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BÓG JEST KOCHAJÑCYM CI¢ OJCEM NIEBIESKIM
Bóg jest twoim Ojcem w Niebie. Zna ci´ osobiÊcie i kocha ci´
bardziej ni˝ jesteÊ w stanie to pojàç. Chce, abyÊ by∏ szcz´Êliwy
w tym ˝yciu i w wiecznoÊci.

Dla osiàgni´cia tego celu przygoto-
wa∏ plan zwany ewangelià* Jezusa
Chrystusa. Jezus Chrystus jest
Synem Boga; Jego ˝ycie i nauki sta-
nowià przewodnik wiodàcy do po-
koju w tym ˝yciu i do radoÊci w
wiecznoÊci.

EWANGELIA B¸OGOS¸AWI
RODZINY I POSZCZEGÓLNE OSOBY
Ewangelia Jezusa Chrystusa b∏ogos∏awi wszystkich, którzy jà
przyjmujà i ˝yjà wed∏ug niej. Rodzina jest jednym z najlepszych
miejsc nauczania i stosowania ewangelii. Bóg ustanowi∏ rodziny
po to, by przynieÊç szcz´Êcie nam, Swoim dzieciom, pozwoliç
nam, byÊmy uczyli si´ w∏aÊciwych zasad w atmosferze mi∏oÊci
i przygotowali si´ do powrotu do Niego, po naszej Êmierci.
Zwiàzki rodzinne czasem mogà nieÊç ze sobà wyzwania, jednak
nasz Ojciec Niebieski b∏ogos∏awi nas, kiedy staramy si´ post´po-
waç wed∏ug nauk Jezusa Chrystusa. Nauki te pomogà nam
wzmocniç nasze rodziny.

OJCIEC NIEBIESKI OBJAWIA SWÑ EWANGELI¢
Cz´Êcià planu Boga jest wybór proroków, takich jak Adam,
Noe, Abraham i Moj˝esz. Prorocy:

• Nauczajà o Bogu i sà specjalnymi Êwiadkami Jego Syna,
Jezusa Chrystusa.

• Otrzymujà objawienie czyli wskazówki od Pana.

• Nauczajà Êwiat ewangelii i interpretujà s∏owo Bo˝e.
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*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Ewangelia Jezusa Chrystusa mo˝e wzmocniç twojà rodzin´.

Nasz Ojciec Niebieski
sprowadzi∏ z powrotem —

przywróci∏ — boskie prawdy,
które mo˝esz poznaç i wed∏ug

których mo˝esz ˝yç.
Te prawdy zosta∏y objawione
prorokom ju˝ od poczàtku.



Prorocy otrzymujà kap∏aƒstwo, czyli upowa˝nienie, aby przema-
wiaç i dzia∏aç w imi´ Boga, po to, by prowadziç Jego dzieci.
Ludzie, którzy post´pujà zgodnie ze wskazówkami proroków,
otrzymujà obiecane przez Boga b∏ogos∏awieƒstwa. Ci, którzy od-
rzucajà ewangeli´ i proroków Boga, tracà te b∏ogos∏awieƒstwa i
oddalajà si´ od Boga. Osoby, które odrzuci∏y proroków i ponie-
cha∏y swego zobowiàzania, ˝e b´dà podà˝aç Êcie˝kami Boga,
znajdujà si´ w stanie odst´pstwa.

Wiele dzieci naszego Ojca Niebieskiego
wielokrotnie odrzuca∏o Go oraz Jego
proroków, niemniej On nadal je ko-
cha. Chce daç nam wszystko, czego
teraz potrzebujemy do szcz´Êcia i do
powrotu do Niego, po naszej Êmierci.

Pisma Êwi´te ujawniajà pewien stale powtarzajàcy si´ sposób
dzia∏ania Boga, kiedy wyciàga On r´k´ do Swoich dzieci, nawet
wtedy, gdy nie zawsze Go s∏uchajà:

• Bóg wybiera proroka.

• Prorok uczy ludzi ewangelii i prowadzi ich.

• Bóg b∏ogos∏awi ludzi.

