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CZYM JEST PLAN ZBAWIENIA?
Plan zbawienia* to plan szcz´Êcia dla dzieci Boga. Jego sednem
jest ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa. JeÊli b´dziesz post´po-
waç wed∏ug nauk Jezusa Chrystusa, odnajdziesz trwa∏y we-
wn´trzny pokój w tym ˝yciu i wiecznà radoÊç po Êmierci.

Kiedy poznasz plan zbawienia, odkryjesz odpowiedzi na nast´-
pujàce pytania: „Skàd pochodz´?” „Jakie sà moje cele ˝yciowe?”
„Gdzie pójd´, kiedy zakoƒczy si´ to ˝ycie?”

SKÑD POCHODZ¢?
Twoje ˝ycie nie rozpocz´∏o si´ w momencie narodzin ani nie
zakoƒczy si´ z chwilà Êmierci. Na twojà osob´ sk∏ada si´ cia∏o
duchowe (zwane czasami duszà) oraz cia∏o fizyczne. Twój Ojciec

Niebieski stworzy∏ twojego ducha i ˝y-
∏eÊ z Nim jako duch, zanim narodzi∏eÊ
si´ na ziemi. Zna∏eÊ i kocha∏eÊ Go, a
On zna∏ i kocha∏ ciebie. Ten okres
zwany jest ˝yciem przedziemskim.

W owym przedziemskim czasie na-
uczano ci´ zasad i przykazaƒ, które
prowadzà do szcz´Êcia. Wzrasta∏a twoja
inteligencja i nauczy∏eÊ si´ kochaç
prawd´. Nauczano ci´ o planie zbawie-

nia. Podczas tego ˝ycia przedziemskiego Jezus Chrystus zosta∏
wybrany na Zbawiciela, a ty dowiedzia∏eÊ si´, ˝e dzi´ki Niemu
b´dziesz móg∏ przezwyci´˝yç skutki swych z∏ych wyborów.
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*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Rodzina g∏ównym elementem planu naszego Ojca Niebieskiego.

„[Plan zbawienia]
przygotowany [jest] od

za∏o˝enia Êwiata [...]
przez Chrystusa

[dla] wszystkich, którzy
uwierzà w Jego imi´”.

Alma 22:13







Cz´Êcià planu Boga, wa˝nà dla ciebie, by∏o to, ˝e przyjdziesz na
ziemi´, aby otrzymaç cia∏o fizyczne i nauczyç si´ podejmowania
w∏aÊciwych decyzji. Zaplanowa∏ On, ˝e nie b´dziesz pami´ta∏ ˝ycia
w obecnoÊci Ojca Niebieskiego, ale da∏ ci zdolnoÊç rozpoznawania
dobra i z∏a. Zaplanowa∏, ˝e b´dziesz
zdolny rozpoznaç Jego mi∏oÊç oraz
prawd´. Mo˝esz stale uczyç si´
dokonywania dobrych wyborów,
dzi´ki swoim doÊwiadczeniom i
próbom. Mo˝esz, z pomocà Jezusa
Chrystusa, powróciç do ˝ycia z
twoim Ojcem Niebieskim, kiedy
˝ycie na ziemi dobiegnie koƒca.

W ˝yciu przedziemskim dowie-
dzia∏eÊ si´, ˝e jedynie wtedy gdy
wybierzesz post´powanie wed∏ug
planu Boga, b´dziesz móg∏ zaznaç
trwa∏ego pokoju i satysfakcji w
tym ˝yciu i w wiecznoÊci. Jako ˝e twój Ojciec Niebieski kocha
ci´, da∏ ci wolnà wol´, czyli moc dokonywania wyborów.
Pozwoli∏ ci wybraç, czy b´dziesz post´powa∏ w zgodzie z Jego
planem i Panem Jezusem Chrystusem.

