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„Samowystarczalność 
to owoc naszej pracy 
[…]. Nasz postęp w 
tym wspaniałym dziele 
zależy od głębszego 
zrozumienia i dokład
niejszego zastoso
wania zasad pomocy 
wzajemnej objawio
nych w Boski sposób”.
THOMAS S. MONSON, 

„Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
wrzesień 1986, str. 3–5.

MOJA PODSTAWA
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Drodzy Bracia i Siostry,

Pan powiedział: „Celem moim jest zaopatrzyć świętych moich” 
(NiP 104:15). Objawienie to jest obietnicą Pana, że zapewni 
doczesne błogosławieństwa i otworzy drzwi prowadzące do 
samowystarczalności, która oznacza możliwość zaspokojenia 
własnych podstawowych potrzeb życiowych i potrzeb członków 
naszej rodziny.

Niniejsza broszura, Moja podstawa, została przygotowana, aby 
pomóc członkom Kościoła poznać zasady związane z wiarą, 
wykształceniem, ciężką pracą i zaufaniem Panu oraz wprowadzić 
je w życie. Przyjęcie i zastosowanie tych zasad umożliwi ci w 
większym stopniu dostąpienie doczesnych błogosławieństw 
obiecanych przez Pana.

Zachęcamy cię do pilnego studiowania i stosowania tych zasad 
oraz nauczania ich członków twojej rodziny. Jeśli tak postąpisz, 
twoje życie będzie błogosławione. Dowiesz się, co robić na 
drodze wiodącej ku większej samowystarczalności. Zostaniesz 
pobłogosławiony większą nadzieją, spokojem i możliwościami 
rozwoju.

Pamiętaj, że jesteś dzieckiem naszego Ojca w Niebie. On cię kocha 
i nigdy cię nie porzuci. On cię zna i jest gotów pobłogosławić cię 
duchową i doczesną samowystarczalnością.

Z poważaniem,

Rada Prezydenta Kościoła

WPROWADZENIE
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 Zastanów się: Dlaczego Ojciec Niebieski chce, bym stał się samowystarczalny? 
W jaki sposób stajemy się do Niego podobni, będąc samowystar-
czalni?

 Przeczytaj: Razem z grupą przeczytaj list od Rady Prezydenta Kościoła (na 
str. 2) oraz wypowiedź Prezydenta Monsona (po prawej).

 Przedyskutuj: Co obiecano w tych przesłaniach? Jaki jest twój obowiązek?

 Przeczytaj: Przeczytaj Nauki i Przymierza 29:34 (po prawej).

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się z wersetu: Nauki i Przymierza 29:34 na temat 
chodzenia do szkoły, zdobycia pracy czy założenia firmy? Dla-
czego tak ważne jest, aby zrozumieć tę prawdę?

 Przeczytaj: Zagadnienia z broszury Moja podstawa stanowią ważną część 
spotkań grupy poznającej zasady samowystarczalności. Członko-
wie grupy, którzy uczestniczą w spotkaniach i wypełniają to, do 
czego się zobowiązali, będą mogli otrzymać zaświadczenie z LDS 
Business College. Zajrzyj na str. 29, aby zapoznać się z wymogami 
otrzymania zaświadczenia.

W zasadzie 12. broszury Moja podstawa omówiona jest 
ważność obrzędów świątynnych, które są powiązane z 
samowystarczalnością. Możemy już teraz przygotować 
się do tej lekcji w swoich rodzinach. Zacznijmy badanie 
historii rodziny od skorzystania z broszury Moja rodzina: 
Historie, które nas zbliżają. Wzmocnimy wszystkie 
aspekty naszego życia, kiedy będziemy szanować nasze 
przymierza i pomożemy naszym przodkom w uzyskaniu 
błogosławieństw.

 Moja rodzina
  Historie, które nas zbliżają 

„Szczególnie zachęcamy młodzież i mło-
dych dorosłych stanu wolnego, aby podczas 
pracy świątynnej korzystali z nazwisk osób 
ze swojej rodziny lub nazwisk przodków 

dostarczonych przez członków z ich okręgu 
i palika. Przywódcy kapłańscy powinni 

zadbać o to, aby młodzi ludzie i ich rodziny 
poznali doktrynę o tym, że ich serca mają 

się zwrócić ku ich ojcom, oraz błogosławień-
stwa płynące z uczęszczania do świątyni”.

List od Rady Prezydenta Kościoła, 8 października 2012 r.

10974_166_MyFamBklt.indd   1-2 9/23/14   4:07 PM

„Samowystarczalność 
[…] to element nie
zbędny dla naszego 
duchowego i doczes
nego dobrobytu […]. 

‘Zbawienia nie da się 
osiągnąć w oparciu 
o jakąkolwiek inną 
zasadę’”.
THOMAS S. MONSON, 

„Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
wrzesień 1986, str. 3.

„Wszystkie rzeczy są 
dla mnie duchowe i 
nigdy nie dałem wam 
prawa, które było 
doczesne”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
29:34.

Wskazówka dla 
koordynatora
Ufaj materiałom.
Postępuj zgodnie 
z zarysem lekcji.
Efektywnie zarzą
dzaj czasem.

JAK ZACZĄĆ
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„I celem moim jest 
zaopatrzyć świętych 
moich”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
104:15.

WYKAZYWANIE SIĘ WIARĄ W JEZUSA CHRYSTUSA
 Zastanów się: W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa wpływa na moją samo-

wystarczalność?

 Obejrzyj: „Exercise Faith in Jesus Christ” [Wykazywanie się wiarą w Jezusa 
Chrystusa] (film dostępny na stronie: srs. lds. org. Jeśli nie masz 
dostępu do filmu, przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Co możesz zrobić, aby wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
dzięki czemu mógłbyś być bardziej samowystarczalnym?

 Przeczytaj: Nauki i Przymierza 104:15 (po prawej).

 Przećwicz: Wybierz i przeczytaj jedno z poniższych stwierdzeń. Pomyśl, w 
jaki sposób dany fragment z pisma świętego odnosi się do ciebie, 
kiedy dążysz do samowystarczalności. Podziel się przemyśleniami 
z grupą.

 Przećwicz: Zapisz dwa sposoby, na jakie będziesz wykazywać się wiarą w 
Jezusa Chrystusa.
  
 

FRAGMENTY PISM ŚWIĘTYCH NA TEMAT OKAZYWANIA WIARY

W związku z tym, że Daniel nie przestał się modlić, wrzucono go do jamy lwów, ale „Bóg posłał swojego anioła, by 
zamknął paszcze lwów […] [i] nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga”. Ks. Daniela 
6:23–24 (zob. także wersety 17–22).

„Wszystko jest możliwe dla wierzącego […]. A chłopiec wyglądał jak martwy […]. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a 
on powstał”. Ew. Marka 9:23, 26–27 (zob. także wersety 17–22, 24–25).

„Módlcie się za wasze stada, aby się mnożyły”. Alma 34:25.

Pan dał Lehiemu Liahonę, aby prowadziła jego rodzinę i „służyła im zależnie od ich wiary w Boga […]. Gdy zaniedbywali 
swoją wiarę i nie przestrzegali przykazań, […] nie czynili postępu w swej wędrówce”. Alma 37:40–41.

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, […] i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! […] Czy wam nie otworzę okien 
niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę”. Ks. Malachiasza 3:10.

Podczas głodu Eliasz poprosił wdowę, aby podała mu swój ostatni posiłek. Eliasz obiecał jej, że z powodu jej wiary Pan 
zapewni jej jedzenie i nigdy go nie zabraknie. Zob. I Ks. Królewska 17.

„I […] karmił cię manną [przez 40 lat] […], aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć 
będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana”. V Ks. Mojżeszowa 8:3.

WYKAZYWANIE SIĘ WIARĄ 
W JEZUSA CHRYSTUSA1
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W ciągu tego tygodnia zastanów się nad pozostałymi stwierdze-
niami i fragmentami z pism świętych wymienionymi wcześniej i 
zobowiąż się, że podejmiesz poniższe działania. Zaznacz kwadra-
ciki, kiedy ukończysz każde zadanie:

□ Będę wykazywać się wiarą w Jezusa Chrystusa każdego 
dnia.

□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.

WYKAZYWANIE SIĘ WIARĄ W JEZUSA CHRYSTUSA
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

STARSZY BEDNAR: Podjęcie działań jest 
wykazaniem się wiarą. Dzieci Izraela niosą 
arkę przymierza. Dochodzą do rzeki Jordan. 
Obiecano im, że przejdą po suchym lą-
dzie. Kiedy więc wody się rozstąpią? Kiedy 
ich stopy się zamoczą. Weszli do rzeki 

— podjęli działanie. Wówczas ukazana 
została moc — wody się rozstąpiły.

Często myślimy: „Dobrze, osiągnę to 
doskonałe zrozumienie i wtedy zamienię 
je w działanie”. Chciałbym powiedzieć, że 
mamy już wystarczająco dużo, by zacząć. 
Znamy właściwy kierunek. Wiara jest 
zasadą — tą właśnie zasadą — działania 
i mocy. Prawdziwa wiara jest skupiona w 
Panu Jezusie Chrystusie i na Nim i zawsze 
prowadzi do działania.

(David A. Bednar, „What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; David A. 
Bednar, „Seek Learning by Faith” [prze-
mówienie skierowane do nauczycieli religii 
Kościelnego Systemu Edukacji, 3 lutego 
2006], lds. org/ media - library)

„W czternastym 
rozdziale II Ks. Mojże
szowej dzieci Izraela 
[przeklęły] Mojżesza 
za poprowadzenie 
ich — co wydawało 
się nielogiczne — do 
Morza Czerwonego 
[ponieważ nie było 
stamtąd ucieczki]. 
Kiedy byli zwróceni ku 
Morzu Czerwonemu 
i mając za sobą armie 
faraona, nie mogli się 
spodziewać, […] że 
ujrzą wąską ścieżkę, 
jaka nigdy wcześniej 
nie była stworzona. 
Ale tak właśnie się 
stało!”.
NEAL A. MAXWELL, 
„On the Straight and 
Narrow Way”, New Era, 
sierpień 1971, str. 42.

