadszed∏
czas stworzenia m´˝czyzny, a koƒcowym aktem boskoÊci, jego
ukoronowaniem, sta∏o si´ stworzenie kobiety” (w: Conference
Report, paêdz. 1996, 90 lub Ensign, list. 1996, 67).

Studiowanie pism Êwi´tych

Wybierz wa˝ne s∏owa

Wybierz cztery s∏owa z ksi´gi Moj˝esza 3:2–3, które, twoim zda-
niem, najlepiej pomagajà nam zrozumieç i doceniç wa˝noÊç

A

Stworzenie
duchów

Stworzenie
duchowe

Wszystkie rzeczy
najpierw zosta∏y

stworzone
duchowo (zob.
Moj˝esz 3:5).

Nast´pnie wszystkie
rzeczy zosta∏y

stworzone fizycznie,
ale w duchowym

nieupad∏ym stanie
(zob. Moj˝esz 2).

Upadek przyniós∏
Êmiertelnà, fizycznà

egzystencj´ (zob.
Moj˝esz 4:6–32).

Upadek
do stanu
Êmiertel-

nego

Upadek
do stanu
Êmiertel-

nego

dnia Sabatu oraz wyjaÊnij, w jaki sposób zwi´kszajà one nasze
zrozumienie.

Powiedz to w∏asnymi s∏owami

1. Jakie przykazanie otrzyma∏ Adam w ksi´dze Moj˝esza 3:15–17?

2. Co powiedzia∏ Bóg na temat konsekwencji z∏amania tego
przykazania?

Co si´ stanie, jeÊli zasadzisz w ziemi nasiona warzyw lub
pi´knych kwiatów i nigdy nie b´dziesz si´ o nie troszczyç?
Czy warzywa kiedykolwiek zajmujà miejsce chwastów i za-
g∏uszajà je? Dlaczego chwasty zag∏uszajà to, co jest pi´k-
niejsze lub bardziej u˝yteczne, jeÊli nie podejmuje si´
w∏aÊciwych kroków?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 4

odkupi´ (w. 1) — zbawi´ od
grzechu i Êmierci

s∏uchajà (w. 4) — s∏yszà i sà
pos∏uszni

stworzenie (w. 5, 20) — tu:
zwierz´

uczyni´ wrogoÊç pomi´dzy
tobà a kobietà (w. 21) — spo-

woduj´, ˝e ty i kobieta b´dzie-
cie czuç do siebie silnà niech´ç
i dzia∏aç przeciwko sobie

nasienie (w. 21) — dzieci

nastàpiç, czyhaç (w. 21) —
zraniç

potomstwo (w. 22) — [w t∏u-
maczenie wkrad∏ si´ b∏àd; 

Dlaczego tak wielu ludziom ∏atwiej jest wybieraç to, co z∏e,
zamiast tego, co dobre? Dlaczego tak wiele niegodziwoÊci
jest na ziemi? Dlaczego niewinni, jak si´ wydaje, ludzie do-
Êwiadczajà tak wielu prób?

Odpowiedzi na te pytania majà zwiàzek z tym, co nazy-
wamy Upadkiem. Upadek mia∏ miejsce wtedy, gdy Adam i
Ewa spo˝yli owoc z drzewa znajomoÊci dobrego i z∏ego i zo-
stali wyp´dzeni z Ogrodu Eden, i sprzed oblicza Boga. Jako
dzieci Adama i Ewy odziedziczyliÊmy konsekwencje ich de-
cyzji, które obejmujà ˝ycie na tym Êwiecie pozbawionym
obecnoÊci Boga, Êwiecie pe∏nym grzechu, prób, trudnoÊci i
Êmierci. Jednak˝e dowiesz si´, ˝e gdyby Adam nie upad∏,
nigdy nie moglibyÊmy narodziç si´ i nigdy nie moglibyÊmy
czyniç post´pów, celem otrzymania pe∏ni radoÊci, jakà Oj-
ciec Niebieski oferuje Swoim dzieciom. JesteÊmy b∏ogos∏a-
wieni tym, ˝e mamy pe∏niejszà histori´ Upadku Adama i
Ewy w ksi´dze Moj˝esza 4 od tej, która znajduje si´ w Bi-
blii. JesteÊmy nawet jeszcze bardziej b∏ogos∏awieni tym, ˝e
mamy Ksi´g´ Mormona, która wyjaÊnia doktryn´ Upadku
dok∏adniej ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga.

I Ks. Moj˝eszowa 3;
Moj˝esz 4

Upadek

B
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Moj˝esz 4:4 — Czy Szatan mo˝e oszukiwaç, za-
Êlepiaç i zniewalaç?
Ksi´ga Moj˝esza 4:4 opisuje jedyny sposób, w jaki Szatan mo˝e
zdobyç w∏adz´ nad tobà. Mo˝esz zapisaç na marginesie swoich
pism Êwi´tych nast´pujàce wyjaÊnienie: „Diabe∏ nie ma nad
nami mocy, dopóki mu na to nie pozwolimy. Chwila, gdy bun-
tujemy si´ przeciw czemukolwiek, co pochodzi od Boga, daje
moc diab∏u” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph
Fielding Smith [1938], 181).

Moj˝esz 4:12 — Wybór
Warto wiedzieç, ˝e Adam i Ewa nie rozumieli w pe∏ni znaczenia
swego wyboru, a˝ do czasu wydarzeƒ, zapisanych w pierw-
szych wersetach ksi´gi Moj˝esza 5. Mówiàc innymi s∏owy, wy-
bór, jakiego dokona∏ Adam, opiera∏ si´ na jego wierze, ˝e tak
nale˝y postàpiç. Nigdy dotàd nie by∏ istotà Êmiertelnà ani nie
przebywa∏ z dala od Boga, wi´c nie móg∏ byç pewien, jakie b´dà
konsekwencje jego decyzji.

Moj˝esz 4 — Upadek
Nie jesteÊmy w stanie w pe∏ni zrozumieç wa˝noÊci Upadku w
planie Ojca Niebieskiego, jeÊli nie zrozumiemy, ˝e z powodu
Upadku Adam i Ewa mieli umrzeç zarówno fizycznie, jak i du-
chowo (zob. Moj˝esz 3:17). Âmierç duchowa oznacza odci´cie od
obecnoÊci Boga (zob. Moj˝esz 5:4). Âmierç fizyczna to rozdziele-
nie ducha i cia∏a. Chocia˝ Adam i Ewa nie umarli natychmiast
pod wzgl´dem fizycznym, kiedy zjedli owoc, to nastàpi∏a w nich
przemiana, która ostatecznie doprowadzi∏a do Êmierci. W koƒcu
umarli fizycznie tak, jak powiedzia∏ Bóg. Adam i Ewa nie mieli
mocy, aby przezwyci´˝yç Êmierç fizycznà czy duchowà. Wiedza
o tych prawdach pomaga nam zrozumieç, dlaczego oni, i my jako
ich dzieci, potrzebujemy Zbawiciela i ZadoÊçuczynienia. Po
Upadku Adam i Ewa byli nauczani o ZadoÊçuczynieniu. W ksi´-
dze Moj˝esza 5 czytamy o niektórych z tych nauk.

Drzewo znajomoÊci dobrego i z∏ego

Wybory
Adama

Spo˝yç 
owoc

OpuÊciç ogród i
podlegaç Êmierci,

ale mieç mo˝liwoÊç
stania si´ takim,

jak Bóg

Nie spo˝yç 
owocu

Pozostaç w ogro-
dzie w stanie tere-

stialnym, nie
majàc potomstwa

i nie zaznajàc
Êmierci

powinno byç: koncepcja lub
pocz´cie — przyp. t∏um] okres
poczàtku cià˝y i porodu

w pocie czo∏a (w. 25) — w
wyniku ci´˝kiej pracy

pró˝ne (w. 30) — nie wype∏-
niwszy si´

cherubin (w. 31) — rodzaj
niebiaƒskiej istoty

Studiowanie pism Êwi´tych

Plan Ojca Niebieskiego

1. Przygotuj w swoim notat-
niku tabel´ z dwiema
kolumnami. Pierwszà ko-
lumn´ opatrz nag∏ówkiem
„Ojciec Niebieski”, a drugà
„Szatan”.

W obu kolumnach zapisz
konkretne s∏owa i wyra˝e-
nia z ksi´gi Moj˝esza 4:1–4,
które opisujà Ojca Niebie-
skiego i Szatana. Podczas
wykonywania tego zadania
pomocna mo˝e byç wiedza
o tym, ˝e Ojciec Niebieski
przedstawi∏ Swój plan zba-

wienia Swoim duchowym dzieciom w Êwiecie przedziemskim,
zanim mia∏y miejsce wydarzenia, opisane w tych czterech wer-
setach. Ojciec Niebieski wyjaÊni∏, ˝e nie b´dziemy przebywali w
Jego obecnoÊci i ˝e Zbawiciel przyniesie nam odkupienie.

2. Napisz notatk´ o d∏ugoÊci jednego akapitu, która mówi o
tym, czym ró˝nià si´ Jezus i Szatan. Na przyk∏ad: czym si´
ró˝nià ich pragnienia?

Zapisz notatk´ w dzienniku

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Ewà, bioràcà udzia∏ w wydarzeniach,
spisanych w ksi´dze Moj˝esza 4. Zapisz notatk´ w dzienniku
z punktu widzenia Ewy. Podziel si´ swoimi przemyÊleniami
i uczuciami, jakie mia∏abyÊ podczas zastanawiania si´ nad zje-
dzeniem owocu, oraz swojà motywacjà po zjedzeniu owocu.
Nast´pnie napisz, jak byÊ si´ czu∏a po zjedzeniu owocu i po
tym, jak Pan powiedzia∏ ci o konsekwencjach twoich decyzji.

lub

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Adamem, bioràcym udzia∏ w wydarze-
niach, spisanych w ksi´dze Moj˝esza 4. Zapisz swoje przemy-
Êlenia i uczucia, jakie byÊ mia∏, kiedy dowiedzia∏byÊ si´, ˝e
Ewa zjad∏a owoc (zob. Moj˝esz 2:27–28; 3:23–24). WyjaÊnij, dla-
czego zdecydowa∏byÊ si´ zjeÊç owoc, znajàc konsekwencje (zob.
Moj˝esz 3:16–17; 4:9) i jak byÊ si´ czu∏ po tym, co Pan powie-
dzia∏ ci o konsekwencjach twoich decyzji. W czasie pisania po-
móc ci mo˝e poni˝szy cytat: „Adam [...] nie zosta∏ oszukany;
przeciwnie — z namys∏em zdecydowa∏ uczyniç to, czego prag-
n´∏a Ewa, aby móg∏ zrealizowaç cele swojego Stwórcy” (James E.
Talmage, Articles of Faith [1960], 69–70).

B

Szatan
Ojciec

Niebieski

A
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Zadanie nieobowiàzkowe

1. Pokrótce opisz, co si´ przydarzy∏o Adamowi i Ewie, kiedy zo-
stali odes∏ani z Ogrodu Eden. Przeczytaj Alma 12:21–37; 42:2–28
i znajdê powody, dla których Pan nie pozwoli∏ na zjedzenie
owocu z drzewa ˝ycia wkrótce po zjedzeniu owocu z drzewa
znajomoÊci dobrego i z∏ego.

2. Co mówià nam powody, które poda∏ Pan, o tym, jakie rzeczy
sà wa˝ne w tym ˝yciu?

Wyp´dzenie z Edenu i sprzed oblicza Pana musia∏o byç dla
Adama i Ewy przera˝ajàcym doÊwiadczeniem. Nigdy wczeÊ-
niej nie zaznali ˝ycia Êmiertelnego. W jaki sposób znów mo-
gliby powróciç przed oblicze Boga? Podobnie jak Adam i
Ewa, my te˝ jesteÊmy odci´ci od obecnoÊci Boga, a wi´c te
same pytania odnoszà si´ do nas.

I Ksi´ga Moj˝eszowa opowiada histori´ wyp´dzenia Adama i
Ewy z Edenu, a tak˝e sprzed oblicza Pana w taki sposób, jak
gdyby nie by∏o nadziei na ich ponowne ˝ycie w Jego obecnoÊci.

Na szcz´Êcie ksi´ga Moj˝esza zawiera natchnione uzupe∏-
nienie I Ksi´gi Moj˝eszowej, które mówi, w jaki sposób
Adam by∏ nauczany o planie, przygotowanym przed stwo-
rzeniem Êwiata, aby on i jego potomstwo mogli byç odku-
pieni, czyli uwolnieni od grzechu i Êmierci, jakie przyniós∏
na Êwiat Upadek.

Poza prawdami na temat odkupienia i ZadoÊçuczynienia
ksi´ga Moj˝esza 5 zawiera opowieÊç o tym, jak Szatan i
jego naÊladowcy z ˝ycia przedziemskiego próbowali wp∏y-
nàç na to, by rodzina Adama odrzuci∏a przes∏anie odkupie-
nia za poÊrednictwem Chrystusa. Podczas czytania zwróç
uwag´ na to, co sta∏o si´ z tymi, którzy odrzucili rad´ Pana
i zdecydowali si´ iÊç za radà Szatana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 5

w pocie czo∏a (w. 1) — dzi´ki
ci´˝kiej pracy

dzieliç si´ na pary (w. 3) —
oddzielaç si´ od swoich ro-
dziców i poÊlubiaç (w ten
sposób dobierajàc si´ w pary)

sk∏adali [...] w ofierze (w. 5;
zob. tak˝e w. 18–21) — z∏o˝yç
ofiar´ ca∏opalnà

pierwszy przychówek, pier-
worodne (w. 5, 20) — pierw-

sze narodzone owce, ciel´ta,
kozy itd.

na podobieƒstwo (w. 7) —
podobnie, jako symbol

odkupiony (w. 9) — zba-
wiony od grzechu i Êmierci

potomstwo (w. 11) — dzieci

odkupienie (w. 11) — uwol-
nienie od skutków grzechu i
Êmierci

I Ks. Moj˝eszowa 4;
Moj˝esz 5

Ofiara i rodzina Adama

C

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Moj˝esza 5 wykonaj co najmniej
trzy z nast´pujàcych zadaƒ (A–E).

Dokoƒcz zdania (zob. Moj˝esz 5:4–11)

1. Adam z∏o˝y∏ ofiar´, poniewa˝...

2. Adam dowiedzia∏ si´ od anio∏a...

3. Adam i Ewa zdali sobie spraw´...

Dokonaj porównania

W ksi´dze Moj˝esza 5:7–8 anio∏ wyjaÊni∏ Adamowi, co symboli-
zuje jego ofiara, a w ksi´dze Moj˝esza 5:9 Duch Âwi´ty wyjaÊni∏
rol´ ofiary Zbawiciela jako ostatecznej ofiary odkupienia. Odpo-
wiedz w notatniku na nast´pujàce pytania: (1) Jakie obrz´dy, w
których uczestniczymy, s∏u˝à tym samym celom, co ofiary ca∏o-
palne, sk∏adane przez Adama, których nie ofiarujemy w dzisiej-
szych czasach? (2) W jaki sposób te obrz´dy odnoszà si´ do
odkupienia, kiedy wszystko robimy „w imi´ Syna” (w. 8), i do
ofiary Jednorodzonego?

Czasy Adama Nasze czasy

??=

B

A

po˝àdliwi (w. 13) — zaintere-
sowani potrzebami, przyjem-
noÊciami i ˝àdzà cia∏a

zmys∏owi (w. 13) — zaintere-
sowani przyjemnoÊciami
zmys∏ów, czyli mówiàc in-
nymi s∏owy, rzeczami, które
mo˝na dotknàç, zobaczyç,
powàchaç i us∏yszeç

zostanie przekl´ty (w. 15) —
zatrzyma si´ jego post´p

mocne zarzàdzenie (w. 15) —
niezmienne zdanie

pocz´∏a i porodzi∏a (w. 16–17,
42) — zasz∏a w cià˝´ i uro-
dzi∏a dziecko

przychylnie (w. 20) — z ak-
ceptacjà

rozgniewa∏ si´, gniewny (w.
21–22, 26, 38) — by∏ z∏y

zachmurzy∏ si´ (w. 21–22) —
zmarszczy∏ brwi

pod∏oÊci, pod∏e (w. 25, 52) —
niegodziwe uczynki

nie wyda ci plonów (w. 37) —
nie da ci wystarczajàcej iloÊci
jedzenia

uciekinier, tu∏acz (w. 37, 39)
— zbieg, w´drowiec (oznacza
kogoÊ, kto jest odci´ty od
swojej rodziny)

przekazana (w. 49) — dana

nie pomaga∏ (w. 52) — nie
b∏ogos∏awi∏

pogardzano (w. 54) — poni-
˝ano, nienawidzono

przewa˝aç (w. 55) — mieç
wielki wp∏yw

w po∏owie czasu (w. 57) —
najwy˝szy lub najwa˝niejszy
czas (wyra˝enie to odnosi si´
do czasu, kiedy przyszed∏ Je-
zus Chrystus i wykona∏ Swà
zadoÊç czyniàcà misj´)

potwierdzono (w. 59) — dano
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Uzyskaj dodatkowe informacje z Ksi´gi
Mormona

Ksi´ga Moj˝esza 5:9–11 opowiada o niektórych b∏ogos∏awieƒ-
stwach, jakie, z powodu Upadku, otrzymali Adam i Ewa oraz ich
potomkowie. Przeczytaj 2 Nefi 2:19–27 i podsumuj, czego dowia-
dujesz si´ z tych dwóch odsy∏aczy na temat tego, dlaczego Upa-
dek Adama i Ewy by∏ koniecznà cz´Êcià planu Ojca Niebieskiego
oraz w jaki sposób Upadek jest dla nas b∏ogos∏awieƒstwem.

Odpowiedz na pytania Kaina

Kain zada∏ dwa wa˝ne pytania (zob. Moj˝esz 5:16, 34), jakie
nadal zadajà ludzie w dzisiejszych czasach. Napisz list, wyjaÊ-
niajàc poprawne odpowiedzi na jego pytania.

Pokusy Szatana

Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 5:12–13 i zastanów si´ nad uczyn-
kami Adama i Ewy oraz uczynkami Szatana.

1. Na jakie podobne sposoby, które dostrzegasz, wp∏ywa Szatan
w dzisiejszych czasach?

2. Czego Szatan nie „reklamuje” w swoich pokusach? (zob.
Moj˝esz 5:41, 52–54; zob. tak˝e Alma 30:60).

Adam i Ewa upadli z powodu niepos∏uszeƒstwa prawu i
zostali „odsuni´ci” sprzed oblicza Boga (Moj˝esz 5:4). W
ksi´dze Moj˝esza 5 czytamy, w jaki sposób niepos∏uszeƒ-
stwo odsuwa ludzi od Boga jeszcze dalej — tak, jak to by∏o
w przypadku Kaina, Lamecha i innych. Po tym, jak Adam
i Ewa opuÊcili Ogród Eden, byli nauczani po to, by zrozu-
mieli i ˝yli wed∏ug doktryn oraz zawarli i dochowali przy-
mierzy. Dowiedzieli si´ te˝, które obrz´dy zbawienia sà od
nich wymagane, jeÊli chcà powróciç i ˝yç w obecnoÊci
Boga. Wiele z tych nauk znajduje si´ w ksi´dze Moj˝esza
6. Prorok Enoch naucza∏ swój lud tych prawd, próbujàc
nak∏oniç ich do odpokutowania za grzechy i niegodziwoÊç
tak, aby mogli byç odkupieni i sprowadzeni na powrót
przed oblicze Boga.

I Ks. Moj˝eszowa 5;
Moj˝esz 6

Enoch uczy podstawowych
zasad ewangelii

E

D

C

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 6

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Moj˝esza 6 wykonaj co najmniej
trzy z nast´pujàcych zadaƒ (A–E).

Napisz spis treÊci

Napisz, jak, twoim zdaniem, móg∏by wyglàdaç spis treÊci do
ksià˝ki, opisanej w ksi´dze Moj˝esza 6:5–25.

A

s∏awi∏ (w. 2) — wychwalaç

niesplugawiony (w. 6) — nie
zanieczyszczony, czysty

genealogia (w. 8, 22) — histo-
ria rodziny

pokolenia (w. 8, 28) — dzieci,
wnuki itd.

u stóp Boga (w. 9) — Ziemia
(zob. w. 44)

sp∏odzi∏, poczà∏ (w. 10–11,
13–14, 17, 21, 25) — by∏ ojcem

w∏adza (w. 15) — moc

resztka (w. 17) — mniejsza
grupa, która pozosta∏a po od-
dzieleniu si´ od ca∏ej grupy

rozpala si´ (w. 27) — zaczyna
wzbieraç

pope∏niajà krzywoprzysi´-
stwa (w. 29) — sk∏adajà
obietnice

nakaz (w. 30) — oficjalne
oÊwiadczenie

przebije (w. 32) — zrani,
zabije

mowa (w. 32) — s∏owa, które
nale˝y wypowiedzieç

mnogo (w. 44) — wielkà liczb´

dola (w. 48) — doÊwiadczenie

grzech pierworodny (w. 54)
— wyst´pek, przekroczenie
prawa przez Adama i Ew´

pocz´te sà w grzechu (w. 55)
— rodzà si´ w grzesznym
Êwiecie rodzicom, którzy ˝yjà
w upad∏ym Êwiecie i sami
grzeszà

grzech rodzi si´ (w. 55) —
pragnienie grzechu zaczyna
wzrastaç

spe∏niony (w. 60) — wolny
od winy i kary za grzech,
uzyskujàcy wybaczenie
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Napisz o swojej rodzinie lub do niej

1. Dlaczego, zgodnie ze s∏owami zapisanymi w ksi´dze Moj˝esza
6:45–46, Enoch i jego lud znali swoich przodków (ojców)?

2. Napisz o jednym ze swych przodków, którego „znasz” dzi´ki
prowadzonym zapisom. Do∏àcz na jego temat coÊ, co sprawia,
˝e chcesz byç lepszà osobà.

lub

Napisz coÊ, co chcesz, aby twoi potomkowie wiedzieli o
tobie. Zastanów si´ nad s∏owami Prezydenta Kimballa:

Co opisujà?

2. Opisz, co, twoim zdaniem, oznacza, ˝e „stwardnia∏y ich
serca”, „og∏uch∏y uszy”, „oczy ich nie widzà” i co to znaczy
„[szukaç] doradców w ciemnoÊciach”.

3. Podaj przeciwieƒstwa do ka˝dego powy˝szego wyra˝enia
tak, aby opisywa∏y prawych ludzi. To znaczy: dzi´ki ewange-
lii serca mogà byç ___, oczy mogà staç si´ ___, itd.

Powo∏anie od Pana

1. Co czu∏ Enoch, zgodnie ze s∏owami zapisanymi w ksi´dze
Moj˝esza 6:31, w kwestii swego powo∏ania od Pana?

2. WyjaÊnij, co, twoim zdaniem, czu∏ Enoch po tym, co Pan po-
wiedzia∏ i uczyni∏ w ksi´dze Moj˝esza 6:32–36.

3. Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 7:13–19 i napisz, w jaki sposób
wype∏ni∏y si´ obietnice, jakie Pan z∏o˝y∏ Enochowi.

D

1. Znajdê w ksi´dze Moj˝esza 6:27–29 nast´pujàce wyra˝enia,
które opisujà grzechy ludzi w czasach Enocha: „stwardnia∏y
ich serca”, „og∏uch∏y uszy”, „oczy ich nie widzà”, „wyparli
si´ mnie”, „szukajàc sobie doradców w ciemnoÊciach”, „ucie-
kajà si´ do morderstw”, „nie zachowujà przykazaƒ [danych
Adamowi]” i „pope∏niajà krzywoprzysi´stwa”. Mo˝esz pod-
kreÊliç lub zaznaczyç te s∏owa w pismach Êwi´tych.

C

„Weê notatnik. [...] Zacznij dzisiaj i zapisz swoje codzienne
zaj´cia, najg∏´bsze myÊli, swoje osiàgni´cia i pora˝ki, swoje
wspomnienia i triumfy, swoje spostrze˝enia i Êwiadectwa”
(Spencer W. Kimball, „’The Angels May Quote from It’”,
New Era, paêdz. 1975, 5).

B

W jaki sposób otrzymujemy nasze
dziedzictwo od Ojca Niebieskiego?

Jako dzieci Boga mamy
prawo odziedziczyç
wszystko to, co On posiada.
Jednak˝e kiedy grzeszymy,
stajemy si´ nieczyÊci, a
˝adna nieczysta rzecz nie
mo˝e odziedziczyç króle-
stwa Bo˝ego. Pan naucza∏
Adama, w jaki sposób staç
si´ czystym i tym samym
móc odziedziczyç ˝ycie
wieczne. Enoch naucza∏
swój lud tych samych rze-
czy. Przeczytaj ksi´g´ Moj-
˝esza 6:48–68, a nast´pnie 

przygotuj wykres podobny do przedstawionego. W pierwszej
kolumnie wypisz to, co si´ sta∏o z powodu Upadku. W drugiej
kolumnie wypisz to, co mówi nam, w jaki sposób przezwyci´-
˝yç skutki Upadku.

Czy kiedykolwiek zastanawia∏eÊ si´, co Bóg musi myÊleç i
czuç, kiedy patrzy na niegodziwoÊç Swych dzieci na ziemi?
Ksi´ga Moj˝esza 7 pomaga nam zrozumieç, w jaki sposób
Bóg patrzy na Swe dzieci, co czuje, patrzàc na ich niegodzi-
woÊç i w jaki sposób niegodziwoÊç zostanie ostatecznie wy-
eliminowana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 7

zgin´li (w. 1) — umarli

okrutne oburzenie, ogieƒ
gniewu (w. 1, 34) — inten-
sywna kara

gniew (w. 1) — z∏oÊç

w bojowym szyku (w. 7) —
zorganizowani i przygoto-
wani do walki

podzieli ziemi´ mi´dzy sie-
bie (w. 7) — rozprzestrzeni
si´ i osiedli

ziemia b´dzie pusta i nieuro-
dzajna (w. 7–8) — ziemia
wyda niewiele plonów lub
wcale

w pogardzie (w. 8) — nielu-
biani i poni˝ani

I Ks. Moj˝eszowa 5;
Moj˝esz 7

Syjon zabrany do nieba

W jaki sposób
przezwyci´˝yç

Upadek
Z powodu
Upadku

E
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Moj˝esz 7:16–20 — Budowanie i ustanawianie
Syjonu
Prezydent Spencer W. Kimball mówi∏ o ustanawianiu Syjonu w
naszych czasach:

„Niech wolno mi b´dzie zaproponowaç trzy fundamentalne
rzeczy, które musimy zrobiç, aby ‘przywróciç Syjon’. [...]

Po pierwsze, musimy wyeliminowaç indywidualnà sk∏onnoÊç
do egoizmu, która ∏apie w sid∏a naszà dusz´, umniejsza serce i
zaciemnia umys∏. [...]

Po drugie, musimy ca∏kowicie wspó∏pracowaç i dzia∏aç w har-
monii ze sobà nawzajem. Musimy byç jednomyÊlni w naszych
decyzjach i zjednoczeni w dzia∏aniu. [...]

‘JeÊli Duch Pana ma powi´kszyç naszà prac´, wówczas ten
duch jednoÊci i wspó∏pracy musi byç dominujàcym duchem we
wszystkim, co robimy’ [...] (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
str. 1983). [...]

Po trzecie, musimy z∏o˝yç na o∏tarzu i ofiarowaç wszystko, o
cokolwiek poprosi nas Pan. Zaczynamy od ofiarowania ‘skru-
szonego serca i kornego ducha’. Czynimy to, wk∏adajàc nasze
najwi´ksze wysi∏ki, pracujàc na wyznaczonym nam polu i w na-
szych powo∏aniach. Uczymy si´ naszych obowiàzków i w pe∏ni
je wykonujemy. Na koniec, poÊwi´camy nasz czas, talenty i
Êrodki, kiedy b´dziemy o to poproszeni przez naszych lokal-
nych przywódców i kiedy podpowie nam to Duch” (w: Confe-
rence Report, kwiec. 1978, 122–124 lub Ensign, maj 1978, 81).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Moj˝esza 7 wykonaj co najmniej
dwa z nast´pujàcych zadaƒ (A–D).

BezinteresownoÊç

JednoÊçWspó∏praca

PoÊwi´cenieWysi∏ekOfiara

reszta (w 20, 22, 28, 43) — po-
zosta∏a liczba

mieszkanie (w. 21, 64) —
miejsce do ˝ycia, dom

ziarnko piasku (w. 30) — naj-
mniejsza cz´Êç

zas∏ony wcià˝ si´ rozcià-
gajà (w. 30) — stwarzanie
nadal trwa

∏ono (w. 30, 31, 63, 69) — naj-
skrytsze cz´Êci, symbol bar-
dzo du˝ej bliskoÊci

mieszka na Twoim tronie (w.
31) — przebywa w Twojej
obecnoÊci

moje oko je przenika (w. 36)
— moje oczy mogà widzieç
sedno ich istoty

Ten, którego wybra∏em,
Wybrany (w. 39) — Jezus
Chrystus

trzewia jego wype∏ni∏y si´
bólem (w. 41) — odczuwa∏
ogromny smutek

doczesne (w. 42) — fizyczne

w po∏owie czasu (w. 46) —
najwy˝szy lub najwa˝niejszy
czas (wyra˝enie to odnosi si´
do czasu, kiedy przyszed∏
Jezus Chrystus i wykona∏ Swà
zadoÊç czyniàcà misj´)

resztka (w. 52) — pozostali

cierpienia (w. 66) — próby i
przeciwnoÊci

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Moj˝esz 7:18

Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 7:4–27 i wyobraê sobie, jak by to by∏o,
gdybyÊ by∏ cz´Êcià spo∏ecznoÊci Enocha. Napisz list do wymyÊlo-
nego przyjaciela, który mieszka gdzieÊ indziej i chce wiedzieç, jak
stworzyç tak wspania∏e miejsce jak Syjon. Na podstawie infor-
macji, zawartych w ksi´dze Moj˝esza 7, a szczególnie w wersecie
18, powiedz swojemu przyjacielowi, czego wymaga ustanowienie
Syjonu i ˝ycie w nim. Zach´ç swojego przyjaciela i udziel mu
rady na temat tego, co osoba w twoim wieku mog∏aby zrobiç,
aby „wyeliminowaç egoizm” lub osiàgnàç jednà z rzeczy, propo-
nowanych przez Prezydenta Kimballa. Skoncentruj si´ szczegól-
nie na tym, co twój przyjaciel móg∏by najpierw zrobiç w ramach
swojej rodziny, a nast´pnie w KoÊciele i spo∏ecznoÊci.

Co wywo∏a∏o ∏zy Pana?

1. W ksi´dze Moj˝esza 7:29–31 Enoch zapyta∏ Pana, dlaczego
On p∏acze. Przeczytaj wersety 31–40 i napisz odpowiedê na
pytanie Enocha.

2. Co zrobi∏ Enoch, zgodnie ze s∏owami zapisanymi w ksi´dze
Moj˝esza 7:41, kiedy zrozumia∏ odpowiedê Pana na jego
pytanie?

3. Jak sàdzisz, nad czym zap∏akaliby Pan i Enoch, gdyby spoj-
rzeli na dzisiejszy Êwiat?

Odpowiedz na pytania Enocha

Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 7:42–67 i znajdê pytania, jakie Enoch
zada∏ Panu? Zapisz w swoim notatniku ka˝de pytanie wraz z
podsumowaniem odpowiedzi Pana.

WyjaÊnij symbolik´

W ksi´dze Moj˝esza 7:62 Enoch us∏ysza∏ o Przywróceniu ewan-
gelii w dniach ostatnich. Powiedziano mu o dwóch wa˝nych
rzeczach, które b´dà mia∏y miejsce, aby pomóc zebraç „wybra-
nych” z ca∏ej ziemi, by przygotowaç jà na Drugie PrzyjÊcie: „I
poÊl´ sprawiedliwoÊç z nieba i prawd´ wyÊl´ z ziemi”. Zasta-
nów si´, co wiesz o wydarzeniach, które b´dà mia∏y miejsce
jako cz´Êç Przywrócenia i wyjaÊnij, do czego, twoim zdaniem,
odnosi∏ si´ Pan.

D

C

B

A
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Pisma Êwi´te mówià o dwóch odr´bnych okresach, kiedy Pan
oczyÊci ziemi´ z niegodziwoÊci. Pierwszy okres mia∏ miejsce
w czasach Noego (zob. I Ks. Moj˝eszowa 6), a drugi b´dzie
mia∏ miejsce podczas Drugiego PrzyjÊcia. Józef Smith —
Mateusz 1:41–43, w Perle Wielkiej WartoÊci, mówi, w jaki
sposób te dwa okresy b´dà do siebie podobne. Najwi´ksza
ró˝nica dotyczàca tych dwóch okresów jest taka, ˝e w cza-
sach Noego ziemia zosta∏a oczyszczona wodà, a podczas
Drugiego PrzyjÊcia b´dzie oczyszczona ogniem. Te dwa wy-
darzenia sà symbolem tego, jak my jesteÊmy oczyszczani
przez chrzest wodà i chrzest ogniem — tzn. kiedy oczysz-
czana jest nasza dusza, co ma miejsce wtedy, gdy szczerze
przyjmujemy dar Ducha Âwi´tego.

I Ks. Moj˝eszowa 6–9 opowiada histori´ Noego i potopu.
Podczas czytania poszukaj powodów, dla których Pan znisz-
czy∏ niegodziwych i dlaczego zniszczenie ich by∏o najlep-
szym mo˝liwym rozwiàzaniem dla zbawienia wszystkich
Jego dzieci. Zastanów si´ te˝, w jaki sposób dni Noego mogà
byç podobne do naszych czasów — czasów przed oczyszcze-
niem ziemi ogniem.

Ksi´ga Moj˝esza 8 to T∏umaczenie Józefa Smitha I Ks.
Moj˝eszowej 5:23–32; 6:1–13, wi´c zapewne b´dziesz chcia∏
przeczytaç ksi´g´ Moj˝esza 8, zanim zapoznasz si´ z I Ks.
Moj˝eszowà 6:14–22. Zwróç uwag´ na to, ˝e ksi´ga Moj˝e-
sza 8 to ostatni rozdzia∏ w tej ksi´dze, w Perle Wielkiej
WartoÊci. 

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moj˝esz 8

owoce jego l´dêwi (w. 2) —
jego potomkowie

zwa˝a∏, s∏ucha∏ (w. 13, 15,
20–21, 23–24) — s∏ucha∏ i by∏
pos∏uszny

synowie Boga (w. 13, 21) —
ci, którzy zawarli przymierza
z Panem

synowie ludzcy (w. 14) — ci,
którzy nie zawarli lub nie
dochowywali przymierzy 
z Panem

zaprzeda∏y si´ (w. 15) — wy-
sz∏y za mà˝ poza przymierzem

widzia∏ si´ (w. 22) — by∏ sku-
piony i zachowywa∏ si´

w u∏udzie (w. 22) — pragnàc

objawione (w. 24) — znane

czu∏ ˝al (w. 25) — by∏o mu
bardzo przykro

znalaz∏ ∏ask´ (w. 27) — otrzy-
ma∏ b∏ogos∏awieƒstwa i moc,
znalaz∏ uznanie

pokolenie (w. 27) — czas

I Ks. Moj˝eszowa 6;
Moj˝esz 8

Noe g∏osi ewangeli´

I Ks. Moj˝eszowa 6

Moj˝esz 8; I Ks. Moj˝eszowa 6 — Dlaczego Pan
zes∏a∏ na ziemi´ potop
Prezydent John Taylor wyjaÊni∏, dlaczego Pan zdecydowa∏ si´
zniszczyç wszystkich ludzi na ziemi z wyjàtkiem rodziny Noego.
Prezydent Taylor zasugerowa∏, ˝e Êwiat by∏ tak niegodziwy, ˝e
dzieci dorasta∏y, nie majàc ˝adnego innego wyboru, poza byciem
niegodziwymi. W sytuacji, kiedy nie mia∏y mo˝liwoÊci wybrania
prawego ˝ycia, zsy∏anie niewinnych duchów z nieba na ziemi´
by∏oby niesprawiedliwe. W wyniku tego Pan zniszczy∏ wszyst-
kich niegodziwych i od rodziny Noego ponownie rozpoczà∏
dzie∏o wychowywania prawych m´˝czyzn i kobiet. „Odbierajàc
im ziemskà egzystencj´, zapobieg∏ przekazywaniu [oddawaniu
jako spuÊcizny] grzechów nast´pnym pokoleniom i degenerowa-
niu ich [popadaniu w niegodziwoÊç], a tak˝e zapobieg∏ pope∏nia-
niu kolejnych aktów niegodziwoÊci” (w: Journal of Discourses,
19:158–159). Gdyby Bóg nie zala∏ ziemi potopem, Jego wielki plan
móg∏by nie wype∏niç si´. Przeczytaj, co Nefi powiedzia∏ w 2 Nefi
26:24 na temat tego, dlaczego Pan postàpi∏ w taki sposób.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 6; ksi´gi Moj˝esza 8
wykonaj trzy z nast´pujàcych czterech zadaƒ (A–D).

Wzorzec wype∏niania naszego powo∏ania
od Pana

1. W Naukach i Przymierzach 4:2–4 Pan powiedzia∏, ˝e sposo-
bem na uÊwi´cenie si´ i przyniesienie zbawienia naszym du-
szom jest praca z ca∏ej naszej mocy, ca∏ym umys∏em i si∏à, aby
przynieÊç zbawienie innym ludziom. Noe jest wspania∏ym
przyk∏adem tego procesu. W swoim notatniku przygotuj dia-
gram podobny do poni˝szego i uzupe∏nij go informacjami,
które znajdziesz w ksi´dze Moj˝esza 8:14–27. Podczas wyko-
nywania tego zadania zauwa˝, w jaki sposób Noe rozwija∏
swoje powo∏anie od Pana. Zwróç te˝ szczególnà uwag´ na to,
w jaki sposób zosta∏ on pob∏ogos∏awiony si∏à i mocà oraz do-
wiedzia∏ si´, ˝e Pan jest zadowolony z niego i jego wysi∏ków.

Co zrobi∏ Pan

Werset 15

Werset 17

Werset 19

Werset 26

Co zrobi∏ Noe

Werset 16

Werset 20

Wersety 
23–24

Werset 25
Werset 27

Co zrobili ludzie

Werset 18

Wersety 20–22

Werset 24

A

powlecz jà smo∏à (w. 14) —
pokryj jà substancjà podobnà
do smo∏y

∏okieç (w. 15–16) — d∏ugoÊç
pomi´dzy ∏okciem a koƒcem

najd∏u˝szego palca doros∏ej
osoby (oko∏o 45 cm lub 18 cali)

komory (w. 16) — poziomy
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2. Napisz pod swoim diagramem krótkà notatk´ na temat ∏aski.

Jaka jest ró˝nica?

1. Przeczytaj ksi´g´ Moj˝esza 8:13–14, 21 oraz definicje wyra-
˝eƒ „synowie Boga" i „synowie ludzcy” w cz´Êci „Zrozumienie
pism Êwi´tych”. WyjaÊnij ró˝nic´ pomi´dzy synami i cór-
kami Bo˝ymi a synami i córkami ludzkimi. W swoim wyjaÊ-
nieniu wska˝ te˝, kim te cztery grupy ludzi mog∏yby byç
dzisiaj.

2. Na podstawie s∏ów, zawartych w ksi´dze Moj˝esza 8:15–22,
wyjaÊnij, co powiedzia∏ Pan na temat synów Bo˝ych, którzy
˝enili si´ z córkami ludzkimi czy synów ludzkich, którzy ˝e-
nili si´ z córkami Bo˝ymi i dlaczego, twoim zdaniem, by∏o to
bardzo wa˝ne.

WyjaÊnij komuÊ, kto tego nie rozumie

Korzystajàc z informacji, zawartych w cz´Êci „Zrozumienie
pism Êwi´tych” oraz z tego, co przeczyta∏eÊ w ksi´dze Moj˝esza
8, odpowiedz na pytanie: „Jak kochajàcy Bóg móg∏ zes∏aç na
ziemi´ potop?”

Wyobraê sobie

Przeczytaj I Ks. Moj˝e-
szowà 6:14–22 i wyobraê
sobie, jak du˝a by∏a arka, a
nast´pnie porównaj jà do
czegoÊ, co jest ci znane.
WyjaÊnij rozmiar arki w
swoim notatniku. 

I Ks. Moj˝eszowa 6 opowia-
da∏a histori´ Noego sprzed
potopu. I Ks. Moj˝eszowa 7
opowiada o tym, jak Noe
dokonuje ostatecznych
przygotowaƒ przed poto-
pem oraz, co sta∏o si´ pod-
czas potopu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 7

czyste, nieczyste (w. 2, 8) —
zwierz´ta uwa˝ane za takie,
które mo˝na jeÊç i sk∏adaç
Bogu w ofierze i takie, któ-
rych nie mo˝na jeÊç ani ich
ofiarowywaç

zachowaç przy ˝yciu ich po-
tomstwo (w. 3) — umo˝liwiç
im rozmna˝anie si´

wielka otch∏aƒ (w. 11) —
ocean

I Ks. Moj˝eszowa 7

Potop

D

C

B

Studiowanie pism Êwi´tych

Dowiedz si´, co si´ sta∏o

1. Przeczytaj I List Piotra 3:18–20; Nauki i Przymierza 138:6–11,
28–35 i opisz, co uczyni∏ Jezus Chrystus dla ludzi, którzy zgi-
n´li podczas potopu.

2. Czego to uczy ci´ o Zbawicielu, kiedy wiesz, ˝e uczyni∏ to, co
opisano w I LiÊcie Piotra oraz w Naukach i Przymierzach 138?

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 8

Studiowanie pism Êwi´tych

Zastosuj histori´

Na podstawie tego, co przeczyta∏eÊ w I Ks. Moj˝eszowej 6–8,
wypisz, w jaki sposób Noe i jego rodzina zostali uratowani od
potopu. Nast´pnie napisz o podobieƒstwach pomi´dzy ich dzia-
∏aniami a tym, co musimy robiç dzisiaj, aby przetrwaç duchowo
podczas przygotowaƒ do Drugiego PrzyjÊcia.

Dni Noego Dzisiaj

??=

A

usta∏ (w. 2) — przesta∏ padaç

zarojà si´ (w. 17) — zwi´kszà
liczebnoÊç

woƒ (w. 21) — zapach

I Ks. Moj˝eszowa 8

Ustanie deszczu

A

cia∏o (w. 15–16, 21) — zwie-
rz´ta (w. 15–16), ludzie (w. 21)

przybra∏y, wezbra∏y (w. 18–19,
24) — zala∏y ziemi´
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 9:1–17

I Ks. Moj˝eszowa 9 — Pomoc w T∏umaczeniu
Józefa Smitha
W czasie czytania I Ks. Moj˝eszowej 9 zdob´dziesz dodatkowe in-
formacje, korzystajàc z odsy∏aczy do T∏umaczenia Józefa Smitha
dla tego rozdzia∏u.

I Ks. Moj˝eszowa 9:18–29 — Zagmatwana
historia o Noem
Prawdopodobnie nie znamy wszystkich szczegó∏ów historii o
upiciu si´ Noego. Wiemy, ˝e Pan nigdy nie pot´pi∏ Noego za
ten incydent, chocia˝ pot´pia∏ pijaƒstwo w innym miejscu pism
Êwi´tych. W czasach Starego Testamentu, kiedy przechowy-
wano sok z winogron (zwany winem), z czasem zaczyna∏ w
naturalny sposób fermentowaç i móg∏ powodowaç odurzenie.
Jednak˝e sfermentowany sok z winogron bardzo ró˝ni si´ od
tego, co Biblia nazywa „mocnymi napojami”. Mocne napoje

rozradzajcie si´, rozmna˝aj-
cie, nape∏niajcie ziemi´ (w. 1)
— miejcie dzieci

zielone jarzyny (w. 3) —
roÊliny

przelewa krew cz∏owieka
(w. 6) — zabija innà osob´

wyt´pione (w. 11) — znisz-
czone

po wieczne czasy (w. 12) — od
tej chwili

I Ks. Moj˝eszowa 9 opowiada histori´ o tym, jak Noe i jego
rodzina opuszczajà ark´ i pomagajà Ojcu Niebieskiemu wy-
pe∏niç Jego cele dla Jego dzieci. W zwiàzku z tym, ˝e byli je-
dynà rodzinà na ziemi, znajdowali si´ w podobnej sytuacji
jak Adam i Ewa. Jednak˝e rodzina Noego czerpa∏a korzyÊci,
znajàc doczesnà i duchowà histori´, jaka mia∏a miejsce po-
mi´dzy czasami Adama a potopem. Na co szczególnie zwa-
˝a∏byÊ w swoim ˝yciu, gdybyÊ by∏ cz∏onkiem rodziny Noego,
bioràc pod uwag´ to, co wiesz na temat powodów, dla któ-
rych Pan zes∏a∏ na ziemi´ potop? Czego z pewnoÊcià na-
ucza∏byÊ swoje dzieci?

Mo˝liwoÊç rozpocz´cia nowego ˝ycia przez Noego i jego ro-
dzin´, w Êwiecie oczyszczonym z niegodziwoÊci, jest symbo-
licznà mo˝liwoÊcià, jakà otrzymujemy, gdy dost´pujemy
chrztu — dostajemy szans´ na rozpocz´cie od nowa i pilniej-
sze post´powanie zgodnie z planem Ojca Niebieskiego. Tak
jak t´cza sta∏a si´ przypomnieniem Bo˝ej mi∏oÊci i mi∏osier-
dzia wzgl´dem rodziny Noego, tak sakrament mo˝e byç cz´-
stym przypomnieniem tego, w jaki sposób Pan umo˝liwi∏
nam uzyskanie ˝ycia wiecznego poprzez ZadoÊçuczynienie.

I Ks. Moj˝eszowa 9

Nowy poczàtek

przygotowywano z ró˝nych owoców i zbó˝ i mia∏y na celu wy-
wo∏ywanie odurzenia. Upicie si´ Noego, po wypiciu „wina”,
prawdopodobnie by∏o niezamierzone.

Nie jesteÊmy te˝ pewni, co przydarzy∏o si´ w I Ks. Moj˝eszowej
9:22, kiedy „Cham, ojciec Kanaana, zobaczy∏ nagoÊç ojca swego”
i dlaczego w wyniku tego wydarzenia Noe przeklà∏ Kanaana
w wersecie 25. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e zabrane zosta∏o odzienie,
poniewa˝ mia∏o ono szczególne znaczenie religijne i mog∏o
symbolizowaç kap∏aƒstwo Noego. JeÊli Kanaan lub Cham za-
brali odzienie, klàtwa mo˝e odnosiç si´ do ksi´gi Abrahama
1:26–27, gdzie czytamy, ˝e potomkowie Chama zostali „[prze-
kl´ci] dla Kap∏aƒstwa” (w. 26).

Prorok Józef Smith doda∏: „Mówi´ o przekl´ciu Chama za wy-
Êmiewanie si´ z Noego, kiedy by∏ upity winem, ale nie robi∏ nic
z∏ego. Noe by∏ prawym cz∏owiekiem i, choç napi∏ si´ wina i by∏
pod jego wp∏ywem, Pan nie porzuci∏ go z tego powodu, ponie-
wa˝ zachowa∏ ca∏à moc swego kap∏aƒstwa, a kiedy zosta∏ wy-
Êmiany przez Kanaana, przeklà∏ go na mocy kap∏aƒstwa, które
dzier˝y∏, a Pan uszanowa∏ jego s∏owo i kap∏aƒstwo, które dzier-
˝y∏, nie zwa˝ajàc na to, ˝e Noe si´ upi∏; i klàtwa pozosta∏a na po-
tomkach Kanaana do obecnych czasów” (History of the Church,
4:445–446).

Kiedy staramy si´ nieuczciwie uzyskaç b∏ogos∏awieƒstwa ka-
p∏aƒskie lub korzystaç z nich, b´dziemy przekl´ci i stracimy
mo˝liwoÊci, b∏ogos∏awieƒstwa i moc. Na przyk∏ad, ludzie, któ-
rzy otrzymali kap∏aƒstwo lub obrz´dy kap∏aƒskie, nie b´dàc ich
godni, nie otrzymajà b∏ogos∏awieƒstw tych obrz´dów, ale stracà
je. Nie mo˝emy oszukaç Pana.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co jest twojà „t´czà”?

1.  Pan da∏ Noemu znak, czyli przypo-
mnienie, przymierza, jakie zawar∏.
Znak pomaga∏ Noemu pami´taç, jak
mi∏osierny by∏ dla niego Pan. Opisz
wydarzenie, które przypomina ci o
tym, jak mi∏osierny jest dla ciebie Pan.

2.  W jaki sposób sakrament mo˝e byç
dla nas tym, czym t´cza by∏a dla
Noego?

I Ks. Moj˝eszowa 10 wymienia kilka pokoleƒ potomków sy-
nów Noego: Jafeta (zob. w. 2–6), Chama (zob. w. 6–20) i
Sema (zob. w. 21–31). Po tym rozdziale Biblia w g∏ównej
mierze opowiada histori´ potomków Sema. Termin „semici”
— odnoszàcy si´ zazwyczaj do ˚ydów — oznacza „potom-
kowie Sema”.

I Ks. Moj˝eszowa 10

Potomkowie Noego

A
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Czy kiedykolwiek próbowa∏eÊ si´ porozumieç z kimÊ, kto nie
mówi tym samym j´zykiem co ty? Czy osiàgni´toby cokol-
wiek, gdyby wszyscy uczniowie w szkole mówili ró˝nymi
j´zykami i nie mogli si´ porozumiewaç? I Ks. Moj˝eszowa
11 mówi nam, dlaczego mamy na ziemi ró˝ne j´zyki i jak do
tego dosz∏o.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 11:1–9

I Ks. Moj˝eszowa 11:10–32 — Genealogia
Abrahama

Noe

Sem

Terach
Wnuk Noego w siódmym pokoleniu
(zob. I Ks. Moj˝eszowa 11:10–26)

Nachor
PoÊlubi∏ Milk´ (córk´

Harana; zob. I Ks.
Moj˝eszowà 11:29)

Abram (Abraham)
PoÊlubi∏ Saraj (Sar´,
córk´ Harana; zob.
I Ks. Moj˝eszowa

11:29; 20:12)

Haran

Saraj
(Sara)

Lot
(zob. I Ks. Moj˝eszowà 11:27–29)

Milka Jiska

pomieszaç (w. 7, 9) — pomy-
liç, pogmatwaç

I Ks. Moj˝eszowa 11

Wie˝a Babel

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 11:1–9 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Przeczytaj i porównaj

1. Przeczytaj I Ks. Moj˝eszowà 11:1–4 i wyjaÊnij, co ludzie z Sy-
near próbowali zrobiç, aby dotrzeç do nieba.

2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:12; 2 Nefi 9:41–43; Mosjasz
3:17; 5:10–15 i napisz, jak mo˝emy poznaç „imi´” (I Ks.
Moj˝eszowa 11:4), które pozwoli nam wejÊç do nieba.

Nawià˝ do Ksi´gi Mormona

Przeczytaj I Ks. Moj˝eszowà 11:5–9, aby dowiedzieç si´, w
jaki sposób Pan zareagowa∏ na prób´ uczynienia sobie imienia
przez ludzi i na wie˝´, które mia∏a si´gnàç nieba. Nast´pnie
przeczytaj Eter 1:33–43 i podsumuj w swoim notatniku to, co
sta∏o si´ z pewnà grupà ludzi w czasach, o których mowa w
I Ks. Moj˝eszowej.

Co myÊlisz?

WyjaÊnij, w jaki sposób, twoim zdaniem, post´powanie Pana,
zapisane w I Ks. Moj˝eszowej 11:1–9, by∏o dla ludzi b∏ogos∏a-
wieƒstwem.

Czy ludzie mogà byç prawi, jeÊli mieszkajà w domach, gdzie
nie zach´ca si´ do prawoÊci lub gdzie sà przeÊladowani za pra-
woÊç przez w∏asnych rodziców? JeÊli tak, co musieliby zrobiç
tacy ludzie, aby przezwyci´˝yç niegodziwe wp∏ywy? Dok∏ad-
nie w takich warunkach dorasta∏ wielki prorok Abraham,
zwany „przyjacielem Boga” (List Jakuba 2:23). Podczas
swego ˝ycia przezwyci´˝y∏ wyzwania, jakie stan´∏y przed
nim, gdy by∏ m∏odzieƒcem i by∏ takim przyk∏adem prawoÊci,
i˝ Bóg obieca∏ mu, ˝e wszyscy, którzy przyjmà prawdziwà
ewangeli´, b´dà nazwani jego dzieçmi i ˝e Jezus Chrystus na-
rodzi si´ jako jeden z jego potomków. Podczas lektury kilku
nast´pnych rozdzia∏ów ksi´gi Abrahama i I Ks. Moj˝eszowej,
w których b´dzie mowa o Abrahamie, poszukaj, co uczyni∏,
aby przezwyci´˝yç swoje wyzwania i staç si´ jednym z naj-
wspanialszych proroków w historii.

Abraham 1

Abraham pragnie 
kap∏aƒstwa

Jak wspomniano o tym we wprowadzeniu do I Ks. Moj˝eszowej
(zob. „I Ksi´ga Moj˝eszowa, ksi´ga Moj˝esza i ksi´ga Abrahama”
na str. 9), Józef Smith otrzyma∏ wi´cej zapisów i nauk proroka
Abrahama dzi´ki przet∏umaczeniu kilku papirusów, jakie zdoby∏
podczas pobytu w Kirtland, w stanie Ohio. Ksi´gi Abrahama nie
uwa˝a si´ za cz´Êç T∏umaczenia Biblii dokonanego przez Józefa
Smitha, ale ksi´ga Abrahama 1–2 pomaga nam lepiej zrozumieç
wydarzenia, opisane w I Ks. Moj˝eszowej 12.

C

B

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Abraham 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania ksi´gi Abrahama 1 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Jakich b∏ogos∏awieƒstw pragniesz?

1. Starszy Neal A. Maxwell powiedzia∏: „To, czego nieustannie
pragniemy przez ca∏y czas, jest tym, czym si´ w koƒcu sta-
niemy i co otrzymamy w wiecznoÊci” (w: Conference Report,
paêdz. 1996, 26 lub Ensign, list. 1996, 21). Przeczytaj ksi´g´
Abrahama 1:2–4 i wypisz b∏ogos∏awieƒstwa, jakich Abraham
„szuka∏” i „pragnà∏”. Mo˝esz te˝ zakreÊliç je w swoich pi-
smach Êwi´tych.

2. Wybierz z tej listy coÊ, czego te˝ pragniesz lub czego szukasz
i wyjaÊnij, dlaczego. PowinieneÊ zauwa˝yç, ˝e pod koniec
wersetu 2 dowiadujemy si´, ˝e Abraham dosta∏ to, czego szu-
ka∏. Jego ˝ycie pokazuje, w jaki sposób mo˝esz zdobyç te
same b∏ogos∏awieƒstwa, których on szuka∏.

Dlaczego prawi sà przeÊladowani?

1. Znajdê powody, dla których przeÊladowane by∏y trzy dzie-
wice i Abraham, i porównaj je z przyczynami, dla których,
twoim zdaniem, czasami przeÊladowani sà prawi ludzie.

2. WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, warto jest wieÊç prawe
˝ycie, nawet jeÊli b´dzie si´ przeÊladowanym.

Zapisz wersety w∏asnymi s∏owami

Zapisz wersety z ksi´gi Abrahama 1:18–19 w∏asnymi s∏owami,
zwracajàc uwag´ zarówno na to, co Pan obieca∏ Abrahamowi,
jak i na obowiàzki, jakie przyjà∏ Abraham.

C

B

A

miejsce pobytu (w. 1) — miej-
sce, gdzie mo˝na zamieszkaç

b∏ogos∏awieƒstwa ojców
(w. 2) — obrz´dy i przymie-
rza kap∏aƒstwa

nast´pca (w. 2) — osoba upo-
wa˝niona do otrzymania b∏o-
gos∏awieƒstw lub dziedzictwa
od innej osoby, poniewa˝ jest
jej dzieckiem, bliskim krew-
nym lub osobà, której ofiaro-
dawca ufa

przekazane (w. 3) — dane

potomstwo (w. 4) — dzieci,
wnuki itd.

poganie (w. 5, 7) — ci, którzy
nie czczà prawdziwego i ˝y-
wego Boga

ofiary, ofiarowaç (w. 7–8, 11,
15) — poÊwi´ciç

cnota (w. 11) — czystoÊç, po-
s∏uszeƒstwo prawu i przyka-
zaniom czystoÊç seksualnej

chcieli mi zadaç gwa∏t (w. 12)
— chcieli wziàç si∏à

postacie (w. 14) — zapisy i
rysunki

krewni (w. 16) — cz∏onkowie
rodziny

z tego êród∏a pochodzà (w.
22) — stàd pochodzà osoby

o systemie patriarchalnym
(w. 25–26) — z ojca na syna

gorliwie starajàc si´ (w. 26) —
starajàc si´ ze wszystkich si∏

roÊciç sobie (w. 27) — udawaç

ba∏wochwalstwo (w. 27) —
oddawanie czci fa∏szywym
bogom

wykreÊliç (w. 28) — pokazaç,
opisaç

chronologia (w. 28) — historia

cierpia∏ srodze (w. 30) — do-
znawa∏ wielkiego nieszcz´-
Êcia i rozpaczy

pokolenia (w. 31) — dzieci i
wnuki, potomkowie

W ksi´dze Abrahama 1 przeczyta∏eÊ o pragnieniu Abra-
hama, zwiàzanym z otrzymaniem od Pana pewnych b∏ogo-
s∏awieƒstw oraz o tym, jak zaczà∏ otrzymywaç niektóre z
tych b∏ogos∏awieƒstw (zob. szczególnie w. 18–19). W ksi´-
dze Abrahama 2 Pan obieca∏ Abrahamowi dodatkowe b∏ogo-
s∏awieƒstwa. Podczas czytania poszukaj tego, co zrobi∏
Abraham, aby pokazaç, ˝e jest wierny i godny otrzymania
takich obietnic od Boga.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Abraham 2

Abraham 2:8–11 — Przymierze Abrahama
Wi´cej na temat przymierza Abrahama b´dziesz studiowaç w
I Ks. Moj˝eszowej 17.

Abraham 2:22–25 — Ona jest mojà siostrà
Niektórzy ludzie zastanawiajà si´, dlaczego Abraham nazwa∏
Saraj swojà siostrà. Pierwszym i najwa˝niejszym powodem jest
to, ˝e Bóg mu powiedzia∏, aby tak uczyni∏. Warto wiedzieç, ˝e
w j´zyku hebrajskim nie ma oddzielnych s∏ów dla wnuczki,
wnuka, kuzyna, siostrzenicy czy siostrzeƒca. Relacje rodzinne
opisywane by∏y za pomocà ogólnych terminów typu: syn, córka,
brat i siostra. Jako ˝e Saraj by∏a córkà brata Abrahama, Harana,
znano jà te˝ jako jego siostr´.

Dziwne jest to, ˝e Egipcjanie nie uwa˝ali cudzo∏óstwa z ˝onà in-
nego m´˝czyzny za prawy uczynek, ale najwidoczniej nie mieli
problemu z zabiciem m´˝czyzny po to, by „w Êwietle prawa”
mogli poÊlubiç jego ˝on´. Godne odnotowania jest to, ˝e gdyby
Abraham umar∏ w tym czasie, przymierze, jakie zawar∏ z nim
Pan, nie zosta∏oby wype∏nione. Dlatego Pan powiedzia∏ mu, co
ma rzec w tym przypadku, celem zachowania swego ˝ycia i
wype∏nienia przymierza.

srogi (w. 1) — coraz gorszy

usta∏ (w. 5) — zaczà∏ si´
koƒczyç

mam za cel (w. 6) — planuj´

poniesie moje imi´ (w. 6) —
b´dzie moim przedstawicie-
lem (tak jak misjonarz), b´-
dzie o mnie Êwiadczyç

nad miar´ (w. 9) — bardziej
ni˝ mo˝na zmierzyç

zaliczeni (w. 10) — uwa˝ani

gorliwie (w. 12) — z wielkim
wysi∏kiem

dusze, jakie nawróciliÊmy
(w. 15) — ludzie nawróceni
na ewangeli´

goràco (w. 18) — szczerze i
pilnie

przetrwaç (w. 21) — ˝yç

urodziwa (w. 22) — pi´kna

Abraham 2

Abraham otrzymuje
przymierza od Boga
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Studiowanie pism Êwi´tych

Poszukaj dowodu

1. Przeczytaj ksi´g´ Abrahama 2:1–17 i znajdê dowód na to, ˝e
Abraham wierzy∏ w Boga i Mu ufa∏. Zapisz ten dowód w
swoim notatniku.

2. Napisz, co, twoim zdaniem, ktoÊ móg∏by znaleêç w twoim
˝yciu, co wskazywa∏oby na to, ˝e idziesz za g∏osem Boga,
wierzysz w Niego i Mu ufasz. Zapisz przyk∏ady z w∏asnego
˝ycia, które sà podobne do tego, w jaki sposób Abraham oka-
za∏ swà wiar´ w Boga lub odnotuj te aspekty swojego ˝ycia,
które chcia∏byÊ, by by∏y podobne do Abrahamowego przy-
k∏adu wiary.

U˝yj wszystkich s∏ów

U˝yj wszystkich nast´pujàcych s∏ów, aby zapisaç jedno lub dwa
zdania, które podsumujà, co Pan obieca∏ Abrahamowi w ksi´-
dze Abrahama 2:8–11: b∏ogos∏awiç, nasienie, s∏u˝ba, kap∏aƒstwo,
ewangelia, ojciec, rodziny, zbawienie.

I Ks. Moj˝eszowa 12 opowiada o niektórych wydarze-
niach, o jakich czyta∏eÊ w ksi´dze Abrahama 1–2. I Ks.
Moj˝eszowa 12 podaje konkretnà lokalizacj´ miejsca,
gdzie Abraham zbudowa∏ o∏tarz i oddawa∏ Panu czeÊç
(zob. I Ks. Moj˝eszowa 12:8), a tak˝e pewne szczegó∏y
historii o tym, co si´ sta∏o, kiedy Abraham przyby∏ do
Egiptu i powiedzia∏ faraonowi, ˝e Sara jest jego siostrà
(zob. I Ks. Moj˝eszowa 12:14–20).

Zauwa˝ysz, ˝e w I Ks. Moj˝eszowej a˝ do rozdzia∏u 17
Abraham nazywany jest „Abramem”, a Sara nazywana jest
„Saraj”. Kiedy przeczytasz I Ks. Moj˝eszowà 17, dowiesz
si´ wi´cej na temat powodu zmiany ich imion.

Abraham dorasta∏ w rodzinie, w której ojciec przeÊladowa∏
go za to, ˝e by∏ wierny Bogu. Ojciec Lota (Haran) zmar∏
przed Êmiercià dziadka Lota (Teracha). Zarówno Abraham,
jak i Lot mieli swe próby. Sp´dzili ze sobà wiele czasu, prze-
noszàc si´ z Ur, potem udajàc si´ do Egiptu, a w koƒcu idàc
do ziemi obiecanej, Kanaanu. Jednak˝e ich ˝ycie potoczy∏o
si´ ca∏kiem inaczej. Mo˝emy zastanawiaç si´, dlaczego ˝ycie
Abrahama i Lota tak bardzo si´ ró˝ni∏o, skoro dorastali w
podobnych warunkach. Kiedy b´dziesz czytaç nast´pne
szeÊç do oÊmiu rozdzia∏ów I Ks. Moj˝eszowej, poszukaj, ja-
kich wyborów dokona∏ Abraham i Lot i w jaki sposób te de-
cyzje wp∏yn´∏y z czasem na ich losy.

I Ks. Moj˝eszowa 12–13

Niech nie b´dzie sporu

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 13

Studiowanie pism Êwi´tych

Pomó˝ przyjacielowi

Napisz, w jaki sposób móg∏byÊ wykorzystaç histori´ o Abrahamie
i Locie z I Ks. Moj˝eszowej 13:5–13, aby pomóc przyjacielowi w
rozwiàzaniu problemu, jaki ma w stosunkach ze swoim rodzicem
lub innym cz∏onkiem rodziny.

Uzyskaj pomoc w Nowym Testamencie

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:8, 10, 13–16 i powiedz, co
mog∏o motywowaç Abrahama do rozwiàzania problemu w spo-
sób, jaki jest opisany w tym rozdziale.

W I Ks. Moj˝eszowej 13:12 czytamy, ˝e Lot „rozbija∏ swe na-
mioty a˝ do Sodomy”. Z I Ks. Moj˝eszowej 14:12 dowiadu-
jemy si´, ˝e „mieszka∏ [...] w Sodomie”. W wyniku tego zosta∏
w owym czasie wi´êniem w bitwie pomi´dzy ró˝nymi królami
ziemi. Najwidoczniej wojna nie wp∏ywa∏a na Abrahama, a˝ do
chwili uwi´zienia Lota. I Ks. Moj˝eszowa 14:1–12 wyjaÊnia,
w jaki sposób ró˝ni królowie tworzyli sojusze militarne, aby
broniç si´ i zwyci´˝aç w bitwach. W owych czasach, kiedy je-
den król zrobi∏ przys∏ug´ innemu królowi, oczekiwa∏ czegoÊ w
zamian. Kiedy b´dziesz czytaç I Ks. Moj˝eszowà 14:13–24,
zwróç uwag´ na to, co zrobi∏ Abraham, aby pomóc Lotowi i co
czu∏ odnoÊnie zyskania honoru, w∏adzy, pieni´dzy czy po-
chlebstw ze strony ludzi, dzier˝àcych ziemskà moc. Porównaj
t´ reakcj´ do tego, jak przyjà∏ i obdarzy∏ szacunkiem cz∏owieka
o niebiaƒskiej mocy i upowa˝nieniu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 14:13–24

sprzymierzeƒcy (w. 13) —
osoby przyjacielsko nasta-
wione, które zgadzajà si´ po-
magaç sobie nawzajem

podzieliwszy swój oddzia∏,
napad∏ na nich (w. 15) — po-
dzieli∏ na grupy, aby spróbo-
waç ich otoczyç

I Ks. Moj˝eszowa 14

Abraham spotyka si´ z
Melchizedekiem

B

A

utrzymaç (w. 6) — zachowaç
(poniewa˝ nie by∏o wystar-
czajàco du˝o zasobów)

spór (w. 7–8) — k∏ótnia

podniós∏szy oczy (w. 10) —
rozejrzawszy si´
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 14:13–24 wykonaj
zadanie A, a nast´pnie B lub C.

Kim by∏ Melchizedek?

Przeczytaj Alma 13:14–19; Nauki i Przymierza 84:14; 107:1–4;
138:41. Opisz, kim by∏ Melchizedek i dlaczego, twoim zdaniem,
Abraham zap∏aci∏ mu dziesi´cin´ i przyjà∏ od niego b∏ogos∏a-
wieƒstwo.

Wyciàgnij w∏asny wniosek

Sodoma to miasto, które znane by∏o ze swych bogactw, wielu
ziemskich przyjemnoÊci i wielkiej niegodziwoÊci. Czego uczy
nas post´powanie Abrahama wzgl´dem króla Sodomy na temat
jego wartoÊci i oddania Bogu? Odpowiadajàc na to pytanie, za-
stanów si´, co Abraham móg∏ dostaç od króla Sodomy. Zasta-
nów si´ te˝ nad zasadà, znajdujàcà si´ w Moroni 10:30.

Narysuj

Narysuj coÊ, co przedstawia lub symbolizuje histori´ Abrahama
z I Ks. Moj˝eszowej 14:17–24.

We wczeÊniejszym okresie ˝ycia Abrahama Pan obieca∏ mu
wiele rzeczy, dotyczàcych jego potomstwa, ∏àcznie z obietnicà,
˝e b´dzie ono liczne niczym „proch ziemi” (I Ks. Moj˝eszowa
13:16). Do czasu wydarzeƒ, opisanych w I Ks. Moj˝eszowej
16, Abraham i Sara nadal nie mieli dzieci. W rozdziale tym
Pan pomóg∏ Abrahamowi dowiedzieç si´, ˝e Jego obietnice
jeszcze si´ wype∏nià. 

I Ks. Moj˝eszowa 15

Potwierdzone przymierze

C

B

A

pobi∏ (w. 15) — zaatakowa∏

dobytek (w. 16, 21) — za-
brane rzeczy

zwyci´stwo (w. 17) — tu:
rzeê, zabijanie

podnosz´ r´k´ swà (w. 22) —
sk∏adam obietnic´ lub zawie-
ram przymierze

rzemyki sanda∏ów (w. 23) —
sznurowad∏a

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 15

I Ks. Moj˝eszowa 15:9–17 — Co robi∏ Abraham w
tych wersetach?
Te wersety z I Ks. Moj˝eszowej 15 opisujà staro˝ytny, bliskow-
schodni zwyczaj zawierania przymierza. Po tym, jak osoba, za-
wierajàca przymierze, rozci´∏a zwierz´ (lub zwierz´ta) na dwie
cz´Êci, chodzi∏a pomi´dzy tymi dwoma cz´Êciami, jakby chcia∏a
powiedzieç: „JeÊli nie dotrzymam mego przymierza, obym si´
sta∏ jako to zwierz´”. W tym przypadku p∏onàca pochodnia
symbolizowa∏a obecnoÊç Pana i zapewni∏a Abrahama, ˝e Pan
wype∏ni Swoje przymierze.

Studiowanie pism Êwi´tych

WyjaÊnij symbole

Zaznacz s∏owa w I Ks. Moj˝eszowej 15:1, które opisujà, co Pan
powiedzia∏ o tym, kim jest dla Abrama. Napisz, w jaki sposób
Pan jest tym samym dla tych, którzy zawierajà i dochowujà za-
wartych z Nim przymierzy.

Dokoƒcz zdania

1. Abraham martwi∏ si´, ˝e... (zob. w. 3, 7–8)

2. Pan zapewni∏ Abrahama poprzez... (zob. w. 1, 17)

W I Ks. Moj˝eszowej 15 czytaliÊmy o wàtpliwoÊciach i tro-
skach Abrahama. Z I Ks. Moj˝eszowej 16 dowiadujemy si´
nieco na temat tego, co mog∏a czuç Sara. Pan nakaza∏ Sa-
rze, by da∏a Abrahamowi Hagar za ˝on´, a Abrahamowi na-
kaza∏, by wzià∏ Hagar za swà ˝on´ (zob. NiP 132:34–35).
Chocia˝ zapewne trudno by∏o Sarze uczyniç to dla Abra-
hama, jej zachowanie pokazuje, jak bardzo pragn´∏a byç po-
s∏uszna Panu i wype∏niç Jego przymierza. Podczas czytania
tego rozdzia∏u zastanów si´, jak mog∏a si´ czuç Hagar przez
ca∏à t´ krótkà histori´.

I Ks. Moj˝eszowa 16

Abraham poÊlubia Hagar

B

A

domownik (w. 3) — tu: ktoÊ
urodzony jednemu z moich
s∏ug

dziedzic mój (w. 3) — ten,
kto otrzyma mój dobytek po
mojej Êmierci

wn´trznoÊci (w. 4) — cia∏o

na dwór (w. 5) — na zewnàtrz,
na otwartà przestrzeƒ

ja∏ówka (w. 9) — m∏ode ciel´

rozcià∏ na po∏y (w. 10) —
przecià∏ na pó∏

padliny (w. 11) — nie˝ywe
zwierz´ta

ciemi´˝yç (w. 13) — niepokoiç

odejdziesz do ojców (w. 15)
— umrzesz

wina (w. 16) — grzech
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 16

Studiowanie pism Êwi´tych

Rozpoznanie mi∏oÊci Bo˝ej

W trakcie trudnej próby Hagar pozna∏a coÊ, co mo˝e pomóc nam
wszystkim w przetrwaniu prób. Napisz, co w I Ks. Moj˝eszowej
16 zrobi∏o na tobie najwi´ksze wra˝enie, a co pokazuje mi∏oÊç
Boga do Hagar oraz sposób, w jaki Hagar przyj´∏a Jego mi∏oÊç. 

W I Ks. Moj˝eszowej Bóg pob∏ogos∏awi∏ Abrahama jeszcze
raz i da∏ mu dalsze obietnice odnoszàce si´ do b∏ogos∏a-
wieƒstw, jakie otrzyma on, a tak˝e jego potomkowie. Pan
dawa∏ Abrahamowi obietnice i b∏ogos∏awieƒstwa krok po
kroku, za ka˝dym razem troch´ wi´cej, podobnie, jak czyni
to w naszym przypadku. Wszystkie, dane Abrahamowi,
obietnice, b∏ogos∏awieƒstwa i przymierza, po∏àczone razem,
nazywane sà „przymierzem Abrahama”. Starszy Russell
M. Nelson powiedzia∏, podsumowujàc obietnice przymierza
Abrahama:

„Przymierze [...] ma transcendentalne znaczenie. Zawiera
kilka obietnic:

Potomstwo Abrahama b´dzie liczne, b´dzie uprawnione do
wiecznego wzrostu i b´dzie posiadaç kap∏aƒstwo;

Stanie si´ on ojcem wielu narodów;

Z linii Abrahama wywodziç si´ b´dzie Chrystus i królowie;

Odziedziczone b´dà konkretne ziemie;

Dzi´ki jego nasieniu, b∏ogos∏awione b´dà wszystkie na-
rody ziemi;

Przymierze to b´dzie wieczne — b´dzie trwa∏o nawet przez
‘tysiàce pokoleƒ’” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 42
lub Ensign, maj 1995, 33).

I Ks. Moj˝eszowa 17

Przymierze Abrahama

A

niewolnica (w. 1) — s∏u˝àca

odmówi∏ mi potomstwa (w. 2)
— sprawi∏, ˝e nie mam dzieci

pocz´∏a (w. 4–5) — zasz∏a
w cià˝´

pani (w. 4, 8) — tu: kobieta,
która posiada w∏asnà s∏u˝àcà

pogardzaç (w. 5) — patrzeç z
góry, nienawidziç

oddaj si´ pod jej w∏adz´
(w. 9) — ukorz si´ i czyƒ
wszystko, co ci powie

Starszy Bruce R. McConkie wyjaÊni∏, w jaki sposób
Abrahamowi zosta∏y dodane b∏ogos∏awieƒstwa:

„Najpierw Abraham otrzyma∏ ewangeli´ przez chrzest (co
jest przymierzem zbawienia); nast´pnie zosta∏o mu nadane
wy˝sze kap∏aƒstwo i wszed∏ w zwiàzek ma∏˝eƒstwa cele-
stialnego (co jest przymierzem wyniesienia), uzyskujàc
pewnoÊç, ˝e tym samym b´dzie mia∏ wieczny przyrost; w
koƒcu otrzyma∏ obietnic´, ˝e wszystkie te b∏ogos∏awieƒstwa
b´dà ofiarowane wszystkim jego ziemskim potomkom.
(Abraham 2:6–11; NiP 132:29–50). [...]

[...] Te cz´Êci przymierza, które odnoszà si´ do osobistego
wyniesienia i wiecznego przyrostu, odnawiane sà z ka˝dym
cz∏onkiem domu Izraela, który wchodzi w porzàdek ma∏˝eƒ-
stwa celestialnego” (Mormon Doctrine, 13).

Jako ˝e wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a sà potomstwem Abra-
hama poprzez przymierze, powinniÊmy z uwagà zastanowiç
si´ nad przymierzami, jakie Pan zawar∏ z Abrahamem i zo-
baczyç, w jaki sposób odnoszà si´ one do nas.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 17

I Ks. Moj˝eszowa 17:9–14 — Obrzezanie
Pamiàtkà, czyli znakiem przymierza, jakie Bóg zawar∏ z Abra-
hamem, by∏o obrzezanie. Obrzezanie symbolizowa∏o czystoÊç
przed Bogiem i by∏o te˝ symbolicznym przypomnieniem obiet-
nic, jakie Pan z∏o˝y∏ Abrahamowi, w odniesieniu do jego po-
tomstwa. W dzisiejszych czasach nie wymaga si´ obrzezania.

Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê elementy przymierza

Przymierze jest umowà pomi´dzy dwiema stronami, które obie-
cujà zrobiç pewne rzeczy. W przymierzu ewangelii Bóg zawsze
ustala warunki, czyli mówi, co trzeba zrobiç i co si´ otrzyma w
ramach przymierza, a cz∏owiek zgadza si´ podporzàdkowaç
tym warunkom.

1. O co Pan poprosi∏ Abrahama, aby ten uczyni∏, celem przyj´cia
tego przymierza? (zob. w. 1, 10).

2. Co Pan obieca∏ Abrahamowi? (zob. w. 2–8, 15–19). 

3. Przeczytaj I Ks. Moj˝eszowà 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abra-
ham 1:18–19; 2:9–11. Dodaj obietnice do listy, którà zaczà∏eÊ
sporzàdzaç w powy˝szym punkcie.

A

dam ci bardzo liczne potom-
stwo (w. 2) — b´dziesz mia∏
wielu potomków

rozmno˝´ ciebie nad miar´
(w. 6) — dam ci wielu po-
tomków

wywiod´ z ciebie narody i
królowie pochodziç b´dà od
ciebie (w. 6) — z twoich po-
tomków b´dà wywodziç si´
narody i królowie

rodziç (w. 17) — mieç
dziecko
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Uporzàdkuj elementy

Oto cztery podstawowe kate-
gorie b∏ogos∏awieƒstw przy-
mierza Abrahama: ziemia,
potomstwo, kap∏aƒstwo i
ewangelia oraz zbawienie.
Weê list´, którà przygotowa∏eÊ
w ramach zadania A i upo-
rzàdkuj jej punkty wed∏ug
tych kategorii. JeÊli uwa˝asz,
˝e jakieÊ b∏ogos∏awieƒstwo pa-
suje do wi´cej ni˝ jednej kate-
gorii, wpisz je wsz´dzie tam,
gdzie uwa˝asz za stosowne.

Co kryje si´ w imieniu?

Zwróç uwag´ na to, ˝e imiona Abrahama i Sary zosta∏y zmie-
nione w ramach przymierza (zob. I Ks. Moj˝eszowa 17:4–8;
15-16). Odsy∏acz w angielskim wydaniu pism Êwi´tych ÂwDO
mówi, ˝e imi´ Sara oznacza „ksi´˝niczka”.

1. Jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ otrzyma∏ imi´ takie jak to, które
otrzyma∏a Sara? Dlaczego?

2. W jaki sposób imi´ Sary stanowi∏o dodatkowe Êwiadectwo o
obietnicach Boga? Dla kogo sta∏a si´ ksi´˝niczkà i czego nas
to uczy o tym, kim ona mo˝e si´ staç?

3. Czego dowiadujemy si´ o nas samych z imion, jakie Bóg na-
da∏ tej wspania∏ej parze, w zwiàzku z tym, ˝e jako cz∏onko-
wie KoÊcio∏a jesteÊmy dzieçmi Abrahama i Sary?

4. W jaki sposób przyj´cie imienia stanowi cz´Êç przymierza, które
zawieramy w dzisiejszych czasach z Panem, aby staç si´ Jego lu-
dem? (zob. 2 Nefi 31:13, 17–20; Mosjasz 18:8–10; Moroni 4:1–3).

5. Jakie nowe imi´ otrzymujemy, kiedy przyjmujemy chrzest i
spo˝ywamy sakrament? Jak sàdzisz, jakie znaczenie ma wzi´-
cie na siebie tego imienia?

W I Ks. Moj˝eszowej 17 Pan
obieca∏ Abrahamowi, ˝e Sara
urodzi syna. PrzeczytaliÊmy,
w jaki sposób Abraham zare-
agowa∏ na t´ obietnic´. W
I Ks. Moj˝eszowej 18 dowia-
dujemy si´, jak zareagowa∏a
Sara, kiedy dowiedzia∏a si´ o
tej samej obietnicy.

I Ks. Moj˝eszowa 18

„Czy jest cokolwiek niemo˝-
liwego dla Pana?”

C

Przymierze Abrahama

Ziemia | Potomstwo

|
Kap∏aƒstwo | Zbawienie
i ewangelia

|

B Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 18

I Ks. Moj˝eszowa 18:1–22 — Kto odwiedzi∏
Abrahama?
I Ks. Moj˝eszowa 18:1 wskazuje, ˝e Pan ukaza∏ si´ Abrahamowi.
Nie oznacza to, ˝e Pan by∏ jednym z trzech m´˝czyzn, którzy go
odwiedzili. T∏umaczenie Józefa Smitha wskazuje, ˝e ci trzej m´˝-
czyêni byli Êwi´tymi m´˝ami, którzy dzier˝yli kap∏aƒstwo i byli
oficjalnymi przedstawicielami Pana.

I Ks. Moj˝eszowa 18:20 — Grzechy Sodomy i
Gomory
Kiedy b´dziemy czytaç I Ks. Moj˝eszowà 19, dowiemy si´, ˝e
niemoralnoÊç by∏a jednym z g∏ównych grzechów tych miast. Ks.
Ezechiela 16:48–50 pomaga nam dostrzec, ˝e mieszkaƒcy So-
domy i Gomory byli dumni, nie chcieli troszczyç si´ o biednych
i potrzebujàcych, którzy byli poÊród nich, oraz to, ˝e byli leniwi.

I Ks. Moj˝eszowa 18:23–33 — Niegodziwi mogà
zostaç zachowani ze wzgl´du na prawych
Przeczytaj Alma 10:20–23, aby dowiedzieç si´ wi´cej o zasadzie
zachowania niegodziwych.

Studiowanie pism Êwi´tych

Odpowiedz na pytanie Pana

1. Zauwa˝, ˝e nie udzielono odpowiedzi na pytanie zadane w
I Ks. Moj˝eszowej 18:14. Zajrzyj do Ew. ¸ukasza 1:37, by zna-
leêç odpowiedê, a nast´pnie wyjaÊnij jà.

2. Napisz o doÊwiadczeniu, kiedy ty lub ktoÊ, kogo znasz, do-
Êwiadczy∏ czegoÊ, co pokazuje, ˝e nic nie jest „niemo˝liwe dla
Pana” (w. 14).

A

nie omijaj (w. 3) — nie
opuszczaj

rozczyƒ (w. 6) — przygotuj
do upieczenia

przyrzàdzi∏ (w. 7–8) — przy-
gotowa∏ do jedzenia

o tym samym czasie, w ozna-
czonym czasie (w. 10, 14) —
w czasie, kiedy mo˝na poczàç
˝ycie

usta∏o zaÊ ju˝ u Sary to, co
zwykle bywa u kobiet (w. 11)
— Sara by∏a zbyt stara, aby
mieç dziecko

pan (w. 12) — tu: mà˝

zachowywali sprawiedli-
woÊç i prawo (w. 19) — ˝yli
w prawy sposób i pomagali
innym

krzyk (w. 20) — to, co mówi
si´ na temat grzechu i niego-
dziwoÊci

ci´˝ki (w. 20) — straszny

zobacz´, czy post´powali we
wszystkim tak, jak g∏osi
krzyk (w. 21) — dowiem si´,
czy czynili wszystko to, co
mówili ludzie

mo˝e (w. 24, 28–32) — co b´-
dzie, jeÊli

nie dopuÊç, byÊ mia∏ uczyniç
coÊ podobnego (w. 25) — to
nie jest coÊ, co zwykle robisz

jestem prochem i popio∏em
(w. 27) — jestem niczym w
porównaniu z Bogiem
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Wybierz najlepsze s∏owa

Po przeczytaniu I Ks. Moj˝eszowej 18:16–33 zastanów si´, czego
dowiadujesz si´ o charakterze Abrahama i charakterze Boga?
Wybierz z tego fragmentu dwa s∏owa, które, twoim zdaniem,
najlepiej opisujà Abrahama i dwa s∏owa, które, wed∏ug ciebie,
najlepiej opisujà natur´ Boga.

I Ks. Moj˝eszowa 14:12 mówi, ˝e Lot „mieszka∏ [...] w So-
domie”. W I Ks. Moj˝eszowej 18 pos∏aƒcy Boga zatrzymali
si´ u Abrahama w drodze do Sodomy i Gomory i Abraham
dowiedzia∏ si´ o tym, ˝e Bóg planuje zniszczenie tych dwóch
miast. I Ks. Moj˝eszowa 19 opowiada histori´ o tym, co si´
sta∏o, kiedy pos∏aƒcy przybyli pomóc Lotowi i jego rodzinie
w opuszczeniu Sodomy i Gomory, zanim miasta te zosta∏y
zniszczone.

Chocia˝ Lot móg∏ uciec przed zniszczeniem Sodomy i Go-
mory, niektórzy cz∏onkowie jego rodziny przyzwyczaili si´
do niegodziwych zachowaƒ mieszkaƒców tych miast. Zo-
stali zniszczeni, poniewa˝ nie postàpili zgodnie z radà, by
opuÊcili to miejsce.

W I Ks. Moj˝eszowej 20 Bóg jeszcze raz powiedzia∏ Abra-
hamowi, aby uratowa∏ swe ˝ycie, mówiàc, ˝e Sara jest jego
siostrà. Dzi´ki temu Pan móg∏ pomóc dostrzec pewnemu
m´˝czyênie, Abimelechowi i jego rodzinie, ˝e Abraham jest
prorokiem. Cz∏onkowie rodziny Abimelecha zostali pob∏ogo-
s∏awieni, poniewa˝ uwierzyli, ˝e Abraham jest m´˝em Bo-
˝ym i prorokiem.

Czasami nasza cierpliwoÊç i wiara sà poddane próbie,
kiedy chcemy, aby wype∏ni∏y si´ obietnice Pana. I Ks.
Moj˝eszowa 21 zawiera histori´ o tym, jak wype∏ni∏a si´
obietnica Boga, ˝e Abraham i Sara b´dà mieli syna. Wy-
darzenia, opisane w I Ks. Moj˝eszowej 21, mia∏y miejsce
wtedy, gdy Abraham mia∏ sto lat, a Sara dziewi´çdziesiàt.
Czy mogà byç jakieÊ wàtpliwoÊci co do tego, ˝e narodziny
ich syna by∏y cudem i b∏ogos∏awieƒstwem od Boga?

I Ks. Moj˝eszowa 20–21

Wype∏niona obietnica

I Ks. Moj˝eszowa 19

Sodoma i Gomora

B Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 21

Studiowanie pism Êwi´tych

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ na miejscu Abrahama lub Sary i napisz
list do przyjaciela, opowiadajàc histori´ narodzin Izaaka. Zapisz
szczegó∏y tej historii, powracajàc do czasów, kiedy Sara myÊla∏a,
˝e nigdy nie b´dzie mog∏a mieç dzieci i opisz, jak byÊ si´ czu∏,
doÊwiadczajàc ka˝dej z cz´Êci historii. 

Z jakiej jednej rzeczy by∏oby ci najtrudniej zrezygnowaç,
gdyby Pan poprosi∏ ci´ o oddanie jej? Czy zrobi∏byÊ to?
Dlaczego? I Ks. Moj˝eszowa 22 opowiada o jednej z naj-
wi´kszych prób, jakie Bóg kiedykolwiek zes∏a∏ na cz∏owieka.
Przed przeczytaniem rozdzia∏u 22, zapoznaj si´ z tym, co
Pan powiedzia∏ cz∏onkom KoÊcio∏a w Naukach i Przymie-
rzach 101:4–5. Kiedy b´dziesz czytaç I Ks. Moj˝eszowà 22,
postaw si´ na miejscu Abrahama lub Izaaka i zastanów si´,
o czym byÊ myÊla∏ w ka˝dym punkcie tej historii.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 22

I Ks. Moj˝eszowa 22 — Dlaczego Pan poprosi∏
Abrahama, aby z∏o˝y∏ w ofierze Izaaka?
„Dlaczego Pan poprosi∏ Abrahama o coÊ takiego? Poniewa˝,
znajàc jego przysz∏oÊç i fakt, ˝e b´dzie ojcem niezliczonego po-
tomstwa, musia∏ go wypróbowaç. Bóg nie uczyni∏ tego dla w∏a-
snej korzyÊci, poniewa˝ ju˝ wczeÊniej wiedzia∏, ˝e Abraham to
uczyni. Jednak˝e celem by∏o przekazanie Abrahamowi lekcji i

naràbawszy (w. 3) — po-
ciàwszy

tam (w. 5) — do innego
miejsca

boisz si´ (w. 12) — jesteÊ pe-
∏en czci, mi∏oÊci i szacunku

zdob´dà grody (w. 17) —
b´dà mieli moc nad

I Ks. Moj˝eszowa 22

Ofiara z  Izaaka

A

nawiedzi∏ (w. 1) — pob∏ogo-
s∏awi∏

odstawione od piersi (w. 8) —
nie by∏o ju˝ karmione mle-
kiem matki

niewolnica (w. 10, 12–13) —
s∏u˝àca

przykre (w. 11–12) — z∏e

wyczerpa∏a si´ (w. 15) — zo-
sta∏a wykorzystana

có˝ ci to (w. 17) — co z∏ego
si´ dzieje

∏ucznik (w. 20) — myÊliwy
polujàcy z ∏ukiem i strza∏à
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umo˝liwienie mu zdobycia wiedzy, jakiej nie móg∏by zdobyç w
˝aden inny sposób. W∏aÊnie dlatego Bóg poddaje próbom nas
wszystkich. Nie dzieje si´ tak dla Jego w∏asnej wiedzy, poniewa˝
on wie wszystko z wyprzedzeniem. On zna ˝ycie ka˝dego z was
i wie o wszystkim, co zrobicie. Lecz poddaje nas próbie dla na-
szego dobra, abyÊmy mogli poznaç sami siebie. [...] Pan wymaga∏
od Abrahama, by podda∏ si´ tej próbie, poniewa˝ zamierza∏ daç
mu chwa∏´, wyniesienie i szacunek, zamierza∏ uczyniç go królem
i kap∏anem, udzieliç mu Swej chwa∏y, mocy i zwierzchnictwa, z
których korzysta” (George Q. Cannon, w: Conference Report,
kwiec. 1899, 66).

Starszy Neal A. Maxwell odniós∏ te prawdy do nas, kiedy po-
wiedzia∏, ˝e nasze ˝ycie „nie mo˝e byç jednoczeÊnie przepe∏-
nione wiarà i wolne od stresów. [...]

A zatem, jak˝e naprawd´ mo˝emy oczekiwaç, ˝e przeÊlizgniemy
si´ naiwnie przez ˝ycie, jak gdybyÊmy chcieli powiedzieç: Panie,
daj mi doÊwiadczenie, ale nie dawaj ˝adnego zmartwienia, ˝ad-
nego smutku, ˝adnego bólu, ˝adnej przeciwnoÊci, ˝adnej zdrady
i, oczywiÊcie, niech nie zaznam porzucenia. Panie, oddal ode
mnie wszystkie te doÊwiadczenia, które uczyni∏y Ci´ Tym, kim
jesteÊ! A potem pozwól mi przyjÊç, zamieszkaç z Tobà i w pe∏ni
mieç udzia∏ w Twej radoÊci!” (w: Conference Report, kwiec. 1991,
117 lub Ensign, maj 1991, 88).

Prorok Józef Smith zasugerowa∏, ˝e ofiara jest jednym ze sposo-
bów zdobycia wi´kszej wiary. Na przyk∏ad: jak sàdzisz, czy
wzros∏aby twoja wiara w Boga, gdybyÊ doÊwiadczy∏ tego, co
Abraham? Nie wzrasta∏by on w wierze, gdyby nie chcia∏ z∏o˝yç
ofiary, jakà nakaza∏ mu z∏o˝yç Bóg. Józef Smith powiedzia∏: „Reli-
gia, która nie wymaga poÊwi´cenia wszystkiego, nigdy nie b´-
dzie posiadaç wystarczajàcej mocy, aby wydaç wiar´ koniecznà
do ˝ycia i zbawienia” (Lectures on Faith [1985], 69).

I Ks. Moj˝eszowa 22:14 — Gdzie by∏o miejsce
zwane „Pan zaopatruje” i co oznacza ta nazwa?
Abraham nazwa∏ miejsce wybudowania o∏tarza ofiarnego „Pan
zaopatruje”, co by∏o proroctwem, ˝e póêniej, na tej samej górze,
b´dzie mo˝na ujrzeç Pana. Zwykle miejsce to nazywano Górà

Jerozolima w czasach Jezusa

Góra Oliwna 

Góra Moria
„Pan zaopatruje”

Getsemane

Droga do Betlejem
i Hebronu Droga do Morza

Martwego

Droga do Betanii i Jerycha

D
o

l
i

n
a

K
i

d
r

o
n

i 

Ukrzy˝owanie Zbawiciela
Wzgórze Golgoty

Âwiàtynia
Salomona

Moria (zob. I Ks. Moj˝eszowa 22:2) — jest to ta sama grupa
wzgórz, na których stan´∏a Âwiàtynia Salomona i gdzie mia∏o
miejsce Ukrzy˝owanie Zbawiciela.

Studiowanie pism Êwi´tych

Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 22 wykonaj trzy z na-
st´pujàcych pi´ciu zadaƒ (A–E).

Na podobieƒstwo Chrystusa

1. Przeczytaj Jakub 4:3–5 i wyjaÊnij, czego dowiadujemy si´ o hi-
storii Abrahama i Izaaka. 

2.  Z historii o Abrahamie
i Izaaku wypisz jak naj-
wi´cej szczegó∏ów, które
uczà nas czegoÊ na temat
ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa. Mo˝esz ze-
chcieç uporzàdkowaç in-
formacje w tabeli, takiej
jak ta obok.

Znajdê i wynotuj przyk∏ady

1. Przygotuj list´ wszystkich dowodów, jakie mo˝esz znaleêç
w I Ks. Moj˝eszowej 22:1–14, które pokazujà pos∏uszeƒstwo,
wiernoÊç i oddanie Abrahama Bogu.

2. Wybierz ze swej listy jednà pozycj´, która wywar∏a na tobie
najwi´ksze wra˝enie i napisz, w jaki sposób móg∏byÊ zastoso-
waç jà w swoim ˝yciu.

Zastanów si´ i napisz o ofierze

1. Jak sàdzisz, dlaczego Abraham by∏ gotów z∏o˝yç w ofierze
swojego syna?

2. O z∏o˝enie jakiej ofiary prosi ci´ Pan? (zob. 3 Nefi 9:19–20).

3. Dlaczego cz∏owiek by∏by gotów sk∏adaç ofiary Bogu?

Kiedy b´dziesz zastanawiaç si´ nad swoimi odpowiedziami
na te pytania, rozwa˝ nauk´ Proroka Józefa Smitha: „Oddanie
wszystkiego, swego charakteru i reputacji, swego honoru i po-
dziwu, swego dobrego imienia poÊród ludzi, swych domów,
swych ziem, swych braci i sióstr, swej ˝ony i dzieci, a nawet
w∏asnego ˝ycia [...] wymaga od cz∏owieka czegoÊ wi´cej ni˝ sa-
mego przekonania [...] ˝e wykonuje wol´ Boga; wymaga fak-
tycznej wiedzy, uÊwiadomienia sobie, ˝e kiedy te cierpienia si´
zakoƒczà, wejdzie on do wiecznego odpoczynku i b´dzie mia∏

C

B

Ofiara Syna
Bo˝ego

Abraham i
Izaak

A
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udzia∏ w chwale Bo˝ej” (Lectures on Faith, 68; zob. tak˝e nauki
Paw∏a w LiÊcie do Hebrajczyków 11:17–19).

Porównaj obietnice

Przeczytaj obietnice, jakie Bóg da∏ Abrahamowi w I Ks.
Moj˝eszowej 12:2–3; 13:14–16; 15:5; 17:2, 4, 7. Porównaj je
z tym, co Bóg obieca∏ Abrahamowi w I Ks. Moj˝eszowej
22:15–18. W czym sà podobne lub czym si´ ró˝nià?

Zastanów si´ i napisz, w jaki sposób
doÊwiadczenia, które wypróbowujà nas,
wzmacniajà naszà wiar´ 

W jaki sposób próby, podobne do próby Abrahama i Izaaka,
wzmacniajà naszà wiar´ w Chrystusa? W odpowiedzi mogà ci
pomóc spostrze˝enia z cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”.

W I Ks. Moj˝eszowej 23 czytamy, ˝e Sara umar∏a. Sara
by∏a pierwszà osobà z rodziny Abrahama, która zosta∏a
pogrzebana w ziemi, jakà obieca∏ mu Bóg.

Studiowanie pism Êwi´tych

Przedstaw Abrahama

Wyobraê sobie, ˝e prowadzisz spotkanie, na którym Abraham
ma byç g∏ównym mówcà. Napisz, jak byÊ go przedstawi∏. Za-
wrzyj najwa˝niejsze i najbardziej imponujàce, twoim zdaniem,
szczegó∏y na temat jego ˝ycia.

Jak sàdzisz, jakie sà najwa˝niejsze cechy, które nale˝y wziàç
pod uwag´ przy wyborze ˝ony lub m´˝a? Komu byÊ zaufa∏,
˝eby wybra∏ dla ciebie partnera/partnerk´?

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Najwi´kszym po-
jedynczym czynnikiem, wp∏ywajàcym na to, kim b´dziesz ju-
tro, jakie b´dà twoje zaj´cia, twoja postawa, twoje ostateczne
przeznaczenie [...], jest jedna decyzja, jakà podejmujesz [...],
kiedy prosisz danà osob´, by by∏a twojà towarzyszkà ˝ycia. To
jest najwa˝niejsza decyzja twojego ca∏ego ˝ycia! Nie jest nià
wybór szko∏y, do której b´dziesz chodzi∏ lub przedmioty, które

I Ks. Moj˝eszowa 24

˚ona dla Izaaka

A

I Ks. Moj˝eszowa 23

Âmierç Sary

E

D

b´dziesz studiowaç, ani te˝ przedmiot wiodàcy, ani sposób za-
rabiania na ˝ycie. Te decyzje, choç wa˝ne, sà uboczne i sà ni-
czym w porównaniu z wa˝nà decyzjà, którà podejmujesz,
kiedy prosisz kogoÊ, by by∏ twym towarzyszem na wiecznoÊç”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L.
Kimball, wyd. [1982], 301).

Wybór partnera w ma∏˝eƒstwie jest wa˝ny dla ka˝dego, ale
szczególnie dla tych, którzy pragnà b∏ogos∏awieƒstw przymie-
rza Abrahama, zawierajàcych obietnic´ wiecznej rodziny. JeÊli
zarówno mà˝, jak i ˝ona przyjmujà i przestrzegajà przymie-
rza Abrahama, które w pe∏ni mo˝na otrzymaç w Êwiàtyni,
mogà mieç b∏ogos∏awieƒstwo wiecznej rodziny. Podczas czy-
tania zwróç uwag´ na wysi∏ki podejmowane po to, by umo˝li-
wiç Izaakowi zawarcie ma∏˝eƒstwa w przymierzu oraz na
sposób, w jaki Pan pomóg∏ w tym procesie. Zastanów si´, ja-
kie wysi∏ki jesteÊ gotów podjàç, aby zawrzeç ma∏˝eƒstwo w
przymierzu, i jak Pan mo˝e ci w tym pomóc.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 24

Studiowanie pism Êwi´tych

Jakà osob´ chcia∏byÊ poÊlubiç?

1. Zrób list´ tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ z I Ks. Moj˝eszowej 24
na temat Rebeki, a co, twoim zdaniem, czyni∏o z niej dobrà
˝on´ dla Izaaka.

2. Napisz o jednej z wypisanych na twej liÊcie pozycji, którà naj-
bardziej chcia∏byÊ widzieç u swojego m´˝a/˝ony i wyjaÊnij
dlaczego.

I Ks. Moj˝eszowa 25

Jaka jest wartoÊç 
przymierza?

A

przysi´ga (w. 8, 41) — przy-
kazanie i obietnica

w r´ku (w. 10) — pod opiekà

poszcz´Êç mi (w. 12) —
spraw, by mi si´ powiod∏o

koryto (w. 20) — miejsce, z
którego pijà pojone zwierz´ta

w milczeniu (w. 21) — czeka∏
i by∏ cicho

poznaç (w. 21) — wiedzieç

pasza (w. 25, 32) — jedzenie
dla zwierzàt

który nie odmówi∏ (w. 27) —
który da∏

rozsiod∏a∏ (w. 32) — roz-
∏adowa∏

sprawa (w. 33) — zadanie

wysz∏a (w. 50) — pochodzi

szaty (w. 53) — ubiór

pomodliç si´ (w. 63) — roz-
wa˝yç te rzeczy w duchu
modlitwy

zas∏ona (w. 65) — chusta
okrywajàca twarz, tradycyj-
nie noszona w tej spo∏eczno-
Êci przez niezam´˝ne kobiety
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I Ks. Moj˝eszowa 25 mówi nam, ˝e po Êmierci Sary
Abraham wzià∏ kolejnà ˝on´ i mia∏ wi´cej dzieci. Rozdzia∏
ten opowiada te˝ o jego Êmierci i pogrzebie. Podana jest
krótka historia potomków Ismaela, a nast´pnie rozdzia∏
skupia si´ na historii o narodzinach Ezawa i Jakuba —
bliêniaczych synów Izaaka i Rebeki. Historia Ezawa i Ja-
kuba podnosi wa˝ne pytania, które ka˝dy z nas powinien
sobie zadaç: Co czuj´ w odniesieniu do narodzenia si´ w
przymierzu Abrahama, które jest moim dziedzictwem?
Jak bardzo ceni´ sobie to przymierze?

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 25:19–34

I Ks. Moj˝eszowa 25:30–34 — Ezaw sprzedaje
swoje pierworództwo
W kulturze owych czasów pierworodny syn otrzymywa∏ „pier-
worództwo”, które obejmowa∏o prawo do przewodzenia rodzi-
nie i podwójnà cz´Êç dóbr ojca oraz ziemi´ po jego Êmierci.
Wówczas pierworodny syn móg∏ zajàç si´ resztà rodziny, nie
zapominajàc o wdowie po ojcu. Objawienie, jakie otrzyma∏a
Rebeka, które mówi∏o o jej dwóch synach, prawdopodobnie
przygotowa∏o jà do tego, by zrozumia∏a, ˝e ta tradycja nieko-
niecznie musi znaleêç wyraz w jej rodzinie. Otrzymanie pierwo-
rództwa dzi´ki przymierzu nie nastàpi∏o z powodu kolejnoÊci
w narodzinach, ale z powodu prawoÊci. Historia, znajdujàca si´
w I Ks. Moj˝eszowej 25:29–34, mo˝e pomóc nam zrozumieç,
dlaczego powiedziano Rebece, ˝e ma spodziewaç si´, i˝ to
m∏odszy syn otrzyma pierworództwo. Niektórzy ludzie kryty-
kujà Jakuba za „wykorzystanie” swojego brata, jednak˝e, nie
znamy ca∏ej historii. Historia pokazuje, jak niewielkà wartoÊç
mia∏o dla Ezawa pierworództwo i b∏ogos∏awieƒstwa p∏ynàce
z bycia pierworodnym synem w przymierzu z linii Abrahama
oraz to, ˝e Jakub pragnà∏ tych b∏ogos∏awieƒstw.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak to si´ dzieje dzisiaj?

Ezaw zamieni∏ to, co w przysz∏oÊci mia∏oby dla niego wielkà
wartoÊç (pierworództwo), na coÊ, co mia∏o niewielkà wartoÊç,
co mo˝na zdobyç natychmiast i co mo˝e zaspokoiç tylko ziem-
ski g∏ód. Napisz, w jaki sposób, twoim zdaniem, ludzie wymie-
niajà wieczne mo˝liwoÊci i b∏ogos∏awieƒstwa na coÊ doczesnego
lub coÊ, co zaspokaja jakiÊ apetyt.

A

niep∏odna (w. 21) — nie mog-
∏a mieç dzieci

czemu mnie to spotyka (w.
22) — dlaczego tak si´ dzieje

wywiodà si´ z ˝ywota twego
(w. 23) — narodzà si´

p∏aszcz (w. 25) — ubranie

bieg∏y (w. 27) — utalentowany

dziczyzna (w. 28) — mi´so
zwierzàt upolowanych przez
Ezawa

przyrzàdzi∏ (w. 29) — ugo-
towa∏

zm´czony (w. 29–30) — znu-
˝ony i g∏odny

W I Ks. Moj˝eszowej 26 czytamy o tym, w jaki sposób Pan
zapewni∏ pomyÊlnoÊç Izaakowi i odnowi∏ z nim przymierze
Abrahama (zob. w. 3–5, 23–25). Rozdzia∏ 26 opowiada tak˝e
o innych doÊwiadczeniach Izaaka, które by∏y podobne do
tych, przez które przeszed∏ jego ojciec, Abraham (zob. w.
6–11, 19–22, 26–31). W koƒcowych wersetach rozdzia∏u jest
mowa o tym, jak Ezaw zdecydowa∏ si´ zawrzeç ma∏˝eƒstwo
poza przymierzem i jak ta decyzja zasmuci∏a Izaaka i Rebek´.

Niektórzy ludzie myÊlà, ˝e mogà otrzymaç b∏ogos∏awieƒ-
stwa bez przestrzegania przymierzy zwiàzanych z tymi b∏o-
gos∏awieƒstwami. Mylà si´ (zob. NiP 130:20–21). W I Ks.
Moj˝eszowej 25:29–34 czytaliÊmy o tym, jak Ezaw trosz-
czy∏ si´ bardziej o zaspokojenie swoich doraênych osobi-
stych apetytów, ni˝ o obowiàzki i b∏ogos∏awieƒstwa,
wyp∏ywajàce z faktu bycia pierworodnym synem w przy-
mierzu. W I Ks. Moj˝eszowej 26:34–35 Ezaw ponownie
pokaza∏, jak nisko ceni sobie przymierze, kiedy wybra∏ ˝on´
spoza przymierza. Kiedy wiemy o tych dwóch rzeczach na
temat Ezawa, ∏atwiej zrozumiemy to, co wydarzy∏o si´ w
I Ks. Moj˝eszowej 27. Musimy zdaç sobie spraw´ z tego,
˝e Ezaw nie zas∏ugiwa∏ na b∏ogos∏awieƒstwa, jakich prag-
nà∏ dla niego Izaak.

PowinieneÊ te˝ zauwa˝yç, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa obiecane Ja-
kubowi w I Ks. Moj˝eszowej 27 by∏y b∏ogos∏awieƒstwami
warunkowymi — co oznacza, ˝e Jakub mia∏ je otrzymaç pod
warunkiem, ˝e b´dzie wierny przymierzu. B∏ogos∏awieƒstwa
nie przychodzà automatycznie. Kiedy b´dziesz czytaç I Ks.
Moj˝eszowà 28–35, poszukaj, co zrobi∏ Jakub, aby zapewniç,
by obiecane b∏ogos∏awieƒstwa wype∏ni∏y si´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 27

ko∏czan (w. 3) — futera∏ na
strza∏y ∏ucznicze

najpi´kniejsze szaty (w. 15) —
najlepsze ubranie

˝yznoÊç, urodzaj (w. 28, 39) —
powodzenie

tylko co (w. 30) — ledwie

podst´pnie (w. 35) — prze-
biegle

podszed∏ mnie (w. 36) —
zajà∏ moje miejsce lub zabra∏
mojà rzecz

zapewni∏em (w. 37) — pob∏o-
gos∏awi∏em

si∏y (w. 40) — mo˝liwoÊç
osiedlenia si´ na ziemi

zrzucisz z szyi jarzmo jego
(w. 40) — nie b´dziesz jego
s∏ugà

chce (w. 42) — planuje

z∏oÊç (w. 44) — gniew

I Ks. Moj˝eszowa 26–27

Jakub otrzymuje b∏ogo-
s∏awieƒstwa przymierza
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I Ks. Moj˝eszowa 27 — Skradzione
b∏ogos∏awieƒstwo?
Mimo ˝e Izaak, b∏ogos∏awiàc Jakuba, myÊla∏, ˝e to Ezaw, nie
zmieni∏ b∏ogos∏awieƒstwa ani nie przeklà∏ Jakuba, kiedy zda∏ so-
bie z tego spraw´ (zob. I Ks. Moj˝eszowa 27:33). Najwidoczniej
Izaak dostrzeg∏, ˝e Pan natchnà∏ go, aby pob∏ogos∏awi∏ w∏aÊciwà
osob´. Historia Jakuba i Izaaka pomaga nam uÊwiadomiç sobie,
˝e Pan daje natchnienie Swoim s∏ugom, aby wykonali Jego wol´
pomimo swych s∏aboÊci czy niepe∏nej znajomoÊci sytuacji.

W czasie, gdy mia∏y miejsce wydarzenia zapisane w I Ks.
Moj˝eszowej 27, Jakubowi obiecano b∏ogos∏awieƒstwa, ale nie
zosta∏y one wype∏nione a˝ do czasu, gdy by∏ pos∏uszny przyka-
zaniom, które otwiera∏y drog´ tym b∏ogos∏awieƒstwom.

Studiowanie pism Êwi´tych

Udziel rady Ezawowi

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ przyjacielem Ezawa i masz mo˝liwoÊç
porozmawiania z nim po wydarzeniach, zapisanych w I Ks.
Moj˝eszowej 27. Bioràc pod uwag´ to, czego dowiedzia∏eÊ si´ w
I Ks. Moj˝eszowej 25–27, pomó˝ Ezawowi zrozumieç, dlaczego
Jakub otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwa przymierza i zasugeruj, co
Ezaw powinien uczyniç.

W I Ks. Moj˝eszowej 27 Izaak pob∏ogos∏awi∏ Jakuba, aby
wiod∏o mu si´ i aby panowa∏ nad swym starszym bratem,
Ezawem. Jednak˝e najwspanialszymi b∏ogos∏awieƒstwami,
jakie móg∏ zdobyç Jakub, by∏y b∏ogos∏awieƒstwa przymie-
rza, dane jego dziadkowi Abrahamowi i jego ojcu Izaakowi.
W I Ks. Moj˝eszowej 28 Pan naucza∏ Jakuba wi´cej na te-
mat przymierza i jego b∏ogos∏awieƒstw.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 28

I Ks. Moj˝eszowa 28:10–28 — Jakub w Betelu
Nie jesteÊmy pewni, jak wyglàda∏a drabina we Ênie Jakuba. W
ka˝dym razie drabina symbolizuje „wst´powanie” do nieba za
poÊrednictwem Êrodków zapewnionych przez Boga i przy po-
mocy Jego s∏ug (anio∏ów).

da∏ mu rozkaz (w. 1) — przy-
kaza∏

wst´powali (w. 12) — wcho-
dzili na gór´

zst´powali (w. 12) — schodzili

strzeg∏ ci´ (w. 15) — uwa˝a∏
na ciebie i b∏ogos∏awi∏

jakim˝e l´kiem napawa (w.
17) — jak˝e Êwi´te jest

pomnik (w. 18, 22) — o∏tarz

I Ks. Moj˝eszowa 28

Âwi´te doÊwiadczenie 
Jakuba

A

Starszy Marion G. Romney naucza∏, ˝e wst´powanie po drabinie
symbolizuje przymierza, jakie zawieramy z Bogiem, i które zbli-
˝ajà nas do Niego. Powiedzia∏ te˝: „Âwiàtynie sà dla nas wszyst-
kich tym, czym by∏ Betel dla Jakuba” („Temples — The Gates to
Heaven”, Ensign, marzec 1971, 16). Âwiàtynie sà „górami Pana”,
na które wchodzimy, aby wznieÊç si´ ponad rzeczy tego Êwiata,
zbli˝yç si´ do Boga i niebios oraz dowiedzieç si´, w jaki sposób
wejÊç na wiecznoÊç przed Jego oblicze. Obrz´dy, jakie przyjmu-
jemy w Êwiàtyni, sà niezb´dne dla naszego wyniesienia; a wi´c
Êwiàtynia jest „bramà” wiodàcà do Boga i ˝ycia wiecznego.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 28 wykonaj jedno z
poni˝szych zadaƒ (A–B).

Rozpoznaj obietnice

W I Ks. Moj˝eszowej
28 Izaak obieca∏ Jaku-
bowi pewne b∏ogos∏a-
wieƒstwa, Pan obieca∏
Jakubowi pewne b∏o-
gos∏awieƒstwa, a
Jakub obieca∏ Panu,
˝e zrobi pewne rze-
czy. Rozpoznaj obiet-
nice w tym rozdziale
i wpisz je do tabeli,
takiej jak zamiesz-
czona tutaj.

Narysuj swojà drabin´ do nieba

1. Narysuj w swoim notatniku drabin´ (jakiegokolwiek rodzaju
z pokazanych powy˝ej). Opatrz szczeble lub stopnie obrz´-
dami, jakie musisz przyjàç oraz przymierzami, jakie musisz
zawrzeç z Bogiem, w celu osiàgni´cia ˝ycia wiecznego.

2. Poka˝ swój rysunek rodzicom lub przywódcom w koÊciele,
aby zobaczyç, czy nie opuÊci∏eÊ jakiegoÊ punktu.

3. Napisz, co dobrego robisz teraz w swoim ˝yciu, aby zawrzeç
te przymierza lub co robisz, aby byç godnym b∏ogos∏a-
wieƒstw przymierzy, jakie ju˝ zawar∏eÊ.

B

Jakub
obieca∏

Panu (zob.

w. 20–22)

Pan 
obieca∏ 

Jakubowi
(zob. w. 13–15)

Izaak
obieca∏

Jakubowi
(zob. w. 3–4)

A
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W I Ks. Moj˝eszowej 32 przeczytasz o tym, jak Pan zmieni∏
imi´ Jakubowi, nadajàc mu imi´ Izrael. Cz´sto mówimy w
KoÊciele o „dwunastu plemionach Izraela”, co odnosi si´ do
dwunastu synów Jakuba (Izraela) i ich potomków. I Ks.
Moj˝eszowa 29–30 opowiada histori´ ma∏˝eƒstw Jakuba i
narodzin jedenastu z dwunastu jego synów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 29

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 29 wykonaj zadanie
A lub B.

Postaw si´ na ich miejscu

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Jakubem, Leà lub Rachelà. Napisz z
punktu widzenia tej osoby do bliskiego przyjaciela lub cz∏onka
rodziny, mieszkajàcego w innym miejscu i opisz histori´, za-
wartà w I Ks. Moj˝eszowej 29.

A

Terach

AbrahamNachor Haran

Lot Milka Saraj JiskaIzaakBetuel

Laban Rebeka Jakub

Lea Rachela

jasny dzieƒ (w. 7) — s∏oƒce
jest wysoko na niebie, po-
∏udnie

za darmo (w. 15) — za nic

bezbarwne oczy (w. 17) —
oczy, które sà pe∏ne subtelno-
Êci i uroku

urodziwa i pi´kna (w. 17) —
atrakcyjna pod ka˝dym
wzgl´dem

z nià obcowaç (w. 21) — byç
jej m´˝em (dos∏ownie: udaç
si´ do jej namiotu i ˝yç z nià)

có˝eÊ (w. 25) — dlaczego

oszuka∏eÊ (w. 25) — ok∏ama∏eÊ

sp´dzi∏ ca∏y tydzieƒ weselny
(w. 27–28) — by∏ jej m´˝em i
poczeka∏ z wszelkimi dzia∏a-
niami, a˝ zakoƒczà si´ trwa-
jàce tydzieƒ uroczystoÊci
weselne

uczyni∏ p∏odnym ∏ono jej (w.
31) — pob∏ogos∏awi∏ jà, by
mia∏a dzieci

niep∏odna (w. 31) — nie mog-
∏a mieç dzieci

I Ks. Moj˝eszowa 29

Dzieci Jakuba, cz´Êç 1

Jaka jest cena dobrego ma∏˝eƒstwa?

1. W czasach staro˝ytnych m´˝-
czyzna p∏aci∏ ojcu kobiety za
prawo poÊlubienia jego córki.
Co zrobi∏ Jakub, aby zap∏aciç
za prawo poÊlubienia Lei i
Racheli ze wzgl´du na to, ˝e
posiada∏ niewiele lub nic?

2. WyjaÊnij, dlaczego by∏byÊ lub
nie by∏byÊ gotów uczyniç to,
co zrobi∏ Jakub, aby mieç
konkretnà ˝on´ lub konkret-
nego m´˝a.

3. Napisz, jaka, twoim zdaniem,
jest dzisiejsza „cena” dobrego
ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 30

I Ks. Moj˝eszowa 30:25–43 — Jakubowi si´
wiedzie
W I Ks. Moj˝eszowej 30 czytamy, ˝e Jakub chcia∏ wróciç do
ziemi swego ojca. Zapyta∏ Labana, czy mo˝e wziàç ze sobà to,
co zdoby∏ dzi´ki swej pracy. W cudowny sposób Pan pob∏ogo-
s∏awi∏ dobrami Jakuba tak, ˝e mia∏ o wiele wi´cej, ni˝ Laban by∏
gotów mu daç.

Studiowanie pism Êwi´tych

Dzieci Jakuba

Przygotuj wykres z imionami synów Jakuba taki, jak na nast´pnej
stronie. Aby go uzupe∏niç, b´dziesz musia∏ zajrzeç do I Ks. Moj˝e-
szowej 29:31–35. Ostatni syn Jakuba, Beniamin, urodzi∏ si´ w póê-

A

potomstwo (w. 2) — dzieci

porodziç na kolanach moich
(w. 3) — rodziç dzieci za mnie
jako moja s∏u˝àca

stoczy∏am (w. 8) — przezwy-
ci´˝y∏am

obdarzy∏ (w. 20) — pob∏ogo-
s∏awi∏

dar (w. 20) — prezent lub
nagroda

uczyni∏ jà p∏odnà (w. 22) —
pob∏ogos∏awi∏ jà, by mia∏a
dzieci

haƒba (w. 23) — wstyd i
smutek

I Ks. Moj˝eszowa 30

Dzieci Jakuba, cz´Êç 2

B
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niejszym okresie ˝ycia Jakuba; historia narodzin Beniamina opi-
sana jest w I Ks. Moj˝eszowej 35. Mo˝esz zostawiç miejsce na
swoim wykresie i wpisaç go póêniej. Wpisz imiona synów we-
d∏ug kolejnoÊci narodzin, zgodnie z zapisem w tych fragmentach
pisma Êwi´tego. Mo˝esz zechcieç zaznaczyç lub podkreÊliç imi´
ka˝dego syna, kiedy po raz pierwszy pojawia si´ w wersetach.
Kiedy zaznaczasz je w swoich pismach Êwi´tych, nast´pnym ra-
zem, gdy b´dziesz czytaç, b´dziesz móg∏ szybko znaleêç ka˝de
imi´.

W I Ks. Moj˝eszowej 31 Pan nakaza∏ Jakubowi powróciç do
swej ojczystej ziemi, która by∏a obiecana mu w przymierzu.
Kiedy Jakub opuszcza∏ dom, Laban, jego synowie i s∏udzy
byli zdenerwowani. Uwa˝ali, ˝e Jakub zabiera majàtek,
który nale˝a∏ do Labana i byli zazdroÊni, ˝e Pan tak pob∏o-
gos∏awi∏ Jakuba dobrami. Laban by∏ tak˝e z∏y, poniewa˝
Jakub zabra∏ jego córki. Jednak˝e czytamy te˝, ˝e przez
dwadzieÊcia lat wspólnego ˝ycia Laban niesprawiedliwie
traktowa∏ Jakuba i w∏asne córki. W rzeczywistoÊci nawet
odmówi∏ swoim córkom prawnie przynale˝nego im dzie-
dzictwa. Rachela, w ramach dochodzenia roszczeƒ co do
prawa do swego dziedzictwa, opuÊci∏a ziemi´ swego ojca,
zabierajàc jego ma∏e wizerunki bo˝ków domowych, które za-
wiera∏y prawny zapis jej w∏asnoÊci. Laban uda∏ si´ w po-
Êcig za Jakubem i jego rodzinà, ci zaÊ dyskutowali nad
sposobem, w jaki Laban traktowa∏ Jakuba i dlaczego ten po-
stanowi∏ powróciç do domu. W koƒcu Laban i Jakub z∏o˝yli
sobie obietnic´, ˝e nie b´dà si´ krzywdziç i ˝e Jakub b´dzie
dobrze traktowa∏ córki i wnuki Labana.

I Ks. Moj˝eszowa 31

Jakub opuszcza 
Paddan-Aram

Powód nadania
takiego imienia

Lea by∏a zadowo-
lona, ˝e mog∏a daç
syna Jakubowi,
mimo ˝e czu∏a si´
niekochana.

Znaczenie imienia

Patrz, syn

Matka

Lea

Imi´ dziecka

Ruben 

Symeon

Lewi

Jakie by∏y wzajemne stosunki pomi´dzy Jakubem i Ezawem,
kiedy Jakub opuÊci∏ dom, by znaleêç ˝on´? (zob. I Ks.
Moj˝eszowà 27:41–45). Jak byÊ si´ czu∏ na miejscu Jakuba,
gdybyÊ mia∏ udaç si´ do domu? Co zrobi∏byÊ w takiej
sytuacji?

I Ks. Moj˝eszowa 32–33 opowiada histori´ powrotu Jakuba i
tego, co zrobi∏, by przygotowaç si´ na spotkanie z Ezawem.
Podczas czytania zastanów si´, czego dowiadujesz si´ z tej
historii na temat sposobu uzdrowienia relacji, które nie sà
najlepsze.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 32

Studiowanie pism Êwi´tych

Zastosuj s∏owa wspó∏czesnych proroków

Zastanów si´ nad nast´pujàcà wypowiedzià Prezydenta
Spencera W. Kimballa, a nast´pnie napisz, w jaki sposób
mo˝e to odnosiç si´ do niektórych rzeczy, jakie zrobi∏ Jakub,
opisanych w I Ks. Moj˝eszowej 32:1–23.

„GdybyÊmy dà˝yli do pokoju, przejmujàc inicjatyw´, by coÊ
zmieniç, gdybyÊmy potrafili ca∏ym sercem wybaczaç i zapomi-
naç, gdybyÊmy potrafili oczyÊciç nasze dusze z grzechu, oskar-
˝eƒ, goryczy i winy, zanim rzucimy w innych kamieniem,
gdybyÊmy odpuÊcili wszystkie prawdziwe lub wyimaginowane
urazy, zanim sami poprosimy o wybaczenie naszych grzechów,
gdybyÊmy sp∏acili w∏asne d∏ugi, du˝e czy ma∏e, zanim b´-
dziemy naciskaç naszych d∏u˝ników, gdybyÊmy poradzili sobie
z usuni´ciem belki z w∏asnego oka, zanim wyolbrzymimy 

A

zatrzyma∏em si´ (w. 4) —
mieszka∏em

zatrwo˝y∏ (w. 7) — zmartwi∏

obóz (w. 8, 21) — grupa

kij (w. 10) — laska u∏atwia-
jàca chodzenie, która s∏u˝y∏a
pasterzowi tak˝e do prowa-
dzenia zwierzàt

to, czego si´ dorobi∏ (w. 13) —
swój dobytek

stado (w. 16, 19) — zwierz´ta

zjednam (w. 20) — spróbuj´
uspokoiç

bród (w. 22) — rzeka

nie przemo˝e (w. 25) — nie
b´dzie móg∏ wygraç

zwyci´˝y∏eÊ (w. 28) — prze-
zwyci´˝y∏eÊ, wygra∏eÊ

ocala∏o (w. 30) — zosta∏o za-
chowane

utyka∏ (w. 31) — kula∏

Êci´gno (w. 32) — cz´Êç ∏à-
czàca mi´sieƒ z koÊcià

I Ks. Moj˝eszowa 32

Jakub udaje si´ do domu
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êdêb∏o w oku innych — jak˝e wspania∏y by∏by ten Êwiat!” (w:
Conference Report, paêdz. 1949, 133).

Co to oznacza?

1. Przeczytaj Enos 1:1–5 z Ksi´gi Mormona i powiedz, co, twoim
zdaniem, oznacza „zmagaç” si´ przed Panem.

2. Jak sàdzisz, dlaczego Jakub zmaga∏ si´ przed Panem? (Pomoc
mo˝esz znaleêç w wersetach 9–12).

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 33

Studiowanie pism Êwi´tych

Punkt widzenia Ezawa

Napisz histori´, zawartà w I Ks.
Moj˝eszowej 32–33, z punktu
widzenia Ezawa. Zawrzyj swoje
uczucia do Jakuba sprzed dwu-
dziestu lat i uczucia do niego w
czasie rozgrywania si´ tej histo-
rii. Wykorzystaj informacje, za-
warte w I Ks. Moj˝eszowej 33,
aby opowieÊç by∏a jak najbar-
dziej dok∏adna.

Ostatnia cz´Êç I Ks. Moj˝eszowej 33 mówi o tym, ˝e Jakub
osiad∏ na jakiÊ czas na obszarze zwanym Sychem. I Ks.

I Ks. Moj˝eszowa 34

Zemsta synów Jakuba

A

∏askawie, ∏askawy (w. 5, 11) —
˝yczliwie

nalega∏ (w. 11) — zach´ca∏

wàt∏e (w. 13) — ma∏e

pop´dzi (w. 13) — nak∏oni do
zbyt szybkiego marszu, na
zbyt du˝à odleg∏oÊç

jedzie naprzód (w. 14) — je-
dzie innà drogà

b´d´ ciàgnà∏ powoli (w. 14) —
b´d´ wolno zdà˝a∏ naprzód

I Ks. Moj˝eszowa 33

Jakub spotyka Ezawa

B

Moj˝eszowa 34 opowiada histori´ o tym, jak pewien m´˝czy-
zna, o imieniu Sychem, zmusi∏ Din´, córk´ Jakuba, aby odby∏a
z nim stosunek seksualny. Rozgniewa∏o to braci Diny. Dwóch
z nich, Symeon i Lewi, zrealizowa∏o swój plan, w wyniku któ-
rego Êmierç poniós∏ Sychem i inni m´˝czyêni z tego miasta.
Jakub by∏ bardzo zasmucony ich mÊciwym zachowaniem.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 35

Studiowanie pism Êwi´tych

Przygotuj si´ na pójÊcie do domu Pana

S∏owo Beth-el w j´zyku hebrajskim oznacza „dom Boga”. Betel
by∏ dla Jakuba tym, czym dzisiaj sà dla nas Êwiàtynie. Wiedzàc
o tym, powiedz, czego I Ks. Moj˝eszowa 35:1–5 uczy nas o cho-
dzeniu do Êwiàtyni.

Porównaj, co Pan powiedzia∏ do Jakuba,
z tym, co powiedzia∏ do innych

Przeczytaj, co Pan powiedzia∏ do Abrahama w I Ks. Moj˝eszowej
12:1–3; 15:17–21; 17:1–8; 22:15–18. W jaki sposób te s∏owa majà si´
do s∏ów Pana, wypowiedzianych do Jakuba w I Ks. Moj˝eszowej
35:9–12?

B

A

obcy bogowie (w. 2, 4) —
bo˝ki, posà˝ki

niedola (w. 3) — k∏opoty

strach (w. 5) — trwoga, re-
spekt

mnóstwo (w. 11) — wiele

wywodziç si´ b´dà od ciebie
(w. 11) — b´dà twoimi po-
tomkami

pomnik (w. 14, 20) — o∏tarz

spa∏ (w. 22) — mia∏ stosunki
seksualne

W I Ks. Moj˝eszowej 28 Jakub prze˝y∏ bardzo wa˝ne do-
Êwiadczenie duchowe w miejscu, które nazwa∏ Betel. W
owym czasie Pan obieca∏, ˝e b´dzie z Jakubem po to, by móg∏
powróciç do swej ojczyzny i znowu oddawaç tam czeÊç Panu.
Ponad dwadzieÊcia lat póêniej, po dochowaniu si´ dwana-
Êciorga dzieci, powróci∏ do tego Êwi´tego miejsca, gdzie mia∏
kolejne, wa˝ne, pod wzgl´dem duchowym, doÊwiadczenie.
Podczas czytania pomyÊl o wszystkim, czego dowiedzia∏eÊ si´
na temat Jakuba, wszystkim, co wydarzy∏o si´ od czasu jego
ostatniego pobytu w Betelu i o tym, w jaki sposób doÊwiad-
czenia mog∏y wp∏ynàç na odczucia Jakuba zwiàzane z obiet-
nicami Pana, danymi mu tym razem w Betelu.

I Ks. Moj˝eszowa 35

Jakub powraca do Betelu
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I Ks. Moj˝eszowa 36 wymienia imiona wielu potomków
Ezawa (Ezaw jest te˝ nazywany „Edomem” w wersetach
1, 43). Potomkowie Ezawa byli sàsiadami Jakuba (Izraela)
przez ca∏à histori´, opisanà w Biblii, i byli nazywani
„Edomitami”.

Pami´taj, ˝e chocia˝ Józef by∏ pierworodnym synem Ra-
cheli, by∏ on jedenastym z kolei synem Jakuba. Mimo i˝
by∏ godny, mo˝emy wyobraziç sobie, jak czu∏o si´ dziesi´ciu
braci, kiedy to on otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwa pierworódz-
twa. Podczas czytania ka˝dej cz´Êci I Ks. Moj˝eszowej 37
zastanów si´, jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ by∏ Józefem w owym
czasie.

Pierworodny syn zostawa∏ g∏owà rodziny po Êmierci swego
ojca. Przejmowa∏ te˝ na siebie odpowiedzialnoÊç za trosz-
czenie si´ o innych cz∏onków rodziny. Celem wype∏niania
swoich obowiàzków otrzyma∏, w ramach swego dziedzic-
twa, podwójnà iloÊç ziemi i dóbr. Pierworodny syn mia∏ te˝
obowiàzki duchowe z powodu przymierza, jakie Bóg zawar∏
z Abrahamem. 

Zazwyczaj pierworodny syn otrzymywa∏ pierworództwo.
Jednak˝e Ruben sta∏ si´ niegodny tego zaszczytu (zob. I Ks.
Moj˝eszowa 35:22; I Ks. Kronik 5:1). Pierworództwo otrzy-
ma∏ Józef, pierworodny syn Racheli — drugiej ˝ony Jakuba.
Uwa˝a si´, ˝e „d∏uga szata z r´kawami” [w j´z. ang. „wielo-
barwna szata” — przyp. t∏um.], jakà Jakub da∏ Józefowi (zob.
I Ks. Moj˝eszowà 37:3), jest symbolem tego, ˝e Józef otrzy-
ma∏ pierworództwo (zob. William Wilson, Old Testament
Word Studies [1978], pod terminem „colour”, 82).