Szatan, jedno z duchowych dzieci Boga, zbuntowa∏ si´ prze-
ciwko naszemu Ojcu Niebieskiemu i nie przyjà∏ Jego planu.
Chcia∏ zmusiç nas wszystkich, abyÊmy podporzàdkowali si´ jego
woli. Niestety, wiele z dzieci naszego Ojca Niebieskiego zdecy-
dowa∏o si´ pójÊç za Szatanem. Szatan i jego naÊladowcy zostali
wyp´dzeni sprzed oblicza Boga i nie pozwolono im narodziç si´
na ziemi. Nadal istniejà jako duchy. Sà one nieszcz´Êliwe i chcà,
abyÊ ty równie˝ by∏ nieszcz´Êliwy. Kuszà ciebie i wszystkie dzieci
Boga, aby robi∏y to, co sprowadzi na nie nieszcz´Êcie i co nie
jest mi∏e Bogu.
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W czasie tego ˝ycia musimy wiele si´ nauczyç i wiele doÊwiadczyç.

Pami´ç o tych wydarzeniach
zosta∏a wymazana, niemniej, za-

nim przyszed∏eÊ na t´ ziemi´,
˝y∏eÊ w obecnoÊci Boga, twego

Wiecznego Ojca oraz Jego Syna,
Jezusa Chrystusa. Wydawa∏eÊ

okrzyki radoÊci, kiedy otrzyma-
∏eÊ przywilej przyjÊcia na t´

ziemi´, po to, by otrzymaç cia∏o
i post´powaç wed∏ug planu
Boga, który zosta∏ przygoto-
wany dla twego szcz´Êcia.

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



W ˝yciu przedziemskim zdecydowa∏eÊ, ˝e b´dziesz mia∏ wiar´ w
Jezusa Chrystusa i b´dziesz post´powa∏ zgodnie z planem Boga.
Narodzi∏eÊ si´ na ziemi z powodu swoich wyborów i jedynie
dzi´ki temu, ˝e b´dziesz podejmowa∏ takie same decyzje, b´-
dziesz móg∏ odnaleêç pokój w tym ˝yciu i powróciç do ˝ycia z
twoim Ojcem Niebieskim, kiedy to ˝ycie si´ zakoƒczy.

JAKIE SÑ MOJE CELE ˚YCIOWE?
Stworzenie i Upadek
Ziemia zosta∏a stworzona jako miejsce, w którym dzieci naszego
Ojca Niebieskiego ˝yjà i zdobywajà doÊwiadczenie. Adam i
Ewa byli pierwszymi dzieçmi Boga, które przysz∏y na ziemi´.
Mieszkali w miejscu zwanym Ogrodem Eden, gdzie nadal mogli
przebywaç w obecnoÊci Boga.

Nasz Ojciec Niebieski da∏ Adamowi i Ewie wolnà wol´, czyli
wolnoÊç dokonywania wyborów. Nakaza∏ im, by nie jedli owocu
z drzewa poznania dobra i z∏a. Przestrzeganie tego przykazania
oznacza∏o, ˝e mogli pozostaç w ogrodzie, ale nie mieli mo˝liwoÊci
robienia post´pów wynikajàcych z uczenia si´ na doÊwiadcze-
niach i wyzwaniach. Szatan kusi∏ Adama i Ew´, by zjedli zaka-
zany owoc, a oni postanowili to uczyniç. Nale˝a∏o to do planu
Boga. Skutkiem ich decyzji by∏o to, ˝e zostali oddzieleni od obec-
noÊci Boga, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Stali si´ Êmiertelni,
to znaczy podlegali grzechowi i Êmierci. Bez pomocy Boga nie
mogli do Niego powróciç. Ich fizyczne i duchowe oddzielenie od
Boga zwane jest Upadkiem.

Nasz Ojciec Niebieski zes∏a∏ anio∏ów i Ducha Âwi´tego, aby na-
uczali Adama i Ew´ planu zbawienia. Elementem, wokó∏ któ-
rego skupia si´ ten plan, jest ZadoÊçuczynienie Jezusa
Chrystusa, które umo˝liwia dzieciom Bo˝ym przezwyci´˝enie
skutków Upadku oraz zaznanie radoÊci w tym ˝yciu i w wiecz-
noÊci.
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„I jeÊli Adam nie pope∏ni∏by

wykroczenia, nie upad∏by, lecz pozosta∏

w ogrodzie, w Edenie. [...]

