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Wskazówki dla nauczyciela

W tym roku przedmiotem studiów sà Nauki i Przymierza oraz Historia KoÊcio∏a.
Nauki i Przymierza to zbiór proroctw, wizji, przykazaƒ i nauk przekazanych przez
Proroka Józefa Smitha i niektórych spoÊród jego nast´pców w Prezydium KoÊcio∏a.
Prorok okreÊli∏ ten tom pism Êwi´tych jako „podwalin´ KoÊcio∏a w tych dniach
ostatnich, i dobrodziejstwo dla Êwiata wykazujàce, ˝e klucze tajemnic królestwa
naszego Zbawiciela ponownie powierzono cz∏owiekowi” (wst´p do NiP 70).
Objawienia zawarte w tej ksi´dze przeplatajà si´ z historià KoÊcio∏a i zosta∏y dane
„w odpowiedzi na modlitwy, w czasach potrzeby i [...] [dotyczà] prawdziwych
sytuacji [...] [i] prawdziwych ludzi” (ObjaÊnienia wst´pne do Nauk i Przymierzy).

Podczas nauczania z Nauk i Przymierzy oraz o historii KoÊcio∏a, b´dziesz mieç
okazj´ pomóc swoim uczniom, aby docenili przesz∏oÊç, zdobyli si∏´ na czas
obecny i nadziej´ na przysz∏oÊç. Prezydent Gordon B. Hinckley oÊwiadczy∏:

„Jak˝e chwalebna jest historia tego wspania∏ego dzie∏a. Przepe∏nia jà heroizm,
odwaga, Êmia∏oÊç i wiara. Jak cudowna jest teraêniejszoÊç, gdy zdà˝amy naprzód,
by b∏ogos∏awiç ˝ycie ludzi, gdziekolwiek us∏yszà oni nowin´ g∏oszonà przez s∏ugi
Pana. Jak cudowna b´dzie przysz∏oÊç, kiedy Wszechmogàcy roztoczy Swe wielkie
dzie∏o, odmieniajàc na dobre wszystkich, którzy przyjmà Jego ewangeli´ i b´dà
˝yç wed∏ug niej, udzielajàc nawet Swych wiecznych b∏ogos∏awieƒstw Swoim
synom i córkom ze wszystkich pokoleƒ, dzi´ki bezinteresownej pracy tych,
których serca przepe∏nia mi∏oÊç do Zbawiciela Êwiata” (w: Conference Report,
paêdz. 1995, 95 lub Ensign, list. 1995, 72).

Cele kursu Lekcji tego kursu nie studiuje si´ sekwencjami lub rozdzia∏ po rozdziale,
koncentrujà si´ one na g∏ównych tematach, jakich dotyczà nauki zawarte w
Naukach i Przymierzach oraz historii KoÊcio∏a. Przygotowano je w taki sposób,
by pomog∏y ci:

1. Nauczaç doktryn, obrz´dów i przymierzy przywróconej ewangelii, które sà
niezb´dne, aby jednostki i rodziny mog∏y przyjÊç do Chrystusa i odziedziczyç
˝ycie wieczne.

2. Nauczaç toczàcej si´ historii przywróconego KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa.

3. Zapraszaç do klasy Ducha.

4. Pomóc uczestnikom zaj´ç zrozumieç i pokochaç pisma Êwi´te.

5. Pomóc uczestnikom zaj´ç stosowaç prawdy ewangelii w swym ˝yciu.

6. Zach´caç uczestników zaj´ç, by si´ nawzajem nauczali i wzmacniali.

7. Pomagaç uczestnikom zaj´ç w zrozumieniu, jak wa˝na jest ich w∏asna rola
w historii KoÊcio∏a — ˝e przej´li wspania∏e dziedzictwo i ˝e mogà odnaleêç
radoÊç w obowiàzku, jakim jest posuwanie naprzód pracy Pana.



Materia∏y, z których 
powinieneÊ 
korzystaç

Przygotowujàc si´ do nauczania lekcji, powinieneÊ korzystaç z nast´pujàcych
materia∏ów:

1. Pism Êwi´tych (zob. „Nauczaj z pism Êwi´tych”, str. ix).

2. Tego podr´cznika dla nauczyciela (zob. „Jak korzystaç z tego podr´cznika?” 
— poni˝ej).

3. Podr´cznika Nauki i Przymierza oraz Historia KoÊcio∏a, Podr´cznika do studiowania
dla ucznia (35686 166). Owa broszura zawiera list´ fragmentów, które nale˝y
przeczytaç na ka˝de zaj´cia oraz kilka pytaƒ do dyskusji. Przygotowujàc lekcj´,
zastanów si´, w jaki sposób wykorzystaç materia∏y zawarte w Podr´czniku do stu-
diowania. Uczestnicy zaj´ç b´dà mogli bardziej aktywnie uczestniczyç w dyskusji,
jeÊli przeczytajà wyznaczone fragmenty, a ty zadasz im pytania, do odpowiedzi
na które sà przygotowani. Zach´caj uczestników zaj´ç, by korzystali z Podr´cznika
do studiowania w czasie osobistego studiowania i podczas dyskusji rodzinnych.

Ka˝dy uczestnik kursu powinien posiadaç egzemplarz Podr´cznika do studiowania.
PowinieneÊ je otrzymaç od prezydium Szko∏y Niedzielnej, urz´dnika okr´gu lub
jego zast´pcy wyznaczonego do rozdzielania materia∏ów.

4. Nasze dziedzictwo: krótka historia KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich (35448). Ksià˝ka ta zawiera porywajàcy zapis historii KoÊcio∏a od
czasów Proroka Józefa Smitha do dnia dzisiejszego. Wiele opowieÊci z tej
ksià˝ki jest przedmiotem dyskusji podczas lekcji.

Ka˝dy z uczestników zaj´ç powinien mieç dost´p do egzemplarza Naszego dzie-
dzictwa, by móc z niego korzystaç podczas osobistego studiowania (przynajmniej
jeden egzemplarz na rodzin´). Wielu z cz∏onków posiada ju˝ w∏asne egzempla-
rze. Prawdopodobnie mo˝esz je otrzymaç od prezydium Szko∏y Niedzielnej,
urz´dnika okr´gu lub jego zast´pcy wyznaczonego do rozdzielania materia∏ów.
Je˝eli zajdzie taka koniecznoÊç, urz´dnik pomo˝e ci zamówiç dodatkowe egzem-
plarze.

5. Kasety wideo Nauki i Przymierza oraz Historia KoÊcio∏a prezentacje wideo (53912)
a tak˝e Nauki z Nauk i Przymierzy oraz Historii KoÊcio∏a (53993). Na tych kasetach
zawarte sà materia∏y uzupe∏niajàce lekcje. Sugestie, jak z nich korzystaç, znajdujà
si´ w cz´Êci „Dodatkowe pomys∏y na lekcje” w wielu lekcjach tego podr´cznika.
Prezentacje wideo mogà wzbogaciç zrozumienie przez uczniów zasad ewangelii i
historii KoÊcio∏a. Zwracaj jednak uwag´ na to, by nie wykorzystywaç ich zbyt
cz´sto i nie zast´powaç nimi dyskusji opartych na pismach Êwi´tych.

Podstawowe zasady nauczania ewangelii znajdziesz we wskazówkach zawartych
w poni˝szym wst´pie oraz w nast´pujàcych êród∏ach:

„Nauczanie ewangelii i przywództwo”, rozdzia∏ 16 Church Handbook of
Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 lub 35903)

Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania, wyd. 1999 (36123 166)

Przewodnik do nauczania (34595 166)

Jak korzystaç z 
tego podr´cznika Poni˝szy podr´cznik jest narz´dziem, które ma ci pomóc w nauczaniu doktryn

ewangelii na podstawie pism Êwi´tych oraz historii KoÊcio∏a. Zosta∏ on napisany
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dla grup m∏odzie˝y i doros∏ych studiujàcych doktryny ewangelii i ma byç u˝y-
wany co cztery lata. Do nauczania lekcji nie powinny byç potrzebne dodatkowe
odniesienia i komentarze. Starszy M. Russell Ballard powiedzia∏:

„Radzimy nauczycielom, aby wnikliwie studiowali pisma Êwi´te i swoje podr´cz-
niki, zanim si´gnà po dodatkowe materia∏y. Zbyt wielu nauczycieli zdaje si´ odbie-
gaç od zatwierdzonych materia∏ów do nauczania bez pe∏nego zapoznania si´ z
nimi. Je˝eli nauczyciele czujà potrzeb´ wykorzystania dobrych materia∏ów pomoc-
niczych, wykraczajàcych poza pisma Êwi´te i podr´czniki, powinni w pierwszej
kolejnoÊci rozwa˝yç u˝ycie czasopism koÊcielnych” (w: Conference Report, kwiec.
1983, 93 lub Ensign, maj 1983, 68).

Przeczytaj treÊç ka˝dej lekcji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Je˝eli wczeÊnie zapoznasz si´ z zadanym fragmentem i materia∏em lekcji, w
ciàgu tygodnia otrzymasz natchnione myÊli, które pomogà ci poprowadziç lek-
cj´. Kiedy w ciàgu tygodnia b´dziesz rozwa˝a∏ kolejnà lekcj´, módl si´ o prze-
wodnictwo Ducha. Miej wiar´, ˝e Pan ci´ pob∏ogos∏awi.

Ka˝da z lekcji zawartych w tym podr´czniku prawdopodobnie zawiera wi´cej infor-
macji ni˝ b´dziesz w stanie przekazaç podczas jednych zaj´ç. Wybierajàc historie z
pism Êwi´tych, pytania oraz inne materia∏y lekcyjne, szukaj przewodnictwa Ducha,
by wskaza∏ ci te, które najpe∏niej zaspokojà potrzeby twoich uczniów. Miej na uwa-
dze wiek, zainteresowania i sytuacj´ uczniów w twojej grupie.

Ten podr´cznik zawiera 46 lekcji. W czasie nauczania mo˝e przypadaç wi´cej
ni˝ 46 niedziel, dlatego mo˝esz od czasu do czasu rozbiç jeden temat na dwie
godziny lekcyjne. Mo˝e si´ to okazaç przydatne szczególnie w przypadku d∏u˝-
szych lekcji, takich jak 4, 7 i 27.

Lekcje sà podzielone na nast´pujàce cz´Êci:

1. Cel. Zdanie okreÊlajàce cel lekcji to g∏ówna idea, na której powinieneÊ si´
koncentrowaç, kiedy przygotowujesz i nauczasz lekcji. Zazwyczaj zawiera
ono oczekiwania wobec uczestników kursu, dotyczàce tego, co powinni
osiàgnàç w wyniku lekcji.

2. Przygotowanie. Ta cz´Êç zawiera list´ fragmentów z pism Êwi´tych oraz innych
materia∏ów uwzgl´dnionych w planie lekcji. Mo˝e tak˝e zawieraç dalsze wska-
zówki co do materia∏ów pomocniczych, które nale˝y przynieÊç na lekcj´. Wiele
z nich jest dost´pnych w bibliotece domu spotkaƒ. (Pi´cio- lub oÊmiocyfrowy
numer nast´pujàcy po nazwie sugerowanej pozycji to jej numer katalogowy;
je˝eli jakiÊ obraz nale˝y do zestawu Ewangelia w malarstwie [34730 166] jego
numer jest równie˝ podany).

3. åwiczenie na skoncentrowanie uwagi. Ta cz´Êç zawiera proste çwiczenia, które
pomogà uczestnikom zaj´ç przygotowaç si´ do nauki, braç czynny udzia∏ w lek-
cji i odczuwaç wp∏yw Ducha. Niezale˝nie od tego, czy wykorzystasz çwiczenie z
ksià˝ki, czy swoje w∏asne, wa˝ne jest, by na poczàtku zaj´ç przyciàgnàç uwag´
uczniów. åwiczenie powinno byç krótkie.

4. Dyskusja i zastosowanie. To g∏ówna cz´Êç lekcji. Z modlitwà przestudiuj zadane
rozdzia∏y pism Êwi´tych oraz zapisy historyczne, abyÊ móg∏ ich skutecznie
nauczaç i o nich dyskutowaç. Skorzystaj z sugestii zawartych w rozdziale
„Nauczaj z pism Êwi´tych” (str. ix) oraz „Zach´caj do grupowych dyskusji”
(str. ix–x), aby zró˝nicowaç sposóby, na jakie nauczasz i podtrzymujesz zain-
teresowanie uczniów. Pytania i metody dobierz tak, by pasowa∏y do wieku i
doÊwiadczenia uczniów.

Wskazówki dla nauczyciela
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5. Podsumowanie. Ta cz´Êç pomo˝e ci podsumowaç lekcj´ i zach´ciç uczestników
zaj´ç do ˝ycia zgodnie z zasadami, które omówiliÊcie. Znajdziesz tam równie˝
przypomnienie o tym, by z∏o˝yç swoje Êwiadectwo. Upewnij si´, ˝e zawsze
pozostanie ci dosyç czasu, by w∏aÊciwie zakoƒczyç lekcj´.

6. Dodatkowe pomys∏y na lekcj´. Ta cz´Êç wyst´puje w wi´kszoÊci lekcji zawartych
w tym podr´czniku. Mo˝e ona zawieraç dodatkowe prawdy z fragmentów
pism, çwiczenia lub sugestie uzupe∏niajàce plan lekcji.

W podr´czniku znajduje si´ równie˝ chronologiczny zapis historii KoÊcio∏a (str.
284–285) oraz trzy mapy z wa˝nymi miejscami z historii KoÊcio∏a (str. 286–288).
Wiele lekcji odwo∏uje si´ do tych stron i sà one równie˝ zawarte w Podr´czniku
do studiowania dla ucznia (str. 27–31).

Nauczaj z Duchem 
Âwi´tym Kiedy przygotowujesz si´, by nauczaç ewangelii, wa˝ne jest, byÊ poszukiwa∏

natchnienia i przewodnictwa Ducha Âwi´tego. „A Duch b´dzie wam dany przez
modlitw´ wiary — rzecze Pan — a je˝eli nie otrzymacie Ducha, nie b´dziecie
nauczaç” (NiP 42:14). Pami´taj, ˝e to Duch Âwi´ty ma byç nauczycielem na
waszych zaj´ciach.

Ducha mo˝esz szukaç, modlàc si´, poszczàc, codziennie studiujàc pisma Êwi´te i
przestrzegajàc przykazaƒ. Kiedy przygotowujesz si´ do zaj´ç, módl si´, aby Duch
pomóg∏ ci zrozumieç pisma oraz potrzeby twoich uczniów. Duch mo˝e tak˝e
pomóc w zaplanowaniu sposobów, na jakie mo˝esz wnikliwie omówiç fragmenty
pism i odnieÊç je do dnia dzisiejszego.

Poni˝ej znajduje si´ kilka sugestii, w jaki sposób mo˝esz zaprosiç Ducha na swoje
lekcje:

1. ProÊ uczniów o modlitw´ na rozpocz´cie i zakoƒczenie lekcji. W czasie zaj´ç
módl si´ w sercu o przewodnictwo Ducha i o to, by otworzy∏ serca twoich
uczniów, Êwiadczy∏ im i dawa∏ natchnienie.

2. Korzystaj z pism Êwi´tych (zob. „Nauczaj prawdziwej doktryny” na tej stronie
oraz „Nauczaj z pism Êwi´tych” str. ix). Niech uczniowie czytajà na g∏os
wybrane fragmenty.

3. Sk∏adaj Êwiadectwo za ka˝dym razem, kiedy poczujesz natchnienie Ducha, a
nie tylko na koniec lekcji. Âwiadcz o Jezusie Chrystusie. Cz´sto proÊ uczniów,
by dzielili si´ swoim Êwiadectwem.

4. Korzystaj z hymnów, pieÊni dla dzieci i innych Êwi´tych utworów muzycznych,
aby przygotowaç serca uczniów na odczuwanie wp∏ywu Ducha.

5. Wyra˝aj swà mi∏oÊç do uczniów, do innych, do Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa.

6. Kiedy uznasz to za stosowne, dziel si´ swoimi spostrze˝eniami, uczuciami i
doÊwiadczeniami, które wià˝à si´ z lekcjà. Zach´caj uczniów, by robili to samo.
Uczniowie mogà równie˝ opowiadaç, jak stosujà zasady, które omawialiÊcie na
poprzednich lekcjach.

Nauczaj prawdziwej 
doktryny Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Prawdziwa

doktryna, zrozumiana, zmienia poglàdy i zachowanie” (w: Conference Report,
paêdz. 1986, 20 lub Ensign, list. 1986, 17).
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W czasie przygotowywania lekcji i w trakcie samych zaj´ç skupiaj si´ na zbawczych
doktrynach ewangelii w takiej formie, w jakiej sà one przedstawione w pismach
Êwi´tych i naukach proroków w dniach ostatnich. B´dzie to wymagaç to od ciebie
studiowania pism z pilnoÊcià i modlitwà. Pan nakaza∏: „Nie dà˝ do g∏oszenia mego
s∏owa, lecz wpierw staraj si´ uzyskaç s∏owo moje, a wówczas rozwià˝e si´ j´zyk
twój; wtedy, jeÊli zapragniesz, b´dziesz mia∏ Ducha mojego i s∏owo moje, moc Boga
do przekonywania ludzi” (NiP 11:21).

Nauczaj z pism 
Êwi´tych Z korzystania z pism Êwi´tych w nauczaniu doktryn ewangelii p∏ynie wielka

moc. Zach´caj uczestników zaj´ç, by co tydzieƒ przynosili na lekcje w∏asne
pisma, abyÊcie mogli razem czytaç wyznaczone fragmenty.

Wykorzystaj poni˝sze sugestie, aby nauczaç historii z pism Êwi´tych skutecznie i
w urozmaicony sposób:

1. Pomó˝ uczniom zrozumieç, czego pisma Êwi´te uczà o Jezusie Chrystusie.
PoproÊ, by zastanowili si´ nad tym, w jaki sposób niektóre fragmenty wzmac-
niajà ich wiar´ w Zbawiciela i pomagajà im odczuwaç Jego mi∏oÊç.

2. Zach´ç uczniów, aby uczynili pisma bardziej osobistymi, zamieniajàc w
myÊlach imiona w niektórych wersetach na w∏asne.

3. Dziel si´ natchnionymi opowieÊciami z historii KoÊcio∏a, aby pokazaç, jak
fragmenty pism przek∏adajà si´ na nasze ˝ycie.

4. Niech uczniowie szukajà s∏ów, zwrotów czy idei, które cz´sto powtarzajà si´
w danym fragmencie lub które majà dla nich szczególne znaczenie.

5. Zach´caj uczniów, by korzystali z pomocy do studiowania, które znajdujà si´
w potrójnym wydaniu pism Êwi´tych.

6. Zapisz na tablicy zwroty, kluczowe s∏owa i pytania, które odnoszà si´ do
danej historii w pismach. Potem jà przeczytajcie lub pokrótce opowiedzcie. W
miar´ jak uczniowie b´dà napotykaç zwroty, kluczowe s∏owa lub odpowiedzi
na pytania, zatrzymujcie si´ i je omawiajcie.

7. Podziel klas´ na dwie lub kilka mniejszych grup. Po zapoznaniu si´ z danà
historià z pism, niech ka˝da z grup wypisze zasady i doktryny, jakich ta histo-
ria naucza. Póêniej niech grupy po kolei omówià, w jaki sposób te nauki znaj-
dujà zastosowanie w ich ˝yciu.

8. Zaproponuj, by uczniowie przynosili o∏ówki lub kredki, by zaznaczaç wersety,
które majà dla nich szczególne znaczenie.

Zach´caj do 
grupowych dyskusji Zwykle nie powinieneÊ wyg∏aszaç wyk∏adu. Zamiast tego pomó˝ uczniom aktywnie

uczestniczyç w omawianiu pism Êwi´tych. Rada Pana dotyczàca dyskusji na lekcji
znajduje si´ w NiP 88:122: „Wyznaczcie mi´dzy sobà nauczyciela, i niechaj wszy-
scy na raz nie mówià; ale niechaj ka˝dy mówi z osobna, a wszyscy niech s∏uchajà
s∏ów jego, aby kiedy wszyscy przemówili, wszyscy byli podbudowani przez wszyst-
kich, i aby ka˝dy mia∏ równy przywilej”.

Zach´cajàc do dyskusji na forum klasy korzystaj z poni˝szych sugestii:

1. Zadawaj pytania, które zmuszajà do zastanowienia. Do wywo∏ania dyskusji
zwykle najlepiej nadajà si´ pytania, które zaczynajà si´ od s∏ów: dlaczego, jak,

Wskazówki dla nauczyciela
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kto, co, kiedy i gdzie. Kiedy b´dziesz studiowaç pytania z tego podr´cznika,
szukaj przewodnictwa Ducha, abyÊ wiedzia∏, które z nich zadaç.

2. PoproÊ uczniów, aby krótko podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek
z zasadami z pism Êwi´tych, które w∏aÊnie omawiacie. Zach´caj ich równie˝ do
dzielenia si´ uczuciami, jakie wywo∏ujà w nich treÊci, których uczà si´ z pism
Êwi´tych. Pomó˝ im zrozumieç, ˝e duchowymi doÊwiadczeniami i uczuciami
powinno si´ dzieliç „z uwagà, i w ograniczeniu przez Ducha” (NiP 63:64).
Dzielenie si´ niektórymi doÊwiadczeniami i uczuciami nie jest w∏aÊciwe.

3. Bàdê wyczulony na potrzeby wszystkich uczniów w klasie. Chocia˝ powinieneÊ
zach´caç do udzia∏u w dyskusji wszystkich uczniów, niektórzy z nich mogà
mieç pewne obawy. Mo˝esz porozmawiaç z nimi na osobnoÊci i dowiedzieç si´,
co sàdzà o czytaniu na g∏os lub zabieraniu g∏osu na zaj´ciach. Zwracaj uwag´
na to, ˝eby nie wyznaczaç do czytania lub odpowiedzi uczniów, których mo˝e
to zawstydziç.

4. Aby pomóc uczniom odnaleêç odpowiedzi na niektóre pytania, podaj im
odnoÊniki w pismach Êwi´tych.

5. Je˝eli wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç czasu przeznaczonego na dyskusj´ zabiera kilku
uczniów, do∏ó˝ staraƒ, by w∏àczyç do niej tych, którzy nie mieli okazji zabraç
g∏osu. Mo˝esz delikatnie pokierowaç dyskusjà, mówiàc: „Pos∏uchajmy teraz
kogoÊ innego” lub „Czy mo˝e ktoÊ inny chcia∏by coÊ dodaç do tego, co
zosta∏o powiedziane?”

Wa˝niejsze od omówienia ca∏ego przygotowanego materia∏u jest to, by uczniowie
zrozumieli pisma Êwi´te i sposób, na jaki mo˝na je odnieÊç do ˝ycia. Je˝eli toczy
si´ dobra dyskusja, z której uczniowie wiele wynoszà, cz´sto lepiej jest pozwoliç
jej trwaç, ni˝ próbowaç omówiç ca∏y materia∏ z danej lekcji. Jednak˝e, jeÊli dysku-
sja nie jest pomocna ani uduchowiona, powinieneÊ pokierowaç nià w innà
stron´.

Pomaganie nowym 
cz∏onkom Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e b´dziesz naucza∏ cz∏onków, którzy stosunkowo krótko

nale˝à do KoÊcio∏a. Twoje nauczanie mo˝e im pomóc wzmocniç si´ w wierze.
Rada Prezydenta KoÊcio∏a wyg∏osi∏a, co nast´puje: „Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a
potrzebuje mi∏oÊci i wzmocnienia, szczególnie w ciàgu pierwszych kilku miesi´cy
po chrzcie. Kiedy nowi cz∏onkowie otrzymujà szczerà przyjaêƒ, okazje do s∏u˝by i
duchowà straw´, która przychodzi przez studiowanie s∏owa Bo˝ego, doÊwiadczajà
trwa∏ego nawrócenia i stajà si´ ‘wspó∏obywatelami Êwi´tych i domownikami
Boga’ (List do Efez. 2:19)” (List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 15 maja 1997).

Nauczanie ewangelii 
m∏odzie˝y Je˝eli nauczasz m∏odych ludzi, pami´taj, ˝e oni cz´sto potrzebujà aktywnie braç

udzia∏ w lekcji oraz lubià, kiedy dyskutowane doktryny sà przedstawiane w sposób
obrazowy. Zaj´cia, prezentacje wideo oraz obrazy, których u˝ycie sugeruje ci ten
podr´cznik, mogà pomóc m∏odym ludziom w utrzymaniu skupionej uwagi pod-
czas lekcji.
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Lekcja

1
Wst´p do Nauk i Przymierzy 
oraz Historii KoÊcio∏a

Cel Zapoznanie uczniów z tegorocznym przedmiotem studiów — Naukami i
Przymierzami oraz historià KoÊcio∏a, i pomoc w zrozumieniu miejsca, jakie
zajmujà w dyspensacji pe∏ni czasów.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. ObjaÊnienia wst´pne do Nauk i Przymierzy; Nauki i Przymierza 1.
b. Wst´p do Naszego dziedzictwa.

2. PrzynieÊ dla ka˝dego z uczestników zaj´ç po egzemplarzu Nauk i Przymierzy
oraz Historii KoÊcio∏a, Podr´cznik do studiowania dla ucznia (35686 166).
PowinieneÊ je otrzymaç od prezydium Szko∏y Niedzielnej, urz´dnika okr´gu
lub jego zast´pcy wyznaczonego do rozdzielania materia∏ów. Zapoznaj si´ z
materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania i zaplanuj, w jaki sposób
mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie lekcji.

3. PrzynieÊ wystarczajàcà iloÊç egzemplarzy Naszego dziedzictwa: krótkiej
historii KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich (35448), aby
ka˝dy uczeƒ mia∏ do niego dost´p w trakcie samodzielnego studiowania
(przynajmniej jeden egzemplarz na rodzin´). Wielu z cz∏onków posiada ju˝
w∏asne egzemplarze. Prawdopodobnie mo˝esz je otrzymaç od prezydium
Szko∏y Niedzielnej, urz´dnika okr´gu lub jego zast´pcy wyznaczonego do
rozdzielania materia∏ów. Je˝eli zajdzie taka koniecznoÊç, urz´dnik pomo˝e
ci zamówiç dodatkowe egzemplarze.

4. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi,
przynieÊ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake (62433; Ewangelia w malarstwie 502).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake. Wska˝ kul´ na szczycie Êwiàtyni, na której
stoi anio∏ Moroni. WyjaÊnij, ˝e górna po∏owa tej kuli to zwieƒczenie Êwiàtyni
Salt Lake. 6 kwietnia 1892 roku konferencja generalna KoÊcio∏a odbywa∏a si´ w
Tabernakulum. Chwil´ przed wybiciem po∏udnia Prezydent Wilford Woodruff
zakoƒczy∏ zebranie. CzterdzieÊci tysi´cy ludzi zgromadzi∏o si´ na Placu
Âwiàtynnym, a dalsze tysiàce w jego pobli˝u. Prezydent Woodruff nacisnà∏
wówczas prze∏àcznik elektryczny i zwieƒczenie zosta∏o opuszczone na swoje
miejsce. Poni˝ej chór Tabernakulum, przy akompaniamencie orkiestry, zaczà∏
Êpiewaç hymn „Duch Bo˝y jak p∏omieƒ”, do którego przy∏àczyli si´ Âwi´ci.



Póêniej wszyscy wydali okrzyk Hosanna i machali bia∏ymi chusteczkami, aby
pokazaç swà radoÊç z faktu, ˝e budowa Êwiàtyni Salt Lake by∏a bliska ukoƒczenia.

Prezydent Ezra Taft Benson, trzynasty Prezydent KoÊcio∏a, wyjaÊni∏, ˝e Nauki i
Przymierza mogà byç postrzegane jako zwieƒczenie naszej religii:

„Nauki i Przymierza przyprowadzajà ludzi do królestwa Chrystusa, do KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, ‘jedynego prawdziwego i ˝ywego
koÊcio∏a na powierzchni ca∏ej Ziemi’ [NiP 1:30] [...].

Ksi´ga Mormona jest ‘podstawà’ naszej religii, a Nauki i Przymierza jej zwieƒcze-
niem, poniewa˝ zawierajà nieprzerwane objawienia z dni ostatnich. Pan przy∏o˝y∏
piecz´ç Swej akceptacji zarówno na podstawie jak i na zwieƒczeniu”
(w: Conference Report, kwiec. 1987, 105 lub Ensign, maj 1987, 83).

Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e zarówno podstawa jak i zwieƒczenie nauczajà nas o
Zbawicielu, który znajduje si´ w centrum naszej religii (List do Efezjan 2:20).
Te pisma Êwi´te równie˝ Êwiadczà o Zbawicielu i o prawdzie Jego ewangelii.

Dyskusja i 
zastosowanie

IloÊç materia∏u w tej lekcji jest zbyt du˝a, by mo˝na by∏o omówiç go podczas
jednej lekcji. Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi
potrzeby twoich uczniów.

WyjaÊnij, ˝e podczas tego kursu b´dziecie tematycznie podchodziç do studiowania
Nauk i Przymierzy oraz Historii KoÊcio∏a. Celem lekcji jest pomoc uczniom w zro-
zumieniu i zastosowaniu wiedzy, jakà Nauki i Przymierza oraz historia KoÊcio∏a
przekazujà na temat poszczególnych zagadnieƒ ewangelii. W wyniku tegorocznych
nauk uczniowie powinni mieç wi´ksze pragnienie, by szukaç b∏ogos∏awieƒstw
ewangelii.

Zwróç uwag´ na to, ˝e poniewa˝ tegoroczne lekcje u∏o˝one sà tematycznie, nie-
które rozdzia∏y Nauk i Przymierzy nie sà uj´te we fragmentach do przeczytania,
niemniej jednak uczniowie powinni zaplanowaç przeczytanie w ciàgu roku ca∏ych
Nauk i Przymierzy.

Rozdaj egzemplarze Podr´cznika do studiowania dla ucznia. WyjaÊnij, ˝e podr´cznik
zawiera list´ fragmentów do przeczytania oraz pytania do dyskusji na ka˝dà lek-
cj´. Zach´ç uczniów, aby podj´li zobowiàzanie, ˝e b´dà czytaç zadane fragmenty i
co tydzieƒ przygotowywaç si´ do zaj´ç. PoproÊ ich, aby podzielili si´ pomys∏ami,
w jaki sposób wyrobiç nawyk czytania zadanych cotygodniowo fragmentów.

Poka˝ egzemplarz Naszego dziedzictwa i rozdaj pozosta∏e tak, aby w ka˝dym
domu znalaz∏a si´ przynajmniej jedna ksià˝ka. WyjaÊnij, ˝e ksià˝ka ta zawiera
porywajàcy zapis historii KoÊcio∏a od czasów Proroka Józefa Smitha do dnia
dzisiejszego. Uczniowie powinni przeczytaç jà w ciàgu roku. Spora cz´Êç historii
b´dzie przedmiotem dyskusji na zaj´ciach.

PodkreÊl, ˝e uczniowie dzielà z tobà odpowiedzialnoÊç za powodzenie tych
lekcji. Zach´ç ich, aby przygotowywali si´ do udzia∏u w lekcjach i dzielili si´
doÊwiadczeniami, dzi´ki którym nauczyli si´, jak stosowaç zasady ewangelii w
swoim ˝yciu.

1. Objawienia w Naukach i Przymierzach odpowiadajà na potrzeby naszych
czasów.

• Przeczytajcie trzeci akapit ObjaÊnieƒ wst´pnych, które znajdujà si´ w
Naukach i Przymierzach (akapit ten zaczyna si´ od s∏ów „Ksi´ga ‘Nauki i
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Przymierza’”). Czym Nauki i Przymierza ró˝nià si´ od innych tomów pism
Êwi´tych? Które wersety Nauk i Przymierzy by∏y dla was szczególnie pomocne
lub majà dla was szczególne znaczenie?

• Przeczytajcie szósty akapit ObjaÊnieƒ wst´pnych (zaczyna si´ on od s∏ów
„Te Êwi´te objawienia”). Czego dowiadujemy si´ z tego akapitu na temat spo-
sobu, w jaki otrzymano te objawienia? Dlaczego pomocne jest zrozumienie,
˝e wi´kszoÊç z tych objawieƒ przysz∏a jako odpowiedzi na modlitwy?

• Przeczytajcie ósmy akapit ObjaÊnieƒ wst´pnych (zaczyna si´ on od s∏ów
„Objawienia podajà”). Jakie sà niektóre z doktryn ewangelii, które sà wyja-
Ênione w Naukach i Przymierzach? (Wybierz dwie lub trzy z takich doktryn i
przedyskutujcie, w jaki sposób wp∏yn´∏aby na nasze ˝ycie nieznajomoÊç prawd
objawionych w odniesieniu do tych doktryn w Naukach i Przymierzach).

2. Pan jest autorem wst´pu do Nauk i Przymierzy.

Zrób wprowadzenie do rozdzia∏u 1 Nauk i Przymierzy, powtarzajàc nast´pujàce
informacje:

1 listopada 1831 roku Prorok Józef Smith przewodniczy∏ specjalnej konferencji
starszych, która odbywa∏a si´ w Hiram, w stanie Ohio. Zebrani zdecydowali si´
zebraç niektóre z objawieƒ otrzymanych przez Proroka i opublikowaç je jako
Ksi´g´ Przykazaƒ. Po pierwszej sesji owej konferencji Pan wyrazi∏ Swà zgod´ na
publikacj´, dajàc Józefowi objawienie, o którym powiedzia∏ On, ˝e jest to „mój
wst´p do ksi´gi moich przykazaƒ” (NiP 1:6). To objawienie stanowi teraz 1 roz-
dzia∏ Nauk i Przymierzy.

Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Nauki i Przymierza to jedyna ksi´ga na
Êwiecie, do której wst´p napisa∏ sam Pan. W tym wst´pie deklaruje On Êwiatu,
˝e Jego g∏os jest skierowany do wszystkich ludzi (zob. werset 2), ˝e nadejÊcie
Pana jest blisko (zob. werset 12), i ˝e prawdy znajdujàce si´ w Naukach i przy-
mierzach zostanà wype∏nione (zob. wersety 37–38)” (w: Conference Report,
paêdz. 1986, 101 lub Ensign, list. 1986, 79)

• W 1 rozdziale NiP Pan wznosi „g∏os ostrze˝enia”, który dominuje w ca∏ych
Naukach i Przymierzach (NiP 1:4). Przed czym Pan ostrzega w tym rozdziale?
(Zob. NiP 1:7–10, 12–16, 31–33. Mo˝ecie zrobiç na tablicy ich list´). W jaki
sposób te ostrze˝enia odnoszà si´ do nas?

• Do kogo sà skierowane s∏owa Nauk i Przymierzy? (Zob. NiP 1:1–4, 11, 34–35).
W jaki sposób te s∏owa majà dotrzeç do wszystkich ludzi? (Zob. NiP 1:4).

• W NiP 1 Pan przepowiada wielkie przeznaczenie Swego dzie∏a w dniach ostat-
nich (NiP 1:23, 30). WyjaÊnij, ˝e kiedy Pan objawi∏ ten rozdzia∏, KoÊció∏ ist-
nia∏ zaledwie od pó∏tora roku i liczy∏ tylko kilkuset cz∏onków. W jaki sposób
przepowiednia o rozwoju KoÊcio∏a wype∏nia si´ w naszych czasach?

• W NiP 1 Pan objaÊni∏ niektóre z celów objawieƒ z Nauk i Przymierzy.
Przeczytaj z uczniami NiP 1:17–28. Jakie sà niektóre z celów tych objawieƒ,
zgodnie z tym, co zapisano w tych wersetach? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. „Ale by ka˝dy cz∏owiek przemawia∏ w imi´ Pana Boga, samego Zbawiciela
Êwiata” (NiP 1:20).

b. „Aby wiara tak˝e wzrasta∏a” (NiP 1:21).

Lekcja 1
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c. „Aby zawarto moje wieczne przymierze” (NiP 1:22).

d. „Aby [...] g∏osiç pe∏ni´ mojej ewangelii” (NiP 1:23).

e. By pomóc s∏ugom Pana, „aby poj´li” (NiP 1:24).

f. „A o ile zb∏àdzili — by zosta∏o to pokazane” (NiP 1:25).

g. „A o ile szukali màdroÊci — aby zostali pouczeni” (NiP 1:26).

h. „A o ile zgrzeszyli — aby mogli si´ oczyÊciç i nawróciç” (NiP 1:27).

i. „A o ile byli pokorni — aby mogli byç wzmocnieni i b∏ogos∏awieni z nieba
i otrzymaç wiedz´ od czasu do czasu” (NiP 1:28).

• Wst´p Pana do Nauk i Przymierzy koƒczy si´ przykazaniem, by studiowaç
Jego s∏owa. Przeczytaj z uczniami NiP 1:37–38 oraz 1:34–36. Czego Pan uczy
nas w tych wersetach o Swoich s∏owach i g∏osie? Czym ró˝ni si´ studiowanie
pism Êwi´tych od ich zwyk∏ego czytania? Jakie korzyÊci odnieÊliÊcie ze studio-
wania s∏ów Pana zawartych w Naukach i Przymierzach?

3. Podczas kursu omówione zostanà najwa˝niejsze wydarzenia dyspensacji
pe∏ni czasów.

Niech uczniowie otworzà Guide to the Scriptures na haÊle „dyspensacja”.
Przeczytajcie pierwsze zdanie. WyjaÊnij, ˝e podczas tegorocznych zaj´ç b´dziecie
mówiç o wielu wa˝nych wydarzeniach z naszej dyspensacji — dyspensacji pe∏ni
czasów (NiP 112:30–32). Odczytaj poni˝sze oÊwiadczenie Józefa Smitha:

„Prorocy, kap∏ani i królowie [...] z radoÊcià wyczekiwali nadejÊcia czasów, w któ-
rych ˝yjemy i natchnieni niebiaƒskim i radosnym oczekiwaniem Êpiewali pie-
Êni, pisali i prorokowali o naszych czasach, lecz umarli nie ujrzawszy ich; to my
jesteÊmy ulubionym ludem, który Bóg wybra∏, aby wydoby∏ chwa∏´ dni ostat-
nich, mo˝emy jà oglàdaç, braç w niej udzia∏ i pomagaç iÊç naprzód chwale dni
ostatnich, ‘dyspensacji pe∏ni czasów’” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 231).

• Dlaczego nasza dyspensacja ró˝ni si´ od wszystkich poprzednich? (Odpowiedzi
mogà mówiç o tym, ˝e ta dyspensacja nie zakoƒczy si´ odst´pstwem i ˝e
KoÊció∏ b´dzie si´ rozwija∏, a˝ zape∏ni ca∏à ziemi´ i zostanie przygotowana
droga na Drugie PrzyjÊcie Pana). Jakie sà niektóre b∏ogos∏awieƒstwa i obo-
wiàzki zwiàzane z ˝yciem w tej dyspensacji?

WyjaÊnij, ˝e t´ dyspensacj´ mo˝na podzieliç na szeÊç okresów historycznych.
Mo˝ecie je zapisaç na tablicy w nast´pujàcej kolejnoÊci:

Okres w stanie Nowy Jork 1820–1830
Okres w stanach Ohio i Missouri 1831–1838
Okres w Nauvoo 1839–1846
Pionierzy na zachodzie 1846–1898
Rozwój KoÊcio∏a 1899–1950
KoÊció∏ na ca∏ym Êwiecie 1951–teraz
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Zwróç uwag´ na to, ˝e wiele wa˝nych wydarzeƒ, które mia∏y miejsce podczas
tych szeÊciu okresów, jest uj´tych w rozdziale „Historia KoÊcio∏a — tablice
chronologiczne” na stronach 284–285 w tym podr´czniku i stronach 28–30
w Podr´czniku do studiowania dla ucznia. Niech uczniowie szybko przejrzà te
wydarzenia.

• Które wydarzenia z historii KoÊcio∏a majà dla was szczególne znaczenie?

4. Wszyscy mo˝emy pomóc, by rozwija∏o si´ to wielkie dzie∏o dni ostatnich.

PoproÊ uczniów, by rozejrzeli si´ po klasie i popatrzyli na siebie nawzajem.
WyjaÊnij, ˝e nie przez przypadek jesteÊmy tu na ziemi w∏aÊnie teraz. ZostaliÊmy
przys∏ani przez Boga, aby pomóc budowaç Jego królestwo w ostatniej dyspensacji.
Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Nigdy w tak krótkim czasie nie oczeki-
wano od wiernych wi´cej, ni˝ oczekuje si´ od nas” (cytowane za Marvinem J.
Ashtonem, w: Conference Report, paêdz. 1989, 48 lub Ensign, list. 1989, 36).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Najpowa˝niejsze a zarazem najcudow-
niejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi, to wyzwanie, jakie niesie ze sobà wzrasta-
nie” (cytowane w: „President Gordon B. Hinckley”, Ensign, kwiec. 1995, 6).

• Jakie wyzwania niesie ze sobà intensywny rozwój KoÊcio∏a? Podajcie przyk∏ady
tego, co KoÊció∏ czyni, aby sprostaç tym wyzwaniom? (Przyk∏adowe odpowie-
dzi: wielki wzrost liczby budowanych Êwiàtyƒ, wysi∏ki majàce na celu budow´
przywództwa kap∏aƒskiego, przyspieszenie t∏umaczenia pism Êwi´tych na
wiele j´zyków).

PodkreÊl, ˝e mo˝emy na w∏asne oczy obserwowaç i odczuwaç te ekscytujàce zmiany,
jakie niesie ze sobà rozwój KoÊcio∏a. Panu jednak potrzebni sà nie tylko widzowie,
którzy kibicujà z boku; musimy zadaç sobie pytanie, czy dotrzymujemy kroku i czy,
jako rodziny i jednostki, robimy to, co do nas nale˝y. Prezydent Gordon B. Hinckley
powiedzia∏: „To okres tysiàca mo˝liwoÊci. Sà nasze, wystarczy je uchwyciç i ruszyç
naprzód. Jaki˝ to cudowny czas, kiedy ka˝dy z nas mo˝e wykonaç swà niewielkà
cz´Êç, by doprowadziç dzie∏o Pana do jego cudownego przeznaczenia”
(w: Conference Raport, paêdz. 1997, 90–91 lub Ensign, list. 1997, 67).

• Co mo˝e zrobiç ka˝dy z nas jako jednostka i w swojej rodzinie, aby posuwaç
naprzód wielkie dzie∏o Pana w dniach ostatnich?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e to, i˝ ˝yjemy w dyspensacji pe∏ni czasów, to przywilej. Mo˝emy
patrzeç, jak KoÊció∏ zdà˝a naprzód, co potwierdzajà staro˝ytne przepowiednie (Ks.
Daniela 2:44–45; zob. tak˝e NiP 65:2). Cieszymy si´ b∏ogos∏awieƒstwami przywró-
conej ewangelii. Kiedy czytamy Nauki i Przymierza, s∏yszymy g∏os Pana. Prowadzi
nas ˝yjàcy prorok. Tegoroczny program studiów pomo˝e nam lepiej zrozumieç,
jakie mo˝liwoÊci i b∏ogos∏awieƒstwa wià˝à si´ z ˝yciem w tej dyspensacji.

Lekcja 1

5



6

Lekcja

2
„Otom jest Jezus Chrystus,

Zbawiciel Êwiata”

Cel Pomoc uczniom, by poczuli pe∏ne mocy Êwiadectwo o Zbawicielu, jakie p∏ynie z
Nauk i Przymierzy oraz pomóc im wzmocniç w∏asne Êwiadectwa na temat
ZadoÊçuczynienia Zbawiciela.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty pism z tej lekcji. Studiujàc fragmenty,
które znajdujà si´ na stronie 9, zdecyduj, które z nich oka˝à si´ najbardziej
pomocne dla twoich uczniów. Zapoznaj si´ z wybranymi fragmentami i przy-
gotuj si´, by wykorzystaç je podczas lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli masz dost´p do nast´pujàcych obrazów, wykorzystaj je podczas lekcji:
Pan Jezus Chrystus (62572; Ewangelia w malarstwie 240); Jezus modli si´ w
Getsemanie (62175; Ewangelia w malarstwie 227); Ukrzy˝owanie (62505;
Ewangelia w malarstwie 230). Obraz z Panem Jezusem Chrystusem mo˝e
byç widoczny podczas ca∏ej lekcji.

4. Je˝eli zechcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ na
zaj´cia ga∏àzk´ drzewa.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ ga∏àzk´ z drzewa. Zwróç uwag´ na to, ˝e nie otrzymuje ju˝ ona sk∏adni-
ków, które sà jej potrzebne do ˝ycia.

• Dlaczego ta ga∏àê nie mo˝e ju˝ otrzymywaç potrzebnych jej sk∏adników?
(Jest oddzielona od korzeni).

Przeczytaj myÊl, którà wyg∏osi∏ Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów:

„[ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa] to korzeƒ doktryny chrzeÊcijaƒskiej. Mo˝ecie
wiedzieç wiele o ewangelii, o ga∏´ziach, które rozchodzà si´ z tego korzenia, jeÊli
jednak znacie tylko ga∏´zie, a one nie dotykajà korzenia, je˝eli zosta∏y odci´te od
tej prawdy, nie ma w nich ˝ycia, nie ma w nich treÊci, nie ma w nich odkupienia”
(w: Conference Raport, kwiec. 1977, 80 lub Ensign, maj 1977, 56).

Porównaj usch∏à ga∏àê i silne, zdrowe drzewo. PodkreÊl, ˝e ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa daje nam ˝ycie i nadaje znaczenie wszystkim doktrynom
ewangelii. PowinniÊmy pami´taç o ZadoÊçuczynieniu przez reszt´ lekcji, pod-
czas gdy b´dziemy studiowaç inne zasady.



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby
twoich uczniów.

1. Nauki i Przymierza Êwiadczà o Jezusie Chrystusie.

PodkreÊl, ˝e celem, który ∏àczy wszystkie pisma Êwi´te jest dawanie Êwiadectwa
o Jezusie Chrystusie i przekonywanie ludzi, by przyszli do Niego i mieli udzia∏ w
zbawieniu. Biblia, ksi´gi Moj˝esza i Abrahama w Perle Wielkiej WartoÊci oraz
Ksi´ga Mormona to staro˝ytne Êwiadectwa lub Êwiadkowie Jezusa Chrystusa.
Nauki i Przymierza to Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie dane w tej dyspensacji.
Ten tom pism Êwi´tych Êwiadczy, ˝e Jezus jest Chrystusem, ˝e On ˝yje, ˝e nadal
przemawia do proroków i prowadzi Swój lud w dzisiejszych czasach.

PoproÊ uczniów, aby otworzyli ObjaÊnienia wst´pne do Nauk i Przymierzy.
Niech przeczytajà ostatnie zdanie w ósmym akapicie (to zdanie zaczyna si´ od
s∏ów „Na koniec Êwiadectwo”).

PodkreÊl, ˝e Nauki i Przymierza zawierajà pe∏ne mocy Êwiadectwa o Zbawicielu i
Jego pracy. Wi´kszoÊç z nich pochodzi od samego Zbawiciela. Niech uczniowie
przeczytajà przyk∏adowe fragmenty: NiP 50:41–44 oraz 76:22–24.

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie omawiaç to, czego Nauki i Przymierza
nauczajà o Zbawicielu.

2. Jezus Chrystus ”cierpia∏ ból wszystkich ludzi, aby wszyscy ludzie mogli
odpokutowaç i przyjÊç do Niego”.

Poka˝ obrazy przedstawiajàce Jezusa w Getsemane i na krzy˝u. WyjaÊnij, ˝e
Nauki i Przymierza zawierajà wiele objawieƒ, które zwi´kszajà nasze zrozumienie
ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa. Dzi´ki tym objawieniom lepiej pojmujemy g∏´-
bi´ cierpienia Zbawiciela i ogrom mi∏oÊci, jakà majà dla nas On i Ojciec w Niebie.

Zbawiciel opisuje Swà zadoÊç czyniàcà ofiar´

• Przeczytaj z uczniami NiP 19:16–19. WyjaÊnij, ˝e to jedyny fragment w
pismach Êwi´tych, w którym Zbawiciel opisuje Swe w∏asne cierpienie podczas
sk∏adania zadoÊç czyniàcej ofiary. Czego dowiadujemy si´ z tego fragmentu o
tym, co wycierpia∏ dla nas Zbawiciel? Dlaczego Jezus zgodzi∏ si´ doÊwiadczyç
dla nas tak ogromnego bólu? (Zob. NiP 18:10–11; 19:19, 24; 34:3).

Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu wszyscy zmartwychwstaniemy

• Przeczytaj z uczniami nast´pujàce fragmenty: NiP 88:14–18; 93:33; Alma
11:42–44. Czego dowiadujemy si´ z tych fragmentów na temat
Zmartwychwstania? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Zmartwychwstanie to odkupienie duszy. Duch i cia∏o ponownie ∏àczà si´
nierozerwalnie w doskona∏ej formie (NiP 88:14–16; 93:33; Alma 11:42–43).

b. Zmartwychwstanie przygotowuje nas do chwa∏y celestialnej (NiP 88:18).

c. Zmartwychwstanie jest dla nas niezb´dne, byÊmy otrzymali pe∏ni´ radoÊci
(NiP 93:33).

d. Wszyscy ludzie zmartwychwstanà (Alma 11:44).

7



Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu mo˝emy otrzymaç wybaczenie i odziedziczyç chwa∏´ celestialnà

• Przeczytaj z uczniami nast´pujàce fragmenty: NiP 18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42;
76:62–70. Czego dowiadujemy si´ z tych fragmentów na temat b∏ogos∏awieƒstw,
jakie mo˝emy otrzymaç dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Zbawiciela? (Przyk∏adowe
odpowiedzi).

a. Mo˝emy odpokutowaç za nasze grzechy i przyjÊç do Niego (NiP 18:11–12).

b. JeÊli odpokutujemy, Chrystus weêmie na siebie cierpienie za nasze grzechy
(NiP 19:16–17, 20).

c. JeÊli odpokutujemy, Pan nam wybaczy i nie b´dzie wi´cej pami´ta∏ naszych
grzechów (NiP 58:42).

d. Mo˝emy powstaç w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaç udoskonaleni
przez Chrystusa i odziedziczyç chwa∏´ celestialnà (NiP 76:62–70).

Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Zbawiciel ma dla nas doskona∏e wspó∏czucie we wszystkich
naszych cierpieniach, troskach i k∏opotach

WyjaÊnij, ˝e w ciàgu Swego ˝ycia i w kulminacyjnym momencie
ZadoÊçuczynienia Zbawiciel cierpia∏ tak, ˝e da∏o Mu to doskona∏e zrozumienie
wszystkich naszych bolàczek i utrapieƒ.

Niech uczniowie otworzà NiP 122. To objawienie Prorok Józef Smith otrzyma∏,
kiedy przebywa∏ w wi´zieniu w Liberty w stanie Missouri. Zwróç uwag´
uczniów, ˝e w pierwszych siedmiu wersetach Pan mówi o próbach Proroka
Józefa. Potem w wersecie 8 Pan mówi o Sobie.

• Przeczytaj z uczniami NiP 122:8. W jaki sposób Zbawiciel „zstàpi∏ poni˝ej”
wszystkich rzeczy? (Zob. Alma 7:11–12; NiP 62:1; 133:53. Poniewa˝ Zbawiciel
doÊwiadczy∏ wszystkich naszych cierpieƒ, bólu i trosk, rozumie, jak si´ czujemy.
Wie, jak nam pomóc). W jaki sposób ta wiedza mo˝e nam pomóc, kiedy prze-
chodzimy próby?

Starszy Jeffrey R. Holland, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏:
„Kiedy [...] nadchodzà dla nas trudne czasy, mo˝emy pami´taç, ˝e Jezus musia∏
zstàpiç poni˝ej wszystkich rzeczy, zanim móg∏ si´ ponownie wzbiç ponad nie;
˝e doÊwiadczy∏ cierpienia, bólu i pokus wszelkiego rodzaju, po to, by mog∏o
Go przepe∏niç mi∏osierdzie, aby wiedzia∏, jak pomóc Swemu ludowi w jego
bolàczkach (zob. NiP 88:6; Alma 7:11–12)” (w: Conference Raport, paêdz. 1995,
91 lub Ensign, list. 1995, 69).

• Kiedy odczuwaliÊcie moc ZadoÊçuczynienia w waszym ˝yciu? Co mo˝emy
uczyniç, by pe∏niej odczuwaç t´ moc?

• W jaki sposób mo˝emy okazaç Zbawicielowi naszà wdzi´cznoÊç za Jego
ZadoÊçuczynienie? Jaki wp∏yw powinno mieç nasze zrozumienie
ZadoÊçuczynienia na nasze codzienne ˝ycie?

3. Nauki i Przymierza pomagajà nam zrozumieç rol´ i atrybuty Zbawiciela.

WyjaÊnij, ˝e aby móc opieraç si´ na wierze w Boga, musimy posiadaç „poprawnà
wiedz´ o jego charakterze, doskona∏oÊci i atrybutach” (Józef Smith, w: zbiorze
Lectures on Faith [1985], 38). Nauki i Przymierza pomagajà nam t´ wiedz´ zdobyç.
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• Jakie atrybuty Zbawiciela dostrzegliÊcie we fragmentach, które dzisiaj czytali-
Êmy? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. WÊród odpowiedzi mogà si´ zna-
leêç: mi∏osierdzie, pos∏uszeƒstwo, pokora i uleg∏oÊç).

Wybierz niektóre z poni˝szych fragmentów i przeczytajcie je na g∏os. Omówcie,
co ka˝dy z nich mówi na temat roli i atrybutów Zbawiciela. Podsumujcie infor-
macje zapisane na tablicy.

a. NiP 6:20–21. (Je˝eli b´dziemy wierni i b´dziemy gorliwie pracowaç, Zbawiciel
weêmie nas w ramiona Swej mi∏oÊci. On jest Êwiat∏em, co Êwieci w ciemnoÊci).

b. NiP 6:32–37. (Kiedy o Nim pami´tamy i przestrzegamy Jego przykazaƒ, daje
nam ochron´ i pocieszenie, i jest gotów nam b∏ogos∏awiç).

c. NiP 19:1–3. (Wype∏niwszy wol´ Ojca, podporzàdkowa∏ Sobie wszystkie rzeczy
i zachowa∏ ca∏à moc. Zniszczy Szatana i jego dzie∏o. B´dzie sàdzi∏ wszystkich
ludzi wedle ich uczynków).

d. NiP 29:1–2. (Jego mi∏osierne rami´ zadoÊçuczyni∏o za nasze grzechy. JeÊli
pos∏uchamy Jego g∏osu i si´ ukorzymy, zbierze nas jak kokosz, która zbiera
swoje kurcz´ta).

e. NiP 38:1–3. (Jest On Stworzycielem Êwiata i posiada ca∏à wiedz´).

f. NiP 43:34. (Jest On Zbawicielem Êwiata).

g. NiP 45:3–5. (Jest On naszym Or´downikiem u Ojca).

h. NiP 50:44. (Jest On Dobrym Pasterzem i Kamieniem Izraela, pewnà podstawà,
na której mo˝emy budowaç).

i. NiP 76:5. (Jest mi∏osierny i ∏askawy dla tych, którzy majà przed Nim
bojaêƒ i znajduje radoÊç w nagradzaniu tych, którzy s∏u˝à Mu do koƒca
w sprawiedliwoÊci i prawdzie).

j. NiP 93:5–19. (Jest Jednorodzonym Ojca. „Szed∏ od ∏aski do ∏aski”, dopóki nie
otrzyma∏ pe∏ni chwa∏y i mocy Ojca).

k. NiP 133:42–52. (Kiedy nadejdzie w mocy, w czasie Drugiego PrzyjÊcia, ci,
których odkupi∏ wspomnà Jego tkliwà ˝yczliwoÊç i dobroç).

l. NiP 136:22. (Jego rami´ jest wyciàgni´te, by zbawiç Swój lud).

• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy znali atrybuty i role, jakie wype∏nia∏ Zbawiciel?
W jaki sposób objawienia w Naukach i Przymierzach wzbogaci∏y wasze Êwia-
dectwo o Zbawicielu?

Podsumowanie • Przeczytaj z uczniami NiP 19:23. W jaki sposób prawdy, które dzisiaj omawia-
liÊmy, pomagajà wam uzyskaç spokój?

Zgodnie z podszeptem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie. PodkreÊl,
˝e, dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu, wszyscy zostaniemy podniesieni z martwych.
Poprzez Swoje ZadoÊçuczynienie zaprasza nas On do pokuty, abyÊmy przyszli do
Niego i otrzymali „nagrod´ pokoju w tym Êwiecie, i ˝ycia wiecznego w Êwiecie
przysz∏ym” (NiP 59:23). Zach´ç osoby uczestniczàce w zaj´ciach, aby korzysta∏y
ze wszystkich b∏ogos∏awieƒstw ZadoÊçuczynienia, pok∏adajàc wiar´ w Jezusie
Chrystusie, dokonujàc pokuty, przestrzegajàc przykazaƒ i wytrwawszy do koƒca.

Lekcja 2
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Zasugeruj, aby studiujàc w tym roku Nauki i Przymierza uczniowie szukali nauk
na temat Jezusa Chrystusa. Jest On centralnà postacià w tej ksi´dze. Pe∏ne mocy
Êwiadectwa i prawdy zawarte w tych objawieniach mogà wzbogaciç Êwiadectwo
na Jego temat u ka˝dej osoby.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ 1. „Podziwiam mi∏oÊci czyn”

Zawczasu przestudiuj s∏owa hymnu „Podziwiam mi∏oÊci czyn” (Hymny oraz pie-
Êni dla dzieci, str. 38). Odnajdê wersy hymnu, które korespondujà ze zdaniami z
Nauk i Przymierzy. Byç mo˝e pomogà ci poni˝sze przyk∏ady.

Wersy z hymnu Korespondujàce fragmenty

„Podziwiam Jezusa ogromnej mi∏oÊci czyn” NiP 34:3

„Za mnie grzesznego On wzià∏ ca∏e brzemi´ kar” NiP 19:16–19

„Podziwiam jak ch´tnie opuÊci∏ królewski tron” NiP 88:6; 122:8

„Zapomnieç nie mog´ do krzy˝a przybitych ràk” NiP 6:36–37

„Podziwiam ogromnej mi∏oÊci ofiar´” NiP 20:77

Podczas zaj´ç przeczytaj ten hymn g∏oÊno, robiàc przerwy, aby uczniowie mogli
przeczytaç wersety korespondujàce z poszczególnymi wersami hymnu.

2. Nasz „or´downik [...] u Ojca” (NiP 45:3)

Napisz na tablicy s∏owo or´downik. WyjaÊnij, ˝e w Naukach i Przymierzach Pan
kilkakrotnie nazywa siebie naszym Or´downikiem (NiP 29:5; 45:3; 62:1; 110:4).

• Kim jest or´downik? (Jest to ktoÊ, kto wstawia si´ za innà osobà).

• Przeczytaj z uczniami NiP 45:3–5. Dlaczego potrzebujemy „[or´downika] u
Ojca?” Jakie dowody Zbawiciel przedstawia w 4 i 5 wersecie, aby udowodniç,
˝e powinniÊmy otrzymaç ˝ycie wieczne? (Najpierw mówi o Swoim
ZadoÊçuczynieniu — Swoim cierpieniu, Êmierci i krwi. Potem o naszej
wierze w Niego).

3. Sk∏adanie Êwiadectwa o Jezusie Chrystusie poprzez wymienianie Jego
tytu∏ów

WyjaÊnij, ˝e w Naukach i Przymierzach znajduje si´ ponad 60 tytu∏ów Jezusa
Chrystusa, z których ka˝dy oddaje Mu szczególnà czeÊç. Pan mówi o Sobie na
przyk∏ad: „Odkupiciel”, „Zbawiciel” oraz „Êwiat∏o i ˝ycie Êwiata”.

PoproÊ uczniów, aby wymienili inne tytu∏y Jezusa Chrystusa. Wypiszcie je
wszystkie na tablicy.

• Czego dowiadujemy si´ z tytu∏ów Jezusa o Jego cechach i misji?
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4. Âwiat∏o Chrystusa

WyjaÊnij, ˝e czasami mówi si´ o Âwietle Chrystusa, ˝e to nasze sumienie, jednak
jest ono czymÊ znacznie wspanialszym. Nast´pnie niech przeczytajà NiP
88:6–13; 93:2; Moroni 7:13, 16–19.

• Czego dowiadujemy si´ o Âwietle Chrystusa z tej definicji i fragmentów?
(Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Âwiat∏o Chrystusa „[wype∏nia] ogrom przestworzy” oraz „daje ˝ycie
wszystkiemu” (NiP 88:12–13).

b. To pozytywny wp∏yw, którego doÊwiadcza ka˝da osoba, która przychodzi
na ten Êwiat (NiP 93:2).

c. Pomaga nam odró˝niç dobro od z∏a i nak∏ania nas do czynienia dobra
oraz wiary w Chrystusa (Moroni 7:13, 16–19).

• W jaki sposób mo˝emy pozwoliç Âwiat∏u Chrystusa, by wywiera∏o wi´kszy
wp∏yw na nasze ˝ycie?

Lekcja 2
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Lekcja 

3
„Mia∏em wizj´”

Cel Wzmocnienie Êwiadectw uczestników zaj´ç na temat Pierwszej Wizji i powo∏a-
nia Józefa Smitha jako proroka, przez którego Bóg przywróci∏ na ziemi´ pe∏ni´
ewangelii.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Józef Smith — Historia 1:1–26.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 1.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie historii o operacji
nogi, jakà przeszed∏ Józef Smith (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 1).

4. Je˝eli masz dost´p do nast´pujàcych obrazów, wykorzystaj je podczas lekcji:
Prorok Józef Smith (62002; Ewangelia w malarstwie 401); Brat Józef (62161);
Józef Smith poszukuje màdroÊci w Biblii (Ewangelia w malarstwie 402);
Pierwsza Wizja (62470; Ewangelia w malarstwie 403).

5. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi,
przynieÊ zegar, map´ Êwiata lub globus oraz jakàÊ cz´Êç m´skiej garderoby.
Przygotuj dla tych przedmiotów nast´pujàce etykiety: W∏aÊciwy czas,
W∏aÊciwe miejsce, W∏aÊciwa osoba.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ uczniom zegar oraz map´ lub globus wraz z odpowiadajàcymi im etykie-
tami (zob. „Przygotowanie”, punkt 5). WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie,
w jaki sposób po wielu wiekach Odst´pstwa Pan przygotowa∏ w∏aÊciwy czas i
w∏aÊciwe miejsce na przywrócenie Swojej ewangelii.

Poka˝ uczniom cz´Êç m´skiego ubrania oraz etykiet´. WyjaÊnij, ˝e podczas tej
lekcji omówicie tak˝e, w jaki sposób Bóg wybra∏ i przygotowa∏ w∏aÊciwego cz∏o-
wieka — Józefa Smitha — aby zosta∏ prorokiem, przez którego mia∏a byç przy-
wrócona ewangelia.

Dyskusja i 
zastosowanie

IloÊç materia∏u w tej lekcji jest zbyt du˝a, by mo˝na by∏o omówiç go podczas
jednej lekcji. Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi
potrzeby twoich uczniów.



1. Po okresie Odst´pstwa Bóg przygotowa∏ podwaliny Przywrócenia.

WyjaÊnij, ˝e po Êmierci Jezusa Chrystusa KoÊcio∏owi przewodzili Jego Aposto∏owie.
Wkrótce jednak zacz´∏y narastaç przeÊladowania i podzia∏y oraz coraz bardziej
odst´powano od prawdy. W przeciàgu kilku dziesi´cioleci, zgodnie z proroctwami
Aposto∏ów, nastàpi∏o odejÊcie od KoÊcio∏a (Dzieje Apostolskie 20:28–30; II List do
Tesaloniczan 2:1–3; II List do Tymoteusza 4:3–4). To odejÊcie jest znane jako
Wielkie Odst´pstwo.

• Jakie skutki pociàgn´∏o za sobà Wielkie Odst´pstwo? (Zob. NiP 1:15–16; Józef
Smith — Historia 1:8–9, 19, 21; Mormon 1:13–14. Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Na ziemi nie by∏o upowa˝nienia kap∏aƒskiego.
b. Na ziemi nie by∏o aposto∏ów ani proroków.
c. Utracono podstawowà wiedz´ na temat natury Boga.
d. Doktryny ewangelii zosta∏y zniekszta∏cone.
e. Zmienione zosta∏y Êwi´te obrz´dy, takie jak chrzest.
f. Pierwotny KoÊció∏ podzieli∏ si´ na przeczàce sobie wzajemnie grupy.

Mrok Odst´pstwa trwa∏ przez wiele wieków. Jednak Bóg przewidzia∏, ˝e to nastàpi i
zaplanowa∏ przywrócenie ewangelii w ostatnich dniach. Starszy Bruce R. McConkie
z Kworum Dwunastu naucza∏, ˝e przygotowania do przywrócenia ewangelii rozpo-
cz´∏y si´ na wiele wieków przed Pierwszà Wizjà.

„Ju˝ w XIV wieku Pan zaczà∏ przygotowywaç spo∏eczne, oÊwiatowe, religijne,
ekonomiczne i ustrojowe warunki, które mia∏y sprzyjaç przywróceniu ewangelii
po raz ostatni” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], 717).

• Jakie wydarzenia, które mia∏y miejsce przed urodzeniem Józefa Smitha,
pomog∏y przygotowaç drog´ dla przywrócenia ewangelii? (Mo˝ecie zapisaç
odpowiedzi na tablicy. Mogà brzmieç jak te wymienione poni˝ej).

a. Okres renesansu by∏ odrodzeniem kszta∏cenia, w szczególnoÊci w zakresie
literatury, sztuki i nauk Êcis∏ych. Pojawi∏y si´ wynalazki, takie jak prasa
drukarska.
Starszy James E. Talmage z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e renesans nie
pojawi∏ si´ przez przypadek, lecz by∏ raczej „etapem rozwoju zamierzonym
w umyÊle Boga, by oÊwieciç pogrà˝one w mrokach barbarzyƒstwa umys∏y
ludzi, by przygotowaç ich na przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa,
którego czas mia∏ nadejÊç kilka wieków póêniej” (Jesus the Christ, wyd. 3.
[1916], 749).

b. Reformatorzy, tacy jak John Wycliffe, Marcin Luter czy Jan Kalwin zacz´li
podwa˝aç praktyki oraz nauki istniejàcych koÊcio∏ów, kiedy rozpoznali, ˝e
koÊcio∏y te odesz∏y od nauk Chrystusa.
Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e Marcin Luter
oraz pozostali reformatorzy „zostali natchnieni, by stworzyç religijny
klimat, w którym Bóg móg∏ przywróciç zaginione prawdy i upowa˝nienie
kap∏aƒskie” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 85 lub Ensign, list. 1994, 66).

c. Odkryto obie Ameryki. Stany Zjednoczone zosta∏y skolonizowane przez religij-
nych ludzi i z czasem sta∏y si´ niepodleg∏ym paƒstwem (1 Nefi 13:12–19).

d. Spisana zosta∏a konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantujàca wolnoÊç
religijnà w tym paƒstwie (NiP 101:77–80).
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Starszy Ballard powiedzia∏: „Bóg natchnà∏ wczesnych odkrywców i kolonizato-
rów Ameryki oraz autorów konstytucji Stanów Zjednoczonych, aby stworzyli
kraj, rzàdzàcy si´ takimi zasadami, by mog∏a byç w nim przywrócona ewange-
lia” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 85 lub Ensign, list, 1994, 66).

2. Bóg przygotowa∏ Józefa Smitha, by zosta∏ prorokiem Przywrócenia.

WyjaÊnij, ˝e oprócz stworzenia w∏aÊciwych warunków dla przywrócenia ewange-
lii Bóg przygotowa∏ te˝ cz∏owieka, który mia∏ byç prorokiem Przywrócenia. Tym
cz∏owiekiem by∏ Józef Smith, urodzony 23 grudnia 1805 roku w Sharon, w stanie
Vermont. Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Józefa Smitha. W oparciu o poni˝sze
materia∏y, omów przygotowanie Józefa Smitha na to, by zosta∏ prorokiem
Przywrócenia.

Rodzina Józefa

Józef Smith mia∏ bogate dziedzictwo duchowe. Jego rodzice i dziadkowie byli
religijni, byli patriotami, mieli umys∏y otwarte na nauk´ oraz ugruntowane
postawy moralne. Jego dziadek ze strony ojca, Asael Smith, na wiele lat przed
narodzeniem Józefa powiedzia∏: „Zosta∏o ukazane mojej duszy, ˝e jeden z moich
potomków rozpocznie dzie∏o, które zrewolucjonizuje Êwiat religii i wiary”
(w: Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, wyd. 27, [1974], 25).

Ogromny wp∏yw na ˝ycie Józefa Smitha mieli jego rodzice, Józef senior i Lucy
Mack Smith. Oboje byli bardzo oddani Bogu. Byli tak˝e oddanymi rodzicami,
którzy nauczali swoje dzieci zasad wiary i sprawiedliwoÊci.

Oboje rodzice Józefa mieli g∏´bokie doÊwiadczenia duchowe. Józef senior mia∏
kilkanaÊcie snów, w których otrzyma∏ zapewnienie, ˝e b´dzie si´ cieszy∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwami prawdziwej ewangelii Jezusa Chrystusa (zob. Lucy Mack Smith,
History of Joseph Smith, wyd. Preston Nibley [1958], 47–50, 64–66). Pewnego
razu Lucy jako m∏oda matka ci´˝ko zachorowa∏a i zawar∏a wtedy przymierze z
Bogiem, ˝e b´dzie Mu wiernie s∏u˝yç, jeÊli On pozwoli jej, by nadal troszczy∏a
si´ o swà rodzin´. Wkrótce potem us∏ysza∏a g∏os, który przyniós∏ jej ukojenie i
szybko wróci∏a do zdrowia. (Zob. History of Joseph Smith, 33–35).

Józef senior i Lucy aktywnie poszukiwali prawdy religijnej. Oboje czuli, ˝e ˝aden
z istniejàcych koÊcio∏ów nie przestrzega w pe∏ni zasad KoÊcio∏a, który ustanowi∏
Jezus Chrystus. Z tego powodu Józef senior nie przystàpi∏ do ˝adnego koÊcio∏a.
Lucy czu∏a, ˝e ma obowiàzek przyjàç chrzest, wi´c przystàpi∏a do koÊcio∏a prezbi-
teriaƒskiego. Po przywróceniu ewangelii oboje rozpoznali i przyj´li prawd´.

• Dlaczego rodzinne dziedzictwo Józefa Smitha odegra∏o wa˝nà rol´ w przygo-
towaniu go do misji proroka Przywrócenia?

Przeciwieƒstwa

Kiedy Józef Smith dorasta∏, jego rodzina stawia∏a czo∏a wielu wyzwaniom. Kiedy
mia∏ siedem lat, bardzo powa˝nie zachorowa∏, kiedy w jego nog´ wda∏o si´
zaka˝enie. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie tej historii
na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 1.

• Czego dowiadujemy si´ z tego opisu na temat charakteru m∏odego Józefa? W
jaki sposób próby i k∏opoty w m∏odoÊci pomog∏y Józefowi przygotowaç si´ do
tego, by sta∏ si´ prorokiem Przywrócenia? W jaki sposób próby i k∏opoty poma-
gajà wam przygotowaç si´ do na∏o˝onych na was obowiàzków?
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Atmosfera religijna na zachodzie stanu Nowy Jork

Kiedy Józef mia∏ oko∏o 10 lat, trzy lata nieurodzaju w stanie Vermont sprawi∏y,
˝e rodzina Smithów popad∏a w k∏opoty finansowe. Po wielu naradach rodzina
przenios∏a si´ w okolice miejscowoÊci Palmyra, w stanie Nowy Jork, gdzie by∏a
szansa na lepsze warunki upraw. W tamtym czasie na zachodzie stanu Nowy
Jork panowa∏o religijne podniecenie i zamieszanie, poniewa˝ wiele koÊcio∏ów
konkurowa∏o ze sobà, by pozyskaç wiernych.

• Dlaczego Józef nie by∏ pewien, do którego koÊcio∏a powinien przystàpiç?
(Zob. Józef Smith — Historia 1:5–10). W jaki sposób sytuacja Józefa przypo-
mina t´, w jakiej znajdujà si´ obecnie osoby, które poszukujà prawdy?

• W jaki sposób studiowanie pism Êwi´tych pomog∏o Józefowi rozwiàzaç ten
problem? (Zob. Józef Smith — Historia 1:11–12. Poka˝ ilustracj´ przedstawia-
jàcà Józefa Smitha czytajàcego Bibli´). Czego mo˝emy nauczyç si´ z przyk∏adu
Józefa? (Mo˝esz podkreÊliç, ˝e Józef nie tylko czyta∏ pisma Êwi´te, lecz rów-
nie˝ studiowa∏, a tak˝e rozwa˝a∏ i stosowa∏ je w swoim ˝yciu). W jaki sposób
pisma Êwi´te pomog∏y wam w chwilach próby lub zagubienia?

3. Pierwsza Wizja zapoczàtkowa∏a przywrócenie ewangelii.

WyjaÊnij, ˝e tego wiosennego poranka w 1820 roku Józef Smith poszed∏ do
lasku w pobli˝u swojego domu, aby modliç si´ o przewodnictwo.

• Czym ró˝ni∏a si´ od pozosta∏ych modlitwa, którà Józef ofiarowa∏ tamtego
ranka? (Zob. Józef Smith — Historia 1:14). Dlaczego osobista modlitwa na
g∏os cz´sto pomaga, kiedy ofiarowujemy Bogu pragnienia naszego serca?

• Co si´ sta∏o, kiedy Józef Smith zaczà∏ si´ modliç? (Zob. Józef Smith — Historia
1:15). W jaki sposób zosta∏ uratowany przed tà pot´˝nà ciemnoÊcià? (Zob.
Józef Smith — Historia 1:16–17. Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Pierwszà
Wizj´). Czego dowiadujemy si´ z tego opisu na temat pokonywania wp∏ywu
Szatana? Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy nie ustawali w modlitwie w czasach
ciemnoÊci lub prób? (PoproÊ uczestników zaj´ç, aby podzielili si´ doÊwiadcze-
niami, kiedy modlitwa pomog∏a im w takich sytuacjach).

• Dlaczego Józefowi nakazano, aby nie przy∏àcza∏ si´ do ˝adnego z koÊcio∏ów?
(Zob. Józef Smith — Historia 1:18–19).

4. Wiele prawd zosta∏o objawionych podczas Pierwszej Wizji.

PodkreÊl, ˝e fakt objawienia si´ Ojca i Syna Józefowi Smithowi obfituje w dok-
tryny o wielkim znaczeniu. Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Przyznaj´,
˝e w ciàgu tych kilku minut, jakie Józef Smith sp´dzi∏ z Ojcem i Synem, dowie-
dzia∏ si´ wi´cej o naturze Boga Wiecznego Ojca i zmartwychwsta∏ego Pana, ni˝
wszystkie uczone umys∏y w swoich dysputach na przestrzeni dziejów” (Church
News, 24 paêdz. 1998, 6).

• Jakie sà niektóre z prawd, jakie mo˝emy poznaç dzi´ki Pierwszej Wizji?
(Zapiszcie odpowiedzi na tablicy. Mogà brzmieç jak te wymienione poni˝ej).

a. Bóg Ojciec i Jezus Chrystus ˝yjà.
b. Ojciec i Syn sà prawdziwymi, oddzielnymi istotami i posiadajà doskona∏e

pow∏oki z cia∏a i koÊci.

Lekcja 3
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c. JesteÊmy stworzeni na podobieƒstwo Boga.
d. Szatan i jego moc istniejà naprawd´, lecz moc Boga jest nieskoƒczenie

wi´ksza.
e. Bóg s∏yszy i odpowiada na modlitwy oraz troszczy si´ o nas.
f. ˚aden z koÊcio∏ów na ziemi nie mia∏ pe∏ni ewangelii Chrystusa.
g. Objawienia nie usta∏y.

Prezydent David O. McKay, dziewiàty Prezydent KoÊcio∏a, Êwiadczy∏, ˝e Pierwsza
Wizja „zawiera odpowiedzi na wszystkie [pytania] odnoszàce si´ do Boga i Jego
boskoÊci. [...] Jego zwiàzek ze Swoimi dzieçmi jest jasny. Jego troska o ludzkoÊç
jest oczywista dzi´ki upowa˝nieniu, jakiego udzieli∏ cz∏owiekowi. Przysz∏oÊç
pracy jest zapewniona. Te i inne wielkie prawdy wyjaÊni∏a ta cudowna pierwsza
wizja” (Gospel Ideals [1954], 85).

