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Odwaga moralna
Jednym z celów życia doczesnego jest udowodnie-

nie Bogu, że będziemy przestrzegać Jego przy-
kazań w sytuacjach, kiedy będzie to wymagało 

odwagi. Zdaliśmy ten test w świecie duchów. Lecz trze-
cia część zastępów niebiańskich zbuntowała się prze-
ciwko propozycji wypróbowania w życiu doczesnym, 
gdzie byliby narażeni na ryzyko porażki.

Przed narodzeniem osobiście znaliśmy Boga Ojca 
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Mogliśmy Ich widzieć i 
słuchać, gdy nauczali nas i dodawali nam otuchy. Teraz 
nasze umysły i wspomnienia okrywa zasłona. Szatan, 
ojciec wszelkich kłamstw, ma nad nami przewagę, gdyż 
musimy postrzegać to, kim naprawdę jesteśmy, oczami 
wiary, zaś nasze ciała sprawiają, że podlegamy ciele-
snym pokusom i fizycznym słabościom.

Mamy jednak do dyspozycji wspaniałe pomoce, które 
dodają nam odwagi w tym życiu. Najwspanialszą z nich 
jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, co 
uczynił, grzechy mogą zostać zmyte w wodach chrztu. 
Możemy odnowić to błogosławieństwo, kiedy przyjmu-
jemy sakrament z sercem przepełnionym wiarą i pokutą.

Kolejną pomocą są dary duchowe. W chwili narodzin 
otrzymujemy Ducha Chrystusa. On daje nam moc roz-
poznania, czy wybór, przed którym stoimy, poprowadzi 
nas ku życiu wiecznemu. Pewnym przewodnikiem są 
pisma święte, kiedy w ich czytaniu towarzyszy nam 
Duch Święty.

Duch Święty pozwala nam w modlitwie wyrażać po-
dziękowania i prosić o pomoc z jasnością i pewnością, 
jakimi kiedyś cieszyliśmy się przebywając z naszym 

Ojcem Niebieskim i które będziemy mieli, gdy do Niego 
powrócimy. Ta komunikacja z Bogiem pomaga wygnać 
strach z naszych serc i buduje wiarę i miłość do Ojca 
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Święte kapłaństwo dodaje nam odwagi w służbie. 
Poprzez jego obrzędy otrzymujemy moc, by służyć 
dzieciom Bożym i opierać się wpływom zła. Kiedy 
On powołuje nas do służby, mamy obietnicę: „A 
ktokolwiek was przyjmie, tam ja też będę, bowiem 
pójdę przed waszym obliczem. Będę po waszej 
prawicy i po lewicy, i Duch mój będzie w waszych 
sercach, i aniołowie moi wokół was, aby was pod-
trzymać” (NiP 84:88).

Prorok Józef Smith miał w czasie swej służby powody 
do strachu. Lecz Bóg dał mu odwagę wraz z zapewnie-
niem, jakie niesie przykład Mistrza:

„I jeżeli cię wrzucą do dołu, czy oddadzą w ręce 
morderców, i wydadzą na ciebie wyrok śmierci; jeżeli 
cię wrzucą w głębinę; jeżeli wzburzona fala spiskować 
będzie przeciwko tobie; jeżeli okrutne wichry staną się 
wrogami twoimi; jeżeli niebiosa zbiorą czarność, a wszyst-
kie żywioły połączą się, aby ci zagrodzić drogę; i ponad 
wszystko, jeżeli same czeluści piekielne szeroko otworzą 
swą paszczę na ciebie, wiedz, synu mój, że wszystko to da 
ci doświadczenie i będzie dla twego dobra.

Syn Człowieczy zstąpił poniżej ich wszystkich. Czyż 
jesteś większy od Niego?” (NiP 122:7–8).

Bóg dał nam więcej pomocy niż to konieczne, aby 
wypędzić strach i dodać nam odwagi, niezależnie od 
tego, co może nas spotkać w życiu. Kiedy wyciągniemy 
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do Niego rękę po pomoc, może wynieść nas ku życiu 
wiecznemu, którego pragniemy.