[Adam i Ewa] nie mieliby dzieci,

pozostaliby wi´c w niewinnoÊci nie

odczuwajàc radoÊci, gdy˝ nie znaliby

nieszcz´Êcia, nie czyniàc nic dobrego,

albowiem nie znaliby grzechu.

Ale wszystko sta∏o si´ wed∏ug màdroÊci

Tego, który wie wszystko.

Upadek Adama nastàpi∏, aby ludzie mogli

przyjÊç na Êwiat, i ludzie przychodzà na

Êwiat, aby mogli osiàgnàç szcz´Êcie”.

2 Nefi 2:22–25





Twoje ˝ycie na ziemi
Upadek sprawi∏, ˝e zosta∏eÊ oddzielony od Boga fizycznie i du-
chowo. To oddzielenie jest cz´Êcià planu, jaki ma Bóg wobec
Swoich dzieci. Odszed∏eÊ sprzed Jego oblicza i przyszed∏eÊ na
ziemi´, po to, by uzyskaç cia∏o, zdobyç
doÊwiadczenia i nauczyç si´ podejmo-
wania w∏aÊciwych decyzji.

Wiele aspektów ˝ycia przynosi szcz´-
Êcie, a niektóre niosà ze sobà smutek.
DoÊwiadczenia te pomagajà ci nauczyç
si´ dokonywania wyboru pomi´dzy do-
brem a z∏em i podejmowania w∏aÊci-
wych decyzji. Bóg wp∏ywa na ciebie, byÊ
czyni∏ dobro i naÊladowa∏ Go, podczas
gdy Szatan kusi ci´, byÊ ignorowa∏ Boga
i grzeszy∏. (Grzech jest Êwiadomym wy-
borem czynienia z∏a lub nieczynienia
dobra). Kiedy decydujesz, ˝e b´dziesz
naÊladowaç Boga i przestrzegaç Jego
przykazaƒ, wzrastasz w màdroÊci i sile
charakteru. Mo˝esz doÊwiadczyç radoÊci, nawet w czasach prób,
i zmierzyç si´ z wyzwaniami ˝ycia w duchu pokoju.

Dokona∏eÊ w swoim ˝yciu wielu dobrych wyborów, ale te˝ pod-
jà∏eÊ kilka z∏ych decyzji. Kiedy dokonujesz z∏ego wyboru i pope∏-
niasz grzech, oddzielasz si´, w pewnym stopniu, od Boga. Pisma
Êwi´te nazywajà to oddzielenie Êmiercià duchowà. Grzech, poza
tym oddzieleniem od Boga, wywoduje te˝ poczucie winy i wstyd.
Sam nie jesteÊ w stanie przezwyci´˝yç grzechu i jego skutków.
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PowinniÊmy z uwagà zastanawiaç si´ nad dokonywanymi wyborami.
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„Bóg moim Ojcem jest
I przys∏a∏ tutaj mnie.

Dom i rodziców
dobrych da∏,

Bym móg∏ urodziç si´.
Ze mnà idê i

wskazuj drog´,
Powiedz, jak mam

˝yç. Naucz mnie, co
czyniç mam,

Bym z Bogiem móg∏
znów byç”.

Hymny oraz pieÊni dla dzieci,

str. 96



ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa
Poniewa˝ twój Ojciec Niebieski kocha ci´, zes∏a∏ Swojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zap∏aci∏ za twoje grzechy. Ta zap∏ata jest
cz´Êcià ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus do-

browolnie cierpia∏ za twoje grzechy,
ból, choroby i smutki. Dzi´ki Swej
∏asce i mi∏osierdziu, mo˝e pomóc ci w
twych próbach i uwolniç od poczucia
winy i wstydu, które sà wynikiem two-
ich grzechów.