• Kiedy Starszy Ezra Taft Benson s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu, powiedzia∏:
„Ukazanie si´ Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa ch∏opcu prorokowi to
najwspanialsze wydarzenie, jakie mia∏o miejsce na tym Êwiecie od czasu
Zmartwychwstania Pana” (w: Conference Report, kwiec. 1971, 20 lub Ensign,
czerw. 1971, 34). Dlaczego wa˝ne jest, aby ka˝dy z nas mia∏ Êwiadectwo o
Pierwszej Wizji? W jaki sposób Êwiadectwo o Pierwszej Wizji pob∏ogos∏awi∏o
wasze ˝ycie?

Podsumowanie Przeczytaj Józef Smith — Historia 1:25–26, rozpoczynajàc od s∏ów: „RzeczywiÊcie
widzia∏em Êwiat∏o”. Nast´pnie podsumuj, w jaki sposób Bóg przygotowa∏ w∏a-
Êciwy czas, w∏aÊciwe miejsce i w∏aÊciwego cz∏owieka, by przywróciç ewangeli´.
Z∏ó˝ swoje Êwiadectwo na temat Pierwszej Wizji i jej znaczenia. Mo˝esz tak˝e
podzieliç si´ poni˝szym Êwiadectwem Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Wprost niebywa∏e objawienie mia∏o miejsce tego wiosennego poranka w 1820
roku, kiedy Ojciec i Syn ukazali si´ ch∏opcu Józefowi Smithowi. [...] Âwiadectwo
[tej wizji] dotkn´∏o serc milionów ludzi w wielu krajach. Dodaj´ moje w∏asne
Êwiadectwo, dane mi przez Ducha, ˝e opisane przez Proroka cudowne wydarze-
nia naprawd´ mia∏y miejsce, ˝e Bóg wieczny Ojciec i zmartwychwsta∏y Pan Jezus
Chrystus rozmawiali z nim wówczas, a rozmowa ta by∏a tak prawdziwa, osobista
i czu∏a, jak nasze rozmowy dzisiaj” (Be Thou an Example [1981], 10).

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Prezentacje wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie „Poszukiwanie prawdy”; projekcja
trwa 16 minut. Przedstawia ona histori´ nawrócenia Wilforda Woodruffa, który
zosta∏ czwartym Prezydentem KoÊcio∏a. WyjaÊnia Odst´pstwo i, w jego konse-
kwencji, potrzeb´ Przywrócenia.
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Zanim poka˝esz film uczniom, poproÊ ich, by zwrócili uwag´ na cztery rzeczy,
jakich Wilford Woodruff szuka∏ na drodze do prawdziwej ewangelii (proroków
i aposto∏ów, upowa˝nienia kap∏aƒskiego, prawdziwej doktryny i obrz´dów zba-
wienia).

Je˝eli dost´pna jest kaseta Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912) rozwa˝ pokazanie cz´Êci „Pierwsza Wizja”; projekcja trwa
10 minut.

2. Przyk∏ad m∏odego Józefa Smitha

Nauczyciele m∏odzie˝y mogà podkreÊliç, ˝e Józef Smith mia∏ zaledwie 14 lat,
kiedy otrzyma∏ Pierwszà Wizj´.

• W czym zachowanie m∏odego Józefa Smitha mo˝e byç przyk∏adem dla m∏o-
dzie˝y w dzisiejszych czasach? W czym przyk∏ad Józefa Smitha mo˝e wam
pomóc, kiedy staracie si´ poznaç prawd´? Kiedy ludzie zwracajà si´ przeciw
wam lub was wyÊmiewajà? Kiedy musicie podejmowaç trudne decyzje, wie-
dzàc, ˝e inni b´dà z was szydziç?

Lekcja 3
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Lekcja 

4
Pami´taj „nowe [przymierze,

samà Ksi´g´] Mormona”

Cel Pomoc uczestnikom zaj´ç rozpoznaç r´k´ Pana w ukazaniu si´ Ksi´gi Mormona
oraz zach´cenie ich do studiowania Ksi´gi Mormona, przestrzegania jej nauk i
dzielenia si´ jej przes∏aniem z innymi.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Józef Smith — Historia 1:27–65; Nauki i Przymierza 3; 5; 10; 17; 20:5–15;
84:54–62.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 2.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie historii o tym, jak
Martin Harris zgubi∏ 116 stron r´kopisu. Niech osoba ta oprze si´ na nag∏ów-
kach rozdzia∏ów 3 i 10 NiP oraz na trzech pierwszych paragrafach pod
nag∏ówkiem „Praca nad t∏umaczeniem” w Naszym dziedzictwie, rozdzia∏ 2.

4. Je˝eli masz dost´p do nast´pujàcych obrazów, wykorzystaj je podczas lekcji:
Moroni ukazuje si´ Józefowi Smithowi w jego pokoju (62492; Ewangelia w
malarstwie 404) oraz Józef Smith otrzymuje z∏ote p∏yty (62012; Ewangelia w
malarstwie 406).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zapisz na tablicy nast´pujàce wyra˝enia. Zapytaj uczniów, czy rozumiejà ich
znaczenie.



WyjaÊnij, ˝e napisa∏eÊ „Ksi´ga Mormona” po japoƒsku, rosyjsku i koreaƒsku.
Od swoich skromnych poczàtków w tej dyspensacji, Ksi´ga Mormona sta∏a si´
b∏ogos∏awieƒstwem dla milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie. Podczas tej lekcji
omawiamy cud Ksi´gi Mormona i nasz obowiàzek, by „wype∏niç ziemi´ i [nasze]
˝ycie Ksi´gà Mormona” (Ezra Taft Benson, w: Conference Report, kwiec. 1989,
3 lub Ensign, maj 1989, 4).

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Na t´ lekcj´ mo˝esz poÊwi´ciç dwie godziny zaj´ç.

1. Przygotowanie Józefa Smitha do otrzymania i przet∏umaczenia Ksi´gi
Mormona.

• W ciàgu trzech lat, jakie up∏yn´∏y od Pierwszej Wizji Józef Smith doÊwiadczy∏
„[surowych przeÊladowaƒ]”, lecz pozosta∏ wierny swojemu Êwiadectwu (Józef
Smith — Historia 1:27). W jaki sposób mo˝emy pozostaç wierni naszym Êwia-
dectwom nawet w obliczu przeÊladowaƒ?

• Kiedy Józef mia∏ 17 lat, odwiedzi∏ go Moroni. (JeÊli zajdzie taka koniecznoÊç,
wyjaÊnij, ˝e Moroni by∏ ostatnim prorokiem, który pisa∏ w Ksi´dze Mormona i
zakopa∏ z∏ote p∏yty oko∏o 421 r. n.e.). O co Józef modli∏ si´ tej nocy, kiedy ukaza∏
mu si´ Moroni? (Zob. Józef Smith — Historia 1:28–29). Czego mo˝emy si´
nauczyç z przyk∏adu Józefa, kiedy czujemy si´ „[pot´pieni] za swoje s∏aboÊci i
niedoskona∏oÊci”? (JeÊli uznasz to za w∏aÊciwe, mo˝esz poprosiç uczniów, aby
opowiedzieli, w jaki sposób modlitwa pomog∏a im, kiedy czuli, ˝e zawiedli
Boga).

Podsumuj Józef Smith — Historia 1:30–59. Niech uczniowie czytajà wybrane
wersety na g∏os. W odpowiednich chwilach poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà
Moroniego ukazujàcego si´ Józefowi Smithowi oraz ilustracj´ przedstawiajàcà
Józefa otrzymujàcego p∏yty. Mo˝esz tak˝e odwo∏aç si´ do mapy nr 1 na stronie
286 w niniejszym podr´czniku oraz na stronie 31 w Podr´czniku do studiowania
dla ucznia.

• Kiedy Józef Smith po raz pierwszy ujrza∏ z∏ote p∏yty, nie by∏ przygotowany, aby
je otrzymaç ani t∏umaczyç. W jaki sposób Pan przygotowa∏ Józefa na otrzymanie
i t∏umaczenie z∏otych p∏yt? (Zob. Józef Smith — Historia 1:33–35, 42, 44–46,
53–54). W jaki sposób Pan przygotowa∏ (lub przygotowuje) was, abyÊcie spe∏niali
wasze obowiàzki? W jaki sposób sami mo˝ecie si´ przygotowaç do wype∏niania
waszych obowiàzków w przysz∏oÊci?

• Jak zareagowa∏ ojciec Józefa, kiedy ten opowiedzia∏ mu o odwiedzinach
Moroniego? (Zob. Józef Smith — Historia 1:50). Jak Êwiadczy to o uczciwoÊci i
prawdomównoÊci Józefa? Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy wspierali cz∏onków
naszej rodziny w ich wysi∏kach, by podà˝aç za Panem? W jaki sposób mo˝emy
lepiej wspieraç cz∏onków rodziny oraz innych, kiedy podà˝ajà za Panem?

2. Cud zachowania Ksi´gi Mormona.

WyjaÊnij, ˝e Szatan stara∏ si´ powstrzymaç ukazanie si´ Ksi´gi Mormona. Kusi∏
ludzi, aby próbowali ukraÊç z∏ote p∏yty, a oni nadal przeÊladowali Józefa Smitha
i jego rodzin´ (Józef Smith — Historia 1:60–61). Jednak˝e Pan udaremni∏ wszyst-
kie wysi∏ki Szatana majàce zapobiec ujawnieniu Ksi´gi Mormona.
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Jednym z przyk∏adów na cudowne zachowanie Ksi´gi Mormona jest historia o
tym, jak skryba Józefa Smitha, Martin Harris, zgubi∏ 116 stron r´kopisu t∏uma-
czenia. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie tej historii (zob.
„Przygotowanie”, punkt 3). Nast´pnie nauczaj i omów rozdzia∏y 3 i 10 NiP, w
których Pan objawi∏, co nale˝y uczyniç po tym, jak utracono strony.

• Po utracie 116 stron r´kopisu Pan ukara∏ Józefa za to, ˝e bardziej obawia∏ si´
cz∏owieka ni˝ Boga (NiP 3:7). Na jakiÊ czas Józef utraci∏ dar t∏umaczenia (NiP
3:14; 10:1–2). W jakim sensie Józef bardziej ba∏ si´ cz∏owieka ni˝ Boga? W
jaki sposób nasze uczynki mogà czasem Êwiadczyç o tym, ˝e bardziej boimy
si´ cz∏owieka ni˝ Boga? (Zob. NiP 30:1–2. Jednym z przyk∏adów mo˝e byç to,
˝e ulegamy presji rówieÊników, by zrobiç coÊ niew∏aÊciwego). Co mo˝emy
zrobiç, by pokonaç nasz strach przed cz∏owiekiem? Niektóre odpowiedzi na
to pytanie znajdziesz w NiP 3:8; 10:5).

• W jaki sposób przejawia∏a si´ mi∏oÊç Pana do Józefa Smitha po utraceniu 116
stron r´kopisu? (Zob. NiP 3:8–10; 10:1–3). Jakie doÊwiadczenia pokaza∏y wam,
˝e jeÊli jesteÊcie wierni, Bóg b´dzie z wami „w ka˝dej chwili potrzeby”? (NiP
3:8). Jakie doÊwiadczenia dowiod∏y wam, ˝e Bóg jest „litoÊciwy”? (NiP 3:10).

• Jaki plan mieli ci, którzy ukradli 116 stron r´kopisu? (Zob. NiP 10:10–19,
29–33. Gdyby Józef ponownie przet∏umaczy∏ utracony materia∏, zmieniliby
s∏owa w r´kopisie. Porównaliby zmieniony orygina∏ z drugim t∏umaczeniem,
próbujàc wykazaç, ˝e te dwie wersje wzajemnie sobie przeczà).

• Co uczyni∏ Pan wiele wieków wczeÊniej, by pokrzy˝owaç plany tych, którzy
ukradli r´kopis? (Zob. NiP 10:38–39; zob. tak˝e 1 Nefi 9:2–5; S∏owa Mormona
1:3–7. Przewidzia∏ utrat´ tych stron. Oko∏o 2400 lat wczeÊniej natchnà∏
Nefiego, który spisywa∏ Êwieckà histori´ Nefitów, aby przygotowa∏ drugi
zestaw p∏yt. Drugi zestaw zawiera∏ histori´ duchowà Nefitów z tego samego
okresu i mia∏ wi´kszà wartoÊç doktrynalnà ni˝ pierwszy).

• Co Pan nakaza∏ uczyniç Prorokowi, by pokrzy˝owaç plany tych, którzy ukradli
manuskrypt? (Zob. NiP 10:40–45. Józef przet∏umaczy∏ 116 stron manuskryptu
ze Êwieckiej cz´Êci historii Nefiego. Pan nakaza∏ mu, aby nie t∏umaczy∏ tego
materia∏u ponownie, lecz by przet∏umaczy∏ drugi zestaw p∏yt).

• Czego historia o utraconym r´kopisie uczy na temat mocy Pana? (Kiedy
uczniowie b´dà omawiaç to pytanie, niech przeczytajà NiP 3:1–3; 10:14, 43
oraz 1 Nefi 9:6). W jaki sposób ta wiedza mo˝e nam pomóc, kiedy doÊwiad-
czamy pora˝ek i zawodów?

• Niech uczniowie przeczytajà NiP 3:16, 19–20 i 10:46–52, 60–66. Czego
mo˝emy nauczyç si´ z tych wersetów na temat celów Ksi´gi Mormona? W
jaki sposób te cele sà osiàgane w dzisiejszych czasach?

3. Âwiadkowie Ksi´gi Mormona.

• T∏umaczàc Ksi´g´ Mormona, Józef dowiedzia∏ si´, ˝e Pan pozwoli zobaczyç
p∏yty trzem Êwiadkom oraz kilku innym osobom (zob. odnoÊniki do Êwiad-
ków w 2 Nefim 27:12–14 i Eter 5:1–3). Kim byli Trzej Âwiadkowie? (Zob.
„Âwiadectwo trzech Êwiadków”, Ksi´ga Mormona). Co nakazano im uczyniç?
(Zob. NiP 5:11–15, 24–25; 17:3, 5). Dlaczego ich Êwiadectwo by∏o wa˝ne?
(Zob. Eter 5:4; NiP 5:16–18; 17:4).
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WyjaÊnij, ˝e oprócz Trzech Âwiadków, osiem innych osób widzia∏o z∏ote p∏yty
(„Âwiadectwo OÊmiu Âwiadków”, Ksi´ga Mormona). Wszyscy Trzej Âwiadkowie
oraz trzech spoÊród OÊmiu Âwiadków odeszli póêniej z KoÊcio∏a. Tylko kilku
wróci∏o, lecz ˝aden nigdy nie wypar∏ si´ Êwiadectwa tego, co widzia∏.

W ostatnim roku swego ˝ycia David Whitmer w odpowiedzi na fa∏szywe oskar-
˝enia opublikowa∏ poni˝sze Êwiadectwo:

„W American Encyclopaedia oraz Encyclopaedia Britannica napisano, ˝e ja, David
Whitmer jako jeden z trzech Êwiadków wypar∏em si´ mojego Êwiadectwa o boskim
pochodzeniu Ksi´gi Mormona oraz ˝e pozostali dwaj Êwiadkowie, Oliwier Cowdery
i Martin Harris, równie˝ wyparli si´ swojego Êwiadectwa na temat tej ksi´gi. Po raz
kolejny powiem ca∏ej ludzkoÊci, ˝e nigdy nie wypar∏em si´ mojego Êwiadectwa ani
˝adnej jego cz´Êci. Âwiadcz´ Êwiatu równie˝, ˝e ani Oliwier Cowdery, ani Martin
Harris nigdy, w ˝adnym momencie nie wyparli si´ swojego Êwiadectwa. Obaj
zmarli, potwierdzajàc prawd´ o boskiej prawdziwoÊci Ksi´gi Mormona” (Address to
All Believers in Christ [1887], 8; jak cytowane w: B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:145).

PodkreÊl, ˝e równie˝ Zbawiciel jest Êwiadkiem Ksi´gi Mormona. Przeczytaj z
uczniami NiP 17:6 oraz 19:26.

• W jaki sposób mo˝emy byç Êwiadkami Ksi´gi Mormona? (Zob. Moroni
10:3–5. Mo˝esz poprosiç uczestników zaj´ç, by z∏o˝yli swoje Êwiadectwa na
temat Ksi´gi Mormona).

PodkreÊl, ˝e Trzej Âwiadkowie i OÊmiu Âwiadków Êwiadczy∏o o rzeczach, które
widzieli i s∏yszeli. Obecnie miliony cz∏onków KoÊcio∏a Êwiadczà o Ksi´dze
Mormona, poniewa˝ odczuwajà Êwiadectwo Ducha Âwi´tego. Podczas s∏u˝by w
Kworum Dwunastu Starszy Gordon B. Hinckley powiedzia∏:

„Si∏à KoÊcio∏a nie sà [...] tysiàce domów spotkaƒ na ca∏ym Êwiecie, ani jego uniwer-
sytety [...]. Si∏a KoÊcio∏a le˝y w sercach jego ludu, w osobistych Êwiadectwach i
przekonaniu o prawdziwoÊci tego dzie∏a” (w: Conference Report, kwiec. 1973,
73–74 lub w Ensign, lip. 1973, 49).

Lekcja 4
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4. Naszym obowiàzkiem jest pami´tanie o „[nowym przymierzu, samej
Ksi´dze] Mormona” (NiP 84:57).

• We wrzeÊniu 1832 roku Prorok Józef otrzyma∏ objawienie, w którym Pan
powiedzia∏, ˝e „[wina spoczywa] na [ca∏ym KoÊciele]” (NiP 84:55). Dlaczego na
KoÊciele spoczywa∏a wina? (Zob. NiP 84:54–56). Co musieli uczyniç cz∏onkowie,
aby wina zosta∏a zmazana? (Zob. NiP 84:57–58, 60–62).

Przeczytaj poni˝szà wypowiedê Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„JeÊli pierwsi Âwi´ci zostali obarczeni winà za lekcewa˝enie Ksi´gi Mormona,
czy my zostaniemy potraktowani ∏agodniej za takie samo post´powanie?”
(w: Conference Report, paêdz. 1986, 4 lub Ensign, list. 1986, 4–5).

„Panu nie jest mi∏e to, ˝e niewiele uwagi poÊwi´camy Ksi´dze Mormona,
nowemu Êwiadectwu o Chrystusie. Potrzebujemy jej w naszych domach, w
naszych rodzinach. Zosta∏a napisana dla nas w obecnych czasach” (Church
News, 9 list. 1986, 10).

• Co mo˝emy zrobiç, aby poÊwi´caç Ksi´dze Mormona wi´cej uwagi w naszym
˝yciu, w naszych rodzinach oraz naszych powo∏aniach koÊcielnych? Jakie b∏o-
gos∏awieƒstwa sp∏ywajà na nas, kiedy poÊwi´camy Ksi´dze Mormona odpo-
wiednià iloÊç uwagi? W jaki sposób studiowanie Ksi´gi Mormona
pob∏ogos∏awi∏o wasze ˝ycie? (Do pytania o komentarze do∏àcz proÊb´, aby
uczniowie przeczytali poni˝szy cytat oraz szósty akapit wst´pu do Ksi´gi
Mormona; zobacz równie˝ trzeci dodatkowy pomys∏ na nauczanie).

Prezydent Ezra Taft Benson oÊwiadczy∏:

„W tej ksi´dze tkwi moc, która zacznie przenikaç do waszego ˝ycia, gdy tylko
zaczniecie jà uwa˝nie studiowaç. Odnajdziecie wi´kszà si∏´, by przeciwstawiaç si´
pokusom. Odnajdziecie si∏´, by unikaç oszustwa. Odnajdziecie moc, by pozostaç
na prostej, wàskiej Êcie˝ce. Pisma Êwi´te sà nazywane ‘[s∏owami] ˝ywota’ (NiP
84:85) i w ˝adnym przypadku stwierdzenie to nie jest bardziej prawdziwe, ni˝ w
przypadku Ksi´gi Mormona. Kiedy zaczniecie po˝àdaç i pragnàç tych s∏ów, coraz
bardziej b´dziecie ˝yç pe∏nià ˝ycia. [...] [B´dziecie si´ tak˝e radowaç] wzrastaniem
mi∏oÊci i harmonii w domu, g∏´bszym szacunkiem pomi´dzy rodzicami a
dzieçmi [oraz] przyrostem duchowoÊci i prawoÊci”.

„Te obietnice — zapewni∏ Prezydent Benson — nie sà czcze, lecz sà dok∏adnie
tym, co mia∏ na myÊli Prorok Józef Smith, kiedy powiedzia∏, ˝e Ksi´ga
Mormona pomo˝e nam zbli˝yç si´ do Boga” (w: Conference Report, paêdz.
1986, 6 lub Ensign, list. 1986, 7).

• Zbawiciel nakaza∏ nam, byÊmy na ca∏ym Êwiecie sk∏adali Êwiadectwo o
Ksi´dze Mormona (NiP 84:62; zob. tak˝e poni˝szy cytat). Co mo˝e zrobiç
ka˝dy z nas, by wspomagaç to dzie∏o?

Prezydent Benson powiedzia∏: „Ju˝ dawno minà∏ czas, kiedy Ksi´ga Mormona
powinna masowo zape∏niç ziemi´. [...] W tym wieku elektronicznych mediów i
masowej dystrybucji drukowanego s∏owa, Bóg pociàgnie nas do odpowiedzial-
noÊci, jeÊli nie rozpropagujemy Ksi´gi Mormona na ogromnà skal´. Mamy
Ksi´g´ Mormona, mamy cz∏onków, mamy misjonarzy, mamy Êrodki, a Êwiat
znajduje si´ w potrzebie. Teraz jest czas, by dzia∏aç!” (w: Conference Report,
paêdz. 1988, 4 lub Ensign, list. 1988, 4–5).
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Zwróç uwag´ na to, ˝e Ksi´ga Mormona, którà m∏ody prorok przet∏umaczy∏ w bar-
dzo skromnych warunkach, obecnie naprawd´ nape∏nia ziemi´. Ksi´ga Mormona
lub jej cz´Êci zosta∏y opublikowane w ponad 90 j´zykach. Wydrukowano ponad
100 milionów egzemplarzy.

Podsumowanie Wyraê wdzi´cznoÊç za Ksi´g´ Mormona i ÊwiadomoÊç Boskiego uczestnictwa w
jej ukazaniu. Zach´ç uczniów, by w swoim ˝yciu poÊwi´cali wi´cej uwagi
Ksi´dze Mormona.

Z∏ó˝ Êwiadectwo o wp∏ywie, jaki Ksi´ga Mormona wywar∏a na Twoje ˝ycie.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Biblijne proroctwa, które Moroni zacytowa∏ Józefowi Smithowi

Zgodnie z zapisem w Józef Smith—Historia 1:36–49 Moroni cytowa∏ Józefowi
Smithowi biblijne proroctwa cztery razy. Przeczytaj z uczniami ka˝de z proroctw
i przedyskutujcie jego znaczenie oraz to, w jaki sposób si´ ono wype∏ni∏o.

a. Ks. Malachiasza 3 (Zwróç uwag´ na to, ˝e Moroni zacytowa∏ tylko cz´Êç tego
rozdzia∏u)

b. Ks. Malachiasza 3 (zob. tak˝e Józef Smith — Historia 1:37–39)

c. Ks. Izajasza 11 (zob. tak˝e NiP 113:1–6)

d. Dzieje Apostolskie 3:22–23

e. Ks. Joela 2:28–32

2. Nauki i Przymierza zewn´trzne Êwiadectwo Ksi´gi Mormona

Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏: „Poza Êwiadkami z Ksi´gi Mormona, Nauki
i Przymierza sà najwi´kszym zewn´trznym Êwiadkiem i dowodem, jaki Pan da∏
na to, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdà” (w: Conference Report, kwiec. 1987, 105
lub Ensign, maj 1987, 83).

Prezydent Benson odniós∏ si´ do 13 rozdzia∏ów Nauk i Przymierzy, które Êwiad-
czà o Ksi´dze Mormona: NiP 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 oraz 135.
Mo˝esz przestudiowaç te rozdzia∏y, przygotowujàc si´ do lekcji.

3. Zbli˝anie si´ do Boga poprzez Ksi´g´ Mormona

Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Powiedzia∏em braciom, ˝e Ksi´ga Mormona jest
bardziej poprawna ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga na ziemi, ˝e stanowi podstaw´
naszej religii i ˝e przybli˝y do Boga ludzi przestrzegajàcych jej nauk bardziej ni˝
jakakolwiek inna ksi´ga” (History of the Church, 4:461).

Prezydent Ezra Taft Benson zacytowa∏ t´ wypowiedê, a potem zada∏ pytanie:
„Czy˝ w g∏´bi serca nie pragniemy zbli˝yç si´ do Boga, staç si´ bardziej do Niego
podobni w naszym codziennym obejÊciu, by nieustannie czuç Jego obecnoÊç?
JeÊli tak jest, Ksi´ga Mormona pomo˝e nam to osiàgnàç lepiej ni˝ jakakolwiek
inna ksi´ga” (w: Conference Report, paêdz. 1986, 6 lub Ensign, list. 1986, 7).

Lekcja 4
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4. „Przet∏umaczona przez dar i moc Bo˝à” (NiP 135:3)

Józef Smith ukoƒczy∏ t∏umaczenie Ksi´gi Mormona po oko∏o 65 dniach roboczych
(„I Have a Question”, Ensign, stycz. 1988, 46–47). Starszy Neal A. Maxwell z
Kworum Dwunastu skomentowa∏ pr´dkoÊç tego procesu:

„Pewien zdolny t∏umacz ÂwDO w Japonii, otoczony ksià˝kami, do których móg∏
si´ odwo∏ywaç, s∏ownikami j´zykowymi oraz majàc wsparcie kolegów t∏umaczy,
którzy w razie potrzeby byli gotowi do pomocy, stwierdzi∏, ˝e jego zdaniem przygo-
towanie ostatecznej wersji jednej strony dziennie oznacza, ˝e dzieƒ minà∏ pracowi-
cie. A przecie˝ on t∏umaczy tylko z wczeÊniejszej wersji japoƒskiej na wspó∏czesnà!
Ponad 50 uczonych angielskich przez siedem lat trudzi∏o si´, wykorzystujàc wcze-
Êniejsze wersje t∏umaczeƒ, by stworzyç Bibli´ Króla Jakuba i udawa∏o im si´ prze-
ci´tnie przet∏umaczyç jednà cennà stron´ dziennie. Prorok Józef Smith t∏umaczy∏
niekiedy 10 stron dziennie! (zob. biuletyn Insights: An Ancient Window [Provo,
Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.), luty
1986], 1).

Drugim cudem w procesie t∏umaczenia Ksi´gi Mormona jest to, ˝e z tego, co
nam wiadomo, t∏umaczàc Józef rzadko si´ cofa∏, przeglàda∏ czy poprawia∏ to, co
ju˝ zosta∏o zrobione. T∏umaczenie p∏yn´∏o niezmàconym strumieniem.

Emma Smith powiedzia∏a o tym natchnionym procesie: ‘Po posi∏kach lub innych
przerwach [Józef] zaczyna∏ tam, gdzie zakoƒczy∏, bez zaglàdania do r´kopisu lub
proszenia o odczytanie mu jakiegoÊ fragmentu’ („Last Testimony of Sister Emma”,
Saints’ Herald, 1 paêdz. 1879, 290). KtoÊ, kto dyktuje, a komu si´ przerwie, musi
zwykle powracaç do pracy, mówiàc: ‘To na czym stan´liÊmy?’ Ale nie Prorok!

Gdyby ktoÊ stara∏ si´ sfabrykowaç tekst, musia∏by ca∏y czas si´ sprawdzaç,
poprawiaç i przeglàdaç pod kàtem zachowania ciàg∏oÊci. Gdyby Prorok dykto-
wa∏ i cz´sto wprowadza∏ poprawki, musia∏oby istnieç na to wi´cej dowodów.
Nie by∏o jednak potrzeby, by poprawiaç tekst, który przekazywany by∏ mocà
Bo˝à. Jakiekolwiek nie by∏yby szczegó∏y procesu t∏umaczenia, proces, o którym
mówimy, by∏ naprawd´ zadziwiajàcy!” („By the Gift and Power of God”,
Ensign, stycz. 1997, 39–40).

Obecnie, kiedy Ksi´g´ Mormona t∏umaczy si´ na wiele j´zyków, cuda nadal
majà miejsce. Opowiedz histori´, jakà podzieli∏a si´ Priscilla Sampson-Davis,
cz∏onkini KoÊcio∏a w Ghanie:

„Oko∏o dwóch lat po moim chrzcie, mia∏am wizj´. [...] Zobaczy∏am siebie na
spotkaniu sakramentalnym, na które przyszed∏ ktoÊ w bia∏ej szacie, stanà∏ przed
mównicà i zawo∏a∏ mnie. Podesz∏am i stan´∏am przy nim, a on kaza∏ mi si´ odwró-
ciç i spojrzeç na twarze ludzi, by przekonaç si´, czy podoba im si´ to spotkanie.
Spojrza∏am i powiedzia∏am, ˝e nie widz´ w ich twarzach ˝adnej ró˝nicy. Wtedy
m´˝czyzna w bieli kaza∏ mi przyjrzeç si´ uwa˝nie. Zauwa˝y∏am, ˝e niektórzy z
zebranych pochylili swe g∏owy. M´˝czyzna zapyta∏ mnie, dlaczego ci ludzie nie
przy∏àczyli si´ do Êpiewu. Powiedzia∏am mu, ˝e nie potrafià czytaç po angielsku i
nie mogà Êpiewaç, wi´c pochylajà g∏owy. Zapyta∏ mnie, czy nie chcia∏abym pomóc
moim siostrom i braciom [...], aby i oni mogli radowaç si´, wychwalajàc pieÊnià
naszego Ojca Niebieskiego. Chocia˝ mówi∏am w j´zyku fante [dialekt, jakim pos∏u-
giwali si´ ci ludzie], nie umia∏am dobrze pos∏ugiwaç si´ nim w piÊmie. Jednak nie
odmówi∏am, powiedzia∏am, ˝e si´ postaram i uczyni´, co tylko w mojej mocy.
Wtedy wizja znikn´∏a. Natychmiast wsta∏am, wzi´∏am papier i o∏ówek i zacz´∏am
t∏umaczyç hymn ‘O Zbawco Izraela’ na fante”.
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Siostra Sampson-Davis przet∏umaczy∏a hymny, niektóre z broszurek misjonarskich
oraz podr´cznik Zasady ewangelii. Nast´pnie, powo∏ana, pomaga∏a przy t∏umacze-
niu Ksi´gi Mormona, Nauk i Przymierzy oraz Per∏y Wielkiej WartoÊci. Zauwa˝y∏a:
„W pismach Êwi´tych jest powiedziane, ˝e w ostatnich dniach ludzie us∏yszà ewan-
geli´ we [w∏asnych] j´zykach. Oto, co Pan pragnà∏, bym uczyni∏a i robi´ to, dzi´ki
Jego ∏asce” („An Instrument in His Hands”, w: „All Are Alike unto God”, wyd. E.
Dale LeBaron [1990], 40–42).

5. „Nie gnaj szybciej ni pracuj wi´cej ni˝ starcza ci si∏” (NiP 10:4)

• Jakà rad´ Pan da∏ Józefowi, gdy ten stanà∏ przed ogromem pracy nad t∏uma-
czeniem Ksi´gi Mormona? (Zob. NiP 10:4–5). W jaki sposób rada ta mo˝e nam
pomóc, kiedy stajemy przed trudnymi zadaniami lub obowiàzkami?

6. Prezentacje wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants
and Church History (53933), rozwa˝ pokazanie „Dzie∏a i zamierzenia Boga”.
Projekcja trwa 13 minut i opowiada histori´ o 116 utraconych stronach r´ko-
pisu. Wykorzystaj prezentacj´, by podkreÊliç, ˝e „dzie∏, zamys∏ów i celów Boga
nie sposób zatrzymaç ni zniweczyç” (NiP 3:1). Do omówienia tej zasady wyko-
rzystaj pytania zawarte w drugiej cz´Êci lekcji.

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History
Video Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie „Parley P. Pratt odnajduje Ksi´g´
Mormona”; projekcja trwa 11 minut. Po prezentacji zadaj nast´pujàce pytania:

• Czy czytanie Ksi´gi Mormona daje wam tak wiele radoÊci, jak Parley’owi P.
Prattowi, kiedy czyta∏ jà po raz pierwszy? Co mo˝ecie uczyniç, by Ksi´ga
Mormona odgrywa∏a w waszym ˝yciu wa˝niejszà rol´? (Mo˝esz zapropono-
waç, by uczniowie po cichu zastanowili si´ nad tym pytaniem).

• W jaki sposób zaobserwowaliÊcie wype∏nienie si´ obietnic Prezydenta
Bensona?

Lekcja 4
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Lekcja 

5
„Jest to duch objawienia”

Cel Pomoc uczestnikom zaj´ç zrozumieç, w jaki sposób przygotowaç si´ do otrzy-
mania osobistych objawieƒ i zach´ciç ich, by to robili.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 6, 8, 9, Józef Smith — Historia
1:8–17 oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
gotuj do pokazania kilka ilustracji przedstawiajàcych proroków otrzymujà-
cych objawienia, takich jak: Moj˝esz i p∏onàcy krzak (62239; Ewangelia w
malarstwie 107); Ch∏opiec Samuel wo∏any przez Pana (62498; Ewangelia w
malarstwie 111); Daniel t∏umaczy sen Nabukadnesara (62531; Ewangelia w
malarstwie 115); Brat Jereda widzi palec Pana (62478; Ewangelia w malarstwie
318) oraz Pierwsza Wizja (62470; Ewangelia w malarstwie 403). Mo˝esz rów-
nie˝ postaraç si´ o kilka zdj´ç osób z klasy.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, na poczàtku lekcji wykorzystaj poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

• Poka˝ ilustracje przedstawiajàce proroków (zob. „Przygotowanie”, punkt 3).
WyjaÊnij, ˝e wszystkie ilustracje majà ze sobà coÊ wspólnego. Co to takiego?
(Na ka˝dej ilustracji prorok otrzymuje objawienie).

Podziel si´ nast´pujàcym stwierdzeniem Proroka Józefa Smitha: „Bóg nie objawi∏
Józefowi niczego, czego nie objawi∏by Dwunastu, a nawet najmniejszy ze Âwi´tych
mo˝e poznaç wszystkie te rzeczy tak szybko, jak b´dzie je w stanie unieÊç”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 149).

PodkreÊl, ˝e nie musimy byç prorokami, by otrzymaç objawienie od Pana. Chocia˝
nie otrzymujemy objawieƒ, by przewodziç KoÊcio∏owi, mo˝emy otrzymywaç obja-
wienia, które pomogà nam poznaç prawdy ewangelii oraz poprowadzà nas w
naszym ˝yciu osobistym i b´dà nam przewodnikiem w naszych obowiàzkach w
domu i KoÊciele. Je˝eli dysponujesz zdj´ciami uczniów, powieÊ je obok obrazów z
prorokami.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Omówcie, w jaki sposób te fragmenty odnoszà si´ do codziennego
˝ycia. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z
zasadami z pism Êwi´tych.



WyjaÊnij, ˝e lekcje 5 i 6 mówià o osobistych objawieniach. Nauki i Przymierza
wielce rozjaÊniajà nasze zrozumienie tego wa˝nego zagadnienia. Podczas tej lekcji
skoncentrujemy si´ na pytaniu, dlaczego potrzebujemy osobistych objawieƒ i w
jaki sposób mo˝emy przygotowaç si´ na ich otrzymanie. Podczas lekcji nr 6 skon-
centrujemy si´ na tym, jak rozpoznaç osobiste objawienie od Ducha Âwi´tego.
Przygotowujàc si´ do obu lekcji nale˝y przeczytaç NiP 6, 8 i 9. Józef Smith otrzy-
ma∏ te rozdzia∏y podczas t∏umaczenia Ksi´gi Mormona, kiedy jego skrybà by∏
Oliwier Cowdery. Chocia˝ treÊç rozdzia∏u 9 odnosi si´ do próby t∏umaczenia Ksi´gi
Mormona przez Oliwiera Cowdery, zasady dotyczà tak˝e innych objawieƒ.

1. Nasza potrzeba otrzymywania osobistych objawieƒ.

WyjaÊnij, ˝e jednym z naszych najwi´kszych b∏ogos∏awieƒstw sà otwarte niebiosa
i to, ˝e Pan porozumiewa si´ ze Swoimi dzieçmi poprzez nieustanne objawienia.
„Boskie objawienia to jedna z najwa˝niejszych koncepcji i zasad ewangelii Jezusa
Chrystusa, gdy˝ bez nich cz∏owiek nie móg∏by poznaç zamys∏ów Boga. [...]
Nieustajàce objawienia, jakie Bóg daje swoim Âwi´tym [...] umo˝liwiajà codzienne
przewodnictwo po Êcie˝kach prawdy oraz prowadzà wierne dusze do pe∏nego i
wiecznego zbawienia w królestwie celestialnym. [...] Bez objawieƒ wszystko
by∏oby zgadywaniem i b∏àdzeniem w ciemnoÊciach” (Bible Dictionary,
„Revelation”, 762).

• Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Nikt z nas nie
móg∏by sam przetrwaç w dzisiejszym Êwiecie, ˝e nie wspomn´ ju˝ o tym, co
wkrótce nastanie, bez osobistego natchnienia” (w: Conference Report, paêdz.
1991, 29 lub Ensign, list. 1991, 23). Jak sàdzicie, dlaczego osobiste objawienie
jest dla nas tak wa˝ne w dzisiejszych czasach? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Dzi´ki osobistemu objawieniu otrzymujemy nasze Êwiadectwa o Jezusie
Chrystusie, Jego ewangelii oraz boskim powo∏aniu Józefa Smitha.

b. Poprzez osobiste objawienie poznajemy boskie prawdy.
c. Dzi´ki osobistemu objawieniu otrzymujemy przewodnictwo, które przekra-

cza naszà zdolnoÊç pojmowania, poprzez odpowiedzi na ˝yciowe pytania,
pomoc w pokonywaniu wyzwaƒ oraz przy podejmowaniu decyzji.

• Przy podejmowaniu jakich decyzji lub w jakich sytuacjach mo˝e nam pomóc
osobiste objawienie? (PoproÊ uczniów, aby opowiedzieli, jak osobiste objawie-
nie pomog∏o im w sprostaniu ich obowiàzkom w rodzinie, w KoÊciele oraz w
innych dziedzinach ˝ycia).

2. Zrozumienie tego, co powinniÊmy robiç, by otrzymaç objawienie.

WyjaÊnij, ˝e wa˝ne jest, abyÊmy rozumieli, jak przygotowaç si´ na otrzymanie
osobistego objawienia. Niech uczniowie przeczytajà nast´pujàce, napisane kur-
sywà, fragmenty. Nast´pnie niech powiedzà, czego te fragmenty uczà na temat
naszego przygotowania do otrzymania osobistego objawienia (sugerowane odpo-
wiedzi podane sà w nawiasach). Zapiszcie odpowiedzi na tablicy, a nast´pnie je
omówcie.

A. Nauki i Przymierza 9:8, Józef Smith — Historia 1:8–10. (Rozpatrzyç problem w
umyÊle).

• W jaki sposób mo˝emy rozpatrywaç pytania w umyÊle?
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Mo˝esz poprosiç uczniów o przestudiowanie Józef Smith — Historia 1:8, by
odnaleêli stwierdzenia mówiàce o tym, w jaki sposób swoje pytanie rozwa˝a∏
w umyÊle Józef Smith. Kilka kluczowych punktów wynotowano poni˝ej:

a. „Umys∏ mój zwróci∏ si´ ku powa˝nej refleksji”.
b. „Uczucia moje by∏y g∏´bokie i cz´sto przejmujàce”.
c. „Uczestniczy∏em w kilku spotkaniach tak cz´sto, jak na to pozwala∏a okazja”.

Zwróç uwag´ na to, ˝e Józef Smith g∏´boko rozwa˝a∏ pytanie, który koÊció∏ jest
prawdziwy. Wiele czasu i wysi∏ku poÊwi´ci∏ poszukiwaniom odpowiedzi, cho-
dzàc przez ponad dwa lata na spotkania i studiujàc pisma Êwi´te. Zach´ç
uczniów, by rozwa˝ajàc ró˝ne kwestie w swoich umys∏ach i poszukujàc obja-
wienia brali przyk∏ad z Józefa Smitha.

• Dlaczego Pan pragnie, abyÊmy przed otrzymaniem objawienia rozwa˝ali pro-
blemy w naszych umys∏ach? (Przyk∏adowe odpowiedzi mogà brzmieç nast´pu-
jàco: Pan chce, abyÊmy byli aktywni, a nie bierni, kiedy dà˝ymy do otrzymania
od Niego objawieƒ. Oczekuje, ˝e skorzystamy z naszej wolnej woli. Wzrastamy,
kiedy wykorzystujemy dary i Êrodki, jakie On zapewni∏ nam, abyÊmy rozwa˝ali
problemy w naszych umys∏ach). W jaki sposób rozwa˝anie problemów we w∏a-
snych umys∏ach pomog∏o wam rozwinàç si´ duchowo?

B. Nauki i Przymierza 138:1–11; Józef Smith — Historia 1:11–12. (Rozwa˝aj i rozmy-
Êlaj nad pismami Êwi´tymi i naukami proroków w dniach ostatnich). WyjaÊnij, ˝e
rozmyÊlanie nad pismami Êwi´tymi by∏o katalizatorem obu objawieƒ zapisa-
nych w tych fragmentach.

• Dlaczego studiowanie i rozwa˝anie pism Êwi´tych jest wa˝ne, kiedy pragniemy
otrzymaç objawienie? W jaki sposób studiowanie pism Êwi´tych pomog∏o
wam, kiedy pragn´liÊcie otrzymaç objawienie od Pana?

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu wyjaÊni∏:

„Czytanie pism Êwi´tych mo˝e [...] prowadziç do objawienia na jakikolwiek
[temat]. Pan pragnie w danej chwili udzieliç czytajàcemu wskazówek. Nie jest
przesadà stwierdzenie, ˝e pisma Êwi´te mogà byç dla nas jak Urim i Tummim
i pomagaç ka˝demu z nas otrzymywaç osobiste objawienia.

Poniewa˝ wierzymy, ˝e czytanie pism Êwi´tych mo˝e pomóc nam w otrzyma-
niu objawienia, jesteÊmy nieustannie zach´cani do tego, by je czytaç. Dzi´ki
temu zyskujemy dost´p do tego, co, zgodnie z pragnieniem naszego Ojca w
Niebie, powinniÊmy wiedzieç i czyniç w naszym ˝yciu. To jeden z powodów,
dla których Âwi´ci w Dniach Ostatnich wierzà w codzienne studiowanie pism
Êwi´tych” („Scripture Reading and Revelation”, Ensign, stycz. 1995, 8).

C. Nauki i Przymierza 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64. (ProÊcie Pana z wiarà, z
uczciwym sercem, wierzàc, ˝e otrzymacie).

Starszy Boyd K. Packer powiedzia∏: „˚adne przes∏anie nie pojawia si´ w pismach
Êwi´tych cz´Êciej ani na wi´cej sposobów ni˝ ‘ProÊcie a otrzymacie’” (w: Conference
Report, paêdz. 1991, 26 lub Ensign, list. 1991, 21). Modlitwa z wiarà to niezb´dna
cz´Êç procesu otrzymywania objawienia. Zwróç uwag´ na to, ˝e wi´kszoÊç objawieƒ
w Naukach i Przymierzach to odpowiedzi na pytania, jakie Prorok Józef Smith zada∏
Panu.
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• Co oznacza „[prosiç] z wiarà”? (NiP 8:1; zob. tak˝e 1 Nefi 15:11; Moroni 10:4).

Poni˝sze pytania Prezydenta Spencera W. Kimballa mogà pomóc nam zrozu-
mieç, co oznacza proszenie z wiarà: „Czy ofiarowujecie kilka banalnych s∏ów i
wyÊwiechtanych frazesów, czy rozmawiacie z Panem w sposób bardzo osobi-
sty? Czy modlicie si´ z rzadka, kiedy powinniÊcie modliç si´ regularnie, cz´-
sto, bezustannie? [...] Kiedy si´ modlicie, czy tylko mówicie, czy równie˝
s∏uchacie? [...] Czy sk∏adacie dzi´ki, czy tylko prosicie o przys∏ugi?” („Prayer”,
New Era, marz. 1978, 17).

• Co oznacza prosiç „z uczciwym sercem”? (NiP 8:1; proponowane odpowiedzi
mogà brzmieç jak te podane poni˝ej).

a. PowinniÊmy szczerze staraç si´ zrozumieç wol´ Pana i prosiç tylko o te
rzeczy, które pozostajà z nià w zgodzie.

b. PowinniÊmy upewniç si´, ˝e motywy naszych próÊb sà czyste.
c. PowinniÊmy wczeÊniej odpokutowaç.

• Przeczytaj z uczniami Józef Smith — Historia 1:13–16. Czego mo˝emy nauczyç
si´ na temat modlitwy na podstawie tego fragmentu? (Przyk∏adowe odpowie-
dzi mogà zawieraç stwierdzenia, ˝e wa˝ne jest modlenie si´ na g∏os, kl´kanie
do modlitwy, ofiarowywanie pragnieƒ naszych serc zamiast zwyk∏ego wypo-
wiadania s∏ów, wykorzystanie wszystkich naszych si∏, by b∏agaç Boga).

• Co obiecuje Pan, kiedy modlimy si´ z wiarà i uczciwym sercem? (Zob. NiP
6:14; 42:61). W jaki sposób te obietnice wype∏ni∏y si´ w waszym ˝yciu?

D.Nauki i Przymierza 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (Bàdêcie pos∏uszni i
s∏u˝cie Bogu).

• Dlaczego pos∏uszeƒstwo jest wa˝ne, kiedy pragniemy otrzymaç objawienie od
Pana?

Starszy Dallin H. Oaks naucza∏: „Drogà do objawienia jest prawoÊç” (The Lord’s
Way [1991], 34). Naucza∏ tak˝e: „Nie mo˝emy mieç towarzystwa Ducha
Âwi´tego — poÊrednika osobistego objawienia — je˝eli grzeszymy, przepe∏nia
nas gniew lub jeÊli buntujemy si´ przeciwko wybranym przywódcom Boga”
(„Teaching and Learning by the Spirit”, Ensign, marz. 1997, 9).

E. Nauki i Przymierza 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Bàdêcie ∏agodni i pokorni).

• Dlaczego pokora jest wa˝na, kiedy pragniemy otrzymaç objawienie od Boga?

David Whitmer wspomina∏, ˝e pewnego ranka, kiedy Józef Smith szykowa∏ si´
do powrotu do pracy nad t∏umaczeniem Ksi´gi Mormona, „coÊ w domu posz∏o
nie tak i by∏ tym zdenerwowany. Chodzi∏o o coÊ, co zrobi∏a Emma, jego ˝ona.
Razem z Oliwierem poszliÊmy na gór´, a Józef wkrótce do nas do∏àczy∏, aby
kontynuowaç t∏umaczenie, ale nic nie móg∏ zrobiç. Nie móg∏ przet∏umaczyç ani
jednej sylaby. Zszed∏ na dó∏, do sadu i prosi∏ Pana; nie by∏o go oko∏o godziny.
Potem wróci∏ do domu i poprosi∏ Emm´ o wybaczenie, a nast´pnie wróci∏ na
gór´ do nas, a t∏umaczenie potoczy∏o si´ bez przeszkód. Nic nie móg∏ zrobiç,
kiedy nie by∏ pokorny i wierny” (cytowane w B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:131).

F. Nauki i Przymierza 25:10; 30:2. (Zwa˝ajcie bardziej na sprawy Boga ni˝ na rzeczy
Êwiata).

Lekcja 5
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• Dlaczego wa˝ne jest koncentrowanie si´ na „sprawach [Boga]”, a nie na
„sprawach ziemskich”, kiedy pragniemy otrzymaç objawienie? (NiP 30:2).
W jaki sposób poszukujàc objawienia mo˝emy uwolniç si´ od trosk i zgie∏ku
tego Êwiata?

Prezydent Boyd K. Packer naucza∏:

„Natchnienie ∏atwiej przychodzi w atmosferze spokoju. Pisma Êwi´te obfitujà
w s∏owa, takie jak cichy, ∏agodny, spokojny, Pocieszyciel. [...]

W Êwiecie ciàgle wzmaga si´ ha∏as. Ubrania, uczesanie i zachowanie stajà si´
coraz bardziej rozluênione, niechlujne i nieporzàdne. Chrapliwa muzyka z
obscenicznymi tekstami rykn´∏a przez wzmacniacze, a Êwiat∏a mrugajà w psy-
chodelicznych kolorach — oto cechy narkotykowej kultury. Ró˝ne odmiany
tych rzeczy zyskujà powszechnà aprobat´ wÊród naszej m∏odzie˝y. [...]

Ten trend pogoni za wi´kszym ha∏asem, mocniejszymi wra˝eniami, wi´kszà
niezgodà, mniejszymi ograniczeniami, mniejszà godnoÊcià i mniejszym przej-
mowaniem si´ dobrym wychowaniem nie jest ani przypadkowy, ani nie-
winny, ani nieszkodliwy.

Pierwszym rozkazem dowódcy, który planuje inwazj´, jest zak∏ócanie kana-
∏ów komunikacyjnych tych, których zamierza podbiç.

Brak pokory s∏u˝y celom przeciwnika, poniewa˝ blokuje delikatne kana∏y
objawienia zarówno w umyÊle jak i w duchu” (w: Conference Report, paêdz.
1991, 27–28 lub Ensign, list. 1991, 21–22).

Starszy Neal A. Maxwell, kiedy s∏u˝y∏ w Prezydium Kworum
Siedemdziesiàtych, naucza∏:

„Boskie przewodnictwo jest tak istotne [...], ˝e musimy staraç si´ ze wszystkich
si∏, by znajdowaç si´ w takiej sytuacji, kiedy ta szczególna pomoc mo˝e byç
nam udzielona. Prezydent David O. McKay mówi∏ o tym, ˝e rano, zanim przy-
t∏oczà nas troski dnia powszedniego, jesteÊmy szczególnie podatni na natchnie-
nie. Inni czujà, ˝e odosobnienie i czytanie pism Êwi´tych mogà wytworzyç
atmosfer´, w której dobrze odczuwa si´ podszepty Ducha. Zaprawd´ jednak,
czytanie s∏ów Chrystusa, które ju˝ otrzymaliÊmy, to w∏aÊciwa rzecz, zanim
poprosimy o wi´cej” (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], 121).

Podsumowanie PodkreÊl wag´ osobistych objawieƒ w naszym ˝yciu. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e ka˝dy
cz∏onek KoÊcio∏a mo˝e otrzymaç objawienie poprzez Ducha Âwi´tego. Zach´ç
uczniów, by przygotowywali si´ na otrzymywanie tego boskiego przewodnictwa.
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Lekcja

6
„Przemówi´ do ciebie
w twym umyÊle i sercu
przez Ducha Âwi´tego”
Cel Pomoc uczestnikom zaj´ç nauczyç si´ rozpoznawaç osobiste objawienia otrzymy-

wane mocà Ducha Âwi´tego i zach´cenie ich, by starali si´ o to b∏ogos∏awieƒstwo
w swoim ˝yciu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 6, 8, 9, 11 oraz pozosta∏e frag-
menty pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli zechcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ na
zaj´cia radio.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

• Poka˝ uczniom radio, ale go nie w∏àczaj. Dlaczego nie mo˝emy s∏uchaç audycji?

• W∏àcz radio, ale nie nastawiaj go na odbiór ˝adnej stacji. Co musimy zrobiç,
zanim us∏yszymy audycj´ bez zak∏óceƒ? W jaki sposób s∏uchanie Ducha
Âwi´tego mo˝na porównaç do wyszukania stacji radiowej? (Dok∏adanie staraƒ,
by szukaç przewodnictwa Ducha Âwi´tego mo˝na porównaç z w∏àczeniem
radia. Robienie tego, co nale˝y, by us∏yszeç podszepty Ducha Âwi´tego, mo˝na
porównaç do dostrajania odbioru stacji radiowej lub, w razie potrzeby, napra-
wiania radia).

WyjaÊnij, ˝e celem tej lekcji jest pomoc uczniom w rozpoznawaniu osobistych
objawieƒ otrzymywanych mocà Ducha Âwi´tego.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Omówcie, w jaki sposób wybrane fragmenty odnoszà si´ do codzien-
nego ˝ycia. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwià-
zek z zasadami z pism Êwi´tych.

Przypomnij uczniom, ˝e jest to druga z dwóch lekcji poÊwi´conych osobistym
objawieniom. W lekcji 5 omawialiÊmy, jak przygotowaç si´ na otrzymanie oso-
bistego objawienia. Ta lekcja mówi o tym, jak rozpoznaç osobiste objawienie.



1. Zrozumienie sposobu, w jaki porozumiewa si´ z nami Duch Âwi´ty.

WyjaÊnij, ˝e objawienia mogà przyjÊç na wiele sposobów. Niektóre mogà si´ wià-
zaç z ukazaniem si´ Pana lub Jego wys∏anników, us∏yszeniem g∏osu Pana lub Jego
wys∏anników, wizjami czy snami. Zazwyczaj jednak objawienie mocà Ducha
Âwi´tego przychodzi jako myÊli w naszych umys∏ach i uczucia w sercu. Duch
Âwi´ty jest cz∏onkiem Boskiej Trójcy. Jest objawicielem, który nas naucza, pocie-
sza, ostrzega, wzmacnia i przewodzi.

WyjaÊnij, ˝e Duch Âwi´ty kontaktuje si´ z nami na wiele sposobów. Niech
uczniowie przeczytajà nast´pujàce, napisane kursywà fragmenty. Nast´pnie
niech powiedzà, czego te fragmenty uczà na temat tego, jak porozumiewa si´ z
nami Duch Âwi´ty (sugerowane odpowiedzi podane sà w nawiasach). Zapiszcie
odpowiedzi na tablicy, a nast´pnie je omówcie.

A. Nauki i Przymierza 8:2–3; 85:6. (Przemawia do naszych umys∏ów i serc spokoj-
nym, cichym g∏osem). Zob. tak˝e I Ks. Królewska 19:12; 1 Nefi 17:45; Helaman
5:30.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu naucza∏: „Wizje naprawd´ si´ zda-
rzajà. S∏ychaç g∏osy z drugiej strony zas∏ony. Wiem o tym. Jednak to sà wyjàtkowe
doÊwiadczenia. [...] Wi´kszoÊç objawieƒ, jakie otrzymujà przywódcy i cz∏onkowie
KoÊcio∏a, to spokojny, cichy g∏os lub uczucie, nie wizja czy g∏os mówiàcy konkret-
nymi s∏owami. Âwiadcz´ o prawdziwoÊci takiego objawienia, które sta∏o mi si´
dobrze znajomym, niemal codziennym doÊwiadczeniem, i prowadzi mnie w
pracy Pana” („Teaching and Learning by the Spirit”, Ensign, marz. 1997, 14).

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Tego delikat-
nego, subtelnego duchowego porozumienia nie da si´ zobaczyç okiem ani us∏yszeç
uchem. I choç opisujemy je jako g∏os, to jest to g∏os, który bardziej si´ odczuwa
ni˝ s∏yszy” (That All May Be Edified [1982], 335).

• Dlaczego wa˝ne jest zrozumienie zasady, która rzàdzi sposobem, w jaki komu-
nikuje si´ z nami Duch Âwi´ty? Jakie niebezpieczeƒstwo niesie ze sobà oczeki-
wanie na to, ˝e kontakt z Bogiem b´dzie bardziej efektowny lub wstrzàsajàcy?

Starszy Dallin H. Oaks ostrzega∏:

„Niektórzy [ludzie] szukali jedynie wielkich manifestacji, takich, o jakich
mowa w pismach Êwi´tych i nie uda∏o im si´ rozpoznaç spokojnego, cichego
g∏osu, jaki zosta∏ im dany. [...] Musimy wiedzieç, ˝e Pan rzadko przemawia
g∏oÊno. Jego przes∏ania prawie zawsze przychodzà szeptem. [...]

Brak zrozumienia tych zasad rzàdzàcych objawieniami powoduje, ˝e niektó-
rzy odk∏adajà uÊwiadomienie sobie w∏asnego Êwiadectwa do czasu doÊwiad-
czenia jakiegoÊ cudu. Nie pojmujà, ˝e dla wi´kszoÊci ludzi [...] zdobycie
Êwiadectwa to nie wydarzenie, a proces” (Ensign, marz. 1997, 11–12, 14).

B. Nauki i Przymierza 6:15; 11:13–14. (On oÊwieca nasze umys∏y).

• W jaki sposób Duch oÊwieca nasze umys∏y?

W odpowiedziach mo˝e byç mowa o tym, ˝e Duch mo˝e oÊwiecaç nasze
umys∏y nowymi pomys∏ami lub zrozumieniem, mo˝e nam dawaç natchnie-
nie oraz silne uczucia lub wra˝enia (zob. na przyk∏ad NiP 128:1). Prorok Józef
Smith naucza∏, ˝e objawienie mo˝e przyjÊç jako „nag∏y przyp∏yw pomys∏ów”,
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które wp∏ywajà do naszego umys∏y jako „czysta inteligencja” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 151).

PoproÊ uczniów, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach, kiedy Duch Âwi´ty oÊwieci∏
ich umys∏y nowymi pomys∏ami lub zrozumieniem, da∏ im natchnienie lub silne
uczucie czy wra˝enia.

C. Nauki i Przymierza 6:22–23. (Sprowadza spokój na nasz umys∏).

WyjaÊnij, ˝e przed poznaniem Proroka, Oliwier Cowdery mieszka∏ przez jakiÊ czas
z rodzicami Józefa Smitha. W tym okresie Oliwier modli∏ si´ i otrzyma∏ niosàce
spokój zapewnienie, ˝e powo∏anie i praca Józefa pochodzà od Boga. Wówczas
Oliwier pojecha∏ do Harmony, w stanie Pensylwania, i rozpoczà∏ prac´ jako skryba
Józefa przy t∏umaczeniu Ksi´gi Mormona. Wkrótce potem Oliwier zapragnà∏ dal-
szego „Êwiadectwa” na temat zapewnienia, jakie otrzyma∏ wczeÊniej (NiP 6:22).

• Co Pan objawi∏ Oliwierowi Cowdery w zwiàzku z jego „[dalszym ˝àdaniem]
Êwiadectwa” na temat boskiej misji Proroka? (Zob. NiP 6:22–23). PoproÊ
uczestników zaj´ç, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach, kiedy Duch zes∏a∏
spokój na ich umys∏y. W jaki sposób mo˝emy bardziej ufaç spokojowi, jaki
Duch zsy∏a na nasze umys∏y?

D.Nauki i Przymierza 9:7–8. (Mo˝e wywo∏aç palàce uczucie w piersi). Zob. tak˝e Ew.
¸ukasza 24:32.

Chocia˝ treÊç rozdzia∏u 9 odnosi si´ do próby t∏umaczenia Ksi´gi Mormona przez
Oliwiera Cowdery, zasady w nim zawarte dotyczà tak˝e osobistego objawienia.
PodkreÊl, ˝e palàce uczucie w piersiach to tylko jeden ze sposobów, na jakie Duch
Âwi´ty mo˝e si´ z nami komunikowaç. Aby pomóc uczniom zrozumieç ten spo-
sób komunikowania si´ Ducha Âwi´tego, mo˝esz skorzystaç z poni˝szych cytatów.

Prezydent Boyd K. Packer wyjaÊni∏: „Palàce uczucie w piersi to nie do koƒca
doznanie fizyczne. Bardziej przypomina to jakby ciep∏e Êwiat∏o, które jaÊniej
wewnàtrz nas” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 77 lub Ensign, list. 1994, 60).

Starszy Dallin H. Oaks powiedzia∏: „Spotka∏em ludzi, którzy mówili mi, ˝e nigdy
nie otrzymali Êwiadectwa Ducha Âwi´tego, bo nigdy nie mieli uczucia ‘palenia
w piersiach’. Co oznacza ‘palàce uczucie w piersi’? Czy ma to byç uczucie ciep∏a
pochodzàcego z kalorii, takie jak przy spalaniu? Je˝eli o to chodzi, to ja nigdy
nie mia∏em palenia w piersi. Z ca∏à pewnoÊcià s∏owo ‘palàcy’ w tym fragmencie
oznacza uczucie ukojenia i spokoju” (Ensign, marz. 1997, 13).

E. Nauki i Przymierza 98:12. (Cz´sto objawia rzeczy „wiersz za wierszem, poj´cie za
poj´ciem”, nie zaÊ wszystko na raz).

WyjaÊnij, ˝e zwykle otrzymujemy objawienia stosownie do tego, jak jesteÊmy na
nie przygotowani. Im lepiej jesteÊmy przygotowani, tym wi´cej jest nam obja-
wione. Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:

„Kiedy szukamy natchnienia, które ma nam pomóc podjàç decyzj´, Pan daje
nam delikatne wskazówki. Wymagajà one od nas zastanowienia, oparcia si´ na
wierze, a czasem wysi∏ku i dzia∏ania. Pe∏na odpowiedê w zdecydowanie wa˝kiej
kwestii lub przy z∏o˝onym problemie rzadko przychodzi w ca∏oÊci. Cz´Êciej
przychodzi po kawa∏eczku, nie ukazujàc koƒca” (w: Conference Report, paêdz.
1989, 40 lub Ensign, list. 1989, 32).

Lekcja 6
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PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, w jaki sposób otrzymywali
boskie przewodnictwo wiersz za wierszem lub krok po kroku.

2. Ostrze˝enia dotyczàce osobistego objawienia.

Niech uczniowie przeczytajà nast´pujàce, napisane kursywà fragmenty. Nast´pnie
niech powiedzà, przed czym te fragmenty ostrzegajà w odniesieniu do osobistego
objawienia (sugerowane odpowiedzi podane sà w nawiasach). Zapiszcie odpowiedzi
na tablicy.

A. Nauki i Przymierza 109:44. (PowinniÊmy si´ modliç, aby sta∏a si´ wola Pana i byç
gotowi poddaç naszà wol´ Jego woli). Zob. tak˝e Ew. Mateusza 6:10.

• Dlaczego wa˝ne jest, by poddaç naszà wol´ woli Pana, kiedy pragniemy
otrzymaç osobiste objawienie?

• Jak mo˝emy rozpoznaç, kiedy odpowiedê Boga brzmi „nie”? (W odpowiedziach
mo˝e byç mowa o negatywnych uczuciach, zagubieniu, uczuciu niepokoju i
podenerwowania lub „[dr´twocie] myÊli” [NiP 9:9]. PoproÊ uczniów, aby podzie-
lili si´ doÊwiadczeniami, kiedy mieli podobne odczucia).

• Jak powinniÊmy zareagowaç, kiedy odpowiedê na szczerà modlitw´ o coÊ,
czego bardzo pragniemy, nie jest taka, jak byÊmy chcieli? W jaki sposób
podobne doÊwiadczenia mogà nam pomagaç?

B. Nauki i Przymierza 88:68. (PowinniÊmy pami´taç, ˝e objawienie przyjdzie w czasie
Pana i na Jego sposób).

WyjaÊnij, ˝e nie zawsze otrzymujemy objawienie wtedy i w taki sposób, jak tego
oczekujemy. Je˝eli staramy si´ wymusiç, by objawienie przysz∏o wtedy, kiedy
chcemy i tak, jak chcemy, mo˝emy zostaç zwiedzeni. Starszy Dallin H. Oaks
naucza∏:

„Pan przemówi do nas za poÊrednictwem Ducha Âwi´tego w Swoim w∏asnym
czasie i na Swój w∏asny sposób. Wielu ludzi nie rozumie tej zasady. Wierzà oni,
˝e kiedy sà gotowi i kiedy jest im wygodnie, mogà wo∏aç do Pana, a On natych-
miast odpowie, a zrobi to dok∏adnie w taki sposób, jak sobie zaplanowali.
Objawienia nie przychodzà w taki sposób. [...]

Zasada zapisana w [NiP 88:68] odnosi si´ do ka˝dego rodzaju kontaktu z naszym
Ojcem w Niebie: ‘A b´dzie to w Jego w∏asnym czasie, i na Jego w∏asny sposób, i
wed∏ug Jego w∏asnej woli’. Duchowych rzeczy nie da si´ wymusiç si∏à” (Ensign,
marz. 1997, 10–11).

C. Nauki i Przymierza 28:2, 6–7; 43:2–4. (Objawienia otrzymujemy zale˝nie od
naszego powo∏ania i odpowiedzialnoÊci).

Prorok Józef Smith naucza∏: „Przeciwnym zamys∏om Boga jest, by jakikolwiek cz∏o-
nek KoÊcio∏a lub ktokolwiek inny, otrzymywa∏ instrukcje za tych, którzy w linii
upowa˝nienia stojà wy˝ej od niego” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 21).

Krótko przed swoim powo∏aniem na Aposto∏a Dallin H. Oaks wyjaÊni∏: „Dom
naszego Ojca Niebieskiego jest domem porzàdku. [...] Tylko Prezydent KoÊcio∏a
otrzymuje objawienia dotyczàce prowadzenia ca∏ego KoÊcio∏a. [...] Osobà, która
otrzymuje objawienia dla okr´gu, jest biskup. [...] Pojedyncze osoby mogà otrzy-
mywaç objawienia, by kierowaç swoim ˝yciem. JeÊli jednak ktoÊ twierdzi, ˝e rze-
komo otrzyma∏ objawienie dla osoby spoza sfery swojej odpowiedzialnoÊci —
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na przyk∏ad cz∏onek KoÊcio∏a twierdzi, ˝e otrzyma∏ objawienie, by przewodziç
ca∏emu KoÊcio∏owi lub ktoÊ twierdzi, ˝e mia∏ objawienie, by przewodziç innej
osobie, nie majàc upowa˝nienia, by jej przewodniczyç zgodnie z porzàdkiem w
KoÊciele — mo˝ecie byç pewni, ˝e takie objawienie nie pochodzi od Pana”
(„Revelation”, New Era, wrzeÊ. 1982, 45–46).

• Dlaczego ta zasada jest wa˝na dla zarzàdzania KoÊcio∏em? Dlaczego jej zrozu-
mienie jest wa˝ne w naszych kontaktach z innymi? (JeÊli uznasz to za sto-
sowne, mo˝esz pos∏u˝yç si´ drugim dodatkowym pomys∏em na nauczanie,
gdzie znajduje si´ jedna sugestia, w jaki sposób rozwinàç t´ dyskusj´).

D.Nauki i Przymierza 11:12–14; 50:23–24. (PowinniÊmy rozró˝niç, czy dane objawie-
nie pochodzi od Boga).

WyjaÊnij, ˝e to dla nas bardzo wa˝ne, by odró˝niç, czy dane objawienie naprawd´
pochodzi od Boga. Czasem coÊ, co uwa˝amy za objawienie, mo˝e byç tylko odbi-
ciem naszych w∏asnych pragnieƒ. Czasem fa∏szywe objawienia mogà pochodziç
od Szatana.

• W jaki sposób mo˝emy odró˝niç, czy dane objawienie pochodzi od Boga?
(Zob. NiP 11:12–14; 50:23–24. WÊród odpowiedzi mogà byç stwierdzenia, ˝e
objawienia od Boga b´dà w zgodzie z pismami Êwi´tymi oraz radami ˝yjàcych
proroków. B´dà podnosiç na duchu. Nie b´dà nas nak∏aniaç do zrobienia cze-
goÊ, co jest niezgodne z zasadami prawoÊci).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a powiedzia∏a: „ Kiedy [...] podszept zawiera coÊ nie-
zgodnego z przyj´tymi objawieniami KoÊcio∏a lub sprzecznego z decyzjami
jego ustanowionych przywódców, Âwi´ty w Dniach Ostatnich wie, ˝e nie
pochodzi on od Boga, niezale˝nie od tego, jak zdaje si´ byç wiarygodny. [...]
Wszystko, co nie zgadza si´ z tym, co Bóg przekazuje poprzez g∏ow´ Swego
KoÊcio∏a, nie mo˝e byç przyjmowane za wià˝àce ani wiarygodne” (w: James
R. Clark, wyb., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 tomów, [1965–75], 4:285).

3. Kiedy objawienie nie przychodzi lub go nie rozpoznajemy.

• Co powinniÊmy robiç, kiedy osobiste objawienie nie przychodzi wtedy, kiedy
go oczekujemy? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Byç cierpliwi i nadal cierpliwie czekaç na Pana (NiP 98:2). Odpowie nam
w Swoim w∏asnym czasie. åwiczenie cierpliwoÊci pomaga nam wzrastaç
duchowo oraz rozwijaç boskie cechy. Mo˝ecie przeczytaç drugi paragraf
listu, który jest zacytowany w Deklaracji Oficjalnej 2 (str. 256–257 Nauk i
Przymierzy). Zwróç uwag´ na to, ˝e nawet prorocy muszà wyrabiaç w sobie
cierpliwoÊç, kiedy szukajà boskiego przewodnictwa.

b. Zwi´kszyç nasze wysi∏ki, aby dostroiç si´ duchowo, abyÊmy mogli otrzymaç
i rozpoznaç podszepty Ducha.

c. Zwi´kszyç nasze wysi∏ki, aby studiowaç i modliç si´, uznajàc, ˝e byç mo˝e
nie robiliÊmy tego tak d∏ugo, tak ˝arliwie lub tak szczerze, jak trzeba.

d. Wierniej przestrzegaç przykazaƒ (Ks. Izajasza 59:2).
e. Na chwil´ od∏o˝yç dany problem. Przeb∏yski natchnienia cz´sto przychodzà,

kiedy si´ ich najmniej spodziewamy, kiedy naszych umys∏ów nie zaprzàta
ju˝ dana kwestia.

Lekcja 6
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f. Uznaç, ˝e byç mo˝e szukaliÊmy rady dotyczàcej sprawy, którà powinniÊmy
rozwiàzaç zgodnie z naszym osàdem, kierujàc si´ wiedzà i rozsàdkiem. W
takich wypadkach Pan mo˝e pozostawiç decyzj´ w naszych r´kach (na przy-
k∏ad zob. NiP 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5). Pan cz´sto pozwala, abyÊmy sami
podejmowali prawe decyzje.

g. Oceniç, czy byç mo˝e nie otrzymaliÊmy ju˝ odpowiedzi, lecz nie przyj´liÊmy
jej, poniewa˝ nie by∏a taka, na jakà liczyliÊmy lub jakiej si´ spodziewaliÊmy.
Je˝eli b´dziemy nalegaç na otrzymanie tego, co chcemy, mo˝emy przerwaç
komunikacj´ z Duchem.

Prezydent Boyd K. Packer radzi∏:

„Czasem mo˝ecie zmagaç si´ z jakimÊ problemem i nie otrzymaç odpowiedzi.
Co mo˝e byç nie tak? Byç mo˝e nie robicie nic z∏ego, lecz nie robiliÊcie tego,
co nale˝y wystarczajàco d∏ugo. Pami´tajcie, duchowych rzeczy nie mo˝na
wymusiç. Czasami wprowadzamy zamieszanie, bo nie chcemy przyjàç do
wiadomoÊci odmowy. [...]

Od∏ó˝cie na jakiÊ czas trapiàce was trudne pytania i zajmijcie si´ swoim
˝yciem. Wytrwale je rozwa˝ajcie i cicho si´ o nie módlcie.

Odpowiedê byç mo˝e nie przyjdzie jak grom z jasnego nieba. Byç mo˝e b´dzie
to drobny podszept to tu, to tam, ‘wiersz za wierszem, poj´cie za poj´ciem’
(NiP 98:12).

Niektóre odpowiedzi przyjdà poprzez czytanie pism Êwi´tych, inne poprzez
wys∏uchane przemówienia. A czasem, w wa˝nych kwestiach, niektóre przyjdà
jako bardzo konkretne i silne natchnienie. Podszepty b´dà jasne i nie sposób
b´dzie ich pomyliç” (w: Conference Report, paêdz. 1979, 29–30 lub Ensign,
list. 1979, 21)

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e ka˝dy z nas ma przywilej i obowiàzek, by staç si´ bieg∏ym w rozu-
mieniu j´zyka Ducha. Zach´ç uczestników zaj´ç, by do∏o˝yli staraƒ, aby otrzy-
mywaç i rozpoznawaç podszepty Ducha Âwi´tego. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e kiedy
przygotujemy si´ do uwa˝nego s∏uchania, otrzymamy „objawienie za objawie-
niem” poprzez moc Ducha Âwi´tego (NiP 42:61).

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ 1. Nauczanie dzieci na temat osobistego objawienia

Uczàc doros∏ych, mo˝ecie omówiç, w jaki sposób przekazaç dzieciom zasady
dotyczàce otrzymywania osobistych objawieƒ.

2. Ostrze˝enie dotyczàce otrzymywania objawieƒ w sprawie ma∏˝eƒstwa

Poni˝sze ostrze˝enie wyg∏oszone przez Starszego Johna G. Groberga z Kworum
Siedemdziesiàtych wyjaÊnia wa˝nà zasad´ poszukiwania boskiego przewodnic-
twa przy podejmowaniu decyzji, z kim zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski:

„Chc´ [...] ostrzec was, ˝e nie mo˝ecie otrzymaç jednostronnego objawienia od
Boga co do Êlubu na wiecznoÊç. Tylko je˝eli obie strony czujà to samo, mo˝ecie
mieç pewnoÊç, ˝e pochodzi to od Pana. Ci, którzy próbujà nagiàç wolnà wol´
innych, aby dopasowaç jà do w∏asnego rzekomego objawienia, czynià wielkà
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szkod´ sobie i swoim przyjacio∏om” („What Are You Doing Here?” New Era,
stycz. 1987, 37–38).

3. Proces otrzymywania Êwiadectwa Prezydenta Josepha F. Smitha

Opowiedz histori´  Prezydenta Josepha F. Smitha o tym, jak otrzyma∏ swoje
Êwiadectwo:

„Kiedy jako ch∏opiec rozpoczà∏em s∏u˝b´, cz´sto prosi∏em Pana, aby pokaza∏ mi
jakàÊ cudownà rzecz, abym móg∏ otrzymaç Êwiadectwo. Jednak Pan trzyma∏ cuda
z dala ode mnie, a pokaza∏ mi prawd´, wiersz za wierszem, poj´cie za poj´ciem,
troch´ tu, troch´ tam, a˝ sprawi∏, ˝e pozna∏em prawd´ od czubka g∏owy do pi´t,
a˝ ca∏kowicie wyzby∏em si´ wszelkich wàtpliwoÊci i strachu. Aby to osiàgnàç nie
musia∏ zsy∏aç z niebios anio∏a ani przemawiaç g∏osem archanielskiej tràby. Moje
Êwiadectwo przysz∏o poprzez ciche i spokojne podszepty Ducha ˝yjàcego Boga. I
korzystajàc z tej zasady i tej mocy, przeka˝e On wiedz´ o prawdzie wszystkim
dzieciom ludzkim” (Gospel Doctrine, wyd. 5 [1939], 7).

Lekcja 6
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Lekcja 

7
„Podstawowe zasady i

obrz´dy Ewangelii”

Cel Pomoc uczestnikom zaj´ç, by zrozumieli b∏ogos∏awieƒstwa, jakie niosà ze sobà
podstawowe zasady i obrz´dy ewangelii, wiara w Pana Jezusa Chrystusa, odpo-
kutowanie, chrzest i konfirmacja, i poszukiwali ich.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty pism Êwi´tych z tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pne sà nast´pujàce ilustracje, umieÊç je przed lekcjà z przodu klasy:
Pan Jezus Chrystus (62572; Ewangelia w malarstwie 240); Chrzest (Ewangelia
w malarstwie 601) oraz Dar Ducha Âwi´tego (Ewangelia w malarstwie 602).

4. Je˝eli zechcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ na
zaj´cia opask´ do zas∏oni´cia oczu.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

PoproÊ, by ktoÊ z klasy zg∏osi∏ si´ na ochotnika. Za∏ó˝ mu na oczy opask´ i poproÊ,
aby napisa∏ na tablicy nast´pujàce zdanie: Jezus jest Êwiat∏oÊcià Êwiata. Zdejmij opa-
sk´ i poproÊ t´ osob´, by ponownie napisa∏a na tablicy to samo zdanie. Potem
niech usiàdzie.

• W czym zak∏adanie opaski na oczy przypomina pope∏nianie grzechów ? W czym
zdejmowanie opaski przypomina pok∏adanie wiary w Jezusie Chrystusie i odpoku-
towywanie za nasze grzechy? Co wyraêniej widaç, kiedy odpokutujemy?

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie omawiaç podstawowe zasady i obrz´dy
ewangelii. Poprzez wiar´, pokut´, chrzest i nadanie daru Ducha Âwi´tego lepiej
widzimy naszà drog´ do wiecznoÊci oraz cele, które przyÊwiecajà nam w ˝yciu
Êmiertelnym.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Na przeprowadzenie tej lekcji mo˝esz wykorzystaç dwie godziny zaj´ç.

