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W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich wszyscy jesteśmy nauczy-
cielami i wszyscy jesteśmy uczniami. Do 

wszystkich przychodzi to łagodne zaproszenie od naszego 
Pana: „Uczcie się ode mnie […], a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych” 1.

Zapraszam wszystkich świętych w dniach ostatnich, 
aby zastanowili się nad swoimi wysiłkami wkładanymi 
w nauczanie oraz uczenie się, a czyniąc to, patrzyli na 
Zbawiciela jako Przewodnika. Wiemy, że „[przyszedł] od 
Boga jako nauczyciel” 2 i był kimś więcej niż zwyczajnym 
nauczycielem. Ten, który nauczył nas, by kochać Pana 
naszego Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i 
całego umysłu, oraz aby miłować bliźniego jak siebie sa-
mego, jest Nauczycielem–Mistrzem i Przykładem doskona-
łego życia.

On był tym, który głosił: „[Przyjdźcie i naśladujcie] 
mnie” 3. „Dałem wam przykład” 4.

Jeśli się nie nawrócicie
Jezus nauczał prostej, lecz jakże doniosłej prawdy, 

zapisanej w Ew. Mateusza. Kiedy wraz z uczniami zeszli z 
Góry Przemienienia, zatrzymali się w Galilei, a potem po-
szli do Kafarnaum. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa, 
pytając:

„Kto też jest największy w Królestwie Niebios?

A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich […]
i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawró-

cicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios” 5.

W Kościele celem nauczania ewangelii nie jest prze-
lewanie informacji do umysłów dzieci Bożych czy to w 
domu, czy w klasie, czy też na polu misyjnym. Nie chodzi 
o to, żeby pokazać, jak wiele wie rodzic, nauczyciel czy 
misjonarz. Nie chodzi też jedynie o to, aby pogłębić wie-
dzę na temat Zbawiciela i Jego Kościoła.

Podstawowym celem nauczania jest pomoc synom i 
córkom Ojca Niebieskiego w powrocie do Jego obecno-
ści i cieszeniu się wraz z Nim życiem wiecznym. Aby to 
zrobić, nauczanie ewangelii musi zachęcić ich do codzien-
nego podążania ścieżką bycia uczniem oraz dotrzymywa-
nia świętych przymierzy. Celem jest zainspirowanie każdej 
osoby do myślenia, odczuwania, a następnie stosowania 
w życiu zasad ewangelii. Zadaniem jest więc rozwinię-
cie wiary w Pana Jezusa Chrystusa i nawrócenie do Jego 
ewangelii.

Nauczanie, które błogosławi, nawraca i zbawia, jest 
nauczaniem, które odwzorowuje przykład Zbawiciela. 
Nauczyciele naśladujący przykład Zbawiciela, kochają i 
służą tym, których nauczają. Inspirują swoich słuchaczy 
wiecznymi lekcjami o boskiej prawdzie. Ich życie jest 
warte naśladowania.
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Kochajcie i służcie
Cała posługa Zbawiciela to przykład miłości bliźniego. 

W rzeczy samej, Jego miłość i służba często były Jego lek-
cją. Podobnie nauczyciele, których pamiętam najlepiej, to 
ci, którzy znali, kochali i troszczyli się o swoich uczniów. 
Poszukiwali zagubionej owcy. Dawali lekcje życia, które 
zawsze będę pamiętać.

Jednym z takich nauczycieli była Lucy Gertsch. Znała 
każdego ucznia. Zawsze dzwoniła do tych, którzy opu-
ścili spotkanie niedzielne albo po prostu nie przychodzili. 
Wiedzieliśmy, że jej na nas zależy. Żadne z nas nigdy nie 
zapomniało ani jej, ani jej lekcji.

Wiele lat później, kiedy życie Lucy dobiegało końca, 
przyszedłem do niej z wizytą. Wspominaliśmy te dawne 
czasy, kiedy była naszą nauczycielką. Rozmawialiśmy o 
każdym z uczniów naszej klasy i o tym, co każdy z nich 
teraz robi. Jej miłość i troska przetrwały całe życie.

Uwielbiam zalecenie Pana z Nauk i Przymierzy:
„I daję wam przykazanie, że macie nauczać jeden dru-

giego doktryny królestwa.
Uczcie pilnie, a łaska moja będzie wam towarzyszyć” 6.
Lucy Gertsch nauczała pilnie, ponieważ kochała 

niestrudzenie.