• Ludzie stopniowo lekcewa˝à nauki proroka, czyli nie sà im
pos∏uszni. W koƒcu odrzucajà proroka i jego nauki i popadajà
w odst´pstwo.

• Z powodu odst´pstwa ludzie tracà wiedz´ o ewangelii.
Odebrane im zostaje kap∏aƒstwo.

• Kiedy nadchodzi w∏aÊciwy czas i ludzie sà gotowi, by znowu iÊç
za Bogiem, wybiera On kolejnego proroka, przywraca kap∏aƒ-
stwo i KoÊció∏, i nakazuje prorokowi, aby naucza∏ ewangelii.
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Prorocy Starego Testamentu zapisywali s∏owa Boga.

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Prawdy objawione traci
si´, kiedy ludzi odrzucajà

proroków.







JEZUS CHRYSTUS USTANOWI¸ SWÓJ KOÂCIÓ¸
Od czasu Stworzenia dzieci Bo˝e wyczekiwa∏y przyjÊcia
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zgodnie ze Swojà obietnicà, nasz
Ojciec Niebieski, ponad 2000 lat temu, zes∏a∏ na ziemi´
Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus wiód∏ doskona∏e, bezgrzeszne ˝ycie. Ustanowi∏
Swój KoÊció∏, naucza∏ ewangelii i dokonywa∏ wielu cudów.
Wybra∏ dwunastu m´˝czyzn, aby byli Jego Aposto∏ami; poÊród
nich byli Piotr, Jakub i Jan. Naucza∏ ich i da∏ im upowa˝nienie
kap∏aƒskie, by nauczali w Jego
imi´ i dokonywali Êwi´tych ob-
rz´dów, takich jak chrzest.

Kiedy Jezus ustanawia∏ Swój
KoÊció∏, otrzyma∏ wskazówki od
naszego Ojca Niebieskiego.
Nast´pnie naucza∏ tego Swoich
uczniów. Jezus naucza∏ naÊla-
dowców, ˝e objawienie od Boga
jest ska∏à, na której zbuduje
Swój KoÊció∏.

Pod koniec Swego ˝ycia Jezus
Chrystus cierpia∏ i umar∏ za
grzechy ka˝dego, kto ˝y∏ i b´-
dzie ˝yç na ziemi. Ta ofiara
zwana jest ZadoÊçuczynieniem. Poprzez Swe cierpienie, Êmierç i
Zmartwychwstanie Zbawiciel sprawi∏, ˝e mo˝emy dostàpiç prze-
baczenia. Ci, którzy majà wiar´ w Niego, dokonujà pokuty i
przestrzegajà Jego przykazaƒ, otrzymujà przebaczenie grzechów i
nape∏niani sà pokojem i radoÊcià.
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Jezus nada∏ kap∏aƒstwo Swoim Aposto∏om.

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Jezus Chrystus zorganizowa∏
Swój KoÊció∏:

• Powo∏a∏ i ustanowi∏ Aposto∏ów.

• Da∏ im Swoje upowa˝nienie,
by nauczali i chrzcili.
Upowa˝nienie to nazywa
si´ kap∏aƒstwem.

• Po Swojej Êmierci i
Zmartwychwstaniu nadal
kierowa∏ Aposto∏ami poprzez
objawienie.



Jezus Chrystus, po Swym Zmartwychwstaniu, kierowa∏ Swoimi
Aposto∏ami za poÊrednictwem objawienia. Biblia odnotowuje
wiele sposobów, na jakie kierowa∏ On Swoim KoÊcio∏em (zob.
Dzieje Apostolskie 10; Objawienie 1:1). A zatem KoÊció∏ Jezusa
Chrystusa by∏ prowadzony przez Boga, a nie przez ludzi.