WyjaÊnij, ˝e Pan przywróci∏ ewangeli´ przez Proroka Józefa Smitha „wiersz za
wierszem, poj´cie za poj´ciem” (NiP 128:21). Podstawowe zasady i obrz´dy ewan-
gelii by∏y jednymi z pierwszych przywróconych prawd. PoproÊ jednego z uczniów
o wyrecytowanie czwartej zasady wiary. Wypisz na tablicy podstawowe zasady i
obrz´dy ewangelii.

1. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest podstawowà zasadà ewangelii.



Zwróç uwag´ na to, ˝e przywrócenie ewangelii rozpocz´∏o si´ od aktu wiary
Józefa Smitha (Józef Smith — Historia 1:11–14). Ukazanie Moroniego mia∏o
miejsce tak˝e w odpowiedzi na akt wiary Józefa, który zapisa∏, ˝e mia∏ „ca∏ko-
wità pewnoÊç, ˝e uzyska boskie objawienie”, kiedy modli∏ si´ o przebaczenie
(Józef Smith — Historia 1:29).

• Co oznacza wiara w Jezusa Chrystusa? Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy koncen-
trowali naszà wiar´ na Jezusie Chrystusie?

• W jaki sposób mo˝emy wzmacniaç naszà wiar´ w Jezusa Chrystusa? (Zob. NiP
19:23; 88:118; Alma 32:27. PodkreÊl, ˝e wiar´ wzmacnia si´ stopniowo i nie
jest to jakieÊ pojedyncze wydarzenie. Zwróç tak˝e uwag´ na to, ˝e musimy
nieustannie troszczyç si´ o naszà wiar´, aby by∏a ona silna). Je˝eli uznasz to za
w∏aÊciwe, poproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które pomog∏y
im wzmocniç wiar´ w Chrystusa.

• Co w codziennym ˝yciu wymaga od nas wykazywania si´ wiarà w Chrystusa?
W jaki sposób wiara pomog∏a wam pokonaç zniech´cenie, s∏aboÊci lub inne
trudnoÊci? W jaki sposób wiara w Chrystusa mo˝e wzmacniaç nasze relacje z
innymi? (Omówcie poszczególne typy relacji np. mi´dzy ma∏˝onkami, dziec-
kiem a rodzicem, cz∏onkami okr´gu czy sàsiadami).

• W jaki sposób mo˝emy okazywaç naszà wiar´ w Chrystusa? (Zob. NiP 20:69;
List Jakuba 2:14–17). Jaki wp∏yw wywiera wiara w Chrystusa na nasze prag-
nienie czynienia dobra?

• Przeczytaj z uczniami NiP 8:10. Co mo˝emy osiàgnàç bez wiary? Co mo˝emy
osiàgnàç z wiarà? (Niektóre z odpowiedzi na te pytania znajdziecie w NiP 35:9;
42:48–51; 63:9–11; Moroni 7:33). Jakie przejawy wiary zaobserwowaliÊcie?

• Jednym z cz´sto powtarzajàcych si´ przes∏aƒ w Naukach i Przymierzach jest wa˝-
noÊç modlenia si´ z wiarà. Na przyk∏ad w NiP 10:46–52 Pan mówi, ˝e Ksi´ga
Mormona zosta∏a zachowana, poniewa˝ staro˝ytni prorocy mieli „[wiar´] w
modlitwach”, ˝e zostanie ona zachowana. Jakà rol´ odgrywa wiara w naszych
modlitwach?

2. Dzi´ki szczerej pokucie mo˝emy mieç udzia∏ w b∏ogos∏awienstwach
ZadoÊçuczynienia.

WyjaÊnij, ˝e pokuta jest jednym z g∏ównych tematów Nauk i Przymierzy. Pan
naucza doktryny pokuty i wielokrotnie podkreÊla potrzeb´ odpokutowania.
Obiecuje wielkie b∏ogos∏awieƒstwa dla tych, którzy odpokutujà oraz kar´ dla
tych, którzy tego nie uczynià.

• Czym jest pokuta? (Zob. NiP 58:42–43. Pokuta to proces oczyszczania
si´ z naszych grzechów oraz otrzymywania za nie przebaczenia mocà
ZadoÊçuczynienia Zbawiciela. Aby odpokutowaç musimy wyznaç nasze
winy, wyrzec si´ naszych grzechów i odwróciç od z∏a. Musimy tak˝e zwróciç
nasze serce ku Bogu i poddaç Mu naszà wol´, szczerze starajàc si´ zachowy-
waç Jego przykazania. Dla omówienia procesu pokuty zobacz drugi dodat-
kowy pomys∏ na nauczanie).

• Jaka jest ró˝nica mi´dzy prawdziwà pokutà, a samym porzuceniem z∏ego
nawyku lub zmianà zachowania?

Prezydent Ezra Taft Benson wyjaÊni∏: „Pokuta oznacza wi´cej ni˝ zwyk∏à
zmian´ zachowania. [...] Prawdziwa pokuta oparta jest na wierze w Pana
Jezusa Chrystusa i z niej wyp∏ywa. Nie ma innej drogi. Prawdziwa pokuta
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wià˝e si´ z przemianà serca, a nie tylko zmianà zachowania (zob. Alma 5:13)”
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 71).

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu naucza∏, ˝e „pokuta wymaga
zarówno odwrócenia si´ od z∏a jak i zwrócenia ku Bogu” (w: Conference
Report, paêdz. 1991, 40 lub Ensign, list. 1991, 30).

• Przeczytaj z uczniami NiP 18:11–13 oraz 19:16–19. Czego dowiadujemy si´ z
tych fragmentów o mi∏oÊci, jakà ˝ywi do nas Zbawiciel? Dlaczego, aby otrzy-
maç odpuszczenie grzechów, potrzebujemy ZadoÊçuczynienia Zbawiciela? (Zob.
tak˝e 2 Nefi 2:6–9). Dlaczego warunkiem otrzymania przebaczenia za grzechy
jest to, abyÊmy za nie odpokutowali?

WyjaÊnij, ˝e kiedy grzeszymy, stajemy si´ nieczyÊci i podlegamy karze, jakiej
wymaga prawo sprawiedliwoÊci. B´dàc niedoskonali, nie mo˝emy ponownie
staç si´ czyÊci ani sprostaç wymaganiom sprawiedliwoÊci o w∏asnych si∏ach.
Zbawiciel zadoÊç czyniàc za nasze grzechy wzià∏ na Siebie kary, jakich wyma-
ga∏o prawo sprawiedliwoÊci i mo˝e okazaç nam ∏ask´ oraz przebaczenie, któ-
rych potrzebujemy, by si´ oczyÊciç. Te b∏ogos∏awieƒstwa ZadoÊçuczynienia sà
dla nas dost´pne pod warunkiem, ˝e odpokutujemy (Alma 7:14).

• Dlaczego wiara w Jezusa Chrystusa jest niezb´dna, abyÊmy prawdziwie
odpokutowali?

• Napisz na tablicy Skutki nieodpokutowania. Jakie sà skutki, kiedy nie odpokuto-
wujemy za nasze grzechy? (Niech uczniowie przeczytajà nast´pujàce frag-
menty i odnajdà podane w nich skutki: NiP 1:33, 19:17–18 i 29:17. Zróbcie
list´ tych skutków na tablicy. Inne mo˝liwe konsekwencje to: wyobcowanie
od Boga i innych, poczucie winy, niskie poczucie w∏asnej wartoÊci, próba
racjonalnego usprawiedliwiania grzechów oraz nieprzebaczanie innym).

• Napisz na tablicy B∏ogos∏awieƒstwa prawdziwej pokuty. Co obiecuje Pan, kiedy
prawdziwie odpokutowujemy za nasze grzechy? (Niech uczniowie przeczytajà
nast´pujàce fragmenty i odnajdà zawarte w nich obietnice: NiP 1:32, 58:42 i
109:53. Zróbcie list´ tych obietnic na tablicy). PoproÊ uczestników zaj´ç, aby
opowiedzieli, w jaki sposób pokuta pob∏ogos∏awi∏a ich ˝ycie? (Uwaga: uprzedê
uczniów, aby nie podawali szczegó∏owych opisów dawnych grzechów).

• Dlaczego czasami jest nam ci´˝ko przebaczyç sobie lub innym, mimo ˝e Pan
obieca∏ przebaczyç nam, kiedy odpokutujemy?

• W jaki sposób mo˝emy lepiej dokonywaç pokuty? Dlaczego czasami odk∏a-
damy odpokutowanie na póêniej? W jaki sposób mo˝emy pokonaç dum´,
zniech´cenie, samozadowolenie lub cokolwiek innego, co powstrzymuje nas
od odpokutowania?

Starszy Neal A. Maxwell naucza∏: „Pokuta jest ratunkiem, a nie surowà dok-
trynà. Dost´pna jest i dla wielkiego grzesznika, i dla ju˝ dobrego cz∏owieka,
który zabiega o niewielki post´p” (w: Conference Report, paêdz. 1991, 40 lub
Ensign, list. 1991, 30). PodkreÊl, ˝e chocia˝ pokuta mo˝e byç trudnym procesem,
mo˝e tak˝e staç si´ êród∏em wielkiej radoÊci, gdy odwrócimy nasze serca od z∏a,
a zwrócimy je ku Bogu.

3. Chrzest jest niezb´dnym obrz´dem.

WyjaÊnij, ˝e wiara i pokuta prowadzà do chrztu, podstawowego obrz´du ewange-
lii. W Naukach i Przymierzach Pan objawi∏ cele i warunki chrztu oraz dotyczàce
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go instrukcje. Jan Chrzciciel za poÊrednictwem Proroka Józefa Smitha przywróci∏
upowa˝nienie kap∏aƒskie, które jest niezb´dne, aby dokonywaç tego obrz´du
(zob. lekcja 8).

• Jakie sà cele chrztu? (Zob. NiP 18:22; 49:13–14. Do celów zalicza si´ okazanie
Zbawicielowi naszego oddania, otrzymanie odpuszczenia grzechów, stanie si´
cz∏onkiem KoÊcio∏a, wstàpienie na Êcie˝k´, która wiedzie ku wyniesieniu oraz
przygotowanie si´ na otrzymanie daru Ducha Âwi´tego. Zob. tak˝e 2 Nefi
9:23; 31:10–13, 17; Mosjasz 18:17). PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ swoimi
uczuciami zwiàzanymi z chrztem.

• Przeczytaj z uczniami NiP 20:37. Jakie warunki musi spe∏niaç osoba, która
pragnie si´ ochrzciç? Jakie przymierza zawieramy z Bogiem, kiedy jesteÊmy
ochrzczeni? (Zob. tak˝e Mosjasz 18:8–10). W jaki sposób mo˝emy pog∏´biç
nasze zobowiàzanie, by dochowaç obietnic, jakie z∏o˝yliÊmy Panu przy chrzcie?

• Co symbolizuje chrzest? (Zob. NiP 76:51; Ew. Jana 3:3–5; List do Rzymian
6:3–4. Chrzest przez zanurzenie symbolizuje Êmierç, pogrzeb oraz zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Symbolizuje on równie˝ pogrzeb naszego starego
˝ycia i odrodzenie si´ w Chrystusie. Ponadto chrzest jest tak˝e symbolem
oczyszczenia z grzechów).

• Dlaczego niezb´dne jest, by chrztu dokona∏a osoba, która posiada odpowiednie
upowa˝nienie? (Zob. NiP 22). Dlaczego chrzest musi si´ odbyç przez zanurzenie?
(Zob. NiP 20:72–74). Dlaczego niew∏aÊciwym jest chrzczenie osoby, która nie
skoƒczy∏a jeszcze oÊmiu lat? (Zob. NiP 20:71; 29:46–47; 68:25; Moroni 8:9–12).

4. Dzi´ki obrz´dowi konfirmacji otrzymujemy dar Ducha Âwi´tego.

WyjaÊnij, ˝e Duch Âwi´ty jest cz∏onkiem Boskiej Trójcy i jest „istotà Ducha” (NiP
130:22). Po chrzcie z wody, cz∏onkowie KoÊcio∏a otrzymujà dar Ducha Âwi´tego
podczas obrz´du konfirmacji (NiP 33:15; 35:5–6). Obrz´d ten jest te˝ nazywany
chrztem „z ognia i Ducha Âwi´tego” (NiP 20:41). Prorok Józef Smith powiedzia∏:
„Chrzest z wody to po∏owa chrztu i nic nie znaczy bez [...] chrztu z Ducha
Âwi´tego” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith
[1976], 314).

• Jaka jest ró˝nica mi´dzy przejawem Ducha Âwi´tego a darem Ducha Âwi´tego?

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu naucza∏: „Duch Âwi´ty przejawia
si´, by prowadziç wiernych poszukiwaczy ku prawdom ewangelii, które prze-
konajà ich do pokuty oraz chrztu. Dar Ducha Âwi´tego jest bardziej wszech-
stronny. [...] Daje prawo do sta∏ego towarzystwa, abyÊmy ‘zawsze mogli mieç
ze sobà Jego Ducha’ (NiP 20:77)” (w: Conference Report, paêdz. 1996, 80 lub
Ensign, list. 1996, 60).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu porówna∏ manifestacje Ducha
Âwi´tego, które osoba mo˝e otrzymaç przed chrztem, do Êwiat∏a b∏yskawic,
które „[rozjaÊniajà] ciemne burzowe niebo”. Dar Ducha Âwi´tego, który osoba
otrzymuje po chrzcie, porówna∏ do „sta∏ej jasnoÊci po∏udniowego s∏oƒca, oÊwiet-
lajàcego promieniami Êcie˝k´ ˝ycia i wszystko wokó∏” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 262).

• Otrzymanie Daru Ducha Âwi´tego nie oznacza automatycznie, ˝e Duch Âwi´ty
zawsze b´dzie z nami. Co musimy robiç, aby Duch Âwi´ty by∏ z nami przez
ca∏y czas?

Lekcja 7
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Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „Duch Âwi´ty nie b´dzie przebywa∏
z osobà, która nie chce przestrzegaç i zachowywaç przykazaƒ Boga lub Êwiado-
mie te przykazania przekracza” (Church News, 4 list. 1961, 14).

• Jakie funkcje pe∏ni Duch Âwi´ty? (Wybierz niektóre z poni˝szych fragmentów
i przeczytaj je razem z uczniami. Omówcie, co ka˝dy z nich mówi na temat
roli Ducha Âwi´tego. Podsumujcie informacje i zapiszcie je na tablicy).

a. NiP 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (Jest nauczycielem; zob. tak˝e Ew. Jana
14:26; 16:13; 1 Nefi 10:19; Moroni 10:5).

b. NiP 39:6. (Jest Pocieszycielem; zob. tak˝e Ew. Jana 14:16).
c. NiP 42:17; 100:8. (Daje Êwiadectwo; zob. tak˝e Ew. Jana 15:26; Alma 5:46).
d. NiP 11:12. (Sk∏ania nas do czynienia dobra, okazywania pokory i sprawied-

liwego osàdzania).
e. NiP 11:13; 76:10. (OÊwieca nasze umys∏y i nape∏nia nasze dusze radoÊcià).
f. NiP 84:33. (Przez niego jesteÊmy uÊwi´ceni; zob. tak˝e 3 Nefi 27:20).
g. NiP 31:11; 75:27; 84:85. (Daje nam wskazówki, gdzie mamy iÊç, co mamy

robiç i co mówiç).

PoproÊ uczniów, aby opowiedzieli, jak pob∏ogos∏awi∏ ich Duch Âwi´ty. Omówcie,
w jaki sposób mo˝emy pe∏niej cieszyç si´ tymi b∏ogos∏awieƒstwami w naszym
˝yciu. PodkreÊl, jakim przywilejem jest dla nas towarzystwo jednego z cz∏onków
Boskiej Trójcy. Z∏ó˝ Êwiadectwo na temat wa˝noÊci towarzystwa Ducha Âwi´tego.

5. Musimy wytrwaç w wierze do koƒca, aby otrzymaç ˝ycie wieczne.

Kiedy jesteÊmy ochrzczeni, wst´pujemy na Êcie˝k´, która prowadzi do wyniesienia.
Jednak˝e to jedno wydarzenie nie daje nam pewnoÊci, ˝e zostaniemy wyniesieni.
Zgodnie z tym, do czego Pan wielokrotnie nawo∏uje w Naukach i Przymierzach,
musimy tak˝e dotrzymaç przymierzy, jakie zawarliÊmy podczas chrztu, abyÊmy
wiernie wytrwali do koƒca naszego ˝ycia.

• Przeczytaj z uczniami 2 Nefi 31:19–20 i NiP 14:7. Co oznacza wytrwanie do
koƒca? Jakie b∏ogos∏awieƒstwa Pan obieca∏, jeÊli wytrwamy do koƒca?

• Jakie doÊwiadczenia pomog∏y wam poznaç wartoÊç pozostawania wiernymi
waszej wierze i przymierzom?

• Przeczytaj z uczniami NiP 24:8. WyjaÊnij, ˝e wytrwanie do koƒca wià˝e si´ z
pozostawaniem wiernym w chwilach ˝yciowych prób. W jaki sposób mo˝emy
pozostawaç wierni w trudnych chwilach? (PoproÊ uczestników zaj´ç, aby
podzielili si´ tym, co pomaga im wytrwaç w trudnych sytuacjach).

Podsumowanie Z∏ó˝ Êwiadectwo na temat wagi podstawowych zasad i obrz´dów ewangelii.
Wyraê swojà wdzi´cznoÊç za Jezusa Chrystusa, Jego ZadoÊçuczynienie oraz przy-
k∏ad. Zach´ç uczniów, aby ka˝dego dnia wzmacniali swà wiar´, odpokutowywali
za grzechy, zachowywali przymierza zawarte podczas chrztu i ˝yli w taki sposób,
by Duch Âwi´ty by∏ ich sta∏ym towarzyszem. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e, jeÊli wytrwamy
do koƒca, otrzymamy wyniesienie.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ 1. „[Tarcza] wiary” (NiP 27:17)

Przeczytaj z uczniami NiP 27:15, 17. Prezydent Boyd K. Packer z Kworum
Dwunastu, mówiàc o tym fragmencie, powiedzia∏:
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„Tarczy wiary nie produkuje ˝adna fabryka, lecz domowa manufaktura.

Ostatecznym celem wszystkich naszych nauk jest zjednoczenie rodziców i dzieci
w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, aby byli szcz´Êliwi w domu, zapiecz´towani
na wiecznoÊç, po∏àczeni z innymi pokoleniami i pewni wyniesienia w obecnoÊci
naszego Ojca w Niebie. [...]

Dlatego nasi przywódcy naciskajà na cz∏onków, aby zrozumieli, ˝e to, co jest
najwa˝niejsze do zrobienia, musi zostaç zrobione w domu. Niektórzy nadal nie
widzà, ˝e zbyt wiele zaj´ç poza domem, niezale˝nie od tego, jak dobre sà ich
intencje, pozostawia zbyt ma∏o czasu, by wyprodukowaç i dopasowaç w domu
tarcz´ wiary” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 8 lub Ensign, maj 1995, 8–9).

• W jaki sposób rodzice i dzieci mogà pracowaç razem nad produkcjà i wzmac-
nianiem tarczy wiary w rodzinie?

2. Proces pokuty

• Co musimy zrobiç, aby odpokutowaç? Czego o procesie pokuty dowiadujemy
si´ z NiP 58:43 i 61:2? Dlaczego wyznanie grzechów jest wa˝nà cz´Êcià pokuty?
Dlaczego wa˝ne jest, aby cz´Êcià naszej pokuty by∏o wyrzeczenie si´ grzechów?

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu opisa∏ niezb´dne etapy pokuty w
nast´pujàcy sposób:

„˚al za grzechy. Sprowadzi [on] szczere pragnienie odmiany oraz gotowoÊç pod-
dania si´ wszystkiemu, czego wymagaç b´dzie uzyskanie przebaczenia. [...]

Porzucenie grzechu. To niez∏omne, trwa∏e postanowienie, by nie grzeszyç ponownie.

Wyznanie grzechu. Zawsze nale˝y wyznaç swoje grzechy przed Panem. Je˝eli
grzechy te sà powa˝ne, na przyk∏ad dotyczà kwestii czystoÊci moralnej, nale˝y
je wyznaç przed biskupem lub prezydentem palika. [...]

ZadoÊçuczynienie za grzechy. Na tyle, na ile to mo˝liwe, nale˝y oddaç to, co zosta∏o
skradzione, naprawiç wyrzàdzone szkody i oczyÊciç to, co zosta∏o zbrukane. [...]

Pos∏uszeƒstwo wszystkim przykazaniom. Pe∏ne pos∏uszeƒstwo sprowadza do twojego
˝ycia pe∏ni´ mocy ewangelii. [...] Mogà si´ z tym wiàzaç rzeczy, których wczeÊniej
nie uwa˝a∏eÊ za cz´Êç procesu pokuty, takie jak ucz´szczanie na spotkania, p∏ace-
nie dziesi´ciny, s∏u˝enie oraz wybaczanie innym. [...]

Uznanie Zbawiciela. Âwiadcz´, ˝e ze wszystkich kroków niezb´dnych w procesie
pokuty, najistotniejsze znaczenie ma to, abyÊcie mieli przekonanie, ˝e przebaczenie
przychodzi dzi´ki Zbawicielowi” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 102 lub Ensign,
maj 1995, 76–77).

Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, mo˝esz przeczytaç i omówiç z nimi rady dotyczàce
pokuty, zawarte w broszurce Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, str. 29–30, (36550 166).

3. Prezentacje grupowe

PrzynieÊ na lekcj´ zestaw Ewangelia w malarstwie (34730 166). Podziel uczniów
na dwie grupy i daj ka˝dej z nich po∏ow´ ilustracji. Nast´pnie daj im kilka
minut na stworzenie przes∏ania o podstawowych zasadach i obrz´dach ewange-
lii z wykorzystaniem ilustracji z zestawu. Zach´ç ich, by u˝yli od 5 do 10 obra-
zów. Daj ka˝dej z grup czas na zaprezentowanie swego przes∏ania.

Lekcja 7
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Lekcja 

8
Przywrócenie kap∏aƒstwa

Cel Pog∏´bienie zrozumienia istoty przywrócenia kap∏aƒstwa, zach´cenie braci, aby
wzrastali w swych urz´dach i powo∏aniach w kap∏aƒstwie, pomoc wszystkim
cz∏onkom w pe∏niejszym radowaniu si´ b∏ogos∏awieƒstwami kap∏aƒstwa.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16;
Józef Smith — Historia 1:66–73.

b. OpowieÊç Oliwiera Cowdery o przywróceniu Kap∏aƒstwa Aarona, przypis
do Józef Smith — Historia 1:71.

c. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 2.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pna jest ilustracja Przywrócenie Kap∏aƒstwa Melchizedeka (62371;
Ewangelia w malarstwie 408), przygotuj si´, aby wykorzystaç jà podczas lekcji.

4. Je˝eli zechcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ na
zaj´cia ró˝norakie klucze.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ ró˝ne klucze.

• Do czego one s∏u˝à?

Napisz na tablicy s∏owo Kap∏aƒstwo. WyjaÊnij, ˝e w KoÊciele cz´sto mówi si´ o
kluczach kap∏aƒstwa.

• Do czego s∏u˝à klucze kap∏aƒstwa?

WyjaÊnij, ˝e klucze kap∏aƒstwa upowa˝niajà posiadaczy kap∏aƒstwa do prze-
wodniczenia KoÊcio∏owi i prowadzenia go w granicach palika, okr´gu lub
kworum. Przewodniczàcy przywódcy kap∏aƒscy otrzymujà te klucze podczas
swojego wyÊwi´cania. Wszystkie urz´dy w kap∏aƒstwie i pozosta∏ych organiza-
cjach koÊcielnych dzia∏ajà pod kierownictwem w∏adz przewodniczàcych.
Poni˝sza lekcja mówi o przywróceniu kap∏aƒstwa i jego kluczy.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà
zwiàzek z zasadami z pism Êwi´tych.



1. Definicja i cel kap∏aƒstwa.

WyjaÊnij, ˝e kap∏aƒstwo to jeden z g∏ównych tematów Nauk i Przymierzy.
Pan przekaza∏ poprzez Proroka Józefa Smitha wiele objawieƒ, które ogromnie
pog∏´biajà nasze zrozumienie kluczy, urz´dów, organizacji, obrz´dów, obowiàzków
i b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒstwa. Te objawienia dajà nam wskazówki, jak wykorzy-
staç kap∏aƒstwo, by praca Boga na Êwiecie posuwa∏a si´ naprzód.

• Czym jest kap∏aƒstwo? (Kap∏aƒstwo to wieczna moc i upowa˝nienie od Boga.
To moc, dzi´ki której stworzy∏ On Êwiat i rzàdzi niebem i ziemià. To tak˝e moc,
przez którà daje odkupienie i wyniesienie Swoim dzieciom. Przekazuje On cz´Êç
Swej mocy i upowa˝nienia kap∏aƒskiego godnym m´˝czyznom w KoÊciele, aby
mogli oni g∏osiç ewangeli´, udzielaç obrz´dów zbawienia oraz zarzàdzaç Jego
królestwem na ziemi).

• Dlaczego wa˝ne jest, aby kap∏aƒstwo by∏o na ziemi? (Przyk∏adowe odpowiedzi:
kap∏aƒstwo daje m´˝czyznom moc, by w imi´ Boga b∏ogos∏awiç Jego dzieci i
pomagaç im przygotowaç si´ do wyniesienia).

• Podajcie przyk∏ady, w jaki sposób posiadacze kap∏aƒstwa dzia∏ajà w imi´ Boga,
b∏ogos∏awiàc Jego dzieci. (Zob. wybrane wersety z NiP 20:38–55; 107:8–12, 23,
35). Czy wy zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni poprzez s∏u˝b´ kap∏anów?

• Jaki wp∏yw wywar∏o na was kap∏aƒstwo? Kiedy odczuwaliÊcie moc kap∏aƒstwa
w waszym ˝yciu?

• W jaki sposób kap∏aƒstwo b∏ogos∏awi i wzmacnia wasze rodziny? W jaki spo-
sób mo˝ecie sprawiç, by moc kap∏aƒska mia∏a wi´kszy wp∏yw na ˝ycie wasze i
waszych rodzin?

2. Przywrócenie Kap∏aƒstwa Aarona.

Przedstaw i omów Józef Smith — Historia 1:68–72; NiP 13; 84:26–27; 107:20.
WyjaÊnij, ˝e Kap∏aƒstwo Aarona „jest dodatkiem do wi´kszego, czyli Kap∏aƒstwa
Melchizedeka” (NiP 107:14).

• W jaki sposób Kap∏aƒstwo Aarona zosta∏o przywrócone na ziemi´ w ostatnich
dniach? (Zob. Józef Smith — Historia 1:68–72 i Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 2;
zob. tak˝e NiP 13. Zwróç uwag´ na to, ˝e przywrócenie Kap∏aƒstwa Aarona to
pierwszy przypadek w tej dyspensacji, kiedy udzielono cz∏owiekowi boskiego
upowa˝nienia).

• (Do posiadaczy kap∏aƒstwa) Jak si´ czuliÊcie, kiedy otrzymaliÊcie Kap∏aƒstwo
Aarona?

Mo˝ecie omówiç uczucia, jakich doznawa∏ Oliwier Cowdery, gdy otrzymywa∏
Kap∏aƒstwo Aarona (zob. przypis do Józef Smith — Historia 1:71). Mo˝ecie
tak˝e przeczytaç poni˝sze refleksje Starszego Jamesa E. Talmage’a, który s∏u˝y∏
w Kworum Dwunastu, mówiàce o tym, jaki wp∏yw wywar∏o na niego ustano-
wienie go na urzàd diakona:

„Natychmiast po ustanowieniu ogarn´∏o mnie uczucie, którego nigdy nie
by∏em w stanie w pe∏ni opisaç. Wydawa∏o mi si´ to niemal niemo˝liwe, ˝eby
taki m∏ody ch∏opiec jak ja, zosta∏ tak wyró˝niony przez Boga, by otrzymaç
powo∏anie w kap∏aƒstwie. [...] Mia∏em przemo˝ne przekonanie, ˝e nale˝´ do
Pana, i ˝e On pomo˝e mi wykonaç wszystko, czego b´dzie ode mnie wymagaç.
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Ustanowienie [...] mia∏o wp∏yw na wszystkie dziedziny mojego ch∏opi´cego
˝ycia. [...] Kiedy gra∏em w coÊ na boisku szkolnym i byç mo˝e odczuwa∏em
pokus´, ˝eby nieuczciwie zyskaç przewag´, podczas rozmowy z kolegà z dru-
˝yny, w mojej g∏owie jaÊnia∏a myÊl, która mia∏a taki sam efekt, jak g∏oÊno wypo-
wiedziane s∏owa: ‘Jestem diakonem, a diakon nie powinien zachowywaç si´ w
taki sposób’. W dniu egzaminu, kiedy zdawa∏o mi si´, ˝e ∏atwo b´dzie odpisaç
prac´ innego ch∏opca [...] mówi∏em sobie w myÊlach: ‘Kiedy ja odpisuj´, jest to
bardziej niegodziwe, ni˝ kiedy robià to oni, bo jestem diakonem’” (Incidents from
the Lives of Our Church Leaders [podr´cznik dla diakonów, 1914], 135–136).

• W jaki sposób ch∏opcy i m∏odzi m´˝czyêni mogà przygotowywaç si´ do
otrzymania Kap∏aƒstwa Aarona? W jaki sposób rodzice, dziadkowie oraz inni
mogà pomagaç ch∏opcom i m∏odym m´˝czyznom przygotowywaç si´ do otrzy-
mania Kap∏aƒstwa Aarona? W jaki sposób wszyscy mogà pomagaç zaszczepiç w
ch∏opcach i m∏odych m´˝czyznach g∏´boki szacunek do kap∏aƒstwa?

• Jakie upowa˝nienie i b∏ogos∏awieƒstwa zosta∏y przywrócone wraz z
Kap∏aƒstwem Aarona? (Zob. NiP 13; 84:26–27; 107:20. Poprowadê dyskusj´,
korzystajàc z poni˝szych informacji. Zapisz na tablicy nast´pujàce nag∏ówki).

Klucz s∏u˝by anio∏ów (NiP 13; 84:26; 107:20)

• Co oznacza posiadanie „[klucza] s∏u˝by anio∏ów”? (NiP 13).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Oznacza to, w moim rozumieniu,
˝e, jeÊli ˝yje si´ w sposób godny kap∏aƒstwa, ma si´ prawo, by otrzymaç i cie-
szyç si´ samà mocà niebiaƒskich istot, które b´dà ci´ prowadziç, chroniç i b∏o-
gos∏awiç” (w: Conference Report, paêdz. 1982, 64 lub Ensign, list. 1982, 45).

WyjaÊnij, ˝e s∏u˝ba anio∏ów mo˝e byç osobistym ukazaniem si´ ich, lecz
„mo˝e byç tak˝e niewidoczna. Przes∏ania anio∏ów mogà byç przekazywane
g∏osem lub w formie myÊli czy uczuç komunikowanych naszym umys∏om.
[...] Wi´kszoÊç anielskich przes∏aƒ raczej si´ czuje lub s∏yszy ni˝ widzi” (Dallin
H. Oaks, w: Conference Report, paêdz. 1998, 51 lub Ensign, list. 1998, 39).

• Dzi´ki przywróceniu Kap∏aƒstwa Aarona s∏u˝ba anio∏ów dost´pna jest wszystkim
cz∏onkom KoÊcio∏a, nie tylko posiadaczom kap∏aƒstwa. W jaki sposób mo˝emy
otrzymaç anielskie przes∏anie? (Zob. Moroni 7:35–37 oraz poni˝szy cytat).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu mówi∏ o zwiàzku pomi´dzy
przyjmowaniem sakramentu a doÊwiadczaniem s∏u˝by anio∏ów:

„Dzi´ki obrz´dom Kap∏aƒstwa Aarona, chrztowi i sakramentowi, jesteÊmy
oczyszczeni z naszych grzechów i otrzymujemy obietnic´, ˝e jeÊli b´dziemy
dochowywaç naszych przymierzy, Jego Duch zawsze b´dzie z nami. Wierz´, ˝e
ta obietnica odnosi si´ nie tylko do Ducha Âwi´tego, ale tak˝e do s∏u˝by anio-
∏ów, poniewa˝ ‘anio∏owie mówià pod wp∏ywem Ducha Âwi´tego, ich s∏owa sà
wi´c s∏owami Chrystusa’ (2 Nefi 32:3). Zatem ci, którzy posiadajà Kap∏aƒstwo
Aarona, otwierajà drzwi wszystkim cz∏onkom KoÊcio∏a, którzy godnie przyj-
mujà sakrament, aby cieszyli si´ towarzystwem Ducha Pana oraz s∏u˝bà anio-
∏ów” (w: Conference Report, paêdz. 1998, 51 lub Ensign, list. 1998, 39).

Mo˝ecie przeczytaç dwa lub trzy fragmenty z pism Êwi´tych dotyczàce s∏u˝by
anio∏ów. Przyk∏adowe fragmenty to: 3 Nefi 7:18; 17:23–24; Moroni 7:25, 29–31
oraz NiP 84:88.

Klucze pokuty i chrztu (NiP 13; 84:26–27; 107:20)
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WyjaÊnij, ˝e pokuta i chrzest sà tak˝e nazywane „ewangelià przygotowawczà” (NiP
84:26–27). Jest tak dlatego, ˝e pokuta i chrzest pomagajà nam przygotowaç si´ na
otrzymanie wi´kszych b∏ogos∏awieƒstw, których udziela si´ mocà Kap∏aƒstwa
Melchizedeka, takich jak dar Ducha Âwi´tego oraz obrz´dy Êwiàtynne.

• Zwróç uwag´ na to, ˝e Jan Chrzciciel g∏osi∏ pokut´ i chrzci∏ ludzi, przygoto-
wujàc drog´ Zbawicielowi (Ew. Mateusza 3:1–6, 11). W jaki sposób posiadacze
kap∏aƒstwa Aarona mogà g∏osiç pokut´ w dzisiejszych czasach? (Przyk∏adowe
odpowiedzi to nauczanie domowe, praca misjonarska, sk∏adanie Êwiadectwa
oraz pomaganie ludziom, by czuli si´ w KoÊciele mile widziani). W jaki spo-
sób posiadacze Kap∏aƒstwa Aarona mogà braç udzia∏ w obrz´dzie chrztu?
(Pod kierownictwem biskupa godni kap∏ani mogà dokonywaç chrztów i
s∏u˝yç jako ich Êwiadkowie).

PoproÊ braci, którzy kogoÊ ochrzcili, aby podzielili si´ swoimi odczuciami na
temat mo˝liwoÊci dokonania tego obrz´du.

• Oprócz chrztu, posiadacze Kap∏aƒstwa Aarona mogà tak˝e braç udzia∏ w obrz´-
dzie sakramentu. Jaki jest zwiàzek pomi´dzy sakramentem a pokutà i chrztem?

PoproÊ braci, aby podzielili si´ uczuciami, jakich doznawali, kiedy po raz
pierwszy przygotowywali, b∏ogos∏awili lub roznosili sakrament. Mo˝esz tak˝e
poprosiç rodziców, aby podzielili si´ swoimi uczuciami, kiedy ich synowie
przygotowywali, b∏ogos∏awili lub roznosili sakrament.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „M∏odzi m´˝czyêni,
posiadacze Kap∏aƒstwa Aarona, prosimy was, abyÊcie godnie i w skupieniu przy-
gotowywali i b∏ogos∏awili symbole poÊwi´cenia Zbawiciela. Jakim˝e niesamo-
witym przywilejem i Êwi´tym zaufaniem obdarowano was w tak m∏odym wieku!
Nie przychodzi mi na myÊl ˝aden inny honor, jaki moglibyÊcie otrzymaç z nieba.
Kochamy was. Kiedy bierzecie udzia∏ w sakramencie Wieczerzy Pana, ˝yjcie i pre-
zentujcie si´ tak, jak wymagajà tego najwy˝sze normy” (w: Conference Report,
paêdz. 1995, 89 lub Ensign, list. 1995, 68).

Rzeka Susquehanna. Kap∏aƒstwo Aarona i Melchizedeka zosta∏o przywrócone na brzegu tej 
rzeki w 1829 roku (NiP 13; 128:20).
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3. Przywrócenie Kap∏aƒstwa Melchizedeka.

Wy∏ó˝ i omów NiP 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. WyjaÊnij, ˝e Kap∏aƒstwo
Melchizedeka to wi´ksze kap∏aƒstwo. Wià˝e si´ z nim ca∏e upowa˝nienie, ca∏a
wiedza i wszystkie przymierza, które sà niezb´dne do wyniesienia dzieci Boga.

• W jaki sposób Kap∏aƒstwo Melchizedeka zosta∏o przywrócone na ziemi´ w ostat-
nich dniach? (Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Przywrócenie Kap∏aƒstwa
Melchizedeka. WyjaÊnij, ˝e kilka tygodni po tym, jak Jan Chrzciciel przywróci∏
Kap∏aƒstwo Aarona, Piotr, Jakub i Jan ukazali si´ Józefowi Smithowi i Oliwierowi
Cowdery i przekazali im Kap∏aƒstwo Melchizedeka. W Naukach i Przymierzach
nie ma opisu tego wydarzenia, lecz jest o nim mowa w nag∏ówkach NiP 13; NiP
27:12–13; NiP 128:20 oraz Naszym dziedzictwie, rozdzia∏ 2).

• Jakie upowa˝nienie i b∏ogos∏awieƒstwa zosta∏y przywrócone wraz z
Kap∏aƒstwem Melchizedeka? (Zob. NiP 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16).
Poprowadê dyskusj´, korzystajàc z poni˝szych informacji. Zapisz na tablicy
nast´pujàce nag∏ówki).

Upowa˝nienie udzielania ewangelii Jezusa Chrystusa (NiP 84:19)

• Co to oznacza, ˝e Kap∏aƒstwo Melchizedeka to upowa˝nienie do zarzàdzania
ewangelià Jezusa Chrystusa? (Zob. NiP 84:19. Przyk∏adowe odpowiedzi:
Kap∏aƒstwo Melchizedeka to tak˝e upowa˝nienie do kierowania KoÊcio∏em,
g∏oszenia ewangelii oraz udzielania obrz´dów zbawienia).

„[Klucze] wszystkich duchowych b∏ogos∏awieƒstw KoÊcio∏a” (NiP 107:18)

• Jakie duchowe b∏ogos∏awieƒstwa przychodzà do nas dzi´ki Kap∏aƒstwu
Melchizedeka? (Zob. NiP 84:19–22; 107:18–19. WÊród odpowiedzi mogà si´
znaleêç te, które sugerowane sà poni˝ej. Omówcie znaczenie ka˝dego b∏ogo-
s∏awieƒstwa oraz jego zastosowanie w ˝yciu uczestników zaj´ç).

a. Poznanie tajemnic królestwa niebieskiego i poznanie Boga (NiP 84:19;
107:19; poznanie to przychodzi dzi´ki darowi Ducha Âwi´tego).

b. Moc Boga ukazana jest w obrz´dach ewangelii (NiP 84:20–21). W jaki spo-
sób obrz´dy kap∏aƒstwa objawiajà „moc Boga” w naszym ˝yciu? PoproÊ
uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy czuli „moc Boga”, uka-
zanà poprzez obrz´dy ewangelii.

c. Mo˝liwoÊç zobaczenia, obcowania i cieszenia si´ obecnoÊcià Boga Ojca i
Jego Syna, Jezusa Chrystusa (NiP 84:22; 107:19).

• W jaki sposób posiadacze Kap∏aƒstwa Melchizedeka powinni duchowo prze-
wodziç w swoich domach?

Prawo do prezydentury (NiP 107:8–9)

WyjaÊnij, ˝e prawo do prezydentury to prawo, by przewodziç KoÊcio∏owi.
Prezydent KoÊcio∏a to jedyna osoba na ziemi, która mo˝e korzystaç (lub upowa˝-
niç do tego innà osob´) z kluczy kap∏aƒstwa, by przewodziç ca∏emu KoÊcio∏owi.
Daje nast´pujàcym przywódcom upowa˝nienie, by dzier˝yli klucze konieczne, by
przewodziç w ich powo∏aniach: prezydentom Êwiàtyƒ, prezydentom misji, prezy-
dentom palików, biskupom, prezydentom dystryktów, prezydentom gmin oraz
prezydentom kworów.
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Klucze zgromadzenia Izraela, ewangelii dyspensacji Abrahama oraz mocy piecz´towa-
nia (NiP 110:11–16)

WyjaÊnij, ˝e klucze te przywrócili Moj˝esz, Eliasz i prorok Eliasz w 1836 roku w
Êwiàtyni w Kirtland. Postacie te omówimy w lekcji 18.

4. B∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒstwa dla wszystkich ludzi.

WyjaÊnij, ˝e chocia˝ tylko godni m´˝czyêni w KoÊciele mogà byç posiadaczami
kap∏aƒstwa, wszyscy mogà cieszyç si´ jego b∏ogos∏awieƒstwami.

• W jaki sposób kap∏aƒstwo b∏ogos∏awi kobiety? W jaki sposób kap∏aƒstwo b∏o-
gos∏awi dzieci? (Omówcie niektóre z b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich, jakie
kobiety i dzieci otrzymujà w ciàgu swojego ˝ycia. PodkreÊl, ˝e chocia˝ kobiety
i dzieci nie posiadajà kap∏aƒstwa, sà nieustannie b∏ogos∏awione jego mocà.
Szukajàc odpowiedzi na te pytania mo˝esz si´ oprzeç na 12 i 13 rozdziale
podr´cznika Kobieta Âwi´ta w Dniach Ostatnich, cz´Êç A [31113 166].

• W jaki sposób b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie mogà otrzymaç osoby, w których
domach brak godnego kap∏ana? (Przyk∏adowe odpowiedzi: dzi´ki nauczycielom
domowym, przywódcom kap∏aƒskim oraz dalszym cz∏onkom rodziny). PoproÊ
uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy otrzymali b∏ogos∏awieƒstwa
kap∏aƒskie od kap∏anów, którzy nie mieszkali z nimi pod jednym dachem.

• W jaki sposób mo˝emy okazaç naszà wdzi´cznoÊç za b∏ogos∏awieƒstwa
kap∏aƒskie?

Podsumowanie Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e kap∏aƒstwo oraz jego klucze zosta∏y przywrócone. Posiadacze
kap∏aƒstwa majà upowa˝nienie, aby kierowaç pracà Boga na ziemi oraz dzia∏aç w
Jego imieniu, b∏ogos∏awiàc Jego dzieci i pomagajàc im przygotowaç si´ na wynie-
sienie. PodkreÊl, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒstwa sà dost´pne dla wszystkich.
Zach´ç uczniów, aby zabiegali o te b∏ogos∏awieƒstwa.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Urz´dy, kwora i obowiàzki kap∏aƒskie

Pan objawi∏ Józefowi Smithowi wa˝ne zasady dotyczàce urz´dów kap∏aƒskich i
zwiàzanych z nimi obowiàzków oraz kworów, w które zorganizowani sà posiada-
cze kap∏aƒstwa. Mo˝ecie omówiç niektóre z tych zasad, zgodnie z poni˝szym pla-
nem:

Kap∏aƒstwo Aarona

Urzàd Obowiàzki Kworum

Diakon NiP 20:57–59; 84:111 NiP 107:85

Nauczyciel NiP 20:53–59; 84:111 NiP 107:86

Kap∏an NiP 20:46–52 NiP 107:87–88

Biskup NiP 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

Lekcja 8
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Kap∏aƒstwo Melchizedeka

Urzàd Obowiàzki Kworum

Starszy NiP 20:38–45; 42:43–44; NiP 107:89; 124:137

43:15–16; 107:11–12

Wy˝szy kap∏an NiP 107:10, 12, 17 NiP 124:133, 136

Patriarcha NiP 124:91–93, 124

Siedemdziesiàty NiP 107:25, 34, 38, 97 NiP 107:25–26; 93–96; 
124:138–39

Aposto∏ NiP 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58; NiP 107:23–24
112:30–32; 124:128

Poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake (62433; Ewangelia w malarstwie 502). Zwróç
uwag´ na to, ˝e wie˝e po wschodniej stronie Êwiàtyni sà wy˝sze ni˝ te po
zachodniej. PodkreÊl tak˝e, ˝e wie˝e na wschodzie majà po pi´ç okien, zaÊ na
zachodzie po cztery. WyjaÊnij, ˝e projekt ten ma odzwierciedlaç kap∏aƒstwo,
gdzie Kap∏aƒstwo Melchizedeka i jego pi´ç urz´dów symbolizujà wie˝e na
wschodzie, a Kap∏aƒstwo Aarona i jego cztery urz´dy wie˝e na zachodzie.

2. „Przywrócenie kap∏aƒstwa” prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie „Przywrócenia kap∏aƒstwa”. Ta oÊmio-
minutowa projekcja zawiera t∏o historyczne do drugiej cz´Êci lekcji.
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Lekcja

9
„Jedyny prawdziwy
i ˝ywy KoÊció∏”

Cel Przekazanie uczestnikom zaj´ç wiedzy na temat przywrócenia KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa poprzez Proroka Józefa Smitha, pomoc im w docenieniu wagi cz∏on-
kostwa w KoÊciele oraz zach´cenie ich, by okazywali Panu wdzi´cznoÊç za to, ˝e
nale˝à do Jego KoÊcio∏a.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 2.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli zdecydujesz si´ przeprowadziç drugie z çwiczeƒ na skoncentrowanie
uwagi, przynieÊ na lekcj´ kartk´ papieru, d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego
ucznia.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji jedno z poni˝szych
çwiczeƒ. Wybierz çwiczenie, które b´dzie najodpowiedniejsze dla twoich uczniów.

1. Je˝eli uczysz niewielkà grup´, poproÊ, aby ka˝dy z uczniów poda∏ krótki
powód, dla którego jest wdzi´czny za to, ˝e jest cz∏onkiem KoÊcio∏a. Je˝eli
klasa jest liczna, mo˝esz o to poprosiç kilka wybranych osób.

2. Zapisz na tablicy nast´pujàce pytania. Daj ka˝demu z uczniów kartk´ papieru
oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ, aby na kartkach odpowiedzieli na tyle z
pytaƒ, na ile im si´ uda:

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja mówi o za∏o˝eniu KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa w dniach
ostatnich. Zach´ç uczniów, aby podczas lekcji odnaleêli odpowiedzi na pytania
i w razie potrzeby poprawili swoje odpowiedzi.

Podaj dat´ za∏o˝enia KoÊcio∏a w tej dyspensacji.

W jaki sposób Józef Smith dowiedzia∏ si´,

kiedy KoÊció∏ ma zostaç za∏o˝ony?

Gdzie zosta∏ za∏o˝ony KoÊció∏?

Ilu cz∏onków liczy∏ KoÊció∏, kiedy go za∏o˝ono?



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà historie z pism Êwi´tych, pytania oraz inne materia∏y lek-
cyjne, które najpe∏niej zaspokojà potrzeby twoich uczniów. Omówcie, w jaki spo-
sób wybrane fragmenty odnoszà si´ do codziennego ˝ycia. PoproÊ uczniów, aby
podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z zasadami z pism Êwi´tych.

1. Za∏o˝enie KoÊcio∏a w ostatnich dniach.

WyjaÊnij, ˝e 1830 rok by∏ znamienny w historii Êwiata. Nadszed∏ czas, by wype∏ni∏y
si´ staro˝ytne proroctwa (Ks. Izajasza 11:11–12; 29:13–14; Ks. Jeremiasza 31:31–33;
Ks. Daniela 2:44–45). Po opublikowaniu Ksi´gi Mormona oraz przywróceniu kap∏aƒ-
stwa kolejnym wa˝nym krokiem w procesie przywracania ewangelii by∏o formalne
zorganizowanie KoÊcio∏a. Nauki i Przymierza 20 zawierajà instrukcje dotyczàce orga-
nizacji KoÊcio∏a, jakie Pan przekaza∏ Józefowi Smithowi.

• Podaj dat´ zorganizowania KoÊcio∏a w tej dyspensacji. (Zob. NiP 20:1; 21:3).
Dlaczego wybrano w∏aÊnie ten dzieƒ? (Zob. nag∏ówek NiP 20).

• Pomi´dzy Pierwszà Wizjà a za∏o˝eniem KoÊcio∏a min´∏o dziesi´ç lat. Jakie
wydarzenia, które mia∏y miejsce w tym okresie, przygotowa∏y drog´ dla za∏o˝e-
nia KoÊcio∏a i pomog∏y Józefowi Smithowi przygotowaç si´ do tego, by go pro-
wadzi∏? (Mo˝ecie zapisaç odpowiedzi na tablicy. Je˝eli zajdzie taka potrzeba,
do odpowiedzi na to pytanie wykorzystaj poni˝szy cytat).

Podczas s∏u˝by w Kworum Dwunastu Starszy Gordon B. Hinckley powiedzia∏:

„Dzieƒ za∏o˝enia KoÊcio∏a by∏ faktycznie dniem otrzymania przez Józefa Êwia-
dectwa ukoƒczenia trwajàcego dziesi´ç lat szkolenia. Rozpocz´∏o si´ ono w
1820 roku od nie majàcej porównania wizji w lesie, kiedy Ojciec i Syn ukazali
si´ czternastoletniemu ch∏opcu. Nast´pnie Moroni przekaza∏ wiele nauk zawie-
rajàcych zarówno ostrze˝enia, jak i instrukcje. Potem przysz∏a pora na t∏uma-
czenie staro˝ytnych zapisów oraz na natchnienie, wiedz´ i objawienia, które
towarzyszy∏y tej pracy. Przekazanie boskiego upowa˝nienia nastàpi∏o wtedy,
gdy prawowici posiadacze staro˝ytnego kap∏aƒstwa — Jan Chrzciciel, w przy-
padku Kap∏aƒstwa Aarona, oraz Piotr, Jakub i Jan, w przypadku Kap∏aƒstwa
Melchizedeka — ponownie ustanowili do niego m´˝czyzn. Nasta∏y objawienia,
wiele objawieƒ, w których ponownie us∏yszano g∏os Boga i ponownie otwarto
kana∏ porozumienia mi´dzy cz∏owiekiem a Stwórcà. Wszystko to poprzedza∏o
historyczny dzieƒ 6 kwietnia („150-Year Drama: A Personal View of Our
History”, Ensign, kwiec. 1980, 11–12).

• W jaki sposób ujawnienie Ksi´gi Mormona pomog∏o przygotowaç drog´ dla
przywrócenia ewangelii? (Zob. NiP 20:6–12). W jaki sposób w przygotowaniu
tej drogi pomog∏o przywrócenie kap∏aƒstwa? (Upowa˝nienie kap∏aƒskie by∏o
niezb´dne, aby prowadziç KoÊció∏ oraz dokonywaç obrz´dów zbawienia).

WyjaÊnij, ˝e 6 kwietnia 1830 roku Józef Smith oraz ponad 50 innych osób
zebra∏o si´ w drewnianym domu Petera Whitmera seniora w miejscowoÊci
Fayette, w stanie Nowy Jork, aby za∏o˝yç KoÊció∏. Prawo w Nowym Jorku stano-
wi∏o, ˝e aby formalnie za∏o˝yç koÊció∏, potrzeba by∏o co najmniej szeÊciu cz∏on-
ków. Tak wi´c szeÊciu m´˝czyzn, z których ka˝dy zosta∏ ochrzczony i widzia∏
z∏ote p∏yty, zosta∏o pierwszymi oficjalnymi cz∏onkami KoÊcio∏a. Ci m´˝czyêni to:
Józef Smith, Oliwier Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitmer junior, Samuel H.
Smith oraz David Whitmer (zob. History of the Church, 1:76; dodatkowe informa-
cje na temat t∏a historycznego znajdziesz w Naszym dziedzictwie, rozdzia∏ 2).

• Jakà nazw´ nosi∏ KoÊció∏, kiedy go za∏o˝ono? (Zob. NiP 20:1). WyjaÊnij, ˝e w
pierwszych latach KoÊció∏ by∏ ró˝nie nazywany, lecz w kwietniu 1838 roku
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Pan objawi∏, pod jakà nazwà ma byç znany Jego KoÊció∏. Jakà nazw´ nada∏
Pan Swemu KoÊcio∏owi? (Zob. NiP 115:4). Dlaczego wa˝ne jest, by KoÊció∏
Pana nosi∏ Jego imi´? (Zob. 3 Nefi 27:8).

Mo˝esz wyjaÊniç, ˝e koÊció∏ mormoƒski to przezwisko, jakie nadano KoÊcio∏owi
z powodu Ksi´gi Mormona. Wolimy, aby nazywaç KoÊció∏ jego pe∏nà nazwà,
dla podkreÊlenia naszej wiary w Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

JeÊli wykorzysta∏eÊ drugie z çwiczeƒ na skoncentrowanie uwagi, krótko omówcie
odpowiedzi na zadane pytania (wszystkie znajdujà si´ w powy˝szej dyskusji).

Drewniany dom Petera Whitmera seniora. T´ replik´ zbudowano w miejscu, gdzie, 6 kwietnia
1830 roku, w Fayette, w stanie Nowy Jork, za∏o˝ony zosta∏ KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich.

2. Pan nakazuje cz∏onkom KoÊcio∏a, aby podà˝ali za prorokiem.

Podczas spotkania, na którym zosta∏ za∏o˝ony KoÊció∏, a Józef Smith i Oliwier
Cowdery otrzymali poparcie jako przewodzàcy KoÊcio∏owi [History of the Church,
1:77], Pan da∏ równie˝ objawienie, w którym nakaza∏ cz∏onkom KoÊcio∏a, aby
podà˝ali za Józefem Smithem jako prorokiem. Objawienie to jest zapisane w 21
rozdziale Nauk i Przymierzy.

• Przeczytajcie razem NiP 1:38 oraz 21:4–5. Czego te fragmenty uczà na temat
tego, jak powinniÊmy traktowaç s∏owa proroka? (PodkreÊl, ˝e chocia˝ stwier-
dzenia w NiP 21 dotyczy∏y Józefa Smitha, odnoszà si´ one tak˝e do proroków,
którzy nastali po nim). Gdzie mo˝emy znaleêç s∏owa ˝yjàcych proroków?
(Przyk∏adowe odpowiedzi to: oficjalne przes∏ania, konferencja generalna lub
koÊcielne czasopisma). Jakie rady lub nauki proroków w dniach ostatnich majà
dla was szczególne znaczenie?

• W NiP 21:5 Pan powiedzia∏, ˝e musimy zwa˝aç na s∏owa proroka „z ca∏à cierpli-
woÊcià i wiarà”. Dlaczego post´powanie zgodnie z radà proroka mo˝e czasem
wymagaç cierpliwoÊci lub wiary? Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadcze-
niami, kiedy podà˝anie za radà proroka wymaga∏o cierpliwoÊci lub wiary.

• Przeczytajcie razem NiP 21:6. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa obieca∏ Pan tym, którzy
post´pujà zgodnie z naukami proroka? (Mo˝ecie zrobiç na tablicy list´ tych
b∏ogos∏awieƒstw). W jaki sposób te obietnice wype∏niajà si´ w ˝yciu cz∏onków
KoÊcio∏a w dzisiejszych czasach? W jaki sposób wy zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni,
poniewa˝ podà˝aliÊcie za prorokiem?
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• W NiP 21:9 Pan obieca∏, ˝e obdarzy „wielkim b∏ogos∏awieƒstwem” tych, co tru-
dzà si´, aby Mu s∏u˝yç. Jak wy zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy s∏u˝yliÊcie Panu?
(Mo˝esz zwróciç uwag´ na to, ˝e jednym z b∏ogos∏awieƒstw, wynikajàcych ze
s∏u˝by Panu, jest wzmocnienie naszego Êwiadectwa o s∏owach proroków).

3. Pan zach´ca cz∏onków KoÊcio∏a, aby cz´sto zbierali si´ razem, by przyj-
mowaç sakrament.

• WyjaÊnij, ˝e podczas spotkania, na którym zosta∏ za∏o˝ony KoÊció∏, cz∏onkowie
przyj´li sakrament (History of the Church,1:78). Dlaczego waszym zdaniem wa˝ne
by∏o, aby dokonaç obrz´du sakramentu na pierwszym spotkaniu przywróconego
KoÊcio∏a?

• W 20 rozdziale NiP Pan objawi∏, w jaki sposób powinien byç udzielany sakra-
ment (wersety 75–79). Przeczytajcie razem NiP 20:75. Dlaczego wa˝ne jest,
aby cz´sto przyjmowaç sakrament?

• PoproÊ uczniów, aby przeczytali modlitwy sakramentalne (NiP 20:77, 79).
Jakie obietnice sk∏adamy, kiedy przyjmujemy sakrament? (Zob. tak˝e Ew.
¸uk. 22:19–20; 3 Nefi 18:7, 10–11). Mo˝esz podkreÊliç, ˝e obie modlitwy
k∏adà nacisk na pami´tanie o Jezusie. Co oznacza, ˝e b´dziemy zawsze o
Nim pami´taç? W jaki sposób pomaga nam w tym sakrament?

• Jakà obietnic´ otrzymujà w modlitwach sakramentalnych ci, którzy godnie go
przyjmujà? (Zob. NiP 20:77, 79). JeÊli uznasz to za stosowne, zach´ç uczniów,
aby opowiedzieli, w jaki sposób przyjmowanie sakramentu pob∏ogos∏awi∏o ich
˝ycie.

• W NiP 27 Pan udzieli∏ Józefowi Smithowi dalszych instrukcji co do sakramentu.
Co robi∏ Józef Smith, kiedy otrzyma∏ to objawienie? (Zob. nag∏ówek do NiP 27).
Czego Józef nauczy∏ si´ na temat sakramentu dzi´ki temu objawieniu? (Zob.
NiP 27:2). W jaki sposób mo˝emy przyjmowaç sakrament „z uwagà jedynie na
[...] chwa∏´ [Chrystusa]”?

4. Pan objaÊnia obowiàzki cz∏onków KoÊcio∏a.

• Przeczytajcie razem NiP 20:68–69. W tych wersetach Pan wyjaÊnia, jakie sà
„obowiàzki cz∏onków z chwilà przystàpienia poprzez chrzest”. Czego werset 69
uczy na temat oczekiwaƒ Pana wobec nas jako cz∏onków KoÊcio∏a? W jaki spo-
sób mo˝emy okazaç Panu wdzi´cznoÊç za to, ˝e nale˝ymy do Jego KoÊcio∏a?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e za∏o˝enie w 1830 roku KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich to jeden z wielkich cudów ostatnich dni. Chocia˝ to niewielkie spotka-
nie w Fayete, w stanie Nowy Jork nie zosta∏o zauwa˝one przez wi´kszoÊç ludzi, to,
co si´ wtedy wydarzy∏o, odmieni∏o Êwiat. Zach´ç uczniów, aby zastanowili si´ nad
cudem, którym jest wzrastanie KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie przy tak skromnych
poczàtkach. Mo˝esz przytoczyç poni˝szà histori´:

Prezydent Wilford Woodruff opowiada∏ o spotkaniu, na którym Prorok Józef Smith
prorokowa∏ na temat wzrastania KoÊcio∏a. Spotkanie odbywa∏o si´ w „ma∏ym
domku, majàcym jakieÊ 18 metrów kwadratowych, jednak mieÊci∏o si´ w nim ca∏e
Kap∏aƒstwo KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, które zebra∏o
si´ w mieÊcie Kirtland, aby razem podà˝yç jako obóz Syjonu”. Po tym, jak kilku
m´˝czyzn z∏o˝y∏o swoje Êwiadectwa, Prorok powiedzia∏:
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„Bracia, dzisiejszego wieczoru zosta∏em wielce podbudowany i pouczony
waszymi Êwiadectwami, lecz chc´ powiedzieç wam przed Panem, ˝e nie wiecie
wi´cej o przeznaczeniu tego KoÊcio∏a i królestwa, ni˝ niemowl´ na kolanach swej
matki. Widzicie dzisiaj zaledwie garstk´ Kap∏aƒstwa, ale ten KoÊció∏ wype∏ni
Pó∏nocnà i Po∏udniowà Ameryk´ — wype∏ni Êwiat” (w: Conference Report,
kwiec. 1898, 57).

Zgodnie z podszeptami Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd, które omawia-
liÊcie podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Wzrastanie KoÊcio∏a

Zwróç uwag´ uczniów na zdj´cie drewnianego domu Petera Whitmera seniora
na stronie 53. WyjaÊnij, ˝e dom na fotografii jest replikà domu, w którym zosta∏
za∏o˝ony KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Porównajcie
poczàtki KoÊcio∏a z jego rozwojem na ca∏ym Êwiecie w dzisiejszych czasach.

2. Nasz zwiàzek z Bogiem

PoproÊ uczniów, aby przeczytali NiP 20:8–31 i odnaleêli prawdy dotyczàce Boga i
Jego zwiàzku ze Swoimi synami i córkami na ziemi. Zach´ç uczniów, aby zasta-
nowili si´, w jaki sposób ró˝ni∏oby si´ ich ˝ycie, gdyby tych prawd nie znali.
Niektóre z prawd, o których mo˝ecie dyskutowaç znajdujà si´ na poni˝szej liÊcie:

a. NiP 20:11. (Bóg nadal daje ludziom natchnienie i powo∏uje ich do Swojej pracy).

b. NiP 20:12. (Jest On taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki).

c. NiP 20:17. (Jest nieskoƒczony, wieczny i niezmienny).

d. NiP 20:17. (Stworzy∏ niebo i ziemi´ oraz wszystko, co si´ w nich znajduje).

e. NiP 20:18 (Stworzy∏ nas na Swoje podobieƒstwo).

f. NiP 20:21–25. (Bóg da∏ Swego Jednorodzonego Syna, aby zadoÊçuczyni∏ za
nasze grzechy).

g. D&C 20:29–31. (Je˝eli uwierzymy, odpokutujemy, b´dziemy kochaç Boga i
Mu s∏u˝yç oraz wytrwamy do koƒca, zostaniemy usprawiedliwieni i uÊwi´ceni
dzi´ki ∏asce Jezusa Chrystusa i dostàpimy zbawienia w królestwie Boga).

3. „Piç b´d´ z owocu winoroÊli wraz z tobà” (NiP 27:5).

• Przeczytajcie NiP 27:5. Jakà obietnic´ Pan sk∏ada w tym wersecie w odniesie-
niu do sakramentu? (˚e kiedyÊ, w przysz∏oÊci przyjmie sakrament na ziemi
wraz z tymi, którzy za Nim podà˝ajà). Kto, zgodnie ze s∏owami Pana, b´dzie
Mu wówczas towarzyszy∏? (Zob. NiP 27:5–14). Zwróç uwag´ na to, ˝e w werse-
cie 14 mówi On, ˝e obecni b´dà „[wszyscy ci], których Ojciec mój da∏ mi ze
Êwiata”.

4. Prezentacja wideo: „Organizacja KoÊcio∏a”

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie „Organizacja KoÊcio∏a”; projekcja trwa
osiem minut.

Lekcja 9
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Lekcja 

10
„To jest g∏os mój

skierowany do wszystkich”

Cel Pomoc uczniom, aby nauczyli si´ stosowaç we w∏asnym ˝yciu wskazówki, jakie
Pan objawi∏ w pismach Êwi´tych innym ludziom.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 25 oraz inne fragmenty pism Êwi´-
tych zawarte w tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pna jest ilustracja przedstawiajàca Emm´ Smith, przygotuj si´,
by wykorzystaç jà podczas lekcji (62509; Ewangelia w malarstwie 405).

Proponowany przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, opowiedz poni˝szà histori´ lub wykorzystaj na
poczàtku lekcji w∏asne çwiczenie.

Starszy Jay E. Jansen z Kworum Siedemdziesiàtych opowiedzia∏ o tym, jak kiedyÊ,
gdy s∏u˝y∏ jako prezydent misji, poczu∏ si´ pod koniec konferencji dystryktu sfru-
strowany i zniech´cony, z powodu wielu problemów, jakie przed nim stan´∏y.
Jadàc do domu, przewraca∏ kartki pism Êwi´tych, szukajàc pocieszenia i wskazó-
wek. Zatrzyma∏ si´ na trzecim rozdziale Nauk i Przymierzy. Powiedzia∏:

„Kiedy czytam jakiÊ werset, cz´sto wstawiam w niego moje imi´. Zrobi∏em to
samo z 5 wersetem i odnalaz∏em pomoc, której potrzebowa∏em, aby pozbyç si´
swoich ponurych myÊli: ‘Oto powierzy∏em ci [Jay’u Jansenie] te rzeczy, lecz
jak˝e dok∏adne by∏y dane ci przykazania; pomnij te˝ na obietnice, jakie ci uczy-
niono [Jay’u Jensenie]’ (NiP 3:5).

S∏owa ‘pomnij te˝ obietnice’ uderzy∏y mnie z niezwyk∏à mocà. [...] W ciàgu
ostatnich czterech dni nie koncentrowa∏em si´ na niczym poza problemami.
Nie zatrzyma∏em si´, aby wspomnieç choçby o jednej obietnicy” (w: Conference
Report, paêdz. 1992, 112 lub Ensign, list. 1992, 80).

Wówczas Starszy Jansen przebieg∏ w myÊlach obietnice, jakie dano mu w jego
b∏ogos∏awieƒstwie patriarchalnym, w b∏ogos∏awieƒstwie, jakie otrzyma∏, kiedy
by∏ wyÊwi´cany na prezydenta misji oraz w pismach Êwi´tych. Poniewa˝ to
uczyni∏, odnalaz∏ si∏´ i pocieszenie, których potrzebowa∏.

• W jaki sposób pomys∏, by umieszczaç w pismach Êwi´tych nasze w∏asne
imiona mo˝e nam pomóc, kiedy je czytamy?

• Przeczytajcie razem 1 Nefi 19:23. Czego Nefi naucza∏ na temat tego, jak
wa˝ne jest stosowanie pism Êwi´tych we w∏asnym ˝yciu?

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie, jak stosowaç rady, których Pan
udziela∏ ró˝nym ludziom w Naukach i Przymierzach:



Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, który najpe∏niej odpowiada na potrzeby
twoich uczniów. Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami odnoszàcymi
si´ do zasad omawianych w pismach Êwi´tych.

Zwróç uwag´ na to, ˝e wiele z objawieƒ w Naukach i Przymierzach zosta∏o danych
indywidualnym osobom. Chocia˝ rady w objawieniach dano konkretnym osobom
i mimo ˝e ci cz∏onkowie KoÊcio∏a ˝yli dawno temu, wiele z nich odnosi si´ równie˝
do nas. Jak wielokrotnie powtarza∏ Pan: „Co mówi´ do jednego, to mówi´ do
wszystkich” (NiP 61:36; zob. tak˝e NiP 25:16; 82:5; 93:49).

W lipcu 1830 roku Pan skierowa∏ objawienie do Emmy Smith, ˝ony Proroka Józefa
Smitha (NiP 25). Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Emm´ Smith. WyjaÊnij, ˝e poni˝-
sza lekcja koncentruje si´ na trzech punktach Paƒskiego objawienia dla Emmy.

1. M´˝owie i ˝ony powinni si´ nawzajem wspieraç i pocieszaç.

Paƒskie objawienie dla Emmy zawiera rad´ na temat jej obowiàzków wobec
m´˝a. Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, wykorzystaj materia∏ z tej lekcji, aby pomóc im
zrozumieç, jak wa˝ne jest, by wspierali swoich przysz∏ych wspó∏ma∏˝onków.

• Przeczytajcie razem NiP 25:5. Jakiej rady Pan udzieli∏ Emmie w tym wersecie?
W jaki sposób m´˝owie i ˝ony mogà pomagaç sobie w trudnych chwilach?
(Podczas dyskusji nad tym pytaniem, poproÊ, aby uczniowie podzielili si´
osobistymi doÊwiadczeniami lub obserwacjami na temat innych ma∏˝onków,
którzy si´ nawzajem pocieszajà i wspierajà).

Prorok Józef Smith naucza∏ ˝ony, ˝e powinny traktowaç swych m´˝ów „∏agod-
nie i z uczuciem. Kiedy m´˝czyzn´ dr´czà problemy, kiedy przyt∏acza go troska
i k∏opoty, jeÊli napotka uÊmiech zamiast k∏ótni czy szemrania, jeÊli napotka
∏agodnoÊç — przyniesie to spokój jego duszy i ukoi jego uczucia” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 228).

Prorok naucza∏ m´˝ów: „Obowiàzkiem m´˝a jest kochaç, ceniç i dbaç o ˝on´
oraz ∏àczyç si´ z nià i nikim innym; powinien jà szanowaç, jak siebie samego i
powinien traktowaç jej uczucia z delikatnoÊcià” (Elder’s Journal, sierp. 1838, 61).

• Przeczytajcie razem NiP 25:14. Jakiej rady Pan udzieli∏ Emmie w tym wersecie?
W jaki sposób ma∏˝onkowie mogà okazywaç, ˝e cieszà si´ sobà nawzajem?

Józef i Emma Smith bardzo si´ wspierali podczas wielu opresji, w jakich si´ znaj-
dowali. W 1842 roku, kiedy Józef ukrywa∏ si´, poniewa˝ jego ˝yciu grozi∏o nie-
bezpieczeƒstwo, Emmie udawa∏o si´ go odwiedziç. Póêniej Józef powiedzia∏ o
tych odwiedzinach:

„Z jakà˝ niewys∏owionà rozkoszà i jak wielkà radoÊcià wzbierajàcà w piersi, wzià-
∏em tej nocy za r´k´ mojà ukochanà Emm´ — mojà ˝on´, ˝on´ mojej m∏odoÊci i
wybrank´ mojego serca. Wiele wspomnieƒ przemkn´∏o przez mà g∏ow´, kiedy
zamyÊli∏em si´ na chwil´ nad wieloma rzeczami, jakie przysz∏o nam prze˝yç,
zm´czenie i trudy, ból i cierpienie, a tak˝e radoÊç i pocieszenie, które od czasu do
czasu ukwieca∏y nasze Êcie˝ki. [...] Jaka˝ przemo˝na mieszanka uczuç przepe∏ni∏a
wówczas mój umys∏, znowu by∏a ze mnà, [...] nieustraszona, pewna i nieugi´ta
— niezmienna, kochana Emma!” (History of the Church, 5:107).

Józef i Emma wspierali i pocieszali si´ równie˝, kiedy prze˝ywali Êmierç wielu swo-
ich dzieci. W ciàgu czterech lat zmar∏o im czworo niemowlàt. Z jedenaÊciorga dzieci
(w tym dwojga adoptowanych) tylko trzech synów i jedna córka do˝y∏o póênego
wieku dojrza∏ego.
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Kiedy Prorok dêwiga∏ ci´˝kie brzemi´ zwiàzane ze wzrastaniem KoÊcio∏a w
Kirtland, w stanie Ohio, Emma urodzi∏a bliêni´ta, ch∏opca i dziewczynk´. Oboje
dzieci zmar∏o w przeciàgu kilku godzin od narodzenia. Niemal o tej samej porze
w pobliskiej miejscowoÊci Orange bliêni´ta urodzi∏y si´ w domu Johna i Julii
Murdochów, którzy niedawno przystàpili do KoÊcio∏a. W szeÊç godzin po urodze-
niu bliêniàt zmar∏a siostra Murdock. Kiedy dowiedzieli si´ o tym Józef i Emma,
zapytali brata Murdocha, czy nie mogliby adoptowaç bliêniaków. Wkrótce dwoje
dzieci, Joseph i Julia Murdoch, zosta∏o zabranych do domu Smithów.

Matka Józefa Smitha, Lucy Mack Smith, opisa∏a kilka cech, dzi´ki którym Emma
mog∏a wspieraç Józefa w trudnych chwilach:

„Nigdy w ˝yciu nie widzia∏am kobiety, która prze˝ywa∏aby tak wiele trudów i
znojów, z miesiàca na miesiàc, z roku na rok, z tak niezachwianà odwagà, zapa-
∏em i cierpliwoÊcià, jak ona; a wiem, przez co musia∏a przejÊç. [...] Stawi∏a czo∏a
burzom przeÊladowaƒ i mocowa∏a si´ z wÊciek∏oÊcià ludzi i diab∏ów, które poko-
na∏yby niemal ka˝dà innà kobiet´” (History of Joseph Smith, wyd. Preston Nibley
[1958], 190–191).

• Czego m´˝owie i ˝ony mogà si´ nauczyç z przyk∏adu Józefa i Emmy, co
pomo˝e im bardziej si´ kochaç i wspieraç?

2. PowinniÊmy byç pokorni i unikaç pychy.

Pan nakaza∏ Emmie Smith, aby „[˝y∏a] nadal w duchu ∏agodnoÊci i [strzeg∏a] si´
pychy” (NiP 25:14). Podobne wskazówki da∏ innym cz∏onkom KoÊcio∏a.
Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty:

a. NiP 23:1 (do Oliwiera Cowdery): „Wystrzegaj si´ dumy, abyÊ nie popad∏ w
pokus´”.

b. NiP 38:39 (do Âwi´tych na konferencji KoÊcio∏a): „Strze˝cie si´ pychy, aby-
Êcie si´ nie stali jako Nefici za dawnych czasów”.

c. NiP 90:17 (do Rady Prezydenta KoÊcio∏a): „Dajcie si´ napomnieç w ca∏ym
waszym wywy˝szaniu si´ i dumie, bowiem przynosi ona p´ta na wasze dusze”.

d. NiP 98:19–20 (do Âwi´tych w Kirtland): „Oto Ja, Pan, nie jestem wielce zado-
wolony z wielu, co sà w koÊciele w Kirtland; bowiem nie wyrzekajà si´ grze-
chów swych, ni swych niecnych czynów, pychy swych serc i po˝àdliwoÊci”.

• Czym jest pycha? Dlaczego waszym zdaniem Pan tak dobitnie i tak cz´sto
przestrzega przed pychà?

Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏:

„Dla wielu z nas pycha to zapatrzenie w siebie, zarozumia∏oÊç, pysza∏kowatoÊç,
arogancja czy wynios∏oÊç. To wszystko jest cz´Êcià tego grzechu, ale nadal brak
tu jego sedna, istoty.

G∏ównà cechà pychy jest wrogoÊç — wrogoÊç wobec Boga oraz wrogoÊç
wobec naszych bliênich. WrogoÊç oznacza ‘nienawiÊç, niech´ç lub przeciwsta-
wianie si´’” (w: Conference Report, kwiec. 1989, 3 lub Ensign, maj 1989, 4).

• W jaki sposób pycha wp∏ywa na nasz zwiàzek z Bogiem?

Prezydent Benson wyjaÊni∏:

„Pycha z natury oznacza wspó∏zawodnictwo. Przeciwstawiamy naszà wol´
woli Boga [...] w duchu ‘niech si´ dzieje wola moja, a nie twoja’. [...]
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Nasza wola w przeciwieƒstwie do Boskiej pozwala, aby nasze pragnienia,
zachcianki i ˝àdze by∏y nieskr´powane (zob. Alma 38:12; 3 Nefi 12:30). [...]

Nasza wrogoÊç wobec Boga mo˝e przyjàç wiele postaci, takich jak bunt,
zatwardzia∏e serce, hardoÊç, brak pokuty, che∏pliwoÊç, ∏atwe obra˝anie si´
oraz poszukiwanie znaków. Dumni chcà, aby Bóg si´ z nimi zgodzi∏. Nie sà
zainteresowani zmienianiem w∏asnych opinii, aby zgadza∏y si´ z Boskimi”
(w: Conference Report, kwiec. 1989, 4 lub Ensign, maj 1989, 4).

• W jaki sposób pycha wp∏ywa na nasze zwiàzki z innymi?

Prezydent Benson zauwa˝y∏:

„Wielkà cz´Êç grzechu pychy stanowi wrogoÊç wobec naszych bliênich.
Codziennie jesteÊmy kuszeni, aby wynosiç si´ ponad innych i umniejszaç ich
wartoÊç (zob. Helman 6:17; NiP 58:41). [...]

Pycha [...] objawia si´ na wiele sposobów, na przyk∏ad jako obwinianie, plot-
kowanie, obmawianie, szemranie, ˝ycie ponad stan, po˝àdliwoÊç, chciwoÊç,
nieokazywanie wdzi´cznoÊci i uznania, które mog∏yby kogoÊ podnieÊç oraz
niewybaczanie i zazdroÊç. [...]

Egoizm to jedna z bardziej rozpowszechnionych form pychy. ‘Jak wszystko
wp∏ywa na mnie’ oto sedno sprawy — zarozumia∏oÊç, u˝alanie nad sobà,
poszukiwanie w∏asnego spe∏nienia w Êwiecie, nagradzanie samego siebie oraz
poszukiwanie siebie. [...]