I Ks. Moj˝eszowa 36–37

Józef i wielobarwna szata

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 37

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 37 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Wybierz tytu∏ do biografii

GdybyÊ pisa∏ biografi´ Józefa, opowiadajàcà o czasach opisa-
nych w I Ks. Moj˝eszowej 37, jaki nada∏byÊ jej tytu∏? WyjaÊnij,
dlaczego.

Próby Józefa

1. Wypisz z I Ks. Moj˝eszowej 37 wyzwania, jakie napotka∏ Józef.

2. Co, twoim zdaniem, Józef myÊla∏ o swoich wyzwaniach?

3. W jaki sposób wyzwania Józefa sà podobne do tych, które
stajà przed wspó∏czesnymi m∏odymi ludêmi?

Uzyskaj dodatkowe spostrze˝enia z
Ksi´gi Mormona

1. WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, Jakub „nie da∏ si´
pocieszyç” (w. 35).

C

B

A

donosi∏ [...] co o nich mó-
wiono z∏ego (w. 2) — mówi∏,
jakie (bracia) wyrzàdzali z∏o

dobre s∏owo (w. 4) — ˝ycz-
liwoÊç

wiàzaliÊmy snopy (w. 7) —
wiàzaliÊmy ∏odygi pszenicy
w p´ki 

snop (w. 7) — p´k pszenicy

królowaç (w. 8) — rzàdziç

rzàdziç (w. 8) — sprawowaç
w∏adz´

zgromi∏ (w. 10) — próbowa∏
poprawiç go lub zbeszta∏

zachowa∏ (w. 11) — pami´ta∏

zmówili si´ (w. 18) — zapla-
nowali

po˝ar∏ (w. 20, 33) — zjad∏

wyrwaç (w. 21) — uratowaç

karawana (w. 25) — grupa

wonne korzenie, balsam,
mirra (w. 25) — cenne pro-
dukty do sprzedania

zataimy (w. 26) — ukryjemy

us∏uchali (w. 27) — zgo-
dzili si´

w∏o˝y∏ wór na biodra (w. 34)
— za∏o˝y∏ szorstkie ubranie
(wed∏ug tradycji by∏o to wy-
razem smutku)
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2. Jakub zachowa∏ p∏aszcz Józefa, który przynieÊli jego bracia.
Póêniej, kiedy dowiedzia∏ si´, ˝e Józef wcià˝ ˝yje, prorokowa∏
o jego potomkach. Przeczytaj to proroctwo w Alma 46:24–25
i wyjaÊnij je w∏asnymi s∏owami. To proroctwo odnosi si´ nie
tylko do ludzi z Ksi´gi Mormona, ale te˝ do ciebie, jeÊli po-
chodzisz z plemienia Efraima lub Manassesa (synów Józefa).

I Ks. Moj˝eszowa 38 opowiada histori´ Judy, czwartego
syna Jakuba (Izraela) oraz mówi o jego niegodziwoÊci. Czy-
tamy, ˝e zawar∏ ma∏˝eƒstwo poza przymierzem i nie trosz-
czy∏ si´ o rodzin´, tak jak powinien. Czytamy te˝, ˝e z∏ama∏
prawo czystoÊci moralnej ze swojà synowà, choç w tym cza-
sie nie wiedzia∏, kim ona jest.

Natomiast I Ks. Moj˝eszowa 39 opowiada nam, w jaki spo-
sób Józef stara∏ si´ czyniç dobro. Mimo ˝e Józef by∏ wier-
nym m∏odym cz∏owiekiem, doÊwiadczy∏ wielu prób. By∏o
ca∏kiem mo˝liwe, ˝e nigdy ju˝ nie ujrzy swojej rodziny. Jak
byÊ si´ czu∏ w podobnej sytuacji? Co byÊ poczà∏ ze swymi
wierzeniami i praktykami religijnymi, gdybyÊ by∏ daleko od
osób, które wyznajà twojà wiar´?

Pewnego razu Prorok Józef Smith powiedzia∏ Starszemu
George’owi A. Smithowi: „Nigdy nie zniech´caj si´. [...]
JeÊli wpad∏bym do najg∏´bszego do∏u Nowej Szkocji i ca∏e
Góry Skaliste spi´trzy∏yby si´ nade mnà, trzyma∏bym si´,
çwiczy∏ wiar´ i zachowa∏ odwag´, i wydosta∏bym si´ na
szczyt” (w: John Henry Evans, Joseph Smith: An Ameri-
can Prophet [1933], 9). Podczas czytania I Ks. Moj˝eszo-
wej 39 poszukaj, w jaki sposób Józef by∏ przyk∏adem tego, co
powiedzia∏ Prorok Józef.

I Ks. Moj˝eszowa 38–39

PrawoÊç Józefa

Józef zosta∏ sprzedany do niewoli

Dotan
Sychem

Hebron

Memfis
0 50 mil

W Dotan bracia wrzucili siedemnastoletniego
Józefa do studni i sprzedali przeje˝d˝ajàcej
obok karawanie kupców ismaelskich.

Ismaelici zabrali Józefa do Egiptu
i sprzedali go w niewol´.

Przez jedenaÊcie lat Józef
s∏u˝y∏ Potyfarowi, dwa lata
sp´dzi∏ w wi´zieniu, a
nast´pnie zosta∏ wezwany
przez faraona i w wieku
trzydziestu lat mianowany
namiestnikiem Egiptu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 39

I Ks. Moj˝eszowa 39:7–20 — Józef i ˝ona Potyfara
Prezydent Ezra Taft Benson wyjaÊni∏ post´powanie Józefa w ten
sposób: „Co by∏o na pierwszym miejscu w ˝yciu Józefa, kiedy
by∏ w Egipcie — Bóg, praca, czy ˝ona Potyfara? Kiedy próbo-
wa∏a go uwieÊç, odpowiedzia∏ tymi s∏owy: ‘Jak˝e mia∏bym wi´c
pope∏niç tak wielkà niegodziwoÊç i zgrzeszyç przeciwko Bogu?’
(I Ks. Moj˝eszowa 39:9).

Józef zosta∏ wtràcony do wi´zienia, poniewa˝ na pierwszym
miejscu postawi∏ Boga. Komu przede wszystkim b´dziemy lo-
jalni, jeÊli b´dziemy postawieni przed podobnym wyborem?
Czy potrafimy postawiç Boga przed poczuciem bezpieczeƒstwa,
pokojem, pasjami, bogactwem i szacunkiem innych ludzi?

Kiedy Józef zosta∏ zmuszony do wyboru, bardziej chcia∏ zado-
woliç Boga ni˝ ˝on´ swojego pracodawcy. Czy kiedy musimy
wybraç, kogo chcemy bardziej zadowoliç, to stawiamy wy˝ej
Boga czy naszego szefa, naszego nauczyciela, naszego sàsiada,
osob´, z którà umówiliÊmy si´ na randk´?” (w: Conference
Report, kwiec. 1988, 4 lub Ensign, maj 1988, 4–5).

Studiowanie pism Êwi´tych

Odszukaj powtarzajàcy si´ motyw

1. Przeczytaj wersety 2–3, 21, 23 i znajdê wyra˝enie, które jest
podobne we wszystkich czterech wersetach. (Mo˝esz podkre-
Êliç je w swoich pismach Êwi´tych). Jak sàdzisz, dlaczego
wa˝ne by∏o dla Józefa, by wiedzia∏, ˝e jest to prawdà?

2. Co uczyni∏ Józef w I Ks. Moj˝eszowej 39, co pozwoli∏o, by
wyra˝enie z wersetów 2–3 nadal by∏o prawdziwe w werse-
tach 21, 23?

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— I Ks. Moj˝eszowa 39:9

1. Jakie powody poda∏ Józef, by oprzeç si´ pokusie w postaci
˝ony Potyfara, kiedy ta chcia∏a, by zachowa∏ si´ niemoralnie?

B

A

faraon (w. 1) — król Egiptu

wiod∏o mu si´, mia∏ powo-
dzenie, szcz´Êci∏o mu si´ (w.
2–3,23) — odnosi∏ sukces i by∏
b∏ogos∏awiony

zdoby∏ ˝yczliwoÊç (w. 4) —
by∏ faworyzowany i dobrze
traktowany

zarzàdca (w. 4–5) — przy-
wódca, ktoÊ postawiony
na czele

pi´knej (w. 6) — silnej

pi´kna postawa (w. 6) —
przystojny

po∏o˝yç, spaç (w. 7, 10, 12, 14)
— odbywaç stosunki sek-
sualne

powierzy∏ (w. 8, 22) — da∏

szata (w. 12–13, 15–16) —
ubiór zewn´trzny

pozwalaç, poswawoliç (w. 14,
17) — zniewa˝aç

pan domu (w. 16) — Potyfar

nie musia∏ doglàdaç (w. 23) —
nie martwi∏ si´
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2. Co w wypowiedzi i post´powaniu Józefa robi na tobie naj-
wi´ksze wra˝enie? W jaki sposób sam mo˝esz wykorzystaç te
s∏owa, by oprzeç si´ pokusom w swoim ˝yciu?

Podczas czytania I Ks. Moj˝eszowej 40–41 poszukaj wi´cej
przyk∏adów tego, ˝e „Pan by∏ z Józefem” (I Ks. Moj˝eszowa
39:21). Weê pod uwag´ to, ˝e ˝aden z sukcesów Józefa nie
mia∏by miejsca, gdyby uleg∏ on pokusie ze strony ˝ony Po-
tyfara. Podczas czytania zauwa˝, w jaki sposób Pan za-
mieni∏ to, co wyglàda∏o na z∏à sytuacj´, w coÊ dobrego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 40

Studiowanie pism Êwi´tych

Sny i interpretacje

Przygotuj tabel´ takà, jak ta poni˝ej, a nast´pnie zapisz sny pod-
czaszego i piekarza oraz interpretacje, jakie poda∏ Józef.

Podziel si´ swojà opinià

W oparciu o to, co wiesz do tej pory na temat ˝ycia Józefa, wyjaÊ-
nij, dlaczego, twoim zdaniem, móg∏ interpretowaç sny w tym
rozdziale.

B

InterpretacjaTreÊç snu

Podczaszy

Piekarz

A

podczaszy (w. 1–2) — s∏uga

przydzieli∏ im Józefa (w. 4) —
uczyni∏ Józefa odpowiedzial-
nym za nich

wyk∏ad, wy∏o˝yç (w. 8, 12,
16, 18, 22) — znaczenie cze-
goÊ, powiedzieç, co oznacza
dana rzecz

wypuszczaç pàki (w. 10) —
wydawaç kwiaty lub liÊcie

podniesie do góry g∏ow´
twojà (w. 13) — wypuÊci ci´
z wi´zienia i dostàpisz ∏aski

wspomnij (w. 14) — pami´taj

I Ks. Moj˝eszowa 40

Józef w wi´zieniu
Jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ zosta∏ wezwany przed oblicze przy-
wódcy swojego kraju i poproszony o udzielenie mu rady?
Co byÊ pomyÊla∏ i co byÊ powiedzia∏? Co byÊ zrobi∏, gdybyÊ
zosta∏ przywódcà swojego kraju, by∏ drugim po prezyden-
cie, królu, królowej czy premierze? Podczas czytania I Ks.
Moj˝eszowej 41 zobacz, co w takiej sytuacji zrobi∏ Józef i
porównaj jego post´powanie z tym, co ty byÊ zrobi∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 41

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 41 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Opisz lub narysuj

Opisz lub narysuj ilustracj´, przedstawiajàcà dwa sny faraona i
powiedz, co one znaczà wed∏ug s∏ów Józefa.

Dokoƒcz zdania w∏asnymi s∏owami

1. Po tym, jak faraon opowiedzia∏ Józefowi swój sen, Józef...

2. Józef zaproponowa∏...

B

A

pi´kne (w. 2, 4, 18) — bardzo
zdrowe

t∏uste (w. 2) — dorodne,
zdrowe

szpetne (w. 3–4, 19–21, 27) —
s∏abe, chore

chude (w. 3–4, 19) — mi-
zerne, chore

pe∏ne (w. 5, 7) — dojrza∏e

po˝ar∏y, poch∏on´∏y (w. 7, 24)
— zjad∏y

szaty (w. 14) — ubiór

Êpiesznie (w. 14) — szybko

suche (w. 23) — os∏abione,
wysuszone i twarde

wy∏o˝yç (w. 24) — wyjaÊniç

wyniszczy ziemi´ (w. 30) —
wykorzysta ca∏à ˝ywnoÊç,
jakà mo˝e wydaç ziemia; zie-
mia nie mo˝e wydaç wystar-
czajàcej iloÊci jedzenia

ci´˝ki (w. 31) — straszny

rozsàdny (w. 33, 39) — do-
brze oceniajàcy sytuacj´

lata obfitoÊci (w. 34) — lata,
w czasie których jest du˝o
˝ywnoÊci

skoro (w. 39) — poniewa˝

tronem (w. 40) — jako król

odziaç (w. 42) — ubraç

szaty (w. 42) — ubranie

gromadzi∏ (w. 48) — prze-
chowywa∏

udr´ka (w. 51) — ci´˝ka praca

rozmno˝y∏ (w. 52) — sprawi∏,
˝e powodzi∏o si´

coraz bardziej dawa∏ si´ we
znaki (w. 56) — stawa∏ si´ co-
raz straszniejszy

I Ks. Moj˝eszowa 41

Józef i faraon
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3. Faraon uczyni∏ Józefa...

4. Józef mia∏ dwóch synów...

Jak myÊlisz, o czym myÊla∏?

1. Opisz, co, wed∏ug ciebie, móg∏by myÊleç i czuç Józef w odnie-
sieniu do swojego ˝ycia, opisanego pod koniec 41 rozdzia∏u,
bioràc pod uwag´ sposób, w jaki Pan b∏ogos∏awi∏ go od chwili,
gdy by∏ razem ze swojà rodzinà w Kanaanie.

2. Jak sàdzisz, jakiej rady móg∏by udzieliç Józef osobom, które
spotykajà próby?

3. Co mog∏oby si´ zmieniç, gdyby Józef uleg∏ ˝onie Potyfara?

Wyobraê sobie, ˝e ktoÊ ci´ zdradzi∏ i spowodowa∏ wielkie
problemy finansowe, przez które straci∏eÊ niemal wszystko,
co posiada∏eÊ. Póêniej wyszed∏eÊ z problemów i sta∏eÊ si´
doÊç zamo˝ny. Kiedy sta∏eÊ si´ bogaty, dowiedzia∏eÊ si´, ˝e
osoba, która wczeÊniej ci´ skrzywdzi∏a, teraz jest bardzo
biedna i niemal cierpi g∏ód. Jak byÊ si´ czu∏? Co byÊ
uczyni∏? Dlaczego?

Historia Józefa z I Ks. Moj˝eszowej 42–45 jest bardzo po-
dobna do opisanej w∏aÊnie sytuacji. Jego historia powinna
zmusiç nas do zastanowienia si´ nad tym, jak post´powaç
wobec tych, którzy wyrzàdzili nam krzywd´. Podczas czy-
tania mo˝emy spojrzeç na t´ histori´ z punktu widzenia
tych, którzy postàpili êle. W jaki sposób otrzymali mo˝li-
woÊç zmienienia si´ i jak Pan daje nam podobne mo˝liwo-
Êci? W trakcie czytania rozdzia∏ów 42–45 poszukaj tych
pomys∏ów.

I Ks. Moj˝eszowa 42

Bracia Józefa udajà 
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 42

Studiowanie pism Êwi´tych

Co si´ przydarzy∏o braciom Józefa?

„Wyrzuty sumienia i nast´pujàcy po nich g∏´boki ˝al sà poczàt-
kiem pokuty. [...]

[...] Cierpienie jest bardzo wa˝nà cz´Êcià pokuty. Cz∏owiek nie
rozpoczyna pokuty dotàd, póki nie cierpi wielce za swoje grze-
chy” (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
87–88).

Bioràc pod uwag´ powy˝szà wypowiedê, znajdê i napisz o wy-
darzeniach z I Ks. Moj˝eszowej 42, które pokazujà, jak bracia
Józefa rozpocz´li proces pokuty za to, co mu uczynili. Podczas
czytania rozdzia∏ów 43–44 nadal szukaj tych wydarzeƒ.

Pod koniec I Ks. Moj˝eszowej 42 Jakub (Izrael) zdecydowa∏, ˝e
nie wyÊle Beniamina do Egiptu, pomimo tego, ˝e przetrzymy-
wany by∏ tam Symeon. Podczas czytania I Ks. Moj˝eszowej
43 poszukaj, co zmieni∏o decyzj´ Jakuba. Jak sàdzisz, co si´
sta∏o, kiedy Józef ujrza∏ swego najm∏odszego brata?

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 43

wyraênie nam oÊwiadczy∏
(w. 3) — ostrzeg∏ nas

czemu wyrzàdziliÊcie mi
takà przykroÊç (w. 6) — dla-
czego byliÊcie tacy okrutni

I Ks. Moj˝eszowa 43

Bracia Józefa powracajà
do Egiptu

A

udawa∏ wobec nich obcego
(w. 7) — nie powiedzia∏ im,
kim jest

nieobronne miejsca (w. 9, 12)
— jak niewiele jedzenia mo˝e
wydaç ziemia (sugerujàc, ˝e
bracia Józefa przybyli zoba-
czyç, czy Egipcjanie sà s∏abi
z powodu braku ˝ywnoÊci)

jednego ju˝ nie ma (w. 13,
32) — jeden nie ˝yje

nie wyjdziecie stàd (w. 15) —
nie wrócicie do domu

pod stra˝ (w. 17) — aresz-
towani

sprawdzà si´ (w. 20) — do-
wiodà swej prawdziwoÊci

zaiste (w. 21) — naprawd´

utrapienie (w. 21) — ból

b∏aga∏ (w. 21) — prosi∏ o mi-
∏osierdzie

przysz∏o na nas to utrapienie
(w. 21) — spotka∏a nas ta kara

˝àda si´ obrachunku za jego
krew (w. 22) — b´dziemy po-
ciàgni´ci do odpowiedzialno-
Êci za to, co mu uczyniliÊmy

podró˝owaç (w. 34) — tu: ku-
powaç i sprzedawaç
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Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê wype∏nienie si´ proroctwa

Ponownie przeczytaj sny Józefa, zapisane w I Ks. Moj˝eszowej
37:5–10. Napisz, w jaki konkretny sposób sny te wype∏ni∏y si´
w I Ks. Moj˝eszowej 42–43; zapisz konkretne wersety, które,
twoim zdaniem, stanowià wype∏nienie tych snów.

Na poczàtku historii o Józefie i jego braciach nie widaç by∏o,
by starszych braci obchodzi∏o zbytnio, co si´ stanie z ich
m∏odszymi braçmi, ani tego, by martwili si´ o uczucia ich
ojca. Podczas czytania zwróç uwag´ na to, jak zmieni∏y si´
te uczucia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 44

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób historia ta jest symboliczna?

Prezydent Brigham Young naucza∏, ˝e „Józef zosta∏ ustanowiony
przed narodzeniem, aby byç doczesnym zbawcà domu swego
ojca, a nasienie Józefa jest ustanowione, by by∏o duchowymi i

A

wró˝y (w. 5) — przewiduje
si´ przysz∏oÊç

zna si´ na wró˝bach (w. 15)
— wie, co ktoÊ robi, nawet
jeÊli nikt mu o tym nie powie

usprawiedliwiç (w. 16) —
przekonaç o niewinnoÊci

wina (w. 16) — grzech

zwiàzana (w. 30) — bardzo
bliska

obcià˝ony (w. 32) — odpo-
wiedzialny

I Ks. Moj˝eszowa 44

Józef sprawdza 
swoich braci

A

r´cz´ za niego (w. 9) — jestem
za niego odpowiedzialny;
Juda obieca∏ Izraelowi, ˝e zo-
stanie w Kanaanie i odda ˝y-
cie za Beniamina, gdyby
Beniamin mia∏ nie powróciç
z Egiptu

zwlekali (w. 10) — czekali

balsam, miód, korzenie,
mirra, orzechy, migda∏y (w.
11) — cenne rzeczy

omy∏ka (w. 12) — pomy∏ka

osierocony (w. 14) — opusz-
czony, pozbawiony

zarzàdca (w. 19) — zarzàdza-
jàcy s∏ugami

pok∏on (w. 28) — ukl´kn´li
przed nim i sk∏onili w poko-
rze swe g∏owy

wzruszy∏ si´ (w. 30) — po-
czu∏ wielkie emocje wywo-
∏ane mi∏oÊcià

opanowa∏ si´ (w. 31) — zapa-
nowa∏ nad swoimi emocjami

doczesnymi zbawcami ca∏ego domu Izraela w dniach ostatnich”
(w: Journal of Discourses, 7:290). Prorok Józef Smith by∏ bezpo-
Êrednim potomkiem Józefa, syna Jakuba; wi´kszoÊç cz∏onków
KoÊcio∏a pochodzi albo z linii Efraima, albo Manassesa — dwóch
synów Józefa. W jaki sposób wspó∏czeÊni potomkowie Józefa
(KoÊció∏) czynià dla domu Izraela pod wzgl´dem duchowym to,
co on w czasach staro˝ytnych uczyni∏ dla swej rodziny pod
wzgl´dem doczesnym?

W jaki sposób Juda symbolizuje Chrystusa?

Opisz, w jaki sposób post´powanie Judy, zapisane w I Ks.
Moj˝eszowej 44:18–34, by∏o podobne do przysz∏ych uczynków
jego potomka — Jezusa Chrystusa.

W I Ks. Moj˝eszowej 45 Józef w koƒcu daje si´ poznaç
swoim braciom. Zanim zaczniesz czytaç, spróbuj przewi-
dzieç reakcj´ jego braci, Egipcjan i Jakuba, ojca Józefa.
Przeczytaj i zobacz, co si´ naprawd´ sta∏o.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 45

opanowaç (w. 1) — kontrolo-
waç swoje emocje

trapiç si´ (w. 5) — martwiç si´

orka i ˝niwa (w. 6) — zbiera-
nie lub gromadzenie jedzenia

przetrwanie (w. 7) — mo˝li-
woÊç ucieczki

utrzymanie (w. 11) — ˝ywnoÊç

wieÊç (w. 16) — historia

nie ˝a∏ujcie (w. 20) — nie
martwcie si´

szaty (w. 22) — ubiór

o˝ywi∏ si´ (w. 27) — sta∏ si´
silniejszy

I Ks. Moj˝eszowa 45

Józef daje si´ poznaç 
swoim braciom

B
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 45 wykonaj zadanie
A lub B.

Zapisz notatk´ w dzienniku

Zapisz w wyimaginowanym dzienniku Józefa notatk´, sporzà-
dzonà pod koniec dnia, w którym da∏ si´ poznaç swoim bra-
ciom. Napisz tam, z czego, wed∏ug ciebie, zda∏ sobie spraw´ w
odniesieniu do w∏asnego ˝ycia, po dwudziestu latach od chwili
sprzedania go do Egiptu, w∏àczajàc w to trudne próby, jakich
doÊwiadczy∏.

Jak myÊlisz, co powiedzieli?

W I Ks. Moj˝eszowej 45:25–27 bracia Józefa opowiadajà o tym, co
przydarzy∏o si´ w czasie ich pobytu w Egipcie. Jednak˝e z pew-
noÊcià musieli uzupe∏niç niektóre cz´Êci tej historii, jak np. to, co
naprawd´ sta∏o si´ z Józefem, kiedy Jakub myÊla∏, ˝e jego syn nie
˝yje. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Judà i napisz, co byÊ powiedzia∏
Jakubowi przy tej okazji. Do∏àcz do tego, co piszesz, nast´pujàce
informacje: jak zmieni∏y si´ twoje uczucia przez te lata (np. po-
równaj I Ks. Moj˝eszowà 37:23–34 z I Ks. Moj˝eszowà 43:3–10;
44:14–34), które wydarzenia zmieni∏y twoje uczucia, co czujesz w
odniesieniu do wydarzeƒ z przesz∏oÊci i co czujesz w odniesieniu
do tego, co wydarzy∏o si´ w czasie waszych wypraw do Egiptu
— szczególnie ostatnim razem, gdy Józef da∏ wam si´ poznaç.

Jakub myÊla∏, ˝e jego syn nie ˝yje. Po dwudziestu latach
dowiedzia∏ si´, ˝e Józef ˝yje i ˝e b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç
ponownego ujrzenia tego ukochanego syna. Mo˝emy je-
dynie wyobraziç sobie, jak wyglàda∏o to spotkanie (I Ks.
Moj˝eszowa 46:28–30). Ten rozdzia∏ zawiera te˝ list´
imion wszystkich potomków Jakuba (Izraela), którzy
przybyli i zamieszkali w Egipcie (zob. w. 8–27).

I Ks. Moj˝eszowa 46

Ponowne spotkanie 
ojca i syna!

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 46

Studiowanie pism Êwi´tych

Józef podobny do Chrystusa

Jednym ze szczególnych sposobów, na jakie staro˝ytni prorocy
sk∏adali Êwiadectwo o Chrystusie, by∏o to, jak ˝yli i to, co im si´
przytrafia∏o. Kiedy uwa˝nie przyjrzymy si´ ˝yciu proroków, zo-
baczymy pewne wzorce, czyli podobieƒstwa do tego, co przy-
darzy∏o si´ Zbawicielowi lub co Zbawiciel mia∏ zrobiç czy
powiedzieç. ˚ycie Józefa w Egipcie zawiera wiele tego rodzaju
podobieƒstw.

Przejrzyj histori´ Józefa (zob. I Ks. Moj˝eszowà 37–46). Wypisz
jak najwi´cej szczegó∏ów z ˝ycia Józefa, które przypominajà to,
co sta∏o si´ z Jezusem Chrystusem lub które uczà nas czegoÊ o
Zbawicielu. Mo˝esz omówiç to zadanie z innymi osobami, aby
stworzyç d∏u˝szà list´. Niektórzy studenci znaleêli pi´tnaÊcie do
dwudziestu ró˝nych faktów z pism Êwi´tych na temat Józefa,
które przypominajà ˝ycie Chrystusa.

I Ks. Moj˝eszowa 47 opowiada o tym, co sta∏o si´ w czasie
ostatnich pi´ciu lat g∏odu. G∏ód by∏ tak wielki, ˝e ludzie
sprzedawali swój osobisty dobytek i ziemie, aby zdobyç ˝yw-
noÊç. Dzi´ki temu handlowi faraon stopniowo stawa∏ si´
w∏aÊcicielem niemal wszystkiego, co znajdowa∏o si´ w kraju.

Pod koniec wydarzeƒ, opisanych w I Ks. Moj˝eszowej 47,
Jakub by∏ przygotowany na Êmierç. Mia∏ tylko jednà proÊb´:
chcia∏ byç pochowany w ziemi, jakà obieca∏ Bóg jemu, jego
ojcom i jego potomkom.

Zanim Jakub umar∏, chcia∏ przydzieliç obowiàzki zwiàzane
z pierworództwem. Mówiàc ogólnie — pierworodny syn
otrzymywa∏ b∏ogos∏awieƒstwo i spada∏a na niego odpowie-
dzialnoÊç zwiàzana z pierworództwem. Jednak˝e Izaak nie
by∏ w rzeczywistoÊci pierwszym dzieckiem Abrahama.
Jakub nie by∏ pierworodnym synem Izaaka. Józef by∏ niemal
ostatnim synem, jaki narodzi∏ si´ Jakubowi. Mimo to wszy-
scy trzej m´˝czyêni otrzymali b∏ogos∏awieƒstwa pierwo-
rództwa. W I Ks. Moj˝eszowej 48 Efraim otrzyma∏
pierworództwo zamiast swego starszego brata Manassesa.
Nie ma wzmianki o tym, dlaczego wybrany zosta∏ Efraim.

I Ks. Moj˝eszowa 47–48

Jakub adoptuje synów 
Józefa

A

widzenia (w. 2) — sny sà obrzydliwoÊcià (w. 34) —
sà uwa˝ani za z∏ych
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Wiemy, ˝e Bóg wybiera zgodnie ze Swoimi prawami i
celami (zob. NiP 130:20–21). Chocia˝ Efraim otrzyma∏
pierworództwo, b∏ogos∏awieƒstwa Manassesa równie˝ sà
wspania∏e, z powodu tego, co zosta∏o obiecane wszystkim
potomkom Józefa (zob. I Ks. Moj˝eszowa 49:22–26; V Ks.
Moj˝eszowa 33:13–17). Poza tym obaj synowie zostali „ad-
optowani” przez Jakuba (zob. I Ks. Moj˝eszowa 48:5).
Dzi´ki pierworództwu Józef zosta∏ upowa˝niony do otrzy-
mania podwójnej cz´Êci dziedzictwa swego ojca, Jakuba.
Efraim zosta∏ wyznaczony do przewodniczenia, czyli pro-
wadzenia rodziny Izraela. Efraimowi i Manassesowi dano
po jednej cz´Êci z podwójnej cz´Êci dziedzictwa i stali si´
dwoma „plemionami Izraela”.

I Ks. Moj˝eszowa 49 zawiera b∏ogos∏awieƒstwa, jakich przed
swà Êmiercià udzieli∏ prorok i patriarcha Jakub (Izrael)
swoim dwunastu synom. Zwróç szczególnà uwag´ na b∏ogo-
s∏awieƒstwo dane Judzie, którego jednym z potomków jest
Jezus Chrystus oraz na b∏ogos∏awieƒstwa dane Józefowi,
którego potomkami sà ludzie z Ksi´gi Mormona i wi´kszoÊç
cz∏onków KoÊcio∏a od czasów Przywrócenia.

Aby lepiej zrozumieç ten rozdzia∏, warto wiedzieç, ˝e w he-
brajskim oryginale zosta∏ on spisany w j´zyku poezji. W
pismach Êwi´tych, a zw∏aszcza w Starym Testamencie, naj-
cz´Êciej u˝ywanà formà poetyckà jest „podobieƒstwo”. Pi-
sarz lub mówca mówi wówczas coÊ, a nast´pnie powtarza
to innymi s∏owami. Zwróç uwag´ na dwa wyra˝enia na
koƒcu wersetu 11:

• „Wypierze w winie szat´ swà”.

• „[Wypierze] w krwi winogron p∏aszcz swój”.

I Ks. Moj˝eszowa 49

B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne
dla synów Izraela

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 49

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 49 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Rozpoznaj b∏ogos∏awieƒstwa

W swoich pismach Êwi´tych podkreÊl imiona dwunastu synów
Izraela tak, abyÊ szybko móg∏ znaleêç ka˝de z b∏ogos∏awieƒstw
dla konkretnego syna. Napisz o szczególnych rzeczach obieca-
nych Judzie i Józefowi; wydaje si´, ˝e dwa b∏ogos∏awieƒstwa
przewy˝szajà inne.

A

B∏ogos∏awieƒstwa Jakuba dla Judy i JózefaB∏ogos∏awieƒstwa Jakuba dla Judy i Józefa

aJuda Jó eJózef

spotka (w. 1) — przydarzy si´

godnoÊç (w. 3) — honor

burzliwyÊ (w. 4) — jesteÊ lek-
komyÊlny

nie b´dziesz mia∏ pierwszeƒ-
stwa (w. 4) — nie b´dziesz
wielki

splugawi∏eÊ (w. 4) — uczyni-
∏eÊ nieczystym (zob. I Ks.
Moj˝eszowa 35:22)

∏o˝e (w. 4) — ∏ó˝ko

narz´dzia gwa∏tu (w. 5) —
narz´dzia przemocy

swawola (w. 6) — egoizm,
brak kontroli nad emocjami

∏up, zdobycz (w. 9, 27) —
ofiara, podbita, wzi´ta si∏à i
przeznaczona na pokarm

sp∏oszy (w. 9) — obudzi

ber∏o (w. 10) — prawo lub
upowa˝nienie do sprawowa-
nia rzàdów

przystaƒ (w. 13) — port, bez-
pieczne miejsce

sta∏ si´ s∏ugà paƒszczyênia-
nym (w. 15) — zosta∏ zmu-
szony do pracy

przysmaki królewskie (w.
20) — rzadkie rzeczy dawane
królom

∏ania (w. 21) — samica jelenia

latoroÊl (w. 22) — tu: wielka
ga∏àê

niepokojà go (w. 23) — bar-
dzo upokarzajà

stale napi´ty (w. 24) — nadal
silny

przewy˝szajà (w. 26) — sà
wspanialsze

drapie˝ny (w. 27) — jedzàcy
zach∏annie, zdobywajàcy je-
dzenie gwa∏tem i si∏à

po˝era (w. 27) — zjada

∏up (w. 27) — rzeczy wzi´te
si∏à

skona∏ (w. 33) — umar∏
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Moj˝eszowa) jest ksi´gà mówiàcà o poczàtkach, w której
czytamy o poczàtku Êwiata i poczàtku domu Izraela.
Rozdzia∏ 50. jest ostatnim rozdzia∏em I Ks. Moj˝eszowej
i opowiada o Êmierci Izraela (Jakuba); tym samym I Ks.
Moj˝eszowa 50 stanowi „koniec poczàtku”.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Moj˝eszowa 50

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Moj˝eszowej 50 wykonaj zadanie A.

Dlaczego si´ martwili?

1. Jak myÊlisz, dlaczego bracia Józefa zrobili to, co jest opisane
w I Ks. Moj˝eszowej 50:14–21?

2. Jaki przyk∏ad Chrystusowy ustanowi∏ Józef?

A

zabalsamowali, balsamowa-
nie (w. 2–3, 26) — przygoto-
wali do pochówku

Goren-ha (w. 10) — miejsce,
gdzie oddziela si´ ziarno
pszenicy od plew

obrz´d ˝a∏obny (w. 10) —
czas, kiedy padajà pe∏ne
smutku s∏owa i ludzie p∏aczà

II Ks. Moj˝eszowa
jest drugà z pi´ciu
ksiàg Moj˝esza. W
II Ks. Moj˝eszowej
czytamy o narodzi-
nach Moj˝esza,
jego proroczym po-
wo∏aniu oraz o
tym, jak wyprowa-
dzi∏ dzieci Izraela z
Egiptu. S∏owo exo-

dus (b´dàce innà nazwà tej ksi´gi — przyp. t∏um.) oznacza
„wyjÊcie” lub „odejÊcie”.

Dlaczego mamy czytaç II Ks. Moj˝eszowà?
Jest wiele powodów, dla których II Ks. Moj˝eszowa jest wa˝na
dla wspó∏czesnych Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Pierwsza po-
∏owa II Ks. Moj˝eszowej opowiada pe∏nà natchnienia histori´ o
tym, jak prorok Moj˝esz przewodzi∏ Izraelitom w cudownej
ucieczce z niewoli.

Dowiadujemy si´ te˝ na temat godnych uwagi wydarzeƒ w hi-
storii religii, takich jak Pascha, rozdzielenie Morza Czerwonego i
przekazanie Dziesi´ciorga Przykazaƒ. Dzi´ki naukom, zawartym

II Ks. Moj˝eszowej, mo˝emy zdobyç wiar´, ˝e Pan sprowadzi
Swój lud do Siebie, dajàc proroków, by nauczali ludzi i przewo-
dzili im, nak∏adajàc na nich Swe prawo, proszàc ich, by zawarli
przymierze, ˝e b´dà przestrzegaç tego prawa, i dajàc im Êwiàty-
nie, w których mogà otrzymaç przymierza i pe∏niej oddawaç Mu
czeÊç. Pan obiecuje, ˝e ci, którzy sà wierni i oddani, mogà stanàç
przed Jego obliczem.

Przygotowanie do przestudiowania II Ks.
Moj˝eszowej
Pomi´dzy koƒcem I a poczàtkiem II Ks. Moj˝eszowej istnieje
okres, o którym Biblia nie wspomina. W owym czasie zwi´k-
szy∏a si´ liczba dzieci Izraela i dobrze im si´ wiod∏o w ziemi,
przydzielonej przez faraona, który rzàdzi∏ w czasach Józefa. Po
latach, do w∏adzy dosz∏a nowa dynastia faraonów, którzy nie
szanowali rodziny Józefa i zniewolili Izraelitów.

Pierwsza cz´Êç II Ks. Moj˝eszowej opowiada histori´ Moj˝esza
oraz mówi o roli, jakà odegra∏ on w uwolnieniu dzieci Izraela z
niewoli (zob. rozdzia∏y 1–18). Reszta II Ks. Moj˝eszowej opowiada
o tym, jak poÊród dzieci Izraela zosta∏y ustanowione prawa reli-
gijne i przymierza, oraz przekazuje sposób oddawania czci Bogu.
Owe prawa i przymierza dano po to, by przygotowaç Izraelitów
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B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne

W I Ks. Moj˝eszowej 49 udzielone b∏ogos∏awieƒstwa podobne
sà do b∏ogos∏awieƒstw patriarchalnych. WyjaÊnij, co oznacza dla
ciebie twoje b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne.

lub

WyjaÊnij, dlaczego otrzymujemy b∏ogos∏awieƒstwo patriar-
chalne i jakie sà warunki otrzymania go.

W jaki sposób wype∏ni∏o si´ to proroctwo?

WyjaÊnij znaczenie wersetu 22 I Ks. Moj˝eszowej 49. Aby sobie
pomóc, przeczytaj 1 Nefi 5:14–16; Jakub 2:25 — fragmenty te
mówià, skàd pochodzà plemiona ludzi z Ksi´gi Mormona. Pa-
mi´taj te˝, ˝e Starszy LeGrand Richards powiedzia∏, i˝ „[góry
odwieczne]”, wspomniane w I Ks. Moj˝eszowej 49:26, odnoszà
si´ do Ameryk (zob. Conference Report, kwiec. 1967, 20).

Biblia jest kronikà domu Izraela. I Ks. Moj˝eszowa, zwana
te˝ Ksi´gà Rodzaju lub Genesis, opowiada o „poczàtkach”
(„genesis” oznacza „poczàtki”). Ksi´ga Genesis (I Ks.

I Ks. Moj˝eszowa 50

Âmierç Jakuba i Józefa

C

B

II Ksi´ga Moj˝eszowa



na wejÊcie do ziemi, jakà Bóg obieca∏ im jako potomkom
Abrahama (zob. rozdzia∏y 19–40).

Niestety, Izraelici cz´sto narzekali na to, jak Bóg z nimi post´-
puje, co doprowadzi∏o ich do buntu i niepos∏uszeƒstwa. Ich
skargi i bunt nie pozwala∏y na to, by otrzymali wszystkie b∏ogo-
s∏awieƒstwa, jakie Pan pragnà∏ im daç. Podczas czytania mo-
˝esz byç zdumiony tym, jak bardzo mi∏osierny by∏ Pan wobec
Izraelitów — nawet kiedy narzekali na Niego. 

Co robisz, kiedy wiesz, ˝e pewne czyny sà z∏e, ale wp∏y-
wowi i wa˝ni ludzie mówià ci, abyÊ mimo wszystko uczyni∏
to, co ci ka˝à? II Ks. Moj˝eszowa 1 podaje przyk∏ad pewnej
grupy kobiet, które znalaz∏y si´ w takiej sytuacji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Moj˝eszowej 1 wykonaj zadania A i
B lub tylko zadanie C.

Dokoƒcz zdania

1. Faraon utrudni∏ ˝ycie dzieci Izraela, poniewa˝...

2. Faraon nakaza∏ po∏o˝nym...

3. Po∏o˝ne nie by∏y pos∏uszne rozkazowi faraona, poniewa˝...

OkreÊl zasad´

Przeczytaj Nauki i Przymierza 3:7–8. W jaki sposób odnosi si´ to
do tego, co zrobi∏y po∏o˝ne? Obok wersetów 7–8 mo˝esz zapi-
saç „II Ks. Moj˝eszowa 1:15–22”.

Zastosuj zasad´

1. Napisz, czy, twoim zdaniem, ∏atwiej jest baç si´ tego, co my-
Êlà przyjaciele, czy baç si´ Boga. WyjaÊnij dlaczego.

C

B

A

postàpmy wi´c z nim mà-
drze (w. 10) — rzàdêmy nim
w taki sposób, który przynie-
sie nam korzyÊç

nadzorcy paƒszczyêniani (w.
11) — osoby, które przydzie-
lajà ci´˝kà prac´

ci´˝kie roboty, prace pod
przymusem (w. 13–14) —
okrutne traktowanie, zmusza-
nie do bardzo ci´˝kiej pracy

uprzykrzali (w. 14) — utrud-
niali

po∏o˝ne (w. 15–21) — kobiety,
które pomaga∏y przyjÊç dzie-
ciom na Êwiat

ba∏y si´ Boga (w. 17, 21) —
szanowa∏y Boga i bardziej
przejmowa∏y si´ Nim, ni˝
czymkolwiek innym

˝ywotne (w. 19) — silne i
zdrowe

II Ks. Moj˝eszowa 1

Odwa˝ne po∏o˝ne

2. Napisz, w jaki sposób, twoim zdaniem, osoby w twoim wieku
bardziej bojà si´ cz∏owieka ni˝ Boga. W swoim notatniku na-
pisz list do osoby, przed którà stoi takie wyzwanie, aby pomóc
jej zrozumieç, co powinna zrobiç. Wykorzystaj to, czego dowie-
dzia∏eÊ si´ z Nauk i Przymierzy 3:7–8 i II Ks. Moj˝eszowej 1.

W KoÊciele wiemy, ˝e „ko-
nieczne jest powo∏anie od
Boga”, zanim cz∏owiek mo˝e
reprezentowaç Boga przed
ludêmi (Zasady Wiary 1:5).
Dzieje Apostolskie 7 odnoto-
wujà, ˝e Moj˝esz najwyraê-
niej wiedzia∏, ˝e b´dzie tym,
który pomo˝e w ucieczce He-
brajczyków z Egiptu. Podczas
czytania II Ks. Moj˝eszowej 2
poszukaj, w jaki sposób Pan
przygotowa∏ Moj˝esza do wy-

konania tego wielkiego zadania dla Swego ludu i czego
Moj˝esz móg∏ si´ nauczyç ze swoich doÊwiadczeƒ. Rozmy-
Êlanie nad doÊwiadczeniami Moj˝esza mo˝e te˝ pomóc ci
przemyÊleç to, w jaki sposób mo˝esz s∏u˝yç Panu w swoim
˝yciu. W jaki sposób teraz przygotowujesz si´ do tych obo-
wiàzków? Co robisz, aby prze˝yç wi´kszoÊç z tych doÊwiad-
czeƒ przygotowawczych?

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 2

Studiowanie pism Êwi´tych

Uzyskaj pomoc w Nowym Testamencie

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:22–29; List do Hebrajczyków
11:24–27. Nast´pnie wykonaj nast´pujàce zadania:

1. WyjaÊnij, jak warunki, w jakich by∏ wychowywany Moj˝esz,
przygotowa∏y go w szczególny sposób do uwolnienia dzieci
Izraela.

A

pi´kny (w. 2) — ∏adny, o mi-
∏ym usposobieniu i inteli-
gentny

sporzàdzi∏a dla niego koszyk
z trzciny (w. 3) — zrobi∏a dla
niego wodoodporny koszyk
z trzciny i liÊci palmowych

bi∏ (w. 11, 13) — uderza∏ z za-
miarem zranienia

k∏ócili (w. 13) — walczyli

zgodzi∏ si´ (w. 21) — z zado-
woleniem wyrazi∏ zgod´

ujà∏ si´ (w. 25) — wiedzia∏, w
jakiej sytuacji si´ znajdujà

II Ks. Moj˝eszowa 2

Wczesne ˝ycie Moj˝esza
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2. WyjaÊnij, co Moj˝esz próbowa∏ zrobiç, kiedy zabi∏ Egipcjanina
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 2:11–12).

Przygotowanie Moj˝esza

Aby pe∏niej zrozumieç to, co przydarzy∏o si´ Moj˝eszowi na
ziemi Midianitów, przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 2:15–22. Prze-
czytaj inne imi´, jakie mia∏ Reguel w II Ks. Moj˝eszowej 3:1 (zob.
II Ks. Moj˝eszowà 2:18). Nast´pnie przeczytaj Nauki i Przymierza
84:6, aby zobaczyç, co Reguel musia∏ zaoferowaç Moj˝eszowi.
Wypisz w swoim notatniku trzy doÊwiadczenia, które mia∏
Moj˝esz poÊród Midianitów, które, wed∏ug ciebie, sà wa˝nymi
elementami, przygotowujàcymi go do pracy z dzieçmi Izraela.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 3

II Ks. Moj˝eszowa 3:11–16 — „Jestem, który
jestem”
„Jestem, który jestem”, to inna forma imienia „Jahwe” — jed-
nego z imion Jezusa Chrystusa. Moj˝esz i Izraelici rozumieli, ˝e
imi´ to oznacza, i˝ Bóg jest wieczny i nie stworzony przez cz∏o-
wieka tak jak inni bogowie w owych czasach. Poprzez to imi´
Pan okreÊli∏ Siebie jako wszechw∏adnego, prawdziwego i ˝yjà-
cego Boga. Izraelici podeszli do tego imienia z ogromnym sza-
cunkiem i oznajmili, ˝e wymawianie go jest bluênierstwem.

Kiedykolwiek imi´ to pojawia si´ w hebrajskim tekÊcie Starego
Testamentu, imi´ „Jahwe” najcz´Êciej t∏umaczone jest jako „Pan”.
W Nowym Testamencie pewna grupa ˚ydów chcia∏a zabiç Je-
zusa, poniewa˝ Êwiadczy∏, ˝e On nosi imi´ „Jam jest”, który mó-
wi∏ do Moj˝esza i innych proroków (zob. Ew. Jana 8:58). Ten
fragment z Nowego Testamentu potwierdza, ˝e Jezus Chrystus
to Jahwe, Bóg Starego Testamentu.

znak (w. 12) — symbol wyciàgn´ r´k´ (w. 20) —
u˝yj´ mojej mocy

Czy kiedykolwiek otrzyma∏eÊ zadanie, którego, twoim zda-
niem, nie mog∏eÊ ukoƒczyç z powodzeniem, poniewa˝ czu-
∏eÊ, ˝e nie jesteÊ odpowiednià do tego osobà? JeÊli mia∏eÊ
takie doÊwiadczenie — dlaczego podjà∏eÊ si´ tego zadania?
JeÊli nie mia∏eÊ — czego wymaga∏aby od ciebie próba wyko-
nania go? II Ks. Moj˝eszowa 3–4 opowiada o tym, jak Pan
powo∏a∏ Moj˝esza, aby wyprowadzi∏ dzieci Izraela z Egiptu.
Czytamy, ˝e Moj˝esz czu∏, i˝ nie jest wystarczajàco dobry,
aby wyprowadziç swój lud, a potem czytamy, co uczyni∏
Pan, aby dodaç mu otuchy i pomóc mu. Czego uczy ci´ Eter
12:27 o obietnicy, jakà z∏o˝y∏ Pan tobie, tak jak Moj˝eszowi?

II Ks. Moj˝eszowa 3

P∏onàcy krzew

B

Studiowanie pism Êwi´tych

Dowiedz si´ wi´cej na temat Boga

II Ks. Moj˝eszowa 3 mówi nam o tym, jak Bóg objawi∏ si´
Moj˝eszowi i powo∏a∏ go na proroka. Dzi´ki studiowaniu roz-
dzia∏u 3 nie tylko dowiadujemy si´, do czego zosta∏ powo∏any
Moj˝esz, ale te˝ uzyskujemy wiedz´ na temat samego Boga.

1. Opisz, czego dowiadujesz si´ na temat Boga na podstawie
tego, co powiedzia∏ i zrobi∏ w II Ks. Moj˝eszowej 3.

2. W jaki sposób prawdy, o jakich dowiadujemy si´ z tego roz-
dzia∏u na temat Boga, mogà pomóc komuÊ, kto jest w niewoli
grzechu (tak jak Izrael by∏ w niewoli egipskiej) lub komuÊ,
kto zosta∏ poproszony o ukoƒczenie trudnego zadania (tak
jak Moj˝esz).

Zajrzyj do wprowadzenia do 3 rozdzia∏u II Ks. Moj˝eszowej.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 4

Studiowanie pism Êwi´tych

A co, jeÊli mi nie uwierzà?

Narysuj tabelk´ takà,
jak pokazano. Na
podstawie wiedzy
uzyskanej z II Ks.
Moj˝eszowej 4
wype∏nij tabelk´, 

wpisujàc informacje na temat obaw Moj˝esza co do jego za-
dania oraz tego, co zrobi∏ Pan, aby pomóc mu w ich rozwianiu.

W jaki spo-
sób Pan roz-
wia∏ obawy

Obawy, wàtpli-
woÊci i zmar-

twienia Moj˝esza

A

w zanadrze (w. 6–7) — za
pazuch´

tràd (w. 6) — choroba skóry

wymowny (w. 10) — dobry w
wys∏awianiu si´

niemy (w. 11) — ktoÊ, kto nie
potrafi mówiç

II Ks. Moj˝eszowa 4

Moj˝esz powraca do Egiptu

A

45



Kiedy robimy to, co dobre, nie zawsze jesteÊmy niezw∏ocznie
nagradzani lub, byç mo˝e, nie odnosimy natychmiastowego
sukcesu w taki sposób, w jaki pragniemy. Wa˝nym spraw-
dzianem naszej wiary jest robienie tego, co, zgodnie z naszà
wiedzà, jest dobre, kiedy nagroda nie jest natychmiastowa
lub kiedy sytuacja przybiera gorszy obrót (zob. Eter 12:6).

Pod koniec II Ks. Moj˝eszowej 4 czytamy, ˝e Moj˝esz po-
wróci∏ do Egiptu i pokaza∏ ludowi znaki i cuda. Uwierzyli
mu i wyglàda∏o na to, ˝e zale˝y im na tym, by podà˝aç za
nim jako wybawcà. Podczas czytania II Ks. Moj˝eszowej 5
zwróç uwag´ na to, w jaki sposób i dlaczego zmieni∏y si´
postawy ludzi. PomyÊl te˝ o tym, co byÊ zrobi∏ w podobnej
sytuacji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 5

Studiowanie pism Êwi´tych
Wykonaj zadanie A, a nast´pnie B lub C.

Podsumuj rozdzia∏

Podsumuj II Ks. Moj˝eszowà 5, zgodnie z poni˝szym przyk∏a-
dem. Zakoƒcz ka˝de zdanie w∏asnymi s∏owami.

Moj˝esz i Aaron poprosili faraona...
a

Faraon odpowiedzia∏...
a

Izraelici powiedzieli do faraona...
a

Faraon powiedzia∏...
a

Izraelici powiedzieli do Moj˝esza i Aarona...

A

obchodzili Êwi´to ku mojej
czci (w. 1) — oddawali mi
czeÊç

zaraza (w. 3) — epidemia,
plaga

roboty paƒszczyêniane (w. 4)
— praca, do której jest si´
zmuszonym

chcecie, ˝eby Êwi´towali za-
miast pracowaç (w. 5) — po-
wodujecie, ˝e przestanà
pracowaç

ujmujàc, ujma (w. 8, 11, 19) —
zmniejszajàc, zmniejszanie

opieszali (w. 8) — leniwi

brednie (w. 9) — coÊ, co nie
jest prawdà lub co si´ nie
wydarzy

Êcierƒ (w. 12) — krótkie, nie-
du˝e ∏odygi pozosta∏e po zbio-
rach pszenicy, j´czmienia itp.

zohydzili u faraona (w. 21) —
sprawili, ˝e faraon nas nie-
nawidzi

II Ks. Moj˝eszowa 5

Faraon o twardym sercu

Zapisz notatk´ w wymyÊlonym dzienniku

Zapisz, co byÊ napisa∏ na koƒcu II Ks. Moj˝eszowej 5, gdybyÊ
doÊwiadczy∏ tego, co Moj˝esz i Aaron.

WyjaÊnij wa˝nà ide´

Napisz do Izraelitów, mówiàc, dlaczego Pan czasami pozwala
na to, by nasze warunki sta∏y si´ ci´˝sze, zamiast l˝ejsze, kiedy
czynimy to, co jest dobre. W swojej odpowiedzi mo˝esz wyko-
rzystaç staro˝ytne lub wspó∏czesne pisma Êwi´te albo dost´pne
ci wypowiedzi W∏adz Naczelnych.

Pod koniec II Ks. Moj˝eszowej 6 zarówno Moj˝esz, jak i
dzieci Izraela odczuwali zniech´cenie. Wydawa∏o si´, ˝e pos∏u-
szeƒstwo Bogu przynios∏o im wi´cej prób. II Ks. Moj˝eszowa
6 zawiera obietnice Pana, mówiàce, ˝e uwolni ich i wesprze.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 6

Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê s∏owa zach´ty

Wybierz dwie, twoim zdaniem, zach´cajàce rzeczy, jakie powie-
dzia∏ Pan Izraelitom w II Ks. Moj˝eszowej 6. WyjaÊnij, dlaczego,
twoim zdaniem, oba przes∏ania zach´ca∏y dzieci Izraela i mog-
∏yby byç zach´tà dla kogoÊ, kto zmaga si´ dziÊ z próbami i wy-
zwaniami. 

II Ks. Moj˝eszowa 7–10

Plagi

A

ziemia pielgrzymstwa (w. 4)
— ziemia, gdzie pozostawali
lub którà przemierzali

uwolni´ (w. 6) — wyzwol´ z
niewoli

wyciàgni´tym ramieniem (w.
6) — to wyra˝enie symbolicz-
nie przedstawia moc

dziedzictwo (w. 8) — trwa∏e
posiadanie lub spuÊcizna

upadek ducha (w. 9) — znie-
ch´cenie

II Ks. Moj˝eszowa 6

Jam jest Pan

C

B
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Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 7

II Ks. Moj˝eszowa 7 — W jaki sposób czarownicy
faraona mogli dokonywaç „cudów”?
Prezydent Joseph Fielding Smith, b´dàcy wówczas Prezyden-
tem Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Przez wszyst-
kie wieki i w niemal wszystkich krajach ludzie wykorzystywali
wielkie moce okultystyczne i mistyczne, nawet uzdrawiajàc
chorych i dokonujàc cudów. Na dworach staro˝ytnych królów
znajdowali si´ wró˝biarze, czarnoksi´˝nicy i astrologowie. Po-
siadali pewne moce, dzi´ki którym wró˝yli i rozwiàzywali pro-
blemy monarchy, t∏umaczyli sny itp. [...]

[...] Zbawiciel powiedzia∏, ˝e Szatan posiada moc op´tania cia∏
m´˝czyzn i kobiet oraz zaw∏adni´cia nimi [zob. Ew Mateusza
7:22–23; Ew. ¸ukasza 13:16]. [...] Nale˝y pami´taç, ˝e Szatan
posiada rozleg∏à wiedz´ i tym samym potrafi wykorzystywaç
w∏adz´, i do pewnego stopnia kontrolowaç ˝ywio∏y, kiedy
pewne wi´ksze moce mu nie przeszkodzà” (Answers to Gospel
Questions, 5 tomów [1957], 1:176, 178).

II Ks. Moj˝eszowa 8

zaroi si´ (w. 3) — pojawi si´
wielka liczba

dzie˝e (w. 3) — du˝e naczynia
s∏u˝àce do wyrabiania chleba

zast´py (w. 4) — dywizje lub
grupy ludzi

wyciàgn´ r´k´ (w. 5) — po-
ka˝´ Swà moc

czarownicy (w. 11) — ludzie,
którzy usi∏ujà stosowaç ma-
gi´ z pomocà z∏ych duchów

czary (w. 11, 22) — praktyki
magiczne

Fakt, ˝e Pan nawiedzi∏ Egipt plagami tak wiele razy, poka-
zuje, jak bardzo jest On mi∏osierny. Zamiast natychmiast
zniszczyç faraona i Egipcjan, da∏ im wiele szans na uzna-
nie Jego samego i Jego mocy. Celem Pana jest to, by wszyst-
kie Jego dzieci powróci∏y do Niego. Dopiero po dziewi´ciu
imponujàcych manifestacjach mocy Pana i po tym, jak
faraon ca∏kowicie znieczuli∏ swe serce, Pan przygotowa∏
dziesiàtà, niszczycielskà plag´.

Aby ci pomóc ujrzeç t´ histori´ w ca∏oÊci, cz´Êç „Zro-
zumienie pism Êwi´tych” b´dzie zawieraç s∏owa i wyra-
˝enia z poszczególnych rozdzia∏ów, a cz´Êç „Studiowanie
pism Êwi´tych” po∏àczy wszystkie pi´ç rozdzia∏ów w
jednà ca∏oÊç.

W II Ks. Moj˝eszowej 5 Pan da∏ faraonowi mo˝liwoÊç, aby
zwyczajnie pozwoli∏ odejÊç dzieciom Izraela, lecz faraon od-
mówi∏. II Ks. Moj˝eszowa 7 rozpoczyna si´ od serii konfron-
tacji Moj˝esza i Aarona z faraonem. Moj˝esz i Aaron prosili
faraona, aby pozwoli∏ na odejÊcie Izraelitów, oÊwiadczajàc, ˝e
jeÊli tego nie uczyni, Bóg oka˝e Swà moc, zsy∏ajàc plagi, czyli
problemy na Egipt. W wyniku tego, znaki, jakie zes∏a∏ Bóg,
znane sà jako „plagi egipskie”. II Ks. Moj˝eszowa 7–10 odno-
towuje dziewi´ç ró˝nych plag. Dziesiàta plaga omawiana b´-
dzie w II Ks. Moj˝eszowej 11–13.

II Ks. Moj˝eszowa 9

II Ks. Moj˝eszowa 10

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego Bóg zes∏a∏ plagi?

Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 7:1–7; 9:16 i powiedz, co mówi∏
Pan o powodach, dla których pokaza∏ znaki i cuda.

Odnajdê plagi

Narysuj w notatniku tabelk´, takà jak poni˝sza, i wypisz w niej
informacje, które znajdziesz na temat ka˝dej z dziewi´ciu plag.

II Ks. Moj˝eszowa 11 to kontynuacja bezpoÊredniego spotka-
nia Moj˝esza i faraona, które mia∏o miejsce pod koniec II Ks.

II Ks. Moj˝eszowa 11–12

Pascha

W jaki sposób
na plag´ zarea-
gowa∏ faraon lub

jego s∏udzy
Wp∏yw plagi
na Izraelitów

Wp∏yw plagi
na Egipcjan

Co uczynili
Moj˝esz i

Aaron przed
ka˝dà z plagPlagaOdsy∏acz

II Ks.
Moj˝eszowa
7:14–25

II Ks.
Moj˝eszowa
8:1–15

II Ks.
Moj˝eszowa
8:16–19

II Ks.
Moj˝eszowa
8:20–32

II Ks.
Moj˝eszowa
9:1–7

II Ks.
Moj˝eszowa
9:8–12

II Ks.
Moj˝eszowa
9:13–35

II Ks.
Moj˝eszowa
10:1–20

II Ks.
Moj˝eszowa
10:21–29

B

A

obszed∏em si´ (w. 2) — po-
stàpi∏em

siedziby (w. 23) — domy

zaraza (w. 15) — epidemia,
plaga

wynosisz si´ (w. 17) — jesteÊ
zarozumia∏y, dumny i uparty

od dnia za∏o˝enia (w. 18) —
od poczàtku

nie zwa˝a∏ (w. 21) — nie
zwraca∏ uwagi, nie szanowa∏
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Moj˝eszowej 10. Kiedy Moj˝esz sta∏ przed obliczem fara-
ona, otrzyma∏ objawienie na temat dziesiàtej i ostatniej
plagi. Powiedzia∏ faraonowi, ˝e ostatnia plaga przyniesie
Êmierç wszelkiemu pierworodnemu stworzeniu w ca∏ym
kraju. Faraon zareagowa∏ na s∏owa Moj˝esza tak jak
wczeÊniej — znieczuli∏ swe serce i zignorowa∏ ostrze˝enie
Moj˝esza. Wówczas Moj˝esz odszed∏, „ju˝ nigdy nie [zja-
wiajàc] si´ przed [jego] obliczem” (II Ks. Moj˝eszowa
10:29; zob. tak˝e w. 28). 

Dziesiàta i ostatnia plaga,
opisana w II Ks. Moj˝eszowej
11–12, stanowi∏a dla Egipcjan
wielkà tragedi´. Ostatnia
plaga by∏a te˝ jednym z naj-
bardziej znamiennych wyda-
rzeƒ w historii Izraelitów,
kiedy to Bóg okaza∏ Swà moc
podczas wyzwolenia Swego
ludu. Dla wszystkich, którzy
wierzà w Jezusa Chrystusa,
wydarzenie to — znane
jako Pascha — jest jednym 

z najsilniejszych symboli Chrystusa, znajdujàcych si´ w
Starym Testamencie, i mo˝e wzmocniç nasze Êwiadectwo o
Jego ZadoÊçuczynieniu. Podczas lektury poszukaj, w jaki
sposób cudowne wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej
mo˝na porównaç z ZadoÊçuczynieniem Chrystusa i zasta-
nów si´, w jaki sposób Jezus Chrystus wyzwala nas z du-
chowej niewoli grzechu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 12

II Ks. Moj˝eszowa 11:2 — Dlaczego Pan poprosi∏
Izraelitów, aby po˝yczali rzeczy, kiedy opuszczali
Egipt?
S∏owo po˝yczaç nie jest tu u˝yte w sposób, w jaki normalnie je u˝y-
wamy. Hebrajskie s∏owo przet∏umaczone jako po˝yczaç oznacza

bez skazy (w. 5) — bez wady
czy u∏omnoÊci

przechowywaç (w. 6) — trosz-
czyç si´

poma˝à (w. 7, 22) — na∏o˝à,
zaznaczà

przaÊniki (w. 8, 15, 17–18,
20) — chleb upieczony bez
dro˝d˝y

gorzkie zio∏a (w. 8) — roÊliny
o gorzkim smaku

dokonam sàdów (w. 12) —
osàdz´

jako ustanowienie (w. 14, 17)
— jako Êwi´ty rytua∏ lub sta∏e
prawo

kwas (w. 15, 19) — dro˝d˝e

do wieczora (w. 18) — do za-
chodu s∏oƒca

hyzop (w. 22) — zio∏o

nadpro˝e (w. 22–23) — górna
cz´Êç framugi drzwiowej

przestrzegajcie (w. 24) — wy-
konujcie, zachowajcie lub
chroƒcie

obrz´d (w. 25–26) — ceremo-
nia, rytua∏

zapasy (w. 39) — ˝ywnoÊç i
inne rzeczy

zast´py (w. 41) — ludzie

noc czuwania (w. 42) — tu:
noc pami´ci, którà si´ b´dzie
ceniç

cudzoziemiec (w. 43) — nie-
Izraelita

poprosiç lub zwróciç si´ z proÊbà. Innymi s∏owy, Izraelici poprosili
o zap∏at´ za s∏u˝b´, jakiej udzielali Egipcjanom przez wszystkie
lata. W zwiàzku z niedawnymi plagami, serca Egipcjan by∏y do-
statecznie zmi´kczone, by hojnie im zap∏acili (zob. II Ks. Moj˝e-
szowa 12:35–36). Kiedy b´dziesz dalej czytaç II Ks. Moj˝eszowà,
zobaczysz, co Pan naka˝e im uczyniç z tymi bogactwami.

II Ks. Moj˝eszowa 12:1–20 — Ofiary ze zwierzàt
na podobieƒstwo ofiary Chrystusa
Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „Kiedy Izraelici
opuszczali Egipt, Pan da∏ im Pasch´. Mieli wziàç baranka bez
skazy, mieli nie ∏amaç mu ˝adnej koÊci. Mieli go zabiç, ugoto-
waç i zjeÊç z gorzkimi zio∏ami i przaÊnym chlebem. Co roku
mieli ucztowaç w ten sposób, a˝ do czasu przyjÊcia Chrystusa.
By∏o to te˝ na podobieƒstwo ofiary Jezusa Chrystusa. JeÊli zasta-
nowicie si´ na tym, oka˝e si´, ˝e to w czasie Paschy nasz Pan
zosta∏ pojmany i ukrzy˝owany, aby wype∏niç z∏o˝one obietnice,
˝e przyjdzie, aby byç naszym Odkupicielem.

Wszystkie te rzeczy wskazujà na Jego przyjÊcie i Jego s∏u˝b´.
W rzeczywistoÊci ofiara si´ga czasów Adama. Zwierz´ta ofiarne
mia∏y byç bez skazy, poniewa˝ by∏y one sk∏adane na podobieƒ-
stwo ofiary Jezusa Chrystusa i wskazywa∏y na Jego przyjÊcie.
Z I Ks. Moj˝eszowej nie dowiadujemy si´ zbyt wiele o tym, po
co by∏y sk∏adane ofiary, poniewa˝ proste kwestie, tyczàce si´
ofiary, zosta∏y usuni´te” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 1:22).

Studiowanie pism Êwi´tych

Dowiedz si´ o Chrystusie na podstawie
Paschy

Pascha jest metaforà lub symbolem ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa. Narysuj wykres taki, jak poni˝szy. Na podstawie II Ks.
Moj˝eszowej 12:1–20, 43–49 wypisz elementy Paschy, a nast´pnie
napisz, co, twoim zdaniem, symbolizujà te elementy w odniesie-
niu do Chrystusa, Jego ZadoÊçuczynienia i naszego wyzwolenia z
niewoli grzechu i ÊwiatowoÊci poprzez pokut´. Poni˝sze frag-
menty pism Êwi´tych mogà pomóc ci w poszukiwaniach znacze-
nia symboli: Ks. Jeremiasza 51:6; Ew. Jana 19:30–36; I List Piotra
1:18–20; Mosjasz 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10; Nauki i Przy-
mierza 19:16–19, 31.

Spróbuj odnaleêç nast´pujàce elementy: nowy kalendarz, bara-
nek (bez skazy), krew na odrzwiach, przaÊny chleb, spo˝ywany
z gorzkimi zio∏ami. Na poczàtku tego przewodnika do studio-
wania znajduje si´ krótki rozdzia∏ zatytu∏owany „Szukaj metafor
i symbolicznych znaczeƒ” (na str. 5), który pomo˝e ci zinterpre-
towaç lub znaleêç znaczenie symboli z pism Êwi´tych. Jako przy-
k∏ad podano dwa pierwsze elementy.

Duchowe znaczenie
lub interpretacja

Poprzez naszà pokut´ i
dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa mo˝e
nastaç „nowy poczàtek”.

Krew Baranka Bo˝ego,
czyli Jezusa Chrystusa,
oczyszcza nas, jeÊli do-
konujemy pokuty.

Elementy Paschy

Zmieni∏ si´ kalen-
darz; Pascha wy-
znacza∏a pierwszy
miesiàc roku

Baranek 

Werset

2

3

A
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A co z dniem dzisiejszym?

Po Swoim Zmartwych-
wstaniu Jezus Chry-
stus poda∏ wskazówki,
odnoszàce si´ do ofiar
i datków, zgodnych z
prawem Moj˝esza.

1. Przeczytaj Ew.
Mateusza 26:17–30
i powiedz, w jakim
obrz´dzie Pan naka-
za∏ nam braç udzia∏
w dzisiejszych cza-
sach, który pomaga
nam pami´taç o
tych samych ducho-
wych rzeczach, o
których wspomina∏a
Pascha w czasach
staro˝ytnych.

2. Przeczytaj I List do Koryntian 5:7–8 i powiedz, dlaczego nie
obchodzimy Paschy.

Wyobraê sobie, ˝e zosta∏eÊ skazany na Êmierç w obcym kraju.
Przed egzekucjà ktoÊ podejmuje bardzo kosztowne przedsi´-
wzi´cia, abyÊ odzyska∏ wolnoÊç. Co byÊ czu∏ do takiej osoby?
Jakie by∏yby twoje relacje z tà osobà przez reszt´ twego ˝ycia?
Ten scenariusz podobny jest do sytuacji pierworodnych m´˝-
czyzn w Izraelu. W zwiàzku z dziesiàtà plagà mieli zginàç,
chyba ˝e na odrzwiach ich domów b´dzie widnia∏a krew ba-
ranka. Krew dos∏ownie odkupi∏a, czyli wybawi∏a, ich od
Êmierci. II Ks. Moj˝eszowa 13 stanowi zapis tego, co Pan po-
wiedzia∏ do tych pierworodnych, którzy wówczas, w pewnym
sensie, ˝yli na „po˝yczonym czasie”, poniewa˝ sami nie mogli
siebie uratowaç. Jedynie poprzez krew umkn´li Êmierci.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 13

poÊwi´ç (w. 2) — przeznacz
Panu i uczyƒ Êwi´tym

co otwiera ∏ono (w. 2) — pier-
worodny

w jego oznaczonym czasie
(w. 10) — w czasie wskaza-
nym przez Pana

co otwiera ∏ono matki (w. 12,
15) — pierworodny

wykupisz (w. 13, 15) — zap∏a-
cisz; innymi s∏owy, baranek
jest poÊwi´cony w miejsce cze-
goÊ innego, aby uznaç, ˝e to,
co zosta∏o zachowane, nale˝y
do Pana

znami´ (w. 16) — dekora-
cyjna opaska lub wst´ga za-
k∏adana na czo∏o

II Ks. Moj˝eszowa 13

Pierworodny

B

Studiowanie pism Êwi´tych

Pierworodny

1. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ ojcem w Izraelu w czasach Moj˝esza.
Napisz, co byÊ powiedzia∏ swojemu pierworodnemu synowi o
tym, kim jest, dlaczego robi si´ dla niego szczególne rzeczy i ta-
kich samych oczekuje po nim. Kiedy b´dziesz zastanawiaç si´,
co powiedzieç, zwróç szczególnà uwag´ na II Ks. Moj˝eszowà
13:1–3, 8–16.

2. Przeczytaj I List do Koryntian 6:20; I List Piotra 1:18–19; 2 Nefi
2:8; 9:7–9; Nauki i Przymierza 18:10–12 i napisz, w czym
podobny jesteÊ do pierworodnego w Izraelu. Napisz te˝, co
mo˝esz zrobiç, aby zawsze pami´taç o tym, co uczyni∏ Pan, i
okazaç Mu swojà wdzi´cznoÊç za odkupienie, które sta∏o si´
mo˝liwe dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu.

Jednym z b∏ogos∏awieƒstw,
p∏ynàcych z prób ˝ycia, jest to,
˝e próby cz´sto powodujà, i˝
zwracamy si´ do Pana z
proÊbà o pomoc (zob. Eter
12:27). Kiedy otrzymujemy
moc i pomoc Paƒskà, to w cza-
sie przysz∏ych prób, wzrasta
nasza wiara i niezachwiane
zaufanie do Niego. Musimy
pami´taç, ˝e w wi´kszoÊci
przypadków boska pomoc

przychodzi jedynie wtedy, gdy wyka˝emy si´ wiarà, czyniàc
wszystko, co w naszej mocy (zob. Eter 12:6). Kiedy nadcho-
dzi pomoc, zazwyczaj przychodzi w sposób, który najlepiej
pomaga nam ujrzeç r´k´ Pana.

W II Ks. Moj˝eszowej 13:17–18 Pan powiedzia∏ Moj˝e-
szowi, w którym kierunku ma prowadziç dzieci Izraela w
drodze do ziemi obiecanej. Powiedzia∏, ˝e nie poprowadzi
Izraelitów najprostszà i najkrótszà drogà, poniewa˝ nie
mieli jeszcze wystarczajàcej wiary, aby zmierzyç si´ z Fili-
styƒczykami, którzy b´dà chcieli powstrzymaç ich przed za-
j´ciem ziemi. Mo˝emy znaleêç pocieszenie w wiedzy, ˝e
Pan nie da nam wyzwaƒ wi´kszych, ni˝ mo˝emy je znieÊç
(zob. 1 Nefi 3: 7). Jednak˝e pozwoli nam doÊwiadczyç wy-
zwaƒ, o których wie, ˝e mo˝emy je przezwyci´˝yç, po to,
byÊmy zbudowali naszà wiar´ i pewnoÊç. II Ks. Moj˝eszowa
14 opowiada o jednym z takich wyzwaƒ. Izraelici, po tym,

II Ks. Moj˝eszowa 14

PrzejÊcie przez Morze 
Czerwone

A

˝a∏owaç (w. 17) — zmieniç
zdanie

zwiàza∏ przysi´gà (w. 19) —
zawar∏ przymierze

49



jak wypróbowano ich wiar´, doÊwiadczyli cudu, który jesz-
cze raz pokaza∏ moc Boga, kiedy pomaga∏ On im w pozornie
niemo˝liwych do przezwyci´˝enia okolicznoÊciach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 14

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Moj˝eszowej 14 wykonaj zadanie
A lub B.

Udziel rady

Wykorzystaj konkretne pomys∏y i wyra˝enia z rozdzia∏u 14, aby
napisaç list zawierajàcy rad´, dla kogoÊ, kto ostatnio nawróci∏ si´
do KoÊcio∏a lub sta∏ si´ aktywny, a kto ma problemy z by∏ymi
przyjació∏mi i, jak si´ wydaje, ponownie sk∏ania si´ ku nim.

Dopasuj

Dopasuj pozycje z pierw-
szej kolumny do pozycji w
drugiej kolumnie i wyja-
Ênij, w jaki sposób sà one
ze sobà zwiàzane. JeÊli po-
trzebujesz pomocy, prze-
czytaj I List do Koryntian
10:1–4. Na marginesie, tam
gdzie zaczyna si´ II Ks.
Moj˝eszowa 14, mo˝esz za-
pisaç „I List do Koryntian
10:1–4”.

W jaki sposób wyra˝asz szcz´Êcie i wdzi´cznoÊç? Co robisz,
by pokazaç Panu, co czujesz? II Ks. Moj˝eszowa 15 mówi o
tym, jak Izraelici napisali i zaÊpiewali Panu pieÊƒ, kiedy w
cudowny sposób uciekli przez Morze Czerwone. Nied∏ugo po

II Ks. Moj˝eszowa 15

Szemranie, cz´Êç 1

Dzisiaj

Chrzest

Wyrzeczenie si´
Êwiatowych
sposobów po-
st´powania

Przyj´cie daru
Ducha Âwi´tego

˚ycie w Êwiecie,
gdzie trudno
jest znaleêç to,
co wspiera du-
chowoÊç

Czasy
Moj˝esza

Opuszczenie
Egiptu

Podró˝ przez
pustyni´

PrzejÊcie
przez Morze
Czerwone

S∏up ob∏oku i
ognia, baczàcy,
prowadzàcy
i chroniàcy
Izraelitów

B

A

okryj´ si´ chwa∏à kosztem
faraona (w. 4, 17–18) — Pan
mówi, ˝e ludzie b´dà ch´tniej
szanowaç Go jako Boga z po-
wodu tego, co uczyni z fara-
onem i armià egipskà

podniesiona r´ka (w. 8) —
buntowniczy

z jednej strony (w. 20) — po
stronie Egipcjan

z drugiej strony (w. 20) — po
stronie Izraelitów

nad ranem (w. 24) — od 2:00
do wschodu s∏oƒca

wyzwoleniu dzieci Izraela doÊwiadczy∏y kolejnego wyzwania.
Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 15:22–27, aby dowiedzieç si´,
jak Izraelici poradzili sobie z nast´pnym wyzwaniem.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 15:22–27

Studiowanie pism Êwi´tych

Jaki jest twój ulubiony hymn?

Kiedy Izraelici byli szcz´Êliwi i wdzi´czni, Êpiewali Panu. Który
hymn sprawia, ˝e czujesz, i˝ jesteÊ bli˝ej Boga? WyjaÊnij dla-
czego. W swoim wyjaÊnieniu wykorzystaj s∏owa hymnu.

Co zamierzasz z tym zrobiç?

1. Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 15:22–27 i porównaj to, co zrobi∏
lud, z tym, co zrobi∏ Moj˝esz, kiedy zdali sobie spraw´ z
braku wody.

2. Czego mo˝esz nauczyç si´ z ró˝nych sposobów reakcji
Moj˝esza i ludu na to wyzwanie?

Zadanie nieobowiàzkowe

Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 15:22–27; Alma 36:17–21 i wyja-
Ênij, jaki mo˝e byç duchowy wymiar fizycznego doÊwiadcze-
nia w Mara.

II Ks. Moj˝eszowa 15 odnotowuje, ˝e dzieci Izraela „szem-
ra∏y”, czyli narzeka∏y na Moj˝esza i na Pana, kiedy mia∏y
jakiÊ problem. Trudno nam zrozumieç, jak mogli narzekaç,
kiedy niedawno byli Êwiadkami wielkiego cudu rozdzielenia
Morza Czerwonego. Jednak˝e musimy pami´taç, ˝e chocia˝
niewola ogranicza∏a wolnoÊç Izraelitów, zapewnia∏a im jed-
noczeÊnie niezb´dne Êrodki do ˝ycia, podobne do Êrodków
zapewnianych osobie w wi´zieniu. Jako ˝e dzieci Izraela
mia∏y ograniczonà wolnoÊç podejmowania decyzji, ludzie ci
byli niedojrzali duchowo. W zwiàzku z tym, ˝e Pan jest za-
interesowany naszym wzrastaniem, chce — a nawet wy-
maga — abyÊmy podejmowali decyzje. Kiedy potrzebujemy
Jego pomocy, zapewnia nam jà w taki sposób, który wymaga
od nas wykonywania trudnych rzeczy, co podbudowuje nas i
wzmacnia. Szemranie Panu jest okazywaniem tego, i˝ brak
nam wiary w to, ˝e On wie, co jest dla nas najlepsze.

II Ks. Moj˝eszowa 16

Szemranie, cz´Êç 2

C

B

A

szemra∏ (w. 24) — narzeka∏

przepisy (w. 25–26) — przy-
kazania

doÊwiadczy∏ (w. 25) — wy-
próbowa∏
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II Ks. Moj˝eszowa 16–17 zawiera wiele s∏ów szemrania
dzieci Izraela. W trakcie czytania tych rozdzia∏ów odszukaj,
czego Pan naucza∏ dzieci Izraela, aby je wzmocniç i daç im
wi´kszy powód, by darzy∏y Go zaufaniem.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 16

Studiowanie pism Êwi´tych

Jaki by∏ cel spuszczenia manny?

1. Jaki by∏ jeden z celów spuszczenia manny, wed∏ug s∏ów II Ks.
Moj˝eszowej 16:4?

2. Jak sàdzisz, na podstawie rozdzia∏u 16, w jaki sposób spusz-
czenie manny mog∏o wype∏niç cel, podany w wersecie 4?

W jaki sposób manna symbolizuje
Chrystusa?

Przeczytaj Ew. Jana 6:31–35, 48–51 i napisz, w jaki sposób manna
jest podobna do Jezusa Chrystusa i w jaki sposób jesteÊmy po-
dobni do dzieci Izraela. Byç mo˝e zainteresuje ci´ fakt, ˝e po he-
brajsku Betlejem (miasto narodzin Jezusa) oznacza „dom chleba”.

Na kogo naprawd´ narzekasz?

Przeciwko komu tak naprawd´ szemrasz, kiedy szemrasz
przeciwko swoim przywódcom? (zob. II Ks. Moj˝eszowa 16:8;
NiP 84:36).

Podczas czytania II Ks. Moj˝eszowej 17 zastanów si´ nad
tym: byç spragnionym i pragnàç wody nie jest grzechem.
Dlaczego wi´c Pan nie by∏ zadowolony z dzieci Izraela?

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 17

mia∏ przewag´ (w. 11) — wy-
grywa∏

wbij (w. 14) — powiedz

II Ks. Moj˝eszowa 17

Szemranie, cz´Êç 3

C

B

A

ile mu potrzeba (w. 4) — po-
trzebna iloÊç

omer (w. 16, 18, 22, 32, 36) —
oko∏o dwóch litrów

pozostawia (w. 19) — zacho-
wuje, zaoszcz´dza

pokry∏o si´ robactwem (w.
20) — wda∏y si´ robaki lub
larwy much

rozkaza∏ (w. 24) — przykaza∏

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Moj˝eszowej 17 wykonaj zadanie
A lub B.

Co byÊ powiedzia∏?

Co byÊ powiedzia∏ i dlaczego byÊ to powiedzia∏, gdybyÊ móg∏
przez pi´ç minut przemawiaç do Izraelitów po wydarzeniach,
zapisanych w II Ks. Moj˝eszowej 17?

Jak to si´ dzieje dzisiaj?

Porównaj, co ludzie chcieli zrobiç z prorokiem Moj˝eszem w II Ks.
Moj˝eszowej 17:4, z tym, co Aaron i Chur zrobili dla Moj˝esza w
wersetach 10–13.

Jak reagujesz, kiedy ludzie krytykujà ci´? A co, jeÊli majà ra-
cj´? Czy przyjà∏byÊ ich opinie i zmieni∏ si´, czy mo˝e sprze-
cza∏byÊ si´ tylko po to, by uchroniç swà dum´? Moj˝esz by∏
wielkim prorokiem, ustanowionym nad wszystkimi ludêmi.
Jednak˝e zwróç uwag´ na to, co sta∏o si´ w II Ks. Moj˝eszowej
18, kiedy ktoÊ krytykowa∏ dzia∏ania Moj˝esza i zasugerowa∏,
co móg∏by zmieniç. W tym przypadku osoba, która krytyko-
wa∏a Moj˝esza, nie chcia∏a mieç z tego ˝adnych osobistych
korzyÊci. Cz∏owiek ten by∏ zainteresowany jedynie pomocà
komuÊ, kogo kocha∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 18

Studiowanie pism Êwi´tych
Moj˝esz próbowa∏ robiç wszystko.

Przywódca
Moj˝esz

Wojsko
Jozue

Mówca
Aaron

Sprawy duchowe
Moj˝esz

Edukacja
Moj˝esz

Podró˝
Moj˝esz

Sàdownictwo
Moj˝esz

Pisma Êwi´te
Moj˝esz

Ofiary
Moj˝esz

Pomoc bytowa
Moj˝esz

Planowanie
Moj˝esz

Polityka
Moj˝esz

pok∏oni∏ si´ (w. 7) — sk∏oni∏
g∏owà, okazujàc szacunek

trudy (w. 8) — k∏opoty

przepisy (w. 16) — przy-
kazania

sprawy (w. 19) — problemy

upatrz (w. 21) — wybierz

nieprzekupny (w. 21) —
osoba, która nie pragnie rze-
czy nale˝àcych do innych

II Ks. Moj˝eszowa 18

Uchronienie Moj˝esza przed
przem´czeniem

B

A
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Pan naucza∏ Moj˝esza na temat organizacji przywództwa nad
dzieçmi Izraela.

Uchronienie Moj˝esza przed
„[m´czeniem] si´”

Narysuj w notatniku tabel´
takà, jak ta obok i uzupe∏nij
jà informacjami, które prze-
czyta∏eÊ w II Ks. Moj˝eszowej
18:13–26.

Czego uczymy si´ z przyk∏adu Moj˝esza?

Czego uczymy si´ o Moj˝eszu ze sposobu, w jaki zareagowa∏ na
krytyk´ Jetra?

Moj˝esz by∏ na górze Synaj,
kiedy Pan wezwa∏ go, by wy-
zwoli∏ Izraelitów z niewoli
egipskiej (zob. II Ks. Moj˝e-
szowa 3). Pan obieca∏ Moj˝e-
szowi, ˝e po wyprowadzeniu
dzieci Izraela, „[s∏u˝yç b´dà]
Bogu na tej górze”, to zna-
czy, na górze Synaj (II Ks.
Moj˝eszowa 3:12). Po cudzie
rozdzielenia Morza Czerwo-
nego Moj˝esz napisa∏ pieÊƒ,
w której powiedzia∏, ˝e Pan

wyprowadzi∏ Izraelitów z Egiptu tak, aby mogli byç w
Jego „Âwiàtyni”, która jest „na górze dziedzictwa [Jego]”
(II Ks. Moj˝eszowa 15:17). 

II Ks. Moj˝eszowa 19

Góra Synaj

B

Sytuacja

Dlaczego
pojawi∏ si´
problem

Proponowane
rozwiàzanie

KorzyÊci
wdro˝enia
rozwiàzania

Co zrobi∏
Moj˝esz

A

Prze∏o˝ony
nad 1000

Prze∏o˝ony
nad 1000

Przywódca
Moj˝esz

Prze∏o˝ony
nad 1000

Prze∏o˝ony
nad 50

Prze∏o˝ony
nad 50

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 100

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Prze∏o˝ony
nad 10

Od chwili powo∏ania Moj˝esza na proroka, cz´Êcià planu Boga
by∏o przyprowadzenie dzieci Izraela na gór´ Synaj — miejsce
uÊwi´cone przez Pana. Zgodnie ze s∏owami Nauk i Przymie-
rzy, Moj˝esz stara∏ si´ przyprowadziç swój lud przed oblicze
Pana, poprzez obrz´dy kap∏aƒskie (zob. NiP 84:19–24). Dzi-
siaj moglibyÊmy powiedzieç, ˝e chcia∏ zabraç ich do Êwiàtyni,
aby otrzymali moc z wysokoÊci. Dla Moj˝esza i dzieci Izraela
góra Synaj by∏a Êwiàtynià — miejscem, gdzie Pan móg∏ daç
si´ poznaç Swojemu ludowi. Pami´taj o tym, kiedy b´dziesz
czytaç II Ks. Moj˝eszowà 19.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 19

II Ks. Moj˝eszowej 19 — Exodus jako symbol
naszej powrotnej podró˝y przed oblicze Boga
Poni˝szy diagram pokazuje szkic w´drówki dzieci Izraela jako
grupy, ukazujàc ich podró˝ jako metafor´ drogi, którà podejmu-
jemy, kiedy staramy si´ powróciç przed oblicze Boga.

Studiowanie pism Êwi´tych

Moj˝esz wchodzi na gór´ Synaj i
schodzi z niej

II Ks. Moj˝eszowa 19 zawiera opowieÊç o tym, jak Moj˝esz trzy
razy wchodzi∏ i schodzi∏ z góry Synaj. Moj˝esz wszed∏ na Synaj,
aby porozmawiaç z Panem, a nast´pnie zszed∏ z góry, aby prze-
kazaç ludziom s∏owa Pana. W tym samym czasie Moj˝esz pró-
bowa∏ przygotowaç ludzi, aby byli wystarczajàco godni tego, by
równie˝ wejÊç na gór´ i obcowaç z Panem. Nast´pujàcy diagram, 

A

Âwiat

Ziemia
Egiptu

Morze
Czerwone

S∏up
ob∏oku
i ognia

Pustynia

Góra
Synaj

Ziemia
obiecana

Ograniczenia ustanowione po to, by uniemo˝liwiç ludziom
wejÊcie do obecnoÊci Boga, dopóki nie b´dà godni

Chrzest
Duch

Âwi´ty

Podró˝
przez Êwiat

w stron´ Boga Âwiàtynia
Królestwo
celestialne

szczególna (w. 5) — „’warto-
Êciowy skarb’, ‘przygoto-
wana’ lub ‘wybrana przez
Boga’” (Russell M. Nelson w:
Conference Report, kwiec.
1995, 44 lub Ensign, maj
1995, 34).

przygotowali si´ na Êwi´to,
oczyszczà, miej jà za Êwi´tà
(w. 10, 14, 22–23) — uczyniç
Êwi´tym, nieskalanym i
czystym

granice (w. 12, 23) — ograni-
czenia

strze˝cie si´ (w. 12) — bàdê-
cie ostro˝ni

przestrze˝, przestrzega∏eÊ (w.
21, 23) — naka˝, nakaza∏eÊ

aby ich nie pobi∏ (w. 22, 24)
— aby im si´ ukaza∏
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zawierajàcy szkic w´drówki Moj˝esza na gór´ Synaj i w dó∏,
mo˝e pomóc ci w uporzàdkowaniu informacji z tego rozdzia∏u.

Podsumuj, co wydarzy∏o si´ za ka˝dym razem, wspomnianym
powy˝ej. Przeczytaj w II Ks. Moj˝eszowej 20–23; 24:1–8, co sta∏o
si´ nast´pnym razem, kiedy Moj˝esz wszed∏ na gór´ Synaj.

Przygotuj si´ do pójÊcia do Êwiàtyni

Starszy J. Ballard Washburn, Siedemdziesiàty, powiedzia∏: „Nie
mo˝emy iÊç do Jego Êwi´tego domu, nie b´dàc godnym, nie pod-
dajàc si´ sàdom Bo˝ym. Poniewa˝ Bóg nie pozwoli na to, by z
Niego kpiç” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 12–13 lub Ensign,
maj 1995, 11–12).

1. Wypisz prawdy, jakie wypowiedzia∏ Moj˝esz lub Pan w II Ks.
Moj˝eszowej 19, które podkreÊlajà wa˝noÊç tego, o czym na-
ucza∏ Starszy Washburn.

2. Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy byli godni, zanim wejdziemy
do Êwiàtyni? (zob. NiP 97:15–17, by uzyskaç wa˝nà pomoc).

II Ks. Moj˝eszowa 20

Dziesi´cioro Przykazaƒ

B

Pierwsza w´drówka Druga w´drówka Trzecia w´drówka

Wersety
7–8

Na gór´
Synaj

Na gór´
Synaj

Na gór´
Synaj

W dó∏,
do ludzi

W dó∏,
do ludzi

W dó∏,
do ludzi

Wersety
14–20

Werset
25

Wersety
3–6

Wersety
9–13

Wersety
20–24

Starszy Bernard P. Brockbank, Asystent Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Dziesi´cioro Przykazaƒ, da-
nych przez Boga, nadal stanowi podstawowà cz´Êç ˝ycia na
sposób Bo˝y i podstawowà cz´Êç ewangelii królestwa. Spo-
sób, w jaki ˝yjemy i szanujemy Pana oraz Jego przykazania
w domu, ma zwiàzek ze stopniem Chwa∏y, na jakà zas∏u-
˝ymy w ˝yciu przysz∏ym. Gdyby ca∏a ludzkoÊç ˝y∏a wed∏ug
Dziesi´ciorga Przykazaƒ, cieszylibyÊmy si´ szacunkiem dla
samych siebie, pokojem, mi∏oÊcià i szcz´Êciem na tej ziemi”
(w: Conference Report, paêdz. 1971, 41 lub Ensign, grudz.
1971, 63).

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 20

Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— II Ks. Moj˝eszowa 20:3–17

Czwarte i piàte przykazanie (zob. II Ks. Moj˝eszowa 20:8–12)
mówi nam, co powinniÊmy robiç. Pozosta∏e przykazania mówià
nam, czego nie robiç. Przepisz przykazania, które mówià o tym,
czego „nie b´dziesz” robiç, w formie wypowiedzi twierdzàcych
„b´dziesz” — abyÊ móg∏ zobaczyç, w jaki sposób przestrzegaç
ka˝dego przykazania.

Co myÊlisz?

Jak myÊlisz, na które z Dziesi´ciorga Przykazaƒ Êwiat potrze-
buje dziÊ zwróciç wi´kszà uwag´? Dlaczego?

Jak zareagowa∏y?

1. Co zrobi∏y dzieci Izraela po tym, jak us∏ysza∏y i ujrza∏y to,
co opisano w II Ks. Moj˝eszowej 19–20? (zob. tak˝e II Ks.
Moj˝eszowà 20:18–21).

2. Jak sàdzisz, dlaczego niektórzy ludzie decydujà si´ nie zbli-
˝aç do Boga ani oddalaç od Niego?

II Ks. Moj˝eszowa 21–23

Oko za oko i zàb za zàb

C

B

A

podobizna (w. 4) — przed-
miot kultu

cokolwiek (w. 4) — tu: obraz,
posàg lub inne przedstawienie

wina (w. 5) — grzech

nadu˝ywa (w. 7) — u˝ywa
bez zamiaru oddawania czci

ociosany (w. 25) — wyci´ty i
obrobiony
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II Ks. Moj˝eszowa 21–23 zawiera Êcis∏e, podane na konkret-
nych przypadkach zastosowanie praw Bo˝ych. Na przyk∏ad,
przykazanie „nie zabijaj” jest jednym z Dziesi´ciorga
Przykazaƒ, ale co zrobiç, jeÊli powa˝nie kogoÊ zranisz? Jaka
jest ró˝nica mi´dzy zabiciem zwierz´cia a cz∏owieka? II Ks.
Moj˝eszowa 21–23 omawia wiele tego rodzaju pytaƒ, a
tak˝e opisuje kar´, która mo˝e zostaç wymierzona za z∏ama-
nie przykazania. Podane kary stanowià kar´ maksymalnà za
z∏amanie prawa i niekoniecznie sà wymierzane automatycz-
nie. Ta zasada Starego Testamentu zosta∏a zastàpiona przez
ewangeli´ Jezusa Chrystusa (zob. Ew. Mateusza 5:38–48).

Moj˝esz wyjaÊni∏ dzieciom
Izraela prawa Bo˝e w II Ks.
Moj˝eszowej 20–23. Ludzie,
po to by mogli robiç jakiekol-
wiek post´py, najpierw musieli
zobowiàzaç si´, ˝e b´dà ˝yç
zgodnie z tymi prawami. II
Ks. Moj˝eszowa 24 mówi o
zobowiàzaniu si´ Izraelitów,
które przygotowa∏o ich na

przyj´cie wy˝szych praw zwiàzanych ze Êwiàtynià. W kon-
sekwencji tego Pan ponownie, po raz czwarty, wezwa∏
Moj˝esza na Synaj, aby daç mu dalsze informacje na temat
obrz´dów, które pozwolà ludziom wejÊç do obecnoÊci Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 24

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak wa˝ne sà przymierza?

1. Do czego lud zobowiàza∏ si´ w przymierzu, po tym, jak
Moj˝esz da∏ im prawa Bo˝e? (zob. II Ks. Moj˝eszowa 24:3–8).

A

jednog∏oÊnie (w. 3) — w po-
czuciu jednoÊci

najprzedniejsi (w. 11) —
przywódcy

nie wyciàgnà∏ swojej r´ki (w.
11) — moc Boga nie wyrzà-
dzi∏a krzywdy Izraelitom; w

normalnych okolicznoÊciach
ujrzenie Boga by∏oby czymÊ
ponad ich wytrzyma∏oÊç

s∏uga (w. 13) — pomocnik

II Ks. Moj˝eszowa 24

Siedemdziesi´ciu starszych
widzi Boga

2. Co si´ sta∏o, zgodnie ze s∏owami II Ks. Moj˝eszowej 24:9–11, z
siedemdziesi´cioma starszymi w Izraelu, dlatego i˝ zawarli to
przymierze?

3. Co si´ stanie, zgodnie z obietnicà Pana, kiedy zawrzesz z Nim
przymierza i dotrzymasz ich? (zob. Mosjasz 18:8–10; NiP 20:77,
79). W jaki sposób te obietnice odnoszà si´ do tego, co przyda-
rzy∏o si´ Moj˝eszowi i siedemdziesi´ciu starszym?

II Ks. Moj˝eszowa 25–27, 30 zawiera wskazówki, jakie
da∏ Pan Moj˝eszowi w kwestii zbudowania przybytku.
Przybytek by∏ Êwi´tym miejscem dla dzieci Izraela tak,
jak Êwi´tym miejscem jest dla nas dziÊ Êwiàtynia. Ten
przybytek mia∏ byç przenoÊny, poniewa˝ dzieci Izraela
cz´sto w´drowa∏y po pustyni. Wskazówki dotyczàce bu-
dowy przybytku sà bardzo szczegó∏owe, co pomaga nam
zrozumieç, ˝e wszystko, co jest zwiàzane ze Êwiàtynià,
jest wa˝ne dla Pana, kiedy naucza On i daje natchnienie
Swemu ludowi. Budowa i wyposa˝enie Êwiàtyni uczà nas
wa˝nych zasad, które sprawiajà, ˝e chcemy poczuç, i˝ je-
steÊmy bli˝ej Niego i ˝e chcemy przestrzegaç Jego przyka-
zaƒ.  Szkic przybytku z nast´pnej strony podaje nazwy
ka˝dego przedmiotu czy elementu przybytku. Zawiera te˝
kilka sugestii na temat tego, czego te elementy uczà nas o
Bogu i planie, jaki ma On dla Swoich dzieci.

Informacje z II Ks. Moj˝eszowej 25–27, 30, mówiàce o przy-
bytku, zast´pujà cz´Êci zatytu∏owane „Zrozumienie pism
Êwi´tych” i „Studiowanie pism Êwi´tych”. Ka˝dy z poni˝-
szych punktów zawiera zadanie pomocne w studiowaniu
fragmentów z pism Êwi´tych, które masz ukoƒczyç w swoim
notatniku, a które powinno pomóc ci w lepszym zrozumie-
niu tego, w jaki sposób przybytek i jego wyposa˝enie na-
uczajà zasad ewangelii.

II Ks. Moj˝eszowa
25–27, 30
Przybytek
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Przybytek

Jedynie upowa˝nieni ludzie mogli
dotknàç Skrzyni Przymierza (zob.
II Ks. Moj˝eszowa 25:10–22), dla-
tego przytwierdzono drà˝ki, które
pozwala∏y jà nieÊç. Wewnàtrz
skrzyni znajdowa∏y si´ kamienne
tablice, zawierajàce prawo, spi-
sane przez Pana. Póêniej umiesz-
czono tam równie˝ dzban z

mannà i lask´ Aarona. Wieko symbolizuje obecnoÊç Boga. Raz
do roku kap∏an dokonywa∏ obrz´du na wieku, aby dokonaç za-
doÊçuczynienia za lud (zob. informacje przy III Ks. Moj˝eszowej
16, na str. 62). Co powiedzia∏ Pan Moj˝eszowi w II Ks. Moj˝e-
szowej 25:22 na temat wieka?

Na stole na chleby pok∏adne
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 23–30)
le˝a∏o dwanaÊcie du˝ych bochen-
ków chleba. W ka˝dy dzieƒ Sa-
batu chleby by∏y wymieniane i
zjadane przez kap∏anów. Chocia˝
II Ks. Moj˝eszowa nie mówi o
tym, w tradycji ˝ydowskiej za-
chowa∏o si´, ˝e na stole by∏o te˝

wino. Co mog∏y symbolizowaç chleb i wino?

Âwiecznik lub lichtarz (zob. II Ks.
Moj˝eszowa 25:31–40) jest zna-
nym symbolem wiary ˝ydowskiej
i cz´sto nazywany jest tak, jak po
hebrajsku — menora. W górnej
cz´Êci Êwiecznika siedem pojem-
niczków nape∏nianych by∏o czystà
oliwà z oliwek, do której wk∏a-
dano knot i zapalano. Liczba
siedem symbolizuje poÊród He-

brajczyków skoƒczonà ca∏oÊç, czyli doskona∏oÊç. PrzypowieÊç o
dziesi´ciu pannach, którà opowiedzia∏ Jezus, daje nam wska-
zówk´ na temat tego, co symbolizuje oliwa w lampie (zob. Ew.

Âwi´ty Êwiecznik
lub lichtarz

Stó∏ na chleby pok∏adne

Skrzynia Przymierza

ObecnoÊç Boga NajÊwi´tsze miejsce
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 25:22)

Zas∏ona

O∏tarz kadzidlany
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 30:1–10)

Skrzynia Przymierza
(zob. II Ks. Moj˝eszowa
25:10–22)

Celestialne

Terestialne

Telestialne

Âwi´ty Êwiecznik lub lichtarz
(menora; zob. II Ks. Moj˝eszowa 25:31–40)

Miejsce Êwi´te

Zewn´trzny dziedziniec

Kadê lub misa wody
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 30:17–21)

O∏tarz g∏ówny, czyli o∏tarz ofiarny
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 27:1–8)

Anielscy stra˝nicy

Modlitwa

˚ycie stosowne
ze Êwiat∏em
Ducha oraz
cia∏em i krwià
Chrystusa

Chrzest i odpuszczenie
grzechów

Pos∏uszeƒstwo i
ofiara

Stó∏ na chleby pok∏adne
(zob. II Ks. Moj˝eszowa 25:23–30)

Mateusza 25:1–13; NiP 45:56–59). Napisz, co twoim zdaniem,
symbolizuje oliwa.

Wszystkie ofiary ca∏opalne sk∏a-
dano na o∏tarzu ofiarnym (zob. II
Ks. Moj˝eszowa 27:1–8). Z∏o˝enie
ofiary by∏o pierwszà rzeczà, jakà
robi∏ cz∏owiek, kiedy wchodzi∏ do
przybytku, jeÊli pragnà∏ czyniç
dalszy post´p. O z∏o˝enie jakiej
ofiary prosi Pan Swój lud w dzi-
siejszych czasach (zob. 3 Nefi
9:19–20)? Które z pierwszych za-

sad i obrz´dów ewangelii symbolizowa∏ ten o∏tarz (zob. Zasady
Wiary 1:4)? Starszy Neal A. Maxwell powiedzia∏: „Prawdziwym
aktem osobistej ofiary nie jest ani nawet nie by∏o umieszczenie
zwierz´cia na o∏tarzu. Jest nià ch´ç z∏o˝enia na o∏tarzu zwierz´-
cia, które jest w nas — a potem ch´tne obserwowanie, jak jest
ono trawione ogniem! Taka jest ‘[ofiara] dla [Pana] — skruszone
serce i pokorny duch’ (3 Nefi 9:20)” (Meek and Lowly [1987], 94).

Ka˝dego ranka i wieczoru na o∏ta-
rzu kadzidlanym umieszczano
rozpalone w´gle (zob. II Ks. Moj-
˝eszowa 30:1–10), a kap∏an pali∏
kadzid∏o. Przeczytaj Psalm 141:2
i Objawienie 5:8; 8:3–4 i wyjaÊnij,
co, twoim zdaniem, symbolizuje
ten o∏tarz.

Kap∏ani u˝ywali kadzi, aby si´
obmyç (zob. II Ks. Moj˝eszowa
30:18–21), przygotowujàc si´ do
wejÊcia do Êwi´tych miejsc przy-
bytku. W czasach Moj˝esza kadê
by∏a po prostu du˝à misà; jed-
nak˝e, kiedy Salomon wybudowa∏
sta∏à Êwiàtyni´, umieÊci∏ kadê na
grzbietach dwunastu wo∏ów. Jak

myÊlisz, czego Pan chcia∏ nauczyç Swój lud, umieszczajàc kadê
przy wejÊciu do Êwi´tszych miejsc przybytku?

II Ks. Moj˝eszowa 28–29 zawiera objawienie, jakie Pan
da∏ Moj˝eszowi na temat kap∏anów, którzy pracowali w
przybytku, wykonujàc obrz´dy za ludzi. Objawienia te
zawierajà wskazówki, odnoszàce si´ do tego, w jaki sposób
wyÊwi´caç i poÊwi´caç kap∏anów, jak majà si´ ubieraç i
jakie sà ich niektóre obowiàzki. Podobnie jak w przypadku
przybytku, zastanawianie si´ nad tymi symbolami mo˝e
nauczyç nas wi´cej o ewangelii i o tym, czego oczekuje
od nas Pan.

II Ks. Moj˝eszowa 28–29

Kap∏ani w Êwiàtyni

Kadê lub misa wody

O∏tarz kadzidlany

O∏tarz g∏ówny, czyli
o∏tarz ofiarny
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Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 28

II Ks. Moj˝eszowa 29

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Moj˝eszowej 28–29 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

W jaki sposób zostali powo∏ani?

Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 28:1; List do Hebrajczyków 5:1, 4;
Zasady Wiary 1:5. WyjaÊnij, jak Aaron i jego synowie zostali po-
wo∏ani na kap∏anów i w jaki sposób ich powo∏ania stanowià wzór
dla wszystkich, którzy otrzymujà urzàd kap∏aƒski w KoÊciele.

Przedstaw zarys Êwi´tej ceremonii

II Ks. Moj˝eszowa 29:1–21 opisuje, w jaki sposób kap∏an by∏ po-
Êwi´cany, czyli wyÊwi´cany do pracy w przybytku. Przedstaw
zarys ceremonii, opisujàc, co mia∏o miejsce, w oparciu o nast´-
pujàce wersety:

• Pierwsze dzia∏anie (zob. w. 4)

• Drugie dzia∏anie (zob. w. 5–6)

• Trzecie dzia∏anie (zob. w. 7)

• Czwarte dzia∏anie (zob. w. 10–14)

B

A

Zawój
(zob. II Ks. Moj˝eszowa
28:36–38)

NapierÊnik
(zob. II Ks. Moj˝eszowa
28:15–30)

P∏aszcz
(zob. II Ks. Moj˝eszowa
28:31–35)

Efod
(zob. II Ks. Moj˝eszowa
28:6–12)

wieczysta ustawa (w. 9) —
wiecznotrwa∏y obrz´d

woƒ (w. 18, 41) — zapach

rozczyniona (w. 40) — zmie-
szana

hin (w. 40) — oko∏o szeÊciu
litrów

poÊwi´cone, poÊwi´c´ (w.
43–44) — uczyni´ Êwi´tym

ku pami´ci (w. 29) — aby pa-
mi´taç

• Piàte dzia∏anie (zob. w. 15–18)

• Szóste dzia∏anie (zob. w. 19–21)

Co to symbolizuje?

Uszy, r´ce oraz stopy Aarona i jego synów zosta∏y poÊwi´cone
krwià. Wiemy, ˝e krew symbolizowa∏a ZadoÊçuczynienie
Chrystusa, które ma moc uÊwi´cenia nas. Co symbolizujà uszy,
r´ce oraz stopy, i czego te symbole uczà nas na temat przygotowa-
nia si´ do pójÊcia do Êwiàtyni, aby wype∏niç obowiàzki Êwiàtynne?

II Ks. Moj˝eszowa 31 mówi, w jaki sposób Pan powo∏a∏ zr´cz-
nych w rzemioÊle m´˝czyzn, by pomagali w budowie przy-
bytku i jego wyposa˝enia. Posuwanie pracy nad budowà
królestwa Bo˝ego naprzód wymaga wielu ró˝norodnych talen-
tów. A zatem umiej´tnoÊci zwiàzane z budowaniem, sztukà,
biznesem itp. mogà pomóc w budowie królestwa Pana, kiedy
Jemu poÊwi´camy te talenty. II Ks. Moj˝eszowa 31 zawiera
te˝ s∏owa przypomnienia, jakie Pan skierowa∏ do Izraela, aby
ten powstrzymywa∏ si´ od pracy w Sabat — nawet pracy w
Jego przybytku.

II Ks. Moj˝eszowa opowiada o tym, jak Moj˝esz wszed∏
na gór´ Synaj i przez czterdzieÊci dni obcowa∏ z Panem.
W wyniku tego Moj˝esz otrzyma∏ objawienia, które znaj-
dujà si´ w II Ks. Moj˝eszowej 25–31. Zanim Moj˝esz
wszed∏ na gór´, dzieci Izraela zawar∏y z Bogiem przymie-
rze, ˝e b´dà przestrzegaç przykazaƒ, objawionych do tej
pory za poÊrednictwem Moj˝esza, z Dziesi´ciorgiem
Przykazaƒ w∏àcznie. Jak wspomnieliÊmy wczeÊniej, zobo-
wiàzanie Izraelitów do ˝ycia w zgodzie z Dziesi´ciorgiem
Przykazaƒ by∏o wa˝ne, aby mogli otrzymaç wi´ksze b∏o-
gos∏awieƒstwa, o jakie Moj˝esz prosi∏ Pana na górze Sy-
naj. JeÊli Izraelici z∏amaliby Dziesi´cioro Przykazaƒ,
utraciliby dodatkowe b∏ogos∏awieƒstwa, jakie Pan prag-
nà∏ im daç. Niestety, w∏aÊnie tak si´ sta∏o.

II Ks. Moj˝eszowa 32

Z∏oty cielec

II Ks. Moj˝eszowa 31

M´˝czyêni powo∏ani do 
pracy w przybytku

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 32

II Ks. Moj˝eszowa 32:26 — „Kto jest za Panem?”
Starszy George Albert Smith, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kwo-
rum Dwunastu Aposto∏ów, podkreÊli∏ wa˝noÊç pozostawania
po stronie Pana: „Istnieje dobrze zdefiniowana linia graniczna,
która oddziela terytorium Pana od terytorium Lucyfera. JeÊli je-
steÊmy po stronie Pana, Lucyfer nie mo˝e tam przyjÊç i kusiç
nas, lecz jeÊli przejdziemy t´ lini´, wkraczajàc na jego teryto-
rium, jesteÊmy w jego mocy. Kiedy przestrzegamy przykazaƒ
Pana, jesteÊmy po Jego stronie, lecz jeÊli nie jesteÊmy pos∏uszni
Jego naukom, dobrowolnie wkraczamy w stref´ pokusy i zach´-
camy si∏y zniszczenia, które sà tam zawsze. Skoro o tym wiemy,
powinno nam zale˝eç na tym, abyÊmy zawsze byli po stronie
Pana” („Our M. I. A.”, Improvement Era, maj 1935, 278).

Studiowanie pism Êwi´tych

Czy mieli oni krótkà pami´ç?

Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 i odpowiedz
na nast´pujàce pytania:

1. Które z Dziesi´ciorga Przykazaƒ z∏ama∏y dzieci Izraela w II Ks.
Moj˝eszowej 32?

2. Jak myÊlisz, dlaczego zrobili to, co zrobili?

Zastosuj zasad´

1. Czym sà kuszeni wspó∏czeÊni ludzie, ˝e okazujà zniecierpli-
wienie co do sposobu post´powania Boga i ∏amià Jego przy-
kazania?

2. W jaki sposób ten brak cierpliwoÊci mo˝e byç uwa˝any za
oddawanie czci fa∏szywemu bogu?

Dowiedz si´ o grzechu i pokucie

W II Ks. Moj˝eszowej 32:19–29 Moj˝esz szybko nawo∏uje lud do
odpokutowania. Czego mo˝emy nauczyç si´ na temat skutków
grzechu i wymagaƒ pokuty, na podstawie tego, jak postàpi∏
Moj˝esz i tego, co si´ sta∏o?

II Ks. Moj˝eszowa 33

Moj˝esz ponownie 
widzi Pana

C

B

A

ula∏ (w. 4) — uformowa∏

ulany (w. 8) — wykonany z
wytopionego metalu

twardego karku (w. 9) —
dumni

gniew (w. 10, 12) — z∏oÊç

wytrac´ (w. 10, 12) — zniszcz´

∏agodzi∏ (w. 11) — b∏aga∏,
prosi∏ z wielkim uczuciem

w z∏ym zamiarze (w. 12, 22)
— dla z∏ego celu, ze z∏ych
pobudek

wyma˝ (w. 32–33) — usuƒ

Poniewa˝ dzieci Izraela z∏ama∏y przymierze zawarte z Pa-
nem poprzez czczenie z∏otego cielca, z w∏asnej woli sta∏y si´
niegodne przebywania w obecnoÊci Pana. Jednak˝e Pan nie
porzuci∏ Swego ludu. Mimo ˝e dzieci Izraela nie mog∏y
przebywaç w Jego obecnoÊci, w II Ks. Moj˝eszowej 32:34
Pan obieca∏, ˝e razem z nimi do ziemi obiecanej pójdzie Jego
anio∏. II Ks. Moj˝eszowa 33 zawiera historie, które pokazujà
ró˝nic´ pomi´dzy relacjami Izraelitów z Panem a relacjami
Moj˝esza z Panem. Ta ró˝nica powinna sk∏oniç nas do za-
dania sobie pytania, czy pragniemy i b´dziemy staraç si´ o
pe∏ni´ b∏ogos∏awieƒstw Pana, czy po prostu pozwolimy, by
jedynie prorocy i inni przywódcy KoÊcio∏a mieli znamienne
doÊwiadczenia duchowe. Co musimy zrobiç, jeÊli pragniemy
pe∏ni b∏ogos∏awieƒstw Pana?

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 33

Studiowanie pism Êwi´tych

Co stracili?

1. Znajdê s∏owo, jakim Pan opisa∏ dzieci Izraela w wersecie 3 i 5,
II Ks. Moj˝eszowej 33. Prawdopodobnie b´dziesz chcia∏ zazna-
czyç te fragmenty w piÊmie Êwi´tym. Co oznacza to s∏owo?

2. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa utraci∏y dzieci Izraela z powodu opi-
sanej powy˝ej postawy, wed∏ug wersetów 7–11?

3. Napisz krótki przyk∏ad tego, w jaki sposób ktoÊ w dzisiej-
szych czasach mo˝e straciç wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, z
powodu takiej samej postawy.

Bàdê misjonarzem, który korzysta z
wersetu z pisma Êwi´tego do opanowania

Twoi zainteresowani mówià, ˝e nie wierzà w histori´ Józefa
Smitha o Pierwszej Wizji, poniewa˝ twierdzà, i˝ wed∏ug Biblii
cz∏owiek nie mo˝e zobaczyç Boga. Mogà przeczytaç ci II Ks.
Moj˝eszowà 33:20. WyjaÊnij, w jaki sposób byÊ im odpowie-
dzia∏, korzystajàc z II Ks. Moj˝eszowej 33:11 i dwóch innych
fragmentów z Biblii, pokazujàcych, ˝e cz∏owiek naprawd´
mo˝e zobaczyç Boga. Byç mo˝e b´dziesz musia∏ skorzystaç z
pomocy do studiowania w swoich pismach Êwi´tych. Obok II Ks.
Moj˝eszowej 33:11 mo˝esz zapisaç odsy∏acze, które znalaz∏eÊ.

II Ks. Moj˝eszowa 34

Ni˝sze prawo

B

A

s∏owa (w. 4) — wieÊci

ozdoby (w. 4, 6) — strojny
ubiór i bi˝uteria

zmi∏uj´ si´ (w. 19) — b´d´
dobry i pe∏en wspó∏czucia

rozpadlina (w. 22) — szczelina
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Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Moj˝eszowa 34

wyciosaj, wyciosa∏ (w. 1, 4)
— wytnij, wycià∏

odpuÊç (w. 9) — wybacz

straszne (w. 10) — budzàce
respekt

wystrzegaj si´ (w. 12) —
bàdê ostro˝ny

pu∏apka (w. 12) — zasadzka

Êwi´te drzewa (w. 13) —
miejsca oddawania czci fa∏-
szywym bogom

Zazdrosny (w. 14) — majàcy
g∏´bokie uczucia i oczekujàcy
wiernoÊci

nierzàd (w. 15–16) — pozo-
stawanie niewiernym Bogu

odlewany (w. 17) — wyko-
nany z przetopionego metalu

z pró˝nymi r´koma (w. 20)
— bez zap∏acenia ceny od-
kupienia

Na górze Synaj Moj˝esz otrzyma∏ od Pana prawa, przykaza-
nia, obrz´dy i przymierza, które zosta∏y spisane na kamien-
nych tablicach. Kiedy Moj˝esz zszed∏ z Synaju i ujrza∏, jak
dzieci Izraela oddajà czeÊç z∏otemu cielcowi, rzuci∏ tablice na
ziemi´ i roztrzaska∏ je (zob. II Ks. Moj˝eszowà 32:15–19).
Izraelici nie dowiedli tego, i˝ sà godni otrzymania wszyst-
kiego, co zapisano na tablicach.

My te˝ mo˝emy utraciç wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, jeÊli b´-
dziemy niepos∏uszni. Jednak˝e Pan okaza∏ cierpliwoÊç dzie-
ciom Izraela i da∏ im mo˝liwoÊç odpokutowania i powrócenia
do Niego. Jako ˝e Pan pragnie nam pomóc, cz´sto daje dodat-
kowe lub nowe, dok∏adniejsze przykazania, które umo˝liwiajà
nam odpokutowanie, a ostatecznie otrzymanie pe∏ni b∏ogos∏a-
wieƒstw, jakie pragnie nam daç. II Ks. Moj˝eszowa 34 odno-
towuje dodatkowe przykazania, jakie Pan da∏ niepos∏usznym
dzieciom Izraela.

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego by∏y inne?

Przeczytaj Mosjasz 13:29–30; Nauki i Przymierza 84:19–27 i na-
pisz, dlaczego drugi zestaw tablic by∏ inny ni˝ pierwszy.

II Ks. Moj˝eszowa 35–40 opowiada o tym, jak dzieci Izraela
spe∏ni∏y nakaz Pana, dany w II Ks. Moj˝eszowej 25–30,
dotyczàcy przybytku. Wiele z tego, co zapisano w II Ks.
Moj˝eszowej 35–40, jest sformu∏owane podobnie jak w II Ks.
Moj˝eszowej 25–30, aby pokazaç, ˝e Izraelici starali si´ do-
k∏adnie wype∏niç nakaz Pana.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co si´ sta∏o podczas poÊwi´cenia
przybytku?

Przeczytaj II Ks. Moj˝eszowà 40:34–38 i napisz, co si´ sta∏o,
kiedy ukoƒczono budow´ przybytku.

A

II Ks. Moj˝eszowa 35–40

Budowa i poÊwi´cenie 
przybytku

A
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III Ksi´ga Moj˝eszowa

III Ks. Moj˝eszowa jest trzecià z pi´ciu ksiàg Moj˝esza (zob. „I Ks.
Moj˝eszowa, ksi´ga Moj˝esza i ksi´ga Abrahama” na str. 9). Za-
k∏adamy, ˝e wskazówki, podane w III Ks. Moj˝eszowej, zosta∏y
objawione Moj˝eszowi w czasie, kiedy by∏ na górze Synaj albo
nied∏ugo po wydarzeniach opisanych w II Ks. Moj˝eszowej, po-
niewa˝ cz´Êç wskazówek odnosi si´ do ofiar sk∏adanych w przy-
bytku. Ksi´ga ta nosi te˝ nazw´ Leviticus, co oznacza „odnoszàca
si´ do Lewitów”. Pan wybra∏ plemi´ Lewiego, aby troszczy∏o si´
o przybytek, pracowa∏o w nim i pomaga∏o reszcie domu Izraela
w dokonaniu obrz´dów w tym Êwi´tym miejscu. Wi´ksza cz´Êç III
Ks. Moj˝eszowej zawiera wskazówki, odnoszàce si´ do obrz´dów,
które mia∏y byç dokonywane w przybytku, kwalifikacji posiada-
czy kap∏aƒstwa, którzy mieli ich dokonywaç oraz obowiàzków lu-
dzi, zwiàzanych z tymi obrz´dami.

„Podr´cznik” dla Lewitów
Jako ˝e III Ks. Moj˝eszowa jest swoistym „podr´cznikiem” dla
Lewitów s∏u˝àcych w przybytku, zawiera wiele szczegó∏owych
wskazówek na temat ró˝nego rodzaju ofiar i praktyk religijnych,

które mogà wydawaç si´ dziwne lub nieznane wspó∏czesnemu
czytelnikowi. JeÊli spojrzysz wstecz na te nieznane ci praktyki,
mo˝esz poznaç wa˝ne prawdy dotyczàce grzechu, pokuty, wyba-
czenia, Êwi´toÊci i ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Przygotowanie do przestudiowania III Ks.
Moj˝eszowej

PRZEGLÑD III KS. MOJ˚ESZOWEJ

Opis

Uzyskaç usprawiedliwienie, co oznacza
uzyskaç wybaczenie grzechów i byç god-
nym przed Bogiem

Ofiary, które zadoÊç czynià za grzech lub
wyra˝ajà ch´ç oddania si´ Bogu

Prawa dla posiadaczy kap∏aƒstwa, którzy
pomagajà przy sk∏adaniu ofiar

Rozdzia∏y

III Ks. Moj˝eszowa
1–16

III Ks. Moj˝eszowa
1–7

III Ks. Moj˝eszowa
8–10

Cz´Êç 1



Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e prawo Moj˝eszowe by∏o „prze-
wodnikiem [wiodàcym nas] do Chrystusa” (List do Galacjan
3:24). Mówiàc innymi s∏owy, celem prawa Moj˝eszowego
by∏o udzielenie pomocy Izraelitom w skupieniu ich uwagi na
zasadach, które wskazywa∏y na Jezusa Chrystusa (zob. Jakub
4:4–5; Jarom 1:11; Alma 34:13–14). Prawo Moj˝eszowe by∏o
bardzo Êcis∏e i wymaga∏o wielu konkretnych dzia∏aƒ, które
mia∏y pomóc dzieciom Izraela w ciàg∏ym pami´taniu o Bogu
oraz ich obowiàzkach wzgl´dem Niego. Na przyk∏ad, zabicie
zwierz´cia na ofiar´ za grzech przypomina∏o cz∏owiekowi, ˝e
konsekwencje grzechu sà „Êmiertelne”. Z drugiej strony,
niewinne zwierz´, które odda∏o ˝ycie za grzeszàcà osob´,
równie˝ s∏u˝y∏o jako symbol tego, co stanie si´, kiedy bez-
grzeszny Zbawiciel przyjdzie na ziemi´ i przeleje za nas
Swà krew, wybawiajàc nas od grzechu.

III Ks. Moj˝eszowa 1 podaje wskazówki na temat ca∏opalnej
ofiary. Kap∏ani sk∏adali takà ofiar´ dwa razy dziennie. Po-
szczególni ludzie równie˝ mogli z∏o˝yç ofiar´ ca∏opalnà, aby
okazaç swe poÊwi´cenie i oddanie Bogu. Wiele wskazówek,
dotyczàcych ofiary ca∏opalenia, jest identycznych jak w przy-
padku innych ofiar, wyjaÊnionych w III Ks. Moj˝eszowej.
Najwi´ksza ró˝nica pomi´dzy ofiarà ca∏opalenia a innymi
ofiarami polega na tym, ˝e aby z∏o˝yç ofiar´ ca∏opalnà, nale-
˝a∏o ca∏e zwierz´ spaliç na o∏tarzu, co symbolizowa∏o ca∏ko-
wite oddanie, czyli poddanie si´ Bogu.

III Ks. Moj˝eszowa 1

Ofiara ca∏opalna

Prawa dla ludu dotyczàce czystoÊci

WyjaÊnienie dotyczàce Dnia Pojednania,
kiedy to ca∏y dom Izraela mo˝e byç
oczyszczony

Stanie si´ uÊwi´conym, tzn. stanie si´
bardziej Êwi´tym i oddanym Bogu

Osobista Êwi´toÊç

Âwi´toÊç w relacjach rodzinnych

Âwi´toÊç w relacjach spo∏ecznych i w
ramach kongregacji

Âwi´toÊç kap∏aƒstwa

Âwi´towanie i Êwi´te wydarzenia, które
zach´cajà do Êwi´toÊci

B∏ogos∏awieƒstwa, które p∏ynà z prze-
strzegania praw Bo˝ych

PoÊwi´cenie Panu dobytku

III Ks. Moj˝eszowa
11–15

III Ks. Moj˝eszowa
16

III Ks. Moj˝eszowa
17–27

III Ks. Moj˝eszowa
17

III Ks. Moj˝eszowa
18

III Ks. Moj˝eszowa
19–20

III Ks. Moj˝eszowa
21–22

III Ks. Moj˝eszowa
23–25

III Ks. Moj˝eszowa
26

III Ks. Moj˝eszowa
27

Cz´Êç 1

Cz´Êç 2

Cz´Êç 3

Cz´Êç 4

Podczas czytania zastanów si´ nad tym, na jakie ró˝ne spo-
soby ofiara ca∏opalna mo˝e uczyç nas o ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa, i w jaki sposób przypomina∏o to Izraeli-
tom o ich obowiàzku wzgl´dem Boga.

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 1

Studiowanie pism Êwi´tych

Odnajdê symbole pokuty

Zaznacz konkretne wymagania, dotyczàce ofiary ca∏opalenia,
które znajdujà si´ w III Ks. Moj˝eszowej 1:1–9, i sà wypisane w
poni˝szej tabeli. Przygotuj tabel´ w swoim notatniku i wyjaÊnij,
czego uczy nas ka˝dy element ofiary ca∏opalenia na temat po-
kuty dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa.

III Ks. Moj˝eszowa 1:8–9 mówi o ofiarowaniu ró˝nych cz´Êci cia∏a
zwierz´cia. G∏owa symbolizuje nasze myÊli. Nogi symbolizujà na-
szà w´drówk´ lub kierunek, w którym idziemy. „Wn´trznoÊci” —
nasze uczucia, pragnienia i motywacj´. T∏uszcz symbolizuje naszà
si∏´ i zdrowie. Co symbolizujà wydarzenia w wersetach 8–9? (zob.
tak˝e NiP 59:5).

Czego dowiadujesz si´ o 
pokucie lub ZadoÊçuczynieniu
Jezusa ChrystusaWymaganie 

Musisz z∏o˝yç „ofiar´ swojà” (III Ks.
Moj˝eszowa 1:2), co oznacza, ˝e
nie mo˝esz ofiarowaç czegoÊ, co
nale˝y do innej osoby.

Musisz z∏o˝yç ofiar´ ze zwierz´cia,
„samca bez skazy” (w. 3).

Musisz z∏o˝yç ofiar´ dobrowolnie
i jà „[przyprowadziç]” (w. 3).

Musisz najpierw przyprowadziç
ofiar´ „do wejÊcia do Namiotu
Zgromadzenia”, który to namiot
symbolizuje miejsce, gdzie
mieszka Bóg (w. 3).

Musisz po∏o˝yç r´k´ na g∏owie ofiar-
nego zwierz´cia, a nast´pnie sa-
memu je zabiç (zob. w. 4–5).

Musisz „[zdjàç] skór´” z
ofiary (w. 6).

Kap∏ani k∏adà na o∏tarzu „g∏ow´”,
„t∏uszcz”, „wn´trznoÊci” i „nogi”
(w. 8–9).

Ofiara jest ca∏kowicie strawiona
przez ogieƒ (zob. w. 9).

A

skaza (w. 3, 10) — znami´ lub
jakiegokolwiek rodzaju nie-
doskona∏oÊç

wyciÊnie (w. 15) — odsàczy

wole (w. 16) — ˝o∏àdek
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Studiowanie pism Êwi´tych

Prawo poÊwi´cenia

Dzisiaj nie wymaga si´ od cz∏onków KoÊcio∏a sk∏adania ofiar,
opisanych w III Ks. Moj˝eszowej. Jednak˝e zasady, których na-
ucza sk∏adanie ofiar, nadal sà prawdziwe i muszà byç cz´Êcià
naszego ˝ycia, jeÊli chcemy byç w zgodzie z Bogiem.

1. Przeczytaj 3 Nefi 9:19–20 i napisz, co powiedzia∏ Pan na temat
tego, co mamy ofiarowaç zamiast zwierzàt.

2. Podaj przyk∏ady tego, w jaki sposób, twoim zdaniem, mo˝esz
zrobiç to, co nakaza∏ Jezus w 3 Nefi 9:19–20.

III Ks. Moj˝eszowa 8–9 odnotowuje faktyczne wyÊwi´cenie
Aarona i jego synów do s∏u˝by na urz´dach kap∏aƒskich w
przybytku (zob. II Ks. Moj˝eszowà 28–29). Po wyÊwieceniu
nastàpi∏o cudowne ukazanie chwa∏y Paƒskiej, pokazujàce,
˝e Pan zatwierdzi∏ to, co uczyniono.

III Ks. Moj˝eszowa 8–9

WyÊwi´cenie Aarona 
i jego synów

A

III Ks. Moj˝eszowa 2–7 szczegó∏owo opisuje ró˝ne ofiary,
jakie mieli sk∏adaç Izraelici. III Ks. Moj˝eszowa 2 opisuje
ofiary z mi´sa, czyli z pokarmów. III Ks. Moj˝eszowa 3 opi-
suje ofiary pojednania. III Ks. Moj˝eszowa 4–5 opisuje ró˝-
nego rodzaju grzechy i ofiary pokutne. III Ks. Moj˝eszowa
6–7 zawiera dodatkowe wskazówki, dotyczàce wszystkich
innych ofiar.

III Ks. Moj˝eszowa 2–7

Inne ofiary

III Ks. Moj˝eszowa 10 jest jednym z niewielu rozdzia∏ów
tej ksi´gi, który opowiada histori´, zamiast po prostu podaç
wskazówki. Zawiera mocne przes∏anie na temat wiernoÊci
w kap∏aƒstwie. Podczas czytania zastanów si´ nad pyta-
niem: Jakie sà odczucia Pana w zwiàzku z tym, w jaki spo-
sób dokonujemy Êwi´tych obrz´dów?

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 10

III Ks. Moj˝eszowa 10:12–20 — Dlaczego Aaron
nie zjad∏ posi∏ku z ofiar?
Moj˝esz zauwa˝y∏, ˝e Aaron i jego synowie, Eleazar i Itamar,
nie zjedli ofiary za grzechy tak, jak im polecono. W odpowiedzi
Aaron powiedzia∏ Moj˝eszowi, ˝e nie czu∏, i˝ by∏oby to w∏a-
Êciwe zjeÊç posi∏ek po tym, co przydarzy∏o si´ jego pozosta∏ym
synom z powodu ich niepos∏uszeƒstwa. Ta odpowiedê zadowo-
li∏a Moj˝esza. Nie powinniÊmy braç udzia∏u w pewnych obrz´-
dach, takich jak sakrament, kiedy nie odpokutowaliÊmy lub
kiedy nasi przywódcy kap∏aƒscy poradzili nam, abyÊmy tego
nie robili. Je˝eli cz∏owiek pragnie odpokutowaç i udoskonaliç
si´, a nie pope∏ni∏ powa˝nych grzechów, które wymagajà roz-
wiàzania z jego biskupem, i nie spoczywajà na nim ogranicze-
nia kap∏aƒskie, wówczas jest godny przyj´cia sakramentu.

Studiowanie pism Êwi´tych

Udziel rady na temat w∏aÊciwego
szanowania kap∏aƒstwa

Pan, oczywiÊcie, nie zg∏adzi dziÊ wszystkich nieprawych, lekce-
wa˝àcych obowiàzki posiadaczy kap∏aƒstwa. Jednak˝e w III Ks.
Moj˝eszowej 10 wa˝ne by∏o, ˝e Pan udzieli∏ tej przekonujàcej
lekcji, poniewa˝ synowie Aarona lekcewa˝yli sobie kap∏aƒstwo
w nied∏ugim czasie po tym, jak Bóg w dramatyczny sposób

A

kadzielnica (w. 1) — pojemnik
s∏u˝àcy do spalania kadzid∏a

inny (w. 1) — zakazany

zamilk∏ (w. 3) — nie mówi∏

op∏akujà (w. 6) — czujà
smutek

cz´Êç (w. 13–14) — zap∏ata
lub nale˝noÊç

mostek jako cz´Êç do potrzà-
sania (w. 14–15) — cz´Êcià ce-
remonii zwiàzanej z ofiarà
pojednania by∏o podniesienie

mostka zwierz´cia i potrzàsa-
nie nim

∏opatka (w. 14–15) — cz´Êcià
ceremonii zwiàzanej z ofiarà
pojednania by∏o podniesienie
∏opatki zwierz´cia i z∏o˝enie
jej przed Panem

zg∏adziç (w. 17) — znieÊç

wina (w. 17) — grzech

uzna∏ za s∏uszne (w. 20) —
by∏ zadowolony

III Ks. Moj˝eszowa 10

Posiadacze kap∏aƒstwa 
muszà byç Êwi´ci
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orze∏, rekin. Przy ka˝dym zwierz´ciu napisz, czy by∏o ono
„koszerne”, czy „niekoszerne” dla Izraelitów, a nast´pnie wy-
jaÊnij, dlaczego. W ka˝dym przypadku podaj werset z III Ks.
Moj˝eszowej 11, w którym jest dowód na prawdziwoÊç twojej
odpowiedzi. 