WIELKIE ODST¢PSTWO
Po Êmierci Jezusa Chrystusa niegodziwi ludzie przeÊladowali
cz∏onków KoÊcio∏a i zabili wielu z nich. Inni cz∏onkowie KoÊcio∏a

odstàpili od zasad nauczanych przez
Jezusa Chrystusa i Jego Aposto∏ów.
Aposto∏owie zostali zabici, a upowa˝-
nienie kap∏aƒskie — w tym klucze do
kierowania KoÊcio∏em i otrzymywania
dla niego objawieƒ — zosta∏o zabrane
z ziemi. Poniewa˝ KoÊció∏ nie by∏ ju˝

prowadzony na mocy upowa˝nienia kap∏aƒskiego, w nauki
KoÊcio∏a wkrad∏ si´ b∏àd. Pozostali dobrzy ludzie i wiele z prawd,
ale ewangelia ustanowiona przez Jezusa Chrystusa zagubi∏a si´.
Okres ten zwany jest Wielkim Odst´pstwem.

W wyniku odst´pstwa powsta∏o wiele koÊcio∏ów, które g∏osi∏y
sprzeczne ze sobà nauki. W owym czasie wielu m´˝czyzn i kobiet
szuka∏o pe∏ni prawdy, ale nie mogli jej znaleêç. Wielu dobrych lu-
dzi wierzy∏o w Boga i Jezusa Chrystusa i próbowa∏o zrozumieç
prawd´ i nauczaç jej, ale nie mieli pe∏ni ewangelii, czyli upowa˝-
nienia kap∏aƒskiego, przez co ka˝de pokolenie dziedziczy∏o stan
odst´pstwa, kiedy minione pokolenia wywiera∏y na nie wp∏yw,
przekazujàc tym samym zmiany w ewangelii Chrystusa.

Niektórzy natchnieni ludzie, tacy jak Marcin Luter i Jan
Kalwin, zauwa˝yli, ˝e praktyki i doktryny zosta∏y zmienione
lub zagin´∏y. Próbowali zreformowaç koÊcio∏y, do których przy-
nale˝eli. Jednak˝e, bez upowa˝nienia kap∏aƒskiego ewangelia
Chrystusa nie mog∏a powróciç w swej pierwotnej postaci.
Potrzebne by∏o przywrócenie.
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Wraz ze Êmiercià
Aposto∏ów Jezusa Chrystusa

prawda ponownie zosta∏a
utracona.



Bóg wiedzia∏, ˝e nastàpi

odst´pstwo. Powiedzia∏ poprzez

proroka Starego Testamentu:

„Oto idà dni — mówi Wszechmogàcy

Pan — ˝e zeÊl´ g∏ód na ziemi´,

nie g∏ód chleba ani pragnienie wody,

lecz s∏uchania s∏ów Pana.

I [ludzie] wlec si´ b´dà od morza do

morza, i tu∏aç si´ z pó∏nocy na wschód,

szukajàc s∏owa Pana, lecz nie znajdà”.

Ks. Amosa 8:11–12
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PRZYWRÓCENIE EWANGELII
W 1820 roku, jak to ju˝ mia∏o miejsce na przestrzeni dziejów, nasz
Ojciec w Niebie jeszcze raz wybra∏ proroka, aby przywróci∏ na
ziemi ewangeli´ i kap∏aƒstwo. Ten prorok nazywa∏ si´ Józef Smith.
Kiedy Józef by∏ m∏odym m´˝czyznà, straci∏ orientacj´, widzàc ró˝-
nice pomi´dzy wieloma koÊcio∏ami, ist-
niejàcymi na jego obszarze i chcia∏
wiedzieç, który koÊció∏ jest prawdziwy.
Wiedzàc, ˝e brak mu màdroÊci, postàpi∏
wedle rady, jakà znalaz∏ w Biblii: „A
jeÊli komu z was brak màdroÊci, niech
prosi Boga, który wszystkich obdarza
ch´tnie i bez wypominania, a b´dzie
mu dana” (List Jakuba 1:5).

Józef Smith postanowi∏ zapytaç Boga,
co powinien zrobiç. Kiedy modli∏ si´,
aby poznaç prawd´, ukazali mu si´
nasz Ojciec Niebieski i Jezus
Chrystus. Jezus powiedzia∏ Józefowi,
aby nie przyst´powa∏ do ˝adnego z ko-
Êcio∏ów, poniewa˝ „wszystkie by∏y w
b∏´dzie” i „serca ich dalekie sà od
s∏ów, jakie wypowiadajà ich wargi,
[...] podajà przykazania ludzkie, które
ubrali w szat´ Êwi´toÊci, za nauki bo-
skie, ale zaprzeczajà ich mocy” (Józef
Smith — Historia 1:19).