Innym przejawem pychy jest niezgoda. K∏ótnie, awantury, niesprawiedliwe
rzàdzenie, ró˝nice pokoleniowe, rozwody, dr´czenie wspó∏ma∏˝onka, bunty
oraz wszelkiego rodzaju niepokoje, to wszystko mieÊci si´ w definicji pychy”
(w: Conference Report, kwiec. 1989, 4–5 lub Ensign, maj 1989, 4–6).

• Jak mo˝emy pokonaç dum´ i rozwijaç ducha ∏agodnoÊci i pokory?

Prezydent Benson radzi∏: „Lekiem na pych´ jest pokora — ∏agodnoÊç i uleg∏oÊç
(zob. Alma 7:23). To skruszone serce i pokorny duch. [...] Mo˝emy ukorzyç si´
przed kochajàcym Bogiem, poddaç Mu naszà wol´ i postawiç Go na pierw-
szym miejscu w naszym ˝yciu” (w: Conference Report, kwiec. 1989, 6 lub
Ensign, maj 1989, 6–7).

• Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty: NiP 1:28, 19:23, 112:10 oraz
124:97. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujemy, kiedy decydujemy si´ byç
∏agodni i pokorni, zgodnie z tym, co jest zapisane w tych wersetach?

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymaliÊcie, kiedy przed∏o˝yliÊcie pokor´ ponad dum´?

3. PowinniÊmy radowaç si´ i byç dobrej myÊli.

Pan wezwa∏ Emm´ Smith: „WznieÊ swe serce i raduj si´” (NiP 25:13). Mimo ˝e
pierwsi Âwi´ci tej dyspensacji prze˝ywali wielkie trudy, Pan wielokrotnie dawa∏
im podobne wezwania. Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty:

a. NiP 29:5 (do Proroka Józefa Smitha i innych): „WznieÊcie swe serca i radujcie
si´, bowiem jestem wÊród was i jestem waszym or´downikiem u Ojca”.

b. NiP 61:36 (do Proroka Józefa Smitha i innych): „Bàdêcie dobrej myÊli, ma∏e
dzieci; bowiem jestem wÊród was i nie poniecha∏em was”.

Lekcja 10
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c. NiP 68:6 (do Orsona Hyde’a, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona oraz
Williama E. McLellina): „Bàdêcie dobrej myÊli i nie l´kajcie si´, bowiem Ja,
Pan, jestem z wami i b´d´ staç przy was”.

d. NiP 78:18 (do Proroka Józefa Smitha i innych): „I nie mo˝ecie teraz wytrzymaç
wszystkich rzeczy; jednak˝e bàdêcie dobrej myÊli, bowiem was poprowadz´”.

e. NiP 136:29 (do obozu Izraela w Kwaterach Zimowej): „JeÊli si´ smucisz, wzy-
waj Pana, twego Boga, z proÊbà, aby si´ weseli∏y dusze wasze”.

• Jakie powody Pan daje w tych wersetach, aby byç dobrej myÊli? Co mo˝emy
zrobiç, by rozwinàç w sobie i utrzymaç pogod´ ducha? Jak mo˝emy pomagaç
innym, aby byli dobrej myÊli?

• Jakie konsekwencje p∏ynà z rozwodzenia si´ nad negatywnymi aspektami
˝ycia, nawet jeÊli sà one powa˝ne i d∏ugotrwa∏e?

Starszy Marvin J. Ashton z Kworum Dwunastu Aposto∏ów radzi∏:

„Nikt z nas nie uniknie tragedii i cierpienia. Ka˝dy z nas prawdopodobnie inaczej
na nie zareaguje. JeÊli jednak b´dziemy pami´taç o obietnicy Pana: ‘Bowiem ja,
Pan, jestem z tobà’, b´dziemy mogli stawiç czo∏a problemom z godnoÊcià i
odwagà. Odnajdziemy si∏´, by zachowaç pogod´ ducha i nie staç si´ zgorzkniali,
krytyczni czy pokonani. B´dziemy mogli stawiç czo∏o niemi∏ym niespodziankom
˝ycia, majàc jasnà wizj´, si∏´ i moc. [...]

Jaka˝ to radoÊç spotkaç kogoÊ, kto ma pogod´ ducha, gdy inni z powodu niemi-
∏ych prze˝yç lub sytuacji ˝yciowej ˝yjà w gniewnej ciszy lub na g∏os wyra˝ajà swe
niezadowolenie, kogoÊ kto stawia czo∏a wyzwaniom z pogodnà wytrwa∏oÊcià i
radosnym duchem” (w: Conference Report, kwiec. 1986, 84–85 lub Ensign, maj
1986, 66).

PodkreÊl, ˝e w Swych wezwaniach, byÊmy byli dobrej myÊli, Zbawiciel przypomi-
na∏ nam, ˝e pokój i radoÊç mo˝emy znaleêç niezale˝nie od naszych warunków.

Podsumowanie Ponownie zapewnij, ˝e rady udzielone przez Pana konkretnym osobom wiele lat
temu, mogà wielce pob∏ogos∏awiç nasze ˝ycie w dzisiejszym Êwiecie. Zach´ç
uczniów, by czytali pisma Êwi´te z zamiarem dostosowania ich przes∏ania do
swojej sytuacji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Stosowanie pism Êwi´tych w naszym ˝yciu

Zdobàdê wczeÊniej zdj´cia kilku z uczniów. Przygotuj równie˝ ilustracj´
przedstawiajàcà Emm´ Smith (62509; Ewangelia w malarstwie 405).

Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Emm´ i wyjaÊnij, ˝e 25 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy
zawiera wskazówki, jakie przekaza∏ jej Pan. UmieÊç zdj´cia uczniów obok ilustracji
przedstawiajàcej Emm´. Niech uczniowie przeczytajà NiP 25:16. WyjaÊnij, ˝e rady
zawarte w tym objawieniu odnoszà si´ tak˝e do nas. Niech uczniowie przeczytajà
NiP 61:36, 82:5 oraz 93:49. Pomó˝ im zobaczyç, ˝e mo˝emy „[odnosiç] do nas
wszystko w pismach Êwi´tych” (1 Nefi 19:23).

• W jaki sposób rady z pism Êwi´tych, odnoszàce si´ do konkretnej osoby
pomog∏y w waszym ˝yciu? Jak dostosowaliÊcie rad´ do w∏asnej sytuacji?
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Lekcja

11
„Pole dojrza∏o do zbioru”

Cel Pomoc uczniom w przyj´ciu zobowiàzania, by wzmacniali królestwo Bo˝e
poprzez gorliwà s∏u˝b´, szczególnie poprzez g∏oszenie ewangelii i wykonywanie
pracy misjonarskiej.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne mate-
ria∏y:

a. Nauki i Przymierza 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75 oraz inne fragmenty
pism Êwi´tych zawarte w tej lekcji.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 2.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji

Proponowany przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Napisz na tablicy Samuel Smith —> Phinehas Young i John P. Greene —>
___________. WyjaÊnij, ˝e od chwili przywrócenia KoÊcio∏a rozpoczà∏ si´ ogromny
trud pracy misjonarskiej, by ponieÊç t´ dobrà nowin´ ludziom na ca∏ym Êwiecie.
Wiele nowo nawróconych osób odpowiedzia∏o z zapa∏em na powo∏ania misyjne.
Jednà z tych osób by∏ brat Józefa Smitha, Samuel.

W kwietniu 1830 roku Samuel Smith rozpoczà∏ podró˝ po okolicznych miastach
stanu Nowy Jork, by g∏osiç ewangeli´ i zapoznaç ludzi z Ksi´gà Mormona. Nie
odniós∏ wielkich sukcesów, ale sprzeda∏ egzemplarz Ksi´gi Mormona Phineasowi
Youngowi. W czerwcu 1830 roku Samuel zosta∏ wyÊwi´cony przez Proroka Józefa,
by udaç si´ z misjà na wschód. Pierwszego dnia przeszed∏ oko∏o 40 kilometrów,
zatrzymujàc si´ w wielu domach, lecz ludzie odnosili si´ do niego z niech´cià i
nie chcieli s∏uchaç jego przes∏ania. Nast´pnego dnia zostawi∏ egzemplarz Ksi´gi
Mormona Johnowi P. Greenowi, kap∏anowi w koÊciele metodystów. ˚ona Johna
Greena, Rhoda, by∏a siostrà Phinehasa Younga.

Poniewa˝ odrzucili go niemal wszyscy, z którymi mia∏ kontakt, Samuel czu∏,
˝e jego misja nie by∏a zbyt udana. Jednak ksi´gi, które pozostawi∏ u Phinehasa
Younga i Johna P. Greena, doprowadzi∏y do ich nawrócenia oraz nawrócenia
wielu innych osób. Na przyk∏ad Phinheas Young i Horda Greene mieli brata o
imieniu Brigham, który nawróci∏ si´ i zosta∏ póêniej Prezydentem KoÊcio∏a.
Przyjaciel Brighama Younga, Heber C. Kimball, równie˝ przy∏àczy∏ si´ do KoÊcio∏a.
Póêniej s∏u˝y∏ w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a. Zarówno Brigham Young jak i Heber
C. Kimball przyczynili si´ do nawrócenia tysi´cy ludzi w Stanach Zjednoczonych
oraz Anglii.



Zwróç uwag´ na to, ˝e gdybyÊ mia∏ wype∏niç puste miejsce na tablicy nazwi-
skami wszystkich ludzi, którzy odczuli wp∏yw pracy misjonarskiej Samuela
Smitha, musia∏byÊ ich wypisaç miliony. BezpoÊrednio wp∏ynà∏ on na najwi´k-
szych przywódców KoÊcio∏a. Wiele z osób, które nauczasz, o ile nie wszystkie, w
jakiÊ sposób odczu∏y wp∏yw jego s∏u˝by. Mo˝esz napisaç na tablicy w∏asne imi´
oraz imiona kilku z uczniów.

Podczas tej lekcji omówicie niektóre z kluczowych objawieƒ, jakie Pan da∏ co do
s∏u˝by w Jego królestwie, a w szczególnoÊci dzielenia si´ ewangelià. PodkreÊl, ˝e
podobnie jak wysi∏ki misjonarskie Samuela Smitha b∏ogos∏awià wiele pokoleƒ
cz∏onków KoÊcio∏a, tak i w naszym dzieleniu si´ ewangelià jest potencja∏, by
b∏ogos∏awiç wielu ludzi obecnie, a w przysz∏oÊci setki, a nawet tysiàce.

Dyskusja i 
zastosowanie

Ta lekcja zawiera wi´cej materia∏u ni˝ mo˝na omówiç podczas jednych zaj´ç.
Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, który najpe∏niej odpowiada na potrzeby
twoich uczniów.

W lutym 1829 roku rodzice Józefa Smitha przyjechali z wizytà do Józefa i Emmy
w Harmony, w stanie Pensylwania. W tym okresie Prorok zapyta∏ Pana o swego
ojca, Józefa Smitha seniora i otrzyma∏ objawienie zapisane w NiP 4.

Oprócz tego objawienia dla swego ojca, Prorok otrzyma∏ objawienia dla wielu
innych, którzy prosili go, by zapyta∏ Pana i pozna∏ Jego wol´ co do nich.
Niektóre z tych objawieƒ znajdujà si´ w NiP 11, 12, 14, 15 i 16. Chocia˝ zosta∏y
dane dla konkretnych osób, zawarte w nich zasady dotyczà wszystkich, którzy
s∏u˝à w królestwie Pana (NiP 11:27).

1. „[S∏u˝cie] mu […] ca∏ym sercem, mocà, umys∏em i si∏à”.

• Przeczytajcie razem NiP 4:1–2. Czego Pan wymaga od tych, którzy s∏u˝à w
Jego królestwie, wed∏ug wersetu 2? Co to znaczy s∏u˝yç ca∏ym sercem, mocà,
umys∏em i si∏à? (Sugeruje to ca∏kowite oddanie s∏u˝bie Pana).

• Dlaczego wa˝ne jest, ˝ebyÊmy ca∏kowicie oddali nasze dusze s∏u˝bie Pana?
Dlaczego czasem nie w pe∏ni przyk∏adamy si´ do s∏u˝by Pana? Jak mo˝emy
pog∏´biç nasze zobowiàzanie, by s∏u˝yç Panu z pe∏nym oddaniem?

WyjaÊnij, ˝e ojciec Józefa Smitha poÊwi´ci∏ swoje ˝ycie s∏u˝bie Panu, zgodnie ze
wskazówkami, jakie otrzyma∏ w NiP 4. Opowiedz poni˝szà histori´, która ilu-
struje moc jego oddania, by dzieliç si´ ewangelià:

„Józef Smith senior by∏ przepe∏niony Êwiadectwem prawdy i zawsze gorliwie prag-
nà∏ dzieliç si´ nim z innymi. Dobiega∏ szeÊçdziesiàtki, kiedy odby∏ m´czàcà podró˝
[...], by ponieÊç ewangeli´ swojemu ojcu i matce oraz braciom i siostrom. Wkrótce
po powrocie [do domu] zosta∏ uwi´ziony z powodu niewielkiego d∏ugu — czterna-
stu dolarów — poniewa˝ nie chcia∏ zaprzeczyç boskoÊci Ksi´gi Mormona w zamian
za jego umorzenie! Umieszczono go w celi ze skazanym mordercà i na cztery dni
pozbawiono jedzenia. Nast´pnie zosta∏ przeniesiony do wi´ziennego warsztatu,
gdzie g∏osi∏ ewangeli´ i nawróci∏ dwie osoby, które póêniej ochrzci∏. Sp´dzi∏ w wi´-
zieniu ca∏y miesiàc, zanim rodzina zdo∏a∏a uzyskaç jego uwolnienie” (E. Cecil
McGavin, The Family of Joseph Smith [1963], 68; zob. tak˝e Lucy Mack Smith,
History of Joseph Smith, wyd. Preston Nibley [1958], 172–173, 179–186).

• W jaki sposób mo˝emy okazaç takie samo oddanie g∏oszeniu ewangelii, jakie
mia∏ Józef Smith senior? Jakie macie doÊwiadczenia z dzielenia si´ ewangelià z
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waszymi rodzinami lub sàsiadami? Ludêmi w pracy lub szkole? Ludêmi, któ-
rych spotykacie podczas podró˝y? W innych sytuacjach?

2. Przygotujcie si´, by s∏u˝yç Panu.

W ca∏ych Naukach i Przymierzach Pan radzi nam, jak przygotowaç si´ do Jego
s∏u˝by. WyjaÊnij, ˝e to przygotowywanie powinno trwaç nieprzerwanie przez
ca∏e nasze ˝ycie.

• Jakie sà cechy, które, zgodnie z pragnieniem Pana, powinni posiadaç ci, któ-
rzy Mu s∏u˝à? (Zob. nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych. Wypisz na
tablicy list´ cech i przy pomocy pytaƒ zach´ç uczniów do dyskusji).

a. NiP 4:3; 11:8. Dlaczego wa˝ne jest, byÊmy pragn´li s∏u˝yç Panu? Jak
mo˝emy zwi´kszyç nasze pragnienie, by Mu s∏u˝yç?

b. NiP 4:5–6; 12:8; 18:19. Jakie cechy najcz´Êciej powtarzajà si´ w tych werse-
tach? Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które pokazujà,
˝e jakaÊ z tych cech okaza∏a si´ wa˝na w s∏u˝bie Panu.

c. NiP 11:6; 20. Dlaczego wa˝ne jest, byÊmy byli pos∏uszni w s∏u˝bie Panu?
d. NiP 4:7; 31:12. W jaki sposób modlitwa pomog∏a wam w s∏u˝bie Panu?

Zach´ç uczniów, aby wybrali jednà z tych cech i z modlitwà starali si´ jà
rozwijaç.

• Przeczytajcie razem NiP 11:21. Czego mo˝emy nauczyç si´ z tych wersetów
na temat przygotowania si´ do s∏u˝by Panu? W jaki sposób màdroÊç tej rady
objawia∏a si´ w waszych doÊwiadczeniach?

3. „Pole dojrza∏o”.

W ca∏ych Naukach i Przymierzach Pan podkreÊla, jak pilna jest potrzeba g∏osze-
nia ewangelii. Jest tak dlatego, ˝e celem pracy misjonarskiej jest „[zbawienie]
dusz” (NiP 100:4).

• Przeczytajcie razem NiP 4:4, 11:3 oraz 33:3. Co Pan mia∏ na myÊli, kiedy porów-
na∏ prac´ misjonarskà do pola, które dojrza∏o do zbioru? (WÊród odpowiedzi
mo˝e byç taka, ˝e wielu ludzi jest gotowych, by otrzymaç ewangeli´).

• Pan ostrzeg∏ starszych, by si´ nie lenili i powiedzia∏, ˝e powinni „[iÊç] nie
zwlekajàc” i „nie [...] marnowaç swego czasu” (NiP 60:13; 75:3). W jaki spo-
sób to ostrze˝enie mo˝e odnosiç si´ do nas? Dlaczego niektórzy z nas odk∏a-
dajà na póêniej dzielenie si´ ewangelià?

Starszy Henry B. Eyring z Kworum Dwunastu Aposto∏ów opowiedzia∏ o nast´pu-
jàcym doÊwiadczeniu:

„¸atwo powiedzieç: ‘To nie jest w∏aÊciwy moment’. Lecz odk∏adanie na póêniej jest
niebezpieczne. Wiele lat temu pracowa∏em dla pewnego cz∏owieka w Kalifornii.
Zatrudni∏ mnie, by∏ dla mnie mi∏y, zdawa∏ si´ mnie bardzo szanowaç. Byç mo˝e
by∏em jedynym Âwi´tym w Dniach Ostatnich, jakiego dobrze zna∏. Nie pami´tam
wszystkich powodów, jakie znalaz∏em, aby czekaç na lepszy moment, by poroz-
mawiaç z nim o ewangelii. Pami´tam tylko ˝al, kiedy dowiedzia∏em si´, ˝e prze-
szed∏ na emerytur´ i zamieszka∏ bardzo daleko, ˝e razem z ˝onà zgin´li w wypadku
samochodowym, kiedy póêno w nocy wracali do swojego domu w Carmel. Kocha∏
swojà ˝on´. Kocha∏ swoje dzieci. Kocha∏ swoich rodziców. Kocha∏ swoje wnuki i
b´dzie kocha∏ równie˝ ich dzieci, i b´dzie pragnà∏ byç z nimi na zawsze.

Lekcja 11
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Nie wiem, jak pokierowane zostanà t∏umy w nast´pnym Êwiecie, ale przypuszczam,
˝e spotkam si´ z nim, ˝e spojrzy on w moje oczy i zobacz´ w nich pytanie: ‘Hal, ty
wiedzia∏eÊ, dlaczego mi nie powiedzia∏eÊ?’” (w: Conference Report, paêdz. 1998, 42
lub Ensign, list. 1998, 33).

4. „Otwórzcie usta, a zostanà nape∏nione”.

W Naukach i Przymierzach Pan daje wskazówki o tym, czego powinniÊmy
nauczaç i jak powinniÊmy nauczaç, kiedy dzielimy si´ ewangelià. Zach´ca nas
tak˝e, abyÊmy bez l´ku dzielili si´ ewangelià i obiecuje pomoc, kiedy czujemy,
˝e nie damy sobie rady.

• Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty: NiP 11:9, 15:6, 18:6, 31:3–4,
33:10–11, 42:12 oraz 52:8–9. Co mówià te wersety na temat tego, czego
powinni nauczaç s∏udzy Pana? Dlaczego tak wa˝ne jest przes∏anie o pokucie?
(Zob. NiP 18:10–14).

• Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty: NiP 18:20–21, 38:41, 42:6, 42:14,
75:4 oraz 100:7–8. Czego te wersety uczà na temat tego, jak powinni nauczaç
s∏udzy Pana? Dlaczego wa˝ne jest, by w czasie nauczania ewangelii unikaç
sporów? Co oznacza „[podnoszenie g∏osu] niczym g∏os tràby”? (NiP 42:6;
75:4). Jak mo˝emy byç zarazem Êmiali i pokorni, kiedy nauczamy ewangelii?
(Zob. Alma 38:10–12).

• Pan wielokrotnie napomina∏ starszych, by otwierali swe usta, by g∏osiç Jego
ewangeli´, „nie bojàc si´ tego, co ludzie mogà uczyniç” (NiP 30:11; zob. tak˝e
NiP 30:5; 33: 8–11). Pan powiedzia∏ te˝, ˝e nie jest zadowolony z tych, którzy
„nie [otwierajà] ust [...] dla obawy przed cz∏owiekiem” (NiP 60:2). W jaki spo-
sób mo˝e si´ to odnosiç do nas? Jak mo˝emy pokonaç strach przed dziele-
niem si´ ewangelià? (Zob. NiP 19:38, 33:12–14; 75:9–13).

• WyjaÊnij, ˝e niektórzy z nas wahajà si´, czy dzieliç si´ ewangelià, poniewa˝ bra-
kuje im wiary we w∏asne umiej´tnoÊci wypowiadania si´ lub nauczania. W jaki
sposób pokonaç takie obawy? (Zob. NiP 11:21, 14:8; 31:3). Zach´ç uczniów, aby
opowiedzieli o doÊwiadczeniach, kiedy Duch natchnà∏ ich s∏owami, gdy dzielili
si´ ewangelià.

• Przypomnij pierwszà misj´ Samuela Smitha, podsumowanà w çwiczeniu na
skoncentrowanie uwagi. Dlaczego Samuel Smith móg∏ mieç poczucie, ˝e jego
pierwsza misja ponios∏a fiasko? W czym odniós∏ sukces? Czego mo˝emy si´
nauczyç z jego doÊwiadczeƒ, co pomo˝e nam w naszych wysi∏kach misjonar-
skich?

5. Pan obiecuje wielkie b∏ogos∏awieƒstwa tym, co trudzà si´, aby Mu s∏u˝yç.

• Co Pan obiecuje tym, co gorliwie trudzà si´, aby Mu s∏u˝yç? (Wybierz niektóre
z poni˝szych fragmentów do wspólnego przeczytania w klasie. Omówcie
obietnice, jakie zawiera ka˝dy fragment. Podsumuj informacje na tablicy i
wykorzystaj sugestie w dyskusji, by zach´ciç uczniów do ich stosowania).

a. NiP 4:4; 11:3; 75:5.
b. NiP 18: 15–16. Zach´ç uczniów, aby wyrazili swoje uczucia do cz∏onków

KoÊcio∏a, którzy podzielili si´ z nimi ewangelià lub opisali uczucia, jakie im
towarzyszà, kiedy sami si´ nià dzielà.

c. NiP 31:5, 84:60–61.
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d. NiP 31:7, 109:55–56. Zach´ç uczniów, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach,
kiedy Pan otworzy∏ ich serca lub serca innych na ewangeli´.

e. NiP 31:11, 84:85; 100:5–6. Zach´ç uczniów, aby opowiedzieli o doÊwiadcze-
niach, kiedy Duch ich prowadzi∏ lub inspirowa∏, kiedy dzielili si´ ewange-
lià.

f. NiP 31:13, 75:9–13; 84:88. Zach´ç uczniów, aby opowiedzieli o doÊwiadcze-
niach, kiedy czuli, ˝e Pan ich wspiera i podnosi, kiedy dzielili si´ ewange-
lià.

g. NiP 71:9–10. Zwróç uwag´ na to, ˝e Pan da∏ t´ obietnic´, kiedy KoÊció∏ by∏
atakowany przez zgorzknia∏ego odst´pc´. W jaki sposób ta obietnica mo˝e
nam pomóc w dzisiejszych czasach?

h. NiP 84:80. Zach´ç uczniów, aby opowiedzieli, jak Pan wspiera∏ ich umy-
s∏owo, fizycznie i duchowo, kiedy g∏osili ewangeli´.

i. NiP 100:7–8. Zach´ç uczniów, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach, kiedy
czuli, ˝e Duch Âwi´ty potwierdza∏ ich s∏owa, kiedy dzielili si´ ewangelià.

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby w pe∏ni poÊwi´cili si´ s∏u˝bie Panu. PodkreÊl, ˝e Pan pob∏ogo-
s∏awi ich, kiedy b´dà dzieliç si´ ewangelià z innymi. Zgodnie z podszeptami
Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd, które omawialiÊcie podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Powtarzanie nauk

Niech uczniowie otworzà pisma na czterech ró˝nych rozdzia∏ach: NiP 6, 11, 12
oraz 14. Niech jedna osoba przeczyta szeÊç pierwszych wersetów z któregokol-
wiek z tych rozdzia∏ów, a pozostali Êledzà tekst w pozosta∏ych rozdzia∏ach.
WyjaÊnij, ˝e Pan powtarza wiele wskazówek w pismach Êwi´tych s∏owo w s∏owo.

• Czego mo˝emy nauczyç si´ z faktu, ˝e Pan powtarza te wskazówki? Dlaczego
zrozumienie tych wskazówek jest wa˝ne dla nas w dzisiejszych czasach?

2. „Dà˝ do ujawnienia i ustanowienia sprawy Syjonu” (NiP 6:6)

• Kilkakrotnie Pan wzywa∏ swe s∏ugi, by „[dà˝yli] do ujawnienia i ustanowienia
sprawy Syjonu” (NiP 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). W jaki sposób mo˝emy pomóc
ustanowiç spraw´ Syjonu? (Przyk∏adowe odpowiedzi to: ˝yjàc w prawoÊci,
budujàc królestwo Bo˝e w naszych rodzinach, naszych palikach i okr´gach,
poprzez prac´ misjonarskà oraz prac´ w Êwiàtyni). Jakie sà niektóre przy-
czyny, które mogà nas odwodziç od ustanawiania sprawy Syjonu?

3. Called to Serve prezentacja wideo

JeÊli dost´pna jest kaseta wideo z prezentacjà Called to Serve (53072), rozwa˝
pokazanie jej fragmentów podczas zaj´ç (21 minut).

Lekcja 11
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Lekcja 

12
„Zgromadzenie mego ludu”

Cel Pomoc uczestnikom zaj´ç w zrozumieniu tego, jak dokonywa∏o si´ zgromadze-
nie Izraela we wczesnym okresie rozwoju KoÊcio∏a i jak dokonuje si´ ono w
dzisiejszych czasach oraz w jaki sposób oni sami mogà uczestniczyç w tym
zgromadzeniu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne mate-
ria∏y:

a. Nauki i Przymierza 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3;
110:11; Zasady Wiary 1:10 oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych uj´te w
tej lekcji.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 2, 3 i 4.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów o przygotowanie streszczenia poni˝szych historii z podr´cz-
nika Nasze dziedzictwo:

a. PoÊwi´cenie, jakim wykazali si´ Newel Knight i Joseph Knight senior pod-
czas gromadzenia si´ Âwi´tych w Kirtland (rozdzia∏ 2).

b. WyjÊcie Âwi´tych z Fayette pod przewodnictwem Lucy Mack Smith
(rozdzia∏ 2).

c. PoÊwi´cenie, jakim wykaza∏ si´ Brigham Young podczas gromadzenia
Âwi´tych w Kirtland (rozdzia∏ 3).

d. Podró˝ Âwi´tych z Colesville do Missouri i za∏o˝enie tam przez nich osady
(rozdzia∏ 4).

4. Je˝eli zechcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ na
zaj´cia kilka ma∏ych patyków.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Rozrzuç po klasie przyniesione patyki. Poka˝ jak ∏atwo z∏amaç pojedynczy
patyk. Nast´pnie poproÊ uczniów, aby zebrali wszystkie patyki i niech ktoÊ spró-
buje z∏amaç je wszystkie naraz.

• Czego mo˝e nas nauczyç ta zabawa o celach, dla jakich Pan gromadzi swój lud?

WyjaÊnij, ˝e podczas dzisiejszej lekcji skoncentrujecie si´ na zgromadzeniu
Izraela i naszym w nim udziale.



Dyskusja i 
zastosowanie
Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Omówcie, w jaki sposób te fragmenty odnoszà si´ do codziennego ˝ycia.
Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z zasadami
z pism Êwi´tych.

1. Pan gromadzi Swój lud.

WyjaÊnij, ˝e zgromadzenie Izraela jest jednym z wiodàcych tematów Nauk i
Przymierzy. W staro˝ytnoÊci, kiedy dwanaÊcie plemion Izraela popad∏o w
odst´pstwo, zosta∏y one pojmane przez swoich wrogów i rozproszone pomi´dzy
narodami Êwiata, dok∏adnie tak, jak ostrzega∏ Pan. Chocia˝ prorocy boleli nad
niegodziwoÊcià ludu, radowali si´, gdy˝ dane im by∏o ujrzeç dni ostatnie, kiedy
to nastàpi ponowne zgromadzenie Izraela. Ten wspania∏y proces rozpoczà∏ si´
wraz z przywróceniem ewangelii i powo∏aniem misjonarzy, aby g∏osili „temu
pokoleniu radosnà nowin´ o wielkiej radoÊci” (NiP 31:3).

Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Wszystko, co prorocy [...] napisali na temat zba-
wienia Izraela w ostatnich dniach, od czasów sprawiedliwego Abla do ostatniego
m´˝czyzny, który spisa∏ swoje Êwiadectwo, abyÊmy je rozwa˝ali, jasno wskazuje na
to, ˝e opiera si´ ono na dziele gromadzenia” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 83).

• Przeczytaj z uczniami dziesiàtà zasad´ wiary oraz NiP 45:71. Czym jest zgro-
madzenie Izraela? (WyjaÊnij, ˝e zgromadzenie Izraela ma wymiar duchowy
oraz fizyczny, co jest ukazane poni˝ej).

a. Zgromadzenie duchowe. Duchowe zgromadzenie Izraela ma miejsce wtedy,
gdy ludzie dowiadujà si´ o ewangelii, przychodzà do Chrystusa, zostajà
ochrzczeni w KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich i
dochowujà swoich przymierzy. W tym sensie gromadzà si´ ze Êwiata w
KoÊciele, czyli królestwie Boga na ziemi.

b. Zgromadzenie fizyczne. Fizyczne zgromadzenie Izraela ma miejsce wtedy,
gdy cz∏onkowie zbierajà si´ w okreÊlonych miejscach lub palikach Syjonu
na ca∏ym Êwiecie.

• Przeczytaj z uczniami NiP 29:1–2, 7–8. Czego dowiadujemy si´ z tych frag-
mentów na temat celów zgromadzenia? W jaki sposób gromadzenie si´ w
KoÊciele Pana b∏ogos∏awi wasze ˝ycie?

• WyjaÊnij, ˝e upowa˝nienie, aby kierowaç zgromadzeniem Izraela, dajà okre-
Êlone klucze kap∏aƒstwa. Kiedy klucze zgromadzenia Izraela zosta∏y przywró-
cone na ziemi´? (Zob. NiP 110:11 oraz nag∏ówek tego rozdzia∏u).

• WyjaÊnij, ˝e podczas tej dyspensacji zgromadzenie rozpocz´∏o si´ od kilku
osób w stanie Nowy Jork. Obecnie rozprzestrzenia si´ ono po ca∏ym Êwiecie,
przyprowadzajàc ka˝dego roku do KoÊcio∏a Pana setki tysi´cy ludzi. Jakie obo-
wiàzki spoczywajà na nas, by pomóc ludziom gromadziç si´ w KoÊciele Pana?
(Zob. NiP 33:7; 38:40; 39:11; 88:81).

2. Zgromadzenie Âwi´tych w Ohio.

W grudniu 1830 roku, zaledwie osiem miesi´cy po za∏o˝eniu KoÊcio∏a, Pan da∏
Âwi´tym pierwsze przykazanie w tej dyspensacji, aby gromadzili si´ w sensie fizycz-
nym. Objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e Âwi´ci majà opuÊciç stan Nowy Jork i zgroma-
dziç si´ w Ohio (NiP 37:3). Mo˝esz odwo∏aç si´ do map nr 1 i 3 na str. 274 i 276 w
niniejszym podr´czniku lub na str. 29 i 31 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.
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• Jakie powody poda∏ Pan, dla których nakaza∏ Swemu ludowi udaç si´ do Ohio?
(Zob. NiP 38:31–32; 39:15). W jakim sensie na Âwi´tych „[sp∏yn´∏a] [...] moc z
nieba” po tym, jak zgromadzili si´ w Ohio? (Zob. NiP 95:8; 105:33; 110:9.
Po cz´Êci Âwi´ci otrzymali t´ moc z nieba dzi´ki ukazaniu si´ Zbawiciela i przy-
wróceniu kluczy kap∏aƒstwa po ukoƒczeniu budowy Êwiàtyni w Kirtland).

• Przeczytaj z uczniami NiP 38:24–27. Jakiej rady udzieli∏ Pan w tych wersetach
Swoim ludziom, kiedy przygotowywali si´ oni do zgromadzenia w Ohio?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: bycie cnotliwym, kochanie siebie nawzajem oraz
zachowanie jednoÊci). Dlaczego jednoÊç jest wa˝na w KoÊciele? W jaki sposób
poczucie zjednoczenia z innymi cz∏onkami KoÊcio∏a b∏ogos∏awi wasze ˝ycie?
W jaki sposób mo˝emy byç bardziej zjednoczeni?

• Przeczytaj z uczniami NiP 38:34–39. Jakiej rady udzieli∏ Pan w tych wersetach
Swoim ludziom, kiedy przygotowywali si´ oni do zgromadzenia w Ohio? W
czym ta rada odnosi si´ do nas? Co Pan obieca∏ ludziom, którzy pos∏uchali
przykazania, by si´ gromadziç? (Zob. NiP 38:39).

WyjaÊnij, ˝e w okresie od stycznia do maja 1831 roku wi´kszoÊç cz∏onków KoÊcio∏a
w stanie Nowy Jork sprzeda∏a, wynaj´∏a lub opuÊci∏a swoje farmy i pokona∏a 300
milowà (483 km — przyp. t∏um). drog´ do Ohio. Wielu z tych Âwi´tych dokona∏o
wielkiego poÊwi´cenia, aby odpowiedzieç na Paƒskie wezwanie do gromadzenia.
PoproÊ wyznaczonych wczeÊniej uczniów o streszczenie historii tych poÊwi´ceƒ z
podr´cznika Nasze dziedzictwo (to trzy pierwsze historie wymienione w cz´Êci
„Przygotowanie” punkt 3).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ci Âwi´ci gotowi byli ponieÊç straty finansowe i
doznaç innych cierpieƒ, aby odpowiedzieç na wezwanie Pana, by zgromadziç
si´ w Ohio? Czego mo˝emy nauczyç si´ z ich przyk∏adu? O jakie ofiary prosi
nas Pan, abyÊmy pomogli budowaç Jego królestwo?

3. Zgromadzenie Âwi´tych w Missouri.

Âwi´ci we wczesnym okresie rozwoju KoÊcio∏a czytali proroctwa o mieÊcie Syjon,
Nowej Jerozolimie, które mia∏o powstaç w dniach ostatnich (Ks. Izajasza 2:2–3; 3
Nefi 20:22; 21:22–28; Eter 13:2–12; Moj˝esz 7:61–62). Jednym z g∏ównych celów
tych Âwi´tych by∏o odnalezienie w∏aÊciwego miejsca i za∏o˝enie tego miasta.

Kilka miesi´cy po tym, jak Âwi´ci zacz´li gromadziç si´ w Ohio, Józef Smith
pojecha∏ do Missouri i otrzyma∏ objawienie wyznaczajàce Missouri jako miejsce
budowy miasta Syjon (NiP 57:1–3). Z powodu tego objawienia Missouri sta∏o si´
drugim miejscem zgromadzenia KoÊcio∏a w tej dyspensacji (NiP 63:24, 36–48). W
latach 1831–1838 KoÊció∏ utrzymywa∏ zgromadzenia zarówno w Ohio, jak i w
Missouri. Mo˝esz skorzystaç z map nr 2 i 3 ze strony 287 i 288 w tym podr´cz-
niku lub str. 30 i 31 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.

Poni˝szy wykres chronologiczny podsumowuje wczesne objawienia na temat
krainy Syjonu i za∏o˝enia KoÊcio∏a w Missouri. Omów z uczniami wykres chro-
nologiczny, korzystajàc w miar´ potrzeb z tablicy.

a. wrzesieƒ 1830 r. (w stanie Nowy Jork): Pan objawi∏, ˝e miasto Syjon ma
zostaç zbudowane „na granicach Lamanitów”, zaÊ jego dok∏adna lokalizacja
mia∏a zostaç ujawniona póêniej (NiP 28:9).

b. wrzesieƒ i paêdziernik 1830 r. (w stanie Nowy Jork): Pan powo∏a∏ czterech
misjonarzy, aby g∏osili ewangeli´ poÊród Lamanitów (NiP 30:5–6; 32:1–3).
Ci misjonarze byli pierwszymi cz∏onkami, którzy udali si´ do Missouri.
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c. luty 1831 r. (w Kirtland, tu˝ po przybyciu tam Âwi´tych): Pan powiedzia∏, ˝e
objawi miejsce budowy Nowej Jerozolimy we w∏aÊciwym dla Siebie czasie
(NiP 42:62).

d. czerwiec 1831 r. (w Kirtland, po pierwszej zorganizowanej tam konferencji):
Pan powo∏a∏ Józefa Smitha, Sidneya Rigdona i innych starszych, aby udali si´
na misj´ do Missouri. Pan obieca∏ równie˝ poÊwi´ciç ziemi´ Missouri jako kra-
in´ dziedzictwa Swojego ludu (NiP 52:2–5, 42–43).

e. czerwiec 1831 r. (w Kirtland): Pan objawi∏, ˝e Âwi´ci z gminy Colesville w stanie
Nowy Jork, którzy przybyli do Ohio, majà si´ udaç dalej do Missouri (NiP 54:8).

f. lipiec 1831 r. (po podró˝y Proroka do Missouri): Pan objawi∏ Józefowi Smithowi,
˝e miasto Syjon ma zostaç wybudowane w stanie Missouri, a jego centralnym
punktem ma byç Independence. W Independence mia∏a byç wybudowana Êwià-
tynia (NiP 57:1–3).

Âwi´ci z Colesville byli pierwszymi, którzy zacz´li gromadziç si´ w Missouri,
wkrótce do∏àczy∏o do nich wielu innych. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia,
aby opowiedzia∏ o doÊwiadczeniach Âwi´tych z Colesville, kiedy podró˝owali do
Missouri i zacz´li si´ tam osiedlaç (zob. „Przygotowanie”, punkt 3d).

• Co robi na was wra˝enie w tych opowieÊciach Âwi´tych z Colesville?
(Mo˝ecie porozmawiaç o zaletach, jakimi ci Âwi´ci wykazali si´ w bardzo
trudnych warunkach). Czego mo˝emy nauczyç si´ z ich przyk∏adu?

4. Obecnie Âwi´ci gromadzà si´ w palikach Syjonu we w∏asnych krajach.

Cz∏onkowie KoÊcio∏a tworzyli w Ohio i Missouri silne spo∏ecznoÊci od 1831 do
1838 roku, kiedy to nasilajàce si´ przeÊladowania zmusi∏y wi´kszoÊç z nich do
wyjazdu (zob. lekcje 26–28). W 1839 r. zgromadzili si´ w stanie Illionois i za∏o˝yli
miasto Nauvoo. Do opuszczenia Nauvoo zostali zmuszeni w 1846 roku, a w 1847
roku Prezydent Brigham Young poprowadzi∏ ich do nowego miejsca zgromadze-
nia w Górach Skalistych, w pobli˝u Wielkiego Jeziora S∏onego. Mo˝esz tak˝e
odwo∏aç si´ do mapy nr 3 na stronie 288 w niniejszym podr´czniku oraz na stro-
nie 33 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.

Przez wiele lat po osiedleniu si´ w Utah wzywano cz∏onków KoÊcio∏a z ca∏ego
Êwiata, aby gromadzili si´ w tym miejscu. Jednak ten etap zgromadzenia ju˝ si´
zakoƒczy∏. Cz∏onkom KoÊcio∏a radzi si´, aby gromadzili si´ w palikach Syjonu
tam, gdzie mieszkajà. Na konferencji obszaru zorganizowanej w Mexico City w
1972 roku Starszy Bruce R. McConkie powiedzia∏:

„Objawione s∏owa mówià, ˝e kiedy Pan przyjdzie znowu, kongregacje ludu
przymierza z Panem b´dà poÊród wszystkich narodów, mówiàcych wszystkimi j´zy-
kami i poÊród wszystkich ludów.

Miejscem gromadzenia si´ meksykaƒskich Âwi´tych jest Meksyk, miejscem groma-
dzenia si´ Âwi´tych z Gwatemali jest Gwatemala, miejscem gromadzenia si´ brazy-
lijskich Âwi´tych jest Brazylia i tak dzieje si´, jak Êwiat d∏ugi i szeroki. Japonia jest
dla Japoƒczyków, Korea dla Koreaƒczyków, Australia dla Australijczyków, ka˝dy
naród jest miejscem gromadzenia dla w∏asnego ludu” (w: Conference Report,
konferencja obszaru Meksyku i Ameryki Ârodkowej 1972, 45).

W kwietniu 1973 roku Prezydent Harold B. Lee, jedenasty Prezydent KoÊcio∏a,
przytoczy∏ te s∏owa podczas konferencji generalnej. Czyniàc to, „og∏osi∏, ˝e pionier-
ski etap gromadzenia dobieg∏ koƒca. Od tej pory gromadzenie ze Êwiata w KoÊciele
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mia∏o si´ odbywaç wÊród wszystkich narodów” (Boyd K. Packer, w: Conference
Report, paê. 1992, 99 lub Ensign, list. 1992, 71).

• Co takiego uleg∏o w KoÊciele zmianie, co spowodowa∏o, ˝e cz∏onkowie mieli si´
gromadziç w swoich krajach, a nie w jednym centralnym punkcie? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: liczba cz∏onków KoÊcio∏a i Êrodki, jakimi on dysponuje, sta∏y si´
wystarczajàce, aby zak∏adaç paliki oraz budowaç Êwiàtynie w wielu zakàtkach
Êwiata).

• Jednym z celów gromadzenia si´ w jednym punkcie, kiedy KoÊció∏ by∏ jeszcze
m∏ody, by∏o umo˝liwienie cz∏onkom wzajemnego wzmacniania si´, udzielania
sobie schronienia i obrony przed Êwiatem. W jaki sposób te same cele zostajà
osiàgni´te teraz, kiedy cz∏onkowie gromadzà si´ w palikach Syjonu? (Zob. NiP
115:6 oraz poni˝szy cytat. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ prze˝yciami, kiedy
czuli si´ chronieni i wzmocnieni przez paliki Syjonu). Co mo˝emy zrobiç dla
zapewnienia tego, ˝eby nasze paliki by∏y miejscem schronienia i obrony przed
z∏em?

Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏:

„Obecnie Izrael gromadzi si´ w wielu palikach Syjonu. [...] Palik ma do wype∏-
nienia co najmniej cztery zadania:

1. [Paliki majà] jednoczyç i doskonaliç cz∏onków, którzy mieszkajà w [ich] grani-
cach, oferujàc im udzia∏ w programach KoÊcio∏a, obrz´dy oraz nauk´ ewangelii.

2. Cz∏onkowie palików majà byç modelowym przyk∏adem, czyli wzorcem pra-
woÊci.

3. Paliki majà dawaç obron´. Dzieje si´ tak, gdy cz∏onkowie palika jednoczà si´
pod przywództwem lokalnych posiadaczy kap∏aƒstwa i uÊwi´cajà si´, wykonu-
jàc swoje obowiàzki i dochowujàc przymierzy. [...]

4. Paliki sà schronieniem przed burzà, jaka przetoczy si´ nad ziemià”
(„Strengthen Thy Stakes”, Ensign, stycz. 1991, 2, 4–5).

• Budowa Êwiàtyni by∏a niezb´dnà cz´Êcià gromadzenia w Kirtland, Missouri,
Nauvoo i Utah. I nadal pozostaje niezb´dna, gdy Âwi´ci gromadzà si´ w palikach
Syjonu na ca∏ym Êwiecie. Dlaczego budowanie Êwiàtyƒ jest niezb´dnà cz´Êcià
gromadzenia? W jaki sposób praca w Êwiàtyni przyczynia si´ do wielkiego dzie∏a
zgromadzenia na ziemi i w Êwiecie duchów?

Prorok Józef Smith naucza∏: „Jaki cel przyÊwieca∏ gromadzeniu [...] ludu Bo˝ego
na przestrzeni dziejów? [...] G∏ównym celem by∏o zbudowanie domu dla Pana,
w którym móg∏by On objawiaç Swemu ludowi obrz´dy Swojego domu oraz
chwa∏´ Swego królestwa i nauczaç ludzi o drodze zbawienia. [...] Z tego samego
powodu Bóg gromadzi Swój lud w ostatnich dniach, aby zbudowali Panu dom,
by przygotowaç ich na obrz´dy i obdarowania, obmycia i namaszczenia”
(History of the Church, 5:423–424).

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e obietnice Pana, ˝e zgromadzi Izrael, wype∏niajà si´ w naszych czasach.
To wielkie dzie∏o post´puje coraz szybciej, gdy˝ ludzie przyst´pujà do KoÊcio∏a i
wspólnie oddajà Bogu czeÊç w palikach Syjonu w ponad 160 krajach na ca∏ym
Êwiecie. Zach´ç uczniów, aby gorliwie trudzili si´, aby gromadziç ludzi w KoÊciele
w celu budowania i wzmacniania KoÊcio∏a, gdziekolwiek mieszkajà. Z∏ó˝ Êwiadec-
two o obiecanych b∏ogos∏awieƒstwach, jakie przychodzà poprzez zgromadzenie.
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Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. „Syjon [...] rozszerzy si´ na ca∏à ziemi´”

Mo˝esz wyjaÊniç, ˝e chocia˝ centralnym punktem Syjonu b´dzie Missouri, Syjon
stopniowo rozszerzy si´ na ca∏à ziemi´. Prezydent Brigham Young powiedzia∏:

„Kiedy Józef [Smith] po raz pierwszy objawi∏ miejsce, gdzie mieli si´ gromadziç
Âwi´ci, pewna kobieta z Kanady zapyta∏a, czy uwa˝amy, ˝e powiat Jackson b´dzie
wystarczajàco du˝y, by pomieÊciç wszystkich ludzi. [...] Odpowiem na to pytanie.
[...] Syjon stopniowo rozszerzy si´ na ca∏à ziemi´. I nie b´dzie ˝adnego zakàtka ani
skrawka ziemi, które nie nale˝a∏yby do Syjonu. Syjon b´dzie wsz´dzie. [...]

Zgromadzimy tylu, ilu b´dziemy w stanie, pob∏ogos∏awimy ich, damy im ich obda-
rowania itd. B´dziemy g∏osiç im prawd´, wyk∏adaç im zasady ˝ycia wiecznego, prze-
kazywaç ich umys∏om wszystko, co jest w naszej mocy i poprowadzimy ich Êcie˝kà
prawdy i sprawiedliwoÊci” (w: Journal of Discourses, 9:138).

2. Paƒskie przygotowania do fizycznego zgromadzenia „rozproszonych z
Judy” (Izajasz 11:12)

Kilkadziesiàt lat po Êmierci Zbawiciela ˚ydzi zostali „rozproszeni mi´dzy wszystkie
narody” (2 Nefi 25:15; zob. tak˝e werset 14). Jednak w pismach Êwi´tych znajduje
si´ wiele przepowiedni, ˝e w ostatnich dniach rozproszeni ˚ydzi zostanà ponow-
nie zgromadzeni i otrzymajà Jerozolim´ „za ziemi´ ich dziedzictwa” (3 Nefi 20:33;
zob. tak˝e 1 Nefi 15:19–20; 2 Nefi 9:1–2; 10:8).

27 marca 1836 roku, podczas modlitwy poÊwi´cajàcej Êwiàtyni´ w Kirtland, Prorok
Józef Smith modli∏ si´ o rozpocz´cie zgromadzenia ˚ydów i odkupienie Jerozolimy
(NiP 109:62–67). Przeka˝ poni˝szà informacj´, aby pokazaç jeden ze sposobów, w
jaki Pan przygotowa∏ zgromadzenie ˚ydów:

Orson Hyde wspomina∏, ˝e kiedy on przyst´powa∏ do KoÊcio∏a, Józef Smith
prorokowa∏: „We w∏aÊciwym czasie udasz si´ do Jerozolimy [...], i twoimi r´koma
Najwy˝szy dokona wielkich dzie∏, które przygotujà drog´ i wielce wspomogà zgro-
madzenie tego ludu” (History of the Church, 4:375). W kwietniu 1840 roku, pod-
czas konferencji generalnej Starszy Hyde, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kworum
Dwunastu, zosta∏ powo∏any na misj´ do Palestyny (History of the Church, 4:106).
Oko∏o 18 miesi´cy póêniej dotar∏ na miejsce swego przeznaczenia.

Wczesnym rankiem, w niedziel´ 24 paêdziernika 1841 roku Starszy Hyde wszed∏ na
Gór´ Oliwnà i pomodli∏ si´. W swojej modlitwie ofiarowa∏ i poÊwi´ci∏ t´ ziemi´
„dla zgromadzenia rozproszonych resztek z domu Judy, zgodnie z przepowied-
niami Êwi´tych Proroków — dla ponownej budowy Jerozolimy [...] oraz dla wznie-
sienia Âwiàtyni dla uczczenia imienia [Pana]”. Modli∏ si´ równie˝, aby Pan zawsze
pami´ta∏ o nasieniu Abrahama, Izaaka i Jakuba i „da∏ im t´ ziemi´ jako wieczne
dziedzictwo” (History of the Church, 4:456).

Jako Êwiadectwo tego wydarzenia Starszy Hyde wzniós∏ na szczycie Góry
Oliwnej kopiec z kamieni. Podobny kopiec wzniós∏ równie˝ na górze, która w
staro˝ytnoÊci nosi∏a nazw´ Syjon [prawdopodobnie jest to góra Moria], gdzie
sta∏a Êwiàtynia” (History of the Church, 4:459).
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Lekcja 

13
„To pokolenie otrzyma moje

s∏owo za twoim poÊrednictwem”

Cel Pomoc uczniom lepiej doceniç rol´, jakà Prorok Józef Smith odegra∏ w og∏osze-
niu drukiem s∏owa Bo˝ego w tej dyspensacji.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty pism z lekcji oraz nast´pujàce materia∏y
pomocnicze:

a. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 3, 4 i 5.
b. Bible Dictionary, „Joseph Smith Translation", str. 717.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie historii o tym, jak
Mary Elizabeth i Caroline Rollins uratowa∏y strony z Ksi´gi Przykazaƒ (Nasze
dziedzictwo, rozdzia∏ 4).

4. Je˝eli dost´pna jest ilustracja, jak Mary Elizabeth i Caroline Rollins ratujà
strony z Ksi´gi Przykazaƒ (62605; Ewangelia w malarstwie 409), przygotuj si´,
aby móc jà wykorzystaç podczas lekcji.

5. Przygotuj plansz´, na którà przepiszesz wybrane punkty z tabeli ze strony
77 lub przygotuj si´ do napisania ich na tablicy.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Przed rozpocz´ciem lekcji zapisz na tablicy niektóre lub wszystkie z poni˝szych
tematów.

Fizyczna natura Boskiej Trójcy
Nasze stworzenie na podobieƒstwo Boga
Aposto∏owie i prorocy
Kap∏aƒstwo Melchizedeka
Kap∏aƒstwo Aarona
Sposób dokonywania chrztu
Dar Ducha Âwi´tego
Preegzystencja
Chrzest za zmar∏ych
Zmartwychwstanie
Trzy królestwa chwa∏y
Ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç
Nasz potencja∏, abyÊmy stali si´ tacy jak Ojciec w Niebie 



PoproÊ któregoÊ z uczniów, aby wymaza∏ wszystko, co nie zosta∏o objawione
poprzez Proroka Józefa Smitha. Pomó˝ uczniom zrozumieç, ˝e nic nie mo˝e zostaç
wymazane, ˝e wszystkie te prawdy zosta∏y przywrócone poprzez Proroka Józefa.
Ta lekcja opisuje rol´, jakà odegra∏ Prorok Józef Smith, stajàc si´ narz´dziem w
g∏oszeniu s∏owa Bo˝ego w tej dyspensacji.

Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwià-
zek z omawianymi zasadami.

1. Pan og∏osi∏, ˝e ludzie w tej dyspensacji otrzymajà Jego s∏owo poprzez
Józefa Smitha.

Przeczytaj z uczniami NiP 5:10. WyjaÊnij, ˝e wyra˝enie „to pokolenie” oznacza w
tym wersecie t´ dyspensacj´ — czasy, w których ˝yjemy. Podziel si´ poni˝szym
stwierdzeniem, wyg∏oszonym przez Prezydenta Brighama Younga:

„To, co ja otrzyma∏em od Pana, otrzyma∏em przez Józefa Smitha” (Discourses of
Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe [1941], 458).

• W jaki sposób to stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do was? W jaki spo-
sób jest prawdziwe w odniesieniu do wszystkich Âwi´tych w Dniach Ostatnich?

Zwróç uwag´ na to, ˝e bardzo wiele prawd w tej dyspensacji zosta∏o ujawnionych
przez Proroka Józefa Smitha. Na przyk∏ad, pisma Êwi´te ostatnich dni, obrz´dy
kap∏aƒskie, organizacja kap∏aƒstwa oraz budowanie Êwiàtyƒ Pan przekaza∏ za
poÊrednictwem Proroka Józefa Smitha.

2. Wiele staro˝ytnych i wspó∏czesnych pism Êwi´tych przysz∏o poprzez
Józefa Smitha.

• Przeczytaj razem z uczniami Moj˝esz 1:40–41. W jaki sposób wype∏nia si´
proroctwo z wersetu 41? (PodkreÊl, ˝e w czasach, kiedy wielu ludzi z ∏atwoÊcià
lekcewa˝y∏o s∏owa Pana, powo∏a∏ On Proroka Józefa Smitha. I ponownie
s∏owa Paƒskie sà „poÊród [dzieci ludzkich]”).

• Jakie pisma Êwi´te otrzymaliÊmy za poÊrednictwem Proroka Józefa Smitha?
(Ksi´g´ Mormona, Nauki i Przymierza, Per∏´ Wielkiej WartoÊci oraz T∏umaczenie
Biblii dokonane przez Józefa Smitha. PodkreÊl, ˝e Józef Smith by∏ narz´dziem w
r´kach Pana w dziele przywracania staro˝ytnych pism Êwi´tych i otrzyma∏ wiele
objawieƒ, które póêniej sta∏y si´ pismami Êwi´tymi w dniach ostatnich).

Wypowiadajàc si´ na temat Józefa Smitha, Starszy LeGrand Richards z Kworum
Dwunastu powiedzia∏: „Wed∏ug tego, co zawierajà nasze zapisy, przekaza∏ nam
on wi´cej objawionych prawd ni˝ jakikolwiek inny prorok, który ˝y∏ na ziemi”
(w: Conference Report, kwiec. 1981, 43 lub Ensign, maj 1981, 33).

Ksi´ga Mormona

Przeczytaj razem z uczniami 2 Nefi 3:11–15. WyjaÊnij, ˝e ten fragment zawiera
proroctwo na temat Józefa Smitha. Zapisy, o jakich mowa w wersecie 12 to
Biblia i Ksi´ga Mormona.

• W jaki sposób Ksi´ga Mormona przyczynia si´ do zaprzestania sporów i usta-
nowienia pokoju? W jaki sposób Ksi´ga Mormona zaznajamia ludzi z przymie-
rzami Pana?

• W jaki sposób Ksi´ga Mormona b∏ogos∏awi wasze ˝ycie?
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• Jakie sà wasze ulubione fragmenty w Ksi´dze Mormona?

W ramach dyskusji mo˝esz przeczytaç jeden lub dwa fragmenty z Ksi´gi
Mormona, które majà dla ciebie szczególne znaczenie.

Nauki i Przymierza

WyjaÊnij, ˝e od 1823 do 1831 roku Józef Smith otrzyma∏ od Pana ponad 60 obja-
wieƒ. Kilka r´cznie przepisanych kopii tych objawieƒ dano misjonarzom i innym
osobom, lecz wi´kszoÊç cz∏onków KoÊcio∏a nie mia∏a do nich dost´pu. Podczas
konferencji zorganizowanej w 1831 roku w Ohio przywódcy KoÊcio∏a zdecydowali
si´ opublikowaç te objawienia w formie ksià˝ki, pod tytu∏em Ksi´ga Przykazaƒ
(zob. nag∏ówek do NiP 67 i 69). Oliwier Cowdery i John Whitmer zostali wybrani,
aby zawieêli objawienia do odleg∏ego o oko∏o 1000 mil (1609 km — przyp. t∏um).
Independence w stanie Missouri, gdzie ksià˝ka mia∏a zostaç wydana i oprawiona.

Oliwier Cowdery i John Whitmer dotarli do Independence w styczniu 1832
roku, a w lipcu 1833 roku William W. Phelps mia∏ ju˝ wydrukowanych pierw-
szych 160 stron Ksi´gi Przykazaƒ. Jednak 20 lipca 1833 roku mot∏och zniszczy∏
pras´ drukarskà brata Phelpsa oraz wiele luênych stron Ksi´gi Przykazaƒ.

PoproÊ wyznaczonego ucznia o opowiedzenie historii o odwadze Mary Elizabeth
i Caroline Rollins (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4).

Z ocalonych stron sporzàdzono kilka egzemplarzy Ksi´gi Przykazaƒ, lecz objawie-
nia nadal nie by∏y szeroko dost´pne. W 1835 roku dodano kolejnych 45 objawieƒ
i Ksi´ga Przykazaƒ zosta∏a wydana jako Nauki i Przymierza.

• Czego historia Mary Elizabeth i Caroline Rollins uczy nas na temat tego, jak
powinniÊmy ceniç objawienia zawarte w Naukach i Przymierzach?

• Jak wy zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni dzi´ki studiowaniu Nauk i Przymierzy w tym
roku?

• Jakie sà wasze ulubione fragmenty w Naukach i Przymierzach?

W ramach dyskusji mo˝esz przeczytaç jeden lub dwa fragmenty z Nauk i
Przymierzy, które majà dla ciebie szczególne znaczenie.

Ksi´ga Przykazaƒ. To pierwszy zbiór objawieƒ danych poprzez Proroka Józefa Smitha. Póêniej te
objawienia sta∏y si´ cz´Êcià Nauk i Przymierzy.
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Per∏a Wielkiej WartoÊci

Zwróç uwag´, ˝e Per∏a Wielkiej WartoÊci ma bardzo adekwatny tytu∏. Podobnie
jak per∏a jest niewielkich rozmiarów, lecz ma wielkà wartoÊç. Chocia˝ liczy tylko
61 stron, obejmuje ca∏à wiecznoÊç. Sà w niej fragmenty na temat Wielkiej
Narady w Niebie, mówi o przywróceniu ewangelii w dyspensacji pe∏ni czasów, o
Drugim PrzyjÊciu Zbawiciela, o Milenium i o ˝yciu wiecznym Zawiera cenne
nauki na temat Stworzenia, Upadku, ZadoÊçuczynienia i wolnej woli cz∏owieka.
Ten tom pism Êwi´tych sk∏ada si´ z pi´ciu cz´Êci:

a. Fragmentów z Ksi´gi Moj˝esza

b. Ksi´gi Abrahama

c. T∏umaczenia Józefa Smitha fragmentów Ewangelii Mateusza

d. Historii Józefa Smitha

e. Zasad Wiary

PoproÊ uczniów, aby otworzyli pisma na Uwagach wst´pnych do Per∏y Wielkiej
WartoÊci. Niech przeczytajà pi´ç ostatnich akapitów, które wyjaÊniajà pochodze-
nie ka˝dej z pi´ciu cz´Êci tego tomu pism Êwi´tych.

• W jaki sposób pomagajà wam nauki z Per∏y Wielkiej WartoÊci? Które frag-
menty z Per∏y Wielkiej WartoÊci majà dla was szczególne znaczenie?

W ramach dyskusji mo˝esz przeczytaç jeden lub dwa fragmenty z Per∏y Wielkiej
WartoÊci, które majà dla ciebie szczególne znaczenie.

T∏umaczenie Biblii dokonane przez Józefa Smitha

• Przeczytaj z uczniami ósmà zasad´ wiary. Jakie znaczenie ma zdanie „o ile jest
poprawnie przet∏umaczona”?

Przeczytaj razem z uczniami 1 Nefi 13:24–28. (WyjaÊnij, ˝e „ksi´ga [...] [która]
wysz∏a z ust ˚ydów” to Biblia. Sformu∏owanie „wielki i wyst´pny koÊció∏” odnosi
si´ do wszystkich, którzy walczà przeciwko Bogu, a nie do konkretnego koÊcio∏a).
Przypomnij uczniom, ˝e z powodu odst´pstwa Pan zabra∏ z ziemi pe∏ni´ ewange-
lii. Na przestrzeni póêniejszych wieków wiele cz´Êci Biblii zmieniono, a wiele pro-
stych i cennych prawd zosta∏o zagubionych.

Wkrótce po przywróceniu KoÊcio∏a Pan nakaza∏ Prorokowi Józefowi, by rozpoczà∏
dokonywanie natchnionych poprawek w Biblii króla Jakuba. W Naukach i
Przymierzach jest wiele odniesieƒ do tego nakazu (zob. na przyk∏ad NiP 35:20;
37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). Obecnie nazywamy dzie∏o Proroka T∏umaczeniem
Biblii Józefa Smitha.

T∏umaczenie Biblii dokonane przez Józefa Smitha ró˝ni si´ od tego, co zazwyczaj
nazywamy t∏umaczeniem. Prorok nie t∏umaczy∏ Biblii z jednego j´zyka na drugi.
Jedynym tekstem, jakim si´ pos∏ugiwa∏, by∏a Biblia w wersji króla Jakuba, w któ-
rej, pod wp∏ywem Ducha Âwi´tego, dokonywa∏ poprawek i przywraca∏ fragmenty,
które ca∏kowicie zagubiono.

Dwa wyjàtki z t∏umaczenia Józefa Smitha znajdujà si´ w Perle Wielkiej WartoÊci
(ksi´ga Moj˝esza oraz Józef Smith — Mateusz). Oprócz tego krótkie fragmenty
t∏umaczenia Józefa Smitha znajdujà si´ w przypisach w koÊcielnym wydaniu
Biblii króla Jakuba.
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Aby pomóc cz∏onkom, by bardziej docenili t∏umaczenie Józefa Smitha, mo˝esz
krótko porównaç niektóre jego fragmenty z Biblià króla Jakuba. Proponowany
przyk∏ad podano poni˝ej:

a. Historia i nauki Enocha to przyk∏ad przywrócenia d∏ugich fragmentów w t∏u-
maczeniu Józefa Smitha. Jedyne biblijne odniesienia do Enocha to I Ks.
Moj˝eszowa 5:18–24, Ew. ¸ukasza 3:37, List do Hebrajczyków 11:5 oraz List
Judy 1:14–15. Odniesienia do Enocha w t∏umaczeniu Józefa Smitha sà znacz-
nie rozbudowane i zawierajà równie˝ jego nauki, wizje i proroctwa zapisane w
Moj˝esz 6:21–68 i 7:1–69. Wybierz kilka z tych wersetów, aby przeczytaç je w
klasie i oceniç ich wartoÊç.

Prace nad t∏umaczeniem Biblii spowodowa∏y nie tylko popraw´ i przywrócenie
nauk biblijnych. Pomog∏y równie˝ w przywróceniu doktryn poprzez Nauki i
Przymierza. Wiele objawieƒ w Naukach i Przymierzach to odpowiedzi na pyta-
nia, jakie Prorok Józef Smith zada∏ Panu, kiedy rozmyÊla∏ nad t∏umaczeniem
Biblii. Pewien cz∏onek KoÊcio∏a, który sp´dzi∏ wiele lat, studiujàc t∏umaczenie
Józefa Smitha, stwierdzi∏: „T∏umaczenie Józefa Smitha nie jest tylko lepszà wer-
sjà Biblii, by∏ to kana∏ czy te˝ Êrodek, dzi´ki któremu nastàpi∏o przywrócenie
doktryn, kiedy ten KoÊció∏ by∏ jeszcze w powijakach” (Robert J. Matthews, w:
The Capstone of Our Religion: Insights into the Doctrine and Covenants [1989], 64).

Aby podaç przyk∏ad tego, w jaki sposób t∏umaczenie Józefa Smitha doprowa-
dzi∏o do „przywrócenia doktryn”, przeczytaj ca∏y akapit z rozdzia∏u 3 podr´cz-
nika Nasze dziedzictwo. Mo˝esz równie˝ przeczytaç nag∏ówek rozdzia∏u 76 z NiP
oraz wersety 15–19 z tego samego rozdzia∏u.

Zach´ç uczniów, aby korzystali z t∏umaczenia Józefa Smitha, kiedy studiujà
pisma Êwi´te.

3. Proste i cenne doktryny ewangelii zosta∏y przywrócone przez Proroka
Józefa Smitha.

W tabeli na stronie 77 wymieniono niektóre z nauk ewangelii, które zosta∏y
przywrócone lub wyjaÊnione przez Józefa Smitha. Zwróç uwag´ na to, ˝e zagad-
nienia wymienione w lewej kolumnie pokrywajà si´ z tymi z çwiczenia na skon-
centrowanie uwagi.

Ârodkowa kolumna zawiera wersety z Biblii, w których doktryny i zasady ewange-
lii sà niejasne, fa∏szywe lub niepe∏ne. Prawa kolumna podaje wersety z pism Êwi´-
tych danych przez Józefa Smitha, w których te doktryny i zasady sà wyjaÊnione i
wyklarowane.

Wybierz kilka zagadnieƒ z tabeli i omów z uczniami przypisane im fragmenty
pism Êwi´tych. Przedyskutujcie, w jaki sposób objawienia, które przysz∏y przez
Józefa Smitha, wyjaÊniajà danà kwesti´.
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Zagadnienie Fragment z Biblii Fragment z pism danych 
przez Józefa Smitha

Fizyczna natura Ew. Mateusza 3:16–17; Józef Smith—Historia 1:17;
Boskiej Trójcy Ew. Jana 4:24; NiP 130:1, 22

Dz. Apostolskie 7:55

Nasze stworzenie na I Ks. Moj˝. 1:27 Moj˝esz 6:8–9
podobieƒstwo Boga

Aposto∏owie i prorocy List do Efez. 2:20; NiP 107:23, 33, 35, 39, 58; 
4:11–16 112:30–32

Kap∏aƒstwo List do Hebr. 6:20; 7:17 NiP 84:19–25; 107:1–8, 
18–19

Melchizedeka

Kap∏aƒstwo Aarona List do Hebr. 7:11 NiP 13; 84:18, 26–27, 30; 
107:1, 13–14, 20

Sposób dokonywania Ew. Mat. 3:16 3 Nefi 11:22–26; 
chrztu Moroni 8:8–12; 

NiP 20:71–74

Dar Ducha Âwi´tego Dzieje Apostolskie 8:17 NiP 20:41, 43; 35:6; 121:46

Preegzystencja Ks. Jeremiasza 1:4–5 NiP 93:29; 
Ks. Abrahama 3:22–26

Chrzest za zmar∏ych I List do Kor.15:29 NiP 128:16–18

Zmartwychwstanie Ks. Joba 19:25–26; Alma 11:42–45
Ew. Jana 5:28–29; 
I List do Kor.15:22

Trzy królestwa chwa∏y I List do Kor.15:40–42 NiP 76:50–112; 131:1

Ma∏˝eƒstwo na I Ks. Moj˝. 2:24; NiP 131:1–4; 132:19
wiecznoÊç I List do Kor.11:11

Nasz potencja∏, List do Rzym. 8:17 NiP 88:107; 93:20; 
132:20–24

abyÊmy stali si´ tacy, 
jak Ojciec w Niebie

Podsumowanie Wyraê swà wdzi´cznoÊç za rol´, jakà Józef Smith odegra∏ w przywróceniu nam
s∏owa Bo˝ego. Zgodnie z podszeptem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które
omawialiÊcie podczas tej lekcji.

Lekcja 13
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Lekcja

14
Prawo poÊwi´cenia

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu prawa poÊwi´cenia i jego wiecznych celów oraz
w rozbudzeniu pragnienia, aby pe∏niej poÊwi´cali swoje ˝ycie s∏u˝bie Boga.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Z modlitwà przestudiuj Nauki i Przymierza 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18
oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
nieÊ na lekcj´ kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego ucznia.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Daj ka˝demu z uczniów kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ, aby
wszyscy zrobili list´ pi´ciu najcenniejszych rzeczy, jakie posiadajà. Nast´pnie
przeczytajcie razem NiP 104:13–14.

• Czego uczà nas te wersety o tym, kto tak naprawd´ jest w∏aÊcicielem wszyst-
kiego, co posiadamy? Co sàdzicie na temat sposobu, w jaki wykorzystujecie
swoje Êrodki, wiedzàc, ˝e wszystko na ziemi nale˝y do Pana?

WyjaÊnij, ˝e zasady, jakich nauczajà te wersety, sà podstawà ˝ycia zgodnie z pra-
wem poÊwi´cenia. Podczas tej lekcji skoncentrujecie si´ na tym prawie oraz spo-
sobach, dzi´ki którym mo˝ecie pe∏niej poÊwi´ciç swoje ˝ycie Panu.

Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z
omawianymi zasadami z pism Êwi´tych.

1. Pan objawi∏ Âwi´tym prawo poÊwi´cenia.

WyjaÊnij, ˝e w lutym 1831 roku, wkrótce po tym jak Âwi´ci zacz´li si´ gromadziç w
Kirtland, w Ohio, Pan objawi∏, ˝e powinni oni ˝yç zgodnie z prawem poÊwi´cenia
(NiP 42:30).

• Co oznacza poÊwi´ciç si´? (Znaczy to od∏o˝yç coÊ lub przeznaczyç na rzecz
s∏u˝by Panu). Czym jest prawo poÊwi´cenia? (Jest to zorganizowany sposób, w
jaki jednostki poÊwi´cajà KoÊcio∏owi swój czas, zdolnoÊci i Êrodki, aby budo-
waç królestwo Pana i s∏u˝yç Jego dzieciom).



• Jakie sà cele prawa poÊwi´cenia? (Niech uczniowie przeczytajà poni˝sze wersety i
odnajdà zawarte w nich nauki na temat celów prawa poÊwi´cenia. Podsumujcie
informacje i zapiszcie je na tablicy. Wybierz niektóre z poni˝szych fragmentów,
aby rozpoczàç dyskusj´).

a. NiP 42:30. (Opieka nad biednymi i potrzebujàcymi). W jaki sposób prawo
poÊwi´cenia umo˝liwia opiek´ nad biednymi i potrzebujàcymi? (Zob. NiP
42:31–34).

b. NiP 42:35. (Zakup ziemi, budowa domów spotkaƒ oraz budowa Nowej
Jerozolimy).

c. NiP 42:40. (Pomoc ludowi Pana w przezwyci´˝eniu pychy). W jaki sposób
zachowywanie prawa poÊwi´cenia pomaga cz∏onkom pokonaç osobistà
pych´ i chciwoÊç?

d. NiP 42:42. (Pomoc ludowi Pana, aby by∏ pracowity i unika∏ bezczynnoÊci).
e. NiP 51:9. (Pomoc ludziom Pana, aby byli jednym). W jakich kwestiach Pan

oczekuje od nas jednoÊci? W jaki sposób prawo poÊwi´cenia mo˝e pomóc
Âwi´tym, aby byli jednym?

f. NiP 78:3–7. (Zrównanie ludzi Pana w sprawach ziemskich i pomoc, aby
zyskali oni miejsce w królestwie celestialnym). W jaki sposób równoÊç w
„sprawach ziemskich” pomaga nam zyskaç „rzeczy niebiaƒskie”? (NiP
78:5).

g. NiP 78:14. (Pomoc KoÊcio∏owi, aby „sta∏ niezale˝ny nad wszystkimi innymi
stworzeniami”).

h. NiP 82:17–19. (Pomoc ludziom Pana, aby rozwijali dla dobra wszystkich
swe talenty, ubiegali si´ o dobro bliênich oraz czynili wszystko jedynie dla
chwa∏y Bo˝ej). W jaki sposób zachowywanie prawa poÊwi´cenia pomaga
ludowi Pana pog∏´biç mi∏osierdzie?

PodkreÊl, ˝e poniewa˝ prawu poÊwi´cenia przyÊwiecajà takie cele, nie jest ono
ani prawem tymczasowym, ani zwyk∏ym programem ekonomicznym. Jest to
prawo duchowe, które pomaga cz∏onkom wzrastaç duchowo oraz przygotowaç
si´ do ˝ycia wiecznego (NiP 29:34–35).

WyjaÊnij, ˝e zasady prawa poÊwi´cenia nie uleg∏y zmianie od czasu, kiedy zosta∏o
ono objawione Prorokowi Józefowi Smithowi. Jednak sposób ich stosowania jest
od czasu do czasu modyfikowany. Obecny prorok pomaga nam zrozumieç, jak
stosowaç te zasady w naszych czasach.

Przy pomocy poni˝szego materia∏u mo˝esz wyjaÊniç, w jaki sposób prawo
poÊwi´cenia stosowano na wczesnym etapie rozwoju KoÊcio∏a. Âwi´ci próbowali
przez pewien czas ˝yç zgodnie z tym prawem w Ohio, Missouri oraz Utah.
Niektórym Âwi´tym udawa∏o si´ przestrzegaç tego prawa, lecz ogó∏ KoÊcio∏a nie
potrafi∏ ˝yç zgodnie z jego zasadami (zob. tak˝e Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3).

PoÊwi´canie dóbr

Zgodnie z prawem poÊwi´cenia cz∏onkowie KoÊcio∏a dobrowolnie poÊwi´cali na
rzecz KoÊcio∏a to, co posiadali na mocy aktów prawnych (NiP 42:30).

Otrzymywanie odpowiedzialnoÊci

Gdy cz∏onkowie KoÊcio∏a poÊwi´cili ju˝ swoje dobra, biskup czyni∏ ich odpowie-
dzialnymi, czyli dawa∏ zarzàd nad cz´Êcià gruntu z wszystkich otrzymanych
ziem. Rozmiar ziem powierzanych komuÊ w zarzàd zale˝a∏ od warunków i
potrzeb rodziny, które biskup ocenia∏ w porozumieniu z cz∏onkiem, który jà
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otrzymywa∏ (NiP 42:32; 51:3). Ziemi´ przekazywano w zarzàd wraz z aktem w∏a-
snoÊci, aby ka˝dy cz∏onek w pe∏ni za nià odpowiada∏ i móg∏ byç rozliczany z jej
uprawy (NiP 51:4; 72:3–4; 104:11–13). Ziemie oddane w zarzàd by∏y wi´c trakto-
wane jak w∏asnoÊç prywatna, a nie wspólna czy komunalna, mimo tego, ˝e w
koƒcowym rozrachunku wszystko nale˝y do Boga.

Nadwy˝ki

Je˝eli cz∏onkowie uzyskali z ziemi powierzonej im w zarzàd wi´cej plonów, ni˝
potrzebowa∏a ich rodzina, pod koniec roku oddawali nadwy˝ki biskupowi, aby
umieÊci∏ je w magazynie biskupa (NiP 42:33; 51:13). Dzi´ki tym nadwy˝kom
biskup móg∏ dbaç o biednych, budowaç domy spotkaƒ i wykorzystywaç je na
inne godne cele (NiP 42:34–35).

Zjednoczone Braterstwo

W marcu 1832 roku Pan objawi∏, ˝e musi powstaç organizacja, która b´dzie regulo-
waç i zarzàdzaç stosowaniem prawa poÊwi´cenia poÊród Jego ludu (NiP 78:3).
Nazwa∏ t´ organizacj´ „Zjednoczonym Braterstwem” (NiP 92:1). W kolejnych obja-
wieniach Pan udziela∏ dalszych instrukcji dotyczàcych zjednoczonego braterstwa
(zob. na przyk∏ad NiP 104).

2. Prawo poÊwi´cenia jest prawem wiecznym.

Prawo poÊwi´cenia to wieczne prawo, które Pan ponownie objawi∏ w naszej dys-
pensacji. Per∏a Wielkiej WartoÊci, Nowy Testament i Ksi´ga Mormona zawierajà
zapisy, mówiàce o tym, jak lud Pana ˝y∏ zgodnie z tym prawem. Przeczytaj lub
krótko omów z uczniami nast´pujàce fragmenty:

a. Moj˝esz 7:18. (Lud Enocha).
b. Dzieje Apostolskie 4:32, 34–35. (Âwi´ci po Zmartwychwstaniu Zbawiciela).
c. 4 Nefi 1:1–3, 12–13, 15. (Nefici po tym jak odwiedzi∏ ich Zbawiciel).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa przynios∏oby ˝ycie w spo∏ecznoÊci, której cz∏onkowie
˝yliby zgodnie z prawem poÊwi´cenia?