Oferujcie nadzieję i prawdę
Apostoł Piotr radził: „[Bądźcie] zawsze gotowi do 

obrony przed każdym, domagającym się od was wytłuma-
czenia się z nadziei waszej” 7.

Możliwe, że największa nadzieja, jaką może zaoferować 
nauczyciel, jest nadzieja, która znajduje się w prawdach 
ewangelii Jezusa Chrystusa.

„I jaką powinniśmy mieć nadzieję? — zapytał Mor-
mon. — Oto powiadam wam, powinniście mieć nadzieję, 
że zmartwychwstaniecie i będziecie mieli życie wieczne 
dzięki zadośćuczynieniu Chrystusa i Jego zmartwychwsta-
niu i że stanie się to […] ze względu na waszą wiarę” 8.

Nauczyciele, wznieście swoje głosy i świadczcie o 
prawdziwej naturze Boskiej Trójcy. Składajcie świadec-
two o Księdze Mormona. Wyrażajcie chwalebne i piękne 
prawdy zawarte w planie zbawienia. Używajcie zatwier-
dzonych przez Kościół materiałów, szczególnie pism świę-
tych, aby nauczać prawd przywróconej ewangelii Jezusa 
Chrystusa w ich czystości i prostocie. Pamiętajcie zalecenie 
Zbawiciela: „Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich 
żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie” 9.

Pomóżcie dzieciom Boga zrozumieć, co jest prawdziwe 
i ważne w tym życiu. Pomóżcie im rozwinąć siłę do wy-
boru ścieżek, które bezpiecznie utrzymają je na drodze ku 
życiu wiecznemu.

Nauczajcie prawdy, a Duch Święty wspomoże wasze 
starania.

„Uczcie się ode mnie”
Ponieważ Jezus Chrystus był doskonale posłuszny i 

podległy Swojemu Ojcu, „przybywało [Mu] mądrości i 
wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” 10. Czy jesteśmy zdeter-
minowani, aby czynić podobnie? Tak, jak Jezus „otrzymał 
łaskę po łasce” 11, tak i my musimy cierpliwie i wytrwale 
poszukiwać światła oraz wiedzy od Boga podczas podej-
mowanych wysiłków, aby uczyć się ewangelii.

Słuchanie jest podstawowym elementem uczenia 
się. Przygotowując się do bycia nauczanym, w duchu 
modlitwy poszukujemy natchnienia oraz potwierdzenia 
od Ducha Świętego. Rozważamy, modlimy się, stosujemy 
w życiu lekcje ewangelii oraz poszukujemy woli Ojca 
względem nas 12.

Jezus „nauczał […] wielu rzeczy w podobieństwach” 13, 
które wymagają uszu, które słyszą, oczu, które widzą oraz 
serc, które rozumieją. Jeśli będziemy żyć godnie, to wy-
raźniej usłyszymy podszepty Ducha Świętego, który może 
„[nauczyć nas] wszystkiego i [przypomnieć nam] wszystko, 
co [nam powiedział]” 14.

Kiedy odpowiadamy na łagodne zaproszenie Pana 
„uczcie się ode mnie”, udziela On nam Swej boskiej 
mocy. Idźmy zatem naprzód w duchu posłuszeństwa, 
podążając za naszym Wzorem, nauczając, tak jak On 
chce, abyśmy nauczali oraz ucząc się, tak jak On chce, 
żebyśmy się uczyli.

PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 11:29.
 2. Ew. Jana 3:2.
 3. Ew. Łukasza 18:22.
 4. 3 Nefi 18:16.
 5. Ew. Mateusza 18:1–3; kursywa dodana.
 6. Nauki i Przymierza 88:77–78.
 7. I List Piotra 3:15.
 8. Moroni 7:41.
 9. Ew. Jana 5:39.
10. Ew. Łukasza 2:52.
11. Nauki i Przymierza 93:12.
12. Zob. Ew. Jana 5:30.
13. Ew. Marka 4:2.
14. Ew. Jana 14:26.
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NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Monson zaprasza nas, abyśmy „zastanowili 
się nad swoimi wysiłkami, wkładanymi w nauczanie 
oraz uczenie się, a czyniąc to, [abyśmy] patrzyli na Zba-
wiciela jako Przewodnika”. Możesz rozważyć badanie 
pism świętych z tymi, których odwiedzasz, aby dostrzec 
sposoby, na jakie nauczał oraz uczył się Jezus Chrystus. 
Możesz zacząć od niektórych fragmentów z pism świę-
tych, do których odniósł się Prezydent Monson, takich 
jak: Ew. Mateusza 11:29, Ew. Jana 5:30 oraz Ew. Marka 
4:2. Możesz omówić, w jaki sposób to, czego się nauczy-
liście o Chrystusie, pomoże wam w otrzymaniu Jego 
boskiej mocy.