 Dokonaj  
zobowiązania:
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„Albowiem to życie 
dane jest ludziom, aby 
przygotowali się na 
spotkanie z Bogiem. 
Okres tego życia 
jest okresem danym 
ludziom na wykonanie 
ich prac”.
ALMA 34:32.

MĄDRE GOSPODAROWANIE CZASEM
 Zastanów się: Dlaczego czas jest jednym z najwspanialszych darów Boga?

 Obejrzyj: „The Gift of Time” [Dar czasu] (Nie masz dostępu do filmu? Prze-
czytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Czego nauczyłeś się od Siostry Benkosi?

 Przećwicz: Oto pięć kroków, które możesz zrobić każdego dnia, aby dobrze 
wykorzystać swój czas. Przeczytaj ich opis. Czy Siostra Benkosi to 
robiła?

Zacznij teraz. Zapisuj w tym zeszycie do ćwiczeń lub na oddziel-
nej kartce. Wykonaj krok 1.: Wypisz zadania na jutro. Powinny tu 
się znaleźć zadania ważne dla twojej pracy, studiowania, służby w 
kościele lub rodzinie — a nie zwyczajne obowiązki domowe.
Wykonaj krok 2. i 3.
Jutro wykonaj krok 4. i 5.

❶
WYPISZ 

ZADANIA
Każdego ranka 
zrób listę zadań 
do wykonania. 
Dodaj nazwiska 
osób, którym 
możesz służyć.

❷
MÓDL SIĘ
Módl się o 

przewodnictwo. 
Słuchaj. Dokonaj 
zobowiązania, że 
zrobisz wszystko, 
co w twojej mocy.

❸
USTAL 

PRIORYTETY
Ponumeruj zadania 
według priorytetu. 

Wpisz „1” przy 
najważniejszym za
daniu, „2” przy na
stępnym w kolei itd.

❹
WYZNACZ CEL 

I DZIAŁAJ
Słuchaj Ducha. Wy
znacz cele. Pracuj 

ciężko. Zacznij od naj
ważniejszego zadania 
i przechodź w dół listy.

❺
ZDAJ 

SPRAWOZDANIE
Każdego wieczoru 
powiedz w modli
twie Ojcu Niebie

skiemu, co zrobiłeś. 
Zadaj pytania. Słu
chaj. Poczuj Jego 

miłość. Odpokutuj.

Wskazówka dla 
koordynatora
Kiedy członkowie 
grupy mają pytania, 
pomóż im w 
samodzielnym 
znalezieniu 
odpowiedzi.

MĄDRE GOSPODAROWANIE 
CZASEM2

 Dokonaj  
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Każdego dnia będę wykonywać te kroki, aby mądrzej go-

spodarować czasem.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejszą podstawową zasadę.
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DAR CZASU
Jeśli nie możesz obejrzeć tego filmu, przeczytaj z kimś tekst z podziałem na role.

KOFI: Dzień dobry, Siostro Benkosi. Jak się 
masz?

SIOSTRA BENKOSI: Wszystko w po-
rządku, Kofi?

KOFI: Och, Siostro Benkosi. Jestem bardzo 
zajęty. Muszę pracować, służyć i pomagać 
rodzinie… i mam jeszcze mecz. Nie mam 
czasu!

SIOSTRA B.: Kofi, masz cały czas, jaki 
jest.

KOFI: Co takiego?

SIOSTRA B.: Mój chłopcze, Bóg dał nam 
wspaniały dar — nasz czas. Musimy go 
wykorzystać, na to, co liczy się najbardziej.

KOFI: Ale jak, Siostro Benkosi? Ty zaw-
sze robisz tak wiele. Odnosisz sukcesy w 
rodzinie i w pracy. Służysz wielu ludziom 
— choćby mnie — i ich błogosławisz. Nie 
wiem, jak to robisz.

SIOSTRA B.: Naprawdę chcesz wiedzieć? 
Jeśli spokojnie usiądziesz i posłuchasz, 
wyjawię ci mój sekret.

Każdego ranka wstaję przed wschodem 
słońca. Ubieram się, myję twarz i dłonie.

Czytam pisma święte. Potem robię listę 
tego, co powinnam zrobić danego dnia.

Zastanawiam się, komu mogę służyć. 
Mod lę się, by poznać wolę Boga. I słucham.

Czasami przychodzą mi na myśl twarze 
lub imiona ludzi. Dodaję ich do mojej listy.

KOFI: To stąd wiesz, kto potrzebuje twojej 
służby?

SIOSTRA B.: Tak, Kofi. I modlę się o siłę i 
mądrość. Modlę się, by Bóg „uświęcił [moje] 
działanie”. Tak jest napisane w rozdziale: 
2 Nefi 32.

Dziękuję Mu. Obiecuję, że zrobię co w mojej 
mocy. Proszę, aby uczynił to, czego ja nie 
mogę.

A potem zaglądam do mojej listy. Przy 
najważniejszej sprawie stawiam „1”, 
potem „2”.

KOFI: Skąd wiesz, co jest najważniejsze?

SIOSTRA B.: Słucham, kiedy się modlę! 
Potem biorę się do pracy. Sprawdzam punkt 
1. i próbuję załatwić tę sprawę najpierw; 
potem biorę się za punkt 2.

Czasami coś zmieniam. Duch Święty mówi 
mi, by zrobić coś jeszcze. To dobrze.

Ciężko pracuję, ale odczuwam spokój. 
Wiem, że Bóg mi pomoże.

Tak więc, Kofi, mając listę i Ducha, robię 
to, co najważniejsze.

KOFI: Wygląda to na łatwe i trudne jedno-
cześnie.

SIOSTRA B.: Masz rację! Kiedy później 
przygotowuję się do snu, modlę się. Mówię 
Ojcu Niebieskiemu, co zrobiłam. Mówię 
Mu, jak minął dzień. Zadaję pytania. 
Pytam, co mogłam zrobić lepiej. Słucham. 
Często czuję Jego miłość. Wiem, że zwięk-
sza On efekty tego, co próbuję robić. Wtedy, 
Kofi, czuję spokój i zasypiam.

KOFI: To dobrze, ciociu Benkosi. Chcę 
poczuć ten spokój. Chcę dobrze wykorzysty-
wać czas. Chcę lepiej pracować i służyć.

SIOSTRA B.: Zrezygnujesz wtedy z rzeczy, 
które się nie liczą, Kofi. Wykorzystasz czas 
na to, co ważne. A Bóg będzie z tobą, jeśli 
twoje serce będzie czyste.

KOFI: Dziękuję.

SIOSTRA B.: A teraz idź, mój chłopcze. 
Masz wiele do zrobienia!

„Czas jest zgromadzo
nym kapitałem tutaj, 
na ziemi […]. Jeśli 
wykorzystuje się go 
we właściwy sposób, 
wpłynie na wasze sa
mopoczucie, wygodę 
i satysfakcję. Zasta
nówmy się nad tym i 
już dłużej nie siedźmy 
z założonymi rękoma, 
marnując czas”.
BRIGHAM YOUNG, w: 
Discourses of Brigham 
Young, wyb. John A. 
Widtsoe (1954), str. 214.
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„Jest prawo […], od 
którego są uzależ
nione wszystkie błogo
sławieństwa — I kiedy 
otrzymujemy jakieś 
błogosławieństwo od 
Boga, jest to przez 
posłuszeństwo temu 
prawu, od którego jest 
ono uzależnione”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
130:20–21.

POSŁUSZEŃSTWO
 Zastanów się: Jakim prawom muszę być posłuszny, aby stać się bardziej samowy-

starczalnym?

 Obejrzyj: „Obedience Brings Blessings” [Posłuszeństwo przynosi błogosła-
wieństwa] (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na na-
stępnej stronie).

 Przedyskutuj: Posłuszeństwo prawom i zasadom Bożym prowadzi do duchowych 
i doczesnych błogosławieństw. Jakie miałeś doświadczenia, które 
tego dowiodły?

 Przeczytaj: Nauki i Przymierza 130:20–21; wypowiedź Józefa Smitha (po prawej).

 Przećwicz: Spójrz na poniższą tabelę. Zwróć uwagę, jak posłuszeństwo konkret-
nym prawom prowadzi do konkretnych błogosławieństw. Podano 
kilka przykładów.
Poświęć kilka minut i:
 1. Zapisz konkretne błogosławieństwa, jakich pragniesz podczas 

szukania pracy, zakładania firmy czy zdobywania wykształce-
nia. Zapisz je w prawej kolumnie.

 2. Wykorzystaj lewą kolumnę do zapisania praw, jakim możesz 
być posłuszny, aby otrzymać te błogosławieństwa.

 Przećwicz: Zapisz dwa lub trzy konkretne sposoby zwiększenia posłuszeństwa 
wybranym przez ciebie prawom:
  
 

BĄDŹ POSŁUSZNY ABY OTRZYMAĆ

Prawa i zasady Błogosławieństwa

Słowo Mądrości (NiP 89) Lepsze zdrowie, wielka wiedza

Dziesięcina i ofiary (Ks. Malachiasza 3:10–12) Doczesne i duchowe błogosławieństwa, sukces w pracy, ochrona

Punktualne przychodzenie do pracy każdego dnia Utrzymanie pracy i możliwość oszczędzania

Zdrowe odżywianie się i regularne ćwiczenia Nie tracisz dni pracy z powodu choroby

„Uczyniłem to moją 
zasadą: Kiedy Pan 
nakazuje, czyń to”.
JÓZEF SMITH, w: History 
of the Church, 2:170.

POSŁUSZEŃSTWO3
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„Jeśli przedkładamy 
luksus, a nawet kwe
stie pierwszej potrzeby 
ponad posłuszeństwo, 
omijają nas błogosła
wieństwa, które On 
chciałby nam dać”.
SPENCER W. KIMBALL, w: 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, wyd. Edward L. 
Kimball (1982), str. 212.

Wskazówka dla 
koordynatora
Zachęć wszystkich 
uczestników, aby 
zobowiązywali się i 
realizowali konkretne 
zobowiązania oraz 
nauczali swoje rodziny.

 Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 
działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:

□ Będę posłuszny każdego dnia.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.

POSŁUSZEŃSTWO PRZYNOSI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

Jakaż to chwalebna obietnica! „Ten, co 
przestrzega przykazań [Boga], dostąpi 
prawdy i światła, zanim nie zostanie 
wyniesiony do chwały w prawdzie i pozna 
wszystkie rzeczy” [NiP 93:28] […].

Moi bracia i siostry, posłuszeństwo jest 
wielką próbą tego życia. „I tak ich wypró-
bujemy” — rzekł Pan — „czy wykonają 
wszystko, co im Pan, ich Bóg, nakaże” 
(Abraham 3:25).

Zbawiciel oświadczył: „Bowiem wszyscy, co 
chcą dostąpić błogosławieństwa z moich 
rąk, będą zachowywać prawo, jakie wy-
znaczono dla tego błogosławieństwa, i jego 
warunki, jak postanowiono zanim powstał 
świat” [NiP 132:5].

Nie ma wspanialszego przykładu posłu-
szeństwa niż przykład naszego Zbawiciela. 
To o Nim powiedział Paweł:

„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń-
stwa przez to, co wycierpiał,

a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał 
się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, 
sprawcą zbawienia wiecznego” [List do 
Hebrajczyków 8:8–9].

Zbawiciel okazywał szczerą miłość do 
Boga, wiodąc doskonałe życie i szanując 

świętą misję, jaką Mu powierzono. Nigdy 
nie był wyniosły. Nigdy nie nadymał się 
pychą. Zawsze był lojalny. Zawsze był 
pokorny. Zawsze był uczciwy. Zawsze był 
posłuszny […].

W obliczu męki w Getsemane, gdzie prze-
trwał ból, który powodował, że „pot jego 
[był] jak krople krwi, spływające na ziemię” 
[Ew. Łukasza 22:44], był przykładem 
posłusznego Syna i powiedział: „Ojcze, jeśli 
chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże 
nie moja, lecz twoja wola niech się stanie” 
[Ew. Łukasza 22:42].

Tak jak instruował Swych pierwszych 
Apostołów, Zbawiciel poucza was i mnie: 
„Ty chodź za mną!” [Ew. Jana 21:22]. Czy 
chcemy być posłuszni?

Wiedza, której szukamy, odpowiedzi, 
których nam brakuje i siła, której dzisiaj 
pragniemy, byśmy mogli sprostać wyzwa-
niom złożonego i zmiennego świata, mogą 
być nasze, kiedy ochoczo przestrzegamy 
przykazań Pana. Ponownie przytaczam 
słowa Pana: „Ten, co przestrzega przy-
kazań [Boga], dostąpi prawdy i światła, 
zanim nie zostanie wyniesiony do chwały 
w prawdzie i pozna wszystkie rzeczy” [NiP 
93:28]

Pokornie modlę się, żebyśmy mogli zo-
stać pobłogosławieni wspaniałą nagrodą 
obiecaną tym, którzy są posłuszni. W imię 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawi-
ciela, amen.

(Thomas S. Monson, „Posłuszeństwo 
przynosi błogosławieństwa”, Ensign lub 
Liahona, maj 2013, str. 89, 92).

 Dokonaj 
zobowiązania:
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ZARZĄDZANIE PIENIĘDZMI
 Zastanów się: Dlaczego tak trudno zarządzać pieniędzmi i dlaczego jest to tak 

ważne?

 Obejrzyj: „First Things First!” [Najpierw to, co najważniejsze] (Nie masz do-
stępu do filmu? Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Czego się nauczyłeś od tych dzieci? Dlaczego powinniśmy zapisy-
wać, na co wydajemy pieniądze? Dlaczego powinniśmy oszczę-
dzać pieniądze?

 Przeczytaj: Fragment z broszury Przygotujcie każdą potrzebną rzecz; Nauki i Przy-
mierza 104:78 (po prawej).

 Przećwicz: Oto cztery kroki, jakie możesz podjąć, aby w taki sposób zarządzać 
swoimi pieniędzmi, by lepiej służyć bliźnim. Zapoznaj się z nimi. 
Jako grupa porozmawiajcie o tym, co zrobić, by weszły one w 
nawyk.

❶
PRACUJ CIĘŻKO 

I MĄDRZE
Udowodnij swojemu 

pracodawcy, że każdego 
dnia ciężko pracujesz. 
Udowodnij, że jesteś 

wartościowym pracow
nikiem. Bądź uczciwy.

❷
PŁAĆ DZIESIĘCINĘ 

I INNE OFIARY
Kiedy zarabiasz własne 
pieniądze, najpierw płać 
dziesięcinę. Wtedy Bóg 
może cię błogosławić.

❸
WYDAWAJ MNIEJ, 

NIŻ ZARABIASZ
Ustal budżet. Zapisuj, ile 

zarobiłeś i ile wydałeś. 
Unikaj długów. Zara
biaj więcej. Wydawaj 
mniej, niż zarabiasz.

❹
OSZCZĘDZAJ 
CODZIENNIE 

Każdego dnia zaosz
czędź coś dla przyszłego 

spokoju i wolności.

„Płaćcie dziesięcinę 
i inne ofiary, […] 
unikajcie długów […], 
planujcie swój budżet, 
[…], pomyślcie, jak 
zredukować wydatki 
na rzeczy, które nie 
są wam niezbęd
nie potrzebne […] 
[i] narzućcie sobie 
dyscyplinę, abyście żyli 
w granicach swoich 
zasobów”.
PRZYGOTUJCIE KAŻDĄ 
POTRZEBNĄ RZECZ: 
BUDŻET RODZINNY 
(broszura, 2007), str. 3.

„I znowu, zaprawdę, 
powiadam wam, co 
do długów waszych 

— oto jest moją wolą, 
abyście spłacili wszyst
kie wasze długi”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
104:78.

Wskazówka dla 
koordynatora
Poproś kogoś, aby 
powiedział, jak te 
zasady błogosławią 
jego rodzinę.

ZARZĄDZANIE 
PIENIĘDZMI4

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Będę zarządzać swoimi pieniędzmi każdego dnia.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.
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NAJPIERW TO, CO NAJWAŻNIEJSZE!
Jeśli nie możesz obejrzeć tego filmu, przeczytaj z kimś tekst z podziałem na role.

OKOLICZNOŚCI: Chłopiec i dziewczynka, 
ubrani w „dorosłe” ubrania, zachowują się 
jak rodzice.

CHŁOPIEC: Kochanie, wróciłem.

DZIEWCZYNKA: Witaj w domu. Och, 
wyglądasz na zmęczonego.

CHŁOPIEC: Ty też. Ciężko pracowałaś, 
prawda?

DZIEWCZYNKA: Przecież mamy ciężko 
pracować, prawda?

CHŁOPIEC: Dzisiaj zarobiłem 10 monet.

DZIEWCZYNKA: Och, co za błogosła-
wieństwo. Najpierw to, co najważniejsze! 
Zapłaćmy dziesięcinę, dobrze?

CHŁOPIEC: Ale co będzie, jeśli nam nie 
wystarczy na wszystko?

DZIEWCZYNKA: To dlatego potrzebna 
jest nam wiara!

CHŁOPIEC: OK. Co dalej?

DZIEWCZYNKA: Cóż, będziemy musieli 
kupić jedzenie, zapłacić za przejazdy auto-
busem i za mieszkanie. A potem dobrze by 
było kupić krzesło...

CHŁOPIEC: Ale nie możemy. Widzisz? 
Mamy za mało pieniędzy.

DZIEWCZYNKA: A możemy trochę poży-
czyć?

CHŁOPIEC: Ludzie mówią, że długi są 
niebezpieczne. Nie chcemy przecież wpaść 
w kłopoty.

DZIEWCZYNKA: OK. Masz rację. Co 
więc zrobimy z tą monetą?

CHŁOPIEC: Zaoszczędźmy ją! Nigdy nie 
wiadomo, co się stanie.

DZIEWCZYNKA: To brzmi sensownie. 
Ale nic nam nie zostało na zabawę.

CHŁOPIEC: Mamy przecież siebie! No i 
postaram się dorobić trochę do pensji.

DZIEWCZYNKA: Postaram się wydawać 
mniej!

CHŁOPIEC: Dzięki temu będziemy szczę-
śliwi i samowystarczalni!

DZIEWCZYNKA: Racja! Nie było to 
trudne. Dlaczego dorośli tak to komplikują?

CHŁOPIEC: No wiesz. Oni już tacy są!

„Wydaje się, że we 
współczesnej kulturze 
istnieje prawo do po
siadania. Gdy jesteśmy 
obciążeni nadmiernym 
zadłużeniem, […] do
browolnie oddajemy 
się w niewolę, poświę
cając cały nasz czas, 
całą energię i wszyst
kie zasoby na spłace
nie naszych długów 
[…]. Niezbędne jest, 
abyśmy zrozumieli 
[…] i rozwinęli plan 
wydatków i oszczęd
ności — [budżet] — i 
rozróżnili zachcianki i 
potrzeby”.
ROBERT D. HALES, 

„Poszukiwanie i 
zdobywanie duchowych 
wyżyn w życiu” 
(ognisko Kościelnego 
Systemu Edukacji, 
marzec 2009), str. 6–7; 
speeches. byu. edu
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„A więc Pan Bóg dał 
człowiekowi swo
bodę działania, […] 
aby [mężczyzna i 
kobieta] sami działali, 
a nie, żeby podlegali 
działaniu”.
2 NEFI 2:16, 26.

„Nie bądź bezczynny; 
bowiem ten, co 
jest bezczynny, nie 
będzie pożywał chleba 
ni nosił odzienia 
robotnika”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
42:42.

PRACA: BRANIE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 Zastanów się: Jak myślisz, dlaczego Ojciec Niebieski chce, abyśmy wzięli na siebie 

odpowiedzialność za własne życie?

 Obejrzyj: „Sedrick’s Journey” [Podróż Sedricka] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: W jaki sposób Sedrick użył wolnej woli i wziął odpowiedzialność za 
swoją przyszłość? Co by się stało z Sedrickiem, gdyby obwiniał 
kogoś za swoje wyzwania?