Przejrzyj S∏owo MàdroÊci

Przeczytaj Nauki i Przymierza 89:5–17 i wypisz, co w naszych
czasach Pan nakaza∏ cz∏onkom KoÊcio∏a jeÊç, a czego nie. 

Porównaj te wskazówki z III Ks. Moj˝eszowà 11, w której Pan
naucza∏ dzieci Izraela, co mogà, a czego nie mogà jeÊç.

Dlaczego jest to wa˝ne?

Jak sàdzisz, dlaczego Pan zakaza∏ Swojemu ludowi jeÊç pewne
rzeczy? (JeÊli potrzebujesz pomocy, zob. III Ks. Moj˝eszowà
11:43–47; I List do Koryntian 6:19–20; NiP 89:1–4, 18–21).

W rozdzia∏ach 12–15, III Ks. Moj˝eszowej Pan da∏ wska-
zówki na temat tego, co by∏o „czyste”, a co „nieczyste” we-
d∏ug prawa Moj˝eszowego, w kwestii funkcji fizjologicznych
i chorób. III Ks. Moj˝eszowa 12 wyjaÊnia prawa, jakie odno-
si∏y si´ do kobiet po urodzeniu dziecka. Przez pewien czas
by∏y uwa˝ane za „nieczyste”, lecz Pan przedstawi∏ te˝ kon-
kretne obrz´dy, które mog∏y na powrót uczyniç je obrz´dowo
„czystymi”, po up∏ywie wyznaczonego czasu. Maria, matka
Jezusa, po urodzeniu Jezusa postàpi∏a zgodnie z tymi obrz´-
dami (zob. Ew. ¸ukasza 2:21–24, 39).

Dla niektórych ludzi zagadk´ stanowi myÊl, ˝e naturalne
funkcje fizjologiczne czynià kogoÊ nieczystym. Jednak˝e mu-
simy zrozumieç, ˝e wed∏ug prawa Moj˝eszowego „nieczy-
sty” nie oznacza∏ „brudny” czy „wstr´tny”, lecz po prostu
taki cz∏owiek nie móg∏ braç udzia∏u w Êwi´tych obrz´dach.
Pami´taj tak˝e, ˝e zamiarem prawa Moj˝eszowego by∏o za-
pewnienie zewn´trznych, fizycznych przypomnieƒ w ˝yciu
codziennym, które mia∏y przypominaç Izraelitom o g∏´b-
szych prawdach duchowych.

III Ks. Moj˝eszowa 
13–14

Tràd

III Ks. Moj˝eszowa 12

Czyste i nieczyste

C

B

ukaza∏ Swà chwa∏´ po ich wyÊwi´ceniu (zob. III Ks. Moj˝eszowa
9). Aby podkreÊliç wa˝noÊç w∏aÊciwego szanowania kap∏aƒstwa,
skorzystaj z III Ks. Moj˝eszowej 10:1–7; Nauk i Przymierzy
121:36–38, aby udzieliç rady m∏odemu m´˝czyênie, który, byç
mo˝e, zastanawia si´ nad zrobieniem „psikusa”, kiedy s∏u˝y
podczas obrz´du sakramentu.

Dlaczego nie?

1. Czego Pan zakaza∏ Aaronowi i jego ˝yjàcym synom? (III Ks.
Moj˝eszowa 10:8–11).

2. Jaki powód tego przykazania poda∏ Pan?

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 11

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania III Ks. Moj˝eszowej 11 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Czy to jest koszerne?

Koszerne oznacza, ˝e jest w∏aÊciwe lub uÊwi´cone przez prawo
˝ydowskie. Wypisz w swoim notatniku nast´pujàce zwierz´ta:
Êlimak, owca, mysz, szaraƒcza, bocian, Êwinia, krowa, wielb∏àd,

A

rozszczepiona racica (w. 3, 7,
26) — kopyto podzielone na
dwie cz´Êci

wieprz (w. 7) — Êwinia

padlina (w. 8, 11, 24–28) —
nie˝ywe zwierz´

s´p górski, orlik (w. 13) —
ptaki ∏owne

Ludzie pewnego dnia mogà zapomnieç o modlitwie lub zanie-
dbaç prac´ czy oddawanie Bogu czci, lecz z rzadka zapomi-
najà o jedzeniu. Jako ˝e jednym z celów prawa Moj˝eszowego
by∏o zapewnienie Izraelitom ciàg∏ych, codziennych przypo-
mnieƒ o ich obowiàzku wzgl´dem Boga, prawo obejmowa∏o
wskazówki, mówiàce o tym, co dzieci Izraela mogà jeÊç i
czego nie mogà spo˝ywaç. III Ks. Moj˝eszowa 11 zawiera ta-
kie wskazówki. Zasady i wskazówki sà szeroko znane jako
„prawo koszernoÊci”. S∏owo koszer pochodzi z hebrajskiego i
oznacza „religijnie czysty”. Podobnie jak S∏owo MàdroÊci,
objawione w naszych czasach, prawa koszernoÊci promowa∏y
prawid∏owe nawyki ˝ywieniowe, lecz ich g∏ównym celem by∏o
nauczenie pos∏uszeƒstwa. Owo prawo zdrowia, podobnie jak
S∏owo MàdroÊci w dzisiejszych czasach, pomaga∏o ludziom
wyró˝niç si´ ze Êwiata pod wzgl´dem zwyczajów i praktyk, co
by∏o kolejnym celem prawa Moj˝eszowego i pomaga∏o im staç
si´ czystymi i uÊwi´conymi.

III Ks. Moj˝eszowa 11

„S∏owo MàdroÊci” 
dla Izraelitów

B



III Ks. Moj˝eszowa 13–14 odnosi si´ do tràdu. Na podsta-
wie opisów, znajdujàcych si´ w tych rozdzia∏ach, wydaje
si´, ˝e tràd to kilka ró˝nych infekcji skórnych. 

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 14

Studiowanie pism Êwi´tych

Porównaj oczyszczenie z tràdu do
oczyszczenia z naszych grzechów

Poniewa˝ tràd by∏ bardzo widoczny i jednym z jego objawów
by∏o gnicie czy rozk∏ad cia∏a, s∏u˝y∏ jako wspania∏y symbol
grzesznoÊci. Grzech niszczy czyjàÊ duchowoÊç, tak jak tràd nisz-
czy kogoÊ pod wzgl´dem fizycznym. III Ks. Moj˝eszowa 14 opi-
suje, co musi zrobiç cz∏owiek, aby byç obrz´dowo, czyli religijnie,
czysty po tym, jak zostanie uleczony z tràdu. Mo˝emy ujrzeç po-
dobieƒstwa pomi´dzy procesem oczyszczania z tràdu a tym, jak
przezwyci´˝amy skutki grzechu.

Zanim zaczniesz studiowaç III Ks. Moj˝eszowà 14, powinieneÊ
wiedzieç, ˝e kiedy ktoÊ zachorowa∏ na tràd, musia∏ mieszkaç
poza obozem. To samo odnosi si´ do grzechu. Kiedy grzeszymy,
odcinamy si´ od pe∏nego obcowania z Panem i Jego KoÊcio∏em.
Na przyk∏ad, mo˝emy nie uzyskaç pozwolenia na spo˝ywanie
sakramentu lub nie otrzymaç rekomendacji Êwiàtynnej.

W poni˝szych grupach wersetów znajdujà si´ kroki, które po-
zwalajà na stanie si´ obrz´dowo oczyszczonymi z tràdu. Prze-
czytaj ka˝dà grup´ wersetów z III Ks. Moj˝eszowej 14, podsumuj
ka˝dy krok i wyjaÊnij, w jaki sposób uczy on na temat procesu
grzechu i pokuty. Przy ka˝dej grupie wersetów znajdziesz pyta-
nie, które pomo˝e ci skoncentrowaç myÊli.

1. Wersety 2–3. Kogo mo˝e symbolizowaç kap∏an, jeÊli tràd
symbolizuje grzech?

2. Wersety 4–8. PowinieneÊ wiedzieç, ˝e (a) drzewo cedrowe jest
uznawane za coÊ, co pomaga uchroniç inne rzeczy przed roz-
k∏adem i zniszczeniem; (b) kolor karmazynowy to kolor czer-
wony, przypominajàcy nam o krwi, która jest symbolem ˝ycia
i ZadoÊçuczynienia; (c) hizop by∏ u˝ywany w czasach Starego
Testamentu jako roÊlina oczyszczajàca; a (d) krew i woda sà
symbolami narodzin (zob. Moj˝esz 6:59). Bioràc pod uwag´
powy˝sze informacje, co, twoim zdaniem, przedstawiono
symbolicznie w tych wersetach?

3. Werset 9. Noworodki zazwyczaj majà ma∏o w∏osów albo nie
majà ich wcale, za wyjàtkiem w∏osów na g∏owie. Jakie mo˝e
byç przes∏anie tego wersetu? (zob. 3 Nefi 11:37).

4. Wersety 10–14. Przypomnij sobie podobne symbole z II Ks.
Moj˝eszowej 28–29. W jaki sposób mo˝na zastosowaç sym-
bole z tych wersetów?

5. Wersety 15–18. Drzewo oliwne jest symbolem pokoju i czy-
stoÊci, a oliwa z oliwek sta∏a si´ symbolem Ducha Âwi´tego i
prawych uczynków oraz aktów s∏u˝by (zob. NiP 45:56–57).
W jaki sposób jest to cz´Êcià procesu stawania si´ czystym od
grzechu? (zob. 2 Nefi 31:17).

6. Wersety 19–20. Co, ostatecznie, czyni pokut´ mo˝liwà?

A

log (w. 10, 12, 15, 21) — oko∏o
pó∏ litra

Pierwsze pi´tnaÊcie rozdzia∏ów III Ks. Moj˝eszowej w ja-
kimÊ stopniu mówi o tym, w jaki sposób poszczególne osoby
stajà si´ „prawe” wobec Boga poprzez ofiar´ lub jak stajà si´
obrz´dowo „czyste” w Jego oczach poprzez pos∏uszeƒstwo
Jego prawom czystoÊci. III Ks. Moj˝eszowa 15 zawiera dal-
sze wskazówki na temat tego, jak ludzkie funkcje cielesne od-
noszà si´ do bycia czystym lub nieczystym wed∏ug prawa
Moj˝eszowego. Jednak˝e musimy zdaç sobie spraw´ z tego,
˝e nie ma prawdziwego wybaczenia grzechów bez szczerej
pokuty i ZadoÊçuczynienia Chrystusa. III Ks. Moj˝eszowa
16 opisuje Êwi´tà ceremoni´, której Pan nakaza∏ Izraelitom
dokonywaç raz do roku w okreÊlonym czasie i która symboli-
zowa∏a to, jak Jezus Chrystus zadoÊçuczyni za grzechy
wszystkich ludzi. Podczas gdy obrz´dy opisane w III Ks.
Moj˝eszowej 1–15 mia∏y zastosowanie indywidualne, Dzieƒ
Pojednania opisany w III Ks. Moj˝eszowej 16 symbolizowa∏
zadoÊçuczynienie za grzechy ca∏ego narodu izraelskiego i by∏
dniem, kiedy ca∏y dom Izraela poÊci∏ i odpoczywa∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 16

III Ks. Moj˝eszowa 16:10 — Kozio∏ ofiarny
Azazela
Termin „kozio∏ ofiarny” (po ang. scapegoat; goat —kozio∏) od-
nosi∏ si´ do koz∏a, który „uciek∏” (po ang. escaped), czyli zosta∏
wygnany, wraz z krwià, tj. grzechami ludzi, które by∏y na nim,
na pustyni´ i mia∏ nigdy nie powróciç. Kozio∏ ofiarny symboli-
zowa∏ to, ˝e dzi´ki ZadoÊçuczynieniu wszystkie grzechy Izraela
mogà byç wybaczone i nigdy ju˝ nie powróciç.

lniane (w. 4) — bia∏e ubranie

spodnie (w. 4) — tu: bielizna

pas (w. 4) — szarfa

rzuci losy (w. 8–10) — rzuciç
znaczone kamienie lub kostk´
w celu przypadkowego wy-
boru jakiejÊ opcji. Kiedy
Êwi´ci m´˝owie rzucali losy,
by∏o to wyrazem wiary, ˝e
Bóg przewidzi dane wyda-
rzenie i objawi Swà wol´. W
III Ks. Moj˝eszowej 16 jeden
kamieƒ zosta∏ zaznaczony dla

koz∏a ofiarnego dla Pana, a
drugi dla koz∏a ofiarnego,
Azazela. Kiedy Aaron rzuci∏
kamienie, wówczas w zale˝-
noÊci od tego, jak upad∏y, je-
den kozio∏ zosta∏ wybrany
na ofiar´, a drugi zosta∏ wy-
gnany jako kozio∏ ofiarny
Azazela.

Âwiadectwo (w. 13) — Skrzy-
nia Przymierza

przeb∏aganie (w. 20) — za-
doÊçuczynienie

III Ks. Moj˝eszowa 
15–16

Dzieƒ Pojednania
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Studiowanie pism Êwi´tych

Âwi´ta i wa˝na ceremonia

III Ks. Moj˝eszowa 16:3–28 zawiera wskazówki dla kap∏ana w
Dniu Pojednania. Poni˝szy zarys przedstawia szeÊç g∏ównych
kroków tej ceremonii. Zapisz odpowiedzi na pytania, odnoszàce
si´ do ka˝dego kroku.

1. Czego symbolem jest to, o co Pan poprosi∏ Aarona w wersecie
4? (zob. w. 3–5). (Wskazówka: Upewnij si´, ˝e wiesz, do czego
odnosi si´ s∏owo „lniany”).

2. Dlaczego Aaron potrzebowa∏ dwóch koz∏ów? (zob. w. 6–10).

3. Jak sàdzisz, dlaczego Aaron potrzebowa∏ zadoÊçuczyniç za
siebie, zanim dokona∏ zadoÊçuczynienia za lud? (zob. w.
11–14). Czym ten krok ró˝ni si´ sposobu, w jaki Chrystus do-
kona∏ ZadoÊçuczynienia? (zob. List do Hebrajczyków 9:6–14;
Alma 34:8–12).

5. Dlaczego Aaron musia∏ oczyÊciç Êwi´te miejsce Êwiàtyni?
Co owo wymaganie mówi ci na temat wa˝noÊci czystoÊci w
oczach Boga i mocy ZadoÊçuczynienia? (zob. w. 15–19).

6. W jaki sposób oba koz∏y (jeden przeznaczony na z∏o˝enie w
ofierze, a drugi na wygnanie) symbolizujà Chrystusa i Jego
ZadoÊçuczynienie? (zob. w. 20–22).

7. Co symbolizujà obowiàzki Aarona i obowiàzki cz∏owieka,
który poprowadzi∏ koz∏a ofiarnego na pustyni´? (zob. w.
20–22; zob. tak˝e NiP 36:5–6).

III Ks. Moj˝eszowa 17–18 to zapis wskazówek Pana, danych
Izraelitom, na temat praktyk, które w jasny sposób mia∏y
oddzieliç ich od fa∏szywych religii owych czasów. III Ks.
Moj˝eszowa 17 zawiera wskazówki, mówiàce o tym, co Izra-
elici majà zrobiç, kiedy zabijà zwierz´. Nawet kiedy zwierz´
nie by∏o przeznaczone na ofiar´, Izraelici musieli przedstawiç
je przed Panem w przybytku. Praktyka ta pomaga∏a zapobiec
sk∏adaniu ofiar fa∏szywym bogom i pomaga∏a Izraelitom pa-
mi´taç, ˝e wszystko, co majà, pochodzi od Pana. Pan nakaza∏
te˝ Izraelitom w III Ks. Moj˝eszowej 17, aby nie spo˝ywali
krwi. Krew jest powszechnym symbolem ˝ycia i niektóre fa∏-
szywe religie owych czasów nakazywa∏y picie krwi w ramach
rytua∏ów religijnych. Osoby praktykujàce picie krwi chcia∏y
przed∏u˝yç w∏asne ˝ycie. Pan da∏ Izraelowi ró˝ne ofiary,
symbolizujàce wielkà ofiar´ Jezusa Chrystusa, kiedy to mia∏a
zostaç przelana Jego krew, aby daç ˝ycie wieczne wszystkim
tym, którzy uwierzà w Niego i b´dà przestrzegaç Jego
przykazaƒ (zob. III Ks. Moj˝eszowa 17:11).

III Ks. Moj˝eszowa 
17–18

Zakaz praktyk 
ba∏wochwalczych

A

III Ks. Moj˝eszowa 18 zawiera ostrze˝enie, jakie Pan da∏ Izra-
elitom, mówiàce, ˝e niemoralne zachowania seksualne mogà
spowodowaç zniszczenie narodów i ˝e Izraelici zostanà znisz-
czeni, jeÊli b´dà brali udzia∏ w takich praktykach.

III Ks. Moj˝eszowa 19–20 odnotowuje, ˝e Pan podkreÊli∏
wa˝noÊç bycia Êwi´tym. S∏owo „Êwi´ty” w j´zyku hebraj-
skim to „kadosz” i oznacza: byç uÊwi´conym, poÊwi´conym
i oddanym lub byç oddzielonym od Êwiata i ÊwiatowoÊci.
Pan nie tylko nakaza∏ Izraelitom, aby byli Êwi´ci, lecz w
tych dwóch rozdzia∏ach poda∏ konkretne przyk∏ady tego, co
mogliby zrobiç w swoim codziennym ˝yciu, aby przestrze-
gaç tego przykazania. Ka˝da z tych szczególnych praktyk
pomaga∏a Izraelitom pami´taç o tym, by oddzielili si´ od
Êwiata i jego bezbo˝nych praktyk. Jezus póêniej wyjaÊni∏
podstawowà zasad´, która kryje si´ za byciem Êwi´tym,
kiedy naucza∏ Swoich Aposto∏ów, ˝e nie zabierze ich ze
Êwiata, ale oddzieli ich od z∏a (zob. Ew. Jana 17:14–16).

Podczas czytania okreÊl zasad´, kryjàcà si´ za ka˝dym przy-
kazaniem, danym przez Pana. W jaki sposób prosi On nas,
abyÊmy ˝yli dziÊ wed∏ug tych zasad, kiedy staramy si´ „nie
byç z tego Êwiata”?

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 19

czcij (w. 3) — kochaj i szanuj

stanie si´ winny (w. 8) — b´-
dzie odpowiedzialny

zbezczeÊci∏, zniewa˝a∏ (w. 8,
12) — sprofanowa∏ to, co
Êwi´te

pok∏osie (w. 9) — to, co po-
zostaje na polu po pierw-
szych zbiorach

uciska∏ (w. 13) — oszukiwa∏

parzy∏ (w. 19) — ∏àczy∏ w pary

odr´bny (w. 19) — ró˝ny

przeznaczona (w. 20) — za-
r´czona

wykupiona (w. 20) — za którà
zap∏acono i która jest wolna

nieobrzynane (w. 23) — nie-
Êwi´te

wró˝yç, czarowaç (w. 26) —
ró˝ne rodzaje przepowiada-
nia przysz∏oÊci

strzygli w∏osy dooko∏a wa-
szej g∏owy (w. 27) — odnosi
si´ to do strzy˝enia w∏osów
przez tych, którzy oddawali
si´ fa∏szywym religiom

wywo∏ywacze duchów (w.
31) — ci, którzy twierdzà, ˝e
komunikujà si´ z duchami
zmar∏ych

wró˝bici (w. 31) — ludzie, któ-
rzy wzywajà duchy zmar∏ych

gn´bi∏ (w. 33) — êle trakto-
wa∏ i z∏oÊci∏

efa, hin (w. 36) — jed-
nostki miary

III Ks. Moj˝eszowa 
19–20

„Âwi´tymi bàdêcie, bom 
Ja jest Êwi´ty”
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Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê zasad´

JeÊli zastanowisz si´ nad zasadà, kryjàcà si´ za ka˝dym przyka-
zaniem III Ks. Moj˝eszowej 19, oka˝e si´, ˝e niemal ka˝de przy-
kazanie tego rozdzia∏u odnosi si´ do dzisiejszych Âwi´tych w
Dniach Ostatnich. Niektóre sà oczywiste (jak np. przykazania z
w. 11–12), ale pozosta∏e wydajà si´ nam dziwne. Wybierz dwa
przykazania z III Ks. Moj˝eszowej 19, które wydajà si´ byç prze-
znaczone specjalnie dla ludzi owych czasów. Rozpoznaj zasad´,
kryjàcà si´ za przykazaniem i napisz jà tak, by odnosi∏a si´ do
naszych czasów. Na przyk∏ad, w wersecie 19 Pan powiedzia∏,
aby na jednym polu nie siaç dwóch rodzajów roÊlin albo ˝eby
jedna sztuka ubrania nie by∏a wykonana z dwóch ró˝nych tka-
nin. Poprzez te przykazania Pan przypomina Izraelowi, aby nie
miesza∏ si´ ze Êwiatem i pozosta∏ czysty. Dzisiaj mo˝emy zasto-
sowaç t´ zasad´ do randki czy ma∏˝eƒstwa. PowinniÊmy uma-
wiaç si´ na randki z cz∏onkami KoÊcio∏a i zawieraç ma∏˝eƒstwo
w przymierzu.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— III Ks. Moj˝eszowa 19:18

Przeczytaj przykazanie Jezusa z Ew. Mateusza 22:35–39. Co
Pan powiedzia∏ w III Ks. Moj˝eszowej na temat wa˝noÊci tego
przykazania?

III Ks. Moj˝eszowa 21–22 zawiera przykazania, które odno-
szà si´ do Êwi´toÊci kap∏anów, ich rodzin i ofiar, jakie oni
sk∏adajà. W dzisiejszych czasach my te˝ mamy szczególne
normy dla tych, którzy s∏u˝à na misjach i na stanowiskach
przywódczych, a tak˝e normy odnoszàce si´ do sposobu, w
jaki dokonywane sà obrz´dy.

III Ks. Moj˝eszowa 23 opowiada o tym, jak Pan ustanowi∏
pi´ç Êwiàt, kiedy to ca∏y Izrael ma w szczególny sposób po-
staraç si´, aby byç Êwi´tym i zbli˝yç si´ do Niego. Te Êwi´ta
to: Sabat (zob. w. 1–3), Âwi´to PrzaÊników, czyli Pascha
(zob. w. 4–14), Âwi´to Tygodni, czyli Zielone Âwiàtki (zob.
w. 15–23), Dzieƒ Pojednania (zob. w. 26–32) oraz Âwi´to
Sza∏asów (zob. w. 33–44). 

III Ks. Moj˝eszowa 
23–25

Âwi´ta i Êwi´te obchody

III Ks. Moj˝eszowa 
21–22

Âwi´toÊç kap∏aƒstwa

B

A

Kiedy Pan wyjaÊni∏, czego oczekuje od Izraelitów w kwestii
czystoÊci i Êwi´toÊci religijnej, zakoƒczy∏ III Ks. Moj˝eszowà
wyjaÊnieniem konsekwencji pos∏uszeƒstwa lub niepos∏uszeƒ-
stwa tym przykazaniom (zob. III Ks. Moj˝eszowa 26). Pan
poda∏ te˝ na zakoƒczenie rad´ na temat pe∏nego oddania si´
w s∏u˝bie Panu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
III Ks. Moj˝eszowa 26

m∏ocka (w. 5) — tu: ˝niwa

winobranie (w. 5) — zbiór
winogron

b´dziecie spo˝ywali zbo˝e z
poprzednich zbiorów, ale po-
tem usuniecie stare, aby móc
zrobiç miejsce dla nowego
(w. 10) — nadal b´dziecie jeÊç
z ubieg∏orocznych zapasów,
kiedy pojawià si´ nowe zbory
i b´dziecie musieli przenieÊç
stare ziarno, aby by∏o miejsce
dla nowego

obrzydziç, odczuwaç odraz´
(w. 11, 15, 30, 43–44) — czuç
niech´ç i zaniedbaç

wyprostowani (w. 13) — wolni

wycieƒczenie i goràczka (w.
16) — choroby

post´powaç opornie (w. 21,
23–24, 27, 41) — sprzeci-
wiaç si´

zaraza (w. 25) — plaga, cho-
roba

ukarz´ (w. 28) — narzuc´
dyscyplin´, poprawi´

obróc´ w ruiny (w. 31, 33) —
zniszcz´ doszcz´tnie

spustosz´ (w. 31–32) —
zniszcz´

III Ks. Moj˝eszowa 
26–27

B∏ogos∏awieƒstwa lub
przekleƒstwa

III Ks. Moj˝eszowa 25 odnosi si´ tematycznie do rozdzia∏u
23. W III Ks. Moj˝eszowej 25 czytamy, ˝e Pan nakaza∏ Izra-
elitom, aby nie tylko Êwi´towali Sabat w ka˝dy siódmy dzieƒ
tygodnia, ale aby ka˝dy siódmy rok by∏ rokiem sabatowym.
W roku sabatowym mieli nie obsiewaç pól, ale daç ziemi od-
poczàç. Co wi´cej, kiedy minie siedem razy po siedem lat
(czterdzieÊci dziewi´ç lat), pi´çdziesiàty rok mia∏ byç szcze-
gólnym rokiem sabatowym, zwanym rokiem jubileuszowym.
Izraelici mieli wtedy nie tylko nie obsiewaç pól ani dokony-
waç zbiorów, lecz tak˝e mieli darowaç wszystkie d∏ugi i
uwolniç wszystkich niewolników. Rok jubileuszowy pomaga∏
Izraelitom pami´taç, ˝e poniewa˝ Bóg jest dla nich mi∏o-
sierny, majà byç mi∏osierni dla siebie nawzajem i dla ziemi.

III Ks. Moj˝eszowa 24 zawiera pewne wskazówki, mówiàce o
u˝ywaniu Êwieczników i sto∏ów na chleby pok∏adne w przy-
bytku. Nast´pnie rozdzia∏ 24 opowiada histori´ o cz∏owieku,
który bluêni∏ imieniu Bo˝emu i zosta∏ skazany na Êmierç, po-
niewa˝ bluênierstwo by∏o szczególnie zakazane w przykaza-
niach, jakie Bóg da∏ dzieciom Izraela. Cz´Êcià wyjaÊnienia jego
kary by∏o s∏ynne wyra˝enie „oko za oko i zàb za zàb” (w. 20).
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Studiowanie pism Êwi´tych

Rozpoznaj wybory i konsekwencje

Zrób na kartce tabel´ z dwiema kolumnami, takà jak ta poni˝ej.
Jednà zatytu∏uj „Je˝eli”, a drugà „To”.

1. Podczas czytania III
Ks. Moj˝eszowej 26
znajdê s∏owo je˝eli.
Mo˝esz zaznaczyç lub
zakreÊliç je w swoich
pismach Êwi´tych. W
kolumnie opatrzonej
s∏owem „Je˝eli” zapisz
to, co Pan powiedzia∏
na temat tego, co
mo˝e zrobiç Izrael.

To

Konsekwencje
tych wyborów

Je˝eli

Wybory, jakich
mogli dokonaç
Izraelici

A

narody (w. 33, 38, 45) — ci,
którzy nie znajà prawdzi-
wego i ˝ywego Boga

zwàtpienie (w. 36) — brak
odwagi

2. Znajdê s∏owo to w pobli˝u s∏ów je˝eli, które znalaz∏eÊ w ra-
mach pierwszego punktu. Zaznacz lub zakreÊl je w swoich
pismach Êwi´tych. Wypisz w kolumnie opatrzonej s∏owem
„To” konsekwencje, jakie poda∏ Pan, kiedy Izrael dokona
pewnych wyborów. Kontynuuj te poszukiwania przez ca∏y
rozdzia∏ i znajdê wi´cej powiàzaƒ „je˝eli–to”.

W´drówki po pustyni
Ksi´ga Liczb, czyli
IV Ks. Moj˝eszowa
otrzyma∏a t´ nazw´,
kiedy by∏a t∏uma-
czona na j´zyk
grecki, poniewa˝
zawiera opowieÊç
o dwóch wyda-
rzeniach, kiedy
Moj˝esz „spisa∏”,
czyli policzy∏ lud
Izraela (zob. IV Ks.
Moj˝eszowa1–4; 26).
Niektórzy ˚ydzi na-
zywajà jà Wajdaber

(od pierwszego s∏owa tej ksi´gi w j´zyku hebrajskim), co ozna-
cza „I przemówi∏”. Nazwa ta wydaje si´ w∏aÊciwa, poniewa˝
IV Ks. Moj˝eszowa zawiera ponad 150 opowieÊci o tym, jak
Bóg przemówi∏ do Moj˝esza. Ksi´ga ta po hebrajsku jest po-
wszechnie znana jako Bemidbar, co oznacza „Na pustyni”,
wskazuje to na miejsce wydarzeƒ niemal ca∏ej ksi´gi. Chocia˝
nazwa Ksi´gi Liczb (IV Ks. Moj˝eszowej) brzmi raczej jasno,
ksi´ga w rzeczywistoÊci zawiera pewne bardzo znamienne i
inspirujàce historie z czterdziestoletniej w´drówki Izraelitów
po pustyni Synaj.

EDOM

MOAB

ZIEMIA MIDIANITÓW

KA
NA

AN

Morze Kinneret (Galilejskie)

Jerycho
Góra Nebo

N
il

Morze 
Czerwone

Ezion-geber

EGIPT

Ramses

Sukkot
Pustynie 

Szur

Pustynia 
Etham

Morze Âródziemne
Damaszek

Jerozolima

AMMON

Hebron
Zatoka Sueska

PÓ¸WYSEP 
SYNAJ

BASZAN

Pustynia 
Sin

Pustynia 
Zin

Pustynia 
Paran

Morze S∏one 
(Morze Martwe)GOSZEN

Góra Synaj (Horeb)

Przygotowanie do przeczytania IV Ks.
Moj˝eszowej
IV Ks. Moj˝eszowa zawiera kilka historii na temat szemrania, na-
rzekania i nawet buntu poÊród najbli˝szego otoczenia i rodziny
Moj˝esza. Pan da∏ dzieciom Izraela sposobnoÊç wejÊcia do ziemi
obiecanej w oko∏o rok po tym, jak opuÊcili Egipt, ale ludzie bali
si´, szemrali i buntowali, dlatego te˝ stracili t´ mo˝liwoÊç. Pod-
czas czytania powinieneÊ wziàç pod uwag´ to, ˝e my, podobnie
jak dzieci Izraela, mamy dziÊ proroka. W jaki sposób otrzymu-
jemy jego rad´? Jakie sà konsekwencje post´powania lub niepo-
st´powania wed∏ug rady proroka?

IV Ks. Moj˝eszowà mo˝na podzieliç na trzy cz´Êci: (1) opuszcze-
nie Synaju (zob. rozdzia∏y 1–10), (2) podró˝owanie po pustyni
(zob. rozdzia∏y 11–21) oraz (3) przygotowanie si´ do wejÊcia do
ziemi obiecanej (zob. rozdzia∏y 22–36).

IV Ks. Moj˝eszowa 1–4

Spis ludu
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IV Ks. Moj˝eszowa 1–4 opowiada o tym, jak Izrael zosta∏ po-
liczony wedle plemion lub rodzin. Plemi´ Józefa otrzyma∏o po-
dwójne dziedzictwo z powodu pierworództwa. To podwójne
dziedzictwo zosta∏o rozdzielone pomi´dzy dwóch synów Józefa
— Efraima i Manassesa. W rezultacie tych dwóch synów
otrzyma∏o status odr´bnych plemion w Izraelu (zob. I Ks.
Moj˝eszowa 48:5), tworzàc tym samym trzynaÊcie plemion w
Izraelu. Plemi´ Lewiego mia∏o specjalne powo∏anie, by dzier-
˝yç kap∏aƒstwo i dokonywaç obrz´dów zgodnie z prawem
Moj˝esza. Z powodu tego powo∏ania ˝yli poÊród wszystkich
innych plemion i nie byli liczeni w ten sam sposób. Ogólnie
rzecz bioràc, uwa˝ano, ˝e Izrael ma dwanaÊcie plemion plus
plemi´ Lewitów. IV Ks. Moj˝eszowa 1–2 opowiada o tym, ˝e
policzono dwanaÊcie plemion i zorganizowano je w grupy, dla
celów zwiàzanych z maszerowaniem i rozbijaniem obozów. IV
Ks. Moj˝eszowa 3–4 odnotowuje, w jaki sposób Lewici zostali
policzeni i jak przydzielono im zadania.

IV Ks. Moj˝eszowa 3–4 wyjaÊnia tak˝e, ˝e wszyscy pierwo-
rodni poÊród dzieci Izraela nale˝à do Pana, poniewa˝ zostali
zachowani jedynie dzi´ki mi∏osierdziu Pana, kiedy pokropili
swe odrzwia krwià w czasie dziesiàtej plagi w Egipcie (zob.
II Ks. Moj˝eszowà 12–13). Jednak˝e Pan wyjaÊni∏, ˝e chce,
aby w miejsce pierworodnych z ka˝dej rodziny, którzy mie-
liby s∏u˝yç w pe∏nym wymiarze godzin, s∏u˝yli Mu Lewici.
Ka˝dy pierworodny syn z pozosta∏ych plemion musia∏ za-
p∏aciç ka˝dego roku pewnà sum´ pieni´dzy, aby wesprzeç
prac´ Lewitów w przybytku, na znak, ˝e uznaje fakt, i˝
Lewici s∏u˝à zamiast niego. Nazywano to „pieni´dzmi
okupu” (zob. IV Ks. Moj˝eszowà 3:44–51).

Studiowanie pism Êwi´tych

To móg∏byÊ byç ty

Przeczytaj IV Ks. Moj˝eszowà 3:12–13; 4:40–41 oraz wczeÊniej-
sze wyjaÊnienie do IV Ks. Moj˝eszowej 1–4, aby dowiedzieç si´,
co Pan powiedzia∏ o pierworodnych w ca∏ym Izraelu. Nast´pnie
przeczytaj 2 Nefi 9:6–9 i wyjaÊnij, w jaki sposób mo˝emy byç
porównani do pierworodnych w Izraelu. Mówiàc innymi s∏owy
— co by si´ z nami sta∏o bez ZadoÊçuczynienia Chrystusa? (zob.
tak˝e I List do Koryntian 6:19–20; I List Piotra 1:18–19).

A

Pó∏noc

Po∏udnie

Naftali

Symeon

Lewi
Synowie
Gerszona

Moj˝esz
Aaron

Lewi
Synowie Kehata

Manasses

Zachód Wschód

Efraim

Beniamin

Zebulon

Juda

Issachar

Dan

Ruben

Lewi
Synowie Meriariego

Aser

Gad

Przybytek i Namiot
Zgromadzenia

Co powinieneÊ zrobiç?

Bioràc pod uwag´ to, czego dowiedzia∏eÊ si´ w zadaniu A, od-
powiedz, w jaki sposób wiedza o tym, do kogo nale˝ymy,
wp∏ywa na nasze priorytety. O co prosi nas Pan, co mo˝e byç
porównane do „pieni´dzy okupu”?

IV Ks. Moj˝eszowa 5–6 zawiera dodatkowe wskazówki, jakie
Pan da∏ w odniesieniu do choroby (zob. 5:1–4), pokuty (zob.
5:5–10), tego, co ma zrobiç mà˝, kiedy myÊli, ˝e jego ˝ona nie
by∏a mu wierna (zob. 5:11–31), tych, którzy sk∏adajà szcze-
gólne przyrzeczenie, ˝e b´dà s∏u˝yç Panu (nazyrejczycy; zob.
6:1–21) oraz b∏ogos∏awieƒstw, jakie kap∏ani powinni dawaç
ludowi (zob. 6:22–27). W IV Ks. Moj˝eszowej 7–8 czytamy
o ofiarach, które by∏y sk∏adane podczas poÊwi´cenia przy-
bytku i wyÊwi´cenia Lewitów do wykonywania ich szczegól-
nych powo∏aƒ kap∏aƒskich.

Ten przewodnik do studiowania zwraca szczególnà uwag´
na IV Ks. Moj˝eszowà 6, w której opisane jest prawo na-
zyreatu. W j´zyku hebrajskim „nazir” oznacza „tego,
który zosta∏ poÊwi´cony lub przeznaczony”. Tym samym,
kiedy ludzie oddawali si´ w szczególny sposób Panu lub
jeÊli ich rodzice oddawali ich Panu, nazywani byli „nazy-
rejczykami”.

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 6

IV Ks. Moj˝eszowa 6:22–27 — B∏ogos∏awieƒstwo
dla Izraela od jego przywódców
Namaszczeni Pana nadal cz´sto ofiarujà b∏ogos∏awieƒstwa dla
ca∏ych zgromadzeƒ lub ca∏ego KoÊcio∏a. Na przyk∏ad, zastanów
si´ nad nast´pujàcymi b∏ogos∏awieƒstwami, jakich udzielili trzej
ró˝ni Prezydenci KoÊcio∏a podczas konferencji generalnych:

„A teraz, na mocy powierzonego mi Êwi´tego kap∏aƒstwa, przy-
wo∏uj´ moje b∏ogos∏awieƒstwo na Âwi´tych w Dniach Ostatnich
i na wszystkich dobrych ludzi.

B∏ogos∏awi´ was rosnàcà umiej´tnoÊcià rozró˝niania pomi´dzy
tym, co Chrystusowe, a tym co pochodzi od Antychrysta. B∏ogo-
s∏awi´ was rosnàcà mocà czynienia dobra i opierania si´ z∏u.
B∏ogos∏awi´ was rosnàcym zrozumieniem Ksi´gi Mormona”
(Ezra Taft Benson, w: Conference Report, kwiec. 1986, 100 lub
Ensign, maj 1986, 78).

poÊwi´ci si´ (w. 2–8) — odda
si´ Bogu, oddzieli si´ od
Êwiata

Êlub (w. 2, 5) — obietnica

przyst´powa∏ (w. 6) — dotyka∏

IV Ks. Moj˝eszowa 5–8

Uzupe∏nienie prawa
Moj˝eszowego

B
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„A teraz, moi umi∏owani bracia i siostry, na mocy i z upowa˝-
nienia powierzonego mi kap∏aƒstwa i dzi´ki cnocie powo∏ania,
które teraz dzier˝´, przywo∏uj´ na was moje b∏ogos∏awieƒstwa.
B∏ogos∏awi´ was w waszych wysi∏kach, abyÊcie wiedli bardziej
Chrystusowe ˝ycie. B∏ogos∏awi´ was rosnàcym pragnieniem by-
cia godnym rekomendacji Êwiàtynnej i ucz´szczania do Êwiàtyni
tak cz´sto, jak tylko pozwalajà na to okolicznoÊci. B∏ogos∏awi´
was, abyÊcie otrzymali pokój naszego Ojca Niebieskiego w na-
szych domach i abyÊcie byli prowadzeni w nauczaniu waszych
rodzin tego, by naÊladowali Mistrza” (Howard W. Hunter, w:
Conference Report, paêdz. 1994, 119 lub Ensign, list. 1994, 88).

„Dajemy wam b∏ogos∏awieƒstwo — apostolskie b∏ogos∏awieƒ-
stwo. B∏ogos∏awimy was, aby Pan móg∏ uÊmiechnàç si´ z zado-
woleniem, patrzàc na was, aby w waszych domach i w waszym
˝yciu mog∏o zagoÊciç szcz´Êcie i pokój, aby poÊród m´˝ów i ˝on,
dzieci i rodziców mog∏a zapanowaç atmosfera mi∏oÊci, szacunku
i docenienia. ObyÊcie mogli ‘[polegaç] na Bogu, a [b´dziecie ˝yç]’
(Alma 37:47), cieszàc si´ szcz´Êciem, bezpieczeƒstwem, pokojem,
wiarà” (Gordon B. Hinckley, w: Conference Report, kwiec. 1995,
118 lub Ensign, maj 1995, 88).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 6 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–D).

Napisz og∏oszenie

Napisz wymyÊlone og∏oszenie, aby zwerbowaç m´˝czyzn, by
zostali nazyrejczykami. Twoje og∏oszenie powinno obejmowaç
przynajmniej trzy rzeczy, jakich Pan oczekuje od nazyrejczyka
(zwróç szczególnà uwag´ na IV Ks. Moj˝eszowà 6:3–7).

Kim byli niektórzy znani nazyrejczycy?

Przeczytaj nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i wymieƒ
imiona trzech osób, które by∏y nazyrejczykami: Ks. S´dziów
13:5, 24; I Ks. Samuela 1:11, 19–20, 28; Ew. ¸ukasza 1:13–15.

Zastosuj do obecnych czasów

O co proszeni jesteÊmy dzisiaj, aby poÊwi´ciç si´ Bogu, co od-
ró˝nia nas od wielu innych osób na Êwiecie?

PomyÊl o b∏ogos∏awieƒstwie od twojego
przywódcy

Wybierz jedno z b∏ogos∏awieƒstw z powy˝szej cz´Êci „Zrozu-
mienie pism Êwi´tych”, które chcia∏byÊ otrzymaç, i wyjaÊnij dla-
czego. Co musisz zrobiç, aby otrzymaç to b∏ogos∏awieƒstwo?

IV Ks. Moj˝eszowa 9 wyznacza poczàtek drugiego roku w´-
drówki Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. Rozdzia∏ 9
opowiada o tym, co powinny robiç dzieci Izraela, aby pozo-
staç oddanymi Panu oraz skàd mogà wiedzieç, ˝e On jest z

IV Ks. Moj˝eszowa 9

Pierwsza Pascha na pustyni

D

C

B

A

nimi. W jaki sposób pokazujemy dziÊ Panu, ˝e jesteÊmy Mu
oddani i jak On nam pokazuje, ˝e jest z nami?

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 9

IV Ks. Moj˝eszowa 9:6–14 — Kto powinien
uczestniczyç w Êwi´cie Paschy?
Warto zauwa˝yç, ˝e w IV Ks. Moj˝eszowej 9 m´˝czyêni, którzy
mieli kontakt ze zw∏okami — byç mo˝e tylko dlatego, ˝e byli
tymi, którzy pogrzebali zmar∏ego krewnego — nie mogli braç
udzia∏u w Êwi´cie Paschy. Wed∏ug prawa Moj˝eszowego byli
„nieczyÊci”. Jednak˝e Pan objawi∏ Moj˝eszowi, ˝e Pascha jest
tak wa˝na, ˝e nawet ci, którzy byli nieczyÊci z powodu dotkni´-
cia zmar∏ego, powinni uczestniczyç w tym Êwi´cie. Co wi´cej,
Pan powiedzia∏, ˝e powa˝nym grzechem by∏o odmówienie zje-
dzenia posi∏ku paschalnego, kiedy by∏o si´ w pe∏ni czystym i
upowa˝nionym do tego.

Jako ˝e Zbawiciel ustanowi∏ sakrament w miejsce Paschy, mo-
˝emy zastanowiç si´ nad osobistym zastosowaniem pewnych
zasad. Na przyk∏ad, powinniÊmy wykorzystaç ka˝dà nadarza-
jàcà si´ okazj´, aby w godny sposób uczestniczyç w obrz´dzie
sakramentu. Mieç mo˝liwoÊç, a nast´pnie odmówiç uczestnic-
twa w naszych spotkaniach sakramentalnych, jest grzechem.
Spo˝ywanie sakramentu jest tak wa˝ne, ˝e Pan chce, abyÊmy w
nim uczestniczyli, pomimo tego, ˝e, byç mo˝e, w naszym ˝yciu
pojawi∏y si´ jakieÊ osobiste skazy. Nasi przywódcy kap∏aƒscy
mogà poradziç nam, kiedy powinniÊmy, a kiedy nie powinni-
Êmy przyjmowaç sakramentu — co stanowi zasad´, stojàcà za
tym, co przydarzy∏o si´ w rozdziale 9.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zawsze pami´taj

Pierwsza cz´Êç IV Ks. Moj˝eszowej 9 opowiada o pierwszej
rocznicy Paschy, obchodzonej w Egipcie. Zastanów si´ nad po-
ni˝szymi s∏owami kluczowymi i wyra˝eniami i opisz, w jaki
sposób odnoszà si´ one do Paschy (mo˝esz wróciç do studiowa-
nia II Ks. Moj˝eszowej 12).

1. Czternasty dzieƒ pierwszego miesiàca

2. PrzaÊny chleb i gorzkie zio∏a

3. Niepo∏amane koÊci

W jaki sposób Pan ich prowadzi∏?

1. Opisz, co IV Ks. Moj˝eszowa 9:15–23 mówi o tym, jak Pan
prowadzi∏ dzieci Izraela.

2. Jak myÊlisz, czego nauczy∏y si´ dzieci Izraela na podstawie
tego, jak by∏y prowadzone po pustyni?

3. W jaki sposób Pan dzisiaj prowadzi Swój lud?

B

A

w oznaczonym czasie (w.
2–3, 7, 13) — w wybranym
przez Pana czasie

zaniecha (w. 13) — zdecyduje
si´ nie obchodziç

poniesie kar´ (w. 13) — b´-
dzie odpowiedzialny

jednakowy jest przepis (w.
14) — sà te same zasady i
praktyki

wskazania (w. 19, 23) —
przykazania
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IV Ks. Moj˝eszowa 10 opo-
wiada o tym, jak Izrael po raz
pierwszy po d∏ugim okresie
opuÊci∏ miejsce obozowania na
górze Synaj. Kiedy Izraelici
odeszli, spotkali szwagra
Moj˝esza i poprosili, by przy-
∏àczy∏ si´ do nich — tak jak my
powinniÊmy zapraszaç innych,
by przy∏àczyli si´ do nas w na-
szej podró˝y powrotnej do Boga. 

IV Ks. Moj˝eszowa 10 wyjaÊ-
nia te˝, ˝e podczas podró˝y ich
uwaga koncentrowa∏a si´ na
przybytku — symbolizujàcym
miejsce zamieszkania Pana.

Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 11 zastanów si´
nad tym, w jaki sposób poni˝sze pytania odnoszà si´ do
Izraelitów: Jak si´ czujesz, kiedy robisz dla innej osoby coÊ
dobrego, a ona w odpowiedzi narzeka? Co by si´ sta∏o,
gdyby Pan da∏ ci wszystko, o co prosisz, nie zastanawiajàc
si´, czy to, co prosisz, jest dla ciebie dobre, czy te˝ nie?

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 11

skraj (w. 1) — cz´Êç ze-
wn´trzna

pospólstwo (w. 4) — nie-
Izraelici

ogarn´∏a po˝àdliwoÊç (w. 4)
— poczuli silne pragnienie,
aby zaspokoiç swoje apetyty
(w tym przypadku — ch´ç
zjedzenia czegoÊ innego ni˝
manna)

opadliÊmy z si∏ (w. 6) — stra-
ciliÊmy nasz apetyt (na mann´)

kolendra (w. 7) — roÊlina
spokrewniona z pietruszkà

˝ywica bdelium (w. 7) —
rodzaj ˝ywicy, substancja
woskowa

moêdzierze (w. 8) — pojem-
niki w kszta∏cie miski

IV Ks. Moj˝eszowa 11

Izraelici wyp´dzeni z powodu
swoich apetytów

IV Ks. Moj˝eszowa 10

Opuszczenie Synaju

IV Ks. Moj˝eszowa 11:29 — Moj˝esz chcia∏, aby
wszyscy ludzie byli prorokami
Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Bóg nie objawi∏ Józefowi niczego,
czego nie uczyni∏by wiadomym Dwunastu, a nawet najmniejszy
ze Âwi´tych mo˝e poznaç wszystkie te rzeczy tak szybko, jak b´-
dzie je w stanie unieÊç” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb.
Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 11 wykonaj trzy z
nast´pujàcych zadaƒ (A–E).

Niektóre dzisiejsze s∏owa skargi i krytyki

Wyobraê sobie, ˝e czujesz si´ tak, jak Izraelici w IV Ks.
Moj˝eszowej 11:1–9. Napisz do Moj˝esza notk´ ze s∏owami
skargi, która odzwierciedla to, co, wed∏ug ciebie, mówili lu-
dzie w owym czasie.

Napisz odpowiedê

Korzystajàc z tego, co powiedzia∏ Moj˝esz w IV Ks. Moj˝eszowej
11:10–15 i czego dotàd dowiedzia∏eÊ si´ o tej w´drówce, napisz,
jak móg∏byÊ odpowiedzieç na skarg´ Izraelitów, gdybyÊ by∏ ich
przywódcà.

Co si´ dzieje, kiedy narzekamy?

Zajrzyj do IV Ks. Moj˝eszowej 11:1–4; Listu Judy 1:14–16 i po-
wiedz, co si´ ostatecznie dzieje z ludêmi, którzy narzekajà lub
szemrajà przeciwko Panu i Jego s∏ugom. Zwróç uwag´ na to, co
w IV Ks. Moj˝eszowej 11:20 powiedzia∏ Pan na temat tego, co
tak naprawd´ robià dzieci Izraela, kiedy narzekajà na Moj˝esza.

Odnajdê wa˝ne s∏owa

Znajdê trzy wa˝ne, twoim zdaniem, s∏owa lub wyra˝enia, które
opisujà, co uczyni∏o siedemdziesi´ciu m´˝czyzn i dlaczego zo-
stali powo∏ani w odpowiedzi na zniech´cenie Moj˝esza.

Jaka p∏ynie z tego nauka?

Przeczytaj List do Galacjan 5:16–17 i powiedz, w jaki sposób
wersety te wyra˝ajà to, co mo˝na uwa˝aç za myÊl przewodnià
IV Ks. Moj˝eszowej 11. Zastanów si´ nad znaczeniem s∏owa po-
˝àdaç oraz nad tym, co Pan zrobi∏ z siedemdziesi´cioma star-
szymi w odpowiedzi na t´ sytuacj´.

E

D

C

B

A

smak placka na oliwie (w. 8)
— smakowa∏a jak coÊ, co zo-
sta∏o przygotowane na oliwie

êle obszed∏eÊ si´ (w. 11) —
przysporzy∏eÊ k∏opotów

poczà∏em, zrodzi∏em (w. 12)
— da∏em poczàtek

poprzysiàg∏eÊ (w. 12) —
obieca∏eÊ

nieszcz´Êcie (w. 15) —
skrajna niedola

wstr´tne (w. 20) — obrzydliwe

wzgardzili (w. 20) — odwrócili
si´, nie okazali wdzi´cznoÊci

piesi (w. 21) — m´˝czyêni
powy˝ej dwudziestego roku
˝ycia, którzy mogà byç ˝o∏-
nierzami

dwa ∏okcie (w. 31) — oko∏o
jednego metra

dziesi´ç chomerów (w. 32) —
oko∏o 2 300 litrów

po˝àdliwi (w. 34) — szuka-
jàcy tego, co zaspokoi ich cie-
lesne apetyty
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Jednà ze wspania∏ych rzeczy w KoÊciele Pana jest to, ˝e
udost´pnia on dary Ducha wszystkim tym, którzy b´dàc
godni, starajà si´ o nie. Prawd´ t´ widaç w IV Ks.
Moj˝eszowej 11, kiedy Duch Pana spoczà∏ na siedem-
dziesi´ciu izraelickich m´˝czyznach, a oni prorokowali.
Chocia˝ ka˝dy mo˝e doÊwiadczyç takich darów, w kró-
lestwie Bo˝ym nadal musi panowaç porzàdek. Bóg powo-
∏uje m´˝czyzn, którzy majà przewodniczyç innym, i daje
im szczególne natchnienie, aby zarzàdzali KoÊcio∏em.
To, ˝e doÊwiadczamy darów duchowych, nie oznacza, ˝e
nie podlegamy ju˝ przywódcom kap∏aƒskim, których wy-
bra∏ Bóg, aby nam przewodniczyli.

Niektórzy cz∏onkowie, po otrzymaniu darów lub wiedzy
duchowej, zaczynajà postrzegaç siebie jako lepszych ni˝ ci,
którzy im przewodniczà. Ta duma cz´sto prowadzi do
krytykowania przywódcy i niech´ci do post´powania wedle
jego rady. JeÊli ludzie krytykujàcy nie ukorzà si´ i nie od-
pokutujà za swe uczucia, wkrótce oka˝e si´, ˝e sà odci´ci
od Ducha i ˝e znajdujà si´ na drodze odst´pstwa. IV Ks.
Moj˝eszowa 12 nie tylko naucza zasady wspierania na-
szych przywódców, ale te˝ pokazuje, ˝e nawet ci, którzy
powinni wiedzieç lepiej, mogà ulec takiej pokusie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 12

Studiowanie pism Êwi´tych

Co si´ dzieje, kiedy krytykujemy proroka lub
innych przywódców koÊcielnych?

1. Jak myÊlisz, czego mo˝na nauczyç si´ z tego, co przydarzy∏o
si´ Miriam?

2. W jaki sposób kara, jaka dotkn´∏a Miriam, odnosi si´ do tego,
co czytamy w Naukach i Przymierzach 1:14?

A

przemawiaç w zagadkach (w.
8) — mówiç w sposób trudny
do zrozumienia

prawdziwa postaç (w. 8) —
forma cielesna

tr´dowata (w. 10) — cierpiàca
na chorob´ skóry

IV Ks. Moj˝eszowa 12

Popieranie lub odrzucanie
proroka

Jakà najtrudniejszà rzecz musia∏eÊ uczyniç, aby przestrze-
gaç przykazaƒ Pana lub otrzymaç obiecane przez Niego b∏o-
gos∏awieƒstwa? Dlaczego to uczyni∏eÊ? Co by si´ sta∏o,
gdybyÊ tego nie zrobi∏?

Kiedy Pan wyprowadzi∏ Izraelitów z Egiptu, powiedzia∏, ˝e
poprowadzi ich do ziemi Kanaanu — ziemi obiecanej na zaw-
sze Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomkom.
Po wielu cudach i po roku trudnej w´drówki po pustyni,
Izraelici w koƒcu przybyli do granic ziemi obiecanej. IV Ks.
Moj˝eszowa 13–14 opowiada histori´ dwunastu m´˝czyzn,
po jednym z ka˝dego plemienia, którzy zostali wys∏ani, by do-
wiedzieç si´, jak wyglàda ta ziemia i kto jà zamieszkuje. Czy-
tamy te˝ o sprawozdaniu, jakie zdali ludowi, oraz o decyzji,
jakà podjà∏ lud, po us∏yszeniu tych wieÊci.

Podczas czytania IV Ks.
Moj˝eszowej 13–14 zadaj
sobie nast´pujàce pytanie:
Czy zareaguj´ strachem,
czy wiarà, kiedy napotkam
coÊ, co wydawaç si´ b´dzie
bardzo trudnym zadaniem
od Pana? Jak mo˝e wp∏y-
nàç na ciebie fakt, ˝e wi´k-
szoÊç otaczajàcych ci´
ludzi zareaguje strachem,
a nie wiarà? (zob. NiP

30:1–2). Twoja reakcja mówi, jak bardzo ufasz Panu — jak
bardzo wierzysz, ˝e jeÊli daje On przykazanie lub obietnic´,
przygotowuje te˝ sposób ich osiàgni´cia (zob. 1 Nefi 3:7).

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 13

IV Ks. Moj˝eszowa 14

∏up (w. 3, 31) — coÊ zdobytego

rozdarli swoje szaty (w. 6) —
podarli ubrania na znak wiel-
kiego smutku

zamierza∏ (w. 10) — prosi∏

zniewa˝aç (w. 11, 23) — do-
prowadzaç do gniewu

Hoszea (w. 8, 16) — Jozue drà˝ek (w. 23) — prosty kij

IV Ks. Moj˝eszowa 
13–14

Badanie ziemi obiecanej
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 13–14 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–D).

Utwórz og∏oszenie reklamowe

Utwórz og∏oszenie reklamowe z punktu widzenia Jozuego lub
Kaleba, aby zach´ciç Izraelitów do wejÊcia do ziemi obiecanej.

Przekonaj Izraelitów

1. Podaj powody, dla których wi´kszoÊç Izraelitów nie chcia∏a
wejÊç do ziemi obiecanej.

2. Wykorzystaj wydarzenia i nauki, o których czyta∏eÊ w I, II, III
i pierwszej cz´Êci IV Ks. Moj˝eszowej, aby przekonaç Izraeli-
tów, by szli naprzód i obj´li ziemi´ swej obietnicy.

Porównaj wydarzenia w historii

1. Podsumuj reakcj´ dzieci Izraela na raport wywiadowców
(znajdujàcy si´ w IV Ks. Moj˝eszowej 14:1–4).

2. Przeczytaj IV Ks. Moj˝eszowà 14:28–33 i porównaj to, co po-
wiedzia∏y dzieci Izraela, z tym, co Pan powiedzia∏ o braku
ich wiary.

„Sami to zrobimy”

Co zdecydowali zrobiç Izraelici i dlaczego im si´ nie powiod∏o?

Po tym, jak wi´kszoÊç Izraelitów wykaza∏a si´ brakiem
wiary (zob. IV Ks. Moj˝eszowa 13–14) i zgrzeszy∏a prze-
ciwko Panu, nie jest dziwne, ˝e IV Ks. Moj˝eszowa 15
mówi o ofiarach koniecznych do uzyskania wybaczenia
grzechów. IV Ks. Moj˝eszowa 15 mówi szczególnie o „roz-
myÊlnym” grzeszeniu, co oznacza, ˝e osoba grzeszy, wie-
dzàc, ˝e to co robi, jest z∏e (porównaj IV Ks. Moj˝eszowà
14:44 z IV Ks. Moj˝eszowà 15:30–31). IV Ks. Moj˝eszowa
15 koƒczy si´ przykazaniem, które mia∏o pomóc Izraelitom
zawsze pami´taç o wa˝noÊci przestrzegania przykazaƒ.

IV Ks. Moj˝eszowa 15

Uzyskanie wybaczenia

D

C

B

A

zaraza (w. 12) — plaga,
choroba

nierych∏y do gniewu (w. 18)
— pozwalajàcy, by winny
uniknà∏ kary

odpuÊç, odpuÊci∏em (w. 19–20)
— wybacz, wybaczy∏em

trupy (w. 29, 32–33) — zw∏oki

legnà (w. 29) — umrà

pogardziliÊcie (w. 31) — od-
rzuciliÊcie

zniszczejà (w. 33) — umrà i
ulegnà rozpadowi

z∏a wieÊç (w. 36) — niepo-
myÊlne doniesienia

uparli si´ (w. 44) — zrobili
Êwiadomie bez zgody (akt
niepos∏uszeƒstwa)

przep´dzili (w. 45) — wyraê-
nie ich pokonali

Czasami ludzie myÊlà, ˝e tak naprawd´ nie muszà post´po-
waç wed∏ug nauk proroków, poniewa˝, ich zdaniem, prorocy
sà takimi samymi ludêmi, jak my wszyscy i po prostu prze-
kazujà swoje zdanie na temat pewnych kwestii. Starszy Ha-
rold B. Lee, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, powiedzia∏: „Chc´ wam z∏o˝yç swoje Êwiadectwo
o tym, ˝e doÊwiadczenie, jakie mia∏em, nauczy∏o mnie, i˝ ci,
którzy krytykujà przywódców tego KoÊcio∏a, wykazujà
oznaki choroby duchowej, która, jeÊli nie zostanie okie∏znana,
przyniesie ostatecznie Êmierç duchowà” (w: Conference Re-
port, paêdz. 1947, 67). JakiÊ czas póêniej, kiedy Prezydent
Lee by∏ Prezydentem Kworum Dwunastu Aposto∏ów i cz∏on-
kiem Rady Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Wasze i nasze
bezpieczeƒstwo zale˝y od tego, czy b´dziemy, czy te˝ nie b´-
dziemy podà˝aç za tymi, których Pan umieÊci∏ na czele tego
KoÊcio∏a” (w: Conference Report, paêdz. 1970, 153).

Tym, których Pan wybiera, aby nam przewodniczyli, dane
sà Êwi´te klucze, aby otrzymywali objawienie dotyczàce kie-
rowania KoÊcio∏em i kierowania nami w prawy sposób. To,
w jaki sposób odpowiadamy naszym przywódcom, odzwier-
ciedla nasze uczucia i wiar´ w naszego Ojca Niebieskiego.
Przeczytaj, co Pan powiedzia∏ do Izraela w dniach ostatnich
w Naukach i Przymierzach 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Po-
szukaj, w jak dramatyczny sposób IV Ks. Moj˝eszowa 16
stanowi ilustracj´ prawdziwoÊci tych wypowiedzi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 16

Studiowanie pism Êwi´tych

Opowiedz histori´ w∏asnymi s∏owami

1. Napisz histori´, zawartà w IV Ks. Moj˝eszowej 16 i 17:1–15,
w∏asnymi s∏owami.

2. WyjaÊnij, w jaki sposób ta historia stanowi przyk∏ad s∏ów Pre-
zydenta Harolda B. Lee z wprowadzenia do tego rozdzia∏u.

A

m´˝owie znakomici (w. 2) —
dobrze znani ludzie

kadzielnice (w. 6, 17–18,
37–39) — pojemniki s∏u˝àce
do spalania kadzid∏a

wyró˝ni∏ (w. 9) — wybra∏

zast´p (w. 11, 16) — grupa,
rodzina

rozgniewa∏ si´, gniewa∏ (w.
15, 22) — by∏ z∏y

zbezczeÊcili (w. 30) — tu:
rozgniewali

rozstàpi∏a si´ (w. 31) — roz-
dzieli∏a si´

IV Ks. Moj˝eszowa 16

Bunt przeciwko prorokowi

70



IV Ks. Moj˝eszowa 20 opowiada o wydarzeniach, które
mia∏y miejsce oko∏o trzydziestu oÊmiu lat po buncie, opisa-
nym w rozdziale 16. Nie wiemy, co si´ dzia∏o w ciàgu tych
lat ani dlaczego nie mamy zapisów z tego okresu. Byç mo˝e,
nic nie zosta∏o spisane, poniewa˝ tak naprawd´ nic si´ nie
zmienia∏o z biegiem lat. Na przyk∏ad, IV Ks. Moj˝eszowa

IV Ks. Moj˝eszowa 20

TrzydzieÊci osiem 
lat frustracji

Pe∏niej zrozumiesz IV Ks. Moj˝eszowà 17–19, kiedy w cza-
sie czytania zastanowisz si´ nad tym, co wydarzy∏o si´ w IV
Ks. Moj˝eszowej 16 i 17:1–15. Najistotniejszà kwestià w
rozdziale 16 i na poczàtku 17 by∏o to, ˝e niektórzy m´˝czyêni
uznali, i˝ powinni dokonaç pewnych obrz´dów kap∏aƒskich,
które by∏y przydzielone jedynie kap∏anom, którymi w owym
czasie byli Aaron i jego synowie. W wyniku tej rebelii bun-
townicy ponieÊli Êmierç. Umarli równie˝ ci, którzy przy∏à-
czyli si´ do nich.

Zwróç uwag´ na to, ˝e kara Êmierci, wymierzona w wyniku
powa˝nego grzechu, by∏a sposobem, na jaki Pan naucza∏
staro˝ytny Izrael i nas, ˝e powa˝ny lub ciàg∏y grzech mo˝e
przynieÊç Êmierç duchowà, poniewa˝ pe∏na pokuta jest
du˝o trudniejsza.

IV Ks. Moj˝eszowa 17 opowiada o tym, jak Pan dokona∏
cudu dla tych, którzy prze˝yli, tak aby mogli poznaç, ˝e
Bóg wybra∏ Aarona i upowa˝ni∏ go do dokonywania obrz´-
dów kap∏aƒskich w ich czasach.

IV Ks. Moj˝eszowa 18 opisuje dodatkowe obowiàzki, przy-
nale˝ne jedynie Aaronowi i jego synom, którzy byli ustano-
wieni na urzàd kap∏ana. IV Ks. Moj˝eszowa 18 opisuje te˝
obowiàzki przynale˝ne pozosta∏ym Lewitom, pokazujàc ró˝-
nic´ pomi´dzy urz´dem kap∏ana i wszystkimi innymi obo-
wiàzkami kap∏aƒstwa lewitykalnego.

Na koniec, IV Ks. Moj˝eszowa 19 wyjaÊnia zasady i przy-
kazania, dotyczàce post´powania z cia∏ami zmar∏ych, co z
pewnoÊcià by∏o wa˝ne po wydarzeniach opisanych w roz-
dziale 16 i na poczàtku 17.

IV Ks. Moj˝eszowa 
17–19

Nast´pstwa tragicznego
wypadku

20 rozpoczyna si´ historià o tym, jak Izrael szemra∏ prze-
ciwko Moj˝eszowi i Aaronowi, co stanowi∏o dok∏adnie t´
samà sytuacj´, którà zakoƒczy∏ si´ opis wydarzeƒ sprzed
trzydziestu oÊmiu lat. Jednak˝e tym razem historia si´ nieco
ró˝ni — Moj˝esz i Aaron byli bardzo sfrustrowani, tak ˝e
êle ocenili sytuacj´, kiedy odpowiadali ludowi. Z tego po-
wodu Pan upomnia∏ ich i powiedzia∏, ˝e nie b´dà mieli
przywileju wprowadzenia dzieci Izraela do ziemi obiecanej.

Czytajàc V Ks. Moj˝eszowà 1:37; 3:25–28, dowiadujemy
si´, ˝e Moj˝esz zosta∏ upomniany z powodu swego niepo-
s∏uszeƒstwa. Karzàc Moj˝esza, Pan z mocà naucza∏ dzieci
Izraela, ˝e pos∏uszeƒstwo by∏o niezb´dne, aby wejÊç do
ziemi obiecanej — nawet (a mo˝e przede wszystkim) jeÊli
by∏o si´ prorokiem. Gdyby Moj˝esz postàpi∏ inaczej ni˝ mó-
wià przykazania Pana, i nie dosi´g∏aby go kara, wówczas
ten lud o twardym karku móg∏by znaleêç wymówk´ dla
w∏asnych grzechów w wa˝niejszych kwestiach, mówiàc, ˝e
widzieli, jak Moj˝esz postàpi∏ inaczej i nie by∏ ukarany. Do-
wodem na to, ˝e Pan nie pot´pi∏ powa˝nie Moj˝esza, jest to,
co czytamy w innych pismach Êwi´tych, ˝e zosta∏ on prze-
mieniony i wzi´ty do nieba, nie zaznajàc Êmierci, i ˝e uka-
zywa∏ si´ na ziemi przy bardzo wa˝nych wydarzeniach, aby
nadaç klucze kap∏aƒskie przysz∏ym pokoleniom (zob. Ew.
¸ukasza 9:28–36; Alma 45:19; NiP 110:11).

IV Ks. Moj˝eszowa 20 zawiera opowieÊç o tym, jak Izrael pró-
bowa∏ w pokoju przejÊç przez ziemi´ Edom i napotka∏ opór.
Ziemia Edom nale˝a∏a do potomków Ezawa (brata Jakuba). 

Poczàtek IV Ks. Moj˝eszowej 20 opowiada o Êmierci siostry
Moj˝esza, Miriam; koniec rozdzia∏u opowiada o Êmierci
brata Moj˝esza, Aarona, oraz o tym, ˝e syn Aarona, Eleazar,
zosta∏ wy˝szym kap∏anem.

Prawdopodobnie wielu Izraelitów zmar∏o podczas 38 lat
zamieszkiwania na pustyni tak, jak opisani w IV Ks.
Moj˝eszowej 20 Miriam i Aaron. Jednak˝e Pan powiedzia∏,
˝e umrà wszyscy, którzy na poczàtku exodusu mieli po-
wy˝ej dwudziestu lat (poza Jozuem i Kalebem, którzy z∏o-
˝yli pozytywne sprawozdanie z wyprawy do ziemi
obiecanej), zanim obóz Izraela wejdzie do ziemi obiecanej.
IV Ks. Moj˝eszowa 21 odnotowuje pewien wypadek, kiedy
zmar∏o wi´cej osób. Ta historia jest szczególnie znamienna,
poniewa˝ zawiera metafor´ Chrystusa — miedzianego
w´˝a. Poniewa˝ ca∏e pokolenie Izraelitów nie spojrza∏o na
w´˝a, umarli fizycznie i duchowo, i odmówiono im wejÊcia 

IV Ks. Moj˝eszowa 21

Miedziany wà˝
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do ziemi obiecanej. To zdarzenie pojawia si´, by oddzieliç
tych, których wiara by∏a s∏aba, od tych, których wiara by∏a
silna, poniewa˝ reszta rozdzia∏u 21 opowiada o tym, jak
Izraelici pokonali tych, którzy stawiali im opór i pomyÊlnie
udali si´ w stron´ ziemi obiecanej. Kiedy wiara Izraelitów
by∏a silniejsza, odnosili wi´ksze sukcesy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 21

Studiowanie pism Êwi´tych

Opowiedz histori´ w∏asnymi s∏owami

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ nauczycielem w Organizacji Podsta-
wowej. Opowiedz histori´, zawartà w IV Ks. Moj˝eszowej
21:4–9, s∏owami zrozumia∏ymi dla dzieci. Narysuj jednà lub
dwie ilustracje, które móg∏byÊ pokazywaç dzieciom w trakcie
opowiadania.

Znajdê wa˝ne interpretacje w innych
pismach Êwi´tych

Przygotuj diagram podobny do poni˝szego i uzupe∏nij go spo-
strze˝eniami, które odnoszà si´ do wydarzenia, opisanego w
IV Ks. Moj˝eszowej 21.

Co mówi∏Kto mówi∏
Odsy∏acze do
pism Êwi´tych

Ew. Jana 3:14–16

1 Nefi 17:40–41

Alma 33:18–22

Helaman 8:13–15

B

A

zbrzyd∏ (w. 5) — przestaliÊmy
go lubiç, nienawidzimy go

n´dzny pokarm (w. 5) —
manna

Ile ktoÊ musia∏by zap∏aciç ci
za zrobienie czegoÊ, o czym
wiesz, ˝e nie jest w∏aÊciwe?
IV Ks. Moj˝eszowa 22–24
opowiada histori´ cz∏owieka,
który podjà∏ takà decyzj´.
Nazywa∏ si´ Bileam. By∏ on
wieszczem (tym, który twier-
dzi∏, i˝ przepowiada przy-
sz∏oÊç), który wierzy∏ lub
przynajmniej zna∏ Boga Izra-
ela do tego stopnia, ˝e móg∏
byç pod wp∏ywem Ducha.

Król Moabu chcia∏ wynajàç Bileama, aby przeklà∏ Izrael,
tak by Moabici mogli pokonaç ich w bitwie. Podczas czyta-
nia zastanów si´, co byÊ zrobi∏ na miejscu Bileama i czego
mo˝esz nauczyç si´ z tego doÊwiadczenia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 22

IV Ks. Moj˝eszowa 23

IV Ks. Moj˝eszowa 24

IV Ks. Moj˝eszowa 22:20–35 — Dlaczego Bóg
rozgniewa∏ si´ na Bileama, skoro uczyni∏ to, co
zosta∏o mu powiedziane?
Pan powiedzia∏ Bileamowi, ˝e jeÊli ksià˝´ta moabscy ponownie
poproszà go, aby znów im towarzyszy∏, powinien iÊç jedynie po

ber∏o (w. 17) — insygnia, które
trzyma w∏adca na znak posia-
danej w∏adzy; odnosi si´ do
Mesjasza, który jest w∏adcà
Izraela

nabierze mocy (w. 18) — b´-
dzie silny i odwa˝ny

spustoszony (w. 22) — znisz-
czony

z∏orzecz (w. 7–8) — wystàp
przeciwko

zalicza (w. 9) — liczy, uwa˝a,
zauwa˝a

skraj (w. 13) — jedynie cz´Êç

zakl´cie, czary (w. 23) —
przepowiadanie przysz∏oÊci

dokona∏ (w. 23) — uczyni∏

mieli strach (w. 3) — mar-
twili si´

po˝re (w. 4) — zje, poch∏onie

pobiç (w. 6) — zwyci´˝yç

zap∏ata za wró˝b´ (w. 7) —
pieniàdze za prorokowanie

wzbraniaç si´ (w. 16) — po-
wstrzymywaç si´

zgubna (w. 32) — z∏a, nie-
godziwa

IV Ks. Moj˝eszowa 
22–24

Historia Bileama
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to, by wypowiedzieç s∏owa, które da mu Pan (zob. IV Ks. Moj˝eszowa
22:20). Werset 21 odnotowuje, ˝e Bileam po prostu wsta∏ rankiem
i uda∏ si´ w drog´. Niektórzy zauwa˝yli, ˝e to pokazuje, i˝ serce
Bileama ow∏adni´te by∏o ˝àdzà pieni´dzy, proponowanych za
jego us∏ugi (zob. II List Piotra 2:15); uda∏ si´ w drog´, nie majàc
zamiaru postàpiç wed∏ug wskazówek Pana. W wyniku tego mia∏
pewne doÊwiadczenie z oÊlicà i anio∏em z dobytym mieczem, co
wskazywa∏o, ˝e powinien s∏uchaç Pana. Pod koniec tego wyda-
rzenia Pan ponownie przypomnia∏ Bileamowi, ˝e mo˝e iÊç z ksià-
˝´tami pod warunkiem, ˝e wypowie s∏owa, które da mu Pan
(zob. IV Ks. Moj˝eszowa 22:35).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 22–24 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Czy twoja uczciwoÊç jest na sprzeda˝?

W jaki sposób ludzie w dzisiejszych czasach zwracajà si´ prze-
ciwko temu, co uwa˝ajà za dobre, dla pieni´dzy lub po to, by
ktoÊ „[uczci∏ ich] bardzo” (w. 17), podobnie jak Balak, który
chcia∏, aby Bileam zwróci∏ si´ dla pieni´dzy przeciwko temu, co
uwa˝a∏ za dobre (zob. IV Ks. Moj˝eszowa 22)?

lub

Napisz o kimÊ, kogo znasz, kto zrezygnowa∏ z pieni´dzy lub
czci, aby zrobiç to, co uwa˝a∏ za dobre.

Podaj list polecajàcy postaci

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Balakiem, a jakiÊ inny król na tym obsza-
rze napisa∏ do ciebie list, poniewa˝ zastanawia si´ nad wynaj´-
ciem Bileama, aby przeklà∏ on jego wrogów. Napisz, jaka by by∏a
twoja odpowiedê i do∏àcz opis tego, co si´ sta∏o, kiedy trzy razy
prosi∏eÊ Bileama, aby przeklà∏ Izrael (po raz pierwszy: IV Ks.
Moj˝eszowa 23:1–13; po raz drugi: IV Ks. Moj˝eszowa 23:14–30;
po raz trzeci: IV Ks. Moj˝eszowa 24:1–13).

Zinterpretuj proroctwo

Jak myÊlisz, kim jest „gwiazda z Jakuba” i „ber∏o z Izraela” w
IV Ks. Moj˝eszowej 24:17? (zob. tak˝e w. 14–16, 18–29). Dla-
czego tak uwa˝asz?

Chocia˝ Bileam nie przeklà∏ Izraela w IV Ks. Moj˝eszowej
22–24, nie potrafi∏ oprzeç si´ pragnieniu bogactw, propo-
nowanym przez Moabitów. IV Ks. Moj˝eszowa 31:7–8,
15–16; Objawienie 2:14 przekonujà nas, ˝e Bileam naucza∏
Moabitów, i˝ nie zdo∏ajà pokonaç Izraela, dopóki Izraelici
b´dà prawi. Dlatego Bileam powiedzia∏ Moabitom, aby ci
kusili Izrael niemoralnoÊcià i ba∏wochwalstwem, co dopro-
wadzi do utraty pomocy ze strony Pana. W rezultacie IV

IV Ks. Moj˝eszowa 
25–26

Przekl´cie Izraela

C

B

A

Ks. Moj˝eszowa 25 opowiada o ostatecznej pladze, która
zabi∏a wielu Izraelitów, zanim obóz Izraela wszed∏ do ziemi
obiecanej. Plaga ta spad∏a na nich z powodu niemoralnego
prowadzenia si´ z Moabitkami.

Kiedy plaga zakoƒczy∏a si´, umarli niemal wszyscy, którzy
opuÊcili Egipt jako osoby doros∏e. IV Ks. Moj˝eszowa 26 za-
wiera kolejne odliczanie, czyli spis ludnoÊci, nast´pnego po-
kolenia Izraelitów, trzydzieÊci dziewi´ç lat po tym, jak ich
ojcowie odrzucili sposobnoÊç wejÊcia do ziemi obiecanej, i
zostali ukarani w´drówkà i Êmiercià na pustyni.

Oczywiste jest, ˝e Moj˝esz nie móg∏ byç z dzieçmi Izraela na
zawsze. Podczas studiowania IV Ks. Moj˝eszowej 27:12–23
zastanów si´ nad nast´pujàcymi pytaniami: Jakiego przy-
wódcy potrzebowali Izraelici po Êmierci Moj˝esza? W jaki
sposób wybierani sà dzisiejsi przywódcy KoÊcio∏a? Dlaczego
wa˝ny jest sposób, w jaki sà wybierani?

Zrozumienie pism Êwi´tych
IV Ks. Moj˝eszowa 27

Studiowanie pism Êwi´tych

Wierzymy...

Jakie regu∏y piàtej Zasady Wiary zosta∏y wykorzystane przy
wyborze Jozuego na przywódc´ w Izraelu?

IV Ks. Moj˝eszowa 
28–30

Stare przykazania nadal
obowiàzujà

A

zostaniesz przy∏àczony do
swojego ludu (w. 13) —
umrzesz

waÊƒ (w. 14) — bunt

uwielbiç (w. 14) — oddaç
czeÊç

ustanów (w. 19, 23) — daj
wskazówki, obowiàzki i b∏o-
gos∏awieƒstwa

IV Ks. Moj˝eszowa 27

Wyznaczenie nowego 
przywódcy Izraela
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IV Ks. Moj˝eszowa 28–30 opowiada, jak Moj˝esz przypo-
mnia∏ nowemu pokoleniu Izraelitów, ˝e nadal majà obowià-
zek sk∏adaç ofiary, obchodziç Êwi´ta, przestrzegaç praw i
przykazaƒ, które Pan da∏ na poczàtku w´drówki, blisko
czterdzieÊci lat wczeÊniej.

IV Ks. Moj˝eszowa 31 odnotowuje, jak Pan wys∏a∏ armi´
Izraela przeciwko Midianitom, poniewa˝ Midianici próbo-
wali zniszczyç Izraelitów za pomocà niemoralnoÊci i ba∏wo-
chwalstwa. PoÊród zabitych by∏ wieszcz Bileam, który
zwróci∏ si´ przeciwko Panu i Jego ludowi. Aby okazaç
wdzi´cznoÊç za zwyci´stwo, armie Izraelitów poÊwi´ci∏y
Panu du˝à cz´Êç tego, co zdoby∏y.

Kiedy dzieci Izraela
by∏y po wschodniej
stronie Jordanu, cze-
kajàc na przejÊcie
rzeki i wejÊcie do
Kanaanu, plemiona
Rubena i Gada za-
pyta∏y Moj˝esza,
czy mogà objàç swe
dziedzictwo po
wschodniej stronie,
poniewa˝, ich zda-
niem, ziemia by∏a
dobra dla byd∏a.
Moj˝esz powiedzia∏,
˝e pozosta∏e plemiona
by∏yby zawiedzione,
gdyby nie pomogli

podbiç ziemi na zachodnim brzegu Jordanu (Kanaan); wi´k-
szoÊç Izraelitów uwa˝a∏a, ˝e pokonanie mieszkaƒców Kana-
anu b´dzie wystarczajàco trudne dla wszystkich dwunastu
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IV Ks. Moj˝eszowa 32

Ziemia dla Rubena i Gada

IV Ks. Moj˝eszowa 31

Âmierç Bileama

plemion. Ruben i Gad zgodzili si´ wys∏aç m´˝czyzn, którzy
mieli pomagaç w podboju, a˝ ka˝de plemi´ obejmie dziedzic-
two. Jednak˝e pozostawili swe kobiety, dzieci i byd∏o po
wschodniej stronie. Moj˝esz wyrazi∏ na to zgod´ oraz przy-
dzieli∏ po∏owie plemienia Manassesa dziedzictwo po
wschodniej stronie Jordanu.

IV Ks. Moj˝eszowa 33–36 zawiera dodatkowe wskazówki,
jakie da∏ Pan Izraelitom, kiedy rozbili obóz w pobli˝u granic
swej ziemi obiecanej.

IV Ks. Moj˝eszowa 33 odnotowuje, jak Pan wys∏a∏ armi´
Izraela przeciwko Midianitom, poniewa˝ Midianici próbo-
wali zniszczyç Izraelitów za pomocà niemoralnoÊci i ba∏-
wochwalstwa. Nie jesteÊmy w stanie zidentyfikowaç pod
wzgl´dem geograficznym wi´kszoÊci wymienionych tu
miejsc. Póêniej Pan nakaza∏ Izraelitom ca∏kowicie wyp´dziç
lub wytraciç mieszkaƒców Kanaanu, aby nie okazali si´ dla
nich duchowà plagà.

IV Ks. Moj˝eszowa 34 opowiada, w jaki sposób Pan nakre-
Êli∏ granice ziemi Izraelitów, które mia∏y zostaç zdobyte,
oraz jak wymieni∏ imiona m´˝czyzn, którzy mieli byç odpo-
wiedzialni za podzia∏ ziemi poÊród dwunastu plemion oraz
rodzin w ramach tych plemion.

IV Ks. Moj˝eszowa 35 zawiera przykazanie Pana, doty-
czàce utworzenia w ca∏ym Kanaanie specjalnych miast dla
Lewitów. Pozwoli∏oby to Lewitom przebywaç poÊród
wszystkich plemion i dokonywaç dla nich obrz´dów. Pan
wymieni∏ te˝ niektóre z tych miast jako miasta schronienia
dla tych, którzy zabili cz∏owieka. Miejsca schronienia mia∏y
zapobiec zemÊcie na tych ludziach, przed zakoƒczeniem
w∏aÊciwego sàdu.

IV Ks. Moj˝eszowa 36 zawiera rad´ Pana, dotyczàcà zawie-
rania zwiàzków ma∏˝eƒskich w ramach w∏asnego plemienia,
tak aby ziemia dziedzictwa nadal pozostawa∏a przy tym sa-
mym plemieniu.

IV Ks. Moj˝eszowa 
33–36

Wskazówki dotyczàce ziemi
obiecanej
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Powtórzenie prawa
V Ks. Moj˝eszowa to ostatnia ksi´ga Moj˝esza. Wydarzenia opi-
sane w V Ks. Moj˝eszowej mia∏y miejsce oko∏o czterdzieÊci lat
po wyprowadzeniu przez Pana Izraelitów z Egiptu. Poniewa˝
wszyscy Izraelici — z wyjàtkiem Moj˝esza, Jozuego i Kaleba —
którzy byli doroÊli w czasie opuszczania Egiptu, nie chcieli wy-
kazaç si´ wiarà w Pana trzydzieÊci dziewi´ç lat wczeÊniej,
umarli na pustyni (zob. IV Ks. Moj˝eszowa 13–14).

W czasie kiedy Moj˝esz pisa∏ V Ks. Moj˝eszowà, dzieci tych,
którzy umarli, by∏y przygotowane do wejÊcia do swej ziemi
obiecanej. Prorok Moj˝esz wiedzia∏, ˝e nie wejdzie razem z
nimi, lecz mia∏ mo˝liwoÊç poinstruowania przed swym odej-
Êciem pokolenia Izraelitów i udzielenia im rady. Na równinach
Moabu, dok∏adnie na wschód od Jordanu i ziemi obiecanej,
Moj˝esz wyg∏osi∏ „mowy”, spisane w V Ks. Moj˝eszowej. Kiedy
Moj˝esz po raz ostatni naucza∏ lud, zosta∏ przemieniony, czyli
wzi´ty do nieba, nie zaznajàc Êmierci (zob. Alma 45:19).

Przygotowanie do przestudiowania V Ks.
Moj˝eszowej
Pierwsze cztery rozdzia∏y V Ks. Moj˝eszowej to „przypomnie-
nie” historii Izraelitów. Przy ponad dwudziestu innych okazjach
Moj˝esz powiedzia∏ ludowi w V Ks. Moj˝eszowej, aby „pami´-
ta∏” lub „nie zapomina∏” pewnych wa˝nych nauk, które po-
mogà im pozostaç wiernymi. Zwróç uwag´ na poni˝sze
informacje na temat V Ks. Moj˝eszowej:

•  Dziesi´cioro Przykazaƒ zosta∏o powtórzonych w V Ks.
Moj˝eszowej 5.

•  V Ks. Moj˝eszowa jest cytowana w Nowym Testamencie
ponad sto razy. Warte odnotowania sà dwa przyk∏ady,
kiedy Jezus u˝y∏ trzech wersetów z V Ks. Moj˝eszowej, aby
odeprzeç pokusy Szatana (zob. V Ks. Moj˝eszowa 6:13, 16;
8:3; Ew. Mateusza 4:1–11) i kiedy Jezus cytowa∏ werset z tej

ksi´gi w odpowiedzi na pytanie: „Które przykazanie jest
najwi´ksze?” (Ew. Mateusza 22:36; zob. tak˝e w. 35, 37–38;
V Ks. Moj˝eszowa 6:5).

V Ks. Moj˝eszowa 1–3 opisuje, w jaki sposób Moj˝esz za-
znajomi∏ dzieci Izraela ze swoim przes∏aniem, przedstawia-
jàc ich czterdziestoletnià histori´. Pod wieloma wzgl´dami
taki przeglàd historyczny jest dobrym podsumowaniem IV
Ks. Moj˝eszowej. W ca∏ej V Ks. Moj˝eszowej Moj˝esz wy-
korzystywa∏ przyk∏ady z historii Izraela, aby podkreÊliç
pewne zagadnienia.

V Ks. Moj˝eszowa 4 opowiada o tym, jak Moj˝esz wyko-
rzysta∏ histori´ Izraelitów, aby nauczaç ich o obowiàzku wo-
bec Boga i ich religii. Moj˝esz powiedzia∏ te˝, ˝e jego nauki
odnoszà si´ do wszystkich przysz∏ych pokoleƒ Izraelitów i
powiedzia∏ rodzicom, aby nauczali swoje dzieci prawd, które
im poda∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 4

ustawy (w. 1, 5–6, 8, 14, 40,
45) — prawa, przykazanie i
obrz´dy

niczego nie ujmiecie (w. 2)
— niczego nie zabierzecie

przylgn´li (w. 4) — pozostali
blisko

strze˝ si´, strze˝cie si´ (w. 9,
15, 23) — bàdêcie ostro˝ni w
kwestii tego, co robicie

pilnuj (w. 9) — bàdê
ostro˝ny

Horeb (w. 10) — inna nazwa
góry Synaj

zwieÊç (w. 19) — pokierowaç

niedola (w. 30) — k∏opoty

V Ks. Moj˝eszowa 4

„Strze˝ si´”

V Ks. Moj˝eszowa 1–3

Rys historyczny

V Ksi´ga Moj˝eszowa
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V Ks. Moj˝eszowa 4:9, 15, 23 — W jaki
sposób mo˝emy zastosowaç rad´, abyÊmy
„strzegli si´”?
Starszy M. Russell Ballard, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, zaproponowa∏, w jaki sposób mo˝emy zastosowaç t´ suge-
sti´. W przemówieniu, skierowanym do m∏odzie˝y KoÊcio∏a,
powiedzia∏: „Zach´cam was, abyÊcie ka˝dego tygodnia pobyli
sami ze sobà, z dala od telewizji i t∏umu. Weêcie ze sobà pisma
Êwi´te, a kiedy b´dziecie czytaç, rozwa˝aç i modliç si´, spójrzcie
uczciwie na swoje ˝ycie. Oceƒcie, w jakim punkcie jesteÊcie, jeÊli
chodzi o obietnice, jakie z∏o˝yliÊcie Ojcu Niebieskiemu. JeÊli ma-
cie jakiÊ problem, porozmawiajcie o tym z Panem w najszczer-
szej i pokornej modlitwie. Poradêcie si´ rodziców — oni wam
pomogà. Równie˝ biskup i doroÊli przywódcy M∏odych M´˝-
czyzn i M∏odych Kobiet udzielà wam pomocy. Kochajà was i
chcà, abyÊcie ˝yli w zgodzie z samymi sobà tak, byÊcie co ty-
dzieƒ mogli godnie przyjmowaç sakrament. Jednak˝e, koniec
koƒców tylko wy wiecie, czy jesteÊcie wierni swoim przymie-
rzom zawartym z Bogiem” (w: Conference Report, kwiec. 1993,
7 lub Ensign, maj 1993, 8).

Studiowanie pism Êwi´tych

Bàdê misjonarzem

Twoja przyjació∏ka, która nie jest cz∏onkiem KoÊcio∏a, mówi, ˝e
chrzeÊcijanie powinni korzystaç jedynie z Biblii jako pisma Êwi´-
tego. Na dowód swego punktu widzenia cytuje Objawienie
22:18–19. Zajrzyj do tych wersetów i porównaj je z V Ks. Moj˝e-
szowà 4:2. Napisz notk´ do swej przyjació∏ki, w której wyja-
Ênisz, w jaki sposób te dwa fragmenty sà podobne do siebie i co
by si´ sta∏o, gdybyÊmy w taki sam sposób wykorzystali frag-
ment z V Ks. Moj˝eszowej, w jaki ona skorzysta∏a z Objawienia
22. WyjaÊnij te˝, co tak naprawd´ znaczà te fragmenty pism
Êwi´tych.

Zwróç uwag´ na pewien wzorzec w
pismach Êwi´tych

Znajdê i zaznacz podobne wyra˝enia w V Ks. Moj˝eszowej
4:9, 15, 23. W jaki sposób te trzy wersety pomagajà nam zro-
zumieç, kto jest odpowiedzialny za to, czy przestrzegamy
przykazaƒ? (Zwróç uwag´ na wypowiedê Starszego Ballarda
w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”, dotyczàcà tego, jak
mamy stosowaç t´ rad´).

Wykorzystaj fragmenty pism Êwi´tych, aby
pomóc komuÊ, kto zgrzeszy∏

Wykorzystaj pomys∏y z V Ks. Moj˝eszowej 4:25–31, aby udzieliç
rady i pomóc komuÊ, kto odszed∏ od tego, co uwa˝a∏ za dobre.
Zapisz swà rad´ w notatniku.

V Ks. Moj˝eszowa 5

Dziesi´cioro Przykazaƒ

C

B

A

V Ks. Moj˝eszowa 5 zawiera przypomnienie
Dziesi´ciorga Przykazaƒ, zapisanych pierwot-
nie w II Ks. Moj˝eszowej 20. Moj˝esz podkre-
Êli∏, ˝e Dziesi´cioro Przykazaƒ to przykazania

wa˝ne dla ka˝dego pokolenia Izraelitów, poniewa˝ stanowià
podstaw´ prawoÊci poÊród Bo˝ego ludu przymierza.

Czy znasz jakiÊ fragment pisma Êwi´tego, który daje ci
szczególnà si∏´ lub wskazuje kierunek? Dlaczego ma on taki
wp∏yw? Jak cz´sto przypominasz go sobie? Jak cz´sto
dzielisz si´ nim z innymi?

V Ks. Moj˝eszowa 6 zawiera fragment, który jest jednym z
najcz´Êciej cytowanych przez ˚ydów fragmentów pisma
Êwi´tego. Urywek ten jest tak˝e tym, co Jezus nazwa∏ „[naj-
wi´kszym] i [pierwszym przykazaniem]” (Ew. Mateusza
22:38; zob. tak˝e w. 36–37). Kiedy znajdziesz i przeczytasz
ten fragment, zadaj sobie pytanie, dlaczego jest to najwi´k-
sze przykazanie. Dlaczego jest to „[najwi´kszym] i [pierw-
szym przykazaniem]”, skoro dane zosta∏o setki lat po
Dziesi´ciorgu Przykazaƒ? V Ks. Moj˝eszowa 6 zawiera te˝
wyjaÊnienia Moj˝esza, odnoszàce si´ do tego, w jaki sposób
Izraelici powinni przestrzegaç tego przykazania i dlaczego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 6

V Ks. Moj˝eszowa 6:4–5 — Najwi´ksze i pierwsze
przykazanie
W j´zyku hebrajskim s∏owo s∏uchaj to szma. W zwiàzku z tym
˚ydzi nazywajà V Ks. Moj˝eszowà 6:4–5 Szma. Kiedy zapytano
Jezusa, które przykazanie jest najwi´ksze, zacytowa∏ On Szma
(zob. Ew. Mateusza 22:36—38). Prezydent Ezra Taft Benson,
Prezydent KoÊcio∏a, wyjaÊni∏, dlaczego musi byç ono pierwsze:
„Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne
ustawia si´ na w∏aÊciwej pozycji lub wypada z naszego ˝ycia.
Nasza mi∏oÊç do Pana b´dzie rzàdziç pragnieniami naszych
uczuç, wymogami czasu, realizowanymi zainteresowaniami
oraz porzàdkiem naszych priorytetów” (w: Conference Report,
kwiec. 1988, 3 lub Ensign, maj 1988, 4).

V Ks. Moj˝eszowa 6:8–9 — W jaki sposób Izraelici
stosowali si´ do tej wskazówki?
Do czasów Jezusa wielu ˚ydów w dos∏owny sposób interpreto-
wa∏o V Ks. Moj˝eszowà 6:8–9. Zapisywali wersety 4–5 na ma-
∏ych zwitkach papieru, umieszczali je w pude∏eczkach zwanych
„filakteriami” i umieszczali jedno na ramieniu, a drugie nad

przepaska (w. 8) — opaska
lub wst´ga zak∏adana na czo∏o

V Ks. Moj˝eszowa 6

Najwi´ksze przykazanie
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czo∏em. Jeden ze zwitków wk∏adali do pojemniczka zwanego
„mezuzà” i przymocowywali jà do prawej framugi drzwiowej
swoich domów.

Studiowanie pism Êwi´tych

Odsy∏acz

Obok V Ks. Moj˝eszowej 6:4–5 (Szma) napisz odsy∏acz do Ew.
Mateusza 22:35–38. Przeczytaj wersety z Ew. Mateusza i podsu-
muj, co Jezus powiedzia∏ na temat Szma.

Jak mo˝esz pami´taç?

1. Wypisz, co Moj˝esz powiedzia∏ ludziom w V Ks. Moj˝eszowej
6:7–9 o tym, co majà uczyniç, by lepiej pami´taç i przestrzegaç
przykazania z wersetów 4–5.

2. Napisz, w jaki sposób ty mo˝esz lepiej pami´taç o tym sa-
mym przykazaniu. Wybierz i zastosuj co najmniej jeden z po-
mys∏ów, które przysz∏y ci do g∏owy.

Napisz pytanie

Napisz, jakie jest, twoim zdaniem, wa˝ne i znamienne pytanie,
na które mo˝na odpowiedzieç, u˝ywajàc V Ks. Moj˝eszowej 6:24.

Ludzie zamieszkujàcy ziemi´ Kanaanu byli bardzo niego-
dziwi. Z powodu ich niegodziwoÊci Pan nakaza∏ Izraelitom
ca∏kowicie wytraciç ich. V Ks. Moj˝eszowa 7 odnotowuje,
˝e Moj˝esz przedstawi∏ bardzo wa˝ny powód, dlaczego
Izraelici powinni postàpiç wed∏ug tego przykazania i w jaki
sposób Pan pob∏ogos∏awi ich w tak trudnym zadaniu.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co byÊ powiedzia∏?

Pewien przyjaciel prosi ci´ o rad´ na temat poÊlubienia kogoÊ,
kto nie jest cz∏onkiem KoÊcio∏a. Napisz, w jaki sposób móg∏byÊ

A

V Ks. Moj˝eszowa 7

Ma∏˝eƒstwo w przymierzu

C

B

A

MezuzaFilakterie

wykorzystaç V Ks. Moj˝eszowà 7:1–6, aby udzieliç rady swo-
jemu przyjacielowi.

Starszy Spencer W. Kimball, kiedy by∏ cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „GdybyÊcie mieli odna-
leêç w s∏owniku najwa˝niejsze s∏owo, czy wiedzielibyÊcie,
co to za s∏owo? Byç mo˝e jest to s∏owo ‘pami´taj’. Jako ˝e
wszyscy zawieracie przymierza [...] najbardziej wi´c potrze-
bujemy pami´taç” (Circles of Exaltation [przemówienie
skierowane do nauczycieli religii, 28 czerw. 1968], 8). V Ks.
Moj˝eszowa 8 opowiada o tym, co Moj˝esz powiedzia∏ lu-
dowi przymierza, Izraelowi, na temat tego, o czym potrze-
bujà pami´taç i dlaczego. Powiedzia∏ im te˝, co si´ stanie,
jeÊli o tym zapomnà.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 8

V Ks. Moj˝eszowa 8:2 — Niektóre z celów
czterdziestoletniej w´drówki po pustyni
Porównaj V Ks. Moj˝eszowà 8:2 do Abraham 3:24–25, gdzie Pan
wyjaÊni∏ cel ˝ycia na ziemi. W´drówka Izraela po pustyni by∏a
metaforà lub symbolem naszego doczesnego ˝ycia.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jakie jest przes∏anie?

OkreÊl g∏ówne idee przes∏ania Moj˝esza, zapisane w V Ks.
Moj˝eszowej 8, przyglàdajàc si´ nast´pujàcym grupom werse-
tów i wybierajàc jedno kluczowe s∏owo z ka˝dej grupy, które,
twoim zdaniem, odzwierciedla najwa˝niejszà ide´ w tym ze-
stawie. WyjaÊnij pokrótce, dlaczego wybra∏eÊ to s∏owo. Przery-
suj tabelk´ z nast´pnej strony do swojego notatnika; pomo˝e ci
ona w uporzàdkowaniu informacji.

A

rozmno˝yli (w. 1, 13) —
wzroÊli w liczb´

çwiczy (w. 5) — poprawia i
narzuca dyscyplin´

krzemienna ska∏a (w. 15) —
bardzo twarda ska∏a

V Ks. Moj˝eszowa 8

Pami´tajcie!
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Jednym z g∏ównych powodów, dla których odmówiono wczeÊ-
niejszemu pokoleniu Izraelitów wejÊcia do ziemi obiecanej,
by∏a ich obawa przed ludêmi, którzy ju˝ tam mieszkali. V Ks.
Moj˝eszowa 9–10 opowiada, ˝e Moj˝esz zapewni∏ Izraelitów,
i˝ Pan pomo˝e im zniszczyç Kananejczyków i wejÊç do ziemi
obiecanej. Jednak˝e Moj˝esz ostrzeg∏ Izraelitów, aby nie byli
dumni z powodu uzyskanej pomocy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 10:12–22

V Ks. Moj˝eszowa 9:3–6 — Dlaczego Izraelici byli
w stanie wyp´dziç Kananejczyków z tej ziemi?
Zob. 1 Nefi 17:32–38.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego wymaga Pan?

1. Co powiedzia∏ Pan na temat tego, czego wymaga od Izraela i
z jakiego powodu? (zob. V Ks. Moj˝eszowa 10:12–22).

2. Wypisz, czego dowiedzia∏eÊ si´ z tych wersetów o Bogu, co
pomo˝e ci pragnàç czyniç to, czego On wymaga.

A

nie ma wzgl´du na osob´ (w.
17) — ka˝dego traktuje we-
d∏ug takich samych zasad

nie przyjmuje darów (w. 17)
— nie przyjmuje ∏apówek

b´dziesz trwa∏ (w. 20) — b´-
dziesz blisko zwiàzany

V Ks. Moj˝eszowa 9–10

Pan pomo˝e

WyjaÊnienieKluczowe s∏owoWersety

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20
Upadek i ZadoÊçuczynienie zachowa∏y wolnà wol´ ca∏ej
ludzkoÊci (zob. 2 Nefi 2:25–27). Wolna wola jest wspania-
∏ym b∏ogos∏awieƒstwem, ale zwiàzane jest z nià ryzyko,
które musimy przyjàç i byç odpowiedzialni za konsekwencje
naszych decyzji. V Ks. Moj˝eszowa 11 mówi, ˝e Moj˝esz
po∏o˝y∏ przed Izraelem „b∏ogos∏awieƒstwo i przekleƒstwo”
(w. 26). Mówiàc innymi s∏owy, Moj˝esz powiedzia∏ dzie-
ciom Izraela, ˝e mogà otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa lub prze-
kleƒstwa w zale˝noÊci od tego, jak zdecydujà si´ ˝yç w
ziemi obiecanej. Rezultat zale˝a∏ od nich.

V Ks. Moj˝eszowa 12–13 zawiera skierowane do Izraelitów
ostrze˝enie Moj˝esza na temat czczenia fa∏szywych bogów.
Lud przymierza mia∏ si´ ró˝niç od wszystkich innych naro-
dów i unikaç nie tylko fa∏szywych praktyk, ale te˝ pozor-
nego anga˝owania si´ w owe fa∏szywe praktyki. W rozdziale
12 Moj˝esz powiedzia∏ Izraelitom, aby unikali miejsc, gdzie
oddaje si´ czeÊç fa∏szywym bogom i ostrzeg∏ ich przed na-
Êladowaniem praktyk fa∏szywych religii. W rozdziale 13
Moj˝esz ostrzeg∏ Izraelitów przed ludêmi, którzy oddajà
czeÊç fa∏szywym bogom lub mogà ich do tego doprowadziç.

V Ks. Moj˝eszowa 14–17 zawiera przypomnienie Pana doty-
czàce wczeÊniejszych przykazaƒ. Rozdzia∏ 14 zawiera prawa
odnoszàce si´ do po˝ywienia (zob. tak˝e III Ks. Moj˝eszowà
11). Rozdzia∏ 15 zawiera przykazania na temat umarzania
d∏ugów i uwalniania niewolników ka˝dego siódmego roku
(zob. III Ks. Moj˝eszowa 25). Rozdzia∏ 16 odnotowuje

V Ks. Moj˝eszowa 14–17

Praktyki ludu Bo˝ego

V Ks. Moj˝eszowa 12–13

Unikajcie z∏ych praktyk

V Ks. Moj˝eszowa 11

B∏ogos∏awieƒstwa lub
przekleƒstwa — ty wybierasz
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przypomnienie Pana, skierowane do Izraelitów, dotyczàce
wa˝noÊci udzia∏u w g∏ównych Êwi´tach: Paschy, Zielonych
Âwiàtek (Âwi´ta Tygodni) oraz Âwi´ta Sza∏asów. Przy-
kazania, mówiàce o tych Êwi´tach, podane by∏y wczeÊniej w
II Ks. Moj˝eszowej 12, 23; III Ks. Moj˝eszowej 23; IV Ks.
Moj˝eszowej 28. Rozdzia∏ 17 zawiera wskazówki na temat
sk∏adania pewnych ofiar, post´powania z tymi, którzy czczà
fa∏szywych bogów, i osàdzania innych. Rozdzia∏ 17 udziela
przysz∏ym Izraelitom wskazówki, ˝e zawsze powinni decydo-
waç, by mieç króla. W ka˝dym z tych rozdzia∏ów wszystkie
wskazówki, jakich udzieli∏ Pan, mia∏y pomóc Izraelitom w
oddzieleniu si´ od praktyk Êwiata.

Kananejczycy ho∏dowali wielu przesàdom. Tego typu prze-
sàdy cz´sto przyciàgajà ludzi, poniewa˝ takie praktyki z
rzadka wymagajà jakichÊ norm zachowania, a cz´sto obie-
cujà rezultaty takie, jak Êwiatowy sukces czy uzdrowienie
przez „magi´” bez podj´cia jakichkolwiek dzia∏aƒ ze strony
zainteresowanego. V Ks. Moj˝eszowa 18 opowiada, jak
Moj˝esz ostrzega∏ Izraelitów, aby nie oddawali si´ takim
praktykom. Moj˝esz mówi∏ im te˝, ˝e prawdziwym êród∏em
przewodnictwa jest prawdziwy i ˝yjàcy Bóg, który przema-
wia poprzez swoich proroków — nie poprzez bo˝ka czy
osob´ dokonujàcà sztuczek magicznych czy mistycznych.
Powiedzia∏ ludziom, w jaki sposób mogà rozpoznaç praw-
dziwego proroka.

V Ks. Moj˝eszowa 19–25 zawiera konkretne prawa i przyka-
zania, odnoszàce si´ do wielu ró˝nych dziedzin codziennego
˝ycia, w∏àczajàc w to upraw´ i hodowl´, relacje rodzinne,
dzia∏ania wojenne, czystoÊç religijnà oraz prowadzenie inte-
resów. Niektóre z tych praw mogà wydawaç si´ dziwne, lecz
ka˝de z nich oparte jest na zasadzie, którà, zgodnie z wolà
Pana, mia∏ zapami´taç Izrael. Pan, dajàc te prawid∏a i przy-
kazania, zapewni∏ ciàg∏e, a czasami codzienne, przypomnie-
nia o zasadach, których mieli nauczyç si´ Izraelici. Na
przyk∏ad, w V Ks. Moj˝eszowej 22:9 Pan powiedzia∏ Izra-
elitom, aby na jednym polu nie siaç dwóch rodzajów roÊlin.
Sianie by∏o wa˝nà cz´Êcià ˝ycia i kiedykolwiek dokonywali

V Ks. Moj˝eszowa 19–25

Szczególne prawa dla ludu
wybranego

V Ks. Moj˝eszowa 18

Prawdziwi i fa∏szywi prorocy

zasiewów, przypominali sobie, ˝e jako Izraelici nie powinni
mieszaç nasienia z innymi nacjami, czyli mówiàc innymi
s∏owy, mieli nie zawieraç zwiàzków poza przymierzem.
Niektóre zasady, kryjàce si´ za prawami zawartymi w V
Ks. Moj˝eszowej 19–25, mogà byç trudniejsze do dostrze˝e-
nia ni˝ inne, ale jeÊli przeczytamy te rozdzia∏y i poszukamy
zasady, która kryje si´ za ka˝dà konkretnà praktykà, mo˝e
okazaç si´, ˝e te prawa wcale nie sà dziwne — szczególnie
dla ludu „[ociàgajàcego] si´ z przypomnieniem sobie Pana,
swego Boga” (Mosjasz 13:29). 

Czy Pan ma jakàÊ korzyÊç, kiedy p∏acimy dziesi´cin´? Dla-
czego prosi nas, abyÊmy jà p∏acili? Co daje nam p∏acenie
dziesi´ciny? Jak sàdzisz, jaka jest ró˝nica pomi´dzy ludêmi,
którzy dobrowolnie p∏acà dziesi´cin´, a tymi, którzy robià to
niech´tnie? Zastanów si´ nad tymi pytaniami podczas czy-
tania tego, czego Moj˝esz naucza∏ dzieci Izraela w V Ks.
Moj˝eszowej 26.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 26

Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób list´

Z V Ks. Moj˝eszowej 26 wypisz to, co, zgodnie ze s∏owami
Moj˝esza, Pan uczyni∏ dla Izraela.

Napisz podzi´kowanie

Zastanów si´ nad wszystkim, co Pan uczyni∏ dla ciebie. JeÊli po-
trzebujesz pomocy w odnalezieniu niektórych Jego b∏ogos∏a-
wieƒstw w swoim ˝yciu, przeczytaj Mosjasz 2:21–25. Napisz, w
jaki sposób mo˝emy okazaç Panu naszà wdzi´cznoÊç za Jego
b∏ogos∏awieƒstwa dla nas.

V Ks. Moj˝eszowa 27–28

B∏ogos∏awieƒstwa i 
przekleƒstwa

B

A

wyznasz (w. 3) — oznajmisz

V Ks. Moj˝eszowa 26

Nasz d∏ug wobec Boga
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W III Ks.
Moj˝eszowej 26
Pan przedstawi∏
Izraelowi b∏ogos∏a-
wieƒstwa, jakie jego
lud mo˝e otrzymaç,
jeÊli b´dzie prze-
strzegaç Jego przy-
kazaƒ, oraz kary,
jakie spotkajà ich za
niepos∏uszeƒstwo.
V Ks. Moj˝eszowa
27–28 opowiada o

tym, jak Moj˝esz mówi∏ do Izraelitów o tych samych b∏ogos∏a-
wieƒstwach i przykazaniach, poniewa˝ w czasie wydarzeƒ z
III Ks. Moj˝eszowej 26 byli jeszcze dzieçmi. Jednak˝e tym ra-
zem Moj˝esz przekaza∏ im bardziej szczegó∏owe wskazówki i
u˝y∏ pewnej „pomocy dydaktycznej”. Owa lekcja rozpocz´∏a
si´ od nakazu udania si´ na dwie góry w Kanaanie — gór´
Ebal i gór´ Garizim, które by∏y blisko siebie. SzeÊç plemion
mia∏o udaç si´ na jednà gór´, gdzie powiedziano im, aby
wypowiedzieli obiecane b∏ogos∏awieƒstwa, a pozosta∏e szeÊç
plemion stan´∏o na drugiej górze i odpowiada∏o poprzez wypo-
wiadanie przekleƒstw. Wydarzenie to mia∏o pomóc dzieciom
Izraela w zapami´taniu, ˝e majà przywilej wyboru swej przy-
sz∏oÊci poprzez pos∏uszeƒstwo.

Podczas lektury V Ks. Moj˝eszowej 28 zastanów si´ nad na-
st´pujàcà wypowiedzià Prezydenta Josepha F. Smitha, b´dà-
cego wówczas Prezydentem Kworum Dwunastu Aposto∏ów:
„To sà obietnice, jakie Pan da∏ w staro˝ytnoÊci ludowi Izra-
ela, jeÊli b´dà zwa˝aç na Jego s∏owa i przestrzegaç Jego praw.

Chc´ wam powiedzieç bez wahania [...], ˝e s∏owa [z V Ks.
Moj˝eszowej 28:1–13] odnoszà si´ do was tak samo, jak od-
nosi∏y si´ do dzieci Izraela. Wy jesteÊcie wspó∏czesnym
Izraelem, a oni byli staro˝ytnym Izraelem. Ten sam Bóg,
który mówi∏ poprzez Swego s∏ug´, Moj˝esza, dzisiaj mówi
poprzez Swego s∏ug´ [proroka]. Pos∏uszeƒstwo prawom
Boga da takie same rezultaty dzisiaj, jak dawa∏o w czasach
staro˝ytnych” (w: Conference Report, paêdz. 1899, 45).

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 28

plon twojej ziemi (w. 4, 11, 18)
— zbiór plonów

rozp∏ód twego byd∏a (w. 4, 11)
— potomstwo twych krów

zamieszanie (w. 20) — dezo-
rientacja i frustracja

niepowodzenie (w. 20) — na-
gana, upomnienie

zaraza (w. 21) — plaga,
choroba

suchoty (w. 22) — choroby

zapalenie (w. 22) — opu-
chlizna

Ênieç (w. 22) — choroba roÊlin

p∏oszy∏ (w. 26) — straszy∏

po omacku (w. 29) — ostro˝nie
chodziç z wystawionymi r´-
kami, by wyczuç, co jest przed
nami, poniewa˝ nie widzimy

przedmiot przypowieÊci i
drwin (w. 37) — coÊ, na co
ludzie patrzà z góry i wy-
Êmiewajà

obrobisz (w. 39) — zatrosz-
czysz si´

srogie oblicze (w. 50) —
straszny wyglàd

oblega∏ (w. 52) — atakowa∏

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania V Ks. Moj˝eszowej 28 wykonaj co
najmniej dwa z nast´pujàcych zadaƒ (A–D).

W jaki sposób odnosi si´ to do dzisiejszych
czasów?

V Ks. Moj˝eszowa 28:1–13 opowiada o b∏ogos∏awieƒstwach,
jakie otrzyma Izrael, jeÊli b´dzie wierny. Powiedz, co, twoim
zdaniem, oznacza ka˝de b∏ogos∏awieƒstwo dla wspó∏czesnych
ludzi i zapisz to w swoim notatniku, w tabelce podobnej do po-
kazanej poni˝ej.

Które byÊ wola∏?

Z powy˝szej listy b∏ogos∏awieƒstw wybierz jedno, które chcia∏-
byÊ otrzymaç i napisz, dlaczego.

Zastanów si´ nad przekleƒstwami

V Ks. Moj˝eszowa 28:15–68 zawiera bardzo d∏ugi fragment na
temat przekleƒstw. Podczas czytania wybierz dwa przekleƒ-
stwa, które, twoim zdaniem, spadajà na ludzi, którzy nie prze-
strzegajà przykazaƒ Bo˝ych, i napisz o nich. Twoje przyk∏ady
mogà dotyczyç osób, które znasz, o których wiesz lub które po-
zna∏eÊ w pismach Êwi´tych. Nie ma potrzeby, byÊ podawa∏
imiona ludzi, których znasz.

Zadanie nieobowiàzkowe

Skoro Bóg nas kocha, to dlaczego musimy cierpieç, jeÊli nie od-
pokutujemy? (zob. NiP 19:17). Poni˝sze fragmenty pism Êwi´-
tych mogà pomóc ci odpowiedzieç na to pytanie: Alma 39:7;
42:16–24; Helaman 12:2–3; Nauki i Przymierza 90:36; 95:1–2.

D

C

B

W jaki sposób zasada odnosi
si´ do dzisiejszych czasówB∏ogos∏awieƒstwo

Wywy˝szony ponad
wszystkie narody

B∏ogos∏awiony w mie-
Êcie i na polu

B∏ogos∏awiony w po-
tomstwie, owocach
ziemi i zwierz´tach

B∏ogos∏awiony w
zawartoÊci kosza
i dzie˝y

B∏ogos∏awiony pod-
czas wejÊcia i wyjÊcia

Chroniony przed
wrogami

B∏ogos∏awiony we
wszystkich przedsi´-
wzi´ciach

Ustanowiony jako
Êwi´ty lud

Nazwany imie-
niem Pana

Pan otworzy Swój
skarbiec dobra

B´dzie g∏owà a nie
ogonem

Werset

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

A
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V Ks. Moj˝eszowa 29–30 zawiera zakoƒczenie mowy
Moj˝esza skierowanej do Izraelitów. Nadal wyjaÊnia∏ b∏o-
gos∏awieƒstwa, p∏ynàce z pos∏uszeƒstwa oraz przekleƒstwa
za niepos∏uszeƒstwo. V Ks. Moj˝eszowa 30 opowiada, co
Pan uczyni dla Izraelitów, jeÊli odejdà od Niego, a nast´p-
nie odpokutujà, oraz co b´dà musieli zrobiç, jeÊli b´dà prag-
n´li byç ponownie przez Niego przyj´ci. Z tego rozdzia∏u
dowiadujemy si´, ˝e Pan jest bardzo mi∏osierny i cierpliwy
wobec Swoich dzieci.

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 30

Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób tabel´

V Ks. Moj˝eszowa 30:1–10 zawiera rad´ Pana dla Izraelitów mó-
wiàcà o tym, co nale˝y uczyniç, jeÊli i kiedy spadnà na nich prze-
kleƒstwa, o których by∏a mowa w V Ks. Moj˝eszowej 28. Zwróç
uwag´, ˝e jest kilka rzeczy, które, jak powiedzia∏ Pan, ludzie mu-
szà zrobiç oraz kilka obietnic tego, co uczyni Pan.

Zrób dwie kolumny na jednej
stronie swojego notatnika.
Jednà zatytu∏uj „Je˝eli”, a
drugà „To”. W kolumnie
opatrzonej tytu∏em „Je˝eli”
wypisz to, co Pan powiedzia∏
o tym, co muszà uczyniç
Izraelici, kiedy sà przekl´ci
(zob. w. 1–2, 6, 8, 10). W ko-
lumnie „To” wypisz to, co
Pan obieca∏ uczyniç dla Izra-
elitów (zob. w. 3–7, 9).

Zastosuj te nauki

Których wersetów z V Ks. Moj˝eszowej 30 u˝y∏byÊ, aby pomóc
komuÊ, kto zgrzeszy∏ i odszed∏ od KoÊcio∏a? WyjaÊnij, w jaki
sposób u˝y∏byÊ tych wersetów?

B

ToJe˝eli

A

weêmiesz je sobie do serca
(w. 1) — przypomnisz je sobie

V Ks. Moj˝eszowa 29–30

Powrót do Pana

Zrozumienie pism Êwi´tych
V Ks. Moj˝eszowa 32

Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê tytu∏ pieÊni

V Ks. Moj˝eszowa 32 zwana jest „pieÊnià Moj˝esza”. Podczas
czytania tego rozdzia∏u poszukaj wyra˝eƒ, które, twoim zda-
niem, mog∏yby byç dobrym tytu∏em hymnu. Wypisz co naj-
mniej cztery tytu∏y.

W jaki sposób muzyka pomaga ci pozostaç
prawym?

1. Jak sàdzisz, dlaczego ze wszystkiego, co Pan móg∏ daç Izraeli-
tom, wybra∏ pieÊƒ, aby pomóc im pami´taç o Nim i aby by∏a
dla nich Êwiadectwem?

2. Zapisz w swoim notatniku s∏owa hymnu lub pieÊni koÊciel-
nej, które pomagajà ci wzbudziç w sobie pragnienie prze-
strzegania przykazaƒ i pami´tania o Panu. JeÊli nie znasz tych
s∏ów na pami´ç, postaraj si´ nauczyç ich w tym tygodniu, tak
abyÊ móg∏ zaÊpiewaç sobie t´ pieÊƒ w czasie, gdy b´dziesz
tego potrzebowaç.

B

A

oddajcie (w. 3) — akt uznania

granice (w. 8) — ograniczenia

Jeszurun (w. 15) — imi´, ozna-
czajàce „kogoÊ prawego”, co
odnosi si´ do Izraela jako ludu

wzgardzi∏ (w. 19) — poczu∏
silnà niech´ç

marnoÊci (w. 21) — samo-
lubne, egoistyczne uczynki

cierpienia (w. 23) — k∏o-
poty, z∏o

jadowite (w. 32) — gorzkie

pomsta, zemsta (w. 35, 41, 43)
— sàd

s∏owo puste (w. 47) — coÊ o
ma∏ej wartoÊci

Po tym, jak Moj˝esz naucza∏ to nowe pokolenie Izraelitów
praw Bo˝ych i konsekwencji pos∏uszeƒstwa i niepos∏uszeƒ-
stwa tym prawom, by∏ gotów ich opuÊciç. Jednak˝e zanim
to uczyni∏, zach´ca∏ Izraelitów i ich nowego przywódc´,
Jozuego, aby ponad wszystko kochali Boga i byli Mu po-
s∏uszni. W tym czasie Pan objawi∏ Moj˝eszowi pieÊƒ, której
mia∏ nauczyç Izraelitów (zob. V Ks. Moj˝eszowa 32:1–43).
PieÊƒ ta mia∏a im pomóc w pami´taniu o Panu i o przyka-
zaniach, jakich naucza∏ ich Moj˝esz.

V Ks. Moj˝eszowa 31–32

PieÊƒ Moj˝esza
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Zadanie nieobowiàzkowe

1. Zwróç uwag´, ile razy w pieÊni Moj˝esza pada s∏owo ska∏a.
Co, wed∏ug I Listu do Koryntian 10:1–4, jest tà Ska∏à?

2. Wypisz, co ta pieÊƒ mówi o Skale.

Moj˝esz, podobnie jak Jakub (Izrael) w I Ks. Moj˝eszowej
48–49, pob∏ogos∏awi∏ ka˝de plemi´ Izraela, zanim ich opu-
Êci∏. Szczególnie interesujàce jest b∏ogos∏awieƒstwo dla na-
sienia Józefa (Efraima i Manassesa) (zob. V Ks. Moj˝eszowa
33:13–17). B∏ogos∏awieƒstwo dla plemion Józefa mówi o ich
przysz∏ym dobrobycie oraz o ich roli w pobudzaniu reszty
dzieci Bo˝ych „z [kraƒców] ziemi” (w. 17). Dzieci Józefa, z
powodu rozproszenia Izraela, zosta∏y rozproszone po wszyst-
kich zakàtkach ziemi. W naszych czasach sà one na powrót
gromadzone w KoÊciele Jezusa Chrystusa — wype∏niajàc
tym samym prorocze b∏ogos∏awieƒstwo Moj˝esza.

V Ks. Moj˝eszowa 33

B∏ogos∏awieƒstwa dla
ka˝dego plemienia

C

Przestudiowa∏eÊ w∏aÊnie ponad 230 stron Biblii, które napisa∏
prorok Moj˝esz, co stanowi wi´cej ni˝ zawiera którakolwiek z
ksiàg napisanych przez innych proroków Starego Testamentu.
V Ks. Moj˝eszowa 34 mówi, ˝e Moj˝esz umar∏. Jednak˝e, jak
zauwa˝yliÊmy wczeÊniej (zob. str. 71), Alma 45:19 uczy nas,
˝e Moj˝esz nie umar∏, ale ˝e zosta∏ przemieniony. 

Studiowanie pism Êwi´tych

Napisz notk´ biograficznà

Kiedy umiera znana osoba, w gazetach zazwyczaj pojawia si´
krótka notka biograficzna, która stanowi zarys tego, co wydarzy∏o
si´ w jej ˝yciu, podkreÊlajàc wa˝ne osiàgni´cia. Co byÊ zamieÊci∏
w notce biograficznej, gdybyÊ by∏ dziennikarzem w czasach
Moj˝esza? Zawrzyj w niej, co w najwi´kszym stopniu zrobi∏o na
tobie wra˝enie, kiedy studiowa∏eÊ ˝ycie i nauki Moj˝esza.

A

V Ks. Moj˝eszowa 34

Po˝egnanie Moj˝esza

82

Ksi´ga Jozuego

Wype∏nione przymierze
Ksi´ga Jozuego nosi imi´ jej g∏ównej postaci — Jozuego. Ksi´ga
ta opowiada histori´, jak Bóg wype∏ni∏ Swe przymierze i da∏
dzieciom Izraela ich ziemi´ obiecanà — Kanaan.

W j´zyku hebrajskim „Jozue” oznacza „Pan wybawia” lub „Pan
daje zwyci´stwo”. Grecka forma tego imienia, przet∏umaczona
na angielski, daje imi´ „Jezus”. Z tym imieniem wià˝e si´ intere-
sujàcy symbol, poniewa˝ Ksi´ga Jozuego jest zapisem o tym, jak
Jozue wprowadzi∏ dzieci Izraela do ziemi obiecanej, a Jezus
Chrystus prowadzi nas do „ziemi obiecanej” ˝ycia wiecznego.

Ksi´ga wojen
Ksi´ga Jozuego zawiera wiele opowieÊci o tym, jak dzieci Izra-
ela wype∏ni∏y przymierza zawarte z Panem, podbijajàc swych
wrogów podczas wojny. Byç mo˝e zastanawiamy si´, jak Bóg
móg∏ powiedzieç ludziom: „Nie zabijaj”, a nast´pnie powie-
dzieç tym samym ludziom, aby zg∏adzili ca∏à populacj´ kon-
kretnych miast. Chocia˝ nie do koƒca znamy zamys∏y Boga w
tych kwestiach, wiemy, ˝e:

1. Wydarzenia, zapisane w Ksi´dze Jozuego, mia∏y miejsce w
czasie, kiedy narody walczy∏y w imi´ swoich bogów. Kiedy
Izraelici triumfowali nad Kananejczykami dzi´ki mocy Pana,
ich zwyci´stwo by∏o Êwiadectwem, ˝e jest On prawdziwym i

˝yjàcym Bogiem. Zauwa˝ysz, ˝e niemal ka˝da opowieÊç w
Ks. Jozuego i Ks. S´dziów pokazuje, i˝ Izraelici wygrywali
swoje bitwy w cudowny sposób, co pomaga∏o zarówno Izra-
elitom, jak i ich wrogom dowiedzieç si´, ˝e Pan Bóg wygra∏
bitw´ — nie cz∏owiek czy jakaÊ strategia. Poza tym Pan nie
pozwala∏ Izraelitom wzbogaciç si´ na zdobytych dobrach, na-
le˝àcych do ludzi, których podbili (o czym przeczytasz w Ks.
Jozuego 7).

Pan cz´sto przypomina∏ Izraelitom, ˝e ziemia nale˝y do Niego,
ale zosta∏a im jako ludowi dana do u˝ytkowania. Wytracenie
niegodziwych i ba∏wochwalczych narodów Kanaanu jest lekcjà
dla wszystkich ludzi, ˝e jest to jedyny sposób, w jaki Bóg mo˝e
ukaraç niegodziwych oraz przypomina nam o wielkim znisz-
czeniu niegodziwych, które b´dzie mia∏o miejsce podczas sàdu.

2. Prorok Nefi naucza∏, ˝e Pan „nie czyni [...] niczego, co nie by-
∏oby na korzyÊç Êwiata” (2 Nefi 26:24). Prorok Ezechiel zapisa∏,
˝e Pan nie ma upodobania w Êmierci niegodziwego (zob. Ks.
Ezechiela 18:32; 33:11). A zatem, kiedy Pan nakaza∏ Izraelitom
wyp´dziç lub wytraciç Kananejczyków, czyni∏ to, co w danych
warunkach wszystkim przynios∏o najwi´kszà korzyÊç.

3. NiegodziwoÊç Kananejczyków si´gn´∏a zenitu (zob. III Ks.
Moj˝eszowà 18:3, 24–25; V Ks. Moj˝eszowà 18:10–12; 1 Nefi
17:32–35). Oznacza to, ˝e chcieli zabiç proroków i Âwi´tych
(zob. 2 Nefi 26:3). Choç we wszystkich czasach oczekuje si´,



˝e Âwi´ci b´dà ˝yç inaczej ni˝ otaczajàcy ich Êwiat, w tym
przypadku by∏oby bardzo trudno Izraelitom wieÊç prawe ˝y-
cie, o co prosi∏ ich Pan, gdyby mieli u swego boku niezwykle
niegodziwych Kananejczyków. Kiedy niegodziwoÊç spo∏eczno-
Êci jest tak wielka, ˝e rosnàce pokolenia nie majà mo˝liwoÊci
wyboru prawego ˝ycia, wówczas Bóg w Swym mi∏osierdziu
wytraca z ziemi ca∏à spo∏ecznoÊç dla dobra przysz∏ych poko-
leƒ. DowiedzieliÊmy si´ tego z historii Noego i potopu.

4. Drogi Pana nie sà naszymi drogami (zob. Ks. Izajasza 55:8–9).
Kiedy weêmiemy pod uwag´ to, ˝e Jego dzie∏em jest „przy-
nieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi” (Moj˝esz
1:39) i ˝e jest On Stworzycielem i ma w∏adz´ nad Swymi stwo-
rzeniami, w∏àczajàc w to mo˝liwoÊç zbawienia ich, wówczas
mo˝emy mieç wiar´, i˝ dzia∏ania Boga pomogà w realizacji Jego
dzie∏a. Poniewa˝ nasze zrozumienie jest ograniczone, nie jeste-
Êmy w stanie spojrzeç na sytuacj´ z Bo˝ego punktu widzenia.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Jozuego
Jednym z pierwszych tematów Ks. Jozuego jest dok∏adne post´-
powanie wedle wskazówek Pana. Kiedy armie Izraela by∏y po-
s∏uszne, odnosi∏y zwyci´stwo. Kiedy by∏y niepos∏uszne —
przegrywa∏y. Konsekwencje pos∏uszeƒstwa pomog∏y Izraelitom
zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e to pomoc Pana da∏a im zwyci´stwo.

Ks. Jozuego mo˝na podzieliç na trzy g∏ówne cz´Êci:

• Podbicie Kanaanu

• Podzia∏ ziemi przez Jozuego

• Koƒcowe wskazówki i Êwiadectwo Jozuego

Zastanów si´, jak ukorzonym i jak nieodpowiednim móg∏
czuç si´ Jozue, kiedy zosta∏ powo∏any, by przewodziç dzieciom
Izraela po Moj˝eszu — jednym z najwi´kszych proroków w
historii. Czytajàc Ks. Jozuego 1, poszukaj, co Pan powiedzia∏
Jozuemu, aby zach´ciç go do pracy w jego nowym powo∏aniu.
PomyÊl, w jaki sposób móg∏byÊ zastosowaç t´ rad´ do powo-
∏aƒ, jakie Pan ci daje i do doÊwiadczeƒ ˝yciowych.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 1

s∏uga (w. 1) — pomocnik

nie ostoi (w. 5) — nie prze-
zwyci´˝y, nie pokona ani nie
zastàpi

nie odstàpi´ (w. 5) — nie od-
wróc´ si´

niechaj nie oddala si´ od
twoich ust (w. 8) — zawsze
miej na uwadze

nie l´kaj si´ (w. 9) — nie
zniech´caj si´

Ks. Jozuego 1

„Bàdê mocny i m´˝ny”

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Jozuego 1 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Bàdê mocny i m´˝ny

1. Znajdê wersety, w których Pan powiedzia∏ Jozuemu, aby
by∏ mocny i m´˝ny. Mo˝esz zaznaczyç je w swoich pismach
Êwi´tych.

2. Napisz, w jaki sposób mo˝esz byç mocny i m´˝ny.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania:
Wa˝noÊç polegania na pismach Êwi´tych

Narysuj w swoim notatniku plakat, który, twoim zdaniem, naj-
lepiej przedstawi przes∏anie Ks. Jozuego 1:8. Upewnij si´, ˝e
twój plakat zawiera to, co powinniÊmy robiç z pismami Êwi´-
tymi (ksi´gà zakonu) oraz jakie sà obiecane b∏ogos∏awieƒstwa,
jeÊli b´dziemy tak czyniç

Jak byÊ si´ czu∏?

1. Jak wa˝ne jest dla proroka to, ˝e jego lud go wspiera?

2. Co byÊ powiedzia∏ — jeÊli móg∏byÊ pokrótce zwróciç si´ do
obecnego proroka KoÊcio∏a — na temat tego, jak starasz si´ go
wspieraç?