DZIECI
Uczenie się o Jezusie

Duch Święty daje nam pełne spokoju uczucia, aby 
pomóc nam dowiedzieć się, że Jezus jest praw-

dziwy i nas kocha. Napisz lub narysuj coś, czego nauczy-
łeś się o Jezusie.
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„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy  
człowieka na obraz nasz,  

podobnego do nas […].
I stworzył Bóg człowieka na 

obraz swój. Na obraz Boga stwo-
rzył go. Jako mężczyznę i niewiastę 
stworzył ich” (I Ks. Mojżeszowa 
1:26–27).

Bóg jest naszym Ojcem Niebie-
skim i stworzył On nas na Swój 
obraz. Prezydent Thomas S. Monson 
na temat tej prawdy powiedział: 
„Bóg, nasz Ojciec, ma uszy, dzięki 
którym słyszy nasze modlitwy. Ma 
oczy, którymi widzi nasze uczynki. 
Ma usta, którymi do nas przemawia. 
Ma serce, którym może odczu-
wać współczucie i miłość. Jest On 
prawdziwy. On żyje. Jesteśmy Jego 
dziećmi stworzonymi na Jego obraz. 
Wyglądamy tak jak On, a On jest 
podobny do nas” 1.

„Święci w dniach ostatnich 
postrzegają wszystkich ludzi jako 
dzieci Boga w pełnym i całkowi-
tym tego znaczeniu; uważają każdą 
osobę za mającą boskie pocho-
dzenie oraz potencjał” 2. Każdy jest 
umiłowanym duchowym synem lub 
córką niebiańskich rodziców” 3.

Stworzeni na podobieństwo Boga

„[Prorok] Józef Smith dowie-
dział się również, że Bóg pragnie, 
aby Jego dzieci otrzymały ten sam 
rodzaj wyniesionej egzystencji, w 
której On sam uczestniczy” 4. Bóg 
powiedział: „Albowiem to dzieło 
moje i chwała moja — by przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” (Mojżesz 1:39).

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
I Ks. Mojżeszowa 1:26–27;  
I List do Koryntian 3:17;  
Nauki i Przymierza 130:1

Z pism świętych
W Księdze Mormona brat Jereda 

poszukiwał sposobu, aby pod-
świetlić osiem barek, które były 
przeznaczone do przetransportowa-
nia Jeredów przez wody do ziemi 
obiecanej. „Wytopił [on] ze skały 
szesnaście kamyków” i modlił się, 
żeby Bóg „[dotknął] tych kamyków” 
Swoim palcem, „aby świeciły w 
ciemności”. Wtedy Bóg „wyciągnął 
rękę i dotknął każdego z kamy-
ków”. Zasłona została zdjęta z oczu 
brata Jereda i „zobaczył palec Pana, 

a był on jak palec człowieka […].
I Pan zapytał go: Czy uwierzysz 

w to, co ci powiem? — 
I brat Jereda odpowiedział — 

[Tak, Panie]”.
Wtedy „Pan mu [bratu Jereda] 

się ukazał” i powiedział: „Czy 
widzisz, że zostałeś stworzony na 
Moje podobieństwo? Oto wszy-
scy ludzie zostali stworzeni na 
początku na Moje podobieństwo” 
(zob. Eter 3:1–17).
PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „I Know That My 

Redeemer Lives”, w: Conference Report, 
kwiecień 1966, str. 63.

2. Gospel Topics, „Becoming Like God”, 
topics.lds.org; zob. także Mojżesz 7:31–37.

3. Dokument „Rodzina: Proklamacja dla 
świata”, Liahona, listopad 2010, str. 129.

4. Gospel Topics, „Becoming Like God”, 
topics.lds.org; zob. także Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), str. 221.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie rozmawiać. W jaki sposób zrozumienie dokumentu „Rodzina: Proklamacja 
dla świata” przyczyni się do wzrostu waszej wiary w Boga i pobłogosławi osoby, nad 
którymi macie pieczę poprzez odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.

Zastanów się
W jaki sposób wiedza o tym, 
że każda osoba jest stworzona 
na obraz Boga, pomaga nam 
w naszych relacjach z innymi 
ludźmi?

Wiara, Rodzina, Służba