 Przeczytaj: 2 Nefi 2:16, 26; Nauki i Przymierza 42:42 (po prawej).

 Przećwicz: Odwróć się do najbliższego członka klasy. Razem przeczytajcie 
poniższą wypowiedź Proroka Józefa Smitha. Opisuje on sytuację, 
w której znalazł się jako dorastający chłopiec. Omówcie poniższe 
pytania:
• Jaka była jego doczesna sytuacja?
• Czego dowiadujecie się na temat samowystarczalności ze słów 

Proroka?
• Co miał na myśli Prorok, pisząc o „nieustannej pracy”?

 Przećwicz: Zastanów się, jak wziąć na siebie większą odpowiedzialność za to, by 
być samowystarczalnym? Zanotuj dwie lub trzy zmiany, jakich 
chcesz dokonać w swoim zachowaniu lub postawie.

 

 

„Jako że dobra materialne mojego ojca były bardzo skąpe, musieliśmy pracą rąk 
zarabiać na życie, najmując się na dniówki i inaczej, jako się zdarzyło. Czasami 
pracowaliśmy na miejscu, czasami poza domem i dzięki nieustannej pracy mog
liśmy sobie zapewnić niezły byt”.

Józef Smith — Historia 1:55.

PRACA: BRANIE NA SIEBIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI5

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz po-

niższe działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde 
zadanie:

□ Każdego dnia będę brać za siebie odpowiedzialność.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.
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„Bóg zaplanował tę 
ziemską egzysten
cję tak, że wymaga 
niemal nieustannych 
wysiłków […]. Poprzez 
pracę wspieramy i 
wzbogacamy życie 
[…]. Praca buduje i 
udoskonala charakter, 
tworzy piękno i jest 
narzędziem naszej 
służby innym ludziom i 
Bogu. Uświęcone życie 
wypełnione jest pracą, 
czasami monotonną, 
[…] czasami niedo
cenianą, ale zawsze 
praca udoskonala, […] 
podnosi, […] i dąży do 
czegoś”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

„Refleksje na temat 
uświęconego życia”, 
Ensign lub Liahona, 
listopad 2010, str. 17.

PODRÓŻ SEDRICKA
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

SEDRICK: Nazywam się Sedrick Kam-
besabwe. Mieszkam w Demokratycznej Re-
publice Konga. Jestem członkiem Kościoła 
ŚwDO.

Jestem misjonarzem gminy w wiosce Kipu-
sanga. Muszę przygotować się do wyjazdu 
za granicę na misję. Aby udać się na misję, 
muszę mieć paszport, a on kosztuje 250 
dolarów amerykańskich.

Aby zarobić pieniądze, mój ojciec i ja 
kupujemy banany. Niektóre wioski produ-
kują dużo bananów: Tishabobo, Lusuku i 
Kamanda.

Tishabobo jest odległe o ponad 14 km. 
Lusuku jest oddalone o 29 km. Kamanda 
też o 29 km. Jeździmy tam i kupujemy 
banany, a potem je przywozimy tutaj, by je 
sprzedać.

Jeździmy rowerem. Możemy zabrać ze sobą 
cztery do sześciu kiści bananów.

Jazda rowerem może zająć półtorej godziny 
w każdą stronę, jeśli rower jest sprawny, a 
ja mam siłę. W południe, kiedy jest naj-
wyższa temperatura, jadę wolno z powodu 
upału i żaru słonecznego.

Każdego dnia mogę zrobić dwie rundy, jeśli 
wstanę wystarczająco wcześnie. To dobry 
sposób na zarobienie na opłatę paszpor-
tową.

Teraz po trochu zarabiam pieniądze, aby 
zaoszczędzić na szkołę, jak i misję. Po czte-
rech latach pracy mam wystarczającą sumę 
pieniędzy na paszport plus 70 dolarów 
oszczędności.
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„Brat Jereda modlił się 
do Pana: […] zbudo
wałem barki […], ale 
nie ma w nich światła. 
I Pan powiedział […]: 
Co chcesz, abym 
uczynił […]? [I brat Je
reda] wytopił ze skały 
szesnaście kamyków 
[…] i ponownie wołał 
do Pana: I wiem, Panie, 
że masz wszelką moc 
[…]; dotknij więc 
tych kamyków […] i 
będziemy mieli światło 
przeprawiając się 
przez morze”.
ETER 2:18–19, 23; 3:1, 4.

Wskazówka dla 
koordynatora
Ożywiaj dyskusję. 
Niech każdy będzie 
zaangażowany.

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW6

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 Zastanów się: Jak myślisz, dlaczego Ojciec Niebieski pozwala na to, byśmy zmagali 

się z problemami i wyzwaniami?

 Obejrzyj: „Solve Problems and Make Decisions” [Rozwiązywanie problemów 
i podejmowanie decyzji] (Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj 
tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Co zrobiła Owca, aby pomóc Prosiakowi w rozwiązaniu problemu? 
(Zastanów się, w jaki sposób pomogła mu w dostrzeżeniu, w 
czym tkwi problem, rozważeniu różnych opcji, a następnie w 
podjęciu decyzji i działaniu).

 Przeczytaj: Eter 2 i 3 (przeczytaj tylko fragmenty podane po prawej).

 Przedyskutuj: Co zrobił brat Jereda, aby rozwiązać problem?

 Przećwicz: Poniżej znajdują się trzy kroki, które należy podjąć celem rozwią-
zania wszelkiego rodzaju problemów, opierając się na wierze i 
modlitwie. Przeczytaj je i przedyskutuj z członkiem grupy. Każdy 
z was powinien zidentyfikować problem, z jakim się zmaga, i 
skorzystać z wymienionych kroków.

 Przećwicz: Wybierz problem, z jakim się mierzycie jako rodzina i zapisz go 
tutaj:
 

W ciągu tego tygodnia zajmij się tym problemem razem z ro-
dziną. Pamiętaj, nie poddawaj się! Rozwiązanie problemów i 
dokonanie zmian wymaga czasu.

➊

➋➌

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

ROZPOZNAWANIE
Jaki jest prawdziwy problem?

Rozważenie 
różnych opcji
Jakie są możliwe 
rozwiązania?
Które jest najlepsze?

Podjęcie decyzji 
i działanie
Módl się o przewodnic
two. Podejmij decyzję. 
Następnie działaj z 
wiarą. Masz dobre wy
niki? Jeśli nie, ponow
nie przejdź kroki 1–3.
Nie poddawaj się!

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Będę stosować kroki rozwiązywania problemu, które zapi-

sałem powyżej.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI
Jeśli nie możesz obejrzeć tego filmu, przeczytaj z kimś tekst z podziałem na role.

PROSIAK: Umieram z głodu! Nie ma go-
spodarza. Jego syn jest leniwy i nie dosta-
łem jedzenia! Co robić?

OWCA: Prosiaku? Prosiaku! W czym 
problem?

PROSIAK: Problem? Problem? Przecież to 
oczywiste, prawda? Umieram z głodu!

OWCA: Hmmm. To nie jest twój problem.

PROSIAK: Co? Co ty mówisz? Jestem 
głodny! A ten leniwy dzieciak nie wykonuje 
swojej roboty.

OWCA: To prawda, ale to jego problem. 
Twój problem jest taki: Gdzie ty masz iść, 
aby znaleźć jakieś jedzenie?

PROSIAK: Ja? Znaleźć jedzenie?

OWCA: No właśnie. Jakie masz opcje?

PROSIAK: Hmmm, mogę tu zostać i cze-
kać!

OWCA: To jest jedna z opcji. Jak się 
sprawdza?

PROSIAK: Cóż… Tego… Gdybym stąd się 
ruszył, mógłbym ewentualnie coś znaleźć 
na stercie śmieci.

OWCA: To jest druga opcja. Zauważyłam, 
że chłopak zostawił otwarte drzwi twojej 
zagrody.

PROSIAK: Tak, ale ja nigdy stąd nie wy-
chodziłem. Poza tym tam wcale może nie 
być jedzenia.

OWCA: Cóż, prawdopodobnie nadszedł 
czas, by podjąć decyzję i coś zrobić: zostać 
lub iść.

PROSIAK: OK. To mój problem, tak?

OWCA: Ehe.

PROSIAK: A sterta śmieci jest moją najlep-
szą opcją.

OWCA: Jeśli tak myślisz.

PROSIAK: Muszę więc podjąć decyzję i 
działać.

OWCA: Na to wygląda.

PROSIAK: No dobra… OK… Cóż… idę. 
[Słychać, jak je]. Hej, Owco, ale dobry 
towar.

OWCA: Dobra robota, Prosiaku!

„Kreatywne podejście 
to coś, co jest po
trzebne, aby dostoso
wać się do lokalnych 
warunków. Mamy 
ogólne wskazówki 
i zasady, ale Pan 
oczekuje od nas, że 
pomożemy sobie w 
rozwiązywaniu wła
snych problemów […]. 
Jesteśmy myślącymi, 
racjonalnymi istotami 
ludzkimi. Mamy w 
sobie zdolność rozpo
znawania własnych 
potrzeb, planowania, 
wyznaczania celów 
oraz rozwiązywania 
swoich problemów 
[…]. Zbyt często ludzie 
trzymają się kurczowo 
jakichś idei, pomysłów 
i postaw wobec życia, 
które się nie spraw
dzają. Kreatywne 
podejście to meto
dyczne podejście do 
zaspokojenia potrzeb 
życiowych”.
ROBERT D. HALES, „Every 
Good Gift”, New Era, 
sierpień 1983, str. 8–9.
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„I nazwał Pan swój lud 
Syjon bo byli jednego 
serca i umysłu […] 
i nie było biednych 
pośród nich”.
MOJŻESZ 7:18.

STAWANIE SIĘ JEDNYM, WSPÓLNA PRACA
 Zastanów się: Co to znaczy być „jednym”? Co to ma wspólnego ze stawaniem się 

samowystarczalnym?

 Obejrzyj: „In the Lord’s Way [Na Pański sposób] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Co to przesłanie uczy o służbie i pomaganiu sobie nawzajem?

