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Duchowe 
przygotowanie

Rada od naszego Proroka
Podstawa wiary

„Jeśli nie mamy głębokiego fundamentu wiary i 
solidnego świadectwa o prawdzie, możemy mieć trud-
ności z wytrzymaniem potężnych burz i lodowatych 
wiatrów przeciwności, które nieuchronnie nawiedzają 
każdego z nas.

Życie doczesne jest okresem prób, czasem wyka-
zania się, czy jest się godnym powrotu do obecności 
naszego Ojca Niebieskiego. Musimy stawiać czoło 
wyzwaniom i trudnościom, by sprawdzić siebie. Mogą 
one nas załamywać, a nawierzchnia naszych dusz może 
popękać i pokruszyć się — tak się dzieje, gdy nasze 
podstawy wiary, nasze świadectwa o prawdzie nie są 
głęboko osadzone w naszym wnętrzu” 1.

Wyciągajcie lekcje z przeszłości
„Kiedy poszukujemy w sobie tego, co najlepsze, po-

winniśmy kierować się kilkoma pytaniami: Czy jestem 
tym, kim chciałbym być? Czy dzisiaj jestem bliżej Zba-
wiciela niż wczoraj? Czy będę jeszcze bliżej jutro? Czy 
mam odwagę, by dokonać zmiany na lepsze? […]

Lata mijają, a potrzeba posiadania świadectwa na te-
mat ewangelii nadal jest najważniejsza. Gdy zwracamy 

się ku przyszłości, nie możemy lekceważyć lekcji, jakie 
otrzymaliśmy w przeszłości” 2.

Wasza osobista liahona
„Wasze błogosławieństwo patriarchalne jest wasze i 

tylko wasze. Może być zwięzłe lub długie, proste lub 
podniosłe. Długość ani styl nie nadają sensu błogosła-
wieństwu patriarchalnemu. To Duch przekazuje jego 
prawdziwe znaczenie. Nie chodzi o to, żeby błogosła-
wieństwo starannie złożyć i schować. Nie należy go 
oprawiać w ramki ani publikować. Natomiast trzeba je 
czytać. Kochać. Podążać za jego radą. Wasze błogosła-
wieństwo patriarchalne przeprowadzi was przez najwięk-
sze mroki nocy, przez życiowe zawirowania. […] Wasze 
błogosławieństwo patriarchalne jest dla was osobistą 
liahoną, która wyznacza i utrzymuje wasz kurs. […]

Być może będziemy potrzebować cierpliwości, kiedy 
czekamy na obiecane błogosławieństwa i pracujemy 
nad nimi” 3.

Przyjdźcie do Niego
„Pamiętajcie, że nie kroczycie samotnie. […] Idąc 

przez życie, zawsze zmierzajcie w stronę światła, a 
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cienie życia pozostaną w tyle, za wami. […]
Gdy szukałem natchnienia w pismach świętych, moją 

uwagę raz po raz przykuwało jedno szczególne słowo. 
To słowo to: ‚przyjdźcie’. Pan powiedział: ‚Przyjdźcie do 
mnie’. Powiedział: ‚Przyjdźcie uczyć się ode mnie’. Po-
wiedział także: ‚[Przyjdźcie] i [naśladujcie] mnie’. Podoba 
mi się to słowo: przyjdźcie. Proszę usilnie o to, abyśmy 
przyszli do Pana” 4.

PrzyPisy
 1. „Jak mocna podstawa”,  Liahona, list. 2006, 62.
 2. „Stawanie się jak najlepszym”,  Liahona, kwiec. 2006, 3, 5.
 3. „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”,  Ensign, list. 1986, 66.
 4. Ognisko dla 16 palików, Brigham Young University, list. 16, 1986.

NauczaNie Na PodSTaWie Tego PrzeSłaNia

W podręczniku Nauczanie — nie ma większego po-
wołania czytamy: „zdolny nauczyciel nie zasta-

nawia się: […] ‚czego będę dziś uczył?’, lecz pyta: ‚Jak 
pomogę moim studentom odkryć to, czego powinni 
się dowiedzieć?’” ([2000],61). aby pomóc poszczegól-
nym osobom wykorzystać ten artykuł do nauki, możesz 
dostarczyć każdej z nich kartkę i ołówek i dać im czas 
na przeczytanie słów Prezydenta Monsona i zapisanie 
odkrytych przez siebie prawd, dotyczących ducho-
wego przygotowania. Młodsze dzieci mogą narysować 
obrazki, przedstawiające to, czego się nauczyły. zapro-
ponuj wszystkim, by podzielili się tym, co zapisali lub 
narysowali.