Tak jak Bóg powo∏a∏ Adama, Noego,
Abrahama, Moj˝esza i innych proro-
ków, tak te˝ powo∏a∏ Józefa Smitha, by
zosta∏ prorokiem, poprzez którego zo-
sta∏a przywrócona na ziemi ewangelia
w ca∏ej pe∏ni.

Nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazali si´ Józefowi Smithowi, tak jak przedstawiono

to w filmie Restoration (Przywrócenie).

Józef Smith widzia∏
naszego Ojca Niebieskiego

i Jezusa Chrystusa.
Powiedzia∏ o

tym doÊwiadczeniu:

„Ujrza∏em s∏up Êwiat∏a do-
k∏adnie nad g∏owà, prze-

wy˝szajàcy blaskiem s∏oƒce,
który opuszcza∏ si´ stop-
niowo a˝ objà∏ mnie [...].

Kiedy Êwiat∏o pad∏o na
mnie, ujrza∏em dwie

Postacie, których blask i
chwa∏a by∏y nie do opisania,
stojàce nade mnà w powie-
trzu. Jedna z nich przemó-

wi∏a do mnie nazywajàc
mnie po imieniu i rzek∏a

wskazujàc na drugà postaç:
‘Oto Mój Umi∏owany

Syn. S∏uchaj Go!’”

Józef Smith — Historia
1:16–17



Przywrócenie kap∏aƒstwa
W 1829 roku Józef Smith otrzyma∏ to samo upowa˝nienie,
jakie Jezus Chrystus da∏ Swoim Aposto∏om. Jan Chrzciciel,
który ochrzci∏ Jezusa, ukaza∏ si´ Józefowi Smithowi i nada∏ mu
Kap∏aƒstwo Aarona, czyli ni˝sze kap∏aƒstwo. Póêniej Józefowi
Smithowi ukazali si´ Piotr, Jakub i Jan (trzej pierwsi Aposto∏owie
Jezusa Chrystusa) i nadali mu Kap∏aƒstwo Melchizedeka, czyli
wy˝sze kap∏aƒstwo.

Kiedy Józef Smith otrzyma∏ upowa˝nienie kap∏aƒskie, nakazano
mu, by ponownie zorganizowa∏ na ziemi KoÊció∏ Jezusa Chrystusa.
Poprzez niego Jezus Chrystus znowu powo∏a∏ Dwunastu
Aposto∏ów.

Jezus Chrystus po Swym
Zmartwychwstaniu kierowa∏ Swoimi
Aposto∏ami poprzez objawienie i
nadal w ten sposób kieruje KoÊcio∏em
w dzisiejszych czasach, za poÊrednic-
twem ˝yjàcych proroków i aposto∏ów.
Prezydent KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest

dziÊ wybranym prorokiem Boga. On i jego doradcy oraz
Dwunastu Aposto∏ów dzier˝à upowa˝nienie kap∏aƒskie, jakie
posiadali wczeÊniej wszyscy prorocy i aposto∏owie. Ci m´˝czyêni
sà prorokami, widzàcymi i objawicielami.
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Piotr, Jakub i Jan — Aposto∏owie Jezusa Chrystusa — nadali Józefowi Smithowi

Kap∏aƒstwo Melchizedeka.

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Jezus Chrystus wys∏a∏ Jana
Chrzciciela, a potem trzech

Swoich Aposto∏ów, by
nadali Józefowi Smithowi
upowa˝nienie kap∏aƒskie.