Jezus, p∏acàc za twe grzechy, nie wyeli-
minowa∏ twej wolnej woli czy odpowie-
dzialnoÊci osobistej — On nie oczyÊci

ci´ z grzechu wbrew twojej woli. Aby uzyskaç Jego pomoc i si∏´,
musisz wykazaç si´ wiarà w Niego, odpokutowaç, przyjàç chrzest,
otrzymaç Ducha Âwi´tego i podjàç decyzj´, ˝e b´dziesz post´po-
wa∏ wedle Jego nauk przez reszt´ swego ˝ycia. Kiedy b´dziesz po-
legaç na ZadoÊçuczynieniu, poczujesz mi∏oÊç Boga i pomo˝e ci
On przetrwaç twe próby. DoÊwiadczysz radoÊci, pokoju i pocie-
szenia. Wszystko to, co jawi si´ jako niesprawiedliwoÊç ˝yciowa,
mo˝e zamieniç si´ w coÊ dobrego, dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa oraz mi∏osierdziu i mi∏oÊci naszego Ojca
Niebieskiego. ZadoÊçuczynienie jest istotà planu zbawienia.

GDZIE PÓJD¢, KIEDY ZAKO¡CZY SI¢ TO ˚YCIE?
Âmierç fizyczna, mo˝e wydawaç si´ koƒcem, kiedy patrzymy z
ziemskiej perspektywy, ale tak naprawd´ jest poczàtkiem, kro-
kiem naprzód w planie naszego Ojca Niebieskiego. W czasie
Êmierci twój duch opuÊci cia∏o i uda si´ do Êwiata duchów,
który jest miejscem nauki i przygotowania. W Êwiecie duchów
twoje wspomnienia z tego ˝ycia b´dà razem z tobà.
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Zbawiciel cierpia∏ za grzechy w Ogrodzie Getsemane.

„Albowiem tak Bóg
umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Syna

swego jednorodzonego da∏,
aby ka˝dy, kto weƒ wierzy,

nie zginà∏, ale mia∏
˝ywot wieczny”.

Ew. Jana 3:16
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Âmierç nie zmieni twojej osobowoÊci ani twego pragnienia czy-
nienia dobra lub z∏a. JeÊli podczas swego ˝ycia na ziemi zdecy-

dujesz si´ naÊladowaç Chrystusa, w
Êwiecie duchów zaznasz spokoju i od-
poczniesz od swoich trosk. Ci, którzy
zdecydujà, ˝e nie b´dà naÊladowali
Jezusa Chrystusa i nie odpokutujà,
b´dà nieszcz´Êliwi.

Nasz Ojciec Niebieski wie, ˝e wiele z
Jego dzieci nigdy nie b´dzie mia∏o spo-

sobnoÊci, by dowiedzieç si´ o Jezusie Chrystusie w czasie swego
˝ycia i ˝e wiele nie b´dzie Go naÊladowa∏o. Poniewa˝ Bóg kocha
Swoje dzieci, da∏ On tym, którzy przebywajà w Êwiecie duchów,
sposobnoÊç poznania Jego planu, wzbudzenia wiary w Jezusa
Chrystusa i odpokutowania. Ci, którzy przyjmà i b´dà naÊlado-
waç Jezusa Chrystusa, zaznajà pokoju i odpoczynku.

Zmartwychwstanie i sàd
Jednym z najwi´kszych darów Boga dla wszystkich, którzy przy-
szli na ziemi´, jest zmartwychwstanie, które jest mo˝liwe dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus zmar∏ na
krzy˝u, Jego duch uda∏ si´ do Êwiata duchów. Trzy dni póêniej
Jego duch ponownie po∏àczy∏ si´ z Jego pe∏nym chwa∏y, udosko-
nalonym cia∏em, które ju˝ nigdy nie umrze. To ponowne po∏à-
czenie si´ cia∏a i ducha zwane jest zmartwychwstaniem. Ka˝dy,
kto narodzi∏ si´ na ziemi, zmartwychwstanie.

Po swoim zmartwychwstaniu staniesz przed Bogiem i b´dziesz
osàdzony zgodnie z twoimi uczynkami i pragnieniami serca.
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Zmartwychwsta∏y Zbawiciel ukaza∏ si´ Marii.

W czasie Êmierci twój
duch opuÊci cia∏o i uda si´

do Êwiata duchów —-
miejsca przygotowania,
nauki i odpoczynku od

trosk i smutków.
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Stopnie chwa∏y
Po tym, jak zostaniesz osàdzony, b´dziesz ˝y∏ w stanie chwa∏y.
Poniewa˝ uczynki i pragnienia ka˝dej z osób ró˝nià si´, niebiosa
majà ró˝ne królestwa, czyli stopnie chwa∏y.