Młodzież
Twoje błogosławieństwo 
patriarchalne

Prezydent Monson opisuje błogosławieństwo pa-
triarchalne jako „osobistą liahonę, która wyznacza 

i utrzymuje wasz kurs”. czym zatem jest to błogosła-
wieństwo i w jaki sposób może prowadzić was w życiu?

Czym jest błogosławieństwo patriarchalne?
Wasze błogosławieństwo ma spełnić dwa główne 

cele. Po pierwsze, określi wasze genealogiczne korze-
nie, czyli przynależność do plemienia domu izraela. 
Po drugie, będzie zawierać informacje, które będą dla 
was wskazówkami. Wasze błogosławieństwo będzie 
prawdopodobnie zawierać obietnice, upomnienia i 
ostrzeżenia.

Ile muszę mieć lat, by otrzymać swoje 
błogosławieństwo?

nie ma wyznaczonego wieku, ale powinieneś być wy-
starczająco dojrzały, by docenić święty charakter tego 
błogosławieństwa. Wielu członków zaczyna rozważać 
otrzymanie swojego błogosławieństwa, gdy wkraczają 
w okres nastoletni.

W jaki sposób otrzymuje się swoje 
błogosławieństwo?

Po pierwsze, porozmawiajcie z waszym biskupem 
lub prezydentem gminy. Jeśli będziecie przygotowani 
i godni, otrzymacie rekomendację. Potem możecie 
umówić się na spotkanie z patriarchą ze swojego 
terenu.

Co robić ze swoim błogosławieństwem?
trzymajcie je w bezpiecznym miejscu i często  

czytajcie. Pamiętajcie, że wasze błogosławieństwo 
jest czymś świętym i osobistym. Możecie podzielić 
się nim z najbliższą rodziną, ale nie powinniście 
czytać go na głos publicznie. Pamiętajcie również, 
że wszystkie błogosławieństwa, o których wspomina 
wasze błogosławieństwo patriarchalne, są uzależ-
nione od waszej wierności i przyjdą w czasie, który 
wyznaczy Pan.

dzieci
Solidna podstawa

Prezydent thomas s. Monson powiedział, że mamy 
budować na „solidnym fundamencie prawdy”. 

Jednym z najlepszych sposobów, by tak czynić, jest 
codzienne czytanie pism świętych. Przeczytajcie poniż-
sze wersety. z każdego z wersetów wypiszcie po jednej 
rzeczy, które wzmacniają wasze świadectwo.

Mormon 7:5
zasady Wiary 1:10
Moroni 10:5
niP 11:12
Moroni 7:41
niP 1:37
list do efezjan 6:11

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Printed in 
Germany. Zatwierdzenie wersji angielskiej: 6/09. Zatwierdzenie do tłumacze-
nia: 6/09. Tłumaczenie z: First Presidency Message, February 2010. Polish.  
09362 166



1

Mądre gospodarowanie 
zasobami i unikanie długów

Nauczajcie 
treści zawartych 
w poniższych 
fragmentach pism 

świętych i cytatach lub, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, innych zasad, 
które będą błogosławieństwem dla 
odwiedzanych przez was sióstr. 
Złóżcie świadectwo na temat tej 
doktryny. Poproście nauczane 
osoby, aby podzieliły się swoimi 
odczuciami i przemyśleniami.

Gospodarowanie zasobami
„‚Przezorne życie’ […] ozna-

cza oszczędne gospodarowanie 
własnymi zasobami, mądre pla-
nowanie spraw finansowych, 
pełne zabezpieczenie osobi-
stego zdrowia oraz odpowiednie 
przygotowanie się do zdobycia 
wykształcenia i rozwoju kariery, 
zwrócenie odpowiedniej uwagi 
na produkcję domową i zapasy, 
a także rozwój odporności emo-
cjonalnej. […] Jeśli będziemy żyć 
mądrze i rozsądnie, będziemy tak 
bezpieczni, jakbyśmy byli w Jego 
ramionach” 1.
Prezydent Spencer W. Kimball (1895–1985).