Alma naucza∏, ˝e wiara to
pok∏adanie ufnoÊci w Bogu
(zob. Alma 36:3). Podczas
czytania Ks. Jozuego 2 po-
szukaj, w jaki sposób ludzie,
opisani w tym rozdziale,
okazywali swà wiar´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 2

nierzàdnica (w. 1) — pro-
stytutka

dokàd (w. 5) — gdzie

Ks. Jozuego 2

Wywiadowcy w Jerychu

C

B

A

po tej stronie (w. 14–15) —
na wschód od

przeprawicie si´ uzbrojeni
przed waszymi braçmi (w. 14)

— przed ludem b´dà masze-
rowaç wspaniali, uzbrojeni
˝o∏nierze
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Ks. Jozuego 2:1 — Dlaczego wywiadowcy
zatrzymali si´ w domu nierzàdnicy?
Kiedy czytamy w Biblii coÊ, co zdaje si´ nie mieç sensu, musimy
pami´taç, co wiemy o Panu i Jego naukach. Na przyk∏ad, prosi
On nas, abyÊmy zachowywali czystoÊç moralnà oraz unikali sy-
tuacji i ludzi, którzy b´dà nas zach´caç do niemoralnoÊci.
Wiedzàc o tym, mo˝emy byç pewni, ˝e s∏owo „nierzàdnica”
oznacza coÊ innego, ni˝ zazwyczaj myÊlimy lub ˝e ta nierzàd-
nica odpokutowa∏a. To, co wydarzy∏o si´ w tej historii, sk∏ania
nas do postrzegania jej jako dobrej kobiety, która wierzy∏a w
Boga. PowinniÊmy te˝ zastanowiç si´ nad sytuacjà wywiadow-
ców. Ludzie prawdopodobnie zwróciliby mniejszà uwag´ na
obcych, pozostajàcych w domu nierzàdnicy, ni˝ gdyby zatrzy-
mali si´ gdziekolwiek indziej.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Jozuego 1 wykonaj zadanie A lub B.

Dobra Rachab

Po przeczytaniu Ks. Jozuego 2; Listu do Hebrajczyków 11:30–31;
Listu Jakuba 2:24–25, wyobraê sobie, ˝e jesteÊ jednym z wywia-
dowców i napisz wyjaÊnienie, przedstawiajàce dowód na to, ˝e
Rachab wykaza∏a si´ wiarà i dlaczego uwa˝asz, ˝e Izraelici po-
winni oszcz´dziç jej ˝ycie, kiedy podbijà Jerycho.

Czerwona niç

Jak myÊlisz, co mo˝e symbolizowaç czerwona niç? Co zrobili
Izraelici, kiedy byli w Egipcie, co mo˝na porównaç do czerwo-
nej nici? (zob. II Ks. Moj˝eszowa 12:7, 13).

Co pomaga ci mieç wiar´ i pok∏adaç ufnoÊç w naszych ˝yjà-
cych proroków i aposto∏ów? Dlaczego wa˝ne jest, aby mieç
wiar´ i pok∏adaç w nich ufnoÊç? Ks. Jozuego 3–4 opisuje, co
uczyni∏ Pan, i co by∏o Êwiadectwem dla tych, którzy pragn´li
wiedzieç, ˝e jest On z Jozuem tak, jak by∏ z Moj˝eszem.

Ks. Jozuego 3–4

PrzejÊcie przez Jordan

B

A

∏odygi lnu (w. 6) — wiàzki lnu

w kierunku Jordanu a˝ do
brodów (w. 7) — do miejsc,
gdzie mo˝na przejÊç rzek´
Jordan

pad∏ na nas strach przed
wami (w. 9) — boimy si´ was

dom (w. 12) — rodzina

por´ka (w. 12) — znak, ˝e do-
trzymacie s∏owa

˝yciem naszym r´czymy za
was (w. 14) — zachowaliÊcie

nasze ˝ycie, a my w zamian
zachowamy wasze

lina (w. 15) — sznur

b´dzie sam winien przelania
swojej krwi (w. 19) — b´dzie
ponosi∏ odpowiedzialnoÊç za
w∏asnà Êmierç

my win´ poniesiemy (w. 19)
— b´dziemy ponosiç odpo-
wiedzialnoÊç za jego Êmierç

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 3

Ks. Jozuego 4

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Jozuego 3–4 wykonaj dwa z poni˝-
szych zadaƒ (A–C).

Zapisz w dzienniku

Wyobraê sobie, ˝e patrzysz, jak Lewici niosà ark´. Zrób wpis w
dzienniku na temat dnia, opisanego w Ks. Jozuego 3–4. ZamieÊç
te˝ swe uczucia wzgl´dem Jozuego jako proroka Boga.

Jak to si´ dzieje dzisiaj?

W jaki sposób Pan potwierdza nam dzisiaj, ˝e Prezydent KoÊcio∏a
jest prorokiem Boga?

Pomnik

W Ks. Jozuego 4 Pan nakaza∏ Jozuemu postawiç kamienie pa-
miàtkowe. Napisz w swoim notatniku, co, twoim zdaniem,
mog∏aby g∏osiç tabliczka pamiàtkowa, umieszczona na takim
pomniku.

C

B

A

nocowaç (w. 3, 8) — odpoczy-
waç, obozowaç

rozdzielone (w. 7) — za-
trzymane

Êpiesznie (w. 10) — w po-
Êpiechu

rodzi (w. 3) — wydaje, pro-
dukuje

przejdêcie (w. 6) — przemierz-
cie rzek´ Jordan

wywy˝szaç (w. 7) — uczyniç
wielkim

wody Jordanu zostanà roz-
dzielone (w. 13) — Jordan
przestanie p∏ynàç w dó∏ rzeki

wody p∏ynàce z góry stanà
jak jeden wa∏ (w. 13; zob.
tak˝e w. 16) — wody z gór-
nego biegu rzeki zatrzymajà i
zbiorà si´; zrobi si´ miejsce, po
którym armie Izraela przejdà
Jordan

naprzeciw (w. 16) — bardzo
blisko
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Ks. Jozuego 5 odnotowuje pewne wydarzenia, które mia∏y
miejsce, kiedy obóz Izraela by∏ w ziemi obiecanej, na zachod-
nim brzegu Jordanu. Izraelici pokazali Panu swe zaanga˝o-
wanie, a On pokaza∏ im, ˝e nadal jest z nimi, kiedy stawiali
czo∏a nast´pnemu wyzwaniu — podbiciu ziemi Kanaanu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 5:10–15

Studiowanie pism Êwi´tych

Wódz wojska Pana

1. Nie jest jasne, kim jest „[wódz] wojska Pana” w Ks. Jozuego
5:13–15, lecz werset 14 mówi nam, ˝e Jozue „pad∏ twarzà na
ziemi´, odda∏ mu pok∏on”. W pismach Êwi´tych pojawiajà si´
ludzie, którzy zareagowali tak, jak Jozue: Korneliusz, kiedy spo-
tka∏ Piotra (zob. Dz. Apostolskie 10:25–26); Jan, kiedy odwiedzi∏
go anio∏ (zob. Objawienie 19:10; 22:9) i bracia Nefiego przed
Nefim (zob. 1 Nefi 17:55). Przeczytaj te˝ II Ks. Moj˝eszowà
3:1–6, w której Moj˝esz ujrza∏ Pana. W jaki sposób wydarzenia
te mo˝na porównaç do sytuacji z udzia∏em Jozuego i „wodza”?
Co mogà powiedzieç nam o tym, kto odwiedzi∏ Jozuego?

2. Jak myÊlisz, dlaczego wa˝ne by∏o dla Jozuego, by w owym
czasie mia∏ takie doÊwiadczenie?

Zadanie nieobowiàzkowe

Napisz o tym, jak Pan da∏ ci dodatkowà si∏´, kiedy stawia∏eÊ
czo∏a wyzwaniu.

W Ks. Jozuego 2 czytaliÊmy o tym, jak dwóch Izraelitów
szpiegowa∏o w Jerychu, jak znaleêli schronienie u Rachab, a

Ks. Jozuego 6

Run´∏y mury

B

A

pra˝one (w. 11) — suszone

usta∏a (w. 12) — przesta∏a
spadaç

nieprzyjaciele (w. 13) —
wrogowie

Ks. Jozuego 5

Szczególny goÊç

nast´pnie zdali raport Jozuemu. Ks. Jozuego 6 opowiada,
jak armia Izraelitów zdoby∏a miasto i jak Rachab zosta∏a
uratowana, zgodnie z obietnicà wywiadowców.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 6

Ks. Jozuego 6 — Siedem
Zwróç uwag´, ile razy w tej historii pada cyfra siedem. W j´zyku
hebrajskim „siedem” (szewa) oznacza „w ca∏oÊci, zupe∏ne lub do-
skona∏e”. U˝ywajàc cyfry siedem Pan podkreÊli∏, ˝e jeÊli Izrael
ca∏kowicie b´dzie przestrzega∏ Jego przykazaƒ i swoich przymie-
rzy zawartych z Nim, odniesie zwyci´stwo.

Studiowanie pism Êwi´tych

Opisz bitw´ o Jerycho

Opisz krótko bitw´ o Jerycho, u˝ywajàc nast´pujàcych s∏ów:
okrà˝aç, tràba, siedem, Skrzynia i Rachab.

Jak si´ czuli? Co myÊleli?

Napisz coÊ, co, twoim zdaniem, myÊleli lub czuli nast´pujàcy
ludzie podczas podboju Jerycha: izraelicki kap∏an z tràbà, ˝o∏-
nierz, kuzyn Rachab i mieszkaniec Jerycha. Jerycho by∏o pierw-
szym miastem, o które walczy∏y wojska Izraela po wejÊciu do
ziemi Kanaanu. Jak myÊlisz, czego dzieci Izraela nauczy∏y si´ ze
sposobu wygrania tej bitwy i co mog∏oby im pomóc w dalszym
podboju ziemi obiecanej?

B

A

b´dzie pod klàtwà (w. 17–18)
— zostanie ca∏kowicie znisz-
czone przez Boga

najbli˝si (w. 23) — rodzina

na swoim pierworodnym (w.
26) — na Êmierci swego pierw-
szego dziecka

na swoim najm∏odszym (w.
26) — na Êmierci swego naj-
m∏odszego dziecka
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Co si´ dzieje, kiedy grzeszymy i staramy si´ to ukryç?
(zob. NiP 121:37). Kto wie o ukrywanych przez nas grze-
chach, nawet jeÊli inni ludzie mogà o nich nie wiedzieç?
Co si´ dzieje z naszym post´pem duchowym, kiedy sta-
ramy si´ ukryç nasze grzechy? Ks. Jozuego 7 wspomina,
jak dzieci Izraela wynios∏y bardzo wa˝nà i poruszajàcà
lekcj´ na temat wa˝noÊci pos∏uszeƒstwa i jego wp∏ywu na
innych oraz ˝e nie mo˝emy ukryç naszego niepos∏uszeƒ-
stwa przed Panem.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 7

Ks. Jozuego 7:22–26 — Czy rodzina Achana
zosta∏a zabita razem z nim?
Wymowa Ks. Jozuego 7 nie wskazuje jasno, czy rodzina
Achana zosta∏a zabita razem z nim, czy nakazano jej patrzeç
na Êmierç Achana i spalenie ∏upów. Jednak˝e jest mo˝liwe,
˝e zostali zabici, szczególnie jeÊli pomagali Achanowi ukryç
to, co zabra∏. Ca∏emu obozowi nakazano, aby nic nie zabiera∏
z miasta.

Studiowanie pism Êwi´tych

Konsekwencje grzechu

1. Starszy Dean L. Larsen powiedzia∏: „Nie ma czegoÊ takiego jak
prywatny grzech” (w: Conference Report, kwiec. 1983, 49 lub
Ensign, maj 1983, 35). W jaki sposób historia Achana potwier-
dza t´ prawd´? Na przyk∏ad, w jaki sposób grzech Achana
wp∏ynà∏ na trzydziestu szeÊciu Izraelitów i ich rodziny? Podaj
w swojej odpowiedzi opis, w jaki sposób jego grzech wp∏ynà∏
na ca∏y obóz Izraela, ∏àcznie z Jozuem, oraz jak wp∏ynà∏ na ro-
dzin´ Achana.

2. Zastanów si´ i napisz o wspó∏czesnym przyk∏adzie tego, jak
coÊ, co wydaje si´ „prywatnym grzechem” jakiejÊ osoby, mo˝e
w rzeczywistoÊci wp∏ynàç na wielu innych ludzi.

A

targn´li si´ na to (w. 1) —
zgrzeszyli

ob∏o˝one klàtwà (w. 1, 11–13,
15) — rzeczy, które Bóg naka-
za∏ zniszczyç

poÊwi´çcie (w. 13) — uczy-
nienie Êwi´tym, czystym

∏upy (w. 21) — dobytek
materialny, pozosta∏y po
zabiciu ludzi

sykle (w. 21) — jednostka
miary

Ks. Jozuego 7

Zdobywanie miasta Aj

Ks. Jozuego 8 opowiada, jak Pan nakaza∏ Jozuemu powróciç
i zniszczyç miasto Aj po tym, jak rozwiàza∏ sytuacj´, spo-
wodowanà grzechem Achana. Ks. Jozuego 8 opowiada te˝,
jak Jozue wype∏ni∏ przykazanie, dane w V Ks. Moj˝eszowej
27, aby Izrael recytowa∏ b∏ogos∏awieƒstwa i przekleƒstwa,
które mogà na nich spaÊç.

Do czasu wydarzeƒ, opisanych w Ks. Jozuego 9, po ziemi ro-
zesz∏a si´ s∏awa Jozuego. Pewna grupa ludzi, Gibeonici, zde-
cydowa∏a podst´pnie zawrzeç z Izraelitami traktat pokojowy.
Izraelici, nie pytajàc Pana o zgod´, zawarli to porozumienie.
Rozz∏oÊcili si´, kiedy okaza∏o si´, ˝e Gibeonici oszukali ich,
lecz mimo to uszanowali t´ ugod´. Ludzie uwa˝ali, ˝e docho-
wanie obietnicy jest bardzo wa˝ne. Oszustwo to nauczy∏o
Izraelitów, by cz´Êciej radziç si´ Pana w kwestii tego, jak po-
stàpiç (zob. tak˝e Alma 37:37).

Nadal rozprzestrzenia∏a si´ wieÊç o tym, co Izraelici robili na
zdobywanej ziemi. Ks. Jozuego 10 mówi o tym, co próbowa∏o
zrobiç kilka ró˝nych grup ludzi, aby powstrzymaç lud Pana.
Czytamy te˝ o tym, co zrobi∏ Pan, aby pomóc Swemu ludowi
w pokonaniu wrogów. Podczas lektury zastanów si´, kim sà
twoi „wrogowie”, którzy przeszkadzajà ci w uzyskaniu ˝ycia
wiecznego. W jaki sposób mo˝emy naÊladowaç przyk∏ad
Jozuego? W jaki sposób mo˝na porównaç to, co Pan uczyni∏
dla Jozuego, z tym, co mo˝e zrobiç dla ciebie?

Ks. Jozuego 10

Zatrzymanie si´ s∏oƒca 
i ksi´˝yca

Ks. Jozuego 9

Oszukani przez Gibeonitów

Ks. Jozuego 8

Zdobycie Aj
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 10

Studiowanie pism Êwi´tych

Dodatkowa pomoc od Pana

1. Jakie dwa niezwyk∏e wydarzenia spowodowa∏ Pan, aby po-
móc Izraelitom w wygraniu bitwy z ich wrogami?

2. Jakà pomocà dysponujemy dzisiaj, aby oprzeç si´ pokusom i
niegodziwoÊci? (Mo˝esz zechcieç przeczytaç 1 Nefi 14:12–14,
aby dowiedzieç si´ wi´cej).

OdnoÊ pisma Êwi´te do siebie

1. Przeczytaj Ks. Jozuego 10:24–25 i porównaj to, co przeczyta∏eÊ,
z tym, co Pan powiedzia∏ w I LiÊcie do Koryntian 15:21–26;
Nauki i Przymierza 76:58–62, 101–6; 103:5–8. Opisz, co Jozue
powiedzia∏ wodzowi, aby ten zrobi∏ i w jaki sposób jest to
symbolem tego, co Jezus uczyni dla Swego ludu.

2. W jaki sposób mo˝emy przygotowaç si´ do tego, abyÊmy byli
godni pomocy i ochrony Pana?

B

A

Morze Âródziemne

Lachisz

Debir

Eglon

Makkeda

Gezer
Bet-Choron

Gibeon

Szimron

Góra Gilboa

Góra Nebo

Jerycho

Gilgal

Góra 
Tabor

Achszaf

Góra Karmel

Góra Hermon

Merom

Sydon

Hebron

Gat
Libna

Aszdod Jerozolima

Wojskowe podboje Jozuego

Chasor

nie cofaj swojej r´ki od s∏ug
twoich (w. 6) — nie przesta-
waj nam pomagaç

zbrojni m´˝owie (w. 7) —
wyszkoleni ˝o∏nierze lub
wojownicy

kamienie (w. 11) — grad

m´˝owie (w. 18) — stra˝

warowne miasta (w. 20) —
miasta otoczone mocnymi
murami

nie l´kajcie si´ (w. 25) — nie
zniech´cajcie si´

Ks. Jozuego 11 opisuje dalsze bitwy Jozuego, w których wy-
grywali Izraelici. Rozdzia∏ 11 wspomina te˝, ˝e wojna z nie-
którymi królami „by∏a d∏ugotrwa∏a”. Nie wiemy, dlaczego
podbicie tych szczególnych miast zabra∏o Izraelitom wi´cej
czasu ni˝ podbicie niektórych z pierwszych miast, przeciwko
którym wystàpili. Ks. Jozuego 12 zawiera list´ miast i kró-
lów, zniszczonych przez Izraelitów, a Ks. Jozuego 13:1–14
— list´ niektórych miast i królów, których nie zniszczyli lub
nie wyp´dzili. Nie wiemy dok∏adnie, dlaczego te grupy nie
zosta∏y zniszczone czy wyp´dzone.

Poczàwszy od 13 do 21 rozdzia∏u Ks. Jozuego w∏àcznie,
czytamy o tym, jak zosta∏y podzielone ziemie pomi´dzy
plemiona Izraela. 

Zanim Moj˝esz zosta∏ przemieniony, przekaza∏ ziemi´ na
wschodnim brzegu Jordanu plemieniu Rubena, plemieniu
Gada oraz po∏owie plemienia Manassesa pod warunkiem, ˝e
pomogà innym plemionom w zdobyciu ziemi na wschodnim
brzegu Jordanu. Dokonywano tego do czasów opisanych w
Ks. Jozuego 22.

Ks. Jozuego 22 opowiada o tym, jak dwa i pó∏ plemienia po-
wraca, aby otrzymaç ziemi´ swego dziedzictwa na wschod-
nim brzegu Jordanu. Pozosta∏e plemiona uwa˝a∏y, ˝e owe
plemiona z∏ama∏y prawo Moj˝eszowe i by∏y bliskie wojny.
Jednak przywódcy plemion spotkali si´ i pokojowo rozwià-
zali problem. Podobnie jak staro˝ytni ludzie my te˝ powin-
niÊmy znaç ca∏à histori´, zanim osàdzimy innych.

Ks. Jozuego 23–24

„Wybierzcie sobie dzisiaj”

Ks. Jozuego 22

Zasiedlenie wschodniego 
brzegu Jordanu

Ks. Jozuego 11–21

Ciàg dalszy podboju 
Kanaanu

87



Jozue opuÊci∏ Egipt jako m∏ody m´˝czyzna i by∏ s∏ugà
Moj˝esza. By∏ Êwiadkiem plag, które spad∏y na Egipt, cu-
dów na pustyni oraz szemrania i buntu Izraelitów. W
koƒcu poprowadzi∏ wojska Izraelitów podczas cudownych
zwyci´stw nad miastami i królami Kanaanu. Ks. Jozuego
23–24 stanowi zapis ostatniego kazania tego wielkiego (i
teraz ju˝ doÊç starego) przywódcy w Izraelu. Jak myÊlisz,
po przestudiowaniu jego ˝ycia i doÊwiadczeƒ, jaki by∏
g∏ówny temat jego wystàpienia?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jozuego 23

Ks. Jozuego 24

Rzeka (w. 2–3, 14–15) —
Jordan

rozmno˝y∏em jego potom-
stwo (w. 3) — powi´kszy∏em
jego rodzin´

wys∏a∏em przed wami szer-
szenie (w. 12) — pozwoli∏em,

by wasza reputacja przestra-
szy∏a innych

wygubi (w. 20) — zniszczy

nada∏ im przepisy i prawo
(w. 25) — da∏ im prawa,
otrzymane przez przymierza

lgnijcie, przylgniecie (w. 8,
12) — trzymajcie si´ blisko

pilnujcie si´ usilnie (w. 11)
— zwracajcie bacznà uwag´

resztka tych narodów (w. 12)
— ocalali przedstawiciele na-
rodów Kanaanu

id´ dziÊ drogà ca∏ej ziemi (w.
14) — umieram

Studiowanie pism Êwi´tych

Diagram z radà Jozuego

W swoim notatniku przygotuj dwa diagramy podobne do poni˝-
szych, w których zapiszesz to, co Jozue powiedzia∏ Izraelitom w
Ks. Jozuego 23. W pierwszym diagramie wypisz pod nag∏ówkiem
„Uczynki” to, co Jozue nakaza∏ zrobiç Izraelowi; nast´pnie pod na-
g∏ówkiem „Konsekwencje” wypisz obiecane b∏ogos∏awieƒstwa. W
drugim diagramie wypisz pod nag∏ówkiem „Uczynki” to, co Jozue
nakaza∏ Izraelowi, by nie robi∏; nast´pnie pod nag∏ówkiem „Konse-
kwencje” wypisz, co by si´ sta∏o z powodu ich niepos∏uszeƒstwa.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Jozuego 24:15

1. Wypisz, w jaki sposób Pan b∏ogos∏awi∏ Izraelitów, o czym
wspomniano w Ks. Jozuego 24:1–13.

2. O zrobienie czego poprosi∏ Jozue Izrael w wersetach 14–15, z
powodu tego wszystkiego, co Pan uczyni∏ dla rodziny Izraela?

3. W jaki sposób rada Jozuego z wersetu 15 mo˝e b∏ogos∏awiç
dziÊ twoje ˝ycie?

B

Uczynki
Ks. Jozuego 24:6–8, 11

Konsekwencje
Ks. Jozuego 24:9–10

Uczynki
Ks. Jozuego 24:12, 16

Konsekwencje
Ks. Jozuego 24:15–16

A
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Ksi´ga S´dziów

Ksi´ga S´dziów opowiada histori´ Izraela od Êmierci Jozuego do
wyboru Samuela na proroka. Chocia˝ Ksi´ga S´dziów zawiera
opowieÊci z historii Izraela, nie pojawiajà si´ one w porzàdku chro-
nologicznym i z pewnoÊcià nie stanowià pe∏nej historii Izraelitów.
Ksi´ga S´dziów zawiera opowieÊci o ba∏wochwalstwie i bezpra-
wiu, które wyst´pujà te˝ w naszym dzisiejszym spo∏eczeƒstwie.
Niektóre z tych historii sà dziwne, tragiczne lub zawierajà okropne
elementy — dlatego mo˝emy zastanawiaç si´, jak Izraelici mogli
byç tak niegodziwi. Lecz widzimy te˝, jak Pan pomaga∏ Izraelowi
— mimo ˝e w owych czasach lud ten w wi´kszoÊci by∏ s∏aby du-
chowo. Ksi´ga S´dziów jest Êwiadectwem tego, ˝e Pan mo˝e po-
móc nam w naszych s∏aboÊciach, jeÊli zwrócimy si´ do Niego.

Kim byli „s´dziowie”?
„S´dziowie” to przywódcy w plemionach Izraela, którzy zostali
wybrani przez Boga lub ludzi, aby wybawiç Izraelitów od ich
wrogów. S´dziowie byli bardziej przywódcami militarnymi ni˝
prawdziwymi s´dziami, którzy zajmowali si´ sprawami zwià-
zanymi z prawem. Ludzie uczynili z nich bohaterów, chocia˝
prawi s´dziowie starali si´ nauczaç, ˝e prawdziwym przy-
wódcà Izraela jest Pan (zob. Ks. S´dziów 8:23; 11:27).

G∏ówny temat
Po tym, jak Pan w cudowny sposób wprowadzi∏ Izrael do ziemi
obiecanej, Izraelici nie robili dalszych post´pów w swej wierze i
zaanga˝owaniu. Nie wyp´dzili wszystkich Kananejczynów, a
nawet zacz´li przyjmowaç niektóre ze z∏ych praktyk tego ludu.
W rezultacie dzieci Izraela utraci∏y swà jednoÊç oraz doprowa-
dzi∏y do rozpadu plemion i rodzin. W Ks. S´dziów wcià˝ od

Co zrobi∏?

Zabi∏ wrogów króla

Prorokini, która zainspirowa∏a wojska Izraela

Polega∏ na Panu, ˝e Ten poprowadzi Izrael do
zwyci´stwa przy pomocy bardzo ma∏ej armii

Wybrany przez lud, aby poprowadzi∏ Izrael, ale
z∏o˝y∏ niemàdrà obietnic´

Ustanowiony przed narodzeniem do wykonania
wielkiego dzie∏a, ale zmarnowa∏ swe dary

Kto?

Ehud

Debora

Gedeon

Jefta

Samson



nowa pojawia si´ etap odst´pstwa i wybawienia (zob. poni˝szà
ilustracj´). Cykl ten rozpoczà∏ si´ z chwilà, kiedy lud b∏ogos∏a-
wiony przez Boga zapomnia∏ o Nim i zaanga˝owa∏ si´ w zaka-
zane przez Niego praktyki, takie jak religie Kananejczyków. W
wyniku grzechu i niegodziwoÊci pojawi∏y si´ konsekwencje.
Takà wa˝nà konsekwencjà by∏o to, ˝e Izraelici utracili ochron´
Pana przed swymi wrogami i zostali wzi´ci w niewol´. Osta-
tecznie, po szczerym ukorzeniu si´ i pokucie, Pan uwolni∏ Swój
lud i znowu mu b∏ogos∏awi∏.

Czego mo˝emy nauczyç si´ z Ksi´gi
S´dziów?
Dlaczego Izraelici pozwalali sobie na popadanie w ten cykl raz
po raz? W samej Ks. S´dziów mia∏o to miejsce dwanaÊcie razy.
Podobnie w dzisiejszych czasach poszczególne osoby i ca∏e grupy
powtarzajà ten cykl. Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏:
„Niewielu ludzi kiedykolwiek Êwiadomie i umyÊlnie decydowa∏o
si´ na odrzucenie Boga i Jego b∏ogos∏awieƒstw. Pisma Êwi´te mó-
wià raczej o tym, ˝e poniewa˝ wykazywanie si´ wiarà zawsze
wydaje si´ byç trudniejsze ni˝ poleganie na tym, co jest w zasi´gu
r´ki, cz∏owiek kierujàcy si´ cielesnoÊcià ma sk∏onnoÊci do przeno-
szenia swego zaufania z Boga na rzeczy materialne. A zatem we
wszystkich wiekach, kiedy ludzie ulegali mocy Szatana i tracili
wiar´, pok∏adali nadziej´ w sile cia∏a i ‘[bogach] ze srebra i z∏ota,
miedzi, ˝elaza, drzewa i kamienia, [którzy] nie widzà ani nie s∏y-
szà i nic nie wiedzà’ (Ks. Daniela 5:23) — to znaczy, pok∏adali na-
dziej´ w bo˝kach” (“The False Gods We Worship,” Ensign, June
1976, 4). Podczas czytania Ks. S´dziów poszukaj tego cyklu.

Pierwszy werset Ks. S´dziów 1 zawiera podstawowe pytanie
tej ksi´gi: „Kto z nas ma wyruszyç pierwszy przeciwko
Kananejczykom, aby walczyç z nimi?” Na podstawie tego, co
przeczytaliÊmy w Ks. Jozuego, odpowiedê powinna byç oczy-
wista: Pan. Jak powiedzia∏ Prezydent Kimball w zacytowanej
wypowiedzi: „Wykazywanie si´ wiarà zawsze wydaje si´ byç
trudniejsze ni˝ poleganie na tym, co mamy w zasi´gu r´ki”.

Ks. S´dziów 1

Kto ma za nas walczyç?

Cykl odst´pstwa
WiernoÊç i

pos∏uszeƒstwo

Zniszczenie i
ucisk

Pokój i powodzenie

NiegodziwoÊç

Wybawienie

Pokuta

Z pewnoÊcià jest to prawdà w odniesieniu do ludzi z Ks.
S´dziów. Izraelici odeszli od wiary i upatrywali wybawienia
w Êmiertelnikach oraz armiach — zamiast w Panu.

Ks. S´dziów 1 zapowiada jeszcze jeden g∏ówny temat tej
ksi´gi, opowiadajàc nam o grupie ludzi, którzy nie zostali
wyp´dzeni przez plemiona Izraela. Zamiast wyp´dziç i
zniszczyç tych ludzi, Izraelici, jak mówi Ks. S´dziów 1, za-
warli z nimi traktat. Poni˝szy diagram pokazuje, jak sta∏o
si´ to pierwszym krokiem do porzucenia Boga i oddania si´
ba∏wochwalstwu.

Zgodnie z powy˝szym diagramem, Ks. S´dziów 1 opisuje,
jak Izraelici wyp´dzili Kananejczyków, a nast´pnie, jak za-
wierali z nimi traktaty. Ks. S´dziów 2–3 opisuje, jak potem
dzieci Izraela oddawa∏y si´ ba∏wochwalstwu z powodu ma∏-
˝eƒstw zawieranych z Kananejczykami. Cykl ten trwa∏
nadal i w koƒcu Izraelici zostali uwolnieni z pomocà s´-
dziego o imieniu Ehud.

W Ks. S´dziów 2–3 kilka razy czytamy, ˝e Izraelici „roz-
gniewali” Pana. Co wi´cej, dowiadujemy si´, ˝e gniew Pana
„zap∏onà∏” (zob. Ks. S´dziów 2:14, 20; 3:8). Choç mo˝e to
zabrzmieç dziwnie, nieco wiedzy o bogach Baalu i Asztart
mo˝e pomóc nam w zrozumieniu powodów, dla których Pan
tak bardzo si´ rozgniewa∏. Baal by∏ m´skim bogiem p∏odno-
Êci, a Asztarot by∏a jego towarzyszkà i boginià p∏odnoÊci.
Oddawanie im „czci” by∏o jednoznaczne z nikczemnym
pogwa∏ceniem prawa czystoÊci moralnej. Jakiekolwiek po-
gwa∏cenie tego prawa stanowi powa˝ny grzech i duchowe
spustoszenie, lecz czynienie tego w imi´ pobo˝noÊci jest dla
Ojca Niebieskiego czymÊ wyjàtkowo wstr´tnym.

Ks. S´dziów 2–3

Ehud uwalnia Izrael

Zezwolenie Kananejczykom na pozostanie na tej ziemi

Traktaty, haracz i tolerancja

Ma∏˝eƒstwa mieszane

Ba∏wochwalstwo

Niepos∏uszeƒstwo prowadzi do ba∏wochwalstwa
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Ks. S´dziów 4–5 opowiada o tym, jak Izraelici zostali oswo-
bodzeni z niewoli swoich wrogów, pod kierunkiem kobiety o
imieniu Debora, która by∏a zarówno s´dzià, jak i prorokinià.
Prorokowa∏a, ˝e kobieta zniszczy przywódców nieprzyjació∏.
Proroctwo to wype∏ni∏o si´, kiedy nie-Izraelitka o imieniu
Jael zabi∏a przywódc´ wrogiej armii. Ludzie dowiedzieli si´,
˝e jeÊli zaufajà Panu, On ich wybawi.

Ks. S´dziów 5 zawiera s∏owa pieÊni, jakà Êpiewali Izraelici o
tym wa˝nym wydarzeniu. Muzyka te˝ mo˝e byç pot´˝nym
narz´dziem chwalenia Boga (zob. tak˝e NiP 25:12).

Ks. S´dziów 6–8 opowiada histori´ o wielkim s´dzi o imie-
niu Gedeon, którego wzbudzi∏ Pan, aby wybawiç Izraelitów
po tym, jak ponownie popadli w odst´pstwo.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. S´dziów 6

Ks. S´dziów 6:17 — „Daj mi jakiÊ znak”
Pan nakaza∏ nam, abyÊmy nie szukali znaków. PowinniÊmy ra-
czej wykazywaç si´ wiarà i pos∏uszeƒstwem, zanim otrzymamy
Êwiadectwo (zob. Eter 12:6; NiP 63:7–12). W tym przypadku
Gedeon nie tyle szuka znaku, co próbuje okreÊliç, czy pos∏aniec,
który przyby∏, jest prawdziwym pos∏aƒcem. ˚y∏ on w czasach

r´ka (w. 1–2, 9, 14) — moc

wzmog∏a (w. 2) — uros∏a
w si∏´

zasiali (w. 3) — obsiali pola
zbo˝em

zubo˝a∏ (w. 6) — sta∏ si´ bar-
dzo biedny

gn´biciel (w. 9) — prze-
Êladowca

wyklepywa∏ pszenic´ (w. 11)
— oddziela∏ ziarna pszenicy
od zewn´trznych plew

koêl´ (w. 19) — m∏ody kozio∏

efa (w. 19) — nieco ponad je-
den buszel (36,4 litra)

strawi∏ (w. 21) — ca∏kowicie
spali∏

runo (w. 37–40) — kawa∏ek
skóry owcy lub kozy wraz
z we∏nà

Ks. S´dziów 6–8

Gedeon

Ks. S´dziów 4–5

Prorokini Debora

fa∏szywych religii i wyznaƒ, wi´c nie chcia∏ byç oszukany przez
pos∏aƒca, przybywajàcego z fa∏szywego êród∏a.

Ks. S´dziów 7

Ks. S´dziów 8

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. S´dziów 6–8 wykonaj trzy z nast´pujà-
cych zadaƒ (A–E).

Najpierw to, co najwa˝niejsze

1. Co Gedeon zrobi∏ w pierwszej kolejnoÊci, wed∏ug Ks. S´dziów
6:25–32, kiedy próbowa∏ wybawiç Izraelitów z ràk Midianitów?

2. Jak sàdzisz, dlaczego Pan nakaza∏ Gedeonowi zrobiç to w
pierwszej kolejnoÊci?

Co myÊlisz?

Jak myÊlisz, dlaczego Pan zmniejszy∏ wielkoÊç armii izraelickiej,
zanim uda∏a si´ na pole bitwy?

Dokoƒcz zdania

Dokoƒcz nast´pujàce zdania w∏asnymi s∏owami, wykorzystujàc
to, czego dowiedzia∏eÊ si´ z Ks. S´dziów 7.

1. Gedeon wybra∏ 300 m´˝czyzn, którzy...

2. Pewien cz∏owiek powiedzia∏ Gedeonowi o swoim Ênie, w
którym...

3. Wojownicy u˝ywali swych dzbanów i tràb, aby...

Król?

1. Wyobraê sobie, ˝e zosta∏eÊ wybrany, aby mianowaç Gedeona
na króla Izraela. Co byÊ o nim powiedzia∏, aby przekonaç in-
nych, ˝e b´dzie dobrym królem?

2. Napisz, co twoim zdaniem, powiedzia∏by Gedeon po tym, jak
mianowa∏eÊ go na króla (zob. Ks. S´dziów 8:22–23).

Jaka p∏ynie z tego nauka?

W jaki sposób historia o Gedeonie z Ks. S´dziów 6–8 jest przy-
k∏adem s∏ów z Nauk i Przymierzy 1:19?

E

D

C

B

A

powtórne winobranie (w. 2)
— to, co pozostaje na polu po
pierwszych zbiorach

plon winny (w. 2) — najlep-
sze winogrona

usta∏o ich oburzenie (w. 3) —
przestali si´ z∏oÊciç

zm´czeni (w. 4–5) — znu˝eni
i g∏odni

czu∏ si´ bezpieczny (w. 11) —
nie spodziewa∏ si´ ataku

wznieci∏ pop∏och (w. 12) —
pokona∏

∏up (w. 24) — zdobyte rzeczy

nierzàd kultowy (w. 27, 33)
— oddawanie czci czemuÊ in-
nemu ni˝ Bogu

upokorzeni (w. 28) — poko-
nani

na∏o˝nica (w. 31) —kobieta,
która by∏a s∏u˝àcà i która by∏a
te˝ poÊlubiona swojemu panu

wynosi∏by si´ (w. 2) — chwa-
li∏by si´

˝ywnoÊç (w. 8) — jedzenie i
zapasy

hufce (w. 16, 20) — grupy

na poczàtku Êrodkowej stra˝y
nocnej (w. 19) — po 22:00
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Zgodnie ze wzorem, pojawiajàcym si´ w Ks. S´dziów, Jefta
by∏ nieoczekiwanym przywódcà. By∏ synem nierzàdnicy i
kiedy by∏ doros∏y, zosta∏ wyrzucony z domu i rodziny przez
swego przyrodniego brata. Jednak˝e Pan wybra∏ osob´ o ni-
skiej pozycji, aby wybawiç Izrael z r´ki wroga. Jefta wierzy∏
w Boga i porzuci∏ bo˝ki, co podczas przedsi´wzi´tych dzia-
∏aƒ da∏o mu moc Pana.

Czy kiedykolwiek pyta∏eÊ rodziców o wydarzenia towarzy-
szàce twoim narodzinom? O czym myÊleli, kiedy przygoto-
wywali si´ na przyj´cie ciebie w swoim ˝yciu? Jakie mieli
nadzieje wzgl´dem ciebie, kiedy dorasta∏eÊ? Ks. S´dziów 13
opowiada o wydarzeniach zwiàzanych z narodzinami Sam-
sona. W czasie czytania poszukaj, o czym myÊleli rodzice
Samsona podczas jego narodzin i na co mieli nadziej´.

Ks. S´dziów 13

Narodziny Samsona

Ks. S´dziów 11–12

Historia Jefty

Ks. S´dziów 9 opowiada o Abimelechu, synu Gedeona,
który wykorzysta∏ popularnoÊç swego ojca i zosta∏ królem
w Sychem. Historia pomaga nam dostrzec problemy, wyni-
kajàce z ignorowania Pana i pok∏adania ufnoÊci jedynie w
przewodnictwie i rzàdach cz∏owieka.

Ks. S´dziów 10 odnotowuje, ˝e Izrael nadal oddawa∏ czeÊç
bo˝kom. W wyniku tego utraci∏ ochron´ Pana i zosta∏ podbity
przez wrogów. Wówczas ludzie zacz´li b∏agaç Pana o pomoc.
W tym przypadku Pan surowo ich upomnia∏. Powiedzia∏ im,
aby „wo∏ali do” bo˝ków, których czcili i aby zobaczyli, czy
przyniosà im wybawienie (zob. Ks. S´dziów 10:13–14).

Ks. S´dziów 9–10

Ciàg dalszy cyklu

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. S´dziów 13

Studiowanie pism Êwi´tych

Szczególne powo∏anie

Opisz, w jaki sposób poni˝sze terminy odnoszà si´ do szczegól-
nych narodzin Samsona i jego powo∏ania: niep∏odna, mocny na-
pój, brzytwa, anio∏, ofiara ca∏opalenia.

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ ciotkà lub wujkiem Samsona i ˝e jest
on teraz nastolatkiem. W oparciu o to, co przeczyta∏eÊ w Ks.
S´dziów 13, napisz do Samsona list, aby pomóc mu zrozumieç,
jakich ma wspania∏ych rodziców.

Chocia˝ Samson narodzi∏ si´, majàc wspania∏e obietnice i
b∏ogos∏awieƒstwa, Ks. S´dziów 14–15 opowiada nam, w
jaki sposób êle wykorzysta∏ on dane przez Boga dary.
Obiecane Samsonowi b∏ogos∏awieƒstwa sà dok∏adnie takie
same, jak te, które obiecano nam w naszych b∏ogos∏awieƒ-
stwach patriarchalnych; obietnice i b∏ogos∏awieƒstwa wy-
pe∏nià si´ tylko wtedy, gdy b´dziemy ˝yç tak, aby byç ich
godni (zob. NiP 130:20–21). Podczas czytania zastanów
si´, czego uczynki Samsona uczà nas o tym, na czym
koncentrowa∏o si´ jego ˝ycie.

Ks. S´dziów 14–15

B∏àd za b∏´dem

B

A

poczniesz (w. 3, 5, 7) — zaj-
dziesz w cià˝´

nieczyste (w. 4) — przeciwne
prawu Moj˝eszowemu

brzytwa nie przejdzie po jego
g∏owie (w. 5) — nie obetnie
swych w∏osów

niesamowity bardzo (w. 6) —
wywo∏ujàcy poczucie pokory
i szacunku

nazyrejczyk (w. 7) — osoba
specjalnie powo∏ana w prawie
Moj˝eszowym (zob. IV Ks.
Moj˝eszowa 6:1–21)

jaki ma byç sposób ˝ycia tego
ch∏opca? (w. 12) — wed∏ug ja-
kich zasad czy przykazaƒ po-
winniÊmy wychowywaç
dziecko?

wystrzega (w. 13) — zwraca
szczególnà uwag´ lub prze-
strzega

koêlàtko (w. 15, 19) — m∏ody
kozio∏

mogli ci´ uczciç (w. 17) —
mogli wyraziç uznanie
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. S´dziów 14

Ks. S´dziów 15

Ks. S´dziów 14:6, 19; 15:14 — „Ogarnà∏ go Duch
Paƒski” 
W tych przyk∏adach, kiedy czytamy, ˝e „Duch Paƒski” ogarnà∏
Samsona, oznacza to, ˝e kiedyÊ ˝y∏ godnie, by mieç Ducha.
Utraci∏ go, kiedy sta∏ si´ dumy i niepos∏uszny.

Studiowanie pism Êwi´tych

W czym problem?

1. Narysuj w notatniku tabel´ takà, jak poni˝sza i uzupe∏nij
jà informacjami, które znajdziesz w wymienionych tu
odsy∏aczach:

2. Napisz, jaka, twoim zdaniem, by∏a najwi´ksza s∏aboÊç
Samsona (zob. Ks. S´dziów 14–15).

Po przeczytaniu Ks.
S´dziów 13–15 po-
wiedz, jakie lekcje
powinien wyciàgnàç
Samson ze swoich
doÊwiadczeƒ. Kiedy
przeczytasz Ks.
S´dziów 16, zoba-
czysz, czy naprawd´
si´ czegoÊ nauczy∏.

Ks. S´dziów 16

Samson i Dalila

DlaczegoCo zrobi∏ SamsonOdsy∏acz

Ks. S´dziów
14:5–6

Ks. S´dziów
14:19

Ks. S´dziów
15:1–5

Ks. S´dziów
15:6–8

A

izba (w. 1) — pokój

zaczepka (w. 4) — sposob-
noÊç konfrontacji

cielsko, padlina (w. 8–9) —
nie˝ywe zwierz´

rozwiàzaç (w. 14, 19) — wy-
jaÊniç

namów (w. 15) — przekonaj

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. S´dziów 16

Studiowanie pism Êwi´tych

Zastosuj s∏owa wspó∏czesnych proroków
i aposto∏ów

W jaki sposób Samson móg∏by skorzystaç z nast´pujàcej rady?
Zapisz swà odpowiedê w notatniku. Prezydent N. Eldon Tanner
z Rady Prezydenta KoÊcio∏a powiedzia∏: „Chcia∏bym to powtó-
rzyç — zapami´tajcie te dwa s∏owa: dochowujcie przymierzy. I
myÊl´, ˝e spokojnie mog´ wam powiedzieç, ˝e jeÊli wy i wasze
rodziny b´dziecie dochowywaç tych przymierzy, b´dziecie
szcz´Êliwi, odniesiecie sukces, b´dziecie szanowani, b´dziecie
mieç dobre rodziny, które mo˝ecie zabraç przed oblicze naszego
Ojca Niebieskiego. Wszystko, co musicie uczyniç, to zapami´taç
te dwa s∏owa: dochowujcie przymierzy, zobowiàzaƒ, które
wzi´liÊcie na siebie, przyrzeczeƒ, które z∏o˝yliÊcie. Dochowujcie
przymierzy” (w: Conference Report, paêdz. 1966, 99).

Nie bardzo pos∏uszny

Przeczytaj IV Ks. Moj˝eszowà 6:1–9 i wypisz wymogi ˝ycia na-
zyrejczyka. Obok ka˝dego z wymogów napisz odsy∏acz do Ks.
S´dziów 14–16, który wskazuje, kiedy Samson by∏ niepos∏uszny
temu wymogowi, a nast´pnie pokrótce wyjaÊnij, co uczyni∏.

Ksi´g´ S´dziów 17–21 mo˝na powiàzaç z wypowiedzià,
która jest zapisana w Ks. S´dziów 17:6, a nast´pnie po-
wtórzona w ostatnich wersetach Ks. S´dziów 21:25: „W
tym czasie nie by∏o jeszcze króla w Izraelu; ka˝dy robi∏, co
mu si´ podoba∏o”. Osoba spisujàca t´ ksi´g´ najwyraêniej
pokazuje prawd´ tych wersetów, piszàc rozdzia∏y 17–21
Ks. S´dziów. Rozdzia∏y te opisujà jedne z najgorszych
chwil w historii Izraela i, byç mo˝e, pomagajà nam zrozu-
mieç, dlaczego Izrael uwa˝a∏, ˝e potrzebuje króla (co ma
miejsce w nast´pnej ksi´dze, I Ks. Samuela). Niestety,
Izrael nie zdawa∏ sobie sprawy z tego, ˝e móg∏ Pana uczy-
niç swoim królem i ˝e On da∏by im pokój i zapewni∏ im
rozwiàzanie problemów, jakie na nich spad∏y. W tym przy-
padku musimy uczyç si´ bardziej z b∏´dów Izraela ni˝ z
jego sukcesów.

Ks. S´dziów 17–21

Izrael cierpi z powodu
niepos∏uszeƒstwa

B

A

sznur ukr´cony z paêdzierzy
(w. 9) — kawa∏ek sznurka
z lnu

˝ycie mu zbrzyd∏o (w. 16) —
straci∏ cierpliwoÊç

mleç (w. 21) — robiç màk´
z ziaren
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Ta krótka, znamienna historia mia∏a miejsce w czasach, opisy-
wanych w Ks. S´dziów. Jednak˝e w przeciwieƒstwie do wi´k-
szoÊci historii z Ks. S´dziów niesie ona nadziej´, jest pe∏na
wiary i ma szcz´Êliwe zakoƒczenie.

Wiara nawróconej
Szczególnie interesujàcy jest fakt, ˝e Rut nie by∏a z urodzenia
Izraelitkà, ale pochodzi∏a z Moabu. Rut poÊlubi∏a Izraelit´ z ple-
mienia Judy, który w czasie g∏odu mieszka∏ w Moabie. Z Ksi´gi
Rut mo˝emy dowiedzieç si´ o wierze osoby nawróconej na
prawdziwà ewangeli´. Dowiadujemy si´ te˝, ˝e mi∏oÊç i mi∏o-
sierdzie Pana dosi´ga tych, którzy tego pragnà, nawet jeÊli wy-
chowywani sà poza przymierzem.

Szlachetni potomkowie
Byç mo˝e, zainteresuje ci´ to, i˝ potomkami Rut by∏ Dawid, król
Izraela, oraz Pan Jezus Chrystus. Podczas czytania dowiedz si´,
co uczyni∏a Rut, co udowodni∏o, ˝e b´dzie godnà przodkinià
Zbawiciela.

Jaka jest najwa˝niejsza rzecz, z której zrezygnowa∏eÊ z po-
wodu swego oddania prawdziwej ewangelii? Podczas czyta-
nia Ks. Rut 1 zastanów si´, z czego zrezygnowa∏a Rut.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Rut 1

Studiowanie pism Êwi´tych

Stawianie czo∏a wyzwaniom

1. Wypisz co najmniej trzy próby, z jakimi spotka∏ si´ lud w
Ks. Rut 1.

2. Wybierz jednà prób´, która jest podobna do tej, z jakà sam si´
mierzysz i krótko jà opisz.

3. Czego mo˝esz nauczyç si´ z przyk∏adów, opisanych w tym
rozdziale, na temat stawiania czo∏a wyzwaniom?

A

osiàÊç (w. 1) — ˝yç

ujà∏ si´ (w. 6) — pob∏ogos∏awi∏

nalegaj (w. 16) — proÊ

dokàd (w. 16) — gdzie

obstaje (w. 18) — jest bardzo
zdeterminowana

powsta∏o z powodu nich
wielkie poruszenie (w. 19)
— ludzie mówili o nich mi´-
dzy sobà

z∏o mi zgotowa∏ (w. 21) — ze-
s∏a∏ mi cierpienie

Ks. Rut 1

„Dokàd ty pójdziesz 
i ja pójd´”

Prezydent Spencer W. Kimball
powiedzia∏: „Bóg dostrzega
nas i troszczy si´ o nas. Za-
zwyczaj jednak zaspokaja na-
sze potrzeby poprzez innych
ludzi” („The Abundant Life”,
Ensign, lipiec 1978, 4). Pod-
czas czytania historii Rut
poszukaj potwierdzenia
tych s∏ów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Rut 2

Ks. Rut 2 — „Powtórne zbiory” z pól Boaza
Zgodnie z prawem Moj˝eszowym w∏aÊciciele pól mieli nie zbie-
raç wszystkich k∏osów, lecz pozostawiaç ich cz´Êç na polu, aby
osoby biedne mog∏y wyjÊç na pole i zebraç sobie po˝ywienie
(zob. III Ks. Moj˝eszowa 19:9–10).

Studiowanie pism Êwi´tych

Co myÊlisz?

WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, Boaz by∏ tak uprzejmy
dla Rut.

A

zbieraç k∏osy (w. 2–3, 7–8,
15–19, 23) — zbieraç ziarna
pozostawione na polu po
˝niwach

˝eƒcy (w. 3–7, 9, 14) — ludzie,
którzy pracujà podczas ˝niw

k∏osy (w. 7) — ∏odygi i
k∏osy zbó˝

trzymaj si´ (w. 8) — pozostaƒ

naczerpià (w. 9) — wyciàgnà
ze studni

pod jego skrzyd∏ami (w. 12)
— majàc jego ochron´

nie róbcie jej wymówek (w.
15) — nie zawstydzajcie jej

nie strofujcie (w. 16) — nie
powstrzymujcie ani nie upo-
minajcie

do wieczora (w. 17) — do za-
chodu s∏oƒca

wym∏óci∏a (w. 17) — oddzie-
li∏a ziarno od plew

efa (w. 17) — nieco ponad je-
den buszel (36,4 litra)

co pozosta∏o jej (w. 18) — to,
co zaoszcz´dzi∏a

Ks. Rut 2

Rut spotyka Boaza

Ksi´ga Rut
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Ks. Rut 3–4 mówi o kilku zwyczajach, których si´ dziÊ nie
praktykuje. Podczas czytania pomocne mogà si´ okazaç na-
st´pujàce wyjaÊnienia:

• Zgodnie z prawem Moj˝eszowym najbli˝szy krewny by∏
odpowiedzialny za opiek´ nad wdowami, ∏àcznie z poÊlu-
bieniem tych, które jeszcze mog∏y mieç dzieci (zob. V Ks.
Moj˝eszowa 25:5–10).

• Rut w Ks. Rut 3 postàpi∏a zgodnie z pewnymi zwycza-
jami, aby pokazaç Boazowi, ˝e jest gotowa na zawarcie
ma∏˝eƒstwa. Nie dzia∏o si´ nic niemoralnego. Kiedy Rut
poprosi∏a Boaza, aby rozciàgnà∏ na nià swój „p∏aszcz”, w
rzeczywistoÊci mówi∏a: „Prosz´, zaopiekuj si´ mnà”.

• By∏ pewien m´˝czyzna, który by∏ bli˝ej spokrewniony
z Rut ni˝ Boaz, ale nie chcia∏ przyjàç na siebie obowiàzku
zaopiekowania si´ Noemi i Rut — a szczególnie poÊlubie-
nia Rut. Dlatego Boaz wzià∏ na siebie ten obowiàzek.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Rut 3

przesiewa∏ (w. 2) — oddziela∏
ziarna od plew

klepisko (w. 2) — miejsce,
gdzie przesiewa si´ ziarna

Ks. Rut 3–4

Ma∏˝eƒstwo Rut i Boaza Ks. Rut 4

Studiowanie pism Êwi´tych

Wybieranie m´˝a lub ˝ony

Na podstawie Ks. Rut 1–4 podaj przyk∏ady, które pokazujà, ja-
kie cechy mia∏ Boaz jako mà˝ (jeÊli jesteÊ kobietà) lub jakie cechy
mia∏a Rut jako ˝ona (jeÊli jesteÊ m´˝czyznà).

Zadanie nieobowiàzkowe — odpowiedz
na pytania

1. W jaki sposób to, co Boaz zrobi∏ dla Rut, mo˝e byç podobne
do tego, co Chrystus uczyni∏ (i czyni) dla nas?

2. W jaki sposób dzia∏ania Rut sà przyk∏adem tego, co mo˝emy
zrobiç, aby „przystàpiç do Chrystusa”?

B

A

zatrzymaj si´ (w. 1) — zo-
staw to, co robisz i przyjdê ze
mnà porozmawiaç

wyjawi´ (w. 4) — dam poznaç

wykupiç (w. 4–6) — nabyç lub
wype∏niç swojà cz´Êç umowy

zachowaç imi´ zmar∏ego (w.
5, 10) — daç dzieci zmar∏emu
krewnemu

naraziç (w. 6) — zrujnowaç

starodawny (w. 7) — wczeÊ-
niejszy

tak zaÊwiadczano (w. 7) —
taki by∏ znak formalnej
umowy

pocz´∏a (w. 13) — zasz∏a
w cià˝´

krzepiciel (w. 15) — ten,
kto zast´puje, zwraca coÊ
lub przywraca do pierwot-
nego stanu

˝ywiciel (w. 15) — ten, kto
karmi innych i zaspokaja ich
potrzeby

namaÊç (w. 3) — uperfumuj

szaty (w. 3) — ubiór

kaza∏a (w. 6) — poprosi∏a lub
przykaza∏a

dzielna (w. 11) — czysta w
myÊli i uczynkach

jak si´ sprawa potoczy (w.
18) — co si´ stanie
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I Ksi´ga Samuela

Prorocy czy królowie?
I Ksi´ga Samuela rozpoczyna si´ od historii narodzin Samuela i
zawiera opowieÊç o jego s∏u˝bie. Ksi´ga ta opisuje, jak prorok
s∏u˝y∏ królom Izraela, a wi´c I Ks. Samuela stanowi w gruncie
rzeczy tak˝e histori´ narodu izraelskiego. Izraelici odrzucili rad´
Pana, który mówi∏, by zaufali Jemu i pozwolili na rzàdy s´dziów
i proroków. Oni jednak zamiast tego poprosili o króla. 

Przygotowanie do przestudiowania I Ks.
Samuela
Oczywiste jest, ˝e Samuel nie napisa∏ I i II Ks. Samuela, ponie-
wa˝ przed zakoƒczeniem pierwszej ksi´gi czytamy o jego
Êmierci. I Ks. Samuela zosta∏a spisana w czasach króla Salomona
przez kogoÊ innego. 



Wa˝ni ludzie w I Ks. Samuela

Prezydent Spencer W. Kimball po-
wiedzia∏: „Pewnego dnia, kiedy
opowiedziana zostanie ca∏a histo-
ria o tej i o wczeÊniejszych dys-
pensacjach, b´dzie ona pe∏na
opowieÊci o naszych kobietach, o
ich màdroÊci i oddaniu, o ich od-
wadze, poniewa˝ jednym ze zmy-
s∏ów, jakie cz´sto posiadajà nasze
prawe kobiety — podobnie jak ko-
biety, które jako pierwsze przysz∏y
do grobu Pana Jezusa Chrystusa

po Jego zmartwychwstaniu — jest instynktowna wra˝li-
woÊç na to, co ma wieczne konsekwencje” (w: Conference
Report, kwiec. 1978, 6 lub Ensign, maj 1978, 5).

I Ks. Samuela 1

„O tego ch∏opca si´ 
modli∏am”

Heli i Samuel

Saul

Jonatan

Dawid i Goliat

Anna, matka Samuela, z pewnoÊcià mo˝e byç uwa˝ana za
jednà z takich kobiet, o których mówi∏ Prezydent Kimball.
Podczas czytania I Ks. Samuela poszukaj przyk∏adów, które
pokazujà jej wielkoÊç. Zastanów si´, jakie znaczenie ma dla
dzieci posiadanie takich rodziców, jak Anna i Elkan. Uczàc
si´ o nich obserwujemy przyk∏ady, które powinniÊmy naÊla-
dowaç, kiedy sami b´dziemy rodzicami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 1 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

W jaki sposób stawiaç czo∏a wyzwaniom

Czego mo˝esz nauczyç si´ od Anny w odniesieniu do w∏asnych
doÊwiadczeƒ ˝yciowych, na podstawie wydarzeƒ, o których
czyta∏eÊ w I Ks. Samuela 1?

Jak myÊlisz, jak by to by∏o?

Opisz, jak by to by∏o, wed∏ug ciebie, byç dzieckiem Anny. W
swej odpowiedzi zamieÊç niektóre cechy, o których przeczyta∏eÊ
w I Ks. Samuela, które pokazujà, jakà matkà by∏a Anna.

W jaki sposób oddajesz si´ Bogu?

Jako ˝e Anna odda∏a Samuela na s∏u˝b´ Panu, Samuel dorasta∏ z
kap∏anami i przez ca∏e swe ˝ycie pracowa∏ w przybytku. Oczy-
wiste jest, ˝e w dzisiejszych czasach nie oddajemy Panu naszych
dzieci w ten sam sposób. Jednak˝e co, twoim zdaniem, móg∏byÊ 

C

B

A

dawa∏ [...] dzia∏y ofiarne (w.
4) — prawo Moj˝eszowe po-
zwala∏o na to, aby kap∏an za-
chowa∏ do zjedzenia cz´Êç
mi´sa, sk∏adanego na ofiar´;
cz´Êç ta by∏a zwracana rodzi-
nie po ugotowaniu mi´sa
na o∏tarzu; ka˝dy cz∏onek
rodziny otrzymywa∏ „dzia∏
ofiarny”, czyli cz´Êç, która
by∏a oddawana rodzinie

podwójny dzia∏ (w. 5) —
wi´ksza cz´Êç

przeciwniczka (w. 6) — nie-
przyjació∏ka, inna ˝ona, która
by∏a jej rywalkà

wyrzàdza∏a jej liczne przy-
kroÊci (w. 6) — wcià˝ próbo-
wa∏a jà zdenerwowaç

upokarza∏a (w. 6) — spra-
wia∏a, ˝e by∏a nieszcz´Êliwa
i zmartwiona

gorycz (w. 10) — smutek

Êlubowanie (w. 11, 21) —
obietnica

niedola (w. 11) — k∏opot lub
nieszcz´Êcie

no˝yce nie dotknà jego
g∏owy (w. 11) — nie obetnie
swych w∏osów

z g∏´bi swej troski i zmar-
twienia (w. 16) — w wielkim
bólu i smutku

z∏àczy∏ si´ ze swojà ˝onà (w.
19) — poczà∏ dziecko ze
swojà ˝onà

odstawi´ od piersi (w. 22–24)
— nie b´d´ ju˝ karmiç swoim
mlekiem; w owym czasie
Izraelitki zazwyczaj karmi∏y
piersià swoje dzieci do trze-
ciego roku ˝ycia

ziÊci (w. 23) — wype∏ni

95



zrobiç jako rodzic, aby zapewniç swoim dzieciom to samo uczu-
cie, jakie mia∏ dorastajàcy Samuel — uczucie, ˝e przynale˝y do
Pana i zosta∏ w szczególny sposób oddany Panu na s∏u˝b´ na
ca∏e swe ˝ycie?

Dlaczego rodzice powinni poprawiaç swoje dzieci, kiedy
czynià one coÊ z∏ego? Co si´ dzieje, jeÊli si´ ich nie po-
prawi? Jakich uczuç doznaje Pan wobec dzieci, które sà za-
niedbywane? Kolejny przyk∏ad wp∏ywu rodziców na ˝ycie
dzieci mo˝na znaleêç w I Ks. Samuela 2.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Samuela 2

wywy˝szony (w. 1) — wznie-
siony, powi´kszony

zuchwalstwo (w. 3) — duma

wa˝y (w. 3) — osàdza

opaszà si´ (w. 4) — ubiorà,
okryjà si´

niep∏odna (w. 5) — ta, która
nie mo˝e urodziç dzieci

wi´dnie (w. 5) — s∏abnie

s∏upy (w. 8) — pale (uwaga:
to jest j´zyk poetycki; ludzie
nie uwa˝ali, a i Biblia nie

naucza, ˝e Ziemia w do-
s∏owny sposób spoczywa
na s∏upach)

nogi ochrania (w. 9) — chroni
i troszczy si´

walczàcy (w. 10) — wrogowie

Pomazaniec (w. 10, 35) —
wybrany

widelec (w. 13–14) — przy-
rzàd, którym kap∏ani mogli
dosi´gnàç z∏o˝onej ofiary i
oddzieliç kawa∏ki mi´sa

II Ks. Samuela 2

Synowie Heliego

I Ks. Samuela 2:12–17, 22 — Grzechy synów
Heliego
Wed∏ug prawa Moj˝eszowego kap∏ani mieli otrzymywaç
pewne porcje ofiary do zjedzenia, ale mieli dostaç je dopiero
po spaleniu t∏uszczu na o∏tarzu. Mieli nie otrzymywaç dodat-
kowych porcji. Kiedy synowie Heliego zabrali to, co do nich
nie nale˝a∏o i wzi´li to, zanim mogli to zrobiç, okradli Boga z
Jego ofiar i oszukali ludzi. Zwróç uwag´ na to, ˝e z powodu
post´pków synów Heliego ludzie zacz´li odczuwaç niech´ç do
sk∏adania ofiar (zob. I Ks. Samuela 2:17). Co gorsze, werset 22
mówi, ˝e pope∏niali cudzo∏óstwo z kobietami, które przycho-
dzi∏y do Êwiàtyni.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 2 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–D).

PieÊƒ dla Pana

1. Zdecyduj, jaki, twoim zdaniem, by∏by dobry tytu∏ dla pieÊni
Anny z I Ks. Samuela 2:1–10.

2. Wybierz coÊ, co powiedzia∏a Anna w tej pieÊni na temat Pana,
co robi na tobie wra˝enie i wyjaÊnij, dlaczego.

Zastosowanie opowieÊci w naszych
czasach

Po przeczytaniu I Ks. Samuela 2:12–17 wyjaÊnij, czego, twoim
zdaniem, posiadacze Kap∏aƒstwa Aarona mogliby nauczyç
si´ z tej opowieÊci. Weê pod szczególnà uwag´ to, co mówi
werset 17.

Bàdê prokuratorem

Zosta∏eÊ wyznaczony, aby postawiç przed sàdem Heliego i jego
synów. Przeczytaj I Ks. Samuela 2:13 i wypisz zbrodnie, o które
ich oskar˝ysz oraz dowód ich winy, jakim dysponujesz.

Obowiàzki rodziców

Przeczytaj Mosjasz 4:14–15; Nauki i Przymierza 68:25–31; 93:40–43
i wypisz, czego rodzice powinni nauczaç swoje dzieci, zgodnie z
nakazem Pana.

D

C

B

A

lekcewa˝yli (w. 17) — niena-
widzili

efod (w. 18, 28) — cz´Êç
stroju wy˝szego kap∏ana

potomstwo (w. 20) — dzieci

obcowali (w. 22) — odbywali
stosunki seksualne

wstawi (w. 25) — poprosi o
mi∏osierdzie

przybytek (w. 29) — dom

gardzà (w. 30) — patrzà z góry

wzgardzeni (w. 30) — nie
cenieni

odetn´ twoje rami´ (w. 31) —
ukarz´, odbierajàc twà si∏´;
rami´ jest symbolem si∏y

aby twoje oczy utrapiç (w. 33)
— abyÊ wcià˝ o tym myÊla∏

w wieku m´skim (w. 33) —
w m∏odym wieku

zbuduj´ mu trwa∏y dom (w.
35) — dam mu trwajàce po-
tomstwo
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W I Ksi´dze Samuela 22:7
czytamy, ˝e Pan by∏ nieza-
dowolony z Heliego. Pan
powiedzia∏ Heliemu, ˝e
wzbudzi innego proroka.
Rozdzia∏ 3 opowiada o po-
wo∏aniu Samuela na ka-
p∏ana w miejsce Heliego, a
tak˝e na proroka Izraela.

Podczas czytania o tym, co
przytrafi∏o si´ Samuelowi,
zadaj sobie nast´pujàce py-

tania: Kiedy i jak Pan mo˝e daç mi poznaç Swà wol´? W
jaki sposób odpowiadam na przewodnictwo i natchnienie,
jakie On daje?

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 3

Studiowanie pism Êwi´tych

Powo∏anie nowego proroka

1. Dlaczego Pan musia∏ powo∏aç nowego proroka, zgodnie ze
s∏owami zapisanymi w I Ks. Samuela 3:1?

2. Czego mo˝emy nauczyç si´ z przyk∏adu Samuela na temat
tego, jak odpowiadaç, kiedy Pan wzywa nas do s∏u˝by po-
przez Swoich proroków?

I Ks. Samuela 4–6

Skrzynia Przymierza

A

rzadkoÊç (w. 1) — coÊ, co nie
zdarza si´ cz´sto

zniewa˝ali (w. 13) — byli nie-
godziwi

on ich nie strofowa∏ (w. 13)
— nie powstrzyma∏ ich

zmazany (w. 14) — usuni´ty,
zabrany

˝adnego ze s∏ów nie pozosta-
wi∏ nie spe∏nionym (w. 19) —
wszystkie s∏owa wype∏ni∏y si´

I Ks. Samuela 3

Samuel s∏yszy Pana

Po przegranej bitwie z Filistyƒczykami, podczas której u˝y-
wali skrzyni jako symbolu pomyÊlnoÊci, Izraelici mogli zro-
biç dwie rzeczy: mogli postaraç si´ o przychylnoÊç innego
boga (co uczyni∏o wielu zabobonnych ludzi) lub mogli odpo-
kutowaç i wykazaç si´ wi´kszym zaufaniem i wi´kszà wiarà
w ˝yjàcego Boga, zamiast w symbol ˝yjàcego Boga. Podczas
czytania I Ks. Samuela 7 zwróç uwag´ na to, co Samuel ra-
dzi∏ ludziom i co si´ sta∏o, kiedy postàpili wed∏ug jego rady.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 7

sprowadzili (w. 1) — zabrali

poÊwi´cili (w. 1) — oczy-
Êcili zgodnie z prawem
Moj˝eszowym

nawróci∏ si´ do Pana (w. 2)
— zwróci∏ si´ do Pana, od-
czuwajàc smutek z powodu
tego, co im si´ przydarzy∏o

I Ks. Samuela 7

Pokuta przynosi 
zwyci´stwo

Kiedy przestrzegamy przykazaƒ, wzrasta nasza pewnoÊç i
wiara w Boga. Kiedy nie przestrzegamy przykazaƒ, zaczy-
namy traciç t´ pewnoÊç i wiar´, i cz´sto zwracamy si´ ku
zewn´trznym rzeczom, aby nadrobiç brak wewn´trznej si∏y.
W∏aÊnie w takiej sytuacji znaleêli si´ Izraelici w I Ks.
Samuela. Rozdzia∏ 4 opowiada nam o tym, ˝e Izraelici uwa-
˝ali, i˝ mogà pokonaç swoich wrogów, jeÊli w czasie bitwy
b´dà mieç ze sobà Skrzyni´ Przymierza. Nie rozumieli, ˝e
Skrzynia, podobnie jak Êwiàtynia, by∏a zewn´trznym sym-
bolem o g∏´bokim duchowym znaczeniu i ˝e b∏ogos∏awi
Izraelitów tylko wtedy, gdy sà wierni Panu i Jego przymie-
rzom, które symbolizuje skrzynia. Mówiàc innymi s∏owy,
Bóg móg∏ uwolniç Izraelitów od ich wrogów, gdyby byli
Mu wierni. Jednak˝e zamiast traktowaç skrzyni´ jako Jego
symbol, wierzyli, ˝e fizyczny przedmiot sam w sobie po-
siada nadnaturalnà moc. Ku swemu wielkiemu rozczarowa-
niu Izraelici nie tylko przegrali bitw´, ale te˝ Filistyƒczycy
odebrali im Skrzyni´ Przymierza.

Mimo tego ˝e Izraelici w nieodpowiedni, zabobonny sposób
u˝ywali Skrzyni Przymierza, pozostawa∏a ona wa˝nym sym-
bolem religii Izraelitów, a Pan pragnà∏ umieÊciç jà w Swoim
przybytku. Tak wi´c I Ks. Samuela 5–6 opowiada o tym, co
przydarzy∏o si´ Filistyƒczykom po zdobyciu przez nich
Skrzyni, co póêniej sk∏oni∏o ich do oddania jej Izraelitom.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Co wyzwala?

1. Przeczytaj I Ks. Samuela 4:3 i wyjaÊnij, co ludzie myÊleli na
temat tego, co ich wyzwala.

2. Co myÊlà wspó∏czeÊni ludzie na temat tego, co ich wyzwala?

3. Co uczyni∏ Samuel w I Ks. Samuela 7 i o czego zrobienie po-
prosili ludzie, aby mogli byç ocaleni od swych wrogów?

4. W jaki sposób mo˝emy wykorzystaç to samo, aby dzisiaj
przezwyci´˝yç nasze wyzwania i pokusy? Podaj przyk∏ad.

W I Ks. Samuela 7 jest mowa o zwyci´stwie Izraelitów nad
Filistyƒczykami. Po zwyci´stwie Izraelitów wydaje si´, ˝e
b´dà ch´tniej czyniç to, o co prosi∏ ich Samuel. Jednak˝e ich
wiara jest nadal s∏aba. Izraelici nie chcieli s∏uchaç Samuela.
Domagali si´ króla! Odrzucili Pana jako swojego króla.
Rozdzia∏ 8 z I Ks. Samuela odnotowuje, ˝e Pan pocieszy∏
Samuela, mówiàc mu, ˝e ludzie nie odrzucili Samuela, ale
Pana. Póêniej przestali wierzyç, ˝e to Skrzynia Przymierza
by∏a êród∏em ich ochrony, a zacz´li uwa˝aç, ˝e kluczem do
sukcesu jest silny przywódca.

Sàsiednie narody mia∏y królów. Jednak˝e poprzez proroka
Moj˝esza Pan powiedzia∏ Izraelowi, ˝e jest dla Niego „wy-
branym” ludem, co oznacza, ˝e zosta∏ wybrany w szczególny
sposób i oddzielony od Êwiata oraz ˝e ma do wykonania
dzie∏o zbawienia reszty Jego dzieci. Wiele aspektów prawa
Moj˝eszowego pomog∏o Izraelitom pami´taç, ˝e ró˝nià si´ od
innych narodów i obiecywa∏o im wspania∏e b∏ogos∏awieƒ-
stwa, jeÊli pozostanà inni i nie b´dà szukaç akceptacji i bo-
gactw Êwiata. OczywiÊcie pragnienie Izraelitów, by byç
podobnymi do otaczajàcych ich ludów, nie by∏o problemem
dotyczàcym jedynie czasów staro˝ytnych. W dzisiejszych
czasach sà cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy chcà ˝yç tak, jak ota-
czajàcy ich ludzie, którzy nie majà takich samych przekonaƒ
czy norm moralnych. Cz´sto jest tak, ˝e post´powanie Êwiata
jest ca∏kiem atrakcyjne.

I Ks. Samuela 8

„Daj nam króla”

A

obcy bogowie (w. 3) — bogo-
wie, których nie zna∏y dzieci
Izraela

czerpali wod´ i wylewali jà
przed Panem (w. 6) — akt na-
pe∏niania naczynia wodà i

wylewania jej w szczególny
sposób

by∏ s´dzià (w. 6, 15–17) —
prowadzi∏ lub zarzàdza∏

upokorzeni (w. 13) — po-
konani

Bez silnego Êwiadectwa, ˝e Bóg ˝yje i ˝e daje nam przyka-
zania dla naszego dobra, mo˝emy wybraç jakieÊ post´powa-
nie tylko dlatego, ˝e „ka˝dy tak robi” i tym samym utraciç
b∏ogos∏awieƒstwa przynale˝noÊci do Bo˝ego ludu przymie-
rza. Z I Ks. Samuela 8 dowiadujemy si´, ˝e atrakcyjnoÊç
Êwieckich praktyk skusi∏a Izraelitów i zagrozi∏a ich pozycji
„wybranego ludu”.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 8

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 8 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–D).

Co si´ stanie?

Pan powiedzia∏ Samuelowi, aby wyjaÊni∏ ludziom, co si´ stanie,
jeÊli b´dà mieli króla. Na podstawie I Ks. Samuela 8:10–18 na-
pisz, co by si´ sta∏o w ka˝dym z poni˝szych przypadków,
gdyby Izrael mia∏ króla. Przy ka˝dym przyk∏adzie podaj odsy-
∏acz do pism Êwi´tych, potwierdzajàcy twà odpowiedê.

1. Król postanawia, ˝e potrzebuje wi´cej s∏ug do swej Êwity.

2. Król zosta∏ obra˝ony przez innego króla i postanawia wyru-
szyç na wojn´, by broniç w∏asnego honoru.

3. Król ustala bud˝et na swoje wydatki i postanawia, ˝e potrze-
buje wi´cej pieni´dzy.

4. Ludzie sà nieszcz´Êliwi, majàc takiego króla, a on dowiaduje
si´ o ich narzekaniu.

A

zysk (w. 3) — pieniàdze

brali datki (w. 3) — przyjmo-
wali pieniàdze lub przys∏ugi
jako zap∏at´ za zrobienie cze-
goÊ bezprawnego lub nieuczci-
wego wobec innej osoby

uprawnienia (w. 9, 11) — sàd
lub sprawiedliwoÊç

najlepsze (w. 16) — najsil-
niejsze
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Motywacje

1. Przeczytaj I Ks. Samuela 8:1–9, 19–22 i wyjaÊnij, dlaczego
ludzie chcieli mieç króla.

2. Co by∏o z∏ego w pobudkach, którymi kierowali si´, chcàc
mieç króla?

Przygotuj zarys przemówienia

Wyobraê sobie, ˝e poproszono ci´ o przemówienie na temat
tego, czego Âwi´ci w Dniach Ostatnich mogà nauczyç si´ z I Ks.
Samuela 8. Wypisz trzy g∏ówne punkty, które zawar∏byÊ w
swoim przemówieniu.

„Wiedz to, ˝e ka˝da dusza jest wolna”

Czego I Ks. Samuela 8 uczy ci´ na temat Pana, skoro
pozwoli∏ Izraelitom mieç króla? (W odpowiedzi pomóc
ci mo˝e Alma 29:4–5).

W I Ks. Samuela 8 lud Izra-
ela powiedzia∏, ˝e chce króla,
mimo ˝e prorok Samuel od-
radza∏ im taki krok. Kiedy
zdamy sobie spraw´ z tego,
˝e chocia˝ lud Izraela nie
s∏ucha∏ rady Pana, On wcià˝
pomaga∏ im, dajàc natchnie-
nie Swojemu prorokowi, aby
wybra∏ i wyuczy∏ króla, a
tak˝e da∏ mu wskazówki,

wówczas rozdzia∏ 9 w I Ks. Samuela poka˝e nam, jak bar-
dzo Pan kocha Swój lud. Podczas czytania poszukaj, czego
mo˝esz nauczyç si´ na temat powo∏aƒ od Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 9

urodziwy, pi´kniejszy (w. 2)
— sympatyczny, mi∏y

wyrzek∏szy (w. 5) — zakoƒ-
czywszy

wyczerpa∏ si´ (w. 7) — skoƒ-
czy∏ si´

I Ks. Samuela 9–10

Saul namaszczonym królem

D

C

B I Ks. Samuela 10

I Ks. Samuela 9–10 — Prorok wybiera króla
Izraela

Zgodnie z zasadà, wed∏ug której
post´pujemy dzisiaj w KoÊciele,
Saul zosta∏ powo∏any przez osob´,
majàcà upowa˝nienie od Pana (zob.
Zasady Wiary 1:5), zosta∏ wyÊwi´-
cony przez upowa˝nionà osob´,
otrzyma∏ wskazówki i zosta∏ przed-
stawiony ludowi, aby uzyskaç po-
parcie (zob. I Ks. Samuela 10:24).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 9–10 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Napisz artyku∏ do gazety

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ wiernym izraelickim reporterem,
który podà˝a za Saulem poprzez wszystko to, co go spotyka
w I Ks. Samuela 9–10. Napisz krótki artyku∏, opisujàcy, dla-
czego Saul jest dobrym kandydatem na króla Izraela. Wyko-
rzystaj odsy∏acze do pism Êwi´tych na potwierdzenie swoich
argumentów.

Zapisz notatk´ w dzienniku

W oparciu o to, czego dowiedzia∏eÊ si´ z I Ks. Samuela
9–10, napisz, jak, twoim zdaniem, móg∏ czuç si´ Saul
po tym, jak zosta∏ powo∏any na króla w Izraelu. 
Zwróç szczególnà uwag´ na I Ks. Samuela 9:21; 10:6, 
9, 20–27.

Zastosuj s∏owa wspó∏czesnych proroków
i aposto∏ów

W jaki sposób poni˝sza wypowiedê, cytowana przez
Prezydenta Harolda B. Lee, odnosi si´ do tego, co przy-
darzy∏o si´ w I Ks. Samuela 10:26–27: „Cz∏owiek nie jest
w pe∏ni nawrócony, jeÊli nie widzi mocy Bo˝ej, spoczy-
wajàcej na przywódcach tego KoÊcio∏a i jeÊli to prze-
konanie nie goreje w jego sercu” (w: Conference Report,
kwiec. 1972, 118 lub Ensign, lip. 1972, 103).

C

B

A

zaniecha∏ (w. 2) — przesta∏
si´ martwiç

za∏oga (w. 5) — fort, miejsce
stacjonowania armii

niedole i uciski (w. 19) —
próby i k∏opoty

los pad∏ (w. 20–21) — wybrano
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Po tym, jak Izraelici pokonali swoich wrogów, co opisano w
I Ks. Samuela 11, ludzie odczuwali pokus´, by powiedzieç
Samuelowi: „MówiliÊmy, ˝e posiadanie króla to dobry po-
mys∏”. Jednak˝e I Ks. Samuela 12 odnotowuje, co Samuel
powiedzia∏ Izraelitom, aby upewniç si´, ˝e odeprà t´ pokus´.
Przypomnia∏ im, ˝e to Pan wyzwoli∏ ich od wrogów — bez
wzgl´du na to, kim by∏ ich ziemski przywódca. Chocia˝ Pan
pozwoli∏ im mieç Êmiertelnika za króla, nadal by∏ On praw-
dziwym królem Izraela (zob. I Ks. Samuela 12:12). Samuel
obieca∏ ludziom, ˝e jeÊli zbuntujà si´ przeciwko Panu,
utracà Jego pomocnà d∏oƒ — bez wzgl´du na wielkoÊç ich
ziemskiego króla.

I Ks. Samuela 13

Saul post´puje w 
niemàdry sposób

I Ks. Samuela 12

Pan nadal jest królem

W I Ks. Samuela 9–10 opowie-
dziano histori´ o tym, jak Samuel
powo∏a∏ Saula i przedstawi∏ go lu-
dowi jako przywódc´. Rozdzia∏ 11
z I Ks. Samuela zawiera opowieÊç
o tym, jak Saul pomyÊlnie po-
prowadzi∏ Izraela przeciwko ich
wrogom. Jako ˝e Izrael odniós∏
zwyci´stwo, ludzie zdobyli pew-
noÊç co do umiej´tnoÊci przy-
wódczych Saula.

I Ks. Samuela 11

Saul prowadzi Izrael 
do bitwy

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ jednym z dwudziestu cz∏onków
KoÊcio∏a na pewnej wyspie, a jedynymi posiadaczami ka-
p∏aƒstwa sà diakoni w Kap∏aƒstwie Aarona. Czy by∏oby to
do przyj´cia, aby owi diakoni udzielali sakramentu, ni˝by
wszyscy cz∏onkowie mieli si´ obejÊç bez tego wa˝nego ob-
rz´du? Dlaczego nie? W I Ks. Samuela 13 czytamy o po-
dobnej sytuacji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 13

I Ks. Samuela 13:8 — „Do czasu oznaczonego
przez Samuela”
W I Ks. Samuela 10:8 Samuel poprosi∏ Saula, aby spotka∏ si´ z
nim w Gilgal, gdzie Samuel mia∏ z∏o˝yç za niego ofiar´.

Studiowanie pism Êwi´tych

Gdyby móg∏ to uczyniç jeszcze raz

Czasami chcielibyÊmy prze˝yç danà sytuacj´ jeszcze raz i postà-
piç inaczej. Napisz histori´ z I Ks. Samuela 13:1–16 w taki spo-
sób, by wynika∏o z niej, ˝e Pan i Samuel byli zadowoleni z Saula.

Kiedy jesteÊmy niepos∏uszni i nie dokonujemy pokuty, tra-
cimy towarzystwo Ducha Âwi´tego. Jest bardziej prawdopo-
dobne, ˝e bez Ducha Âwi´tego podejmiemy z∏e decyzje.
Przyk∏adem tej zasady sà dzia∏ania Saula, opisane w I Ks.
Samuela 14.

OpowieÊç z I Ks. Samuela 14 opisuje, w jaki sposób Saul,
majàc nadziej´ zainspirowaç swoich ludzi i otrzymaç pomoc
od Boga, nakaza∏ armii Izraela poÊciç, przygotowujàc si´ na
bitw´ przeciwko Filistyƒczykom. Aby wzmocniç swój roz-
kaz, Saul powiedzia∏, ˝e Êmierç spotka ka˝dego, kto coÊ zje.
Jednak˝e nie wiedzia∏, ˝e jego w∏asny syn, Jonatan, nie by∏
obecny w chwili, kiedy wydawa∏ rozkaz. Jonatan zjad∏ troch´
miodu, a Saul przygotowa∏ si´ do odebrania ˝ycia swojemu

I Ks. Samuela 14

G∏upia przysi´ga

A

za∏oga, oddzia∏ (w. 3–4, 23) —
fort

niebezpieczeƒstwo (w. 6) —
trudna sytuacja

nie zdà˝y∏em pozyskaç ∏aski
(w. 12) — nie zdà˝y∏em si´
˝arliwie pomodliç i z∏o˝yç
ofiary

∏upie˝cy (w. 17) — m´˝czyêni
wyznaczeni do zniszczenia
zbiorów, domów, stad itp.

oÊcienie (w. 21) — w∏ócznie

prze∏´cz (w. 23) — droga
przez góry
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synowi. Na szcz´Êcie lud wyprosi∏ u Saula ˝ycie Jonatana i
Saul nie spe∏ni∏ tej g∏upiej przysi´gi.

Starszy Bruce R. McConkie powiedzia∏: „Pos∏uszeƒstwo
jest pierwszym prawem niebios, kamieniem w´gielnym,
na którym spoczywa wszelka prawoÊç i post´p” (Mormon
Doctrine, wyd. 2 [1966], 539). Podczas czytania I Ks.
Samuela 15 zastanów si´, czego uczy ten rozdzia∏ na
temat zasady pos∏uszeƒstwa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 15

I Ks. Samuela 15:2–3 — Dlaczego mieli
ca∏kowicie zniszczyç Amalekitów?
W pismach Êwi´tych jest niewiele takich miejsc, w których Bóg na-
kaza∏ zniszczenie jakiegoÊ ludu. Amalekici byli niezwykle okrutni
dla dzieci Izraela, kiedy te opuÊci∏y Egipt (zob. V Ks. Moj˝eszowa
25:17–19). Wypatrywali s∏abych, chorych i starych, którzy z tru-
dem maszerowali na ty∏ach grupy, i zabijali maruderów.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 15 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Dokonaj porównania

Porównaj, co Samuel nakaza∏ zrobiç Saulowi (zob. I Ks. Samuela
15:1–3), z tym, co ten uczyni∏ (zob. I Ks. Samuela 15:4–9).

Wymówki

1. Jakich wymówek u˝y∏ Saul, by usprawiedliwiç swe uczynki,
zamiast byç pos∏uszny i zrobiç to, co mu nakazano?

2. Napisz list do Saula, w którym wyjaÊnisz, dlaczego uspra-
wiedliwianie niepos∏uszeƒstwa jest nie do przyj´cia.
Odpowiedz na ka˝dà jego wymówk´.

B

A

stajàc mu na drodze, urzà-
dzi∏ zasadzk´ (w. 2, 5) —
ukry∏ si´, przygotowujàc si´
do zaatakowania

nie lituj si´ (w. 3) — nie
oszcz´dê

najt∏ustsze okazy (w. 9) —
zwierz´ta urodzone po pier-
worodnych

lichy i marny (w. 9) — bez
wartoÊci i nieczysty wedle
prawa Moj˝eszowego

rzuci∏eÊ si´ na ∏up (w. 19) —
pospieszy∏eÊ, by wziàç wszel-
kie dobra

odwa˝nie (w. 32) — pokornie

I Ks. Samuela 15

Wa˝noÊç pos∏uszeƒstwa

Prawdziwy powód

1. W koƒcu, w I Ks. Samuela 15:24 Saul wyzna∏, dlaczego tak
postàpi∏. Podaj niektóre z powodów, jakie podajà ludzie, by
usprawiedliwiç swe niepos∏uszeƒstwo. W jaki sposób sà po-
dobne do odpowiedzi Saula?

2. Jak myÊlisz, co mo˝e pomóc nam si´ wzmocniç, abyÊmy nie
ulegali pokusie usprawiedliwienia naszych post´pków?

Powiedziano Saulowi, ˝e z powodu jego niepos∏uszeƒstwa,
b´dzie wybrany inny król Izraela (zob. I Ks. Samuela
13:13–14; 15:26–28). Czego byÊ szuka∏, gdybyÊ mia∏ wybie-
raç nowego króla? Podczas czytania I Ks. Samuela 16
zwróç uwag´ na to, co Pan powiedzia∏ Samuelowi na temat
wyboru nowego króla.

I Ks. Samuela 16

Pan wybiera nowego króla

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 16

I Ks. Samuela 16:14–15 — „Duch z∏y od Boga”
T∏umaczenie Józefa Smitha zmienia I Ks. Samuela 16:14–15 i
wskazuje, ˝e z∏y duch nie by∏ od Pana.

Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— I Ks. Samuela 16:7

Czego I Ks. Samuela 16:7 uczy nas o tym, jak Pan patrzy na nas,
i w jaki sposób powinniÊmy patrzeç na innych?

Moc muzyki

1. Muzyka ma wielkà moc wp∏ywania na nasze uczucia. W jaki
sposób muzyka Dawida wyp∏ywa∏a na Saula?

2. PowinniÊmy zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e to, jak muzyka
Dawida wp∏ywa∏a na Saula, mia∏o charakter tymczasowy.
Co da∏oby Saulowi takie uczucia na sta∏e?

3. W jaki sposób wspó∏czeÊni ludzie u˝ywajà muzyki w ten sam
sposób co Saul?

4. Wymieƒ hymn lub pieÊƒ, która pomaga ci poczuç wp∏yw
Ducha Âwi´tego.

Historia o Dawidzie i Goliacie jest jednà na najbardziej
znanych opowieÊci biblijnych. Podczas czytania tej historii
w I Ks. Samuela, dowiedz si´, co Dawid uwa˝a∏ za êród∏o
swej si∏y i odwagi. Zadaj te˝ sobie pytania takie, jak nast´-
pujàce: Jaki wp∏yw na wydarzenia rozdzia∏u 17 mog∏y mieç
wydarzenia rozdzia∏u 16? Dlaczego znamienne by∏o to, ˝e
Dawid pokona∏ Goliata po tym, jak zosta∏ „namaszczony”
przez proroka Pana?

Rozdzia∏ 17 z I Ks. Samuela mo˝e te˝ pomóc ci w odpowie-
dzi na nast´pujàce pytania: Jakie sà „Goliaty” w twoim ˝y-
ciu? Jakie zawar∏eÊ przymierza z Panem, które mogà daç ci
si∏´ do przezwyci´˝ania swoich „Goliatów”? W jaki sposób
to, co zrobi∏ Dawid, by okazaç swà wiar´ w obietnice Pana,
mo˝e odnosiç si´ do sytuacji w twoim ˝yciu?

I Ks. Samuela 17

Dawid i Goliat

B

A

ja∏ówka (w. 2) — ciel´

wyglàd (w. 7, 12) — prezencja

wymowny (w. 18) — rozu-
miejàcy

urodziwy (w. 18) — przy-
stojny

kozio∏ek (w. 20) — m∏ody
kozio∏

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 17

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Samuela 17 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Co powiedzieli?

1. Zapisz jednà rzecz, jakà powiedzieli w I Ks. Samuela 17 na-
st´pujàcy ludzie: Goliat, Isaj, Eliab, Dawid i m´˝owie Izraela.

2. Zapisz, jakie sà, twoim zdaniem, dwie znamienne rzeczy, ja-
kie powiedzia∏ lub zrobi∏ Dawid w I Ks. Samuela 17.

Wykonaj ilustracj´

Wykorzystaj informacje z I Ks. Samuela 17, aby narysowaç frag-
menty historii o Dawidzie i Goliacie.

Zrób list´

1. Wypisz trzy najwi´ksze, twoim zdaniem, pokusy, z jakimi zma-
gajà si´ osoby w twoim wieku w KoÊciele, na twoim obszarze.

2. Zrób list´ pi´ciu pomys∏ów lub pytaƒ z I Ks. Samuela 17,
które chcia∏byÊ wykorzystaç w przemówieniu zatytu∏owa-
nym „Przezwyci´˝anie naszych osobistych wyzwaƒ”.

Po zabiciu Goliata Dawid sta∏ si´ bohaterem narodowym.
Poproszono go, aby zamieszka∏ z Saulem, gdzie mia∏ z nim

I Ks. Samuela 18–23

Saul nastaje na ˝ycie 
Dawida

C

B

A

potykaç si´, sposobiç si´ do
bitwy, ustawiç si´ w szyku
(w. 2, 8, 21) — ustawiç ˝o∏nie-
rzy na wyznaczonych miej-
scach, by stoczyç bitw´

harcownik, rycerz (w. 4, 51) —
cz∏owiek, który reprezentuje
ca∏à armi´ i walczy z innym
przedstawicielem przeciwnej
armii, aby zdecydowaç o wy-
granej w bitwie

szeÊç ∏okci i pi´dê (w. 4) —
miary d∏ugoÊci

pancerz ∏uskowy (w. 5, 38) —
zbroja wykonana z nachodzà-
cych na siebie, ma∏ych kawa∏-
ków metalu w formie ∏usek

sykle (w. 5, 7) — jednostka
wagi

zel˝y∏em, l˝y (w. 10, 26) —
wyzwa∏em, naÊmiewa∏em si´

efa (w. 17) — nieco ponad je-
den buszel (36,4 litra)

zapytaj o powodzenie swo-
ich braci (w. 18) — zobacz,
jak sobie radzà twoi bracia

weê od nich dowód (w. 18) —
weê raport o tym, jak im idzie

haƒba (w. 26) — wstyd

przywyk∏y (w. 39) — przy-
zwyczajony

sajdak (w. 40) — torba

odniós∏ si´ doƒ pogardliwie
(w. 42) — zniewa˝a∏ go jako
osob´ niegodnà, by mog∏a
stanàç przeciwko niemu

Êpiesznie (w. 48) — w po-
Êpiechu
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blisko wspó∏pracowaç i gdzie zaprzyjaêni∏ si´ z synem
Saula, Jonatanem. Jednak˝e Saul stawa∏ si´ coraz bardziej
zazdrosny o popularnoÊç Dawida. Kilkakrotnie próbowa∏
go zabiç i nak∏ania∏ wrogów Dawida, by to uczynili.

W I Ks. Samuela 18–23 Saul próbowa∏ odebraç Dawidowi
˝ycie, a ten ucieka∏ i ukrywa∏ si´ przed Saulem. W czasie
tych incydentów Dawid zachowa∏ przyjaêƒ Jonatana. W
kilku przypadkach Jonatan uchroni∏ Dawida przed niebez-
pieczeƒstwem.

Dzi´ki tym fragmentom widzimy, jak rozchodzà si´ drogi
Dawida, który stara∏ si´ byç prawy w oczach Boga, i Saula,
którego niepos∏uszeƒstwo i niech´ç do odpokutowania od-
ci´∏y od wp∏ywu Boga. NiegodziwoÊç i ch´ç mordu wzra-
sta∏a w Saulu, podczas gdy Dawid otrzymywa∏ pomoc
Pana w ratowaniu ˝ycia.

Przed koƒcem tych rozdzia∏ów Dawid zdoby∏ wielu zwolen-
ników, którzy nie mogli si´ doczekaç dnia, kiedy zostanie
on królem Izraela.

W I Ks. Samuela 18–23 zapisano kilka przyk∏adów, mówià-
cych o tym, jak Saul próbowa∏ odebraç Dawidowi ˝ycie. W
I Ks. Samuela 24 znajduje si´ opowieÊç o tym, jak Dawid
mia∏ mo˝liwoÊç odebrania ˝ycia Saulowi. Powody, dla któ-
rych tego nie uczyni∏, stanowià dla nas wa˝nà lekcj´ na te-
mat naszego szacunku i lojalnoÊci wobec osób powo∏anych
przez Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 24

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak byÊ odpowiedzia∏?

Zastosuj powód, dla którego Dawid nie zabi∏ Saula, do wspó∏-
czesnej sytuacji, kiedy przyjaciele krytykujà przywódców
KoÊcio∏a w twojej obecnoÊci. Napisz, jak byÊ zareagowa∏.

A

ruszy∏o Dawida sumienie (w.
6) — poczu∏ wyrzuty sumienia

zgromi∏ swoich wojowników
(w. 8) — powstrzyma∏ swoich
ludzi przed atakiem

nie wyt´pisz mojego potom-
stwa (w. 21) — nie zabijesz
moich dzieci ani ich dzieci

I Ks. Samuela 24

Szacunek dla namaszczonych
przez Pana

Dawid pokaza∏, ˝e b´dzie uprzejmy wobec Saula, który pró-
bowa∏ go zabiç. W I Ks. Samuela 25 Dawid jest nauczany
tego, aby innym ludziom okazywaç takie uznanie, jakie oka-
za∏ Saulowi. Dawid i jego ludzie poprosili Nabala o nieco
zapasów, jednak˝e Nabal potraktowa∏ ich szorstko. W
odpowiedzi Dawid i jego ludzie przygotowali si´ na atak.
Abigail, ˝ona Nabala, us∏ysza∏a, co si´ sta∏o i w màdry
sposób chcia∏a powstrzymaç Dawida przed zaatakowaniem
i zabiciem jej m´˝a. W wyniku tego Dawid zda∏ sobie
spraw´, ˝e zemsta nie by∏aby dobra. Nied∏ugo potem Nabal
zmar∏, co rozwiàza∏o problem. Po Êmierci Nabala Dawid
poÊlubi∏ Abigail jako jednà ze swoich ˝on.

Podczas kazania na górze Jezus powiedzia∏ ludziom, aby
„[mi∏owali] nieprzyjació∏” i „[modlili] si´ za tych, którzy
[ich] przeÊladujà” (Ew. Mateusza 5:44). Ponad tysiàc lat
wczeÊniej Dawid zastosowa∏ t´ zasad´ poprzez sposób, w
jaki potraktowa∏ Saula. Podczas czytania zastanów si´ nad
wypowiedzià Prezydenta Howarda W. Huntera oraz nad
tym, jak jà mo˝na odnieÊç nie tylko do tego rozdzia∏u, ale,
co wa˝niejsze, do naszego wspó∏czesnego ˝ycia:

„Zastanówcie si´, jak wp∏yn´∏oby to
upomnienie [by kochaç swych nieprzy-
jació∏] na wasze i moje sàsiedztwo, na
spo∏ecznoÊci, w jakich mieszkacie wy i
wasze dzieci, na narody, które tworzà
naszà wielkà globalnà rodzin´. Zdaj´ so-
bie spraw´ z tego, i˝ owa doktryna sta-
nowi ogromne wyzwanie. Jednak˝e z

ca∏à pewnoÊcià jest to o wiele milsze wyzwanie ni˝ stawia-
nie czo∏a okrutnym wydarzeniom, jakie stanowi wojna,
ubóstwo i ból, z jakim nadal zmaga si´ Êwiat.

Jak mamy si´ zachowywaç, kiedy ktoÊ nas obrazi, êle zrozu-
mie, postàpi z nami niesprawiedliwie lub nieuprzejmie albo
zgrzeszy przeciwko nam? Co mamy uczyniç, jeÊli zrani nas
ktoÊ, kogo kochamy lub zostaniemy pomini´ci podczas awan-
sowania albo fa∏szywie oskar˝eni czy te˝ nasze motywy po-
st´powania zostanà niew∏aÊciwie ocenione?

Czy odpowiadamy na atak? Czy wytaczamy ci´˝szà broƒ?
Czy powracamy do zasady ‘oko za oko, zàb za zàb’, czy [...]
jednak zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e takie post´powanie
pozostawi nas Êlepymi i bezz´bnymi?” (w: Conference
Report, paêdz. 1992, 23 lub Ensign, list. 1992, 18).

I Ks. Samuela 25–26

Kochaj swoich wrogów
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Samuela 26

Studiowanie pism Êwi´tych

Dokonaj porównania

Przeczytaj najpierw, co Saul próbowa∏ zrobiç Dawidowi w I Ks.
Samuela 18:10–11; 19:9–12; 24:1–2, a nast´pnie przejrzyj, co Dawid
uczyni∏ Saulowi w I Ks. Samuela 24; 26. Co wypowiedê Dawida z
I Ks. Samuela 26:23 mówi nam o powodach, dla których postàpi∏
w taki sposób w I Ks. Samuela 26? Zastanów si´, w jaki sposób
móg∏byÊ ju˝ dzisiaj zastosowaç w swoim ˝yciu przyk∏ad Dawida.

Po wydarzeniach z I Ks. Samuela 26 Dawid nadal nie ufa∏
Saulowi. W I Ks. Samuela 27 Dawid uciek∏ do Filistyƒczyków
i przez pewien czas mieszka∏ poÊród nich. Rozdzia∏ 27
opowiada te˝ o tym, jak Dawid w owym czasie próbowa∏ wy-
pe∏niç pierwotne przykazanie, jakie Pan dal Izraelitom, by
zg∏adzili wszystkie ba∏wochwalcze i niegodziwe ludy tej ziemi.

I Ks. Samuela 28

Saul pogrà˝ony w duchowych
ciemnoÊciach

I Ks. Samuela 27

Dawid poÊród 
Filistyƒczyków

A

Êrodek obozowiska (w. 5, 7)
— obszar strze˝ony

W I Ks. Samuela 28 zapisano prawdopodobnie najwi´kszy
upadek w ˝yciu Saula. Jako ˝e nie móg∏ uzyskaç ˝adnych ob-
jawieƒ od Boga w sprawie prowadzenia Izraela, uda∏ si´ do
wró˝ki, aby przekonaç si´, czy mo˝e uzyskaç pomoc od wy-
wo∏ywaczy duchów, czyli tych, którzy starajà si´ nawiàzaç
kontakt z duchami osób zmar∏ych, celem otrzymania rady.
W rozdziale 28 wró˝ka oÊwiadczy∏a, ˝e nawiàza∏a kontakt z
nie˝yjàcym prorokiem Samuelem. Prezydent Joseph Fielding
Smith powiedzia∏, ˝e z ca∏à pewnoÊcià nie˝ywy prorok nie
odpowiedzia∏by na wezwanie wró˝biarzy i ˝e ca∏e to wyda-
rzenie nastàpi∏o w wyniku dzia∏aƒ diab∏a, który na pewno
musia∏ byç zadowolony z tego, co wydarzy∏o si´ w ˝yciu
Saula (zob. Answers to Gospel Questions, 5 tomów
[1957–1966], 109).

W I Ks. Samuela 29–31 odnotowano, jak Filistyƒczycy
jeszcze raz postanowili zaatakowaç Izraelitów. Obawiajàc
si´, ˝e Dawid zwróci si´ przeciwko nim, poprosili go, by
opuÊci∏ ich ziemi´. Dawid i jego ludzie uczynili to. W tym
czasie Dawid ze swym wojskiem nadal niszczy∏ ba∏wo-
chwalczych wrogów Izraela. Kiedy Dawid zdoby∏ majàtek i
byd∏o, wys∏a∏ ich cz´Êç do ka˝dego z miast Judy. Po drodze
zaczà∏ zyskiwaç poparcie na chwil´ przed Êmiercià Saula i
obj´ciem przewodnictwa nad Izraelem.

I Ks. Samuela koƒczy si´ Êmiercià pierwszego króla Izraela.
Saul wiedzia∏, ˝e przegra bitw´ z Filistyƒczykami. Zamiast
umrzeç z ich ràk, poprosi∏ swego giermka, by ten odebra∏
mu ˝ycie. Giermek nie chcia∏ tego uczyniç. Saul rzuci∏ si´
na w∏asny miecz i zabi∏ si´.

I Ks. Samuela 29–31

Zwyci´stwo Dawida 
i Êmierç Saula
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II Ksi´ga Samuela

Historia drugiego króla
W I Ks. Samuela znajduje si´ historia Saula, opowieÊç o pierw-
szym królu Izraela. II Ks. Samuela jest historià o jego drugim
królu — Dawidzie. Samuel nie móg∏ napisaç II Ks. Samuela,
poniewa˝ przed zakoƒczeniem pierwszej ksi´gi czytamy o
jego Êmierci. 

Wa˝ni ludzie w II Ks. Samuela
Iszboszet — syn Saula, który domaga∏ si´ królestwa po Êmierci
swego ojca

Abner — dowódca armii Saula, który na poczàtku wspiera∏
Iszboszeta, ale potem do∏àczy∏ do Dawida



Joab — dowódca armii Dawida, który zabi∏ Abnera

Mefiboszet — syn Jonatana, który by∏ kaleki i którego Dawid
szanowa∏ i chroni∏

Batszeba — kobieta, z którà Dawid pope∏ni∏ cudzo∏óstwo

Uriasz — mà˝ Batszeby, którego zabi∏ Dawid, aby móc poÊlubiç
jego ˝on´

Natan — prorok z czasów Dawida

Amnon — syn Dawida, którego zabi∏ jego brat, Absalom

Absalom — syn Dawida, który zabi∏ swego brata i próbowa∏
odebraç królestwo swemu ojcu

W ostatnim rozdziale I Ks. Samuela czytaliÊmy o tym,
jak Saul próbowa∏ przekonaç swego giermka, aby go zabi∏.
Kiedy ten odmówi∏, Saul rzuci∏ si´ na swój miecz i zgi-
nà∏. W II Ks. Samuela 1 znajduje si´ historia pewnego
cz∏owieka, który myÊla∏, ˝e zyska przychylnoÊç Dawida,
mówiàc, ˝e by∏ jednym z tych, którzy zabili Saula.
Cz∏owiek ten przyniós∏ Dawidowi diadem i naramiennik,
które by∏y insygniami królewskimi Saula. Kiedy Dawid
dowiedzia∏ si´, ˝e Saul i Jonatan nie ˝yjà, op∏akiwa∏ ich
Êmierç. Rozkaza∏ te˝ zabiç m´˝czyzn´, który przypisywa∏
sobie Êmierç Saula. Ostatnie wersety II Ks. Samuela 1
to s∏owa psalmu, czyli pieÊni, jakà z tej okazji napisa∏
Dawid.

Po tych wydarzeniach Pan pokierowa∏ Dawida do ziemi
Judy. Tam lud obwo∏a∏ go królem Judy. W tym samym
czasie dowódca armii Saula pomóg∏ Iszboszetowi, synowi
Saula, przejàç rzàdy nad resztà Izraela. W II Ks. Samuela
2–3 wyjaÊnione sà niektóre potyczki ludzi Dawida z
ludêmi Iszboszeta. Rozdzia∏y te pomagajà nam zrozu-
mieç, ˝e Dawid nie mia∏ pragnienia zemsty na swych
wrogach.

II Ks. Samuela 4–5

Dawid zostaje królem

II Ks. Samuela 1–3

Po Êmierci Saula

W II Ks. Samuela 4 zapi-
sano, ˝e w koƒcu, ludzie prag-
nàcy przychylnoÊci Dawida
zabili Iszboszeta i przynieÊli
mu jego g∏ow´. Dawid wyda∏
rozkaz, aby zabiç tych ludzi
za ich uczynek. Mimo ˝e
Saul próbowa∏ zabiç Dawida,
on kocha∏ i szanowa∏ Saula i
jego rodzin´. Po Êmierci Isz-

boszeta do Dawida przysz∏a reszta przywódców w Izraelu i
poprosili go, aby zosta∏ ich królem.

Rozdzia∏ 5 z II Ks. Samuela mówi o tym, jak Dawid podbi∏
Jerozolim´ — miasto, które wydawa∏o si´ niemal nie do zdo-
bycia w owych czasach, poniewa˝ znajdowa∏o si´ na natural-
nym wzniesieniu i otoczone by∏o trzema g∏´bokimi dolinami.
Dzi´ki tym dolinom ∏atwo by∏o broniç Jerozolimy. By∏a ona
wa˝nym miastem, poniewa˝ w jej granicach znajdowa∏a si´
góra Moria, na której Abraham mia∏ z∏o˝yç w ofierze Izaaka.
Dawid uczyni∏ Jerozolim´ stolicà Izraela.

Kiedy Izraelici odzyskali od
Filistyƒczyków Skrzyni´ Przy-
mierza, umieÊcili jà w bez-
piecznym miejscu i strzegli jej
przed ponownym porwaniem.
II Ks. Samuela 6 opowiada o
tym, jak Dawid uczyni∏ z Jero-
zolimy stolic´ Izraela i jak po-
stanowi∏, ˝e b´dzie w niej
przebywaç Skrzynia Przymie-
rza jako symbol obecnoÊci Pana
w ich stolicy.

II Ks. Samuela 7

Dawid chce zbudowaç 
Êwiàtyni´

II Ks. Samuela 6

Skrzynia Przymierza 
przybywa do Jerozolimy
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Jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ obmyÊli∏ i zaplanowa∏ dla Pana i
Jego KoÊcio∏a coÊ, co w twoim mniemaniu by∏oby czymÊ
szczególnym, a nast´pnie dowiedzia∏byÊ si´, ˝e On chcia∏,
abyÊ zrobi∏ coÊ innego? Rozdzia∏ 7 z II Ks. Samuela odnoto-
wuje, ˝e to w∏aÊnie przydarzy∏o si´ Dawidowi. Podczas lek-
tury zwróç uwag´ na to, w jaki sposób zareagowa∏ Dawid
na s∏owa Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Samuela 7

II Ks. Samuela 7:11 — Jaki dom Pan obieca∏
wybudowaç Dawidowi?
„Domem”, jaki Dawid chcia∏ wybudowaç Panu, by∏a Êwiàtynia.
„Domem”, jaki Pan obieca∏ wybudowaç Dawidowi, byli jego po-
tomkowie, szczególnie — w∏adcy. Chocia˝ nie pozwolono Dawi-
dowi na wybudowanie Êwiàtyni (zob. zadanie A poni˝ej), Pan
wybudowa∏ dom, jaki obieca∏ Dawidowi. Królowie Judy byli po-
tomkami Dawida, podobnie jak Król królów — Jezus Chrystus
— który, co ciekawe, obieca∏ wszystkim Swoim naÊladowcom
„mieszkanie” w przysz∏ym Êwiecie (zob. Ew. Jana 14:1–3).

Studiowanie pism Êwi´tych

Spostrze˝enie z innego fragmentu pisma
Êwi´tego

Przeczytaj I Ks. Kronik 22:7–8 i wyjaÊnij, dlaczego Pan nie
chcia∏, aby Dawid wybudowa∏ sta∏à Êwiàtyni´.

Jak si´ czu∏ Dawid?

1. Ponownie przeczytaj wprowadzenie do II Ks. Samuela 7 i za-
stanów si´, jak byÊ si´ czu∏ w sytuacji podobnej do sytuacji
Dawida. Nast´pnie przeczytaj II Ks. Samuela 7:18–29 i powiedz,
jak si´ czu∏ Dawid po s∏owach, jakie skierowa∏ do niego Pan.

2. Zapisz w swoim notatniku i zaznacz w swoich pismach Êwi´-
tych te fragmenty, które najlepiej oddajà uczucia Dawida.

3. WyjaÊnij, dlaczego Dawid mia∏ takie w∏aÊnie uczucia.

II Ks. Samuela 8–10

Polityczne i osobiste 
sukcesy Dawida

B

A

wytchnienie (w. 1, 11) —
pokój

namiot (w. 2) — przenoÊny
przybytek

gn´biç (w. 10) — niepokoiç

który wyjdzie z twego ∏ona
(w. 12) — twój potomek w li-
nii prostej

ukarz´ (w. 14) — z mi∏oÊcià
wymierz´ kar´, aby post´po-
wa∏ w∏aÊciwie

rózga (w. 14) — kij, ga∏àê lub
ga∏àzka

ciosy (w. 14) — byç bitym ki-
jem lub batem

W II Ks. Samuela 8, 10 pojawia si´ opis dalszych podbojów
przez Dawida ziemi, jakà Bóg obieca∏ Izraelitom. Pan naka-
za∏ Izraelitom podbiç lud w ziemi, obiecanej im od czasów
Jozuego, ale to w∏aÊnie Dawid by∏ tym, który w koƒcu w
pe∏ni wype∏ni∏ ten nakaz. W tym samym czasie, jak mówià
zapisy, sprawiedliwie rzàdzi∏ swym ludem. Rozdzia∏ 9 z II
Ks. Samuela zawiera wspania∏y przyk∏ad sprawiedliwoÊci
Dawida, kiedy to wype∏ni∏ obietnic´ opieki nad rodzinà
Saula, jakà z∏o˝y∏ jego synowi, Jonatanowi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Samuela 9

Studiowanie pism Êwi´tych

Co myÊlisz?

Dlaczego niektórzy ludzie mogà byç zdziwieni post´powaniem
Dawida wobec jednego z potomków Saula, co zapisano w II Ks.
Samuela 9?

Znajdê fragment pisma Êwi´tego

Znajdê fragment pisma Êwi´tego, który uczy nas post´powaç
tak, jak postàpi∏ Dawid w II Ks. Samuela 9. Zapisz ten fragment

B

A

Damaszek

Eufrat
Hamat

Granice imperium 
w czasach 
ÊwietnoÊci

Podbite wczeÊniej 
przez Dawida

Królestwo Saula

Cypr

Soba

SyriaDan

Morze 
Kinneret

Ammon

Moab

Edom

Amalek

Fil
ist

ia

Rzeka Egiptu

Synaj

Wielkie Morze

Beer-Szeba

Jerozolima

Imperium Dawida

kulawy (w. 3, 13) — chodzàcy
z trudem
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w swoim notatniku i wyjaÊnij, dlaczego go wybra∏eÊ. Zapisz ten
odsy∏acz na marginesie II Ks. Samuela 9 w swojej Biblii.

Czasami nie dostrzegamy wa˝noÊci niektórych „drobnych”
decyzji, jakie podejmujemy w swoim ˝yciu. Starszy Gordon B.
Hinckley poda∏ pewien przyk∏ad wa˝noÊci drobnych decyzji,
kiedy opowiedzia∏ o doÊwiadczeniu z czasów, gdy pracowa∏ w
firmie kolejowej. Powiedzia∏, ˝e odebra∏ telefon z New Jersey
i dowiedzia∏ si´, i˝ pewien pociàg pasa˝erski przyby∏ na miej-
sce bez wagonu baga˝owego.

„OdkryliÊmy, ˝e pociàg zosta∏ w∏aÊciwie
przygotowany w Oakland, w Kalifornii, i
w∏aÊciwie odprawiony do St. Louis. [...]
Jednak˝e na obszarze St. Louis pewien roz-
kojarzony zwrotniczy przesunà∏ kawa∏ek
stali o trzy cale.

Tym kawa∏kiem stali by∏a zwrotnica, i wa-
gon, który powinien znaleêç si´ w Newark,

w New Jersey, przyby∏ do Nowego Orleanu, tysiàc trzysta
mil od miejsca przeznaczenia” (w: Conference Report,
paêdz. 1972, 106 lub Ensign, stycz. 1973, 91).

Kiedy po raz pierwszy czyta∏eÊ o Dawidzie, wydawa∏ si´
wzorcowym kandydatem na króla w Izraelu. Rozdzia∏y 1–10
z II Ks. Samuela zawierajà opowieÊci o wielkim sukcesie,
kiedy by∏ przywódcà kraju. W czasie czytania II Ks. Samuela
11–12 poszukaj „punktów zwrotnych” w ˝yciu Dawida,
które umieÊci∏y go na innej „drodze”, ni˝ obra∏ w latach m∏o-
dzieƒczych.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Samuela 11

II Ks. Samuela 12

na ∏onie jego sypia∏a (w. 3)
— k∏ad∏a si´ spaç obok niego

przyrzàdziç, przyrzàdzi∏ (w. 4)
— przygotowa∏

wzgardzi∏eÊ (w. 9–10) — po-
traktowa∏eÊ lekko

zbezczeÊci∏eÊ (w. 14) — oka-
za∏eÊ ogromny brak szacunku
Panu i Jego religii

oblegli (w. 1) — zaatakowali

by∏a ona po swoim oczysz-
czeniu (w. 4) — by∏a ceremo-
nialnie czysta, zgodnie z
prawem Moj˝eszowym, od-
noszàcym si´ do czystoÊci po
cyklu menstrualnym i cià˝y

pocz´∏a (w. 5) — zasz∏a
w cià˝´

odstàpcie (w. 15) — wycofaj-
cie si´, nie wspierajcie

II Ks. Samuela 11–12

Tragiczne b∏´dy Dawida

II Ks. Samuela 12:1 — „Pan pos∏a∏ Natana do
Dawida”
Kiedy pokuta jest prawdziwa i szczera, to w razie powa˝nego
grzechu, tak jak w przypadku Dawida, grzesznik wyznaje swà
win´ Bogu, tym, których obrazi∏ oraz swojemu przywódcy ka-
p∏aƒskiemu (zob. NiP 58:42–43). Jednak˝e dyskusja Dawida z
Natanem mia∏a miejsce po narodzinach dziecka Dawida i
Batszeby. A zatem musia∏a mieç miejsce co najmniej dziewi´ç
miesi´cy po pierwszym grzechu Dawida. Co wi´cej, Pan musia∏
wys∏aç Natana do Dawida, gdy˝ Dawid nie uda∏ si´ do Natana,
aby wyznaç swà win´. Czego dowiadujesz si´ o wyrzutach su-
mienia Dawida i jego pokucie, skoro po tak d∏ugim okresie Natan
musia∏ przyjÊç do Dawida, by porozmawiaç o jego grzechu?

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania wykonaj dwa z poni˝szych zadaƒ (A–E).

Punkty zwrotne

Narysuj w zeszycie tabel´, takà jak poni˝ej i uzupe∏nij jà na pod-
stawie informacji z II Ks. Samuela 11 oraz na podstawie w∏asnych
przemyÊleƒ. W Êrodkowej kolumnie mo˝e pojawiç si´ wi´cej ni˝
jedna pozycja.

Dzisiejsze punkty zwrotne

Prawdopodobnie zauwa˝y∏eÊ, ˝e ka˝dy z „punktów zwrot-
nych” coraz bardziej zbli˝a∏ Dawida do grzechu. Napisz krótki
list do osoby w twoim wieku i ostrze˝ jà przed „punktami
zwrotnymi”, które, twoim zdaniem, mogà pojawiç si´ w jej ˝y-
ciu i które mogà prowadziç do niemoralnych zachowaƒ. Kilka
sugestii mo˝esz znaleêç w broszurce Dla wzmocnienia m∏odzie˝y
(34285 166). Wykorzystaj te˝ histori´ Dawida, aby pomóc tej
osobie dostrzec konsekwencje takich decyzji.

Zinterpretuj przypowieÊçI

WyjaÊnij przypowieÊç Natana z II Ks. Samuela 12:1–4 tak, jak
odnosi si´ do Dawida. Powiedz, co symbolizuje ka˝da cz´Êç
przypowieÊci.

C

B

Co Dawid powinien uczyniçCo uczyni∏ DawidWersety

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27

Decyzje, które zmieni∏y ˝ycie Dawida

A
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Odczuwanie wyrzutów sumienia

W jakiÊ czas po rozmowie z Natanem Dawid napisa∏ Psalm 51.
Przeczytaj Psalm 51 i napisz, co, twoim zdaniem, powiedzia∏by
Dawid komuÊ, kto uwa˝a, ˝e nie ma powodów, by zamartwiaç
si´ pope∏nionym grzechem, poniewa˝ zawsze mo˝na odpokuto-
waç (zob. tak˝e NiP 132:38–39).

Wielka przemiana

Porównaj Dawida z czasów, kiedy walczy∏ z Goliatem, z tym,
kim by∏ w II Ks. 2 Samuela 11–12, kiedy pope∏ni∏ powa˝ne grze-
chy. Jak myÊlisz, skàd taka ró˝nica? Jak ludzie mogà tak bardzo
si´ zmieniç?

Grzech zawsze wp∏ywa na otaczajàcych nas ludzi — szcze-
gólnie na nasze rodziny. Cz´sto przyk∏ad rodziców ma wp∏yw
na zachowanie dzieci. Co wi´cej, kiedy rodzice dajà z∏y przy-
k∏ad, poprawienie takiego samego z∏ego zachowania u dzieci
jest bardzo trudne. Podczas czytania II Ks. Samuela 13–14
zastanów si´, w jaki sposób post´powanie synów Dawida po-
dobne by∏o do jego zachowania. PomyÊl te˝, co móg∏byÊ zro-
biç, gdybyÊ by∏ w takiej sytuacji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Samuela 13

II Ks. Samuela 14

król jest swoim sercem
przy Absalomie (w. 1) —
Dawid kocha∏ Absaloma
i myÊla∏ o nim

pok∏ócili (w. 6) — walczyli

dziedzic (w. 7) — ten, który
˝yje

zgasiç ostatnià iskierk´ (w. 7)
— odebraç nadziej´

potomstwo (w. 7) — dzieci

wydam zarzàdzenie (w. 8) —
wydam rozkaz, rozporzà-
dzenie

obmyÊla (w. 14) — zastana-
wia si´ i planuje

wygnaniec (w. 13–14) —
osoba wygnana z danego
miejsca

ostrzyc (w. 26) — ogoliç

trapi∏ (w. 2) — by∏ sfrustro-
wany, dr´czy∏ si´

wyglàdasz coraz gorzej (w. 4)
— wyglàdasz na coraz bardziej
zm´czonego i zmartwionego

bezeceƒstwo (w. 12) — b∏àd

on mnie tobie nie odmówi
(w. 13) — pozwoli ci poÊlu-
biç mnie

nie bierz sobie tej sprawy
zbytnio do serca (w. 20) —
nie mów o tym publicznie

rozgoryczona (w. 20) — nie-
zmiernie smutna

nalega∏ (w. 27) — ponagla∏,
wcià˝ prosi∏

serce zat´skni∏o (w. 38) —
chcia∏

II Ks. Samuela 13–14

Grzechy dzieci Dawida

E

D II Ks. Samuela 13 — Amnon nienawidzi swej
siostry, zamiast jà kochaç
Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „W niemoralnoÊci nie
ma trwa∏ego szcz´Êcia. [...] Jest dok∏adnie odwrotnie. Mo˝e poja-
wiç si´ chwilowa przyjemnoÊç. [...] Jednak˝e szybko w relacje za-
kradnie si´ gorycz. Pojawi si´ poczucie winy i wstyd. [...] Mi∏oÊç
zacznie obumieraç. Narastaç b´dzie gorycz, zazdroÊç, z∏oÊç, a
nawet nienawiÊç. Wszystko to sà naturalne owoce grzechu i
przekroczenia prawa.

Z drugiej strony, kiedy prze-
strzegamy prawa czystoÊci mo-
ralnej i zachowujemy swà
czystoÊç, doÊwiadczamy b∏ogo-
s∏awieƒstw rosnàcej mi∏oÊci i
pokoju, wi´kszego zaufania i
szacunku dla naszych ma∏˝on-
ków, g∏´bszego zaanga˝owania
w zwiàzek i tym samym g∏´-
bokiego i znamiennego po-
czucia radoÊci oraz szcz´Êcia”
(„The Law of Chastity”, w:
Brigham Young University

1987–1988 Devotional and Fireside Speeches [1988], 51).“

Studiowanie pism Êwi´tych

Przeczytaj i odpowiedz

Przeczytaj II Ks. Samuela 14:14 i odpowiedz na pytanie: Jakie
„sposoby” (plany) „obmyÊli∏” (stworzy∏) Bóg, aby pomóc „wy-
gnaƒcowi” (osobie, która nie przebywa w Jego obecnoÊci), ˝eby
nie przebywa∏a na sta∏e z dala od Niego?

Ostatnie wersety II Ks. Samuela 14 opowiadajà o tym, jak
Dawid, okazujàc mi∏oÊç Absalomowi, przyjà∏ go w Jerozolimie.
Rozdzia∏ 15 z II Ks. Samuela mówi, jak Absalom zdobywa∏
poparcie poÊród ludu, aby zdetronizowaç Dawida. Kiedy
Dawid us∏ysza∏, ˝e Absalom zdobywa poparcie poÊród ludu,
wydarzenia te postrzega∏ jako kar´ od Boga za przesz∏e po-
st´pki. W pokorze opuÊci∏ Jerozolim´, majàc nadziej´, ˝e
Pan b´dzie dla niego mi∏osierny.

II Ks. Samuela 15–18

Absalom dà˝y do tego, 
aby byç królem

A
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Histori´ o próbie obj´cia tronu przez Absaloma opowie-
dziano w II Ks. Samuela 16–17. Przejà∏ on niektórych do-
radców i s∏ugi Dawida, którzy mieli nadziej´ na zdobycie
politycznych zaszczytów. Jeden z nich zach´ca∏ Absaloma
do tego, aby spa∏ z na∏o˝nicami ojca, na znak tego, ˝e teraz
on jest królem. Jest to wype∏nienie jednego z proroctw
Natana (zob. II Ks. Samuela 12:11–12).

Ostatecznie zach´cono Absaloma do walki z Dawidem i
jego ludêmi. W II Ks. Samuela 18 znajduje si´ opowieÊç o
tym, jak Joab znalaz∏ Absaloma i zabi∏ go. Kiedy Dawid
us∏ysza∏ te wieÊci, zap∏aka∏. Byç mo˝e, jednym z powodów
smutku Dawida by∏o to, ˝e w ˝yciu swoich dzieci ujrza∏ od-
zwierciedlenie w∏asnych grzechów.

Rozdzia∏ 19 z II Ks. Samuela rozpoczyna si´ od opisu
smutku Dawida z powodu Êmierci Absaloma. Joab powie-
dzia∏ królowi Dawidowi, ˝e wielu ludzi nie rozumie, dla-
czego p∏acze z powodu Êmierci kogoÊ, kto próbowa∏
pozbawiç go tronu i wyruszy∏ na bitw´ przeciwko niemu.
Joab powiedzia∏, ˝e wydaje si´, jakoby Dawid kocha∏ swoich
wrogów i nienawidzi∏ przyjació∏. Pozosta∏a cz´Êç rozdzia∏u
19 opowiada o tym, jak Dawid wzià∏ do serca rad´ Joaba i
podjà∏ prób´ porozumienia si´ zarówno z przyjació∏mi, jak
i by∏ymi wrogami. Na przyk∏ad, plemi´ Judy, ogólnie rzecz
bioràc, wspiera∏o Absaloma.

Dawid poprosi∏ plemi´ Judy, aby ponownie popiera∏o go i
powiedzia∏, ˝e uczyni je odpowiedzialne za jego wojska. To
jednak˝e rozz∏oÊci∏o zarówno Joaba, jak i pozosta∏e plemiona
Izraela. W II Ks. Samuela 20 znajduje si´ opis buntu pozo-
sta∏ych plemion Izraela, kiedy to próbowali osadziç na tro-
nie innego króla. Ludzie Dawida, pod wodzà Joaba, st∏umili
bunt, a kiedy Joab zabi∏ przywódc´ buntu, Dawid postawi∏
go na czele wojska.

Rozdzia∏y 19–20 z II Ks. Samuela pozostawiajà wra˝enie,
˝e choç pragnienia Dawida zazwyczaj by∏y dobre, to nie po-
trafi∏ wydawaç màdrych sàdów, tak jak w m∏odoÊci. 

II Ks. Samuela 19–20

Ciàg dalszy k∏opotów 
Dawida

Historia zapisana w II Ks. Samuela 21 albo jest niew∏aÊci-
wie przet∏umaczona, albo pokazuje, ˝e Dawid popad∏ w
wielkie odst´pstwo. Bóg nigdy nie pochwali∏by skazania
wnuków na Êmierç za coÊ, co uczyni∏ ich dziadek. Idea, ˝e
Bóg za˝àda∏ ofiary z ludzi, aby zakoƒczy∏ si´ g∏ód, jest po
prostu fa∏szywà doktrynà, podobnie jak doktryna ba∏wo-
chwalstwa.

Rozdzia∏y 22–23 z II Ks. Samuela tak naprawd´ nie sà
kontynuacjà historii Dawida, ale prawdopodobnie zosta∏y
umieszczone na koƒcu II Ks. Samuela przez osob´, która jà
spisywa∏a, aby podsumowaç pewne informacje na temat
Dawida i jego królestwa. Rozdzia∏ 22 z II Ks. Samuela to
psalm Dawida. Rozdzia∏ 23 opowiada o „rycerzach”
Dawida, czyli o ˝o∏nierzach jego armii.

Rozdzia∏ 24 jest ostatnim rozdzia∏em II Ks. Samuela.
Odnotowuje, ˝e Dawid postanowi∏ policzyç lud w Izraelu.
Czytamy, ˝e Pan nie by∏ z tego zadowolony. Najprawdo-
podobniej Dawid chcia∏ policzyç lud, aby zobaczyç, jak
wielki jest jego sukces jako króla. Jednak˝e to Pan by∏
Tym, który da∏ Dawidowi si∏´ do pokonania wrogów Izra-
ela. Grzechem Dawida by∏o przypisanie sobie zas∏ug w
sukcesie Izraela.

W ostatniej cz´Êci II Ks. Samuela 24 Dawid kupi∏ od pew-
nego cz∏owieka klepisko. Na tym klepisku Dawid z∏o˝y∏
Panu ofiar´ za swoje grzechy. To klepisko jest, jak mówi
tradycja, miejscem, na którym Abraham mia∏ ofiarowa∏
Izaaka i miejscem, gdzie syn Dawida, Salomon, zbudowa∏
Êwiàtyni´. W dzisiejszych czasach na tym miejscu wznie-
siony jest muzu∏maƒski meczet, który nazywa si´ „Kopu∏à
na Skale”.

II Ks. Samuela 24

Wi´cej o b∏´dach Dawida

II Ks. Samuela 21–23

Wi´cej o Dawidzie
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Przeglàd ksi´gi
I Ksi´ga Królewska jest trzecià z czterech ksiàg, które opowiadajà
histori´ Izraela z czasów, kiedy rzàdzili nim królowie. Ta ksi´ga
rozpoczyna si´ od wyboru Salomona na króla, po Êmierci Dawida.
Obejmuje ona oko∏o stu dwudziestu lat, koƒczàc si´ historià
Achaba, jednego z najbardziej niegodziwych królów w dziejach
Izraela. Nasz Ojciec w Niebie stawi∏ czo∏o Achabowi, wysy∏ajàc
kogoÊ, kto bez problemu móg∏ poradziç sobie z tym zadaniem —
proroka Eliasza. Eliasz, uwa˝any za najwi´kszego proroka Izraela,
pokaza∏ moc Boga, przewy˝szajàcà moc fa∏szywego boga Baala
podczas dramatycznych wydarzeƒ na górze Karmel. Chocia˝ I Ks.
Królewska zawiera historie natury politycznej, jest ona bardziej
opowieÊcià o tym, jak przywódcy polityczni dochowywali przy-
mierzy, jakie Bóg zawar∏ z Izraelem, szczególnie w odniesieniu do
ba∏wochwalstwa. Najbardziej koncentruje si´ na tych królach, któ-
rzy w godny uwagi sposób dotrzymywali lub nie dotrzymywali
przymierzy oraz na prorokach, którzy g∏osili im nauki. Mo˝emy
wyciàgnàç lekcje zarówno z dobrych, jak i z∏ych przyk∏adów,
podanych w I Ks. Królewskiej.

Czczenie Baala
W I i II Ks. Królewskiej wielokrotnie wspomina si´ o czczeniu
bo˝ka Baala. Baal by∏ fa∏szywym bogiem, którego czci∏o wiele sà-
siednich narodów Izraela. Ci, którzy oddawali mu czeÊç, wierzyli,
˝e pomaga im we wzroÊcie zbó˝ i przyroÊcie stad. Ta fa∏szywa
religia, która powsta∏a pod wp∏ywem Szatana, obejmowa∏a pewne
niemoralne, obrz´dowe zachowania, o których prorocy mówili, ˝e
przynoszà „wstyd”. W ró˝nych czasach wielu Izraelitów wyrze-
ka∏o si´ Boga i bezczeÊci∏o si´ tà religià, zamiast czciç prawdzi-
wego i ˝ywego Boga.

Linia czasu dla I Ks. Królewskiej

1060 p.n.e. Saul zostaje królem

1013 p.n.e. Dawid zostaje królem

990 p.n.e. Salomon zostaje królem

970 p.n.e. Budowa Êwiàtyni w Jerozolimie

940 p.n.e. Podzia∏ królestwa Izraela

920 p.n.e. Rzàdy Asy jako króla w Judzie

876 p.n.e. Achab jest królem Izraela, g∏oszenie Eliasza

853 p.n.e. Przemienienie Eliasza

1050

1000

950

900

850

Uwaga: Wszystkie daty podawane sà w przybli˝eniu.