Królestwo celestialne. W królestwie celestialnym zamieszkuje
nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus. JeÊli b´dziesz ˝yç zgodnie
z ewangelià Jezusa Chrystusa i zostaniesz oczyszczony z grzechu
przez ZadoÊçuczynienie, otrzymasz miejsce w tym najwy˝szym
królestwie. B´dziesz ˝y∏ w obecnoÊci Boga i zaznasz pe∏ni radoÊci.

Królestwo terestialne. Ludzie, którzy odrzucà ewangeli´ Jezusa
Chrystusa, ale wiodà dobre ˝ycie, otrzymajà miejsce w króle-
stwie terestialnym.

Królestwo telestialne. Ci, którzy trwajà w grzechu i nie dokonujà
pokuty, otrzymajà miejsce w królestwie telestialnym.
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ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa umo˝liwia zbawienie.

Wiara w Jezusa Chrystusa
Odpokutowanie

Chrzest
Dar Ducha Âwi´tego
Wytrwaç do koƒca

Stworzenie 
i Upadek

Âmierç
fizyczna

˚ycie ziemskie˚ycie przedziemskie



CO DLA MNIE OZNACZA TEN PLAN?
Kiedy rozumiesz, ˝e Bóg jest twoim Ojcem, ˝e On kocha ci´,
˝e umo˝liwi∏ ci zdobycie doÊwiadczenia i wiedzy tu, na ziemi
oraz da∏ szans´, byÊ, po tym ˝yciu, sta∏ si´ taki, jak On — po-
znajesz wag´ decyzji, które podejmujesz podczas swego ˝ycia.
Rozumiesz, ˝e musisz naÊladowaç Jezusa Chrystusa, aby otrzy-
maç pe∏ni´ b∏ogos∏awieƒstw planu naszego Ojca Niebieskiego.
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Królestwo terestialne
Królestwo celestialne

Zmartwychwstanie 
i Sàd

Królestwo telestialneÂwiat duchów



SKÑD MOG¢ WIEDZIEå?
Dzi´ki Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa, za poÊrednic-
twem Proroka Józefa Smitha, pojawi∏a si´ rozleglejsza wiedza o
planie zbawienia.

Mo˝esz dowiedzieç si´, sam dla siebie, ˝e to wszystko jest
prawdà, pytajàc o to w modlitwie swojego Ojca Niebieskiego.
On ci odpowie poprzez Ducha Âwi´tego. Duch Âwi´ty cz´sto

zwany jest Duchem Bo˝ym, a jednym
z Jego zadaƒ jest Êwiadczenie o praw-
dzie. Duch Âwi´ty objawia i potwier-
dza prawd´ poprzez uczucia, myÊli i
wra˝enia. Uczucia, które pochodzà od
Ducha Âwi´tego, sà silne, ale zazwy-
czaj sà te˝ delikatne i ciche. Jak na-
ucza nas Biblia: „Owocem zaÊ Ducha
sà: mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç,
uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏agod-
noÊç [i] wstrzemi´êliwoÊç” (List do
Galacjan 5:22–23). Te uczucia sà po-
twierdzeniem ze strony Ducha
Âwi´tego, ˝e to przes∏anie jest praw-
dziwe. B´dziesz musia∏ zdecydowaç,

czy ˝yç w harmonii z naukami Jezusa Chrystusa, przywróconymi
za poÊrednictwem Józefa Smitha.
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W jaki sposób mam
si´ modliç?

• Zwróç si´ do swojego
Ojca Niebieskiego.

• Wyraê uczucia swego
serca (wdzi´cznoÊç, py-
tania, proÊby o potwier-
dzenie tego, ˝e Ksi´ga
Mormona i nauki mi-
sjonarzy sà prawdziwe).

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

Dzi´ki szczerej modlitwie mo˝esz poznaç prawd´.





WYJAÂNIENIE ZNACZENIA TERMINÓW
Duch — cz´Êç cz∏owieka, która ˝y∏a z Ojcem Niebieskim przed naro-
dzeniem. Podczas ˝ycia na ziemi duch ∏àczy si´ z cia∏em fizycznym.
Duch ˝yje nadal po Êmierci.