„Jakie umiejętności są nam 
potrzebne, abyśmy stali się samo-
wystarczalni? […] W początkach 
Kościoła Brigham Young nawoływał 

siostry, aby uczyły się, jak zapo-
biegać chorobom w rodzinach, 
zakładać domowe przedsiębiorstwa, 
prowadzić rachunki i księgowość 
oraz zdobywały inne praktyczne 
umiejętności. Te zasady nadal 
pozostają w mocy. Wykształce-
nie niezmiennie ma ogromne 
znaczenie. […]

Zapytałam kilku biskupów, jakie 
umiejętności z zakresu samowy-
starczalności są najbardziej po-
trzebne siostrom w ich okręgach, 
odpowiedzieli, że sporządzanie 
budżetu. Kobiety muszą zrozumieć 
konsekwencje, jakie niesie kupo-
wanie na kredyt i przekraczanie 
ustalonego budżetu. Drugą pozycję 
na liście biskupów zajmowało go-
towanie. Posiłki przygotowywane i 
jedzone w domu zazwyczaj kosz-
tują mniej, są zdrowsze i przy-
czyniają się do umacniania więzi 
rodzinnych” 2.
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

Unikanie długów
„Pozwólcie, że zaproponuję pięć 

kluczowych kroków ku finansowej 
wolności. […]

Po pierwsze, płaćcie 
dziesięcinę. […]

Po drugie, wydawajcie mniej niż 
zarabiacie. […]

Po trzecie, nauczcie się 
oszczędzać. […]

Po czwarte, wypełniajcie swoje 
finansowe zobowiązania. […]

Po piąte, uczcie swoje dzieci, by 
szły za waszym przykładem” 3.
Starszy Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
Kworum Dwunastu Apostołów.

„Kiedy zaciągamy długi, odda-
jemy innym część naszego wspania-
łego, bezcennego daru, jakim jest 
wolna wola i na własne życzenie 
oddajemy się w niewolę. Poświę-
camy swój czas, energię i środki, 
aby spłacić to, co pożyczyliśmy — 
zasoby, które można było wyko-
rzystać, by pomóc sobie, naszym 
rodzinom i innym. […]
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WskazóWkI dla 
naUCzyCIelek 
odWIedzająCyCh
naradź się ze swoją kole-
żanką, w jaki sposób z wyczu-
ciem dostosować to przesłanie 
do sytuacji życiowej każdej 
z sióstr. o jakich umiejętno-
ściach związanych z samowy-
starczalnością możecie z nimi 
porozmawiać?

osobIste przyGotoWanIe
Ks. Malachiasza 3:10
ew. Mateusza 6:19–21
ew. łukasza 12:15
niP 38:30; 88:119

Więcej informacji znajdziesz 
w: All Is Safely Gathered In: 
Family Finances (nr publikacji 
04007).
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Spłacanie naszych długów teraz 
oraz unikanie ich w przyszłości 
wymaga od nas pokładania wiary 
w Zbawicielu — że będziemy nie 
tylko lepiej czynić , ale też bę-
dziemy lepsi. Wypowiedzenie tych 
prostych słów: ‚Nie stać nas na 

to’ wymaga wielkiej wiary. Wiary 
wymaga ufność w to, że życie jest 
lepsze, gdy poświęcamy nasze 
pragnienia, by zaspokoić potrzeby 
swoje i innych” 4.
Starszy Robert D. Hales, Kworum 
Dwunastu Apostołów.

PrzyPisy
 1. „Welfare Services: The Gospel in Action”, 

 Ensign, list. 1977, 78.
 2. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President”, Basic Principles of Wel-
fare and Self-Reliance (2009), 5.

 3. „Ziemskie długi, długi w niebie”,  Liahona, 
maj 2004, 41, 42.

 4. „A Gospel Vision of Welfare: Faith in 
Action”, Basic Principles of Welfare and Self-
Reliance (2009), 1.
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