3. Mo˝emy teraz poÊwi´ciç nasze ˝ycie Panu.

Jako Âwi´ci Boga musimy byç przygotowani i gotowi, aby przestrzegaç prawa
poÊwi´cenia w ca∏ej jego pe∏ni, jednak nie musimy czekaç na przysz∏e dni, by
poÊwi´ciç nasze ˝ycie Panu. Czyniàc wszystko, co w naszej mocy, aby przestrze-
gaç prawa poÊwi´cenia ju˝ dzisiaj, b´dziemy lepiej przygotowani, aby zachowy-
waç je w pe∏ni, kiedy poprosi nas o to Pan.

• W jaki sposób mo˝emy teraz przestrzegaç prawa poÊwi´cenia w naszym
˝yciu? (Wykorzystaj poni˝sze informacje podczas dyskusji lub wzbogaç nimi
odpowiedzi uczniów. W miar´ omawiania zapisuj nag∏ówki na tablicy).

Zrozumienie, ˝e wszystko nale˝y do Pana

• JeÊli wykorzysta∏eÊ çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, odwo∏aj si´ do niego.
JeÊli z niego nie korzysta∏eÊ, przeczytaj z uczniami NiP 104:13–14 oraz Psalm
24:1. Czego mo˝emy si´ nauczyç z poni˝szych fragmentów? Co to znaczy byç
gospodarzem nad naszymi dobrami? W jaki sposób ta wiedza powinna wp∏y-
nàç na nasz stosunek do tego, co posiadamy? Dlaczego wa˝ne jest zrozumienie,
˝e wszystko nale˝y do Pana? Co obiecuje Pan, gdy wiernie s∏u˝ymy i zarzà-
dzamy tym, co nam ofiarowa∏? (Zob. NiP 51:19, 78:22).
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Biskup Victor L. Brown, by∏y Przewodniczàcy Biskup KoÊcio∏a, powiedzia∏, ˝e
dopóki nie poczujemy „ca∏kowitej harmonii” z zasadà, która mówi, ˝e wszystko,
co mamy, nale˝y do Pana, „b´dzie nam trudno, o ile w ogóle b´dzie to mo˝liwe,
przyjàç prawo poÊwi´cenia. Przygotowujàc si´, by ˝yç zgodnie z tym prawem,
b´dziemy z niecierpliwoÊcià wyglàdaç dnia, kiedy zostaniemy do tego wezwani.
JeÊli jednak mamy nadziej´, ˝e wezwanie to przyjdzie jak najpóêniej, abyÊmy
mogli czerpaç przyjemnoÊç z gromadzenia dóbr materialnych, jesteÊmy na z∏ej
drodze” („The Law of Consecration”, 1976 Devotional Speeches of the Year [1977],
439).

• Przeczytaj z uczniami NiP 19:26. Jakie ostrze˝enie Pan da∏ Martinowi
Harrisowi w tym wersecie? Dlaczego musimy pokonaç po˝àdliwoÊç, jeÊli
mamy poÊwi´ciç nasze ˝ycie Panu? W jaki sposób mo˝emy pokonaç po˝àdli-
woÊç?

Prezydent Brigham Young powiedzia∏: „Bardziej obawiam si´ po˝àdliwoÊci w
naszych Starszych ni˝ hord piekielnych. [...] Gdyby wszyscy nasi wrogowie
[...] na ziemi i ca∏e piek∏o wraz z nimi stan´li przeciwko nam, nie wyrzàdzi-
liby nam takiej szkody, jakà mog∏aby wyrzàdziç po˝àdliwoÊç w sercach tego
ludu; gdy˝ jest to ba∏wochwalstwo” (w Journal of Discourses, 5:353).

PoÊwi´canie ju˝ teraz tego, czego wymaga Pan

Ju˝ teraz musimy byç gotowi poÊwi´caç to, czego wymaga od nas Pan. Oznacza
to poÊwi´canie czasu, talentów oraz dóbr materialnych. Rada Prezydenta
KoÊcio∏a oraz Kworum Dwunastu da∏y nam wskazówki dotyczàce stosowania
zasad prawa poÊwi´cenia w naszych czasach.

• W jaki sposób mo˝emy poÊwi´caç nasz czas, talenty i dobra materialne, aby
wspomóc budow´ królestwa Boga w dzisiejszych czasach? (Przyk∏adowe odpo-
wiedzi znajdujà si´ na liÊcie poni˝ej).

a. P∏acenie dziesi´ciny i ofiar postnych oraz hojne wspomaganie potrzebujà-
cych równie˝ w inny sposób. Post´pujàc w ten sposób, mo˝emy pomagaç
KoÊcio∏owi troszczyç si´ o biednych i kontynuowaç wa˝ne dzia∏ania, które sà
potrzebne, by zbudowaç królestwo Bo˝e na ziemi. Starszy Marion G. Romney
zapyta∏: „Co powstrzymuje nas od dawania w ofierze postnej tyle, ile daliby-
Êmy jako nadwy˝ki, gdybyÊmy ˝yli zgodnie z prawami Zjednoczonego
Braterstwa? Nic, poza naszymi w∏asnymi ograniczeniami” (w: Conference
Report, kwiec. 1966, 100 lub Improvement Era, czerw. 1966, 537).

b. Gorliwa s∏u˝ba w KoÊciele. Pan wezwa∏ wszystkich: „Niech ka˝dy teraz
pozna swe obowiàzki i dzia∏a na stanowisku, na które go wyznaczono, z
ca∏à pilnoÊcià” (NiP 107:99). PowinniÊmy wype∏niaç otrzymane powo∏ania
najlepiej, jak tylko potrafimy. Poza konkretnymi powo∏aniami koÊcielnymi
mo˝emy tak˝e dzieliç si´ ewangelià z innymi, pracowaç w Êwiàtyni i staraç
si´ wzmacniaç Êwiadectwa tych, którzy sà nowi lub s∏abi w wierze.

c. Pe∏noetatowa s∏u˝ba misjonarska. Starszy Robert D. Hales z Kworum
Dwunastu naucza∏: „Wyjazd na misj´ uczy ˝yç zgodnie z prawem poÊwi´-
cenia. To mo˝e byç jedyny okres w ˝yciu, kiedy oddaje si´ Panu ca∏y swój
czas, wszystkie swoje talenty i Êrodki. W zamian za to Pan b∏ogos∏awi nas
obecnoÊcià Swojego Ducha. Jest blisko nas i daje nam si∏´” (w: Conference
Report, kwiec. 1996, 50 lub Ensign, maj 1996, 36).

Lekcja 14
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Rozwijanie Chrystusowej mi∏oÊci do bliênich

• Przeczytaj z uczniami NiP 82:19 oraz Jakub 2:17. Czego uczy Pan w tych wer-
setach odnoÊnie tego, jak powinniÊmy okazywaç bliênim naszà mi∏oÊç?
Dlaczego rozwini´cie Chrystusowej mi∏oÊci do bliênich jest niezb´dne, jeÊli
mamy ˝yç zgodnie z prawem poÊwi´cenia?

WyjaÊnij, ˝e umiej´tnoÊç kochania bliênich mi∏oÊcià Chrystusowà jest podstawà
prawa poÊwi´cenia. Kiedy wzrasta nasza mi∏oÊç, wzrasta równie˝ nasza zdolnoÊç do
˝ycia zgodnie z tym prawem. Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami,
kiedy oni lub inni poÊwi´cali swój czas i Êrodki, by pomóc innym w potrzebie. JeÊli
uznasz to za w∏aÊciwe, mo˝esz przytoczyç poni˝szà histori´, opowiedzianà przez
Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Mam wiele wspomnieƒ z czasów, kiedy by∏em ch∏opcem. Jednym z nich jest ocze-
kiwanie na niedzielny obiad. Kiedy my, dzieci, [...] pe∏ne wyczekiwania siedzia∏y-
Êmy przy stole, a aromat pieczeni wo∏owej wype∏nia∏ pokój, mama mówi∏a do
mnie: ‘Tommy, zanim zaczniemy jeÊç, weê ten talerz, który przygotowa∏am, zanieÊ
go do domu starego Boba i pr´dko wracaj’.

Nigdy nie rozumia∏em, dlaczego nie mo˝emy najpierw zjeÊç, a dopiero potem
zanieÊç ten talerz z jedzeniem. Nigdy g∏oÊno o to nie zapyta∏em, tylko bieg∏em
do domu Boba, a potem niecierpliwie czeka∏em, a˝ wreszcie dokuÊtyka on na
swoich starych nogach do drzwi. Potem dawa∏em mu talerz. On oddawa∏ mi czy-
sty talerz z poprzedniej niedzieli i proponowa∏ mi dziesi´ç centów za mojà prac´.
Moja odpowiedê by∏a zawsze taka sama: ‘Nie mog´ przyjàç pieni´dzy. Mama,
z∏oi∏aby mi skór´’. Wtedy on g∏aska∏ mnie swojà pomarszczonà r´kà po moich
blond w∏osach i mówi∏: ‘Ch∏opcze, masz cudownà mam´. Podzi´kuj jej ode
mnie’. [...] Niedzielny obiad zawsze smakowa∏ nieco lepiej, kiedy wraca∏em po
wykonaniu tego zadania” („The Long Line of the Lonely”, Ensign, luty, 1992, 4).

Staranie si´ ze wszystkich si∏, by poÊwi´ciç Panu wszystkie dziedziny naszego ˝ycia

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Mamy tendencj´ do
tego, aby myÊleç o poÊwi´ceniu jedynie w kategoriach dóbr materialnych i pie-
ni´dzy. Jednak jest wiele sposobów powstrzymywania si´ od tego, by daç Panu
wi´cej” (w: Conference Report, paêdz. 1992, 90 lub Ensign, list. 1992, 66).

• W jak sposób mo˝emy „powstrzymywaç si´ od tego, by daç Panu wi´cej”,
kiedy moglibyÊmy bardziej poÊwi´ciç si´ w s∏u˝bie Bogu i Jego dzieciom?
(Przyk∏ady tego, jak niedostateczne jest czasami nasze poÊwi´cenie znajdziesz
w NiP 64:34 oraz przytoczonych wypowiedziach Starszego Maxwella).

a. Niech´ç, by w pe∏ni podporzàdkowaç si´ woli Pana. „Poddanie swojej woli
jest tak naprawd´ jedynà, ca∏kowicie osobistà rzeczà, jakà mo˝emy z∏o˝yç na
o∏tarzu Boga — powiedzia∏ Starszy Maxwell. — Pozosta∏e rzeczy, które ‘dajemy’
[...] to tak naprawd´ rzeczy, które On nam wczeÊniej da∏ lub po˝yczy∏. Jednak˝e,
kiedy wy i ja w koƒcu si´ poddajemy, kiedy pozwalamy, by wola Boga poch∏o-
n´∏a naszà wol´, wówczas naprawd´ coÊ Mu ofiarowujemy! To jedyne, co posia-
damy, co naprawd´ nale˝y do nas i co mo˝emy daç!” (w: Conference Report,
paêdz. 1995, 30 lub Ensign, list. 1995, 24).

b. Niech´ç, by poÊwi´ciç rzeczy, którymi ˝ywi si´ nasz egoizm: „nasz charakter,
nasz czas, naszà pozycj´ i to, co posiadamy” (w: Conference Report, paêdz.
1995, 28).

c. Pozwolenie na to, by hobby i mniej wa˝ne rzeczy zajmowa∏y zbyt wiele
naszego czasu.
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d. Oddawanie si´ chwalebnej s∏u˝bie spo∏ecznej, lecz pozostawanie „wzgl´dnym
nieznajomym w Êwi´tych Êwiàtyniach Jezusa i obcym Jego pismom Êwi´tym”
(w: Conference Report, paêdz. 1995, 27).

e. Sumienne wywiàzywanie si´ z obowiàzków wobec rodziny, lecz nie naÊla-
dowanie ∏agodnego przyk∏adu Jezusa w kontaktach z niektórymi cz∏onkami
rodziny.

f. Stawianie na pierwszym miejscu budowania samego siebie, a nie królestwa
Boga.

g. Publiczne dzielenie si´ talentami i pysznienie si´ tym w sercu.
h. Przyjmowanie powo∏aƒ w KoÊciele z nastawieniem na odgrywanie w Êwiecie

szczególnej roli.
(Zob. Conference Report, paêdz. 1992, 88–92 lub Ensign, list. 1992, 65–67
oraz Conference Report, paêdz. 1995, 27–30 lub Ensign, list. 1995, 22–24).

• W jaki sposób jesteÊmy b∏ogos∏awieni, kiedy staramy si´ o pe∏niejsze poÊwi´-
cenie?

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby przyjrzeli si´ swojemu ˝yciu i ocenili, w jaki sposób mogà
pe∏niej poÊwi´ciç si´ dla Pana. WyjaÊnij, ˝e mo˝emy tego dokonaç, uÊwiadamiajàc
sobie, ˝e wszystko, co posiadamy, nale˝y do Pana, ch´tnie poÊwi´cajàc to, co jest
od nas teraz wymagane oraz rozwijajàc mi∏oÊç Chrystusowà do bliênich.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Magazyn Paƒski

O magazynie Paƒskim Nauki i Przymierza wspominajà kilkakrotnie w odniesieniu
do troszczenia o biednych (NiP 42:34; 78:3; 83:5–6). Aby pomóc uczniom zrozu-
mieç, czym jest magazyn Paƒski i w jaki sposób korzysta si´ z niego w obecnych
czasach, przytocz poni˝sze informacje z Church Handbook of Instructions:

„Magazyn Paƒski przyjmuje, zarzàdza powierniczo i udziela poÊwi´conych ofiar
Âwi´tych.

Dlatego magazyn Paƒski istnieje w ka˝dym okr´gu. Biskup jest pe∏nomocnikiem
magazynu. B´dàc prowadzonym przez Pana, rozdziela ofiary Âwi´tych biednym
i potrzebujàcym. Wspomagany jest przez kwora kap∏aƒstwa oraz Stowarzyszenie
Pomocy. Jest szkolony i wspierany w swoich obowiàzkach przez przywódców
paliku i obszaru” (Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], 256).

• W jaki sposób ka˝dy z nas mo˝e do∏o˝yç swojà cz´Êç do Êrodków, jakie znajdujà
si´ w magazynie Paƒskim w naszym okr´gu?

2. „Równi w sprawach ziemskich” (NiP 78:6)

S∏owo równi jest cz´sto u˝ywane w Naukach i Przymierzach w odniesieniu do
spraw doczesnych (NiP 51:3; 70:14; 78:6). WyjaÊnij, ˝e nie oznacza to, ˝e wszy-
scy otrzymujà identyczne pola do zarzàdzania. Rozmiar ziem powierzanych
komuÊ w zarzàd zale˝y od warunków i potrzeb rodziny (NiP 42:32; 51:3). Pola te
sà równe w tym sensie, ˝e wszyscy Âwi´ci majà „równe prawa [...] do w∏asnoÊci”,
aby zaspokoiç swoje potrzeby (NiP 82:17).

Lekcja 14
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Lekcja

15
„Starajcie si´ gorliwie

o najlepsze dary”

Cel Pomoc uczniom w rozpoznawaniu darów Ducha, poszukiwaniu ich i wykorzy-
stywaniu w s∏u˝bie bliênim.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne mate-
ria∏y:

a. Nauki i Przymierza 46; Zasady Wiary 1:7.
b. I List do Koryntian 12–13; Moroni 10:8–18 (fragmenty uzupe∏niajàce).
c. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 4 i 5.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do czytania nast´pujàcych fragmentów
z ksià˝ki Nasze dziedzictwo:

a. Newel Knight s∏u˝y Philo Dibble (str. 42–43).
b. Amanda Smith otrzymuje objawienie, jak leczyç swojego rannego syna

(str. 47–48).
c. Prorok Józef Smith prorokuje o s∏u˝bie misyjnej Dana Jonesa (str. 63).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

PoproÊ uczniów, aby wyobrazili sobie, ˝e zak∏adajà ogród.

• Jakie nasiona zasadzilibyÊcie w waszym ogrodzie?

Daj uczniom chwil´ na zastanowienie, a potem poproÊ kilku z nich, aby opo-
wiedzieli o tym, co chcieliby mieç w swoich ogrodach. Zwróç uwag´ na ró˝nice
w wyborach uczniów. PodkreÊl, ˝e, choç ogrody by∏yby ró˝ne, wszystkie
mog∏yby byç pi´kne i po˝yteczne.

• Co nale˝y zrobiç po zasadzeniu nasion, ˝eby ogród dobrze si´ rozwija∏?

Kiedy uczniowie udzielà odpowiedzi, wyjaÊnij, ˝e ta lekcja dotyczy darów Ducha.
Przypomnij uczniom, ˝e ludzie mogà mieç w swoich ogrodach ró˝ne roÊliny, lecz
ich ogrody sà równe pod wzgl´dem pi´kna i u˝ytecznoÊci. Podobnie jest z ró˝-
nymi darami Ducha, jakie mogà otrzymywaç cz∏onkowie KoÊcio∏a. Jednak wszyst-
kie te dary sà przydatne do budowy królestwa Boga. Podobnie jak nasiona i
roÊliny, dary Ducha równie˝ muszà byç otaczane opiekà i piel´gnowane, aby
mog∏y si´ w pe∏ni rozwinàç i byç po˝yteczne.



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. Wszyscy wierni cz∏onkowie KoÊcio∏a mogà otrzymywaç dary Ducha.

WyjaÊnij, ˝e dary Ducha to duchowe b∏ogos∏awieƒstwa czy zdolnoÊci, które dane
sà mocà Ducha Âwi´tego. Dary te zosta∏y zabrane z ziemi w okresie Wielkiego
Odst´pstwa, lecz Bóg przywróci∏ je na poczàtku tej dyspensacji. Wykorzystywanie
tych darów mo˝e nas b∏ogos∏awiç, rozwijaç i jednoczyç.

PoproÊ wyznaczonych wczeÊniej uczniów, aby przeczytali historie z Naszego
dziedzictwa (zob. Przygotowanie, punkt 3). Po przeczytaniu ka˝dej z nich prze-
dyskutujcie, o jakich darach Ducha opowiada dana historia. Newel Knight mia∏
wiar´, by uzdrawiaç (NiP 46:20). Philo Dibble i Alma Smith mieli wiar´, aby
zostaç uzdrowieni (NiP 46:19); Amanda Smith otrzyma∏a objawienie (Zasady
Wiary 1:7); Prorok Józef Smith mia∏ dar prorokowania (NiP 46:22); a Dan Jones
otrzyma∏ dar nauczania (Moroni 10:9–10).

• Jakie dary Ducha Pan wymienia w NiP 46? (Niech uczniowie przeczytajà
poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych i odszukajà dary Ducha, o których w
nich mowa. Zróbcie na tablicy list´ tych darów).

a. NiP 46:13. (Wiedza, „przez Ducha Âwi´tego [...], ˝e Jezus Chrystus jest
Synem Boga, i ˝e by∏ On ukrzy˝owany za grzechy Êwiata”).

b. NiP 46:14. (Wiara w Êwiadectwa innych ludzi na temat Zbawiciela).

c. NiP 46:15. (Wiedza o „[ró˝nicach] w zarzàdzaniu”). Starszy Bruce R.
McConkie z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e ten dar jest „wykorzystywany
w zarzàdzaniu i kierowaniu KoÊcio∏em” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 278).

d. NiP 46:16. (Rozpoznanie, by „poznaç ró˝norodnoÊç metod dzia∏ania i czy
pochodzà od Boga”. Ten dar pomaga nam odró˝niç czy nauka albo wp∏yw
pochodzi od Boga, czy z jakiegoÊ innego êród∏a).

e. NiP 46:17–18. (MàdroÊç i wiedza).

f. NiP 46:19. (Wiara, by zostaç uzdrowionym).

g. NiP 46:20. (Wiara, by uzdrawiaç).

h. NiP 46:21. (Czynienie cudów).

i. NiP 46:22. (Prorokowanie).

j. NiP 46:23. (Rozpoznawanie duchów).

k. NiP 46:24. (Mówienie j´zykami).

l. NiP 46:25. (T∏umaczenie j´zyków).

Mo˝esz podkreÊliç, ˝e dary Ducha sà równie˝ wymienione w I LiÊcie do
Koryntian 12:4–12; 13:1–13 oraz Moroni 10:8–18.

• Kto mo˝e otrzymaç Dary Ducha? (Zob. NiP 46:8, 11. PodkreÊl, ˝e Bóg daje co
najmniej jeden z tych darów ka˝demu wiernemu cz∏onkowi KoÊcio∏a, który
otrzyma∏ dar Ducha Âwi´tego. JeÊli nauczasz m∏odych ludzi, podkreÊl, ˝e oni
posiadajà duchowe dary. Mo˝esz równie˝ podkreÊliç, ˝e osoby, które nie
otrzyma∏y daru Ducha Âwi´tego mogà byç w dalszym ciàgu b∏ogos∏awione
niezwyk∏ymi zdolnoÊciami, by podnosiç i wzmacniaç innych).
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2. Bóg nadaje dary Ducha, aby by∏o to z korzyÊcià dla Jego dzieci.

• Jakim celom s∏u˝à dary Ducha objawione w NiP 46? (Wykorzystaj poni˝sze
informacje, by poprowadziç dyskusj´ lub wzbogaciç odpowiedzi uczniów. W
miar´ omawiania zapisuj nag∏ówki na tablicy).

By nas wzmacniaç i b∏ogos∏awiç jako jednostki

• Przeczytaj z uczniami NiP 46:9. W jaki sposób dary Ducha Âwi´tego mogà
pomagaç ka˝demu z nas indywidualnie? Które z tych darów majà dla was
szczególnà wartoÊç? (Mo˝esz zach´ciç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiad-
czeniami, kiedy zostali wzmocnieni lub byli b∏ogos∏awieni dzi´ki swoim
duchowym darom).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏, ˝e dary
Ducha „mogà doprowadziç nas do Boga. Mogà ochroniç nas przed mocà
przeciwnika. Mogà zrekompensowaç nasze niedociàgni´cia i naprawiç nasze
niedoskona∏oÊci” („Spiritual Gifts”. Ensign, wrzeÊ. 1986, 72).

By pomóc nam s∏u˝yç innym

Przeczytaj z uczniami NiP 46:11–12, 26. Nast´pnie przytocz poni˝szy cytat:

Starszy Orson Pratt z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Dary duchowe sà udzie-
lane cz∏onkom KoÊcio∏a zale˝nie od ich wiernoÊci, warunków, naturalnych zdol-
noÊci, obowiàzków i powo∏aƒ, aby wszyscy mogli byç nale˝ycie nauczani,
utwierdzani, doskonaleni i zbawieni” (Masterful Discourses and Writings of Orson
Pratt, wyb. N. B. Lundwall [1953], 571).

• W jaki sposób okreÊlony dar Ducha pomóg∏ wam s∏u˝yç innym? W jaki spo-
sób pob∏ogos∏awi∏y was duchowe dary innych ludzi?

Podczas dyskusji mo˝esz przytoczyç nast´pujàcà histori´:

„Kiedy wszyscy byliÊmy zaj´ci przygotowaniami do bo˝onarodzeniowego
obiadu, moja rozemocjonowana, nastoletnia siostra si´gn´∏a do kredensu, ˝eby
wyjàç porcelanowy serwis ze srebrnà obwódkà. Przepi´kny [...] zestaw by∏ pre-
zentem Êlubnym babci dla mamy i taty i by∏ u˝ywany tylko przy specjalnych
okazjach. Gdy siostra wyjmowa∏a drogocenne talerze z kredensu, uderzy∏a si´ w
rami´ i porcelana wyÊlizgn´∏a si´ jej ràk. Rozpaczliwie usi∏owa∏a chwytaç spada-
jàce naczynia, lecz na pró˝no. Dêwi´k porcelany roztrzaskujàcej si´ o pod∏og´
rozdziera∏ serce, podobnie jak wyraz bezsilnego przera˝enia, które malowa∏o si´
na jej twarzy.

R´ce mamy, które jeszcze przed chwilà by∏y zaj´te przygotowywaniem posi∏ku,
zamar∏y w bezruchu i umilk∏ Êwiàteczny gwar domowej krzàtaniny; zapanowa∏a
przera˝ajàca cisza. Nie oglàdajàc si´ na pop´kane skorupy, mama cicho
wymkn´∏a si´ z pokoju. Potem [...] reszta z nas stara∏a si´ powróciç do swoich
Êwiàtecznych obowiàzków.

Oprócz mojej siostry. Trwa∏a w bezruchu, a po jej policzku sp∏ywa∏a wielka
∏za. Gdy pop∏yn´∏a kolejna ∏za, siostra mechanicznie si´gn´∏a po zmiotk´ i
Êmietniczk´ i zacz´∏a zamiataç rozbite kawa∏ki. Potem, na kolanach powoli
zbiera∏a wi´ksze fragmenty i ostro˝nie uk∏ada∏a je na Êmietniczce.
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Po kilku minutach mama wróci∏a do kuchni i obj´∏a ramionami swojà zroz-
paczonà córk´. Siostra zacz´∏a g∏oÊno szlochaç. [...] [Mama] cicho jà pocie-
sza∏a: ‘Nic si´ nie sta∏o kochanie; ludzie sà wa˝niejsi od rzeczy’.

Póêniej mama powiedzia∏a mi, ˝e posz∏a do innego pokoju, ˝eby si´ pomodliç i
zosta∏a pob∏ogos∏awiona spokojem ducha i natchnieniem, w jaki sposób pocie-
szyç mojà siostr´. Dar duchowej perspektywy, który moja mama otrzyma∏a w
ów bo˝onarodzeniowy poranek, sta∏ si´ najcenniejszym darem, jaki otrzyma∏a
nasza rodzina” (Laura Russell Bunker, „The Art of Perspective”, Ensign, grudz.
1998, 54–55).

Mo˝esz równie˝ omówiç, które z darów Ducha by∏yby pomocne w poni˝szych
sytuacjach. Niech uczniowie ponownie oprà si´ na NiP 46:13–25.

a. Nauczyciel domowy zostaje wezwany do domu jednej ze swoich rodzin, by
udzieliç b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskiego.

b. Misjonarz przewodniczy niewielkiej gminie cz∏onków KoÊcio∏a.

c. M∏oda kobieta zostaje wyznaczona, by poprowadziç lekcj´ dla swoich rówieÊ-
niczek.

d. Doradca w Kap∏aƒstwie Aarona jest odpowiedzialny za grup´ diakonów pod-
czas dwudniowego biwaku i napotyka trudnoÊci.

e. Prezydent Stowarzyszenia Pomocy wyznacza nauczycielki odwiedzajàce dla
sióstr w swoim okr´gu.

By pomóc nam, abyÊmy nie zostali zwiedzeni

• Przeczytaj z uczniami NiP 46:8. W jaki sposób dary Ducha mogà nam pomóc
uniknàç z∏ych wp∏ywów i podst´pów?

3. PowinniÊmy staraç si´ o dary Ducha i troszczyç si´ o nie.

Pan powiedzia∏ nam: „Starajcie si´ gorliwie o najlepsze dary, pami´tajàc zawsze,
w jakim celu zosta∏y dane” (NiP 46:8).

• Co mo˝emy robiç, aby odkrywaç duchowe dary, jakie daje nam Bóg?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: rozwa˝anie, modlitwa, post, czytanie naszych b∏o-
gos∏awieƒstw patriarchalnych, przestrzeganie przykazaƒ i s∏u˝ba innym. Weê
te˝ pod uwag´ poni˝szy cytat). Co mo˝emy robiç, aby troszczyç si´ o otrzy-
mane dary duchowe i rozwijaç je?

Prorok Józef Smith naucza∏, ˝e wiele darów Ducha, takich jak màdroÊç czy moc
uzdrawiania pozostaje w ukryciu, do czasu, kiedy sà potrzebne. Powiedzia∏, ˝e
„dzia∏anie tych darów wymaga okreÊlonego czasu i warunków” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 246).

• Co mo˝emy robiç, aby szukaç darów Ducha? (Niech uczniowie przeczytajà
nast´pujàce fragmenty pism Êwi´tych i powiedzà, czego one nauczajà na temat
poszukiwania darów Ducha. Podsumujcie uzyskane wiadomoÊci na tablicy).

a. NiP 46:7, 30. (Pytaç Boga i post´powaç zgodnie ze wskazówkami Ducha;
zob. tak˝e poni˝szà wypowiedê Prezydenta George’a Q. Cannona).

b. NiP 46:9. (Szukaç darów dla po˝ytku innych, a nie z egoistycznych pobudek).

c. NiP 46:31. (Robiç wszystko w imi´ Chrystusa).
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d. NiP 46:32. (Dzi´kowaç Bogu za dary, jakie nam da∏).

e. NiP 46:33. (Stale post´powaç w cnocie i Êwi´toÊci).

Prezydent George Q. Cannon naucza∏: „JeÊli ktoÊ z nas jest niedoskona∏y,
naszym obowiàzkiem jest modliç si´ o dar, który uczyni nas doskona∏ymi.
Czy jestem niedoskona∏y? Nawet bardzo. Jaki mam wi´c obowiàzek? Moim
obowiàzkiem jest modliç si´ do Boga o dary, które naprawià te niedoskona∏oÊci.
JeÊli powoduje mnà gniew, moim obowiàzkiem jest modliç si´ o mi∏oÊç
Chrystusowà, która jest cierpliwa i ∏askawa. JeÊli nie obca mi zazdroÊç? Mam
obowiàzek modliç si´ o mi∏oÊç Chrystusowà, która nie zazdroÊci. Tak jest ze
wszystkimi darami Ewangelii. Zosta∏y one dane w tym w∏aÊnie celu. ˚aden cz∏o-
wiek nie powinien mówiç: ‘Och, nic na to nie poradz´, taka ju˝ moja natura’.
To go nie usprawiedliwia, poniewa˝ Bóg obieca∏ daç si∏´, by zmieniç te rzeczy i
udzieliç darów, które je zlikwidujà” (Millenial Star, 23 kwiec. 1894, 260).

Starszy Dallin H. Oaks wyjaÊni∏, w jaki sposób jego matka stosowa∏a zasad´
poszukiwania darów Ducha: „Po utracie m´˝a moja owdowia∏a matka czu∏a si´
niekompletna. Jak˝e ˝arliwe modli∏a si´ o wszystko, czego potrzebowa∏a, by
sprostaç swojej odpowiedzialnoÊci za wychowanie trójki ma∏ych dzieci! Szuka∏a,
by∏a godna i zosta∏a b∏ogos∏awiona! Odpowiedzi na modlitwy otrzymywa∏a na
wiele sposobów, tak˝e otrzymujàc dary duchowe. Mia∏a ich wiele, jednak te,
które wyró˝niajà si´ w moich wspomnieniach to dar wiary, Êwiadectwa i
màdroÊci. By∏a wielkà kobietà Syjonu” (Ensign, wrzeÊ. 1986, 72).

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby poszukiwali darów Ducha i wykorzystywali otrzymane
dary, by s∏u˝yç bliênim. Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na
temat prawd omawianych podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. U˝ywanie darów duchowych, by s∏u˝yç innym

Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przynieÊ kilka z nich lub wszystkie na lekcj´:
M∏oda dziewczyna przemawiajàca w KoÊciele (Ewangelia w malarstwie 607); Biskup
(Ewangelia w malarstwie 611); Misjonarze nauczajà ewangelii Jezusa Chrystusa
(Ewangelia w malarstwie 612); B∏ogos∏awienie chorych (Ewangelia w malarstwie
613); Nauczanie domowe (Ewangelia w malarstwie 614) oraz S∏u˝ba bliênim
(Ewangelia w malarstwie 615). Prezentuj zdj´cia po kolei i poproÊ uczniów, aby
wyjaÊniali, w jaki sposób przedstawione sytuacje ukazujà potrzeb´ darów Ducha.

PoproÊ uczniów, aby zastanowili si´ nad swoimi obowiàzkami. Mogà na przyk∏ad
rozwa˝yç obowiàzki, jakie spoczywajà na nich jako rodzicach, braciach i siostrach,
przywódcach kap∏aƒskich lub organizacji pomocniczych, nauczycielach domo-
wych czy nauczycielkach odwiedzajàcych. Nast´pnie poproÊ ich, aby po cichu
odpowiedzieli sobie na pytanie: Jakich darów Ducha powinienem szukaç, abym
móg∏ lepiej s∏u˝yç innym?
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2. Dodatkowe dary duchowe

• Bruce R. McConkie naucza∏: „Dary duchowe sà niezliczone i nieskoƒczenie
ró˝norodne. Te wymienione w objawionych s∏owach to zaledwie przyk∏ady”
(A New Witness for the Articles of Faith, 371). Jakie dary Ducha mo˝na by
dodaç do tych wymienionych w 46 rozdziale NiP?

Starszy Marvin J. Ashton z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e nieco „mniej
okaza∏e dary” to „dar zadawania pytaƒ, dar s∏uchania, dar s∏yszenia i wykorzy-
stywania cichego, ∏agodnego g∏osu, [...] dar unikania konfliktów, dar bycia
zgodnym, [...] dar szukania tego, co prawe, dar niewydawania osàdów, dar
zwracania si´ do Boga o przewodnictwo, dar bycia uczniem, dar troszczenia si´
o innych, dar umiej´tnoÊci rozwa˝ania, dar ofiarowywania modlitwy, dar
Êwiadczenia z wielkà mocà oraz dar otrzymania Ducha Âwi´tego” (w:
Conference Report, paêdz. 1987, 23 lub Ensign, list. 1987, 20).

3. Rozpoznawanie prawdziwych darów Ducha

WyjaÊnij, ˝e Szatan mo˝e próbowaç zwodziç ludzi fa∏szywymi duchowymi
darami. Zaniepokojony fa∏szywymi oznakami tych darów poÊród cz∏onków
KoÊcio∏a Prorok Józef Smith zwróci∏ si´ do Pana i otrzyma∏ objawienie, które jest
obecnie zapisane jako 50 rozdzia∏ NiP.

Aby pomóc uczniom rozró˝niç prawdziwe i fa∏szywe dary duchowe, mo˝ecie
omówiç NiP 50:17–24. PodkreÊl, ˝e jeÊli coÊ jest darem od Boga, b´dzie nas pod-
nosiç i b´dzie dla nas êród∏em radoÊci. B´dzie nas sk∏aniaç do czynienia dobra,
do kochania i s∏u˝enia Bogu oraz do wiary w Chrystusa. Je˝eli dany przejaw
duchowoÊci nie b´dzie s∏u˝y∏ naszemu rozwojowi lub b´dzie sk∏ania∏ nas do
grzechu, wówczas nie pochodzi od Boga. Temat unikania podst´pów i z∏ych
wp∏ywów zostanie dog∏´bniej omówiony podczas lekcji 24.

4. Nauczanie z Duchem

• WyjaÊnij, ˝e nauczanie ewangelii to równie˝ dar Ducha (Moroni 10:9–10).
Nast´pnie przeczytaj z uczniami NiP 42:13–14 i 50:17–18. Co oznacza nauczanie
z Duchem? Dlaczego wa˝ne jest, by nauczaç z Duchem? (Zob. 2 Nefi 33:1; NiP
50:21–22 oraz poni˝szy cytat).

Church Handbook of Instructions mówi: „KtoÊ mo˝e nauczaç donios∏ych prawd,
a uczniowie mogà braç udzia∏ w poruszajàcej dyskusji, lecz jeÊli nie ma tam
Ducha, te rzeczy nie odcisnà si´ trwale na ich duszach” (Book 2: Priesthood
and Auxiliary Leaders [1998], 300).

• Co mogà robiç nauczyciele, aby zaprosiç Ducha podczas swoich lekcji? (Zob.
strona viii w niniejszym podr´czniku). Co mogà robiç osoby nauczane, aby
zaprosiç Ducha?

• Przeczytaj z uczniami NiP 43:8 oraz 88:122. W jaki sposób te wersety odnoszà
si´ do naszych lekcji w Szkole Niedzielnej? (PodkreÊl znaczenie nauczania i
wzmacniania siebie nawzajem). Jakie widzieliÊcie przyk∏ady tego, ˝e naucza-
nie i uczenie si´ z Duchem pomaga nam wzmacniaç si´ wzajemnie i wspólnie
si´ radowaç?

Lekcja 15
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5. „Cz∏owiek bez daru krasomówstwa” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Cz∏owiek bez daru kraso-
mówstwa”; projekcja trwa 6 minut. JeÊli zdecydujesz si´ na jej pokazanie, zrób
to w drugiej lub trzeciej cz´Êci lekcji.

WyjaÊnij, ˝e prezentacja pokazuje, w jaki sposób skromny nauczyciel pomóg∏
Brighamowi Youngowi nawróciç si´ i przyjàç przywróconà ewangeli´. Rozpoczyna
si´ ona fragmentem przemówienia konferencyjnego Prezydenta Younga, w któ-
rym zadaje on pytanie: „Co przekonuje cz∏owieka?” (w Journal of Discourses, 1:90).
Zach´ç uczniów, by podczas oglàdania prezentacji szukali odpowiedzi na to pyta-
nie. Po lekcji zadaj uczniom nast´pujàce pytania:

• Co przekonuje ludzi o prawdziwoÊci ewangelii?

• Co mo˝emy zrobiç, by naÊladowaç przyk∏ad Eleazera Millera, kiedy nauczamy
ewangelii?
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Lekcja

16
„Ofiarujesz swe sakramenty
w moim Êwi´tym dniu”

Cel Pomoc uczniom, by wzmocnili swe pragnienia, by zachowywaç Sabat jako dzieƒ
Êwi´ty.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 59 oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce
si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pna jest ilustracja: Jezus modli si´ w Getsemane (62175; Ewangelia
w malarstwie 227), przygotuj si´, aby móc jà wykorzystaç podczas lekcji.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

• Jak si´ czujecie, kiedy wchodzicie do Êwiàtyni? (JeÊli twoi uczniowie jeszcze nie
byli w Êwiàtyni, zapytaj, jak myÊlà, ˝e b´dà si´ wtedy czuç. Podczas tej dyskusji
porównajcie atmosfer´ panujàcà w Êwiàtyni z tà, która panuje na Êwiecie).

• Przeczytaj z uczniami NiP 109:13. Co ró˝ni Êwiàtyni´ od innych miejsc?
(Pan jà uÊwi´ci∏. To jest Jego dom).

• Przeczytaj I Ksi´g´ Moj˝eszowà 2:1–3. WyjaÊnij, ˝e jest to zapis tego, jak Pan
ustanowi∏ Sabat. Co, zgodnie z tym zapisem, odró˝nia Sabat od pozosta∏ych
dni? (Pan go uÊwi´ci∏. Sabat to Jego dzieƒ).

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja dotyczy dnia Sabatu. PodkreÊl, ˝e pod wieloma wzgl´dami
mo˝emy traktowaç ka˝dy Sabat z takà samà czcià, jakà odczuwamy, kiedy wcho-
dzimy do Êwiàtyni. Mo˝emy pami´taç, ˝e Pan uÊwi´ci∏ Sabat i ˝e czczenie Go i
s∏u˝enie Mu w tym dniu to nasz przywilej.

Dyskusja i 
zastosowanie

Ta lekcja zawiera wi´cej materia∏u, ni˝ mo˝na omówiç podczas jednych zaj´ç.
Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów.

1. Pan ustanowi∏ Sabat.

WyjaÊnij, ˝e Bóg ustanowi∏ wzór Sabatu w czasie Stworzenia. Po szeÊciu dniach
pracy, siódmego dnia odpoczywa∏ i ustanowi∏ ten dzieƒ Êwi´tym (I Ks. Moj˝eszowa
2:2–3). Od najwczeÊniejszych czasów dawa∏ Swym dzieciom przykazanie, aby czciç
Sabat jako dzieƒ Êwi´ty.



• Przeczytaj z uczniami II Ksi´g´ Moj˝eszowà 20:8–11 oraz 31:13–17. PodkreÊl,
˝e to przykazanie powtarza si´ w pismach Êwi´tych wielokrotnie. Jak uwa˝acie,
dlaczego przykazanie, aby czciç Sabat jako dzieƒ Êwi´ty, jest tak wa˝ne we
wszystkich czasach?

W naszej dyspensacji Pan ponownie podkreÊli∏ znaczenie Sabatu. Przez Proroka
Józefa Smitha Pan objawi∏, ˝e tego dnia powinniÊmy oddawaç Mu czeÊç, chodzàc
do koÊcio∏a, przyjmujàc sakrament i odpoczywajàc od naszych prac (NiP 59:9–13).

2. Okazuj oddanie Bogu, czczàc Go podczas spotkaƒ niedzielnych w
KoÊciele.

• Pan powiedzia∏: „Udasz si´ do domu modlitwy [...] w moim Êwi´tym dniu”
(NiP 59:9). Dlaczego, waszym zdaniem, wa˝ne jest, aby wspólnie oddawaç
Bogu czeÊç w dniu Sabatu? W jaki sposób ucz´szczanie na spotkania nie-
dzielne w koÊciele jest dla was b∏ogos∏awieƒstwem?

• Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏, ˝e „ka˝de spotkanie sakramentalne
powinno byç ucztà duchowà” i „czasem duchowej odnowy” (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 563, 564). W jaki sposób mo˝emy si´ do tego przy-
czyniç? W jaki sposób mo˝emy sprawiç, by nasza obecnoÊç na pozosta∏ych
spotkaniach niedzielnych bardziej wzbogaca∏a nas duchowo? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: przychodzenie z nastawieniem pe∏nym czci, punktualnoÊç, stu-
diowanie przed lekcjami wyznaczonych fragmentów, aktywny udzia∏, uwa˝ne
s∏uchanie, staranie si´, by wzmocniç innych oraz powstrzymanie si´ od kryty-
kowania przemawiajàcych i nauczycieli).

Prezydent Spencer W. Kimball, dwunasty Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏:
„Nie przychodzimy na spotkania w Sabat dla rozrywki ani tylko po to, aby-
Êmy byli nauczani. Przychodzimy, aby czciç Pana. To osobista odpowiedzial-
noÊç i niezale˝nie od tego, jakie s∏owa padajà z mównicy, jeÊli ktoÊ pragnie
oddawaç Panu czeÊç w duchu i w prawdzie, mo˝e to czyniç, ucz´szczajàc na
swoje zebrania, przyjmujàc sakrament i rozwa˝ajàc pi´kno ewangelii. JeÊli
spotkanie was zawiod∏o, to znaczy, ˝e wy zawiedliÊcie. Nikt nie mo˝e odda-
waç czci za was” („The Sabbath — A Delight”, Ensign, stycz. 1978, 4–5).

• Co mo˝emy robiç, aby przygotowaç si´ na spotkania niedzielne? W jaki sposób
rodzice mogà pomóc swoim dzieciom pe∏niej korzystaç ze spotkaƒ niedziel-
nych? (Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà si´ do
tych pytaƒ).

• W jaki sposób muzyka wzbogaca nasze zebrania niedzielne? Dlaczego wa˝ne
jest, ˝ebyÊmy wszyscy Êpiewali hymny? (Zob. NiP 25:12). W jaki sposób b∏ogo-
s∏awi was Êpiewanie hymnów?

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu wyrazi∏ niepokój z powodu tego,
˝e „coraz wi´ksza liczba naszych przywódców i cz∏onków nie Êpiewa hymnów
z ca∏à kongregacjà”. Nast´pnie doradzi∏: „PowinniÊmy Êpiewaç pieÊni Syjonu
— sà one niezb´dnà cz´Êcià naszego czczenia Boga” (w: Conference Report,
paêdz. 1991, 29 lub Ensign, list. 1991, 22).

• Jak mo˝emy w pe∏ni braç udzia∏ we wspólnych modlitwach podczas spotkaƒ
niedzielnych?

• Dlaczego poszanowanie jest wa˝ne podczas spotkaƒ koÊcielnych?
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Starszy Boyd K. Packer powiedzia∏, ˝e w kaplicy powinniÊmy byç pe∏ni szacunku,
aby nie przeszkadzaç, „kiedy ktoÊ usilnie stara si´ odczuç delikatne duchowe
przekazy”. Ostrzega∏ te˝, ˝e poszanowanie „nie oznacza kompletnej ciszy.
Musimy wykazaç si´ zrozumieniem wobec niemowlàt, a czasami nawet wybu-
chów emocji wprowadzanych przez maluchów” (w: Conference Report, paêdz.
1991, 28 lub Ensign, list. 1991, 22).

Prezydent Gordon B. Hinckley opowiedzia∏ o wstydliwym prze˝yciu, jakiego
doÊwiadczy∏, gdy by∏ misjonarzem:

„Nasze spotkania odbywa∏y si´ w [...] wynajmowanym ratuszu. Pod∏ogi by∏y
twarde i [...] za ka˝dym razem, kiedy przesuwa∏o si´ krzes∏o, robi∏ si´ ha∏as.
Jednak nie to by∏o najgorsze. Du˝o gorsze by∏y g∏oÊne rozmowy towarzyskie
cz∏onków gminy.

Pewnego razu zaprosiliÊmy rodzin´, którà poznaliÊmy podczas chodzenia po
domach. Pe∏ni nadziei staliÊmy, jako misjonarze, ko∏o drzwi, aby ich powitaç.
W holu panowa∏ zwyczajny towarzyski tumult, a cz∏onkowie g∏oÊno ze sobà
rozmawiali. Gdy ta rodzina wesz∏a do pomieszczenia, cicho podeszli do krze-
se∏, ukl´kn´li na chwil´ i zamkn´li oczy, pogrà˝eni w modlitwie. Potem zaj´li
miejsca, pe∏ni uszanowania poÊród tego harmidru.

Szczerze mówiàc, wstydzi∏em si´. Oni przyszli na nabo˝eƒstwo, a ich zachowa-
nie by∏o tego wyrazem.

Po spotkaniu cicho wyszli, a kiedy ponownie si´ z nimi spotkaliÊmy, opowie-
dzieli nam o zawodzie, jakiego doznali. Nigdy o tym nie zapomnia∏em”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 557).

• Jak mo˝emy zwi´kszyç skupienie i poszanowanie podczas spotkaƒ koÊcielnych?

3. Okazuj oddanie Bogu, przyjmujàc sakrament.

Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Jezusa modlàcego si´ w Getsemane.

• Pan nakaza∏ nam przyjmowaç sakrament w dniu Sabatu (NiP 59:9, 12).
Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy przyjmowali sakrament co tydzieƒ? (Zob. NiP
59:9; 3 Nefi 18:6–7 oraz poni˝szy cytat).

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:
„Okna nale˝y myç regularnie, aby oczyÊciç je z kurzu i brudu. [...] Podobnie
jak ziemskie okna wymagajà ciàg∏ego, starannego czyszczenia, wymagajà go
te˝ okna naszej duchowoÊci. [...] Przyjmujàc godnie sakrament, by odnowiç
przymierza, jakie zawarliÊmy podczas chrztu, oczyszczamy naszà panoram´
wiecznego celu ˝ycia i boskich priorytetów. Modlitwa sakramentalna zach´ca
do wejrzenia w siebie, pokuty i ponownego oddania, gdy przyrzekamy, ˝e
pragniemy pami´taç naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (w: Conference
Report, paêdz. 1995, 103 lub Ensign, list. 1995, 77).

• W jaki sposób przyjmowanie sakramentu b∏ogos∏awi wasze ˝ycie?

• Jak mo˝emy przygotowaç si´ na przyj´cie sakramentu? W jaki sposób rodzice
mogà pomóc swoim dzieciom przygotowaç si´ do tego obrz´du? (Mo˝ecie
omówiç sposoby pomagania dzieciom w ró˝nym wieku). Jak w przygotowa-
niu pomaga wam Êpiewanie hymnu sakramentalnego? Jak pomagajà wam w
przygotowaniu modlitwy sakramentalne? (Zob. NiP 20:77, 79).

Lekcja 16
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• Dlaczego musimy byç godni, kiedy przyjmujemy sakrament? (Zob. I List do
Koryntian 11:28–29; 3 Nefi 18:29; Mormon 9:29).

• W jaki sposób mo˝emy skupiç nasze umys∏y i serca na Jezusie, kiedy przyjmu-
jemy sakrament?

• Jak mo˝emy sprawiç, by obrz´d sakramentu mia∏ wi´ksze znaczenie w naszym
˝yciu? (PodkreÊl, ˝e obrz´d ten nie powinien staç si´ naszym przyzwyczajeniem
lub czymÊ, co robimy rutynowo). W jaki sposób przyjmowanie sakramentu
mo˝e wzmocniç nasze przywiàzanie do Zbawiciela w pozosta∏e dni tygodnia?

• W dniu Sabatu nie tylko przyjmujemy sakrament, lecz powinniÊmy tak˝e ofia-
rowaç Panu nasze w∏asne sakramenty i oblacje (NiP 59:9, 12). Oznacza to, ˝e
powinniÊmy sk∏adaç nasze ofiary i dokonywaç poÊwi´ceƒ, które sà wyrazem
naszego oddania dla Niego. Jakich poÊwi´ceƒ powinniÊmy dokonywaç?
(Zob. NiP 59:8; 59:12; 64:34; 97:8 oraz poni˝szy cytat).

Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:

„Po zakoƒczeniu Swej s∏u˝by na ziemi [...] Jezus powiedzia∏ Swym Aposto∏om
poÊród Nefitów, ˝e nie b´dzie ju˝ przyjmowa∏ ca∏opalnych ofiar, lecz, ˝e Jego
uczniowie powinni ofiarowaç ‘skruszone serce i [pokornego ducha]’ (3 Nefi
9:19–20; zob. tak˝e NiP 59:8,12). Pan nie wymaga ju˝ od nas naszych zwie-
rzàt ani zbó˝, teraz pragnie, abyÊmy wyrzekli si´ wszystkiego, co niegodne.
Stosowanie wy˝szego prawa poÊwi´cenia si´ga w g∏àb cz∏owieczej duszy. [...]

Kiedy pokonujemy w∏asne egoistyczne pragnienia i na pierwszym miejscu w
naszym ˝yciu stawiamy Boga oraz zawieramy przymierze, ˝e b´dziemy Mu
s∏u˝yç niezale˝nie od ceny, wówczas ˝yjemy zgodnie z prawem poÊwi´cenia”
(„The Law of Sacrifice”, Ensign, paêdz. 1998, 10–11).

4. Okazuj oddanie Bogu, odpoczywajàc od swojej pracy.

• W NiP 59:10 Pan objawi∏, ˝e w dniu Sabatu powinniÊmy „[odpoczàç] od [swo-
ich] trudów” (zob. tak˝e werset 13). Co oznacza odpoczywanie od naszych tru-
dów? W jaki sposób odpoczywanie od naszych trudów jest wyrazem naszego
oddania wobec Boga?

• Cz´Êcià powstrzymywania si´ od naszych trudów w dniu Sabatu powinno byç
powstrzymywanie si´ od kupowania czy sprzedawania, od chodzenia w miej-
sca rozrywki oraz od innych ziemskich zainteresowaƒ (zob. Izajasz 58:13,
zwróç uwag´ na sformu∏owania „powstrzymasz swojà nog´, [...] aby za∏atwiç
swoje sprawy” oraz „nie za∏atwiajàc swoich spraw”). Jakie zaj´cia waszym zda-
niem ujmujà ducha Sabatu? Jakie ziemskie troski zdajà si´ zak∏ócaç Sabat? W
jaki sposób mo˝emy si´ od nich uwolniç?

Biskup H. David Burton powiedzia∏: „Zdaj´ sobie spraw´, ˝e szczególnie
naszej m∏odzie˝y trudno jest podjàç decyzj´, ˝eby przestrzegaç dnia Sabatu,
kiedy dru˝yny sportowe, w których tak bardzo chcà graç, regularnie wyzna-
czajà zawody w niedziele. Wiem te˝, ˝e wielu osobom szybciutkie wpadni´cie
do sklepu w dniu Sabatu i kupienie w niedziel´ tylko kilku potrzebnych rze-
czy wydaje si´ czymÊ zwyczajnym. Lecz wiem równie˝, ˝e pami´tanie o tym,
by Sabat by∏ dniem Êwi´tym, to jedno z najwa˝niejszych przykazaƒ, jakich
mo˝emy przestrzegaç, by przygotowaç si´ na otrzymanie podszeptów Ducha”
(w: Conference Report, paêdz. 1998, 9 lub Ensign, list. 1998, 9).
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• Powstrzymywanie si´ od pracy nie oznacza, ˝e powinniÊmy byç bezczynni.
PowinniÊmy raczej podà˝aç za przyk∏adem Zbawiciela i „w sabat dobrze czyniç”
(Ew. Mateusza 12:12; zob. tak˝e Ew. ¸ukasza 13:10–17; Ew. Jana 5:1–19). Jak si´
wam wydaje, jakie rzeczy mo˝na robiç w dniu Sabatu? (Sporzàdê na tablicy list´
odpowiedzi). Jak mo˝emy udoskonaliç chwile naszego osobistego oddawania
czci w dniu Sabatu?

Prezydent Spencer W. Kimball naucza∏: „Sabat jest dniem Êwi´tym i powinien
byç przeznaczony na godne i Êwi´te zaj´cia. Powstrzymywanie si´ od pracy i
rekreacji jest wa˝ne, lecz niewystarczajàce. Sabat wymaga konstruktywnego
myÊlenia i dzia∏ania, wi´c jeÊli ktoÊ w Sabat tylko le˝y na kanapie i nic nie robi,
∏amie go. Aby przestrzegaç go, trzeba paÊç na kolana w modlitwie, przygotowy-
waç lekcje, studiowaç ewangeli´, medytowaç, odwiedzaç chorych i cierpiàcych,
pisaç listy do misjonarzy, uciàç sobie drzemk´, czytaç budujàcà lektur´ oraz
ucz´szczaç na wszystkie spotkania, na których powinno si´ byç w danym dniu”
(Ensign, stycz. 1978, 4).

• W jaki sposób mo˝emy oceniç, czy robienie danej rzeczy jest w∏aÊciwe w dniu
Sabatu? (Przyk∏adowe odpowiedzi: upewnienie si´, ˝e nasze dzia∏anie wyra˝a
szacunek dla Boga, ˝e podnosi duchowo, wzmacnia wiar´, wzmacnia rodzin´,
pomaga lub b∏ogos∏awi innych, ró˝ni si´ od codziennych zaj´ç Êwiata).

• W jaki sposób mo˝emy wzmacniaç nasze rodziny w dniu Sabatu? W jaki sposób
rodzice mogà pomóc swoim dzieciom radowaç si´ dniem Sabatu i zachowywaç
go w Êwi´toÊci? (Zobacz poni˝sze cytaty). Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ osobi-
stymi doÊwiadczeniami, które odnoszà si´ do tych pytaƒ. Rzuç uczniom wyzwa-
nie, by wybrali jeden szczególny sposób, dzi´ki któremu sprawià, ˝e Sabat
nabierze wi´kszego znaczenia dla ich rodzin).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Pozwólcie Âwi´tym w Dniach
Ostatnich pozostaç w ich domach, nauczaç swe rodziny, czytaç pisma Êwi´te,
czyniç rzeczy wartoÊciowe i pi´kne oraz przebywaç z Panem w dniu Sabatu”
(„Exerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley”, Ensign,
lip. 1996, 73).

Prezydent Hinckley radzi∏ równie˝: „Nie chc´ byç pruderyjny. Nie chc´, ˝ebyÊcie
zamykali swoje dzieci w domu i przez ca∏e popo∏udnie czytali im Bibli´. Bàdêcie
màdrzy. Bàdêcie uwa˝ni. Sprawcie, by ten dzieƒ by∏ dniem, kiedy mo˝ecie usiàÊç
z waszymi rodzinami i porozmawiaç o Êwi´tych i dobrych rzeczach” (Teachings
of Gordon B. Hinckley, 559–560).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a udzieli∏a poni˝szej rady, kiedy w 1980 roku og∏oszono
plan skonsolidowanych spotkaƒ niedzielnych:

„Na poszczególnych cz∏onkach i rodzinach zacià˝y wi´ksza odpowiedzialnoÊç
za w∏aÊciwe przestrzeganie dnia Sabatu. B´dzie wi´cej czasu, który b´dzie
mo˝na przeznaczyç na osobiste studiowanie pism Êwi´tych lub na rodzinne
studiowanie ewangelii. [...]

Spodziewamy si´, ˝e ten nowy plan spotkaƒ i zaj´ç przyczyni si´ do wi´k-
szego duchowego rozwoju cz∏onków KoÊcio∏a” (Church News, 2 lut. 1980, 3).

• Sabat powinien byç dniem modlitwy (NiP 59:14). W jaki sposób mo˝emy spra-
wiç, by ten dzieƒ by∏ bardziej przepe∏niony modlitwà? Jak mo˝emy sprawiç,
by nasze modlitwy by∏y g∏´bsze?
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• Co przeszkadza wam w uczynieniu z Sabatu dnia o tak g∏´bokim znaczeniu,
jak byÊcie tego pragn´li? W jaki sposób staracie si´ pokonaç te przeszkody? W
jaki sposób szczegó∏owe planowanie mog∏oby wam pomóc wyeliminowaç lub
poradziç sobie z tymi przeszkodami?

5. Pan b∏ogos∏awi tych, którzy zachowujà dzieƒ Sabatu Êwi´tym.

• Przeczytaj z uczniami NiP 59:9, 13, 15–17. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa Pan obie-
cuje tym, którzy zachowujà dzieƒ Sabatu Êwi´tym? (Sporzàdê list´ odpowiedzi
na tablicy).

• W jaki sposób Êwi´cenie dnia Sabatu pomaga nam byç wolnymi od „skazy
Êwiata”? (NiP 59:9; przyk∏adowe odpowiedzi: pomaga nam odpokutowaç,
odnowiç przymierza, jakie zawarliÊmy podczas chrztu oraz pomaga skupiç
nasze myÊli na Bogu i rzeczach o wiecznym znaczeniu, zamiast na rzeczach
tego Êwiata).

• W jaki sposób zachowywanie Sabatu pomaga nam otrzymaç pe∏ni´ radoÊci,
jak obieca∏ Pan w NiP 59:13? W jaki sposób w∏aÊciwe przestrzeganie Sabatu
pomog∏o wam czuç si´ wzmocnionymi fizycznie i duchowo? W jaki sposób
pomog∏o wam byç bardziej wydajnymi w pozosta∏e dni tygodnia?

• Pan obieca∏, ˝e ci, którzy zachowujà dzieƒ Sabatu, otrzymajà „[pe∏ni´] ziemi”
oraz „dobre rzeczy [...] ziemi” (zob. NiP 59:16–17; zob. tak˝e Izajasz 58:14).
Jak zaobserwowaliÊcie wype∏nianie tej obietnicy?

• W jaki inny sposób wy i wasze rodziny zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, gdy
zachowywaliÊcie dzieƒ Sabatu Êwi´tym?

• Pan objawi∏, ˝e Sabat powinien byç dniem „[radowania] si´” (NiP 59:14).
Izajasz powiedzia∏, ˝e powinniÊmy „[nazywaç] sabat rozkoszà” (Izajasz 58:13).
Czy Sabat wydawa∏ wam si´ kiedykolwiek bardziej dniem pe∏nym zakazów
ni˝ rozkoszà? Jak mo˝emy sprawiç, by Sabat sta∏ si´ dniem radowania i „roz-
koszà” w naszym ˝yciu? (Jednà z metod jest skupianie si´ na tym, co powin-
niÊmy robiç, a nie na tym, czego nie powinniÊmy robiç).

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby przyjrzeli si´ swojemu ˝yciu i ocenili, w jaki sposób mogà
udoskonaliç swoje przestrzeganie Sabatu. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e kiedy b´dà zacho-
wywaç ten dzieƒ Êwi´tym, Pan b´dzie ich b∏ogos∏awi∏ wi´kszà si∏à duchowà i
radoÊcià.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Sugestie dla osób, które muszà pracowaç w niedziele

WyjaÊnij, ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni dok∏adaç wszelkich staraƒ, by wybraç
etat, który nie wymaga od nich pracy w niedziele. Jednak zdarzajà si´ wypadki,
kiedy pracodawca wymaga pracy w niedziele. Zapytaj, czy któryÊ z uczniów przy-
pomina sobie takà sytuacj´ w swoim ˝yciu lub któregoÊ z cz∏onków jego rodziny.
Omówcie, w jaki sposób zachowaç ducha Sabatu na tyle, na ile to tylko mo˝liwe

96



w danej sytuacji. Zasugeruj uczniom, by powiedzieli swoim pracodawcom o
pragnieniu Êwi´cenia dnia Sabatu. (JeÊli nauczasz m∏odzie˝, zobacz broszurk´
Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, strony 32–33 [36550 166]).

2. Pan b∏ogos∏awi nas zbiorowo, kiedy zachowujemy dzieƒ Sabatu Êwi´tym

Oprócz tego, ˝e Pan b∏ogos∏awi nas indywidualnie, kiedy Êwi´cimy dzieƒ Sabatu,
b∏ogos∏awi nas te˝ zbiorowo. Mo˝e, na przyk∏ad, pob∏ogos∏awiç nas jako KoÊció∏
lub spo∏ecznoÊç. To podkreÊla, jak wa˝ne jest, abyÊmy jednoczyli si´ w przestrzega-
niu dnia Sabatu.
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Lekcja

17
Prawo dziesi´ciny 

i prawo postu

Cel Pomoc uczniom we wzmocnieniu ich pragnienia, by p∏aciç pe∏nà dziesi´cin´ i
przestrzegaç prawa postu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych:

a. Nauki i Przymierza 59:13–14, 21; 119; 120.
b. Ks. Izajasza 58:6–12; Ks. Malachiasza 3:8–12 lub 3 Nefi 24:8–12; Ew.

Mateusza 6:16–18 lub 3 Nefi 13:16–18 (fragmenty uzupe∏niajàce).

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi przy-
nieÊ na lekcj´ troch´ pieni´dzy.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ pieniàdze.

• Co te pieniàdze mogà symbolizowaç?

Pozwól, by uczniowie krótko wyrazili swoje sugestie. Nast´pnie zwróç uwag´ na
to, ˝e pieniàdze mogà symbolizowaç wiele ró˝nych rzeczy, w zale˝noÊci od tego,
do czego zostanà u˝yte. Mogà, na przyk∏ad, byç symbolem dóbr materialnych,
w∏adzy, chciwoÊci lub prostych ˝yciowych potrzeb.

Na zakoƒczenie dyskusji podkreÊl, ˝e pieniàdze u˝yte w pewien okreÊlony sposób,
nawet jeÊli to niewielkie kwoty, mogà symbolizowaç nasze pragnienie, by pomagaç
w budowie królestwa Boga. Mogà symbolizowaç naszà trosk´ o innych. Mogà rów-
nie˝ wyra˝aç naszà wiar´, pos∏uszeƒstwo i mi∏oÊç do Pana. WyjaÊnij, ˝e podczas tej
lekcji b´dziecie omawiaç, w jaki sposób mo˝emy budowaç królestwo i s∏u˝yç
innym, p∏acàc dziesi´cin´ i ofiary postne.

Dyskusja i 
zastosowanie

Ta lekcja zawiera wi´cej materia∏u ni˝ mo˝na omówiç podczas jednych zaj´ç.
Wybierz z modlitwà te fragmenty pism Êwi´tych, pytania i inne materia∏y lekcyjne,
które najpe∏niej zaspokojà potrzeby twoich uczniów.



1. Pan nakaza∏ nam p∏aciç dziesi´cin´. Obiecuje On wielkie b∏ogos∏awieƒ-
stwa tym, którzy sà pos∏uszni temu przykazaniu.

Jak Pan definiuje dziesi´cin´

• Prorok Józef Smith otrzyma∏ objawienie dotyczàce dziesi´ciny 8 lipca 1838
roku w Far West, w stanie Missouri. Przeczytaj z uczniami NiP 119:3–4. Jak
Pan definiuje dziesi´cin´ zgodnie z tym, co jest objawione w tych wersetach?

Przytocz poni˝sze wypowiedzi, by pomóc uczniom w zrozumieç, co oznacza
pe∏na dziesi´cina:

Rada Prezydenta KoÊcio∏a poda∏a nast´pujàcà definicj´ dziesi´ciny: „Najprostszà
definicjà, jakà dysponujemy, jest definicja dana przez samego Pana, czyli ˝e
cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni zap∏aciç ‘jednà dziesiàtà swego rocznego zysku’,
przez który nale˝y rozumieç dochód. Nikt nie ma prawa sporzàdzaç ˝adnych
innych definicji” (List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 19 marca 1970).

Prezydent Joseph Fielding Smith z Kworum Dwunastu wyjaÊni∏: „To niesamo-
wite, jak wiele wymówek i interpretacji mo˝na stworzyç w odniesieniu do tego,
co oznacza jedna dziesiàta. [...] Napisano jednak, ˝e jakà miarkà odmierzamy,
takà i nam odmierzà. JeÊli skàpimy Panu, On mo˝e poskàpiç nam, czyli innymi
s∏owy, wstrzyma swe b∏ogos∏awieƒstwa” (Church History and Modern Revelation,
2 tomy [1953], 2:92).

Obietnice Pana dla tych, którzy p∏acà dziesi´cin´

• Przeczytaj z uczniami Ks. Malachiasza 3:8–9 oraz 3 Nefi 24:8–9. W jakim sen-
sie „[okradamy] Boga”, kiedy nie p∏acimy swoich dziesi´cin i ofiar? (Podczas
omawiania tego pytania mo˝esz przeczytaç z uczniami NiP 59:21 i 104:14).

• Przeczytaj z uczniami Ks. Malachiasza 3:10–12 oraz 3 Nefi 24:10–12. Co Pan
obiecuje tym, którzy p∏acà dziesi´cin´? (Sporzàdê na tablicy list´ odpowiedzi
uczniów).

Starszy John A. Widtsoe z Kworum Dwunastu mówi∏ o duchowych b∏ogos∏a-
wieƒstwach, które przychodzà w wyniku p∏acenia dziesi´ciny:

„Osoba p∏acàca dziesi´cin´ ustanawia relacj´ z Panem. To najwi´ksza nagroda.
Pos∏uszeƒstwo prawu dziesi´ciny, jak i ka˝demu innemu prawu, przynosi g∏´-
bokà, wewn´trznà radoÊç, satysfakcj´ i zrozumienie, jakiego nie mo˝na zdobyç
w ˝aden inny sposób. Cz∏owiek staje si´, choç skromnym, to jednak prawdzi-
wym partnerem Pana w tym ogromnym, wiecznym planie, wytyczonym dla
zbawienia ludzkoÊci. Zasady prawdy stajà si´ prostsze do poj´cia, a stosowanie
ich w ˝yciu ∏atwiejsze do osiàgni´cia. Mi´dzy cz∏owiekiem a Jego Stwórcà rodzi
si´ nowa bliskoÊç. ¸atwiej si´ modliç. WàtpliwoÊci rozwiewajà si´, wiara wzrasta,
a pewnoÊç i odwaga unoszà dusz´. Wyostrza si´ duchowy zmys∏, a g∏os wieczno-
Êci dociera wyraêniej. Cz∏owiek upodabnia si´ do swojego Ojca w Niebie” (w
Desert News, 16 maja 1936, Church Section, 5).

Poni˝sza historia opowiedziana przez Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Aposto∏ów pokazuje, jak mo˝emy otrzymywaç doczesne b∏ogos∏a-
wieƒstwa, gdy p∏acimy dziesi´cin´:
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„Podczas II wojny Êwiatowej moja owdowia∏a matka utrzymywa∏a trójk´ ma∏ych
dzieci ze skromniutkiej pensji nauczycielki. Kiedy uÊwiadomi∏em sobie, ˝e bra-
kuje nam tak wielu po˝àdanych rzeczy, bo nie mamy dosyç pieni´dzy, zapyta-
∏em mamy, dlaczego tak du˝à cz´Êç swojej pensji oddaje jako dziesi´cin´. Nigdy
nie zapomn´ jej wyjaÊnienia: ‘Dallin, byç mo˝e sà ludzie, którzy poradzà sobie
bez p∏acenia dziesi´ciny, ale my nie. Pan zdecydowa∏ si´ zabraç waszego ojca i
pozostawi∏ mnie, ˝ebym was wychowywa∏a. Nie mog´ tego zrobiç bez b∏ogos∏a-
wieƒstw Pana, a zdobywam te b∏ogos∏awieƒstwa, p∏acàc uczciwà dziesi´cin´.
Kiedy p∏ac´ swà dziesi´cin´, mam obietnic´ Pana, ˝e b´dzie nas b∏ogos∏awi∏, a
nam potrzeba tych b∏ogos∏awieƒstw, je˝eli mamy przetrwaç’” (w: Conference
Report, kwiec. 1994, 43–44 lub Ensign, maj 1994, 33).

• W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy przestrzegaliÊcie prawa dzie-
si´ciny? (PoproÊ uczniów, by powiedzieli, jak zostali pob∏ogos∏awieni docze-
Ênie i duchowo).

Powody, by p∏aciç dziesi´cin´

PodkreÊl, ˝e powinniÊmy p∏aciç dziesi´cin´, poniewa˝ kochamy Pana i mamy
wiar´ w Niego, a nie tylko dlatego, ˝e potrzebujemy b∏ogos∏awieƒstw.

• W jaki sposób p∏acenie dziesi´ciny jest wyrazem naszej mi∏oÊci do Pana? Jak
ono wp∏ywa na naszà relacj´ z Panem?

• Starszy Joseph B. Whirtlin z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e „p∏acenie dzie-
si´ciny jest mniej zwiàzane z pieni´dzmi, a bardziej z wiarà” (w: Conference
Report, kwiec. 1990, 41 lub Ensign, maj 1990, 32). W jakim sensie p∏acenie
dziesi´ciny ma wi´kszy zwiàzek z wiarà ni˝ pieni´dzmi?

• Dlaczego p∏acenie dziesi´ciny jest czasem wyzwaniem? Co mo˝emy zrobiç, by
sprostaç temu wyzwaniu? (PoproÊ uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach,
kiedy oni sami lub ktoÊ, kogo znajà musia∏ pokonaç przeszkody, aby zap∏aciç
dziesi´cin´).

Wykorzystanie funduszy pochodzàcych z dziesi´ciny

• Kto decyduje, na co zostanà wydane fundusze pochodzàce z dziesi´ciny? (Zob.
NiP 120. PodkreÊl, ˝e w tym objawieniu wyra˝enie „[biskup] i jego [rada]”
odnosi si´ do Przewodniczàcej Rady Biskupiej. Wyra˝enie „[wy˝sza rada]” odnosi
si´ do Kworum Dwunastu Aposto∏ów. Rada Prezydenta KoÊcio∏a, Kworum
Dwunastu oraz Przewodniczàca Rada Biskupia stanowià Rad´ ds. Zarzàdzania
Dziesi´cinà).

Prezydent Gordon B. Hinckley przemawia∏ o tym, jak wielki szacunek ma Rada
ds. Zarzàdzania Dziesi´cinà do funduszy pochodzàcych z dziesi´ciny:

„Na kredensie za moim biurkiem trzymam wdowi grosz, który wiele lat temu
otrzyma∏em w Jerozolimie, aby zawsze i stale przypomina∏ mi o Êwi´toÊci fun-
duszy, z jakimi mamy do czynienia. Te pieniàdze pochodzà od wdowy; sà jej
ofiarà tak samo jak dziesi´cina bogacza i majà byç wykorzystane dla celów Pana
z równà troskà i rozwagà. Traktujemy je z wielkà ostro˝noÊcià, chronimy je i sta-
ramy si´ ze wszystkich si∏ dopilnowaç, by zosta∏y u˝yte w taki sposób, jak czu-
jemy, ˝e wykorzysta∏by je Pan, by budowaç Swoje dzie∏o i ulepszaç lud” (w:
Conference Report, paêdz. 1996, 69 lub Ensign, list. 1996, 50).

• Do czego wykorzystywane sà fundusze pochodzàce z dziesi´ciny?
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Starszy Dallin H. Oaks wyjaÊni∏: „Fundusze [pochodzàce z dziesi´ciny] sà wyda-
wane na budow´ i utrzymanie Êwiàtyƒ oraz domów spotkaƒ, na prowadzenie
pracy misjonarskiej na ca∏ym Êwiecie, na t∏umaczenie i drukowanie pism Êwi´-
tych, na zapewnianie Êrodków, by odkupiç zmar∏ych, na pokrywanie kosztów
religijnej edukacji oraz na inne cele koÊcielne wybrane przez wyznaczone s∏ugi
Pana” (w: Conference Report, kwiec. 1994, 46 lub Ensign, maj 1994, 35).

Zach´ç uczniów, by zastanowili si´ nad wypowiedzià Starszego Oaksa i rozwa˝yli,
w jaki sposób ich ˝ycie zosta∏o b∏ogos∏awione dzi´ki Êwiàtyniom, domom spotkaƒ,
pracy misjonarskiej, pismom Êwi´tym, pracy dla odkupienia zmar∏ych oraz dzi´ki
seminarium i instytutowi. PodkreÊl, ˝e najwi´ksze b∏ogos∏awieƒstwa, jakie mo˝emy
otrzymaç, sà bezpoÊrednio powiàzane z pos∏uszeƒstwem prawu dziesi´ciny.
Rozwa˝ajàc te b∏ogos∏awieƒstwa widzimy, ˝e Pan naprawd´ „[otwiera okna niebie-
skie] i [...] [wylewa] [...] b∏ogos∏awieƒstwa ponad miar´” (Ks. Malachiasza 3:10; zob.
tak˝e 3 Nefi 24:10).

2. Pan nakaza∏ nam, abyÊmy poÊcili i p∏acili hojne ofiary postne.

WyjaÊnij, ˝e kolejnym prawem, które Pan przywróci∏ w ostatnich dniach jest
prawo postu. B´dàc pos∏uszni temu prawu jako KoÊció∏, poÊcimy raz w miesiàcu,
zazwyczaj w pierwszà niedziel´ miesiàca. JesteÊmy nauczani, ˝e w∏aÊciwe prze-
strzeganie dnia postu oznacza obejÊcie si´ bez jedzenia i picia przez dwa kolejne
posi∏ki oraz obecnoÊç na spotkaniu postnym po∏àczonym ze sk∏adaniem Êwia-
dectw. Mo˝esz podkreÊliç, ˝e poza poszczeniem w dni postne mo˝emy poÊciç
przez rozsàdny czas, kiedykolwiek odczujemy ku temu szczególnà potrzeb´.

PodkreÊl, ˝e post to coÊ wi´cej ni˝ tylko obywanie si´ bez jedzenia. Post mo˝e
byç radosnym prze˝yciem, gdy poÊcimy z intencjà, przygotowujemy si´ do
postu i modlimy si´. Napisz na tablicy: Intencja, Przygotowanie, Modlitwa.

• W jakiej intencji mo˝na poÊciç? (Przyk∏adowe odpowiedzi: mo˝emy poÊciç po
to, by bardziej zbli˝yç si´ do Pana, by otrzymaç przewodnictwo, by zwi´kszyç
naszà duchowà si∏´, by si´ ukorzyç, by podporzàdkowaç nasze cielesne ape-
tyty duchowi, by pokonaç pokusy i s∏aboÊci, by wzmocniç swoje Êwiadectwo
i poprosiç Pana o b∏ogos∏awieƒstwa dla innych). W jakim sensie poszczenie
w okreÊlonej intencji nada∏o waszym postom g∏´bsze znaczenie?

• Co mo˝emy zrobiç, aby przygotowaç si´ do postu? W jakim sensie nasz post
ma wi´ksze znaczenie, kiedy si´ do niego przygotujemy?

• PowinniÊmy modliç si´, kiedy rozpoczynamy post, w jego trakcie oraz na
zakoƒczenie. Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy modlili si´, kiedy poÊcimy?

• Przeczytaj z uczniami NiP 59:13–14 oraz Ew. Mateusza 6:16–18 lub 3 Nefi
13:16–18. Jak powinniÊmy si´ zachowywaç, gdy poÊcimy, zgodnie z tym, co
zapisano w tych fragmentach pism Êwi´tych? Dlaczego, waszym zdaniem,
post porównywany jest do radoÊci i radowania si´? Co uczyniliÊcie, aby post
by∏ dla was radosnym doÊwiadczeniem?

WyjaÊnij, ˝e w niedziel´ postnà w∏aÊciwy post oznacza przekazanie hojnej ofiary
postnej, aby pomóc w opiece nad potrzebujàcymi. Ofiary postne sà w pierwszym
rz´dzie u˝ywane w celu pomocy cz∏onkom we w∏asnym okr´gu czy paliku.
Biskupi mogà wykorzystaç te Êrodki, by zapewniç potrzebujàcym jedzenie, schro-
nienie, ubranie i inne rzeczy niezb´dne do ˝ycia.

Lekcja 17
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• Dlaczego przekazywanie ofiary postnej jest wa˝nà cz´Êcià ˝ycia zgodnie z pra-
wem postu? (Przyk∏adowe odpowiedzi: przekazujàc ofiary postne s∏u˝ymy
bliênim i okazujemy mi∏oÊç ludziom w potrzebie).