KSI¢GA MORMONA
Cz´Êcià Przywrócenia ewangelii by∏o ujawnienie przez Boga
Ksi´gi Mormona: Jeszcze Jednego Âwiadectwa o Jezusie
Chrystusie. Dzi´ki mocy Bo˝ej, Józef
Smith przet∏umaczy∏ t´ ksi´g´ staro˝yt-
nych kronik, spisanà na z∏otych p∏y-
tach. Ksi´ga Mormona jest zapisem
tego, „jak Bóg post´powa∏ ze staro˝yt-
nymi mieszkaƒcami kontynentu ame-
rykaƒskiego, i zawiera [...] pe∏ni´
wiecznej ewangelii” (przedmowa do
Ksi´gi Mormona).

Ksi´ga Mormona jest mocnym Êwia-
dectwem o Jezusie Chrystusie. Pomaga
zrozumieç Jego nauki, ∏àcznie z tymi,
które znajdujà si´ w Biblii.

Ksi´ga Mormona jest przekonujàcym
dowodem na Przywrócenie ewangelii
poprzez Józefa Smitha. Mo˝esz sam
dla siebie dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga
Mormona jest prawdziwa. Aby zdobyç
t´ wiedz´, musisz czytaç jà, rozwa˝aç
jej przes∏anie i pragnàç dowiedzieç si´,
czy zawiera prawd´. Musisz poprosiç naszego Ojca Niebieskiego,
by potwierdzi∏, ˝e sà to Jego s∏owa. Kiedy tak zrobisz, objawi ci
poprzez Ducha Âwi´tego, ˝e jest ona prawdziwa.

Kiedy dowiesz si´, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa, dzi´ki
Duchowi Âwi´temu dowiesz si´ te˝, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem
Boga, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏a przywrócona za jego
poÊrednictwem i ˝e KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich jest dziÊ prowadzony przez proroka i aposto∏ów.
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Pojawienie si´ Jezusa Chrystusa w Amerykach zapisane jest w Ksi´dze Mormona.

Mo˝esz dowiedzieç si´, ˝e
to, czego nauczajà misjona-
rze, jest prawdà, gdy prze-
czytasz Ksi´g´ Mormona i
pomodlisz si´ na jej temat:

„JeÊli zapytacie w szczeroÊci
serca, z prawdziwym

zamiarem, majàc wiar´
w Chrystusa, objawi

On wam prawd´ przez
Ducha Âwi´tego.

I przez Ducha Âwi´tego
mo˝ecie przekonaç si´ o
prawdzie wszystkiego”.

Moroni 10:4–5



SKÑD MOG¢ WIEDZIEå?
Mo˝esz dowiedzieç si´, ˝e to przes∏anie jest prawdziwe. JeÊli zapy-
tasz w modlitwie Ojca Niebieskiego, mo˝esz otrzymaç od Niego
odpowiedê poprzez Ducha Âwi´tego. Duch Âwi´ty cz´sto zwany

jest Duchem Bo˝ym, a jednym z Jego
zadaƒ jest Êwiadczenie o prawdzie.

Ta wiedza mo˝e byç cudowna i mo˝e
zmieniç ˝ycie, ale zazwyczaj przycho-
dzi jako ciche zapewnienie, któremu
nie towarzyszà spektakularne prze-
jawy mocy Bo˝ej. Duch Âwi´ty po-
twierdza prawd´ poprzez uczucie,
myÊli i wra˝enia. Jak naucza nas
Biblia: „Owocem zaÊ Ducha sà:
mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç,
uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏a-
godnoÊç [i] wstrzemi´êliwoÊç” (List
do Galacjan 5:22–23). Te uczucia,
pochodzàce od Ducha Âwi´tego,
sà osobistym, danym tobie objawie-

niem, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa, przywrócona poprzez
Józefa Smitha, jest prawdziwa. Wówczas powinieneÊ zdecydo-
waç, czy b´dziesz ˝yç w harmonii z wiedzà, jakà otrzyma∏eÊ.
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Dzi´ki szczerej modlitwie mo˝esz poznaç prawd´.

W jaki sposób mam
si´ modliç?

• Zwróç si´ do swojego
Ojca Niebieskiego.

• Wyraê uczucia swego
serca (wdzi´cznoÊç, pyta-
nia, proÊby o potwierdze-
nie tego, ˝e Ksi´ga
Mormona i nauki misjo-
narzy sà prawdziwe).