 Przeczytaj: Mojżesz 7:18; Nauki i Przymierza 104:15–17 (po prawej).

 Przećwicz: Zrealizuj następujące punkty:
 1. Zastanów się po cichu nad swoimi talentami, kontaktami 

lub innymi zasobami, jakie masz. W jaki sposób twoje dary 
pomogą innym członkom grupy w staniu się bardziej samo-
wystarczalnym? Zapisz swoje pomysły:

 
 2. Jako grupa opowiedzcie o swoich talentach, kontaktach i 

innych wypisanych przez siebie zasobach. Zapisz kontakty lub 
zasoby innych osób, które mogłyby ci pomóc.

  

 
 3. Teraz wypisz zasoby dostępne poprzez kościelne centrum 

samowystarczalności, w tym: mentorów, komputery itp. Dla-
czego ich potrzebujesz?

 
 4. Jakie masz zasoby, które mogą pomóc tobie i innym osobom 

stać się samowystarczalnymi?

 
 5. W jaki sposób pomożesz innym ludziom na ich drodze do 

samowystarczalności?

 
 6. W jaki sposób możesz wykorzystać pomoc innych osób na 

swej drodze do samowystarczalności?

 

„I celem moim jest 
zaopatrzyć świętych 
moich, bowiem 
wszystkie rzeczy są 
moje. Ale musi to 
być zrobione na mój 
własny sposób; i taki 
oto jest sposób, który 
Ja, Pan, zarządziłem, 
by opatrzyć świętych 
moich, żeby biedni zo
stali wywyższeni, przez 
to, że bogacze są 
umniejszeni. Bowiem 
pełna jest ziemia, i jest 
wszystkiego dość i w 
nadmiarze”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
104:15–17.

STAWANIE SIĘ JEDNYM, 
WSPÓLNA PRACA7
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 Przeczytaj: Aby ćwiczyć stawanie się „jednym”, możesz zrobić to, co następuje:
• Pomóż swojej rodzinie zwiększyć jedność i wspólne zaangażo-

wać się w pracę.
• Porozmawiaj z członkami swojego okręgu, którzy są samo-

wystarczalni. Zapytaj, jacy ludzie lub jakie zasoby im w tym 
pomogły. Zapytaj, czy mogą być twoimi mentorami!

• Udaj się do trzech miejsc w swojej społeczności, które mają 
zasoby pomocne w stawaniu się bardziej samowystarczalnym. 
Zapisz, jakie świadczą usługi. Zacznij z nich korzystać!

„Kiedy współpracujemy 
ze sobą, […] możemy 
osiągnąć wszystko. 
Kiedy tak czynimy, 
eliminujemy słabość 
jednej osoby stojącej 
w pojedynkę i zastę
pujemy ją siłą wielu 
osób służących razem”.
THOMAS S. MONSON, 

„Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, maj 1999, str. 118.

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Będę pracować z innymi ludźmi (ze swoją rodziną, człon-

kami okręgu i przy użyciu zasobów oferowanych przez 
społeczność wymienionych powyżej).

□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.

NA PAŃSKI SPOSÓB
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

PREZYDENT EYRING: Zasady przyświe-
cające założeniu kościelnego programu po-
mocy wzajemnej nie dotyczą tylko jednego 
okresu czy miejsca. Dotyczą one wszystkich 
okresów i miejsc […].

Sposób, w jaki ma to być zrobione, jest jasny. 
Ci, którzy zgromadzili więcej, mają ukorzyć 
się, by pomóc tym, którzy są w potrzebie.

Ci, którzy mają obfitość, mają dobrowolnie 
poświęcić nieco ze swojej wygody, swojego 
czasu, umiejętności i zasobów, aby ulżyć 
cierpieniom tych, którzy są w potrzebie. A 
pomoc ma być udzielana w sposób, który 
zwiększy moc osób ją przyjmujących, aby 
zatroszczyli się o siebie [a potem zatrosz-
czyli się o innych].

Czyniąc tak na Pański sposób, można 
osiągnąć coś niezwykłego. Błogosławieni są 
zarówno dający, jaki i otrzymujący.

(Henry B. Eyring, przemówienie wygłoszone 
podczas poświęcenia Centrum Pomocy 
Wzajemnej Sugarhouse Utah, czerwiec 
2011, lds. org; słowa w nawiasach pocho-
dzą z wywiadu, jakiego udzielił Prezydent 
Eyring w marcu 2014 r.)

PREZYDENT UCHTDORF: Bracia i 
siostry, spoczywa na nas odpowiedzialność 
nałożona przez przymierze, że będziemy 
wrażliwi na potrzeby innych i będziemy 
służyć tak jak Zbawiciel, by wyciągać rękę, 
błogosławić i podnosić na duchu ludzi 
wokół nas.

Odpowiedź na naszą modlitwę często 
nie przychodzi w chwili, gdy jesteśmy na 
kolanach, lecz gdy jesteśmy na nogach, 
służąc Panu i służąc otaczającym nas 
ludziom. Bezinteresowne akty służby i 
poświęcenia oczyszczają naszego ducha, 
usuwają bielma z naszych duchowych oczu 
i otwierają okna niebios. Kiedy stajemy się 
odpowiedzią na czyjąś modlitwę, często 
okazuje się, że znajdujemy odpowiedź na 
własną.

(Dieter F. Uchtdorf, „Czekając na drodze 
do Damaszku”, Ensign lub Liahona, maj 
2011, str. 76).
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„Oto przemówię do 
ciebie w twym umyśle 
i sercu przez Ducha 
Świętego, który zstąpi 
na ciebie i zamieszka 
w twoim sercu”.
NAUKI I PRZYMIERZA 8:2.

KOMUNIKACJA: MÓWIENIE I SŁUCHANIE
 Zastanów się: Czy miałeś doświadczenie, kiedy Ojciec Niebieski odpowiedział ci 

na modlitwę w sprawie pracy, twojej firmy czy wykształcenia?

 Obejrzyj: „Creating Lift” [Wywoływanie siły nośnej] (Nie masz dostępu do 
filmu? Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: W jaki sposób, zgodnie ze słowami Prezydenta Uchtdorfa, możemy 
wznieść się ponad ziemskie troski? Czy czasem zdarza nam się 
nie rozpoznać odpowiedzi na nasze modlitwy? Czy słuchanie 
stanowi niezbędną część modlitwy?

 Przeczytaj: Nauki i Przymierza 8:2; cytat z wypowiedzi Starszego Nelsona (po 
prawej).

 Przedyskutuj: Jako grupa odpowiedzcie na następujące pytania: Dlaczego słu-
chanie stanowi niezbędną umiejętność? W jaki sposób uważne 
słuchanie pomaga nam w pracy?

 Przećwicz: Wykonaj następujące ćwiczenia, aby udoskonalić umiejętność słu-
chania:
• Jako grupa zapoznajcie się z poniższymi krokami i krótko je 

omówcie.
• Poproś jednego lub dwóch członków grupy, aby powiedział 

pozostałym o wyzwaniu lub pytaniu, jakie miał. Reszta grupy 
powinna postarać się słuchać według poniższych kroków.

• Zapytaj członków grupy, którzy mówili, jak się czuli, wiedząc, 
że grupa naprawdę starała się słuchać.

❶ SKONCENTRUJ SIĘ
• Skup się na słowach i mowie 

ciała mówcy.
• Nie przeszkadzaj. 

➋ DOCEŃ
• Patrz na mówcę.
• Używaj drobnych przytaknięć: 

„tak” czy „ok”.
• Podziękuj mówcy. 

➌ SPRAWDŹ
• Powiedz: „A więc mówisz...”.
• A następnie powiedz, co 

usłyszałeś. 

➍ ZAPYTAJ
• Zapytaj: „Czy dobrze 

rozumiem?”.
• Poczekaj na odpowiedź i słuchaj. 

„Wasze dusze będą 
błogosławione, kiedy 
nauczycie się słuchać; 
potem słuchajcie, aby 
uczyć się od dzieci, 
rodziców, partnerów, 
sąsiadów i przywód
ców Kościoła — a 
wszystko to zwiększy 
umiejętność słuchania 
rad z wysokości”.
RUSSELL M. NELSON, 

„Listen to Learn”, Ensign, 
maj 1991, str. 24.

KOMUNIKACJA:  
MÓWIENIE I SŁUCHANIE8
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„Nasz Ojciec Niebie
ski słyszy modlitwy 
Swoich dzieci z całego 
świata, w których 
błagają o jedzenie, 
ubrania dla okrycia ciał 
i o poczucie godności, 
jakie niesie możliwość 
zarobienia na swoje 
utrzymanie”.
HENRY B. EYRING, 

„Możliwości, by czynić 
dobro”, Ensign lub 
Liahona, maj 2011, str. 22.

  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 
działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:

□ Będę ćwiczyć w gronie rodzinnym kroki prowadzące do 
lepszego słuchania.
◼ Poproszę członka rodziny, aby opowiedział o wyzwaniu 

lub pytaniu, jakie ma.
◼ Będę stosować się do tych kroków, słuchając tej 

wypowiedzi.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.

WYWOŁANIE SIŁY NOŚNEJ
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

PREZYDENT UCHTDORF: Aby samolot 
oderwał się od ziemi, należy wywołać siłę 
nośną. W aerodynamice siła nośna poja-
wia się wtedy, gdy powietrze opływa skrzy-
dła samolotu w ten sposób, że ciśnienie 
poniżej skrzydła jest większe niż ciśnienie 
nad skrzydłem. Z chwilą, gdy siła nośna, 
działająca ku górze, przekracza wartość 
przyciągania ziemskiego, działającego ku 
dołowi, samolot odrywa się od podłoża i 
zaczyna lecieć.

W podobny sposób możemy wywołać „siłę 
nośną” w naszym życiu duchowym. Gdy 
moc, pchająca nas ku niebu, jest większa niż 
pokusy i cierpienie ściągające nas w dół, mo-
żemy wznieść się i szybować do sfery Ducha.

