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Księga Mormona  
jako osobisty 
przewodnik

Każdy z nas w najlepszych momentach swo
jego życia odczuwa pragnienie powrotu do 
domu naszego Boga. Ofiarował On Swego 

Umiłowanego Syna jako Zbawiciela, by zapewnić nam 
drogę i uczyć nas, jak nią podążać. Dał nam proroków, 
by wskazywali tę drogę. Prorok Józef Smith został 
natchniony, by przetłumaczyć proroczy zapis, którym 
jest Księga Mormona. Jest ona naszym nieomylnym 
przewodnikiem w drodze powrotnej do domu Boga.

Józef Smith powiedział o tej cennej księdze: 
„Powiedziałem braciom, że Księga Mormona jest 
najbardziej poprawną księgą spośród wszystkich ksiąg 
na Ziemi i jest kamieniem węgielnym naszej religii, a 
człowiek może zbliżyć się do Boga dzięki przestrzega
niu jej zasad bardziej niż dzięki każdej innej księdze” 1.

Zasady Księgi Mormona to przykazania Boga, które 
w niej znajdujemy. Niektóre z nich są bezpośrednimi 
nakazami Zbawiciela danymi poprzez Jego proroków. 
Dotyczą one tego, co mamy czynić i kim mamy się stawać. 
Księga Mormona stawia przed nami przykład Zbawiciela. 
W ten sposób buduje naszą wiarę i determinację do 
podążania za Nim, co jest Jego przykazaniem. Księgę  

tę wypełnia doktryna Chrystusa, której celem jest wskazy
wanie nam drogi. Oto przykład z Księgi 2 Nefi:

„[ Jezus] powiedział ludziom: Pójdźcie za moim 
przykładem. I czyż możemy, moi ukochani bracia,  
pójść za przykładem Jezusa, nie przestrzegając  
przykazań Ojca?

I Ojciec powiedział: Nawróćcie się, nawróćcie się 
i zostańcie ochrzczeni w imię Mojego umiłowanego 
Syna” (2 Nefi 31:10–11).

Ta księga ujawnia, że musimy otrzymać Ducha 
Świętego przez chrzest ognia, który pomoże nam 
wytrwać na prostej i wąskiej ścieżce. Jesteśmy 
nauczani, że zawsze, bez ustanku, potrzebu
jemy modlitwy w imię Jezusa Chrystusa, a jeśli 
tak czynimy, dotyczy nas następująca obietnica: 
„Potrzebujecie więc dążyć naprzód mając nieugiętą 
wiarę w Chrystusa, pełną światła nadzieję i miłość 
do Boga oraz do wszystkich ludzi. Jeśli więc 
będziecie dążyć naprzód, napawając się słowem 
Chrystusa i wytrwacie do końca, tak mówi  
Ojciec: Będziecie mieli życie wieczne”  
(2 Nefi 31:20).
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We wspaniałym kazaniu króla Beniamina Księga 
Mormona wyjaśnia, co oznacza miłość do Boga i do 
wszystkich ludzi. W miarę jak nasza natura zmienia 
się przez wpływ mocy Zadośćuczynienia i wierne 
posłuszeństwo przykazaniom, zostajemy napełnieni 
miłością Boga (zob. Mosjasz 4:1–12).

Księga Mormona zapewnia nas, że możliwe jest, 
byśmy tak się oczyścili w tym życiu, że już nigdy więcej 
nie będziemy mieli pragnienia, by czynić zło (zob. 
Mosjasz 5:2). Ta nadzieja jest źródłem naszej odwagi i 
pocieszenia podczas ziemskiej wędrówki, gdy Szatan 
próbuje nas kusić i zniechęcać.

Za każdym razem, gdy czytam choćby kilka wersetów 
Księgi Mormona, czuję, że wzmacnia się moje świa
dectwo o prawdziwości tej księgi, o tym, że Jezus jest 
Chrystusem, że podążając za Nim zmierzamy do domu, i 
że możemy tam zabrać tych, których kochamy. Dla mnie 
jest to księga nad księgami. Jest Bożym słowem.

Modlę się o to, byśmy wraz z tymi, którzy są nam 
drodzy, czerpali z niej codziennie i do syta. Świadczę 
w imię Jezusa Chrystusa, że jest ona prawdziwym 
przewodnikiem.