NauczaNiE Na PodstawiE tEgo PrzEsłaNia

 „Jezus chrystus, mistrzowski nauczyciel, często zadawał 
pytania, by zachęcić ludzi do rozważenia i zastosowa-

nia zasad, jakich nauczał. […] Jego pytania wywoływały 
myśli, badanie duszy i zaangażowanie” (Nauczanie — nie 
ma większego nauczania [2000], 68). możesz ułożyć i zadać 
klika pytań, by pomóc nauczanym osobom zrozumieć i 
zastosować prawdy, których naucza to przesłanie. mo-
żesz na przykład zapytać: „Jakie pomoce dał ci Bóg, aby 
odgonić strach i dodać ci odwagi?” lub „W jaki sposób 
Bóg pomaga ci pokonać twoje lęki?” zachęć osoby, by 
zastanowiły się chwilę, zanim odpowiedzą.

MłodziEż
Nikt nie jest doskonały
shauna skoubye

zawsze pragnęłam być taka jak nefi: posłuszna w każ-
dym calu, bezwzględnie oddana i głęboko uducho-

wiona. W moich oczach nefi był największym przykładem 
dobroci. niewiele rzeczy znaczyło dla mnie więcej niż 
myśl o wyrośnięciu na człowieka takiego, jak on — czy 
przynajmniej o byciu choć w części tak wspaniałą jak on.

Pewnego dnia miałam drobny kryzys, ponieważ czułam 
się niewystarczająco dobra. miałam spore ambicje i wiele 
celów, lecz wyglądało na to, że nic mi nie wychodzi. Płacząc 
z bezsilności, wyżaliłam się swojemu tacie. on zaś prędko 
wstał, podszedł do półki z książkami i wyciągnął jeden ze 
swoich egzemplarzy Księgi mormona. Bez słowa otworzył 
ją na 2. księdze nefiego 4 i zaczął czytać werset 17.

czułam się, jakby przez moje ciało przechodził prąd, 
kiedy słuchałam tych przepełnionych mocą słów: „Jak 
nędzny jestem!” W głowie miałam mętlik. Jak nefi, mój 
bohater i przykład, mógł powiedzieć, że jest „nędzny”? 
skoro on był nędzny, to kim byłam ja?

Ponownie przeszedł mnie dreszcz, kiedy tata prze-
czytał werset 28.: „Przebudź się, moja duszo! nie pogrą-
żaj się więcej w grzechu”. Poczułam, jakby rozdzieliły 
się ciemne chmury, które spowijały mój umysł i odsłoniły 
ciepło i piękno otwartego, błękitnego nieba i jasnego 

słońca. nie sposób opisać, jak ten werset oświecił moją 
duszę. niewiele wersetów w pismach świętych przepeł-
niło mnie tak wielką nadzieją, natchnieniem i radością.

W wersecie 30. nefi powiedział dokładnie to, co my-
ślałam, tylko w bardziej elokwentnych słowach: „moja 
dusza będzie radować się w tobie, mój Boże i opoko 
mojego zbawienia”. ten werset przyniósł uczucie spo-
koju i wdzięczności za czułą troskę i miłość Pana.

tata zamknął księgę i wyjaśnił, że te wersety są czasem 
nazywane psalmem nefiego. Potem łagodnie nauczał mnie, 
że nawet najwspanialsi ludzie na świecie są niedoskonali i 
muszą oni dostrzegać swoje niedoskonałości, w przeciwnym 
razie staliby się dumni i nie byliby już wspaniali.

zrozumiałam. to, że miałam słabości, nie znaczyło, że 
nie mogę stać się taka, jak nefi. Uznanie moich słabości 
przywiodło mnie bliżej do kalibru człowieka, jakim był 
nefi. Był wspaniały ponieważ, poza tym, że był po-
słuszny i wierny, był też pokorny i gotowy, by przyznać 
się do swoich niedoskonałości.

od tego doświadczenia te słowa nefiego są dla mnie 
skarbem. za każdym razem, kiedy je czytam, odczuwam te 
same dreszcze i natchnienie, które czułam, gdy czytałam 
je po raz pierwszy. te wersety z mocą mówią mi, że jestem 
córką Boga, zdolną dokonać więcej, niż mogę sobie wy-
obrazić. Wiem, że, jeśli będę wierna i będę dążyć naprzód, 
czekają na mnie niewypowiedziane błogosławieństwa.

dziEci
dary, które dodają nam odwagi

Prezydent eyring uczy nas, o kilku darach, które 
dodają nam odwagi. Przeczytaj każdy z poniższych 

wersetów i wpisz nazwę tego daru w puste miejsce. 
Porozmawiaj z rodziną o tym, w jaki sposób ten dar 
może dodać wam odwagi.