• Jak hojni powinniÊmy byç, p∏acàc ofiary postne?

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Czasami bywamy nieco zbyt skàpi
[niech´tni, by si´ dzieliç] i wyliczamy, ˝e na Êniadanie zjedliÊmy jedno jajko,
które kosztowa∏o tyle a tyle centów, a potem tyle samo dajemy Panu. Sàdz´, ˝e
jeÊli jesteÊmy dobrze sytuowani, a wielu z nas jest, powinniÊmy byç bardzo, bar-
dzo hojni [...] i dawaç zamiast sumy, jakà zaoszcz´dziliÊmy na naszych dwóch
opuszczonych posi∏kach, o wiele, wiele wi´cej — jeÊli mo˝emy sobie na to
pozwoliç to nawet dziesi´ç razy wi´cej” (w: Conference Report, kwiec. 1974,
184).

• Jakie skutki niesie ze sobà sk∏adanie hojnych ofiar postnych? (Zob. Izajasz
58:6–7 oraz poni˝szy cytat).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Zastanówcie si´ [...], co by si´ sta∏o,
gdyby zasad dnia postu i ofiar postnych przestrzegano na ca∏ym Êwiecie.
G∏odni zostaliby nakarmieni, nadzy odziani, a bezdomni mieliby schronienie.
L˝ejsze by∏oby jarzmo podatków. Ofiarodawca nie cierpia∏by, lecz by∏by b∏ogo-
s∏awiony dzi´ki swej niewielkiej wstrzemi´êliwoÊci. Serca ludzi we wszystkich
zakàtkach wype∏ni∏aby nowa, bezinteresowna troska” (w: Conference Report,
kwiec. 1991, 73 lub Ensign, maj 1991, 52–53).

• Przeczytaj z uczniami Ks. Izajasza 58:8–12. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa obieca∏ Pan
tym, którzy zachowujà prawo postu? W jaki sposób post pomóg∏ wam? W
jaki sposób mo˝emy z wi´kszà gorliwoÊcià ˝yç zgodnie z prawem postu?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e, kiedy wiernie p∏acimy dziesi´cin´, pomagamy w budowaniu króle-
stwa Bo˝ego. Dawanie hojnych ofiar postnych to jeden ze sposobów na pokaza-
nie, ˝e jesteÊmy uczniami Zbawiciela, który powiedzia∏: „Zaprawd´, powiadam
wam, cokolwiek uczyniliÊcie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
uczyniliÊcie” (Ew. Mateusza 25:40).

Zach´ç uczniów, by p∏acili pe∏nà dziesi´cin´ i przestrzegali prawa postu. Z∏ó˝
Êwiadectwo zgodnie z podszeptem Ducha.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Grupowe dyskusje i prezentacje

Podziel uczniów na cztery ma∏e grupy. Przydziel ka˝dej grupie przygotowanie
prezentacji w oparciu o fragmenty pism Êwi´tych oraz pytania z ka˝dej cz´Êci
lekcji.

2. Uczynienie p∏acenia dziesi´ciny i ofiar naszym pierwszym finansowym
zobowiàzaniem

Podziel si´ poni˝szà radà, jakiej udzieli∏ Starszy Marvin J. Ashton z Kworum
Dwunastu:
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„Udane zarzàdzanie finansami w ka˝dym domu ÂwDO zaczyna si´ od zap∏ace-
nia pe∏nej dziesi´ciny. JeÊli zap∏acenie naszej dziesi´ciny i ofiar to pierwsze
zobowiàzanie, które wype∏niamy po otrzymaniu ka˝dego czeku z wyp∏atà, wzro-
Ênie nasze zobowiàzanie, by byç pos∏usznym temu prawu ewangelii, a zmniejszy
si´ prawdopodobieƒstwo nietrafionych inwestycji finansowych. Bezzw∏oczne
p∏acenie dziesi´ciny Temu, który nie pojawia si´ co miesiàc, aby nas sprawdzaç,
nauczy nas i nasze dzieci, abyÊmy byli tym bardziej uczciwi wobec tych, którzy
sà fizycznie blisko nas” (One for the Money: Guide to Family Finance [broszura,
1992], 3).

3. Dawanie wa˝niejsze ni˝ otrzymywanie

Daj ka˝demu z uczniów kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ ich,
aby sporzàdzili list´ rzeczy, na które zazwyczaj wydajà pieniàdze. Rzuç im
wyzwanie, aby przez nast´pny miesiàc notowali swoje wydatki, a potem ocenili,
o ile hojniejsi mogliby byç wobec potrzebujàcych.

• W jaki sposób m∏odzie˝ KoÊcio∏a mo˝e troszczyç si´ o biednych i potrzebu-
jàcych? (JeÊli nauczasz m∏odzie˝, zach´ç ich, aby s∏u˝yli i p∏acili ofiary postne.
Mo˝esz tak˝e podkreÊliç, ˝e posiadacze Kap∏aƒstwa Aarona cz´sto pomagajà
biskupowi w sprawach doczesnych, mi´dzy innymi zbierajà ofiary postne).
Co mogà zrobiç rodzice, aby zach´ciç dzieci do pomagania biednym i potrzebu-
jàcym?

4. „Ochotnego dawc´ Bóg mi∏uje” (II List do Koryntian 9:7)

• Przeczytaj z uczniami II List do Koryntian 9:6–8. W jaki sposób mo˝emy stoso-
waç si´ do tej rady, p∏acàc nasze dziesi´ciny i ofiary? Dlaczego nasze nastawienie
i pobudki sà wa˝ne, kiedy p∏acimy dziesi´cin´ i ofiary?

5. Podà˝anie w czasie postu za przyk∏adem Zbawiciela 

WyjaÊnij, ˝e mo˝emy si´ wiele nauczyç z przyk∏adu, jaki Zbawiciel da∏, kiedy
poÊci∏ na pustyni:

a. Kiedy Jezus poÊci∏, to zgodnie z t∏umaczeniem Ew. Mateusza dokonanym
przez Józefa Smitha, „obcowa∏ z Bogiem” (TJS, Ew. Mateusza 4:2). Dla nas
post powinien byç czasem obcowania z Bogiem.

b. Po zakoƒczeniu postu Zbawiciel opar∏ si´ pokusom Szatana i „powróci∏ [...] w
mocy Ducha do Galilei” (Ew. ¸ukasza 4:2–14; zob. tak˝e Ew. Mateusza
4:3–11). Poprzez post mo˝emy zyskaç duchowà si∏´.

6. Post jako wyraz wdzi´cznoÊci

Podczas przemówienia na konferencji generalnej Prezydent Gordon B. Hinckley
odczyta∏ list napisany przez kobiet´, która wyra˝a∏a swà wdzi´cznoÊç dla Pana.
Autorka listu napisa∏a: „Wi´kszoÊç moich postów to posty dzi´kczynne” (w:
Conference Report, paêdz. 1994, 90 lub Ensign, list. 1994, 54). Podziel si´ poni˝-
szymi przyk∏adami postów „wdzi´cznoÊci”:

26 grudnia 1842 r. w Nauvoo, w stanie Illinois, Prorok Józef Smith zosta∏ niespra-
wiedliwie aresztowany i zabrany do miejscowoÊci Springfield. Zarzuty przeciw
niemu wycofano 6 stycznia 1843 r., co pozwoli∏o mu powróciç do Nauvoo. Aby
to uczciç, Kworum Dwunastu wyznaczy∏o „dzieƒ pokory, postu, wychwalania,
modlitwy i wdzi´cznoÊci” (History of the Church, 5:209, 244, 248).

Lekcja 17
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Matka niepokoi∏a si´, ˝e jej syn, który s∏u˝y∏ na pe∏noetatowej misji, nie ma
wystarczajàco silnego Êwiadectwa, by pomog∏o mu ono przetrwaç trudne chwile,
jakie mo˝e napotkaç. Potem otrzyma∏a wiadomoÊç o jego sukcesach na misji. Z
sercem przepe∏nionym wdzi´cznoÊcià poÊci∏a tylko i wy∏àcznie po to, by podzi´ko-
waç Panu za to, ˝e jej syn pragnie byç przyk∏adnym misjonarzem. Kiedy syn
dowiedzia∏ si´ o dzi´kczynnym poÊcie swojej mamy, postanowi∏ pracowaç jeszcze
ci´˝ej, aby staç si´ takim misjonarzem, jakiego wymarzy∏a sobie jego matka.

PoproÊ uczniów, by zastanowili si´, co by czuli, gdyby jedynym celem ich postu
by∏o wyra˝enie wdzi´cznoÊci Panu. Zasugeruj, aby nadchodzàcy post poÊwi´cili,
by wyraziç Panu wdzi´cznoÊç. Zach´ç ich, aby to doÊwiadczenie opisali w swo-
ich dziennikach.

7. Prezentacje wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53912), rozwa˝ pokazanie podczas omawiania dziesi´ciny pre-
zentacji „Okna niebios”; projekcja trwa 11 minut.

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Family Home Evening Video Supplement (53276),
rozwa˝ pokazanie prezentacji „Prawo postu”; projekcja trwa 4 minuty.
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Lekcja

18
„Ustanówcie [...] dom Boga”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, jak wa˝ne sà Êwiàtynie i zach´cenie ich, aby
poszukiwali b∏ogos∏awieƒstw Êwiàtynnych w swoim w∏asnym ˝yciu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 95; 109; 110.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze materia∏y, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Zdj´cia Âwiàtyni Kirtland (62431; Ewangelia w malarstwie 500)
oraz innej Êwiàtyni.

4. Przygotuj si´, aby uczniowie odÊpiewali „Duch Bo˝y jak p∏omieƒ najÊwi´tszy”,
jeÊli zaplanujesz wykorzystanie go podczas lekcji (Hymny oraz pieÊni dla dzieci,
50). Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie jednego ucznia lub ich grup´.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zapisz na tablicy nast´pujàce pytania tak, aby uczniowie widzieli je, wchodzàc
do sali:

Ile Êwiàtyƒ zbudowa∏ lud przymierza z Panem przed tà dyspensacjà?

Ile Êwiàtyƒ zosta∏o zbudowanych lub zaplanowanych w czasach Proroka Józefa
Smitha?

Bez dyskutowania na temat tych pytaƒ wyjaÊnij, ˝e znane nam sà tylko cztery
Êwiàtynie, jakie lud przymierza z Panem zbudowa∏ przed tà dyspensacjà. Pierwsza
to Êwiàtynia zbudowana w czasach Salomona, którà dwukrotnie odbudowywano
i by∏a znana w ró˝nych okresach jako Êwiàtynia Zerubbabela i Êwiàtynia Heroda.
Pozosta∏e trzy wspomina Ksi´ga Mormona: Êwiàtynia zbudowana przez Nefiego
(2 Nephi 5:16), Êwiàtynia w kraju Zarahemla, z której król Beniamin wyg∏osi∏ swà
ostatnià mow´ (Mosjasz 1:10; 2:1) oraz Êwiàtynia w kraju ObfitoÊç, gdzie ludzie
zgromadzili si´ przed pojawieniem si´ zmartwychwsta∏ego Pana (3 Nefi 11:1).

WyjaÊnij, ˝e w czasach Proroka Józefa Smitha zosta∏o zbudowanych lub zaplano-
wanych pi´ç Êwiàtyƒ: w Kirtland, Independence, Far West, Adam-ondi-Ahman i w
Nauvoo.

• Ile jest obecnie Êwiàtyƒ dzia∏ajàcych i w budowie?



PodkreÊl, ˝e Prorok Józef Smith by∏ budowniczym Êwiàtyƒ. To poprzez niego
wype∏ni∏o si´ proroctwo Malachiasza o powrocie Eliasza (Ks. Malachiasz 3:23–24;
NiP 110:13–16). KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich nadal jest
koÊcio∏em budujàcym Êwiàtynie.

Ta lekcja mówi o Âwiàtyni Kirtland, pierwszej Êwiàtyni wybudowanej w tej dys-
pensacji.

Dyskusja i 
zastosowanie

Ta lekcja zawiera wi´cej materia∏u ni˝ mo˝na omówiç podczas jednych zaj´ç.
Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów.

1. Pan nakaza∏ Âwi´tym budow´ Êwiàtyni w Kirtland.

Nauczaj i omów NiP 95. WyjaÊnij, ˝e Êwiàtynie sà niezb´dnà cz´Êcià ewangelii
Jezusa Chrystusa. W grudniu 1832 r. Pan nakaza∏ Âwi´tym budow´ Êwiàtyni w
Kirtland, w stanie Ohio (NiP 88:119; 109:2; poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Kirtland).
Pi´ç miesi´cy póêniej Âwi´ci zrobili niewiele, by wype∏niç to przykazanie, wi´c
Pan wezwa∏ ich do pokuty i przyspieszenia ich prac (NiP 95). Cztery dni póêniej
m´˝czyêni zacz´li Êciàgaç kamienne bloki i kopaç do∏y, przygotowujàc si´ do
budowy Êwiàtyni.

• Przeczytaj z uczniami NiP 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8. Czego te wersety uczà
na temat celów, dla jakich budowano Êwiàtyni´ Kirtland? (Sporzàdê na
tablicy list´ odpowiedzi uczniów. WyjaÊnij, ˝e Êwiàtynia Kirtland nie przypo-
mina∏a dzisiejszych Êwiàtyƒ, gdzie dokonuje si´ obrz´dów zbawienia za
˝ywych i umar∏ych. Pan przywróci∏ obrz´dy Êwiàtynne kilka lat póêniej, kiedy
Âwi´ci byli w Nauvoo).

• Co Pan objawi∏ Józefowi Smithowi odnoÊnie tego, jak ma byç zbudowana
Êwiàtynia Kirtland? (Zob. NiP 95:13–17 oraz poni˝sze cytaty).

Niektórzy pracownicy proponowali zbudowanie Êwiàtyni z drewnianych bali
lub p∏yt. Lecz Józef Smith odpowiedzia∏: „Czy mamy [...] zbudowaç naszemu
Bogu dom z bali? Nie. [...] Mam plan domu Pana, który On sam mi da∏, a wy
wkrótce przekonacie si´, jaka jest ró˝nica mi´dzy naszymi obliczeniami, a
tym, jak On pojmuje rzeczy” (cytowane w: Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, wyd. Preston Nibley [1958], 230).

Pan objawi∏ Swe plany budowy Âwiàtyni Kirtland w wizji danej Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a (Józefowi Smithowi, Sidneyowi Rigdonowi i Frederickowi
G. Williamsowi). Prezydent Frederick G. Williams powiedzia∏, ˝e kl´czeli oni
razem w modlitwie, a model budynku „ukaza∏ si´ w zasi´gu wzroku. [...] Gdy
ju˝ przyjrzeliÊmy si´ dobrze, jak wyglàda∏ z zewnàtrz, zda∏o si´, ˝e budynek
sp∏ynà∏ wprost na nas ”. Gdy ukoƒczono budow´ Êwiàtyni, Frederick G.
Williams powiedzia∏, ˝e wyglàda∏a ona dok∏adnie tak, jak w wizji. (W: The
Revelations of the Prophet Joseph Smith, wyb. Lyndon W. Cook [1981], 198).

Mo˝esz podkreÊliç, ˝e w dzisiejszych czasach Rada Prezydenta KoÊcio∏a, poprzez
objawienia, decyduje, kiedy i gdzie b´dà budowane Êwiàtynie.

2. Âwi´ci byli b∏ogos∏awieni za wielkie poÊwi´cenie przy budowie Êwiàtyni.

• WyjaÊnij, ˝e Âwiàtynia Kirtland by∏a pierwszà Êwiàtynià zbudowanà w tej dys-
pensacji. Jakie przeszkody i ofiary by∏y zwiàzane z budowà tej Êwiàtyni? (Zob.
NiP 109:5 oraz Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3).

106



• W jaki sposób Âwi´ci byli b∏ogos∏awieni za poÊwi´cenie, jakiego dokonali przy
budowie Âwiàtyni Kirtland? (Zob. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3).

• Powiedzcie, opierajàc si´ na w∏asnych spostrze˝eniach, jakich ofiar dokonujà
cz∏onkowie KoÊcio∏a, aby otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtynne lub uczestni-
czyç w pracy Êwiàtynnej? Jakich ofiar sami moglibyÊmy dokonaç, by uczestni-
czyç w pracy Êwiàtynnej?

Âwiàtynia Kirtland. By∏a to pierwsza Êwiàtynia wybudowana w tej dyspensacji; poÊwi´cono jà
w 1836 roku.

3. Józef Smith poÊwi´ci∏ Êwiàtyni´ Kirtland.

27 marca 1836 roku Prorok Józef Smith poÊwi´ci∏ Êwiàtyni´ Kirtland. Modlitwa
poÊwi´cajàca objawiona przez Pana zosta∏a zapisana w NiP 109. Nabo˝eƒstwo
poÊwi´cajàce trwa∏o siedem godzin, a towarzyszy∏o mu wielkie przelanie Ducha.
W jego programie by∏a modlitwa poÊwi´cajàca, Êpiewanie hymnów, sk∏adanie
Êwiadectw, rozdanie sakramentu, kazania oraz uroczyste zgromadzenie, podczas
którego cz∏onkowie wyrazili poparcie dla Józefa Smitha i pozosta∏ych przywód-
ców KoÊcio∏a. Nabo˝eƒstwo zakoƒczy∏o si´ wydaniem przez Âwi´tych Okrzyku
RadoÊci — przed podniesienie ràk wysoko nad g∏ow´ i trzykrotne zawo∏anie
„Hosanna, hosanna, hosanna Bogu i Barankowi, amen, amen i amen” (History of
the Church, 2:427–428).

Mo˝esz poprosiç, aby uczniowie odÊpiewali hymn „Duch Bo˝y jak p∏omieƒ naj-
Êwi´tszy” (Hymny oraz pieÊni dla dzieci, 50), który Êpiewano podczas poÊwi´cenia
Âwiàtyni Kirtland. Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie jednego ze swoich
uczniów lub grup´.

• Dlaczego poÊwi´camy Êwiàtynie? Czym Êwiàtynie ró˝nià si´, kiedy zostanà
poÊwi´cone? JeÊli któryÊ z uczniów by∏ obecny podczas poÊwi´cenia Êwiàtyni,
poproÊ go, aby opowiedzia∏ o zwiàzanych z tym przemyÊleniach i wra˝eniach.
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• Jakie duchowe wizje towarzyszy∏y poÊwi´ceniu Êwiàtyni Kirtland? (Zob. Nasze
dziedzictwo, rozdzia∏ 3).

• WyjaÊnij, ˝e w modlitwie poÊwi´cajàcej Prorok podkreÊli∏ obowiàzki, jakie
cz∏onkowie KoÊcio∏a majà wobec Êwiàtyni. O jakich obowiàzkach mówi∏?
(Niektóre sà wymienione w poni˝szych fragmentach pism Êwi´tych. Wybierz
kilka fragmentów do przeczytania i omówienia z uczniami. Sporzàdê list´
odpowiedzi na tablicy).

a. NiP 109:7, 14. (PowinniÊmy pilnie szukaç wiedzy przez nauk´ i przez
wiar´). Dlaczego jest to wa˝ny obowiàzek w odniesieniu do Êwiàtyni?

b. NiP 109:9, 17–19. (Nasze wejÊcia, wyjÊcia i pozdrowienia majà byç w imi´
Pana). W jaki sposób mo˝emy spe∏niç ten obowiàzek?

c. NiP 109:20–21. (Musimy byç czyÊci i godni, by wejÊç do Êwiàtyni).
Dlaczego konieczne jest, abyÊmy byli godni, kiedy wchodzimy do Êwià-
tyni? (Zob. NiP 97:15–17). W jaki sposób weryfikujemy, czy jesteÊmy
godni, by wejÊç do domu Pana? (W czasie wywiadu przed otrzymaniem
rekomendacji Êwiàtynnej).

d. NiP 109:23. (PowinniÊmy opuszczaç Êwiàtyni´, niosàc radosnà nowin´
ewangelii na wszystkie kraƒce ziemi). W jaki sposób ucz´szczanie do Êwià-
tyni mo˝e nas do tego inspirowaç?

• WyjaÊnij, ˝e w modlitwie poÊwi´cajàcej Prorok modli∏ si´ o wiele wspania∏ych
b∏ogos∏awieƒstw. O jakie b∏ogos∏awieƒstwa si´ modli∏? (Niektóre z tych b∏ogo-
s∏awieƒstw sà wymienione w poni˝szych fragmentach pism Êwi´tych. Wybierz
kilka fragmentów do przeczytania i omówienia z uczniami. Sporzàdê list´
odpowiedzi na tablicy).

a. NiP 109:15. (Lud Pana otrzyma pe∏ni´ Ducha Âwi´tego). Zach´ç uczniów,
aby opowiedzieli, w jaki sposób ucz´szczanie do Êwiàtyni zwi´kszy∏o wp∏yw
Ducha w ich ˝yciu.

b. NiP 109:22. (Lud Pana wyjdzie ze Êwiàtyni uzbrojony mocà i b´dà si´ nim
opiekowaç anio∏y). Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami,
gdy czuli si´ uzbrojeni mocà po pobycie w Êwiàtyni.

c. NiP 109:25–26. (˚adna broƒ ani niegodziwoÊç nie przemo˝e ludu Pana). W
jaki sposób ucz´szczanie do Êwiàtyni mo˝e ochroniç nas przed z∏em?

d. NiP 109:32–33. (Pan zdejmie ze Swego ludu jarzmo ucisku). W jaki sposób
ucz´szczanie do Êwiàtyni pomog∏o wam pokonaç lub znosiç przeciwnoÊci?

e. NiP 109:36–37. (Nastàpi przelanie Ducha takie, jak w Dniu Zes∏ania Ducha
Âwi´tego; zob. Dzieje Apostolskie 2:1–4). Jeden z przejawów wype∏nienia
tej modlitwy mia∏ miejsce podczas spotkania kap∏aƒskiego w noc po
poÊwi´ceniu. Âwiàtyni´ wype∏ni∏ odg∏os pot´˝nego wiatru, a wielu braci
mówi∏o j´zykami, prorokowa∏o i mia∏o wizje (History of the Church, 2:428).

f. NiP 109:54–58. (Pan b´dzie mi∏osierny narodom ziemi, zmi´kczy serca
ludzi, by przygotowaç ich na przes∏anie ewangelii).

g. NiP 109:61–64, 67. (Rozpocznie si´ gromadzenie i odkupienie rozproszo-
nych dzieci Izraela). W jaki sposób praca Êwiàtynna pomaga wype∏niç te
b∏ogos∏awieƒstwa?

h. NiP 109:72–74. (KoÊció∏ Pana wype∏ni ca∏à ziemi´). W jaki sposób praca
Êwiàtynna pomaga wype∏niç to b∏ogos∏awieƒstwo?
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Prezydent Howard W. Hunter, czternasty Prezydent KoÊcio∏a, opisa∏ obietnice
zawarte w modlitwie poÊwi´cajàcej Âwiàtyni´ Kirtland jako „poruszajàce i
cudowne” („The Great Symbol of Our Membership”, Ensign, paêdz. 1994; 5).
Powiedzia∏, ˝e „nadal otrzymujemy [odpowiedzi] na t´ modlitw´ indywidualnie,
jako rodziny i jako lud, dzi´ki mocy kap∏aƒstwa, które Pan da∏ nam, abyÊmy
korzystali z niego w Jego Êwiàtyniach” (Ensign, paêdz. 1994; 4).

4. Pan przyjà∏ Âwiàtyni´ Kirtland, a staro˝ytni prorocy przywrócili klucze
kap∏aƒstwa.

Nauczaj i omów NiP 110. WyjaÊnij, ˝e Pan wype∏ni∏ Swà obietnic´ i kiedy budowa
Âwiàtyni Kirtland zosta∏a ukoƒczona, obdarowa∏ Swe s∏ugi mocà z wysokoÊci (NiP
95:8). Moc tego obdarowania wiàza∏a si´ z ukazaniem w Êwiàtyni Zbawiciela, prze-
laniem Ducha, wieloma objawieniami oraz przywróceniem kluczy kap∏aƒstwa
przez Moj˝esza, Eliasza i proroka Eliasza. Dzi´ki tym Êwi´tym doÊwiadczeniom i
kluczom s∏udzy Paƒscy mogli kontynuowaç Jego dzie∏o z wi´kszà mocà i upowa˝-
nieniem.

• W jaki sposób Prorok Józef Smith opisa∏ pojawienie si´ Zbawiciela w Êwiàtyni
Kirtland? (Zob. NiP 110:1–3). Co powiedzia∏ o Sobie Zbawiciel? (Zob. NiP
110:4). Co powiedzia∏ Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery na temat
Êwiàtyni? (Zob. NiP 110:6–10).

• Jakie klucze kap∏aƒstwa zosta∏y przywrócone przez Moj˝esza, Eliasza i proroka
Eliasza? (Zob. NiP 110:11–16). Jakie b∏ogos∏awieƒstwa i obowiàzki mamy dzisiaj
dzi´ki temu, ˝e Moj˝esz przywróci∏ klucze zgromadzenia Izraela? Dzi´ki temu, ˝e
Eliasz przywróci∏ klucze dyspensacji ewangelii Abrahama? Dzi´ki temu, ˝e pro-
rok Eliasz przywróci∏ klucze mocy piecz´towania? (W dyskusji mo˝e pomóc
poni˝sza tabela. Podsumujcie na tablicy uzyskane wiadomoÊci).

Osoba Przywrócone klucze Obecne b∏ogos∏awieƒstwa i obowiàzki

Moj˝esz Zgromadzenie Izraela Upowa˝nienie do g∏oszenia ewangelii w celu 
zgromadzenia Izraela (praca misjonarska).

Eliasz Dyspensacja B∏ogos∏awieƒstwa przymierza Abrahama
Ewangelii Abrahama oraz obowiàzki zwiàzane z tym przymierzem 

(zob. Abraham 2:9–11, aby odnaleêç te 
b∏ogos∏awieƒstwa i obowiàzki).

Prorok Eliasz Moc piecz´towania Moc, która sprawia, ˝e obrz´dy kap∏aƒskie b´dà 
wa˝ne w niebie. Moc piecz´towania umo˝liwia 
zawieranie ma∏˝eƒstw w Êwiàtyni, zapiecz´towanie
do dzieci i przodków, wieczne rodziny oraz 
dokonywanie obrz´dów Êwiàtynnych za zmar∏ych.

5. Budowa Êwiàtyƒ oraz praca Êwiàtynna nabierajà w naszych czasach
wi´kszego tempa.

• Poka˝ zdj´cie Êwiàtyni. W jaki sposób budowa Êwiàtyƒ nabra∏a w naszych cza-
sach wi´kszego tempa? (W 1980 roku KoÊció∏ mia∏ 19 Êwiàtyƒ, zaÊ przed up∏y-
wem roku 1997 by∏o ich 51. W paêdzierniku 1997 roku Prezydent Gordon B.
Hinckley og∏osi∏ podczas konferencji generalnej plany budowy mniejszych Êwià-
tyƒ. Na kwietniowej konferencji w 1998 og∏osi∏ on plan, by do koƒca 2000 roku
dzia∏a∏o 100 Êwiàtyƒ, co oznacza∏o, ˝e w ciàgu trzech lat miano zbudowaç tyle
Êwiàtyƒ, ile zbudowano przez pierwszych 167 lat od momentu za∏o˝enia
KoÊcio∏a).
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• Wraz z przyspieszeniem tempa budowy Êwiàtyƒ, przywódcy KoÊcio∏a ponow-
nie zacz´li k∏aÊç du˝y nacisk na wykonywanie pracy Êwiàtynnej. Przeczytaj z
uczniami NiP 138:53–56. WyjaÊnij, ˝e obecnie godni cz∏onkowie KoÊcio∏a sà to
„wybrane duchy, które zachowano, aby wysz∏y w pe∏ni czasów, aby [uczestni-
czy∏y] w [...] [budowie] Êwiàtyƒ i [dokonywaniu] obrz´dów w nich”. W jaki
sposób mo˝emy pomóc przyspieszyç prac´ Êwiàtynnà?

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Bàdêmy ludem, który ucz´szcza
do Êwiàtyni i kocha Êwiàtyni´. Spieszmy do Êwiàtyni tak cz´sto, jak pozwalajà
nam na to czas, Êrodki i osobista sytuacja ˝yciowa. Chodêmy tam nie tylko dla
naszych zmar∏ych krewnych, lecz tak˝e, by otrzymaç osobiste b∏ogos∏awieƒstwa,
jakie niesie ze sobà oddawanie Panu czci w Êwiàtyni, abyÊmy zostali uÊwi´ceni i
doÊwiadczyli poczucia bezpieczeƒstwa, jakie panuje w tych poÊwi´conych i
uÊwi´conych murach. Âwiàtynia jest miejscem pi´kna, miejscem objawieƒ i
miejscem pokoju. To dom Pana. Jest dla Pana Êwi´ta. Powinna byç Êwi´ta rów-
nie˝ dla nas” (Ensign, paêdz. 1994, 5).

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby z modlitwà przyjrzeli si´ swojemu ˝yciu i ocenili, w jaki
sposób mogà braç udzia∏ w pracy Êwiàtynnej. Zasugeruj, ˝e tak jak Âwi´ci poÊwi´-
cali si´, by zbudowaç Êwiàtyni´ Kirtland, tak i my powinniÊmy poÊwi´caç si´, by
pomagaç w pracy Êwiàtynnej. JeÊli mieszkacie blisko Êwiàtyni, zach´ç uczniów,
by do niej chodzili. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e Pan b´dzie nas b∏ogos∏awi∏, kiedy
b´dziemy braç udzia∏ w tym wielkim dziele.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Zdj´cia Êwiàtyƒ

Zaproponuj, by uczniowie wyeksponowali zdj´cia Êwiàtyƒ w swoich domach.
Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Trzymaj zdj´cie Êwiàtyni w domu tak,
aby widzia∏y je twoje dzieci. Nauczaj je o celach, jakim s∏u˝y dom Pana. Niech od
najwczeÊniejszych lat planujà, aby tam pójÊç i by pozostaç godnymi tego b∏ogos∏a-
wieƒstwa” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 8 lub Ensign, list. 1994, 8).
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Lekcja

19
Plan zbawienia

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu ogromnego zasi´gu planu zbawienia i zach´ce-
nie ich, aby ˝yli zgodnie ze swojà znajomoÊcià tego planu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty z pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przynieÊ
na lekcj´ zdj´cie, na przyk∏ad fotografi´ z gazety. Wytnij z niego kilka niewiel-
kich fragmentów. Upewnij si´, ˝e patrzàc na te fragmenty uczniowie nie b´dà
mogli powiedzieç, co znajduje si´ na zdj´ciu.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ niewielkie fragmenty zdj´cia, które przynios∏eÊ na lekcj´, lecz nie pokazuj
samego zdj´cia (zob. „Przygotowanie”, punkt 3). Powiedz uczniom, ˝e te ma∏e
fragmenty sà cz´Êcià wi´kszego obrazu. PoproÊ ich, by szybko odgadli, co jest na
zdj´ciu. Nast´pnie poka˝ zdj´cie uzupe∏nione brakujàcymi fragmentami.

PodkreÊl, ˝e chocia˝ te fragmenty sà wa˝ne, to jednak mia∏yby niewielkie znacze-
nie, gdyby nie by∏y cz´Êcià du˝ego obrazu. WyjaÊnij, ˝e doÊwiadczenia, jakie prze-
˝ywamy, decyzje, jakie podejmujemy oraz prawdy, jakie poznajemy, to takie
niewielkie fragmenty wi´kszego obrazu. Znaczà mniej, jeÊli nie rozpatruje si´ ich w
kontekÊcie wi´kszego obrazu: planu zbawienia. ZnajomoÊç planu zbawienia mo˝e
nam pomóc podejmowaç prawe decyzje, odnaleêç radoÊç w ˝yciu doczesnym i
przygotowaç si´ na ˝ycie wieczne. Podczas tej lekcji omówimy plan zbawienia.

Dyskusja i 
zastosowanie Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-

ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà si´
do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. Plan zbawienia jest „jednym z najlepszych niebiaƒskich darów dla ludz-
koÊci”.

Napisz na tablicy Ojca Niebieskiego Plan _____________________.

PoproÊ uczniów, by uzupe∏nili to zdanie. Zach´ç ich, aby wymyÊlili tyle odpowie-
dzi z pism Êwi´tych, ile tylko zdo∏ajà. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy. Po minucie
czy dwóch podziel si´ tymi z poni˝szych odpowiedzi, o których uczniowie nie
wspomnieli.



Zbawienia (Alma 24:14; 42:5; Moj˝esz 6:62) Przywrócenia (Alma 41:2)

Szcz´Êcia (Alma 42:8, 16) Mi∏osierdzia (Alma 42:15, 31)

Odkupienia (Jakub 6:8; Alma 12:25–33)

• Czego te s∏owa uczà na temat planu Ojca w Niebie?

• Prorok Alma nazywa∏ plan Ojca Niebieskiego „wielkim planem szcz´Êcia”
(Alma 42:8). W jaki sposób plan zbawienia mo˝e przynieÊç nam szcz´Êcie?

• Prorok Józef Smith naucza∏: „Wielki plan zbawienia jest tematem, któremu
powinniÊmy poÊwi´ciç najwi´cej uwagi i traktowaç go jako jeden z najlep-
szych niebiaƒskich darów dla ludzkoÊci” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 68). Co mo˝emy robiç, aby poÊwi´caç pla-
nowi zbawienia „najwi´cej uwagi”?

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie g∏ówne punkty planu zbawienia.
Pokazuje on, jak zasady ewangelii odnoszà si´ do siebie nawzajem jako cz´Êci jed-
nego, wielkiego planu.

2. ˚ycie przedziemskie.

WyjaÊnij, ˝e plan zbawienia mo˝na podzieliç na trzy cz´Êci: ˝ycie przedziemskie;
˝ycie doczesne i ˝ycie po Êmierci.

Napisz na tablicy ˚ycie przedziemskie. PodkreÊl, ˝e jednym z wa˝nych b∏ogos∏a-
wieƒstw Przywrócenia jest nasza wi´ksza wiedza na temat ˝ycia przedziemskiego.
Dzi´ki tej wiedzy lepiej rozumiemy cel ˝ycia na ziemi i rol´, jakà odgrywamy w
Boskim planie zbawienia. Niech uczniowie czytajà podane fragmenty pism Êwi´-
tych podczas dyskusji nad poni˝szymi pytaniami.

• JesteÊmy synami i córkami Boga i ˝yliÊmy w Jego obecnoÊci przed przyjÊciem
na ziemi´ jako Jego duchowe dzieci (NiP 76:24; 93:29). Jaki wp∏yw ma na was
ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊcie dzieçmi Boga?

• Zanim zosta∏a stworzona ziemia, Ojciec Niebieski zwo∏a∏ Narad´ w Niebie i
przedstawi∏ plan zbawienia wszystkim Swoim duchowym dzieciom. Wymieƒcie
kilka elementów planu, który Ojciec Niebieski przedstawi∏ w ˝yciu przedziem-
skim. (Zob. 2 Nefi 2:24–26; Alma 34:8–9; Abraham 3:24–25. Przyk∏adowe odpo-
wiedzi: ZadoÊçuczynienie Chrystusa, Stworzenie Êwiata, Upadek, czas na ziemi,
kiedy mamy Êmiertelne cia∏o, jest okresem próby, wolnoÊç wyboru oraz moc
czynienia dobra lub z∏a).

• Jak zareagowa∏ na plan zbawienia Jehowa, Pierworodny Ojca? (Zob. Moj˝esz
4:2. By pokazaç, jak pos∏uszny by∏ Zbawiciel woli Ojca, mo˝ecie przeczytaç
NiP 19:16–19 oraz 76:40–42. PodkreÊl, ˝e plan zbawienia jest mo˝liwy dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Zbawiciel jest centralnà postacià
Boskiego planu naszego zbawienia).

• Lucyfer zbuntowa∏ si´ przeciwko planowi zbawienia i stara∏ si´ zniszczyç
naszà wolnà wol´ oraz zdobyç w∏adz´ Ojca w Niebie (Moj˝esz 4:1; NiP 29:36).
Sta∏ si´ Szatanem i wraz ze swoimi naÊladowcami zosta∏ wygnany sprzed
oblicza Ojca, odmówiono im te˝ przywileju doÊwiadczenia ÊmiertelnoÊci
(zob. NiP 29:36-38; 76:25–27, Moj˝esz 4:4; Abraham 3:26). Dlaczego wa˝ne
jest, abyÊmy wiedzieli o istnieniu Szatana i jego naÊladowców?
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• W jaki sposób my zareagowaliÊmy na plan zbawienia? (Zob. Jakub 38:4–7.
WyjaÊnij, ˝e prorocy w ostatnich dniach nauczali, ˝e 7 werset w tym fragmen-
cie mówi o radoÊci, jakà odczuwaliÊmy w ˝yciu przedziemskim, kiedy przyj´li-
Êmy plan zbawienia).

WyjaÊnij, ˝e w Êwiecie przedziemskim Ojciec Niebieski wybra∏ i wyznaczy∏
szlachetne duchy, aby kontynuowa∏y Jego dzie∏o na ziemi (NiP 138:55–56;
Abraham 3:22–23; zob. tak˝e Teachings of the Prophet Joseph Smith, 365).

• Jaki wp∏yw mo˝e mieç wiedza o naszym ˝yciu przedÊmiertnym na nasze
codzienne decyzje? W jaki sposób wiedza o naszym przedziemskim ˝yciu
mo˝e nam pomóc w chwilach próby?

3. ˚ycie doczesne.

PodkreÊl, ˝e kiedy przyj´liÊmy plan Ojca Niebieskiego w ˝yciu przedziemskim,
zachowaliÊmy nasz „pierwszy stan”. Dzi´ki naszej wiernoÊci otrzymaliÊmy
szans´, by przyjÊç na ziemi´, co jest naszym „drugim stanem” (Abraham 3:26).

Napisz na tablicy ˚ycie doczesne. WyjaÊnij, ˝e z powodu Upadku Adama i Ewy w
˝yciu doczesnym jesteÊmy w stanie upad∏ym (NiP 29:40). Podlegamy Êmierci
fizycznej oraz Êmierci duchowej czyli oddzieleniu od obecnoÊci Ojca (NiP
29:41–42; Alma 42:9, 14; fizyczna i duchowa Êmierç zostanà omówione nieco
póêniej podczas tej lekcji). Z objawieƒ w dniach ostatnich dowiadujemy si´, ˝e
Upadek by∏ koniecznym krokiem w naszym wiecznym rozwoju. Ewa mówi∏a o
b∏ogos∏awieƒstwach Upadku: „Gdyby nie nasz wyst´pek, nigdy nie mielibyÊmy
potomstwa ani nie znali dobra i z∏a, radoÊci odkupienia i wiecznego ˝ycia, które
Bóg daje wszystkim pos∏usznym” (Moj˝esz 5:11).

Niech uczniowie czytajà podane fragmenty pism Êwi´tych podczas dyskusji nad
poni˝szymi pytaniami.

• Jakie sà niektóre z celów ˝ycia doczesnego? (Sporzàdê na tablicy list´ odpowiedzi
uczniów. Przyk∏adowe odpowiedzi mogà brzmieç, jak te podane poni˝ej).

a. Otrzymanie fizycznego cia∏a. Prorok Józef Smith powiedzia∏: „PrzyszliÊmy na
ten Êwiat, aby otrzymaç cia∏o fizyczne i przedstawiç je nieskalane przed
Bogiem w królestwie celestialnym” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
181).

b. Udowodnienie naszej wiernoÊci poprzez pos∏uszeƒstwo Boskim przykazaniom
(Abraham 3:25–26). Oznacza to odpokutowanie za nasze grzechy i otrzyma-
nie obrz´dów zbawienia (Alma 12:24; NiP 29:42–43; Zasady Wiary 1:3).

c. ˚ycie w rodzinach i zapiecz´towanie dzieci do ich rodziców mocà obrz´-
dów Êwiàtynnych (Moj˝esz 2:28; NiP 93:40; 131:1–4; 138:48).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów og∏osili, ˝e „ma∏-
˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà i kobietà jest wyÊwi´cone od Boga i ˝e rodzina
zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczàcym wiecznego
przeznaczenia Jego dzieci. [...] Boski plan szcz´Êcia umo˝liwia, aby zwiàzki
rodzinne trwa∏y nadal po Êmierci. Âwi´te obrz´dy i przymierza dost´pne w
Êwi´tych Êwiàtyniach, umo˝liwiajà ludziom powrót do obecnoÊci Boga a
rodzinom zjednoczenie na wiecznoÊç” („Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”,
Liahona, paêdz. 2004, 49).
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• W jaki sposób rozumienie celów ˝ycia doczesnego odmienia wasze ˝ycie? W
jaki sposób pojmowanie tych celów wp∏ywa na podejmowane przez was
decyzje?

• Cz´Êcià naszego ˝ycia doczesnego jest to, ˝e Szatanowi wolno nas kusiç (NiP
29:39). Dlaczego? (Zob. NiP 29:39; zob. tak˝e 2 Nefi 2:11–13). Dlaczego wolna
wola jest wa˝nà cz´Êcià planu zbawienia? (Zob. NiP 58:27–28; 101:78; 2 Nefi
2:25–27).

4. ˚ycie po Êmierci.

PodkreÊl, ˝e nasze ˝ycie nie koƒczy si´ wraz ze Êmiercià fizycznà. Napisz na
tablicy ˚ycie po Êmierci. Niech uczniowie czytajà podane fragmenty pism Êwi´-
tych podczas dyskusji nad poni˝szymi pytaniami

• Kiedy umieramy, nasze duchy wst´pujà do Êwiata duchów (zob. Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 309–310). Jaki wp∏yw b´dzie mia∏o nasze post´powa-
nie podczas ˝ycia doczesnego na nasze ˝ycie po Êmierci w Êwiecie duchów?
(Zob. Alma 34:34; 40:11–14).

• Ludzie, którzy nie otrzymajà ewangelii na ziemi, b´dà mieli po temu okazj´ w
Êwiecie duchów (NiP 137:7–9; 138:30–34). Co mo˝emy robiç, aby pomóc im
otrzymaç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa, jakie niesie ze sobà plan zbawienia?
(Zob. NiP 128:6–8, 15. Przyk∏adowe odpowiedzi: wykonywanie pracy nad histo-
rià rodzinnà oraz dokonywanie za nich obrz´dów kap∏aƒskich w Êwiàtyniach).

• Przypomnij uczniom, ˝e Upadek sprowadzi∏ na Êwiat Êmierç duchowà i
fizycznà. W jaki sposób zostaniemy uratowani od Êmierci fizycznej? (Zob. Alma
11:42; NiP 88:14–16; 93:33. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy
ludzie zostanà podniesieni z martwych, czyli „zmartwychwstanà doÊwiadczyw-
szy tej Êmierci”. Nasze duchy zjednoczà si´ z cia∏ami i b´dziemy mogli „[otrzy-
maç] pe∏ni´ radoÊci”). W jaki sposób mo˝emy zostaç uratowani od Êmierci
duchowej? (Zob. Alma 42:11–13, 15; Zasady Wiary 1:3).

WyjaÊnij, ˝e po zmartwychwstaniu powrócimy do obecnoÊci Boga i b´dziemy
sàdzeni wedle naszych uczynków (NiP 11:43–45; 76:111). Odziedziczymy miejsce
w królestwie celestialnym, terestialnym lub telestialnym, w zale˝noÊci od tego,
jak „[przyj´liÊmy] Êwiadectwo Jezusa” (NiP 76:51; zob. tak˝e wersety 50; 79–82).
Nast´pna lekcja zawiera omówienie tych trzech królestw chwa∏y.

• W jaki sposób wiedza o ˝yciu po Êmierci pomaga nam w ˝yciu doczesnym?

Podsumowanie Niech któryÊ z uczniów przeczyta poni˝szà wypowiedê Prezydenta Boyda K.
Packera z Kworum Dwunastu:

„Ten plan ma trzy cz´Êci. Teraz jesteÊcie na drugim etapie, w cz´Êci Êrodkowej,
podczas której b´dziecie kuszeni, wystawieni na próby, byç mo˝e doÊwiadczycie
tragedii. [...]

Zapami´tajcie jedno! Zdanie ‘I ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie’ nie by∏o wpisane w drugi
akt [sztuki]. To zdanie nale˝y do aktu trzeciego, kiedy zagadki zostajà rozwiàzane
i wszystko uk∏ada si´ w nale˝ytym porzàdku. [...]

Dopóki nie b´dziecie patrzeç na wieczny charakter [planu] z szerszej perspektywy,
nie zrozumiecie zbyt wiele z ˝yciowych niesprawiedliwoÊci. Niektórzy przychodzà
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na Êwiat, majàc tak niewiele, inni zaÊ w bogactwie. Niektórzy przychodzà na Êwiat
w n´dzy, z upoÊledzeniami, z bólem i cierpieniem. Niektórzy doznajà przedwcze-
snej Êmierci, nawet niewinne dzieci. Istniejà brutalne, bezlitosne si∏y natury i
przemoc cz∏owieka wobec cz∏owieka. Wiele tego ostatnio doÊwiadczyliÊmy.

Nie sàdêcie, ˝e Bóg rozmyÊlnie powoduje to, na co ze Swoich powodów przy-
zwala. Kiedy zna si´ plan oraz cel tego wszystkiego, nawet takie rzeczy sà przeja-
wem mi∏oÊci Ojca w Niebie” (The Play and the Plan [przekaz satelitarny, 7 maja
1995], 1–2).

PodkreÊl, ˝e znajomoÊç planu zbawienia mo˝e nam pomóc podejmowaç prawe
decyzje, odnaleêç radoÊç w ˝yciu doczesnym i przygotowaç si´ na ˝ycie wieczne.
Wyraê swoje uczucia na temat roli Jezusa Chrystusa w planie zbawienia.
Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych
podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. „Plan zbawienia” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Plan zbawienia”; projekcja
trwa 4 minuty. Rozwa˝ zadanie po prezentacji kilku lub wszystkich poni˝szych
pytaƒ:

• W jakim sensie nasze ˝ycie przypomina doÊwiadczenie tego m∏odego cz∏o-
wieka, który znalaz∏ si´ na scenie w drugim akcie?

• W jaki sposób objawiona wiedza o pierwszym akcie (˝yciu przedziemskim)
pomaga nam podczas drugiego aktu (˝ycia doczesnego)? W jaki sposób pod-
czas drugiego aktu pomaga nam wiedza o akcie trzecim (˝yciu po Êmierci)?

• Kiedy ten m∏ody cz∏owiek znalaz∏ si´ na scenie, nie wiedzia∏, kto jest z∏à, a
kto dobrà postacià. Jakie problemy mogà wyniknàç w naszym ˝yciu, kiedy
nie wiemy, kto jest z∏oczyƒcà, a kto bohaterem?

• Co zrobi∏ ten m∏ody cz∏owiek, aby zdobyç wiedz´ na temat sztuki? Co s∏u˝y
za „scenariusz” w naszym ˝yciu?

2. Rada dla rodziców

Przeczytaj z uczniami Alma 12:32. Zanim zaczniecie czytaç, wyjaÊnij, ˝e s∏owo
im odnosi si´ w tym wersecie do Adama i Ewy.

PodkreÊl, ˝e Adam i Ewa mieli ju˝ wiedz´ na temat planu zbawienia, kiedy
otrzymali przykazania. Nast´pnie zadaj poni˝sze pytania:

• Dlaczego posiadanie wiedzy na temat planu odkupienia jest pomocne, kiedy
otrzymujemy przykazania? W jaki sposób rodzice mogà naÊladowaç ten wzór,
nauczajàc swoje dzieci?

Lekcja 19
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Lekcja

20
Królestwa chwa∏y

Cel Pomoc uczniom w dog∏´bnym rozwa˝eniu wiecznego dziedzictwa w trzech króle-
stwach chwa∏y i zach´cenie ich, aby ˝yli w taki sposób, by mogli odziedziczyç
chwa∏´ celestialnà i przebywaç wraz ze swoimi rodzinami w obecnoÊci Ojca
Niebieskiego.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 76; 131; 132:19–24; 137.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Krótko przypomnij uczniom lekcj´ z poprzedniego tygodnia. Upewnij si´, ˝e
uczniowie pami´tajà trzy cz´Êci naszego wiecznego bytu: ˝ycie przedziemskie,
˝ycie doczesne i ˝ycie po Êmierci.

Po tym krótkim przypomnieniu wyjaÊnij, ˝e gdybyÊmy nie mieli objawieƒ zapisa-
nych w NiP 76; 131 i 137, bardzo niewiele wiedzielibyÊmy na temat tego, jaki
b´dzie nasz stan po zmartwychwstaniu. Nast´pnie przytocz poni˝szà wypowiedê
Prezydenta Wilforda Woodruffa, czwartego Prezydenta KoÊcio∏a, dotyczàcà wizji
zapisanej w NiP 76:

„B´d´ mówi∏ tylko o samej ‘Wizji’, jako objawieniu, które daje wi´cej Êwiat∏a,
prawdy i zasad ni˝ jakiekolwiek inne objawienie w jakiejkolwiek innej czytanej
przez nas ksi´dze. W prosty sposób objaÊnia nasz obecny stan, skàd przyszliÊmy,
dlaczego tu jesteÊmy i dokàd zmierzamy. Ka˝dy cz∏owiek mo˝e dzi´ki temu
objawieniu poznaç, co b´dzie jego udzia∏em i jaki osiàgnie stan” (The Discourses
of Wilford Woodruff, wyb. G. Homer Durham [1946], 47–48).

Dyskusja i 
zastosowanie Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-

ich uczniów. Upewnij si´, ˝e pozostawisz wystarczajàcà iloÊç czasu, aby pod
koniec lekcji mo˝liwa by∏a g∏´boka dyskusja na temat królestwa celestialnego.

1. Królestwa chwa∏y i „Êwiadectwo Jezusa”.

Nauczaj i omów NiP 76:11–24, 40–43, 119.

• Jakie wydarzenia doprowadzi∏y do wizji zapisanej w NiP 76? (Zob. NiP 76:11–19;
zob. tak˝e nag∏ówek NiP 76. Zwróç uwag´, ˝e zdj´cie na stronie 120 przedstawia
pokój, w którym Prorok Józef Smith i Sidney Rigdon otrzymali w∏aÊnie t´ wizj´).



PodkreÊl, ˝e ca∏a wizja jest Êwiadectwem o Jezusie Chrystusie i Jego nieskoƒczonym
ZadoÊçuczynieniu. Opis tej wizji dany przez Józefa Smitha rozpoczyna i koƒczy
Êwiadectwo o Zbawicielu. Niech jeden z uczniów odczyta na g∏os NiP 76:20–24, a
inny NiP 76:119. Uczniowie mogà przeczytaç tak˝e NiP 76:40–43.

Nauki i Przymierza 76 mówià, ˝e Ojciec w Niebie stworzy∏ trzy królestwa chwa∏y,
w których wi´kszoÊç ludzi b´dzie ˝y∏a po swoim zmartwychwstaniu: królestwo
telestialne, królestwo terestialne i królestwo celestialne. Ka˝dy z nas odziedziczy
królestwo chwa∏y w oparciu o to, jak „[przyj´liÊmy] Êwiadectwo Jezusa” (NiP
76:51). Zach´ç uczniów, aby pami´tali o tym podczas omawiania tego objawienia.

2. Zatracenie.

Nauczaj i omów NiP 76:25–39, 44–49. Zacznij od napisania na tablicy s∏owa
Zatracenie. WyjaÊnij, ˝e s∏owo zatracenie odnosi si´ do stanu utraty i zniszczenia,
nie zaÊ do królestwa chwa∏y. Ci, którzy go doÊwiadczajà, sà nazywani „synami
zatracenia”, poniewa˝ podà˝ajà za Szatanem, który nosi imi´ Zatracenia (NiP
76:25–26, 31–32). Upewnij si´, ˝e dyskusja na ten temat b´dzie krótka, pozbawiona
snucia domys∏ów i ˝e pozostanie wystarczajàco du˝o czasu na omówienie póêniej
królestwa celestialnego. Tak jak w przypadku innych tematów koncentruj si´ na
tym, czego nauczajà pisma Êwi´te i prorocy dni ostatnich.

• Kiedy Lucyfer zbuntowa∏ si´ podczas Narady w Niebie, zosta∏ stràcony na
ziemi´ (Objawienie Jana 12:7–9; NiP 29:36–37; 76:25–28; Moj˝esz 4:1–3).
Co zaczà∏ robiç po swoim wyp´dzeniu? (Zob. NiP 76:29; Moj˝esz 4:4). Co
mo˝emy robiç, aby wygraç wojn´ z Szatanem w swoim ˝yciu? (Niektóre z
odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w 1 Nefi 14:14; NiP 10:5; 27:15–18).

• Co Pan objawi∏ na temat cierpienia synów zatracenia? (Zob. NiP 76:32–34,
36–38, 44–49). Dlaczego synowie zatracenia zostali skazani na doÊwiadczanie
tak wielkich cierpieƒ? (Zob. NiP 76:30–31, 35. WyjaÊnienie, co oznacza
wyparcie si´ Ducha Âwi´tego, znajdziesz w poni˝szym cytacie).

Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Co musi uczyniç cz∏owiek, aby pope∏niç nie-
wybaczalny grzech? Musi otrzymaç Ducha Âwi´tego, muszà otworzyç si´ przed
nim niebiosa, musi poznaç Boga, a potem przeciw Niemu zgrzeszyç. Gdy cz∏o-
wiek zgrzeszy przeciwko Duchowi Âwi´temu, nie ma dla niego pokuty. Musi
powiedzieç, patrzàc na s∏oƒce, ˝e s∏oƒce nie Êwieci; musi wyrzec si´ Jezusa
Chrystusa po tym, jak otwar∏y si´ przed nim niebiosa i zaprzeczyç planowi
zbawienia, majàc oczy otwarte na to, i˝ jest on prawdziwy; od tego momentu
staje si´ on wrogiem” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph
Fielding Smith [1976], 358).

3. Królestwo telestialne.

Nauczaj i omów NiP 76:81–90, 98–106, 109–112. Zacznij od napisania na tablicy
Królestwo telestialne i narysowania obok gwiazdy. WyjaÊnij, ˝e królestwo telestialne
jest najni˝szym królestwem chwa∏y. Pan porówna∏ jego chwa∏´ do chwa∏y gwiazd
(NiP 76:81, 98; zob. tak˝e I List do Koryntian 15:40–41).

• Kto odziedziczy królestwo telestialne? (Zob. NiP 76:81–83, 98–101, 103).

• Jakie warunki i ograniczenia b´dà obowiàzywaç w królestwie telestialnym?
(Zob. NiP 76:84–86, 102, 104–6, 112).
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Mo˝e zajÊç potrzeba, ˝eby wyjaÊniç, ˝e „piek∏o”, o którym mowa w wersetach
84 i 106 to wi´zienie duchowe, tymczasowy stan mi´dzy Êmiercià a zmartwych-
wstaniem. Osoby z wi´zienia duchowego, które nie przyjmà ewangelii, zostanà
ostatecznie podniesione z martwych i odziedziczà chwa∏´ telestialnà. Niech
uczniowie przeczytajà wersety 85 i 106.

4. Królestwo terestialne.

Nauczaj i omów NiP 76:71–80, 91, 97. Zacznij od napisania na tablicy Królestwo
terestialne i narysowania obok ksi´˝yca. WyjaÊnij, ˝e Pan porówna∏ chwa∏´
królestwa terestialnego do chwa∏y ksi´˝yca (NiP 76:78, 97; zob. tak˝e I List
do Koryntian 15:40–41).

• Kto odziedziczy królestwo terestialne? (Zob. NiP 76:71–75, 79. Aby pomóc
uczniom zrozumieç te wersety, przytocz poni˝szy cytat).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu wyjaÊni∏: „Osoby, które
odziedziczà królestwo terestialne to: (1) ci, którzy zmarli ‘bez prawa’ — pry-
mitywne i pogaƒskie ludy, które nie s∏yszà ewangelii w tym ˝yciu i które nie
przyj´∏yby jej w ca∏ej pe∏ni nawet, gdyby jà us∏ysza∏y; (2) ci, którzy s∏yszà i
odrzucajà ewangeli´ w tym ˝yciu, a potem przyjmujà jà w Êwiecie duchów;
(3) ci, ‘którzy sà uczciwymi ludêmi ziemi, których zaÊlepi∏a przebieg∏oÊç
ludzka’ oraz (4) ci, którzy sà letnimi cz∏onkami KoÊcio∏a i majà Êwiadectwo,
lecz nie sà prawi i wierni we wszystkich rzeczach” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 146).

• Jakie warunki i ograniczenia b´dà obowiàzywaç w królestwie terestialnym?
(Zob. NiP 76:76–78).

• Jak mo˝emy ustrzec si´ przed tym, by nie „zaÊlepi∏a [nas] przebieg∏oÊç ludzka”?
(Niektóre z odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w LiÊcie do Efezjan 4:11–15;
1 Nefi 15:24; Helaman 5:12; NiP 3:78; 21:4–6; 52:14–20).

5. Królestwo celestialne.

Nauczaj i omów NiP 76:50–70, 92–96, 131:1–4; 132:19–24; 137. Zacznij od napi-
sania na tablicy Królestwo celestialne i narysowania obok s∏oƒca. WyjaÊnij, ˝e króle-
stwo celestialne jest najwy˝szym królestwem chwa∏y. Pan porówna∏ jego chwa∏´
do chwa∏y s∏oƒca (NiP 76:70, 78, 96; zob. tak˝e I List do Koryntian 15:40–41).

• Kto odziedziczy królestwo celestialne? (Zob. NiP 76:50–53, 68–69. By pomóc
uczniom zrozumieç werset 53 mo˝esz wyjaÊniç, ˝e Âwi´ty Duch obietnicy to
Duch Âwi´ty, który potwierdza, ˝e otrzymane przez nas obrz´dy kap∏aƒskie
oraz przymierza, jakie zawarliÊmy, sà do przyj´cia przez Boga. Ta aprobata
zale˝y od naszej wiernoÊci).

• Oko∏o cztery lata po objawieniu wizji z NiP 76 Józef Smith otrzyma∏ wizj´, w
której ujrza∏ w królestwie celestialnym swojego starszego brata Alvina (NiP
137:1–5). Alvin zmar∏ w 1823 roku, zanim zosta∏ przywrócony KoÊció∏. Czego
Józef dowiedzia∏ si´, kiedy zobaczy∏ Alwina w królestwie celestialnym? (Zob.
NiP 137:7–9). Czego jeszcze Prorok dowiedzia∏ si´ o tym, kto odziedziczy
chwa∏´ celestialnà? (Zob. NiP 137:10). W jaki sposób te prawdy przynoszà
nam pocieszenie?

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymamy, jeÊli odziedziczymy królestwo celestialne?
(Zob. NiP 76:54–67, 94–95).
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• W jaki sposób nasze Êwiadectwo o Jezusie determinuje, które królestwo chwa∏y
odziedziczymy po Êmierci? (Zob. NiP 76:31; 35 [zatracenie]; NiP 76:82, 101
[telestialne]; NiP 76:79 [terestialne]; NiP 76:51–53, 69; 121:29 [celestialne]). Co
oznacza dla was bycie „[dzielnym] w Êwiadectwie Jezusa”? (NiP 76:79).

Jako uzupe∏nienie odpowiedzi uczniów mo˝esz przytoczyç poni˝szà wypowiedê
Starszego Bruce’a R. McConkie:

„Co oznacza bycie dzielnym w Êwiadectwie Jezusa?

Oznacza to bycie odwa˝nym i Êmia∏ym; wykorzystywanie ca∏ej naszej si∏y,
energii i zdolnoÊci w walce ze Êwiatem, aby stoczyç dobrà walk´ wiary. [...]
Wielkim êród∏em odwagi w walce o sprawiedliwoÊç jest pos∏uszeƒstwo
wszystkim prawom ewangelii.

Bycie dzielnym w Êwiadectwie Jezusa oznacza ‘[przystàpienie] do Chrystusa i
[stawanie] si´ w Nim [doskona∏ym]; oznacza to wyzbycie si´ ‘wszelkiej bez-
bo˝noÊci’ i ‘[kochanie] Boga ze wszystkich si∏, ca∏ym swoim umys∏em i mocà’.
(Moroni 10:32).

Byç dzielnym w Êwiadectwie Jezusa oznacza wierzyç w Chrystusa i Jego ewan-
geli´ z niezachwianym przekonaniem. To znaczy wiedzieç o prawdzie i bosko-
Êci pracy Pana na ziemi.

Ale to nie wszystko. To wi´cej ni˝ tylko wiara i wiedza. Musimy byç wyko-
nawcami s∏owa, a nie tylko s∏uchaczami. To wi´cej ni˝ wys∏awianie ustami,
wi´cej ni˝ samo wyznawanie s∏owami, ˝e Zbawiciel jest Synem Bo˝ym. To
pos∏uszeƒstwo i dostosowanie oraz osobista prawoÊç. [...]

Byç dzielnym w Êwiadectwie Jezusa to ‘dà˝yç naprzód, majàc nieugi´tà wiar´ w
Chrystusa, pe∏nà Êwiat∏a nadziej´ i mi∏oÊç do Boga oraz do wszystkich ludzi’.
To ‘wytrwaç do koƒca’. (2 Nefi 31:20). Oznacza to ˝ycie naszà religià, stosowa-
nie tego, co g∏osimy i przestrzeganie przykazaƒ. To przejaw ‘[czystej pobo˝no-
Êci]’ w ˝yciu cz∏owieka; to pomaganie ‘sierotom i wdowom w ich niedoli’ i
zachowywanie siebie ‘nie splamionym przez Êwiat’ (List Jakuba 1:27).

Byç dzielnym w Êwiadectwie Jezusa oznacza okie∏znaç nasze nami´tnoÊci, kon-
trolowaç nasze pragnienia i wznieÊç si´ ponad sprawy cielesne i niegodziwe.
Oznacza to pokonanie Êwiata, jak uczyni∏ to ten, który jest naszym pierwowzo-
rem i który sam by∏ najdzielniejszym spoÊród wszystkich dzieci naszego Ojca.
To znaczy bycie czystym moralnie, p∏acenie naszej dziesi´ciny i ofiar, przestrze-
ganie dnia Sabatu, modlenie si´ z pe∏nym zamiarem w sercu i z∏o˝enie na o∏ta-
rzu wszystkiego, co posiadamy, jeÊli zostaniemy do tego wezwani.

Byç dzielnym w Êwiadectwie Jezusa oznacza w ka˝dej sprawie opowiadaç si´
po stronie Pana. To znaczy g∏osowaç tak, jak g∏osowa∏by On. MyÊleç tak, jak
On myÊli; wierzyç w to, w co On wierzy; mówiç to, co On by powiedzia∏ i
czyniç to, co On uczyni∏by w danej sytuacji. Oznacza to posiadanie umys∏u
jak Chrystus i stanowienie jednoÊci z Nim, jak On stanowi jednoÊç z Ojcem”
(w: Conference Report, paêdz. 1974, 45–46 lub Ensign, list. 1974, 35).

• JedenaÊcie lat po objawieniu wizji z NiP 76 Prorok Józef naucza∏, ˝e w króle-
stwie celestialnym istniejà trzy stopnie chwa∏y (NiP 131:1). Kto zostanie
wyniesiony w najwy˝szym stopniu królestwa celestialnego? (Zob. NiP
131:1–3, 132:19).
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• Jakie b∏ogos∏awieƒstwo jest dost´pne tylko dla tych, którzy zostanà wyniesieni
w najwy˝szym stopniu królestwa celestialnego? (Zob. NiP 131:4; 132:19–20.
Mo˝e zaistnieç potrzeba, ˝ebyÊ wyjaÊni∏, ˝e wyra˝enia „przyrost” i „kontynuacja
nasienia na wieki wieków” oznaczajà, ˝e ci, którzy dochowajà tego przymierza i
zostanà wyniesieni w najwy˝szym stopniu królestwa celestialnego, b´dà mieli
w wiecznoÊci duchowe dzieci).

• Prezydent Joseph Fielding Smith z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Rozdzia∏
76 Nauk i Przymierzy [...] powinien byç przez wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a
traktowany jak skarb, jak bezcenne dziedzictwo. Powinien wzmacniaç ich
wiar´ i byç dla nich zach´tà, by starali si´ o wyniesienie obiecane wszystkim,
którzy sà sprawiedliwi i wierni” (Church History and Modern Revelation, 2 tomy
[1953], 1:279). W jaki sposób to objawienie mo˝e wzmacniaç naszà wiar´ i
inspirowaç nas do starania si´ o wyniesienie? Jak mo˝emy pokonaç wszelkie
zniech´cenie, które mo˝emy odczuwaç usilnie dà˝àc do chwa∏y celestialnej?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa wyniesienia w królestwie celestialnym
sà dost´pne dla wszystkich ludzi. Ka˝dy z nas mo˝e zostaç udoskonalony w
Jezusie Chrystusie i zostaç wraz ze swojà rodzinà wyniesiony w najwy˝szym
stopniu królestwa celestialnego. Objawienie zapisane w NiP 76 powinno zach´-
caç nas do przestrzegania przykazaƒ i przyj´cia obrz´dów zbawienia, abyÊmy
mogli otrzymaç te wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa.

Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych
podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Podziel uczniów na cztery grupy. Nast´pnie przydziel ka˝dej z grup poni˝sze

fragmenty z pism Êwi´tych. Daj im czas na przeczytanie i omówienie tych frag-
mentów. W odpowiednim momencie lekcji poproÊ grupy, aby przedstawi∏y to,
czego dowiedzia∏y si´ z przydzielonych im fragmentów pism.

NiP 76:25–49 (zatracenie) NiP 76:81–86; 88–90; 98–112 (chwa∏a telestialna)
NiP 76:71–80; 87; 91; 97 (chwa∏a terestialna) NiP 76:50–70, 92–96 (chwa∏a celestialna)

Dom Johna Johnsona. Podczas pracy nad t∏umaczeniem Biblii w tym domu Prorok Józef Smith
i Sidney Rigdon otrzymali objawienie zapisane obecnie jako NiP 76 oraz inne objawienia.
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Lekcja

21
„[Wypatrywanie] nadejÊcia
wielkiego dnia Pana”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu i rozpoznawaniu znaków Drugiego PrzyjÊcia
oraz przygotowanie si´ na „[nadejÊcie] wielkiego dnia Pana” (NiP 45:39).

Przygotowanie 1. Z modlitwà przestudiuj Nauki i Przymierza 29:9–29; 34:5–12; 45:16–75;
88:86–99; 101:22–34; 133 oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce
si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pna jest ilustracja: Drugie PrzyjÊcie (62562; Ewangelia w malar-
stwie 238), przygotuj si´, aby móc jà wykorzystaç podczas lekcji.

4. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
gotuj si´ w nast´pujàcy sposób:

a. Oprócz ilustracji wymienionej powy˝ej, przygotuj si´ do pokazania nast´-
pujàcych obrazów: Narodziny Jezusa (62116; Ewangelia w malarstwie 200);
Jezus modli si´ w Getsemane (62175; Ewangelia w malarstwie 227) oraz
Ukrzy˝owanie (62505; Ewangelia w malarstwie 230).

b. Przygotuj si´, aby uczniowie odÊpiewali „Jezus w biedzie ˝yç musia∏ tu”
(Hymny oraz pieÊni dla dzieci, 36). Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie
jednego ze swoich uczniów lub grup´.

Uwaga do nauczyciela: Nauczajàc tej lekcji, skup si´ na s∏owach Pana objawio-
nych w Naukach i Przymierzach. Nie omawiaj kwestii otwartych na spekulacje,
takich jak czas, kiedy nastàpi Drugie PrzyjÊcie.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ ilustracje przedstawiajàce narodziny Jezusa, ZadoÊçuczynienie i Drugie
PrzyjÊcie (zob. „Przygotowanie”, punkty 3 i 4a).

Niech uczniowie zaÊpiewajà hymn „Jezus w biedzie ˝yç musia∏ tu”. Mo˝esz te˝
poprosiç o jego odÊpiewanie jednego lub grup´ uczniów. PoproÊ uczniów, aby
odszukali zwiàzek mi´dzy s∏owami hymnu a pokazanymi przez ciebie ilustracjami.

Po hymnie wyjaÊnij, ˝e narodziny Jezusa Chrystusa i Jego Drugie PrzyjÊcie to dwa
najwspanialsze wydarzenia w historii Êwiata. Kiedy Zbawiciel przyszed∏ na ziemi´
po raz pierwszy, narodzi∏ si´ w bardzo skromnych warunkach i nie by∏ powszech-
nie uznawany za Mesjasza. Jednak, kiedy przyjdzie po raz drugi, przyjdzie z mocà i
w wielkiej chwale. Ta lekcja dotyczy Drugiego PrzyjÊcia Zbawiciela i zapanowania
na Êwiecie Milenium.



Dyskusja i 
zastosowanie Ta lekcja zawiera wi´cej materia∏u, ni˝ mo˝na omówiç podczas jednych zaj´ç.

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów.

1. Zbawiciel powróci na ziemi´ w mocy i wielkiej chwale.

WyjaÊnij, ˝e mamy przywilej ˝yç w dyspensacji pe∏ni czasów, kiedy to objawienia
ostatnich dni nauczajà nas wielkich prawd na temat Drugiego PrzyjÊcia, poprzedza-
jàcych go wydarzeƒ oraz tysiàca lat pokoju, które rozpocznà si´, gdy ponownie
nadejdzie Zbawiciel. Bogatym êród∏em informacji na te wa˝ne tematy sà Nauki i
Przymierza.

Tak jak wype∏ni∏y si´ wszystkie proroctwa dotyczàce narodzin Zbawiciela, tak
równie˝ wype∏nià si´ wszystkie przepowiednie dotyczàce Jego Drugiego PrzyjÊcia.
Wybierz niektóre z poni˝szych proroctw i przeczytaj je z uczniami. Omówcie,
czego ka˝dy z fragmentów naucza o Drugim PrzyjÊciu Zbawiciela. Podsumujcie
na tablicy uzyskane wiadomoÊci. Mo˝esz podzieliç klas´ na niewielkie grupy i
przydzieliç ka˝dej grupie przygotowanie prezentacji w oparciu o wyznaczone
fragmenty pism Êwi´tych. Mo˝esz te˝ zleciç przygotowanie tych prezentacji
pojedynczym osobom.

a. NiP 29:9–11; 45:44. (Chrystus przyjdzie na ziemi´ w mocy i chwale. Pyszni i
niegodziwi zostanà spaleni i nie b´dzie ju˝ niegodziwoÊci na Êwiecie).

b. NiP 34:7, 12; 43:17; 110:16. (Drugie PrzyjÊcie jest blisko).

c. NiP 34:8, 11; 63:34. (Wszystkie narody zadr˝à, kiedy nadejdzie Zbawiciel. JeÊli
b´dziemy wierni, Jego moc i wp∏yw pozostanà z nami do Jego przyjÊcia).

d. NiP 45:45–54; 88:96–99. (Âwi´ci, którzy umarli, zmartwychwstanà i wyjdà na
spotkanie Zbawiciela. Âwi´ci, którzy b´dà w tym czasie ˝yç na ziemi, zgromadzà
si´, aby Go powitaç. Pójdzie On na Gór´ Oliwnà, a ona rozszczepi si´ na dwoje.
˚ydzi poznajà swego Zbawiciela i zap∏aczà, gdy˝ Go przeÊladowali. Potem zmar-
twychwstanà osoby, które otrzyma∏y ewangeli´ w wi´zieniu, w Êwiecie
duchów).

e. NiP 49:6. (Zbawiciel umieÊci wszystkich wrogów pod Swymi stopami).

f. NiP 49:7. (Nikt, nawet anio∏y w niebie, nie zna godziny ani dnia, kiedy przyj-
dzie Zbawiciel).

g. NiP 133:46–53. (Zbawiciel przyjdzie w czerwonej szacie. Jego przyjÊcie b´dzie
czasem zemsty dla niegodziwych i odkupienia sprawiedliwych).

2. Milenium b´dzie czasem radoÊci i pokoju.

Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela b´dzie stanowi∏o poczàtek tysiàcletniego okresu
zwanego Milenium. Dziesiàta zasada wiary g∏osi, ˝e w tym czasie „Chrystus
b´dzie osobiÊcie królowa∏ na ziemi, która zostanie odrodzona i otrzyma swà raj-
skà chwa∏´”. Nauki i Przymierza 101 zawierajà opis pi´kna i radoÊci, jakich
mo˝emy oczekiwaç w czasie Milenium.

• Jak b´dzie wyglàdaç ˝ycie na ziemi w czasie Milenium?

By odpowiedzieç na to pytanie, wybierz niektóre z poni˝szych fragmentów i
przeczytaj je z uczniami. Omówcie, czego ka˝dy z fragmentów naucza o
Milenium. Podsumujcie na tablicy uzyskane wiadomoÊci. Mo˝esz podzieliç
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klas´ na niewielkie grupy i przydzieliç ka˝dej grupie przygotowanie prezentacji
w oparciu o wyznaczone fragmenty pism Êwi´tych. Mo˝esz te˝ zleciç przygoto-
wanie tych prezentacji pojedynczym osobom.

a. NiP 101:23. (Wszyscy b´dà mogli zobaczyç Zbawiciela).

b. NiP 101:24. (Wszyscy niegodziwi zostanà zg∏adzeni).

c. NiP 101:25. (Ziemia zostanie odnowiona).

d. NiP 101:26. (Ludzie i zwierz´ta b´dà ˝yli w pokoju).

e. NiP 101:27. (Zostanà spe∏nione sprawiedliwe pragnienia ludzi).

f. NiP 101:28; zob. tak˝e NiP 45:55; 88:110. (Szatan b´dzie zwiàzany i nie
b´dzie mia∏ mocy, by kogokolwiek kusiç).

g. NiP 101:29. (Nie b´dzie smutku ani Êmierci).

h. NiP 101:30–31. (Ludzie b´dà do˝ywaç staroÊci, a potem b´dà b∏yskawicznie
przemieniani ze Êmiertelników w istoty nieÊmiertelne).

i. NiP 101:32–34. (Pan objawi wszystko, co dotyczy ziemi i nieba, ∏àcznie z
tym, jak zosta∏ stworzony Êwiat i co si´ z nim stanie).

j. NiP 45:58. (Dzieci b´dà dorastaç bez grzechu).

k. NiP 45:59, 133:25. (Pan b´dzie królem i prawodawcà dla ca∏ego Êwiata).

• W jaki sposób wiedza o Milenium mo˝e byç teraz b∏ogos∏awieƒstwem w
naszym ˝yciu? Jak pomaga wam wiedza, ˝e na koniec sprawiedliwoÊç zatry-
umfuje nad niegodziwoÊcià?

3. Musimy przygotowywaç si´ na Drugie PrzyjÊcie.

Pan wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e musimy przygotowywaç si´ na Jego przyjÊcie
(NiP 133:4, 10–11). Niektórzy mogà mieç uczucie, ˝e nigdy nie zdo∏ajà zrobiç
wystarczajàco du˝o ani byç wystarczajàco dobrzy, by si´ nale˝ycie przygotowaç.
Mogà odczuwaç zniech´cenie i uwa˝aç, ˝e przygotowanie si´ jest w ogóle nie-
mo˝liwe. Jednak˝e Pan da∏ nam w Naukach i Przymierzach rad´, która uczy nas,
˝e mo˝emy uczyniç przygotowania do tego wielkiego wydarzenia cz´Êcià
naszego codziennego ˝ycia.

• Co takiego mo˝emy teraz robiç w swoim ˝yciu, by przygotowaç si´ na Drugie
PrzyjÊcie? (Wykorzystaj poni˝sze informacje podczas dyskusji lub wzbogaç
nimi odpowiedzi uczniów).

Wyglàdanie znaków przyjÊcia Zbawiciela

WyjaÊnij, ˝e w Naukach i Przymierzach Pan objawia wiele znaków, które b´dà
poprzedzaç Jego Drugie PrzyjÊcie i zach´ca nas, abyÊmy „[byli] czujni” (NiP 61:38).

• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy wiedzieli o znakach poprzedzajàcych Drugie
PrzyjÊcie Zbawiciela? Przeczytaj z uczniami NiP 45:36–39. Czego mo˝emy
nauczyç si´ z tej przypowieÊci na temat tego, dlaczego otrzymaliÊmy te znaki?

• Jakie sà niektóre ze znaków, które zgodnie z proroctwami majà poprzedzaç
Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela?

By odpowiedzieç na to pytanie, wybierz niektóre z poni˝szych fragmentów i
przeczytaj je z uczniami. Odnajdêcie znaki, o których mowa w ka˝dym z frag-
mentów. Podsumujcie wszystko na tablicy w dwóch kolumnach: Znaki pozy-
tywne i Znaki negatywne. Mo˝esz podzieliç klas´ na niewielkie grupy i przydzieliç
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ka˝dej grupie przygotowanie prezentacji w oparciu o wyznaczone fragmenty
pism Êwi´tych. Mo˝esz te˝ zleciç przygotowanie tych prezentacji pojedynczym
osobom.