Kiedy Dawid starza∏ si´, wielu ludzi zastanawia∏o si´, kto zaj-
mie jego miejsce po jego Êmierci. Rozdzia∏ 1 z I Ks. Królewskiej
mówi o jednym z synów Dawida, Adoniaszu (m∏odszym bra-
cie Absaloma), który bardzo chcia∏ byç kolejnym królem. Mia∏
poparcie Joaba, dowódcy wojsk Dawida, oraz kap∏ana Ebiatara.
Jednak˝e Dawid obieca∏ tron Salomonowi (synowi Batszeby).
Prorok Natan razem z Batszebà przypomnia∏ o tym Dawidowi
i zach´ci∏ go, aby publicznie og∏osi∏, ˝e kolejnym królem Izraela
b´dzie Salomon. Warte odnotowania jest to, ˝e Dawid nakaza∏
Salomonowi dosiàÊç swej mulicy, aby ludzie zobaczyli, ˝e jest
on nast´pcà Dawida.

Kiedy Adoniasz dowiedzia∏ si´ o publicznym namaszczeniu
Salomona, obawia∏ si´, ˝e Salomon mo˝e go zabiç. Jednak
Salomon obieca∏ Adoniaszowi, ˝e nic mu nie zrobi. W I Ks.
Królewskiej 2 Adoniasz ponownie usi∏owa∏ zostaç królem,
próbujàc poÊlubiç jednà z ˝on Dawida po jego Êmierci. Za
ten akt zdrady zosta∏ skazany na Êmierç.

W I Ks. Królewskiej 2 jest równie˝ opowieÊç o Êmierci
Dawida. Przed swà Êmiercià Dawid przekaza∏ Salomonowi
wskazówki, nakazujàc ukaraç Joaba za Êmierç niewinnych
ludzi i Ebiatara za popieranie Adoniasza jako króla.

Studiowanie pism Êwi´tych

Przygotuj przemówienie

Wyobraê sobie, ˝e przydzielono ci przemówienie na temat:
„Nauki, jakie mo˝emy wyciàgnàç z ˝ycia króla Dawida”. Wy-
mieƒ cztery tematy, jakie poruszy∏byÊ w swoim przemówieniu.
Przy ka˝dym temacie podaj histori´ z ˝ycia Dawida (i odsy∏acze
do pism Êwi´tych), której byÊ u˝y∏.

O co byÊ poprosi∏ Pana, gdybyÊ móg∏ dostaç od Niego
wszystko, co tylko zechcesz? Dlaczego? Rozdzia∏ 3 z I Ks.
Królewskiej odnotowuje, ˝e takà mo˝liwoÊç mia∏ Salomon.
Zobacz, jak jego pragnienie ma si´ do twojego.

I Ks. Królewska 3

Có˝ tedy mam ci daç?

A

I Ks. Królewska 1–2

Âmierç Dawida

I Ksi´ga Królewska
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 3

Studiowanie pism Êwi´tych

Przed, w trakcie i po

W I Ks. Królewskiej 3 Salomon mia∏ pewne doÊwiadczenie,
kiedy to ukaza∏ mu si´ Pan we Ênie. Odpowiedz na poni˝sze
pytania zwiàzane z tym doÊwiadczeniem:

Przed. Co ju˝ si´ sta∏o, co pokaza∏o Salomonowi, jak trudno
byç królem?

W trakcie. Jak sàdzisz, dlaczego Salomon poprosi∏ o serce ro-
zumne, zamiast o coÊ innego? Pan wydawa∏ si´ zadowolony, ˝e
Salomon nie poprosi∏ o pewne rzeczy. Jakie to by∏y rzeczy?

Po. W jaki sposób na poczàtku swych rzàdów Salomon pokaza∏,
˝e otrzyma∏ ten duchowy dar?

Jak rozwijam màdroÊç?

Przeczytaj nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i wypisz, co
wed∏ug nich mo˝esz zrobiç, aby zwi´kszyç swà màdroÊç i zrozu-
mienie: Alma 37:35–37; Nauki i Przymierza 89:18–21; 136:32–33.

W I Ks. Królewskiej 4 podany jest krótki opis tego, jak
Salomon zorganizowa∏ administracj´ w swym królestwie w
postaci dwunastu prowincji. Rozdzia∏ 4 podaje te˝ opis bo-
gactwa i powodzenia Salomona oraz Izraela w owych cza-
sach. MàdroÊç i powodzenie Salomona oraz Izraela sta∏y si´
tak znane, ˝e przywódcy wielu innych narodów przybywali
do Salomona, by czerpaç jego màdroÊç i uzyskaç rad´.

I Ks. Królewska 5–7

Salomon buduje Êwiàtyni´

I Ks. Królewska 4

Salomon tworzy królestwo

B

A

postanowienia, ustawy (w. 3,
14) — prawa

ustanowi∏eÊ twego s∏ug´ (w.
7) — ustanowi∏eÊ mnie

rozró˝niaç, rozum (w. 9, 11) —
widzieç ró˝nic´

porodzi∏am (w. 17) — uro-
dzi∏am

s∏u˝ebnica twoja (w. 20) — ja

wezbra∏a w niej litoÊç (w. 26)
— targa∏y nià silne emocje

Dawidowi nie pozwolono na zbudowanie Panu Êwiàtyni, po-
niewa˝ by∏ on wojownikiem. Jednak˝e Pan obieca∏ Dawidowi,
˝e jego syn b´dzie sprawowa∏ rzàdy w pokoju i wybuduje
Êwiàtyni´ (zob. I Ks. Kronik 22:8–10). Rozdzia∏y 5–7 z I Ks.
Królewskiej mówià o budowie tej˝e Êwiàtyni, która jest nazy-
wana Êwiàtynià Salomona.

W I Ks. Królewskiej 5 jest mowa o porozumieniu pomi´dzy
Salomonem a Chiramem z Tyru. Salomon zdoby∏ drzewo
cedrowe z Libanu (który stanowi∏ cz´Êç ziemi we w∏adaniu
Chirama) w zamian za pszenic´ i oliw´ z Izraela. Poza tym
czytamy, ˝e Salomon wprowadzi∏ „podatek roboczy”, na
mocy którego m´˝czyêni w Izraelu mieli sp´dziç okreÊlonà
iloÊç czasu w Libanie, aby przygotowaç drzewo cedrowe do
wywózki do Jerozolimy, na budow´ Êwiàtyni.

W I Ks. Królewskiej 6 pojawia si´ opis wyposa˝enia Êwià-
tyni oraz wymienione sà materia∏y, z których zosta∏o ono
przygotowane. W rozdziale tym Pan obieca∏ Salomonowi,
˝e jeÊli lud b´dzie ˝yç zgodnie z prawami zwiàzanymi ze
Êwiàtynià, Pan zamieszka poÊród nich, w Swym domu.

Rozdzia∏ 7 z I Ks. Królewskiej wspomina, ˝e Salomon zbudo-
wa∏ te˝ dom dla siebie, co zaj´∏o mu trzynaÊcie lat. Budowa
Êwiàtyni zabra∏a jedynie siedem. Rozdzia∏ 7 ponownie podkre-
Êla te˝ to, ˝e ka˝dy detal w Êwiàtyni wykonano po mistrzow-
sku. To samo odnosi si´ do czasów dzisiejszych. Sposób, w jaki
budujemy dom Bo˝y, jest odzwierciedleniem tego, w jaki spo-
sób oddajemy czeÊç Panu.

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „Kiedy poÊwi´-
camy dom Panu, to tak naprawd´ poÊwi´camy siebie w s∏u˝-
bie Panu i zobowiàzujemy si´, ˝e b´dziemy korzystaç z tego
domu w sposób zgodny z Jego zamierzeniem” („Hyrum
Smith Honored By Pres. Smith”, Church News, 12 lutego
1972, 4).

I Ks. Królewska 8

PoÊwi´cenie Êwiàtyni
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W naszych czasach, ka˝da Êwiàtynia wybudowana przez
KoÊció∏, jest poÊwi´cona podczas modlitwy wyg∏oszonej
przez cz∏onka Rady Prezydenta KoÊcio∏a. Prorok Józef
Smith przygotowa∏ pod natchnieniem pierwszà modlitw´
poÊwi´cajàcà w naszej dyspensacji i przeczyta∏ jà podczas
poÊwi´cenia Âwiàtyni w Kirtland. Modlitwa ta jest zapi-
sana w rozdziale 109 Nauk i Przymierzy. Od tego czasu
Prezydenci KoÊcio∏a naÊladujà przyk∏ad ustanowiony przez
Proroka Józefa.

O poÊwi´ceniu Êwiàtyni, wybudowanej pod kierunkiem
Salomona, jest mowa w I Ks. Królewskiej 8. Podczas lek-
tury poszukaj wypowiedzi, które uczà nas na temat wa˝-
noÊci Êwiàtyƒ.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 8

I Ks. Królewska 8:12 — „Pan powiedzia∏, ˝e
b´dzie mieszka∏ w mroku”
Hebrajskie s∏owo przet∏umaczone jako „mrok” oznacza zakrytà
chwa∏´ Boga (zob. R. Laird Harris, wyd. Theological Wordbook of
the Old Testament, 2 tomy [1980], 2:698 [1701b]). Mówiàc innymi
s∏owy, Bóg obieca∏, ˝e zamieszka blisko Swego ludu, ale ukryje
si´ przed ludzkim wzrokiem.

I Ks. Królewska 8:22–54 — B∏ogos∏awieƒstwa
Êwiàtyni
Modlitwa, jakà ofiarowa∏ Salomon podczas poÊwi´cenia Êwià-
tyni, znajduje si´ w I Ks. Królewskiej 8:22–54. Salomon modli∏
si´, by Êwiàtynia by∏a b∏ogos∏awieƒstwem dla ludzi w pewien
konkretny sposób. Wiele z tych sposobów nadal odnosi si´ do
naszych wspó∏czesnych Êwiàtyƒ. Prezydent Ezra Taft Benson
powiedzia∏: „Obiecuj´ wam, ˝e jeÊli cz´Êciej b´dziecie obecni w
Êwiàtyniach naszego Boga, otrzymacie wi´ksze objawienia oso-
biste, które pob∏ogos∏awià wasze ˝ycie tak, jak b∏ogos∏awicie

przybytek wewn´trzny (w. 6)
— wewn´trzne, najÊwi´tsze
miejsce w Êwiàtyni Salomona

drà˝ki (w. 7–8) — kije u˝y-
wane do noszenia Skrzyni
(zob. ilustracj´ na str. 55)

b∏agania, b∏agaç (w. 28, 30,
33, 45, 47, 49, 52, 59) — po-
korna modlitwa

zawiniliÊmy (w. 47) — êle
postàpiliÊmy

sk∏oni (w. 58) — zwróci, zbli˝y

tych, którzy umarli” (w: Conference Report, kwiec. 1987, 108
lub Ensign, maj 1987, 85).

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Prosz´ Âwi´tych w
Dniach Ostatnich, aby postrzegali Êwiàtyni´ Pana jako wspa-
nia∏y symbol swojego cz∏onkostwa. [...]

Wszystkie nasze wysi∏ki zwiàzane z g∏oszeniem ewangelii, do-
skonaleniem Âwi´tych i odkupieniem zmar∏ych prowadzà do
Êwi´tej Êwiàtyni. Jest tak, poniewa˝ obrz´dy Êwiàtynne sà abso-
lutnie zasadnicze. Bez nich nie mo˝emy powróciç przed oblicze
Boga” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 8, 118 lub Ensign,
list. 1994, 8, 88).

Studiowanie pism Êwi´tych

Zapisz opowieÊç naocznego Êwiadka

Wyobraê sobie, ˝e jako naoczny Êwiadek zosta∏eÊ wybrany do
napisania artyku∏u do gazety na temat poÊwi´cenia Êwiàtyni.
Z uwagi na brak miejsca twój artyku∏ musi mieÊciç si´ w limicie
pi´çdziesi´ciu s∏ów. Zapisz artyku∏ w swoim notatniku.

B∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtyni

Wypisz co najmniej cztery b∏ogos∏awieƒstwa, o jakie modli∏
si´ Salomon dla ludu, w zwiàzku ze Êwiàtynià (zob. I Ks.
Królewskà 8:22–54).

Zadanie nieobowiàzkowe — wp∏yw
Êwiàtyni

Napisz o swoim najlepszym doÊwiadczeniu zwiàzanym ze Êwià-
tynià. Zastanów si´ nad zdobyciem zdj´cia najbli˝szej Êwiàtyni i
powieszeniem go w miejscu, gdzie móg∏byÊ na nià cz´sto patrzeç.

Prezydent Heber J. Grant powiedzia∏: „Istnieje tylko jedna
bezpieczna Êcie˝ka dla Âwi´tych w Dniach Ostatnich i jest to
Êcie˝ka obowiàzku. To nie Êwiadectwo, to nie cudowne obja-
wienia, to nie wiedza, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa jest
prawdziwa [...] sà tym, co zbawi was i mnie, ale przestrzega-
nie przykazaƒ Boga, ˝ycie godne Âwi´tego w Dniach Ostat-
nich” („The President Speaks: Excerpts from the Utterances
of Heber J. Grant”, Improvement Era, list. 1936, 659).

Podczas poÊwi´cenia Êwiàtyni Salomon i Izraelici zaznali
wspania∏ych duchowych doÊwiadczeƒ, ale duchowe do-
Êwiadczenia nie gwarantujà zbawienia (zob. NiP 3:4).
Rozdzia∏ 9 z I Ks. Królewskiej odnotowuje, co Pan powie-
dzia∏ Salomonowi na temat tego, czego wymaga, jeÊli ma
byç ze Swoim ludem. W trakcie czytania poszukaj, jakie
sà owe warunki.

I Ks. Królewska 9

Pan ukazuje si´ 
Salomonowi

C

B

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 9:1–9

Studiowanie pism Êwi´tych

Rozpoznaj przykazania i konsekwencjeI

Narysuj w notatniku tabel´
takà, jak ta obok i uzupe∏nij
jà tym, co Pan powiedzia∏
Salomonowi w I Ks.
Królewskiej 9:1–9.

Czy gdyby ktoÊ z innego kraju przyjecha∏ do ciebie i obser-
wowa∏ ci´ podczas codziennych zaj´ç, to zainteresowa∏by si´
twoim Bogiem i religià, czy straci∏by owo zainteresowanie?
W I Ks. Królewskiej 10 dowiadujemy o szczególnym goÊciu,
królowej Saby, która odwiedzi∏a Salomona, poniewa˝ nie
wierzy∏a we wszystkie wspania∏oÊci, jakie o nim us∏ysza∏a.
Po odwiedzeniu Salomona, królowa Saby by∏a pod wielkim
wra˝eniem — szczególnie pod wra˝eniem jego màdroÊci i
bogactwa. Pozosta∏a cz´Êç rozdzia∏u 10 opisuje to, co kró-
lowa Saby prawdopodobnie ujrza∏a i czym Salomon zaim-
ponowa∏ jej jako król.

JeÊli moglibyÊmy nauczyç si´ czegoÊ z historii dwóch pierw-
szych królów Izraela, by∏aby to nast´pujàca nauka: bez
wzgl´du na to, jak dobry jesteÊ lub jakà zdoby∏eÊ przychylnoÊç
na poczàtku, musisz wytrwaç do koƒca. Ta prawda czyni hi-
stori´ Salomona jeszcze bardziej zagadkowà. Dlaczego nie wy-
trwa∏ wiernie do koƒca? Podczas czytania I Ks. Królewskiej

I Ks. Królewska 11

Salomon odwraca 
si´ od Pana

I Ks. Królewska 10

Odwiedziny królowej Saby

ToJe˝eli

A

po wszystkie dni (w. 3) —
zawsze

przypowieÊci i przedmiot
drwin (w. 7) — coÊ, o czym lu-
dzie mówià i co wyÊmiewajà

zagwi˝d˝e (w. 8) — tu: b´dzie
mówiç bez zachowania sza-
cunku lub b´dzie zniewa˝aç

11 zwróç uwag´ na to, co si´ sta∏o z powodu niewiernoÊci
Salomona wobec Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 11

Studiowanie pism Êwi´tych

Ma∏˝eƒstwo poza przymierzem

1. W I Ks. Królewskiej 3:1 czytamy, ˝e Salomon poÊlubi∏ ko-
biet´, która nie by∏a Izraelitkà. By∏a ona córkà faraona. Po-
Êlubienie córki faraona wydawa∏o si´ màdrym posuni´ciem,
poniewa˝ jeden król zwykle nie atakowa∏ drugiego króla,
który by∏ m´˝em jego córki. W owych czasach ma∏˝eƒstwo
by∏o powszechnym sposobem zawierania traktatów pokojo-
wych. W V Ks. Moj˝eszowej 7:1–4 Pan udzieli∏ rady na te-
mat ma∏˝eƒstw zawieranych poza przymierzem. W jaki
sposób rada z V Ks. Moj˝eszowej odnosi si´ do Salomona
w I Ks. Królewskiej 11:1–8?

2. Podaj przyk∏ad tego, jak w dzisiejszych czasach zasada ta od-
nosi si´ do twojej grupy wiekowej.

Jakie sà konsekwencje?

Wymieƒ co najmniej dwie rzeczy, jakie mia∏y miejsce dlatego,
˝e serce Salomona odwróci∏o si´ od Pana (zob. I Ks. Królewska
11:11–40).

W I Ks. Królewskiej 11 czy-
tamy, ˝e prorok Achiasz po-
wiedzia∏ Jeroboamowi z
plemienia Efraima, który
by∏ blisko z Salomonem, ˝e
Jeroboam zostanie królem
dziesi´ciu plemion Izraela.
Salomon wiedzia∏ o buncie
Jeroboama i próbowa∏ ode-
braç mu ˝ycie, jednak˝e
ten uciek∏.

I Ks. Królewska 12

Podzielone królestwo

B

A

zapa∏a∏ (w. 2) — zbli˝y∏ si´

na∏o˝nice (w. 3) — kobiety
poÊlubione konkretnemu
m´˝czyênie, ale majàce ni˝-
szy status ni˝ „˝ona”, wyko-
nujàce obowiàzki zwiàzane
ze s∏u˝bà w domostwie

przeciwnik (w. 14, 23, 25) —
wróg

˝ywnoÊç (w. 18) — jedzenie

odraza (w. 25) — nienawiÊç

wy∏om (w. 27) — przerwa w
murze w miejscu, gdzie nie
jest dokoƒczony
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Po Êmierci Salomona królem zosta∏ jego syn, Rechabeam. W
chwili Êmierci Salomona wielu ludzi w Izraelu by∏o nieszcz´-
Êliwych z powodu wielu podatków, jakie na nich na∏o˝y∏. Byli
gotowi poprzeç Rechabeama, dopóki nie powiedzia∏ im, co za-
mierza uczyniç w sprawie podatków. Wtedy w∏aÊnie majà
miejsce wydarzenia opisywane w I Ks. Królewskiej 12.

W I Ks. Królewskiej 12 Rechabeam chcia∏ uzyskaç rad´ od
ró˝nych grup ludzi na temat tego, co powinien uczyniç. Kim
sà ró˝ni ludzie w twoim ˝yciu, którzy dajà ci rady? Czyich
rad s∏uchasz i dlaczego? Podczas czytania spróbuj sobie
wyobraziç, ˝e jesteÊ na miejscu Rechabeama. Czyjej rady byÊ
pos∏ucha∏ i dlaczego? Do kogo mo˝emy zwróciç si´ o prze-
wodnictwo i natchnienie w naszym codziennym ˝yciu?

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 12

Studiowanie pism Êwi´tych

Co powinien uczyniç?

1. Narysuj tabel´ takà, jak poni˝sza i uzupe∏nij jà tym, o czym
opowiada historia z I Ks. Królewskiej 12:1–20.

2. Jak myÊlisz, dlaczego
Rechabeam zdecydowa∏
si´ pos∏uchaç rady m∏o-
dzieƒców?

3. Jakie grupy ludzi pró-
bujà wp∏ynàç na twoje
decyzje? W jaki sposób
wybierasz, której rady
pos∏uchaç? Dlaczego
modlitwa jest zasadni-
czym elementem procesu
podejmowania decyzji?
(zob. NiP 30:1–2).

Co byÊ uczyni∏?

1. O co martwi∏ si´ Jeroboam w historii, znajdujàcej si´ w I Ks.
Królewskiej 12:25–33?

2. Co byÊ zrobi∏ i dlaczego, gdybyÊ ˝y∏ w Izraelu w owym czasie?

I Ks. Królewska 13–14

Podwójne k∏opoty

B

Problem (zob. w.
1–5)

Rada od „rady
starszych” (zob.
w. 6–7)

Rada od „m∏o-
dzieƒców” (zob.
w. 9–11)

Co zrobi∏ Recha-
beam (zob. I Ks.
Królewska w. 8,
12–15)

A

jarzmo (w. 4, 9–11, 14) —
ci´˝ar

twarde (w. 4) — trudne

ch∏osta∏ (w. 11, 14) — kara∏

W I Ks. Królewskiej 13–14 jest mowa o tym, jak Jeroboam
i Rechabeam prowadzà swój lud do grzechu. Co ciekawe,
rozdzia∏y 13–14 zawierajà opowieÊci o doÊwiadczeniach
Jeroboama, które mog∏yby pomóc mu w uznaniu mocy
Bo˝ej. Niemniej czytamy, ˝e Jeroboam „nie zawróci∏ [...]
ze swojej z∏ej drogi” (I Ks. Królewska 13:33).

Rozdzia∏ 13 w I Ks. Królewskiej zawiera te˝ histori´ o
pewnym proroku, która mo˝e pomóc nam pojàç wa˝noÊç
pos∏uszeƒstwa.

Z I Ks. Królewskiej 14 dowiadujemy si´, ˝e Rechabeam, po-
dobnie jak Jeroboam, równie˝ zezwala∏ na ba∏wochwalstwo
na swojej ziemi. Rechabeam, tracàc z powodu niepos∏uszeƒ-
stwa ochron´ Pana, nie by∏ w stanie powstrzymaç króla
Egiptu przed zdobyciem i odebraniem skarbów ze Êwiàtyni
w Jerozolimie.

Rozdzia∏y 15–16 z I Ks. Królewskiej opowiadajà o królach
w Izraelu i Judzie, którzy sprawowali w∏adz´ po Jeroboamie
i Rechabeamie. Jedynie o jednym z nich powiedziano, ˝e nie
by∏ niegodziwy — by∏ to Asa, król Judy. W czasie swych
rzàdów zniszczy∏ bo˝ki na swej ziemi, nie wy∏àczajàc bo˝ka
swojej matki. Jednak˝e, nawet Asa nie móg∏ pozbyç si´
„wzgórz”, na których praktykowano ba∏wochwalstwo.

W I Ks. Królewskiej 15 czytamy o wype∏nieniu proroctwa
dotyczàcego Jeroboama: wszyscy jego potomkowie zostali
zniszczeni i jego linia rodzinna zakoƒczy∏a si´.

Pod koniec I Ks. Królewskiej 16 pojawia si´ w Izraelu król
o imieniu Achab. Achab nie tylko pozwoli∏ na kult bo˝-
ków, ale te˝ poÊlubi∏ nie-Izraelitk´ o imieniu Izebel, która
oddawa∏a im czeÊç. Król Izraela zaczà∏ czciç Baala, który
w oczach Boga by∏ jednym z najbardziej odra˝ajàcych
bo˝ków.

I Ks. Królewska 17

Prorok Eliasz

I Ks. Królewska 15–16

Nowi królowie, stare 
problemy
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Kiedy ludzie nie s∏uchajà
przes∏ania s∏ug Pana, Pan
czasami czyni coÊ drama-
tycznego, aby przywieÊç ich
do pokuty. Pod koniec I Ks.
Królewskiej 16 dowiedzieli-
Êmy si´, ˝e Izrael stawa∏ si´
coraz bardziej niegodziwy,
na jego czele sta∏ niego-
dziwy król i Izrael nie s∏u-

cha∏ s∏ug Boga, nawo∏ujàcych do pokuty. Z I Ks. Królewskiej
17 dowiadujemy si´ o proroku Eliaszu, który zosta∏ wys∏any
przez Boga, aby zapiecz´towaç niebiosa i sprowadziç susz´
na Izrael.

Prezydent Spencer W. Kimball napisa∏ ksià˝k´ zatytu∏o-
wanà Faith Precedes the Miracle (Wiara poprzedza cuda)
(1972). I Ks. Królewska 17 podaje wspania∏e przyk∏ady tej
zasady. Zarówno Eliasz, jak i wdowa wykazali si´ pewnà
wiarà, zanim póêniej doÊwiadczyli cudu. Podczas czytania
poszukaj tych cudów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 17

Studiowanie pism Êwi´tych

Przejawy wiary

Cud wskrzeszenia m∏odzieƒca w I Ks. Królewskiej 17:17–23 jest
jednym z najrzadszych i najbardziej imponujàcych cudów w pi-
smach Êwi´tych. Tego rodzaju wydarzenia majà miejsce jedynie
wtedy, gdy wiara osób zaanga˝owanych jest wielka i kiedy wy-
darzenie to jest zgodne z wolà Pana. Okazujemy naszà wiar´,
kiedy jesteÊmy pos∏uszni temu, co mówi Pan i Jego s∏udzy, po-
niewa˝ wierzymy w to, co nam mówià — nawet jeÊli nie w
pe∏ni rozumiemy, dlaczego powinniÊmy coÊ zrobiç lub w jaki
sposób pewne post´powanie obróci si´ na naszà korzyÊç. T´ za-
sad´ najlepiej wyjaÊni∏ Nefi w 1 Nefi 3:7.

1. Napisz, w jaki sposób Eliasz pokaza∏ swà wiar´ w Pana.

2. Napisz, w jaki sposób wdowa pokaza∏a swà wiar´ w Pana.

3. Wypisz, w jaki sposób Pan zatroszczy∏ si´ lub b∏ogos∏awi∏
Eliasza i w jaki sposób zatroszczy∏ si´ lub b∏ogos∏awi∏
wdow´.

Wykorzystaj zasady

Zastanów si´ nad wspó∏czesnà sytuacjà: Rodzina Nowaków nie
nale˝y do KoÊcio∏a. Sà oni bardzo biedni i cz´sto majà problemy
z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Kiedy byli nauczani
ewangelii, poczuli Ducha, chcieli dowiedzieç si´ wi´cej i przy-
stàpiç do KoÊcio∏a. Wtedy misjonarze nauczali ich o dziesi´ci-
nie, co ich zniech´ci∏o, poniewa˝ uwa˝ali, ˝e nie mogà pozwoliç
sobie na p∏acenie jej.

B

A

na moje s∏owo (w. 1) — do-
póki nie powiem

˝ywi∏a (w. 9) — karmi∏a i
da∏a schronienie

baƒka (w. 12, 14) — dzban

màka nie wyczerpie si´ (w.
14, 16) — nie zabraknie màki

1. Jakiej zasady ewangelii naucza∏byÊ t´ rodzin´?

2. Zastanów si´, kiedy ty lub ktoÊ, kogo znasz, musia∏ polegaç na
wierze, by przestrzegaç jakiegoÊ przykazania, i napisz o tym.

Wydaje si´, ˝e trzy lata suszy nie zmi´kczy∏o serca króla
Achaba i Izraelitów. W I Ks. Królewskiej 18 czytamy o dra-
matycznym wydarzeniu, gdy Pan, poprzez Eliasza, w nie-
zwyk∏y sposób pokaza∏, ˝e jest ˝ywym Bogiem, kiedy to
sprzeciwi∏ si´ pozbawionemu mocy Baalowi, którego czci∏a
wi´kszoÊç ludu.

Szczególnie wa˝ne w tej historii jest to, ˝e Baal mia∏ byç bo-
giem p∏odnoÊci, co oznacza∏o, ˝e wp∏ywa∏ na wzrost plonów,
dajàc deszcz, s∏oƒce, gleb´ itp. Baal powinien móc zes∏aç lu-
dziom deszcz, lecz nie móg∏ tego uczyniç, poniewa˝ jest fa∏-
szywym bogiem i nie ma mocy (zob. NiP 29:28–29). Tak wi´c
nie by∏o deszczu przez trzy lata — dok∏adnie tak, jak powie-
dzia∏ Eliasz. Wydarzenie opisane w tym rozdziale, kiedy
Eliasz i kap∏ani Baala spotkali si´ na górze Karmel, mia∏o
pokazaç, ˝e Pan — a nie Baal — panuje nad ˝ywio∏ami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 18

Aszery (w. 19) — miejsca od-
dawania czci fa∏szywym bo-
gom poprzez niemoralne
praktyki

cielce (w. 23, 25–26) — byki
lub wo∏y

przepasawszy swe biodra (w.
46) — wsunàwszy swà szat´
za pas tak, aby móg∏ szyb-
ciej biec

I Ks. Królewska 18

Eliasz przeciwko 450 
kap∏anom Baala
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Studiowanie pism Êwi´tych

Co jest z∏ego w tym pytaniu?

1. Czego dowiadujemy si´ na temat Achaba na podstawie pyta-
nia, jakie zada∏ Eliaszowi w I Ks. Królewskiej 18:17?

2. Podaj przyk∏ad postawy podobnej, twoim zdaniem, do po-
stawy Achaba, jakà wykazujà si´ dzisiejsi ludzie.

„Jak d∏ugo b´dziecie kuleç na dwie
strony?”

1. Co wywiera na was najwi´ksze wra˝enie w opowieÊci, znaj-
dujàcej si´ w I Ks. Królewskiej 18:19–46?

2. Wspó∏czeÊni prorocy, podobnie jak Eliasz, proszà nas, abyÊmy
wybrali pomi´dzy drogà Pana a drogà Êwiata, który nie ma
mocy zbawienia. Podaj trzy przyk∏ady spraw, co do których
prorocy proszà nas, abyÊmy wybrali pomi´dzy drogà Êwiata
a drogà Pana.

Przekonany?

Zwróç uwag´ na reakcj´ ludzi w I Ks. Królewskiej 18:39. Napisz,
co najbardziej przekonuje ci´, ˝e „Pan jest Bogiem”.

Wydaje si´, ˝e wydarzenia opisane w I Ks. Królewskiej 18
przekonajà ka˝dego, kto by∏ ich Êwiadkiem lub kto s∏ysza∏ o
tym, ˝e Bóg Eliasza jest prawdziwym Bogiem. Jednak˝e nie
ka˝dy zosta∏ przekonany, poniewa˝ prawdziwe nawrócenie
mo˝e mieç miejsce jedynie poprzez Ducha Âwi´tego — nie
poprzez wspania∏e cuda. Prawdopodobnie Duch by∏ obecny
podczas wydarzeƒ opisanych w I Ks. Królewskiej 18, ale je-
dynie ci, którzy byli na niego otwarci, mogli zaznaç prze-
miany serca. Taka przemiana nie jest wynikiem ognia
spadajàcego z nieba, natomiast jej przyczynà jest spokojne
uczucie ˝aru w sercu. Poszukaj w I Ks. Królewskiej 19, w
jaki sposób Pan przypomnia∏ Eliaszowi o tej zasadzie.

Podczas czytania mo˝esz te˝ zastanowiç si´, jak si´ czujesz,
kiedy zrobisz coÊ dobrego, ale potem, w jakiÊ sposób cierpisz
z powodu podj´tej decyzji. JeÊli kiedykolwiek cierpia∏eÊ nie-
zas∏u˝enie, mo˝esz szczególnie identyfikowaç si´ z Eliaszem,
z I Ks. Królewskiej 19. Zwróç uwag´, czego i w jaki sposób

I Ks. Królewska 19

Eliasz dowiaduje si´ wi´cej 
o Duchu Âwi´tym

C

Droga Pana
„Jak d∏ugo b´dziecie

kuleç na dwie strony?”
(I Ks. Królewska 18:21).

Droga Êwiata

B

A

Pan naucza∏ Eliasza w I Ks. Królewskiej 10, kiedy ten
odczuwa∏ zniech´cenie. Byç mo˝e, poznanie historii
Eliasza pomo˝e ci w czasie, kiedy b´dziesz opowiadaç
si´ za tym, co dobre, ale b´dziesz odnosiç wra˝enie, ˝e
jesteÊ w tym sam.

Zrozumienie pism Êwi´tych
I Ks. Królewska 19

I Ks. Królewska 19:11–12 — W jaki wspania∏y
sposób Pan pokaza∏ Swojà si∏´?
Eliasz by∏ zniech´cony faktem, ˝e cuda na górze Karmel nie
zmieni∏y serca Izebel i wielu innych ludzi. Wówczas Pan na-
ucza∏ Eliasza, ˝e doÊwiadczenia, które zmieniajà serca, nie sà
jak „wicher pot´˝ny”, „trz´sienie ziemi”, „ogieƒ” czy jakieÊ
inne g∏oÊne i fizyczne rzeczy, ale sà jak „cichy ∏agodny po-
wiew” (I Ks. Królewska 19:11–12).

Starszy Boyd K. Packer naucza∏: „Duch nie przyciàga naszej
uwagi, krzyczàc czy potrzàsajàc nami ci´˝kà r´kà. Raczej
szepcze. PieÊci tak ∏agodnie, ˝e jeÊli jesteÊmy czymÊ zaj´ci,
mo˝emy wcale Go nie poczuç” („The Candle of the Lord”,
Ensign, stycz. 1983, 53).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania I Ks. Królewskiej 19 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Zniech´cenie

Zajrzyj do I Ks. Królewskiej 19:1–4, 9–10 i wyjaÊnij, dlaczego
Eliasz odczuwa∏ zniech´cenie.

Przezwyci´˝anie zniech´cenia

1. Napisz o co najmniej trzech rzeczach, jakie uczyni∏ Pan w
I Ks. Królewskiej 19, aby pomóc Eliaszowi otrzàsnàç si´ ze
zniech´cenia.

2. Przy ka˝dym punkcie na liÊcie wyjaÊnij, w jaki sposób,
twoim zdaniem, podnios∏o to Eliasza na duchu. W jaki
sposób Pan pomaga nam dzisiaj pokonaç nasze zniech´-
cenie i rozczarowanie?

Czego si´ dowiedzia∏?

W jaki sposób doÊwiadczenie Eliasza, opisane w I Ks.
Królewskiej 19, mog∏o pomóc mu zrozumieç, dlaczego po
wydarzeniach z rozdzia∏u 18 sprawy nie potoczy∏y si´ tak,
jak tego pragnà∏.

C

B

A

p∏aszcz (w. 13, 19) — okrycie
lub peleryna, która sta∏a si´
tak˝e symbolem jego upo-
wa˝nienia i mocy

uprz´˝e (w. 21) — tu: narz´-
dzia potrzebne do orki
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W I Ks. Królewskiej 20 czytamy o bitwach, jakie Achab i
Izrael stoczyli z Syrià i jej przywódcà Benhadadem. Pan po-
móg∏ Achabowi i Izraelowi zwyci´˝yç w tej bitwie. Jednak˝e
po wzi´ciu Benhadada do niewoli, Achab zamiast go zabiç,
jak nakaza∏ mu prorok, zawar∏ z nim traktat. W wyniku
tego powiedziano Achabowi, ˝e zostanie ukarany za swe
niepos∏uszeƒstwo.

Kolejna opowieÊç o niegodziwoÊci Achaba i Izebel znajduje
si´ w I Ks. Królewskiej 21. Achab chcia∏ mieç pewnà po-
siad∏oÊç, nale˝àcà do Izraelity, który nie chcia∏ jej sprze-
daç. Izebel postanowi∏a zdobyç t´ posiad∏oÊç dla Achaba,
p∏acàc fa∏szywym Êwiadkom, aby zeznawali na niekorzyÊç
prawowitego w∏aÊciciela i skazali go na Êmierç. Tak si´
sta∏o i Achab przejà∏ ziemi´. Potem spotka∏ Eliasza, który
powiedzia∏ mu, ˝e spotka go taka sama Êmierç, jak tego,
którego skaza∏.

I Ks. Królewska 20–21

Achab nadal jest 
niepos∏uszny

Historia o Êmierci Achaba znajduje si´ w I Ks. Królewskiej
22. Nie jest niczym zaskakujàcym, ˝e Achaba spotka∏a
Êmierç dlatego, ˝e nie postàpi∏ zgodnie z radà prawdziwego
proroka, który powiedzia∏ mu, by nie wyrusza∏ na bitw´.
Lecz Achab pos∏ucha∏ czterystu fa∏szywych proroków, któ-
rzy powiedzieli mu wszystko, co chcia∏ us∏yszeç.

Na temat post´powania wed∏ug s∏ów proroków Starszy
Harold B. Lee powiedzia∏: „Mo˝e si´ wam nie podobaç to, co
wyjdzie od w∏adz KoÊcio∏a. Mo˝e to byç sprzeczne z waszymi
poglàdami politycznymi. Mo˝e to byç niezgodne z waszymi
poglàdami spo∏ecznymi. Mo˝e b´dzie zak∏ócaç wasze ˝ycie to-
warzyskie. Je˝eli jednak b´dziecie s∏uchaç tych rzeczy tak,
jakby wysz∏y z ust samego Pana, z cierpliwoÊcià i wiarà, b´-
dziecie mieli obietnic´, ˝e ’bramy piekielne nie przemogà was;
i rozproszy Pan Bóg moce ciemnoÊci przed wami i sprawi, ˝e
zadr˝y niebo dla waszego dobra i chwa∏y Jego imienia’ (NIP
21:6)” (w: Conference Report, paêdz. 1970, 152–153).

I Ks. Królewska 22

Prorok Micheasz

117

II Ksi´ga Królewska

II Ksi´ga Królewska jest czwartà i ostatnià z ksiàg, które opowia-
dajà histori´ Izraelitów z czasów, kiedy mieli królów. W II Ks.
Królewskiej czytamy o upadku i podboju zarówno Izraela (Kró-
lestwa Pó∏nocnego), jak i Judy (Królestwa Po∏udniowego).

Smutny koniec
Asyryjczycy podbili królestwo Izraela oko∏o 725–720 r. p.n.e. i
wywiedli wi´kszoÊç ludzi z pó∏nocy do Asyrii. Po tym „rozpro-
szeniu” dziesi´ciu plemion Izraela nie mamy ˝adnych zapisów
o tym, co si´ z nimi sta∏o, oprócz fragmentu w Ksi´dze Mor-
mona, który mówi, ˝e Zbawiciel odwiedzi∏ niektórych z nich
(zob. 3 Nefi 17:4). Mówi si´ o nich jako dziesi´ciu zagubionych
plemionach Izraela. II Ks. Królewska koƒczy si´ opowieÊcià o
tym, jak Babiloƒczycy podbili królestwo Judy i wzi´li ludzi w
niewol´ Babilonu. Niewola babiloƒska mia∏a miejsce mniej wi´-
cej w latach 605–587 p.n.e.

Przygotowanie do przestudiowania II Ks.
Królewskiej
Jako ˝e II Ks. Królewska opowiada o upadku, podbiciu i niewoli
ludu, z jakim Pan zawar∏ przymierze, podczas lektury powinni-
Êmy zwróciç szczególnà uwag´ na to, co sprowadzi∏o na Izraeli-
tów takie k∏opoty, abyÊmy mogli uniknàç pope∏nienia takich

samych b∏´dów. Na przyk∏ad: Czego nauczali ich prorocy? Czy
s∏uchali ich i byli im pos∏uszni? Czego nauczajà nas dzisiejsi pro-
rocy? Czy jeÊli nie b´dziemy s∏uchaç i nie b´dziemy pos∏uszni,
spotka nas to samo co Izraelitów? Sà to wa˝ne pytania, które
warto rozwa˝yç podczas czytania i studiowania tej ksi´gi.

Królestwo Judy

Rozdzia∏ 12 — Odbudowa Êwiàtyni

Rozdzia∏ 16 — Juda zawiera sojusz
z Asyrià

Królestwo Izraela

Rozdzia∏ 2 — przemienienie Eliasza,
cuda Elizeusza

Rozdzia∏ 4 — Elizeusz wskrzesza
dziecko z martwych

Rozdzia∏ 5 — Elizeusz uzdrawia syryj-
skiego dowódc´

Rozdzia∏y 6–9 — Wojna z Syrià; Pan
walczy w ich bitwach i chroni Elizeusza

Rozdzia∏ 13 — Âmierç Elizeusza

Zarys g∏ównych wydarzeƒ z II Ks. Królewskiej



W II Ks. Królewskiej 1 znajduje si´ historia Achazjasza,
syna Achaba, który zosta∏ ranny i szuka∏ rady bo˝ków.
Pan powiedzia∏ Eliaszowi, co si´ sta∏o. Wówczas Eliasz
spotka∏ si´ ze s∏ugami króla, skarci∏ ich i króla Achazjasza
za to, ˝e nie szukali rady ˝yjàcego Boga poprzez proroków,
i przepowiedzia∏, ˝e Achazjasz umrze. Achazjasz us∏ysza∏
o proroctwie i wys∏a∏ ˝o∏nierzy, aby pojmali Eliasza.
Dowódca pi´çdziesi´ciu ˝o∏nierzy w koƒcu zaniecha∏
próby pojmania Eliasza, ale dopiero po tym, jak Pan zabi∏
stu wojowników, którzy próbowali wype∏niç rozkazy
Achazjasza. Zgodnie z proroctwem Achazjasz nigdy nie
wyzdrowia∏ i w koƒcu umar∏.

Kiedy po raz pierwszy spotkaliÊmy Eliasza w I Ks.
Królewskiej 17, posiada∏ ju˝ moc i upowa˝nienie do za-
piecz´towania nieba, sprowadzajàc tym samym susz´ na
Izrael. Jednak˝e w przeciwieƒstwie do Izajasza, Jeremiasza
czy innych dobrze znanych proroków, Eliasz nie pozosta-
wi∏ po sobie zapisów, które powiedzia∏yby wi´cej na jego
temat. Wiemy, ˝e prorok Malachiasz powiedzia∏, i˝ Eliasz
powróci, zanim „przyjdzie wielki i straszny dzieƒ Pana”
(Ks. Malachiasza 3:23), aby przygotowaç ludzi na przyj-
Êcie Mesjasza.

II Ks. Królewska 2

Wniebowzi´cie Eliasza

II Ks. Królewska 1

Król szuka pomocy 
u bo˝ków

Rozdzia∏y 18–20 — Prawe rzàdy His-
kiasza; Hiskiasz szuka rady u proroka
Izajasza

Rozdzia∏ 21— Powrót ba∏wochwalstwa

Rozdzia∏y 22–23 — Jozjasz rzàdzi
sprawiedliwie; pisma Êwi´te, odnale-
zione w Êwiàtyni, pomagajà ludziom
odpokutowaç

Rozdzia∏y 24–25 — Babiloƒczycy
biorà Jud´ w niewol´

Rozdzia∏ 17 — Asyria bierze Izrael
w niewol´

Z powodu proroctwa Malachiasza
wspó∏czeÊni ludzie innych wy-
znaƒ czekajà nadal na jego przyj-
Êcie. Jednak˝e Nowy Testament
odnotowuje, ˝e Eliasz jako istota
przemieniona ukaza∏ si´ na górze
Piotrowi, Jakubowi i Janowi —
trzem Aposto∏om Jezusa (zob.
Ew. Mateusza 17:1–4). Poza tym
w naszej dyspensacji, 3 kwietnia
1836 roku Eliasz jako istota zmar-
twychwsta∏a ukaza∏ si´ w Êwià-
tyni w Kirtland, krótko po jej
poÊwi´ceniu. Powiedzia∏, ˝e przy-

szed∏ wype∏niç proroctwo Malachiasza i przywróciç klucze
mocy piecz´tujàcej na ziemi, aby przygotowaç jà na przyjÊcie
Pana (zob. NiP 110:13–16).

Nikt nie móg∏ zmartwychwstaç, dopóki Chrystus nie wy-
szed∏ z grobu. Tak wi´c Eliasz, celem wype∏nienia swej
szczególnej misji, musia∏ zostaç przemieniony. Przemienie-
nie oznacza byç zmienionym w taki sposób, aby cia∏o nie
podlega∏o ju˝ chorobie, Êmierci czy bólowi fizycznemu. Prze-
mienienie nie jest zmartwychwstaniem. Ten stan pozwala
osobie na dalszà s∏u˝b´, która wymaga cia∏a fizycznego po
to, aby na przyk∏ad na∏o˝yç r´ce z upowa˝nienia kap∏aƒ-
skiego. Póêniej przemienione osoby b´dà „zmienione”
ponownie, aby zmartwychwstaç. W ksi´dze 3 Nefiego
28:36–40 Mormon napisa∏ o kilku Nefitach, którzy zostali
przemienieni. W II Ks. Królewskiej 2 czytamy histori´ o
przemienieniu Eliasza.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 2

II Ks. Królewska 2:8–15 — Elizeusz odziedziczy∏
p∏aszcz Eliasza 
P∏aszcz Eliasza symbolizowa∏ moc i upowa˝nienie. DoÊwiad-
czenie to by∏o konieczne, poniewa˝ Eliasz by∏ wielkim proro-
kiem i ludzie potrzebowali dodatkowej pomocy, by zrozumieç,
˝e Elizeusz zajmie jego miejsce. Podobna sytuacja mia∏a miejsce
w naszej dyspensacji. Po Êmierci Proroka Józefa Smitha nastà-
pi∏a konsternacja co do tego, kto powinien prowadziç KoÊció∏.
Podczas spotkania w Nauvoo Brigham Young powiedzia∏
KoÊcio∏owi, ˝e klucze upowa˝nienia pozosta∏y przy dwunastu
Aposto∏ach. Kiedy przemawia∏, wielu zaÊwiadczy∏o, ˝e brzmie-
nie jego g∏osu — a nawet sam wyglàd — przypomina∏y g∏os
i wyglàd Proroka Józefa. DoÊwiadczenie to by∏o szczególnym
Êwiadectwem dla obecnych osób, ˝e „p∏aszcz” przypad∏
Brighamowi Youngowi.

p∏aszcz (w. 8, 13) — peleryna
lub okrycie wierzchnie, które
wskazuje, i˝ osoba noszàca
jest prorokiem lub ma upo-
wa˝nienie prorocze

oddzieli∏y ich od siebie (w. 11)
— przesz∏y pomi´dzy nimi

niep∏odna (w. 19) — nie
mo˝e na niej nic urosnàç
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II Ks. Królewska 2:9 — „Niech mi przypadnà w
udziale dwie trzecie twojego ducha”
Kiedy Elizeusz poprosi∏ o „dwie trzecie” (w j´z. ang. o „po-
dwójnà cz´Êç” — przyp. t∏um.) ducha Eliasza, prosi∏ o otrzyma-
nie tej samej mocy i upowa˝nienia do dzia∏ania jako prorok dla
ludu, które posiada∏ Eliasz. Podwójna cz´Êç odnosi si´ do tego,
˝e pierworodny syn otrzymywa∏ podwójne dziedzictwo od ojca,
by otoczyç opiekà potomków ojca.

II Ks. Królewska 2:23–24 — „Chodê no, ∏ysy”
Bardzo pomocne by∏oby poznanie szczegó∏ów opowieÊci z II Ks.
Królewskiej 2. „Dzieci”, o których tu mowa, cechowa∏ wyjàt-
kowy brak szacunku wobec namaszczonych s∏ug Pana, kiedy
mówi∏y mu, aby odszed∏. Zwróç uwag´ na to, ˝e Elizeusz po
prostu przeklà∏ je w imi´ Pana, do czego upowa˝nieni sà s∏udzy
Boga (zob. NiP 24:15–16), a potem Pan zdecydowa∏ o karze.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Królewskiej 2 wykonaj zadanie
A lub B.

„JeÊli pragniecie”

1. Napisz o co najmniej dwóch rzeczach, które pokazujà, jak bar-
dzo Elizeusz chcia∏ s∏u˝yç Panu w sposób, w jaki czyni∏ to Eliasz.

2. Znajdê cechy przywódcze, które dostrzegasz w ˝yciu
Zbawiciela lub proroka i wyjaÊnij, dlaczego sà one wa˝ne.

Szanowanie s∏ug Pana

1. Czego historia z II Ks. Królewskiej 2 uczy nas na temat Pana
i Jego s∏ug?

2. Wymieƒ co najmniej trzy rzeczy, które mo˝esz uczyniç, aby
okazaç szacunek i czeÊç wybranym przez Pana s∏ugom.

Pisma Êwi´te Êwiadczà, ˝e Pan jest Bogiem cudów (zob.
Mormon 9:10–11, 15–20). W rezultacie ci, którzy Go repre-
zentujà, równie˝ mogà dokonywaç cudów, jeÊli majà wiar´ i
dzia∏ajà zgodnie z wolà Pana. Prorok Elizeusz by∏ jednym z
tych, których pos∏uszeƒstwo i wiara pozwoli∏y na dokonanie
wielu cudów. O niektórych cudach Elizeusza przeczyta∏eÊ w
II Ks. Królewskiej 1, a o nast´pnych przeczytasz w dalszych
rozdzia∏ach.

Podczas czytania tych rozdzia∏ów zwróç uwag´ na wysi∏ki
Elizeusza wk∏adane w rozwijanie wiary oraz jak by∏y wyko-
rzystywane cuda do b∏ogos∏awienia i nauczania wiernych,
aby zgodzili si´ na pomoc Pana. Pami´taj, ˝e cuda rzadko
nawracajà ludzi, ale raczej potwierdzajà nadziej´ tych,
którzy wierzà. B∏ogos∏awià wiernych szczególnym wyla-
niem ∏aski kochajàcego Boga (zob. NiP 63:7–12).

II Ks. Królewska 3–4

Cuda

B

A

W II Ks. Królewskiej 3 znajduje si´ historia o tym, jak
Elizeusz dokona∏ cudu, aby zapewniç wod´ po∏àczonym
armiom Izraela, Judy i Edomu. Rozdzia∏ 4 z II Ks.
Królewskiej zawiera kilka dalszych cudów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 4

Studiowanie pism Êwi´tych

B∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie Elizeusza

1. Narysuj w notatniku tabelk´ podobnà do zamieszczonej po-
ni˝ej. Przeczytaj nast´pujàce fragmenty, mówiàce o ˝yciu
Chrystusa i powiedz, w czym przypominajà to, co wyda-
rzy∏o si´ w II Ks. Królewskiej 4:

2. Na podstawie ukoƒczonego w∏aÊnie zadania, powiedz, w
jaki sposób Elizeusz zostawi∏ Êwiadectwo dla przysz∏ych
Izraelitów, ˝e Jezus jest ich Mesjaszem.

Jakà jednà „ma∏à rzecz”, która w ogromnym stopniu ma
potencja∏ udoskonalenia twojego ˝ycia, powinieneÊ regular-
nie robiç? Dlaczego jeszcze nie zaczà∏eÊ? Starszy Rex D.
Pinegar powiedzia∏: „Wielkie dzie∏o Pana jest osiàgane
przede wszystkim poprzez ma∏e, dobre uczynki, które

II Ks. Królewska 5

Uzdrowienie Naamana

B∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie
Elizeusza w II Ks. Królewskiej 4

To, co uczyni∏
Jezus

Ew. Mateusza
14:15–21

Ew. ¸ukasza 7:11–16

Ew. Jana 2:1–11
(zob. tak˝e TJS)

A

wierzyciel (w. 1) — osoba,
która po˝ycza innym pie-
niàdze

niewolnicy (w. 1) — tu: osoby
s∏u˝àce wierzycielowi, aby
sp∏aciç swój d∏ug

zatrzyma∏a (w. 8) — nalega∏a

wst´powa∏, zachodzi∏ (w.
8–10) — odwiedza∏

wiem (w. 9) — wiem i czuj´

izdebka (w. 10–11) — pokój

sprawi∏aÊ sobie k∏opot (w.
13) — w∏o˝y∏aÊ du˝y wysi∏ek

piastowa∏a (w. 16) — tuli∏a
(jak dziecko)

˝niwiarze (w. 18) — ludzie
pracujàcy przy zbiorach zbó˝

przepasz swoje biodra (w.
29) — ubierz si´ na podró˝

nagotuj strawy (w. 38) —
ugotuj zup´
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stanowià podstaw´ nauk Jego ewangelii” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, 106 lub Ensign, list. 1994, 80).

Czasami ignorujemy lub zaniedbujemy ma∏e przykazania,
kiedy tak naprawd´ sà to przykazania, które mogà wiele
zmieniç w naszym ˝yciu. Rozdzia∏ 5 z II Ks. Królewskiej
zawiera histori´, która ilustruje t´ zasad´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 5

Studiowanie pism Êwi´tych

Mali ludzie, wielka wiara

Czasami myÊlimy, ˝e to, co robimy i mówimy, tak naprawd´ ni-
czego nie zmienia, poniewa˝ nie jesteÊmy kimÊ bardzo wa˝nym.
W historii o Naamanie jest dwoje takich bohaterów. Jednà jest
ma∏a s∏u˝àca, a drugim jest s∏uga Naamana. Nie znamy imion
tych ludzi, ale ich wiara pob∏ogos∏awi∏a ˝ycie Naamana.

1. Porównaj wiar´ ma∏ej s∏u˝àcej, która by∏a cudzoziemkà, do
wiary króla Izraela.

2. Porównaj reakcj´ Naamana na Elizeusza z radà jego s∏ugi.

3. Napisz o tym, kiedy ktoÊ ma∏o wa˝ny bardzo ci pomóg∏ lub
wyjaÊnij, w jaki sposób historia Naamana stanowi przyk∏ad
zasady, znajdujàcej si´ w Alma 37:6–7, 46.

4. Wymieƒ dwie rzeczy, o których zrobienie proszà nas wspó∏-
czeÊni prorocy, które mogà byç uwa˝ane za ma∏e i wyjaÊnij, w
jaki sposób mogà naprawd´ wiele zmieniç.

Czasami zaufanie radzie naszych proroków i bycie pos∏usz-
nym ich naukom wymaga wiele wiary. W II Ks. Królewskiej
6–7 widzimy przyk∏ady tego, jak Pan daje moc Swoim

II Ks. Królewska 6–7

Ufajcie prorokowi

A

pot´˝ny (w. 1) — odwa˝ny

tràd (w. 1, 3, 6–7, 27) — cho-
roba zakaêna

szata (w. 5) — odzie˝

rozdar∏ (w. 7–8) — podar∏ na
znak smutku

oburzy∏ si´ (w. 11) — roz-
gniewa∏ si´

pa∏ajàc gniewem (w. 12) —
odczuwajàc wielkà z∏oÊç

ile udêwignie para mu∏ów
(w. 17) — iloÊç ziemi, jakà da-
dzà rad´ unieÊç dwa mu∏y

b´dzie pob∏a˝liwy (w. 18) —
wybaczy

oszcz´dzi∏ (w. 20) — urato-
wa∏ go od skr´powania
odczuwanego z powodu od-
rzucenia jego daru

prorokom i sprawia, ˝e wype∏niajà si´ ich s∏owa. Podczas
czytania zwróç uwag´ na to, co dzieje si´ z tymi, którzy wie-
rzà w proroków i porównaj z tym, co dzieje si´ z osobami,
które majà wàtpliwoÊci co do proroków Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 6

II Ks. Królewska 6:16–17 — „Którzy sà z nami”
W trudnych chwilach cz´sto zapominamy o prawdzie, ˝e „wi´-
cej jest tych, którzy sà z nami, ni˝ tych, którzy sà z nimi” (zob.
tak˝e NiP 38:7; 84:88).

Studiowanie pism Êwi´tych

Wykorzystuj pisma Êwi´te, by rozwiàzaç
problemy

Zastanów si´ nad nast´pujàcymi sytuacjami i napisz, jak w ka˝-
dej z nich móg∏by pomóc fragment z II Ks. Królewskiej 6.

1. JesteÊ na misji i w twej pracy pojawia si´ wiele przeciwnoÊci.
Na twym obszarze prawie nie ma cz∏onków i wydaje si´, ˝e
niemal ka˝dy, z którym rozmawiasz, jest przeciwko KoÊcio∏owi.

2. JakaÊ osoba z twojej szko∏y lub sàsiedztwa nie lubi ci´ i cz´sto
jest dla ciebie nieuprzejma. Przy pewnej okazji masz mo˝li-
woÊç zrewan˝owania si´ jej.

3. Chcesz przestrzegaç norm KoÊcio∏a, ale jest to trudne, ponie-
wa˝ jesteÊ jednym z niewielu cz∏onków KoÊcio∏a na swoim
obszarze.

W II Ks. Królewskiej 8 jest mowa o tym, ˝e Elizeusz nadal
jest ˝yczliwy dla Szunamitki, której syna przywróci∏ do ˝y-
cia. Rozdzia∏ 8 zawiera krótkie wyjaÊnienie na temat zmian

II Ks. Królewska 8

PrawoÊç poÊród wielkiej 
niegodziwoÊci

A

belka, pieƒ (w. 2, 5) — drew-
niany s∏up lub pal

obala∏ (w. 5) — Êcina∏

obleg∏ (w. 24) — otoczy∏ i nie
pozwoli∏ wejÊç ani wyjÊç z
miasta

wiadro (w. 25) — pojemnoÊç
oko∏o pó∏tora litra

co ci jest (w. 28) — co ci´
martwi

wór pokutny (w. 30) —
ciemne szorstkie ubranie po-
kryte sierÊcià kozy, noszone
przez osoby w ˝a∏obie
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przywódców w Syrii, Izraelu i Judzie. Kronikarz pomaga
nam zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e tymi krajami rzàdzili nie-
godziwi ludzi, którzy doprowadzili lud do jeszcze wi´kszej
niegodziwoÊci.

W II Ks. Królewskiej 9–10 czytamy histori´ o tym, jak jesz-
cze raz wype∏ni∏o si´ proroctwo. Tym razem by∏o to proroc-
two Eliasza na temat Achaba i Izebel oraz ich potomków. Te
powa˝ne rozdzia∏y sk∏adajà Êwiadectwo o strasznym koƒcu
tych, którzy walczà z Bogiem. Jednak˝e wydaje si´, ˝e wy-
pe∏nienie si´ proroctwa nie mia∏o upragnionego wp∏ywu na
ludzi. Król Jehu, cz∏owiek, który wype∏ni∏ proroctwo, zabi-
jajàc potomków Izebel i Achaba, zabi∏ te˝ kap∏anów Baala,
ale nie odstàpi∏ od bo˝ków Jeroboama, pierwszego króla po-
dzielonego Izraela. Tak wi´c proroctwa Eliasza wype∏ni∏y
si´, lecz Izrael nadal oddawa∏ si´ ba∏wochwalstwu, choç
nie czci∏ ju˝ Baala.

W II Ks. Królewskiej 11–14 znajduje si´ ciàg dalszy histo-
rii królów w Izraelu i Judzie. Krótka historia ka˝dego króla
po prostu podaje krótkà opowieÊç lub dwie, które dajà
czytelnikowi wyobra˝enie o tym, jakie by∏o jego królestwo.
Zauwa˝, ˝e Ks. Królewska nigdy nie mówi o królu w
Izraelu, który ca∏kowicie odszed∏by od ba∏wochwalstwa.
Z drugiej strony by∏o kilku królów w Judzie, o których po-
krótce wspomniano ze wzgl´du na ich prawoÊç. Na przy-
k∏ad, w II Ks. Królewskiej 12 Joasz zosta∏ pochwalony za
program remontu cz´Êci Êwiàtyni. Jednak˝e czytamy te˝,
˝e zabra∏ wi´kszoÊç z∏otych i srebrnych przedmiotów ze
Êwiàtyni i wr´czy∏ je królowi Syrii w ramach traktatu.

W II Ks. Królewskiej 13 opisana jest Êmierç proroka
Elizeusza.

II Ks. Królewska 11–14

Bardziej niegodziwi 
królowie, cz´Êç 1

II Ks. Królewska 9–10

Zniszczenie potomków 
Achaba

W II Ks. Królewskiej 15–16 znajduje si´ ciàg dalszy opo-
wieÊci o królach w Izraelu i Judzie na przestrzeni lat i
rozdzia∏y te podobne sà do czterech poprzednich. Warte
odnotowania w tych dwóch rozdzia∏ach jest to, ˝e Asyria
zacz´∏a stanowiç zagro˝enie dla tych dwóch królestw.
Królowie Judy zap∏acili Asyryjczykom, aby nie atakowali i
nie zabijali ich (zob. II Ks. Królewska 15:17–20; 16:5–9).
Król Achaz (zob. II Ks. Królewska 16) nawet zabra∏ cenne
rzeczy ze Êwiàtyni i da∏ je królowi Asyrii w zamian za
ochron´.

Asyria zaatakowa∏a królestwo Izraela, uprowadzi∏a wielu
ludzi z pó∏nocnej cz´Êci Izraela i uczyni∏a z nich wi´êniów
(zob. II Ks. Królewska 15:27–29).

II Ks. Królewska 15–16

Bardziej niegodziwi 
królowie, cz´Êç 2

      
    

PPOSZUKIWOSZUKIWAANYNY
Prawy król dla Izraela lub Judy.

Nie przyjmujemy zg∏oszeƒ ba∏wochwalców.
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Jest pewna opowieÊç o dwóch m∏odych m´˝czyznach, którzy
p∏yn´li ∏odzià w dó∏ rzeki. Choç tam, gdzie p∏yn´li, rzeka
by∏a spokojna, zbli˝ali si´ do miejsca, gdzie nurt stawa∏ si´
rwàcy i niespokojny, w miar´ jak przechodzi∏ w bardzo
stromy, wysoki wodospad.

Na brzegu rzeki sta∏ pewien m´˝czyzna, który zauwa˝y∏
m∏odzieƒców na rzece i krzyknà∏: „Halo! Przed wami sà
progi rzeczne, a za nimi wodospad!”

M∏odzi m´˝czyêni us∏yszeli ostrze˝enie, ale uwa˝ali, ˝e po-
st´pujà dobrze i ˝e z ∏atwoÊcià kontrolujà ∏ódê. Âmiali si´ i
˝artowali, nie zwracajàc uwagi na m´˝czyzn´ stojàcego na
brzegu ani na niebezpieczeƒstwo, jakie by∏o przed nimi.

Zaniepokojony cz∏owiek na brzegu krzyknà∏ jeszcze raz:
„Tu˝ przed wami sà progi i wodospad!”

M∏odzieƒcy zdawali si´ nie martwiç tym. Jednak kiedy wody
rzeki zacz´∏y p∏ynàç szybciej, m´˝czyêni nieco si´ zaniepoko-
ili i próbowali dop∏ynàç do brzegu. Lecz by∏o za póêno. Pràd
by∏ zbyt silny, a za wodospadem spotka∏a ich Êmierç. Mogli
uniknàç swego losu, gdyby pos∏uchali g∏osu ostrze˝enia
(zob. David O. McKay, Gospel Ideals [1953], 912).

Ta wymyÊlona historia jest bardzo podobna do sytuacji
Izraelitów w II Ks. Królewskiej 17, szczególnie sytuacji
Królestwa Pó∏nocnego, gdzie, jak przeczyta∏eÊ w I i II Ks.
Królewskiej, królowie w∏aÊciwie w jakiÊ sposób promowali 

Królestwo Pó∏nocne

N
Po∏udniowe

Królestwo Judy

II Ks. Królewska 17

Królestwo Pó∏nocne (dziesi´ç
plemion) wzi´te do niewoli

ba∏wochwalstwo. Od czasu podzielenia dwóch królestw po
rzàdach Salomona, a˝ do wydarzeƒ opisanych w II Ks.
Królewskiej 17, min´∏o oko∏o dwustu lat. Mówiàc innymi
s∏owy, Pan da∏ Izraelowi dwieÊcie lat na zmian´ i posta-
wienie Boga i Jego praw ponad wszystko inne, ale Izraelici
nie skorzystali z tej okazji. Na pewno Pan by∏ mi∏osierny,
kiedy da∏ Izraelitom tak du˝o czasu na pokut´. W rozdziale
17 z II Ks. Królewskiej czytamy te˝, jak Pan pozwoli∏
Asyryjczykom wziàç Izraelitów w niewol´, usuwajàc ich
z ich ziemi obiecanej.

Asyryjczycy byli jednym z najbardziej okrutnych ze wszyst-
kich podbijajàcych królestw w historii. Traktowali swoich
wi´êniów w najbardziej barbarzyƒski sposób, znany cz∏owie-
kowi. Poza tym, celem poszerzenia granic swego królestwa i
zasi´gu swej kultury, robili wszystko, co w ich mocy, aby
odseparowaç pojmanych od ich w∏asnej kultury. W rezulta-
cie, kiedy Asyryjczycy schwytali tysiàce Izraelitów z
Królestwa Pó∏nocnego, nigdy tak naprawd´ nie dowiedzieli-
Êmy si´, co si´ z nimi sta∏o. Choç niektórzy pozostali na tej
ziemi i zawarli ma∏˝eƒstwa z asyryjskimi zdobywcami, o
wi´kszoÊci nie mamy ˝adnej wiedzy i mówi si´ o nich, ˝e sà
„zagubionymi plemionami Izraela”.

Podczas czytania poszukaj powodów, dla których Izraelici
utracili ochron´ Pana i zostali wzi´ci do niewoli przez
Asyryjczyków.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 17

II Ks. Królewska 18:54–18 — Atak Asyryjczyków
na Izrael i zagini´cie Izraela
W KoÊciele mówimy o zagubionych „dziesi´ciu plemionach”
(zob. Zasady Wiary 1:10). Odnosi si´ to do Pó∏nocnego Królestwa
Izraela, które obejmowa∏o ziemi´ dziedzictwa pe∏nych dziesi´ciu
plemion. W II Ks. Królewskiej dowiadujemy si´, dlaczego i ilu lu-
dzi zosta∏o uprowadzonych do Asyrii oraz dlaczego ju˝ nigdy nie
by∏o o nich mowy jako o ludzie. Pan gromadzi dom Izraela w
dniach ostatnich. 

spisek (w. 4) — zdradziecki
plan

oblega∏ (w. 5) — otoczy∏, nie
pozwalajàc wejÊç ani wyjÊç
z miasta

zwyczaje, ustawy (w. 8, 15,
34, 37) — prawa

te narody, ludy (w. 8, 11, 15)
— ci, którzy nie czczà praw-
dziwego Boga

marnoÊç (w. 15) — to, co nie
ma wiecznej wartoÊci

stali si´ marnoÊcià (w. 15) —
skupili si´ na sobie i na rze-
czach tego Êwiata, zamiast

na rzeczach o wiecznej
wartoÊci

odlewane cielce (w. 16) —
bo˝ki wykonane r´kà ludzkà

czarodziejstwo (w. 17) —
otrzymywanie fa∏szywego
objawienia dzi´ki komuniko-
waniu si´ ze z∏ymi duchami

wró˝biarstwo (w. 17) — rzu-
canie magicznych zakl´ç

grabie˝cy (w. 20) — wrogo-
wie, którzy kradnà i niszczà
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Królewskiej 17 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Wype∏nienie tego, przed czym ostrzegano

Kiedy po raz pierwszy Pan dawa∏ Izraelowi ziemi´ obiecanà,
ostrzeg∏ ich przed kilkoma sprawami:

1. Podsumuj proroctwo, jak Pan da∏ Izraelowi w V Ks.
Moj˝eszowej 4:24–28.

2. W jaki sposób wype∏ni∏o si´ to proroctwo w II Ks. Królewskiej
17? Udziel szczegó∏owej odpowiedzi.

Niech policz´ sposoby

1. Wypisz, w jaki sposób Izrael zgrzeszy∏ przeciwko Panu
(zajrzyj do II Ks. Królewskiej 17:7–23).

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 1:14–16 i opisz, w jaki sposób
wspó∏czeÊni ludzie mogliby zostaç uznani winnymi tych sa-
mych grzechów, co dzieci Izraela.

Zaginione, ale nie zapomniane

Przeczytaj V Ks. Moj˝eszowà 4:29–31 i podsumuj obietnic´,
jakà Pan z∏o˝y∏ rozproszonemu ludowi i jego potomkom.

W czasie kiedy Asyria podbija∏a Izrael, Judà rzàdzi∏ król
Hiskiasz. By∏ w stanie poprowadziç ludzi ku wzrastajàcej
prawoÊci, byç mo˝e dlatego, ˝e zobaczyli, co sta∏o si´ z
Izraelem i obawiali si´, ˝e Asyryjczycy postàpià tak samo
z ich narodem. Jednak˝e, jak to cz´sto dzieje si´ z tymi,
którzy odwracajà si´ od grzechu ku prawoÊci, zobowiàza-
nie Hiskiasza i Izraela zosta∏o poddane próbie. Na przy-
k∏ad, kiedy osoba, która nie p∏aci∏a dziesi´ciny, zaczyna jà
p∏aciç, mo˝e nadejÊç taki miesiàc, kiedy wydaje si´, ˝e nie
b´dzie w stanie zap∏aciç pe∏nej dziesi´ciny. Mo˝e b´dzie
musia∏a zadaç sobie pytanie: „Czy potrafi´ na tyle zaufaç
Panu, by zap∏aciç dziesi´cin´ i ufaç, ˝e pob∏ogos∏awi mnie
tym, czego potrzebuj´?” Przeczytaj Eter 12:6. Zwróç
uwag´, jakie wskazówki daje nam Pan podczas takich
trudnych wyzwaƒ.

O próbie wiary Hiskiasza i jego królestwa mowa jest w II Ks.
Królewskiej 18–19. Podczas czytania zastanów si´, jak byÊ
si´ czu∏ na miejscu Hiskiasza, zarówno podczas próby, jak i
po jej zakoƒczeniu.

II Ks. Królewska 18–19

Prawy król Hiskiasz

C

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 18

II Ks. Królewska 18:26 — Rozmawiaç „po
aramejsku”
Poza murami Jerozolimy Asyryjczycy mówili po hebrajsku, tak
wi´c osoby wewnàtrz rozumia∏y ich przes∏anie. ˚ydzi na murze
poprosili Asyryjczyków, by mówili po aramejsku. Nie chcieli, by
ludzie zrozumieli przera˝ajàce pos∏anie grupy zaufanych ˝o∏-
nierzy, którzy przynale˝eli do najsilniejszej w owym czasie ar-
mii na Êwiecie.

II Ks. Królewska 19

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania II Ks. Królewskiej 18–19 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Recepta na sukces

W jaki sposób wydarzenia z II Ks. Królewskiej 18:1–8 stanowià
przyk∏ad prawdy, zawartej w PrzypowieÊciach Salomona 3:5–6?

W∏asnymi s∏owami

Podsumuj w∏asnymi s∏owami histori´, znajdujàcà si´ w II Ks.
Królewskiej 18–19:

1. Co Rabszake powiedzia∏ do s∏ug Hiskiasza (zob. II Ks.
Królewskà 18:19–35).

B

A

wór (w. 1–2) — ciemne ubra-
nie pokryte sierÊcià kozy, no-
szone w czasie ˝a∏oby

karcenie (w. 3) — kara

zniewaga, bluêniç (w. 3, 22)
— okazywaç ogromny brak
szacunku wobec Boga

uràgaç (w. 4, 16, 22–23) —
wyÊmiewaç, nie okazywaç
szacunku w s∏owach

resztka (w. 4, 30–31) — pozo-
sta∏a cz´Êç

który siedzisz na cherubach
(w. 15) — odniesienie do
Skrzyni Przymierza w naj-
Êwi´tszym miejscu w Êwiàtyni,
które symbolizuje miejsce za-
mieszkiwania Boga

gardzi (w. 21) — nie lubi

szydzi z ciebie (w. 21) — wy-
Êmiewa ci´

strwo˝yli si´ (w. 26) — prze-
straszyli si´

zmieszali (w. 26) — za-
wstydzili

spalona (w. 26) — zniszczona

zuchwalstwo (w. 28) — duma

gorliwoÊç (w. 31) — silne
uczucia

szaniec (w. 32) — wa∏ ziemi,
który pozwala wrogowi
przejÊç przez mur

przywiàzany (w. 6) — by∏ bar-
dzo blisko

odstàp (w. 14) — odwróç si´

co na mnie na∏o˝ysz (w. 14) —
jakie podatki ka˝esz mi p∏aciç

samo s∏owo (w. 20) — s∏owa,
które nie majà wartoÊci i które
si´ nie spe∏nià

zrób zak∏ad (w. 23) — zap∏aç
pieniàdze za ochron´

krynica (w. 31) — tu: miejsce
gromadzenia wody
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2. Jaka by∏a reakcja Hiskiasza na s∏owa Rabszake (zob. II Ks.
Królewska 19:1–5).

3. Jakie by∏o przes∏anie Izajasza dla Hiskiasza (zob. II Ks.
Królewskà 19:6–7).

4. Co Izajasz powiedzia∏ do Hiskiasza w odpowiedzi na jego
modlitw´ (zob. II Ks. Królewskà 19:20–34).

5. Co si´ sta∏o z Asyryjczykami (zob. II Ks. Królewskà 19:35–37).

Jak to si´ dzieje dzisiaj?

Jakà nauk´ mogà wyciàgnàç wspó∏czeÊni Izraelici z historii,
opowiedzianej w II Ks. Królewskiej 18–19? Podczas pisania za-
stanów si´ nad nast´pujàcymi pytaniami: Jak byÊ si´ czu∏ na
miejscu Hiskiasza i ludu Jerozolimy? Czy zaufanie, ˝e stanie
si´ coÊ, o czym mówià nam prorocy, wymaga wiary? W jaki
sposób historia Hiskiasza z tych dwóch rozdzia∏ów odnosi si´
do Eter 12:6?

W II Ks. Królewskiej 20 czytamy o tym, jak Hiskiasz by∏
bliski Êmierci. Z wiarà modli∏ si´ o dalszych kilka lat ˝ycia,
a Pan spe∏ni∏ jego pragnienie. Rozdzia∏ 20 mówi te˝ o tym,
jak Hiskiasz pokaza∏ królowi Babilonu bogactwa Êwiàtyni.
Izajasz powiedzia∏, ˝e to by∏ b∏àd, poniewa˝ w przysz∏oÊci
Babiloƒczycy b´dà pami´taç o bogactwach wewnàtrz Êwià-
tyni, podbijà Jerozolim´ i zabiorà te cenne rzeczy.

W II Ks. Królewskiej 21 czytamy o synu Hiskiasza,
Manassesie, który po prawych rzàdach swego ojca, rzàdzi∏
jako jeden z najbardziej niegodziwych w∏adców w historii
Judy. Pod koniec rozdzia∏u 21 czytamy, ˝e syn Manassesa,
Amon, rzàdzi∏ przez krótki okres, zanim zosta∏ zabity. Ludzie
znaleêli zabójców Amona i odebrali im ˝ycie, a nast´pnie po-
sadzili na tronie kolejnego króla. To wydarzenie sugeruje, ˝e
jeÊli ludzie naprawd´ by tego chcieli, mogliby zrzuciç z tronu
niegodziwego Manassesa i obraç na jego miejsce prawego
króla. Rzàdy Manassesa by∏y tak niegodziwe, poniewa˝ ludzie
zgadzali si´ na jego nikczemnoÊç i sami byli niegodziwi.
Niegodziwiec u w∏adzy mo˝e wyrzàdziç wiele z∏a. Jednak˝e
gdyby wi´kszoÊç ludu by∏a prawa, mogliby sprowadziç wiele
dobra, nawet poÊród niegodziwoÊci.

II Ks. Królewska 21

Niegodziwy król Manasses

II Ks. Królewska 20

Wi´cej na temat Hiskiasza

C

W Ksi´dze Mormona Pan nakaza∏ Nefiemu zdobyç mo-
si´˝ne p∏yty i poÊwi´ciç wiele swego ˝ycia na spisanie
Pierwszej i Drugiej Ksi´gi Nefiego. Pokazuje to, co Pan
myÊli o wa˝noÊci pism Êwi´tych.

Jak by wyglàda∏o twoje ˝ycie, gdybyÊ nigdy nie czyta∏ pism
Êwi´tych lub ich nie zna∏? Co zmieniajà w twoim obecnym
codziennym ˝yciu?

W II Ks. Królewskiej 22 pisma Êwi´te nazywa si´ „ksi´gà
zakonu”. Podczas czytania tego rozdzia∏u zastanów si´,
czego kronikarz próbowa∏ nas nauczyç na temat wa˝noÊci
pism Êwi´tych i zauwa˝, jak pisma Êwi´te wp∏yn´∏y na
króla Jozjasza i jego lud.

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Królewska 22

II Ks. Królewska 23

II Ks. Królewska 22:8 — Ksi´ga zakonu
znaleziona w Êwiàtyni
W czasach opisanych w II Ks. Królewskiej 22 nie by∏o pras
drukarskich. Ka˝dy egzemplarz ksi´gi spisywany by∏ r´cznie.
W rezultacie istnia∏o niewiele kopii. Odnalezienie w Êwiàtyni
ksi´gi zakonu, czyli pism Êwi´tych, by∏o wielkim odkryciem.
W dzisiejszych czasach zdobycie egzemplarza pism Êwi´tych
jest du˝o ∏atwiejsze. Stojàcym przed nami wyzwaniem nie
jest odnalezienie pism Êwi´tych, ale dowiedzenie si´, co one
mówià. Prezydent Spencer W. Kimball naucza∏ historii o
odnalezieniu pism Êwi´tych w czasach Jozjasza, a nast´pnie
powiedzia∏: „Jestem przekonany, ˝e ka˝dy z nas, w pewnym
momencie swego ˝ycia, musi odkryç dla siebie pisma Êwi´te
— i nie tylko odkryç je raz, ale odkrywaç je wcià˝ od

nowa” („How Rare a Possession — the Scriptures!” Ensign,
wrzes. 1976, 4).

haracz (w. 33) — podatek
dany w∏adcy, aby ten nie
atakowa∏

sekretarz (w. 3) — pisarz
króla, wy˝szego kap∏ana lub
miasta (w owym czasie)

wyda (w. 4) — wszystko
zgromadzi

och∏onie (w. 17) — b´dzie
usatysfakcjonowany

II Ks. Królewska 22–23

Moc S∏owa
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bogatych, dobrze wykszta∏conych i wp∏ywowych rodzin
tego miasta. Rozdzia∏ 24 z II Ks. Królewskiej stanowi
„poczàtek koƒca” Judy.

W owym czasie prorok Lehi ostrzega∏ ludzi przed ca∏kowi-
tym zniszczeniem Jerozolimy przez Babilon. Wiedzàc, ˝e
Nabukadnesar ju˝ wczeÊniej (przed wydarzeniami poprze-
dzajàcymi to, co jest opisane w ksi´dze 1 Nefiego z Ksi´gi
Mormona) z powodzeniem zaatakowa∏ Jerozolim´, jeszcze
dziwniejsze wydaje si´ to, ˝e lud odrzuci∏ ostrze˝enia Lehiego.
Ksi´ga Mormona rozpoczyna si´ od „pierwszego roku pano-
wania Sedecjasza” (1 Nefi 1:4), o którym jest mowa w II Ks.
Królewskiej 24:17–20.

Zgodnie z proroctwami Lehiego i innych, Nebukadnesar po-
wróci∏ do Jerozolimy i ca∏kowicie „z∏ama∏” miasto (zob. II Ks.
Królewska 25). Wy∏upiono oczy Sedekiasza (zosta∏ oÊlepiony)
zaraz po tym, jak zmuszono go do patrzenia na Êmierç
swych synów. Ksi´ga Mormona odnotowuje, ˝e uratowany
zosta∏ jeden z synów Sedekiasza o imieniu Mulek i razem
z ca∏à grupà uda∏ si´ na kontynent zachodni. Nefici póêniej
odkryli potomków tych „Mulekitów” i nazwali ich ludem
Zarahemla.

OpowieÊç o wzi´ciu w niewol´ babiloƒskà ludu wybranego
przez Pana zapisana jest w II Ks. Królewskiej 25. „Z∏ota era”
Izraela rozpocz´∏a si´ z chwilà wyprowadzenia go przez
Moj˝esza z niewoli egipskiej i zawarcia z Panem przymierzy.
Koƒczy si´ niewolà asyryjskà i rozproszeniem Królestwa
Pó∏nocnego oraz niewolà babiloƒskà Królestwa Po∏udniowego,
po dalszym popadaniu Izraelitów w niegodziwoÊç. Tym
samym widzimy, ˝e zarówno Królestwo Pó∏nocne, jak i
Królestwo Po∏udniowe, Izrael i Juda, zosta∏y podbite zgodnie
ze s∏owami proroków Pana. Przez oko∏o szeÊçset lat Izrael
by∏ zasadniczo wolnym ludem, który móg∏ czciç Boga swych
ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jednak˝e porzucili swego
Boga, zostali wzi´ci w niewol´ i rozproszyli si´ poÊród tych,
którzy nie oddawali czci prawdziwemu i ˝ywemu Bogu.

Studiowanie pism Êwi´tych

Moc s∏owa

Wykonaj trzy z czterech zadaƒ:

1. Jaka by∏a reakcja króla Jozjasza, kiedy us∏ysza∏ s∏owa ksi´gi
zakonu? (zob. II Ks. Królewska 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25).

2. Jaka by∏a reakcja ludzi, kiedy król Jozjasz przeczyta∏ im te
same s∏owa? (zob. II Ks. Królewska 23:1–3).

3. Napisz o tym, kiedy pisma Êwi´te mia∏y znamienny wp∏yw
na twoje ˝ycie.

4. Przeczytaj II List do Tymoteusza 3:15–17; 1 Nefi 15:23–24; 2
Nefi 32:3; Alma 31:5; Helaman 3:29–30 i zrób list´ z tych frag-
mentów na temat mocy, jakà pisma Êwi´te mogà przejawiç w
naszym ˝yciu.

W kilku ostatnich wersetach II Ks. Królewskiej 23 prze-
czytaliÊmy, ˝e syn Jozjasza by∏ niegodziwym królem, pro-
wadzàcym lud na powrót ku niegodziwoÊci. W tym czasie
Egipcjanie zmuszali królów Judy, aby p∏acili im za ochron´.
Mieli taki wp∏yw, ˝e posadzili na tronie nowego króla Judy,
choç poprzedni nadal ˝y∏.

Na poczàtku II Ks. Królewskiej 24 moc Egiptu stopniowo
s∏ab∏a w porównaniu z wy∏aniajàcà si´ pot´gà Êwiatowà
— Babilonem. Babiloƒczycy, pod wodzà króla Nabukadne-
sara, zaatakowali Jerozolim´ i wzi´li w niewol´ wielu

II Ks. Królewska 24–25

Juda wzi´ta do niewoli 
przez Babilon

A
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I i II Ksi´ga Kronik

Oko∏o 540–535 r. p.n.e. Media i Persja pokona∏y Babilon i sta∏y
si´ najwi´kszym mocarstwem na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Nied∏ugo po dojÊciu do w∏adzy, Cyrus, król Persji, powiedzia∏
˚ydom, aby powrócili do swej ziemi ojczystej po ponad pi´ç-
dziesi´ciu latach pozostawania w niewoli babiloƒskiej. I i II Ks.
Kronik zosta∏y spisane jakiÊ czas po powrocie ˚ydów. Pierwot-
nie I i II Ks. Kronik stanowi∏y jednà ksi´g´, ale póêniej t∏umacze
podzielili je.

Przygotowanie do przestudiowania I i II Ks.
Kronik
Kronikarze, spisujàcy Ksi´gi Kronik, opowiadajà histori´ ˚ydów
z czasów rzàdów królów, co oznacza, ˝e ksi´gi te opowiadajà o
tym samym okresie co I i II Ks. Samuela oraz I i II Ks. Królewska.

Tak naprawd´ niektóre fragmenty Ksiàg Kronik wydajà si´ byç
po prostu cytatami z tamtych ksiàg, jednak˝e czasami podkre-
Êlajà ró˝ne aspekty. Na przyk∏ad, Ksi´gi Kronik zawierajà wi´cej
szczegó∏ów na temat wyposa˝enia Êwiàtyni i wydarzeƒ zwiàza-
nych z nià, poniewa˝ w czasie ich spisywania ˚ydzi mieli Êwiàty-
ni´, a nie królów.

Jako ˝e du˝a cz´Êç tych ksiàg zawiera informacje, które ju˝
przestudiowa∏eÊ, przewodnik ten nie b´dzie omawiaç ka˝dego
rozdzia∏u. Otrzymasz jedynie pomoc przy II Ks. Kronik 15 i 20,
poniewa˝ rozdzia∏y te zawierajà historie, których nie ma w I ani
w II Ks. Królewskiej. W przypadku innych wybranych cz´Êci I i
II Ks. Kronik wykonasz jedynie wyznaczone zadania.



Studiowanie pism Êwi´tych

Dawid i Êwiàtynia

1. Wypisz, co I Ks. Kronik 22:5–19 mówi o tym, jak Dawid przy-
gotowywa∏ si´ do wybudowania Êwiàtyni.

2. Dlaczego Dawid nie uzyska∏ zgody na wybudowanie Êwià-
tyni, wedle wersetów 5–19?

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak to mo˝e pomóc?

W jaki sposób I Ks. Kronik 29:29 mo˝e pomóc ci zareagowaç,
kiedy ktoÊ krytykuje Ksi´g´ Mormona, mówiàc, ˝e wszystkie
pisma proroków Boga znajdujà si´ w Biblii i ˝e nie mo˝e byç
wi´cej ksiàg pism Êwi´tych?

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak wa˝ne jest to miejsce?

1. Gdzie, zgodnie z II Ks. Kronik 3:1, Salomon zbudowa∏
Êwiàtyni´?

2. Dlaczego, twoim zdaniem, jest to dobre miejsce na wybudo-
wanie Êwiàtyni?

A

II Ks. Kronik 3:1

Salomon rozpoczyna 
budow´ Êwiàtyni

A

I Ks. Kronik 29:29

„Dzieje króla Dawida”

A

I Ks. Kronik 22:5–19

Przygotowanie do 
budowy Êwiàtyni

Studiowanie pism Êwi´tych

Zapisz opowieÊç naocznego Êwiadka

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ reporterem gazety. Na podstawie infor-
macji, zawartych w II Ks. Kronik 7:1–12, napisz histori´ na
pierwszà stron´ gazety na temat tego, co si´ wydarzy∏o po po-
Êwi´ceniu Êwiàtyni Salomona, tak jak byÊ tam by∏.

Studiowanie pism Êwi´tych

Powiedz, kto gdzie jest i dlaczego

Kiedy Izrael podzieli∏ si´ na dwa narody, ogólnie przyjmujemy,
˝e plemiona Judy i Beniamina utworzy∏y Królestwo Po∏u-
dniowe, a pozosta∏e dziesi´ç plemion — Królestwo Pó∏nocne.
Natomiast Lewici rozrzuceni byli po wszystkich plemionach.
Jednak˝e wiemy, ˝e Lehi z Ksi´gi Mormona nie nale˝a∏ ani do
plemienia Judy, ani do plemienia Beniamina, a mimo to miesz-
ka∏ w Jerozolimie. Przeczytaj II Ks. Kronik 11:13–17 i wyjaÊnij,
kto przeniós∏ si´ do Jerozolimy w czasie podzia∏u królestw i
dlaczego to uczyni∏.

W jaki sposób reagujesz na rad´ proroka? Co byÊ zrobi∏,
gdyby zastosowanie si´ do jego rady wymaga∏o zrobienia
czegoÊ niepopularnego? Rozdzia∏ 15 z II Ks. Kronik opo-
wiada o tym, co uczyni∏ Asa, król Judy, kiedy us∏ysza∏
rad´ proroka Boga. Podczas czytania zastanów si´, czego
mo˝esz nauczyç si´ z reakcji Asy.

II Ks. Kronik 15

Asa s∏ucha rady proroka

A

II Ks. Kronik 11:13–17

Powrót Lewitów

A

II Ks. Kronik 7:1–12

Chwa∏a Pana
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Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Kronik 15

Studiowanie pism Êwi´tych

Problemy i rozwiàzania

Przygotuj prostà tabelk´,
takà jak poni˝sza, która
pokazuje, co powiedzia∏
prorok Azariasz o tym, co
z∏ego uczyni∏ lud Judy i co
móg∏by zrobiç, aby napra-
wiç sytuacj´. Informacje
potrzebne do wype∏nienia
tabeli znajdziesz w II Ks.
Kronik 15:1–7.

NaÊladowanie proroka wymaga ____

1. Jakie s∏owo z II Ks. Kronik 15:8 opisuje, czego cz´sto wymaga
post´powanie wed∏ug rady proroka?

2. Co uczyni∏ Asa i lud, co pokazywa∏o, jak bardzo pragn´li byç
pos∏uszni Panu?

3. Opisz, na jakie konkretne sposoby mo˝esz byç bardziej po-
dobny do Asy i jego ludu. W jaki sposób KoÊció∏ w ogóle
móg∏by byç bardziej do niego podobny?

W II Ks. Kronik 20 odnajdujemy kolejny przyk∏ad b∏ogo-
s∏awieƒstw, p∏ynàcych z zaufania do Pana i jego proro-
ków. Tym razem rzecz ma miejsce podczas rzàdów króla
Judy — Jehoszafata. Pe∏na historia Jehoszafata znajduje
si´ w II Ks. Kronik 17–20.

II Ks. Kronik 20

Jehoszafat — syn Asy

B

Co ludzie
powinni uczyniç

Problemy w
Judzie

A

zamieszki, niepokoi∏ (w. 5–6)
— k∏opoty, dr´czy∏

przy∏àczyli si´ do niego w
wielkiej liczbie z Izraelitów

(w. 9) — poddali si´ jego prze-
wodnictwu

Zrozumienie pism Êwi´tych
II Ks. Kronik 20

II Ks. Kronik 20:7–9 — Obietnica modlitwy w
Êwiàtyni
Chocia˝ wiemy, ˝e Bóg wys∏ucha naszych modlitw bez
wzgl´du na to, gdzie si´ do Niego modlimy, w II Ks. Kronik
20:7–9 Jehoszafat poprosi∏ o wype∏nienie specjalnych obietnic,
zawartych w modlitwie poÊwi´cajàcej Êwiàtyni´ Salomona
(zob. I Ks. Królewska 8:37–40, 44–45).

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób mo˝na otrzymaç
pomoc Pana

Przygotuj list´ tego, co uczyni∏ Jehoszafat i jego lud, aby otrzy-
maç pomoc Pana, kiedy napotkali wielkie wyzwanie.

Podaj przyk∏ad

Napisz wspó∏czesny przyk∏ad tego, jak ty lub ktoÊ, o kim czyta-
∏eÊ (mo˝e w pismach Êwi´tych), zastosowa∏ rad´ z II Ks. Kronik
20:20 i pozna∏ jej prawdziwoÊç.

Studiowanie pism Êwi´tych

Na czym polega problem?

1. Dlaczego tràd pokry∏ króla Uzzjasza?

2. Czego uczy nas sposób, w jaki Pan ukara∏ Uzzjasza, na temat
tego, jakà wartoÊç przedstawiajà dla Pana klucze kap∏aƒskie i
upowa˝nienia?

A

II Ks. Kronik 26:14–21

Tràd pokrywa Uzzjasza

B

A

narody (w. 6) — ci, którzy nie
czczà prawdziwego Boga

nie l´kajcie si´ (w. 15, 17) —
nie bójcie si´

nastawi∏ zasadzk´ (w. 22) —
przygotowa∏ niespodzie-
wany atak

wybili (w. 23) — ca∏kowicie
zniszczyli
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Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób list´

1. Wypisz, co Pan powiedzia∏ do nast´pujàcych grup z II Ks.
Kronik 29:11 lub na ich temat: Lewici, „nasi ojcowie” i „syno-
wie moi”.

2. Jak mo˝emy zastosowaç rad´ Hiskiasza z II Ks. Kronik
29:9–11, abyÊmy mogli odnosiç sukcesy, tak jak ludzie przed
Panem? (zob. tak˝e NiP 97:10–21).

A

II Ks. Kronik 29:1–11

„Nie gnuÊniejcie”

Studiowanie pism Êwi´tych

Porównaj dwie ró˝ne ksi´gi pisma
Êwi´tego

W II Ks. Kronik 36:11–16 jest mowa o czasie, kiedy Lehi by∏ w
Jerozolimie. W czym podobne sà wersety 11–16 i 1 Nefi 1?

A

II Ks. Kronik 36:11–16

NiegodziwoÊç w Jerozolimie
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Ksi´ga Ezdrasza

Od oko∏o 605–586 r. p.n.e.
Babiloƒczycy podbijali na-
ród ˝ydowski i wzi´li
˚ydów w niewol´ do Babi-
lonu. Podczas tej niewoli
(zob. Psalm 137:1–4) ˚ydzi
pogwa∏cili swe przymierza
zawarte z Bogiem i wyda-
wa∏o si´, ˝e utracili b∏ogo-
s∏awieƒstwa, obiecane im
w ramach przymierza z
Abrahamem.

Nowa nadzieja
Oko∏o pi´çdziesi´ciu lat po inwazji babiloƒskiej Media i Persja
zjednoczy∏y si´, pokonujàc Babiloƒczyków i utworzy∏y imperium
w Azji i na Bliskim Wschodzie. Imperium medo-perskim rzàdzi∏
król o imieniu Cyrus, który by∏ dobry dla swoich poddanych, nie
wy∏àczajàc ˚ydów mieszkajàcych w Babilonie. Nied∏ugo po pod-
biciu Babilonu w 539 r. p.n.e. Cyrus og∏osi∏, ˝e ˚ydzi z Babilonu
mogà powróciç do Jerozolimy i odbudowaç swà Êwiàtyni´ (zob.
II Ks. Kronik 36:22–23; Ks. Ezdrasza 1). Ta wiadomoÊç wywo∏a∏a
wÊród ˚ydów w niewoli wielkie poruszenie. Jak napisa∏ Psalmi-
sta: „JeÊli zapomn´ ci´, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja!”
(Psalm 137:5; zob. tak˝e 137:6). W sercach ˚ydów narodzi∏a si´
nowa nadzieja.

˚ydzi powracali do Jerozolimy w trzech g∏ównych grupach:
pierwsza oko∏o 538 r. p.n.e., pod kierunkiem Zerubbabela,
druga oko∏o 465–425 r. p.n.e., pod kierunkiem Ezdrasza i trze-
cia w 444 r. p.n.e., pod kierunkiem Nehemiasza.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Ezdrasza
Ezdrasz by∏ kap∏anem i potomkiem Aarona, brata Moj˝esza. By∏
te˝ powo∏any na skryb´, tzn. na osob´, która studiowa∏a, pisa∏a
i bardzo du˝o naucza∏a na temat pism Êwi´tych. Ezdrasz popro-
wadzi∏ drugà wielkà grup´ ˚ydów z powrotem do Jerozolimy
oko∏o 465–425 r. p.n.e.

Niektórzy nazywajà Ezdrasza ojcem wspó∏czesnego judaizmu dla-
tego, ˝e podkreÊla∏ wa˝noÊç studiowania prawa (pism Êwi´tych).
Prowadzi∏ ˚ydów w czasie, kiedy zacz´li bardziej koncentrowaç
si´ na tym, by staç si´ koÊcio∏em, a nie narodem. Najwyraêniej
Ezdrasz sam spisa∏ cz´Êç Ksi´gi Ezdrasza lub osoba spisujàca do-
s∏ownie cytowa∏a zapisy Ezdrasza, poniewa˝ w ostatnich czterech
rozdzia∏ach Ezdrasz mówi w pierwszej osobie („powiedzia∏em”,
„pos∏a∏em” itp.).

Ezdrasz korzysta∏ z niebezpiecznych szlaków bez wojskowej eskorty
Powrót pod kierunkiem Ezdrasza i Nehemiasza (457–428 r. p.n.e.)
Powrót z wygnania w czasach Szeszbassara i Zerubbabela (537–515 r. p.n.e.)
Wygnaƒcy z Judy skupili si´ na obszarze wokó∏ Nippuru

Karkemisz

Jerozolima

Damaszek

Eufrat

Tygrys

Niniwa
Arbela

Nippur

Tamar

 Haran

Hamat

Susa

Arpad Aleppo

Babilon

Sippar

Powrót z wygnania



Po ponownym opowiedzeniu historii o tym, jak Cyrus pozwoli∏
˚ydom powróciç do Jerozolimy (o czym pierwotnie by∏a mowa
w II Ks. Kronik 36), Ezdrasz opowiada histori´ o pewnej grupie,
prowadzonej przez Zerubbabela, która powróci∏a i próbowa∏a
odbudowaç Êwiàtyni´, i jeszcze raz wprowadziç ˝ydowski spo-
sób ˝ycia. Grup´ t´ ow∏adn´∏o zniech´cenie, ale póêniej prorocy
Aggeusz i Zachariasz zach´cili ich do ukoƒczenia Êwiàtyni.
Âwiàtynia jest jednym z dwóch wa˝nych tematów, jakie podkre-
Êlono w Ks. Ezdrasza. Tym drugim tematem jest wa˝noÊç
prawa, czyli Êwi´tych zapisów, które nazywamy pismami Êwi´-
tymi. Ezdrasz próbowa∏ pomóc ˚ydom staç si´ prawymi we-
wnàtrz, nauczajàc ich prawa. 

Linia czasu dla Ks. Ezdrasza

586 r. p.n.e. Podbicie Jerozolimy; wi´kszoÊç ˚ydów zostaje wzi´ta w niewol´ babiloƒskà

539 r. p.n.e. Cyrus i Medo-Persja obalajà Babilon

538 r. p.n.e. Cyrus wydaje dekret, na mocy którego ˚ydzi mogà powróciç do Jerozo imy i odbudowaç Êwiàtyni´

530 r. p.n.e. Powstrzymanie odbudowy Êwiàtyni

522 r. p.n.e. Królem Persji zostaje Dariusz

520 r. p.n.e. Proroctwa Aggeusza i Zachariasza; ponownie podj´to odbudow´ Êwiàtyni

516 r. p.n.e. Ukoƒczenie i poÊwi´cenie Êwiàtyni

486 r. p.n.e. Królem Persji zostaje Kserkses

465 r. p.n.e. Królem Persji zostaje Artakserkses

458 r. p.n.e. Ezdrasz udaje si´ do Jerozolimy

445 r. p.n.e. Nehemiasz udaje si´ do Jerozolimy; ukoƒczenie murów

580

540

530

520

480

470

460

450

440

Uwaga: Daty podawane sà w przybli˝eniu.

537 r. p.n.e. Pierwsza grupa ˚ydów powraca do Jerozolimy

536 r. p.n.e. Rozpoczyna si´ odbudowa Êwiàtyni

Ks. Ezdrasza 1 mówi nam, ˝e Cyrus nie tylko zach´ca∏ ˚y-
dów, aby powrócili do Jerozolimy, ale te˝ zwróci∏ wszystkie
przedmioty, jakie zabra∏ Nebukadnesar ze Êwiàtyni i umieÊci∏
w Êwiàtyniach Babilonu. Cyrus czu∏, ˝e to Bóg natchnà∏ go
do wydania tego dekretu. Dekret Cyrusa wype∏ni∏ proroctwa
Izajasza i Jeremiasza (zob. Ks. Izajasza 44:28–45:1).

Ks. Ezdrasza 2 podaje liczb´ ludzi, którzy powrócili do
Jerozolimy pod przewodnictwem m´˝czyzny o imieniu
Zerubbabel, potomka królów Judy, który zosta∏ zarzàdcà
ziemi po powrocie ˚ydów. Ludzie wymienieni w tym roz-
dziale byli pogrupowani wed∏ug miast Izraela, z których
pochodzili, a nast´pnie wed∏ug rodzin. Ks. Ezdrasza 2 od-
notowuje te˝, ˝e kap∏ani, którzy powrócili, musieli badaç
histori´ swojej rodziny, aby udowodniç, ˝e sà Lewitami i
˝e mogà sprawowaç obrz´dy kap∏aƒskie.

W Ks. Ezdrasza 3 czytamy, jak ˚ydzi, którzy powrócili pod
kierunkiem Zerubbabela i Jeszuy (przywódcy kap∏anów),
rozpocz´li odbudow´ Êwiàtyni. Zacz´li od o∏tarza, aby
móc sk∏adaç ofiary, wymagane przez prawo Moj˝eszowe.
Nast´pnie wzi´li si´ za fundament. Kiedy ukoƒczono
fundamenty, Êwi´towali. Ci, którzy pami´tali Êwiàtyni´
Salomona, zap∏akali na widok tej Êwiàtyni, poniewa˝ wie-
dzieli, ˝e nie b´dzie nawet cz´Êciowo tak pi´kna jak ta,
którà zapami´tali.

Ks. Ezdrasza 3–6

Budowanie Êwiàtyni

Ks. Ezdrasza 2

Kto powróci∏?

Ks. Ezdrasza 1

Cyrus wype∏nia proroctwo
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Prezydent Brigham Young powiedzia∏: „UkoƒczyliÊmy
Êwiàtyni´ w Kirtland i Nauvoo i czy˝ ca∏y czas nie bi∏y
dzwony piekielne, kiedy je budowaliÊmy? Bi∏y. Ka˝dego ty-
godnia i ka˝dego dnia” (Journal of Discourses, 8:356). Ks.
Ezdrasza 4 jest dowodem na prawdziwoÊç tej wypowiedzi.
Pewna grupa ludzi, zwana Samarytanami, chcia∏a pomóc
˚ydom w odbudowie Êwiàtyni. ˚ydzi odrzucili ich pomoc,
co rozz∏oÊci∏o Samarytan. Od tego czasu Samarytanie pró-
bowali ze wszystkich si∏ zatrzymaç budow´ Êwiàtyni.

Ks. Ezdrasza 5–6 opowiada histori´ o tym, jak ˚ydzi po-
nownie uzyskali zgod´ na kontynuowanie odbudowy Êwià-
tyni w Jerozolimie po tym, jak Samarytanom uda∏o si´
powstrzymaç projekt budowy. Prorocy Aggeusz i Zachariasz
zach´cali lud do dalszej budowy, mimo ˝e poproszono ich o
zatrzymanie prac (zob. Ks. Ezdrasza 5:1–2). Nie-˚ydzi, za-
mieszkujàcy t´ ziemi´, kwestionowali to, czy ˚ydzi majà
zgod´ na budow´, a kiedy ˚ydzi powo∏ali si´ na dekret króla
Cyrusa w sprawie zgody na budow´, nie-˚ydzi napisali do
króla Dariusza i poprosili o sprawdzenie, czy dekret Cyrusa
jest prawdziwy. Ks. Ezdrasza 6 odnotowuje, ˝e odnaleziono
dekret i ˝e Dariusz wyrazi∏ zgod´ na dalszà budow´.

Pod koniec Ks. Ezdrasza 6 czytamy, ˝e Êwiàtynia zosta∏a
ukoƒczona i poÊwi´cona. PoÊwi´cenie Êwiàtyni przynios∏o
ludziom radoÊç, poniewa˝ zostali wzmocnieni, aby konty-
nuowaç prac´ w domu Boga (zob. w. 2). Zwróç uwag´ na
to, ˝e szcz´Êliwe wydarzenia tych dwóch rozdzia∏ów wy-
nika∏y z tego, i˝ ludzie chcieli s∏uchaç rady proroków
Aggeusza i Zachariasza.

Ks. Ezdrasza 7 przedstawia kap∏ana Ezdrasza, który by∏
te˝ skrybà, czyli nauczycielem. Imiona z pierwszych pi´ciu
wersetów rozdzia∏u 7 mówià nam, ˝e Ezdrasz by∏ potom-
kiem Aarona, brata Moj˝esza, w linii prostej. Z tego roz-

Ks. Ezdrasza 7

Ezdrasz — nauczyciel prawa

Kadê

O∏tarz

Samarytanie byli potomkami osadników asy-
ryjskich i Izraelitów. ˚ydzi uwa˝ali Samarytan
za nieczystych, poniewa˝ zawierali ma∏˝eƒ-
stwa mieszane.

dzia∏u dowiadujemy si´ te˝, ˝e Artakserkses pozwoli∏
Ezdraszowi, by zabra∏ on grup´ ˚ydów z Babilonu do
Jerozolimy. Co wi´cej, Artakserkses da∏ pieniàdze na Êwià-
tyni´ i powiedzia∏ Ezdraszowi, aby zabra∏ skarby ze Êwià-
tyƒ w Babilonie i zwróci∏ je Êwiàtyni w Jerozolimie.
Czytamy te˝, ˝e Ezdrasz otrzyma∏ moc namaszczania s´-
dziów spoÊród ludu, aby s∏u˝yli w lokalnych radach
˝ydowskich.

Studiowanie pism Êwi´tych

èród∏o si∏y Ezdrasza

1. Jakie trzy rzeczy zrobi∏ Ezdrasz, wed∏ug s∏ów Ks. Ezdrasza
7:10? (Zwrot „zakon Paƒski” odnosi si´ do pism Êwi´tych).

2. WyjaÊnij co najmniej dwie korzyÊci, jakie odniós∏ Ezdrasz z
powodu tego, co zrobi∏.

3. Podaj przyk∏ad, w jaki sposób mo˝esz zrobiç ka˝dà z tych
trzech rzeczy.

Ta pierwsza cz´Êç Ks. Ezdrasza 8 wymienia grupy ludzi,
którzy poszli z Ezdraszem z Babilonu do Jerozolimy oraz
liczb´ ludzi w ka˝dej z grup. Nast´pnie rozdzia∏ 8 opowiada
histori´ wyprawy ˚ydów do Jerozolimy, ∏àcznie z tym, jak
po drodze poÊcili i modlili si´ o ochron´ oraz jak Pan wys∏u-
cha∏ ich modlitw i odpowiedzia∏ na nie.

Byç mo˝e najwa˝niejszym powodem rozproszenia i wzi´cia
do niewoli Izraela i Judy by∏o ba∏wochwalstwo. Ezdrasz i
inni przywódcy ˝ydowscy próbowali powstrzymaç ludzi
przed pope∏nieniem takich samych b∏´dów, kiedy powrócili
do swej ziemi obiecanej. Jednak˝e, jak przeczytasz w Ks.
Ezdrasza 9–10, wielu ˚ydów zawar∏o ma∏˝eƒstwo poza
przymierzem, zwi´kszajàc pokus´ czczenia bo˝ków swoich
ma∏˝onek. W trakcie czytania tych dwóch rozdzia∏ów roz-
wa˝, w jaki sposób móg∏byÊ zastosowaç to, co te zapisy
mówià o ma∏˝eƒstwie w przymierzu.

Ks. Ezdrasza 9–10

Ma∏˝eƒstwa z 
nie-Izraelitkami

Ks. Ezdrasza 8

Wyprawa do Jerozolimy

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezdrasza 9

Ks. Ezdrasza 10

Ks. Ezdrasza 10:9 — „Dr˝àc z przej´cia si´ tà
sprawà i z powodu deszczów”
Wydarzenie, opisane w Ks. Ezdrasza 10:9, mia∏o miejsce w naj-
ch∏odniejszej i najbardziej deszczowej porze roku. Ludzie trz´Êli 

przysi´gli (w. 5) — obiecali

mienie zostanie ob∏o˝one
klàtwà (w. 8) — mienie nie

powinno ju˝ nale˝eç do
tej osoby

obrzydliwoÊci (w. 1, 11, 14)
— rzeczy, które sà z∏e w
oczach Boga

Êwi´te potomstwo (w. 2) —
lud przymierza

zmiesza∏o si´ (w. 2) — za-
war∏o zwiàzki ma∏˝eƒskie z
innymi ludami

w tym wiaro∏omstwie przo-
dowali (w. 2) — przewodzili
w czynieniu z∏a

przybity (w. 3–4) — zdzi-
wiony i zasmucony

przygn´bienie (w. 5) — du˝y
ci´˝ar

nie oÊmielam si´ (w. 6) —
odczuwam pokor´

wytchnienie (w. 8–9) — na-
dzieja

spowinowacajàc si´ (w. 14) —
b´dàc w bliskich stosunkach

si´ z zimna, a tak˝e dlatego, ˝e czuli, i˝ Pan by∏ zmartwiony z
powodu ich grzechów.

Studiowanie pism Êwi´tych

Wywiad z Ezdraszem

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ reporterem gazety, wydawanej w cza-
sach opisywanych w Ks. Ezdrasza 9. Wybierz trzy pytania, jakie
byÊ zada∏ Ezdraszowi i napisz w oparciu o tekst Ks. Ezdrasza 9,
jak, twoim zdaniem, odpowiedzia∏by na nie.

OkreÊl zasad´ pokuty

1. Ludzie pos∏uchali Ezdrasza i wielu próbowa∏o byç bardziej
prawymi. Zapisz w swoim notatniku i podkreÊl w swoich pi-
smach Êwi´tych trzy zasady prawdziwej pokuty, które znalaz-
∏eÊ w Ks. Ezdrasza 10.

2. Powiedz, dlaczego ka˝da zasada, którà poda∏eÊ powy˝ej, jest
wa˝na w procesie pokuty.

B

A

Ksi´ga Nehemiasza zawiera histori´, która swój poczàtek mia∏a
w Ks. Ezdrasza. We wczeÊniejszej ˝ydowskiej wersji pism Êwi´-
tych, Ks. Ezdrasza i Ks. Nehemiasza stanowi∏y jednà ksi´g´. 

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Nehemiasza
Podczas lektury zastanów si´ nad tym, co symbolizujà mury
Jerozolimy, nad budowà których Nehemiasz tak ci´˝ko praco-
wa∏. Dlaczego tak wa˝ne by∏o wybudowanie tych murów?
W czym te mury by∏y podobne do ˚ydów?

Jak reagujesz, kiedy s∏yszysz, z jakimi problemami zmagajà
si´ ludzie na twoim obszarze lub w innych cz´Êciach Êwiata?
Ks. Nehemiasza 1 odnotowuje, co uczyni∏ Nehemiasz, kiedy
us∏ysza∏ o cierpieniu innych.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Nehemiasza 1

pozostali (w. 3) — ocalali

bieda (w. 3) — k∏opot

pohaƒbienie (w. 3) — nie-
przychylnoÊç

Ks. Nehemiasza 1

Modlitwa Nehemiasza

Ksi´ga Nehemiasza
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Studiowanie pism Êwi´tych

Poszukaj wa˝nych s∏ów

Wybierz cztery, twoim zdaniem, najwa˝niejsze s∏owa w Ks.
Nehemiasza 1. Upewnij si´, ˝e wybra∏eÊ co najmniej jedno
s∏owo, które opisuje dzia∏ania Nehemiasza i jedno, które jest
wa˝ne w tym, co powiedzia∏. WyjaÊnij, dlaczego wybra∏eÊ
ka˝de z nich.

Pan odpowiedzia∏ na modlitw´ Nehemiasza, zapisanà w
Ks. Nehemiasza 1. Rozdzia∏ 2 mówi, ˝e Nehemiasz mia∏
sposobnoÊç, by powiedzieç królowi Artakserksesowi, dla-
czego by∏ smutny i to z∏agodzi∏o serce króla wzgl´dem
niego. Wówczas król pozwoli∏ Nehemiaszowi powróciç do
Jerozolimy, aby pomóg∏ przy odbudowie murów miasta.
Ponadto Artakserkses zapewni∏ wsparcie finansowe i prze-
kaza∏ Nehemiaszowi listy, które mia∏ zabraç do namiestni-
ków prowincji, aby udowodniç, ˝e ma on pozwolenie króla.
Wówczas, za zgodà króla Artakserksesa, Nehemiasz uda∏
si´ do Jerozolimy, przeanalizowa∏ sytuacj´ i jeszcze bar-
dziej zda∏ sobie spraw´ z tego, ˝e musi pomóc przy budo-
wie murów Jerozolimy.

Tracja
Macedonia

Morze Âródz emne

Memfis

Egipt

Morze Czarne

Bizancjum
Ludia

Efez Frygia

Nil

Morze 
Czerwone

Kapadocja

Sycylia
Tars

Tyr
Jerozolima

Moszi (Mesesch)

Eufrat Assur

Arabia

Tygrys

Morze 
Kasp jsk e

Media

Susa (Szuszan)

Zatoka Perska

Hy
rc

an
ia

Partia

Persepolis
Persyda

Morze 
Aralsk e

Chorezm

Sogdiana

Baktria
Aria

Drangiana

Karmania

Morze Arabsk e

Arachozja

Gedrozja

Gracja

Cypr

Babilonia
Babilon

Armenia

Imperium perskie 500 r. p.n.e.

Damaszek

Ks. Nehemiasza 2

Nehemiasz udaje si´ do
Jerozolimy

A

b´dzie uwa˝ne (w. 6, 11) —
s∏ucha ze wzmo˝onà uwagà

kraƒce (w. 9) — najodleglej-
sze cz´Êci

ten mà˝ (w. 11) — król

Studiowanie pism Êwi´tych

Przyk∏ad wiary

1. Co powiedzia∏ Nehemiasz, aby zach´ciç ludzi?

2. Jak zareagowali ci ludzie?

3. W jaki sposób Nehemiasz odpowiedzia∏ „tym [co] drwili”?

4. W jaki sposób mo˝emy zastosowaç to, co uczyni∏ Nehemiasz,
kiedy próbujemy robiç coÊ, o co prosi nas Pan lub Jego s∏udzy?

Ks. Nehemiasza 3 wymienia imiona i grupy ludzi, którzy
pracowali przy odbudowie murów Jerozolimy i mówi, nad
którymi ich cz´Êciami pracowali.

Ks. Nehemiasza 3–4

Budowniczowie napotykajà 
przeciwnoÊci

A

Jerozolima w czasach Nehemiasza

Brama Rybna
Brama Owcza

Miejsce Êwiàtyni

Brama Poboru

Brama Wschodnia

Brama Koƒska

Brama nad Dolinà

Brama Wodna
Schody prowadzàce

z Miasta Dawida
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Ks. Nehemiasza 4 opowiada, jak Sanballat, namiestnik
Samarytan, nadal wyÊmiewa∏ odbudow´ murów Jerozolimy
i sprzeciwia∏ si´ jej. Kiedy odkry∏, ˝e nie powstrzyma pracy,
wyÊmiewajàc ludzi, próbowa∏ fizycznie atakowaç pracujà-
cych. Jednak˝e Nehemiasz i lud modlili si´ o pomoc Pana
i po∏owa pracujàcych obj´∏a „stra˝e”. Pan ochroni∏ ich i
mogli kontynuowaç swà prac´. Owi ˚ydzi mieli wielkà
wiar´ w Pana, nawet poÊród szataƒskich drwin i sprzeci-
wów wobec ich dobrych uczynków.

Ks. Nehemiasza 5 opowiada, jak Nehemiasz prowadzi∏ swój
lud, nie obcià˝ajàc ich podatkami — podobnie jak król
Beniamin w Ksi´dze Mormona (zob. Mosjasz 2). Wprowa-
dzi∏ te˝ prawa, które uniemo˝liwia∏y pobieranie wysokich
czy nadmiernych odsetek za po˝yczki (zwane „lichwà”),
powstrzymujàc praktyk´, która pozwala∏a ˚ydom na znie-
wolenie innych ˚ydów, b´dàcych ich d∏u˝nikami.

Czasami trudno okreÊliç, kto naprawd´ chce tego, co jest dla
nas najlepsze. Ludzie o z∏ych zamiarach mogà próbowaç nas
oszukaç, aby czerpaç osobiste korzyÊci z naszego nieszcz´Êcia.
Jednak˝e, jeÊli jesteÊmy pos∏uszni Bogu i ufamy przewodnic-
twu Ducha, mo˝emy uniknàç podst´pu. Ks. Nehemiasza 6
mówi nam, co zrobi∏ Nehemiasz w sytuacji, kiedy inni próbo-
wali wyrzàdziç mu krzywd´ i przeszkodziç w pracy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Nehemiasza 6

wyrwa (w. 1) — dziura,
szczelina

z∏e zamiary (w. 2) — próba
wyrzàdzenia krzywdy

zhaƒbiç (w. 13) — mówiç êle

bardzo upadli na duchu (w.
16) — zniech´cili si´

po myÊli naszego Boga (w.
16) — pochodzi∏o to od Boga

Ks. Nehemiasza 6

Nehemiasz koƒczy 
budow´ murów

Ks. Nehemiasza 5

Nehemiasz: Wielki 
przywódca

Ks. Nehemiasza 6:10–13 — Dlaczego Nehemiasz
nie poszed∏ do Êwiàtyni?
Najwidoczniej Szemajasz nale˝a∏ do spisku, który powsta∏, by
powstrzymaç wysi∏ki Nehemiasza i „zamkni´cie” w jego domu
by∏o cz´Êcià tego planu. Szemajasz robi∏ takie wra˝enie, jakby
˝ycie Nehemiasza by∏o w niebezpieczeƒstwie i powiedzia∏ mu,
˝e powinien udaç si´ do Êwiàtyni, uchwyciç si´ naro˝ników
o∏tarza i prosiç o to, by zachowane zosta∏o jego ˝ycie, o czym
by∏a mowa w prawie Moj˝eszowym (zob. II Ks. Moj˝eszowa
21:14; I Ks. Królewska 1:50–51; 2:28; II Ks. Królewska 11:15).
Nehemiasz zauwa˝y∏, ˝e by∏ to spisek przeciwko niemu i zde-
cydowa∏ si´ zaufaç, i˝ to Pan ochroni jego ˝ycie. Innym powo-
dem tego, ˝e Nehemiasz nie poszed∏ do Êwiàtyni, by∏o to, ˝e
nie by∏ kap∏anem. Szemajasz i inni ludzie mieli nadziej´, ˝e
zniszczà reputacj´ Nehemiasza poÊród ludu, ale im si´ nie
uda∏o.

Studiowanie pism Êwi´tych

Unikaj podst´pów

1. Wymieƒ imiona ludzi z Ks. Nehemiasza 6, którzy próbowali
wyrzàdziç Nehemiaszowi krzywd´ i wyjaÊnij, dlaczego
chcieli to uczyniç.

2. Co zrobi∏ Nehemiasz, aby uniknàç wpadni´cia w ich
„zasadzki”?

3. Napisz, co nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych mówià o
tym, co mo˝emy uczyniç, by uniknàç bycia zwiedzionym:
Helaman 3:29–30; Nauki i Przymierza 43:2–6; 46:7–8; Józef
Smith — Mateusz 1:37.

Ks. Nehemiasza 7 to zapis o ludziach, którzy przybyli do
Jerozolimy razem z Zerubbabelem (zob. Ks. Ezdrasza 2).
Podobnie jak Ks. Ezdrasza, Ks. Nehemiasza 7 odnoto-
wuje, ˝e ci, którzy nie potrafili wykazaç na podstawie
genealogii, i˝ pochodzà z w∏aÊciwej linii, nie mogli
posiadaç kap∏aƒstwa.

Ks. Nehemiasza 7

Imiona tych, którzy 
powrócili

A
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Jak by wyglàda∏o twoje ˝y-
cie, gdybyÊ nigdy nie s∏y-
sza∏ o pismach Êwi´tych,
nie czyta∏ ich ani nawet nie
mia∏ ich egzemplarza? W
czasach Nehemiasza pisma
Êwi´te by∏y spisywane r´cz-
nie na zwojach, dlatego te˝
posiadanie ich wymaga∏o
wielkiego wysi∏ku i poÊwi´-
cenia. Ka˝dy, kto posiada∏
pe∏nà kopi´, uwa˝any by∏

za szcz´Êliwca. Ludzie w czasach Nehemiasza nie czytali lub
nie s∏uchali pism Êwi´tych przez kilka lat. Podczas lektury
Ks. Nehemiasza 8 porównaj, co ludzie czuli i robili po wys∏u-
chaniu treÊci pism Êwi´tych, z tym, co ty czujesz i robisz,
kiedy masz mo˝liwoÊç czytania lub s∏uchania pism Êwi´tych.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Nehemiasza 8

Ks. Nehemiasza 8:13–18 — Przeczytali w
pismach Êwi´tych, ˝e powinni zamieszkaç
w „sza∏asach”

˚ydzi w czasach Ezdrasza od-
kryli w pismach Êwi´tych przy-
kazanie, ˝e „majà mieszkaç w
sza∏asach”. Przykazanie to od-
nosi si´ do Âwi´ta Sza∏asów,
które jest Êwi´tà uroczystoÊcià,
jakà da∏ Pan Moj˝eszowi i
dzieciom Izraela (zob. II Ks.
Moj˝eszowa 23:33–44).

uwaga by∏a skupiona (w. 3)
— uwa˝nie s∏uchali

namiestnik (w. 9) — osoba
zarzàdzajàca

nie smuçcie si´ (w. 11) — nie
ubolewajcie

Ks. Nehemiasza 8

Ezdrasz czyta ludowi 
pisma Êwi´te

Studiowanie pism Êwi´tych

Odnajdê wa˝ne s∏owa

1. Przeczytaj Ks. Nehemiasza 8:2–12 i przygotuj list´ s∏ów, które,
twoim zdaniem, najlepiej opisujà, co czuli ludzie s∏uchajàc
Ezdrasza, który czyta∏ i t∏umaczy∏ im pisma Êwi´te. Mo˝esz
zaznaczyç te s∏owa w swoich pismach Êwi´tych.

2. Wybierz jedno s∏owo ze swojej listy i powiedz, kiedy czu∏eÊ
si´ podobnie lub wybierz jedno s∏owo z listy i powiedz, dla-
czego, twoim zdaniem, ludzie zareagowali w taki sposób,
kiedy Ezdrasz naucza∏ ich pism Êwi´tych.

3. Jak myÊlisz, które s∏owa z Ks. Nehemiasza 8:2–12 opisujà to,
co zrobi∏ Ezdrasz, chcàc pomóc ludziom, by mieli wi´ksze do-
Êwiadczenie z pismami Êwi´tymi?

W Ksi´dze Mormona czytamy, ˝e „nauczanie S∏owa [...]
odnosi∏o wi´kszy skutek ni˝ zmuszanie pod groêbà miecza
czy jakikolwiek inny sposób” (Alma 31:5). Ks. Nehemiasza
9–10 zawiera przyk∏ady, które potwierdzajà t´ prawd´.

W Ks. Nehemiasza 9 czytamy, ˝e z powodu tego, ˝e ludzie
us∏yszeli s∏owo Bo˝e (zob. Ks. Nehemiasza 8), poÊcili, wy-
znawali swe grzechy i czcili Pana. Wówczas kap∏ani przed-
stawili ludziom zarys historii od czasów Abrahama,
pokazujàc, jak mi∏osierny by∏ dla nich Pan do tej pory.

W Ks. Nehemiasza 10 czytamy, ˝e kap∏ani zawarli przy-
mierze, w którym zobowiàzali si´ w pe∏ni przestrzegaç
przykazaƒ. Pozostali ludzie poszli Êladem kap∏anów i rów-
nie˝ zawarli przymierze. Wydarzenia zapisane w rozdzia-
∏ach 9–10 pokazujà niektóre z b∏ogos∏awieƒstw p∏ynàcych
z czytania, studiowania, rozwa˝ania i stosowania pism
Êwi´tych w naszym ˝yciu.

Ks. Nehemiasza 11 podaje imiona przywódców ludzi w Izra-
elu, którzy zostali wyznaczeni, by zamieszkali w Jerozolimie.
Rozdzia∏ 11 wspomina te˝ o innych, których wyznaczono,
by osiedlili si´ w innych miastach tej ziemi.

Ks. Nehemiasza 11–12

PoÊwi´cenie murów

Ks. Nehemiasza 9–10

Moc S∏owa

A
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Pierwsza cz´Êç Ks. Nehemiasza 12 zawiera imiona kap∏a-
nów i Lewitów (posiadaczy kap∏aƒstwa), którzy powrócili
do Jerozolimy w grupie Zerubbabela (w. 1–9). Nast´pna
cz´Êç zawiera imiona kap∏anów i Lewitów w czasach
Nehemiasza, którzy byli potomkami pierwszej grupy (w.
10–26). Pozosta∏a cz´Êç rozdzia∏u opowiada o poÊwi´ce-
niu murów Jerozolimy (w. 27–47).

JakiÊ czas po poÊwi´ceniu murów Jerozolimy Nehemiasz po-
wróci∏ do Babilonu, aby byç z królem Artakserksesem. Ks.

Ks. Nehemiasza 13

Nehemiasz nadal 
g∏osi pokut´

Nehemiasza 13 opowiada histori´ o tym, co zobaczy∏
Nehemiasz, kiedy powróci∏ do Jerozolimy. Trzy rzeczy
wielce go rozczarowa∏y: (1) pewnemu cudzoziemcowi, który
nie wierzy∏ w Boga Izraela, pozwolono zamieszkaç w domu
Pana, (2) ludzie nie przestrzegali Êwi´toÊci dnia Sabatu i
(3) ludzie — a nawet kap∏ani i Lewici — zawierali ma∏˝eƒ-
stwa poza przymierzem. Nehemiasz zach´ca∏ ludzi, aby byli
wierni Panu, przestrzegajàc tych przykazaƒ. Dzisiaj te˝
okazujemy wiernoÊç Bogu, kiedy przychodzimy do Êwià-
tyni, b´dàc tego godni, i kiedy zachowujemy Êwi´toÊç dnia
Sabatu oraz zawieramy zwiàzki ma∏˝eƒskie w przymierzu.
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Ksi´ga Estery

Historia ˝ydowskiej bohaterki
Estera nie napisa∏a Ksi´gi Estery, ale w tej ksi´dze znajduje si´
ca∏a jej historia. Rzecz ma miejsce w czasie, kiedy wielu ˚ydów
przebywa∏o w Persji (oko∏o 460–430 r. p.n.e.) i opowiada o tym,
jak odwa˝ne dzia∏ania Estery ocali∏y jej lud od zguby. ˚ydzi
nadal Êwi´tujà to wspania∏e wydarzenie podczas radosnego
Êwi´ta Purim. Wówczas czytajà t´ histori´, klaszczà w r´ce i ra-
dujà si´ z powodu dzia∏aƒ bohaterów oraz przeklinajà czarne
charaktery. Jako ˝e Ks. Estery jest jednà opowieÊcià, cz´Êci zaty-
tu∏owane „Zrozumienie pism Êwi´tych” i „Studiowanie pism
Êwi´tych” b´dà obejmowa∏y ca∏à ksi´g´. 

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Estery
Cyrus by∏ pierwszym królem Imperium Perskiego. Tron po
nim objà∏ Kambyzes, który rzàdzi∏ przez krótki okres. Po
Êmierci Kambyzesa przez wiele lat rzàdzi∏ król Dariusz. Kiedy
umar∏ Dariusz, czwartym królem Imperium Perskiego zosta∏
jego syn, Kserkses. Kserkses to grecka wersja jego imienia, ale
w Ks. Estery jest znany pod swym perskim imieniem —
Achaszwerosz.

Chocia˝ Ks. Estery znajduje si´ w Biblii po Ks. Nehemiasza,
wydarzenia Ks. Estery mia∏y w rzeczywistoÊci miejsce
oko∏o trzydziestu lat przed wydarzeniami z Ks. Nehemiasza.
Kserkses, czyli Achaszwerosz by∏ królem w czasach Nehemiasza
i wydaje si´, ˝e by∏ przychylnie nastawiony do Nehemiasza i
˚ydów. Byç mo˝e, by∏o tak z powodu tego, co sta∏o si´ w Ks.
Estery. Gdyby nie wydarzenia z Ks. Estery mog∏o nie byç Ks.
Nehemiasza!

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Estery 1

Ks. Estery 2

Ks. Estery 3

uznawszy za rzecz uw∏acza-
jàcà dla siebie (w. 6) — od-
rzuciwszy pomys∏

los (w. 7) — coÊ, co pozwala
podjàç decyzj´, np. przez rzu-
cenie kostkà

tak ich pozostawiç (w. 8) —
pozwoliç im na to, tolero-
waç ich

wykonawcy (w. 9) — ci, którzy
podejmujà pewne dzia∏ania

usta∏ (w. 1) — uciszy∏ si´

kosmetyki (w. 3, 9, 12) — za-
biegi upi´kszajàce kobiety

nie ujawni∏a swojej narodo-
woÊci, swojego pochodzenia
(w. 10, 20) — nie powiedzia∏a,
do jakiego ludu przynale˝y

gniew (w. 21) — z∏oÊç

dokonaç zamachu (w. 21) —
zabiç

poda∏ (w. 22) — powiedzia∏

pod dostatkiem (w. 7) — w
du˝ej iloÊci

co mu si´ podoba (w. 8) — co
chcia∏, czego pragnà∏

eunuchowie (w. 12, 15) — za-
rzàdzajàcy interesami króla

m´drcy znajàcy si´ na pra-
wie (w. 13) — astrologowie

rozejdzie si´ (w. 17) — b´-
dzie znana

wzgarda (w. 18) — lekce-
wa˝enie

zostanie wpisany (w. 19) —
b´dzie zmieniony

godnoÊç (w. 19) — pozycja
i dobra



Ks. Estery 4

Ks. Estery 5

Ks. Estery 6

Ks. Estery 7

Ks. Estery 8

b∏aga∏a (w. 3) — prosi∏a z
wielkim zaanga˝owaniem

zamach (w. 3) — niegodziwy
plan

stanàç w obronie swojego
˝ycia (w. 11) — broniç si´

mienie (w. 11) — dobra

powzià∏ ten zamys∏ (w. 5) —
pomyÊla∏

wÊciek∏oÊç usta∏a (w. 10) —
uspokoi∏ si´

szaty (w. 8–11) — ubranie

wÊciek∏oÊç (w. 9) — z∏oÊç

opanowa∏ si´ (w. 10) — zapa-
nowa∏ nad swoimi emocjami

mnie nie zadowala (w. 13) —
nie przynosi mi niczego
dobrego

szubienice (w. 14) — miejsca,
gdzie zabija si´ przez powie-
szenie

przestraszy∏a si´ (w. 4) — by∏a
bardzo zmartwiona i cierpiàca

zarzàdzenie (w. 8) — rozkaz

b∏agaç (w. 8) — pokornie
prosiç

ber∏o (w. 11) — symbol
w∏adzy

b´dziesz milczeç (w. 14) — nic
nie b´dziesz mówiç

mienie ich nale˝y zagrabiç
(w. 13) — zabraç ich dobra
jako nagrod´

przera˝enie (w. 15) — zamie-
szanie

Ks. Estery 9

Studiowanie pism Êwi´tych

Wykorzystaj ich przyk∏ad

Napisz, czego, twoim zdaniem, mog∏aby si´ nauczyç osoba w
twoim wieku z przyk∏adu ka˝dej z trzech nast´pujàcych osób,
wyst´pujàcych w Ks. Estery: królowej Waszti, Mordochaja i
Estery. W ramach wyjaÊnieƒ przy ka˝dej osobie podaj kon-
kretne przyk∏ady i odsy∏acze do pism Êwi´tych.