• Zakoƒcz („W imi´ Jezusa
Chrystusa, amen”).





WYJAÂNIENIE ZNACZENIA TERMINÓW
Aposto∏ — tytu∏, jaki nada∏ Jezus Chrystus dwunastu m´˝czyznom, któ-
rych wybra∏ na Swoich najbli˝szych towarzyszy w czasie Swej s∏u˝by na
ziemi i którym da∏ upowa˝nienie, by dzia∏ali w Jego imi´. W naszych
czasach Jezus Chrystus powo∏uje kolejnych m´˝czyzn, aby s∏u˝yli jako
Jego Aposto∏owie. Podobnie jak by∏o to wczeÊniej, Aposto∏ jest specjal-
nym Êwiadkiem Jezusa Chrystusa i ma od Niego upowa˝nienie.

Chrzest — konieczny krok na drodze do uzyskania wybaczenia grze-
chów. Poprzez chrzest i konfirmacj´, dokonane dzi´ki upowa˝nieniu ka-
p∏aƒskiemu, stajemy si´ cz∏onkami KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych
w Dniach Ostatnich. Chrzest odbywa si´ przez zanurzenie, co oznacza,
˝e osoba chrzczona przez krótkà chwil´ przebywa pod wodà. Chrzest
pokazuje naszà ch´ç naÊladowania przyk∏adu Chrystusa i zawarcia przy-
mierzy z Bogiem.

Duch Âwi´ty — zwany równie˝ Duchem Bo˝ym i Pocieszycielem.
Âwiadczy o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie oraz objawia
prawd´ i naucza jej.

Ewangelia — plan naszego Ojca Niebieskiego, który ma pomóc nam
osiàgnàç pokój w tym ˝yciu i radoÊç w wiecznoÊci. Ewangelia koncen-
truje si´ na ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa i wymaga od nas wiary
w Niego, odpokutowania, przyj´cia chrztu, otrzymania Ducha Âwi´tego
oraz wytrwania do koƒca.

Kap∏aƒstwo — upowa˝nienie i moc Boga. Bóg daje moc m´˝czyênie, by
dzia∏a∏ w Jego imi´. Kap∏aƒstwo Aarona zosta∏o przywrócone Józefowi
Smithowi przez Jana Chrzciciela, który ochrzci∏ Jezusa. Kap∏aƒstwo
Melchizedeka zosta∏o przywrócone przez Piotra, Jakuba i Jana —
trzech z Dwunastu Aposto∏ów Jezusa.

Kap∏aƒstwo Aarona — ni˝sze kap∏aƒstwo. Kap∏aƒstwo to obejmuje upo-
wa˝nienie do dokonywania chrztu, a nosi nazw´ po Aaronie ze
Starego Testamentu (z Biblii).

Kap∏aƒstwo Melchizedeka — wy˝sze, czyli wi´ksze kap∏aƒstwo. Nosi
nazw´ po Melchizedeku ze Starego Testamentu (w Biblii), który by∏
prawym wy˝szym kap∏anem i królem.
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Objawienie — sposób komunikowania si´ Boga z Jego dzieçmi, zazwyczaj
za poÊrednictwem Ducha Âwi´tego. Poszczególne osoby mogà otrzymaç
objawienie, aby kierowaç swym ˝yciem, ale jedynie wybrany przez Boga
prorok mo˝e otrzymaç objawienie dla ca∏ego Êwiata. Objawienie przy-
chodzi w wielu formach, ale najcz´Êciej pojawia si´ w postaci myÊli,
uczuç i wra˝eƒ.

Obrz´d — Êwi´ty, formalny akt, dokonany dzi´ki upowa˝nieniu kap∏aƒ-
skiemu. Przyk∏adem jest chrzest.

Odst´pstwo — kiedy poszczególne osoby, KoÊció∏ lub ca∏e narody wy-
rzekajà si´ ewangelii Jezusa Chrystusa lub jà porzucajà. Odst´pstwo
prowadzi do roz∏amu, zamieszania i utraty upowa˝nienia kap∏aƒskiego,
czyli prawa do dzia∏ania w imi´ Boga.