¸aska — boska pomoc i si∏a dana dzi´ki mi∏osierdziu i mi∏oÊci Jezusa
Chrystusa. Dzi´ki Jego ∏asce, która sta∏a si´ mo˝liwa poprzez Jego
ZadoÊçuczynienie, ca∏a ludzkoÊç dostàpi zmartwychwstania. Dzi´ki
Jego ∏asce ci, którzy stale dokonujà pokuty i ˝yjà w zgodzie z Jego
ewangelià, odczujà ciàg∏à bliskoÊç Ojca Niebieskiego w swoim ˝yciu
i b´dà ˝yç w Jego obecnoÊci w ˝yciu nast´pnym.

Obrz´d — Êwi´ty, formalny akt, dokonany dzi´ki upowa˝nieniu ka-
p∏aƒskiemu. Jest to np. chrzest, nadanie Ducha Âwi´tego i sakrament.
Obrz´dy sà cz´sto sposobem zawarcia przymierzy z Bogiem.

Plan zbawienia — plan naszego Ojca Niebieskiego umo˝liwiajàcy nam
stanie si´ podobnymi do Niego i otrzymanie pe∏ni radoÊci. Ten plan
skupia si´ na ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa i obejmuje wszystkie
przykazania, obrz´dy i nauki ewangelii.

Âmierç duchowa — oddzielenie od Boga, b´dàce wynikiem niepos∏u-
szeƒstwa Jego przykazaniom. JesteÊmy zbawieni od Êmierci duchowej
dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa, o ile odpokutujemy i prze-
strzegamy Jego przykazaƒ.

Âmierç fizyczna — oddzielenie ducha od cia∏a Êmiertelnego. Kiedy cia∏o
fizyczne umiera, duch ˝yje nadal w Êwiecie duchów. Przezwyci´˝amy
Êmierç fizycznà poprzez zmartwychwstanie, które sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Âwiat duchów — miejsce, gdzie przebywajà nasze duchy pomi´dzy
Êmiercià a zmartwychwstaniem. Dla tych, którzy sà prawi podczas
swego ˝ycia, Êwiat duchów b´dzie miejscem pokoju i radoÊci.

Upadek — wydarzenie, poprzez które ca∏a ludzkoÊç sta∏a si´ Êmiertelna.
Jego nast´pstwem sta∏o si´ duchowe i fizyczne oddzielenie od Boga.
Poniewa˝ Adam i Ewa, pierwsi ludzie, nie byli pos∏uszni przykazaniom
Bo˝ym, zostali odsuni´ci sprzed Jego oblicza (to odsuni´cie zwane te˝
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jest Êmiercià duchowà) i stali si´ Êmiertelni (podlegali Êmieci fizycznej).
Tak˝e my, jako potomkowie Adama i Ewy, jesteÊmy oddzieleni od Boga
i podlegamy Êmierci fizycznej. ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa prze-
zwyci´˝a skutki zarówno Êmierci fizycznej, jak i duchowej.

Wolna wola — dar od Boga umo˝liwiajàcy wybór pomi´dzy dobrem a
z∏em, pomi´dzy tym, co prawe, a tym, co niegodziwe.

Zbawienie — uwolnienie od grzechu i Êmierci. Zbawienie sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Dzi´ki
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa ka˝dy przezwyci´˝y skutki
Êmierci. Mo˝emy te˝ byç zbawieni od skutków grzechu poprzez wiar´
w Jezusa Chrystusa. Wiar´ t´ okazuje si´, ˝yjàc w duchu pokuty, w
pos∏uszeƒstwie prawom i obrz´dom ewangelii i s∏u˝àc Chrystusowi.

ZadoÊçuczynienie — wydarzenie, które umo˝liwia nam pojednanie
si´ z Bogiem. ZadoÊçuczyniç to odcierpieç kar´ za grzech; tym samym
grzesznicy poprzez pokut´ pozbywajà si´ skutków grzechu. Jezus
Chrystus by∏ jedynym, który móg∏ w doskona∏y sposób zadoÊçuczyniç
za ca∏à ludzkoÊç. Jego ZadoÊçuczynienie zawiera 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 wyba-
czenie grzechów i ˝ycie na zawsze z Bogiem.