Chociaż istnieje wiele ewangelicznych 
zasad, które pomagają nam wzbudzać 

„siłę nośną”, chciałbym skoncentrować się 
szczególnie na jednej z nich.

[Modlitwa!]

Modlitwa jest jedną z zasad ewangelii, 
które wywołują „siłę nośną”. Modlitwa 
jest mocą, która wynosi nas ponad nasze 
[ziemskie troski. Modlitwa może wznieść] 
nas przez chmury rozpaczy [lub] ciemności 
ku jasnemu, przejrzystemu widnokręgowi.

Jednym z największych błogosławieństw, 
przywilejów i darów, które mamy jako 
dzieci Ojca Niebieskiego, jest porozumiewa-
nie się z Nim [poprzez modlitwę]. Mo-
żemy opowiadać Mu o naszych życiowych 
doświadczeniach, próbach i radościach. 
Możemy nasłuchiwać celestialnych wskazó-
wek Ducha Świętego [w każdym miejscu i o 
każdym czasie].

(Dieter F. Uchtdorf, „Prayer and the Blue 
Horizon”, Ensign lub Liahona, czer-
wiec 2009, str. 5–6; „Modlitwa i błękitny 
horyzont”, Przesłanie od Rady Prezydenta 
Kościoła na czerwiec 2009; słowa w na-
wiasach pochodzą z wywiadu udzielonego 
przez Prezydenta Uchtdorfa w marcu 2014).

„Musimy prosić o 
pomoc naszego Ojca 
Niebieskiego i szukać 
wzmocnienia przez 
Zadośćuczynienie 
Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Zarówno w 
rzeczach doczesnych, 
jak i duchowych, […] 
pozwala nam [to] stać 
się rozważnymi ofia
rodawcami dla siebie i 
innych”.
ROBERT D. HALES, 

„Stawać się rozważnym 
ofiarodawcą — docześnie 
i duchowo”, Ensign 
lub Liahona, maj 
2009, str. 7–8.

 Dokonaj 
zobowiązania:
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WYTRWAŁOŚĆ
 Zastanów się: W jaki sposób nauczyć się pracy nad zadaniem aż do jego wykona-

nia?

 Obejrzyj: „Only a Stonecutter” [Zwykły kamieniarz] (Nie masz dostępu do 
filmu? Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Jak się nauczyć iść dalej, nawet kiedy jest trudno? Jak pokładanie 
ufności w Panu wpływa na naszą umiejętność wytrwałości?

 Przeczytaj: Wypowiedź Prezydenta Fausta; List do Hebrajczyków 12:1; Nauki i 
Przymierza 58:4 (po prawej).

 Przećwicz: Razem pracujcie nad poznaniem tego wzorca, aby wytrwać i prze-
zwyciężyć wyzwania:
• Przeczytajcie jako grupa każdy z poniższych kroków tego 

wzorca.
• Zwróć się do kogoś w grupie. Zapytajcie siebie nawzajem, czy 

jest jakiś trudny obowiązek lub zadanie, z którym się mierzycie.
• Pomóżcie sobie nawzajem przejść przez cztery kroki wymie-

nione poniżej, rozmawiając o trudnym obowiązku lub zadaniu.
• Zobowiążcie się przed sobą, że wytrwacie — że będziecie cały 

czas dążyć do tego, by dobrze wypełnić dany obowiązek lub 
zadanie.

➊
MIEJ  

POZYTYWNE 
NASTAWIENIE

Wymień otrzymane 
błogosławieństwa.

➋
PAMIĘTAJ O 
WSPÓLNEJ  

PRACY
Poproś o pomoc 
przyjaciół, rówieś
ników, członków 
grupy i inne osoby.

➌
ZASTĄP  
STRACH  
WIARĄ

Unikaj długów. Pa
miętaj, że Pan ma 
wszelką moc. Zwra
caj się do Niego i 
przyjmij Jego wolę.

➍
IDŹ NAPRZÓD, 

BĘDĄC CIERPLIWYM 
I ODWAŻNYM

Nigdy, przenigdy nie 
poddawaj się. Wy
trwaj, mając wiarę.

„Nie padaj ofiarą pokusy, która zniewoliła Lamana i Lemuela. Zapisy wskazują, że kiedy dostali nie lada zadanie 
zdobycia płyt Labana, szemrali, mówiąc, że wyznaczono im trudne zadanie. I w ten sposób stracili możliwość 
wykazania się i swoją nagrodę. Niech wasze nastawienie będzie takie, jak Nefiego: ‘Pójdę i uczynię, co Pan 
nakazał’ (zob. 1 Nefi 3:5–7)”.

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), str. 54.

„Wytrwałość okazują 
ci, którzy […] nie 
poddają się, gdy inni 
mówią: ‘Tego nie da 
się zrobić’ ”.
JAMES E. FAUST, 

„Wytrwałość”, Ensign lub 
Liahona, maj 2005, str. 51.

„Biegnijmy wytrwale 
w wyścigu, który jest 
przed nami”.
LIST DO 
HEBRAJCZYKÓW 12:1.

„Bowiem błogosła
wieństwa przychodzą 
po wielu cierpieniach”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
58:4.

WYTRWAŁOŚĆ9



Moja podstawa: zasady, umiejętności, nawyki

2121

 Przećwicz: Wybierz wyzwanie, z jakim zmaga się twoja rodzina. Wykorzystaj 
powyższy wzorzec i znajdź dwa lub trzy sposoby pójścia naprzód 
z wiarą, ufając, że Bóg pomoże:
  
 

„Spoczywa na nas 
odpowiedzialność, aby 
wznieść się z poziomu 
mierności do umie
jętności, z niepowo
dzenia do osiągnięcia. 
Naszym zadaniem jest 
stać się jak najlepszym. 
Jednym z najwspa
nialszych darów Boga 
jest radość ciągłego 
podejmowania prób, 
ponieważ żadna 
porażka nie musi być 
ostateczna”.
THOMAS S. MONSON, 

„The Will Within”, Ensign, 
maj 1987, str. 68.

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Będę praktykować wytrwałość w sposób wskazany wcześniej.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.

ZWYKŁY KAMIENIARZ
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

STARSZY HOLLAND: John R. Moyle był 
pionierem z Anglii, który przemierzył Stany 
Zjednoczone ciągnąc wózek ręczny. Osiadł 
w Alpine, w Utah, w odległości około 35 
km od Świątyni Salt Lake.

Brigham Young powołał Brata Moyle’a, aby 
był kierownikiem nadzorującym kamienia-
rzy w czasie budowy Świątyni Salt Lake.

By zawsze być w pracy rano przed godz. 
8.00, Brat Moyle wychodził z domu w 
poniedziałki około godz. 2.00 w nocy i 
szedł 35 km. Kończył swój tydzień pracy o 
godz. 17.00 w piątek, a potem szedł pieszo 
do domu, przybywając tam tuż przed pół-
nocą. Każdego tygodnia powtarzał ten sam 
harmonogram przez niemal 20 lat, kiedy 
służył przy budowie świątyni.

Pewnego razu, kiedy był w domu na week-
end, jedna z jego krów podczas dojenia 
uciekając, kopnęła Brata Moyle’a w nogę, 
roztrzaskując kość tuż pod kolanem.

W wiejskich warunkach nie było dobrej 
pomocy medycznej, więc jego rodzina i 
przyjaciele wyciągnęli drzwi z zawiasów i 
przywiązali go pasem do prowizorycznego 
stołu operacyjnego. Następnie wzięli piłę, 
której używali do obcinania gałęzi z pobli-
skiego drzewa i amputowali mu nogę kilka 
centymetrów poniżej kolana.

Kiedy noga w końcu zaczęła zdrowieć, Brat 
Moyle wziął kawałek drewna i wyciął 
sztuczną nogę. Najpierw chodził po domu. 
Potem chodził po podwórzu. W końcu od-
ważył się chodzić dalej po terenach swojej 
posiadłości.

Kiedy poczuł, że może znieść ból, przy-
wiązał nogę paskiem, przeszedł 35 km do 
Świątyni Salt Lake, wspiął się na rusztowa-
nie i z dłutem w ręce wyrzeźbił oświadcze-
nie „Świętość dla Pana”.

(Zob. także Jeffrey R. Holland, „Jak gołę-
bie w nasze okna”, Ensign, maj 2000, str. 
76–77).
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Wskazówka dla 
koordynatora
Pomóż każdej 
osobie skupić się 
na działaniu — nie 
tylko na mówieniu.

UCZCIWOŚĆ
 Zastanów się: Jak myślisz, dlaczego Pan kocha ludzi dla „rzetelności [ich] 

serca”? (Zob. Nauki i Przymierza 124:15).

 Obejrzyj: „What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” [Co da 
człowiek w zamian za duszę swoją?] (Nie masz dostępu do filmu? 
Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Co to znaczy być uczciwym? Na jakie małe sposoby ludzie są 
gotowi oddać swe dusze, aby zdobyć coś w swoim życiu?

 Przeczytaj: Zasady Wiary 1:13; Mosjasz 4:28; Ks. Joba 27:5 (po prawej).

 Przećwicz: Oceń siebie w następujących dziedzinach.

Wpisz numer przy każdej pozycji, aby wskazać, jak często tak się zachowujesz.  
1 = nigdy, 2 = czasami, 3 = często, 4 = prawie zawsze, 5 = zawsze
 ___1. Dotrzymuję wszystkich złożonych przeze mnie obietnic, zobowiązań i 

przymierzy.
 ___2. Jestem całkowicie wierny/a temu, co mówię i zapisuję.
 ___3. Nie wyolbrzymiam, aby sprawić wrażenie, że coś zdaje się lepsze niż w 

rzeczywistości.
 ___4. Zwracam wszystko, co pożyczam i nie biorę rzeczy, które do mnie nie należą.
 ___5. Jestem całkowicie wierny/a swemu małżonkowi/małżonce słowem i czynem.
 ___6. Nigdy nie oszukuję, nawet kiedy wiem, że nikt mnie na tym nie przyłapie.
 ___7. Kiedy znajdę coś, co do mnie nie należy, zwracam to właścicielowi.
 ___8. Zawsze zwracam pożyczone pieniądze, łącznie z pożyczką z kościelnego NFE.