Przywrócenie — odtworzenie czegoÊ do stanu, w jakim by∏o; ponowne
ustanowienie; odnowienie. Po tym, jak prawda i upowa˝nienie znik-
n´∏y z ziemi, ewangelia zosta∏a przywrócona poprzez Proroka Józefa
Smitha. Przywrócenie ró˝ni si´ od reformacji, gdy˝ reformowaç oznacza
modyfikowaç istniejàcà organizacj´ lub praktyk´, aby doprowadziç do
pierwotnego stanu, podczas gdy przywróciç oznacza ponownie ustano-
wiç lub odnowiç w ca∏oÊci pierwotnà organizacj´ lub praktyk´.

ZadoÊçuczynienie — wydarzenie, które umo˝liwia nam pojednanie si´ z
Bogiem. ZadoÊçuczyniç to odcierpieç kar´ za grzech; tym samym grzesz-
nicy poprzez pokut´ pozbywajà si´ skutków grzechu. Jezus Chrystus by∏
jedynym, który móg∏ w doskona∏y sposób zadoÊçuczyniç za ca∏à ludzkoÊç.
Jego ZadoÊçuczynienie zawiera∏o w sobie cierpienie za nasze grzechy,
przelanie krwi oraz Êmierç i Zmartwychwstanie. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
zmartwychwstanie ka˝dy, kto ˝y∏. ZadoÊçuczynienie wskazuje nam
równie˝ sposób, dzi´ki któremu mo˝emy uzyskaç wybaczenie grzechów i
˝ycie na zawsze z Bogiem.

Zmartwychwstanie — powtórne, nast´pujàce po Êmierci, po∏àczenie
ducha z udoskonalonà pow∏okà fizycznà, sk∏adajàcà si´ z cia∏a i koÊci.
Pierwszym, który zmartwychwsta∏, by∏ Jezus Chrystus.
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DODATKOWE ZAGADNIENIA WARTE
PRZESTUDIOWANIA
Poni˝sze pytania i fragmenty z pism Êwi´tych pomogà ci dowiedzieç
si´ wi´cej o zasadach omówionych w tej broszurce i zastanowiç si´
nad nimi. Lista ta nie jest pe∏na; przypisy i odsy∏acze w pismach
Êwi´tych odeÊlà ci´ do dodatkowych fragmentów i materia∏ów.

Co oznacza dla ciebie to, ˝e Bóg jest twoim Ojcem Niebieskim?
Ks. Malachiasza 2:10 (Biblia, Stary Testament)
List do Hebrajczyków 12:9–10 (Biblia, Nowy Testament)

Jaka jest rola proroka? Dlaczego wa˝ne jest, by wiedzieç,
˝e Bóg przemawia do proroków?
Ks. Amosa 3:7 (Biblia, Stary Testament)
Jakub 4:4–6 (Ksi´ga Mormona, strona 104)

Co to znaczy mieç upowa˝nienie kap∏aƒskie? W jaki sposób
ktoÊ otrzymuje to upowa˝nienie?
Ew. Mateusza 10:1 (Biblia, Nowy Testament)
Ew. Jana 15:16 (Biblia, Nowy Testament)

Co si´ dzieje, kiedy traci si´ to upowa˝nienie?
Ks. Amosa 8:11–12 (Biblia, Stary Testament)
1 Nefi 13:24–29 (Ksi´ga Mormona, strona 20)
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Czy aposto∏owie Jezusa wiedzieli, ˝e nastanie odst´pstwo?
Dzieje Apostolskie 20:28–31 (Biblia, Nowy Testament)
II List do Tesaloniczan 2:2–3 (Biblia, Nowy Testament)
II List do Tymoteusza 4:3–4 (Biblia, Nowy Testament)

Co oznacza dla ciebie to, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏a
przywrócona poprzez Józefa Smitha?
Âwiadectwo Proroka Józefa Smitha (broszura)

Czym jest Ksi´ga Mormona? W jaki sposób jest ona
Êwiadectwem powo∏ania Józefa Smitha na proroka?
Strona tytu∏owa Ksi´gi Mormona
Przedmowa w Ksi´dze Mormona