 1.  dzieje apostolskie 22:16  ______________________

 2.  2 nefi 4:15  ___________________________________

 3.  niP 59:8–9  ___________________________________

 4.  2 nefi 32:5; ew. Jana 14:26–27  _________________

 5.  i List do tesaloniczan 5:17  _____________________
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Wzmacnianie wiary w Boga ojca 
i Jezusa chrystusa przez osobiste 
studiowanie pism świętych

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.

„Kiedy byłam świeżo upie-
czoną żoną, […] zostałam zapro-
szona na lunch organizowany dla 
wszystkich sióstr Stowarzyszenia 
Pomocy z mojego okręgu, które 
przeczytały Księgę Mormona lub 
krótką książeczkę na temat historii 
Kościoła. Nie czytałam wtedy pism 
świętych regularnie, więc, żeby 
móc pójść na lunch, przeczyta-
łam tę krótszą książkę. Wymagało 
to mniej czasu i było łatwiejsze. 
Kiedy jadłam lunch, ogarnęło 
mnie przemożne uczucie, że 
chociaż ta książka o historii była 
dobra, powinnam była przeczytać 
Księgę Mormona. Duch Święty 
namawiał mnie do zmiany moich 
przyzwyczajeń co do studiowania 
pism świętych. Tego samego dnia 
zaczęłam czytać Księgę Mormona 

i już nigdy nie przestałam. […] 
Ponieważ zaczęłam studiować 
pisma codziennie, poznałam 
mojego Ojca Niebieskiego, Jego 
Syna Jezusa Chrystusa i wiem, co 
muszę czynić, by stać się taka jak 
Oni. […]

[…] Każda kobieta może na-
uczać doktryn ewangelii w swoim 
domu, a każda siostra w Kościele 
potrzebuje wiedzy o ewangelii 
jako przywódczyni i nauczycielka. 
Jeżeli jeszcze nie rozwinęłyście 
nawyku codziennego studiowania 
pism świętych, zacznijcie robić 
to teraz i nie ustawajcie, abyście 
były przygotowane na wypeł-
nienie waszych obowiązków 
zarówno w tym życiu, jak i w 
wieczności” 1.
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

„Studiowanie pism świętych 
pomoże naszym świadectwom i 
świadectwom członków naszych 
rodzin. Nasze dzieci dorastają 
dzisiaj otoczone przez głosy, na-
wołujące je do porzucenia tego, 
co dobre, i dążenia w zamian do 
przyjemności tego świata. Jeśli 
nie będą miały mocnego oparcia 
w ewangelii Jezusa Chrystusa, 
świadectwa o prawdzie i deter-
minacji do tego, by wieść prawe 
życie, to będą podatne na takie 

wpływy. Na nas spoczywa odpo-
wiedzialność za umocnienie ich i 
ochronę” 2.
Prezydent Thomas S. Monson.

„Pragniemy, aby nasze siostry 
były uczone w pismach świętych. 
[…] Znajomość Jego wiecznych 
prawd jest wam potrzebna dla 
waszego własnego dobra oraz 
do nauczania waszych własnych 
dzieci i wszystkich innych osób, 
które znajdą się w waszym 
otoczeniu” 3.

„Chcemy, aby siostry uczone  
w pismach świętych były bło-
gosławieństwem dla naszych 
domów — niezależnie od tego 
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WskazóWki dla 
nauczycielek 
odWiedzających
Podczas swojej wizyty od-
powiadajcie na pytania i 
dzielcie się przemyśleniami, 
wykorzystując do tego pisma 
święte. złóżcie świadectwo  
o tym, w jaki sposób stu-
diowanie pism wzmocniło 
waszą wiarę. Poproście 
odwiedzaną siostrę, aby 
podzieliła się tym, w jaki 
sposób studiowanie pism 
świętych wzmocniło jej dom 
i rodzinę.

osobiste przygotoWanie
ew. Jana 5:39
ii List do tymoteusza 3:14–17
2 nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
niP 138:1–11
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czy są niezamężne czy zamężne, 
młode czy starsze, owdowiałe czy 
żyjące z rodziną. […] Stańcie się 
badaczkami pism świętych — nie 
po to, by zawstydzać innych, ale 
aby ich podbudować!” 4

Prezydent Spencer W. Kimball (1895–1985).
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