Wa˝ny werset do zapami´tania

1. Przeczytaj Ks. Estery 4:14, a nast´pnie zapisz go w∏asnymi
s∏owami.

2. Pytanie, jakie Mordochaj zada∏ Esterze w Ks. Estery 4:14,
równie dobrze mog∏oby byç skierowane do ciebie. Prezy-
dent Ezra Taft Benson pomóg∏ udzieliç odpowiedzi na to
pytanie, mówiàc: „Przez niemal szeÊç tysi´cy lat Bóg za-
chowywa∏ was w rezerwie, abyÊcie przyszli na Êwiat w
ostatnich dniach poprzedzajàcych drugie przyjÊcie Pana.
Niektórzy odpadnà, lecz królestwo Bo˝e pozostanie niena-
ruszone, by powitaç powrót swej g∏owy — samego Jezusa
Chrystusa. Choç nasze pokolenie b´dzie porównywalne w
niegodziwoÊci do czasów Noego, kiedy Pan potopem oczy-
Êci∏ ziemi´, tym razem b´dzie ogromna ró˝nica. B´dzie
nià to, ˝e Bóg zachowa∏ na ostatnie pokolenia niektóre ze
Swych najsilniejszych dzieci, które pomogà w triumfalnym
przyjÊciu królestwa. Oto, gdzie przyszliÊcie, poniewa˝ jeste-
Êcie pokoleniem, które musi byç przygotowane na spotka-
nie ze swoim Bogiem” (The Teachings of Ezra Taft Benson
[1988], 104–105).

Prezydent Benson powiedzia∏ te˝: „We wszystkich wiekach
prorocy spoglàdali przez zas∏ony czasu na nasze dni. Patrzà na
nas miliardy zmar∏ych i tych, którzy majà si´ jeszcze urodziç.
Nie pope∏niajcie b∏´du — jesteÊcie wyznaczonym pokoleniem.
Nigdy w tak krótkim czasie nie oczekiwano od wiernych wi´-
cej, ni˝ oczekuje si´ od nas” (Teachings of Ezra Taft Benson, 105).
Zapisz w dzienniku swojà wypowiedê skierowanà do klasy,
uzasadniajàcà, dlaczego wa˝ne jest, aby pami´tali, ˝e przyszli
do królestwa „w∏aÊnie na taki czas, jak obecny”

B

A

odmiana (w. 1) — przeciwieƒ-
stwo tego, co by∏o

zobowiàzali si´ (w. 27) —
ustanowili

na∏o˝yli (w. 31) — nakazali
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Dlaczego dobrym ludziom przydarzajà si´
z∏e rzeczy?

Ka˝dego dnia w ˝ycie ludzi mo˝e
zakraÊç si´ tragedia i cierpienie.
Ukochane osoby umierajà lub sà
na sta∏e okaleczone z powodu
choroby, wypadku lub kl´ski ˝y-
wio∏owej. Jak Bóg mo˝e pozwalaç
na takie rzeczy? Jak to mo˝e
przytrafiaç si´ nawet tym, którzy
wiernie s∏u˝à Panu? Czy Bóg
powoduje ca∏e to cierpienie, smu-
tek i Êmierç?

Prezydent Spencer W. Kimball, odpowiadajàc na tego typu py-
tania, powiedzia∏: 

„Odpowiedzcie, jeÊli potraficie. Ja nie potrafi´, bo choç wiem, ˝e
Bóg odgrywa wa˝nà rol´ w naszym ˝yciu, nie wiem, ile rzeczy
dzieje si´ dlatego, ˝e On to powoduje, a na ile po prostu wyra˝a
zgod´. Bez wzgl´du na to, jaka jest odpowiedê, jest coÊ, czego
jestem pewien.

Czy Pan móg∏by zapobiec tym tragediom? Odpowiedê brzmi:
‘Tak’. Pan jest wszechmocny, ma wszelkà moc, by kontrolowaç
nasze ˝ycie, wyzwoliç nas z bólu, zapobiec wszelkim wypad-
kom, poprowadziç wszystkie samoloty i samochody, nakarmiç
nas, chroniç nas, wyzwoliç nas od pracy, wysi∏ku, choroby, a na-
wet Êmierci — jeÊli taka by by∏a Jego wola. Ale tego nie uczyni”
(Faith Precedes the Miracle [1972], 96). 

Dlaczego Pan nie ochroni nas i nie wyzwoli od wszelkich prze-
ciwnoÊci i przeszkód w ˝yciu? (zob. Abraham 3:25). Czy gdyby
tak zrobi∏, to czy to by nas wzmocni∏o, czy os∏abi∏o?

Ksi´ga Joba podejmuje te trudne pytania. Ks. Joba opowiada o
historii pewnego prawego m´˝czyzny, który wielce cierpia∏. To,
jak radzi∏ sobie z przeciwnoÊciami i czego nauczy∏ si´ z tego do-
Êwiadczenia, mo˝e daç nam wa˝nà lekcj´ o naszym cierpieniu i
smutku, jaki nas otacza. Pan wykorzysta∏ histori´ Joba, aby na-
uczaç Proroka Józefa Smitha na temat problemów, kiedy Prorok
przebywa∏ w wi´zieniu Liberty i zastanawia∏ si´, dlaczego
cierpi (zob. NiP 121:1–33). Podczas czytania Ks. Joba zastanów
si´, czego dowiadujesz si´ o planie Ojca Niebieskiego i jakie
miejsce w tym planie zajmuje cierpienie.

Przygotowanie do przestudiowania
Ks. Joba
Chocia˝ niewiele wiemy na temat Joba, prawdopodobnie ˝y∏ on
w czasach patriarchów (Abrahama, Izaaka i Jakuba). Jego ksi´ga
znajduje si´ w „poetyckiej” cz´Êci Biblii, poniewa˝ historia opo-
wiedziana jest w takiej w∏aÊnie formie, co czyni jà, byç mo˝e,
jednà z najtrudniejszych do przeczytania i zrozumienia ksiàg w
Starym Testamencie. Jednak˝e poetycka oprawa tej historii po-
zwala na g∏´bsze jej odczuwanie. Jako ˝e poezja powinna byç
czytana na g∏os, mo˝esz spróbowaç przeczytaç kilka wersetów
w ten sposób i zobaczyç, czy lepiej zrozumiesz uczucia zawarte
w Ks. Joba i jej znaczenie. 

Jak reagujesz, kiedy przytrafia ci si´ coÊ z∏ego? Co czujesz
do stosunku do Boga? Czy darzysz Boga lub siebie innymi
uczuciami, jeÊli przytrafia ci si´ coÊ niedobrego, a ty „nie
zrobi∏eÊ nic z∏ego”? Ks. Joba 1 opowiada, jak zareagowa∏ Job
na to, co mu si´ przydarzy∏o. Zastanów si´, w jaki sposób ty
zareagowa∏byÊ w takiej samej sytuacji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joba 1

Ks. Joba 1:6–12 — Czy Bóg i Szatan naprawd´
zawarli porozumienie?
Oczywiste jest, ˝e Pan ma moc nad Szatanem i nie musi z nim
„negocjowaç”. Z Ks. Joba 1:6–12 dowiadujemy si´, ˝e Pan by∏
zadowolony ze sposobu ˝ycia, jakie wiód∏ Job, ale pozwoli∏
Szatanowi kusiç go i wystawiç go na próby. Ks. Joba 2 zawiera
opis podobnej sytuacji. Zwróç uwag´ na to, ˝e w obu przypad-
kach wypróbowywania Joba, to Pan ustanawia∏ „zasady” doty-
czàce tego, co Szatan mo˝e i czego nie mo˝e uczyniç. Mo˝emy
byç pewni, ˝e tak d∏ugo, jak jesteÊmy wierni Panu, On nigdy
nie pozwoli Szatanowi na wystawienie nas na wi´ksze próby,
ni˝ mo˝emy znieÊç (zob. I List do Koryntian 10:13).

Studiowanie pism Êwi´tych

Napisz rekomendacj´ dla Joba

Co byÊ powiedzia∏ o Jobie w oparciu o to, co przeczyta∏eÊ w
rozdziale 1, gdyby sk∏ada∏ on podanie o prac´ i poprosi∏ ci´ o
list polecajàcy, w którym mia∏byÊ napisaç, jakà jest osobà?

Tak samo czy inaczej?

Opisz, jak zareagowa∏ Job na to, co si´ mu przydarzy∏o i napisz,
jak, twoim zdaniem, w tej sytuacji zareagowaliby prawi ludzie?

B

A

stroniàcy (w. 1, 8) — unikajàcy

poÊwi´ciç (w. 5) — byç czy-
stym przed Panem dzi´ki
obrz´dom

za darmo (w. 9) — za nic

wystawili trzy hufce (w. 17) —
uformowali trzy grupy

Ks. Joba 1

Job traci wszystko poza...

Ksi´ga Joba
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Job zda∏ sprawdzian, jaki otrzyma∏ w Ks. Joba 1, ale Pan
pozwoli∏ Szatanowi dotknàç go jeszcze bardziej. Ks. Joba 2
jeszcze raz pokazuje, jak Job zareagowa∏ na swe próby.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joba 2

Studiowanie pism Êwi´tych

Podziel si´ swojà opinià

Na podstawie wydarzeƒ opisanych w Ks. Joba 1–2 napisz o jed-
nej rzeczy, której by∏oby ci najtrudniej doÊwiadczyç i wyjaÊnij,
dlaczego, twoim zdaniem, by∏aby to tak ci´˝ka próba.

Chocia˝ Job nie wini∏ Boga za swe problemy, Ks. Joba poka-
zuje nam, jak bardzo by∏ zniech´cony.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joba 3

Studiowanie pism Êwi´tych

Odnajdê symboliczne s∏owa

Wypisz trzy s∏owa z Ks. Joba 3, które, twoim zdaniem, opisujà
uczucia Joba i wyjaÊnij, dlaczego wybra∏eÊ w∏aÊnie te.

A

podra˝niç (w. 8) — obudziç

Ks. Joba 3

Dlaczego si´ narodzi∏em?

A

trwa jeszcze w swej pobo˝no-
Êci (w. 3) — pozostaje wierny

skorupa (w. 8) — pot∏uczone
naczynie gliniane

trwasz w swej pobo˝noÊci
(w. 9) — pozostajesz wierny

ból (w. 13) — smutek i
wielki ˝al

Ks. Joba 2

Wi´cej prób dla Joba

Ks. Joba 4–31 zawiera rozmowy Joba i jego trzech przyja-
ció∏, którzy przyszli si´ z nim zobaczyç (zob. Ks. Joba
2:11–13). Ka˝dy przyjaciel na swój w∏asny sposób powie-
dzia∏ Jobowi, ˝e Bóg karze grzeszników, a wi´c Job musia∏
zgrzeszyç. Jednak˝e na podstawie rozdzia∏u 1 wiesz, ˝e Job
nie zgrzeszy∏. Kiedy Job próbowa∏ broniç siebie i swej pra-
woÊci, owi „przyjaciele” oskar˝yli go o przechwa∏ki. Job wy-
jaÊni∏, ˝e zna wielu niegodziwców, którzy nie doÊwiadczyli
tego rodzaju kar, jakie jego spotka∏y. „Przyjaciele” zareago-
wali w ten sposób, ˝e zacz´li zach´caç go do pokuty, aby
Bóg móg∏ wycofaç próby. Jednak˝e Job obstawa∏ przy tym,
˝e nie jest winny pope∏nienia z∏ych czynów.

Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Joba 19:25–26

1. Przeczytaj Ks. Joba 14:14, znajdê pytanie, jakie zada∏ Job i za-
pisz w swoim notatniku odpowiedê na to pytanie. Nast´pnie
przeczytaj Ks. Joba 19:23–27 i streÊç, jak póêniej Job na nie od-
powiedzia∏.

2. Jak myÊlisz, dlaczego Êwiadectwo Joba, zapisane w Ks. Joba
19:25–26 by∏o dla niego tak wa˝ne w chwili, gdy je wypo-
wiedzia∏?

Ks. Joba 32–37 zawiera s∏owa m´˝czyzny o imieniu Elihu.
Nie jesteÊmy pewni, kiedy do∏àczy∏ do grupy, ale najwi-
doczniej przys∏uchiwa∏ si´ rozmowie pomi´dzy Jobem a
trzema m´˝czyznami. Nie zabiera∏ g∏osu, poniewa˝ by∏
m∏odszy i mia∏ szacunek dla starszych (zob. Ks. Joba 32:4).
Kiedy w koƒcu Elihu postanowi∏ przemówiç, skrytykowa∏
Joba za to, ˝e twierdzi∏, i˝ jest niewinny. Elihu uwa˝a∏, ˝e
Job mówiàc o swej niewinnoÊci sugeruje, i˝ Bóg jest nie-
sprawiedliwy bàdê niedoskona∏y, skoro pozwala mu cier-
pieç. Elihu skrytykowa∏ te˝ przyjació∏ Joba, poniewa˝ tak
naprawd´, poza pot´pieniem go jako grzesznika, nie udzie-
lili mu innej odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpi. Elihu

Ks. Joba 32–37

Czwarty przyjaciel

A

Ks. Joba 4–31

Przyjaciele Joba 
udzielajà mu rad
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zaproponowa∏ trzeci punkt widzenia. G∏osi∏ wielkoÊç Boga i
niemo˝noÊç ludzkà, by zrozumieç zamys∏ Boga w taki spo-
sób, który pozwala∏by na wyjaÊnienie wszystkiego, co si´
dzieje. Zasugerowa∏, ˝e cierpienie nie zawsze jest karà za
grzech, ale jako ˝e Bóg czyni dla Swych dzieci dobro, cier-
pienie mo˝e w jakiÊ sposób przynieÊç cz∏owiekowi korzyÊç.

Pan w koƒcu odpowiedzia∏ na modlitwy Joba. Jednak˝e nie
odpowiedzia∏ na pytania, jakie zada∏ Job i jego przyjaciele:
Dlaczego Job cierpi? Natomiast Pan udzieli∏ odpowiedzi, za-
dajàc wi´cej pytaƒ. Odpowiedzi na pytania Pana dajà nam
szersze spojrzenie na Boga i ˝ycie, co jest niezmiernie wa˝ne
dla ludzi, którzy stawiajà czo∏a próbom swego ˝ycia.

Starszy Richard G. Scott, mówiàc o wyzwaniach ˝ycia,
powiedzia∏: 

„Kiedy zmierzacie si´ z przeciwnoÊciami, byç mo˝e powstanie
w waszych g∏owach wiele pytaƒ. Niektóre b´dà s∏u˝yç jakimÊ
u˝ytecznym celom, a inne nie. W Êlepy zau∏ek poprowadzà
was pytania typu: ‘Dlaczego przytrafi∏o si´ to w∏aÊnie mnie?
Dlatego teraz musz´ tak cierpieç? Czym sobie na to zas∏u˝y-
∏em?’ Zadawanie pytaƒ, które odzwierciedlajà sprzeciw wobec
woli Bo˝ej, nie przyniesie niczego dobrego. Zapytajcie raczej:
‘Co mam uczyniç? Czego ma mnie nauczyç to doÊwiadcze-
nie? Co mam zmieniç? Komu mam pomóc? W jaki sposób
mam przypomnieç sobie w czasie prób o wielu b∏ogos∏awieƒ-
stwach?’ [...]

To ˝ycie jest doÊwiadczeniem g∏´bokiego zaufania — zaufania
Jezusowi Chrystusowi, zaufania Jego naukom, zaufania w∏a-
snym mo˝liwoÊciom, kiedy jesteÊmy prowadzeni przez Ducha
Âwi´tego, by stosowaç si´ do tych nauk. [...] Zaufanie oznacza
dobrowolne pos∏uszeƒstwo bez znajomoÊci koƒca na samym
poczàtku (zob. Przyp. Salomona 3:5–7). Aby wydawa∏o ono
owoce, wasze zaufanie Panu musi byç silniejsze i trwalsze,
ni˝ wasza pewnoÊç co do waszych osobistych uczuç i do-
Êwiadczeƒ” (w: Conference Report, paêdz. 1995, 18–19 lub
Ensign, list. 1995, 17).

Ks. Joba 38–39 daje nam poj´cie o tym, co pomog∏oby Jo-
bowi wykazaç si´ wi´kszym zawierzeniem Panu tak, aby
pe∏niej zaufa∏, ˝e bez wzgl´du na próby, jakich doÊwiadcza,
przyniosà mu one korzyÊci.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joba 38

przepasz swoje biodra (w. 3)
— przygotuj si´

jego szata (w. 9) — odzienie
ziemi

Ks. Joba 38–39

Przemawia Pan

Studiowanie pism Êwi´tych

Odpowiedz na pytania Pana

1. Jak byÊ odpowiedzia∏ na pytania, jakie Pan zada∏ Jobowi?

2. Powiedz, czego, twoim zdaniem, Job powinien si´ nauczyç,
kiedy odpowiedzia∏ na pytania Pana.

Co czujesz, kiedy naprawd´ zaczynasz rozumieç wiel-
koÊç Boga?

Ks. Joba 40 odnotowuje odpowiedzi, jakich udzieli∏ Job na py-
tania Pana, kiedy postanowi∏ w krótkich s∏owach Mu odpowie-
dzieç (zob. Ks. Joba 38–39). Job po prostu okaza∏ swà pokor´ w
odpowiedzi na to, co powiedzia∏ do niego Pan. Wówczas Pan
kontynuowa∏ nauczanie Joba do koƒca rozdzia∏u 41. Przes∏anie
Pana by∏o podobne do przes∏ania z rozdzia∏ów 38–39, które
mówi, ˝e Pan sprawuje kontrol´ nad wszystkimi rzeczami i
˝e one wszystkie b´dà dla nas b∏ogos∏awieƒstwem i przyniosà
nam szcz´Êcie, kiedy ukorzymy si´ i b´dziemy pos∏uszni.

Ks. Joba 42 odnotowuje, ˝e Job przemówi∏ jeszcze raz i wy-
razi∏ to, czego si´ dowiedzia∏ od Pana oraz opisa∏ swe uczucia
w zwiàzku z tà wiedzà. Póêniej Pan powiedzia∏ przyjacio∏om
Joba, aby odpokutowali. Kilka ostatnich wersetów mówi o
tym, co na koniec przydarzy∏o si´ Jobowi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joba 42

Ks. Joba 42:6 — Czy dobrze jest nienawidziç
siebie?
Kiedy w Ks. Joba 42:6 Job powiedzia∏, ˝e odwo∏uje swoje s∏owa
(w wersji angielskiej: ˝e nienawidzi siebie — przyp. t∏um.), w
poetycki sposób wyrazi∏ wielki ˝al z powodu swych przesz∏ych,
dumnych uczynków. Takie wyrzuty sumienia sà wa˝nà cz´Êcià
pokuty i wzrastania, by staç si´ bardziej podobnymi do Boga.

odwo∏uj´ moje s∏owa (w. 6)
— nienawidz´ tego, co po-
wiedzia∏em

mój gniew zap∏onà∏ (w. 7) —
jestem bardzo z∏y

zmieni∏ los (w. 10) — uwolni∏
od cierpieƒ

wyra˝ali wspó∏czucie (w. 11)
— okazywali trosk´

Ks. Joba 40–42

Job zdaje sprawdzian

A

zorza (w. 12) — wschód s∏oƒca

ogarnà∏eÊ rozumem roz-
miary (w. 18) — zrozumia∏eÊ
wielkoÊç

Plejady, Orion, gwiazdy
Zodiaku, Niedêwiedzica (w.
31–32) — konstelacje gwiazd

w∏adztwo (w. 33) — pa-
nowanie
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Studiowanie pism Êwi´tych

Powiedz to w∏asnymi s∏owami

Napisz Ks. Joba 42:5 w∏asnymi s∏owami, nast´pnie sporzàdê no-
tatk´ o d∏ugoÊci jednego akapitu, która mówi, co, twoim zda-
niem, mia∏ na myÊli Job, kiedy wypowiedzia∏ te s∏owa.

Czego si´ dowiedzia∏?

Jak myÊlisz, co zrozumia∏ Job dzi´ki temu doÊwiadczeniu?
Zanim odpowiesz, zastanów si´ nad nast´pujàcymi pytaniami
i wypowiedzià:

• Kiedy Job odczu∏ ulg´ w swych próbach? Co zmieni∏o si´ naj-
pierw: to, co na zewnàtrz Joba, czy to, co wewnàtrz niego?

B

A

• Jak to, co zdoby∏ Job w swym póêniejszym ˝yciu (zob. Ks.
Joba 42:10–17), ma si´ do tego, co mia∏ pierwotnie (zob. Ks.
Joba 1:2–3)? Co mo˝e symbolizowaç ten przyrost?

• Starszy Richard G. Scott powiedzia∏: „Âwiadcz´, ˝e macie
Ojca Niebieskiego, który was kocha. Sk∏adam Êwiadectwo, ˝e
Zbawiciel odda∏ Swe ˝ycie dla waszego szcz´Êcia. Znam Go.
On rozumie ka˝dà waszà potrzeb´. Z ca∏à stanowczoÊcià
wiem, ˝e kiedy przyjmiecie Ich wol´ bez s∏owa skargi, pob∏o-
gos∏awià was i pokrzepià” (w: Conference Report, paêdz.
1995, 21 lub Ensign, list. 1995, 18).
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Ksi´ga Psalmów

Staro˝ytny Êpiewnik
Ksi´ga Psalmów jest zbiorem Êwi´tych wierszy, które sà s∏owami
pochwa∏y i modlitwy do Boga. Tytu∏ tej ksi´gi w j´zyku hebraj-
skim brzmi Tehilim, co oznacza „wychwalania”. Tytu∏ tej ksi´gi
w j´zyku greckim brzmi Psalmy, co oznacza „pieÊni”. Wi´kszoÊç
wierszy z tej ksi´gi zosta∏o napisanych jako pieÊni i mia∏y byç
Êpiewane przy akompaniamencie instrumentów strunowych.
Âpiew stanowi∏ cz´Êç Êwiàtynnego oddawania czci i publicznych
wydarzeƒ, takich jak pogrzeby, Êluby i inne uroczystoÊci.

Jak wspomniano wczeÊniej, wiele psalmów napisano po prostu
po to, by chwaliç Pana. Poza tym znajdziesz psalmy, które doty-
czà konkretnego prawa, Êwiàtyni, natury czy wydarzeƒ histo-
rycznych. Niektóre z najpi´kniejszych i najwa˝niejszych psalmów
uczà o Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Ksi´ga Psalmów jest cyto-
wana w Nowym Testamencie cz´Êciej ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga
Starego Testamentu. 

Nie znamy autorów wszystkich psalmów, chocia˝ wiele z nich
ma zaznaczonego autora. Autorem wi´kszoÊci psalmów, jak to
zaznaczono, jest król Dawid. Wspomina si´ te˝ o Moj˝eszu,
Salomonie, Asafie (muzyku Dawida) oraz kap∏anach lewickich
(synach Koracha). Czasami autor jest nieznany.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Psalmów
W lepszym zrozumieniu Ks. Psalmów mo˝e pomóc zdobycie
dodatkowej wiedzy o poezji hebrajskiej. Wi´kszoÊç wierszy jest
pisana j´zykiem emocji. Poeci nie próbujà „zdaç sprawozdania”
z wydarzeƒ, ale chcà wyraziç swe uczucia. Aby je przekazaç,
cz´sto u˝ywajà j´zyka symboli, który mo˝e nieco wyolbrzymiaç
rzeczywistoÊç. Poza tym mogà te˝ staraç si´ wyraziç swe uczu-
cia lub wywrzeç wra˝enie na odbiorcach poprzez u˝ywanie
pewnych rodzajów wzorców czy rytmów.

Poezja hebrajska tworzy pewne wra˝enie rytmu poprzez po-
wtarzanie jakichÊ myÊli za poÊrednictwem tzw. „paraleli”.
Czasami pisarz powie t´ samà rzecz na ró˝ne sposoby, a innym
razem przeciwstawi sobie nawzajem dwie idee. Zastanów si´
nad nast´pujàcym przyk∏adem z Psalmu 1. Psalm ten podany
jest poni˝ej tak, aby powtarzane myÊli by∏y pogrupowane ra-
zem. Zwróç uwag´ na to, ˝e czasami pewne idee stanowià do-
datkowy przyk∏ad pierwszej idei, podczas gdy innym razem
dalsze idee stanowià jej przeciwieƒstwo.

• Psalm 1:1–2 jest przyk∏adem przeciwieƒstwa w paralelizmie:

„Szcz´Êliwy mà˝, który nie idzie za radà bezbo˝nych / Ani
nie stoi na drodze grzeszników, / Ani nie zasiada w gronie
szyderców, 

Lecz ma upodobanie w zakonie Pana / I zakon jego roz-
wa˝a dniem i nocà”.

• Psalm 1:3–4 pokazuje symboliczny j´zyk w dwóch przeciw-
nych ideach:

Idea. „B´dzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami
wód, / Wydajàce swój owoc we w∏aÊciwym czasie, / Którego
liÊç nie wi´dnie, / A wszystko, co uczyni, powiedzie si´”. 

Przeciwna idea. „Nie tak jest z bezbo˝nymi! Sà oni bowiem
jak plewa, / Którà wiatr roznosi”. 

• Psalm 1:5 jest przyk∏adem powtarzania pewnej myÊli:

„Przeto nie ostojà si´ bezbo˝ni na sàdzie / Ani grzesznicy
w zgromadzeniu sprawiedliwych”. 

• Psalm 1:6 jest kolejnym przyk∏adem przeciwieƒstwa w
paralelizmie:



„Gdy˝ Pan troszczy si´ o drog´ sprawiedliwych, / Droga
zaÊ bezbo˝nych wiedzie do nikàd”. 

Zwróç uwag´ na to, ˝e w powy˝szym przyk∏adzie autor u˝ywa
wyobra˝eƒ, aby s∏owami odmalowaç pewien obraz. Ten sposób
pisania nadaje s∏owom wi´kszà moc. MoglibyÊmy po prostu po-
wiedzieç, ˝e cz∏owiek, który jest pobo˝ny i znajduje radoÊç w
prawach Bo˝ych, b´dzie pob∏ogos∏awiony. Jednak˝e psalmista
podaje wizerunek drzewa, zasadzonego blisko rzeki, które stale
otrzymuje Êrodki od˝ywcze i odpoczynek oraz ciàgle roÊnie i
wydaje owoce. Taki obraz przynosi wi´kszà moc umys∏owi i
sercu czytelnika czy s∏uchacza ni˝ zwyczajne zdanie, ˝e cz∏o-
wiek jest b∏ogos∏awiony.

JeÊli b´dziesz czytaç Ksi´g´ Psalmów, pami´tajàc o cechach po-
ezji hebrajskiej, oka˝e si´, ˝e psalmy b´dà dla ciebie o wiele
bardziej interesujàce i ˝e ich nauki zagoszczà w twym sercu z
wi´kszà mocà.

Jako ˝e nie jest mo˝liwe przestudiowanie ca∏ej Ksi´gi Psalmów, ten
przewodnik nakieruje ci´ na kilka wa˝nych psalmów, cytowanych
przez kronikarzy Nowego Testamentu, na psalmy, które mówià
o Zbawicielu lub które rzucajà szczególne Êwiat∏o na wa˝ne dok-
tryny ewangelii. Lecz mo˝esz przeczytaç wszystkie psalmy. Byç
mo˝e jakiÊ psalm, o którym nie wspominamy w tym przewodniku
do studiowania, stanie si´ jednym z twych ulubionych.

Psalm 22 zawiera s∏owa, jakie król Dawid wypowiedzia∏
lub zaÊpiewa∏ w odpowiedzi na to, co wydawa∏o si´ ciàg-
∏ym atakiem ze strony jego wrogów. Poszukaj, w jaki spo-
sób psalm przepowiada, co si´ stanie ze Zbawicielem,
kiedy przyjdzie w ciele.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Psalm 22

opuÊci∏ (w. 2) — odwrócili si´
i zostawi∏ mnie samego

przebywasz w chwa∏ach
Izraela (w. 4) — mieszkasz
z Izraelem

haƒba ludzi (w. 7) — odrzu-
cony przez ludzi

wzgarda, wzgardzi∏ (w. 7,
25) — znienawidzony, znie-
nawidzi∏

szydzà ze mnie (w. 8) — wy-
Êmiewajà mnie

wykrzywiajà wargi (w. 8) —
zniewa˝ajà

rozwar∏y (w. 14) — szeroko
otworzy∏y

szarpie (w. 14) — nie-
uwa˝nie je

skorupa (w. 16) — pot∏u-
czone naczynie gliniane

przylgnà∏ (w. 16) — przy-
klei∏ si´

los rzucajà (w. 19) — grajà
w gr´ losowà

suknia (w. 19) — ubranie

brzydzi∏ si´ (w. 25) — poczu∏
silnà niech´ç

Psalm 22

Psalm o Jezusie Chrystusie

Studiowanie pism Êwi´tych

Poszukaj s∏ów mówiàcych o Zbawicielu

1. Oprócz Psalmu 22 przeczytaj Ew. Mateusza 27:27–50. W swoim
zeszycie przygotuj tabelk´ podobnà do powy˝szej i zapisz, w
jaki sposób wersety z Psalmu 22 wype∏ni∏y si´ w ˝yciu Jezusa,
co zapisano w Ew. Mateusza 27.

2. Poczàwszy od wersetu 20 Psalmu 22 w s∏owach Dawida widaç
wi´kszà nadziej´. Wersety 20–32 sà jak modlitwa, lecz zawie-
rajà wa˝ne prawdy. Wybierz z wersetów 25–32 coÊ, co wyjaÊ-
nia, dlaczego b´dziemy „opowiadaç” (w. 23), „chwaliç” (w.
23–24), „wys∏awiaç” (w. 24) lub „baç si´” (w. 24) Zbawiciela
za cierpienia opisane w wersetach 2–19.

Psalm 23 jest znanym psal-
mem, który jest êród∏em
s∏ów do hymnu Âwi´tych w
Dniach Ostatnich „The Lord
Is My Shepherd” (Pan jest
pasterzem moim), który uczy
o pe∏nej mi∏oÊci trosce Pana.

Psalm 23

„Pan jest pasterzem moim”

Odsy∏acze do Ew. 
Matusza 27Co si´ sta∏o

Wersety w
Psalmie 22

2

7–9

17

19

A

n´dza ubogiego (w. 25) — k∏o-
poty cz∏owieka zmartwionego

Êluby moje spe∏ni´ (w. 26) —
dotrzymam obietnic

141



Zrozumienie pism Êwi´tych
Psalm 23

Studiowanie pism Êwi´tych

WyjaÊnij zarysowany obraz

Ty jesteÊ jednà z owiec Pana w Psalmie 23. Napisz w∏asnymi
s∏owami, co, twoim zdaniem, oznaczajà nast´pujàce wyra˝enia
z tego psalmu: „Pan jest pasterzem moim” (w. 1), „Na niwach
zielonych pasie mnie” (w. 2), „Dusz´ mojà pokrzepia” (w. 3),
„Laska twoja i kij twój mnie pocieszajà” (w. 4) oraz „kielich mój
przelewa si´” (w. 5).

Wybierz swoje ulubione wyra˝enie

Wybierz jedno wyra˝enie z Psalmu 23, które wyra˝a twe uczu-
cia wzgl´dem Pana. WyjaÊnij swój wybór.

Psalm 24 mówi o byciu z Panem, kiedy przyjdzie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Psalm 24

to, co jà nape∏nia (w. 1) —
wszystko, co na niej jest

pró˝noÊç (w. 4) — to, co nie
ma znaczenia, jest tymcza-
sowe i nie przynosi satysfakcji

nie przysi´ga ob∏udnie (w. 4)
— nie k∏amie

Psalm 24

RadoÊç z powodu 
przyjÊcia Pana

B

A

niczego mi nie braknie (w. 1)
— b´d´ mia∏ wszystko, czego
potrzebuj´

laska twoja i kij twój (w. 4)
— prosty, zakrzywiony na
jednym koƒcu kij, u˝ywany
przez pasterzy

Psalm 24:6, 10 — Co to jest „sela”?
Hebrajskie s∏owo przet∏umaczone w psalmach jako sela pocho-
dzi od s∏owa, które oznacza „podnieÊç”.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to zmienia?

Opisz, co, twoim zdaniem, zmienia to, ˝e ktoÊ naprawd´ wierzy
w prawdy wyra˝one w Psalmie 24:1.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Psalm 24:3–4

1. Zrób list´ tego, co Psalm 24:4 mówi o tym, co musimy uczy-
niç, aby wejÊç do domu Pana i stanàç przed Jego obliczem.
Opisz w∏asnymi s∏owami ka˝de s∏owo lub wyra˝enie, które
wypisa∏eÊ.

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 97:15–17 i powiedz, co te wer-
sety mówià o tym, w jaki sposób mo˝emy przebywaç w obec-
noÊci Pana. Mo˝esz zapisaç ten odsy∏acz na marginesie
swoich pism Êwi´tych obok Psalmu 24:3–4.

Studiowanie pism Êwi´tych
Wykonaj co najmniej cztery z nast´pujàcych zadaƒ (A–F)
odnoszàcych si´ do Ksi´gi Psalmów.

Porównaj idee

1. Przeczytaj Psalm 8:4–5; Moj˝esz 1:8–10. W jaki sposób do-
Êwiadczenie Moj˝esza podobne jest do doÊwiadczenia autora
Psalmu 8?

2. Napisz, co pomaga ci zdaç sobie spraw´ z wielkoÊci Boga i
zach´ca ci´ do wi´kszej pokory.

3. Odpowiedz na pytanie, zadane w Psalmie 8:5.

Proroctwo o Chrystusie

WyjaÊnij, w jaki sposób myÊli i uczucia z Psalmu 41:10 wype∏-
ni∏y si´ w ˝yciu Jezusa (zob. Ew. Mateusza 26:14–16; Ew. Jana
13:18–26).

WyjaÊnij znaczenie, zgodnie ze s∏owami
proroka

Przeczytaj Psalm 118:22, a nast´pnie Dzieje Apostolskie 4:10–12.
Napisz w∏asnymi s∏owami, co powiedzia∏ Piotr na temat tego, o
czym jest Psalm 118:22.

C

B

A

Wybrane wersety
z psalmów

Poni˝sza cz´Êç do studiowania pomo˝e ci nauczyç si´
kilku konkretnych, wa˝nych wersetów z ró˝nych

psalmów. Nie musisz czytaç ca∏ych psalmów, chocia˝
mo˝esz to zrobiç.

B

A
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PrzypowieÊç to krótkie powiedzonko, które uczy w∏aÊciwego i
moralnego zachowania. Ksi´ga PrzypowieÊci Salomona podaje
praktyczne rady, jak ˝yç wed∏ug zasad religii i zachowywaç si´
we w∏aÊciwy, moralny sposób. Wszyscy mo˝emy skorzystaç z
rad podanych w tej ksi´dze.

Przygotowanie do przestudiowania
PrzypowieÊci Salomona
W I Ks. Królewskiej 4:32 czytaliÊmy, ˝e Salomon poda∏
wiele przypowieÊci; PrzypowieÊci Salomona 1:1 mówià, ˝e
Salomon jest autorem przypowieÊci w tej ksi´dze, chocia˝
wspomniani sà te˝ inni autorzy (np., zob. PrzypowieÊci
Salomona 30:1; 31:1).

PrzypowieÊci Salomona zawierajà powiedzenia na ró˝norodne
tematy. Jeden werset mo˝e nie mieç nic wspólnego z poprzed-
nim czy nast´pnym wersetem (przypowieÊcià). Wi´kszoÊç
przypowieÊci zapisanych jest w hebrajskim stylu poetyckim,
opisanym we wprowadzeniu do Ksi´gi Psalmów.

Ksi´g´ PrzypowieÊci Salomona przestudiujesz w podobny
sposób jak Ksi´g´ Psalmów. Zamiast przestudiowaç ka˝dy
rozdzia∏, przestudiujesz i zastanowisz si´ nad niektórymi
wa˝nymi wersetami.

PrzypowieÊci Salomona

Przeglàd

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. PrzypowieÊci Salomona wykonaj szeÊç
z poni˝szych dwunastu zadaƒ (A–L).

WymyÊl tytu∏

1. Niektórzy ludzie uwa˝ajà, ˝e PrzypowieÊci Salomona 1:7;
9:10 to g∏ówny temat tej ksi´gi. Przeczytaj te wersety. 
W oparciu o to, co przeczyta∏eÊ, zapisz tytu∏ dla Ksi´gi
PrzypowieÊci Salomona. (Uwaga: S∏owo bojaêƒ, u˝yte
w tych wersetach, oznacza czeÊç lub g∏´boki szacunek
do Boga).

2. Na podstawie tego, czego doÊwiadczy∏eÊ i nauczy∏eÊ si´, wy-
jaÊnij, ˝e prawdà jest to, czego uczà te dwa wersety.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— PrzypowieÊci Salomona 3:5–6

1. Narysuj coÊ, co symbolizuje znaczenie PrzypowieÊci Salomona
3:5–6. Na przyk∏ad, mo˝esz narysowaç diagram lub rysunek z
krótkimi, przyciàgajàcymi uwag´ wyra˝eniami. Poka˝ swój ry-
sunek rodzinie i zobacz, czy zrozumieli jego wymow´, a na-
st´pnie przeczytaj fragment pisma Êwi´tego i wyjaÊnij jego
znaczenie.

2. Kto jest przyk∏adem s∏ów PrzypowieÊci Salomona 3:5–6, o
kim czyta∏eÊ w Starym Testamencie? WyjaÊnij dlaczego.

Podaj przyk∏ad

W PrzypowieÊciach Salomona 3:11–12 wyra˝enie „smaga”
oznacza karanie celem poprawienia danej osoby. Napisz
krótkà scenk´ lub historyjk´, która ukazuje prawd´ tej przy-
powieÊci.

C

B

A

Moc s∏owa

1. Wypisz wszystko, co powiedzia∏ autor Psalmu 119:97–105 na
temat tego, jakie czerpa∏ korzyÊci z tego, ˝e mia∏ s∏owo Pana i
zna∏ Jego nauki.

2. Powiedz, jak myÊlisz, w jaki sposób s∏owo Pana jest
„lampà” dla twych stóp i „Êwiat∏em” na twej Êcie˝ce.
Przeczytaj 1 Nefi 17:13.

Imiona i opisy Boga

1. Zrób list´ co najmniej pi´ciu ró˝nych imion Boga, które znajdu-
jesz w Psalmach (jest ich tam co najmniej dwadzieÊcia siedem).

2. Jak myÊlisz, dlaczego Psalmy podajà tak wiele ró˝nych imion?

E

D 3. Wypisz co najmniej pi´ç ró˝nych wyra˝eƒ, które w Psalmach
opisujà Boga (jest ich co najmniej trzydzieÊci dwa).

4. Wybierz jedno wyra˝enie z przygotowanej w∏aÊnie listy, które
najlepiej opisuje twoje uczucia wzgl´dem Pana.

Znajdê cytat

Przejrzyj kilka wybranych przez siebie psalmów. Poszukaj myÊli,
która, twoim zdaniem, by∏aby dobrym has∏em na plakat. Zapisz
to wyra˝enie i wyjaÊnij, dlaczego jà wybra∏eÊ.

F
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˚ycie bez znajomoÊci planu
Jak zmieni∏yby si´ twoje opinie i postawa wobec ˝ycia, gdybyÊ
uwa˝a∏, ˝e to ˝ycie jest naszà jedynà egzystencjà — ˝e po
Êmierci nie odpowiadamy za swoje ˝ycie?

Autor Ksi´gi Kaznodziei Salomona napisa∏ wi´kszà cz´Êç swej
ksi´gi tak, jakby wierzy∏, ˝e to ˝ycie jest wszystkim, co mamy.
Piszàc z takiego punktu widzenia, pokaza∏, jak frustrujàce mo˝e
byç ˝ycie bez ewangelii. W ostatnim rozdziale autor przyznaje,
i˝ tak naprawd´ wierzy, ˝e ˝ycie trwa po Êmierci i ˝e poniewa˝
˝ycie trwa wiecznie, nie ma ono trwa∏ego sensu czy szcz´Êcia,
jeÊli nie s∏u˝ymy Bogu, nie przygotowujemy si´ na Sàd, gdzie
wszystko, co wydawa∏o si´ „marnoÊcià” (czymÊ tymczasowym i
nie dajàcym satysfakcji), b´dzie postrzegane jako to, czym na-
prawd´ jest.

Ks. Kaznodziei Salomona 1–2 odnotowuje, co „kazno-
dzieja” (jak autor nazywa sam siebie) powiedzia∏ o swo-
ich poszukiwaniach jakiegoÊ trwa∏ego uczucia radoÊci 

Ks. Kaznodziei
Salomona 1–2

„MarnoÊç nad marnoÊciami”
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Zrób tabel´

Przygotuj tabel´ podobnà do poni˝szej i uzupe∏nij jà informacjami
na podstawie PrzypowieÊci Salomona 6:16–19 oraz w∏asnych
przemyÊleƒ i doÊwiadczeƒ na temat tego, czego „nienawidzi” Pan
(w tej ksi´dze powinno byç wymienionych siedem cech).

Udziel rady przyjacielowi

Wyobraê sobie, ˝e pomagasz komuÊ, kto zmaga si´ z pytaniem,
dlaczego powinien ˝yç wed∏ug prawa czystoÊci moralnej. Jakie
wersety z PrzypowieÊci Salomona 6:23–33 przeczyta∏byÊ jemu lub
jej? Przy ka˝dym wybranym wersecie powiedz, jak byÊ wyjaÊni∏,
czego uczy dany werset. Na przyk∏ad, jeÊli wybra∏eÊ werset 32,
móg∏byÊ zapytaç: „Jak myÊlisz, czego brakuje w przemyÊleniach
osoby, która pope∏nia cudzo∏óstwo?”

Wypróbuj

Spróbuj ˝yç wedle zasad nauczanych w PrzypowieÊciach
Salomona 15:1, 18; 16:32 przez dwa dni lub d∏u˝ej i w swoim
notatniku napisz o swoim doÊwiadczeniu.

F

E

Dlaczego, twoim zdaniem, ich
nienawidzi

Cechy, których Pan
nienawidzi

D Napisz w∏asnymi s∏owami

Napisz w∏asnymi s∏owami PrzypowieÊci Salomona 27:12. W jaki
sposób werset 12 odnosi si´ do rady, jakà otrzymujemy od pro-
roków w broszurce Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (34285 166)?

Napisz przeciwieƒstwo

Na podstawie PrzypowieÊci Salomona 30:11–14 napisz tekst w
taki sposób, by wyra˝a∏ przeciwieƒstwo tego, co znajduje si´ w
tym fragmencie. Czyli zamiast wersetów mówiàcych o niepra-
wym rodzie, napisz coÊ, co b´dzie mówiç o prawym rodzie
Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Co móg∏byÊ uczyniç, aby pomóc
w powstaniu takiego prawego rodu?

Dla wspania∏ych kobiet

PrzypowieÊci Salomona 31:10–31 podajà opis pobo˝nej ko-
biety. Wypisz pi´ç najwa˝niejszych, twoim zdaniem, cech, o
których wspomina ten fragment i wyjaÊnij, dlaczego ka˝da
z nich jest wa˝na.

JeÊli jesteÊ tak màdry...

Uwa˝a si´, ˝e Salomon jest autorem wi´kszoÊci przypowieÊci z
tej ksi´gi. Bioràc pod uwag´ to, co wiesz o ˝yciu Salomona,
znajdê przypowieÊç, która, twoim zdaniem, mog∏aby uchroniç
go przed problemami, przed którymi stanà∏ w póêniejszych la-
tach swego ˝ycia.

PrzypowieÊci na temat bogactw

Przeczytaj nast´pujàce przypowieÊci i podsumuj, co mówià na
temat bogactw: 11:4, 28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7,
9, 16, 22–23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

PrzypowieÊci na temat pracy

Przeczytaj nast´pujàce przypowieÊci i podsumuj, co mówià na
temat pracy: 6:6–11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13;
21:25–26; 24:30–34; 26:13–16; 28:19.

L

K

J

I

H

G
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i szcz´Êcia. Podczas lektury
zastanów si´, jakich uczuç
doznajesz w odniesieniu do
tego, co on widzia∏, co zrobi∏
i czego szuka∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Kaznodziei Salomona 1

Ks. Kaznodziei Salomona 2

Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób list´

Wypisz z Ks. Kaznodziei Salomona 1–2 co najmniej pi´ç rze-
czy, o których autor powiedzia∏, ˝e powinny uczyniç go szcz´Ê-
liwym, lecz tak si´ nie sta∏o. Przy ka˝dej pozycji na swojej
liÊcie zapisz odsy∏acz do wersetu, w którym to odnalaz∏eÊ.
Mo˝esz zaznaczyç w swoich pismach Êwi´tych pi´ç rzeczy ze
swojej listy.

Zgadzasz si´, czy nie?

Przeczytaj Ks. Kaznodziei Salomona 1:18. Napisz do kaznodziei
i powiedz mu, dlaczego zgadzasz si´ lub nie zgadzasz si´ z tym
zdaniem.

B

A

radoÊç (w. 1–2) — zabawa,
rozrywka, którà mamy dzi´ki
niezobowiàzujàcym zaj´ciom
z innymi

có˝ ona daje? (w. 2) — co do-
brego przynosi?

pokrzepi´ moje cia∏o winem
(w. 3) — poeksperymentuj´,
czy wino wniesie w moje ˝y-
cie nowà jakoÊç czy sens

aby moje serce mnie màdrze
prowadzi∏o (w. 3) — bym
nadal próbowa∏ nauczyç si´
màdroÊci

b´d´ si´ trzyma∏ g∏upoty (w.
3) — b´d´ robiç g∏upie rzeczy

góruje (w. 13) — jest wi´ksze

pozna∏em (w. 14) — zda∏em
sobie spraw´

co spotyka jednego, spotyka
wszystkich (w. 14) — niektóre
rzeczy przytrafiajà si´ ka˝-
demu, bez wzgl´du na to, czy
jest màdry, czy g∏upi

zaj´cie (w. 23) — praca

zmartwienie (w. 23) — smutek

gromadziç (w. 26) — prze-
chowywaç

marnoÊç (w. 2, 14) — coÊ bez
znaczenia, tymczasowe i nie
dajàce satysfakcji

po˝ytek (w. 3) — nagroda

znosi (w. 3) — wykonuje

pod s∏oƒcem (w. 3, 9) — na
ziemi

gonitwa (w. 14, 17) — tu: k∏o-
potanie si´

sta∏em si´ wielki (w. 16) —
wiele odziedziczy∏em

Ks. Kaznodziei Salomona 3 opowiada, w jaki sposób ˝ycie
mo˝e staç si´ êród∏em frustracji. Zarówno niegodziwym,
jak i prawym, màdrym, jak i g∏upim przydarzajà si´ dobre i
z∏e rzeczy. Rozdzia∏ 3 koƒczy si´ tym, ˝e choç dobre i z∏e
rzeczy spotykajà wszystkich, cz∏owiek jest szcz´Êliwszy,
jeÊli wiedzie dobre ˝ycie i szuka radoÊci — nawet jeÊli owa
radoÊç nie trwa d∏ugo. Mówiàc innymi s∏owy, jeÊli dobro i
z∏o spotyka wszystkich, mo˝emy równie˝ cieszyç si´ do-
brem, kiedy ono jest.

Ks. Kaznodziei Salomona 3:1–8 to jedne z najcz´Êciej cyto-
wanych wersetów tej ksi´gi. Jednak˝e mogà byç êle rozu-
miane. Mówiàc, ˝e ka˝da rzecz ma swój czas, kaznodzieja
mówi po prostu o tym, ˝e sà pewne wydarzenia, które poja-
wià si´ w ˝yciu ka˝dej osoby. Nie sugeruje, ˝e ka˝dy z nas
ma czas, by zabijaç lub czas, by nienawidziç czy robiç inne
z∏e rzeczy. Nigdy nie ma w∏aÊciwego czasu na niepos∏u-
szeƒstwo przykazaniom.

Czy jest jakiÊ sposób ˝ycia, który sprawia, ˝e ludzie sà
szcz´Êliwi, nawet kiedy nie wierzà lub nie akceptujà prawd
na temat Boga, Jego przykazaƒ i ˝ycia wiecznego? Mimo
˝e kaznodzieja widzia∏ na Êwiecie wiele „marnoÊci”, w roz-
dzia∏ach 4–5 przyznaje, ˝e sà jeszcze na Êwiecie rzeczy,
które warto robiç, które wiodà ludzi ku wi´kszemu szcz´Ê-
ciu, a które w innym przypadku (bez znajomoÊci planu
Boga) nie mia∏yby dla niego wi´kszego sensu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Kaznodziei Salomona 4

ucisk (w. 1) — z∏e rzeczy, które
przytrafiajà si´ ludziom

pokonaç (w. 12) — zwyci´˝yç

nie przyjmuje ostrze˝enia
(w. 13) — nie chce si´ na-
uczyç i byç poprawionym

Ks. Kaznodziei
Salomona 4–5

Co sprawia, ˝e jesteÊ 
szcz´Êliwy?

Ks. Kaznodziei
Salomona 3

Uczyƒ z ˝ycia coÊ dobrego, 
kiedy tylko mo˝esz
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Ks. Kaznodziei Salomona 5

Studiowanie pism Êwi´tych

Odszukaj kilka dobrych rad

Ks. Kaznodziei Salomona wspomina kilka rzeczy, które wcià˝
majà sens, nawet jeÊli „wszystko [to] marnoÊç”. Napisz o dwóch
rzeczach, o jakich przeczyta∏eÊ w Ks. Kaznodziei Salomona 4–5,
a które stanowi∏yby dobrà rad´ nawet dla kogoÊ, kto nie
wierzy w Boga. WyjaÊnij rad´ tak, jakbyÊ jej udziela∏ komuÊ
niewierzàcemu.

Ks. Kaznodziei Salomona 6 zawiera wi´cej przyk∏adów
tego, ˝e bogactwa, szacunek i dzieci nie sà w stanie w pe∏ni
przynieÊç szcz´Êcia. Rozdzia∏ ten koƒczy wniosek, ˝e jeÊli
ziemskie bogactwa, chwa∏a i potomstwo sà wszystkim, co
mamy, wówczas ˝ycie pozbawione jest sensu.

Po tym, jak kaznodzieja powiedzia∏, ˝e „wszystko [to] mar-
noÊç”, czyli nic tak naprawd´ nie przynosi pe∏ni szcz´Êcia,
u˝y∏ s∏ów z Ks. Kaznodziei Salomona 7–11, aby powiedzieç,
co, jego zdaniem, przynosi cz∏owiekowi pewne tymczasowe
szcz´Êcie. Nawet jeÊli „wszystko [to] marnoÊç”, g∏osi∏, ˝e
istniejà pewne Êcie˝ki ˝ycia, które przynoszà wi´cej szcz´Ê-
cia ni˝ inne.

Ks. Kaznodziei
Salomona 7–11
Szukanie pewnego 

zadowolenia w ˝yciu

Ks. Kaznodziei
Salomona 6

Wszystko jest marnoÊcià

A

nie bàdê pr´dki w mówieniu
(w. 2) — nie mów w surowy
sposób

Êluby (w. 3–4) — obietnice

sà gwa∏cone (w. 7) — straszli-
wie mieszane lub zmieniane

nie dziw si´ (w. 7) — nie
bàdê zaskoczony

korzyÊç (w. 8) — bogactwa

obfitoÊç (w. 11) — wielka
liczba

pi´kne (w. 18) — prawe

los, udzia∏ (w. 17–18) — na-
groda lub korzyÊç

Studiowanie pism Êwi´tych

Podsumuj nauki

Przeczytaj nast´pujàce wersety z Ks. Kaznodziei Salomona 7–11
i podsumuj, co kaznodzieja powiedzia∏ o tym, co cz∏owiek po-
winien wiedzieç lub zrobiç, aby posiàÊç pewnà cz´Êç szcz´Êcia i
zaznaç zadowolenia w ˝yciu: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13; 9:4–10;
10:8, 12–14; 11:1, 8–10.

Co byÊ czyni∏ podczas ostatnich dni ˝ycia, gdybyÊ wiedzia∏,
˝e za tydzieƒ umrzesz?

Ks. Kaznodziei Salomona 12 zawiera koƒczàce przes∏anie ka-
znodziei. Przypomnia∏ m∏odym, aby wiedli dobre ˝ycie, póki
jeszcze mogà, poniewa˝ nadejdzie dzieƒ, w którym umrà.
Ostatnie dwa wersety z Ks. Kaznodziei Salomona 12 dajà nam
pierwszy prawdziwy dowód na to, ˝e autor wierzy w wiecznà
natur´ ˝ycia. Wersety te sugerujà, i˝ w pierwszych jedenastu
i pierwszej po∏owie dwunastego rozdzia∏u kaznodzieja próbo-
wa∏ udowodniç, ˝e ˝ycie bez Boga ma niewielkie znaczenie,
lecz sensu nadaje mu prowadzenie dobrego ˝ycia. Dobre ˝ycie
ma jeszcze wi´kszy sens, kiedy wiemy, ˝e ˝ycie jest wieczne i
˝e pewnego dnia staniemy przed Bogiem i zostaniemy osà-
dzeni. Z tego powodu ostatnie dwa wersety Ks. Kaznodziei
Salomona 12 oddajà prawdziwe przes∏anie tej ksi´gi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Kaznodziei Salomona 12

Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób plakat

1. Przygotuj plakat (o wielkoÊci co najmniej jednej kartki z no-
tatnika) przedstawiajàcy, co Ks. Kaznodziei Salomona mówi
na temat tego, co jest obowiàzkiem ka˝dego cz∏owieka.

2. Dlaczego, wedle Ks. Kaznodziei Salomona 12:13–14, mamy
wiedzieç i wype∏niaç to, co jest „obowiàzkiem ka˝dego
cz∏owieka”? 

A

dr˝eç (w. 3) — zestarzejà si´

wlec si´ b´dzie (w. 5) — b´-
dzie iÊç powoli

wieczny dom (w. 5) — Êmierç

rozwa˝a∏ (w. 9) — przywià-
zywa∏ du˝à wag´

u∏o˝y∏ (w. 9) — napisa∏

przestroga (w. 12) — ostrze-
˝enie i nauka

m´czy cia∏o (w. 12) — spra-
wia, ˝e jesteÊ zm´czony

Ks. Kaznodziei
Salomona 12

Zakoƒczenie

A
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Ksi´ga Izajasza zas∏u˝y∏a sobie na wi´cej uwagi i pochwa∏y ze
strony innych kronikarzy pism Êwi´tych ni˝ jakakolwiek inna
ksi´ga. Nefi wykorzysta∏ zapisy Izajasza, aby „przekonaç [swo-
ich braci] do wiary w Pana, ich Odkupiciela” (1 Nefi 19:23) i po-
wiedzia∏: „Dusza moja lubuje si´ w jego s∏owach” (2 Nefi 11:2).
Co wi´cej, Nefi powiedzia∏, ˝e s∏owa Izajasza spowodujà, ˝e lu-
dzie b´dà „mogli podnieÊç si´ na duchu i radowaç si´ z myÊlà o
wszystkich ludziach” (2 Nefi 11:8). Brat Nefiego, Jakub, naucza∏,
˝e ci, którzy sà z domu Izraela, powinni odnosiç s∏owa Izajasza
do siebie (zob. 2 Nefi 6:5; 11:8). Sam Zbawiciel wielce chwali∏
zapisy Izajasza.

„S∏owa Izajasza majà donios∏e znaczenie”
Izajasz jest cz´Êciej cytowany w Nowym Testamencie, ni˝ jaki-
kolwiek inny prorok. Kronikarze Ksi´gi Mormona cytowali lub
parafrazowali 35 procent Ks. Izajasza. Nauki i Przymierza oko∏o
stu razy odwo∏ujà si´ do Ks. Izajasza, cytujàc, parafrazujàc lub
interpretujàc nauki tej ksi´gi. W czasie, kiedy Chrystus przyby∏
do Nefitów po Swoim Zmartwychwstaniu, powiedzia∏, ˝e lu-
dzie powinni „dok∏adnie [rozwa˝aç], albowiem s∏owa Izajasza
majà donios∏e znaczenie” (3 Nefi 23:1).

Wa˝ne informacje dotyczàce t∏a wydarzeƒ
Ks. Izajasza
Izajasz ˝y∏ i prorokowa∏ mniej wi´cej pomi´dzy 740 a 700 r. p.n.e.
W owym czasie Asyryjczycy podbili Pó∏nocne Królestwo Izraela.
Po∏udniowe Królestwo Judy, w którym ˝y∏ Izajasz, by∏o pod
kontrybucjà Asyrii i równie˝ stawia∏o czo∏o zag∏adzie. Jednak˝e
zosta∏o oszcz´dzone, poniewa˝ król Judy, Hiskiasz, pos∏ucha∏
rady Izajasza. Izajasz ostrzeg∏ Jud´, ˝e nadal musi dokonywaç
pokuty lub zostanie zniszczona — lecz nie przez Asyri´, ale
przez Babilon.

Izajasz mówi∏ o pierwszym i drugim przyjÊciu Jezusa Chrystusa
cz´Êciej ni˝ jakikolwiek inny prorok Starego Testamentu. Mia∏ on
wyjàtkowe i natchnione metody nauczania. Wiele z jego nauk
nie odnosi si´ do jego czasów, ale do czasów Jezusa Chrystusa,
naszych czasów i do przysz∏oÊci. Czasami nawet ten sam werset
lub ich grupa mo˝e odnosiç si´ do wi´cej ni˝ jednego okresu.

W jaki sposób czytaç Ks. Izajasza
Izajasz by∏ prorokiem Boga, utalentowanym pisarzem i poetà dla
plemion Izraela. Z tego powodu niektóre z jego zapisów mogà
byç trudne do zrozumienia, kiedy zosta∏y przet∏umaczone z he-
brajskiego na inne j´zyki. Pami´taj, czego dowiedzia∏eÊ si´ na te-
mat poezji hebrajskiej we wprowadzeniu do Psalmów (zob. str.

140–141). W zrozumieniu Ksi´gi Izajasza pomogà ci zawarte tu
uwagi oraz Duch Âwi´ty. Izajasz w niezwyk∏y sposób naucza∏
swego przes∏ania, posi∏kujàc si´ pewnymi wyobra˝eniami i sym-
bolami. Przeczytasz o zarumienionym ze wstydu ksi´˝ycu, o
krainie, w której drzewa b´dà z radoÊci klaskaç w swe d∏onie i o
ksi´dze, która przemówi z prochu. JeÊli przeczytasz o tych i o in-
nych wyobra˝eniach, wykraczajàc poza nie, aby zrozumieç
uczucia i zasady, o których pisa∏ Izajasz, jego s∏owa b´dà mia∏y o
wiele wi´ksze znaczenie. Kiedy b´dziesz szukaç pomocy Ducha
Âwi´tego, oka˝e si´, ˝e Ksi´ga Izajasza stanie si´ jednà z najbar-
dziej inspirujàcych i wp∏ywowych ksiàg w ca∏ej tej ksi´dze pism
Êwi´tych.

Nie jesteÊmy pewni, czy Izajasz pisa∏ rozdzia∏y w swej ksi´dze
w takiej kolejnoÊci, w jakiej pojawiajà si´ w Biblii. Jednak˝e
wydaje si´, ˝e rozdzia∏y zosta∏y z uwagà u∏o˝one w takiej ko-
lejnoÊci, aby jak najlepiej oddaç pe∏ne przes∏anie Izajasza. Ks.
Izajasza 1 jest swoistà przedmowà do tej ksi´gi i zapowiada
oraz podsumowuje treÊç ksi´gi, mówiàc: (1) co uczynili lu-
dzie, a co jest obrazà w oczach Pana (w. 1–9), (2) dlaczego
uwa˝ali, ˝e nie muszà odpokutowaç (w. 10–15), (3) co obieca∏
Pan, jeÊli odpokutujà (w. 16–19, 25–27) oraz (4) co si´ stanie,
jeÊli nie odpokutujà (w. 20–24, 28–31).

Podczas lektury pami´taj o radzie Jakuba, brata Nefiego:
jako ˝e jesteÊmy z domu Izraela, powinniÊmy odnosiç s∏owa
Izajasza do siebie (zob. 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5). Wiele z
nauk i proroctw Izajasza odnosi si´ do nas tak, jakby wypo-
wiedzia∏ je dzisiaj.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 1

odchowa∏em (w. 2) — trosz-
czy∏em si´, karmi∏em, ubie-
ra∏em

obcià˝ony winà (w. 4) — nio-
sàcy ci´˝kie brzemi´ grzechu

z∏oÊnicy (w. 4) — grzesznicy

porzucili (w. 4) — dotkn´li,
obrazili

zdrowe (w. 6) — wolne od
rany czy choroby

Êwie˝e (w. 6) — otwarte

Ks. Izajasza 1

Izajasz wzywa Izrael 
do pokuty

Przeglàd Ks. Izajasza

G∏ówne
tematy

Odsy∏acz

Tematy

1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Juda Narody Dzieƒ
Paƒski

Sàd i
b∏ogo-

s∏awieƒ-
stwa

Jerozolima
unikn´∏a

zniszczenia;
oszcz´dzono

˝ycie Hiskiasza

Wyzwolenie
Izraela

Wyzwoli-
ciel

Izraela

Wspania∏a
przysz∏oÊç

Izraela

Sàdy Cz´Êç
historyczna Obietnice na temat Mesjasza

Ksi´ga Izajasza
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Studiowanie pism Êwi´tych

Izrael jest jak...

1. Przeczytaj Ks. Izajasza 1:2–9, 21–22, 30–31 i wypisz wszystkie
wyobra˝enia, czyli symbole, jakich u˝y∏ Izajasz do opisania
ludu Judy i ich grzechów.

2. Które z grzechów Judy sà grzechami wspó∏czesnych ludzi?

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Izajasza 1:18

Chocia˝ Pan by∏ surowy i u˝ywa∏ twardego j´zyka wobec
Izraelitów, mo˝emy odczuç Jego mi∏oÊç w sposobie, w jaki za-
prasza∏ ich do odpokutowania. Paƒskie rozwiàzanie naszych
grzechów i problemów nie zawsze mo˝e byç tak szybkie czy
∏atwe, ale b´dzie to trwa∏e rozwiàzanie.

1. Podsumuj Paƒskie rozwiàzanie problemów Judy (zob. Ks.
Izajasza 1:16–19).

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 58:42–43 i powiedz, w czym
podobna jest obietnica, jakà Pan z∏o˝y∏ w tych wersetach, do
tej, którà z∏o˝y∏ w Ks. Izajasza 1:18 i co musimy uczyniç, aby
si´ ona wype∏ni∏a.

Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa zapoczàtkuje tysiàcletni
okres pokoju na ziemi, zwany Milenium. W czasie PrzyjÊcia
Zbawiciela niegodziwi zostanà zniszczeni, ale osoby przygo-
towane na przyj´cie Go zostanà oszcz´dzone i b´dà si´ z
Nim radowaç. Co musimy zrobiç, aby si´ przygotowaç? W
bardzo dobrze znanym proroctwie Izajasz powiedzia∏ staro-
˝ytnemu i wspó∏czesnemu Izraelowi, co musi zrobiç, aby
przygotowaç si´ na spotkanie z Panem i ˝yç w Milenium.

Ks. Izajasza 2

Przyjdêcie na gór´ Pana

B

A

kraj pustynià (w. 7) — kraj
jest zniszczony

sza∏as w winnicy, budka w
polu ogórkowym (w. 8) —
tymczasowe schronienie

miasto obl´˝one (w. 8) —
atakowane miasto

resztka (w. 9) — pozosta∏a
grupa ludzi

któ˝ tego ˝àda∏ od was,
abyÊcie wydeptywali moje
dziedziƒce? (w. 12) — kto
zaprasza∏ was do mojego
domu?

ofiara daremna (w. 13) —
ofiara bez znaczenia

wyciàgacie swoje r´ce (w. 15)
— modlicie si´

broƒcie pokrzywdzonego (w.
17) — dawajcie nadziej´ tym,
którzy sà obcià˝eni, pomó˝cie
im dêwigaç brzemiona

˝u˝el (w. 22, 25) — substancje
zanieczyszczajàce metal

wytopi´ (w. 25) — oczyszcz´

To proroctwo ma dwojakie znaczenie — mo˝e odnosiç si´ do
wi´cej ni˝ jednego okresu i miejsca. Proroctwo to, jako takie,
nie tylko naucza ogólnych zasad tego, co musi uczyniç sta-
ro˝ytny Izrael, aby ustanowiç swoje królestwo, ale podaje
te˝ konkretnà lokalizacj´ tego królestwa w ostatnich dniach
przed Drugim PrzyjÊciem i Milenium.

W Ksi´dze Mormona Nefi cytowa∏ rozdzia∏y 2–14 Ks.
Izajasza. Porównanie tych rozdzia∏ów do rozdzia∏ów znaj-
dujàcych si´ w 2 Nefi mo˝e pomóc ci w lepszym zrozumie-
niu tego, co czytasz.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 2

Ks. Izajasza 2:2–4 — Góra Pana
Zwrot „góra Pana” odnosi si´ do Êwiàtyni. W Ks. Izajasza 2:2–4
Izajasz opowiada o wizji i wypowiada proroctwo, które wype∏nia
si´ na wiele sposobów. Powiedzia∏, ˝e kiedy nadejdzie taki czas,
˝e lud Pana postawi Jego samego i Jego dom ponad wszystkim
innym i kiedy b´dà aktywnie radziç si´ Go, poprzez ucz´szczanie
do Jego domu, wówczas poÊród nich b´dzie ustanowiony Syjon i
b´dà cieszyç si´ pokojem i obietnicà ˝ycia wiecznego. Wspó∏czeÊ-
ni prorocy nauczajà nas tej samej doktryny. Prezydent Howard
W. Hunter powiedzia∏: „Uczyƒmy Êwiàtyni´, poprzez oddawanie
w niej czci i zawarcie przymierzy Êwiàtynnych oraz Êlubu na
wiecznoÊç, naszym najwa˝niejszym celem podczas ˝ycia na ziemi
i przewy˝szajàcym wszystko inne doÊwiadczeniem ˝ycia doczes-
nego” (w: Conference Report, paêdz. 1995, 118 lub Ensign, list.
1994, 88).

Kolejne wype∏nienie tego proroctwa ma zwiàzek z ustanowie-
niem domu Pana na górze, która b´dzie „najwy˝szà z gór” (Ks.
Izajasza 2:2). Proroctwo to nie tylko symbolicznie mówi o posta-
wieniu Êwiàtyni w najwy˝szym punkcie naszego ˝ycia, ale te˝

wyniesiona, wywy˝szy si´
(w. 2, 11, 17) — ustawiona na
wysokim miejscu

rozstrzygaç (w. 4) — osàdzaç
lub poprawiaç

czarownicy (w. 6) — ludzie,
którzy przewidujà przysz∏oÊç

na podstawie znaków i
omenów

majestat (w. 10, 19, 21) —
wielkoÊç i moc

pycha (w. 11, 17) — duma
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dos∏ownie wype∏ni∏o si´ w dniach ostatnich poprzez lokalizacj´
siedziby g∏ównej KoÊcio∏a. Mówiàc o tym proroctwie Starszy
Bruce R. McConkie powiedzia∏: „W szczególny sposób odnosi
si´ to do Âwiàtyni Salt Lake i do innych Êwiàtyƒ budowanych
na szczytach Gór Skalistych, a w ogólny sposób odnosi si´ do
Êwiàtyni, która ma byç wybudowana w Nowej Jerozolimie, w
hrabstwie Jackson, w stanie Missouri” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 539).

Starszy B. H. Roberts naucza∏ o wa˝noÊci prawa Syjonu, kiedy
powiedzia∏: „Dla mnie prawo Syjonu — podstawowa zasada
cywilnego prawa tego kraju, zasada prawa, która wyp∏ywa
z Syjonu — jest cz´Êciowo prawem cywilnym, które ma byç
ustanowione i podtrzymywane na tej b∏ogos∏awionej ziemi
wolnoÊci i które w koƒcu b´dzie b∏ogos∏awi∏o bezpoÊrednio
lub poÊrednio i wyzwala∏o ka˝dy kraj na ca∏ym Êwiecie”
(w: Conference Report, kwiec. 1908, 108).

Studiowanie pism Êwi´tych

Przygotuj rysunek lub szkic

Przedstaw za pomocà rysunku myÊli wyra˝one w Ks.
Izajasza 2:2–3.

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

Podstawowe przes∏anie Ks. Izajasza 2:2–4 jest takie, ˝e Syjon b´-
dzie ustanowiony wtedy, gdy Izrael umieÊci Êwiàtyni´ oraz jej
obrz´dy i prawa ponad wszystkim innym w swoim ˝yciu.

1. Przeczytaj Ks. Izajasza 2:6–9 i wypisz, co, wed∏ug s∏ów Pana,
powstrzymywa∏o ludzi od otrzymania b∏ogos∏awieƒstw
Êwiàtyni w owym czasie. Podaj wspó∏czesny przyk∏ad ka˝dej
z wymienionej pozycji. (Nie zapomnij porównaç wersetu 9
do 2 Nefi 12:9).

2. Co si´ stanie, wed∏ug Ks. Izajasza 2:10–22, podczas Drugiego
PrzyjÊcia Jezusa Chrystusa ze wszystkimi, którzy nie przyjmà
Go z powodu swej dumy?

Ks. Izajasza 3 zawiera dalszy opis niegodziwego stanu
Izraela i Judy w czasach Izajasza oraz opis tego, co si´ sta-
nie z powodu ich niegodziwoÊci. Izajasz wykorzysta∏ jeden
ze swych najbardziej opisowych symboli, kiedy porówna∏
Izrael do dumnych kobiet, przystrojonych w najmodniejsze
szaty owych czasów. Kobiety te, bardzo zatroskane o swe
zewn´trzne pi´kno, zaniedba∏y prawdziwà wewn´trznà du-
chowoÊç. Mo˝emy odnieÊç te nauki do samych siebie jako
ostrze˝enie przed tym, co si´ stanie, jeÊli b´dziemy dumni i
niegodziwi.

Ks. Izajasza 3

Proroctwa przeciwko dumie

B

A

Ks. Izajasza 4 stanowi przeciwieƒstwo rozdzia∏u 3, kiedy
mówi, co si´ stanie, gdy Izrael z pokorà zwróci si´ ku Panu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 4

Studiowanie pism Êwi´tych

Zinterpretuj zarysowany obraz

Zwróç szczególnà uwag´ na obrazy, jakie Izajasz stworzy∏ w
tym krótkim rozdziale. W przeciwieƒstwie do kobiet z roz-
dzia∏u 3, kobiety opisane w Ks. Izajasza 4 sà pokorne.

1. Jaki by∏ wynik pokornych dzia∏aƒ tych kobiet, wed∏ug
wersetów 2–6?

2. Co mo˝emy zrobiç, by upodobniç si´ do tych kobiet, tak abyÊmy
zostali wyzwoleni z naszej haƒby, oczyszczeni z brudu, abyÊmy
stali si´ „pi´knym i wspania∏ym” ludem oraz byli prowadzeni i
chronieni przez Pana? (zob. w. 5–6). Zanim odpowiesz, mo˝esz
zajrzeç do nast´pujàcych fragmentów pism Êwi´tych: 2 Nefi
31:13, 17; 32:1–3; Alma 7:14–15; Moj˝esz 6:52, 57.

Ks. Izajasza 5 zawiera dalszy opis grzechów Izraela oraz
konsekwencje tych grzechów. Podczas czytania zastanów
si´, w jaki sposób grzechy ludu z czasów Izajasza podobne
sà do grzechów w naszych czasach i co stanie si´, wed∏ug
s∏ów Pana z tymi, którzy odrzucà mo˝liwoÊç pokuty.

Ks. Izajasza 5

Grzechy Izraela

A

haƒba (w. 1) — wstyd

usunie (w. 4) — oczyÊci

zgromadzenia (w. 5) — miej-
sca, gdzie spotykajà si´ ludzie

namiot (w. 6) — schronienie

ostoja (w. 6) — spokojne i
bezpieczne miejsce, z dala od
niebezpiecznych i niepo˝àda-
nych sytuacji

Ks. Izajasza 4

B∏ogos∏awieƒstwa dla 
pokornego
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 5

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 5 wykonaj zadanie A lub B.

Zinterpretuj przypowieÊç dla dzisiejszych
czasów

PrzypowieÊç w Ks. Izajasza 5:1–7 mówi o tych, którym jest dana
ewangelia. Jakie jest przes∏anie tej przypowieÊci dla dzisiejszych
cz∏onków? Podczas pisania odpowiedzi mo˝esz zastanowiç si´
nad Naukami i Przymierzami 1:27; 82:3 oraz 105:6.

Biada!

Wypisz wszystkich ludzi, o których Pan powiedzia∏, ˝e b´dzie
im „biada”, zgodnie ze s∏owami Ks. Izajasza 5:8–25 i opisz
ka˝dà grup´ ludzi w∏asnymi s∏owami.

Ks. Izajasza 6 mówi o tym, jak Izajasz zosta∏ powo∏any na
proroka i co Pan powiedzia∏ o jego proroczej misji. Wersety
1 i 5 zawierajà Êwiadectwo Izajasza o tym, ˝e widzia∏ Pana.

Ks. Izajasza 7–8

Zaufaj Panu

Ks. Izajasza 6

Izajasz widzi Pana

B

A

aby jà zdeptano (w. 5) — aby
chodzono po niej

nie b´dzie przycinana ani
okopywana (w. 6) — nikt nie
b´dzie si´ o nià troszczyç

ciernie (w. 6) — kolce lub
krzaki cierniowe

prawo (w. 7) — sprawied-
liwoÊç

bezprawie (w. 7) — rozlew
krwi

biada (w. 8, 11, 18, 20–22) —
smutek lub katastrofa

spustoszeje (w. 9) — nic nie
b´dzie

bary∏ka, korzec (w. 10) —
jednostki miary

wywy˝szony (w. 16) — pod-
niesiony, ustawiony wysoko

pustkowie bogatych (w. 17)
— pastwiska zwierzàt zo-
stanà zniszczone

rozumny (w. 21) — osoba
ostro˝na, o dobrym osàdzie

wzgardzili (w. 24) — odwró-
cili si´, znienawidzili

choràgiew (w. 26) — flaga lub
sztandar, pod którym groma-
dzi si´ i maszeruje armia

Ks. Izajasza 7–8 opowiada o pewnym szczególnym histo-
rycznym wydarzeniu w królestwie Judy, ale proroctwo od-
nosi si´ nie tylko do niego, ale te˝ zapowiada narodziny
Jezusa Chrystusa, które b´dà mia∏y miejsce ponad siedemset
lat póêniej.

Ks. Izajasza 7 wyjaÊnia, ˝e król Izraela (Królestwa Pó∏noc-
nego, zwanego te˝ Efraim) i król Syrii po∏àczyli swe si∏y,
aby stanowiç wi´kszà si∏´ militarnà. Razem mieli nadziej´
podbiç królestwo Judy (zob. w. 1–2, 5–6). Ich dzia∏ania
przestraszy∏y Achaza, króla Judy (zob. w. 2). Pan powie-
dzia∏ Izajaszowi, aby ten przekaza∏ Achazowi, ˝eby si´ nie
ba∏, poniewa˝ z pó∏nocy przyb´dà Asyryjczycy i podbijà
Syri´ oraz Efraim. Pan powiedzia∏, ˝e wype∏nienie tego pro-
roctwa b´dzie Êwiadectwem dla Judy, ˝e Pan nadal zacho-
wuje ich jako lud. Nast´pnie Izajasz da∏ Achazowi znak na
Êwiadectwo prawdziwoÊci jego s∏ów. Powiedzia∏, ˝e dzie-
wica pocznie, urodzi syna i da mu imi´ Immanuel, co zna-
czy „Bóg z nami”. Imi´ to symbolizuje fakt, ˝e Bóg b´dzie
ze Swoim ludem — Judà. Izajasz prorokowa∏ te˝, ˝e zanim
dziecko b´dzie na tyle du˝e, by odró˝niç dobro od z∏a,
Asyryjczycy podbijà zarówno króla Syrii, jak i króla panu-
jàcego w Efraim (zob. w. 14–16).

Proroctwo, znajdujàce si´ w Ks. Izajasza 7:10–16, ma o
wiele g∏´bsze znaczenie. Jednym z powodów, dla których
Bóg zachowa∏ Jud´ jako lud, by∏o to, ˝e obieca∏ zes∏aç Swego
Syna na ziemi´ poprzez lini´ plemienia Judy i potomstwo
króla Dawida. Ten Syn Bo˝y b´dzie Immanuelem. Izajasz
mówi∏ Achazowi, ˝e Bóg zachowa Jud´ w jej obecnym sta-
nie, zmagajàcà si´ z Syrià i Efraimem przez wiele lat, do-
prowadzajàc do narodzin Mesjasza.

Ks. Izajasza 8 kontynuuje opowieÊç rozpocz´tà w 7 roz-
dziale. Izajasz powiedzia∏ ludowi Judy, aby nie martwili si´
Syrià i Pó∏nocnym Królestwem Izraela, poniewa˝ Asyria
zniszczy je. Jednak˝e nowym powodem do zmartwienia b´-
dzie to, ˝e Asyria zaatakuje te˝ Jud´. Lud Judy b´dzie zasta-
nawia∏ si´ nad przy∏àczeniem si´ do innych narodów i
utworzeniem „konfederacji”, aby walczyç przeciwko Asyrii
(zob. w. 9–10). Izajasz powiedzia∏ ludziom, ˝e jeÊli zaufajà
Panu, b´dzie On ich gwarantem bezpieczeƒstwa, czyli
„Êwi´toÊcià” (w. 13–14). Izajasz ostrzega∏ ich te˝ przed s∏u-
chaniem ludzi, którzy twierdzà, ˝e otrzymujà objawienia,
ale nie pochodzà one od Boga (zob. w. 19–22).

Studiowanie pism Êwi´tych

Proroctwa o Jezusie Chrystusie

1. Napisz, gdzie i w jaki sposób pewien kronikarz Nowego
Testamentu u˝y∏ wersetu z Ks. Izajasza 7:14.

2. Przeczytaj Ks. Izajasza 8:13–14 i wyjaÊnij, w jaki sposób Jezus
jest zarówno ska∏à, na której budujemy pewny fundament
(zob. Helaman 5:12), jak i „kamieniem obrazy” i „ska∏à po-
tkni´cia” (w. 14).

A
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Ks. Izajasza 9 zawiera kolejne dobrze znane proroctwo o
przyjÊciu Jezusa Chrystusa. Werset 1 opisuje pó∏nocnà
cz´Êç Pó∏nocnego Królestwa Izraela, które by∏o pierwszym
zaatakowanym obszarem, kiedy sz∏y z pó∏nocy takie narody,
jak Asyria. Izajasz prorokowa∏, ˝e ten obszar — znany jako
„Galilea” — nie zawsze b´dzie tak niespokojny. Izajasz
obieca∏, ˝e Bóg zeÊle im Êwiat∏o i radoÊç poprzez narodziny
dzieci´cia, które z∏amie „jarzmo cià˝àce na [nich]” (Ks.
Izajasza 9:3) i b´dzie nazwany: „Cudowny Doradca, Bóg
Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksià˝´ Pokoju” (w. 5). Wszyst-
kie te imiona odnoszà si´ do Mesjasza — Króla królów — a
to proroctwo najpe∏niej sprawdzi∏o si´, kiedy Jezus wi´k-
szoÊç Swej ziemskiej s∏u˝by sp´dzi∏ na obszarze Galilei (zob.
Ew. Mateusza 4:12–16). Proroctwo to wcià˝ wype∏nia si´,
kiedy rzàdy Jezusa Chrystusa nadal obejmujà swym wiecz-
nym zasi´giem osoby, które akceptujà Go jako swego króla
i stajà si´ godne b∏ogos∏awieƒstw ˝ycia wiecznego (zob. Ks.
Izajasza 9:7).

W Ks. Izajasza 9 Pan jasno powiedzia∏, ˝e pozwoli Asyrii
podbiç dzieci Izraela w Królestwie Pó∏nocnym. Wydawa∏o
si´, ˝e proroctwa Izajasza sugerujà, i˝ Asyria zniszczy
te˝ pewnà cz´Êç królestwa Judy. Dlaczego Pan mia∏ po-
zwoliç na to, by naród niewierzàcych niegodziwców —
takich, jak naród Asyrii — podbi∏ Jego lud przymierza?
W Ks. Izajasza 10 Pan odpowiada na to pytanie. Powie-
dzia∏, ˝e z powodu niegodziwoÊci i hipokryzji Izraela nie
b´dzie ich ju˝ d∏u˝ej chroni∏. Jednak˝e Ks. Izajasza 10
wyraênie stwierdza, ˝e równie˝ Asyryjczycy zostanà uka-
rani za swà niegodziwoÊç. Nie b´dzie im wolno ca∏kowicie
zniszczyç Judy, poniewa˝ Bóg chce jeszcze wype∏niç Swà
obietnic´ dotyczàcà przyjÊcia Jego „namaszczonego”,
czyli Mesjasza (zob. Ks. Izajasza 10:27–34).

Ks. Izajasza 10

Niszczyciele zostanà 
zniszczeni

Ks. Izajasza 9

Proroctwo o przyjÊciu 
Mesjasza

Jednym z powodów, dla których Ks. Izajasza jest wa˝nà
ksi´gà w naszych czasach, jest to, ˝e tyle wydarzeƒ, które
mia∏y miejsce w czasach Izajasza, wydarzy si´ te˝ w na-
szych czasach. My równie˝ ˝yjemy w niegodziwych cza-
sach, a Pan obieca∏, i˝ niegodziwi poniosà konsekwencje
swych uczynków — tak jak w czasach Izajasza. Chocia˝ na-
sze czasy i czasy, w których ˝y∏ Izajasz, ró˝nià si´ w szcze-
gó∏ach, zasady sà takie same. Wa˝noÊci Ks. Izajasza 11
naucza∏ Prorok Józef Smith, kiedy powiedzia∏: „Ponadto,
[Moroni] zacytowa∏ jedenasty rozdzia∏ Izajasza mówiàc, ˝e
si´ wkrótce wype∏ni” (Józef Smith — Historia 1:40).

Ci, którzy kochajà Pana i starajà si´ wieÊç prawe ˝ycie, mogà
doÊwiadczyç zniech´cenia, kiedy ˝yjà poÊród tak wielkiej nie-
godziwoÊci. W czasach takiego zniech´cenia wa˝ne jest, aby
spojrzeç na plan Ojca Niebieskiego „w szerszym kontekÊcie”
i zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e prawoÊç ostatecznie zwyci´˝y i
˝e On zapewnia mo˝liwoÊç odkupienia wszystkich Swoich
dzieci. Ks. Izajasza 11 mówi o tym „szerszym kontekÊcie” i
zawiera przes∏anie nadziei, mówiàce, co uczyni Pan dla tych,
którzy chcà poznaç Jego samego i Jego wol´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 11

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 11 wykonaj zadanie A lub B.

Zinterpretuj Ks. Izajasza przy pomocy
innych fragmentów z pism Êwi´tych

1. O czym mówi Ks. Izajasza 11:1–5 wed∏ug Nauk i Przymierzy
113:1–2?

A

ró˝d˝ka (w. 1) — ga∏àê,
ga∏àzka

rozstrzyga∏ (w. 3–4) — deli-
katnie kogoÊ poprawia∏

ubogi (w. 4) — uni˝ony lub
pokorny

rózga (w. 4) — tu: symbol
w∏adzy

pas jego bioder, rzemieƒ
jego l´dêwi (w. 5) — pas

sztandar (w. 10, 12) — flaga
lub choràgiew, pod którymi
gromadzi si´ i maszeruje armia

rozproszony (w. 12) —
rozsiany

gn´biciele (w. 13) — wro-
gowie

gn´bi∏ (w. 13) — niepokoi∏

∏upiç (w. 14) — zniszczyç ja-
kieÊ miejsce i zabraç znale-
zione tam bogactwa

Ks. Izajasza 11

Przysz∏e wydarzenia
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2. Czym jest „korzeƒ Isajego” w Ks. Izajasza 11:10 wed∏ug Nauk
i Przymierzy 113:5–6?

3. Kiedy zasadniczo b´dà mia∏y miejsce wydarzenia opisane w
Ks. Izajasza 11 wed∏ug Józef Smith — Historia 1:40?

Dni ostatnie i Milenium

Ks. Izajasza 11:1–9 mówi g∏ównie o wydarzeniach w przysz∏o-
Êci. Ks. Izajasza 11:10–16 mówi o tym, co uczyni Pan, aby dopro-
wadziç do wydarzeƒ, o których mowa w wersetach 1–9.

1. Które proroctwa z Ks. Izajasza 11 ju˝ si´ wype∏ni∏y lub zaczy-
najà si´, wed∏ug ciebie, wype∏niaç?

2. Napisz o jednej nauce z Ks. Izajasza 11, która zach´ca ci´ do
pozostania wiernym Panu.

Ks. Izajasza 12 to krótki poemat, który chwali Pana za to, co
czyni, by uratowaç Swój lud. Ks. Izajasza 12 wydaje si´ byç
odpowiedzià na wspania∏e prawdy, zawarte w Ks. Izajasza
11, które mówià o Mesjaszu, zgromadzeniu Izraela w dniach
ostatnich i Milenium. Nauki z rozdzia∏u 12 mo˝na te˝ od-
nieÊç do ka˝dej osoby, która poznaje Pana, gromadzi si´ w
KoÊciele Pana i zaznaje pokoju, jakiego udzieliç mo˝e jedynie
Jezus Chrystus.

Studiowanie pism Êwi´tych

Imiona Jezusa Chrystusa

Przeczytaj nast´pujàce wersety z pierwszych dwunastu rozdzia-
∏ów Ks. Izajasza i wypisz wszystkie imiona Jezusa Chrystusa, o
których wspomnia∏ Izajasz: Ks. Izajasza 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24;
7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Powiedz, co znamiennego jest, wed∏ug
ciebie, w u˝yciu poszczególnych imion w ka˝dym wersecie. Co
ka˝de imi´ podkreÊla w charakterze lub uczynkach Pana?

Ks. Izajasza 13–14, podobnie jak rozdzia∏ 10, zawiera pro-
roctwa na temat zniszczenia kraju, który podbi∏ lud przy-
mierza z Panem. W Ks. Izajasza 10 proroctwo mówi∏o o 

Ks. Izajasza 13–14

Babilon i Lucyfer

A

Ks. Izajasza 12

Chwalcie Pana

B

Asyrii, kraju, który podbi∏ Królestwo Pó∏nocne oko∏o
725–721 r. p.n.e. Ks. Izajasza 13–14 mówi o Babilonie,
kraju, który podbi∏ Jud´ oko∏o 600–588 r. p.n.e. Staro˝ytny
Babilon by∏ jednym z najbogatszych i najbardziej Êwiato-
wych imperiów w historii. W rezultacie Pan wykorzysta∏
Babilon jako symbol ludzi, którzy koncentrujà si´ na rze-
czach tego Êwiata, i jako przeciwieƒstwo Syjonu i nieba.
Zniszczenie Babilonu, o którym prorokowano w Ks. Izajasza
13, symbolizuje to, co stanie si´ z ludêmi, którzy walczà
przeciwko ludowi Boga, i z tymi, których serca kierujà si´
ku rzeczom tego Êwiata, zamiast ku rzeczom Bo˝ym.

Ks. Izajasza 14 mówi szczególnie o królu Babilonu, którego
Izajasz porówna∏ do Lucyfera, czyli Szatana. Dzi´ki temu
rozdzia∏owi dowiadujemy si´ wi´cej o tym, jak Lucyfer sta∏
si´ Szatanem, a tak˝e o tym, co si´ jeszcze stanie z nim i
jego naÊladowcami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 14

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego byÊ za nim szed∏?

1. Ks. Izajasza 14:12–14 mówi nam o tym, jak Lucyfer sta∏ si´
Szatanem. Co jest najbardziej interesujàcego w tym, co powie-
dzia∏ Izajasz?

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 76:25–27; Moj˝esz 4:1–4 i na-
pisz o dodatkowej wiedzy, jakà zdoby∏eÊ na temat upadku
Lucyfera.

3. Co si´ ostatecznie stanie z Lucyferem, wed∏ug Ks. Izajasza
14:4–11, 15–20?

4. Jakie dodatkowe informacje zdoby∏eÊ dzi´ki Naukom i
Przymierzom 76:30, 33, 36–38, 44–46?

5. Jednym z powodów, dla których próbujemy zdobyç wiedz´ o
Jezusie Chrystusie, jest to, ˝e mo˝emy naÊladowaç Jego przy-
k∏ad i staç si´ bardziej do Niego podobni. Pisma Êwi´te po-
krótce wspominajà, w jaki sposób Szatan sta∏ si´ diab∏em, a
wi´c mo˝emy dowiedzieç si´, co musimy robiç, aby unikaç
naÊladowania go. Na podstawie swoich przemyÊleƒ na temat
upadku Lucyfera, o którym czyta∏eÊ w Ks. Izajasza 14, napisz,
dlaczego to, czego si´ dowiedzia∏eÊ, sprawia, ˝e chcesz pe∏-
niej naÊladowaç przyk∏ad Chrystusa. Napisz te˝, w jaki spo-
sób b´dziesz móg∏ lepiej unikaç Szatana i jego pokus dzi´ki
temu, czego si´ dowiedzia∏eÊ.

A

przystanie (w. 1) — przy∏à-
czy si´

ciemi´zcy (w. 2, 4) — ci, któ-
rzy panowali nad innymi i
êle ich traktowali

laska (w. 5) — przedmiot b´-
dàcy symbolem w∏adzy

pycha (w. 11) — duma

lutnie (w. 11) — instrumenty
muzyczne

wspomniany (w. 20) — o któ-
rym si´ mówi

unicestwi∏ (w. 27) — po-
wstrzyma∏

kij (w. 29) — broƒ wojenna
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Ks. Izajasza 15–23 zawiera kilka proroctw na temat znisz-
czenia narodów, które sàsiadowa∏y z Izraelem. Po tym, jak
Pan wyjawi∏ Izraelowi i Judzie, ˝e wszystkie sàsiednie na-
rody zostanà zniszczone, poda∏ im dobre powody, aby zaufali
Jemu, zamiast ufaç traktatom czy sojuszom z tymi krajami.

Ks. Izajasza 15–16 zawiera proroctwa na temat Moabu. Kraj
ten zosta∏ nazwany imieniem Moaba, który by∏ synem naj-
starszej córki Lota (zob. I Ks. Moj˝eszowa 19:37) i który osied-
li∏ si´ w tym kraju razem ze swà rodzinà. Moabici cz´sto
walczyli z Izraelitami, ale w tym czasie Izraelici mogli uwa-
˝aç sojusz z Moabem za pomocny w pokonaniu ich wrogów.

Ks. Izajasza 17 zawiera proroctwo skierowane do Damaszku
(w Syrii) i Efraima (w Królestwie Pó∏nocnym). Damaszek i
Efraim po∏àczy∏y si´ w sojuszu, aby podbiç Jud´, lecz zanim
zdo∏a∏y zaatakowaç, z pó∏nocy nadeszli Asyryjczycy i znisz-
czyli dwóch niedosz∏ych zdobywców. Ks. Izajasza 17 odno-
towuje proroctwo o zniszczeniu tych dwóch narodów i o
niektórych skutkach owego zniszczenia, jakie na nie spad∏y.

Ks. Izajasza 18 kieruje swe s∏owa do ziemi „za rzekami
Etiopów” (w. 1). Wi´kszoÊç t∏umaczy nazywa t´ ziemi´
Etiopià, którà niektórzy umieszczajà na po∏udniu Egiptu.
Rozdzia∏ 18 jest bardziej pomocny ni˝ inne rozdzia∏y w
tej cz´Êci, ale pojawia si´ du˝a ró˝nica zdaƒ co do tego, do
czego odnosi si´ rozdzia∏ 18 lub co on oznacza.

Ks. Izajasza 18 zawiera proroctwo Izajasza, które mówi, ˝e
choç lud tego narodu b´dzie „ros∏y z g∏adkà skórà” i „znany
z si∏y i podboju”, b´dzie zaproszony do zgromadzenia si´ na
Górze Syjon, gdzie zostanie dobrze przyj´ty. Szczególnie in-
teresujàcy mo˝e byç ostatni werset tego rozdzia∏u, poniewa˝
mówi o ofiarowaniu „daru” z ludzi, którzy zostali rozpro-
szeni. Zgromadzenie ludzi ziemi i przygotowanie ich na spo-
tkanie z Panem jest jednym z najwi´kszych celów KoÊcio∏a w
dniach ostatnich.

Morze Âródziemne

EGIPT
Etiopia Nil

M
o

ze 

Cze
wone

CYPR

Aszdod

Pustyn a 
Negew

Karkemisz

Tyr

Jerozolima (Dolina Wizji)

MOAB

EDOM

Damaszek

Arabia

Eufrat

Babilonia

Asyria

Tygrys

Babilon

Niniwa

MEDIA

ELAM
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Ks. Izajasza 15–23

Proroctwa przeciwko narodom,
które nie s∏u˝à Panu

Ks. Izajasza 19–20 odnotowuje proroctwa o Egipcie, który
by∏ jednym z najsilniejszych narodów na Êwiecie w czasach
Izajasza. Izajasz prorokowa∏ o tym, w jaki sposób Egipt b´-
dzie niepokojony i jak Egipcjanie nie b´dà mogli rozwiàzaç
swoich problemów dzi´ki w∏asnym zdolnoÊciom lub fa∏szy-
wym bogom. Ks. Izajasza 19 zawiera te˝ niezwyk∏e proroc-
two, ˝e w przysz∏oÊci Egipt i Izrael b´dà czciç tego samego
Boga i ˝e Pan uzdrowi Egipt. Co wi´cej, proroctwo suge-
ruje, ˝e równie˝ Asyria zostanie zjednoczona z Izraelem i
Egiptem w wielbieniu Boga.

Ks. Izajasza 20 mówi dok∏adnie o czasie, kiedy Asyria weê-
mie Egipt w niewol´ — ponownie pokazujàc ludowi Judy
powód, dla którego nie powinni ∏àczyç si´ z innym krajem
przeciwko Asyrii.

Ks. Izajasza 21 mówi o ostatecznym zniszczeniu trzech
narodów: Babilonu (w. 1–10), Edomu (w. 11–12) i Arabii
(w. 13–17).

W wersecie 10 Pan zdaje si´ mówiç szczególnie do cz∏on-
ków domu Izraela, którzy b´dà w niewoli w Babilonie oko∏o
dwustu lat po czasach Izajasza i którzy b´dà potrzebowali
zach´ty, p∏ynàcej z tego proroctwa o zniszczeniu Babilonu.

Ks. Izajasza 22 odnosi si´ do upadku Jerozolimy i mówi o
czasach, kiedy ten „ci´˝ar”, czyli przes∏anie ciemnoÊci, zo-
stanie zdj´ty, a Jerozolima zazna na zawsze pokoju. W pro-
roctwie tym Izajasz nie tylko wyjaÊni∏, co si´ stanie w
ramach zniszczenia Jerozolimy, ale wyjawi∏ te˝, dlaczego
miasto to zostanie zniszczone. Zauwa˝y∏, ˝e ludzie byli bar-
dzo dumni z tunelów i kana∏ów, które wybudowali, aby roz-
wiàzaç problemy z wodà, lecz nie oddawali czci Stwórcy
wody ani nie uznawali, ˝e wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa po-
chodzà od Niego (zob. w. 11). Krytykowa∏ ich te˝ za to, ˝e
zamiast ukorzyç si´ i odpokutowaç, urzàdzali przyj´cia, ra-
dujàc si´ z wiadomoÊci, ˝e sàsiednie narody zostanà znisz-
czone (zob. w. 12–14).

Ks. Izajasza 22 zawiera te˝ krótkà opowieÊç historycznà o
wa˝nym znaczeniu symbolicznym. Historia mówi o Szebnie,
zarzàdcy finansów Jerozolimy, który jest symbolem postawy
ludu Jerozolimy w owych czasach. Izajasz oskar˝y∏ Szebn´ o
to, ˝e by∏ dumny z powodu bogactwa Jerozolimy. Nast´pnie
Izajasz powiedzia∏, ˝e Asyryjczycy nie tylko zabiorà bogac-
twa Jerozolimie, ale te˝ najwspanialsze bogactwa Jerozolimy
b´dà „najmniejszymi” w domu króla Asyrii (zob. w. 18). Co
wi´cej, Izajasz powiedzia∏ mu, ˝e zastàpi go m´˝czyzna o
imieniu Eljakim, co po hebrajsku oznacza „Bóg sprawi, ˝e
powstaniesz”. W imieniu tym i w ca∏ej historii kryjà si´
wa˝ne symbole. Jedynie zastàpienie umi∏owania bogactw
umi∏owaniem Boga mog∏o odkupiç Jerozolim´ przed jej znisz-
czeniem. A jeÊli Jerozolima zwróci∏aby si´ do Boga, znowu
powsta∏aby jako Êwi´te miasto. Imi´ Eljakima jest jeszcze bar-
dziej symboliczne, poniewa˝ wskazuje na ZadoÊçuczynienie.
Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa Bóg spowoduje,
˝e zmartwychwstanà wszyscy ludzie i b´dà mieli mo˝liwoÊç
przezwyci´˝yç zniszczenie, rozczarowanie i Êmierç tego
Êwiata. W ostatnim wersecie rozdzia∏u 22 Izajasz sk∏ada
Êwiadectwo o wielkiej mocy tego odkupienia, porównujàc je 
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do wbicia gwoêdzia „w pewnym miejscu” tak, ˝e nie b´dzie
go mo˝na wyciàgnàç. Obraz ten symbolizuje trwa∏e odkupie-
nie, jakie ofiaruje Jezus Chrystus, sposób, w jaki umrze oraz
pewne zbawienie dla ca∏ej ludzkoÊci.

Ks. Izajasza 23 zawiera proroctwo o Tyrze, mieÊcie w
Fenicji i jest ostatnim z rozdzia∏ów prorokujàcych o upadku
narodów, sàsiadujàcych z Izraelem i Judà. Tyr by∏ miastem
koncentrujàcym si´ na kupowaniu i sprzedawaniu bogactw
Êwiata. Dla mieszkaƒców Tyru rzeczy tego Êwiata zawsze
by∏y wa˝niejsze od ka˝dej innej rzeczy — nie wy∏àczajàc
Boga. Izajasz mówi o Tyrze jako o nierzàdnicy. Jest tak, w
pewnym sensie, z tego powodu, ˝e ludzie sprzedawali za
pieniàdze siebie i swoje Êwi´te relacje z Bogiem — co przy-
pomina nierzàdnic´, która sprzedaje swà Êwi´tà cnot´ za
pieniàdze.

Po tym, jak kilka rozdzia∏ów porusza∏o temat zniszczenia
ró˝nych narodów (zob. Ks. Izajasza 13–13), Ks. Izajasza
24 mówi o bardziej powszechnym zniszczeniu ca∏ej ziemi.
Rozdzia∏ ten odnosi si´ szczególnie do Izraelitów i do tego,
co si´ z nimi stanie z powodu ich niegodziwoÊci. Jednak˝e
odnosi si´ te˝ do dni ostatnich, poprzedzajàcych Drugie
PrzyjÊcie.

Choç Ks. Izajasza 24 wydaje si´ bardzo zniech´cajàca, po-
niewa˝ tak wiele mówi o zniszczeniu, zawiera te˝ krótkie
przes∏anie nadziei, dotyczàce prawych, którzy zostanà
oszcz´dzeni. To pe∏ne nadziei przes∏anie jest jeszcze bar-
dziej wzmocnione w kilku nast´pnych rozdzia∏ach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 24

spustoszy (w. 1) — zniszczy

lichwiarz (w. 2) — osoba po-
bierajàca procenty z udzielo-
nej po˝yczki

doszcz´tnie (w. 3) — zupe∏nie

obumiera, usycha (w. 4, 7) —
traci si∏y

dostojnicy (w. 4) — tu: lu-
dzie dumni

splugawiona (w. 5) —
brudna, zanieczyszczona

przykazania (w. 5) — tu:
Êwi´te ceremonie

odwieczne przymierze (w. 5)
— prawa i obietnice ewangelii

po˝era (w. 6) — niszczy

muszà odpokutowaç (w. 6)
— tu: muszà zostaç ukarani

weso∏e, wesele (w. 8, 11) —
szcz´Êcie

wynios∏oÊç (w. 14) — wspa-
nia∏oÊç

od kraƒca ziemi (w. 16) —
od najodleglejszych zakàt-
ków ziemi

rabusie (w. 16) — oszuÊci

zarumieni si´ (w. 23) — za-
wstydzi si´

Ks. Izajasza 24

Zniszczenie niegodziwego 
Êwiata

Studiowanie pism Êwi´tych

Dowiedz si´ z powiàzanych fragmentów
pism Êwi´tych

1. Przeczytaj Nauki i Przymierza 5:19; 84:96–98 i napisz o tym, jak
i dlaczego Pan postàpi tak, jak zapowiedzia∏ w Ks. Izajasza 24:1.

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 1:17, 35–36; 45:31–35;
97:22–28 i wyjaÊnij, w jaki sposób ktoÊ mo˝e zostaç zacho-
wany poÊród zniszczenia, o którym prorokowano w Ks.
Izajasza 24:1–12, 19–23.

3. Na podstawie Ks. Izajasza 24:5 wypisz, w jaki sposób zgrze-
szyli ludzie tej ziemi, wed∏ug s∏ów Pana. Porównaj to, co
powiedzia∏ Pan w Ks. Izajasza, do tego, co powiedzia∏ w
Naukach i Przymierzach 1:15–16, i powiedz, co, twoim zda-
niem, oznacza Ks. Izajasza 24:5.

Cz´Êç planu zbawienia

1. Co si´ stanie z tymi, którzy zostanà zniszczeni w czasie,
kiedy wype∏ni si´ proroctwo z tego rozdzia∏u, wedle Ks.
Izajasza 24:21–22?

2. W jaki sposób osoby te zostanà „nawiedzone” wed∏ug z
Nauk i Przymierzy 138:29–35?

Ks. Izajasza 25 zawiera s∏owa wdzi´cznoÊci Izajasza za to,
co Pan czyni i co jeszcze zrobi, w∏àczajàc w to ostateczne
zniszczenie dumnych i niegodziwych oraz wynagrodzenie
pokornych, wiernych i pos∏usznych. Powiedzia∏, ˝e ci, któ-
rzy wiernie „poczekajà” na Pana (co oznacza, ˝e pozostanà
wierni Panu, kiedy b´dà oczekiwaç na wype∏nienie wszyst-
kich Jego s∏ów — nawet jeÊli w danym momencie mo˝e to
wydawaç si´ niewarte czekania), zostanà w owej chwili na-
grodzeni, a ich nagroda b´dzie wspania∏a.

Jakà pieÊƒ móg∏byÊ zaÊpiewaç, aby wyraziç Bogu swà
wdzi´cznoÊç? Ks. Izajasza 26 to pieÊƒ wdzi´cznoÊci za to,
co Pan czyni dla Swego ludu. G∏ównym powodem naszej
wdzi´cznoÊci b´dzie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
wspomniane w wersecie 19.

Ks. Izajasza 26

Pochwalna pieÊƒ Izajasza

Ks. Izajasza 25

Izajasz chwali Pana

B

A
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Ks. Izajasza 27 zawiera zestawienie Izajasza, w którym po-
równa∏ Paƒski sposób post´powania ze Swym ludem do
tego, jak ktoÊ troszczy si´ o winnic´ (zob. Ks. Izajasza 5:1–7;
Jakub 5). W tym porównaniu Pan wyjaÊni∏, ˝e niegodziwi
sà jak usch∏e ga∏´zie, które odetnie i spali, podczas gdy prawi
sà jak silne p´dy, które g∏´biej zapuszczajà korzenie, kwitnà i
„[nape∏nià] ca∏y Êwiat p∏odami” (Ks. Izajasza 27:6).

Ks. Izajasza 28 uznaje dum´ za najwi´kszy grzech
Izraelitów. Duma oddziela ludzi od b∏ogos∏awieƒstw, jakie
chce im daç Pan. W wersetach 23–29 Izajasz porówna∏
wiedz´ rolnika o zasiewach i zbiorach zbo˝a do jeszcze
wi´kszej wiedzy Pana na temat tego, jak w∏aÊciwie pra-
cowaç ze Swoimi dzieçmi.

Niektórzy ludzie, którzy znajà Bibli´ i nie sà cz∏onkami
KoÊcio∏a, czasami zadajà takie pytanie: „Skoro Ksi´ga
Mormona odgrywa tak wa˝nà rol´ w dziele Boga, to dla-
czego nie wspomina si´ o niej w Biblii?” Istnieje kilka od-
powiedzi na to pytanie, a jednà z nich jest: „Wspomina
si´ o niej!” Ks. Izajasza 29 jest jednym miejscem w Biblii,
gdzie jest mowa o Ksi´dze Mormona, choç nie jest wspo-
mniana z nazwy. Podczas czytania tego rozdzia∏u po-
szukaj proroctw, mówiàcych o ujawnieniu Ksi´gi
Mormona oraz o wp∏ywie, jaki ta ksi´ga ma na Êwiat.

Ks. Izajasza 29

Cudowne i dziwne 
post´powanie

Ks. Izajasza 28

Rada dla dumnego ludu

Ks. Izajasza 27

Pan i Jego winnica

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 29

Ks. Izajasza 29:11–12, 18–24 — O jakiej
„ksi´dze” jest mowa w tym rozdziale?
Osoby, które znajà przywróconà ewangeli´, prawdopodobnie
zauwa˝à, ˝e te wersety odnoszà si´ do Ksi´gi Mormona i do
roli, jakà odgrywa w Przywróceniu ewangelii w dniach ostat-
nich. Starszy Bruce R. McConkie powiedzia∏:

„Bardzo niewiele osób na ziemi, czy to w KoÊciele, czy poza nim,
posiada pe∏nà wizj´ tego, czym jest Ksi´ga Mormona. Niewielu
jest poÊród ludzi tych, którzy wiedzà, jakà rol´ odegra∏a i jeszcze
odegra w przygotowaniach na przyjÊcie Tego, o którym sk∏ada
nowe Êwiadectwo. [...]

[...] Ksi´ga Mormona w taki sposób wp∏ynie na ludzi, ˝e ca∏a
ziemia i wszyscy ludzie b´dà pod jej dzia∏aniem i rzàdami. [...]

[...] Nie ma wi´kszej kwestii ni˝ skonfrontowanie wspó∏czesnej
ludzkoÊci z pytaniem: Czy Ksi´ga Mormona jest zamys∏em,
wolà i g∏osem Boga, skierowanym do wszystkich ludzi?” (The
Millennial Messiah [1982], 159, 170, 179).

Studiowanie pism Êwi´tych

Wype∏nione proroctwo

1. Ks. Izajasza 29:1–6 opowiada o grupie ludzi, którzy „z prochu
[...] odzywaç si´ [b´dà]” po zniszczeniu Jerozolimy. Izajasz
powiedzia∏, ˝e b´dà „[nawiedzeni] [...] grzmotem i wstrzà-
sem, i g∏oÊnym hukiem, huraganem i wichrem, i p∏omieniem
ognia po˝erajàcego” (Ks. Izajasza 29:6). Przeczytaj 2 Nefi
26:15–17; 33:13; 3 Nefi 8:2–19; Mormon 8:23, 26, 34–35 i na-
pisz, w jaki sposób Ksi´ga Mormona wype∏nia proroctwo,
znajdujàce si´ w Ks. Izajasza 29:1–6.

2. Przeczytaj Józef Smith — Historia 1:61–65 i powiedz, w jaki
sposób opisane wydarzenie by∏o wype∏nieniem proroctwa z Ks.
Izajasza 29:11–12. Mo˝esz równie˝ przeczytaç 2 Nefi 26:9–22 i
zobaczyç, co jeszcze wersety te mówià na temat tego proroctwa.

A

Ariel (w. 1, 2, 7) — Jerozolima

ucisk (w. 2) — k∏opoty

biadanie (w. 2) — smutek

oblega∏ (w. 3) — wystawi´
przeciw tobie armi´

obstawi´ (w. 3) — zaatakuj´

duch zmar∏ego (w. 4) — ktoÊ,
kto wzywa zmar∏ego, aby
przemówi∏

tyrani (w. 5, 20) — pot´˝ni,
majàcy w∏adz´ i niegodziwi

plewa (w. 5) — lekka ∏upinka
ziarna zbó˝

warownia (w. 7) — fort,
bastion

pragnienie (w. 8) — g∏ód

zataczajcie si´ (w. 9) — poty-
kajcie si´, gdy idziecie

przepis (w. 13) — zasada

rozumny (w. 14) — màdry i
inteligentny

zamys∏ (w. 15) — plany,
decyzje

stawiaç (w. 16) — uwa˝aç

pokorny (w. 19) — uni˝ony i
pos∏uszny

szyderca (w. 20) — osoba,
która wyÊmiewa

skoƒczy si´ (w. 20) — b´dzie
zniszczony

zblednie (w. 22) — straci kolor

b∏àdzili (w. 24) — pope∏-
niali b∏´dy
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Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Izajasza 29:13–14

„Odst´pstwo” oznacza „odejÊcie”. Mówimy o „Odst´pstwie”,
kiedy myÊlimy o czasie, gdy z ziemi zabrano ludziom pe∏ni´
ewangelii oraz upowa˝nienie kap∏aƒskie do udzielania obrz´-
dów ewangelii. „Przywrócenie” odnosi si´ do pe∏ni ewangelii
oraz sprowadzenia na ziemi´ upowa˝nienia kap∏aƒskiego.

1. Przeczytaj nast´pujàce wersety z Ks. Izajasza 29 i powiedz,
czy mówià o Odst´pstwie, czy o Przywróceniu, a nast´pnie
wyjaÊnij, czego uczà o Odst´pstwie lub Przywróceniu: w.
9–10, 13–14, 15, 18–21, 24.

2. Porównaj Ks. Izajasza 29:13–14 i Józef Smith — Historia
1:18–19. Jak myÊlisz, co oznacza, ˝e Pan b´dzie post´powaç
„cudownie i dziwnie”? (zob. tak˝e w. 33–34).

3. Ks. Izajasza 29:11–12, 18–24 mówi o ksi´dze, która odegra
wa˝nà rol´ w „cudownym i dziwnym” dziele. Wypisz z tych
wersetów prawdy, które mówià o tym, co uczyni ta ksi´ga, a
nast´pnie powiedz, o której, twoim zdaniem, ksi´dze jest
mowa w tych wersetach.

Ks. Izajasza 30–32 zosta∏a napisana w czasie, kiedy Asyria
grozi∏a atakiem na Izrael po tym, jak podbi∏a sàsiednie
kraje. Wielu przestraszonych Izraelitów szuka∏o pomocy
Egiptu, aby broniç si´ przed Asyryjczykami. Jednak˝e Pan
pomóg∏ dzieciom Izraela ujÊç z niegodziwego Egiptu w
czasach Moj˝esza; walczy∏ w ich bitwach i pomóg∏ im zdo-
byç ich ziemi´ obiecanà. Zawarcie sojuszu z Egiptem za-
miast polegania na Panu, który uratowa∏ ich w przesz∏oÊci,
pokazuje, w jak niewielkim stopniu Izraelici wierzyli w
swego Boga. Izajasz radzi w rozdzia∏ach 30–32, aby w
kwestii wyzwolenia zaufali Panu, a nie Egiptowi. Izajasz
uczy∏ te˝ dzieci Izraela o b∏ogos∏awieƒstwach, jakie otrzy-
majà, jeÊli zaufajà Panu i ostrzeg∏ ich przez konsekwen-
cjami braku zaufania.

Po czym byÊ pozna∏, czy ufaç komuÊ, czy nie? Czy kiedy-
kolwiek zaufa∏eÊ komuÊ i ten ktoÊ ci´ wykorzysta∏? Komu
powinniÊmy zaufaç? Czy bardziej obawiamy si´ tego, co
mogà uczyniç inni, czy te˝ bardziej ufamy Panu, ˝e nas
pob∏ogos∏awi za naszà wiernoÊç? Czy ufamy naszej sile w
rozwiàzywaniu problemów, zamiast wypróbowaç sposób
Pana? Te pytania mogà wydawaç si´ niemàdre, ale ponie-
wa˝ wielu ludzi uwa˝a, ˝e przykazania sà „zbyt trudne”
lub nie dostrzega natychmiastowej nagrody za ich prze-
strzeganie, ufa w∏asnej mocy i w∏asnym osàdom lub mocy
i osàdom innych ludzi — w konsekwencji lekcewa˝àc
przykazania.

Ks. Izajasza 30–32

Pok∏adajcie ufnoÊç w Panu

B Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 30:15–21

Studiowanie pism Êwi´tych

W∏asnymi s∏owami

W Ks. Izajasza 30:15–21 Pan wyjaÊni∏ Izraelitom, dlaczego po-
winni zaufaç Jemu, zamiast w∏asnym si∏om, sile innych czy te˝
broni, którà wykorzystuje si´ na polu bitwy. Po przeczytaniu
tych wersetów odpowiedz w∏asnymi s∏owami na nast´pujàce
pytania:

1. Co powiedzia∏ Pan o tym, co stanie si´, jeÊli Izraelici zaufajà
w∏asnej sile? (w. 16–17).

2. Komu Izraelici powinni zaufaç? (w. 15).

3. O co Pan poprosi∏ ludzi i co potem mia∏ dla nich zrobiç, we-
d∏ug wersetów 18–21?

4. Jak myÊlisz, w jakiej sytuacji rada ta by∏aby dziÊ pomocna?

Co czujesz, kiedy myÊlisz o Drugim PrzyjÊciu Jezusa
Chrystusa. Czy wyczekujesz tego wydarzenia, czy oba-
wiasz si´ go? Ks. Izajasza 33 odnotowuje s∏owa Izajasza,
który mówi, ˝e niektórzy powinni obawiaç si´ Drugiego
PrzyjÊcia z powodu swej niegodziwoÊci i dlatego ˝e nie sà
przygotowani na to, by byç z Panem. Izajasz mówi∏ te˝ o
tych, którzy zamieszkajà z Panem i opisa∏, jacy b´dà. Ci,
którzy chcà ˝yç z Panem, powinni zwróciç uwag´ na owe
cechy i staraç si´ je rozwijaç.

Do tego momentu Ks. Izajasza 34 wydaje si´ byç najbar-
dziej surowym ze wszystkich rozdzia∏ów, które mówià o
zniszczeniu. Rozdzia∏ 34 opisuje sàdy nad niegodziwymi,
które z pewnoÊcià b´dà mia∏y miejsce — zarówno w czasach
Izajasza, jak i tu˝ przed Drugim PrzyjÊciem. Jednak˝e po-
winniÊmy pami´taç, ˝e ten straszny sàd spadnie jedynie na
tych, którzy zostali ostrze˝eni i którzy mimo wszystko wy-
brali drog´ niegodziwoÊci. Pan nie pragnie, aby jakiekolwiek
z Jego dzieci doÊwiadcza∏o tego rodzaju kary (zob. 2 Nefi
26:23–28), jednak˝e muszà wype∏niç si´ konsekwencje z∏a-
mania sprawiedliwego prawa (zob. NiP 63:33–34).

Ks. Izajasza 33–34

Drugie PrzyjÊcie 
Jezusa Chrystusa

A

maszt, sztandar (w. 17) —
znak

niedola, i ucisk (w. 20) —
próby i k∏opoty
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Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób list´

1. Przeczytaj Ks. Izajasza 33:14–17 i wypisz, jacy ludzie, wed∏ug
s∏ów Izajasza, przetrwajà zniszczenie w czasie Drugiego
PrzyjÊcia Chrystusa.

2. Powiedz, co oznacza ka˝da pozycja na twojej liÊcie.

3. Co jeszcze, wed∏ug wersetu 17, przydarzy si´ tym ludziom?

Niektóre z wczeÊniejszych rozdzia∏ów zawiera∏y mroczne
przes∏ania o zniszczeniu. Jednak˝e Izajasz zakoƒczy∏ t´
cz´Êç swoich zapisów niosàcym nadziej´ rozdzia∏em, który
zawiera b∏ogos∏awieƒstwa, jakie przyjdà do ludzi, którzy
sà wierni Panu. Kiedy zastanowimy si´ nad wspania∏ymi
b∏ogos∏awieƒstwami, jakie Pan oferuje prawym, mo˝emy
zdobyç si∏´, potrzebnà do podà˝ania Êcie˝kà pokuty i prze-
zwyci´˝enia przysz∏ych pokus.

Du˝a cz´Êç Ks. Izajasza 36–39 jest niemal taka sama, jak II Ks.
Królewska 18–20. Jedynà znamiennà ró˝nicà jest „psalm”
Hiskiasza, który znajduje si´ w Ks. Izajasza 38. JeÊli chcesz
przejrzeç, co wydarzy∏o si´ w rozdzia∏ach 36–39, mo˝esz prze-
czytaç te rozdzia∏y z Ks. Izajasza i zajrzeç do pomocy w tym
przewodniku, znajdujàcych si´ przy II Ks. Królewskiej 18–20,
na str. 123–124.

Po spisaniu wydarzeƒ historycznych w rozdzia∏ach 36–39,
Izajasz powróci∏ w rozdziale 40 do swojego proroczego i

Ks. Izajasza 40

Moc i wielkoÊç Pana

Ks. Izajasza 36–39

Historia króla Hiskiasza

Ks. Izajasza 35

Przes∏anie nadziei

A

bardziej poetyckiego stylu pisania. Wiele z wersetów w Ks.
Izajasza 40 sta∏o si´ s∏owami wspania∏ych utworów muzycz-
nych, poniewa˝ ten rozdzia∏ w pe∏ni opisuje moc Pana oraz to,
jak odkupi Swój lud. Po tym, jak Izajasz i inni prorocy cz´sto
prorokowali o zniszczeniu, Ks. Izajasza 40 stanowi wspania∏e,
niosàce nadziej´, przes∏anie dla tych, którzy zaufajà Panu.
Proroctwa rozdzia∏u 40 przepowiadajà zarówno pierwsze, jak
i drugie nadejÊcie Mesjasza. JeÊli „odniesiemy” nauki z tego
rozdzia∏u do nas samych, mogà si´ staç pi´knym i silnym
Êwiadectwem o Panu i Jego mocy w naszym ˝yciu osobistym.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 40

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 40 wykonaj dwa zadania.

Zastosuj to do siebie i innych

1. W jaki sposób móg∏byÊ zastosowaç do siebie przes∏anie z Ks.
Izajasza 40:3?

2. Opisz, w jaki sposób, twoim zdaniem, Pan dos∏ownie wype∏ni
proroctwo z Ks. Izajasza 40:4. Mo˝esz przeczytaç werset 5 i za-
stanowiç si´, w jaki sposób „ujrzy to wszelkie cia∏o pospo∏u”.

3. Opisz, w jaki sposób, twoim zdaniem, werset 4 wype∏nia si´ lub
zostanie wype∏niony w duchowy i bardziej osobisty sposób.

4. W jaki sposób wersety te mogà odnosiç si´ do kogoÊ, kto
martwi si´, czy prawoÊç jest warta wk∏adanego wysi∏ku,
skoro osobiÊcie mo˝na powróciç do ˝ycia z Bogiem lub kto
martwi si´ o to, co si´ stanie w przysz∏oÊci?

Odpowiedz na pytania z fragmentów pism
Êwi´tych

Ks. Izajasza 40:12–31 zawiera wiele pytaƒ, na które ani Pan, ani
Izajasz nie udzielajà odpowiedzi, poniewa˝ powinny byç one
oczywiste. Przeczytaj nast´pujàce wersety i odpowiedz sobie na
pytania: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28. Napisz, jakie jest, twoim
zdaniem, przes∏anie Izajasza w tych wersetach.

B

A

wyprostujcie (w. 3) — dos∏ow-
nie oznacza to wyrównajcie
poziom drogi; symbolicznie —
przygotujcie drog´; (owego
„prostowania” dokonywano
zazwyczaj w ramach przygo-
towaƒ drogi dla jakiejÊ wa˝nej
osoby, takiej jak król)

usycha, wi´dnie (w. 7–8) —
umiera

wieÊç (w. 9) — wiadomoÊç

pi´dê (w. 12) — szerokoÊç d∏oni

starczy (w. 16) — wystar-
czajàco

pusta nicoÊç, unicestwia (w.
17, 23) — bezwartoÊciowe

ba∏wan, którego ula∏, ba∏wan
ryty (w. 19–20) — bo˝ek

wykonany r´kà ludzkà przy
u˝yciu narz´dzi

ubóstwo (w. 20) — bieda

obiera sobie (w. 20) — wy-
biera ofiar´ (w tym wersecie
ofiarà jest fa∏szywy bóg)

zr´czny (w. 20) — utalen-
towany

plewa (w. 24) — niewielkie
fragmenty roÊlin, pozosta∏e
po ich wyci´ciu lub spaleniu

nie m´czy si´ (w. 28) — nie
s∏abnie

zm´czony (w. 29–31) — fi-
zycznie s∏aby, znu˝ony lub
wyczerpany
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Czczenie bo˝ków by∏o prawdopodobnie najbardziej obraêli-
wym i najbardziej oczywistym z grzechów dzieci Izraela w
czasach Izajasza. Ks. Izajasza 41–47 mówi, jak Pan przemó-
wi∏ do Swego ludu na temat tego, dlaczego powinni zaufaç
Jemu i oddawaç Mu czeÊç — zamiast ufaç bo˝kom i czciç
je. Âwiadczy∏ im, ˝e poÊród wielu innych wa˝nych tytu∏ów
i imion, jest ich Odkupicielem (to znaczy kimÊ, kto odkupi
ich od duchowej niewoli poprzez Swà ofiar´ ZadoÊçuczynie-
nia; zob. Ks. Izajasza 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24; 47:4), ich
Zbawicielem (zob. Ks. Izajasza 43:3, 11; 45:15, 21) i ich
Stworzycielem (zob. Ks. Izajasza 42:5; 43:1, 7, 15, 21;
44:24; 45:9, 11, 18). Zwróci∏ te˝ uwag´ dzieciom Izraela:
„Jestem twoim Bogiem, [...] twoim wybawicielem [...]

[...] [waszym Odkupicielem][...]

[...] waszym Âwi´tym, [...] waszym Królem” (Ks. Izajasza
43:3, 14–15).

Chocia˝ te rozdzia∏y nawo∏ujà dzieci Izraela do pokuty i po-
wrotu do Pana, nape∏nione sà nadziejà z powodu obietnicy,
˝e Pan przyjmie je, jeÊli zdecydujà si´ podà˝aç za Nim i ˝e
ma On moc zbawienia oraz odkupienia ich od wszelkich
grzechów i nieszcz´Êç.

Chocia˝ przes∏ania tych rozdzia∏ów z pewnoÊcià mogà odnosiç
si´ do naszych czasów, mia∏y szczególne znaczenie dla ˚ydów,
którzy byli w niewoli jeszcze oko∏o 150 lat po Êmierci Izajasza.
Zostali wzi´ci w niewol´, poniewa˝, jako lud, odrzucili mo˝li-
woÊç odpokutowania za ba∏wochwalstwo. Potrzebowali zbaw-
czej i odkupicielskiej mocy ofiarowanej przez Pana i zyskali
szczególnà odwag´ dzi´ki obietnicy króla Persji, Cyrusa jako
swego wyzwoliciela (zob. Ks. Izajasza 45) i dzi´ki proroctwu
o zniszczeniu Babilonu (zob. Ks. Izajasza 47).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 42:1–7

Ks. Izajasza 47:5–10

córka chaldejska (w. 5) —
lud Babilonu

pani królestw (w. 5) — naj-
wi´ksze z królestw

obcià˝y∏aÊ swoim bardzo
ci´˝kim jarzmem (w. 6) —
na∏o˝y∏aÊ ci´˝ary

nie bra∏aÊ tego do serca (w.
7) — nie zastanawia∏aÊ si´
nad tà sytuacjà

nie pami´ta∏aÊ o tym, jak to
si´ skoƒczy∏o (w. 7) — nie
myÊla∏aÊ o przysz∏oÊci

nada∏ narodom prawo, lu-
dom og∏osi∏ prawo (w. 1, 3)
— naprawi∏ b∏´dy, zaprowa-
dzi∏ sprawiedliwoÊç

utrwali prawa (w. 4) — usta-
nowi prawo, sprawdzi, czy
panuje sprawiedliwoÊç

Ks. Izajasza 41–47

Odkupiciel Izraela
Ks. Izajasza 45:1 — Kim by∏ Cyrus?
Jak czyta∏eÊ we wczeÊniejszych cz´Êciach Starego Testamentu,
Babiloƒczycy podbili Jud´ pomi´dzy 600 a 586 r. p.n.e. Oko∏o
540 r. p.n.e. imperium Medo-Perskie, pod przewodnictwem
króla Cytusa, podbi∏o Babiloƒczyków. Nied∏ugo po tym Cyrus
og∏osi∏, ˝e ˚ydzi mogà powróciç do Jerozolimy i odbudowaç
swà Êwiàtyni´.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 41–47 wykonaj dwa z
nast´pujàcych zadaƒ (A–C).

Kto to jest?

1. Przeczytaj Ks. Izajasza 42:1–7; Ew. Mateusza 12:14–21 i po-
wiedz, kim jest s∏uga, o którym pisa∏ Izajasz.

2. Wypisz dwie rzeczy z Ks. Izajasza 42:1–7, które robià na tobie
szczególne wra˝enie w opisie tego s∏ugi, i wyjaÊnij, dlaczego.

Napisz notk´ do przyjaciela

Napisz notk´, wykorzystujàc co najmniej dwie prawdy zawarte
w Ks. Izajasza 43:1–7, która mo˝e daç nadziej´ komuÊ, kto od-
czuwa zniech´cenie.

Odnajdê problem

Ks. Izajasza 47:5–10 porównuje Babilon do królowej, która utra-
ci∏a swà wspania∏oÊç i wyjaÊnia powody jej upadku.

1. Wypisz co najmniej dwa wyra˝enia, które opisujà, dlaczego
„pani” upad∏a. W∏asnymi s∏owami powiedz, co oznaczajà te
wyra˝enia.

2. Napisz o dzisiejszej sytuacji, w której ktoÊ móg∏by pope∏niç te
same b∏´dy co „pani” i powiedz, jakie, twoim zdaniem, by-
∏yby tego konsekwencje.

Uwaga: Ten rozdzia∏ stanowi poczàtek kilku kolejnych rozdzia-
∏ów, cytowanych przez kronikarzy Ksi´gi Mormona. Mo˝esz
porównaç, co napisano w Ksi´dze Mormona, z tym, co zapisano
w Ks. Izajasza, odnotowujàc wszelkie zmiany i zapisujàc, w jaki
sposób mogà one wzbogaciç znaczenie. 

Miejsce cytatu w Ksi´dze Mormona

1 Nefi 20

1 Nefi 21

2 Nefi 7

2 Nefi 8

2 Nefi 8:24–25; zob. tak˝e 3 Nefi 20:36–38

Mosjasz 15:18, 29–31; zob. tak˝e 3 Nefi
16:17–20, 20:40

3 Nefi 20:41–45

Mosjasz 14

3 Nefi 22

Rozdzia∏ w Ks.
Izajasza

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54

C

B

A

czary, zakl´cia (w. 9, 12) —
sztuki magiczne, kontakty
z fa∏szywymi duchami i

przewidywanie przysz∏oÊci
na podstawie znaków, ruchu
gwiazd itp.
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Ks. Izajasza 48 pomaga nam zrozumieç, w jaki sposób Pan
post´powa∏ z tymi, którzy zawarli z Nim przymierze, ale
lekko je traktowali, podobnie jak swoje cz∏onkostwo w
KoÊciele. Podczas czytania zastanów si´, czego rozdzia∏y te
uczà nas o trosce Pana o tych, którzy b∏àdzàc, odchodzà od
Niego. Zastanów si´ te˝, w jaki sposób móg∏byÊ wykorzystaç
te nauki, aby pozostaç wiernym swej wierze i pomóc innym,
którzy zmagajà si´ ze swym zobowiàzaniem wobec Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 48

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 48 wykonaj dwa z nast´pujà-
cych zadaƒ (A–C).

Zwróç uwag´ na ró˝nice

1. Porównaj Ks. Izajasza 48:1–2 z 1 Nefi 20:1–2. Czym si´ ró˝nià?

2. Po dokonaniu tego porównania powiedz, do kogo, twoim
zdaniem, Pan mówi∏ w tych wersetach?

Wybierz s∏owo

W Ks. Izajasza 48 Pan powiedzia∏ Izraelitom, dlaczego nie jest z
nich zadowolony. Przy ka˝dym z nast´pujàcych wersetów na-
pisz jedno s∏owo, które, twoim zdaniem, najlepiej opisuje to, co
Pan powiedzia∏ na temat Izraelitów: 4, 6, 8. (S∏owa te nie muszà
pochodziç z tych wersetów).

W jaki sposób Pan pomaga Swojemu
ludowi?

1. Na podstawie Ks. Izajasza 48:9–22 przygotuj list´ tego, co Pan
obieca∏ b∏àdzàcym Izraelitom.

C

B

A

przysi´gacie (w. 1) — obie-
cujecie

rzeczy przesz∏e (w. 3) — to, co
wydarzy∏o si´ w przesz∏oÊci

Êci´gno (w. 4) — cz´Êç cia∏a,
która utrzymuje razem mi´Ê-
nie oraz koÊci i pomaga w
ich ruchu

niewierny (w. 8) — zdrajca
lub osoba ∏amiàca obietnic´,
oszust

powstrzymywa∏em (w. 9) —
odk∏ada∏em, opóênia∏em

wytapia∏em (w. 10) — usu-
wa∏em nieczyste substancje z
metalu, poprzez ogrzewanie
go do bardzo wysokiej tem-
peratury

rozpostar∏a (w. 13) — wymie-
rzy∏a (w znaczeniu — On jà
stworzy∏)

kto z nich (w. 14) — który z
bo˝ków, fa∏szywych bogów

zwa˝a∏ (w. 18) — s∏ucha∏ i by∏
pos∏uszny

roznoÊcie (w. 20) — g∏oÊcie

Ks. Izajasza 48

Wezwanie do powrotu

2. Podaj przyk∏ad tego, jak Pan wype∏nia te obietnice w przy-
padku wspó∏czesnych ludzi.

3. Zapisz w∏asnymi s∏owami, co Pan powiedzia∏ na temat tego,
co musimy zrobiç, aby cieszyç si´ pokojem i szcz´Êciem (zob.
Ks. Izajasza 48:16–22).

W ksi´dze 1 Nefiego 19:23 Nefi powiedzia∏, ˝e przeczyta∏
swoim braciom fragmenty pism Izajasza, aby „bardziej
przekonaç ich do wiary w Pana, ich Odkupiciela”. Nefi po-
stàpi∏ zgodnie z tymi s∏owami, spisujàc Ks. Izajasza 48–49
z mosi´˝nych p∏yt na swe „mniejsze p∏yty” (zob. 1 Nefi
20–21). W 1 Nefi 22 znajduje si´ wyjaÊnienie Nefiego na
temat tego, co oznaczajà rozdzia∏y 48–49. JeÊli przeczytasz
1 Nefi 22, lepiej zrozumiesz przes∏anie Ks. Izajasza 48–49.