Jaka jest rola Ducha Âwi´tego?
Alma 5:45–47 (Ksi´ga Mormona, strona 190)
Moroni 10:3–5 (Ksi´ga Mormona, strona 463)
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ODDAWAJ CZEÂå BOGU RAZEM Z NAMI

PRZYJDè I ZOBACZ, W JAKI SPOSÓB PRZYWRÓCONA
EWANGELIA MO˚E POB¸OGOS¸AWIå TWOJE ˚YCIE

Spotkanie sakramentalne jest g∏ównym nabo˝eƒstwem, podczas
którego oddajemy czeÊç Bogu. Zazwyczaj trwa nieco ponad godzin´
i sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:

Hymny: Âpiewane przez zgromadzonych. (Na sali znajdujà si´
Êpiewniki).

Modlitwy: Ofiarowane przez cz∏onków KoÊcio∏a.

Sakrament: B∏ogos∏awi si´ chleb i wod´, po czym rozdaje zgromadzo-
nym na pamiàtk´ ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Mówcy: Zazwyczaj wczeÊniej wyznacza si´ jednego lub dwóch cz∏on-
ków zgromadzenia, aby przemawiali na tematy ewangelii.

Ubiór: M´˝czyêni i ch∏opcy zazwyczaj noszà garnitury lub porzàdne
spodnie oraz bia∏e koszule i krawaty. Kobiety i dziewcz´ta ubrane
sà w sukienki lub spódnice.

Podczas nabo˝eƒstwa nie zbiera si´ datków.

�
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Zapraszamy ci´ na dodatkowe spotkania, zgodne z twoimi zaintere-
sowaniami i wiekiem. KolejnoÊç i dost´pnoÊç tych spotkaƒ mo˝e
si´ ró˝niç.

Szko∏a Niedzielna: Lekcje poÊwi´cone studiowaniu pism Êwi´tych
i doktryn ewangelii.

Spotkania kap∏aƒskie: Lekcje dla m´˝czyzn i ch∏opców powy˝ej 12
roku ˝ycia.

Stowarzyszenie Pomocy: Lekcje dla kobiet powy˝ej 18 roku ˝ycia.

M∏ode Kobiety: Lekcje dla dziewczàt w wieku od 12 do 18 lat.

Organizacja Podstawowa: Seria zaj´ç i lekcji dla dzieci w wieku od 3
do 11 lat. W wielu miejscach istnieje te˝ ˝∏obek dla dzieci w wieku
od 18 miesiàca do 3 lat.

Godzina rozpocz´cia spotkania sakramentalnego:

Adres kaplicy:
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Ilustracje
Przednia ok∏adka: Zagubiona owca — Del Parson. © Del Parson. Nie kopiowaç
Strona 5: Fragment obrazu Prorok Izajasz przepowiada narodziny Chrystusa — Harry Anderson
Strona 6: Fragment obrazu Chrystus ustanawia Dwunastu Aposto∏ów — Harry Anderson
Strona 13: Fragment obrazu Przywrócenie Kap∏aƒstwa Melchizedeka — Kenneth Riley
Strona 14: Fragment obrazu Jezus Chrystus odwiedza Ameryki — John Scott
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Co powinienem zrobiç?
• Przeczytaç Ksi´g´ Mormona.

Proponowane fragmenty do
przeczytania:

• Pomodliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem
i ˝e Ksi´ga Mormona jest s∏owem Bo˝ym.

• Chodziç do koÊcio∏a.

• Zdecydowaç, czy b´dziesz naÊladowaç Zbawiciela poprzez
przyj´cie chrztu. Data chrztu:

• Odwiedziç stron´ www.mormon.org/pol, aby dowiedzieç si´ wi´cej
o przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Nadal spotykaç si´ z misjonarzami, aby dowiedzieç si´ wi´cej o
prawdach, jakie Bóg przywróci∏ poprzez wspó∏czesnych proroków.

Nast´pnie spotkanie:

Nazwiska misjonarzy i numer telefonu:

www.mormon.org/pol