Zmartwychwstanie — powtórne, nast´pujàce po Êmierci fizycznej,
po∏àczenie ducha z udoskonalonà pow∏okà fizycznà, sk∏adajàcà si´
z cia∏a i koÊci. Pierwszym, który zmartwychwsta∏, by∏ Jezus Chrystus.
Po zmartwychwstaniu duch i cia∏o ju˝ nigdy nie rozdzielà si´, a dana
osoba b´dzie ˝yç na zawsze. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu zmartwychwsta-
nie ka˝dy, kto ˝y∏.

˚ycie przedziemskie — nasze ˝ycie, które poprzedza∏o przyjÊcie na
t´ ziemi´. W ˝yciu przedziemskim ˝yliÊmy w obecnoÊci naszego Ojca
Niebieskiego jako Jego duchowe dzieci. Nie mieliÊmy wtedy cia∏ fi-
zycznych.
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DODATKOWE ZAGADNIENIA WARTE
PRZESTUDIOWANIA
Pytania i fragmenty z pism Êwi´tych, zamieszczone poni˝ej, pomogà ci
dowiedzieç si´ wi´cej o zasadach omówionych w tej broszurce i zasta-
nowiç si´ nad nimi. Lista ta nie jest pe∏na; przypisy i odsy∏acze w pi-
smach Êwi´tych odeÊlà ci´ do dodatkowych fragmentów i materia∏ów.

Jakie by∏y twoje relacje z Bogiem, zanim si´ urodzi∏eÊ?
Ks. Jeremiasza 1:5 (Biblia, Stary Testament)
List do Hebrajczyków 12:9 (Biblia, Nowy Testament)

Czym jest Upadek? Dlaczego by∏ konieczny?
2 Nefi 2:14–26 (Ksi´ga Mormona, strony 47–48)
Alma 42:2–9 (Ksi´ga Mormona, strony 272–273)

Jaki jest cel ˝ycia tu, na ziemi? W jaki sposób ta wiedza
mog∏aby wp∏ynàç na decyzje, które podejmujesz ka˝dego dnia?
2 Nefi 2:25–27 (Ksi´ga Mormona, strona 84)
Alma 34:32 (Ksi´ga Mormona, strona 258)
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Czym jest ZadoÊçuczynienie? W jaki sposób mo˝e ono pomóc
ci w codziennym ˝yciu?
Ew. Jana 3:16–17 (Biblia, Nowy Testament)
List do Rzymian 3:23–25 (Biblia, Nowy Testament)
2 Nefi 2:6–8 (Ksi´ga Mormona, strona 46)
Alma 7:11–12 (Ksi´ga Mormona, strona 193)
Alma 42:22–23 (Ksi´ga Mormona, strony 273–274)

Czym jest Êwiat duchów? Co tam si´ dzieje?
I List Piotra 4:6 (Biblia, Nowy Testament)
Alma 40:11–14 (Ksi´ga Mormona, strona 269)

Co to znaczy zmartwychwstaç? Kto zmartwychwstanie?
Dlaczego zmartwychwstanie jest wa˝ne?
2 Nefi 9:13–15 (Ksi´ga Mormona, strona 60)
Alma 11:42–45 (Ksi´ga Mormona, strona 204)

Czym jest niebo? Dlaczego sà ró˝ne stopnie chwa∏y?
I List do Koryntian 15:40–43 (Biblia, Nowy Testament)
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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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Co powinienem zrobiç?
• Przeczytaç Ksi´g´ Mormona.

Proponowane fragmenty do
przeczytania:

• Pomodliç si´, by dowiedzieç o tym, ˝e prawdà jest to, czego
nauczajà misjonarze.

• Chodziç do koÊcio∏a.

• Przygotowaç si´ do przyj´cia chrztu dnia

• Odwiedziç www.mormon.org/pol, aby dowiedzieç si´ wi´cej na
temat planu Ojca Niebieskiego dla Jego dzieci.

• 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