PrzyPis
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

NauczaNiE Na PodstawiE tEgo PrzEsłaNia

 „Kiedy korzystamy z pism świętych i słów proroków w 
dniach ostatnich jako źródeł całego naszego naucza

nia, zapraszamy ducha, by składał świadectwo. Przynosi to 
naszemu nauczaniu ‘moc Boga do przekonywania ludzi’ 
(niP 11:21)” (Nauczanie — nie ma większego powołania 
[1999], str. 51). Możecie zdecydować się na czytanie klu
czowych fragmentów z przesłania Prezydenta eyringa 
wraz z oświadczeniem wypowiedzianym przez Józefa 
smitha na temat Księgi Mormona. Poproście członków 
rodziny, by powiedzieli, w jaki sposób przestrzeganie nauk 
z Księgi Mormona pomaga im zbliżać się do Boga.

„Kiedy uczniowie dyskutują na temat zasad z pism 
świętych, rozwijają umiejętności, których potrzebują 
w swych osobistych studiach, poświęconych pismu 
świętemu” (Nauczanie — nie ma większego powołania, 
str. 54). Możecie przeczytać fragmenty z pism świę
tych zacytowane w tym przesłaniu, by odnajdywać i 
przedyskutować zasady, których one nauczają.

MłodziEż
Moja własna Księga Mormona
Hillary Holbrook

w  sierpniu 2005 roku, gdy Prezydent Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) rzucił członkom Kościoła 

wyzwanie, by przeczytali Księgę Mormona przed 
końcem roku, obiecałam sobie, że przeczytam całą 
księgę. znałam historie Księgi Mormona, ale nigdy nie 
przeczytałam jej od początku do końca. teraz chciałam 
dotrzymać obietnicy.

Uczono mnie, bym odnosiła pisma święta do włas
nego życia i traktowała je bardzo osobiście. w trakcie 
czytania zapisywałam więc na marginesie, co dla mnie 
oznacza dany fragment. Podkreślałam też powtarzające 
się słowa i zdania, by je uwydatnić.

dopisywałam swoje imię przy imionach w Księdze 
Mormona, by pamiętać, że Boże słowo skierowane 
do innych może być skierowane także do mnie. na 
przykład w księdze 2 nefi 2:28 dopisałam swoje imię 
tak: „[Hillary], pragnę [abyś zważała] na wielkiego 
orędownika, [przestrzegała] Jego przykazań […]”. im 
bardziej Księga Mormona stawała się moim osobistym 
przesłaniem, tym bardziej każdego dnia ekscytowała 
mnie lektura.

codzienne czytanie sprawiało, że moje modlitwy 
stawały się bardzo osobiste i szczere. Umiałam skoncen
trować się na lekcjach i podążać za podszeptami ducha, 
by być przyjaźnie nastawiona do innych. w ostatnią noc 
roku skończyłam czytać Księgę Mormona.

zrozumiałam wtedy wagę czytania całej Księgi 
Mormona wraz z innymi pismami świętymi i pragnę 
powtórzyć to wiele, wiele razy.

dziEci
Przewodnik w drodze do domu

Jak byś się czuł, gdybyś się zgubił i nie znał drogi 
powrotnej do domu i twojej rodziny? czy czułbyś 

radość, gdyby ktoś mógł pokazać ci tę drogę? 
Prezydent eyring powiedział, że Księga Mormona jest 
jak przewodnik, który pozwala nam wrócić do domu 
ojca niebieskiego.

dalej wypisano kilka rzeczy, podanych w Księdze 
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Mormona, których potrzebujemy, by wrócić do domu. 
Przeczytaj 2 nefi 31:10, 11, 20. Przy każdym z podanych 
zdań napisz odpowiadający mu fragment z Księgi 
Mormona. Jeden z wersetów będzie potrzebny dwa razy.

odpokutuj i bądź ochrzczony.
Bądź pełen nadziei.
Kochaj Boga i wszystkich ludzi.
naśladuj Jezusa.
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nasz obowiązek, by wychować  
nowe pokolenie
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z siostrami, które odwiedzacie, te fragmenty,  
które uznacie za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić,  
by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

Z pism świętych: Ks. Przypowieści 
Salomona 22:6; List do Efezjan 6:4;  
Enos 1:1; Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

Bez wychowywania nasze 
nowe pokolenie może  

znaleźć się w niebezpieczeństwie, 
podobnie jak osoby opisane w 
Ks. Mosjasza 26. Wielu młodych 
ludzi nie wierzyło w trady
cje swych ojców i założyli oni 
odrębną grupę z uwagi na swe 
wierzenia. Nasze nowe pokolenie 
podobnie mogłoby być sprowa
dzone na złą drogę, jeśli nie 
rozumiałoby swojej roli w planie 
Niebiańskiego Ojca.