UCZCIWOŚĆ

„Wierzymy w 
uczciwość”.
ZASADY WIARY 1:13.

„I pragnę, abyście pa
miętali, że ktokolwiek 
spośród was pożycza 
od swego bliźniego, 
powinien zwrócić, 
co pożyczył, jak się 
zgodził, w innym wy
padku popełnia grzech 
i możliwe, że przyczyni 
się także do popeł
nienia grzechu przez 
swego bliźniego”.
MOSJASZ 4:28.

„Mojej niewinności 
będę bronił aż do 
śmierci”.
KS. JOBA 27:5.

10

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Będę okazywać uczciwość każdego dnia.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę.
□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.
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CO DA CZŁOWIEK W ZAMIAN ZA DUSZĘ SWOJĄ?
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

STARSZY ROBERT C. GAY: Zbawiciel 
zadał niegdyś Swoim uczniom następujące 
pytanie: „Co da człowiek w zamian za 
duszę swoją?”.

Wiele lat temu mój ojciec nauczył mnie, że 
pytanie to należy uważnie rozważyć. Kiedy 
dorastałem, rodzice przydzielali mi prace 
domowe i płacili kieszonkowe za wykonaną 
pracę. Często korzystałem z tych pienię-
dzy — z tygodniówki nieco większej niż 50 
centów — żeby kupić bilety do kina. Bilet 
do kina dla jedenastolatka kosztował wtedy 
25 centów. Pozostałe 25 centów mogłem 
wydać na batoniki, które kosztowały po 5 
centów za sztukę. Kino i pięć batoników! 
Życie nie mogło być lepsze!

Wszystko szło jak po maśle aż skończy-
łem 12 lat. Stojąc pewnego popołudnia w 
kolejce, zdałem sobie sprawę, że bilet dla 
dwunastolatka kosztował 35 centów, co 
oznaczało dwa batoniki mniej. Nie byłem 
przygotowany do poniesienia takiej ofiary, 
więc wytłumaczyłem sobie: „Wyglądam 
przecież tak samo jak w zeszłym tygodniu”. 
Następnie podszedłem do okienka i poprosi-
łem o bilet za 25 centów. Bileterka niczego 
nie zauważyła i kupiłem sobie jak zwykle 
pięć batoników zamiast trzech.

Zachwycony swoim osiągnięciem pośpie-
szyłem do domu, aby podzielić się swoim 
sukcesem z tatą. Słuchając mojej opowieści, 
nie powiedział ani słowa. Kiedy skończy-
łem, po prostu spojrzał na mnie i zapytał: 
„Synu, czy sprzedałbyś swoją duszę za 
pięć centów?”. Jego słowa przeszyły moje 
dwunastoletnie serce. Była to lekcja, której 
nigdy nie zapomniałem.

(Robert C. Gay, „Co da człowiek w zamian 
za duszę swoją?” Ensign lub Liahona, 
listopad 2012, str. 34).

„Uczciwość oznacza, 
że zawsze czynimy to, 
co właściwe i dobre, 
niezależnie od bezpo
średnich konsekwencji. 
Oznacza to bycie pra
wym, które wypływa 
z głębi duszy i nie 
przejawia się jedynie 
w naszym postępo
waniu, ale przede 
wszystkim w naszych 
myślach i sercu […]. 
Małe kłamstwo, małe 
oszustwo czy wzięcie 
niewielkiej ilości tego, 
co nie jest nasze, jest 
w oczach Pana nie do 
zaakceptowania […]. 
Doskonałą nagrodą za 
uczciwość jest stałe 
towarzystwo Ducha 
Świętego, […] [który 
będzie] nami kiero
wał we wszystkich 
przedsięwzięciach”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

„Personal Integrity”, 
Ensign, maj 1990, 
str. 30–33.
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POSZUKIWANIE WIEDZY I ZDOBYWANIE WYKSZTAŁCENIA
 Zastanów się: Prorocy powiedzieli, że wykształcenie jest kluczem do kreowania 

możliwości. Jakie widziałeś dowody na prawdziwość tego stwier-
dzenia?

 Obejrzyj: „The Glory of God Is Intelligence” [Inteligencja jest chwałą Bożą] 
(Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na następnej stronie).

 Przedyskutuj: Dlaczego Alexander uważa, że nauka trwająca całe życie jest ważna? 
Co sądzi Emelda na temat wykształcenia i pilnego studiowania? 
W jaki sposób pomogła jej pożyczka z NFE? Czy był to dobry 
powód, by zaciągnąć pożyczkę?

 Przeczytaj: Nauki i Przymierza 88:118–119; Handbook 2 [Podręcznik 2], 6.1.1 
(po prawej).

 Przećwicz: Możemy ciągle uczyć się przez całe nasze życie. W pustych miej-
scach poniżej zapisz, czego się ostatnio nauczyłeś dzięki wypisa-
nym obok zasobom.

 Przedyskutuj: W jaki sposób możesz nadal uczyć się i wzrastać każdego dnia?

ZASOBY WIEDZY COŚ, CZEGO SIĘ OSTATNIO NAUCZY
ŁEM DZIĘKI TYM ZASOBOM

Otaczający mnie ludzie, 
moi przywódcy

Doświadczenia życiowe

Książki i media

Klasa/nauczyciele

Pisma święte, świątynia, 
Duch Święty

„Szukajcie pilnie i 
uczcie jeden drugiego 
słów mądrości; szu
kajcie w najlepszych 
księgach słów mądro
ści; szukajcie wiedzy, 
przez naukę jak i przez 
wiarę […]. Ustanówcie 
dom […] nauki”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
88:118–119.

„[Członkowie Kościoła] 
powinni doskonalić 
swą zdolność czyta
nia, pisania i podstaw 
matematyki. Powinni 
zdobyć możliwie naj
lepsze wykształcenie, 
włączając szkolnictwo 
powszechne i zawo
dowe, jeśli istnieją 
takie możliwości”.
HANDBOOK 2, 6.1.1.

POSZUKIWANIE WIEDZY I 
ZDOBYWANIE WYKSZTAŁCENIA11
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  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 
działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:

□ Będę szukać możliwości uzyskania wiedzy i napiszę, czego 
się nauczyłem.

□ Będę nauczać rodzinę o różnych źródłach, z których 
można czerpać wiedzę przez całe życie. Zastanów się, w 
jaki sposób rodzina może zdobyć większe wykształcenie — 
zarówno dorośli, jak i dzieci.

□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.

INTELIGENCJA JEST CHWAŁĄ BOŻĄ
Jeśli nie możesz obejrzeć tego filmu, przeczytaj z kimś tekst z podziałem na role.

NARRATOR: Alexander to Peruwiańczyk, 
który poświęcił swe życie zdobywaniu 
wiedzy i nauczaniu. Opowiedział swoją 
historię:

ALEXANDER: Kiedy byłem młody, mój 
ojciec uczył nas, abyśmy studiowali i cenili 
wykształcenie.

Są dwie rzeczy, jakie możemy zrobić, by 
iść naprzód i rozwijać się w tym życiu. Po 
pierwsze: być wiernym i wytrwać do końca. 
Po drugie: studiować i uczyć się.

W moim życiu przekonałem się, że wy-
kształcenie jest kluczem do zdobycia doczes-
nych środków, aby osiągnąć nasze cele.

Kiedy pojechałem na misję, miałem 
niewielką wiedzę o ewangelii, ale miałem 
pragnienie robienia tego, co właściwe i 
uczenia się.

Nie byłem w jakiejś klasie, ale uważam, że 
misja była najwspanialszym czasem nauki 
mojego życia.

Wszędzie korzystam z możliwości nauki: w 
domu, w pracy, w kościele, na uniwersyte-
cie, a nawet w autobusie. Zawsze chcę się 
czegoś nauczyć.

Świątynia to najważniejsze miejsce w 
moim życiu i najlepsza szkoła na ziemi.

NARRATOR: Emelda jest nawróconą z RPA, 
która zrealizowała swoje marzenie dzięki 
pożyczce z Nieustającego Funduszu Eduka-
cyjnego. Dzieli się swoim świadectwem:

EMELDA: Tego, że jestem najlepszą 
studentką, nie zawdzięczam sobie. Za-
wdzięczam to Kościołowi! Wiedziałam, że 
przystąpienie do Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich wzniesie 
mnie do wyższych duchowych światów, ale 
nigdy nie wyobrażałam sobie, że otworzą się 
przede mną drzwi edukacji akademickiej […].

Uczenie się ewangelii było dla mnie praw-
dziwym przebudzeniem. Zdałam sobie 
sprawę, że odpowiadam za własne przezna-
czenie […]. Bez względu na obecne okolicz-
ności i na to, jakie mogę mieć uczucia, nie 
mam wątpliwości, że Ojciec Niebieski ma 
dla mnie dobry plan.

„Mamy obowiązek 
i wyzwanie, aby 
zająć swoje miejsce 
w świecie biznesu, 
nauki, rządu, me
dycyny, edukacji i w 
każdej innej godnej 
uwagi i konstruktyw
nej dziedzinie życia. 
Jesteśmy zobligowani, 
aby szkolić nasze ręce 
i umysły, by wyróżniać 
się w świeckiej pracy 
celem błogosławienia 
całej ludzkości”.
GORDON B. HINCKLEY, „A 
City upon a Hill”, Ensign, 
lipiec 1990, str. 5.

 Dokonaj 
zobowiązania:
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KONCENTRACJA, OTRZYMANIE OBRZĘDÓW
 Zastanów się: Co powstrzymuje mnie od robienia tego, co jest najważniejsze?

 Obejrzyj: „Doing What Matters Most” [Robienie tego, co jest najważniejsze] 
(Nie masz dostępu do filmu? Przeczytaj tekst na następnej stro-
nie).

 Przedyskutuj: Jakie są mało znaczące rzeczy, na które ludzie marnują swój czas? 
Pan nakazał Józefowi Smithowi, aby budować świątynie nawet w 
sytuacji, kiedy członkowie Kościoła byli bardzo biedni. Dlaczego?