Wiedza, ˝e Nefi przeczyta∏ te zapisy swoim braciom, aby
pe∏niej przekonaç ich do wiary w Jezusa Chrystusa, daje
nam wskazówk´, czego mamy szukaç podczas czytania.
Kiedy przeczytasz Ks. Izajasza 49 a tak˝e rozdzia∏y 50–53,
poszukaj nauk, które wzmacniajà twà wiar´ w zbawczà
moc Jezusa Chrystusa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 49

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 49 wykonaj dwa z nast´pujà-
cych zadaƒ (A–C).

ko∏czan (w. 2) — futera∏ na
strza∏y, noszony przy pasku
lub na plecach

na darmo (w. 4) — bezsku-
tecznie

na pró˝no (w. 4) — nie przy-
niesie niczego dobrego

oszcz´dzone (w. 6) — zacho-
wane przy ˝yciu

poganie (w. 6) — ci, którzy nie
sà cz∏onkami rodziny Izraela

wzgardzony (w. 7) — na któ-
rego patrzy si´ z góry, nie-
lubiany

brzydzi si´ (w. 7) — nie-
nawidzi

spustoszony (w. 8, 19) —
miejsce, gdzie nic nie ma

biedacy (w. 13) — zmartwieni

niemowl´ (w. 15) — dziecko
karmione piersià matki

wyrysowa∏em (w. 16) —
wyry∏em

pustoszyli (w. 17) — zniszczyli

wychodzà od ciebie (w. 17) —
opuszczajà ci´

ciasna (w. 19) — ma∏a

ci´ poch∏aniajà (w. 19) — pod-
bijajà ci´

sztandar (w. 22) — choràgiew,
flaga, proporzec

∏up (w. 24–25) — to, co zdo-
byte (s∏owo „∏up” powszech-
nie okreÊla to, co zwierz´
upoluje na swoje po˝ywienie)

Ks. Izajasza 49

Przes∏anie dla rozproszonego
Izraela
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Poszukaj zagadnieƒ, które nauczajà
o Jezusie Chrystusie

Wybierz wersety z Ks. Izajasza 49, które, twoim zdaniem, opi-
sujà Jezusa Chrystusa — Jego s∏u˝b´, Jego moc lub Jego mi∏oÊç
— i wyjaÊnij, dlaczego wybra∏eÊ w∏aÊnie te wersety.

Wa˝ne uzupe∏nienie

1. Wa˝ne uzupe∏nienie Ks. Izajasza 49 stanowi 1 Nefi 21:1. Prze-
czytaj 1 Nefi 21:1 i napisz, do kogo mówi Pan w tym rozdziale.

2. Jak myÊlisz, w jaki sposób opis tych ludzi mo˝e przedstawiaç
ludzi w dzisiejszych czasach?

Odkupienie Izraela

Podstawowym tematem Ks. Izajasza 49 jest zgromadzenie, czyli
odkupienie Izraela. Znajdê werset (lub wersety), które odpowia-
dajà na nast´pujàce pytania na temat odkupienia Izraela: Kto?
Jak? Dlaczego? Napisz w swoim notatniku te pytania, a obok
nich wersety, które si´ do nich odnoszà. Mo˝esz podkreÊliç te
wersety w swoich pismach Êwi´tych i zapisaç na ich marginesie,
na jakie pytania odpowiada ka˝dy z nich.

Pami´taj, ˝e choç cz´sto mówimy o zgromadzeniu Izraelitów
jako grupy ludzi, powinniÊmy zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e
gromadzenie ma miejsce te˝ wtedy, gdy osobiÊcie gromadzimy
si´ u stóp Pana i w Jego KoÊciele. Gromadzenie Izraela mo˝emy
postrzegaç jako ich wyjÊcie spoÊród wrogów w czasach staro-
˝ytnych, jak równie˝ jako nasze osobiste gromadzenie si´ przy
Panu, po wyjÊciu z niewoli grzechu i nieprawoÊci.

Ks. Izajasza 50 kontynuuje opowieÊç rozpocz´tà w 49 rozdziale.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 50

Ks. Izajasza 50:6 — „Nadstawiam [...] moje
policzki tym, którzy mi wyrywajà brod´”
JeÊli ktoÊ chcia∏ poni˝yç innà osob´, móg∏ wyrwaç w∏osy z
brody na znak braku szacunku.

list (w. 1) — dokument
prawny

wierzyciele (w. 1) — ludzie,
którym jest si´ winnym pie-
niàdze

groêba (w. 2) — tu: g∏os

wór (w. 3) — odzienie uszyte
z czarnej skóry koêlej, przyw-
dziewane na czas smutku

zhaƒbiony (w. 7) — za-
wstydzony

krzemieƒ (w. 7) — bardzo
twardy kamieƒ, który mo˝e
wydzielaç iskry po uderzeniu
w niego stalà

kto si´ chce ze mnà prawo-
waç (w. 8) — kto chce byç
moim wrogiem

polega (w. 10) — zale˝y

Ks. Izajasza 50

Powrót do Pana

C

B

A
Ks. Izajasza 50:10 — Kto naprawd´ naÊladuje
Pana i nie jest b∏ogos∏awiony i szcz´Êliwszy?
Zaproszenie, znajdujàce si´ w Ks. Izajasza 50, aby naÊladowaç
Pana, podobne jest do tego, które wystosowa∏ król Beniamin do
swojego ludu w ksi´dze Mosjasza 2:41.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Izajasza 50 wykonaj zadanie A lub B.

Czego dowiedzia∏eÊ si´ o Jezusie
Chrystusie?

Przeczytaj Ks. Izajasza 50:5–7; 1 Nefi 19:9; Nauki i Przymierza
19:16–19 i napisz, czego te fragmenty pism Êwi´tych uczà na te-
mat tego:

1. Co zniós∏ Zbawiciel, aby dokonaç ZadoÊçuczynienia.

2. Co motywowa∏o Go do uczynienia tak niezwykle trudnej i
bolesnej rzeczy.

Podaj przyk∏ad

1. Opisz dwa rodzaje ludzi, o jakich mówi∏ Izajasz w werse-
tach 10–11.

2. Zastanów si´ nad jakàÊ sytuacjà, z jakà zmagajà si´ ludzie w
twoim wieku. Podaj przyk∏ad tego, jak w takiej sytuacji postà-
pi∏yby oba rodzaje ludzi, opisane przez Izajasza.

Kontynuujàc ten sam, niosàcy nadziej´, temat poprzednich
rozdzia∏ów, Ks. Izajasza 51–52 jest pe∏na zach´cajàcych s∏ów
skierowanych do tych, którzy ufajà Panu. W rozdzia∏ach
51–52 czytamy o wielkiej mocy, jakà ma Pan nad wszystkim
— ale szczególnie nad wrogami Izraela. Osoby b´dàce w
niewoli grzechu mogà odnieÊç te fragmenty do siebie i przy-
jàç to przes∏anie: Pan da moc Swym dzieciom, które zb∏à-
dzi∏y, ale które zaufa∏y Mu i przestrzegajà Jego przykazaƒ.

Wielu ludzi kocha i cytuje Ks. Izajasza 53, poniewa˝ jest
to poruszajàce Êwiadectwo o misji Jezusa Chrystusa.

Ks. Izajasza 53

Przepowiedziano cierpienie
Jezusa Chrystusa

Ks. Izajasza 51–52

Obudêcie si´! I przyjdêcie 
do Niego

B

A
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Rozdzia∏ ten zawiera proroc-
two Izajasza o Mesjaszu, który
zbawi Swój lud nie mieczem
i wojnà, ale pokornym cierpie-
niem. Uwa˝nie przeczytaj Ks.
Izajasza 5, a szczególnà
uwag´ zwróç na to, co Izajasz
próbowa∏ pomóc nam po-
czuç i zrozumieç na temat
Mesjasza.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 53

Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Izajasza 53:3–5

Narysuj w notatniku tabelk´ podobnà do zamieszczonej poni˝ej.
Po przeczytaniu wersetów z drugiej kolumny, znajdê werset w
Ks. Izajasza 53, który jest proroctwem o wydarzeniu, o którym
czyta∏eÊ. W trzeciej kolumnie pokrótce wyjaÊnij, dlaczego wybra-
∏eÊ dany werset z Ks. Izajasza 53 i co on mówi o Zbawicielu.

WyjaÊnienie Wype∏nienie 

Ew. Mateusza 13:54–58

NiP 19:16

Ew. ¸ukasza 22:54–62

Ew. Jana 1:11

Ew. Mateusza 26:36–46

Mosjasz 3:7

2 Nefi 9:21

Alma 7:11–13

Ew. Marka 15:25–28

Ew. Jana 19:4–12

Ew. Jana 19:38–42

NiP 45:3–5

Werset z Ks.
Izajasza 53

A

nie mia∏ postawy (w. 2) —
nie wyglàda∏ imponujàco

uroda (w. 2) — wspania∏oÊç

nie zwa˝aliÊmy na niego (w.
3) — nie uwa˝aliÊmy Go za
kogoÊ wa˝nego

nosi∏ (w. 4) — nosi∏ na ramio-
nach lub plecach

mniemaliÊmy (w 4) — uwa-
˝aliÊmy

zraniony (w. 4, 8) — ukarany

fa∏sz (w. 9) — fa∏szywe s∏owa,
nieuczciwoÊç

m´ka (w. 11) — cierpienie

poniesie (w. 11) — zniesie

∏upy (w. 12) — przedmioty lub
dobra wzi´te przez innych

wstawi∏ si´ (w. 12) — dzia∏a∏
w imieniu innego cz∏owieka

Jakie uczucia wywo∏uje to w tobie?

Po przeczytaniu wszystkich wymienionych wczeÊniej fragmentów
i ca∏ego rozdzia∏u 53 z Ks. Izajasza napisz notatk´ o jednym lub
dwóch akapitach, mówiàcà o tym, co robi na tobie najwi´ksze
wra˝enie w rozdziale 53 i co czujesz wzgl´dem tego, co Zbawi-
ciel uczyni∏ dla ciebie i dla ca∏ej ludzkoÊci.

Zwracajàc si´ do rozproszonych dzieci Izraela, które by∏y w
niewoli, Pan w Ks. Izajasza 54 porówna∏ Swoje relacje z
nimi do zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Chocia˝ byli rozdzieleni
przez pewien czas, Pan obieca∏, ˝e przyjmie ich z powrotem,
okazujàc mi∏osierdzie i dobroç oraz to, ˝e b´dzie na zawsze
ich „m´˝em” (Ks. Izajasza 54:5). T´ obietnic´ mo˝na te˝
potraktowaç jako osobiste przes∏anie nadziei dla osób pozo-
stajàcych w grzechu, które myÊlà, ˝e Pan nigdy ich nie
przyjmie, nawet jeÊli odpokutujà.

Ks. Izajasza 55 to kolejne
wezwanie Pana, aby przyjÊç
do Niego. W rozdziale 55 po-
daje wi´cej powodów, dla któ-
rych rozproszony Izrael i my
wszyscy powinniÊmy zaufaç
Mu i podà˝aç za Nim. Pierw-
sze s∏owo tego rozdzia∏u
„nu˝e” to wezwanie, aby zwró-
ciç uwag´ i przyjÊç. S∏owu

„nu˝e” zazwyczaj towarzyszy∏o machanie r´kà, by za-
ch´ciç do przyjÊcia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 55

czemu (w. 2) — dlaczego

nak∏oƒcie swojego ucha (w. 3)
— s∏uchajcie

hojny (w. 7) — dajàcy lekkà
r´kà, w du˝ej iloÊci

puste (w. 11) — nie s∏u˝àce
˝adnym celom

Ks. Izajasza 55

Zaproszenie od Pana

Ks. Izajasza 54

Dobry mà˝

B
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Ks. Izajasza 55:3–4 — Dlaczego mówi o
Dawidzie?
Imi´ „Dawid” odnosi si´ tu do Jezusa Chrystusa, który jest pra-
womocnym dziedzicem tronu Dawidowego. Co interesujàce,
imi´ Dawid po hebrajsku oznacza „umi∏owany”. Zazwyczaj,
kiedy póêniejsi prorocy Starego Testamentu odnoszà si´ do
Dawida, mówià o tronie Dawida i o Mesjaszu.

Studiowanie pism Êwi´tych

W∏asnymi s∏owami

1. Porównaj Ks. Izajasza 55:1–2 z ksi´gà 2 Nefiego 9:50–51, w któ-
rej Jakub, jak si´ wydaje, przytacza s∏owa Izajasza. WyjaÊnij
w∏asnymi s∏owami, co te wersety oznaczajà dla ciebie.

2. Jak myÊlisz, w jaki sposób ktoÊ móg∏by „kupiç” i „jeÊç” po˝y-
wienie, jakie Pan oferuje w tych wersetach? Kiedy b´dziesz
pisaç odpowiedê, pomocne mo˝e okazaç si´ przeczytanie Ew.
Jana 4:10–14 lub Ew. Jana 6:29–35, 47–51.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Izajasza 55:8–9

1. Wykonaj rysunek, który symbolizuje przes∏anie tych dwóch
wersetów.

2. W jaki sposób przes∏anie tych wersetów mo˝e nieÊç
pocieszenie?

3. Przeczytaj Jakub 4:8 i powiedz, w jaki sposób mo˝emy
zrozumieç myÊli i drogi Boga.

Ks. Izajasza 56 odnotowuje, ˝e Pan powiedzia∏, i˝ wybawi
dzieci Izraela, a tak˝e zaoferuje te same b∏ogos∏awieƒstwa
ka˝demu, kto ich pragnie. Zwróç uwag´ na s∏owa „cudzo-
ziemcy” w wersecie 6 i „inni” w wersecie 8.

W ostatnich czterech wersetach Ks. Izajasza 56 Izajasz za-
czyna zwracaç si´ bezpoÊrednio do ludzi, mówiàc o ich 

Ks. Izajasza 57

Pan ma moc uzdrawiania

Ks. Izajasza 56

Pan wybawia wszystkie 
narody

B

A

grzechach. Jego ostrze˝enia ciàgnà si´ do 59 rozdzia∏u. Ks.
Izajasza 57 odnotowuje mocne s∏owa, jakie wypowiedzia∏
przeciwko ba∏wochwalcom. Ponownie u˝y∏ on symbolu
ma∏˝eƒstwa, aby przedstawiç zwiàzek przymierza pomi´-
dzy Izraelem a Panem. JeÊli ci, którzy zawarli przymierza
z Panem, zostali Mu symbolicznie poÊlubieni, wówczas ci
Izraelici, którzy czcili innych bogów, pope∏niali „cudzo∏ó-
stwo”. Izajasz mówi∏ o tym, co si´ z nimi stanie z powodu
ich grzechów i pokaza∏, ˝e czasami karà sà skutki naszych
w∏asnych grzechów, a tak˝e same grzechy. Izajasz mówi∏
te˝ o tym, co Pan uczyni dla tych, którzy pozostanà
wierni. Pozostawanie wiernym w owym czasie by∏o
trudne, poniewa˝ wi´kszoÊç ludzi porzuci∏a Pana i ca∏y
naród odczuwa∏ tego skutki. W konsekwencji Pan u˝y∏
s∏ów takich, jak „o˝ywiç” (w. 15), „ulecz´” (w. 18–19)
i „udziel´ obfitej pociechy” (w. 18).

Przed lekturà Ks. Izajasza 58 i w jej trakcie zastanów si´
nad nast´pujàcymi pytaniami: Jaki jest cel postu? Jaki post
by∏ najbardziej znamienny w twoim ˝yciu? Dlaczego? Jaki
jest cel przestrzegania Êwi´toÊci dnia Sabatu? Jakie b∏ogo-
s∏awieƒstwa otrzyma∏eÊ dzi´ki przestrzeganiu Êwi´toÊci
dnia Sabatu?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 58

nie powÊciàgaj si´ (w. 1) —
nie powstrzymuj si´

sitowie (w. 5) — wysoka
trawa, trzcina

jarzmo (w. 6, 9) — drewniana
lub metalowa rama, zak∏a-
dana na szyj´ i kark dwóch
zwierzàt, która pomaga∏a im
po∏àczyç si∏y, potrzebne do
pociàgni´cia wozu lub p∏uga;
„jarzmo” w tych wersetach
symbolizuje ci´˝ary, takie jak
ubóstwo lub grzech

wspó∏brat (w. 7) — rodzina

bezecne mówienie (w. 9) —
mówienie z∏ych s∏ów na te-
mat drugiego cz∏owieka

zaspokoisz, nasyci (w.
10–11) — przyniesiesz,
przyniesie ulg´

gruzy (w. 12) — puste, znisz-
czone miejsce

wy∏om (w. 12) — coÊ, co jest
p´kni´te, zniszczone

jeÊli powstrzymasz swojà
nog´ (w. 13) — jeÊli powstrzy-
masz si´ od podeptania

dziedzictwo (w. 14) — b∏ogo-
s∏awieƒstwa

Ks. Izajasza 58

Post i Sabat
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Studiowanie pism Êwi´tych

Zrób tabel´

Przygotuj tabel´, takà, jak poni˝sza i uzupe∏nij jà informacjami,
które znajdziesz w Ks. Izajasza 58:3–12.

Podaj przyk∏ady

1. W Ks. Izajasza 58:13–14 Pan poda∏ nam zasady, które pomagajà
nam zrozumieç, w jaki sposób Êwi´ciç dzieƒ Sabatu. Wypisz te
zasady. Przeczytaj Nauki i Przymierza 59:9–14 i dodaj punkty
do swej listy zasad zachowywania Êwi´toÊci dnia Sabatu.

2. Przy ka˝dej wypisanej zasadzie podaj przyk∏ad, w jaki spo-
sób ktoÊ móg∏by przestrzegaç tej zasady w dzieƒ Sabatu.
Nast´pnie podaj przyk∏ad, w jaki sposób ktoÊ móg∏by z∏amaç
t´ zasad´ w dzieƒ Sabatu.

3. Na podstawie Ks. Izajasza 58:13–14 wypisz b∏ogos∏awieƒstwa,
jakie Pan obieca∏ w zamian za przestrzeganie dnia Sabatu.

Zwykle karà za nasze grzechy sà ich skutki, poniewa˝ grze-
chy pociàgajà za sobà pewne konsekwencje. W Ks. Izajasza
59:1–15 Pan powiedzia∏ Izraelitom o ich grzechach i wyjaÊ-
ni∏, ˝e tak d∏ugo, jak b´dà w nich trwaç, nie b´dzie móg∏ im
pomóc; muszà nadal doÊwiadczaç konsekwencji tych grze-
chów. Z drugiej strony, w wersetach 16–21 Pan mówi∏ o
pomocy, jakiej udzieli prawym.

Nadzieja ˝ycia
wiecznego

Ma∏˝eƒstwo
zawarte w
Êwiàtyni

Czyste
sumienie

Post´py w
kap∏aƒstwie

Zdrowe cia∏o
Misja

Obdarowania Êwiàtynne
Silne Êwiadectwo

Ks. Izajasza 59

Grzechy i konsekwencje

B

B∏ogos∏awieƒstwa, jakie
Pan obieca∏ w zamian za

poszczenie w taki sposób,
w jaki nakaza∏

Czego powinniÊmy
unikaç, kiedy

poÊcimy

Co powinniÊmy
robiç, kiedy

poÊcimy

A

Starszy Boyd K. Packer prorokowa∏: „Z ca∏ego Êwiata ci,
którzy przychodzà teraz dziesiàtkami tysi´cy, pojawià si´
nieuchronne jak powódê w miejscu, gdzie rodzina jest bez-
pieczna. Tutaj [w KoÊciele] b´dà oddawali czeÊç Ojcu w
imi´ Jezusa Chrystusa, dzi´ki darowi Ducha Âwi´tego, i po-
znajà, ˝e ewangelia stanowi wielki plan szcz´Êcia, plan od-
kupienia” (w: Conference Report, kwiec. 1994, 26–27 lub
Ensign, maj 1994, 21).

Proroctwo Starszego Packera
jest bardzo podobne do pro-
roctwa z Ks. Izajasza 60.
W rozdziale 60 Izajasz
mówi o czasach ciemnoÊci
na ziemi, kiedy b´dzie od-
budowany Syjon i b´dzie
wyró˝niaç si´ niczym
jasne Êwiat∏o, a wszystkie
narody ziemi uszanujà go
i b´dà oczekiwaç z jego
strony przewodnictwa.

Ks. Izajasza 61 to kolejny rozdzia∏, który mówi o b∏ogos∏a-
wieƒstwach, jakie stanà si´ udzia∏em ludu Bo˝ego, jeÊli b´-
dzie Mu wierny. W pierwszych trzech wersetach Izajasz
mówi∏ o swej misji podniesienia i pob∏ogos∏awienia domu
Izraela. Jednak˝e owa misja pe∏niej odnosi si´ do Zbawiciela,
a Izajasz po prostu reprezentowa∏ Go przed ludem. Te wer-
sety mogà pomóc w opisaniu misji wszystkich, którzy sà po-
wo∏ani do reprezentowania Zbawiciela.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 61:1–3

nowina (w. 1) — wiadomoÊç ubodzy (w. 1) — pokorni

Ks. Izajasza 61

Misja Pana i Jego s∏ug

Ks. Izajasza 60

Niech jaÊnieje twoje Êwiat∏o
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Studiowanie pism Êwi´tych

WyjaÊnij wype∏nienie proroctwa

1. Przeczytaj Ew. ¸ukasza 4:16–21 i wyjaÊnij, co Jezus powiedzia∏
na temat Ks. Izajasza 61:1–3.

2. Napisz, w jaki, znany ci sposób, Zbawiciel wype∏ni∏ proroctwa z
tych wersetów lub w jaki sposób nadal wype∏nia te proroctwa.

Ks. Izajasza 62 ponownie opisuje b∏ogos∏awieƒstwa, które
sp∏ynà na dom Izraela w dniu jego odkupienia. Obietnice
te mogà równie˝ odnosiç si´ do osób, które odpokutowa∏y
i przysz∏y do Jezusa Chrystusa oraz KoÊcio∏a — b∏ogos∏a-
wieƒstwa sà takie same.

Ks. Izajasza 62 naucza te˝, ˝e Izajasz i inni s∏udzy Pana
nie przestanà nauczaç, pracowaç i trudziç si´ w imieniu
ludu Pana, a˝ wype∏nià si´ wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa,
o których mowa w tym rozdziale (zob. w. 1, 6–7, 10).

Ks. Izajasza 63 mówi o wydarzeniach, które nastàpià w
czasie Drugiego PrzyjÊcia Jezusa Chrystusa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 63:1–9

szaty (w. 1–2) — ubranie

pomsta (w. 4) — sàd

zapalczywoÊç (w. 5–6) — gniew

odkupi∏ (w. 9) — zap∏aci∏
cen´ za uwolnienie kogoÊ
z niewoli

Ks. Izajasza 63

Drugie PrzyjÊcie 
Jezusa Chrystusa

Ks. Izajasza 62

Odkupienie domu Izraela

A

opatrzy∏ (w. 1) — przyniós∏
uzdrowienie

dzieƒ pomsty (w. 2) — dzieƒ,
w którym Bóg karze niego-
dziwych i nagradza prawych

zawój zamiast popio∏u (w. 3)
— odnosi si´ to do zwyczaju

posypywania g∏owy popio∏em
w chwili g∏´bokiego smutku;
Pan obieca∏ tutaj pi´kne nakry-
cie g∏owy, co oznacza, ˝e lu-
dzie nie b´dà ju˝ nigdy p∏akaç

Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê informacje na temat Drugiego
PrzyjÊcia

Przeczytaj te˝ Nauki i Przymierza 133:45–53 i znajdê odpowie-
dzi na poni˝sze pytania, odnoszàce si´ do Drugiego PrzyjÊcia:

1. W co odziany b´dzie Pan?

2. Dlaczego b´dzie tak odziany?

3. Co powie Pan?

4. Co Pan b´dzie czu∏?

5. Co powiedzà „odkupieni”, kiedy On przyjdzie?

Ks. Izajasza 64 ma form´ modlitwy. Owa modlitwa wyra˝a
pragnienie, aby Pan przyszed∏ i zniszczy∏ niegodziwych a
nagrodzi∏ prawych. Nauki i Przymierza 133:38–45 poma-
gajà nam zrozumieç, ˝e s∏udzy Pana ofiarujà t´ modlitw´
w dniach ostatnich.

Jednym z powodów, dla których zapisy Izraela sà tak wspa-
nia∏e, jest to, ˝e w tak du˝ym stopniu wyjaÊniajà plan Bo˝y
i nadrz´dnà rol´ Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela
w tym planie. W Ks. Izajasza czytamy zarówno o wydarze-
niach, które nastàpi∏y przed naszym przyjÊciem na ziemi´,
jak i o tym, co wydarzy si´ podczas Milenium. Ks. Izajasza
65–66 mówi na temat Milenium. Jednak˝e w wersetach
1–16 Ks. Izajasza 65 Pan zawar∏ Swoje przes∏anie dla
Izraelitów z czasów Izajasza. Powiedzia∏ im, ˝e zawsze

Ks. Izajasza 65

Milenium

Ks. Izajasza 64

Modlitwa o prawoÊç

A
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b´dzie móg∏ im pomóc i ich odkupiç (zob. w. 1–2, 12), ale
oni zamiast tego wybrali niegodziwoÊç (zob. w. 3–4, 11).

Jako ˝e Pan kocha∏ Izraelitów, obieca∏, ˝e nie zniszczy ich
ca∏kowicie (zob. w. 8–10). Obieca∏ te˝, ˝e spróbuje daç te
same b∏ogos∏awieƒstwa, które oni odrzucili, przysz∏ym
pokoleniom Izraelitów, a tak˝e innym ludziom (zob. w.
13–15). Nawet w ukaraniu Izraelitów odczuwamy wielkà
mi∏oÊç, jakà Pan ma dla nich i dla wszystkich ludzi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Izajasza 65:17–25

Studiowanie pism Êwi´tych

Dowiedz si´ na temat Milenium

1. Wypisz, czego dowiadujesz si´ na temat Milenium z Ks.
Izajasza 65:17–25.

A

zamieszkajà (w. 21–22) —
b´dà tam ˝yç

2. Jak myÊlisz, czego — na podstawie tego co wymieni∏eÊ —
chcia∏byÊ najbardziej doÊwiadczyç, gdybyÊ mia∏ ˝yç podczas
Milenium? Dlaczego?

Ks. Izajasza 66 podsumowuje przes∏anie Pana, za poÊrednic-
twem Izajasza: JeÊli b´dziesz wierny, nadejdzie taki dzieƒ,
kiedy zostaniesz za to nagrodzony, nawet jeÊli w danej chwili
cierpisz przeÊladowania i próby. Czekaj na Pana, a ty i ca∏y
Êwiat poznacie dzieƒ, w którym wszystko obróci si´ na dobre
— niegodziwi zostanà ukarani, a prawi nagrodzeni.

Ks. Izajasza 66

Nadzieja Syjonu

Misja Jeremiasza rozpocz´∏a si´ oko∏o 626 r. p.n.e. By∏ on jed-
nym z kilku proroków, których s∏u˝ba przypada∏a na czasy rzà-
dów króla Jozjasza (zob. II Ks. Królewska 22–23).

Poczàtek i koniec
Podczas s∏u˝by Jeremiasza Babiloƒczycy podbili Asyryjczyków i
stali si´ wielkim Êwiatowym mocarstwem. Przywódcy i lud Judy
martwili si´, ˝e Babilon podbije te˝ ich ma∏y naród, dlatego pró-
bowali zawrzeç sojusz z Egiptem, aby zyskaç ochron´. Jeremiasz
ostrzega∏ naród, aby odpokutowa∏ i w Panu szuka∏ ratunku, a
nie w Egipcie czy innych krajach.

Na przestrzeni wielu lat, w serii ata-
ków Babiloƒczycy uprowadzili wielu
˚ydów z ich ziemi obiecanej do
Babilonu. PoÊród nich byli prorocy
Daniel i Ezechiel. Pan ostrzeg∏
Lehiego i jego rodzin´, aby opuÊcili
Jerozolim´ i uciekli przed znisz-
czeniem, jakie wkrótce nadesz∏o ze
strony armii babiloƒskiej. Co cie-
kawe, mosi´˝ne p∏yty, które zabra∏a
ze sobà rodzina Lehiego, zawiera∏y
proroctwa proroka Jeremiasza (zob.

1 Nefi 5:13). Jeremiasz nadal g∏osi∏ pokut´, ale jego nauki mia∏y
niewielki wp∏yw na ludzi. Sedekiaszowi, ostatniemu królowi
w Jerozolimie, nie podoba∏y si´ przes∏ania Jeremiasza, dlatego
aresztowa∏ go i uwi´zi∏. Kiedy Babiloƒczycy przyszli po raz
ostatni, zniszczyli Jerozolim´ i wzi´li Sedekiasza w niewol´,
Jeremiasz uszed∏ z ˝yciem i zamieszka∏ w Egipcie.

Przygotowanie do przestudiowania Ksi´gi
Jeremiasza
Jeremiasz, podobnie jak Izajasz, u˝ywa∏ bardzo ekspresyjnego j´-
zyka, w du˝ym stopniu wykorzystujàc w swym nauczaniu poezj´
i symbolik´. Podobnie jak prorok Mormon w Ksi´dze Mormona,
mia∏ on do spe∏nienia trudnà misj´ przekazania przes∏ania, w któ-
rym by∏y s∏owa ostrze˝enia i obietnicy zniszczenia, ludziom, któ-
rzy po prostu nie odpokutujà i którzy byli bliscy zniszczenia.
Jeremiasz by∏ bardzo przeÊladowany z powodu swych nauk.

Chocia˝ przes∏anie Jeremiasza w przewa˝ajàcym stopniu wydaje
si´ ponure, mówi te˝ o nadziei i mi∏oÊci Boga do Jego ludu przy-
mierza. Po wype∏nieniu sàdów, o których prorokowa∏ Jeremiasz,
Pan obieca∏, ˝e ponownie oka˝e mi∏osierdzie Swym dzieciom
przymierza i znów zgromadzi je u Swego boku. Stanowi to pe-
wien wzorzec, wedle którego Pan post´puje w naszych czasach.

W ostatnich 150 latach niektóre misje KoÊcio∏a mia∏y sto-
sunkowo niewiele chrztów osób nawróconych. W jaki sposób

Ks. Jeremiasza 1

Powo∏anie Jeremiasza
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byÊ zareagowa∏, gdybyÊ zosta∏ powo∏any na misj´ do miej-
sca, gdzie by ci´ wys∏ucha∏o bardzo niewielu ludzi, gdzie byÊ
zazna∏ ostrych przeÊladowaƒ, wielu prób i gdzie mia∏byÊ
niewielkie nadzieje na sukces? Co mog∏oby zainspirowaç ci´
do wype∏nienia tej misji? Ks. Jeremiasza 1 odnotowuje, co
Pan powiedzia∏ Jeremiaszowi na temat jego misji. Podczas
czytania zastanów si´, jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ by∏ na miej-
scu Jeremiasza. Zarezerwuj te˝ czas na przemyÊlenie, do
czego powo∏a∏ ci´ Pan i jakie przygotowania musisz podjàç,
aby osiàgnàç sukces.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 1

Ks. Jeremiasza 1:5 — „Zanim si´ urodzi∏eÊ,
poÊwi´ci∏em ci´” 
Prorok Józef Smith naucza∏: „Ka˝dy cz∏owiek, którego powo-
∏ano do s∏u˝enia mieszkaƒcom Êwiata, zosta∏ ustanowiony do
tego w∏aÊnie celu podczas Wielkiej Narady w niebie, przed po-
wstaniem tego Êwiata” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 365).

Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Jeremiasza 1:4–5

Jeremiasz zosta∏ ustanowiony prorokiem przed narodzeniem.
Ustanowienie przed narodzeniem to wa˝na zasada, która po-
maga nam zrozumieç ˝ycie przed przyjÊciem na ten Êwiat oraz
jego zwiàzek z obecnym ˝yciem. Przeczytaj Ks. Jeremiasza
1:4–5; Alma 13:3; Abraham 3:22–23 i napisz, jak rozumiesz za-
sad´ ustanowienia przed narodzeniem.

Zanim przyszliÊmy na ziemi´

1. Czego Jeremiasz dowiedzia∏ si´ na temat swojego trudnego
powo∏ania? (zob. Ks. Jeremiasza 1:5).

2. Jaki wp∏yw na Jeremiasza mog∏a mieç wiedza o tym, ˝e zosta∏
wybrany przed narodzeniem? Na marginesie swoich pism
Êwi´tych mo˝esz zapisaç wypowiedê Proroka Józefa Smitha,
która znajduje si´ w powy˝szej cz´Êci „Zrozumienie pism
Êwi´tych”.

3. W jaki sposób b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne i nauki proro-
ków mogà pomóc ci dostrzec, do czego zosta∏eÊ ustanowiony
przed narodzeniem?

Obietnice od Pana

1. Jaka by∏a odpowiedê Jeremiasza na powo∏anie otrzymane od
Pana? (zob. Ks. Jeremiasza 1:6).

C

B

A

poÊwi´ci∏em (w. 5) — wy-
Êwi´ci∏em

ga∏àzka (w. 11) — laska lub kij

czuwam nad moim s∏owem
(w. 12) — wznosz´ g∏os
ostrze˝enia

przepasz swoje biodra (w.
17) — przygotuj si´

nie l´kaj si´ (w. 17) — nie
bój si´

warowny (w. 18) — otoczony
murem

spi˝ (w. 18) — bràz

2. Znajdê i opisz, co Pan powiedzia∏ do Jeremiasza w Ks.
Jeremiasza 1:7–11, 17–19, co, twoim zdaniem, pomog∏o
mu w przezwyci´˝eniu jego obaw, dotyczàcych g∏oszenia
ewangelii. W jaki sposób mog∏oby to pomóc wspó∏czes-
nemu misjonarzowi, który ma te same obawy?

Ks. Jeremiasza 3 zawiera te˝ obietnice, ˝e Pan ponownie
przyjmie Izrael i Jud´, jeÊli odpokutujà i ukorzà si´ przed
Nim. Ten powrót jest tym, co nazywamy zgromadzeniem
Izraela (zob. w. 14–25). Kiedy Izrael powróci — jeÊli uko-
rzy si´ i b´dzie wierny swym przymierzom „ma∏˝eƒskim”
— Pan obiecuje „uleczyç” go.

Jednym z wyzwaƒ, jakie napotka∏ Jeremiasz, kiedy g∏osi∏
ewangeli´ ludowi Judy, by∏o to, ˝e ludzie myÊleli, i˝ sà ju˝
prawi i nie muszà odpokutowaç. Brali udzia∏ w ró˝nych
formach ba∏wochwalstwa, ale te˝ sk∏adali ofiary i praktyko-
wali inne „zewn´trzne” obrz´dy swej prawdziwej religii.
Jako ˝e cz´Êciowo przestrzegali swojej religii, uwa˝ali si´ 

Ks. Jeremiasza 4–6

„Nie musimy odpokutowaç”

Ks. Jeremiasza 2–3 odnotowuje, co Pan powiedzia∏ Jeremia-
szowi na temat tego, co ma oznajmiç ludziom, po tym, jak
powo∏a∏ go do nauczania ich. Wiele z tego, co Pan nakaza∏
Jeremiaszowi, by powiedzia∏ ludziom, odnosi∏o si´ do tego,
˝e dzieci Izraela zgrzeszy∏y przed Panem. Ks. Jeremiasza
2:13 najlepiej opisuje ich problemy: nie tylko odrzucili wod´
˝ywà (˝yjàcego Boga), ale te˝ ich cysterny (pojemniki na
wod´), symbolizujàce ich ˝ycie duchowe, by∏y dziurawe i
nie potrafi∏y zatrzymaç wody. Mówiàc innymi s∏owy, ich
˝ycie by∏o tak przepe∏nione grzechem, ˝e nie mogli przyjàç
b∏ogos∏awieƒstw Pana.

Ks. Jeremiasza 3 zawiera kolejny przyk∏ad tego, jak Pan wy-
korzysta∏ ma∏˝eƒstwo jako symbol Swoich zwiàzków z ludem
przymierza. Powiedzia∏, ˝e Izrael i Juda sà siostrami i obie zo-
sta∏y symbolicznie poÊlubione Panu. Ziemia izraelska by∏a
niewierna swojemu m´˝owi (Panu), dlatego On rozwiód∏ si´
z nià (czyli odrzuci∏ jà) (zob. w. 8). Ostrze˝enie, znajdujàce
si´ w Ks. Jeremiasza 3, skierowane jest do „siostry” Izraela,
Judy, która, jak si´ wydaje, nie uczy∏a si´ na b∏´dach Izraela.

Ks. Jeremiasza 2–3

Grzechy Judy i przes∏anie
Jeremiasza
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za prawych i twierdzili, ˝e Pan nie pozwoli, aby im — pra-
wym ludziom — sta∏o si´ coÊ z∏ego.

Pan powiedzia∏ mieszkaƒcom Judy poprzez Jeremiasza, ˝e nie
jest z nich zadowolony i og∏osi∏, ˝e zostanà zniszczeni, ponie-
wa˝ udawali, ˝e sà prawi. W Ks. Jeremiasza 4:2, 14; 5:3, 12;
6:14–15, 20 znajdziesz przyk∏ady tego, co Jeremiasz powie-
dzia∏ na temat hipokryzji w praktykach religijnych ˚ydów w
owym czasie. Wi´ksza cz´Êç rozdzia∏ów 4–6 mówi o sàdach
Bo˝ych, które spadnà na Jud´ z powodu jej grzechów.

JeÊli chcesz byç na wiecznoÊç ze swojà rodzinà i cieszyç si´
˝yciem wiecznym, musisz zawrzeç ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni.
Jednak˝e sam Êlub w Êwiàtyni nie gwarantuje nam miejsca
w królestwie celestialnym z Ojcem Niebieskim i naszymi ro-
dzinami. Musimy przestrzegaç przykazaƒ i dochowaç przy-
mierzy, które sà ˝ywotnà cz´Êcià tego wa˝nego obrz´du, i
musimy wytrwaç wiernie do koƒca.

˚ydzi w czasach Jeremiasza wierzyli, ˝e udzia∏ w obrz´dach
Êwiàtynnych i innych ceremoniach religijnych oznacza, i˝ sà
prawi, bez wzgl´du na to, jak post´pujà w ˝yciu. Podczas
czytania poszukaj, co, wed∏ug Jeremiasza, definiuje auten-
tycznà prawoÊç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 7

Ks. Jeremiasza 7:3–4 — „Âwiàtynia Paƒska”
Jeremiasz nie mówi∏ ludziom, ˝e Êwiàtynia jest niewa˝na; ludzie
myÊleli, ˝e poniewa˝ oddajà czeÊç w Êwiàtyni, b´dà usprawied-
liwieni przed Bogiem, bez wzgl´du na swoje post´powanie.
Bruce R. McConkie naucza∏: „Po tym, jak zostaliÊmy ochrzczeni,
po tym, jak zawarliÊmy Êlub w Êwiàtyni, po tym, jak przyj´li-
Êmy wszystkie te przymierza, musimy ich dochowaç. Ka˝da
obietnica, którà otrzymujemy, jest uwarunkowana naszà dalszà
wiernoÊcià” (w: Conference Report, paêdz. 1950, 16–17).

poprawcie (w. 3, 5) —
zmieƒcie

nie b´dziecie uciskaç (w. 6)
— nie b´dziecie êle traktowaç

nie pomogà (w. 8) — nie
przyniosà niczego dobrego

ocaleni (w. 10) — bezpieczni,
do przyj´cia w oczach Boga

obrzydliwoÊci (w. 10, 30) —
dzia∏ania lub praktyki, które
sà wstr´tne w oczach Boga

nalegaj (w. 16) — proÊ w czy-
imÊ imieniu

nie nak∏onili swojego ucha
(w. 24, 26) — nie zwracali
bacznej uwagi

skarga (w. 29) — s∏owa
smutku i wyrzutów

trupy (w. 33) — nie˝ywe cia∏a

wesele (w. 34) — szcz´Êcie

Ks. Jeremiasza 7

Mowa Jeremiasza w 
Êwiàtyni

Ks. Jeremiasza 7:12–14 — Gdzie jest Sylo?
W czasach s´dziów Sylo by∏o miejscem przebywania przybytku
i Skrzyni Przymierza. Kiedy w czasach kap∏ana Heliego kap∏ani
i lud stali si´ niegodziwi, Pan pozwoli∏ Filistyƒczykom znisz-
czyç przybytek i zdobyç Skrzyni´. Póêniej Izraelici z Królestwa
Pó∏nocnego, aby oddawaç czeÊç bo˝kom, zbudowali w Sylo
Êwiàtyni´, którà zniszczyli Asyryjczycy. Poprzez proroka
Jeremiasza Pan powiedzia∏, ˝e pozwoli na zniszczenie Êwià-
tyni w Jerozolimie, jeÊli ludzie nie odpokutujà. 

Studiowanie pism Êwi´tych

Ucz´szczanie do Êwiàtyni, b´dàc tego
godnym

1. Wypisz, co w Ks. Jeremiasza 7:1–22 powiedzia∏ Jeremiasz na
temat tego, co musieli zrobiç ludzie, aby pójÊç do Êwiàtyni,
b´dàc tego godni.

2. Jakie sà dzisiejsze wymagania, aby wejÊç do Êwiàtyni, b´dàc
tego godnym? (JeÊli nie wiesz, zapytaj jednego ze swoich
przywódców).

3. Co, wed∏ug Ks. Jeremiasza 7:8–15, powiedzia∏ Pan na temat
tego, co si´ stanie, jeÊli ludzie nadal b´dà chodziç do Êwià-
tyni, nie b´dàc tego godni? Starszy J. Ballard Washburn po-
wiedzia∏: „Nie mo˝emy iÊç do Jego Êwi´tego domu, nie
b´dàc godni, nie poddajàc si´ sàdom Bo˝ym. [...]

[...] JeÊli m´˝czyzna, który jest nieuczciwy w swoim ˝yciu oso-
bistym, które odnosi si´ do jego ˝ony i dzieci lub spraw za-
wodowych, idzie do Êwiàtyni, Êciàga pot´pienie na w∏asnà
dusz´ i wielce potrzebuje pokuty” (w: Conference Report,
kwiec. 1995, 12–13 lub Ensign, maj 1995, 11–12).

Czego Pan tak naprawd´ potrzebuje?

1. Lud Judy sk∏ada∏ ofiary w Êwiàtyni, ale nie by∏ pos∏uszny Panu
w swoim codziennym ˝yciu. Starszy J. Ballard Washburn przy-
pomnia∏ nam, ˝e „udajemy si´ do Êwiàtyni, aby zawrzeç przy-
mierza, a potem idziemy do domu, aby dochowaç przymierzy,
które zawarliÊmy” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 13 lub
Ensign, maj 1995, 12). Jakie by∏y grzechy Judy, wed∏ug s∏ów Ks.
Jeremiasza 7:21–28?

2. Co Pan nakaza∏ czyniç ˚ydom, poza oddawaniem czci w
Êwiàtyni?

3. Zastosuj t´ zasad´ do spotkania sakramentalnego. Jak my-
Êlisz, czego Pan tak naprawd´ chce od nas poza naszà obecno-
Êcià na spotkaniu sakramentalnym? (zob. NiP 33:12–14).

Ks. Jeremiasza 8 mówi wi´cej o sàdach, które spadnà na lud
Judy, a szczególnie na jego niegodziwych przywódców.
Podobnie jak inne rozdzia∏y, rozdzia∏ 8 uczy, ˝e jednym z

Ks. Jeremiasza 8

Wi´cej sàdów przeciwko 
Judzie

B

A
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najwi´kszych problemów poÊród ludu Judy i ich przywód-
ców by∏o to, i˝ uwa˝ali, ˝e nie ma w nich grzechu i ˝e b´dà
chronieni przed swymi wrogami.

Niektórzy nazywajà Jeremiasza „lamentujàcym” prorokiem
z powodu smutnego przes∏ania, jakie przekazywa∏ i dlatego
˝e widzia∏ wype∏nienie si´ swoich proroctw, dotyczàcych
zniszczenia ludu Judy. Jeremiasz, podobnie jak wszyscy m´-
˝owie Bo˝y, kocha∏ lud i stara∏ si´ zapobiec jego zniszcze-
niu, ale nie móg∏ uniknàç powiedzenia mu prawdy na temat
tego, co si´ stanie, jeÊli nie odpokutuje. Ks. Jeremiasza 9 to
przyk∏ad „lamentu” Jeremiasza nad zbli˝ajàcym si´ znisz-
czeniem Judy, poniewa˝ Judejczycy nadal oddawali czeÊç
bo˝kom i ufali im. Ks. Jeremiasza 10 koƒczy si´ przepe∏-
nionà smutkiem modlitwà.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co jest mi∏e Panu?

1. Czym wielu ludzi „chlubi” si´, wed∏ug Ks. Jeremiasza 9:23–24?

2. Co Pan powiedzia∏ na temat tego, czym si´ chlubi lub co jest
Mu mi∏e? W jaki sposób mo˝e to staç si´ te˝ naszà chlubà i
byç nam mi∏e?

Choç mo˝e wydawaç si´, ˝e Jeremiasz powtarza swoje prze-
s∏anie o sàdzie Bo˝ym, jaki spadnie na Jud´, ka˝dy rozdzia∏
lub kazanie zawiera nieco inne spojrzenie lub nieco innà
nauk´ na temat tych sàdów.

Ks. Jeremiasza 11 mówi o wa˝noÊci zawierania przymierzy z
Panem. Pan przypomnia∏ ludowi Judy, ˝e zawar∏ z nimi
jako ludem szczególne przymierze od czasu, kiedy Moj˝esz
wyprowadzi∏ ich z Egiptu. Jako ˝e stale ∏amali te przymie-
rza, zostanà ukarani. Pod koniec rozdzia∏u 11 Jeremiasz
nawiàzuje do spisku zorganizowanego w jego rodzinnym
mieÊcie przez ludzi, którzy chcieli go zabiç za jego przes∏a-
nie. Pan powiedzia∏, ˝e Jego sàdy spadnà szczególnie na tych
w∏aÊnie ludzi.

Ks. Jeremiasza 11–15

Sàdy Bo˝e

A

Ks. Jeremiasza 9–10

Jeremiasz p∏acze nad Judà
i modli si´ za nià

Ks. Jeremiasza 12 opowiada, jak Pan wyjaÊni∏ Jeremiaszowi,
dlaczego czasami wydaje si´, ˝e niegodziwym dobrze si´
wiedzie. Pan upewni∏ go, ˝e sprawiedliwoÊç w koƒcu dosi´g-
nie niegodziwych. Poza tym powiedzia∏, ˝e prawi w koƒcu
te˝ zostanà nagrodzeni za swe uczynki.

Historia potopu z czasów Noego mo˝e nauczyç nas, ˝e lu-
dzie mogà byç tak niegodziwi, ˝e ich grzechy „zwià˝à” ich
(2 Nefi 26:22), co mo˝e sprawiç, i˝ nie b´dà w stanie zmie-
niç si´. Pan zniszczy∏ ludzi z powodu owej niemo˝noÊci
przemiany. Ksi´ga Mormona mówi o ludziach, którzy od-
rzucili mo˝liwoÊç odpokutowania, „a˝ sta∏o si´ za póêno”
(Helaman 13:38). Ks. Jeremiasza 13 podtrzymuje to podsta-
wowe przes∏anie, ˝e, poniewa˝ ludzie byli tak „przywykli
do z∏ego”, nie mogli zmieniç swych niegodziwych zacho-
waƒ, tak jak pantera nie mo˝e zmieniç swych pr´g (zob. Ks.
Jeremiasza 13:23).

Ks. Jeremiasza 14 odnotowuje g∏´bokie uczucia Jeremiasza
wzgl´dem swego ludu, kiedy wstawia∏ si´ za nim u Pana.
Wersety 1–6 mówià, czego Jeremiasz dowiedzia∏ si´ od
Pana, dlaczego na ich ziemi panowa∏a „posucha” (g∏ód).
Wersety 7–9 odnotowujà, jak Jeremiasz b∏aga∏ Pana, aby
oddali∏ g∏ód, a wersety 10–12 podajà odpowiedê Pana.
Jeremiasz mówi w wersecie 13, a Pan ponownie przemawia
w wersetach 14–18. Ostatnie cztery wersety rozdzia∏u 14
zawierajà s∏owa Jeremiasza, które brzmià jak modlitwa.

Ks. Jeremiasza 15:1–14 zawiera s∏owa Pana mówiàce o znisz-
czeniu, które spadnie na Jud´. Jeremiasz martwi∏ si´, ˝e opi-
sane przez Pana sàdy obejmowa∏y równie˝ jego. W wersetach
15–18 powiedzia∏ Panu, jak bardzo by∏ wierny. W wersetach
19–21 Pan powiedzia∏ Jeremiaszowi, ˝e jego ˝ycie zosta∏o
przyj´te, ale ˝e nie powinien próbowaç broniç swego ludu.

Czterysta lat przed czasami
Jeremiasza Pan, poprzez
Swoich proroków, b∏aga∏
dzieci Izraela, aby ufa∏y Mu
i by∏y Mu pos∏uszne, obie-
cujàc, ˝e pob∏ogos∏awi
ich pokojem i dostatkiem.
Jednak˝e wybrali pozornie
∏atwiejsze i bardziej Êwia-
towe rozwiàzania, czczàc

bo˝ków i wyznajàc inne fa∏szywe religie. Pan nadal dawa∏
Izraelowi dowody Swojej mocy, jak wówczas, kiedy Eliasz
spotka∏ si´ z kap∏anami Baala na górze Karmel (zob. I Ks.
Królewska 18). Jednak ludzie nadal nie szli jedynie za
Panem. Jego Êcie˝ki wydawa∏y si´ im zbyt trudne. To, z
czego nie zdawali sobie sprawy, to fakt, ˝e Jego droga jest

Ks. Jeremiasza 16

Nadzieja w dniach 
ostatnich
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jedynà drogà pokoju i zbawienia. Niestety, nadszed∏ czas,
kiedy jedynym sposobem, na jaki Pan móg∏ okazaç ludziom,
˝e jest On jedynym prawdziwym, ˝yjàcym i wszechmoc-
nym Bogiem, jest zezwolenie na to, by zostali porzuceni —
wówczas musieli liczyç na wyzwolenie ze strony fa∏szy-
wych bogów, wiedzàc, ˝e bogowie nie mogà nikogo zbawiç,
poniewa˝ nie majà w sobie ani ˝ycia, ani mocy. Pan obieca∏
wykorzystaç t´ metod´ w Ks. Jeremiasza 16.

Jednak przes∏anie z Ks. Jeremiasza 16 nie jest w ca∏oÊci nega-
tywne. Pan obieca∏ przyjàç Izrael z powrotem w dniach
ostatnich i pomóc im poznaç, ˝e jest ich Bogiem. Zgromadze-
nie Izraela jest czymÊ, w czym mo˝emy uczestniczyç dzisiaj.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 16

Studiowanie pism Êwi´tych

Co i dlaczego?

Pewien cudzoziemiec trafia na ziemie zajmowane przez ˚ydów,
kiedy ci zostali wzi´ci do Babilonu. Co powiedzia∏byÊ mu,
gdyby zapyta∏, co si´ sta∏o i dlaczego? Zajrzyj do Ks. Jeremiasza
16:10–13, by uzyskaç pomoc.

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Jeremiasza 16:16

1. Przeczytaj Ks. Jeremiasza 16:14–16 i powiedz, co Pan obieca∏
uczyniç dla Izraela w dniach ostatnich.

2. Jakie wra˝enie zrobià na nich dzia∏ania Pana, wedle tych sa-
mych wersetów?

3. Kim, wed∏ug ciebie, sà „rybacy” i „myÊliwi” w wersecie 16?

4. Jak myÊlisz, dlaczego Pan u˝y∏ terminów „rybacy” i „my-
Êliwi”, aby opisaç to, co uczyni?

Ks. Jeremiasza 17 odnotowuje, ˝e Pan i Jeremiasz mówili o
tym, co sprawi∏o, ˝e Juda straci∏a przychylnoÊç w oczach

Ks. Jeremiasza 17

Grzechy Judy

B

A

straszliwe choroby (w. 4) —
choroby Êmiertelne

raniç si´, strzyc do go∏a (w.
6) — sposoby, na jakie ludzie
czasami okazywali ˝a∏ob´ po
zmar∏ych

pocieszenie (w. 7) — ukojenie
dla op∏akujàcego kogoÊ

splamili (w. 18) — zanie-
czyÊcili

obrzydliwoÊci (w. 18) — to,
co wstr´tne

ucieczka (w. 19) — bez-
pieczne miejsce

Boga. Ludzie, jak si´ wydaje, byli g∏´boko zakorzenieni w
grzechach (zob. w. 1–4), nie ufali Panu (w. 5–8) i nie prze-
strzegali Êwi´toÊci dnia Sabatu (w. 19–27). Jeremiasz mod-
li∏ si´ za tych ludzi (w. 12–18).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 17:5–8, 19–27

Studiowanie pism Êwi´tych

Wykonaj ilustracj´

Wykonaj jednà lub wi´cej ilustracji, które przedstawiajà to, co
Ks. Jeremiasza 17:5–8 mówi o tych, którzy ufajà Panu i o tych,
którzy Mu nie ufajà.

Napisz zdanie

U˝yj nast´pujàcych s∏ów, aby zapisaç jedno zdanie, które podsu-
muje, czego Pan naucza∏ w Ks. Jeremiasza 17:19–27 na temat za-
chowywania Êwi´toÊci dnia Sabatu: ci´˝ar, praca, gorliwie, Êwi´ciç.

Jeremiasz cz´sto u˝ywa∏ ró˝nych przedmiotów, aby przeka-
zaç swoje przes∏anie. Jeden z takich przedmiotów wykorzy-
sta∏ w obu tych rozdzia∏ach. W rozdziale 18 powiedziano
Jeremiaszowi, aby uda∏ si´ do domu garncarza. Kiedy garn-
carz wykonuje jakiÊ przedmiot, który nie wyglàda tak, jak
tego oczekiwa∏, ponownie zagniata glin´ na kole garncar-
skim i próbuje od poczàtku. Pan powiedzia∏, ˝e wszyscy
ludzie sà jak glina zagniatana przez garncarza i ˝e On po-
nownie pracowa∏ na ludem Judy.

Ks. Jeremiasza 19 mówi o ukoƒczonych wyrobach garncar-
skich. Kiedy Jeremiasz wyjaÊni∏ grzechy Judy oraz ich kon-
sekwencje, rozbi∏ dzban na kawa∏ki. Naucza∏ ludzi, ˝e Pan
„rozbije” ich i ˝e podobnie, jak nie jest mo˝liwe ponowne
posk∏adanie rozbitego dzbana i naprawienie go, tak aby wy-
glàda∏ jak nowy, szczególne pokolenie ludu Judy nie zosta-
nie ponownie ustanowione na swej ziemi, ani nie zostanà
naprawione ich relacje z Panem.

Ks. Jeremiasza 18–19

Gliniany dzban i Juda

B

A

z cia∏a czyni swoje oparcie
(w. 5) — pok∏ada swe zaufanie
w sile Êmiertelnego cz∏owieka

zwietrza∏y (w. 6) — bardzo
suchy

frasuje (w. 8) — uwa˝a lub
martwi si´
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Wi´ksza cz´Êç Ks. Jeremiasza zawiera jego proroctwa.
Jednak˝e Ks. Jeremiasza 20 mówi nam nieco o jego ˝yciu.
Dowiadujemy si´, ˝e z powodu swoich proroctw Jeremiasz
zosta∏ zakuty w dyby — drewnianà ram´ z otworami na
g∏ow´, r´ce, nogi i stopy, w którà zakuwa∏o si´ osob´ oskar-
˝onà lub skazanà za jakàÊ zbrodni´.

Jeremiasz prorokowa∏ przeciwko
cz∏owiekowi, który zaku∏ go w
dyby, ale te˝ mówi∏ rzeczy, które
mogà wskazywaç na to, ˝e by∏
zniech´cony swojà sytuacjà.
Uczyni∏ to, co Pan chcia∏, aby
uczyni∏ i powiedzia∏ to, co Pan
chcia∏, aby powiedzia∏, ale zosta∏
skazany na cierpienie za swe po-

s∏uszeƒstwo. Czasami ci, którzy naÊladujà Pana ca∏ym
swym sercem, stajà w obliczu prób. Dowiadujemy si´ o nie-
z∏omnoÊci charakteru Jeremiasza, kiedy czytamy, ˝e nie za-
przesta∏ g∏oszenia, gdy˝ powiedzia∏, ˝e s∏owo Pana by∏o
„jak ogieƒ p∏onàcy, zamkni´ty w moich koÊciach” (Ks.
Jeremiasza 20:9). Jeremiasz postanowi∏ nadal ufaç Panu
i g∏osiç s∏owo pomimo konsekwencji. Jego odwaga jest
przyk∏adem dla nas wszystkich.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co byÊ powiedzia∏?

Jeremiasz czu∏ si´ êle z powodu prób, jakie napotyka∏. Cierpia∏
za czynienie czegoÊ, co, jak wiedzia∏, by∏o dobre. Napisz, co byÊ
mu w owym czasie powiedzia∏, aby pocieszyç go i zach´ciç.

Ks. Jeremiasza 21–22 odnotowuje proroctwa Jeremiasza na te-
mat królów Judy; nie sà one zapisane w porzàdku historycz-
nym. Rozdzia∏ 21 mówi o Sedekiaszu, ostatnim królu Judy
przed zniszczeniem Jerozolimy i Êwiàtyni przez Babilon oraz
wzi´ciem ludzi w niewol´. Rozdzia∏ 22 mówi o Szallumie i
Jojakimie, którzy byli synami króla Jozjasza — króla, który

Ks. Jeremiasza 21–22

Proroctwa dla dwóch 
królów

A

Ks. Jeremiasza 20

Problemy Jeremiasza

panowa∏ w czasie, gdy Jeremiasz rozpoczyna∏ swojà s∏u˝b´.
O ile wiemy, Szallum nigdy nie zosta∏ królem, ale móg∏ spra-
wiç, by Babiloƒczycy nie wzi´li go w niewol´.

Przes∏anie dla Sedekiasza, w rozdziale 21, mówi∏o, ˝e znisz-
czenie przez Babilon by∏o nieuniknione. W proroctwie
tym nie by∏o ˝adnego „je˝eli”. Jeremiasz poda∏ ˚ydom dwie
mo˝liwoÊci: mogli pozostaç w Jerozolimie i zginàç z ràk
Babiloƒczyków albo opuÊciç miasto i dostaç si´ w niewol´.

Ks. Jeremiasza 22 mówi o kilku wczeÊniejszych latach i za-
wiera przes∏anie, które mówi, ˝e w przypadku niektórych
˚ydów wyzwolenie jest nadal mo˝liwe, jeÊli odpokutujà. Byç
mo˝e, kolejnoÊç tych dwóch rozdzia∏ów ma nas nauczyç, ˝e
Pan zsy∏a bardzo surowe kary tyle ˝e po wielu latach i po
wielu mo˝liwoÊciach odpokutowania. WczeÊniej Pan poda-
wa∏ sposobnoÊç wyzwolenia, ale kiedy ludzie odrzucili po-
kut´, sàdy sta∏y si´ nieuniknione.

Kiedy myÊlimy o prorokach, zazwyczaj myÊlimy o Prezyden-
cie KoÊcio∏a lub wspania∏ych m´˝ach z kart pism Êwi´tych,
którzy nauczali dróg Pana. Wszyscy prorocy sà nauczycie-
lami. Jednak˝e sà te˝ fa∏szywi prorocy lub nauczyciele, którzy
nie nauczajà prawdy. Ks. Jeremiasza 23 opowiada, ˝e Pan
mówi∏ o fa∏szywych prorokach poÊród ludu. Ujawni∏ ich fa∏-
szywe nauki i mówi∏ o tym, jak ci fa∏szywi prorocy prowadzà
lud do grzechu i wiary w te fa∏szywe idee. Z tego rozdzia∏u
uczymy si´ te˝ o pewnych ró˝nicach pomi´dzy prawdziwymi
i fa∏szywymi prorokami.

Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Prorok mówi nam
to, co potrzebujemy wiedzieç, a nie zawsze to, co chcemy wie-
dzieç” („Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”,
w: Brigham Young University 1980–1981 Devotional
and Fireside Speeches [1981], 28). Poszukaj, w jaki sposób
ta wypowiedê mo˝e odnosiç si´ do nauk Jeremiasza z tego
rozdzia∏u.

Ks. Jeremiasza 23:5–8 jest ogromnie wa˝na, poniewa˝
Jeremiasz prorokowa∏ o Zbawicielu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 23

pasterze (w. 1–2) — w tym
przypadku „przywódcy”

reszta (w. 3) — to, co pozostaje

pastwisko (w. 3) — bez-
pieczny, ogrodzony obszar,
na którym sà owce

trwo˝y∏y (w. 4) — by∏y prze-
straszone

rzeczy gorszàce (w. 13) —
g∏upie rzeczy

pio∏un (w. 15) — gorycz

Ks. Jeremiasza 23

Fa∏szywi prorocy
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Studiowanie pism Êwi´tych

Jak byÊ rozpozna∏ fa∏szywego proroka?

1. Przeczytaj Ks. Jeremiasza 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 i
wypisz, co, wed∏ug Pana, mówili i robili fa∏szywi prorocy.

2. Wybierz jednà pozycj´ z listy i wyjaÊnij, dlaczego dane dzia-
∏anie lub nauka czyni z kogoÊ fa∏szywego proroka.

3. Jak myÊlisz, dlaczego ludzie podà˝ajà za fa∏szywym prorokiem?

4. Dlaczego tak wa˝ne jest poznanie i naÊladowanie prawdzi-
wego proroka? Po czym móg∏byÊ rozpoznaç fa∏szywego pro-
roka? (zob. V Ks. Moj˝eszowa 18:20–22; NiP 42:11–12; 46:7).

Lekarstwo na fa∏szywych proroków

Co Pan powiedzia∏ w Ks. Jeremiasza 23:3–8 na temat tego, co
uczyni dla tych, których zwiedli ich przywódcy w Judzie?
(Zauwa˝, ˝e proroctwo to w g∏ównej mierze wype∏ni si´ w
dniach ostatnich).

Ks. Jeremiasza 24 opowiada o tym, jak Pan, poprzez
Jeremiasza, naucza∏ za poÊrednictwem kosza z dobrymi fi-
gami i kosza z zepsutymi figami, ˝e niektórzy ˚ydzi zo-
stanà wzi´ci w niewol´ do Babilonu dla swego dobra i ˝e
kiedyÊ w przysz∏oÊci b´dà mogli powróciç do swej ojczyzny.
Inni zostanà zawstydzeni i zniszczeni z powodu swej nie-
godziwoÊci.

Ks. Jeremiasza 25–26

Odrzucenie proroków 
prowadzi do niewoli

Ks. Jeremiasza 24

Dobry i z∏y owoc

B

A

mamià (w. 16) — sprawiajà,
˝e myÊlisz, i˝ jesteÊ lepszy ni˝
w rzeczywistoÊci

rada (w. 18, 22) — w j´z. he-
brajskim „rada” to grupa lu-
dzi, która zebra∏a si´, aby
nauczaç lub podejmowaç
decyzje

oszukaƒczo (w. 26) — k∏am-
liwie

przechwa∏ki (w. 32) — dzia-
∏ania lekkomyÊlne, bez zasta-
nowienia

brzemi´ (w. 36, 38) — tu: prze-
s∏anie

przekr´cacie (w. 36) — zmie-
niacie, obalacie

haƒba (w. 40) — ujma

Ks. Jeremiasza 25–26 co do porzàdku i poruszanego tematu
przypomina Ks. Jeremiasza 21–22. W rozdziale 25 Jeremiasz
prorokowa∏ z ca∏à pewnoÊcià, ˝e Babilon podbije Jud´, ponie-
wa˝ lud Judy odrzuci∏ s∏owa Jeremiasza i innych proroków
(takich jak Lehi). Co wi´cej, Jeremiasz prorokowa∏, ˝e Juda
b´dzie s∏u˝yç Babilonowi przez siedemdziesiàt lat, po czym
Babilon zostanie podbity przez inne królestwo. Pozosta∏a
cz´Êç rozdzia∏u opowiada o zniszczeniu innych niegodzi-
wych narodów. Rozdzia∏ ten uczy, ˝e Bóg karze niegodzi-
wych ludzi, bez wzgl´du na to, gdzie sà lub z jakiego
narodu si´ wywodzà.

Ks. Jeremiasza 26 odnotowuje wczeÊniejsze wydarzenia i
pomaga wyjaÊniç histori´, zamieszczonà w rozdziale 25. Ks.
Jeremiasza 26 opowiada, jak Jeremiasz prorokowa∏, ˝e ludzie
muszà odpokutowaç lub zostanà wzi´ci do niewoli. Z po-
wodu tego przes∏ania, które nadal zawiera∏o promyk nadziei
na wyzwolenie poprzez pokut´, przywódcy Judy chcieli za-
biç Jeremiasza. Czytamy te˝ o proroku imieniem Uriasz,
który zosta∏ zabity za przekazanie podobnego proroctwa.
Ten fakt pomaga wyjaÊniç, dlaczego sàd by∏ tak pewny w
rozdziale 25.

Ks. Jeremiasza 27–28 opowiada pewnà histori´. Zgodnie z
nakazem Pana, Jeremiasz zrobi∏ jarzmo i za∏o˝y∏ je sobie na
szyj´. Jarzmo to coÊ, co zak∏ada si´ na szyj´, by pomog∏o no-
siç jakieÊ ci´˝ary. Jarzmo symbolizowa∏o niewol´ lub nie-
wolnictwo. Jeremiasz naucza∏ ludzi, ˝e Juda i sàsiadujàce
narody b´dà pod „jarzmem” Babilonu. Ostrzega∏, ˝e fa∏-
szywi prorocy mogà nauczaç czegoÊ przeciwnego, ale z
pewnoÊcià nastanie czas niewoli. Jeremiasz powiedzia∏ kró-
lowi Sedekiaszowi, ˝e jeÊli on i lud pokornie podporzàdkujà
si´ „jarzmu” babiloƒskiemu, nie zostanà zniszczeni. Na
znak wype∏nienia si´ jego s∏ów prorokowa∏, ˝e Nebukadne-
sar, król Babilonu, zabierze reszt´ skarbów i Êwi´tych przed-
miotów ze Êwiàtyni. Proroctwo to wype∏ni∏o si´.

Ks. Jeremiasza 28 opowiada o innym m´˝czyênie,
Chananiaszu, który twierdzi∏, ˝e jest prorokiem. Pro-
rokowa∏, ˝e Bóg z∏amie jarzmo Babilonu w ciàgu dwóch
lat. Jeremiasz powiedzia∏, ˝e w tym czasie oka˝e si´, czy
mia∏ racj´, czy te˝ nie. Jednak˝e Pan natchnà∏ Jeremiasza,
aby powiedzia∏ Chananiaszowi, ˝e jego proroctwo nie
jest prawdziwe i ˝e wkrótce umrze. Chananiasz umar∏,
tak jak zapowiedzia∏ Jeremiasz.

Ks. Jeremiasza 27–28

Jarzmo Babilonu
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Studiowanie pism Êwi´tych

Skàd mo˝esz wiedzieç?

Ks. Jeremiasza 27–28 podaje przyk∏ad prawdziwego i fa∏szy-
wego proroka. Przeczytaj V Ks. Moj˝eszowà 18:20–22; Nauki i
Przymierza 42:11–12, 46:7; Zasady Wiary 1:5. Nast´pnie napisz,
skàd mo˝emy si´ dowiedzieç, czy dana osoba naprawd´ zosta∏a
zes∏ana od Boga, aby g∏osiç nauki.

Ks. Jeremiasza 29 zawiera list Jeremiasza do ludu Judy,
który zosta∏ wzi´ty w niewol´ i przebywa∏ w Babilonie.
Powiedzia∏ im, by budowali domy, zak∏adali ogrody i przy-
gotowali si´ na to, ˝e b´dà tam mieszkaç i by cieszyli si´
˝yciem w Babilonie najlepiej, jak potrafià. Jeszcze raz po-
wiedzia∏, ˝e b´dà tam przez siedemdziesiàt lat. Obieca∏ im,
˝e jeÊli z ca∏ego serca b´dà szukaç Pana (zob. w. 13; V Ks.
Moj˝eszowa 4:26–31), Pan z powrotem sprowadzi ich do
Jerozolimy.

Jeremiasz przeklà∏ tych, którzy nadal przebywali w Jerozolimie
i ufali naukom fa∏szywych proroków, obiecujàcym natychmia-
stowe uwolnienie z ràk Babiloƒczyków. Przeklà∏ te˝ fa∏szy-
wego proroka, który przesy∏a∏ fa∏szywe przes∏ania ˚ydom w
Babilonie.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak to mo˝e pomóc?

Przeczytaj Ks. Jeremiasza 29:11–14 i napisz o tym, w jaki spo-
sób mo˝na u˝yç owego przes∏ania dla ˚ydów uwi´zionych w
Babilonie, którzy znaleêli si´ tam z powodu swej niewiernoÊci,
jako przes∏ania nadziei skierowanego do kogoÊ, kto dziÊ znaj-
duje si´ w niewoli grzechu.

W czasie, kiedy Babiloƒczycy podbili królestwo Judy i
wzi´li je w niewol´, lud Judy zastanawia∏ si´, czy Bóg po-
rzuci∏ ich i przymierze, jakie zawar∏ z Abrahamem, by daç

Ks. Jeremiasza 30

Pan obiecuje pomoc

A

Ks. Jeremiasza 29

List Jeremiasza do wzi´tych 
w niewol´

A

im ziemi´ Kanaanu i byç b∏ogos∏awieƒstwem dla reszty
Êwiata poprzez prawdy i b∏ogos∏awieƒstwa, jakie da∏ im
Pan. Pytali te˝, czy zniós∏ przymierze, jakie zawar∏, ˝e
królami w Izraelu uczyni potomków Dawida (zob. II Ks.
Samuela 7:13). Ks. Jeremiasza 30–33 zawiera zapewnienie
Pana, skierowane do rozproszonego i zniewolonego Izra-
ela, ˝e nie porzuci∏ ani ich, ani Swych przymierzy.

Powiedziano Jeremiaszowi, aby raczej zapisa∏ ni˝ g∏osi∏
proroctwo, zamieszczone w Ks. Jeremiasza 30–33. Jako ˝e
Jeremiasz w owym czasie przebywa∏ w wi´zieniu, zapisane
s∏owa, s∏owa proroka, nadal mog∏y dotrzeç do ludu. Po-
mimo tego, ˝e ludzie nie s∏uchali Jeremiasza w czasie, gdy
podawane by∏o to objawienie, dzi´ki temu, ˝e zosta∏o ono
zapisane, ludzie przebywajàcy w niewoli mogli byç bar-
dziej skorzy do nauki i przeczytaç je w póêniejszym cza-
sie. Zauwa˝ te˝, ˝e proroctwo skierowane jest zarówno do
Judy, jak i Izraela. Izrael zosta∏ wzi´ty w niewol´ przez
Asyryjczyków ponad 120 lat przed tym, jak Pan poda∏
Jeremiaszowi przes∏anie z tego rozdzia∏u.

Gdy b´dziesz czytaç Ks. Jeremiasza 30, poszukaj, co Pan
powiedzia∏ na temat niewoli Judy i co dla nich uczyni, jeÊli
Mu zaufajà. Przes∏anie to mo˝na te˝ odnieÊç do kogoÊ, kto
jest w niewoli grzechu i czuje si´ stracony dla Boga. Taki
cz∏owiek mo˝e czuç, ˝e Pan te˝ go porzuci∏. Podczas czyta-
nia poszukaj tak˝e osobistego przes∏ania, jakie ktoÊ mo˝e
zaczerpnàç z tego rozdzia∏u.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 30

Ks. Jeremiasza 30:12–13 — W jaki sposób
Pan mo˝e im pomóc, jeÊli ich rany sà
„nieuleczalne”?
T∏umaczenie Biblii, dokonane przez Józefa Smitha, pomaga nam
lepiej zrozumieç, ˝e werset 12 powinien mówiç, ˝e rany nie sà
nieuleczalne, choç sà bardzo powa˝ne. A w wersecie 13 T∏uma-
czenia Józefa Smitha Pan ponownie wskazuje, ˝e rany Judy nie
sà nieuleczalne, choç ludzie uwa˝ajà je za nieuleczalne.

Ks. Jeremiasza 30:9 — Który król Dawid b´dzie
s∏u˝y∏ ludziom?
Imi´ „Dawid” odnosi si´ do Mesjasza i Króla, który, jak obieca∏
Bóg, b´dzie potomkiem Dawida. Ta obietnica wype∏ni∏a si´ pod-
czas przyjÊcia Jezusa Chrystusa i wype∏ni si´ ponownie w czasie
Drugiego PrzyjÊcia.

odmieni´, odwróc´ los (w. 3,
18) — wywiod´ ich z niewoli

nie trwó˝ si´ (w. 10) — nie
martw si´, nie l´kaj

wed∏ug prawa (w. 11) — spra-
wiedliwie

smaganie (w. 14) — tu: po-
prawa

po˝arci (w. 16) — podbici i
zniszczeni

grabià (w. 16) — zniszczà

na swoim wzgórzu (w. 18) —
tu: na swych zgliszczach

przystàpiç (w. 21) — przyjÊç
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Studiowanie pism Êwi´tych

Lista konsekwencji

1. Przeczytaj Ks. Jeremiasza 30:5–7, 12–15 i opisz, co si´ przyda-
rzy∏o Izraelitom, w konsekwencji porzucenia swego Boga i
oddawania czci bo˝kom.

2. W jaki sposób konsekwencje czczenia bo˝ków podobne sà do
konsekwencji dzisiejszych grzechów?

Dokonaj porównania

Przeczytaj Ks. Jeremiasza 30:8–11, 16–17. W jaki sposób to, co
Pan obieca∏ uczyniç dla Judy w niewoli, podobne jest to tego, co
mo˝e uczyniç, aby pomóc komuÊ, kto jest w niewoli grzechu?

Ks. Jeremiasza 31 zawiera ciàg dalszy przes∏ania, które swój
poczàtek ma w rozdziale 30. Rozdzia∏ 31 zawiera wspania∏à
obietnic´, dotyczàcà zgromadzania Izraela — zarówno w
Jerozolimie w czasach staro˝ytnych po okresie niewoli, jak i
zgromadzenia wokó∏ Jezusa Chrystusa i w Jego KoÊciele w
dniach ostatnich, kiedy ze wszystkich miejsc Êwiata przyb´-
dzie rozproszony Izrael.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 31

który uniknà∏ miecza (w. 2)
— który uratowa∏ si´

przyozdobisz (w. 4) — ude-
korujesz

b´benki (w. 4) — instru-
menty muzyczne

resztka Izraela (w. 7) —
Izraelici, którzy nie zostali
zniszczeni, którzy zostali
rozproszeni lub wzi´ci do
niewoli

pocieszenie (w. 9) — tu:
modlitwy b∏agalne

wyzwoli∏, odkupi∏ (w. 11) —
zap∏aci∏ za uwolnienie kogoÊ
z niewoli

pokrzepi´ (w. 14, 25) — za-
dowol´

Rachel (w. 15) — ˝ona Jakuba
(Izraela) a matka Józefa i Be-
niamina

nie wyçwiczone (w. 18) —
nie wykorzystywane

rumieni´ si´ (w. 19) — wsty-
dz´ si´

ponosz´ kar´ za haƒb´ (w.
19) — nios´ wstyd

moje wn´trze (w. 20) — moje
uczucia

niwa (w. 23) — dom

nasyc´ (w. 25) — nape∏ni´

wykorzeniç, spustoszyç (w.
28, 40) — wyrwaç, zniszczyç

z´by Êcierp∏y (w. 29–30) —
wykrzywiaç si´

mia∏y si´ zachwiaç przede
mnà (w. 36) — mia∏y zostaç
usuni´te

Ks. Jeremiasza 31

Zgromadzenie Izraela

B

A

Ks. Jeremiasza 31 — Zgromadzenie Izraela
Ca∏y rozdzia∏ Ks. Jeremiasza 31 mówi o zgromadzeniu domu Izra-
ela. Izrael gromadzi si´ na dwa sposoby: fizyczny i duchowy. Dla
poszczególnych cz∏onków domu Izraela obydwa rodzaje zgroma-
dzeƒ mogà mieç miejsce w tym samym czasie albo mogà to byç
odr´bne wydarzenia. Poniewa˝ te dwa zgromadzenia odbywajà
si´ w ró˝nym czasie na przestrzeni historii i jeszcze wydarzà si´ w
przysz∏oÊci, fragmenty pism Êwi´tych, mówiàce o zgromadzeniu
domu Izraela, mogà wprowadzaç zamieszanie. Ks. Jeremiasza
31:1–30 z pewnoÊcià odnosi si´ do fizycznego zgromadzenia na
ziemi obiecanej rodziny Izraela z ziem, po których byli rozpro-
szeni i pojmani w niewol´. Jednak˝e te wersety mogà te˝ odnosiç
si´ do tych, którzy duchowo zgromadzili si´ przy Panu i w Jego
KoÊciele. Jak si´ wydaje, Ks. Jeremiasza 31:31–34 odnosi si´ w
szczególny sposób do zgromadzenia duchowego (zob. NiP 45:56).

Ks. Jeremiasza 31:9 — „Efraim jest moim
pierworodnym”
Efraim nie by∏ dos∏ownie pierworodnym synem Izraela, ponie-
wa˝ by∏ on wnukiem Jakuba, syna Józefa, który otrzyma∏ pier-
worództwo od Jakuba, czyli Izraela (zob. I Ks. Moj˝eszowa
48–49). Wzmianka w Ks. Jeremiasza 31:9 o tym, ˝e Efraim jest
pierworodnym, wskazuje na jego pozycj´ jako dziedzica pier-
worództwa.

Ks. Jeremiasza 31:31–34 — „Nowe przymierze”
Starszy Dallin H. Oaks wyjaÊni∏ „nowe przymierze” w nast´-
pujàcy sposób: „’Nowe przymierze’ [...] by∏o przymierzem za-
wartym w Ksi´dze Mormona i zawiera si´ w ‘poprzednich
przykazaniach’ [zob. NiP 84:57]. [...] Te poprzednie przykazania
muszà odnosiç si´ do wczeÊniejszych objawieƒ Pana, zawartych
w Biblii w (Starym i Nowym Testamencie) oraz we wspó∏eczes-
nych objawieniach, które zosta∏y ju˝ dane Âwi´tym. [...]

Przymierze opisane w pismach Êwi´tych, które jest nowe dzi´ki
odnowieniu i potwierdzeniu w tych dniach ostatnich, odnosi si´
do naszego przymierza z Jezusem Chrystusem. Obejmuje ono
pe∏ni´ ewangelii. [...]

‘Nowe przymierze’, zawarte w Ksi´dze Mormona i w poprzed-
nich przykazaniach, stanowi g∏ównà obietnic´ ewangelii, zakorze-
nionà w zadoÊçuczynieniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który daje nam pewnoÊç nieÊmiertelnoÊci i mo˝liwoÊç ˝ycia
wiecznego, jeÊli odpokutujemy za nasze grzechy oraz zawrzemy
i dochowamy przymierzy z naszym Zbawicielem. Dzi´ki temu i
dzi´ki Jego ∏asce, mo˝emy zrealizowaç wspania∏à obietnic´, ˝e
‘przez zadoÊçuczynienie Chrystusa ca∏a ludzkoÊç, przestrzegajàc
praw i obrz´dów Ewangelii, mo˝e dostàpiç zbawienia’ (Zasady
Wiary 1:3)” (Dallin H. Oaks, „Another Testament of Jesus Christ”
[przemówienie na ognisku KSE, 6 czerwca 1993], 4–5).

Studiowanie pism Êwi´tych

Zilustruj ide´

Wykonaj ilustracj´ lub przygotuj diagram, który przedstawi za-
mys∏, o którym czyta∏eÊ w Ks. Jeremiasza 31:1–30. Zapisz krót-
kie wyjaÊnienie do swojej ilustracji lub diagramu.

Opisz ró˝nic´

1. Kiedy, wed∏ug Ks. Jeremiasza 31:31–34, Pan zawar∏ stare
przymierze z domem Izraela?

2. Opisz, w jaki sposób i dlaczego nowe przymierze ró˝ni si´
od starego.

B

A
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Ks. Jeremiasza 32 odnotowuje, ˝e Pan nakaza∏ uwi´zionemu
Jeremiaszowi kupiç ziemi´, aby w mocny sposób nauczaç, i˝
dzieci Izraela zostanà na powrót zgromadzone na ziemi obie-
canej po zag∏adzie Babiloƒczyków. Nast´pnie powiedzia∏
Jeremiaszowi, aby ukry∏ tytu∏ w∏asnoÊci w bezpiecznym miej-
scu na dowód tego proroctwa. Si∏a Babiloƒczyków sprawia∏a,
˝e wydawa∏o si´ to niemo˝liwe, ale z Bogiem wszystko jest
mo˝liwe (zob. w. 27). Wa˝ne jest, aby pami´taç, ˝e przy po-
mocy Êmiertelników wiele rzeczy wydaje si´ nie do wykona-
nia, lecz do wszechmocnego Boga odnoszà si´ s∏owa: „Czy
jest dla mnie coÊ niemo˝liwego?” (Ks. Jeremiasza 32:27). 

Ks. Jeremiasza 33 zawiera kilka szczególnych obietnic odno-
szàcych si´ do Jerozolimy, które jeszcze nie w pe∏ni zosta∏y
wype∏nione. Rozdzia∏ 33 mówi o wielkim dniu pokoju w
Jerozolimie, kiedy wszyscy ludzie, którzy tam ˝yjà, b´dà
oddawaç czeÊç Panu. Proroctwo to nie wype∏ni∏o si´, lecz
Jeremiasz powiedzia∏, ˝e b´dzie to w czasach, kiedy „lato-
roÊl” (Jezus Chrystus) b´dzie rzàdziç jako Król na tronie
Dawidowym (zob. w. 15–16). Mówiàc innymi s∏owy,
Jerozolima nigdy nie zazna ca∏kowitego pokoju i nie b´dzie
w pe∏ni bezpieczna, a˝ do czasu, kiedy wszyscy jej miesz-
kaƒcy przyjmà Jezusa Chrystusa jako swego Króla.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego dowiedzia∏eÊ si´ o Jezusie
Chrystusie?

Przeczytaj Ks. Jeremiasza 33:15–18. Wersety te mówià, ˝e w nie-
okreÊlonej przysz∏oÊci Izraelowi nie „braknie” cz∏owieka, który
zasiàdzie na tronie Dawidowym i b´dzie sprawowaç rzàdy, ani
nie „braknie” ludzi do dokonywania obrz´dów. W jaki sposób 

A

Ks. Jeremiasza 33

Pokój w Jerozolimie

Ks. Jeremiasza 32

Jeremiasz kupuje ziemi´

Jezus Chrystus wype∏ni, majàcà wieczny wymiar, rol´ króla, ka-
p∏ana i ofiary za Swój lud? (zob. Ew. ¸ukasza 1:32–33; Ew. Jana
18:36–37; List do Hebrajczyków 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15;
10:10–17; 3 Nefi 9:19–20).

Ks. Jeremiasza 34 zawiera proroctwa Jeremiasza na temat
tego, co si´ stanie z królem Sedekiaszem, a tak˝e, co si´ stanie
z ludem Judy. W Ks. Jeremiasza 34 Pan szczególnie pot´pia
lud Judy za posiadanie niewolników i niewolnic ˝ydowskich i
za ∏amanie przykazania w prawie Moj˝eszowym, wedle któ-
rego co siedem lat nale˝a∏o wyzwalaç wszystkich niewolni-
ków i niewolnice.

Ks. Jeremiasza 35 odnotowuje wydarzenia, które w rzeczy-
wistoÊci mia∏y miejsce kilka lat przed wydarzeniami wczeÊ-
niejszych rozdzia∏ów. Wiemy o tym, poniewa˝ Jojakim
(wspomniany w w. 1) by∏ królem przed Sedekiaszem (wspo-
mnianym w rozdzia∏ach 33–34). W Ks. Jeremiasza tego
typu retrospekcja ma miejsce kilka razy.

Ks. Jeremiasza 35 mówi o grupie ludzi, zwanych Rekabitami.
Mieszkali poza miastem w namiotach i nigdy nie osiedlali si´
w jednym miejscu. Rekabici post´powali wed∏ug pewnych
tradycji, podawanych przez przywódc´ grupy. Nie stanowi∏y
one cz´Êci ich religii, ale trzeba przyznaç, ˝e post´powali bar-
dzo wiernie, wed∏ug zasad i tradycji. Pan u˝y∏ przyk∏adu
tego ludu, aby przekazaç pewne nauki. Owa lekcja by∏a na-
st´pujàca: Rekabici byli wierni tradycjom ludzkim, a lud
Judy nie potrafi∏ przestrzegaç przykazaƒ ˝yjàcego Boga —
przykazaƒ, które niosà ze sobà prawdziwe i wieczne b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Pan obieca∏ pob∏ogos∏awiç Rekabitów za ich szcze-
roÊç i wiernoÊç.

Ks. Jeremiasza 35

Rekabici

Ks. Jeremiasza 34

Pot´pienie Sedekiasza 
i ˚ydów
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Ks. Jeremiasza 36 odnotowuje, ˝e Pan powiedzia∏
Jeremiaszowi, aby zapisa∏ wszystkie proroctwa przeciwko
Izraelowi i innym narodom, jakie poda∏. Jako ˝e Jeremiasz
by∏ aresztowany, wszystkie jego proroctwa zapisa∏ skryba
o imieniu Baruch, a nast´pnie przeczyta∏ je na schodach
Êwiàtyni. Proroctwa te us∏yszeli s∏udzy króla, zabrali zwoje
i przeczytali je królowi. Król nakaza∏ spalenie zapisów i
próbowa∏ zabiç Jeremiasza i Barucha, ale Pan ich ukry∏.
Jeremiasz wypowiedzia∏ jeszcze jedno proroctwo i przes∏a∏
je do króla. Mówi∏o ono, ˝e ˝aden potomek Jojakima nie b´-
dzie królem; proroctwo to wype∏ni∏o si´.

Ks. Jeremiasza 37–44 to w wi´kszoÊci zapisy historyczne.
Rozdzia∏y te pokrótce opowiadajà histori´ Jeremiasza w cza-
sie, kiedy najeêdêcy z Babilonu zniszczyli Jud´, a wielu jej
mieszkaƒców wzi´li w niewol´.

Ks. Jeremiasza 37 mówi, ˝e do Judy wesz∏a armia egipska,
w czasie kiedy Babiloƒczycy (zwani czasami w tych roz-
dzia∏ach Chaldejczykami) podbijali ziemi´ Judy. Kiedy
Babiloƒczycy us∏yszeli, ˝e nadchodzà Egipcjanie, na jakiÊ
czas porzucili zamiar podboju. Owo wycofanie da∏o Judzie
fa∏szywà nadziej´ na to, ˝e Egipt ich uratuje. Jeremiasz po-
wiedzia∏ Sedekiaszowi, ˝e tak si´ nie stanie. Za to proroctwo
Jeremiasza wtràcono do lochów. Póêniej Sedekiasz pozwoli∏
na jego uwolnienie z lochów, ale nadal by∏ w areszcie.

Ks. Jeremiasza 38 odnotowuje, ˝e przywódcy w Jerozolimie
myÊleli, i˝ mogà daç odpór Babiloƒczykom. Nie podoba∏o im
si´ nieustajàce przes∏anie Jeremiasza, ˝e powinni daç si´
pojmaç w niewol´ Babilonu i ˝e wszystko skoƒczy si´ do-
brze. MyÊleli, ˝e przes∏anie by∏o szczególnie niebezpieczne
dla morale walczàcych, dlatego wtràcono Jeremiasza do lo-
chów, które by∏y jeszcze gorsze ni˝ poprzednie. Z lochów 

Ks. Jeremiasza 37–44

Babilon podbija Jud´

Ks. Jeremiasza 36

Baruch skryba

uwolni∏ go pewien etiopski eunuch imieniem Ebedmelech i
Jeremiasz ponownie stanà∏ przed Sedekiaszem. Przypomnia∏
królowi, ˝e jeÊli b´dzie pos∏uszny, wszystko b´dzie dobrze.
Jednak˝e król nie zwa˝a∏ na jego rad´.

Ks. Jeremiasza 39 mówi o zniszczeniu Jerozolimy, pojmaniu
króla Sedekiasza, zabiciu synów Sedekiasza na jego oczach
oraz torturach, jakich zazna∏, kiedy babiloƒscy najeêdêcy
wy∏upili mu oczy. Z Ksi´gi Mormona dowiadujemy si´, ˝e
jeden z synów Sedekiasza uratowa∏ si´. Grupa, z którà
si´ uratowa∏, uda∏a si´ na zachodnià pó∏kul´ i w Ksi´dze
Mormona powszechnie jest znana jako lud Zarahemli (zob.
Omni 1:14–19; Helaman 8:21). Babiloƒczycy dobrze trakto-
wali Jeremiasza. Na zakoƒczenie rozdzia∏u 39 Pan obieca∏
pob∏ogos∏awiç Ebedmelechowi za jego uprzejmoÊç wzgl´dem
Jeremiasza.

Ks. Jeremiasza 40 odnotowuje, ˝e Babiloƒczycy zwrócili
Jeremiaszowi pe∏nà wolnoÊç. Zasugerowali, ˝eby zamieszka∏
z Gedaliaszem, którego wyznaczyli do zarzàdzania tà ziemià,
i Jeremiasz tak uczyni∏. ˚ydzi z sàsiednich ziem zacz´li przy-
bywaç do Mispy, gdzie mieszka∏ Gedaliasz. Pewien m´˝czy-
zna o imieniu Jochanan dowiedzia∏ si´, ˝e niektórzy ˚ydzi
planujà zabiç Gedaliasza, lecz ten nie pozwoli∏ Jochananowi,
aby w jakikolwiek sposób pokrzy˝owa∏ ten plan.

Ks. Jeremiasza 41 opowiada, jak Ismael zabi∏ Gedaliasza.
Ismael wraz ze swymi ludêmi zabi∏ wszystkich, którzy
mieszkali z Gedaliaszem, bez wzgl´du na to, czy byli ˚ydami
czy te˝ Babiloƒczykami. Jochanan zorganizowa∏ armi´ i zaata-
kowa∏ ludzi Ismaela, zabijajàc wielu z nich, pozosta∏ych bioràc
w niewol´ i uwalniajàc wi´êniów pojmanych w ataku na
Gedaliasza. Wszyscy ˚ydzi, martwiàc si´ reakcjà Babiloƒczy-
ków na to, co si´ wydarzy∏o, przenieÊli si´ z Mispy w pobli˝e
Betlejem, do miejsca zwanego Kimhama. Stàd zamierzali udaç
si´ dla bezpieczeƒstwa do Egiptu.

Ks. Jeremiasza 42 wymienia Jeremiasza poÊród grupy, która
przenios∏a si´ do Kimhama. Jochanan poszed∏ do Jeremiasza
i poprosi∏, by zapyta∏ Pana o zdanie na temat ich planów
wyruszenia do Egiptu. Obiecali, ˝e uczynià wszystko, co
powie Pan. Jeremiasz powiedzia∏, ˝e nie powinni iÊç do
Egiptu. Powiedzia∏, ˝e jeÊli pozostanà na ziemi Judy, Pan
ochroni ich, lecz jeÊli udadzà si´ do Egiptu, umrà od mie-
cza, z g∏odu lub z powodu innych nieszcz´Êç.

Ks. Jeremiasza 43 mówi o tym, ˝e Jochanan i inni dumni
przywódcy tej grupy ˚ydów nie zawierzyli radzie Jeremiasza.
Nie baczàc na jego s∏owa, udali si´ do Egiptu, a Jeremiasza
wzi´li ze sobà jako wi´ênia. Kiedy tam dotarli, Jeremiasz pro-
rokowa∏, ˝e Nebukadnesar, król babiloƒski, i tak podbije Egipt.

Ks. Jeremiasza 44 odnotowuje, ˝e Jeremiasz powiedzia∏
˚ydom, ˝e zostanà zniszczeni w Egipcie, poniewa˝ nadal od-
dajà si´ ba∏wochwalstwu i nie sà pos∏uszni Panu. Jedynie nie-
wielka garstka prze˝yje i powróci do Judy jako Êwiadkowie
tego, ˝e wype∏ni∏o si´ s∏owo Pana. Proroctwo to wype∏ni∏o si´ 
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w przypadku jeszcze innej grupy ˚ydów, którzy mogli otrzy-
maç b∏ogos∏awieƒstwa z r´ki Pana, gdyby byli pos∏uszni Jego
prorokowi. Jednak˝e zaufali w∏asnemu osàdowi.

Ks. Jeremiaszan 45 to objawienie dane Baruchowi — skry-
bie, który spisa∏ objawienia Jeremiasza i przeczyta∏ je na
schodach Êwiàtyni, w czasach króla Jojakima. Najwidoczniej
Baruch mia∏ nadziej´, ˝e Pan odsunie od niego próby i pro-
blemy, poniewa˝ wykonywa∏ dzie∏o Pana. Jednak˝e Pan nie
obieca∏ mu, ˝e wyzwoli go od prób, a jedynie to, ˝e nie
umrze w najbli˝szej przysz∏oÊci.

My te˝ powinniÊmy pami´taç, ˝e nie mo˝emy spodziewaç
si´, i˝ z powodu naszego prawego ˝ycia Pan odsunie próby,
przeÊladowania i inne trudne doÊwiadczenia. Podobnie jak
ci, którzy byli oddani i wierni Panu od samego poczàtku,
musimy byç wierni w dobrych i z∏ych czasach.

Ks. Jeremiasza 46–51 odnotowuje proroctwa na temat znisz-
czenia kilku narodów otaczajàcych Izrael oraz podaje po-
wody zniszczenia ka˝dego z nich. Jeremiasz prorokowa∏, ˝e
zostanie zniszczony Egipt (zob. Ks. Jeremiasza 46), Filistia
(zob. Ks. Jeremiasza 47), Moab (zob. Jeremiasz 48), Ammon
(zob. Ks. Jeremiasza 49:1–6), Edom (zob. Ks. Jeremiasza
49:7–22), Damaszek (zob. Ks. Jeremiasza 49:23–27), Kedar
(zob. Ks. Jeremiasza 49:28–29), Chazor (zob. Ks. Jeremiasza
49:30–37), Elam (zob. Ks. Jeremiasza 49:34–39) i Babilon
(zob. Ks. Jeremiasza 50–51).

Byç mo˝e, powodem przekazania tych wszystkich przes∏aƒ
o zniszczeniu jest nauczenie, szczególnie domu Izraela, ˝e
Pan nie tylko ukarze niegodziwych w Swoim ludzie, ale te˝
ukarze niegodziwych wszystkich ludów, bez wzgl´du na
ich narodowoÊç. Dobra wiadomoÊç dla Izraela jest taka, ˝e
choç Pan zniszczy wszystkie te narody, obieca∏, ˝e zachowa
Swój lud i nie zniszczy go ca∏kowicie (zob. Ks. Jeremiasza
46:27–28). Przes∏ania o zniszczeniu sà te˝ symbolem znisz-
czenia niegodziwych w dniach ostatnich.

Ks. Jeremiasza 46–51

Zniszczenie narodów

Ks. Jeremiasza 45

Prawi równie˝ sà 
poddawani próbom Ks. Jeremiasza 52 jest stosownym zakoƒczeniem tej ksi´gi.

W rozdziale 52 znajduje si´ opowieÊç o tym, jak Babilon
podbi∏ Jerozolim´, stolic´ Judy, oraz zabi∏ lub wzià∏ w nie-
wol´ du˝à grup´ ludu Judy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jeremiasza 52

Studiowanie pism Êwi´tych

Wypisz wydarzenia w porzàdku
chronologicznym

Ks. Jeremiasza 52 opowiada o wydarzeniach towarzyszàcych
upadkowi Jerozolimy. Zastanów si´ nad nast´pujàcymi wyda-
rzeniami, a informacje zdobyte podczas lektury u∏ó˝ w po-
rzàdku chronologicznym: wy∏upienie oczu króla Sedekiasza;
miasto obl´˝one przez Nebukadnesara; wzi´cie tysi´cy
˚ydów do niewoli; zniszczenie Êwiàtyni; zniszczenie murów
Jerozolimy. Po ka˝dym z nich napisz numer wersetu, w któ-
rym opisano to wydarzenie.

Zapisz wyjaÊnienie

Napisz list do ludu Judy, który by∏ w niewoli babiloƒskiej.
WyjaÊnij, dlaczego ich miasto zosta∏o zniszczone i dlaczego sà
w niewoli. Podaj co najmniej po dwa dobre powody zniszcze-
nia Jerozolimy i niewoli ˚ydów, a przy ka˝dej odpowiedzi po-
daj odsy∏acz do pisma Êwi´tego.

B

A

obleg∏ je (w. 4) — za∏o˝y∏ w
okolicy obozowisko, aby si´
przygotowaç

obl´˝one (w. 5) — otoczone i
odci´te; nic ani nikt nie móg∏
wyjÊç ani wejÊç

reszta (w. 15) — pozo-
sta∏a cz´Êç

winogrodnicy (w. 16) — lu-
dzie, którzy troszczà si´ o
winnic´

oracze (w. 16) — ludzie, któ-
rzy pracujà na polach upraw-
nych i którzy troszczà si´ o nie

kolumny spi˝owe, pod-
wozia, spi˝owa kadê, misy,
szczypce, panwie, g∏owice
spi˝owe (w. 17–22) — cenne
przedmioty Êwiàtynne

dworzanin (w. 25) — urz´dnik

zaciàgnà∏ (w. 25) — zapisa∏
ludzi do wojska

Ks. Jeremiasza 52

Ostatnie zapisy Jeremiasza
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S∏owo tren oznacza lament lub p∏acz spowodowany wielkim
smutkiem. Tradycyjnie ˚ydzi pisali i Êpiewali treny dla zmar-
∏ych bliskich krewnych lub przyjació∏. Ta niewielkich rozmiarów
ksi´ga zawiera treny Jeremiasza, zapisane w formie poetyckiej,
spisane dla Jerozolimy, Êwiàtyni i ludu Judy. Podczas czytania
mo˝esz poszukaç nast´pujàcych zagadnieƒ:

•  Nie mo˝emy grzeszyç, nie ponoszàc konsekwencji grzechu.

•  Zwa˝anie na fa∏szywych proroków jest cz´sto ∏atwiejsze
ni˝ zwa˝anie na prawdziwych.

•  Niemàdre jest przekonanie, ˝e moce tego Êwiata pomogà ci
uniknàç kary Bo˝ej.

•  Grzesznicy, którzy sà karani, cz´sto myÊlà, ˝e Bóg jest nie-
sprawiedliwy.

•  Prawdziwe wyrzuty sumienia zazwyczaj pojawiajà si´ po
jakimÊ cierpieniu.

•  Nadzieja wyp∏ywa z uznania naszych grzechów.

•  Z powodu mi∏oÊci i mi∏osierdzia Bo˝ego jest czas na wyba-
czenie i odnowienie dla wszystkich, którzy odpokutowujà.

Starszy Theodore M. Burton powiedzia∏: „Pisma Êwi´te i
wskazówki od naszych duchowych przywódców uczà nas,
jak unikaç bólu, który zawsze jest konsekwencjà grzechu”
(w: Conference Report, paêdz. 1985, 81 lub Ensign, list.
1985, 64).

Treny 1, podobnie jak pozosta∏e rozdzia∏y Trenów, podajà
przyk∏ady tego bólu, o którym mówi∏ Starszy Burton. Smutek
odczuwany w sercu i wyrzuty sumienia stanowià cz´Êç grze-
szenia, jakiej cz´sto nie widzimy lub nad jakà nie zastana-
wiamy si´, kiedy odczuwamy pokus´, by zrobiç coÊ z∏ego.

Podczas czytania zastanów si´ nad tym, w jaki sposób s∏owa z
rozdzia∏u 1 mogà byç podobne do s∏ów tych, którzy zmarno-
wali swe dni na ziemi i teraz przebywajà w Êwiecie duchów,
stawiajàc czo∏a wiecznym konsekwencjom niew∏aÊciwych wy-
borów, jakie podejmowali na ziemi.

Treny 1

Konsekwencje grzechu

Zrozumienie pism Êwi´tych
Treny 1

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego?

W Trenach 1:1–11 Jeremiasz mówi∏ w swoim w∏asnym imieniu.
W wersetach 12–22 mówi w imieniu ca∏ego kraju Judy. Wybierz
ze s∏ów Jeremiasza cztery wyra˝enia (w. 1–11), które, twoim
zdaniem, wyjaÊniajà, dlaczego „lamentowa∏”.

Treny 2–4 wyra˝ajà smutek z powodu tego, co si´ przyda-
rzy∏o ludowi Judy. Treny 2 w jasny sposób mówià o tym, ˝e
Pan ukara∏ Swój lud z powodu grzechów ludzi i dla ich do-
bra. Treny 3 zawierajà wyraz przekonania ludzi, i˝ Pan ich
porzuci∏, lecz nadal ufajà i odnajdujà nadziej´ w tym, ˝e
nie porzuci∏ ich na zawsze. Treny 4 odnotowujà smutek
Jeremiasza, kiedy porówna∏ jakoÊç ˝ycia Izraela, gdy byli
prawym ludem, z tym, jakimi ludêmi si´ stali po podboju
babiloƒskim.

Kiedy grzeszysz, tracisz towarzystwo Ducha Âwi´tego i
czujesz rozpacz, która wyp∏ywa z konsekwencji grzechu oraz
oddzielenia od Pana — wówczas, tak naprawd´, masz do
wyboru jedynie dwie mo˝liwoÊci. Jednà z nich jest ukrycie

Treny 5

B∏agania Jeremiasza

Treny 2–4

Dlaczego Juda zosta∏a 
ukarana

A

krainy (w. 1) — ziemie lub
kraje

paƒszczyzna (w. 1) — tu: nie-
wola, podleganie innym

zdradzili (w. 2) — tu: obrazili

poganie (w. 3, 10) — ci, któ-
rzy nie znajà lub nie czczà
prawdziwego Boga

wÊród ucisku (w. 3) — b´dàc
w niedoli

spustoszone, zgubione (w. 4,
13, 16) — samotne, pozba-
wione si∏y

wzgardzone (w. 11) — nic
nie warte

osieraca (w. 20) — odbiera
ukochanych

Treny
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swoich grzechów. Zazwyczaj ukrywamy w∏asne grzechy po-
przez obwinianie innych, zwalnianie si´ z odpowiedzialnoÊci
lub poprzez nieuczciwoÊç i zaprzeczanie, ˝e uczyniliÊmy coÊ
z∏ego. Drugà mo˝liwoÊcià jest ukorzenie si´, odpokutowanie
i rozpocz´cie procesu pogodzenia si´ z Panem.

Treny 5 zawierajà s∏owa ubolewania spowodowanego ukorze-
niem. W tym trenie przypominajàcym modlitw´ Jeremiasz
przemawia w imieniu ludu, który zda∏ sobie spraw´ ze swo-
ich grzechów i pragnie wybaczenia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Treny 5

zniewaga (w. 1) — wstyd

dziedzictwo (w. 2) — ziemia,
domy i odzie˝

obcy (w. 2) — cudzoziemcy

dêwigamy ich winy (w. 7) —
cierpimy za ich grzechy

z nara˝eniem (w. 9) — b´dàc
w niebezpieczeƒstwie

gwa∏cono (w. 11) — wykorzy-
stywano

kamienie m∏yƒskie (w. 13) —
kamienie, które rozgniatajà
ziarna zbó˝

Studiowanie pism Êwi´tych

Skàd mo˝esz wiedzieç?

Sporzàdê list´ s∏ów i wyra˝eƒ z Ks. Jeremiasza 5, które wska-
zujà na to, ˝e ludzie naprawd´ odpokutowali. WyjaÊnij, dla-
czego wybra∏eÊ ka˝de ze s∏ów lub wyra˝eƒ.

Co mo˝esz zrobiç?

Przeczytaj drugà Zasad´ Wiary i zastanów si´ nad nià. Istnieje
ró˝nica pomi´dzy byciem ukaranym za w∏asne grzechy a cierpie-
niem, które jest wynikiem grzechów innych ludzi. Co mo˝esz
zrobiç, jeÊli znajdziesz si´ w sytuacji, opisanej w wersecie 7, i jak
mo˝e ci pomóc wyjaÊnienie doktryny w drugiej Zasadzie Wiary?

B

A
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Ksi´ga Ezechiela

Prorok w niewoli
Babiloƒczycy trzykrotnie przypuÊcili wi´ksze ataki na Jud´.
Drugi mia∏ miejsce oko∏o 597 r. p.n.e. PoÊród ludzi wzi´tych
do niewoli by∏ Ezechiel. Oko∏o pi´ciu lat póêniej zosta∏ powo-
∏any, aby byç prorokiem dla ˚ydów pozostajàcych w niewoli.
Próbowa∏ pomóc im wyciàgnàç wnioski z ich b∏´dów.

Stra˝nik na wie˝y
Kiedy Jeremiasz wzywa∏ do pokuty w Jerozolimie, Ezechiel
pracowa∏ z ludêmi, b´dàcymi w niewoli babiloƒskiej. Jeremiasz
próbowa∏ zachowaç ludzi przed zniszczeniem, a Ezechiel pró-
bowa∏ pomóc swemu ludowi zrozumieç, ˝e niewola jest wyni-
kiem ich niegodziwoÊci. Obaj prorocy nauczali, ˝e jest nadzieja
w przysz∏oÊci, kiedy ludzie powrócà do Pana. Ezechiel mia∏
byç stra˝nikiem na wie˝y; powo∏anie to b´dzie omówione w
rozdziale 33.

Wielkie Morze

Jerozolima Jeremiasz
Babilon

Ezechiel

Zatoka Perska590 r. p.n.e.Morze Czerwone

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Ezechiela
GdybyÊmy mieli wybraç g∏ówny temat Ks. Ezechiela, mog∏oby
nim byç to, ˝e ostatecznie wszyscy ludzie poznajà, i˝ Pan jest
Bogiem. Owa zasada, na którà wskazujà wyra˝enia, takie jak
„poznajà, ˝e Ja jestem Pan”, pojawia si´ w Ks. Ezechiela ponad
65 razy.

Poni˝szy zarys przedstawia szeÊç g∏ównych tematów Ks.
Ezechiela:

1. Powo∏anie Ezechiela na proroka (zob. Ks. Ezechiela 1–3)

2. Proroctwa pot´piajàce grzechy ludu na ziemi Izraela,
szczególnie w Jerozolimie (zob. Ks. Ezechiela 4–11, 20–24)

3. Proroctwa wzywajàce do pokuty ˚ydów w Babilonie (zob.
Ks. Ezechiela 12–19)

4. Proroctwa mówiàce o zniszczeniu krajów sàsiadujàcych z
Izraelem, które by∏y wrogo do nich nastawione (zob. Ks.
Ezechiela 25–32)

5. Proroctwa o zgromadzeniu Izraela i innych wydarzeniach,
które b´dà mia∏y miejsce podczas przygotowania na
Drugie PrzyjÊcie (zob. Ks. Ezechiela 33–39)

6. Opis wizji Ezechiela, który ujrza∏ Êwiàtyni´ budowanà w
Jerozolimie w przysz∏oÊci (zob. Ks. Ezechiela 40–48)



Po krótkim wprowadzeniu Ks. Ezechiela 1 opisuje wizj´ Boga
i Jego chwa∏y, jakà mia∏ Ezechiel. Jako ˝e chwa∏´ Boga i nie-
bios trudno jest opisaç j´zykiem Êmiertelników, prorocy cz´sto
u˝ywajà terminów i wyobra˝eƒ symbolicznych, aby opisaç to,
co ujrzeli. Niektórzy ludzie próbujà wyjaÊniç, co przedsta-
wiajà symbole, lecz Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Kiedykol-
wiek Bóg daje wizj´, w której jest jakiÊ wizerunek, zwierz´ czy
postaç, zawsze jest odpowiedzialny za zes∏anie objawienia lub
interpretacji znaczenia takiej wizji; w przeciwnym razie nie
odpowiadamy za to, czy uwierzymy w jakàÊ innà interpreta-
cj´. Nie obawiajcie si´, ˝e zostaniecie pot´pieni za to, ˝e nie
znacie znaczenia wizji lub jakiejÊ postaci wyst´pujàcej w niej,
jeÊli Bóg nie poda∏ objawienia lub interpretacji na ten temat”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 291).

Nawet jeÊli nie rozumiemy w pe∏ni znaczenia tego, co uj-
rza∏ Ezechiel, jego dramatyczny opis nadal mo˝e wywo∏aç
w nas wra˝enie, jak niezwyk∏a by∏a jego wizja i jak na-
prawd´ wspania∏a jest chwa∏a Boga. 

Ks. Ezechiela 2–3 rozpoczyna si´ od zapisu tego, co powie-
dzia∏ Bóg do Ezechiela w wizji chwa∏y Bo˝ej (zob. Ks.
Ezechiela 1). W pewien sposób rozdzia∏y te zawierajà jego
„powo∏anie misyjne”. Kiedy b´dziesz czytaç, jak Pan opisa∏
misj´ Ezechiela i ludzi, do których nauczania zosta∏ powo-
∏any, zastanów si´, w jaki sposób prorocy Boga powo∏ujà
misjonarzy w dzisiejszych czasach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 2

zuchwa∏a (w. 4) — dumna

przekorni (w. 5, 7) — ci, któ-
rzy odrzucajà mo˝liwoÊç s∏u-
chania i pos∏uszeƒstwa

ciernie (w. 6) — kolczaste
chwasty (symbol problemów,
jakich ludzie mogli przyspo-

rzyç Ezechielowi, kiedy prze-
kazywa∏ swoje przes∏ania)

skorpiony (w. 6) — jadowite
stworzenia (symbol niegodzi-
wych ludzi, którym b´dzie
g∏osi∏ Ezechiel)

Ks. Ezechiela 2–3

Powo∏anie Ezechiela 
do s∏u˝by

Ks. Ezechiela 1

Chwa∏a Bo˝a w wizji 
Ezechiela

Ks. Ezechiela 2:9–10; 3:1–3 — Pan poprosi∏
Ezechiela, aby zjad∏ zwój
Opis tego, jak Ezechiel jad∏ zwój, jest symbolicznym przedsta-
wieniem jego powo∏ania, by g∏osiç s∏owo Paƒskie poprzez do-
s∏owne uczynienie s∏owa Bo˝ego cz´Êcià swej istoty. Ksi´ga
Objawienia odnotowuje podobne doÊwiadczenie Aposto∏a Jana
(zob. Objawienie 10).

Ks. Ezechiela 3

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Ezechiela 2–3 wykonaj dwa z
poni˝szych trzech zadaƒ.

Podsumuj misj´ Ezechiela

Aby podsumowaç misj´ Ezechiela, wyjaÊnij znaczenie nast´-
pujàcych s∏ów i wyra˝eƒ: „synowie o zuchwa∏ej twarzy” (Ks.
Ezechiela 2:4; zob. tak˝e 3:7); ciernie i skorpiony (2:6); zwój
ksi´gi (2:9–10; 3:1–3); diament (3:9); stró˝ (3:17–21); ten, który
karci (3:26).

lub

Narysuj w swoim notatniku co najmniej cztery ilustracje, które
symbolizujà idee, wymienione powy˝ej.

Trudna misja

1. Przejrzyj Ks. Ezechiela 2–3 i wypisz powody, dla których,
twoim zdaniem, Ezechiel b´dzie mia∏ trudnà misj´. Przy
ka˝dym z nich podaj werset, w którym jest dowód na
prawdziwoÊç twojej odpowiedzi.

2. Wypisz, co Pan powiedzia∏ na temat misji Ezechiela w roz-
dzia∏ach 2–3 i co zach´ci∏o go do wype∏nienia swej misji.

Stró˝

1. Przeczytaj Ks. Ezechiela 3:17–21 i opisz powo∏anie stró˝a.

2. Podaj nazwisko „stró˝a” w KoÊciele w dzisiejszych czasach
i wyjaÊnij, dlaczego wybra∏eÊ w∏aÊnie jego.

3. Czego Ks. Ezechiela 3:17–21 uczy nas o wa˝noÊci wype∏niania
naszych powo∏aƒ? Mo˝esz zapisaç sobie przy tych wersetach
odnoÊniki do Jakuba 1:19.

C

B

A

us∏uchaç (w. 6–7) — s∏uchaç i
byç pos∏usznym

podniecenie (w. 14) — tu:
z∏oÊç

stró˝ (w. 17) — cz∏owiek sto-
jàcy na murze miasta, wyglà-
dajàcy wrogów i ostrzegajàcy
ludzi w mieÊcie

uczyni´ ci´ odpowiedzial-
nym za jego krew (w. 18, 20)
— b´dziesz ponosi∏ odpowie-
dzialnoÊç za jego grzechy

uratujesz, uratowa∏eÊ (w. 19,
21) — wybawisz, wybawi∏eÊ

przylgnie (w. 26) — przy-
klei si´

zaniemówisz (w. 26) — nie
b´dziesz móg∏ mówiç

nie b´dziesz móg∏ ich karciç
(w. 26) — nie b´dziesz móg∏
ich poprawiaç

nie dr˝yj (w. 6) — nie 
bój si´

skargi, j´ki, biadania (w. 10)
— smutek
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Pan nakaza∏ Ezechielowi, podobnie jak Jeremiaszowi, aby wy-
korzystywa∏ jakieÊ przedmioty i symbole materialne do na-
uczania ludzi w taki sposób, by by∏o bardziej prawdopodobne,
˝e zwrócà uwag´ na nauki i je zapami´tajà. Ks. Ezechiela 4–5
odnotowuje symbole, jakich Pan nakaza∏ u˝yç Ezechielowi,
które b´dà reprezentowa∏y niegodziwoÊç Izraelitów lub znisz-
czenie Jerozolimy.

Ks. Ezechiela 6–7 zawiera pe∏ne mocy przes∏anie Pana na
temat tego, co wydarzy si´ na ziemi Izraela, podbitej przez
Babilon. Ezechiel zosta∏ zabrany do Babilonu przed ca∏kowi-
tym upadkiem i zniszczeniem Jerozolimy, wi´c mówi∏ o tym
wydarzeniu jak o przysz∏oÊci. W proroctwach, znajdujàcych
si´ w rozdzia∏ach 6–7, Pan w szczególny sposób pot´pi∏ ba∏-
wochwalstwo Izraela i powiedzia∏, ˝e Jerozolima zostanie
zniszczona po to, aby ˚ydzi „[poznali], ˝e Ja jestem Panem”
(6:14). Ci, którzy prze˝yjà, b´dà mogli z∏o˝yç Êwiadectwo, ˝e
Bóg naprawd´ jest ˝yjàcym Bogiem i ˝e Jego s∏owa wype∏-
ni∏y si´.

Ks. Ezechiela 6–7

Grzech i zniszczenie

Ks. Ezechiela 4–5

Proroctwa o zniszczeniu
Jerozolimy

Ks. Ezechiela 8–11 zawiera opowieÊç o wizji, jakà Pan da∏
Ezechielowi. Ezechiel by∏ jednym z wielu ˚ydów wzi´tych
do niewoli podczas wczeÊniejszych ataków Babiloƒczyków
na Jud´. Wizja ta pomog∏a wygnaƒcom (ludziom, którzy
byli w niewoli w Babilonie) dowiedzieç si´, co si´ sta∏o z
Jerozolimà i dlaczego.

Ks. Ezechiela 8 opowiada o niegodziwoÊci ludu Jerozolimy,
∏àcznie z ich przywódcami religijnymi. Ks. Ezechiela 9 od-
notowuje, ˝e Pan nakaza∏ anielskiemu pos∏aƒcowi na∏o˝yç
„znak” na prawych ludzi, aby uchroniç ich przed znisz-
czeniem (podobnie jak podczas Paschy w Egipcie). Ks.
Ezechiela 10 mówi wyraênie, ˝e Pan zezwoli∏ na zniszczenie
Jerozolimy. Ks. Ezechiela 11 daje pewnà nadziej´ przysz∏ym
pokoleniom, prorokujàc, ˝e Pan ponownie zgromadzi Swój
lud na ich ziemiach obiecanych i odnowi ich przymierza.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zgromadzenie

1. Na podstawie Ks. Ezechiela 11:16–20 przygotuj list´ tego, co
Pan, wed∏ug Swoich s∏ów, zrobi dla Swego ludu przymierza.

2. W jaki sposób uczestniczysz w tym, o czym jest mowa w tych
wersetach lub w jaki sposób Pan wype∏nia te obietnice w
dzisiejszych czasach?

WyjaÊnij wyra˝enia

Przeczytaj Ks. Ezechiela 11:19 i opisz, jaka jest, twoim zdaniem,
ró˝nica pomi´dzy osobà o „[sercu kamiennym]” a osobà o „[no-
wym duchu]” i „[sercu mi´sistym]”.

Ks. Ezechiela 12–17 zawiera objawienia Pana dla
Ezechiela, które mówià, ˝e b´dzie wi´cej ataków babiloƒ-
skich na Jerozolim´ i wi´cej ˚ydów zostanie wzi´tych w
niewol´. Pan objawi∏ tak˝e, dlaczego b´dà mia∏y miejsce
te wydarzenia i powiedzia∏ Ezechielowi, aby g∏osi∏ pokut´
osobom wzi´tym w niewol´.

Ks. Ezechiela 12–17

Dlaczego niewola?

B

A

Ks. Ezechiela 8–11

Dlaczego Jerozolima 
zosta∏a podbita
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Ks. Ezechiela 12 upewnia ˚ydów, ˝e wi´cej ludzi zostanie
wzi´tych w niewol´.

Ks. Ezechiela 13 opowiada, ˝e Pan przeklà∏ fa∏szywych proro-
ków, którzy udawali, ˝e mówià w Jego imi´, i tych, którzy na
ró˝ne sposoby sprowadzali ludzi ze Êcie˝ki wiodàcej do Niego.

Ks. Ezechiela 14 odnotowuje, ˝e do Ezechiela przyszli po
porad´ ˝ydowscy przywódcy. Pan powiedzia∏ im, ˝e nie
udzieli im rady, dopóki nie przestanà szukaç odpowiedzi
tak˝e ze strony bo˝ków. PodkreÊli∏, ˝e ka˝da osoba musi byç
prawa, aby przetrwaç nadchodzàce sàdy i ˝e nie mo˝e pole-
gaç na prawoÊci swoich przywódców.

Ks. Ezechiela 15 nadal porównuje dzieci Izraela do nieu˝y-
tecznej winoroÊli, która na nic si´ nie przyda. Wiele razy w
pismach Êwi´tych Pan porównywa∏ dzieci Izraela do wino-
roÊli lub winnicy (zob. Ks. Izajasza 5; Jakub 5).

W Ks. Ezechiela 16, podobnie jak w innych fragmentach
Starego Testamentu, zwiàzek Pana z Izraelem jest porów-
nany do przymierza ma∏˝eƒskiego. Rozdzia∏ 16 szczegó∏owo
ukazuje, jak ludnoÊç Izraela (Jerozolimy) by∏a niewierna
swojemu „m´˝owi” i dlaczego zas∏uguje na kar´.

Ks. Ezechiela 17 zawiera przypowieÊç, jakà Pan objawi∏
Ezechielowi, która naucza∏a ludzi, ˝e kiedy znajdowali si´
w niewoli, nie powinni byli szukaç wybawienia ze strony
Egiptu, lecz raczej podporzàdkowaç si´ Babiloƒczykom, a
Pan ostatecznie odkupi∏by ich.

W czym jesteÊ podobny lub czym ró˝nisz si´ od twoich ro-
dziców? Dlaczego?

To prawda, ˝e czasami „niewinni muszà cierpieç za niego-
dziwoÊci winnych” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
34). Jednak˝e niektórzy ludzie wcià˝ winià swoich rodziców
lub inne osoby za coÊ, co sami mogà zmieniç. Dzieci Izraela
odczu∏y kar´, która przysz∏a w nast´pstwie grzechów ich ro-
dziców. Nawet mieli znane przys∏owie o cierpieniu za grze-
chy rodziców, które mo˝na znaleêç w Ks. Ezechiela 18:2.
Ich przys∏owie (powiedzenie) by∏o cz´Êciowo prawdziwe.
Ojcowie nie nauczali w∏aÊciwie swoich dzieci Êcie˝ek Pana
ani nie stworzyli Êrodowiska, w którym ich dzieci mia∏yby
szans´ wzrastaç w wiernoÊci, przestrzegajàc praw Bo˝ych.

Jednak˝e ka˝demu pokoleniu Pan zsy∏a proroków, aby na-
uczali prawdy i uczyli ludzi tego, ˝e muszà odpokutowaç.
Ka˝de pokolenie ma mo˝liwoÊç wyboru, czy chce s∏uchaç i
byç pos∏uszne s∏owom proroków, czy te˝ post´powaç wed∏ug
tradycji swoich rodziców. W tym rozdziale Pan jasno na-
ucza∏ tego elementu zasady wolnej woli.

Ks. Ezechiela 18

OdpowiedzialnoÊç 
za grzech

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 18

Studiowanie pism Êwi´tych

Zastosuj fragment pisma Êwi´tego

W jaki sposób móg∏byÊ wykorzystaç Ks. Ezechiela 18:1–18, aby
pomóc komuÊ, kto mieszka w domu, gdzie nie jest zach´cany
do prawych zachowaƒ? Mo˝esz zapisaç sobie przy tych werse-
tach odnoÊniki do drugiej Zasady Wiary.

Rozpoznaj wa˝ne zasady

Przeczytaj Ks. Ezechiela 18:19–32 i dowiedz si´, czego Pan na-
ucza∏ na temat grzechu, pokuty, wytrwania do koƒca i tego, co
czuje do tych, którzy tkwià w grzechu. Zapisz co najmniej
cztery jednozdaniowe wypowiedzi, które podsumujà zasady
nauczane w tych wersetach.

Ks. Ezechiela 19–20 w szczególny sposób zwraca si´ do
przywódców ˚ydów i mówi na ich temat. W rozdziale 19
Pan u˝y∏ dwóch przypowieÊci, aby nauczaç, ˝e przywódcy o
wielkim potencjale utracà b∏ogos∏awieƒstwa z powodu w∏as-
nej g∏upoty. Rozdzia∏ 20 mówi, jak niektórzy przywódcy
˚ydów w Babilonie (gdzie Ezechiel ˝y∏ w niewoli) chcieli
otrzymaç wskazówki od Pana poprzez Ezechiela. Pan we-
zwa∏ ich do pokuty za to, ˝e zwracajà si´ do Pana, podczas
gdy proszà te˝ o objawienia innych bogów. W Ks. Ezechiela
20:33–44 Pan obieca∏, ˝e przysz∏emu pokoleniu Izraelitów
da kolejnà sposobnoÊç wyjÊcia z niewoli i poznania, ˝e On
jest ich Panem i Bogiem — podobnie jak uczyni∏ to, kiedy

Ks. Ezechiela 19–20

Przywódcy, którzy nie 
pos∏uchajà

B

A

je mi´so ofiarne na wzgó-
rzach, bierze udzia∏ w
ucztach ofiarnych na wzgó-
rzach (w. 6, 11, 15) — uczest-
niczy w czczeniu bo˝ków

haƒbi (w. 6, 11, 15) — zacho-
wuje si´ niemoralnie

obcuje (w. 6) — odbywa sto-
sunki seksualne

uciska, pope∏nia gwa∏t (w. 7,
12, 16, 18) — jest niesprawied-
liwy, nak∏ada brzemiona

zastaw (w. 7, 12, 16) — pie-
niàdze, które ktoÊ jest winny

po˝ycza na lichw´ (w. 8, 13)
— nak∏ada odsetki, kiedy
udziela po˝yczki

odsetki (w. 8) — niespra-
wiedliwie naliczona iloÊç
pieni´dzy

rozsàdza (w. 8) — post´puje

s∏uszne (w. 25, 29) — w∏a-
Êciwe, sprawiedliwe
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na poczàtku wyprowadzi∏ dzieci Izraela z Egiptu. Jednak˝e,
tym razem obieca∏, ˝e zgromadzi Izrael ze wszystkich naro-
dów, gdzie zosta∏ rozproszony.

Niezwyk∏e wydarzenia, wspomniane w tych wersetach jako
cz´Êç owego zgromadzenia, wype∏ni∏y si´ w czasach staro-
˝ytnych jedynie cz´Êciowo. Ca∏kowite wype∏nienie ich ma
miejsce w dniach ostatnich, kiedy dzieci Izraela gromadzà
si´ w prawdziwym KoÊciele, sà oczyszczone z grzechu i
s∏u˝à Panu na Jego „Êwi´tej górze” (w Êwiàtyni). Wtedy
naprawd´ dowiedzà si´, kim sà i kim jest ich Pan i Bóg
(zob. w. 42, 44).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 20:33–44

Ks. Ezechiela 20:37 — „I ka˝´ wam przejÊç
pod rózgà”
Rózga z Ks. Ezechiela 20:37 to laska pasterska. S∏owa „przejÊç
pod rózgà” odnoszà si´ do przejÊcia pod opiek´ Pasterza, czyli
„wejÊç w przymierze”. Niektórzy sugerujà, ˝e przejÊcie pod ró-
zgà mo˝e te˝ odnosiç si´ do tego, jak pasterze zliczali dziesiàt-
kami swoje owce, zaznaczajàc ka˝de dziesiàte zwierz´ rózgà i
przeznaczajàc je Panu.

Studiowanie pism Êwi´tych

Podsumuj, u˝ywajàc kluczowych idei

Ks. Ezechiela 20:33–44 mówi, ˝e Pan zgromadzi dzieci Izraela
i ˝e zwrócà one swe serca do Niego. WyjaÊnij przes∏anie tych
wersetów, opisujàc nast´pujàce kluczowe idee w∏asnymi s∏o-
wami: r´ka mocna (w. 33); zgromadziç (w. 34); twarzà w twarz
(w. 35); bezczeÊciç (w. 39); moja Êwi´ta góra (w. 40); Êwi´toÊç
(w. 41); przypomnieç (w. 43); poznaç (w. 38, 42, 44).

W Ks. Ezechiela 21–23 Pan dalej wyjaÊnia, dlaczego
Jerozolima zostanie zniszczona. Ks. Ezechiela 21 wyjaÊnia, ˝e
równie˝ niektórzy prawi ucierpià podczas tego zniszczenia.

Ks. Ezechiela 21–24

NiegodziwoÊç prowadzi do
zniszczenia

A

r´ka mocna i rami´ wyciàg-
ni´te (w. 33–34) — sym-
bol mocy

wy∏àcz´ (w. 38) — oczyszcz´

ziemi, w której byli przychod-
niami (w. 38) — mieszkali

w miejscu, które nie by∏o ich
prawdziwym domem

dary (w. 40) — ofiary

wstr´t (w. 43) — nienawiÊç

Owo cierpienie, jakie niektórzy mogà uwa˝aç za niesprawied-
liwe nadejdzie dlatego ˝e Pan szanuje wolnà wol´ Swoich
dzieci. Prawi mogà te˝ cierpieç podczas niektórych sàdów,
jakie b´dà mia∏y miejsce w dniach ostatnich, ale Pan
obieca∏ wspania∏à wiecznà nagrod´ dla tych, co sà prawi
(zob. NiP 58:2).

Kolejne interesujàce proroctwo rozdzia∏u 21 znajduje si´ w
wersetach 30–32, w których Ezechiel prorokowa∏ o obaleniu
króla Judy, mówiàc, ˝e nie b´dzie innego króla, a˝ przyjdzie
ten, „który ma do [tronu] prawo”, tzn. Jezus Chrystus (w.
32). Od czasu, kiedy ˚ydzi zostali wzi´ci w niewol´ babi-
loƒskà, nie ustanowili ponownie swojego królestwa. Jezus
Chrystus b´dzie jedynym królem w przysz∏oÊci.

Ks. Ezechiela 22 omawia wiele grzechów, za które Jerozolima
zosta∏a zniszczona. Patrzàc na to, jakie grzechy sprawi∏y, i˝
Pan zezwoli∏ na zniszczenie, pomaga nam zrozumieç, co sta-
nowi obraz´ w Jego oczach.

Ks. Ezechiela 23 to kolejny rozdzia∏, w którym Pan mówi o
kraju Izraela (Samarii) i Judy (Jerozolimy) jako o kobietach,
które zdecydowa∏y si´ zostaç nierzàdnicami. Porównanie to
pokazuje nam, jak silne uczucia wywo∏uje w Panu fakt, ˝e
Jego lud przymierza oddaje czeÊç innym bogom.

Ks. Ezechiela 24 odnotowuje, ˝e Pan u˝y∏ wyobra˝enia go-
tujàcego si´ kocio∏ka z mi´sem, aby opisaç, jak Babiloƒczycy
b´dà „gotowaç” ˚ydów. Rozdzia∏ 24 opowiada te˝ o Êmierci
˝ony Ezechiela. Pan powiedzia∏ Ezchielowi, by nie op∏aki-
wa∏ jej, aby pokazaç ˚ydom, ˝e nie powinni op∏akiwaç
zniszczenia Jerozolimy i królestwa Judy, poniewa˝ wielka
niegodziwoÊç Judy sprawi∏a, ˝e zas∏ugiwa∏a na sprawied-
liwà kar´.

Ezechiel, podobnie jak prorocy Izajasz i Jeremiasz, mówi∏
najpierw przeciwko Izraelitom, a nast´pnie przeciwko
niegodziwoÊci sàsiednich narodów, i prorokowa∏ o ich
zniszczeniu. Ks. Ezechiela 25–32 zawiera proroctwa, doty-
czàce nast´pujàcych narodów: Ammonitów, Moabitów,
Edomitów i Filistyƒczyków (zob. Ks. Ezechiela 25); miesz-
kaƒców Tyru i Sydonu (Ks. Ezechiela 26–28) oraz Egiptu
(Ks. Ezechiela 29–32).