Dzięki czemu nowe pokole
nie pozostanie bezpieczne? W 
Kościele uczymy zbawiennych 
zasad, do których należą zasady 
związane z rodziną: zasady,  
które pomogą dorastającemu 
pokoleniu zakładać rodziny, 
nauczać je i przygotowywać do 
obrzędów i przymierzy. Następne 
pokolenie będzie uczyć kolejne,  
i tak dalej.

Jako rodzice, przywódcy i 
członkowie Kościoła przygotowu
jemy to pokolenie do otrzyma
nia w świątyni błogosławieństw 

Abrahama. Naszym obowiązkiem 
jest przejrzysta interpretacja klu
czowych elementów doktryny 
zawartej w proklamacji o rodzinie. 
Macierzyństwo i ojcostwo to funkcja 
i obowiązek o wiecznym charak
terze. Na każdym z nas spoczywa 
odpowiedzialność za męską lub 
żeńską rolę w tym planie.

Możemy nauczać tej dok
tryny w każdym miejscu i czasie. 
Nasze wypowiedzi o małżeńst
wie i rodzinie muszą być pełne 
szacunku. Przez nasz przykład 
młode pokolenie może zyskać 
zrozumienie i nadzieję — nie 
tylko słysząc nasze słowa, ale 
także widząc, jak postępujemy  
w kwestii rodziny.
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

Z naszej historii
Zwracając się do sióstr na  

generalnym spotkaniu 
Stowarzyszeniu Pomocy, 23 
września 1995 r. Prezydent 
Gordon B. Hinckley powiedział: 
„Świat, w którym żyjemy to miej
sce pełne zamętu i zmieniających 
się wartości. Krzykliwe głosy 

kuszą tą czy inną opcją wbrew 
ponadczasowym wzorcom  
moralnym” 1. Następnie Prezydent 
Hinckley przeszedł do zaprezen
towania siostrom, Kościołowi i 
każdemu człowiekowi na ziemi 
dokumentu „Rodzina: Proklamacja 
dla świata”.

W kolejnych latach ten pro
roczy dokument został przetłu
maczony na wiele języków i 
przesłany światowym przywód
com. Zwraca się do zwykłych 
ludzi i rządów, by „promowali 
takie zasady, które są przezna
czone, aby zachować i wzmac
niać rodzinę jako podstawową 
jednost kę społeczeństwa” 2. 

Proklamacja stała się funda
mentem przekonań Świętych  
w Dniach Ostatnich na temat 
rodziny, deklaracją, której 
możemy się trzymać i mieć  
pewność, że żyjąc zgodnie z jej 
zaleceniami wzmacniamy nasze 
rodziny i domy.

PrzyPisy
 1. Gordon B. Hinckley „Stand Strong against 

the Wiles of the World”, Liahona, list. 1995, 
str. 99.

 2. Zob. „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 
Liahona, paźdz. 2004, str. 49.
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Co możemy czynić?
1. Jak mogę pomóc moim 
siostrom, by umiały stosować 
treść dokumentu „rodzina: 
Proklamacja dla świata” w 
wychowywaniu nowego pokole
nia? Możecie ofiarować kopię 
proklamacji i pomóc siostrom 
dostrzec i zaznaczyć te frag
menty, które zawierają klu
czowe elementy doktryny.

2. w jaki sposób mogę troszczyć 
się o dorastające pokolenie? 
Możecie spróbować zaprzyjaźnić 
się z członkami waszej gminy, 
rodziny lub społeczności, którzy 
dostrzegą pożytek płynący z wa
szego zainteresowania i miłości.

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedźcie stronę www.reliefsociety 
.lds.org.
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