 Przeczytaj: Nauki i Przymierza 84:20; 136:4; 1 Nefi 18:2–3 (po prawej).

 Przeczytaj: „Prawo dotyczące gleby” (na następnej stronie)

 Przedyskutuj: Co Pan objawił Starszemu Widtsoe w świątyni? Co Pan objawił Ne-
fiemu na górze?
Dlaczego ważne jest, by być godnym rekomendacji świątynnej, 
kiedy dążymy do samowystarczalności?
Razem z partnerem przeczytaj poniższy fragment pisma świętego. 
Co to znaczy dla ciebie, że dzięki oddawaniu czci Bogu w świą-
tyni jesteśmy przygotowani do otrzymania każdej rzeczy po-
trzebnej w naszym życiu? Porozmawiajcie o tym, co to znaczy w 
twoim życiu i jaki jest twój cel związany z samowystarczalnością.

„I spraw, Święty Ojcze, aby wszyscy ci, co będą oddawać cześć 
w tym domu, […] przygotowani byli, aby otrzymać wszystko, co 
potrzebne”.

Nauki i Przymierza 109:14–15.

„W jego obrzędach 
ukazana jest moc 
Boga”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
84:20.

„I takie będzie nasze 
przymierze — że 
chodzić będziemy w 
zgodzie ze wszystkimi 
obrzędami Pana”.
NAUKI I PRZYMIERZA 
136:4.

„Budowałem [statek], 
jak mi Pan pokazał, a 
więc nie było to sposo
bem ludzi. I ja, Nefi, 
chodziłem często na 
górę i modliłem się do 
Pana, i Pan objawiał 
mi doniosłe rzeczy”.
1 NEFI 18:2–3.

KONCENTRACJA, 
OTRZYMANIE OBRZĘDÓW12

 Dokonaj 
zobowiązania:
  Dokonaj zobowiązania, że w ciągu tygodnia podejmiesz poniższe 

działania. Zaznacz kwadraciki, kiedy ukończysz każde zadanie:
□ Każdego dnia będę godny wejścia do świątyni.
□ Będę nauczać tej zasady swoją rodzinę. Będę nauczać, 

że obecność w świątyni pomoże im odnieść sukces pod 
względem duchowym i doczesnym; przedyskutuję z 
nimi, co muszę zrobić, aby otrzymać moc Pana, która 
płynie dzięki obrzędom świątynnym.

□ Będę nadal stosować wcześniejsze podstawowe zasady.
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ROBIENIE TEGO, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE
Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

NARRATOR: Ciemną grudniową nocą na 
Florydzie rozbił się samolot. Zginęło ponad 
100 osób. Od bezpiecznego lotniska dzieliły 
ich zaledwie 32 km.

PREZYDENT UCHTDORF: Po wypadku 
śledczy próbowali określić jego przyczynę. 
Podwozie było poprawnie wysunięte. Stan 
techniczny samolotu nie budził zastrze-
żeń. Wszystko działało dobrze — wszystko 
oprócz jednej rzeczy: jednej przepalonej 
żarówki. Przez tę małą żaróweczkę — 

wartą może 20 centów — rozpoczął się ciąg 
wydarzeń, który ostatecznie doprowadził do 
tragicznej śmierci ponad 100 osób.

Oczywiście, że niedziałająca żarówka nie 
spowodowała wypadku, wydarzył się on, 
ponieważ załoga skupiła uwagę na czymś, 
co wydawało się istotne w tamtej chwili — 
tracąc z pola widzenia to, co miało naj-
większe znaczenie.

Skłonność do skupiania się na tym, co nie 
ma znaczenia kosztem tego, co najistot-
niejsze, zdarza się nie tylko pilotom, lecz 
wszystkim. Wszyscy jesteśmy narażeni na 
to ryzyko […]. Czy [jesteśmy skupieni] na 
tych małych ulotnych sprawach, które mają 
znaczenie tylko przez chwilę, czy może [na 
rzeczach najważniejszych]?

(Dieter F. Uchtdorf, „Wykonujemy wielką 
pracę i nie możemy jej przerwać”, Ensign 
lub Liahona, maj 2009, str. 59–60).

PRAWO DOTYCZĄCE GLEBY
STARSZY WIDTSOE: Przez kilka lat, 
dzięki dotacjom federalnym, razem z 
zespołem pracowników zgromadziłem wiele 
danych na temat wilgotności gleby, ale nie 
potrafiłem wyodrębnić żadnego ogólnego 
prawa, które tym rządziło. W końcu się 
poddałem.

Tego dnia razem z żoną udałem się do 
świątyni, aby zapomnieć o porażce. W trze-
ciej sali obdarowań, zupełnie niespodziewa-

nie, przyszło rozwiązanie, które już dawno 
było opublikowane […].

To jest właśnie dar dany tym, którzy 
wchodzą do świątyni jak należy, ponieważ 
jest to miejsce, w którym mogą pojawić się 
objawienia. Składam wam moje osobiste 
świadectwo, że tak się dzieje.

(W: Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, str. 156–157).

„Pan będzie nam 
błogosławił, jeżeli 
będziemy uczestniczyć 
w świętych obrzędach 
świątyni. Te błogosła
wieństwa nie będą się 
ograniczać do naszej 
służby świątynnej. 
Będziemy błogosła
wieni we wszystkich 
naszych sprawach. 
Będziemy godni tego, 
aby Pan interesował 
się zarówno naszymi 
duchowymi, jak i do
czesnymi sprawami”.
BOYD K. PACKER, 
The Holy Temple 
(1980), str. 182.
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IDŹ NAPRZÓD I SŁUŻ
 Zastanów się: W oparciu o fragmenty z pism świętych i cytat po prawej stronie 

odpowiedz: W jaki sposób zatracenie się w służbie tak naprawdę 
wyzwala nas?

 Przeczytaj: Teraz, kiedy ukończyłeś program Moja podstawa, zachęcamy cię, byś 
ponownie zastanowił się nad radami udzielonymi podczas oma-
wiania zasady 7. Prezydent Uchtdorf powiedział:

 Przedyskutuj: W jaki sposób służba innym ludziom otwiera „okna niebios” w 
twoim życiu?

 Przećwicz: Razem ze swoją grupą lub rodziną stwórz plan wykonania jednego z 
następujących zadań:
 1. Przysłuż się swojej społeczności. Możesz służyć chorym w 

szpitalu, zanieść jedzenie do domu dziecka lub wybrać inną 
działalność.

 2. Odwiedź razem z rodziną najbliższe 
centrum historii rodziny. Zgromadź 
dane o swojej rodzinie, korzystając 
z broszury Moja rodzina: Historie, 
które nas zbliżają. Następnie udaj się 
do świątyni i dokonaj obrzędów za 
zmarłych członków swojej rodziny.

 3. Zgłoś się na ochotnika do centrum 
samowystarczalności lub służ jako 
koordynator. Bądź mentorem dla 
kogoś, kto znajduje się na drodze do 
samowystarczalności.

„Bezinteresowne akty służby i poświęcenia oczyszczają naszego 
ducha, usuwają bielma z naszych duchowych oczu i otwierają 
okna niebios. Kiedy stajemy się odpowiedzią na czyjąś modlitwę, 
często okazuje się, że znajdujemy odpowiedź na własną”.

Dieter F. Uchtdorf, „Czekając na drodze do Damaszku”, Ensign lub Lia
hona, maj 2011, str. 76

ZADANIE KOŃCOWE

„Bo kto by chciał 
życie swoje zachować, 
utraci je, a kto by 
utracił życie swoje dla 
mnie, odnajdzie je”.
EW. MATEUSZA 16:25.

„Gdy służycie bliźnim, 
służycie swemu Bogu”.
MOSJASZ 2:17.

„Celem zarówno do
czesnej, jak i duchowej 
samowystarczalności, 
jest umożliwienie 
wszystkim stanięcia 
pewnie na własnych 
nogach, abyśmy 
mogli pomagać innym 
osobom będącym w 
potrzebie”.
ROBERT D. HALES, 

„Wejrzenie w siebie: 
sakrament, świątynia 
i służba pełna 
poświęcenia”, Ensign lub 
Liahona, maj 2012, str. 36.

 Moja rodzina
  Historie, które nas zbliżają 

„Szczególnie zachęcamy młodzież i mło-
dych dorosłych stanu wolnego, aby podczas 
pracy świątynnej korzystali z nazwisk osób 
ze swojej rodziny lub nazwisk przodków 

dostarczonych przez członków z ich okręgu 
i palika. Przywódcy kapłańscy powinni 

zadbać o to, aby młodzi ludzie i ich rodziny 
poznali doktrynę o tym, że ich serca mają 

się zwrócić ku ich ojcom, oraz błogosławień-
stwa płynące z uczęszczania do świątyni”.

List od Rady Prezydenta Kościoła, 8 października 2012 r.
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ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Ja,  wziąłem/wzięłam udział w zajęciach 
grupy poznającej zasady samowystarczalności zorganizowanych przez Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i spełniłem/am poniższe 
wymagania konieczne do ich ukończenia:

Uczestniczyłem/am w co najmniej 10 z 12 spotkań.

Praktykowałem/am wszystkie 12 zasad i nauczałem/am ich swoją rodzinę.

Ukończyłem/am zadanie końcowe.

Praktykowałem/am i budowałem/am podstawę samowystarczalności opartą o 
umiejętności, zasady i nawyki. Będę z nich korzystać przez całe życie.

Imię i nazwisko uczestnika  Podpis uczestnika  Data 

Poświadczam, że uczestnik wypełnił wymagania wymienione powyżej.

Imię i nazwisko koordynatora  Podpis koordynatora  Data 

Uwaga: Niniejsze zaświadczenie może być wydane w późniejszym terminie przez komitet 
ds. samowystarczalności w paliku lub dystrykcie.

„Jakimi ludźmi powinniście więc być? Zaprawdę  
powiadam wam, że na Moje podobieństwo”.
3 NEFI 27:27

CZY NADAL BĘDZIESZ PODĄŻAŁ 
ŚCIEŻKĄ KU SAMOWYSTARCZALNOŚCI?



DZIAŁAJ
 codziennie 

odpowiedzialnie
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