Znaki pozytywne
a. NiP 45:9, 133:57–58. (Przywrócenie pe∏ni ewangelii).
b. NiP 45:66–71. (Zostanie zbudowana Nowa Jerozolima. B´dzie ona w ostat-

nich dniach miejscem pokoju i bezpieczeƒstwa dla sprawiedliwych).
c. NiP 65:2–6. (Na ziemi zostanie ustanowione królestwo Boga).
d. NiP 110:11–16. (Zostanà przywrócone klucze kap∏aƒstwa).
e. NiP 133:8–9, 36–39. (Ewangelia b´dzie g∏oszona na ca∏ym Êwiecie).
Znaki negatywne

a. NiP 29:15, 88:91. (Nastàpi wielki p∏acz, rozpacz i strach. Upadnà serca
ludzi).

b. NiP 29:16, 45:31; 112:24. (Nastàpià kl´ski, g∏ód, plagi i spustoszenie).

c. NiP 34:9, 45:40–42; 88:87. (B´dà znaki i cuda w niebie i na ziemi).

d. NiP 45:26; 63:33. (B´dà wojny i pog∏oski o wojnach, a zamieszanie wype∏ni
ca∏y Êwiat).

e. NiP 45:27. (Mi∏oÊç ludzi stanie si´ ozi´b∏a i zapanuje powszechna niegodzi-
woÊç).

f. NiP 45:33, 88:89–90. (Nastàpià trz´sienia ziemi, burze i wielkie morskie
fale. Ludzie utwardzà swe serca przeciw Bogu i b´dà mi´dzy sobà walczyç).

Zwróç uwag´ na to, ˝e niektóre z tych przepowiedni ju˝ si´ wype∏ni∏y, inne
w∏aÊnie si´ wype∏niajà, a niektóre czekajà, aby si´ wype∏niç.

• Pan udzieli∏ nam rady, abyÊmy si´ „nie [smucili]” z powodu zam´tu w ostat-
nich dniach (NiP 45:35). Jak mo˝emy zachowaç nadziej´ i uniknàç trwogi, gdy
otacza nas niegodziwoÊç i zamieszanie ostatnich dni? (Zob. NiP 38:30).

Trwanie na Êwi´tych miejscach

Oprócz rady, abyÊmy wyglàdali znaków Drugiego PrzyjÊcia, Pan radzi nam tak˝e,
abyÊmy przygotowywali si´, trwajàc w prawoÊci. Wybierz niektóre z poni˝szych
fragmentów pism i przeczytaj je z uczniami. Omówcie, czego ka˝dy z fragmentów
naucza o przygotowaniu si´ na Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela. Podsumujcie na tablicy
uzyskane wiadomoÊci.

a. NiP 27:15; 33:17. (Wiernie trwajcie w prawoÊci).

b. NiP 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Nawo∏ujcie do pokuty i sami odpokutujcie).
Dlaczego pokuta jest wa˝nà cz´Êcià przygotowania si´ na Drugie PrzyjÊcie?

c. NiP 45:32; 87:8; 101:22–23. (Stójcie w Êwi´tych miejscach). Co oznacza „staç
[...] w Êwi´tych miejscach”? Jakie znacie Êwi´te miejsca? (Mogà wymieniç nasze
Êwiàtynie, kaplice, domy i paliki Syjonu). Co mo˝emy zrobiç, abyÊmy byli
godni i uÊwi´ceni nawet wówczas, gdy przebywamy w miejscach Êwiatowych?

d. NiP 45:56–57. (Mieç Ducha Âwi´tego za swojego przewodnika).

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏: „Jak przygotowywaç si´ na Drugie
PrzyjÊcie? No có˝, po prostu nie nale˝y si´ o to martwiç. Trzeba tylko ˝yç w
taki sposób, ˝e gdyby Drugie PrzyjÊcie mia∏o nastàpiç jutro, b´dzie si´ na nie
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przygotowanym. Nikt nie wie, kiedy ono nastàpi. [...] Naszym obowiàzkiem
jest si´ przygotowaç, ˝yç tak, abyÊmy byli godni przebywaç ze Zbawicielem,
zachowywaç si´ tak, abyÊmy nie wstydzili si´, gdyby On mia∏ si´ wÊród nas poja-
wiç. W obecnych czasach i wieku to wyzwanie” (Church News, 2 stycz. 1999, 2).

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu udzieli∏ nast´pujàcej rady:

„Nastolatki te˝ czasami myÊlà sobie: ‘I po co to? Âwiat i tak wkrótce rozpadnie
si´ na kawa∏ki i nastàpi koniec’. To uczucie pochodzi ze strachu, a nie z wiary.
Nikt nie zna godziny ani dnia (zob. NiP 49:7), lecz koniec nie nadejdzie, zanim
nie wype∏nià si´ wszystkie cele Pana. Wszystko, czego nauczy∏em si´ z objawieƒ
i w∏asnego ˝ycia, przekonuje mnie, ˝e jest jeszcze doÊç czasu, abyÊcie starannie
przygotowali si´ na d∏ugie ˝ycie.

Pewnego dnia b´dziecie musieli sobie radziç z w∏asnymi nastoletnimi dzieçmi. I
dobrze wam tak. Potem rozpieÊcicie swoje wnuki, a one z kolei rozpieszczà swoje.
JeÊli koniec mia∏by nastàpiç wczeÊniej, tym bardziej mamy powody, ˝eby robiç
wszystko jak nale˝y” (w: Conference Report, kwiec. 1989, 72 lub Ensign, maj
1989, 59).

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e Pan objawi∏ nam wi´cej na temat Drugiego PrzyjÊcia i Milenium
ni˝ jakiejkolwiek innej grupie ludzi w historii Êwiata. Dzi´ki tym informacjom
mo˝emy si´ przygotowaç i wiernie trwaç w prawoÊci, gdy wokó∏ nas wype∏niajà
si´ Jego proroctwa. PowinniÊmy z radoÊcià wypatrywaç czasu, kiedy Zbawiciel
powróci i rozpocznie milenijne rzàdy prawoÊci i pokoju.

Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych
podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów w ramach lekcji.

1. PrzypowieÊç o pszenicy i kàkolu

Nauki i Przymierza 86 dajà nam g∏´bsze przemyÊlenia dotyczàce Drugiego
PrzyjÊcia. W tym rozdziale zapisane jest objawienie, które Józef Smith otrzyma∏,
aby wyjaÊniç nieco znaczenie przypowieÊci o pszenicy i kàkolu. Zbawiciel pos∏u-
˝y∏ si´ wczeÊniej tà przypowieÊcià podczas Swojej s∏u˝by na ziemi (Ew. Mateusza
13:24–30).

• Przeczytaj z uczniami przypowieÊç zapisanà w NiP 86. Co symbolizujà
poszczególne elementy tej przypowieÊci?

S∏udzy Pana to siewcy dobrego ziarna, a Szatan i jego naÊladowcy to siewcy
kàkolu. Dobre ziarno symbolizuje naÊladowców Jezusa, a kàkol tych, którzy
poddajà si´ z∏ym wp∏ywom. Pszenica i kàkol mogà rosnàç razem do czasu,
gdy nadejdzie koniec Êwiata. Wówczas sprawiedliwi zostanà zebrani spomi´-
dzy niegodziwych i niegodziwi zostanà spaleni.

• Czego ta przypowieÊç uczy nas na temat wydarzeƒ zwiàzanych z Drugim
PrzyjÊciem?
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2. Prezentacje wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History(53933), rozwa˝ pokazanie jednej lub obu nast´pujàcych prezentacji:

„Nie smuçcie si´” (projekcja trwa pi´ç minut). Ta prezentacja pomaga uczniom
zrozumieç, ˝e nie muszà si´ obawiaç ani martwiç niegodziwoÊciami, jakie nastàpià
w ostatnich dniach. JeÊli zdecydujesz si´ na jej pokazanie, zrób to podczas trzeciej
cz´Êci lekcji.

„Ci, którzy sà màdrzy” (projekcja trwa szeÊç minut). Ta prezentacja ukazuje
przypowieÊç Zbawiciela o dziesi´ciu pannach (Ew. Mateusza 25:1–13; zob. tak˝e
NiP 45:56–59). JeÊli zdecydujesz si´ na jej pokazanie, zrób to podczas trzeciej
cz´Êci lekcji.

Zanim poka˝esz „Ci, którzy sà màdrzy”, wyjaÊnij, ˝e przypowieÊç o dziesi´ciu pan-
nach jest oparta na staro˝ytnych, ˝ydowskich tradycjach weselnych. W czasach
Jezusa oblubieniec i jego przyjaciele odprowadzali pann´ m∏odà z jej domu do domu
m´˝a. Po drodze czeka∏y, aby si´ do nich przy∏àczyç, przyjació∏ki panny m∏odej. Po
dotarciu do domu pana m∏odego wszyscy wchodzili do Êrodka na uczt´ weselnà.
Âluby zazwyczaj odbywa∏y si´ wieczorem, wi´c czekajàcy na pann´ m∏odà mieli ma∏e
lampki oliwne. W przypowieÊci oblubieniec symbolizuje Zbawiciela. Panny symboli-
zujà cz∏onków KoÊcio∏a. Uczta weselna to Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela. Oliwa w lam-
pach symbolizuje przygotowanie na Drugie PrzyjÊcie.

Niech uczniowie przeczytajà po obejrzeniu prezentacji NiP 45:56–59. Potem
zadaj im nast´pujàce pytanie:

• Czego te wersety uczà na temat przygotowania si´ na Drugie PrzyjÊcie
Zbawiciela?

Mo˝esz przytoczyç poni˝sze przemyÊlenia Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„W przypowieÊci oliw´ mo˝na kupiç na rynku. W naszym ˝yciu oliw´ przygoto-
wania trzeba zbieraç kropla po kropli, prowadzàc prawe ˝ycie. Ucz´szczanie na
spotkania sakramentalne dodaje oliwy naszym lampkom, kropla po kropli przez
wszystkie lata. Post, rodzinna modlitwa, nauczanie domowe, kontrolowanie ciele-
snych zachcianek, g∏oszenie ewangelii, studiowanie pism Êwi´tych — ka˝dy akt
poÊwi´cenia i s∏u˝by to kropla dodana do naszego zapasu. Dobre uczynki, p∏ace-
nie ofiar i dziesi´ciny, czyste myÊli i uczynki, przymierze wiecznego ma∏˝eƒstwa
— one tak˝e wielce przyczyniajà si´ do powi´kszenia zapasu oliwy, którà o pó∏-
nocy b´dziemy mogli ponownie nape∏niç nasze opró˝nione lampki” (Faith
Precedes the Miracle [1972], 256).
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Lekcja

22
S∏owo MàdroÊci: 
„Zasada z obietnicà”

Cel Zach´cenie uczniów, by przestrzegali rad S∏owa MàdroÊci oraz innych nakazów
Pana dotyczàcych zdrowia fizycznego.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 89 (S∏owo MàdroÊci).
b. Nauki i Przymierza 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (fragmenty uzupe∏niajàce).
c. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie t∏a historycznego dla
S∏owa MàdroÊci na podstawie podr´cznika (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3).

4. Mo˝esz przynieÊç ilustracje wartoÊciowych produktów ˝ywnoÊciowych do
wykorzystania podczas trzeciej cz´Êci lekcji.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Przypominam sobie pewnego biskupa, który opowiedzia∏ mi o kobiecie,
która chcia∏a otrzymaç rekomendacj´ [Êwiàtynnà]. Gdy zadano jej pytanie,
czy przestrzega S∏owa MàdroÊci, powiedzia∏a, ˝e czasami wypija fili˝ank´ kawy.
Powiedzia∏a: ‘Ale˝ biskupie, przecie˝ nie pozwolisz, ˝eby to przeszkodzi∏o mi w
pójÊciu do Êwiàtyni, prawda?’ Na co on odpowiedzia∏: ‘Siostro, z pewnoÊcià to
ty nie pozwolisz, aby fili˝anka kawy stan´∏a mi´dzy tobà a domem Pana’”
(w: Conference Report, kwiec. 1990, 67 lub Ensign, maj 1990, 51).

WyjaÊnij, ˝e S∏owo MàdroÊci to proste i jasne prawo. Wielu ludzi zdaje sobie spraw´ z
fizycznego zagro˝enia, jakie niesie ze sobà niepos∏uszeƒstwo temu prawu. Pami´tanie
o tych konsekwencjach jest wa˝ne, lecz wa˝ne jest tak˝e pami´tanie o fizycznych i
duchowych b∏ogos∏awieƒstwach, które otrzymujemy, kiedy przestrzegamy S∏owa
MàdroÊci. Podczas dzisiejszej lekcji omówimy te wielkie obietnice.

Dyskusja i 
zastosowanie Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-

ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.



1. Dlaczego zosta∏o objawione S∏owo MàdroÊci?

WyjaÊnij, ˝e Ojciec w Niebie da∏ nam cia∏a w uÊwi´conym celu. Sà niezb´dnà
cz´Êcià Jego planu dla naszego wiecznego rozwoju. Z powodu ich wielkiego zna-
czenia Ojciec Niebieski da∏ nam przykazanie, abyÊmy o nie dbali. W naszej dys-
pensacji, jak i w czasach staro˝ytnych, objawi∏ On zasady zachowania dobrego
zdrowia, by pomóc nam utrzymaç nasze cia∏a czyste i nieskalane. Nasze
pos∏uszeƒstwo tym zasadom jest wyrazem naszej mi∏oÊci do Niego oraz
sposobem okazania wdzi´cznoÊci.

PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie t∏a historycznego dla S∏owa MàdroÊci
na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3. Mo˝esz pokazaç zdj´cie
sklepu Newela K. Whitneya, które znajduje si´ na stronie 135 niniejszego pod-
r´cznika. W tym sklepie Prorok Józef Smith otrzyma∏ S∏owo MàdroÊci.

• Przeczytaj z uczniami I List do Koryntian 3:16–17 i 6:19–20. Dlaczego wa˝ne
jest, abyÊmy troszczyli si´ o nasze cia∏a, zgodnie z tym, co czytamy w tych
wersetach? (WyjaÊnij, ˝e nasze cia∏a sà Êwiàtyniami i sà dla Pana Êwi´te.
PowinniÊmy utrzymywaç je w czystoÊci, gdy˝ to w nich przebywajà nasze
duchy, które sà potomkami Boga. Poszanowanie dla naszych cia∏ jako Êwiàtyƒ
Bo˝ych to wyraz naszego Êwiadectwa o tym, ˝e jesteÊmy dzieçmi Boga.
Zachowuje to nasze cia∏a w czystoÊci, wi´c mogà byç one miejscem, gdzie
przebywa Duch Âwi´ty. PodkreÊl, ˝e to w jaki sposób troszczymy si´ o nasze
cia∏a fizyczne, ma wp∏yw na naszà duchowoÊç).

• Przeczytaj z uczniami NiP 89:4. Czego ten werset uczy nas na temat powodów,
dla których Pan da∏ nam S∏owo MàdroÊci? Jakie znacie przyk∏ady „z∏a i zamy-
s∏ów [...] w sercach ludzi spiskujàcych”, zwiàzane ze szkodliwymi substancjami
wymienionymi w S∏owie MàdroÊci? (WÊród przyk∏adów mo˝e si´ znaleêç wpro-
wadzajàcy w b∏àd przekaz p∏ynàcy z reklam i programów rozrywkowych, ˝e z
u˝ywaniem tych substancji wià˝e si´ szcz´Êcie i powodzenie).

• W jaki sposób S∏owo MàdroÊci jest przejawem mi∏oÊci, jakà ˝ywi do nas Bóg? W
jaki sposób potwierdza ono powo∏anie Józefa Smitha jako proroka i widzàcego?
(WyjaÊnij, ˝e Pan objawi∏ S∏owo MàdroÊci Prorokowi Józefowi Smithowi na
d∏ugo, zanim jego zasady zosta∏y w pe∏ni potwierdzone przez badania naukowe.
To objawienie wyprzedza∏o wspó∏czesnà epidemi´ nadu˝ywania tych substancji.
Ono z wyprzedzeniem ostrzega i chroni nas przed szczególnymi problemami
naszych czasów).

2. Rady Pana — co nie jest dobre dla cia∏a.

Uwaga do nauczyciela: Nauczajàc drugiej i trzeciej cz´Êci tej lekcji skup si´ na pod-
stawowych zasadach zdrowotnych objawionych przez Pana. Unikaj dyskusji na
temat zdrowotnych fanaberii, specjalnych diet i ró˝nego rodzaju jedzenia i napo-
jów. PodkreÊl, ˝e Pan nie okreÊli∏ wszystkiego, co powinniÊmy i czego nie powin-
niÊmy spo˝ywaç. „Tego rodzaju objawienie nie jest konieczne — powiedzia∏
Prezydent Joseph Fielding Smith. — S∏owo MàdroÊci to podstawowe prawo.
Wytycza nam kierunek i daje wystarczajàco du˝o wskazówek dotyczàcych zarówno
jedzenia, jak i napojów. [...] JeÊli szczerze post´pujemy zgodnie z tym, co zapisano,
z pomocà Ducha Pana [...], b´dziemy wiedzieç, co jest dla cia∏a dobre, a co z∏e”
(„Your Question: The Word of Wisdom”, Improvement Era, luty 1956, 78–79).

Napisz na tablicy Nie dla cia∏a oraz nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych.
Przeczytaj z uczniami wszystkie podane fragmenty pism. Potem zapisz wymienione
w nich substancje.
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a. NiP 89:5–7. (Wino i silne napitki).

b. NiP 89:8. (Tytoƒ).

c. NiP 89:9. (Goràce napoje, czyli herbata i kawa).

WyjaÊnij, ˝e oprócz tych substancji nie powinniÊmy:

a. Przyjmowaç ˝adnych substancji zawierajàcych narkotyki.

b. Przyjmowaç ˝adnych Êrodków uzale˝niajàcych, chyba ˝e pod kontrolà
wykwalifikowanego lekarza.

c. Nadu˝ywaç lekarstw na recept´ i bez niej.

• Jakie sà niektóre ze skutków u˝ywania tych szkodliwych substancji? (Omówcie
konsekwencje fizyczne i duchowe. Poni˝sze akapity na temat alkoholu i tyto-
niu to przyk∏ady. JeÊli nauczasz m∏odzie˝, mo˝esz skorzystaç z broszury Dla
wzmocnienia m∏odzie˝y, strony 36–37 [36550 166]).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a og∏osi∏a: „Ludzie upojeni mocnym trunkiem tracà roz-
sàdek, ich trzeêwoÊç myÊlenia znika, ich osàd i wizja rozmywajà si´. [...] Alkohol
spowodowa∏ wi´cej bólu i cierpienia, z∏ama∏ wi´cej serc, zniszczy∏ wi´cej domów,
pope∏niono przez niego wi´cej zbrodni, zape∏ni∏ wi´cej trumien ni˝ wszystkie
wojny, jakie wycierpia∏ Êwiat” (w: Conference Report, paêdz. 1942, 8).

Ka˝dego roku u˝ywanie tytoniu jest na Êwiecie przyczynà 25 milionów przedwcze-
snych zgonów. Tytoƒ szkodzi tak˝e milionom niewinnych ofiar. Na przyk∏ad
palàca matka w cià˝y przekazuje toksyczne zwiàzki, które zak∏ócajà rozwój p∏odu,
co dotyka ka˝dego roku oko∏o 3 milionów dzieci. Takie dzieci majà ni˝szà wag´
urodzeniowà i zwi´kszone ryzyko dysfunkcji neurologicznych i intelektualnych
oraz przedwczesnej Êmierci. Inne niewinne ofiary to osoby niepalàce regularnie
zmuszane do biernego wdychania dymu. Osoby te majà znacznie wy˝szy wspó∏-
czynnik zapadalnoÊci na choroby ze strony uk∏adu oddechowego, a prawdopodo-
bieƒstwo, ˝e umrà na raka p∏uc jest dla nich trzykrotnie wy˝sze ni˝ u osób, które
nie sà nara˝one na bierne wdychanie dymu. Tytoƒ w innej postaci jest równie
uzale˝niajàcy jak papierosy, a zachorowalnoÊç na raka wÊród osób, które go ˝ujà
lub wàchajà mo˝e byç nawet pi´çdziesi´ciokrotnie wy˝sza ni˝ u osób, które go nie
za˝ywajà. (Zob. James O. Mason, „I Have a Question”, Ensign, wrzes. 1986, 59–61).

• W wielu cz´Êciach Êwiata wzrasta spo˝ycie substancji zakazanych w S∏owie
MàdroÊci, szczególnie wÊród m∏odzie˝y. W jaki sposób reklamy zach´cajà do
u˝ywania tych substancji? (Omówcie fa∏szywe przes∏ania, jakie wysy∏ajà tego
typu reklamy). W jaki sposób rówieÊnicy i inne osoby zach´cajà do u˝ywania
tych substancji? (Mo˝ecie przedyskutowaç, w jaki sposób oprzeç si´ namowom
ludzi w rodzaju: „Tylko troch´ nikomu nie zaszkodzi”, „Jeden raz nikomu nie
zaszkodzi”, „Wszyscy to robià” czy „Nikt si´ nie dowie”). Jakimi innymi sposo-
bami ludzie sà kuszeni do u˝ywania tych substancji?

• Dlaczego choçby niewielkie pogwa∏cenie S∏owa MàdroÊci jest dla nas niszczàce?

• Jak mo˝emy wzmocniç si´, aby nie ulec pokusie za˝ycia tych szkodliwych
substancji? (Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy oparli
si´ pokusie z∏amania S∏owa MàdroÊci). W jaki sposób m∏odzie˝ mo˝e wspieraç
si´ nawzajem w przestrzeganiu S∏owa MàdroÊci?

• W jaki sposób rodzice mogà skutecznie nauczaç swoje dzieci S∏owa MàdroÊci i
pomagaç im go przestrzegaç?
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• Szkodliwe substancje zakazane w S∏owie MàdroÊci wywo∏ujà uzale˝nienie.
Dlaczego uzale˝nienie od tych substancji jest niebezpieczne? W jaki sposób
ludzie mogà pokonaç uzale˝nienie od narkotyków i innych u˝ywek?

PokreÊl, ˝e jest nadzieja dla ludzi, którzy walczà z na∏ogiem. Pokonanie na∏ogu
wymaga zazwyczaj ogromnego osobistego pragnienia i dyscypliny oraz pokuty
i pomocy od Pana. Pomagaç mogà te˝ cz∏onkowie rodziny, przyjaciele i przy-
wódcy koÊcielni, w niektórych przypadkach konieczna mo˝e byç pomoc
profesjonalistów. Zach´ç uczniów, aby podali przyk∏ady osób, które pokona∏y
zgubne na∏ogi.

3. Rady Pana — co jest dobre dla cia∏a.

Napisz na tablicy Dobre dla cia∏a oraz poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych.
Przeczytaj z uczniami wszystkie podane fragmenty pism. Nast´pnie podsumujcie je
obok danego odsy∏acza do pism Êwi´tych. JeÊli dysponujesz ilustracjami wartoÊcio-
wych produktów spo˝ywczych, mo˝esz je teraz pokazaç (zob. „Przygotowanie”,
punkt 4).

a. NiP 89:10. (Zdrowe zio∏a — wartoÊciowe warzywa i roÊliny).

b. NiP 89:11. (Owoce).

c. NiP 89:12; zob. tak˝e NiP 49:19. (Mi´so zwierzàt i ptactwa).

d. NiP 89:14–17. (Zbo˝a).

e. NiP 88:124. (Wczesne udawanie si´ na spoczynek i wczesne wstawanie —
odpowiednia iloÊç snu).

• Co oznacza, ˝e mamy u˝ywaç jedzenia „z umiarem”? (NiP 89:11; zob. tak˝e
NiP 59:18–20; Przewidywane odpowiedzi: powinniÊmy jeÊç to, co od˝ywia
nasze cia∏a i zachowaç umiar w tym, co i ile jemy). Co oznacza, ˝e mamy
u˝ywaç jedzenia „z [...] dzi´kczynieniem”? (NiP 89:11). Jak mo˝emy okazaç
Panu wdzi´cznoÊç za jedzenie, które nam daje?

• Jakich wskazówek udzieli∏ Pan co do jedzenia mi´sa? (Zob. NiP 89:12; zob.
tak˝e NiP 49:19, 21). Jakich wskazówek udzieli∏ Pan co do jedzenia zbó˝?
(Zob. NiP 89:14, 16).

• Jakiej rady udzieli∏ Pan co do spania? (Zob. NiP 88:124). W jaki sposób
zapewnianie organizmowi wystarczajàcej iloÊci snu wp∏ywa na nas fizycznie i
duchowo?

Prezydent Brigham Young powiedzia∏: „Zamiast wykonywaç w ciàgu jednego
dnia prac´ z dwóch dni, màdroÊç dyktuje [Âwi´tym], ˝e, jeÊli pragnà ˝yç
d∏ugo i cieszyç si´ dobrym zdrowiem, muszà po wysi∏ku pozwoliç cia∏u odpo-
czàç, zanim poczujà, ˝e sà ca∏kowicie wyczerpani. Niektórzy twierdzà, ˝e, gdy
sà wyczerpani, potrzebujà substancji pobudzajàcych. [...] Jednak zamiast czer-
paç si∏y z tego typu stymulatorów powinni po prostu odpoczàç” (Discourses of
Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe [1941], 187).

4. Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa p∏ynàce z pos∏uszeƒstwa S∏owu MàdroÊci.

Pan objawi∏ S∏owo MàdroÊci jako „[zasad´] z obietnicà” (NiP 89:3). Napisz na
tablicy Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa oraz poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych.
Przeczytaj z uczniami wszystkie podane fragmenty pism. Nast´pnie wypiszcie
te obietnice obok odsy∏aczy do pism.
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a. NiP 89:18. (Zdrowie fizyczne).

b. NiP 89:19. (MàdroÊç i wielkie skarby wiedzy).

c. NiP 89:20. (ZdolnoÊç, by biec i nie utrudziç si´ i chodziç, a nie s∏abnàç).

d. NiP 89:21. (Ochrona przed anio∏em zag∏ady).

• W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy przestrzegaliÊcie S∏owa
MàdroÊci? (PoproÊ uczniów, by opowiedzieli o otrzymanych b∏ogos∏awieƒstwach
fizycznych i duchowych).

Mo˝esz podkreÊliç, ˝e osoby przestrzegajàce S∏owa MàdroÊci b´dà jako ogó∏ ˝y∏y
d∏u˝ej, a ich ˝ycie b´dzie pe∏niejsze ni˝ ˝ycie tych, którzy go nie przestrzegajà.
Jednak˝e niektórzy ludzie cierpià na powa˝ne choroby czy upoÊledzenia nieza-
le˝nie od tego, czy przestrzegajà S∏owa MàdroÊci. WyjaÊnij, ˝e te osoby mogà
nadal otrzymywaç duchowe b∏ogos∏awieƒstwa p∏ynàce z przestrzegania S∏owa
MàdroÊci nawet, jeÊli ich stan fizyczny nadal pozostaje ci´˝ki. Co wi´cej, obiet-
nice Pana sà wieczne i ci, którzy nie otrzymajà obiecanych b∏ogos∏awieƒstw w
tym ˝yciu, otrzymajà je w ˝yciu przysz∏ym.

• Jakie znacie przyk∏ady tego, ˝e przestrzeganie S∏owa MàdroÊci pomaga nam
„[znaleêç] màdroÊç i wielkie skarby wiedzy, nawet ukryte skarby”? (NiP 89:19).
(Omówcie, w jaki sposób przestrzeganie S∏owa MàdroÊci pomaga cz∏owiekowi
rozwinàç zdolnoÊci intelektualne. Rozwa˝cie te˝, jak pomaga ono w otrzyma-
niu duchowych skarbów wiedzy, takich jak: Êwiadectwo, poznanie boskich
prawd, osobiste objawienia, b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne oraz obrz´dy i
przymierza Êwiàtynne).

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏: „Pozna∏em,
˝e [...] podstawowy cel S∏owa MàdroÊci jest zwiàzany z objawieniami. [...] JeÊli
ktoÊ ‘pod wp∏ywem’ [szkodliwych substancji] ledwo mo˝e wys∏uchaç zwyk∏ej
rozmowy, jak mo˝e on reagowaç na duchowe podszepty, które dotyczà najdeli-
katniejszych odczuç? S∏owo MàdroÊci ma wielkà wartoÊç jako prawo zdrowia,
lecz jest dla was znacznie cenniejsze pod wzgl´dem duchowym ni˝ fizycznym”
(w: Conference Report, paêdz. 1979, 28–29 lub Ensign, list. 1979, 20).

• W jaki sposób obietnica z∏o˝ona przez Pana w NiP 89:20 odnosi si´ do nas pod
wzgl´dem fizycznym? Jak mo˝e si´ do nas odnosiç pod wzgl´dem intelektual-
nym i emocjonalnym? (Przyk∏adowe odpowiedzi: zwi´kszenie naszej intelektu-
alnej i emocjonalnej si∏y, doskonalenie siebie i samowystarczalnoÊç). W jaki
sposób ta obietnica mo˝e si´ do nas odnosiç pod wzgl´dem duchowym? (Zob.
List do Hebrajczyków 12:1–3. Przyk∏adowe odpowiedzi: zwi´kszenie naszej si∏y,
by oprzeç si´ pokusom i „[biec] wytrwale w wyÊcigu”).

• W jaki sposób odnosi si´ do nas obietnica z∏o˝ona przez Pana w NiP 89:21?

WyjaÊnij, ˝e w staro˝ytnoÊci, tu˝ przed wyjÊciem dzieci Izraela z Egiptu, anio∏
zag∏ady ominà∏ pierworodnych synów Izraelitów, poniewa˝ ludzie us∏uchali
proroka Moj˝esza i oznaczyli swe drzwi krwià baranka (II Ks. Moj˝eszowa 12).
Podobnie, jeÊli i my b´dziemy „[kroczyç] w pos∏uszeƒstwie przykazaniom”,
∏àcznie ze S∏owem MàdroÊci, ominie nas anio∏ zag∏ady, co znaczy, ˝e zosta-
niemy ocaleni od Êmierci duchowej i b´dziemy b∏ogos∏awieni ˝yciem wiecz-
nym, dzi´ki zadoÊç czyniàcej krwi Jezusa Chrystusa. (Zob. Boyd K. Packer, w:
Conference Report, kwiec. 1996, 24 lub Ensign, maj 1996, 19).
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Podsumowanie PodkreÊl, ˝e Pan da∏ nam S∏owo MàdroÊci, poniewa˝ nas kocha i troszczy si´ o
nasze fizyczne i duchowe dobro. WyjaÊnij, ˝e S∏owo MàdroÊci to wi´cej ni˝ tylko
kodeks fizycznego zdrowia; to tak˝e klucz do wielkich duchowych b∏ogos∏a-
wieƒstw. Zach´ç uczniów, aby ocenili, czy traktujà swe cia∏a najlepiej, jak potrafià,
zgodnie z zaleceniami dotyczàcymi zdrowia, danymi przez Pana. Z∏ó˝ Êwiadectwo,
˝e, jeÊli b´dziemy post´powaç zgodnie z tà radà, Pan dotrzyma Swych obietnic i
b´dzie nas b∏ogos∏awi∏ fizycznie i duchowo.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Pos∏uszeƒstwo S∏owu MàdroÊci rozwiàza∏oby ekonomiczne problemy Êwiata

• Prezydent Heber J. Grant, siódmy Prezydent KoÊcio∏a, naucza∏, ˝e „S∏owo
MàdroÊci [...] rozwiàza∏oby ekonomiczne problemy [...] ka˝dego [...] kraju,
gdyby by∏o przestrzegane przez ludzi na Êwiecie” (w: Conference Report,
kwiec. 1936, 48). Jak to waszym zdaniem jest mo˝liwe?

Rozwa˝cie, ile ziemi, pieni´dzy i innych Êrodków zu˝ywa si´ do produkcji
szkodliwych substancji, do ich reklamowania, kupowania i leczenia skutków
ich za˝ywania. Przyk∏adowo w Ameryce, w 1985 roku koszty leczenia oraz
spadek produkcji zwiàzany z u˝ywaniem tytoniu wyniós∏ szacunkowo oko∏o
65 miliardów dolarów (zob. Ensign, wrzes. 1986, 61). Koszty produkcji i picia
alkoholu równie˝ sà bardzo wysokie. Rozwa˝cie potencjalny wp∏yw, jaki
wywar∏oby na ekonomi´ wykorzystanie tych Êrodków na cele przynoszàce
korzyÊci, a nie zniszczenie.

2. Pos∏uszeƒstwo S∏owu MàdroÊci przynosi dodatkowe korzyÊci

Socjologowie odkryli, ˝e istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e cz∏onkowie
KoÊcio∏a, którzy ˝yjà zgodnie z ewangelià, w tym przestrzegajà S∏owa MàdroÊci, sà
szcz´Êliwi w ma∏˝eƒstwie i zadowoleni ze swojego ˝ycia rodzinnego. Jest mniej
prawdopodobne, ˝e b´dà anga˝owaç si´ w stosunki przed i poza ma∏˝eƒskie,
doÊwiadczà depresji czy ujawnià si´ u nich zachowania o charakterze przest´p-
czym, dewiacyjnym czy antyspo∏ecznym.

3. Pos∏uszeƒstwo S∏owu MàdroÊci pomaga misjonarzom nauczaç z mocà

Pos∏uszeƒstwo S∏owu MàdroÊci w nieoczekiwany sposób pob∏ogos∏awi∏o jednego
z misjonarzy. Kiedy naucza∏ pewnego m´˝czyzn´ na temat S∏owa MàdroÊci, ten
spojrza∏ mu w oczy i zapyta∏: „Czy chcesz mi powiedzieç, ˝e nigdy nie próbowa∏eÊ
narkotyków, nie zapali∏eÊ papierosa ani nie posmakowa∏eÊ alkoholu pod ˝adnà
postacià?” Misjonarz odpowiedzia∏ mocnym g∏osem, patrzàc prosto na niego:
„Nie, prosz´ pana. Nigdy”.

Misjonarz opisa∏, co nastàpi∏o póêniej: „Przesz∏a przeze mnie moc i w tej chwili
wiedzia∏em, dlaczego zawsze przestrzega∏em S∏owa MàdroÊci. Jestem wdzi´czny
za to, ˝e kiedy doszed∏em do tego momentu w swoim ˝yciu, mog∏em z∏o˝yç
silne Êwiadectwo o tym, jak wa˝ne jest S∏owo MàdroÊci, a by∏o to mo˝liwe,
poniewa˝ zawsze by∏em mu pos∏uszny”.
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4. „Nie gnaj szybciej ni pracuj wi´cej, ni˝ starcza ci si∏” (NiP 10:4)

• Jakiej rady Pan udzieli∏ Józefowi Smithowi w NiP 10:4? (Zob. tak˝e Mosjasz
4:27). Jak ta rada mo˝e odnosiç si´ do naszego zdrowia? Jakie zagro˝enia nie-
sie ze sobà lekcewa˝enie tej rady?

5. Tatua˝e i kolczyki w niezwyk∏ych cz´Êciach cia∏a

Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e nasze cia∏a sà Êwi´te w oczach Pana i sà Êwiàtyniami,
w których mo˝e przebywaç Duch Âwi´ty (I List do Koryntian 3:16; 6:19–20).
Tak jak nie powinniÊmy kalaç naszych cia∏ u˝ywajàc szkodliwych substancji,
nie powinniÊmy te˝ kalaç ich zewn´trznej pow∏oki tatua˝ami i kolczykami w nie-
zwyk∏ych miejscach. Takie eksperymenty mogà mieç negatywne konsekwencje
fizyczne, spo∏eczne i duchowe. (Zob. David A. Burton, „I Have a Question”, Ensign,
luty 1999, 52–53).

Lekcja 22
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Lekcja

23
„Szukajcie wiedzy, przez
nauk´ jak i przez wiar´”

Cel Zach´cenie uczniów, by przez ca∏e swoje ˝ycie zdobywali wiedz´ „przez nauk´,
jak i przez wiar´” (NiP 88:118).

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty z pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi,
poproÊ któregoÊ z uczniów, aby przygotowa∏ si´ do podania jednego czy
dwóch przyk∏adów ze swego osobistego doÊwiadczenia, jak nauka pob∏ogos∏a-
wi∏a jego lub jej ˝ycie.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

PoproÊ ucznia, aby krótko opowiedzia∏ o tym, jak nauka pob∏ogos∏awi∏a jego
˝ycie (zob. „Przygotowanie”, punkt 3).

Po wypowiedzi ucznia wyjaÊnij, ˝e ta lekcja mówi o tym, jak wielkie znaczenie
ma uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie.

Dyskusja i 
zastosowanie Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-

ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do zdobywania wiedzy.

1. Szko∏a Proroków — nasz wzór zdobywania wiedzy.

PodkreÊl, ˝e w tej dyspensacji Pan po∏o˝y∏ wielki nacisk na koniecznoÊç kszta∏ce-
nia si´ duchowo i doczeÊnie.

Pan nakaza∏ Prorokowi Józefowi Smithowi, aby za∏o˝yç Szko∏´ Proroków w
Kirtland, w stanie Ohio. Szko∏a Proroków rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w styczniu
1833 r. w niewielkim pokoju nad sklepem Newela K. Whitneya w Kirtland (zob.
ilustracja na stronie 135). W tej szkole przywódcy KoÊcio∏a otrzymywali wska-
zówki dotyczàce doktryny ewangelii, spraw KoÊcio∏a i innych kwestii. Mieli si´
przygotowaç do przewodzenia KoÊcio∏owi i s∏u˝by misjonarskiej (NiP 88:77–80).

Spotkania te by∏y okazjà do duchowych doÊwiadczeƒ oraz g∏´bokich dyskusji na
temat zasad ewangelii. Otrzymano podczas nich kilka objawieƒ. Historia KoÊcio∏a
odnotowuje, ˝e „wielka radoÊç i zadowolenie bi∏y z twarzy osób ucz´szczajàcych
na spotkania Szko∏y Proroków oraz Âwi´tych, z powodu objawionych tam rzeczy i
[...] wzrastajàcej wiedzy o Bogu” (History of the Church,1:334).



• Jakie mamy w koÊciele okazje do zdobywania wiedzy? Co mo˝emy robiç, aby
lepiej przygotowaç si´ do nauki podczas spotkaƒ w koÊciele?

• Przeczytaj z uczniami NiP 88:122–25. Co Pan nakaza∏ zrobiç braciom ze
Szko∏y Proroków? Czego im zakaza∏? (Sporzàdê na tablicy list´ odpowiedzi
uczniów). Czego dowiadujemy si´ z tych fragmentów na temat tego, jak
powinniÊmy si´ nawzajem traktowaç? Czego dowiadujemy si´ z tych frag-
mentów na temat tego, jak powinniÊmy si´ od siebie nawzajem uczyç?

Sklep Newel K. Whitney i Spó∏ka. Spotkania Szko∏y Proroków odbywa∏y si´ w ma∏ym pomieszcze-
niu nad tym sklepem w Kirtland, w stanie Ohio. Zosta∏o tu dane objawienie, które znamy jako S∏owo
MàdroÊci (NiP 89) oraz wiele innych objawieƒ.

2. PowinniÊmy si´ uczyç „przez nauk´ jak i przez wiar´”.

• Przeczytaj z uczniami NiP 88:118. Dlaczego zarówno nauka, jak i wiara sà
konieczne, gdy staramy si´ czegoÊ nauczyç? (Zobacz cytat poni˝ej). W jaki
sposób wiara zwi´ksza naszà zdolnoÊç uczenia si´? Jakie zagro˝enia niesie ze
sobà nauka bez wiary w Boga i przestrzegania Jego przykazaƒ? (Zob. II List do
Tymoteusza 3:7; 2 Nefi 9:28–29).

Prezydent Marion G. Romney z Rady Prezydenta KoÊcio∏a powiedzia∏: „Ja wie-
rz´ w nauk´. Wierz´, ˝e ludzie wiele si´ uczà dzi´ki nauce. [...] Wierz´ te˝ jed-
nak i wiem, ˝e wiara ogromnie przyspiesza studiowanie poprzez nauk´”
(Learning for the Eternities, zeb. George J. Romney [1977], 72).

• Poza studiowaniem ewangelii powinniÊmy te˝ ∏aknàç wiedzy w innych dzie-
dzinach, takich jak: historia, nauki Êcis∏e czy dobra literatura. W jaki sposób
studiowanie tych przedmiotów wzbogaci∏o wasze ˝ycie?

• Jakiego rodzaju wiedza ma najwi´kszà wartoÊç? Jaki powinien byç zwiàzek
mi´dzy studiowaniem ewangelii i innych wartoÊciowych rzeczy?

Prezydent John Taylor, trzeci Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Musimy piel´g-
nowaç ka˝dego rodzaju wykszta∏cenie i inteligencj´; dbaç o gusty literackie,
a ludzie obdarzeni talentem literackim lub naukowym powinni ten talent
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rozwijaç, wszyscy zaÊ powinniÊmy doceniaç dary, jakie oni otrzymali od
Boga. [...] Je˝eli coÊ jest dobre i godne pochwa∏y pod wzgl´dem moralnym,
religijnym, naukowym lub ma na celu wyniesienie i uszlachetnienie cz∏o-
wieka, staje si´ naszym celem. Ze wszystkiego, co otrzymujemy, najbardziej
zale˝y nam na otrzymaniu zrozumienia, jakie pochodzi od Boga” (The Gospel
Kingdom, wyb. G. Homer Durham [1943], 277).

S∏u˝àc w Kworum Dwunastu, Starszy Gordon B. Hinckley wyg∏osi∏ przemówie-
nie, w którym przytoczy∏ wezwanie Zbawiciela: „Uczcie si´ ode mnie” (Ew.
Mateusza 11:29). Nast´pnie powiedzia∏: „Chcia∏bym wam zasugerowaç, abyÊcie
podà˝yli za wezwaniem danym przez Syna Bo˝ego. Przy wszystkim, czego si´
uczycie, uczcie si´ od Niego. Przy wszystkim, czego si´ uczycie, szukajcie wiedzy
o Mistrzu. Ta wiedza w cudowny sposób uzupe∏ni wasze Êwieckie nauki i nada
waszemu ˝yciu pe∏ni´ i charakter, jakich nie mo˝na zdobyç w ˝aden inny spo-
sób” (w: Conference Report, paêdz. 1964, 118 lub Improvement Era, grudz. 1964,
1092).

• Jak objawia si´ to, ˝e znajomoÊç rzeczy Boga to najwa˝niejszy rodzaj wiedzy?

3. PowinniÊmy nie ustawaç w nauce przez ca∏e nasze ˝ycie.

PodkreÊl, ˝e Pan i Jego prorocy zawsze podkreÊlajà znaczenie nauki. PowinniÊmy
nie ustawaç w studiowaniu przez ca∏e nasze ˝ycie.

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏: „Z powodu
naszego uÊwi´conego szacunku dla inteligencji ka˝dego cz∏owieka, uwa˝amy, ˝e
zdobywanie wykszta∏cenia to obowiàzek religijny. [...] Nasz Stwórca oczekuje, ˝e
wszystkie Jego dzieci b´dà si´ kszta∏ciç” (w: Conference Report, paêdz. 1992, 5 lub
Ensign, list. 1992, 6).

Zapisz na tablicy nast´pujàce pytania:

Dlaczego powinniÊmy si´ uczyç? Czego powinniÊmy si´ uczyç? Jak mo˝emy si´ uczyç?

Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty. Niech uczniowie odnajdà w nich odpo-
wiedzi na pytania z tablicy. Zapisz ich odpowiedzi pod odpowiednim pytaniem.

NiP 6:7 NiP 88:76–80, 118 NiP 130:18–19

NiP 11:21–22 NiP 90:15 NiP 131:6

NiP 19:23 NiP 93:36–37, 53 NiP 136:32–33

• Jak sàdzicie, dlaczego mamy przykazanie, aby uczyç si´ tak wielu ró˝nych
rzeczy?

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏ m∏odych ludzi na temat wartoÊci
wykszta∏cenia: „Jest niezmiernie wa˝ne, abyÊcie wy, m∏odzi m´˝czyêni i kobiety,
zdobyli wszelkie mo˝liwe wykszta∏cenie. Pan jasno nakaza∏ Swemu ludowi, by
zdobywali wiedz´ o krajach i królestwach i o rzeczach tego Êwiata, kszta∏càc si´
poprzez studiowanie i wiar´. Wykszta∏cenie jest kluczem, który otworzy przed
wami drzwi mo˝liwoÊci. Jest to warte poÊwi´cenia. Warte jest tego, by na to pra-
cowaç. JeÊli zaÊ wyszkolicie swe umys∏y i r´ce, b´dziecie mogli wielce przys∏u˝yç
si´ spo∏eczeƒstwu, w którym ˝yjecie i b´dziecie chlubà KoÊcio∏a, którego cz∏on-
kami jesteÊcie. Moi drodzy, m∏odzi bracia i siostry, wykorzystajcie ka˝dà okazj´
do nauki, na jakà was staç, a wy, ojcowie i matki, zach´cajcie swoich synów i
córki, aby zdobywali wykszta∏cenie, które b´dzie b∏ogos∏awiç ich ˝ycie”
(„Inspirational Thoughts”, Ensign, czerw. 1999, 4).
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• Jakie mamy okazje do zdobywania formalnego wykszta∏cenia? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: szko∏y Êrednie, szko∏y zawodowe, kolegia i uniwersytety). W jaki
sposób posiadanie formalnego wykszta∏cenia przynosi nam w ˝yciu korzyÊci?
Co mo˝emy zrobiç, aby lepiej wykorzystaç nasze szanse na zdobycie formal-
nego wykszta∏cenia?

• Prezydent Brigham Young naucza∏: „Nasze wykszta∏cenie powinno rozwijaç
nasze umys∏y i wyposa˝yç nas, abyÊmy byli bardziej po˝yteczni; abyÊmy
mogli lepiej s∏u˝yç ludzkiej rodzinie” (Discourses of Brigham Young, wyb. John
A. Widtsoe [1941], 255). W jaki sposób wykszta∏cenie mo˝e nam pomóc s∏u-
˝yç naszym rodzinom? W jaki sposób wykszta∏cenie mo˝e nam pomóc s∏u˝yç
innym? W jaki sposób wykszta∏cenie mo˝e nam pomóc wspieraç budow´ kró-
lestwa Boga? Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy
ich wykszta∏cenie pomog∏o im w ich staraniach, by s∏u˝yç).

• Przeczytaj z uczniami NiP 90:15. W jaki sposób studiowanie dobrych ksià˝ek
wzbogaci∏o wasze ˝ycie?

• Jakie obowiàzki spoczywajà na rodzicach w zakresie nauczania ich dzieci?
(Zob. NiP 68:25–28. PodkreÊl, ˝e rodzice majà uroczysty obowiàzek pomóc
swoim dzieciom poznaç ewangeli´. Rodzice powinni uczyç tak˝e praktycznych
umiej´tnoÊci takich jak: dbanie o zdrowie, pilna praca, zgodna wspó∏praca z
innymi, zarzàdzanie pieni´dzmi oraz zdobycie dobrego wykszta∏cenia).

• W jaki sposób rodzice mogà zach´caç dzieci, aby rozwin´∏y w sobie mi∏oÊç do
zdobywania wiedzy, która b´dzie trwa∏a przez ich ca∏e ˝ycie?

S∏u˝àc w Kworum Dwunastu, Starszy Gordon B. Hinckley podkreÊli∏, jak wielkie
znaczenie ma zach´canie dzieci do czytania: „Wiecie, ˝e wasze dzieci b´dà czy-
taç. B´dà czytaç ksià˝ki oraz czasopisma i gazety. Piel´gnujcie w nich poczucie
tego, co najlepsze. Kiedy sà bardzo ma∏e, czytajcie im wspania∏e historie, które
sta∏y si´ nieÊmiertelne ze wzgl´du na wartoÊci, których nauczajà. Poka˝cie im
dobre ksià˝ki. Niech w waszym domu b´dzie gdzieÊ kàt, nawet niewielki, gdzie
b´dà one widzieç chocia˝ kilka z takich ksià˝ek, z których czerpa∏y natchnienie
wielkie umys∏y” (w: Conference Report, paêdz. 1975, 57 lub Ensign, list. 1975,
39).

Prezydent Thomas S. Monson przypomnia∏ nam, ˝e ma∏e dzieci rozumiejà
nauki zawarte w pismach Êwi´tych: „Cechà charakterystycznà [...] szcz´Êliwego
domu jest to, ˝e jest on bibliotekà nauki. [...] Pan radzi: ‘Szukajcie w najlep-
szych ksi´gach s∏ów màdroÊci, szukajcie wiedzy, przez nauk´ jak i przez wiar´’
(NiP 88:118). Bibliotekà nauki, o której mówi´, sà podstawowe pisma Êwi´te.
Musimy uwa˝aç, abyÊmy nie umniejszali zdolnoÊci naszych dzieci do czytania i
rozumienia s∏owa Bo˝ego” (w: Conference Report, paêdz. 1988, 81–82 lub
Ensign, list. 1988, 70).

JeÊli pragniesz omówiç temat nauczania dzieci bardziej szczegó∏owo, zobacz
podr´cznik Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania (36123 166), wyd. 2000, str.
127–143. Równie˝ lekcja nr 45 w niniejszym podr´czniku omawia obowiàzki
rodziców wobec dzieci.

• Jakich lektur powinniÊmy unikaç?

Prezydent Ezra Taft Benson z Kworum Dwunastu naucza∏: „Przy ogromnej licz-
bie dost´pnych dzisiaj ksià˝ek, wiedza, co czytaç, a czego nie czytaç, to oznaka
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prawdziwie wykszta∏conego cz∏owieka. [...] Wybierajcie tylko to, co najlepsze.
Jak matka Johna Wesleya radzi∏a swemu synowi: ‘Unikaj wszystkiego, co os∏abia
twój rozsàdek, upoÊledza wra˝liwoÊç twego sumienia, t∏umi twojà umiej´tnoÊç
podà˝ania za Bogiem, umniejsza twój szacunek do rzeczy duchowych, [...]
zwi´ksza dyktat cia∏a nad umys∏em’” („In His Steps”, 1979 Devotional Speeches of
the Year [1980], 61).

• Co, oprócz zdobywania formalnego wykszta∏cenia i czytania wartoÊciowych
ksià˝ek, mo˝emy robiç, aby nie ustawaç w nauce przez ca∏e ˝ycie?

4. W Êwiàtyni zdobywamy wykszta∏cenie na wiecznoÊç.

WyjaÊnij, ˝e pod koniec czerwca 1833 roku Prorok Józef Smith wys∏a∏ do
Âwi´tych w Independence, w stanie Missouri plan budowy miasta Syjon.

Poka˝ plan miasta Syjon, który widnieje poni˝ej. WyjaÊnij, ˝e w centrum miasta
Âwi´ci mieli zbudowaç Êwiàtyni´. Chocia˝ nie uda∏o si´ zbudowaç miasta Syjon,
pos∏u˝ono si´ tym planem przy budowie Salt Lake City.

Plan miasta Syjon. W centrum znajduje si´ plac pod budow´ Êwiàtyni.
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• Czego dowiadujemy si´ z tego, ˝e w centrum miasta Syjon planowano wybu-
dowaç Êwiàtyni´? (Przyk∏adowe odpowiedzi: Êwiàtynia jest centrum nauki dla
cz∏onków KoÊcio∏a i powinniÊmy ustanowiç Êwiàtyni´ centrum naszego ˝ycia).

• Przeczytaj z uczniami NiP 88:119. PodkreÊl, ˝e Êwiàtynia jest „[domem]
nauki”. W jaki sposób Pan mo˝e nas nauczaç, kiedy ucz´szczamy do Êwiàtyni?
Co mo˝emy uczyniç, aby otrzymaç wiedz´, która jest dost´pna w Êwiàtyni?

Starszy John A. Widtsoe z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Âwiàtynia
jest miejscem instrukcji. Tutaj omawia si´ zasady ewangelii i ods∏aniane sà wiel-
kie prawdy o królestwie Boga. JeÊli wchodzimy do Êwiàtyni z w∏aÊciwym
nastawieniem i jesteÊmy uwa˝ni, wychodzimy z niej wzbogaceni o duchowà
wiedz´ i màdroÊç” („Looking toward the Temple”, Ensign, stycz. 1972, 56–57).

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:

„Âwiàtynia jest wspania∏à szko∏à. To dom nauki. W Êwiàtyniach jest utrzymy-
wana atmosfera idealna dla udzielania wskazówek w sprawach, które sà g∏´-
boko duchowe. [...]

Ceremonii Êwiàtynnej nie mo˝na w pe∏ni zrozumieç za pierwszym razem.
Zrozumiecie jà w cz´Êci. Wracajcie wi´c tam ponownie i jeszcze raz, i jeszcze.
Wracajcie po nauk´. Poznacie rzeczy, które was niepokojà, nurtujà lub wydajà
si´ tajemnicze. Wiele z nich to ciche, osobiste rzeczy, których nikomu nie
b´dziecie mogli tak naprawd´ wyjaÊniç. Wam jednak b´dà znane. [...]

Wi´c patrzcie w stron´ Êwiàtyni. Zwracajcie ku niej swoje dzieci. Od wcze-
snego dzieciƒstwa kierujcie tam ich uwag´ i rozpocznijcie przygotowania do
dnia, kiedy b´dà mog∏y wejÊç do Êwi´tej Êwiàtyni.

Sami równie˝ dajcie si´ nauczaç, bàdêcie pokorni. Czerpcie z g∏´bi nauk —
pe∏nych symboli, g∏´bokich, duchowych zasad — dost´pnych tylko w Êwià-
tyni” (The Holy Temple [broszura, 1982], 6–8).

Przypomnij uczniom, ˝e obrz´dy i ceremonie Êwiàtynne sà Êwi´te. Nie powinni-
Êmy rozmawiaç na temat szczegó∏ów tych obrz´dów i ceremonii poza Êwiàtynià.
PoproÊ uczniów, aby pami´tajàc o tej zasadzie, odpowiedzieli na nast´pujàce
pytanie:

• Jakie prawdy poznaliÊcie dzi´ki ucz´szczaniu do Êwiàtyni?

Zach´ç uczniów, aby ucz´szczali do Êwiàtyni tak cz´sto, jak jest to mo˝liwe.
Prezydent Ezra Taft Benson zapyta∏: „Czy cz´sto wracamy do Êwiàtyni, aby
otrzymaç osobiste b∏ogos∏awieƒstwa, jakie przynosi regularne oddawanie czci
w Êwiàtyni? W Êwi´tych Êwiàtyniach Pana dostajemy odpowiedzi na modlitwy,
majà miejsce objawienia i nauczanie przez Ducha” (w: Conference Report,
kwiec. 1988, 98 lub Ensign, maj 1988, 85).

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby bezustannie poszukiwali w ˝yciu wiedzy, aby zostali wzbo-
gaceni i mogli lepiej s∏u˝yç bliênim Przypomnij im, ˝e Pan nakaza∏: „Szukajcie
wiedzy, przez nauk´ jak i przez wiar´” (NiP 88:118).

Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych pod-
czas lekcji. Mo˝esz wyraziç swà wdzi´cznoÊç za okazje, jakie masz, aby si´ uczyç.
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Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Stosowanie rady zawartej w Naukach i Przymierzach 88:121–126

• Przeczytaj z uczniami NiP 88:121–126. PodkreÊl, ˝e zasady z tego fragmentu
mogà nam pomóc w ka˝dej dziedzinie ˝ycia. Jakie doÊwiadczenia uÊwiado-
mi∏y wam znaczenie tych zasad?

2. Zdobywanie wiedzy bez przyt∏oczenia wszystkim, czego mamy si´
nauczyç

• Jak kontynuowaç zdobywanie wiedzy bez przyt∏oczenia wszystkim, czego
mamy si´ nauczyç?

Prezydent Wilford Woodruff radzi∏: „Nie zniech´cajcie si´, poniewa˝ nie
mo˝ecie nauczyç si´ wszystkiego od razu; uczcie si´ wszystkich rzeczy po
kolei, ka˝dà z nich poznajcie dobrze i traktujcie jak skarb, potem zajmijcie si´
kolejnà rzeczà i jà równie˝ traktujcie jak skarb. Po kilku latach zgromadzicie
pokaêny zasób po˝ytecznej wiedzy, który b´dzie b∏ogos∏awieƒstwem nie tylko
dla was, ale te˝ dla waszych dzieci i bliênich” (The Discourses of Wilford
Woodruff, wyb. G. Homer Durham [1946], 269).

Podczas dyskusji mo˝esz przeczytaç z uczniami NiP 78:17–18.

3. Poznawanie ewangelii na zaj´ciach seminarium i instytutu

Przeczytaj poni˝szà wypowiedê Prezydenta Gordona B. Hinckleya: „Nasz wspania∏y
koÊcielny program edukacyjny idzie naprzód. Ca∏y czas wzrasta praca szkolenia
studentów w programach seminarium i instytutu. [...] Wzywamy wszystkich, któ-
rzy majà ku temu mo˝liwoÊç, aby z nich skorzystali. Nie wahamy si´ z∏o˝yç obiet-
nicy, ˝e wzroÊnie wasza znajomoÊç ewangelii, wiara si´ wzmocni, a wy
zdob´dziecie cudownych znajomych i przyjació∏” (w: Conference Report, kwiec.
1984, 69 lub Ensign, maj 1984, 47).

JeÊli w waszej okolicy odbywajà si´ zaj´cia seminarium lub instytutu, mo˝esz
poÊwi´ciç podczas dyskusji nieco czasu na zach´cenie m∏odzie˝y i m∏odych
doros∏ych, aby si´ na nie zapisali. Rozwa˝ zadanie poni˝szych pytaƒ:

• Jakie doÊwiadczenia podczas seminarium (lub instytutu) pomog∏y wam w
˝yciu? W jaki sposób mo˝emy zach´ciç innych, aby ucz´szczali na zaj´cia
seminarium (lub instytutu)?

4. Rozwijanie naszych talentów poprzez kszta∏cenie si´

Przypomnijcie sobie przypowieÊç o talentach (Ew. Mateusza 25:14–30; zob.
tak˝e NiP 82:18). PoproÊ uczniów, aby zrobili na kartkach list´ swoich talentów
i zainteresowaƒ. Omów z nimi, w jaki sposób Êwieckie i religijne wykszta∏cenie
pomo˝e im rozwijaç te talenty i zainteresowania.
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24
„Nie dajcie si´ zwieÊç, ale
bàdêcie nadal nieporuszeni”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, jak mogà uniknàç zwodzenia i odst´pstwa.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 26; 28; 43:1–7; 50; 52:14–19 oraz
pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych, odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Przygotuj aktualnà list´ przedstawicieli Naczelnych W∏adz KoÊcio∏a oraz
najnowsze, konferencyjne wydanie jednego z koÊcielnych czasopism.

4. Mo˝esz wyznaczyç kilku uczniów, aby przedstawili historie zawarte w
pierwszej cz´Êci lekcji. Rozdaj im kopie tych historii z wyprzedzeniem.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zapisz na tablicy nast´pujàce zdania:

miarka Êmietany

b∏´dnie zapisane nazwisko

brak miejsc siedzàcych podczas poÊwi´cenia Âwiàtyni Kirtland

Powiedz uczniom, ˝e wszystkie te rzeczy majà ze sobà coÊ wspólnego. Wszystkie
zosta∏y podane przez cz∏onków wczesnego KoÊcio∏a jako uzasadnienie ich odejÊcia.

WyjaÊnij, ˝e dzisiejsza lekcja mówi o tym, jak unikaç osobistego odst´pstwa.
Powy˝sze wyra˝enia i towarzyszàce im historie zostanà omówione nieco póêniej
w trakcie lekcji.

Dyskusja i 
zastosowanie Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich

uczniów. Omówcie, w jaki sposób wybrane fragmenty odnoszà si´ do codzien-
nego ˝ycia.

1. PowinniÊmy rozpoznawaç, kiedy Szatan zwodzi nas ku odst´pstwu.

WyjaÊnij, ˝e we wczesnym okresie rozwoju KoÊcio∏a Szatan zwiód∏ niektórych
cz∏onków i doprowadzi∏ do ich odst´pstwa i buntu przeciwko Bogu. Kilku z cz∏on-
ków, którzy odstàpili, sta∏o si´ wrogami KoÊcio∏a i przyczyni∏o do przeÊladowania
Âwi´tych w stanach Ohio i Missouri. Jako cz∏onkowie wspó∏czesnego KoÊcio∏a
musimy byç wierni i czujni, abyÊmy nie dali si´ zwieÊç.



• Przeczytajcie wspólnie NiP 50:2–3 oraz 2 Nefi 2:18, 27. Dlaczego Szatan pragnie
nas zwieÊç? W jaki sposób Szatan próbuje nas zwodziç i doprowadziç do
odst´pstwa? (Wykorzystaj poni˝sze informacje podczas dyskusji lub uzupe∏nij
nimi odpowiedzi uczniów. Zapisz na tablicy nast´pujàce nag∏ówki).

Nie uznawanie proroka za êród∏o objawieƒ dla KoÊcio∏a

Niektórych cz∏onków zwodzà fa∏szywi prorocy. Poni˝sza historia mówi o tym,
jak we wczesnym okresie rozwoju KoÊcio∏a kilkunastu Âwi´tych zosta∏o na jakiÊ
czas zwiedzionych przez fa∏szywe objawienia.

W 1830 roku Hiram Page, jeden z oÊmiu Êwiadków Ksi´gi Mormona, wszed∏ w
posiadanie kamienia, dzi´ki któremu, jak twierdzi∏, otrzymywa∏ objawienia na
temat budowy Syjonu i porzàdku w KoÊciele. Oliwier Cowdery, Whitmerowie i
inni uwierzyli w jego s∏owa. Jednak˝e Prorok Józef Smith powiedzia∏, ˝e te twier-
dzenia „by∏y ca∏kowicie wbrew porzàdkowi domu Boga wy∏o˝onemu w Nowym
Testamencie oraz w naszych wspó∏czesnych objawieniach” (History of the Church,
1:110).

Prorok modli∏ si´ w tej sprawie i otrzyma∏ objawienie, w którym Pan wyjaÊni∏, ˝e
tylko Prezydent KoÊcio∏a ma prawo otrzymywaç objawienia dla KoÊcio∏a (NiP
28). Pan nakaza∏ Oliwierowi Cowdery, aby powiedzia∏ Hiramowi Page’owi, ˝e
objawienia, które otrzyma∏ on dzi´ki kamieniowi, pochodzi∏y od Szatana (NiP
28:11). Po wys∏uchaniu poleceƒ Pana „Brat Page, jak i wszyscy obecni cz∏onko-
wie KoÊcio∏a wyrzekli si´ rzeczonego kamienia i wszystkich zwiàzanych z nim
rzeczy” (History of the Church, 1:115).

Duma

Niektórych cz∏onków zwodzi ich w∏asna duma. Poni˝sza historia ilustruje, w
jaki sposób duma doprowadzi∏a do odst´pstwa Thomasa B. Marsha, który by∏
Prezydentem Kworum Dwunastu, oraz jego ˝ony.

Kiedy mieszka∏y w miejscowoÊci Far West w stanie Missouri siostra Marsh i sio-
stra Harris zdecydowa∏y si´ na wymian´ mleka, co pozwoli∏oby im zrobiç wi´cej
sera. Ustali∏y, ˝e przeka˝à sobie nawzajem mleko i Êmietan´ od swoich krów.
Jednak siostra Marsh zostawi∏a sobie kwaterk´ Êmietany od ka˝dej krowy i
wys∏a∏a siostrze Harris mleko bez Êmietanki.

Wynik∏ z tego spór i sprawa trafi∏a do biskupa. Kiedy ustali∏ on, ˝e siostra Marsh
z∏ama∏a warunki umowy, ona i jej mà˝ poczuli si´ ura˝eni i zwrócili si´ do rady
wy˝szej oraz Rady Prezydenta KoÊcio∏a o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ka˝da z
rad podtrzyma∏a pierwotny wniosek, ˝e wina le˝y po stronie siostry Marsh.

Thomas B. Marsh og∏osi∏, ˝e b´dzie broni∏ racji swojej ˝ony. Wkrótce potem
zwróci∏ si´ przeciwko KoÊcio∏owi i oÊwiadczy∏ przed rzàdem stanowym, ˝e
Âwi´ci w Dniach Ostatnich sà wrogo nastawieni wobec stanu Missouri. (Zob.
George A. Smith, w Journal of Discourses, 3:283–284).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏ o tym wydarzeniu: „Jaka˝ niewielka i
trywialna sprawa — troch´ Êmietany, o którà pok∏óci∏y si´ dwie kobiety. A jednak
doprowadzi∏a ona, a co najmniej przyczyni∏a si´ do tego, ˝e gubernator Boggs
wyda∏ okrutny rozkaz wysiedlenia, który doprowadzi∏ do opuszczenia stanu
Missouri przez Âwi´tych oraz strasznych cierpieƒ i Êmierci, które temu towarzy-
szy∏y. M´˝czyzna, który powinien by∏ za∏agodziç ten spór, a który zamiast tego
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doprowadzi∏ do jego zaognienia [...] straci∏ swoje miejsce w KoÊciele. Straci∏ swoje
Êwiadectwo ewangelii” (w: Conference Report, kwiec. 1984, 111 lub Ensign, maj
1984, 83).

Po 19 latach pe∏nych ciemnoÊci i goryczy Thomas B. Marsh po wielu trudach
dotar∏ do doliny Salt Lake i poprosi∏ Brighama Younga o wybaczenie oraz
pozwolenie na ponowny chrzest w KoÊciele. Napisa∏ on do Hebera C. Kimballa,
Pierwszego Doradcy w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a: „Zacz´∏o do mnie docieraç, w
jakim po∏o˝eniu si´ znalaz∏em; [...] Wiem, ˝e zgrzeszy∏em przeciwko Niebu oraz w
twoich oczach”. Nast´pnie opisa∏, czego si´ dzi´ki temu nauczy∏: „Pan b´dzie
sobie dobrze radzi∏ i beze mnie, On niczego nie straci∏ przez moje odejÊcie z szere-
gów; Jak wiele jednak straci∏em ja?! Bogactwa przewy˝szajàce wszystko, co znaj-
duje si´ na tym Êwiecie i na wielu podobnych mu planetach” (cytowane przez
Jamesa E. Fausta, w: Conference Report, kwiec. 1996, 6 lub Ensign, maj 1996, 7).

• Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej historii? Jak si´ wam wydaje, na podstawie
waszych obserwacji, w jaki sposób duma zwodzi ludzi i doprowadza ich do
odst´pstwa? Co Pan obiecuje ludziom, którzy si´ przed Nim ukorzà? (Zob.
NiP 112:2–3, 10; Eter 12:27. Zwróç uwag´, ˝e NiP 112 to objawienie dane
Thomasowi B. Marshowi za poÊrednictwem Proroka Józefa Smitha).

Krytykowanie niedoskona∏oÊci przywódców

Niektórych cz∏onków zwodzi krytykowanie niedoskona∏oÊci przywódców w
KoÊciele. Poni˝sza historia pokazuje, jak Simonds Ryder da∏ si´ zwieÊç w∏aÊnie w
ten sposób.

Simonds Ryder nawróci∏ si´ i zosta∏ cz∏onkiem KoÊcio∏a w 1831 roku. Póêniej otrzy-
ma∏ list podpisany przez Proroka Józefa Smitha i Sidneya Rigdona z informacjà, ˝e
zgodnie z wolà Pana og∏oszonà mocà Ducha Âwi´tego, ma on g∏osiç ewangeli´.
Jego nazwisko, zarówno w liÊcie, jak i w oficjalnym powo∏aniu napisano Rider
zamiast Ryder. Simonds Ryder „pomyÊla∏, ˝e skoro ‘Duch’, przez którego zosta∏
powo∏any, by g∏osiç, móg∏ pope∏niç b∏àd w pisowni jego nazwiska, móg∏ si´ rów-
nie˝ pomyliç co do ca∏ego jego powo∏ania do s∏u˝by. Innymi s∏owy, z powodu
b∏´du w pisowni nazwiska zaczà∏ on wàtpiç w to, czy w ogóle zosta∏ powo∏any
mocà Ducha Bo˝ego!” (History of the Church, 1:261). Simonds Ryder odstàpi∏ od
KoÊcio∏a w póêniejszym okresie.

• Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej historii? W jaki sposób krytykowanie
naszych przywódców koÊcielnych mo˝e sprawiç, ˝e staniemy si´ bardziej
podatni na zwodzenie?

Obra˝anie si´

Niektórzy cz∏onkowie KoÊcio∏a obra˝ajà si´ z powodu post´powania innych cz∏on-
ków i pozwalajà, aby ta uraza pog∏´bia∏a si´, a˝ prowadzi to do ich odst´pstwa.
Przyk∏adem takiej sytuacji jest poni˝sza historia.

Kiedy ukoƒczono budow´ Âwiàtyni Kirtland, wielu Âwi´tych zebra∏o si´ na uroczy-
stoÊci poÊwi´cenia. Miejsca siedzàce szybko si´ zape∏ni∏y, wielu osobom pozwolono
staç, jednak nadal nie wszyscy mogli zmieÊciç si´ w budynku. Starszy Frazier Eaton,
który przekaza∏ 700 dolarów na budow´ Êwiàtyni, przyjecha∏, kiedy by∏a ju˝ ona
pe∏na, wi´c nie wpuszczono go do Êrodka na ceremoni´ poÊwi´cenia. Nast´pnego
dnia powtórzono poÊwi´cenie dla osób, dla których zabrak∏o miejsca pierwszego
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dnia, jednak to nie zadowoli∏o Fraziera Eatona i odstàpi∏ od KoÊcio∏a. (Zob. George
A. Smith, w: Journal of Discourses, 11:9).

• Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej historii? W jaki sposób w dzisiejszych cza-
sach pozwalamy sobie ˝ywiç uraz´ do innych? W jaki sposób obra˝anie si´
mo˝e doprowadziç do odst´pstwa? W jaki sposób mo˝emy pokonaç uczucie
urazy?

• Przeczytajcie razem NiP 64:8–11 i 82:1. Pan wymaga od nas wybaczania,
komu mamy wybaczaç? Dlaczego czasami trudno jest nam wybaczyç? Jakie sà
niektóre ze skutków nie udzielenia komuÊ wybaczenia? Co mo˝emy uczyniç,
aby ∏atwiej nam by∏o wybaczyç komuÊ, komu jeszcze nie wybaczyliÊmy?

Usprawiedliwianie niepos∏uszeƒstwa

Usprawiedliwianie to uzasadnianie lub bronienie niew∏aÊciwego zachowania. To
szukanie sposobu, aby zmniejszyç wyrzuty sumienia z powodu zrobienia czegoÊ,
o czym wiemy, ˝e by∏o z∏e.

• W jaki sposób takie usprawiedliwianie jest formà oszustwa? W jaki sposób
czasami staramy si´ usprawiedliwiç nasze zachowanie? Dlaczego jest to nie-
bezpieczne? W jaki sposób mo˝emy rozpoznaç i pokonaç takie fa∏szywe
usprawiedliwianie?

Przyjmowanie fa∏szywych nauk Êwiata

• Podajcie przyk∏ady fa∏szywych nauk Êwiata, które mogà zwieÊç cz∏onków i
doprowadziç do ich odst´pstwa. (WÊród przyk∏adów mogà si´ znaleêç fa∏-
szywe twierdzenia, ˝e przykazania Boga sà zbyt surowe, ˝e mo˝na akceptowaç
niemoralnoÊç oraz ˝e dobra materialne sà wa˝niejsze od spraw duchowych).

Przewodniczàcy Biskup H. David Burton naucza∏: „Jednà z podst´pnych metod
dzia∏ania [Szatana] jest stopniowe zmniejszanie naszej wra˝liwoÊci oceny tego,
co jest dobre, a co z∏e. Szatan chce, abyÊmy uznali, ˝e k∏amstwo i oszukiwanie
sà w modzie. Zach´ca nas do oglàdania pornografii, sugerujàc, ˝e przygotowuje
nas to do ˝ycia w prawdziwym Êwiecie. Chce, abyÊmy wierzyli, ˝e niemoralne
zachowanie to atrakcyjny sposób na ˝ycie, a pos∏uszeƒstwo przykazaniom Ojca
w Niebie Êwiadczy o zacofaniu. Szatan bezustannie bombarduje nas zwodniczà
propagandà, sprytnie ukrytà w pon´tnym opakowaniu” (w: Conference Report,
kwiec. 1993, 60 lub Ensign, maj 1993, 46).

2. Mo˝emy dzielnie trwaç w naszym Êwiadectwie i uniknàç zwodzenia.

WyjaÊnij, ˝e Pan daje nam wiele b∏ogos∏awieƒstw i przykazaƒ, które pomagajà
nam dzielnie trwaç w naszym Êwiadectwie i unikaç zostania zwiedzionym.

• Co mo˝emy zrobiç, aby ustrzec si´ zwiedzenia i doprowadzenia do odst´p-
stwa? (Poprowadê dyskusj´, korzystajàc z poni˝szych informacji).

Dok∏adnie wiemy, kogo Pan powo∏a∏ do kierowania KoÊcio∏em

• W poczàtkowej fazie rozwoju KoÊcio∏a wielu ludzi twierdzi∏o, ˝e otrzymuje
objawienia, by prowadziç KoÊció∏ lub poprawiaç Proroka Józefa Smitha. Co
Pan objawi∏ w odpowiedzi na te twierdzenia? (Zob. NiP 28:2, 6–7; 43:1–3.
Zwróç uwag´ na to, ˝e rozdzia∏ 28 Nauk i Przymierzy zosta∏ objawiony, kiedy
Hiram Page twierdzi∏, ˝e otrzymuje objawienia dla ca∏ego KoÊcio∏a, a rozdzia∏
43, kiedy podobne twierdzenia zacz´∏y wysuwaç inne osoby).
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• Kto otrzymuje objawienia i przykazania dla ca∏ego KoÊcio∏a w dzisiejszych
czasach?

Prezydent Joseph F. Smith i jego doradcy w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, nauczali:
„Pan [...] wyznacza jednego cz∏owieka na ziemi, który w danym czasie dzier˝y
klucze objawienia dla ca∏ego KoÊcio∏a ze wszystkimi jego organizacjami, w∏a-
dzami, obrz´dami i doktrynami. Duch objawienia spoczywa na wszystkich
cz∏onkach KoÊcio∏a dla korzyÊci i oÊwiecenia ka˝dej osoby, która otrzymuje jego
natchnienie oraz zale˝nie od zakresu, w którym dana osoba jest powo∏ana, by
s∏u˝yç. Jednak dla ca∏ego KoÊcio∏a objawienia otrzymuje jedynie ta osoba, która
zosta∏a wyznaczona, aby staç na jego czele; jest to przykazanie i koƒczy ono
wszelkie spory” (w: James R. Clark, zbiór Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tomów [1965–75], 4:270).

• Jak mo˝emy uniknàç zwiedzenia przez tych, którzy fa∏szywie twierdzà, ˝e
otrzymali objawienie dla KoÊcio∏a? (Zob. NiP 43:4–7).

• Przeczytajcie razem NiP 26:2 i 28:13. Co g∏osi zasada powszechnej zgody? (Zob.
NiP 20:65; 42:11. To zasada pokazania, ˝e jesteÊmy gotowi poprzeç tych, którzy
sà powo∏ani do s∏u˝by w KoÊciele, zwykle czyni si´ to przez podniesienie prawej
r´ki). W jaki sposób zasada powszechnej zgody mo˝e nas uchroniç przed zwie-
dzeniem? (Dzi´ki niej wiemy, kto zosta∏ powo∏any, aby przewodniczyç i zarzà-
dzaç w KoÊciele, co chroni nas przed zwiedzeniem przez twierdzenia osób,
które nie zosta∏y we w∏aÊciwy sposób powo∏ane).

Poka˝ kart´ z obecnymi przedstawicielami W∏adz Naczelnych (zob.
„Przygotowanie”, punkt 3). PodkreÊl znaczenie b∏ogos∏awieƒstwa, jakim
jest to, ˝e mo˝emy popieraç tych przywódców i podà˝aç za ich radami.

PowinniÊmy studiowaç pisma Êwi´te i doktryny KoÊcio∏a

• Przeczytajcie razem NiP 1:37 i 33:16. WyjaÊnij, ˝e w ca∏ych Naukach i
Przymierzach Pan naucza o tym, jak wa˝ne jest studiowanie pism Êwi´tych. W
jaki sposób studiowanie pism Êwi´tych oraz s∏ów proroków w dniach ostatnich
mo˝e nam pomóc ustrzec si´ przed zwiedzeniem? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Mo˝emy lepiej oceniç, czy dane twierdzenia sà prawdziwe, kiedy porównu-
jemy je z prawdami, jakie poznajemy dzi´ki pismom Êwi´tym i naszym obec-
nym przywódcom.