Ks. Ezechiela 25–32

Kara dla innych narodów
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Dlaczego rodzice i przywódcy na ka˝dym szczeblu zarzà-
dzania KoÊcio∏em tak bardzo zainteresowani sà nauczaniem
ludzi i zach´caniem ich do pokuty?

Na przestrzeni historii ludzie chronili si´ przed atakiem sà-
siednich plemion lub narodów. W ramach planu ochrony bu-
dowali wie˝e na murach swych miast i umieszczali w nich
stra˝ników, którzy mieli wypatrywaç zbli˝ajàcych si´ wrogów.
JeÊli ludzie ignorowali wa˝noÊç stra˝ników, wystawiali si´ na
wielkie niebezpieczeƒstwo. A jeÊli stra˝nicy nie wykonywali
swych obowiàzków, ca∏e miasto mog∏o zostaç zniszczone. Ks.
Ezechiela 33 porównuje przywódców w Izraelu do stra˝ników.

Ks. Ezechiela 33

Stra˝nicy na wie˝y

Egipt

Ammon

Moab

Edom

Fil
ist

ia

Sydon

Ka
na

an

Tyr

Przepowiedziane zniszczenie ziem Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 33

Ks. Ezechiela 33:30–32 — Sposób traktowania
proroków przez ˚ydów
Posiadanie proroka jest wielkim b∏ogos∏awieƒstwem — ale jedy-
nie wtedy, gdy jesteÊmy pos∏uszni jego radzie. W ostatnich wer-
setach Ks. Ezechiela 33 Pan powiedzia∏ Ezechielowi, ˝e ludzie
mówià, i˝ kochajà proroka i zale˝y im na s∏uchaniu jego s∏ów,
ale póêniej nie sà pos∏uszni jego naukom. Koniec wersetu 31
brzmi podobnie jak opis ludzi w czasach odst´pstwa, jaki Pan
poda∏ Prorokowi Józefowi Smithowi (zob. JS—H 1:19).

Studiowanie pism Êwi´tych

Rozwià˝ problem, korzystajàc z pism
Êwi´tych

Ks. Ezechiela 33:1–9 wyjaÊnia rol´ i wa˝noÊç stra˝ników. Pan
wzywa proroków, innych przywódców kap∏aƒstwa i KoÊcio∏a
oraz rodziców, aby byli stra˝nikami dla swojego ludu. Zastanów
si´ nad nast´pujàcymi sytuacjami i odpowiedz na pytania, znaj-
dujàce si´ na koƒcu, zgodnie z zasadami nauczanymi w Ks.
Ezechiela 33:1–9:

1. Jednym z ulubionych zaj´ç m∏odzie˝y jest oglàdanie filmów
na wideo. Cz´sto filmy te sà poni˝ej norm ustalonych przez
KoÊció∏. Co powinni zrobiç rodzice? Biskup? Prezydenci organi-
zacji M∏odych M´˝czyzn i M∏odych Kobiet? M∏odzie˝? Ty sam?

2. Trener pi∏ki no˝nej wyznaczy∏ termin treningów równie˝
na niedzielny poranek. Oczekuje, ˝e w treningu b´dzie bra∏
udzia∏ ka˝dy gracz. Co powinni zrobiç rodzice? Biskup?
M∏odzi ludzie w dru˝ynie?

Ks. Ezechiela 34 podaje nast´pne obowiàzki przywódców
KoÊcio∏a. Tym razem Pan porówna∏ przywódców do pasterzy 

Ks. Ezechiela 34

Pasterze Izraela

A

jego krew (w. 4–6, 8) — od-
powiedzialnoÊç

oddawa∏ zastaw (w. 15) —
p∏aci∏ swoje d∏ugi

zasady (w. 15) — prawa

s∏uszne (w. 17, 20) — spra-
wiedliwe

ruiny (w. 24, 27) — znisz-
czony obszar

jadacie z krwià (w. 25) —
odnosi si´ to do ∏amania
prawa, które mówi∏o, by nie
jeÊç mi´sa, które zawiera w
sobie krew

haƒbi (w. 26) — pope∏nia nie-
moralny czyn

nieuczciwe zyski (w. 31) —
zachowanie spowodowane
chciwoÊcià
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jego owiec (ludu). Podczas Swej ziemskiej misji Pan nazwa∏
siebie „[dobrym pasterzem]” (Ew. Jana 10:14). Gdy b´-
dziesz czytaç Ks. Ezechiela 34, poszukaj, co Pan powiedzia∏
na temat tego, co robi, by byç dobrym pasterzem i co powie-
dzia∏ o tym, co robià przywódcy, a tak˝e — co czyni ich
z∏ymi pasterzami. Poszukaj te˝, co powiedzia∏ o owcach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 34

Ks. Ezechiela 34:23–24 — „Mój s∏uga Dawid”
Imi´ „Dawid” w tych wersetach odnosi si´ do Mesjasza. Po he-
brajsku oznacza „umi∏owany”. Wspania∏e warunki, opisane w
tych wersetach, b´dà mia∏y miejsce, kiedy ˚ydzi zaakceptujà
umi∏owanego Syna Bo˝ego jako swego Mesjasza. Zobacz tak˝e
Ks. Izajasza 9:6–7; Objawienie 22:16.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co czyni kogoÊ dobrym przywódcà?

1. Dlaczego, wed∏ug Ks. Ezechiela 34:1–10, 18–19, przywódcy
Izraela byli z∏ymi „pasterzami” ludu Pana?

2. Wypisz cechy dobrego pasterza, znajdujàce si´ w Ks.
Ezechiela 34:11–16, i wyjaÊnij, jak ktoÊ, kto s∏u˝y w prezy-
dium kworum Kap∏aƒstwa Aarona lub klasie M∏odych
Kobiet móg∏by zastosowaç ka˝dà z tych cech do swojego
powo∏ania.

Ks. Ezechiela 35 to kolejny rozdzia∏, mówiàcy o sàdzie nad
Edomem, zwanym równie˝ górà Seir, narodzie mieszkajà-
cym w sàsiedztwie Izraela.

Ks. Ezechiela 35

Zniszczenie Edomu

A

˝er, ∏up (w. 8, 22, 28) — coÊ,
co zosta∏o upolowane i ma
byç zjedzone

za˝àdam od nich moich owiec
(w. 10) — pociàgn´ ich do od-
powiedzialnoÊci za stado

b∏onie (w. 14) — ogrodzony
obszar przeznaczony dla stada

reszta (w. 18) — to, co po-
zosta∏o

màcicie, zmàci∏y (w. 18–19) —
czynicie nieczystym

po∏ami´ drà˝ki ich jarzma
(w. 27) — zdejm´ z nich nie-
wol´ i brzemiona

bujna roÊlinnoÊç (w. 29) —
wydajny lub owocny

Chocia˝ Izraelici zostali zawstydzeni w oczach wszystkich
sàsiednich narodów, Pan powiedzia∏ w Ks. Ezechiela 36, ˝e
zezwoli na ich zawstydzenie na Êwiadectwo tego, i˝ nie po-
zwoli na to, by Jego lud kpi∏ z Niego i z przymierza, jakie z
Nim zawar∏. Ks. Ezechiela 36 zawiera pewnà obietnic´ —
jako Êwiadectwo dla Êwiata, ˝e jest On jedynym prawdzi-
wym i ˝yjàcym Bogiem — i˝ Pan zgromadzi przysz∏e poko-
lenie Izraelitów z powrotem na ich ziemi i odnowi ich
przymierza z Nim. Obieca∏, ˝e oczyÊci ich z niegodziwoÊci i
da im „serce nowe” i „ducha nowego” (zob. w. 26) i ˝e w
przeciwieƒstwie do okresu wielu lat poprzedzajàcych czasy
Ezechiela, b´dà przestrzegaç przykazaƒ Pana.

Jednà z pi´knych rzeczy dotyczàcych natchnionego naucza-
nia poprzez symbole jest to, ˝e mogà one mieç przypisane
wi´cej ni˝ jedno znaczenie i mieç zastosowanie do wi´cej ni˝
jednej okolicznoÊci czy sytuacji. Ks. Ezechiela 37 stanowi
szczególnie dobry przyk∏ad takiego z∏o˝onego znaczenia. W
rozdziale 37 Pan poda∏ Ezechielowi dwie symboliczne lekcje
na temat zgromadzenia Izraela. Owe lekcje uczà te˝ i Êwiad-
czà o innych wspania∏ych prawdach, które odnoszà si´ do
planu Bo˝ego i Jego królestwa w dniach ostatnich.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ezechiela 37

Êci´gna (w. 6) — cz´Êci cia∏a,
które utrzymujà razem mi´Ê-
nie oraz koÊci i pomagajà
w ich ruchu

narody (w. 21) — ci, którzy
nie wierzà w Boga

skalajà (w. 23) — uczynià
nieczystym

obrzydliwoÊci (w. 23) — to,
co wstr´tne

Ks. Ezechiela 37

Dwie wizje przywrócenia

Ks. Ezechiela 36

Przes∏anie nadziei
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Ks. Ezechiela 37:15–20 — Kawa∏ek drewna Judy
i kawa∏ek drewna Efraima
Starszy Boyd K. Packer powiedzia∏: „W czasach staro˝ytnych kro-
niki Izraela spisywane by∏y na drewnianych tablicach lub zwo-
jach, nawijanych na drewniane drà˝ki. [...] Drewno, czyli kronika
Judy — Stary i Nowy Testament — oraz drewno, czyli kronika
Efraima — Ksi´ga Mormona, która jest jeszcze jednym Êwiadec-
twem o Jezusie Chrystusie — [...] naprawd´ stanowià jedno w
naszych d∏oniach. Proroctwo Ezechiela teraz si´ wype∏ni∏o” (w:
Conference Report, paêdz. 1982, 73 lub Ensign, list. 1982, 51, 53).

Studiowanie pism Êwi´tych

Znajdê symbol

1. Wizja Ezechiela, zapisana w Ks. Ezechiela 37:1–14, w drama-
tyczny sposób stanowi symbol obietnicy Paƒskiej dotyczàcej
zgromadzenia dzieci Izraela. Wybierz s∏owo lub wyra˝enie,
które, twoim zdaniem, przedstawia nast´pujàcych ludzi lub
stan: dzieci Izraela, utracony pod wzgl´dem duchowym stan
dzieci Izraela, wp∏yw Ducha Âwi´tego na dzieci Izraela, stop-
niowe gromadzenie si´ dzieci Izraela.

2. W jaki sposób Ks. Ezechiela 37:1–14 Êwiadczy o innym, jesz-
cze wi´kszym „przywróceniu” dzieci Izraela? (zob. tak˝e
Alma 11:42–45; NiP 138:16–17).

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Ezechiela 37:15–17

1. Narysuj ilustracj´ lub diagram, przedstawiajàcy przedmioty z
wersetów pisma Êwi´tego do opanowania.

2. Te same dwa kawa∏ki drewna, czyli kroniki, o których mówi∏
Ezechiel, wspomniane sà w 2 Nefi 3:11–12. Wypisz, co Ksi´ga
Mormona mówi o tym, co stanie si´ z powodu „po∏àczenia
si´” tych dwóch kawa∏ków drewna.
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3. Kiedy b´dziesz czytaç Ks. Ezechiela 37 do wersetu 22, zdasz
sobie spraw´ z tego, ˝e te dwa „kawa∏ki drewna” sà wa˝nym
elementem zgromadzenia Izraela. WyjaÊnij, jak, twoim zda-
niem, po∏àczenie Biblii i Ksi´gi Mormona, pomo˝e w zgro-
madzeniu domu Izraela. W swojej odpowiedzi zastanów si´
nad przes∏aniem podtytu∏u Ksi´gi Mormona: Jeszcze Jedno
Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie.

Ks. Ezechiela 38–39 mówi o wielkiej bitwie, która b´dzie
mia∏a miejsce w Izraelu w „dniach ostatnich” i ˝e zaanga-
˝owany b´dzie w nià lud o nazwie „Magog” pod dowódz-
twem króla o imieniu Gog. Ezechiel opisa∏ t´ wojn´, która
b´dzie si´ toczyç na „górach Izraela” przeciwko dzieciom
Izraela, zgromadzonym na tych ziemiach. Pan powiedzia∏
te˝ Ezechielowi, ˝e w cudowny sposób uratuje Swój lud
przed armiami Magoga, tak aby wszystkie narody mog∏y
„[poznaç], ˝e ja jestem Pan” (Ks. Ezechiela 38:23). Na pod-
stawie tych opisów wydaje si´, ˝e Ezechiel opisywa∏ wielkà
bitw´ poprzedzajàcà Drugie PrzyjÊcie, która powszechnie
znana jest jako „Armagedon”.

Mylàcy mo˝e byç fakt, ˝e Jan Objawiciel opisa∏ bitw´ po-
mi´dzy dobrem a z∏em, która b´dzie mia∏a miejsce pod ko-
niec okresu Milenium, jako bitw´ Goga i Magoga (zob.
Objawienie 20:7–9). Sà wi´c dwie bitwy, zwane bitwà
Goga i Magoga — pierwsza tu˝ przed Drugim PrzyjÊciem,
a druga pod koniec Milenium. Sà one podobne pod takim
wzgl´dem, ˝e b´dà to bitwy masowe, skutkujàce wielkim
zniszczeniem, które poch∏onie wrogów Boga, i wprowadzi
znaczàce zmiany na ziemi.

Ks. Ezechiela 40–42 zawiera szczegó∏owy opis w´drówki, jakà
podjà∏ Ezechiel przez Êwiàtyni´ w „ziemi izraelskiej” (40:2).
Jego przewodnik, niebiaƒski pos∏aniec, zmierzy∏ ka˝dà cz´Êç
Êwiàtyni, tak wi´c opis Ezechiela podaje wielkoÊç pokoi, Êcian,
drzwi itd. Âwiàtynia, jakà opisa∏, by∏a bardzo podobna do
Êwiàtyni Salomona. Nie wiemy, kiedy ani czy w ogóle Êwiàty-
nia, jakà ujrza∏, b´dzie wybudowana.

Ks. Ezechiela 40–42

Âwiàtynia w wizji Ezechiela

Ks. Ezechiela 38–39

Bitwa Goga i Magoga
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Jak si´ czujesz, kiedy patrzysz na zdj´cia Êwiàtyni lub kiedy
odwiedzasz jednà z nich i przechodzisz w jej pobli˝u lub
wchodzisz do Êrodka?

Ks. Ezechiela 43 podaje, ˝e Ezechiel ujrza∏, jak chwa∏a
Paƒska wchodzi do Êwiàtyni, czyniàc jà Êwi´tà i uÊwi´conà.
Powiedziano Ezechielowi, ˝e Pan zamieszka poÊród Swego
ludu w Êwiàtyni. Us∏ysza∏ te˝, aby opowiedzia∏ ludziom, co
ujrza∏, aby ich zawstydziç za ich nieprawoÊç (zob. w. 11) i
pomóc wzbudziç w nich pragnienie, aby powrócili do Pana
i b´dàc godni radowali si´ b∏ogos∏awieƒstwami Êwiàtyni —
przywilejem, jaki utracili z powodu grzechów, za które nie
odpokutowali.

Ks. Ezechiela 44 og∏asza wyraênie stanowisko Pana, ˝e
˝adna nieczysta rzecz nie wejdzie i nie b´dzie oddawaç
czci w Êwiàtyni, jakà widzia∏ Ezechiel. Pan ustali∏ te
same normy dla tych, którzy wchodzà do Êwiàtyni w
naszych czasach (zob. NiP 97:15–17).

Ks. Ezechiela 45–46 zawiera dalszy opis rytua∏ów zwià-
zanych ze Êwiàtynià, podanych przez Pana, takich jak
niektóre obrz´dy, jakich dokonywali ˚ydzi w swoich

Ks. Ezechiela 45–46

Wi´cej o Êwiàtyni

Ks. Ezechiela 43–44

Chwa∏a Bo˝a nape∏nia 
Êwiàtyni´

Wewn´trzny dziedziniec

SanktuariumPomieszczenia 
kap∏anów

Pomieszczenia 
kap∏anów

Kuchnia 
(na wszys

tkich 
czterech 
rogach)

Miejsce na
jÊwi´tsze

Zewn´trzny 
dziedziniec

Piec Piec

O∏tarz

N

Êwiàtyniach, których nie dokonywali we w∏aÊciwy sposób
w czasie, gdy dostali si´ w niewol´ babiloƒskà.

Ks. Ezechiela 47 podaje wizj´ Ezechiela, mówiàcà o tym, jak
wyp∏ynie woda spod Êwiàtyni w Jerozolimie i pop∏ynie na
wschód, stajàc si´ coraz wi´ksza, a˝ utworzy rzek´. Rzeka
wp∏ynie do Morza Martwego i „o˝ywi” je rybami i roÊlin-
noÊcià. Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Juda musi powró-
ciç, Jerozolima musi byç odbudowana, a Êwiàtynia i wody
wyp∏ywajàce spod Êwiàtyni, i wody Morza Martwego zo-
stanà uzdrowione. Odbudowanie murów miasta i Êwiàtyni
wymagaç b´dzie czasu, [...] a wszystko to musi mieç miej-
sce przed pojawieniem si´ Syna Cz∏owieczego” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, str. 286).

Wydarzenie to jest te˝ symbolem duchowego odnowienia i
odrodzenia, którego doÊwiadczà pojedyncze osoby i rodziny,
kiedy b´dà bra∏y udzia∏ w Êwi´tych, podnios∏ych i upraw-
nionych obrz´dach Êwiàtyni, które wyp∏ywajà ze êród∏a
„wody ˝ywej” — samego Jezusa Chrystusa.

Pod koniec Ks. Ezechiela 47 prorok opisa∏ zgromadzenie
Izraela w swojej ojczyênie. Ks. Ezechiela 48 odnotowuje, ˝e
Pan mówi∏ o ka˝dym plemieniu, otrzymujàcym konkretny ob-
szar swego dziedzictwa, i o tym, ˝e Pan b´dzie poÊród nich.

Ks. Ezechiela 48

Izrael gromadzi si´, a Pan 
jest z nimi

Ks. Ezechiela 47

Uzdrawiajàce wody 
Êwiàtyni
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Czy ∏atwo by∏oby ci byç wiernym swojej religii, gdybyÊ przeby-
wa∏ w obcym kraju, gdzie nie wyznaje si´ twojej religii? A co w
sytuacji, gdyby praktykowanie tej religii wymaga∏o od ciebie ro-
bienia tego, co nie jest popularne lub nawet sprzeczne z pra-
wami tego kraju?

Odwa˝ny m∏ody m´˝czyzna
Z takà w∏aÊnie sytuacjà zmierzy∏ si´ Daniel. By∏ wówczas nastolat-
kiem, kiedy wraz z innymi ˚ydami zosta∏ wzi´ty do niewoli pod-
czas pierwszego podboju Judy przez Babiloƒczyków (oko∏o 605 r.
p.n.e.). Jako ˝e Daniel by∏ odwa˝ny i wierny swojej wierze, Pan
pob∏ogos∏awi∏ go darem prorokowania i wp∏ywem na przywód-
ców obcej ziemi. Jego przyk∏ad stanowi dla nas inspiracj´ i wzór
w czasach, kiedy czujemy presj´ podobnà do tej, jakà on odczu-
wa∏, i kiedy pragniemy mieç pozytywny wp∏yw, tak jak on.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Daniela
Wa˝ne postaci w Ksi´dze Daniela

Daniel — Autor ksi´gi. By∏ m∏odym m´˝czyznà, kiedy ksi´ga ta
zaczyna si´, a pod koniec ksi´gi ma ponad osiemdziesiàt lat.

Szadrach, Meszach i Abed-Nego — Trzej ˝ydowscy towarzysze
Daniela, którzy byli wierni swojej religii.

Nebukadnesar — Król Imperium Babiloƒskiego od ok. 604 r.
p.n.e. do chwili Êmierci ok. 561 r. p.n.e. By∏ on królem, który
podbi∏ Jud´ i uprowadzi∏ wielu ˚ydów do niewoli babiloƒskiej. 

Belsazar — Syn Nebukadnesara, który sprawowa∏ rzàdy po
swoim ojcu i przed podbiciem Babilonu przez Persów. 

Cyrus i Dariusz — w∏adcy Imperium Medii i Persji, którzy pod-
bili Babilon ok. 539 r. p.n.e. Cyrus rzàdzi∏ pierwszy. By∏ on kró-
lem, który wyda∏ dekret mówiàcy, ˝e ˚ydzi mogà powróciç do
swej ojczyzny i odbudowaç Êwiàtyni´.

Wa˝ne wydarzenia w Ksi´dze Daniela
• Daniel i inni ˚ydzi odmówili zjedzenia po˝ywienia, gdy˝ tym

samym z∏amaliby prawo Moj˝eszowe (zob. Ks. Daniela 1).

• Daniel t∏umaczy sny i znaki dane królowi (zob. Ks. Daniela 2;
4–5).

• Trzej odwa˝ni m´˝czyêni zostali wrzuceni do rozpalonego
pieca (zob. Ks. Daniela 3).

• Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów (zob. Ks. Daniela 6).

• Daniel prorokuje o przysz∏ych wydarzeniach od jego czasów
do koƒca Êwiata (zob. Ks. Daniela 7–12).

Babiloƒczycy wierzyli, ˝e magowie i wró˝bici majà moc po-
znania przysz∏oÊci. Nebukadnesar, król Babilonii, postanowi∏

Ks. Daniela 1

Wierni m∏odzi Izraelici

sprawdziç, czy mo˝na wyuczyç m∏odych, pojmanych w
niewol´ Izraelitów widzenia przysz∏oÊci. Podczas czytania
poszukaj, jak wiernoÊç kilku z tych m∏odych m´˝czyzn
sprowadzi∏a b∏ogos∏awieƒstwa Pana i zaskoczy∏a króla.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Daniela 1

Studiowanie pism Êwi´tych

Zastosuj ich przyk∏ad

Daniel i inni m∏odzi m´˝czyêni dali wspania∏y przyk∏ad, jak
mo˝na byç oddanym wierze oraz tego, jak Pan b∏ogos∏awi tych,
którzy sà Mu wierni. Zastanów si´ nad nast´pujàcymi sytu-
acjami i zaproponuj rozwiàzanie oparte na tym, co przeczyta∏eÊ
w Ks. Daniela 1:

1. Ty i twoi koledzy z klasy macie przed sobà wa˝ne egzaminy.
Niektórzy z nich biorà tabletki, by nie zasnàç i móc studiowaç
d∏u˝ej. Proponujà ci wzi´cie ich. Co zrobisz lub co powiesz?

2. W∏aÊnie znalaz∏eÊ swà pierwszà prac´. Chcesz wywrzeç do-
bre wra˝enie. Oczekuje si´, ˝e podczas wa˝nego przyj´cia w
biurze ka˝dy wzniesie toast za szefa, pijàc drink z dodatkiem
alkoholu. Co zrobisz?

Fizyczne i duchowe b∏ogos∏awieƒstwa

1. Wypisz, w jaki sposób
Daniel i jego przyjaciele
zostali pob∏ogos∏awieni
za swà wiernoÊç Panu.

2. W jaki sposób b∏ogos∏a-
wieƒstwa, jakie otrzymali
ci m∏odzi m´˝czyêni, po-
dobne sà do b∏ogos∏a-
wieƒstw, obiecanych tym,
którzy przestrzegajà S∏owa
MàdroÊci w naszych cza-
sach? (zob. NiP 89:18–21).

Sposób, w jaki
pob∏ogos∏awiony by∏ Daniel

i jego przyjaciele

B

A

nadciàgnà∏ (w. 1) — za-
atakowa∏

s∏udzy (w. 3, 9–11) — zaufani
s∏u˝àcy w domu

nie kalaç si´ (w. 8) — nie jeÊç
ani nie piç tego, co Bóg zakaza∏

narazicie mojà g∏ow´ (w. 10)
— przez was zagro˝one b´-
dzie moje ˝ycie

zrób prób´ ze swoimi s∏u-
gami (w. 12) — prosz´, wy-
próbuj nas

poszli na s∏u˝b´ do króla (w.
19) — zostali s∏ugami króla

magowie (w. 20) — ludzie,
którzy udajà, ˝e przewi-
dujà przysz∏oÊç, patrzàc w
gwiazdy

Ksi´ga Daniela
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Wielu ludzi na Êwiecie z ch´cià chce nam udzielaç rad. Ks.
Daniela 2 uczy, ˝e król Nabukadnesar poprosi∏ o rad´ swo-
ich magów i wró˝biarzy, ale tylko jeden móg∏ powiedzieç
mu prawd´. Zwróç uwag´ na to, w jaki sposób ta historia
podobna jest do tego, co przydarzy∏o si´ Józefowi w I Ks.
Moj˝eszowej 41:14–43.

Sen Nebukadnesara ma dla nas szczególnà wag´, ponie-
wa˝ prorokuje o ustanowieniu królestwa Bo˝ego w dniach
ostatnich.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Daniela 2

Ks. Daniela 2:45 — „Od góry oderwa∏ si´ kamieƒ
bez udzia∏u ràk”
Daniel wyjaÊni∏, ˝e w przeciwieƒstwie do wszystkich innych
królestw, królestwo Bo˝e symbolizowane przez kamieƒ, b´dzie
ustanowione przez Boga. „Bez udzia∏u ràk” oznacza, bez
udzia∏u ludzkich ràk.

sen go odszed∏ (w. 1) — nie
móg∏ zasnàç

wró˝bici, magowie, czarow-
nicy, Chaldejczycy (w. 2) —
ludzie, którzy udawali, ˝e po-
trafià czarowaç i znajà przy-
sz∏oÊç oraz znaczenie snów

zyskaç na czasie (w. 8) — od-
wlec, opóêniç

plewa (w. 35) — zewn´trzne
∏upinki ziaren zbó˝ (takich
jak pszenica czy j´czmieƒ)

s∏absze (w. 39) — nie tak
wspania∏e

usunie (w. 44) — zajmie
miejsce

z∏o˝yç ofiary z pokarmów i
kadzidlane (w. 46) — z∏o˝yç
ofiary i zapaliç kadzid∏a Bogu

pozosta∏ na dworze królew-
skim (w. 49) — pozosta∏ z
królem jako jego doradca

Ks. Daniela 2

Sen Nebukadnesara

Sen Nebukadnesara 

SYMBOLIZOWANE KRÓLESTWA

G∏owa ze szczerego z∏ota
Imperium Babiloƒskie

PierÊ i ramiona ze srebra
Imperium Medów i Persów

Brzuch i biodra z miedzi
Imperium Macedoƒskie

Golenie z ˝elaza
Imperium Rzymskie

Golenie i nogi z gliny
Królestwa, które powsta∏y po upadku
Imperium Rzymskiego

Studiowanie pism Êwi´tych

Dokoƒcz zdania

1. Zanim magowie i wró˝bici mogli zinterpretowaç sen
Nebukadnesara, powiedzia∏ on, ˝e najpierw muszà...

2. Daniel pozna∏ znaczenie snu króla...

3. Daniel powiedzia∏ królowi, ˝e ma interpretacj´...

4. Po tym, jak Daniel poda∏ królowi interpretacj´...

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Daniela 2:44–45

1. Ks. Daniela 2:44–45 symbolizuje KoÊció∏ w dniach ostatnich,
który jest królestwem Bo˝ym na ziemi. Narysuj projekt pla-
katu, który przedstawi idee tych dwóch wersetów. Zapisz
wyjaÊnienie do swego rysunku na odwrocie plakatu.

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 65:1–2; 5–6 i napisz o tym, w
czym KoÊció∏ podobny jest do kamienia, jaki widzia∏ Daniel,
i napisz, co sta∏o si´ z KoÊcio∏em od czasów jego poczàtku w
1830 roku, kiedy mia∏ szeÊciu cz∏onków.

3. Korzystajàc z cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”, mo˝esz
zapisaç znaczenie symboli w swoich pismach Êwi´tych.

B

A
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Czy kiedykolwiek
by∏eÊ na tyle blisko
ognia, ˝e czu∏eÊ
dyskomfort? Czy
kiedykolwiek si´ po-
parzy∏eÊ? JeÊli tak,
jesteÊ w stanie zrozu-
mieç, jak przera˝ajà-
cym doÊwiadczeniem
by∏oby wrzucenie do
ognia. Nast´pnie wy-
obraê sobie, jakiej
wiary wymaga∏oby
od ciebie dobrowolne
wejÊcie do rozpalo-
nego pieca, zamiast
postàpienia wbrew

temu, czego naucza∏ ci´ Bóg. Szadrach, Meszach i 
Abed-Nego mieli takà wielkà wiar´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Daniela 3

Studiowanie pism Êwi´tych

WyjaÊnij problem

1. Co Nebukadnesar rozkaza∏ ka˝dej z osób uczyniç i dlaczego
by∏o to z∏e? (zob. II Ks. Moj˝eszowa 20:1–6).

2. Jak myÊlisz, co mogliby powiedzieç Szadrachowi, Meszachowi
i Abed-Nemu ˚ydzi mniejszej wiary na poczàtku tej historii,
zanim m∏odzieƒcy zostali wrzuceniu do rozpalonego pieca?
Jak sàdzisz, co odpowiedzieliby?

A

∏okieç (w. 1) — miara d∏ugoÊci

róg, flet, cytra, harfa, lutnia,
dudy (w. 5, 7, 10, 15) — ró˝ne
instrumenty muzyczne

nie zwa˝ajà (w. 12) — nie sà
pos∏uszni

my nie mamy potrzeby (w.
16) — nie martwimy si´

surowy (w. 22) — tu: musia∏
byç wykonany natychmiast

przelàk∏ si´ (w. 24) — wy-
straszy∏ si´

swoje cia∏a ofiarowali (w. 28)
— ryzykowali swe ˝ycie

Ks. Daniela 3

Trzech dzielnych m∏odych 
m´˝czyzn

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

Czasami od wspó∏czesnych
cz∏onków KoÊcio∏a oczekuje si´,
˝e pok∏onià si´ rzeczom tego
Êwiata lub, innymi s∏owy, ob-
ni˝à swoje normy, aby zyskaç
uznanie w oczach Êwiata. Podaj
po jednym przyk∏adzie dla na-
st´pujàcych miejsc, gdzie,
twoim zdaniem, dzisiejsi cz∏on-
kowie KoÊcio∏a mogà okazaç
swà wiar´ na wzór Szadracha,
Meszacha i Abed-Nego: (1) w
szkole, (2) w spo∏ecznoÊci i (3)
poÊród przyjació∏.

W∏asnymi s∏owami

1. Zapisz w∏asnymi s∏owami, co ci trzej m∏odzi m´˝czyêni po-
wiedzieli w Ks. Daniela 3:17–18.

2. Czego m∏odzi m´˝czyêni nie byli pewni, a wzgl´dem czego
mieli ca∏kowità pewnoÊç?

3. Co byÊ powiedzia∏ o tym, jakie by∏y najwa˝niejsze i najsilniej-
sze elementy Êwiadectw Szadracha, Meszacha i Abed-Nego,
w oparciu o to, co powiedzieli i uczynili?

4. Jakie pytania zada∏byÊ Szadrachowi, Meszachowi i 
Abed-Nemu, gdybyÊ móg∏ z nimi porozmawiaç, i
dlaczego w∏aÊnie takie?

Ks. Daniela 4 odnotowuje, ˝e poniewa˝ Nebukadnesar po-
nownie popad∏ w dum´, Bóg zes∏a∏ mu kolejny sen. I znów
Daniel zinterpretowa∏ sen. Pan naucza∏ Nebukadnesara, ˝e
jest królem wielkiego imperium tylko dlatego, ˝e pozwoli∏
mu na to Król Niebios.

Pomi´dzy wydarzeniami, opisywanymi w Ks. Daniela 4 i 5,
min´∏o ponad 20 lat i na tronie zasiad∏ nowy król Babilonu
o imieniu Belsazar. On tak˝e by∏ bardzo dumny i kpi∏ z
Boga Izraela podczas wspania∏ej uczy, która odbywa∏a si´ w
jego pa∏acu. Wtedy pojawi∏a si´ r´ka i napisa∏a pewne s∏owa
na Êcianie. Daniel zinterpretowa∏ napis, który mówi∏, ˝e
Babilon upadnie. Tej nocy Medowie i Persowie podbili
Babilon.

Ks. Daniela 4–5

Dwóch dumnych królów

C

Okazywanie mej wiary

W szkole

W spo∏ecznoÊci

PoÊród przyjació∏

B
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Ks. Daniela 6 zo-
sta∏a spisana w cza-
sie, kiedy Daniel
mia∏ oko∏o 80 lat.
Mimo ˝e Daniel
by∏ doradcà króla
Babilonu, zosta∏ te˝
doradcà królów
Imperium Medów
i Persów, które
podbi∏o Babilon.
Poszukaj, jak wro-
gowie Daniela pró-

bowali go zniszczyç i jak Pan nadal b∏ogos∏awi∏ go za
jego wiernoÊç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Daniela 6

Studiowanie pism Êwi´tych

Opowiedz ponownie histori´

Zapisz histori´ z Ks. Daniela 6, tak aby ma∏e dziecko mog∏o jà
zrozumieç.

A

zdawaç spraw´ (w. 3) —
przedstawiaç sprawozdania

szukali pozoru do skargi
przeciwko Danielowi (w. 5)
— próbowali z∏apaç go na ro-
bieniu czegoÊ niew∏aÊciwego

aby wyda∏ zarzàdzenie i na-
da∏ mu moc obowiàzujàcà (w.
8) — aby król stworzy∏ prawo

modli∏ si´ (w. 8, 13) — prosi∏
o pomoc

b∏agajàcego (w. 12) — pro-
szàcego o pomoc

sygnet (w. 18) — pierÊcieƒ z
wyrytym symbolem w∏adzy

smutnym g∏osem (w. 21) —
g∏osem, w którym po-
brzmiewa ból i smutek

niewinny (w. 23) — który nie
uczyni∏ nic z∏ego

trwa (w. 27) — jest nie-
zawodne

Ks. Daniela 6

Daniel w lwiej jamie

I tak widzimy

1. Przejrzyj ca∏y 6 rozdzia∏ Ks.
Daniela i poszukaj, co
uczyni∏ król, inni ministro-
wie i satrapowie oraz co
uczyni∏ Daniel. Opisz to, co
si´ przydarzy∏o ka˝demu z
nich z powodu ich decyzji.

2. Przeczytaj 1 Nefi 1:20; Alma
30:60. Do kogo i w jaki spo-
sób odnoszà si´ zasady z
tych fragmentów w historii z
Ks. Daniela 6?

Ks. Daniela 7–12 zawiera zapis o kilku wizjach Daniela na
temat tego, co przydarzy si´ jego ludowi, domowi Izraela
i Êwiatu. Jak pokazuje poni˝sza tabela, niektóre z wizji
Daniela majà to samo znaczenie co sen Nebukadnesara z
Ks. Daniela 2. Pan nie objawi∏ nam znaczenia wszystkiego,
co ujrza∏ Daniel.

Królestwa w wizjach Daniela

Ks. Daniela 2 Ks. Daniela 7 Ks. Daniela 8 Ks. Daniela 11–12

Babilon G∏owa ze z∏ota
Zob. w. 32, 37–38.

Lew
Zob. w. 4.

Media i Persja PierÊ i ramiona ze
srebra
Zob. w. 32, 39.

Niedêwiedê
Zob. w. 5.

Baran
Zob. w. 3–4, 20.

Zob. 11:1–2.

Grecja i
Macedonia

Brzuch i biodra
z miedzi
Zob. w. 32, 39.

Pantera
Zob. w. 6–7.

Kozio∏
Zob. w. 5–8, 21–22.

Zob. 11:3–20.

Rzym Golenie z ˝elaza
Zob. w. 33, 40.

Groêne zwierz´
Zob. w. 7, 19.

Wiele królestw Golenie i nogi
z ˝elaza lub gliny
Zob. w. 33, 41–43.

Dziesi´ç rogów
Zob. w. 7–8, 20.

Królestwo Bo˝e w
dniach ostatnich

Kamieƒ
Zob. w. 34–35,
44–45.

Adam i Jezus Chrystus
Zob. w. 9–14, 22–28.

Zob. 12:1–3.

Moc Antychrysta Ma∏y róg pomi´dzy
dziesi´cioma rogami
Zob. w. 8, 20–22.

Ma∏y róg z czterech
rogów
Zob. w. 9–12.

Zob. 11:21–45.

Ks. Daniela 7–12

Prorocze sny i wizje Daniela

Decyzje w Ks. Daniela 6

Co uczyni∏ król

Co uczynili inni ministrowie i
satrapowie

Co uczyni∏ Daniel

B
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T∏o historyczne
Chocia˝ dok∏adnie nie wiemy, kiedy ˝y∏ i g∏osi∏ Ozeasz, jego za-
pisy sugerujà, ˝e ˝y∏ ok. 760–720 r. p.n.e. Oznacza∏oby to, ˝e ˝y∏
w tym samym czasie co Izajasz, Micheasz i prawdopodobnie
Amos. Jego przes∏anie jest, ogólnie rzecz bioràc, skierowane do
Pó∏nocnego Królestwa, które zosta∏o podbite i uprowadzone
przez Asyryjczyków w 722 r. p.n.e. Lud z Pó∏nocnego Królestwa
wzrasta∏ w niegodziwoÊci — szczególnie gdy oddawa∏ czeÊç
bo˝kowi Baalowi. Ta ba∏wochwalcza religia by∏a tak niego-
dziwa, ˝e wiàza∏a si´ w niemoralnym post´powaniem w ra-
mach „Êwi´tych” ceremonii. Praktyki te bardzo obra˝a∏y Boga
i prawdopodobnie z ich powodu Ozeasz u˝y∏ tak mocnych i
dramatycznych symboli i nauk.

Historia mi∏osna
Ksi´ga Ozeasza rozpo-
czyna si´ od ma∏˝eƒstwa.
Chocia˝ ma∏˝eƒstwo nie
jest jedynà rzeczà, na jakà
wszyscy mamy nadziej´,
historia opowiedziana jest
w taki sposób, abyÊmy uj-
rzeli mi∏oÊç w naprawd´
niezwyk∏ym Êwietle. Ta
opowieÊç mówi, ˝e Ozeasz
jest m´˝em, ale „prawdzi-
wym” m´˝em jest Pan, a
˝onà sà dzieci Izraela.
Ma∏˝eƒstwo symbolizuje

przymierze Pana z Jego ludem. Historia ta jest prawdopodob-
nie najbardziej dramatycznym wyjaÊnieniem mi∏oÊci Pana do
Swoich dzieci we wszystkich pismach Êwi´tych oraz Jego zobo-
wiàzania co do przymierzy, jakie z nimi zawar∏. Pokazuje te˝
odpowiedzialnoÊç za dotrzymanie przymierzy, jakie dzieci
Izraela zawar∏y z Bogiem, oraz za unikanie wszelkiego rodzaju
ba∏wochwalstwa — w staro˝ytnoÊci i czasach obecnych.

Nauczanie z wykorzystaniem symboli
Ozeasz u˝ywa∏ wielu wyobra˝eƒ i symboli, aby nauczaç swego
przes∏ania. Na przyk∏ad, wykorzysta∏ przyk∏ad m´˝a, ojca, lwa,
pantery, niedêwiedzicy, rosy i deszczu jako symboli Pana. I wy-
korzysta∏ te˝ przyk∏ad ˝ony, osoby chorej, winoroÊli, winogrona,
drzew oliwnych, rodzàcej kobiety, mg∏y porannej i innych rzeczy
jako symboli Izraela. Nawet imi´ Ozeasz ma symboliczne znacze-
nie. Ma te same hebrajskie korzenie co Jozue, co jest hebrajskim
imieniem Jezusa. Imi´ Ozeasza jest tu odpowiednie, poniewa˝
jego przes∏anie mo˝e pomóc nam dowiedzieç si´ i g∏´biej poczuç
moc ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa. Równie˝ inne imiona,
wyst´pujàce w tej ksi´dze, takie jak imiona dzieci Ozeasza, majà
symboliczne znaczenie.

Ks. Ozeasza 1–3

Przymierze ma∏˝eƒstwa

Pan wykorzysta∏ ˝ycie proroka Ozeasza, podobnie jak w
przypadku ˝ycia Jeremiasza i Ezechiela, aby poprzez sym-
bole przekazaç pe∏ne mocy nauki. Ks. Ozeasza 1–3 zawiera
histori´, której znaczenie lepiej zrozumiesz, jeÊli przypo-
mnisz sobie, ˝e Pan porówna∏ Swój zwiàzek przymierza z
Izraelem do ma∏˝eƒstwa. Porównanie, jakie znajdujemy w
Ks. Ozeasza, jest szczególnie odpowiednie, poniewa˝ ba∏wo-
chwalstwo, praktykowane przez Izraelitów, obejmowa∏o te˝
niemoralne zachowanie z nierzàdnicami.

Podczas czytania postaw si´ na miejscu Ozeasza i wyobraê
sobie, czego wymaga∏oby uczynienie tego, co on zrobi∏.
Mo˝esz te˝ wyobraziç sobie, co byÊ myÊla∏, gdybyÊ by∏ na
miejscu Gomery. Pami´taj, ˝e Ozeasz symbolizuje Pana, a
Gomera — Izrael.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ozeasza 1

Ks. Ozeasza 1:2–3 — Czy Pan naprawd´
powiedzia∏ Ozeaszowi, by poÊlubi∏ nierzàdnic´?
„Bez wzgl´du na to, czy mo˝na przyjàç interpretacje ma∏˝eƒ-
stwa Ozeasza, dokonanà przez osob´ spisujàcà t´ ksi´g´ czy ko-
gokolwiek innego — religijne znaczenie rozdzia∏ów 1–3 jest
ca∏kiem jasne. ˚ony Ozeasza symbolizujà Izrael, nielojalnà i nie-
rzàdnà ma∏˝onk´ Jahwe, który pokazuje, ˝e jeÊli Izrael nie odsu-
nie swych nierzàdnic i zmian, spotka si´ z surowà reakcjà. Za
swe ra˝àce grzechy zostanie powstrzymany i ukarany i tym sa-
mym nauczy si´ w tyglu gorzkiego doÊwiadczenia, ˝e mà˝ zna-
czy dla Izraela wi´cej, ni˝ z poczàtku przypuszcza∏” (Sidney B.
Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952], 282).

Aby naprawd´ zrozumieç przes∏anie Ks. Ozeasza, musimy za-
stanowiç si´, jakà si∏´ musia∏ mieç Ozeasz, aby w rzeczywistoÊci
uczyniç to, co opisane jest w tej historii.

Ks. Ozeasza 2

Ks. Ozeasza 3

korzec (w. 2) — jednostki
miary

efod, terach (w. 4) — w tym
przypadku sà to przedmioty

zwiàzane z oddawaniem
czci bo˝kom

zagrodz´ (w. 8) — zablokuj´

nie dogoni (w. 9) — nie z∏apie

obna˝´ jà (w. 12) — ukarz´
jej niemoralne zachowanie

wesele (w. 13) — zabawa,
szcz´Êcie, Êmiech

zwabi´ (w. 16) — zaprosz´,
oferujàc coÊ dobrego

zar´cz´ si´ (w. 21–22) — za-
wr´ przymierze poprzedza-
jàce ma∏˝eƒstwo

pocz´∏a (w. 3, 6, 8) — zasz∏a
w cià˝´

pomszcz´ (w. 4) — ukarz´ za
coÊ (w tym przypadku zabi-
cie Jehu w Jezreelu)

Ksi´ga Ozeasza
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Studiowanie pism Êwi´tych

Zinterpretuj symbole

1. Jakie jest przes∏anie Ks. Ozeasza 1, skoro Ozeasz symbolizuje
Pana, a Gomera Izrael?

2. Ks. Ozeasza 2:7 wyjaÊnia, dlaczego Gomera posz∏a za swymi
bo˝kami. W jaki sposób podane powody przypominajà po-
wody, dla których wspó∏czeÊni ludzie ∏amià swoje przymierza?

3. WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, wa˝ne jest to, co powie-
dzia∏a Gomera w Ks. Ozeasza 2:7, szczególnie w odniesieniu
do kogoÊ, kto jest dziÊ w grzechu (zob. Alma 30:60; 41:10).

4. Ks. Ozeasza 2:3–15 mówi, co uczyni Pan z Izraelem (Gomerà)
lub dla niego, z powodu tego, co zrobi∏ Izrael. Wypisz te
obietnice i wyjaÊnij, w jaki sposób sà one wyrazem Jego mi∏o-
Êci do Izraela (zob. NiP 95:1).

„Przyjdêcie do mnie”

1. Starszy Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Obraz kochajàcego i
wybaczajàcego Boga jest wyraêny dla tych, którzy czytajà i ro-
zumiejà pisma Êwi´te. Jako ˝e jest On naszym Ojcem, w natu-
ralny sposób pragnie wznieÊç nas, nie poni˝yç, pomóc nam
˝yç, nie sprowadzaç na siebie duchowej Êmierci” (The Miracle
of Forgiveness [1969], 344). Wybierz dwa konkretne przyk∏ady
z Ks. Ozeasza 2:16–25, które ilustrujà prawdziwoÊç s∏ów
Starszego Kimballa, wyjaÊniajàc, co robi na tobie wra˝enie
w wybranych wersetach.

2. Z Ks. Ozeasza 2:16 wypisz niektóre znane ci konkretne spo-
soby, na jakie Pan przekonuje nas, abyÊmy przyszli do Niego.

3. Wydaje si´, ˝e w historii Gomery b∏´dy, jakie pope∏ni∏a, w ja-
kiÊ sposób sprowadzi∏y na nià niewol´. Nawet wi´c, gdyby
Gomera (Izrael) chcia∏a powróciç do Ozeasza (Pana), nie mog-
∏aby. To samo odnosi si´ do tych, którzy tkwià w grzechu.
Sami nie sà w stanie uwolniç si´ z niewoli grzechu. Co
uczyni∏ Ozeasz dla Gomery, wedle Ks. Ozeasza 3:2–5, sym-
bolizujàcego to, co Pan czyni dla Swego ludu?

4. Przeczytaj te˝ I List do Koryntian 6:19–20; I List Piotra 1:18–20
i powiedz, w jaki sposób te wersety odnoszà si´ do tego, co
Ozeasz uczyni∏ dla Gomery.

5. Co mia∏a zrobiç Gomera, aby przyjàç to, co uczyni∏ dla niej
Ozeasz, wedle Ks. Ozeasza 3:3–5?

6. Co mamy zrobiç, aby przyjàç to, co uczyni∏ dla nas Pan, we-
d∏ug Ew. ¸ukasza 10:25–27 i Mosjasz 2:21–24? (zob. NiP 59:8).

W Ks. Ozeasza 4–5 Pan rozpoznaje grzechy dzieci Izraela.
Nazywa Królestwo Pó∏nocne „Efraim”, nawiàzujàc do ple-
mienia, które przewodzi∏o temu królestwu, a Królestwo
Po∏udniowe nazwa∏ „Juda”, nawiàzujàc do plemienia, z
którego wywodzi∏ si´ ich król.

Ks. Ozeasza 4–5

Grzechy Izraela i Judy

B

A

Czasami ludzie myÊlà, ˝e mogà grzeszyç, a nast´pnie zrobiç
kilka rzeczy zewn´trznych, takich jak przeprosiny, odmó-
wienie kilku modlitw, zap∏acenie dziesi´ciny i ucz´szczanie
na wszystkie spotkania koÊcielne, aby zap∏aciç za swoje
grzechy. Choç z pewnoÊcià sà to wa˝ne elementy, pokuta
jest o wiele g∏´bszym procesem. Pokuta to skruszone serce i
pokorny duch, który przynosi g∏´boki smutek z powodu na-
szych grzechów (zob. 3 Nefi 9:20). JeÊli w ten sposób szcze-
rze pokutujemy i odnawiamy nasze przymierza z Panem,
Duch oczyÊci nas, przyniesie nam spokój sumienia, pomo˝e
nam wyzbyç si´ pragnienia grzechu, nauczy nas, jak mo-
˝emy zbli˝aç si´ do Pana i da nam si∏´ do zachowania przy-
mierzy, jakie zawarliÊmy.

Wydaje si´, ˝e Ks. Ozeasza 6:1–3 jest wyrazem przekonania
dzieci Izraela co do tego, jak szybko majà nadziej´ odpoku-
towaç. Pozosta∏a cz´Êç tego krótkiego rozdzia∏u jest odpo-
wiedzià Pana, wyra˝ajàcà rozczarowanie z powodu ich
postawy. Werset 6 ukazuje pragnienie Pana, dotyczàce za-
równo wewn´trznej prawoÊci, jak i zewn´trznego okazywa-
nia religijnoÊci Jego ludu.

Ks. Ozeasza 7–10 odnotowuje, ˝e Pan przemówi∏ do Efra-
ima (Pó∏nocnego Królestwa Izraela) na temat ich grzechów.
Aby porównaç ich stan, u˝y∏ wielu przyk∏adów, takich jak:
„placek nie obrócony” (7:8), „go∏àb g∏upi” (7:11), „dziki
osio∏, który biega samotnie” (8:9), „winne grona na pu-
styni” (9:10) i „bujny krzew winny” (10:1).

G∏ównym przes∏aniem Pana by∏o to, ˝e lud Efraima
(Pó∏nocne Królestwo Izraela) uczyni∏ sobie bogów i czci∏
je, mimo tego, ˝e nie byli oni w stanie zbawiç Izraela.
Zdajàc sobie spraw´ z bezsilnoÊci bogów, Efraim zwróci∏
si´ do prawdziwego Boga i oczekiwa∏ od Niego wybawie-
nia. A kiedy Bóg nie spieszy∏ z pomocà, Efraim powie-
dzia∏, ˝e nie jest On mocnym Bogiem, czym sprowadzi∏
na siebie smutek i zniszczenie przez wyrzeczenie si´ Go.
Zobacz Ks. Ozeasza 10:13, w której znajduje si´ dobre
podsumowanie przes∏ania Pana.

Ks. Ozeasza 7–10

Izrael zbiera to, co zasia∏

Ks. Ozeasza 6

Bóg pragnie szczerej pokuty
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Ks. Ozeasza 11 zawiera przypomnienie, jakie Pan skierowa∏
do Efraima (Królestwa Pó∏nocnego), o tym, jakie okaza∏ mi-
∏osierdzie, kiedy odkupi∏ ich z Egiptu w czasach Moj˝esza.
Jednak˝e ludzie nie w pe∏ni post´powali wed∏ug Jego naka-
zów i teraz niektórzy chcà zwróciç si´ do Egiptu po ochron´
przed Asyrià, zamiast zaufaç Panu, który wyprowadzi∏ ich
z Egiptu, aby ich ochroniç. Pomimo tej zdrady Pan powie-
dzia∏, ˝e nadal b´dzie ofiarowywa∏ im mi∏osierdzie. Powie-
dzia∏, ˝e pozwoli Asyrii wziàç Efraima w niewol´, ale nie
pozwoli na ca∏kowite jego zniszczenie.

Ks. Ozeasza 12–14

Wezwanie do powrotu 
do Pana

Ks. Ozeasza 11

Dowód mi∏oÊci Bo˝ej

Ks. Ozeasza 12–14 to koƒcowe rozdzia∏y zapisów Ozeasza.
W rozdzia∏ach 12–14 Pan nadal mówi o grzechach Efraima
i ich bolesnych konsekwencjach. Jednak˝e ostateczne prze-
s∏anie jest pe∏ne nadziei i mi∏oÊci do Jego dzieci, ˝yjàcych
w grzechu (zob. Ks. Ozeasza 13:9–14; 14).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Ozeasza 13:9–14

Ks. Ozeasza 14

Studiowanie pism Êwi´tych

Co robi na tobie najwi´ksze wra˝enie?

Napisz o wyra˝eniach, wersetach lub ideach z Ks. Ozeasza
13:9–14; 14, które robià na tobie najwi´ksze wra˝enie w kwestii
tego, jak odpokutowaç i co uczyni Pan, jeÊli odpokutujemy.

A

z∏o˝ymy ci w ofierze owoce
naszych warg (w. 2) — damy
ci w ofierze nasze s∏owa lub
wyrazy pochwa∏y

zakwitnà (w. 7) — wzrosnà
pe∏ne ˝ycia

rodzàca (w. 13) — kobieta
wydajàca dziecko na Êwiat
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Ksi´ga Joela

Joel by∏ prorokiem Judy. Ksi´ga Joela stanowi proroctwo, upew-
niajàce ludzi, ˝e kiedy odpokutujà, ponownie otrzymajà b∏ogo-
s∏awieƒstwa Bo˝e. Niewiele wiemy o proroku Joelu. Ks. Joela
1:1 podaje nam imi´ jego ojca, ale nie ma innych informacji na
temat jego ˝ycia osobistego. Nie jest prawdopodobne, by Joel,
który napisa∏ t´ ksi´g´, by∏ tym samym Joelem, o którym jest
mowa w innych miejscach w Biblii. Jako ˝e Joel nie wspomina
o narodach Asyrii czy Babilonu, trudno powiedzieç, kiedy ˝y∏ i
pisa∏. Jednak˝e wydaje si´, ˝e zna∏ ziemi´ Judy, dlatego przy-
puszczamy, i˝ g∏osi∏ w∏aÊnie tam.

„Dzieƒ Pana”
Przes∏anie Joela koncentruje si´ wokó∏ tego, co nazywa „dniem
Pana” (Ks. Joela 1:15; 2:1; 2:11; 3:4, 3:19). „Dzieƒ Pana” odnosi
si´ do dnia lub czasu sàdu, kiedy Pan rozdzieli nagrody i
kary. Chocia˝ cz´sto mówimy o dniu Pana w odniesieniu do 

Drugiego PrzyjÊcia, sà te˝ inne dni Pana. Na przyk∏ad, kiedy
Asyria podbi∏a Izrael, by∏ to dzieƒ sàdu Pana nad Izraelem.
Na poziomie indywidualnym dzieƒ Pana mo˝e byç dniem
Êmierci danej osoby.

Zastosowanie w dniach ostatnich
Chocia˝ proroctwa Joela musia∏y odnosiç si´ do ludzi w jego
czasach, Moroni powiedzia∏ Józefowi Smithowi, ˝e fragmenty z
Ks. Joela 2:28–32 „wkrótce” si´ wype∏nià (zob. JS — H 1:41). W
rezultacie powinniÊmy zastanowiç si´ nad tym, w jaki sposób
proroctwa Joela odnoszà si´ do naszych czasów, szczególnie w
odniesieniu do „dnia Pana”, który cz´sto nazywamy Drugim
PrzyjÊciem Jezusa Chrystusa.



Kl´ski ˝ywio∏owe cz´sto sprawiajà, ˝e czujemy si´ s∏abi i
bezradni w obliczu ich budzàcej respekt, niekontrolowanej
mocy. Ks. Joela 1 zawiera obrazowà lekcj´, jakà poda∏ Joel,
wykorzystujàc kl´sk´ ˝ywio∏owà — plag´ szaraƒczy — aby
nauczyç ludzi tego, jak b´dà bezradni, jeÊli nie odpokutujà
przed nadejÊciem „dnia Pana” i osàdzeniem niegodziwych.
W szczególny sposób porówna∏ plag´ szaraƒczy z najazdem
armii, która nawiedzi ziemi´ podczas sàdu Bo˝ego i znisz-
czy ludzi, którzy nie odpokutowali. O tego rodzaju sàdach
prorokuje si´ te˝ w odniesieniu do dni ostatnich (zob. NiP
5:19; 45:31; 87). Joel zasugerowa∏, ˝e ludzie powinni zgro-
madziç si´ w domu Pana w duchu postu i modlitwy, pro-
szàc o wyzwolenie w trudnym czasie, tak jak Pan nakaza∏
Âwi´tym w dniach ostatnich, aby „[stali] w Êwi´tych miej-
scach” (NiP 45:32).

Ludzie cz´sto ze strachem myÊlà o Drugim PrzyjÊciu
Zbawiciela. Jednak˝e Pan powiedzia∏, ˝e „sprawiedliwi nie
majà si´ [...] czego obawiaç” (1 Nefi 22:17). Joseph Fielding
Smith powiedzia∏ jeszcze: „Dla prawych nie b´dzie to dzieƒ
strachu i przera˝enia” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 1:173). Ks. Joela 2 odnoto-
wuje kilka ponurych proroctw, które wywo∏ujà w niektórych
ludziach strach. Podczas czytania poszukaj te˝, co zrobi Pan
w dniach ostatnich i w czasie Swego Drugiego PrzyjÊcia, co
mo˝e zach´ciç ci´ i daç ci nadziej´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Joela 2

dzieƒ jest bliski (w. 1) —
wkrótce nadejdzie ten dzieƒ

po˝era (w. 5) — ca∏kowicie
niszczy

Êciernisko (w. 5) — krótkie
∏ody˝ki, które pozostajà na
polu po ˝niwach

nie zbacza ze swojej Êcie˝ki
(w. 7) — nie odchodzi od szyku
maszerujàcych ˝o∏nierzy

nie wypiera (w. 8) — nie ude-
rza, nie zderza si´

dziedzictwo (w. 17) — dzieci

Ks. Joela 2

Kto b´dzie móg∏ przetrwaç 
ten dzieƒ?

Ks. Joela 1

Ucz si´ z plagi szaraƒczy Studiowanie pism Êwi´tych

Odpowiedz na pytanie Joela

Dziesi´ç pierwszych
wersetów Ks. Joela 2
opisuje straszne znisz-
czenie, które nastàpi w
„dniu Pana”. Werset 11
zadaje pytanie, nad któ-
rym mo˝emy si´ zasta-
nawiaç po przeczytaniu 

jak˝e mrocznych i strasznych proroctw. Po przeczytaniu Ks.
Joela 2:12–20; Nauk i Przymierzy 45:57 zapisz odpowiedê na
pytanie, postawione pod koniec Ks. Joela 2:11.

Proroctwo dni ostatnich

Przeczytaj Ks. Joela 3:1–5; Józef Smith — Historia 1:41. W jaki
sposób, jak zauwa˝y∏eÊ, wype∏nia si´ to proroctwo?

Ks. Joela 3 w wielkim stopniu odnosi si´ do dni ostatnich.
W rzeczywistoÊci wydaje si´, ˝e opisuje bitw´, cz´sto nazy-
wanà przez pisma Êwi´te Armagedonem, który nastàpi tu˝
przed Drugim PrzyjÊciem Zbawiciela. Armagedon to bitwa,
w której wszystkie narody b´dà walczyç przeciwko ludowi
Pana i w której Pan b´dzie walczyç za Swój lud, aby pomóc
mu w odniesieniu zwyci´stwa. Ta bitwa jest cz´Êcià sàdu i
zniszczenia niegodziwych przed Milenium.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zwyci´stwo w wojnie

Nie wolno nam zapominaç, ˝e bitwa Armagedonu z pewnoÊcià
nie b´dzie jedynym momentem, kiedy lud Pana b´dzie lub by∏
zaanga˝owany w wojn´. W rzeczywistoÊci nasza wojna z
Szatanem rozpocz´∏a si´ w ˝yciu poprzedzajàcym narodziny
(zob. Objawienie 12:7–11). W owym czasie Szatan zosta∏ wyp´-
dzony, ale nadal „czyni on wojn´ ze Êwi´tymi Boga” (NiP 76:29).
Ta wojna ma wieczne konsekwencje i musimy byç Êwiadomi, ˝e
z chwilà zbli˝ania si´ Drugiego PrzyjÊcia Szatan b´dzie nie tylko

A

Ks. Joela 3

Wielka bitwa

B

Któ˝ przetrwa dzieƒ Pana?

A

haƒba (w. 17, 19) — wstyd

zazielenià si´ (w. 22) — urosnà

deszcz jesienny i wiosenny
(w. 23) — dwie pory desz-
czowe w roku na ziemi Izraela
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wzywaç ludzi do dzia∏aƒ wojennych, ale te˝ b´dzie kontynuowaç
swà bitw´, by zniszczyç duchowo dzieci Ojca Niebieskiego.
Kiedy wi´c postrzegamy Armagedon jako jeden ze znaków
przyjÊcia Zbawiciela, nie wolno nam zapominaç, ˝e ju˝ jesteÊmy

zaanga˝owani w wielkà bitw´ przeciwko si∏om z∏a i musimy
byç dzielni w podejmowanych dzia∏aniach. Przeczytaj Ks. Joela
3:16–21; 1 Nefi 14:11–14; 22:16–17 i wyjaÊnij, jak Pan obieca∏ po-
móc Swemu ludowi w fizycznej i duchowej wojnie dni ostatnich.

Prorok pokoju i dostatku
Amos prorokowa∏ w Królestwie Pó∏nocnym oko∏o 760–750 r.
p.n.e., niemal w tym samym czasie co Ozeasz. W tym okresie
Pó∏nocne Królestwo Izraela zaznawa∏o pokoju i dostatku.
Jednak˝e nie wszystkim wiod∏o si´ tak dobrze, gdy˝ niektórzy
stawali si´ bardzo bogaci poprzez lekcewa˝enie praw Pana,
podczas gdy inni stawali si´ coraz biedniejsi. Poza tym wi´ksza
cz´Êç narodu, ∏àcznie z królem, oddawa∏a si´ ba∏wochwalstwu,
a niewielu przestrzega∏o przykazaƒ. Pan wys∏a∏ Amosa, aby na-
kaza∏ ludowi odpokutowaç za te grzechy.

T∏o
Amos by∏ prostym pasterzem z ma∏ej osady, ale mia∏ silne i
wa˝ne przes∏anie na temat stosowania zasad ewangelii w
naszym ˝yciu i na temat sàdów Bo˝ych, które spadnà na
dumnych. 

Amos rozpoczà∏ swoje proroctwa od przekazania Paƒskiego
przes∏ania o pot´pieniu kilku narodów, które sàsiadowa∏y z
Izraelem: Syrii (znanej dzi´ki swej stolicy, Damaszkowi;
zob. Ks. Amosa 1:3–5), Filistii (rozpoznawalnej dzi´ki jej
g∏ównym miastom, Gazie, Aszdodowi, Aszkelonowi i Ekro-
nowi; zob. Ks. Amosa 1:6–8), Fenicji (i jej g∏ówne miasto
Tyr; zob. Ks. Amosa 1:9–10), Edomu (zob. Ks. Amosa
1:11–12), Ammonu (zob. Ks. Amosa 1:13–15) i Moabu
(zob. Ks. Amosa 2:1–3). Ka˝dy z tych narodów zosta∏ prze-
kl´ty za swe grzechy i za atak na Izrael.

Te s∏owa pot´pienia musia∏y przykuç uwag´ dzieci Izraela i
z ch´cià zgodzi∏yby si´ z wyrokami Amosa, gdyby nie to,
˝e pot´pi∏ te˝ Jud´ (zob. Ks. Amosa 2:4–5) i Izrael (zob. Ks.
Amosa 2:6–16). Amos pokaza∏ Izraelitom, ˝e sprawiedli-
woÊç Bo˝a jest taka sama dla wszystkich, którzy grzeszà
przeciwko Niemu — wszyscy ostatecznie zostanà ukarani.
Pozosta∏a cz´Êç Ks. Amosa to w wi´kszoÊci przes∏anie dla
Izraela, ostrzegajàce, by odpokutowa∏.

Ks. Amosa 1–2

Pot´pienie Izraela i 
sàsiednich narodów

Wielu ludzi w dzisiejszym Êwiecie wierzy, ˝e Ojciec Niebieski
ju˝ nie przemawia do Swoich dzieci poprzez proroków. Ks.
Amosa 3 odnotowuje to, co Amos powiedzia∏ na temat Pana
i proroków. Poszukaj jego nauk, odnoszàcych si´ do proro-
ków oraz do tego, co Pan powiedzia∏ o tym, co stanie si´ z
Izraelem, jeÊli nie b´dzie s∏uchaç swoich proroków.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Amosa 3

Ks. Amosa 3:7 — Pan zawsze powo∏uje proroków,
aby przekazywali Jego s∏owo
Ks. Amosa 3:7 zawiera prawd´, która stanowi szczególnie
wa˝ne przes∏anie Przywrócenia: Bóg zawsze dzia∏a poprzez
proroków, aby ustanowili Jego s∏owo i dzie∏o poÊród ludzi. Po
zacytowaniu Ks. Amosa 3:7 Starszy LeGrand Richards powie-
dzia∏: „Teraz jeÊli to zrozumiemy, nikt nie b´dzie w stanie szu-
kaç tu, na tej ziemi, Jego dzie∏a, na którego czele nie sta∏by
prorok. Pan nigdy nie dokonuje Swego dzie∏a, które uznaje, bez
proroka na jego czele” (w: Conference Report, paêdz. 1975, 75
lub Ensign, list. 1975, 50).

nic nie z∏owi∏o (w. 4) — nie
zabi∏o niczego, co mo˝na zjeÊç

zamieszanie (w. 9) — ha∏as i
pomieszanie

b´dà uci´te naro˝niki o∏tarza
(w. 14) — oddawanie przez
nich czci Bogu nie b´dzie

mia∏o mocy i przyjmie pustà
form´ (naro˝niki by∏y symbo-
lem mocy)

pa∏ac zimowy, pa∏ac letni
(w. 15) — domy bogaczy,
którzy ignorowali Boga i
Jego proroków

Ks. Amosa 3

Rola proroków
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Studiowanie pism Êwi´tych

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Amosa 3:7

1. W Ks. Amosa 3:3–6 Amos zadaje siedem pytaƒ, na które jest
oczywista odpowiedê „nie”. Zada∏ je, aby zwróciç uwag´
na to, i˝ pewny jest tego, co znajduje si´ w wersecie 7. Co
powiedzia∏ Amos, co na pewno b´dzie mia∏o miejsce? (Zob.
tak˝e 1 Nefi 22:2).

2. Podaj przyk∏ad „planu”, jaki Pan objawi∏ w naszych czasach i
jak b∏ogos∏awi on ˝ycie tych, którzy s∏uchajà i sà pos∏uszni.

Jakie sà konsekwencje?

Przeczytaj Ks. Amosa 3:11–15; Nauki i Przymierza 1:11–16 i na-
pisz, co powiedzia∏ Pan o tym, co si´ stanie z osobami, które od-
mawiajà pos∏uchania proroków i okazywania im pos∏uszeƒstwa.

Czy kiedykolwiek uczyni∏eÊ dla kogoÊ coÊ mi∏ego, a potem ta
osoba odrzuci∏a ciebie i to, co jej zaoferowa∏eÊ? Izrael od-
rzuci∏ Boga, który uwolni∏ ich z niewoli babiloƒskiej i da∏ im
ziemi´ obiecanà (zob. Ks. Amosa 2:9–10). Ks. Amosa 4 opo-
wiada, co powiedzia∏ Pan o tym, co uczyni, aby dotrzeç do
Izraela i sprawiç, aby „powróci∏” do Niego. Podczas lektury
poszukaj, co powiedzia∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Amosa 4

krowy baszaƒskie (w. 1) —
dos∏ownie: krowy z terenów
bardzo urodzajnych; symbo-
licznie: bogate kobiety, które
troszczà si´ tylko o siebie

Betel, Gilgal (w. 4) — miejsca
czci, które sta∏y si´ zepsute

chleby kwaszone (w. 5) —
chleby wyrabiane z dro˝d˝ami
(sk∏adanie ofiar z kwaszonego

chleba wraz z ofiarami ca∏o-
palnymi by∏o zakazane)

obwo∏ujcie g∏oÊno ofiary do-
browolne (w. 5) — komentarz
na temat prawoÊci Izraela, po-
niewa˝ ˚ydzi lubili zewn´trz-
nie okazywaç swà religijnoÊç,
ale nie chcieli byç pos∏uszni
przykazaniom Boga

Ks. Amosa 4

„Próbowa∏em wam pomóc”

B

A Ks. Amosa 4:2 — W jaki sposób Pan zbierze Swój
lud „hakami” i „w´dkami”?
Asyryjczycy znani byli z tego, ˝e swoim wrogom wk∏adali haki
w wargi, nosy lub policzki i w ten sposób ∏àczyli ich ∏aƒcu-
chami. Takie ∏àczenie jeƒców u∏atwia∏o im pilnowanie i „p´dze-
nie” ich w niewol´.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak by to dzia∏a∏o?

1. W Ks. Amosa 4:6–11 Pan wyjaÊni∏, co czyni, aby przekonaç
Izrael do powrotu do Niego. Zrób list´ tego, co powiedzia∏.

2. W jaki sposób, twoim zdaniem, sàdy Pana mog∏yby wp∏ynàç
na powrót Izraela do Niego? (Zob. Alma 32:13; Helaman
12:2–6).

3. Przeczytaj Nauki i Przymierza 122:7–8 i zastanów si´ nad
przyk∏adami swych trudnych doÊwiadczeƒ. W jaki sposób
próba mo˝e staç si´ b∏ogos∏awieƒstwem?

Ks. Amosa 5 mówi, jak Izraelici ponownie byli zach´cani do
tego, by szukali Pana i odpokutowali za swe z∏e post´powa-
nie. Pan szczególnie ich pot´pi∏ za ich chciwoÊç i ba∏wo-
chwalstwo. Powiedzia∏, ˝e jeÊli b´dà „[szukaç] Pana”, b´dà
„[˝yç]” (zob. w. 4–6, 14–15), ale jeÊli tego nie uczynià, zo-
stanà wzi´ci do niewoli.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co myÊlisz?

Przeczytaj Ks. Amosa 5:4–6, 14–15. Jako ˝e wszyscy musimy
w jakimÊ czasie lub w jakiÊ sposób doÊwiadczyç Êmierci, wy-
jaÊnij, w jaki sposób, twoim zdaniem, ci, którzy szukajà Pana,
b´dà „˝yç”.

A

Ks. Amosa 5

Szukajcie Pana i ˝yjcie

A

posucha i rdza (w. 9) — kl´-
ski, które zniszczy∏y zbiory

mór (w. 10) — straszliwa
choroba
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Czy w dzisiejszym KoÊciele sà ludzie, którym wydaje si´, ˝e
b´dà zbawieni tylko dlatego, ˝e sà cz∏onkami KoÊcio∏a, nawet
jeÊli tak naprawd´ nie kochajà Pana i nie s∏u˝à Mu? Izraelici
cz´sto pope∏niali taki b∏àd, kiedy myÊleli, ˝e Pan nigdy nie
pozwoli na ich zniszczenie — nawet jeÊli nie sà prawi — po-
niewa˝ byli wybranym ludem (zob. V Ks. Moj˝eszowa 7:6).

W Ks. Amosa 6 Pan pot´pi∏ ich, poniewa˝ wi´cej myÊleli o
swym bogactwie i wygodach, ni˝ o czynieniu sprawiedliwo-
Êci, mi∏osierdzia czy o swoim Bogu (zob. tak˝e 2 Nefi
28:21–24). Pan powiedzia∏ Izraelowi, ˝e z powodu ich po-
stawy zostanà wzi´ci do niewoli przez swych wrogów.

Ks. Amosa 7–9

Pi´ç wizji Amosa

Ks. Amosa 6

Biada beztroskim

Ks. Amosa 7–9 mówi o pi´ciu wizjach, jakie Amos otrzy-
ma∏ od Pana. Ka˝da wizja pokazywa∏a, ˝e Pan zamierza∏
ca∏kowicie zniszczyç królestwo Izraela, jeÊli ludzie nie od-
pokutujà. Dwie pierwsze wizje dotyczy∏y zniszczeƒ, które
omin´∏y Izrael, poniewa˝ odpokutowa∏ (zob. Ks. Amosa
7:1–6). Nast´pne trzy wizje dotycz∏y sytuacji, kiedy Izrael
nie odpokutowa∏ (zob. Ks. Amosa 7:7–9; 8:1–3; 9:1–4).
Skutkiem tych grzechów mia∏o byç to, ˝e Pó∏nocne Króle-
stwo Izraela zostanie podbite i wzi´te do niewoli. Jednak˝e
Bóg nie pozwoli na ca∏kowite zniszczenie Izraela. W roz-
dziale 9 Pan obieca∏ im, ˝e chocia˝ zostanà rozproszeni po-
Êród wszystkich narodów, w dniach ostatnich ponownie
zostanà zgromadzeni na ziemiach ich obietnicy.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zadanie nieobowiàzkowe — Co to oznacza?

1. Ks. Amosa 8:11–12 opisuje odst´pstwo. Znajdê znaczenie
s∏owa odst´pstwo i powiedz, dlaczego te wersety w Ks. Amosa
stanowià dobry opis powszechnego odst´pstwa na ziemi.

2. U˝ywajàc tych samych symboli ewangelii, których u˝y∏ Amos
w Ks. Amosa 8:11–12, przygotuj og∏oszenie, by zach´ciç ludzi,
aby zainteresowali si´ prawdà. Mo˝esz po prostu napisaç, co
takie og∏oszenie mia∏oby mówiç, lub narysuj, co móg∏byÊ
umieÊciç na plakacie.

A
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Ksi´ga Abdiasza

Przes∏anie sprawiedliwoÊci
Czy kiedykolwiek ktoÊ wykorzysta∏ ci´, kiedy znajdowa∏eÊ si´
w trudnej sytuacji? Abdiasz pot´pi∏ naród Edomu za wyko-
rzystanie Jerozolimy. Kiedy obce si∏y zaatakowa∏y Jerozolim´,
Edomici pomogli pokonaç ˚ydów i ukradli ich w∏asnoÊç.
Abdiasz prorokowa∏ o zniszczeniu Edomu z powodu ich
okrucieƒstwa wzgl´dem ostatecznego wybawienia Judy i
Izraela na górze Syjon.

Krótkie wprowadzenie do krótkiej ksi´gi
Imi´ Abdiasz ozna-
cza „s∏uga (lub czci-
ciel) Jahwe”. Jego
ksi´ga zosta∏a praw-
dopodobnie spisana
oko∏o 586 r. p.n.e.,
nied∏ugo po znisz-
czeniu Jerozolimy, i
jest najkrótszà ze
wszystkich ksiàg
Starego Testamentu. Juda

Moab

Edom



Zrozumienie pism Êwi´tych

Ks. Abdiasza 1:21 — „Ocaleni [w j´z. ang.:
Zbawcy] na górze Syjon”
Wspó∏czeÊni prorocy zwrócili uwag´ na to, ˝e Ks. Abdiasza 1:21
stanowi proroctwo o pracy Êwiàtynnej w dniach ostatnich, do-
konywanej za tych zmar∏ych, którzy nie s∏yszeli o ewangelii i

Ks. Abdiasza

Odkupienie zmar∏ych

nie otrzymali obrz´dów. Prorok Józef Smith powiedzia∏: „W jaki
sposób majà oni staç si´ zbawcami na górze Syjon? Poprzez bu-
dowanie swoich Êwiàtyƒ, wznoszenie chrzcielnic, udawanie si´
do nich i przyjmowanie wszystkich obrz´dów, chrztów, konfir-
macji, obmyç, namaszczeƒ, ustanowieƒ i mocy piecz´tujàcych
na swoje g∏owy, w imieniu wszystkich swoich zmar∏ych przod-
ków i odkupienie ich, aby mogli powstaç w pierwszym zmar-
twychwstaniu i byç wyniesieni z nimi na trony chwa∏y; a tutaj
jest ogniwo, które ∏àczy serca ojców z dzieçmi i dzieci z ojcami,
co wype∏nia misj´ proroka Eliasza” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 330).

Niezwyk∏y prorok i niezwyk∏a ksi´ga
Ks. Jonasza jest jedynà ksi´gà w cz´Êci proroczej Starego
Testamentu, która przede wszystkim odnotowuje, co przyda-
rzy∏o si´ prorokowi, zamiast opisywaç jego objawienia i pro-
roctwa. Jonasz prawdopodobnie ˝y∏ w czasach, kiedy królem
Izraela by∏ Jeroboam (ok. 793–753 r. p.n.e.). Podczas czytania
Ks. Jonasza zastanów si´, czego ona uczy o mi∏oÊci Bo˝ej.
Zwróç te˝ uwag´ na to, ˝e chocia˝ ksi´ga ta jest krótka, Jezus
odniós∏ si´ do dwóch ró˝nych jej fragmentów podczas Swej
ziemskiej s∏u˝by (zob. Ew. Mateusza 12:39–41; Ew. ¸ukasza
11:29–32). 

Co byÊ powiedzia∏ lub co byÊ czu∏, gdyby twoi przywódcy
wyznaczyli ci´ (samego), abyÊ dzieli∏ si´ ewangelià z
najbardziej niegodziwà i okrutnà osobà, jakà znasz? Ks.
Jonasza 1–2 opowiada, jak Jonasz zosta∏ powo∏any, by
pójÊç do Niniwy, stolicy Asyrii, i ostrzec Asyryjczyków,
aby odpokutowali. Asyryjczycy byli znani ze swej wiel-
kiej niegodziwoÊci i okrucieƒstwa, podbili ju˝ Syri´ i gro-
zili podbiciem Izraela.

Ks. Jonasza 1–2

Czy mo˝esz uciec 
przed Panem?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jonasza 1

Ks. Jonasza 2

Ks. Jonasza 1:2–3 — Niniwa i Tarszysz
Niniwa i Tarszysz reprezentujà dwa przeciwleg∏e koƒce
Bliskiego Wschodu i basenu Morza Âródziemnego. Kiedy
Jonasz wyruszy∏ w kierunku Tarszyszu, prawdopodobnie
próbowa∏ na tyle, na ile by∏o to mo˝liwe, oddaliç si´ od
Niniwy.

niedola (w. 3) — k∏opoty

porwa∏ mnie wir (w. 4) — ze-
wszàd otacza∏a mnie woda

ci, którzy trzymajà si´ mar-
nych bo˝yszczy, opuszczajà

swojego Mi∏oÊciwego (w. 9)
— ci, którzy ufajà bo˝kom,
tracà pomoc Pana

mów g∏oÊno przeciwko (w. 2)
— nawo∏uj ludzi do pokuty

zginiemy (w. 6, 14) —
umrzemy

rzuçmy losy (w. 7) — ludzie
wierzyli, ˝e w ten sposób
mogà okreÊliç, jaka jest wola
Boga (podobne do wyciàgania
s∏omek lub rzucania monet)

rzemios∏o (w. 8) — praca,
misja

burzy si´ (w. 11, 13) — staje
si´ coraz bardziej niespokojne

przesta∏o si´ burzyç (w. 15)
— uspokoi∏o si´

Êluby (w. 16) — obietnice
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Studiowanie pism Êwi´tych

Poszukaj szczegó∏ów

1. Dlaczego ˝eglarze obudzili Jonasza?

2. Kto wpad∏ na pomys∏, by wrzuciç Jonasza do morza?

3. Co przygotowa∏ Pan, by po∏kn´∏o Jonasza?

Co myÊlisz?

Napisz, dlaczego ktoÊ móg∏by mieç wra˝enie, ˝e ucieka, gdyby
nie chcia∏ zrobiç tego, co wyznaczy∏by dla niego Bóg lub gdyby
nie przyjà∏ powo∏ania w KoÊciele. Czego mo˝emy si´ nauczyç z
doÊwiadczenia Jonasza w Ks. Jonasza 1 na temat próby ucieczki
od Pana? (zob. Moj˝esz 4:12–16).

Symbol Zbawiciela

Jak d∏ugo Jonasz przebywa∏ w brzuchu ryby? Przeczytaj te˝ Ew.
Mateusza 12:38–41 i napisz, w czym doÊwiadczenie Jonasza po-
dobne jest do tego, co sta∏o si´ ze Zbawicielem.

Jak na owe czasy Niniwa, stolica Asyrii, by∏a bardzo du˝ym
miastem. Mia∏a oko∏o 96 kilometrów obwodu, a jej populacja
wynosi∏a oko∏o 120 tysi´cy osób (zob. Ks. Jonasza 4:11). Ni-
niwa by∏a znana ze swej wielkiej niegodziwoÊci. Ks. Jonasza
3–4 odnotowuje, co zrobili ludzie, kiedy Jonasz powiedzia∏ im,

Ks. Jonasza 3–4

Jonasz w Niniwie

C

B

A

Niniwa
Tarszysz

EUROPA

AZJA

AFRYKA

Planowana podró˝ do Tarszyszu
˝e zostanà zniszczeni z powodu swej niegodziwoÊci, oraz jak
Jonasz zareagowa∏ na ich odpowiedê. Zwróç uwag´ na to, co
oni zrobili, a tak˝e czego Jonasz nauczy∏ si´ ze swej misji.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Jonasza 3

Ks. Jonasza 4

Studiowanie pism Êwi´tych

Napisz proklamacj´

Ks. Jonasza 3:5–8 mówi, ˝e
kiedy król us∏ysza∏ przes∏anie
Jonasza, przygotowa∏ dla ludu
proklamacj´. W oparciu o to, 
co przeczyta∏eÊ w Ks. Jonasza 3,
napiz, co, twoim zdaniem, mog-
∏a zawieraç proklamacja i co
wiesz na temat ludu Niniwy.

O czym myÊla∏?

Opisz, co móg∏ odczuwaç Jonasz w odniesieniu do tego, co
uczyni∏ Bóg w Ks. Jonasza 3:10, i dlaczego, twoim zdaniem,
móg∏ mieç takie odczucia.

Jaka jest istota sprawy?

Powiedz, jakie jest, twoim zdaniem, przes∏anie Ks. Jonasza
(mo˝esz wybraç wi´cej ni˝ jedno przes∏anie).

C

B

Proklamacja dla
ludu Niniwy

A

∏askawy, mi∏osierny (w. 2) —
wybaczajàcy poprzez moc
ZadoÊçuczynienia

os∏ania∏ go przed gro˝àcym
mu niebezpieczeƒstwem (w.
6) — sprawia∏, ˝e czu∏ si´ lepiej

suchy wiatr (w. 8) — bardzo
goràcy wiatr

˝a∏ujesz (w. 10) — jest ci
szkoda

nie umiejà rozró˝niç mi´dzy
tym, co prawe, a tym, co
lewe (w. 11) — nie wiedzà, co
jest dobre, a co z∏e

zwiastuj mu poselstwo,
które ci przekazuj´ (w. 2) —
przeka˝ im przes∏anie, które
ci da∏em

w∏osiennice (w. 5, 6, 8) —
szorstka odzie˝ zak∏adana, by
okazaç pokor´ lub smutek

usiad∏ w popiele (w. 6) —
znak pokory lub smutku

199

Mesjaƒskie proroctwo
Imi´ Micheasz oznacza „któ˝ jest taki jak Jahwe”. Micheasz po-
chodzi∏ z ma∏ej osady na po∏udniu Judy (zob. Ks. Micheasza 1:1)
i prorokowa∏ ok. 740–697 r. p.n.e., w czasie rzàdów Jotama,

Achaza i Hezekiasza, królów Judy; Micheasz prorokowa∏ mniej
wi´cej w tym samym czasie co Izajasz. Przes∏anie Micheasza
skierowane by∏o zarówno do Izraela, jak i Judy, i zawiera s∏owa
mówiàce o zatraceniu i sàdzie, a tak˝e s∏owa nadziei i obietnicy 

Ksi´ga Micheasza



póêniejszego, mi∏osiernego przywrócenia ludu Pana. Micheasz
jest przede wszystkim znany ze swego niezwyk∏ego proroctwa
o narodzinach Mesjasza (zob. Ks. Micheasza 5:2).

Ks. Micheasza 1–2 zawiera proroctwa Micheasza o tym, ˝e
Pan osàdzi zarówno Izrael, jak i Jud´ z powodu ich grze-
chów. W szczególny sposób wspomnia∏ o grzechach ba∏wo-
chwalstwa i ˝àdzy bogactwa, a nast´pnie o zdobywaniu tych
bogactw poprzez przemoc i nieuczciwoÊç. Jednak˝e Micheasz
nie pozbawi∏ ca∏kowicie nadziei Izraela i Judy. Prorokowa∏,
˝e po sàdach nastàpi ponowne zgromadzenie Izraela.

Jakich ludzi wybiera Pan na Swoje s∏ugi? Ks. Micheasza 3
opowiada, co powiedzia∏ Micheasz na temat tego, co by∏o
niew∏aÊciwe w tych, którzy mieli byç przywódcami Izraela i
s∏ugami Boga. Podczas lektury poszukaj, co powiedzia∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Micheasza 3

znaç prawo (w. 1) — móc
sprawiedliwie osàdziç

zdzieracie skór´, jecie mi´so
mojego ludu, ∏amiecie jego
koÊci, krajecie to tak jak
mi´so (w. 2–3) — wyra˝enia
u˝yte po to, by opisaç okru-
cieƒstwo przywódców Izraela
i Judy; przywódcy tak na-
prawd´ nie jedli ludzi; wyko-
rzystywali swà w∏adz´ i
bogacili si´, zabierajàc lu-
dziom ˝ywnoÊç, odzie˝ i innà
w∏asnoÊç

zwodzà (w. 5) — nak∏aniajà
do grzechu

wieszczba, wieszczà (w. 6,
11) — przepowiadajà przy-

sz∏oÊç za pomocà Êrodków,
które nie sà ustanowione
przez Boga

s∏oƒce zajdzie nad prorokami,
jasnowidze b´dà zawstydz-
eni, wieszczkowie zawie-
dzeni (w. 6–7) — wyra˝enia,
które oznaczajà, ˝e fa∏szywi
prorocy zostanà uciszeni

czujecie wstr´t do prawa i
wykrzywiacie wszystko, co
proste (w. 9) — nienawidzi-
cie prawoÊci i wypaczacie to,
co dobre

przelewajàc krew, pope∏nia-
jàc zbrodni´ (w. 10) — po-
przez morderstwo i
niegodziwoÊç

Ks. Micheasza 3

Napomnienie niegodziwych
przywódców

Ks. Micheasza 1–2

Upadnie zarówno Izrael, 
jak i Juda

Studiowanie pism Êwi´tych

Odwróç sytuacj´

1. Wypisz, co Ks. Micheasza 3 mówi o z∏ym post´powaniu przy-
wódców ludu.

2. Napisz o przywódcy koÊcielnym, którego znasz, lub wyko-
rzystaj przyk∏ad z pism Êwi´tych i opisz jego lub jej cechy
zwiàzane z naÊladowaniem Pana i przewodzeniem innym.

Wykorzystujàc pewien wzorzec proroctw Micheasza, po Ks.
Micheasza 3, gdzie by∏y podane „z∏e wiadomoÊci”, nast´-
puje rozdzia∏ 4, gdzie sà „dobre wiadomoÊci”. Trzy pierwsze
wersety sà bardzo podobne do proroctwa Izajasza, dotyczà-
cego góry Pana na szczycie gór (zob. Ks. Izajasza 2:1–4).
Prawie ca∏a reszta rozdzia∏u 4 mówi o tym, czym mo˝e staç
si´ Syjon, kiedy b´dziemy szukaç Pana i Jego Syjonu.

Ks. Micheasza 5 odnotowuje, ˝e Micheasz przepowiedzia∏
pierwsze przyjÊcie Zbawiciela i ˝e w dniach ostatnich
dzieci Izraela zostanà wyswobodzone od swych wrogów
i stanà si´ prawe.

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób to si´ wype∏ni∏o?

Proroctwo w Ks. Micheasza 5:1 dane zosta∏o ok. 700 r. p.n.e.
Przeczytaj Ew. Mateusza 2:1–6; Ew. ¸ukasza 2:1–7. Kto wype∏ni∏
proroctwo Micheasza? W Ks. Micheasza 5:1 u˝yto dodatkowej
nazwy Efrata prawdopodobnie po to, by wskazaç na Betlejem w
Judzie, w odró˝nieniu od Betlejem w Zebulonie.

A

Ks. Micheasza 5

PrzyjÊcie Mesjasza

Ks. Micheasza 4

Pan b´dzie sprawowaç 
rzàdy w Syjonie

A

naczelnicy (w. 11) — przy-
wódcy

góra Êwiàtyni zalesionym
wzgórzem (w. 12) — Êwiàty-

nia stanie si´ wzgórzem,
poroÊni´tym drzewami i
krzewami
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Przes∏anie pocieszenia
Imi´ Nahum oznacza po hebrajsku „pocieszenie”. Jako ˝e krótka
Ks. Nahuma stanowi proroctwo Boga o sàdach, jakie spadnà na
Niniw´, stolic´ Asyrii, jego przes∏anie musia∏o nieÊç ze sobà po-
cieszenie dla Izraelitów, którzy cierpieli z ràk Asyryjczyków.

T∏o
Niewiele wiemy o Nahumie, podobnie jak o niektórych innych
prorokach Starego Testamentu. ZawartoÊç jego ksi´gi ka˝e nam

myÊleç, ˝e swoje proroctwa spisywa∏ ok. 663–612 r. p.n.e., w
czasie gdy Asyria by∏a najpot´˝niejszym narodem Bliskiego
Wschodu.

Proroctwa Nahuma o zniszczeniu Asyrii odnoszà si´ równie˝
do Êwiata tu˝ przed Drugim PrzyjÊciem i w jego trakcie.

Ks. Micheasza 6 odnotowuje, ˝e Pan pot´pi∏ Izrael za nie-
uczciwoÊç i chciwoÊç, za przemoc i ba∏wochwalstwo. Ks.
Micheasza 7 zawiera obietnic´ Pana, ˝e kiedy Izrael

Ks. Micheasza 6–7

Grzechy Izraela i 
mi∏osierdzie Pana

odpokutuje w dniach ostatnich i powróci do Pana, On b´-
dzie dla nich mi∏osierny.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego si´ wymaga?

1. Czego si´ wymaga, aby byç „dobrym” w oczach Pana, wedle
Ks. Micheasza 6:7–8?

2. Ks. Micheasza 6:7–8 zosta∏a napisana dla ludzi sprzed wielu
lat. Przepisz werset 7, u˝ywajàc przyk∏adów tego, co dziÊ lu-
dzie mogà oddaç, a co nie jest „dobre”, jeÊli nie towarzyszà
temu cechy Chrystusowe, wymienione w wersecie 8.

A

Pytania proroka i odpowiedzi Boga
Habakuk prawdopodobnie ˝y∏ w czasie, kiedy Juda stawa∏a si´
coraz bardziej niegodziwa pomimo wysi∏ków proroków, zmie-
rzajàcych do przemiany duchowego stanu tego narodu. Krótka
Ks. Habakuka zawiera dwa pytania, jakie prorok zada∏ Panu,
odpowiedzi Pana oraz modlitw´, jakà ofiarowa∏, uznajàc do-
skona∏à màdroÊç Pana w sposobie post´powania ze Swymi
dzieçmi. 

„Dokàd˝e,
Panie, b´d´

wo∏a∏ o pomoc,
a Ty nie wy-
s∏uchasz?”

Ks. Habakuka 1:2–4 odnotowuje, ˝e Habakuk zada∏ Panu
pytanie na temat niegodziwoÊci ˚ydów i zapyta∏, dlaczego
pozwala na takie z∏o poÊród Swego ludu. Pan odpowiedzia∏
mu w Ks. Habakuka 1:5–11, wyjaÊniajàc, ˝e z powodu nie-
godziwoÊci ˚ydów nied∏ugo podbijà ich Babiloƒczycy. W
Ks. Habakuka 1:12–17 Habakuk zapyta∏ Pana, dlaczego
wykorzysta Babiloƒczyków — ludzi bardziej niegodziwych 

Ks. Habakuka 1–2

Pytania i odpowiedzi
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ni˝ ˚ydzi — aby zniszczyç Swój lud przymierza, który sta∏
si´ wyst´pny. W Ks. Habakuka 2:2–20 Pan odpowiada, mó-
wiàc, ˝e Babiloƒczycy te˝ zostanà zniszczeni za swà niego-
dziwoÊç, choç przez jakiÊ czas b´dzie si´ wydawa∏o, i˝
dobrze im si´ wiedzie.

Ks. Habakuka 3 zawiera modlitw´, zapisanà po hebrajsku,
j´zykiem poetyckim, w której Habakuk sk∏ada Êwiadectwo

Ks. Habakuka 3

Modlitwa Habakuka

o mocy i dobroci Boga oraz mówi o osobistym zaanga˝owa-
niu w podà˝aniu za Panem, mimo ˝e jego lud przechodzi
trudny okres.

Studiowanie pism Êwi´tych

W∏asnymi s∏owami

Przeczytaj Ks. Habakuka
3:17–18, w której Habakuk
wyra˝a swoje zobowiàzanie,
˝e b´dzie podà˝a∏ za Panem
nawet w trudnych czasach.
Zapisz w∏asne krótkie oÊwiad-
czenie, w którym wyrazisz
swoje zobowiàzanie do po-
dà˝ania za Panem.

Moje zobowiàzanie,
by podà˝aç za Panem

A

Sofoniasz prorokowa∏, ˝e dzieƒ Pana spadnie z wielkà mocà na
niegodziwych, ale przyniesie pe∏nà nadziei i wspania∏à przy-
sz∏oÊç tym, którzy szukajà Pana i wiodà prawe ˝ycie.

Królewski prorok
Pierwszy werset Ks. Sofoniasza mówi, ˝e jest on potomkiem króla
Ezechiasza, prawego króla Judy, który ˝y∏ oko∏o stu lat przed spi-
saniem tej ksi´gi. Sofoniasz prorokowa∏ w czasach króla Jozjasza,
kolejnego prawego króla w Judzie, co oznacza, ˝e ˝y∏ mniej wi´cej
w tym samym czasie, co Habakuk, Micheasz i m∏ody Jeremiasz.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Sofoniasza
Ks. Sofoniasza zawiera dwa g∏ówne zagadnienia:

1. Dzieƒ Pana. Pan przyjdzie sàdziç ludzi, uwik∏anych w grzech
i hipokryzj´. Owa prawda odnosi si´ zarówno do narodu
Judy w czasach Sofoniasza, jak i do niegodziwych we wszyst-
kich czasach, szczególnie do tych, którzy b´dà ˝yli podczas
Drugiego PrzyjÊcia

2. Przywrócenie i oczyszczenie. Bóg zbli˝y do siebie i oczyÊci lu-
dzi, którzy si´ ukorzà podczas Jego sàdu.

Ks. Sofoniasza 1–2

Dzieƒ sàdu

Ks. Sofoniasza 1 zawiera proroctwo Sofoniasza na temat
tego, co si´ stanie z ludem Judy z powodu ich grzechów, do
których zalicza si´ ba∏wochwalstwo, wyrzàdzanie z∏a innym
i myÊlenie o sobie jako o dobrych ludziach, podczas gdy za-
chowywali si´ niegodziwie.

Ks. Sofoniasza 2 mówi, ˝e Sofoniasz prorokowa∏, i˝ nie
tylko Bablioƒczycy zniszczà ˚ydów, ale te˝ zniszczone b´dà
wszystkie niegodziwe narody, sàsiadujàce z Judà, w∏àczajàc:
Filistyƒczyków (zob. w. 4–7), Moabitów i Ammonitów
(zob. w. 8–11), Etiopczyków (zob.w. 12) i Asyryjczyków
(zob. w. 13–15).

Osoba, która zgrzeszy∏a, mo˝e odczuwaç pokus´, by poddaç
si´ i myÊleç, ˝e nie ma ˝adnego sposobu na „powrót”. Z po-
wodu owego zniech´cenia wa˝ne jest, by nie tylko jasno
mówiç o tym, ˝e grzesznik pope∏ni∏ b∏àd, ale te˝ wypowia-
daç s∏owa nadziei, ˝e grzesznika nale˝y zach´caç do pokuty
i patrzenia z wiarà w przysz∏oÊç. Ks. Sofoniasza 3 zawiera
Paƒskie s∏owa zach´ty, skierowane do ludu Judy.

Ks. Sofoniasza 3

S∏owa zach´ty
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Starszy Claudio R. M. Costa opowiedzia∏ nast´pujàcà hi-
stori´ o pewnym m´˝czyênie z Brazylii, którego zna∏:

„Po tym, jak zosta∏ ochrzczony ze swà rodzinà, nie móg∏
doczekaç si´, by minà∏ rok cz∏onkostwa w KoÊciele, by móc
wziàç swà ˝on´ i dzieci do Êwiàtyni. Brazylijska Âwiàtynia

Ks. Aggeusza 1

Ukoƒczcie Êwiàtyni´

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Sofoniasza 3

lekkomyÊlni (w. 4) — niepo-
wa˝ny sposób myÊlenia lub
wykonywania obowiàzków

wiaro∏omni (w. 4) — ∏amanie
obietnic, które z∏o˝y∏o si´ in-
nym ludziom

plugawià to, co Êwi´te (w. 4)
— czynià Êwiàtyni´ nieczystà

pogwa∏cili (w. 4) — sprzeci-
wili si´

pope∏niali nadal wszelkie
swoje z∏e uczynki (w. 7) —
grzeszyli we wszystkim, co
robili

wystàpi´ jako oskar˝yciel
(w. 8) — ukarz´ lub zniszcz´
wrogów

jednomyÊlnie (w. 9) — w
jednoÊci

pysza∏kowie (w. 11) — dumni

resztka (w. 13) — ci, którzy
pozostali

opadajà (w. 16) — bezw∏ad-
nie zwisajà ze zniech´ceniem

haƒba (w. 18) — wstyd

Studiowanie pism Êwi´tych

Powiedz, co robi na tobie wra˝enie

Ks. Sofoniasza 3:8–20 opisuje dni ostatnie i wspania∏y sposób, w
jaki Pan sprowadzi do Siebie lud przymierza po ich rozprosze-
niu i wzi´ciu w niewol´ z powodu ich grzechów. Podczas czyta-
nia tych wersetów zastanów si´, w jaki sposób mogà odnosiç si´
do wspó∏czesnych ludzi, którzy potrzebujà powróciç do Pana
lub którzy martwià si´ z powodu dni ostatnich i obawiajà si´
ich. Napisz co najmniej dwie prawdy, jakie poda∏ Pan w tym
rozdziale, które robià na tobie wra˝enie, i wyjaÊnij dlaczego.

A
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Zach´ta do budowy Êwiàtyni
W 538 r. p.n.e. Cyrus, król Persji (wspomniany te˝ w Ks.
Ezdrasza), wyda∏ dekret, który mówi∏, ˝e ˚ydzi mogà powró-
ciç do Jerozolimy i odbudowaç swà Êwiàtyni´, po tym jak zo-
sta∏a zniszczona przez Babiloƒczyków. Najpierw ˚ydzi byli
bardzo podekscytowani takà mo˝liwoÊcià, lecz poczuli znie-
ch´cenie spowodowane trudnoÊciami i kosztem tego przed-
si´wzi´cia, sprzeciwem wrogów oraz brakiem wsparcia ze
strony króla, który objà∏ tron po Cyrusie. Niemal przez szes-
naÊcie lat nie podj´to ˝adnej pracy nad Êwiàtynià. Aggeusz
prorokowa∏ w 520 r. p.n.e., nauczajàc ludzi, aby priorytetem
by∏a dla nich Êwiàtynia, i zach´cajàc ich, by kontynuowali jej
odbudow´ pomimo wszystkich wyzwaƒ.

Przygotowanie do przestudiowania Ks.
Aggeusza
Aggeusz podawa∏ konkretne daty przy ka˝dej cz´Êci swej krót-
kiej ksi´gi. W Starym Testamencie podawane sà inne nazwy
miesi´cy, ale w celu lepszego ich zrozumienia zosta∏y zmienione
na nazwy wspó∏czesne.

Ks. Aggeusza 1:1–15 29 sierpnia 520 r. p.n.e.

Ks. Aggeusza 2:1–9 17 paêdziernika 520 r. p.n.e.

Ks. Aggeusza 2:20–23 18 grudnia 520 r. p.n.e.

Historia o powrocie ˚ydów do Jerozolimy i o budowie Êwiàtyni
znajduje si´ w ksi´gach Ezdrasza i Nehemiasza. 



Sao Paulo jest bardzo daleko od Amazonki. Dotarcie do
Êwiàtyni zajmuje zazwyczaj cztery dni ∏odzià i cztery dni
autobusem — ∏àcznie oko∏o tygodnia podró˝y. M´˝czyzna
ten produkowa∏ szafki. W jaki sposób móg∏ zaoszcz´dziç
wystarczajàcà sum´ pieni´dzy, by zap∏aciç za siebie, ˝on´ i
dzieci? Chocia˝ ci´˝ko pracowa∏ przez wiele miesi´cy, za-
robi∏ bardzo ma∏o pieni´dzy.

Kiedy nadszed∏ czas wyjazdu do Êwiàtyni, sprzeda∏ wszystkie
swoje meble i sprz´t, nawet swà elektrycznà pi∏´ oraz swój
jedyny Êrodek transportu, motocykl — wszystko, co mia∏ —
i uda∏ si´ do Êwiàtyni ze swà ˝onà i dzieçmi. Dotarcie do Sao
Paulo zaj´∏o osiem dni. Po sp´dzeniu czterech cudownych
dni w Êwiàtyni na wykonywaniu pracy Paƒskiej, ta rodzina
musia∏a nast´pnie podró˝owaç kolejne siedem dni, aby po-
wróciç do swojego domu. Lecz kiedy powrócili do domu, po-
czucie trudnoÊci i zmagaƒ by∏o niczym w porównaniu do
wielkiego szcz´Êcia i b∏ogos∏awieƒstw, jakich doÊwiadczyli
w domu Pana” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 34 lub
Ensign, list. 1994, 27).

Historia tej brazylijskiej rodziny oddaje ducha przes∏ania
Aggeusza z rozdzia∏u 1. Podczas czytania poszukaj, co
Aggeusz powiedzia∏ na temat wa˝noÊci Êwiàtyni i tego, co
robià ludzie, co pokazuje, ˝e nie cenià sobie Êwiàtyni tak,
jak powinni.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Aggeusza 1

Studiowanie pism Êwi´tych

Wa˝noÊç Êwiàtyni

1. Co powiedzia∏ Aggeusz na temat tego, jakie by∏y konsekwen-
cje opóêniania budowy Êwiàtyni? (zob. Ks. Aggeusza 1:6,
9–11). Zastanów si´ nad wp∏ywem przymierzy, obrz´dów i

A

w gruzach (w. 4, 9) — nie zbu-
dowana, nadal zniszczona

zatrzyma∏o swojà ros´ (w. 10)
— nie by∏o rosy (krople

wody, osadzajàce si´ nad ra-
nem na ziemi)

reszta (w. 14) — niewielka
liczba pozosta∏a z wi´kszej
grupy

b∏ogos∏awieƒstw Êwiàtyni na ka˝dy aspekt naszego ˝ycia. Jak
myÊlisz, co to znaczy „pracowaç dla dziurawego worka”?

2. Co Ks. Aggeusza 1:4–6 mówi o priorytecie, jakim winna byç
Êwiàtynia w ˝yciu ludzi?

Odpowiedê ludu

1. Co zrobili ludzie z powodu przes∏ania Aggeusza? (zob. Ks.
Aggeusza 1:12–15).

2. Prezydent Howard W. Hunter, podobnie jak Aggeusz, powie-
dzia∏ cz∏onkom KoÊcio∏a, aby „postrzegali Êwiàtyni´ Pana
jako wspania∏y symbol swojego cz∏onkostwa” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, 8 lub Ensign, list. 1994, 8). WyjaÊnij, w
jaki sposób czynisz Êwiàtyni´ symbolem swojego cz∏onko-
stwa i jak Êwiàtynia wp∏ywa na to, jak dziÊ ˝yjesz.

Ks. Aggeusza 2 zosta∏a spisana w czasie, kiedy ludzie zacz´li
ju˝ odbudow´ Êwiàtyni. PoÊród tych, którzy odbudowywali
Êwiàtyni´, byli ˚ydzi, którzy wczeÊniej widzieli Êwiàtyni´ i
wiedzieli, jak by∏a pi´kna i wspania∏a. Âwiàtynia, jakà odbu-
dowywali, nie by∏a nawet zbli˝ona wielkoÊcià czy pi´knem do
tej, która zosta∏a zniszczona. Ten fakt zniech´ci∏ wielu ˚ydów.
Aggeusz zach´ca∏ ich, podajàc dwa powody. Po pierwsze, po-
wiedzia∏ im, aby kontynuowali budow´ i obieca∏ im, ˝e w
dniach ostatnich Pan sprawi, i˝ Êwiàtynia b´dzie wi´ksza i
wspanialsza ni˝ Êwiàtynia zbudowana przez Salomona, którà
pami´tali. Po drugie, Aggeusz przypomnia∏ ludziom, ˝e od
chwili rozpocz´cia odbudowy Êwiàtyni zacz´∏o im si´ dobrze
wieÊç. Czyli nawet mimo tego, ˝e Êwiàtynia nie by∏a tak
wspania∏a, jak Êwiàtynia Salomona, nadal przynosi∏a b∏ogo-
s∏awieƒstwa od Pana.

Ks. Aggeusza 2

Nadal budujcie!

B
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On widzia∏ czasy przysz∏e
Zachariasz pochodzi∏ z rodziny kap∏aƒskiej plemienia Lewiego.
Urodzi∏ si´ w Babilonie i powróci∏ do Jerozolimy oko∏o 538 r.
p.n.e. razem z ˚ydami, którym pozwolono powróciç z niewoli
babiloƒskiej. Otrzyma∏ powo∏anie prorockie oko∏o 520 r. p.n.e.
(zob. Ks. Zachariasza 1:1), co oznacza, ˝e ˝y∏ mniej wi´cej w tym
samym czasie co prorok Aggeusz i kap∏an Ezdrasz. Zachariasz,

podobnie jak Aggeusz, zach´ca∏ lud do dalszego odbudowywa-
nia Êwiàtyni. Lecz tak˝e rzuci∏ ludziom wyzwanie, aby odbudo-
wali swe osobiste ˝ycie duchowe. Zachariasz by∏ te˝ wizjonerem.
Jego wizje mia∏y charakter mesjaƒski (mówi∏y o Drugim
PrzyjÊciu Zbawiciela) i apokaliptyczny (mówi∏y o dniach ostat-
nich). Proroctwa Zachariasza na temat Jezusa Chrystusa z roz-
dzia∏ów 9–14 sà cytowane w czterech Ewangeliach Nowego



Testamentu cz´Êciej ni˝ proroctwa jakichkolwiek innych proro-
ków Starego Testamentu.

Ks. Zachariasza 1–6 odnotowuje osiem wizji, jakie Pan da∏
Zachariaszowi na temat domu Izraela:

• Wizja koni (zob. Ks. Zachariasza 1:7–17), która uczy o
mi∏osiernym post´powaniu Pana z Jerozolimà

• Wizja czterech rogów i czterech kowali (zob. Ks.
Zachariasza 2:1–4), która mówi o mocy (rogach), która
rozproszy∏a Jud´ i o tym, co si´ sta∏o z tymi mocami

• Wizja m´˝a ze sznurem mierniczym (zob. Ks. Zachariasza
2:5–17), która Êwiadczy o ochronnej mocy, jakà Pan rozpo-
star∏ nad Swym ludem

• Wizja arcykap∏ana (zob. Ks. Zachariasza 3), która symbo-
lizuje to, jak lud Judy mo˝e przezwyci´˝yç Szatana i byç
oczyszczonym dzi´ki mocy Jezusa Chrystusa („LatoroÊl”
z wersetu 8)

• Wizja Êwiecznika i drzewa oliwnego (zob. Ks. Zachariasza
4), która symbolizuje to, jak Pan udzieli mocy Swemu lu-
dowi poprzez Ducha Âwi´tego

• Wizja unoszàcego si´ zwoju (zob. Ks. Zachariasza
5:1–4), która uczy, ˝e b´dà pot´pieni ci, którzy byli
nieuczciwi w tym kraju

• Wizja kobiety w efie (zob. Ks. Zachariasza 5:5–11), która
Êwiadczy o niegodziwoÊci, jaka b´dzie usuni´ta z ludu

• Wizja czterech wozów (zob. Ks. Zachariasza 6:1–8),
która symbolizuje rozprzestrzenianie si´ mocy Pana
po ca∏ej ziemi

Ks. Zachariasza 6 koƒczy si´ ustanowieniem Jozuego na ar-
cykap∏ana jako symbolu Zbawiciela, który s∏u˝y Swojemu
ludowi.

Ks. Zachariasza 7 odnotowuje, ˝e Pan pot´pi∏ lud Jerozolimy
w czasach Zachariasza za udawanie prawoÊci podczas
postu i sprawowania zewn´trznych obrz´dów, pozbawionych

Ks. Zachariasza 7–8

TeraêniejszoÊç i przysz∏oÊç
Jerozolimy

Ks. Zachariasza 1–6

Osiem wizji Zachariasza

jednoczeÊnie dobroci, sprawiedliwoÊci czy mi∏osierdzia wo-
bec innych. Ks. Zachariasza 8 zawiera proroctwo Zachariasza
dotyczàce przysz∏oÊci Jerozolimy. Powiedzia∏, ˝e kiedy ludzie
odpokutujà i zostanà zgromadzeni w prawoÊci w tym Êwi´-
tym mieÊcie, Pan b´dzie z nimi i pob∏ogos∏awi ich bardziej,
ni˝ mia∏o to miejsce w przesz∏oÊci.

Prorok Jakub z Ksi´gi Mormona powiedzia∏, ˝e wszyscy
staro˝ytni prorocy Êwiadczyli o Jezusie Chrystusie (zob.
Jakub 7:11). Byç mo˝e, niektórych z tych proroctw brakuje
w Biblii (zob. 1 Nefi 13:24–28), ale w Ks. Zachariasza
znajdujemy kilka z nich, które zosta∏y dla nas zachowane.

Studiowanie pism Êwi´tych

Wype∏nione proroctwo

Porównaj Ks. Zachariasza 9:9 z Ew. Mateusza 21:1–11 i napisz,
jak to proroctwo wype∏ni∏o si´.

Lud Izraela i Judy zosta∏ rozproszony z powodu ich niepo-
s∏uszeƒstwa przykazaniom Pana. Ks. Zachariasza 10 opo-
wiada nam, co Pan obieca∏ uczyniç dla nich w dniach
ostatnich. Podczas lektury poszukaj tych obietnic.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Zachariasza 10

póêna pora deszczowa (w. 1)
— wiosenne deszcze, które
potrzebne sà do tego, aby
dojrza∏a pszenica

terafy, wró˝bici, puste sà ich
s∏owa pociechy (w. 2) — fa∏-
szywi bogowie i fa∏szywi
prorocy nie mogà b∏ogos∏awiç

ludzi lub sprawiaç, ˝e b´dà
szcz´Êliwi

uczyni z nich wspania∏ego
rumaka bojowego (w. 3) —
uczyni z nich konia, którego
dosiadaç b´dzie przywódca
(zazwyczaj jest to najlep-
szy koƒ)

Ks. Zachariasza 10

Obietnice dla dni ostatnich

A

Ks. Zachariasza 9

PrzyjÊcie Króla
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Studiowanie pism Êwi´tych

Zgromadzenie Izraela

Zgromadzenie Izraela ma charakter zarówno duchowy, jak i
fizyczny. Najpierw ludzie gromadzà si´ pod wzgl´dem du-
chowym, kiedy nawracajà si´ na ewangeli´ i pozostawiajà za
sobà to, co Êwiatowe. Âwi´ci zostanà te˝ zgromadzeni fizycz-
nie na swoich ziemiach obietnicy, kiedy prorok powie im, aby
tak uczynili (zob. Alma 5:57; NiP 133:12–15). Przeczytaj Ks.
Zachariasza 10:6–12; NiP 29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 i napisz,
czego dowiedzia∏eÊ si´ na temat zgromadzenia Izraela i dla-
czego jest to wa˝ne.

Ks. Zachariasza 11–13 zawiera proroctwa, które odnoszà
si´ do przysz∏oÊci ˚ydów. W rozdziale 11 Zachariasz
przepowiedzia∏, co si´ stanie z ˚ydami w czasach Jezusa
Chrystusa z powodu ich niegodziwoÊci. Ks. Zachariasza
12–13 zawiera proroctwa na temat Drugiego PrzyjÊcia
Jezusa Chrystusa i tego, co zrobi dla ˚ydów w dniach
ostatnich.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak si´ wype∏ni∏y?

1. Przeczytaj Ks. Zachariasza 11:12–13; Ew. Mateusza 26:14–16;
27:1–10 i powiedz, jak wype∏ni∏o si´ proroctwo Zachariasza.

2. Przeczytaj Ks. Zachariasza 12:10; 13:6; Nauki i Przymierza
45:47–53. Kiedy i jak wype∏ni si´ proroctwo Zachariasza?

A

Ks. Zachariasza 11–13

˚ydzi i ich Zbawiciel

A

kamieƒ w´gielny, palik na-
miotu, ∏uk bojowy (w. 4) —
odniesienia do Zbawiciela;
proroctwo to wskazuje, ˝e
najwa˝niejszy w Izraelu po-
chodziç b´dzie z plemienia
Judy; (na marginesie swoich
pism Êwi´tych, obok tego
wersetu mo˝esz napisaç:
„Jezus Chrystus b´dzie po-
chodzi∏ z plemienia Judy”)

zaÊwistam na nich (w. 8) —
wezw´ ich

odkupi´ (w. 8) — zbawi´,
wyprowadz´ z niewoli

b´dà przechodzili przez nie-
bezpieczne morze (w. 11) —
Efraim powróci, doÊwiadcza-
jàc wielu k∏opotów

On w morzu rozbija fale, wy-
schnà wszystkie g∏´bie Nilu
(w. 11) — wyra˝ania te wska-
zujà, ˝e Bóg u∏atwi Swemu lu-
dowi zgromadzenie si´

b´dà post´powali w jego
imieniu (w. 12) — b´dà prze-
strzegali przykazaƒ Bo˝ych
we wszystkim, co robià

Czy kiedy myÊlisz o Drugim PrzyjÊciu Jezusa Chrystusa,
jesteÊ podekscytowany, przestraszony czy masz mieszane
uczucia? Ks. Zachariasza 14 opisuje kilka wydarzeƒ, jakie
b´dà mia∏y miejsce w czasie Drugiego PrzyjÊcia. Podczas
czytania poszukaj wersetów, które mog∏yby pomóc komuÊ,
aby nie martwi∏ si´ Drugim PrzyjÊciem Jezusa Chrystusa,
pami´tajàc zasad´: „Je˝eli jesteÊcie przygotowani, nie za-
znacie trwogi” (NiP 38:30).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Zachariasza 14

Ks. Zachariasza 14:6–7 — Pod wieczór b´dzie
Êwiat∏o
Porównaj Ks. Zachariasza 14:6–7 do 3 Nefi 1:8, 15–17.

Studiowanie pism Êwi´tych

Wydarzenia poprzedzajàce Drugie PrzyjÊcie

1. Jakiego wielkiego cudu dokona Pan dla ˚ydów podczas
Drugiego PrzyjÊcia, wed∏ug Ks. Zachariasza 14:1–7? (zob.
tak˝e NiP 45:47–53).

2. Czym ró˝niç si´ b´dzie sytuacja na ziemi, kiedy przyjdzie
Pan, wed∏ug Ks. Zachariasza 14:20–21?

3. Jakie wydarzenia, zwiàzane z proroctwem Zachariasza o
Drugim PrzyjÊciu, pomagajà w oczekiwaniu na ponownie
przyjÊcie Zbawiciela? Przeczytaj tak˝e Ks. Izajasza 11:4–9; Nauki
i Przymierza 29:7–13; 133:17–35, aby znaleêç dodatkowe szcze-
gó∏y wydarzeƒ, o których prorokowano w Ks. Zachariasza.

4. Przeczytaj Nauki i Przymierzy 106:4–5 i poszukaj, co mo˝esz
zrobiç, aby przygotowaç si´ na Drugie PrzyjÊcie, jeÊli b´dzie
to za twoich czasów, tak aby by∏ to dla ciebie wspania∏y
dzieƒ, a nie straszny.

A

∏upy (w. 1) — bogactwa

splàdrowane (w. 2) — obra-
bowane

zhaƒbione (w. 2) — zgwa∏-
cone

˝ywe wody (w. 8) — dos∏ow-
nie mo˝e to oznaczaç Êwie˝à
wod´; symbolicznie mo˝e
oznaczaç wiedz´ z niebios

morze na wschodzie, morze
na zachodzie (w. 8) — Morze
Martwe i Morze Âródziemne

b´dzie le˝eç wysoko i pozo-
stanie na swoim miejscu (w.
10) — Jerozolima b´dzie pod-
niesiona, ale nie zmieni swego
miejsca

trwoga (w. 13) — zamieszanie
lub panika

Âwi´ta Sza∏asów (w. 16,
18–19) — Êwi´to upami´tnia-
jàce to, jak Pan b∏ogos∏awi∏
dzieciom Izraela w ziemi ka-
nanejskiej po tym, jak ich tam
poprowadzi∏

Ks. Zachariasza 14

Drugie PrzyjÊcie Jezusa
Chrystusa
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Ksi´ga Malachiasza jest najpóêniej spisanà ksi´gà Starego
Testamentu. Malachiasz (którego imi´ po hebrajsku oznacza
„mój pos∏aniec”) prawdopodobnie napisa∏ te proroctwa oko∏o
430 r. p.n.e., niemal sto lat po tym, jak ˚ydzi zacz´li wracaç z
Babilonu na ziemie Izraela. ˚ydzi Starego Testamentu nie mieli
˝adnego proroka po Malachiaszu, o którym byÊmy wiedzieli,
lecz potomkowie Ojca Lehiego na pó∏kuli zachodniej (Nefici)
mieli wielu proroków do czasu narodzin Jezusa Chrystusa, jak
zapisano to w Ksi´dze Mormona.

Przes∏anie ostatniego znanego proroka
Starego Testamentu
Do czasu proroctw Malachiasza wielu ˚ydów mia∏o nadziej´, ˝e
Bóg w bardziej dramatyczny sposób oka˝e Swà moc, uwalniajàc
ich spod rzàdów Persji i pozwalajàc im na odzyskanie królestwa.
Po stu latach od chwili powrotu do ojczyzny ˚ydzi nadal byli pod
w∏adzà perskà. Wielu ˚ydów by∏o zniech´conych i nie pracowali
tak ci´˝ko nad tym, by wieÊç religijne ˝ycie, uwa˝ajàc, ˝e Bóg za-
pomnia∏ lub porzuci∏ ich, dochodzàc do wniosku, ˝e prawe ˝ycie
tak naprawd´ nie ma znaczenia. W takich w∏aÊnie okolicznoÊciach
przysz∏o przes∏anie Malachiasza. Jednak˝e zasady, jakich naucza∏
Malachiasz, mogà odnosiç si´ niemal do ka˝dego okresu historii,
poniewa˝ ludzie ró˝nych epok kuszeni sà, by byli religijnie „letni”.

Przes∏anie Malachiasza
Malachiasz mówi∏ w imieniu Pana, odpowiadajàc na pytania, ja-
kie zadawali wspó∏czeÊni mu ludzie. Rozpozna∏ nast´pujàce
problemy, grzechy i wyzwania:

• W jaki sposób ludzie wzgardzili i zbezczeÊcili imi´ Bo˝e?
(zob. Ks. Malachiasza 1:6).

• Dlaczego Pan nie przyjà∏ ofiar i modlitw ludu? (zob. Ks.
Malachiasza 2:13–14).

• W jaki sposób ludzie naprzykrzali si´ Panu? (zob. Ks.
Malachiasza 2:17).

• W jaki sposób ludzie powinni zwracaç si´ ku Panu? (zob.
Ks. Malachiasza 3:7).

• W jaki sposób cz∏owiek oszukuje Boga? (zob. Ks.
Malachiasza 3:8).

• W jaki sposób ludzie mówili przeciwko Panu? (zob. Ks.
Malachiasza 3:14–15).

Malachiasz jest jednym z najcz´Êciej cytowanych proroków
Starego Testamentu. Kronikarze Nowego Testamentu cytowali
zapisy Malachiasza, zmartwychwsta∏y Zbawiciel cytowa∏
Nefitom niektóre z jego nauk, aby mieli je w swych kronikach
oraz anio∏ Moroni cytowa∏ wyjàtki z tej ksi´gi m∏odemu Proro-
kowi Józefowi Smithowi, mówiàc mu, ˝e proroctwa Malachiasza
wype∏nià si´ w dniach ostatnich.

Ks. Malachiasza 1

Nieszczere oddawanie czci

Podczas Swej ziemskiej s∏u˝by Jezus pot´pi∏ przywódców
˝ydowskich, poniewa˝ starali si´ wyglàdaç jak niezwykle
religijni ludzie, podczas gdy tak naprawd´ ich ˝ycie nie
by∏o prawe. Ks. Malachiasza pomaga nam zrozumieç, ˝e
ten problem istnia∏ przez co najmniej czterysta lat. Ks.
Malachiasza 1 odnotowuje, ˝e przywódcy ˝ydowscy byli
pos∏uszni przykazaniu Pana, aby sk∏adaç ofiary, ale zamiast
ofiarowania najlepszych sztuk ze swych stad, ofiarowywali
ranne lub chore zwierz´ta (zob. Ks. Malachiasza 1:7–8,
12–14). Ta hipokryzja wykazywa∏a ich brak szacunku dla
Pana i to, jak ma∏o wa˝na by∏a religia w ich ˝yciu.

Ks. Malachiasza 2 opisuje, jak Pan zwróci∏ si´ do potomków
Aarona, którzy byli kap∏anami dla ludzi w Êwiàtyni. Pan
powiedzia∏, ˝e nie dawali ludziom dobrego przyk∏adu ani
nie pomagali im kroczyç Êcie˝kami prawoÊci. Przeciwnie,
kap∏ani ∏amali przymierza kap∏aƒskie, które Pan porówna∏
do przymierzy pomi´dzy m´˝em a ˝onà. Pan powiedzia∏,
˝e zostanà ukarani za swe niepos∏uszeƒstwo.

Kiedy Moroni odwiedzi∏ Józefa Smitha, wieczorem 21 wrzeÊ-
nia 1823 r., i powiedzia∏ mu o Ksi´dze Mormona, zacytowa∏
te˝ kilka fragmentów pism Êwi´tych, ∏àcznie z „[cz´Êcià]
trzeciego rozdzia∏u Malachiasza, [...] czwarty, czyli ostatni
rozdzia∏ tego samego proroctwa” (JS — H 1:36). (Biblia w j´-
zyku angielskim zawiera 3 i 4 rozdzia∏ Ks. Malachiasza, nato-
miast w j´zyku polskim oba rozdzia∏y stanowià rozdzia∏ 3 —
przyp. t∏um.). Ks. Malachiasza 3 ma wielkà wartoÊç w dniach
ostatnich.

Ks. Malachiasza 3 koncentruje si´ na „[wielkim] i [strasz-
nym dniu] Pana” (Ks. Malachiasza 3:23), czyli na Drugim
PrzyjÊciu. Malachiasz Êwiadczy∏ ludziom, ˝yjàcym w jego
czasach oraz w naszych czasach, ˝e nadejdzie dzieƒ Paƒski.
Co wi´cej, choç mo˝e si´ wydawaç, ˝e niegodziwym si´ po-
wodzi, dzieƒ Pana b´dzie dniem sàdu, podczas którego
prawi zostanà nagrodzeni, a niegodziwi spaleni.

Ks. Malachiasza 3

PrzyjÊcie Pana

Ks. Malachiasza 2

Kap∏ani wezwani do pokuty

Ksi´ga Malachiasza
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Podczas lektury tego rozdzia∏u odnajdê wskazówki mó-
wiàce, co musimy zrobiç, aby przygotowaç si´ na Drugie
PrzyjÊcie, co pomo˝e nam wiernie wytrwaç do tego wspa-
nia∏ego dnia i co mo˝e nas zach´ciç, abyÊmy mieli wiar´,
˝e Drugie PrzyjÊcie nastàpi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Ks. Malachiasza 3

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Ks. Malachiasza 3 wykonaj trzy z
nast´pujàcych pi´ciu zadaƒ (A–E).

Wi´cej ni˝ jedno wype∏nienie si´ proroctwa

Przeczytaj Ew. Mateusza 11:7–11; Nauki i Przymierza 45:9 i po-
wiedz, kim lub czym jest pos∏aniec lub anio∏, o którym mowa w
Ks. Malachiasza 3:1. B´dziemy te˝ mieli racj´, gdy powiemy, ˝e
Prorok Józef Smith jest pos∏aƒcem, który przygotowa∏ drog´
Panu, przywracajàc KoÊció∏ Jezusa Chrystusa w tych dniach
ostatnich (zob. 2 Nefi 3).

Jedno wype∏nienie si´ proroctwa

Zwróç uwag´ na to, ˝e w Ks. Malachiasza 3:1 czytamy o „[moim
aniele]” i „[aniele] przymierza”. W zadaniu A rozpozna∏eÊ „mo-
jego anio∏a”, czyli mojego pos∏aƒca. Jak myÊlisz, kim jest „anio∏
przymierza”? Dlaczego?

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Malachiasza 3:8–10

1. Wypisz b∏ogos∏awieƒstwa, zawarte w Ks. Malachiasza
3:8–10, dla tych, którzy ˝yjà wed∏ug prawa dziesi´ciny.
Przeczytaj wersety 11–12 i dodaj nast´pne b∏ogos∏awieƒ-
stwa do swojej listy.

C

B

A

znieÊç (w. 2) — prze˝yç

odlewacz (w. 2) — ktoÊ, kto
oddziela czysty metal od
wszelkich innych substancji

folusznik (w. 2) — ktoÊ, kto
czyÊci surowce, aby przygo-
towaç je do tego, by uszyç z
nich odzie˝

czarownicy (w. 5) — ludzie,
którzy próbujà u˝ywaç magii
i z∏ych duchów, aby wp∏ywaç
na innych

uciskajà (w. 5) — traktujà
niesprawiedliwie

najemnik (w. 5) — pracow-
nik, osoba zatrudniona

wystawcie mnie na prób´ (w.
10) — sprawdêcie mnie, wy-
próbujcie

zabroni´ (w. 11) — przeszko-
dz´, zawróc´

szaraƒcza (w. 11) — niszczy-
cielska plaga

pró˝na to rzecz (w. 14) —
rzecz nie przynoszàca korzyÊci

kuszenie Boga (w. 15) —
kwestionowanie przykazaƒ
Boga poprzez nieprzestrzega-
nie ich i sprawdzanie, czy na-
prawd´ spadnie kara

w takich ma upodobanie (w.
17) — wzgl´dem takich ma
wspó∏czucie

cierƒ (w. 19) — tu: krótkie
∏odygi pozosta∏e po ˝niwach;
potem sà palone

obora (w. 20) — miejsce spo-
czynku dla zwierzàt

podepczecie (w. 21) — b´-
dziecie po nich chodziç

Horeb (w. 22) — góra Synaj

2. W jaki sposób niezap∏acenie naszych dziesi´cin i ofiar mo˝e
byç uwa˝ane za „[oszukiwanie] Boga”?

3. Przeczytaj, co Pan powiedzia∏ na temat dziesi´ciny w
Naukach i Przymierzach 64:23. W czym te s∏owa Pana
przypominajà przes∏anie Malachiasza, znajdujàce si´ w
Ks. Malachiasza 3:19?

W∏asnymi s∏owami

1. W∏asnymi s∏owami opisz narzekania ludu z Ks. Malachiasza
3:14–15.

2. Jakà obietnic´ da∏ Pan w Ks. Malachiasza 3:16–18, która odpo-
wiada na narzekania i mo˝e pomóc ci w czasie, kiedy wydaje
ci si´, ˝e nie jesteÊ b∏ogos∏awiony za swà prawoÊç, podczas
gdy ci, którzy nie przestrzegajà przykazaƒ, wydajà si´ radziç
sobie dobrze?

Fragment pisma Êwi´tego do opanowania
— Ks. Malachiasza 3:23–24

1. Byç mo˝e zainteresuje ci´ fakt, ˝e Ks. Malachiasza 3:23–24 za-
wiera jedyne wersety cytowane (choç nie s∏owo w s∏owo)
we wszystkich czterech podstawowych pismach Êwi´tych
KoÊcio∏a (zob. 3 Nefi 25:5–6; NiP 2; 128:17; JS — H 1:36–39).
Z wielu fragmentów pism Êwi´tych, cytowanych przez
Moroniego ch∏opcu–prorokowi w 1823 roku, proroctwo o
tym, ˝e Eliasz powróci przed Drugim PrzyjÊciem Zbawiciela,
jest jedynym fragmentem umieszczonym w Naukach i
Przymierzach. Powrót Eliasza i przywrócenie przez niego
Êwi´tych kluczy jest najwa˝niejszym wydarzeniem.
Przeczytaj Nauki i Przymierza 110:13–16 i wyjaÊnij, kiedy
i jak wype∏ni∏o si´ to proroctwo.

2. Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „Poprzez moc
tego kap∏aƒstwa, które nada∏ prorok Eliasz, m´˝owie i ˝ony
mogà byç zapiecz´towani, czyli poÊlubieni sobie na wiecz-
noÊç, dzieci mogà byç zapiecz´towane do swoich rodziców
na wiecznoÊç — w ten sposób rodzina staje si´ wieczna i
Êmierç nie rozdziela ich cz∏onków. Jest to wspania∏a zasada,
która wybawi Êwiat od ca∏kowitej zag∏ady” (Doctrines of
Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956], 2:118).
Znajàc t´ prawd´, wyjaÊnij, jaka „klàtwa” spadnie, twoim
zdaniem, na ziemi´ oraz na pojedyncze osoby i rodziny, które
znajà te nauki, ale nie ˝yjà wed∏ug b∏ogos∏awieƒstw i przy-
mierzy przywróconych przez Eliasza. Mówiàc innymi s∏owy,
w jaki sposób klucze kap∏aƒstwa, które przywróci∏ Eliasz,
chronià ziemi´ przed „klàtwà”? Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy
dzielili si´ wspania∏à nowinà o tych rzeczach? W odpowiedzi
mo˝e ci pomóc cytat z proklamacji wydanej przez Rad´
Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów:

„Ostrzegamy te osoby, które ∏amià przymierze czystoÊci, któ-
rzy molestujà wspó∏ma∏˝onka albo potomstwo, lub które nie
wype∏niajà swoich obowiàzków rodzinnych, pewnego dnia
stanà przed Bogiem, aby byç przez Niego za to sàdzeni.
Ostrzegamy ponadto, ˝e dezintegracja rodziny sprowadzi na
ludzi, spo∏eczeƒstwa i narody nieszcz´Êcia przepowiedziane
przez staro˝ytnych i wspó∏czesnych proroków” („Rodzina:
Proklamacja dla Êwiata”, Liahona, paêdz. 2004, 49).

3. WyjaÊnij, co, twoim zdaniem, mo˝esz zrobiç, aby zwróciç
swoje serce do „ojców” (swoich przodków) lub do swoich
dzieci, tak aby na zawsze pob∏ogos∏awiç ich ˝ycie.
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