Prezydent Harold B. Lee naucza∏: „Je˝eli [ktoÊ] napisze lub powie coÊ, co
wykracza poza cokolwiek z tego, co znaleêliÊcie w podstawowych pismach
KoÊcio∏a, i jeÊli ta osoba nie jest prorokiem, widzàcym i objawicielem —
prosz´, zwróçcie uwag´ na ten jeden wyjàtek — mo˝ecie natychmiast
powiedzieç: ‘To twój w∏asny poglàd’. A jeÊli ta osoba powie coÊ, co jest
sprzeczne z tym, co znajduje si´ w podstawowych pismach KoÊcio∏a,
mo˝ecie na tej samej podstawie stwierdziç, ˝e jest to twierdzenie fa∏szywe”
(The Teachings of Harold B. Lee, wyd. Clyde J. Williams [1996], 540–541).

b. Studiowanie pism Êwi´tych wzmacnia nasze Êwiadectwo, wi´c jest mniej
prawdopodobne, ˝e spoczniemy na laurach w naszych wysi∏kach, by trwaç
w prawoÊci lub damy si´ przekonaç fa∏szywym naukom. Prezydent Lee
naucza∏: „Je˝eli nie czytamy pism Êwi´tych codziennie, nasze Êwiadectwo
s∏abnie, a nasza duchowoÊç nie pog∏´bia si´” (The Teachings of Harold B.
Lee, 152).
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• W jaki sposób studiowanie pism Êwi´tych pomog∏o wam ustrzec si´ przed
zwiedzeniem?

Musimy pami´taç, ˝e rzeczy pochodzàce od Boga, b´dà zawsze s∏u˝yç naszemu
wyniesieniu

Prorok Józef Smith wyjaÊni∏, ˝e tu˝ po osiedleniu si´ Âwi´tych w Kirtland „przy-
j´to wiele fa∏szywych duchów, widziano wiele fa∏szywych wizji i lubowano si´ w
szalonych, entuzjastycznych pomys∏ach; ludzie wybiegali na dwór pod wp∏y-
wem tego ducha, a niektórzy z nich stawali na Êci´tych pniach drzew i krzy-
czeli; w∏àczali si´ w wiele ró˝nych dziwactw; [...] robiono wówczas wiele
absurdalnych rzeczy, a wszystko to mia∏o na celu oÊmieszenie KoÊcio∏a Boga,
mia∏o to spowodowaç utrat´ Ducha Bo˝ego” (History of the Church, 4:580).
Prorok, zaniepokojony tym nadmiernym wyra˝aniem duchowoÊci zwróci∏ si´ do
Pana. Odpowiedzià Pana jest NiP 50.

• Przeczytaj z uczniami NiP 50:17–24. Czego te wersety uczà na temat sposobu
odró˝niania rzeczy pochodzàcych od Boga od tych, które pochodzà od Szatana?
(Rzeczy pochodzàce od Boga wzmacniajà nas, oÊwiecajàc nasz umys∏ i pomagajà
nam wzrastaç duchowo. Sprawiajà, ˝e pragniemy podà˝aç za Zbawicielem i
poprawiaç nasze ˝ycie. Rzeczy pochodzàce od Szatana dzia∏ajà odwrotnie).

Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „˚adne stwierdzenie nie jest bar-
dziej prawdziwe ni˝ to, ˝e ‘to, co nas nie wzmacnia, nie pochodzi od Boga’. A
to, co nie jest od Boga, jest ciemnoÊcià, nie ma znaczenia, czy przychodzi to
pod p∏aszczykiem religii, etyki, filozofii czy objawienia. Ka˝de objawienie od
Boga b´dzie nas wzmacniaç” (Church History and Modern Revelation, 2 tom
[1953], 1:201–202).

Aby uchroniç si´ przed zwiedzeniem, powinniÊmy stosowaç wzór Pana

W dzieƒ po konferencji w Kirtland Pan objawi∏ 52 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy.
W tym objawieniu daje nam wzór, dzi´ki któremu mo˝emy uniknàç zwiedzenia.

• Przeczytaj z uczniami NiP 52:14–19. OkreÊlcie, na podstawie tych wersetów,
jakie cechy majà nauczyciele „od Boga”? W jaki sposób wzór podany w tych
wersetach mo˝e nam pomóc, abyÊmy nie zostali zwiedzeni?

Podsumowanie Przypomnij oszustwa Szatana, które mogà doprowadziç do odst´pstwa. Przypomnij
rady, jakie Pan da∏, aby uchroniç nas przed zwiedzeniem. PodkreÊl, ˝e kiedy podà-
˝amy za tymi radami Duch Pana pomo˝e nam pozostaç na drodze prawdy.
Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. åwiczenie na wprowadzenie pierwszej cz´Êci tej lekcji

Przygotuj liÊcik do ka˝dego z uczniów. Ka˝dy liÊcik powinien zawieraç krótkà
pochwa∏´ lub fragment z pisma Êwi´tego do przeczytania podczas lekcji czy
jakieÊ inne zadanie, by móg∏ wziàç w niej czynny udzia∏. Jednak w nazwisku
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ka˝dej osoby zrób jakiÊ drobny b∏àd. Rozdaj liÊciki na poczàtku pierwszej cz´Êci
lekcji, aby w ten sposób nawiàzaç do historii Simondsa Rydera oraz pozosta∏ych
historii w tej cz´Êci.

2. Dodatkowe rady dotyczàce sposobów wzmocnienia si´ przeciwko
odst´pstwu

Starszy Carlos E. Asay z Kworum Siedemdziesiàtych wymieni∏ nast´pujàce rze-
czy, które mo˝emy robiç, aby wzmocniç si´ przeciwko odst´pstwu w dzisiej-
szych czasach:

„1. Unikaç tych, którzy zniewa˝ajà waszà religi´. [...]

2.Przestrzegaç przykazaƒ. [...]

3.Podà˝aç za radami ˝yjàcych proroków. [...]

4.Nie spieraç si´ ani dyskutowaç na temat doktryn. [...] [Zob. 3 Nefi 11:29].

5.Studiowaç pisma Êwi´te. [...]

6.Nie wàtpiç ani nie daç si´ odwieÊç od misji KoÊcio∏a. [...]

7.Modliç si´ za waszych wrogów. [...]

8.Praktykowaç ‘czystà pobo˝noÊç’ [Zob. List Jakuba 1:27; Alma 1:30]. [...]

9.Pami´taç, ˝e jest wiele pytaƒ, na które nie znamy odpowiedzi i ˝e niektóre
rzeczy trzeba przyjàç po prostu na wiar´” (w: Conference Report, paêdz.
1981, 93–94 lub Ensign, list. 1981, 67–68).
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Lekcja

25
Kap∏aƒstwo: „Si∏a pobo˝noÊci”

Cel Pomoc uczniom w zdobyciu g∏´bszego zrozumienia kap∏aƒstwa oraz poszukiwa-
niu b∏ogos∏awieƒstw, jakie p∏ynà z prawego wykorzystywania jego mocy.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 84:33–44; 121:34–46.
b. Nauki i Przymierza 107 (uzupe∏niajàce fragmenty pism Êwi´tych).
c. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zach´ç uczniów, aby podali powody, dla których sà wdzi´czni, ˝e sà cz∏onkami
KoÊcio∏a. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy.

• Które z tych rzeczy by∏yby mo˝liwe bez kap∏aƒstwa?

Prawdopodobnie ˝adna z rzeczy wymienionych przez uczniów nie by∏aby mo˝-
liwa bez kap∏aƒstwa. JeÊli ktoÊ wyrazi∏ wdzi´cznoÊç, na przyk∏ad, za ma∏˝eƒstwa
na wiecznoÊç, zwróç uwag´, ˝e nie by∏yby one mo˝liwe bez piecz´tujàcej mocy
kap∏aƒstwa. Nawet coÊ tak prostego jak jednoÊç w KoÊciele nie by∏oby mo˝liwe
bez proroków, aposto∏ów i innych przywódców koÊcielnych, którzy pomagajà
nam zachowaç „jednoÊç wiary” (List do Efezjan 4:13; zob. tak˝e wersety 10–12).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie rozmawiaç o kap∏aƒstwie oraz o niektó-
rych przymierzach i b∏ogos∏awieƒstwach, które sà z nim zwiàzane.

Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwià-
zek z zasadami z pism Êwi´tych.

1. Poni˝sza lekcja mówi o przywróceniu kap∏aƒstwa i jego urz´dach.

Kap∏aƒstwo Aarona i Melchizedeka zosta∏o przywrócone na ziemi´ w 1829
roku (zob. lekcja 8). Po zorganizowaniu KoÊcio∏a w 1830 roku Pan stopniowo,
zgodnie z potrzebami, objawia∏ urz´dy kap∏aƒskie, kwora oraz rady, aby zapewniç
przywództwo rosnàcemu KoÊcio∏owi. Wykres chronologiczny z nast´pnej strony
podsumowuje to przywracanie. Przepisz go na tablicy i omów razem z uczniami.
Nie musisz zapisywaç na tablicy odnoÊników z pism Êwi´tych.



WyjaÊnij, ˝e w dzisiejszych czasach Pan nadal daje objawienia dotyczàce organi-
zacji i obowiàzków kap∏aƒstwa, aby kierowaç wzrostem KoÊcio∏a. Jednym z
przyk∏adów jest powo∏anie, w 1997 roku, Siedemdziesiàtych Przedstawicieli we
W∏adzach Obszaru i towarzyszàce mu stworzenie Trzeciego, Czwartego i Piàtego
Kworum Siedemdziesiàtych (zob. lekcja 42, str. 247–248).

2. Przysi´ga i przymierze kap∏aƒskie.

Napisz na tablicy Przysi´ga i przymierze kap∏aƒskie. WyjaÊnij, ˝e oprócz objawieƒ
dotyczàcych urz´dów kap∏aƒskich i zarzàdzania, Pan objawi∏ te˝ zasady otrzymy-
wania i wykorzystywania kap∏aƒstwa. Objawi∏, na przyk∏ad, przysi´g´ i przymierze
kap∏aƒstwa, które znajdujà si´ w NiP 84:33–44. Wersety te mówià o (1) przymie-
rzu, jakie cz∏owiek zawiera z Panem, kiedy otrzymuje Kap∏aƒstwo Melchizedeka
oraz (2) o przymierzu, jakie Pan zawiera z wiernymi posiadaczami Kap∏aƒstwa
Melchizedeka.

Starszy Carlos E. Asay z Kworum Siedemdziesiàtych powiedzia∏: „Ze wszystkich
Êwi´tych umów, jakie odnoszà si´ do ewangelii Jezusa Chrystusa, niewiele, jeÊli
w ogóle którakolwiek, dorównuje swà wagà przysi´dze i przymierzu kap∏aƒstwa.
Jest to z pewnoÊcià jedna z najbardziej Êwi´tych umów, poniewa˝ wià˝e si´ z nià
korzystanie z niebiaƒskich mocy, a cz∏owiek si´ga w gór´, by osiàgnàç wieczne
cele” (w: Conference Report, paêdz. 1985, 56 lub Ensign, list. 1985, 43).

Kiedy b´dziesz rozmawiaç na temat przysi´gi i przymierza kap∏aƒstwa, podkreÊl,
˝e „b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie nie ograniczajà si´ jedynie do m´˝czyzn.
B∏ogos∏awieƒstwa te sà równie˝ przelewane [...] na wszystkie wierne kobiety
KoÊcio∏a. [...] Pan oferuje Swym córkom ka˝dy duchowy dar i b∏ogos∏awieƒstwo,
które jest dost´pne dla Jego synów, poniewa˝ w Panu ani m´˝czyzna nie jest bez
kobiety, ani kobieta bez m´˝czyzny” (Joseph Fielding Smith, w: Conference Report,
kwiec. 1970, 59 lub Improvement Era, czerw. 1970, 66; zob. tak˝e Alma 32:23).

• Napisz na tablicy: Posiadacze kap∏aƒstwa zawierajà przymierze, co oznacza, ˝e.
Co obiecujà posiadacze kap∏aƒstwa w przysi´dze i przymierzu kap∏aƒstwa?
(Zob. NiP 84:33, 36, 39–44. Podsumuj odpowiedzi uczniów na tablicy).

Posiadacze kap∏aƒstwa zawierajà przymierze, co oznacza, ˝e:

a. B´dà wierni w uzyskiwaniu Kap∏aƒstwa Aarona i Kap∏aƒstwa Melchizedeka
(werset 33).

b. B´dà rozwijaç swoje powo∏ania (werset 33).

Kap∏aƒstwo Aarona: 15 maja 1829 r. (NiP 13)

Kap∏aƒstwo Melchizedeka: maj lub czerwiec 1829 r. (NiP 128:20)

Aposto∏owie, starsi, kap∏ani, nauczyciele, diakoni: kwiecieƒ 1830 r. (NiP 20:38–60)

Biskup: 4 lutego 1831 r. (NiP 41:9–10)

Wy˝si kap∏ani: czerwiec 1831 r. (nag∏ówek do NiP 52)

Rada Prezydenta KoÊcio∏a: 1832–1833 r. (NiP 81; 90)

Patriarcha: 18 grudnia 1833 r. (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], 38–39)

Wy˝sza rada: 17 lutego 1834 r. (NiP 102)

Kworum Dwunastu Aposto∏ów: 1835 r. (NiP 107:23–24)

Siedemdziesiàci: 1835 r. (NiP 107:25)

Pierwsze Kworum Siedemdziesiàtych: 1835 r. (NiP 107:26, 93–97)
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c. B´dà przyjmowaç s∏ugi Pana (werset 36).

d. B´dà pilnie zwa˝aç na s∏owa ˝ycia wiecznego (wersety 43 i 44).

• Co oznacza, rozwijaç swoje powo∏anie? (Zob. NiP 107:99; List Jakuba 1:17–19).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Wzmacniamy nasze kap∏aƒstwo i
rozwijamy nasze powo∏anie, kiedy s∏u˝ymy gorliwie i z entuzjazmem wype∏-
niamy obowiàzki, do których zostaliÊmy powo∏ani przez osob´ posiadajàcà
stosowne upowa˝nienie. [...] Rozwijamy nasze powo∏anie, zwi´kszamy poten-
cja∏ naszego kap∏aƒstwa, kiedy wyciàgamy r´k´ do tych, którzy sà w potrzebie
i dajemy si∏´ tym, którzy si´ chwiejà. [...] Rozwijamy nasze powo∏anie, kiedy
kroczymy z uczciwoÊcià i prawoÊcià” (w: Conference Report, kwiec. 1989, 63
lub Ensign, maj 1989, 48–49).

• Jak pob∏ogos∏awi∏ was ktoÊ, kto pracowa∏ nad rozwini´ciem swojego powo∏ania?

WyjaÊnij, ˝e wa˝ne jest, abyÊmy, rozwijajàc nasze powo∏ania, zachowali w∏aÊciwà
równowag´ i nie zaniedbali naszych rodzin. Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:

„Czasami, niechcàcy, nawet niektóre z dodatkowych zaj´ç koÊcielnych, kiedy
intensywnie si´ im oddajemy, mogà zak∏óciç ˝ycie rodzinne. Kiedy zmartwych-
wsta∏y Jezus przemawia∏ do Nefitów, naucza∏ ich: ‘Idêcie wi´c do swych domów
i rozwa˝cie, co wam powiedzia∏em’ i módlcie si´ i przygotowujcie ‘na jutro’ (3
Nefi 17:3). Jezus nie powiedzia∏: idêcie do swoich klubów spo∏ecznych, na zebra-
nia miejskie ani nawet do centrów palików!” (w: Conference Report, kwiec.
1994, 120 lub Ensign, maj 1994, 89).

• Co oznacza przyjmowaç s∏ugi Pana? (NiP 84:36). WyjaÊnij, ˝e kiedy przyjmu-
jemy od s∏ug Pana przes∏anie i obrz´dy ewangelii, przyjmujemy równie˝ Pana.

• Zapisz na tablicy Pan zawiera przymierze, co oznacza, ˝e. Jakie b∏ogos∏awieƒ-
stwa obiecuje Pan w przysi´dze i przymierzu kap∏aƒstwa? (Zob. NiP 84:33–34,
38, 42. Podsumuj odpowiedzi uczniów na tablicy).

Pan zawiera przymierze, co oznacza, ˝e:

a. UÊwi´ci nas Duchem (werset 33).

b. Odnowi nasze cia∏a (werset 33).

c. Da nam b∏ogos∏awieƒstwa obiecane Abrahamowi i jego potomstwu
(werset 34).

d. Staniemy si´ Jego wybranymi (werset 34).

e. Da nam wszystko, co posiada Ojciec (werset 38).

f. Da Swoim anio∏om nakaz dotyczàcy nas (werset 42).

• Pan obiecuje, ˝e jeÊli b´dziemy wierni, staniemy si´ „nasieniem Abrahama
[...] i wybranymi Boga” (NiP 84:33–34). Jakie sà b∏ogos∏awieƒstwa i obowiàzki
nasienia Abrahama? (Zob. Abraham 2:9–11). Abraham 2:11 mówi, ˝e dzi´ki
kap∏aƒstwu „b∏ogos∏awione b´dà wszystkie rodziny na ziemi”. W jaki sposób
mo˝na osiàgnàç ten cel?

• Obietnicà koronujàcà przysi´g´ i przymierze kap∏aƒskie jest ta, która mówi,
˝e mo˝emy otrzymaç „wszystko, co posiada [...] Ojciec” (NiP 84:38). W jaki
sposób wiedza o tej obietnicy mo˝e pomóc nam, kiedy napotykamy trudno-
Êci? W jaki sposób mo˝e nam ona pomóc, kiedy si´ nam powodzi?
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3. Zasady korzystania z kap∏aƒstwa.

Wy∏ó˝ i omów NiP 121:34–46. WyjaÊnij, ˝e w tych wersetach Pan objawi∏ zasady
korzystania z kap∏aƒstwa. Objawi∏ równie˝ obietnice dla tych, którzy korzystajà z
niego sprawiedliwie. Oprócz tego, ˝e zasady te odnoszà si´ do posiadaczy kap∏aƒ-
stwa, to w ogólnym zarysie dotyczà one wszystkich zwiàzków mi´dzyludzkich.
Dlatego sà wa˝ne równie˝ dla osób, które nie posiadajà kap∏aƒstwa.

• W NiP 121:34–40 Pan objawi∏, dlaczego niektórzy posiadacze kap∏aƒstwa nie
mogà w pe∏ni korzystaç z jego mocy. OkreÊlcie, na podstawie tych wersetów,
co im to uniemo˝liwia. (Przyk∏adowe odpowiedzi: ich serca sà nastawione na
rzeczy tego Êwiata, pragnà ludzkich zaszczytów, usi∏ujà ukryç grzechy, zado-
woliç pych´ i pró˝ne ambicje oraz niesprawiedliwie panujà).

• Podajcie przyk∏ady troszczenia si´ zbyt mocno o „rzeczy tego Êwiata”. (NiP
121:35). W jaki sposób zabieganie o to, co ma do zaoferowania Êwiat, mo˝e
uniemo˝liwiç nam otrzymanie tego, co oferuje Pan? Jak mo˝na poradziç
sobie z tym problemem?

• W jaki sposób ludzie „[sprawujà] niesprawiedliwe panowanie”? (NiP 121:39,
zob. tak˝e werset 37). Jakie sà konsekwencje takiego post´powania? W jaki
sposób mo˝na przezwyci´˝yç tendencje do niesprawiedliwego panowania?

PodkreÊl, ˝e kap∏aƒstwo mo˝e byç u˝ywane tylko w prawoÊci i duchu mi∏oÊci,
jako sposób, by s∏u˝yç innym i ich b∏ogos∏awiç. Starszy M. Russel Ballard z
Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:

„Osobom, które posiadajà kap∏aƒstwo, nie wolno nigdy zapomnieç, ˝e nie majà
prawa u˝ywaç upowa˝nienia kap∏aƒskiego jako bicza nad g∏owami pozosta∏ych
cz∏onków rodziny czy w powo∏aniach koÊcielnych. [...] Ka˝dy m´˝czyzna, który
[...] stara si´ wykorzystaç kap∏aƒstwo w jakimkolwiek stopniu niesprawiedliwoÊci
w KoÊciele lub w domu, po prostu nie rozumie charakteru swojego upowa˝nie-
nia. Kap∏aƒstwo jest po to, aby s∏u˝yç, a nie byç obs∏ugiwanym; jest to wspó∏czu-
cie, nie przymus; to troska, nie kontrola” (w: Conference Report, paêdz. 1993,
105 lub Ensign, list. 1993, 78).

• W NiP 121:41–42 Pan objawi∏ zasady, które pomagajà posiadaczom kap∏aƒ-
stwa korzystaç z niego z ca∏à mocà. Jakie to zasady? Jak mo˝emy stosowaç te
zasady w naszych kontaktach z cz∏onkami naszych rodzin, sàsiadami, wspó∏-
pracownikami i innymi?

Mo˝ecie omówiç, jak stosowaç te zasady w konkretnych sytuacjach, na przy-
k∏ad, kiedy pomagamy dziecku podjàç decyzj´ lub dokoƒczyç zadanie, kiedy
podejmujemy decyzje na radach koÊcielnych, kiedy ktoÊ nie wykona∏ wyzna-
czonego zadania lub kiedy dochodzi do ostrego konfliktu.

• Jakie zasady dotyczàce upominania i karania objawiono w NiP 121:43–44?
(W kontekÊcie tego wersetu ostro oznacza „jasno” lub „szczegó∏owo” nie zaÊ
„dotkliwie” lub „boleÊnie”). Jakie doÊwiadczenia z waszego ˝ycia potwierdzajà
znaczenie tych zasad? Czym ró˝nià si´ skutki karania z mi∏oÊcià od skutków
karania w gniewie?

• Co oznacza zdanie „niechaj cnota nieprzerwanie ozdabia wasze myÊli”? (NiP
121:45). Jak mo˝emy trzymaç z∏e czy niecne myÊli z dala od naszego umys∏u?
(NiP 27:15–18). Jak mo˝emy bardziej aktywnie staraç si´ nape∏niç nasz umys∏
cnotliwymi myÊlami?

Lekcja 25
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• Co obiecuje nam Pan, kiedy b´dziemy „[pe∏ni] mi∏osierdzia” i pozwolimy,
aby „cnota nieprzerwanie [ozdabia∏a nasze] myÊli”? (NiP 121:45–46). Co
oznacza zdanie, ˝e jest si´ pewnym siebie w obecnoÊci Boga? (Zob. poni˝szy
cytat). Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujemy, kiedy Duch Âwi´ty jest naszym
sta∏ym towarzyszem?

Starszy Gordon B. Hinckley powiedzia∏, kiedy s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu:
„Przy wielu okazjach mia∏em przywilej rozmawiaç z prezydentami Stanów
Zjednoczonych i wa˝nymi osobistoÊciami z innych rzàdów. Pod koniec ka˝dego
z tych spotkaƒ myÊla∏em o tym, jak wspania∏ym prze˝yciem by∏o zachowanie
pewnoÊci siebie w obecnoÊci znanego przywódcy. A potem myÊla∏em o tym, jak
cudownà, jak wspania∏à rzeczà by∏oby stanàç z pewnoÊcià siebie — bez strachu,
wstydu i za˝enowania — w obecnoÊci Boga. To obietnica, jakà majà wszyscy
prawi m´˝czyêni i kobiety” (w: Conference Report, paêdz. 1970, 66 lub Ensign,
list. 1970, 73).

Podsumowanie Z∏ó˝ swoje Êwiadectwo na temat znaczenia kap∏aƒstwa. Wyraê wdzi´cznoÊç za
przysi´g´ i przymierze kap∏aƒstwa oraz za b∏ogos∏awieƒstwa, jakie Pan obiecuje
nam, jeÊli b´dziemy wierni. Zach´ç uczniów, aby gorliwiej starali si´ o pe∏ni´
b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒstwa.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Dla uzupe∏nienia proponowanego planu lekcji, mo˝esz wykorzystaç jeden lub

oba z poni˝szych pomys∏ów.

1. Kwora przewodniczàce KoÊcio∏owi

Wa˝nà cz´Êcià przywrócenia kap∏aƒstwa by∏o zorganizowanie kworów przewod-
niczàcych KoÊcio∏owi. Doradców majàcych pomagaç Prorokowi Józefowi powo-
∏ano ju˝ w marcu 1832 roku (NiP 81:1), a Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a formalnie
zorganizowano rok póêniej (zob. nag∏ówek do NiP 90). W lutym 1835 roku
dwunastu m´˝czyzn zosta∏o powo∏anych i ustanowionych Aposto∏ami i utwo-
rzone zosta∏o Kworum Dwunastu. Wkrótce potem Prorok zorganizowa∏ Pierwsze
Kworum Siedemdziesiàtych.

• Jakie sà obowiàzki cz∏onków Rady Prezydenta KoÊcio∏a? (Zob. NiP 107:9, 22,
65–66, 78–81, 91–92; 112:30–32).

• Jakie sà obowiàzki cz∏onków Kworum Dwunastu Aposto∏ów? (Zob. NiP 107:23,
33, 35, 39, 58; 112:30–32).

• Jakie sà obowiàzki cz∏onków Kworów Siedemdziesiàtych? (Zob. NiP 107:25–26,
34, 38, 97).

• W jaki sposób s∏u˝ba urz´dników przewodniczàcych KoÊcio∏owi b∏ogos∏awi
nasze ˝ycie?

2. Znaczenie s∏u˝by kap∏aƒskiej

ZaproÊ na zaj´cia posiadacza kap∏aƒstwa, aby podzieli∏ si´ z uczniami doÊwiadcze-
niem zwiàzanym ze s∏u˝bà kap∏aƒskà. Mo˝e to byç udzielanie sakramentu osobie,
która nie mo˝e opuszczaç swojego domu, udzielanie b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich
lub s∏u˝ba na misji. Niech ów kap∏an opowie o uczuciach, jakie towarzyszy∏y mu
podczas s∏u˝by. Niech z∏o˝y Êwiadectwo o kap∏aƒstwie i o tym, jak wa˝ne jest
wykorzystywanie kap∏aƒstwa, by s∏u˝yç bliênim.
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Lekcja

26
„Pójdêcie na ca∏y Êwiat
i g∏oÊcie mojà ewangeli´”

Cel Zainspirowanie uczniów, aby poszli za przyk∏adem Âwi´tych z Kirtland, którzy
dokonali wielkich poÊwi´ceƒ, aby dzieliç si´ ewangelià i pozostali niewzruszeni
w obliczu przeciwnoÊci.

Przygotowanie 1. Z modlitwà przestudiuj fragmenty pism z lekcji oraz rozdzia∏ 3 z podr´cznika
Nasze dziedzictwo.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów o przygotowanie streszczenia poni˝szych rozdzia∏ów z pod-
r´cznika Nasze dziedzictwo:

a. „Misje pierwszych nawróconych z Ohio” oraz „Misja Kworum Dwunastu
Aposto∏ów”.

b. „Misja w Anglii”.

c. „OdejÊcie z Kirtland”.

Mo˝esz tak˝e wyznaczyç kilku uczniów, aby zaprezentowali pozosta∏e historie
zawarte w lekcji.

4. JeÊli chcesz wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, w∏ó˝ do ma∏ej
walizki lub torby nast´pujàce przedmioty: zestaw pism Êwi´tych, par´ skarpe-
tek, pi´ç drobnych monet oraz kartk´ papieru z nast´pujàcym tekstem
(pomiƒ êród∏o podane na koƒcu):

Ta walizka nale˝y do Starszego Erastusa Snowa. Zosta∏em powo∏any przez
Proroka Józefa Smitha, aby s∏u˝yç na misji w zachodniej Pensylwanii.
Otrzyma∏em instrukcje, aby wyjechaç wiosnà 1836 roku. W podró˝ z Kirtland
udam si´ samotnie i b´d´ podró˝owa∏ pieszo. Zabieram ze sobà wszystkie
moje ziemskie bogactwa. (Zob. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 1; „Autobiography
of Erastus Snow” Utah Genealogical and Historical Magazine, lipiec 1923, 106).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, na poczàtku lekcji wykorzystaj poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ walizk´ lub torb´, którà przygotowa∏eÊ (zob. „Przygotowanie” punkt 4).
PoproÊ jednego z uczniów, aby jà otworzy∏, przeczyta∏, co jest napisane na kartce
papieru i pokaza∏, co zabra∏ z sobà ten misjonarz: pisma Êwi´te, skarpetki i pi´ç
drobnych monet. Zapisz na tablicy trzy s∏owa: PoÊwi´cenie, Odwaga i Wiara.
PoproÊ uczniów, aby zastanowili si´, jak wielkiego poÊwi´cenia, odwagi i wiary
wymaga∏ od Starszego Snowa wyjazd na misj´, zgodnie ze wskazówkami Pana.



WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie prac´ misjonarskà, jakà z wielkim
poÊwi´ceniem wykonywali Âwi´ci mieszkajàcy w Kirtland, w stanie Ohio. Ci
misjonarze pomogli wielu osobom nawróciç si´ na ewangeli´, wzmacniajàc
tym samym m∏ody KoÊció∏.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwià-
zek z omawianymi zasadami.

1. Pan przela∏ wielkie b∏ogos∏awieƒstwa w okresie, kiedy Âwi´ci przebywali
w Kirtland.

WyjaÊnij, ˝e wi´kszoÊç ostatnich 13 lekcji koncentrowa∏a si´ na doktrynach,
które zosta∏y objawione w czasie, kiedy Âwi´ci zamieszkiwali w Kirtland, w stanie
Ohio. W tym okresie Pan wielce b∏ogos∏awi∏ Swemu ludowi. Przy pomocy poni˝-
szych pytaƒ krótko omówcie najwa˝niejsze wydarzenia z tego okresu. W razie
potrzeby odwo∏aj si´ do poprzednich lekcji lub podr´cznika Nasze dziedzictwo.

• Wymieƒ niektóre z wa˝nych doktryn, jakie Pan objawi∏ w czasie, kiedy Âwi´ci
przebywali w Kirtland? (Przyk∏adowe odpowiedzi mogà mówiç o prawie
poÊwi´cenia, prawie dziesi´ciny, królestwach chwa∏y, S∏owie MàdroÊci,
Drugim PrzyjÊciu oraz o kap∏aƒstwie).

• Jakie wa˝ne wydarzenia i osiàgni´cia mia∏y miejsce w czasie, kiedy Âwi´ci
przebywali w Kirtland?

2. Âwi´ci z Kirtland dokonywali wielkich poÊwi´ceƒ, aby dzieliç si´ ewangelià.

WyjaÊnij, ˝e kolejnym wa˝nym aspektem charakteryzujàcym ten okres jest powo-
∏anie misjonarzy, aby g∏osili ewangeli´ w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i
Anglii. Wi´kszoÊç z nich czyni∏a to, dokonujàc wielkiego osobistego poÊwi´cenia.

• Przeczytaj razem z uczniami NiP 42:6 i NiP 88:81. Jakie przes∏anie przekazuje
Pan w tych wersetach? WyjaÊnij, ˝e wiele z objawieƒ danych w Kirtland
zawiera przykazanie, by g∏osiç ewangeli´.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie rozdzia∏ów „Misje pierw-
szych nawróconych z Ohio” oraz „Misja Kworum Dwunastu Aposto∏ów” z pod-
r´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

• Jakich poÊwi´ceƒ dokonywali ci Âwi´ci, aby dzieliç si´ ewangelià?

Mo˝esz tak˝e przytoczyç poni˝sze historie:

W 1836 roku Starszy Parley P. Pratt, cz∏onek Kworum Dwunastu, zosta∏ powo∏any,
aby s∏u˝yç na misji w Kanadzie. W drodze do Toronto „otrzyma∏ od nieznajomego
list polecajàcy do Johna Taylora, Êwieckiego kaznodziei z koÊcio∏a metodystycz-
nego. Taylor by∏ powiàzany z grupà, która wierzy∏a, ˝e istniejàce wówczas koÊcio∏y
nie przystawa∏y w pe∏ni do chrzeÊcijaƒstwa opisanego w Nowym Testamencie.
Przez dwa lata grupa ta spotyka∏a si´ kilka razy w tygodniu, aby ‘szukaç prawdy
niezale˝nie od wszelkich organizacji religijnych’. W Toronto Starszy Pratt zosta∏
przyj´ty przez Taylorów uprzejmie, lecz z poczàtku nie byli oni zbyt przychylnie
nastawieni do jego przes∏ania.
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Zniech´cony faktem, ˝e nie mo˝e znaleêç miejsca do prowadzenia nauczania,
Parley zdecydowa∏ si´ opuÊciç Toronto. Przed wyjazdem zajrza∏ do Taylorów, aby
odebraç cz´Êç swojego baga˝u i po˝egnaç si´. Kiedy tam by∏, Leonora Taylor
powiedzia∏a swojej przyjació∏ce, Isabelli Walton, o problemie Parleya i doda∏a, i˝
˝a∏uje, ˝e musi on wyjechaç. ‘Byç mo˝e to mà˝ Bo˝y’. Pani Walton odpowiedzia∏a,
˝e to podszept Ducha nakaza∏ jej odwiedziç Taylorów tego ranka, poniewa˝ by∏a
gotowa przyjàç Starszego Pratta pod swój dach i pozwoliç mu tam g∏osiç ewangeli´.
Tak si´ te˝ sta∏o i w koƒcu Parley zosta∏ zaproszony na spotkanie grupy Johna
Taylora, podczas którego John czyta∏ z Nowego Testamentu histori´ o tym, jak Filip
naucza∏ w Samarii. ‘Wi´c, gdzie jest nasz Filip?’ — zapyta∏. ‘Skàd my otrzymamy
S∏owo, abyÊmy mogli si´ radowaç i zostaç ochrzczeni, kiedy uwierzymy? Gdzie nasi
Piotr i Jan? Nasi aposto∏owie? Gdzie jest nasz dar Ducha Âwi´tego przez na∏o˝enie
ràk? [...]’. Kiedy Parley zabra∏ g∏os, powiedzia∏, ˝e ma odpowiedzi na pytania Johna.

Przez trzy tygodnie John Taylor przychodzi∏ na spotkania Starszego Pratta, robi∏
podczas nich szczegó∏owe notatki, a potem pilnie porównywa∏ je z pismami
Êwi´tymi. Stopniowo przekona∏ si´, ˝e prawdziwa ewangelia Jezusa Chrystusa
zosta∏a przywrócona. Razem ze swà ˝onà Leonorà zostali ochrzczeni 9 maja
1836 roku” (Church History in the Fulness of Times [Church Educational System
manual, 1993], 157; zob. tak˝e Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt
[1975], 134–140, 151).

John Taylor zosta∏ ustanowiony starszym i wiernie s∏u˝y∏ jako misjonarz.
Póêniej zosta∏ trzecim Prezydentem KoÊcio∏a.

• W jaki sposób Pan b∏ogos∏awi∏ Starszego Pratta, kiedy stara∏ si´ on g∏osiç
ewangeli´?

Levi Hancock zosta∏ ochrzczony w listopadzie 1830 roku, a wkrótce potem otrzy-
ma∏ powo∏anie, aby opuÊciç Kirtland i s∏u˝yç na misji w stanie Missouri. Setki mil
trzeba by∏o przejÊç na piechot´, ale on i jego towarzysz Zebedee Coltrin odnosili
sukcesy w pracy misjonarskiej ju˝ podczas swojej w´drówki. „Jednak cierpieli pod-
czas drogi wiele trudów. Levi zachorowa∏, w jego nog´ wda∏o si´ zaka˝enie i musia∏
zatrzymaç si´ u pewnej rodziny, aby wróciç do zdrowia, podczas gdy Zebedee uda∏
si´ w dalszà drog´ bez niego. Póêniej w Missouri nadal zmaga∏ si´ z chorobà i iryto-
wa∏ si´ czasami, ˝e nie mo˝e robiç wszystkiego, co by chcia∏. Jednak wdzi´czny za
to, ˝e mo˝e s∏u˝yç, napisa∏ te s∏owa: ‘Musz´ byç uczciwy przed Bogiem i czyniç tyle
dobrego dla Jego królestwa, ile zdo∏am, w przeciwnym razie biada mi. Nie dbam o
Êwiat ani o to, co mówià ludzie. B´dà musieli zmierzyç si´ z moim Âwiadectwem
przed tronem Sàdu Ostatecznego. Staram si´, aby moje zachowanie sprawia∏o, i˝
ludzie uwierzà w moje s∏owa, a Pan mi w tym pomaga’”.

Póêniej Levi s∏u˝y∏ dzielnie i bra∏ udzia∏ w wyprawie Obozu Syjonu. W lutym
1835 roku zosta∏ wybrany na jednego z Prezydentów Kworum Siedemdziesiàtych.
(Zob. Don L. Searle, „It Is the Truth, I Can Feel It”, Ensign, lip. 1999, 48–50).

• Czego mo˝emy nauczyç si´ na temat pracy misjonarskiej na podstawie tych
historii? Czego mo˝emy nauczyç si´ na temat pokonywania przeciwnoÊci w
pracy misjonarskiej?

• Jakich poÊwi´ceƒ, byç mo˝e, my b´dziemy musieli dokonaç, aby s∏u˝yç jako
pe∏noetatowi misjonarze? Jakich poÊwi´ceƒ, byç mo˝e, b´dziemy musieli
dokonaç, aby dzieliç si´ ewangelià z naszymi przyjació∏mi i sàsiadami?

Lekcja 26
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3. Cz∏onkowie Kworum Dwunastu nauczali w Anglii tysiàce ludzi.

WyjaÊnij, ˝e wraz ze wzrastaniem KoÊcio∏a, coraz silniejsze stawa∏y si´ zwalczajàce
go si∏y. Niektórzy Âwi´ci zacz´li chwiaç si´ w swojej wierze. W tym trudnym okre-
sie Pan objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e „coÊ nowego nale˝y uczyniç dla zbawienia
Jego KoÊcio∏a” (History of the Church, 2:489).

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o wyjaÊnienie, co takiego uczyniono,
streszczajàc rozdzia∏ „Misja w Anglii” z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 3.

• W jaki sposób Pan b∏ogos∏awi∏ Swój KoÊció∏ w tym okresie przeÊladowaƒ i
prób? Czego mo˝emy nauczyç si´ z przyk∏adu Starszego Hebera C. Kimballa?

Zrozumienie, dlaczego Pan nakaza∏ tym braciom opuÊciç Kirtland w tak trud-
nych czasach, mog∏o wydawaç si´ trudne. Jednak poÊwi´cenie tych wiernych
braci wielce wzmocni∏o KoÊció∏.

23 lipca 1837 roku, w dniu kiedy misjonarze po raz pierwszy zacz´li g∏osiç ewan-
geli´ w Anglii, Prorok Józef Smith otrzyma∏ objawienie dla Thomasa B. Marsha,
Prezydenta Kworum Dwunastu. Objawienie to jest zapisane w 112 rozdziale
Nauk i Przymierzy. Wersety 12–34 zawierajà instrukcje, jakie Thomas B. Marsh
mia∏ przekazaç Dwunastu.

• Przeczytaj z uczniami NiP 112:19–22. Co obiecuje Pan Dwunastu Aposto∏om
w tych wersetach?

WyjaÊnij, ˝e obietnica z NiP 112:19 szybko si´ wype∏ni∏a. Dzi´ki wysi∏kom tych
misjonarzy w przeciàgu oÊmiu miesi´cy do KoÊcio∏a przystàpi∏o 2 000 osób i
zorganizowano 26 gmin.

Pan obieca∏ Dwunastu, ˝e da im moc otwierania narodów dla g∏oszenia ewange-
lii, jeÊli „si´ ukorzà [przed Nim], i ˝yç b´dà s∏owem [Jego], i s∏uchaç g∏osu Ducha
[Jego]”(NiP 112:22). Aby pokazaç, ˝e Pan nadal wype∏nia t´ obietnic´, mo˝esz
opowiedzieç poni˝szà histori´, opowiedzianà przez Prezydenta Thomasa S.
Monsona:

„Kiedy w 1968 roku po raz pierwszy odwiedzi∏em Niemieckà Republik´
Demokratycznà, towarzyszy∏o temu wielkie napi´cie. Nie by∏o zaufania ani poro-
zumienia. Nie utrzymywaliÊmy stosunków dyplomatycznych. Pewnego pochmur-
nego i deszczowego dnia pojecha∏em do miasta Görlitz, po∏o˝onego g∏´boko na
terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej. [...] Uczestniczy∏em w moim
pierwszym spotkaniu ze Âwi´tymi. ZebraliÊmy si´ w niewielkim, bardzo starym
budynku. Kiedy cz∏onkowie Êpiewali hymny Syjonu, ich wiara i oddanie dos∏ow-
nie wype∏ni∏y sal´.

Moje serce przepe∏nia∏ smutek, bo zda∏em sobie spraw´, ˝e ci cz∏onkowie nie mieli
ani patriarchy, ani okr´gów czy palików — tylko gminy. Nie mieli dost´pu do b∏o-
gos∏awieƒstw Êwiàtynnych czy to obdarowania, czy zapiecz´towania. Od d∏ugiego
czasu nie odwiedzi∏ ich ˝aden oficjalny wys∏annik z siedziby g∏ównej KoÊcio∏a. Nie
mogli wyjechaç ze swojego kraju. A jednak ufali Panu z ca∏ego serca.

Sta∏em przy mównicy, moje oczy wype∏nia∏y ∏zy, a g∏os ∏ama∏ si´ ze wzruszenia,
kiedy sk∏ada∏em tym ludziom obietnic´: ‘Je˝eli pozostaniecie wierni przykazaniom
Boga, b´dziecie mieli wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa, jakimi cieszà si´ cz∏onkowie
KoÊcio∏a w ka˝dym innym kraju’. Potem dotar∏o do mnie, co powiedzia∏em. Tej
nocy pad∏em na kolana i prosi∏em Ojca w Niebie: ‘Ojcze, wykonuj´ w tym KoÊciele
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Twoje dzie∏o. Wypowiedzia∏em s∏owa, które nie pochodzi∏y ode mnie, lecz od
Ciebie i Twego Syna. Niech si´ stanie Twoja wola i niech ta obietnica wype∏ni si´
w ˝yciu tych dobrych ludzi’. Na tym zakoƒczy∏a si´ moja pierwsza wizyta w
Niemieckiej Republice Demokratycznej”.

Osiem lat póêniej Prezydent Monson ofiarowa∏ modlitw´ poÊwi´cajàcà ten kraj:

„W niedzielny poranek, 27 kwietnia 1975 roku sta∏em na wysuni´tej skale mi´-
dzy Dreznem a Meissen, wysoko nad rzekà Elbà i ofiarowa∏em modlitw´ za ten
kraj i jego lud. Mówi∏em w niej o wierze cz∏onków. PodkreÊli∏em delikatne uczu-
cia, które przepe∏nia∏y wiele serc przemo˝nym pragnieniem, by uzyskaç b∏ogos∏a-
wieƒstwa Êwiàtynne. B∏aga∏em o pokój. Prosi∏em o Boskà pomoc. Powiedzia∏em:
‘Drogi Ojcze, niech to b´dzie poczàtek nowej ery dla cz∏onków Twojego KoÊcio∏a
w tym kraju’.

Nagle, z oddali, w dolinie rozleg∏ si´ dêwi´k dzwonu z wie˝y koÊcielnej, a cisz´
poranka przeszy∏o pianie koguta, oba te dêwi´ki obwieÊci∏y poczàtek nowego
dnia. Chocia˝ mia∏em zamkni´te oczy, czu∏em jak ciep∏o promieni s∏onecznych
dotyka mojej twarzy, ràk i ramion. Jak to mo˝liwe? Ca∏y ranek nieprzerwanie
pada∏ deszcz.

Pod koniec modlitwy wznios∏em oczy do nieba. Zauwa˝y∏em promieƒ s∏oƒca,
który przebija∏ si´ przez ci´˝kie chmury, promieƒ, który oÊwietla∏ miejsce, w
którym sta∏a nasza ma∏a grupa. Od tej chwili wiedzia∏em, ˝e boska pomoc jest w
zasi´gu r´ki”.

Po tej natchnionej modlitwie KoÊció∏ w tym kraju zaczà∏ si´ szybko rozwijaç.
Zorganizowano rady dystryktów, a potem paliki. Powo∏ano przywódców kap∏aƒ-
skich i patriarchów. W 1985 roku poÊwi´cono Êwiàtyni´ we Freibergu, a w 1989
rzàd zezwoli∏, aby KoÊció∏ wys∏a∏ do Niemiec pe∏noetatowych misjonarzy. (w:
Conference Report, kwiec. 1989; 66–69 lub Ensign, maj 1989, 50–53).

4. Wielu Âwi´tych w Kirtland pozosta∏o wiernych pomimo przeÊladowaƒ.

WyjaÊnij, ˝e w 1838 roku zbli˝a∏ si´ koniec pobytu Âwi´tych w Kirtland. Nasila∏y
si´ przeÊladowania i pozostanie tam by∏o niebezpieczne. PoproÊ wyznaczonego
wczeÊniej ucznia o streszczenie rozdzia∏u „OdejÊcie z Kirtland”, z podr´cznika
Nasze dziedzictwo.

Chocia˝ niektórzy cz∏onkowie popadli w Kirtland w odst´pstwo, wi´kszoÊç jednak
pozosta∏a wierna i byli wielkim wsparciem dla KoÊcio∏a. Opowiedz o nast´pujàcym
doÊwiadczeniu z ˝ycia Brighama Younga:

Kiedy Brigham Young mieszka∏ w Kirtland, bra∏ udzia∏ w spotkaniu, gdzie grupa
odst´pców, w której znajdowa∏o si´ kilku znaczàcych przywódców KoÊcio∏a, pla-
nowa∏a pozbycie si´ Józefa Smitha i osadzenie na jego miejscu kogoÊ innego.
Brigham Young tak opowiada∏ o tym wydarzeniu:

„Powsta∏em i w prosty i dosadny sposób powiedzia∏em im, ˝e Józef jest Prorokiem i
˝e o tym wiem, ˝e choçby go l˝yli i obrzucali oszczerstwami ze wszystkich swych
si∏, nie uda im si´ zniszczyç Proroka wyznaczonego przez Boga, ˝e mogliby w ten
sposób jedynie zniszczyç w∏asny autorytet, odciàç wi´zy, jakie ∏àczà ich z Prorokiem
Boga, i na zawsze pogrà˝yç si´ w piekle. Wielu ogromnie oburzy∏o si´ z powodu
mojego zdecydowanego sprzeciwu wobec ich knowaƒ. [...] Spotkanie zakoƒczy∏o
si´, a odst´pcy nie byli w stanie podjàç wspólnej decyzji, jak zorganizowaç swój
przewrót” („History of Brigham Young”, Deseret News, 10 lutego 1858, 386).

Lekcja 26

157



• Jakie cechy charakteru Brighama Younga ujawni∏y si´ w tej sytuacji? Jak
wzmacnia nas popieranie naszych przywódców koÊcielnych? Jak wzmacnia to
ca∏y KoÊció∏?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e kiedy Âwi´ci mieszkali w Kirtland, byli wielce b∏ogos∏awieni. Wielu z
nich zosta∏o powo∏anych, by s∏u˝yç na misji, i z ochotà dokonywa∏o poÊwi´ceƒ,
aby g∏osiç ewangeli´. Wi´kszoÊç z nich pozosta∏a wierna w okresie, kiedy napoty-
kali wielkie przeciwnoÊci. W Naszym dziedzictwie czytamy o tych cz∏onkach: „Ich
˝ycie stanowi przyk∏ad, [...] zostawili nam trwa∏e dziedzictwo wiernego pos∏u-
szeƒstwa namaszczonym przez Pana przywódcom oraz osobistego poÊwi´cenia
dla pracy Pana”.

Zach´ç uczniów, aby poszli za przyk∏adem Âwi´tych z Kirtland, którzy dokonali
wielkich poÊwi´ceƒ dla pracy Pana i pozostali niewzruszeni w obliczu przeciw-
noÊci. Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które oma-
wialiÊcie podczas tej lekcji.
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Lekcja 

27
„Przeto muszà byç skarceni i
wypróbowani, niczym Abraham”

Cel Dowiedzenie si´ o trudzie, jaki Âwi´ci w∏o˝yli w budow´ miasta Syjon w stanie
Missouri i zach´cenie uczniów, aby pomagali budowaç Syjon w dzisiejszych
czasach.

Przygotowanie 1. Z modlitwà przestudiuj nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 101; 103; 105.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 3 i 4.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów o przygotowanie streszczenia poni˝szych rozdzia∏ów z
podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. „PrzeÊladowania w powiecie Jackson” oraz „Wytarzanie w smole i pierzu
biskupa Partridge’a” (str. 39–40, 41–42).

b. „Schronienie w powiecie Clay” (str. 43–44).
c. „Szkolenie przywódców Obozu Syjonu” oraz „PrzeÊladowanie Obozu Syjonu”

(str. 27–29 i 44–45).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

• Jak byÊcie si´ czuli, gdyby poproszono was, abyÊcie opuÊcili swoje rodziny i
pokonali w trudnych warunkach 1 000 mil (1 609 km), aby nieÊç pomoc cz∏on-
kom KoÊcio∏a, którzy mieszkajà na terenach, gdzie odnoszà si´ do nich z wro-
goÊcià? (Mo˝esz wybraç jakieÊ dobrze znane miejsce, które znajduje si´ w
odleg∏oÊci 1 000 mil i pokazaç na mapie, jak daleka by∏aby to wyprawa). Co
musielibyÊcie poÊwi´ciç? Jak byÊcie si´ czuli, gdyby po przybyciu na miejsce
kazano wam wróciç do domu bez udzielenia pomocy?

WyjaÊnij, ˝e kiedy przeÊladowano Âwi´tych w powiecie Jackson, w Missouri,
kiedy wyp´dzano ich z ich domów, Józef Smith zorganizowa∏ Obóz Syjonu czyli
grup´ 207 osób, który mia∏ przebyç 1 000 mil (1 609 km) ze stanu Ohio i przyjÊç
im z pomocà. Poprzednie pytania mogà pomóc nam w zrozumieniu wyzwaƒ,
jakim musieli sprostaç uczestnicy Obozu Syjonu.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Na przeprowadzenie tej lekcji mo˝esz wykorzystaç dwie godziny lekcyjne.



1. Âwi´ci osiedlajà si´ w powiecie Jackson, w stanie Missouri i nast´pnie
zostajà stamtàd wyp´dzeni.

Pokrótce przypomnij poni˝sze fakty historyczne. Przypomnij uczniom, ˝e od 1831
do 1838 roku KoÊció∏ mia∏ dwa skupiska populacji — jedno w Kirtland, w Ohio, a
drugie w zachodniej cz´Êci stanu Missouri. W obu siedliskach mia∏y miejsce wa˝ne
wydarzenia. Lekcje 27 i 28 koncentrujà si´ na doktrynach i wydarzeniach z
KoÊcio∏a w Missouri.

W lipcu 1831 roku Józef Smith uda∏ si´ w swojà pierwszà podró˝ do Missouri.
Otrzyma∏ tam objawienie wyznaczajàce Missouri na miejsce budowy miasta Syjon,
a jego centralnà cz´Êcià mia∏o byç Independence (NiP 57:1–3). Drugiego sierpnia
Sidney Rigdon poÊwi´ci∏ t´ ziemi´ dla zgromadzenia Âwi´tych. Nast´pnego dnia
Józef Smith poÊwi´ci∏ ziemi´ pod budow´ Êwiàtyni w Independence.

Jako pierwsi osiedlili si´ w Missouri Âwi´ci z gminy Colesville ze stanu Nowy
Jork, a wkrótce potem do∏àczyli do nich inni, pragnàcy pomóc w budowie mia-
sta Syjon (NiP 63:24, 36). W 1832 roku w Independence i na pobliskich terenach
w powiecie Jackson mieszka∏o ju˝ ponad 800 Âwi´tych, zebranych w 5 gminach.

Âwi´ci w powiecie Jackson cieszyli si´ okresem spokoju i optymizmu. Jednak
pod koniec 1832 roku zacz´∏y pojawiaç si´ problemy. Niektórzy cz∏onkowie nie
chcieli zaakceptowaç upowa˝nienia swoich lokalnych przywódców. Inni kryty-
kowali Proroka Józefa, który powróci∏ do Kirtland. Niektórzy cz∏onkowie byli
k∏ótliwi, zawistni oraz samolubni i brakowa∏o im wiary.

Oprócz tego narasta∏y równie˝ konflikty z innymi osadnikami na tym terenie.
Dwudziestego lipca 1833 roku dosz∏o do aktu przemocy. PoproÊ wyznaczonego
wczeÊniej ucznia o streszczenie rozdzia∏ów „PrzeÊladowania w powiecie Jackson”
oraz „Wytarzanie w smole i pierzu biskupa Partridge’a” z podr´cznika Nasze dzie-
dzictwo, rozdzia∏ 4.

PrzeÊladowanie Âwi´tych przybiera∏o na sile od lipca do listopada 1833 roku.
Mot∏och pali∏ ich uprawy, niszczy∏ domy, m´˝czyêni byli ch∏ostani i bici, a
kobiety i dzieci zastraszane.

PrzeÊladowania w Missouri Âwi´ci zostali wyp´dzeni ze swoich domów w powiecie Jackson,
w Missouri.
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W dniu 4 listopada w pobli˝u rzeki Big Blue uczestnicy zamieszek zacz´li walczyç
z niewielkà grupà m´˝czyzn i ch∏opców Âwi´tych w Dniach Ostatnich (Nasze dzie-
dzictwo). W ciàgu dwóch nast´pnych dni ponad 1 000 Âwi´tych zosta∏o wygna-
nych z powiatu Jackson na przejmujàcy mróz. Ogo∏oceni ze wszystkiego, w
wi´kszoÊci przekroczyli rzek´ Missouri i znaleêli chwilowe schronienie w powiecie
Clay. PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie rozdzia∏u „Schronienie w powie-
cie Clay” z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4.

2. Pan daje wskazówki Âwi´tym wyp´dzonym z powiatu Jackson.

WyjaÊnij, ˝e kiedy wieÊci o problemach w Missouri dotar∏y do Józefa Smitha w
Kirtland, wielce go zmartwi∏y. Modli∏ si´ w intencji odkupienia Syjonu i otrzy-
ma∏ objawienie, które stanowi obecnie 101 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy.

• Z jakiego powodu Pan pozwoli∏ na to, aby Âwi´ci w Missouri doznali cierpie-
nia? (Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty. Podsumujcie informacje,
zapisujàc je na tablicy. Wybierz niektóre z poni˝szych pytaƒ, aby zach´ciç
uczniów do dyskusji).

a. NiP 101:2, 6; zob. tak˝e NiP 103:4. (Z powodu ich grzechów).
b. NiP 101:4. (Poniewa˝ musieli zostaç „skarceni i wypróbowani, niczym

Abraham”). Dlaczego Pan karci Swój lud? (Zob. NiP 95:1; 105:6; Helaman
12:3; List do Hebrajczyków 12:11). W jaki sposób Pan, karcàc nas okazuje
nam Swojà mi∏oÊç? Jak zostanie skarconym przez Pana pomaga nam nauczyç
si´ pos∏uszeƒstwa i pami´taç o Nim?

c. NiP 101:7–8. (Poniewa˝ niektórzy Âwi´ci ociàgali si´ w zwa˝aniu na s∏owa
Pana). Dlaczego ludzie czasami zapominajà o Bogu i lekcewa˝à Jego rady
„w dniu pokoju”? Co mo˝emy zrobiç, abyÊmy gorliwie przestrzegali wska-
zówek Boga?

• W jaki sposób Pan okaza∏ wspó∏czucie Âwi´tym po tym, jak ich skarci∏?
(Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty. Podsumujcie informacje i zapisz-
cie je na tablicy).

a. NiP 101:9. (Obieca∏, ˝e ich nie odrzuci i b´dzie dla nich mi∏osierny „w
dniu gniewu”).

b. NiP 101:10. (Obieca∏, ˝e Jego oburzenie spadnie na ich wrogów).
c. NiP 101:11–15. (Obieca∏, ˝e uratuje, zbierze i pocieszy Swoich Âwi´tych).
d. NiP 101:16–19. (Obieca∏, ˝e Syjon zostanie w przysz∏oÊci odkupiony).
PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy czuli mi∏oÊç i
mi∏osierdzie Pana w chwilach, gdy szczególnie tego potrzebowali.

• Przeczytaj z uczniami NiP 101:35–38. Co w tych wersetach mo˝e pomóc nam w
postrzeganiu naszego ziemskiego ˝ycia we w∏aÊciwej perspektywie? W jaki spo-
sób wiedza o wiecznych obietnicach Pana pomog∏a wam w trudnych chwilach?

3. Organizacja Obozu Syjonu i jego marsz do Missouri.

WyjaÊnij, ˝e po wyp´dzeniu Âwi´tych z powiatu Jackson, zwrócili si´ oni do
gubernatora Daniela Dunklina z petycjà o pomoc w odbudowie ich domów oraz
ochron´. Gubernator wyrazi∏ gotowoÊç pomocy Âwi´tym, je˝eli zorganizujà oni
w∏asnà grup´ m´˝czyzn, którzy b´dà ich ochraniaç.

W lutym 1834 roku Józef Smith dowiedzia∏ si´ o tej propozycji w Kirtland, w
Ohio. Jego odpowiedzià by∏o zorganizowanie grupy m´˝czyzn, którzy mieli
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pokonaç niemal 1 000 mil (1 609 km), aby pomóc Âwi´tym w Missouri powró-
ciç na ich ziemi´, a nast´pnie s∏u˝yç im ochronà. Objawienie zawierajàce wska-
zówki dla tej wyprawy, która jest znana pod nazwà Obóz Syjonu, zapisano w
103 rozdziale Nauk i Przymierzy.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o przypomnienie historii Obozu Syjonu
z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 3 i 4. Aby pokazaç odleg∏oÊç mi´dzy
Kirtland i Missouri mo˝esz skorzystaç z mapy nr 3 ze strony 288 w tym podr´cz-
niku lub str. 33 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.

• Zgodnie z nakazem Pana ze 103 rozdzia∏u NiP Józef Smith zorganizowa∏ Obóz
Syjonu, aby pomóc Âwi´tym w Missouri odzyskaç swoje domy i ziemi´. Czy
Obóz Syjonu zrealizowa∏ ten cel? (Po tym, kiedy obóz przeby∏ niemal 1 000
mil i dotar∏ do rzeki Fishing w pobli˝u powiatu Jackson, Pan objawi∏, ˝e
Âwi´ci b´dà musieli poczekaç na odkupienie Syjonu. Wkrótce potem Prorok
rozwiàza∏ obóz).

• Kiedy Brigham Young powróci∏ do Kirtland po wyprawie z Obozem Syjonu,
zapytano go: „Co ci przysz∏o z tej podró˝y?” Odpowiedzia∏: „To, po co si´ w
nià uda∏em. [...] Wiedzy, jakà zdoby∏em, nie zamieni∏bym na ca∏y [ten]
powiat” (w: Journal of Discourses, 2:10). Jakie wa˝ne cele osiàgnà∏ Obóz
Syjonu? (Przyk∏adowe odpowiedzi).

a. Jego uczestnicy zostali wzmocnieni przez kilka cudownych objawieƒ mocy
Pana (zob. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4, jeden z przyk∏adów).

b. Da∏ on okazj´ do wypróbowania wiary uczestników, pozwalajàc im udo-
wodniç, ˝e b´dà pos∏uszni Panu i poÊwi´cà wszystko, co posiadajà, jeÊli
b´dzie to konieczne, nawet swoje ˝ycie, aby sta∏a si´ Jego wola.

c. By∏ to okres próby i oceny, kto by∏ wierny i móg∏ s∏u˝yç jako przywódca w
KoÊciele.

d. Da∏ uczestnikom okazj´, by przebywaç blisko Proroka i uczyç si´ od niego, co
przygotowa∏o ich do wype∏niania w przysz∏oÊci obowiàzków przywódców.

WyjaÊnij, ˝e chocia˝ niektórzy sàdzili, ˝e Obóz Syjonu poniós∏ kl´sk´, osiàg-
ni´cie tych celów mia∏o wielkie znaczenie dla KoÊcio∏a. Obóz Syjonu to przy-
k∏ad tego, ˝e cele Boga mogà byç zrealizowane w sposób, w danej chwili dla
nas niezrozumia∏y.

• W jaki sposób doÊwiadczenie z Obozem Syjonu przygotowa∏o przysz∏ych
przywódców KoÊcio∏a?

W lutym 1835 roku, pi´ç miesi´cy po rozwiàzaniu obozu, zorganizowane zosta∏o
Kworum Dwunastu Aposto∏ów oraz Pierwsze Kworum Siedemdziesiàtych.
Dziewi´ciu z Dwunastu Aposto∏ów i wszystkich 70 cz∏onków Kworum
Siedemdziesiàtych s∏u˝y∏o w Obozie Syjonu. Mówiàc o tym, jak obóz
przyczyni∏ si´ do przygotowania tych przywódców, Józef Smith powiedzia∏:

„Bracia, niektórzy z was sà na mnie êli, poniewa˝ nie dane wam by∏o walczyç
w Missouri; jednak mówi´ wam, ˝e Bóg nie chcia∏, abyÊcie walczyli. Nie
móg∏by On zorganizowaç Swojego królestwa bez dwunastu m´˝czyzn, którzy
otworzà drzwi ewangelii narodom Êwiata i siedemdziesi´ciu m´˝czyzn, którzy
pod ich kierownictwem podà˝à ich Êladem, gdyby nie wzià∏ ich spoÊród
grona tych, którzy ofiarowali swe ˝ycie i których poÊwi´cenie by∏o równie
wielkie jak poÊwi´cenie Abrahama” (History of the Church, 2:182).
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DoÊwiadczenie George’a A. Smitha pokazuje, jak Obóz Syjon przygotowa∏
m´˝czyzn do przysz∏ej roli przywódców w KoÊciele. Mia∏ zaledwie 16 lat, by∏
najm∏odszym i niedoÊwiadczonym cz∏onkiem obozu, i brakowa∏o mu pewno-
Êci siebie. Pomimo w∏asnej niewygody i narzekania wielu m´˝czyzn na ci´˝kie
warunki, George z ochotà wype∏nia∏ wszystkie nakazy Józefa Smitha. Spa∏ w
namiocie Proroka i mia∏ okazj´ us∏yszeç wiele z jego rad i wskazówek. Dzi´ki
przebywaniu blisko Proroka George zdoby∏ umiej´tnoÊci przywódcze i rozwi-
nà∏ si∏´, która przygotowa∏a go na trwajàcà przez ca∏e jego ˝ycie s∏u˝b´ przy-
wódcy. Nie min´∏o pi´ç lat od Obozu Syjonu, a George A. Smith zosta∏
wyÊwi´cony na Aposto∏a. Póêniej s∏u˝y∏ z Brighamem Youngiem w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a.

• Które z doÊwiadczeƒ Obozu Syjonu mo˝emy odnieÊç do naszego w∏asnego
˝ycia? (Przyk∏adowe odpowiedzi wypisano poni˝ej; zach´ç uczniów do dyskusji
przy pomocy pytaƒ).

a. Zrozumienie celu prób. Jakie trudnoÊci towarzyszy∏y Obozowi Syjonu?
Czego uczà nas doÊwiadczenia Obozu Syjonu na temat celu prób w naszym
w∏asnym ˝yciu? (Zob. NiP 103:12).

b. Znaczenie pos∏uszeƒstwa. Czego mo˝emy dowiedzieç si´ na temat pos∏uszeƒ-
stwa, na podstawie doÊwiadczeƒ Obozu Syjonu? (Zob. NiP 103:7–10, 36).

c. Potrzeba gotowoÊci do poÊwi´cenia wszystkiego dla Pana. Czego mo˝emy
dowiedzieç si´ na temat poÊwi´cenia, na podstawie doÊwiadczeƒ Obozu
Syjonu? (Zob. NiP 103:27–28). Dlaczego Pan wymaga, abyÊmy byli gotowi
wszystko dla Niego poÊwi´ciç? Jak mo˝emy rozwinàç w sobie takà goto-
woÊç? W jaki sposób mo˝emy jà okazywaç teraz?

d. Znaczenie jednoÊci w pracy Pana. Zwróç uwag´ na to, ˝e nawet kiedy tylko
kilka osób szemrze i buntuje si´, os∏abia to ca∏à grup´.

e. Znaczenie popierania proroka i podà˝ania za jego radami, nawet kiedy jest
to trudne lub kiedy nie w pe∏ni rozumiemy, dlaczego je daje.

4. Pan objawia, ˝e Jego lud musi „[poczekaç] przez krótki czas na odkupie-
nie Syjonu”.

WyjaÊnij, ˝e Pan obieca∏ odkupiç Syjon i przywróciç Swemu ludowi jego ziemie
w powiecie Jackson w Missouri. Jednak obietnica ta by∏a uzale˝niona od pos∏u-
szeƒstwa Âwi´tych (NiP 103:5–8, 11–14). Tak jak staro˝ytny Izrael nie móg∏ przez
40 lat wejÊç do ziemi obiecanej z powodu swego niepos∏uszeƒstwa, tak, zgodnie
z objawieniem danym przez Pana, wspó∏czesny Izrael b´dzie musia∏ „[poczekaç]
przez krótki czas” na odkupienie Syjonu z powodu niepos∏uszeƒstwa i przewi-
nieƒ niektórych Âwi´tych (NiP 105:9, 13).

• Przeczytaj z uczniami NiP 105:1–13. Jakie warunki postawi∏ Pan dla mo˝liwego
ustanowienia Syjonu? (Przyk∏adowe odpowiedzi. Omówcie, w jaki sposób te
warunki odnoszà si´ do naszego ˝ycia).

a. Âwi´ci muszà nauczyç si´ pos∏uszeƒstwa (NiP 105:3, 6; zob. tak˝e werset 37).
b. Muszà troszczyç si´ o biednych i cierpiàcych (NiP 105:3).
c. Muszà byç „zjednoczeni wed∏ug zwiàzku wymaganego przez prawo królestwa

celestialnego” (NiP 105:4; zob. tak˝e werset 5).
d. Muszà byç nauczani w bardziej doskona∏y sposób, zdobyç wi´ksze doÊwiad-

czenie i lepiej poznaç swoje obowiàzki (NiP 105:10).
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e. Muszà byç obdarowani mocà z wysokoÊci (NiP 105:11–12; zob. tak˝e 
werset 33).

• W NiP 105:38–40 Pan radzi Âwi´tym, aby dà˝yli do pokoju nawet z tymi, którzy
ich przeÊladowali. W zamian obiecuje, ˝e „wszystko b´dzie dzia∏aç wspólnie dla
waszego dobra” (NiP 105:40). Jak wy zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy poszliÊcie
za tà radà i dà˝yliÊcie do pokoju?

Podsumowanie Pan obieca∏, ˝e Syjon zostanie odkupiony i powiedzia∏, co mamy czyniç, aby
przygotowaç si´ na ten dzieƒ. Przypomnij uczniom, ˝e w dzisiejszych czasach
powinniÊmy z ca∏ego serca staraç si´ pomóc budowaç Syjon w naszych rodzi-
nach i palikach. Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach,
które omawialiÊcie podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Wykaz chronologiczny wydarzeƒ w Missouri

Poni˝szy wykaz chronologiczny wydarzeƒ w Missouri mo˝e byç pomocny pod-
czas prowadzenia lekcji. Aby odnaleêç wa˝niejsze miejsca, mo˝esz odwo∏aç si´
do mapy nr 2 na stronie 287 w niniejszym podr´czniku oraz na stronie 32 w
Podr´czniku do studiowania dla ucznia.

styczeƒ 1831 roku: Do Missouri przybywajà pierwsi misjonarze.

lipiec 1831 roku: Pan wyznacza Missouri jako miejsce na miasto Syjon.

sierpieƒ 1831 roku: Józef Smith poÊwi´ci∏ ziemi´ pod budow´ Êwiàtyni w Independence,
Missouri.

lipiec 1833 roku: Mot∏och zaatakowa∏ Âwi´tych w Independence, w Missouri.

listopad 1833 roku: Bitwa nad rzekà Big Blue. Âwi´ci zostali wyp´dzeni z powiatu Jackson do
powiatu Clay, w Missouri.

okres od maja do czerwca 1834 roku: Obóz Syjonu przemaszerowa∏ z Kirtland w Ohio do
powiatu Clay, w Missouri.

czerwiec 1836 roku: Mieszkaƒcy powiatu Clay proszà Âwi´tych, aby opuÊcili ich powiat.

wrzesieƒ 1836 roku: Âwi´ci zaczynajà przeprowadzaç si´ do Far West i innych miejsc, które
sta∏y si´ póêniej powiatami Caldwell i Daviess w Missouri.

marzec 1838 roku: Józef Smith przyjecha∏ wraz z rodzinà do Far West w Missouri, uciekajàc
przed przeÊladowaniami z Kirtland, w Ohio.

paêdziernik 1838 roku: Bitwa nad rzekà Crooked. Gubernator Missouri Boggs wyda∏ nakaz
wysiedlenia.

okres od paêdziernika 1838 roku do kwietnia 1839 roku: Józef Smith oraz inni przywódcy
KoÊcio∏a byli przetrzymywani w wi´zieniu w Missouri.

kwiecieƒ 1839 roku: Âwi´ci uciekli z Missouri do stanu Illinois.

2. Wskazówki Pana dla wygnanych Âwi´tych

Po tym, jak Âwi´ci zostali wyp´dzeni z powiatu Jackson, Pan da∏ im szczegó∏owe
wskazówki, co powinni robiç. Mo˝ecie omówiç poni˝sze wskazówki:
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a. Staraç si´ o odkupienie Syjonu (NiP 101:43–62). PrzypowieÊcià w tych werse-
tach Pan przypomnia∏ Âwi´tym, ˝e niepos∏uszeƒstwo os∏abi∏o ich pozycj´ i
pozwoli∏o ich wrogom, aby ich przemogli. Jednak˝e zapewni∏ ich, ˝e Syjon
zostanie odkupiony w Jego w∏asnym czasie.

b. Kontynuowaç dzie∏o zgromadzenia (NiP 101:63–75). Pomimo, ˝e centralne
miejsce Syjonu wpad∏o w r´ce wroga, Pan jasno powiedzia∏, ˝e Âwi´ci majà
nadal gromadziç si´ w wyznaczonych przez Niego miejscach (werset 67). W
naszych czasach te miejsca to paliki Syjonu na ca∏ym Êwiecie. Mamy spra-
wiaç, aby nasze paliki by∏y „Êwi´tymi miejscami” (NiP 101:21–22).

c. Staraç si´ o odp∏at´ (NiP 101:76–95). Âwi´tym nakazano, aby piszàc oficjalne
pisma domagali si´ naprawienia wyrzàdzonych krzywd oraz sprawiedliwoÊci.
Na mocy konstytucji Stanów Zjednoczonych mieli zagwarantowanà wolnoÊç
wyznania i posiadania w∏asnoÊci. Te prawa pogwa∏cono w stanie Missouri.
Âwi´ci poszli za radà Pana i ubiegali si´ o sp∏at´ u w∏adz lokalnych, stanowych
oraz krajowych. Odmówiono im pomocy, wi´c Âwi´ci pozostawili obowiàzek
wydania sàdu w r´kach Pana i udali si´ w dalszà drog´.

d. Zachowaç prawa do posiad∏oÊci w powiecie Jackson (NiP 101:96–101).

3. „Obóz Syjonu” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Obóz Syjonu” podczas
omawiania trzeciej cz´Êci lekcji; projekcja trwa 19 minut.
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Lekcja 

28
„O Bo˝e, gdzie jesteÊ?”

Cel Pomoc uczniom w lepszym znoszeniu przeciwnoÊci poprzez zwracanie si´ do
Zbawiciela.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 121:1–33; 122 oraz pozosta∏e fragmenty pism Êwi´tych
odnoszàce si´ do tej lekcji.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ z wyprzedzeniem jednego lub dwóch uczniów, aby krótko opowie-
dzieli, czego nauczyli si´ i jak rozwin´li si´ dzi´ki przeciwnoÊciom. Upewnij
si´, ˝e to zadanie ich nie kr´puje.

4. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
nieÊ na lekcj´ kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego ucznia.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Daj ka˝demu z uczniów kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ, aby
ka˝dy napisa∏, z jakimi przeciwnoÊciami lub trudnoÊciami musia∏ si´ zmierzyç.
Kiedy to zrobià, niech opiszà, czego si´ z tego doÊwiadczenia nauczyli i w jaki
sposób pomog∏o im ono wzrastaç.

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja mówi o tym, jak przetrwaç przeciwnoÊci, zwracajàc si´ ku
Zbawicielowi. Powiedz uczniom, ˝e w trakcie lekcji b´dà mieli szans´ podzieliç
si´ tym, co napisali.

Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z
zasadami zawartymi w pismach Êwi´tych.



Krótko opowiedz o nast´pujàcych wydarzeniach w Missouri. Mo˝esz skorzystaç z
podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4; z wykazu chronologicznego ze strony
164 w tym podr´czniku i z mapy nr 2 ze strony 287 w tym podr´czniku lub str.
32 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.

Po tym, jak Âwi´ci zostali wyp´dzeni z powiatu Jackson pod koniec 1833 r., zna-
leêli schronienie w pobliskim powiecie Clay do 1836 r., kiedy poproszono ich,
by stamtàd odeszli. Z powiatu Clay przeprowadzili si´ oko∏o 60 mil na pó∏noc i
osiedlili si´ w Far West oraz innych mniejszych miejscowoÊciach.

Przez jakiÊ czas KoÊció∏ rozwija∏ si´ dobrze w pó∏nocnej cz´Êci Missouri.
B∏yskawicznie ros∏a liczba cz∏onków i poÊwi´cono ziemi´ pod budow´ Êwiàtyni
w Far West oraz Adam-ondi-Ahman. Nadal jednak dochodzi∏o do sporów mi´-
dzy niektórymi ze Âwi´tych. Ekskomunikowanych zosta∏o kilku przywódców, w
tym Oliwier Cowdery i David Whitmer.

Oprócz niezgody pomi´dzy niektórymi cz∏onkami KoÊcio∏a nadal dochodzi∏o do
konfliktów z innymi mieszkaƒcami pó∏nocnego Missouri. W 1838 r. bandy i
milicja rozpocz´∏y cz´stsze ataki. W dniu 25 paêdziernika w bitwie nad rzekà
Crooked zgin´∏o trzech cz∏onków KoÊcio∏a, w tym David W. Patten, Aposto∏.
Dwa dni póêniej gubernator Missouri, Lilburn W. Boggs, wyda∏ nakaz mówiàcy,
˝e „mormoni muszà byç traktowani jak wrogowie i muszà zostaç zniszczeni lub
wyp´dzeni poza granice stanu” (History of the Church, 3:175).

Dnia 30 paêdziernika, w Haun’s Mill, grupa oko∏o 200 m´˝czyzn zabi∏a 17 m´˝-
czyzn i ch∏opców. Nast´pnego dnia, na podstawie fa∏szywych oskar˝eƒ, areszto-
wano Józefa Smitha i oko∏o 50 innych przywódców KoÊcio∏a. Wi´kszoÊç z nich
odzyska∏a wolnoÊç w przeciàgu trzech tygodni. Jednak szeÊciu, w tym Józef i
Hyrum Smith, pozosta∏o w areszcie pomimo swej niewinnoÊci. W listopadzie prze-
prowadzono ich najpierw do Independence, potem do Richmond, a nast´pnie do
Liberty, gdzie pozostali zamkni´ci w wi´zieniu Liberty do kwietnia 1839 roku.

Warunki w tym wi´zieniu by∏y surowe. Wi´êniów trzymano na ni˝szym pozio-
mie, jakby w lochach, by∏o tam ciemno, zimno i brakowa∏o udogodnieƒ sani-
tarnych. Jedzenia by∏o zbyt ma∏o i by∏o paskudne. Prorok i jego towarzysze
mieli do spania zaledwie troch´ siana na kamiennej pod∏odze i cienkie koce do
przykrycia. Sufit by∏ tak nisko, ˝e niektórzy z braci, w tym Józef i Hyrum, nie
mogli stanàç wyprostowani. Nieustannie gro˝ono im Êmiercià.

Kiedy Prorok przebywa∏ w wi´zieniu oko∏o 8 000 Âwi´tych z Missouri zosta∏o
wyp´dzonych ze swoich domów na mocy gubernatorskiego nakazu o wysiedle-
niu. Wielu z nich zosta∏o okradzionych, pobitych i zabitych przez mot∏och, kiedy
uciekali do stanu Illinois. Prorok s∏ysza∏ doniesienia o cierpieniu Âwi´tych i b∏aga∏
Pana o pomoc. W odpowiedzi Pan da∏ kilka pe∏nych mocy objawieƒ. Prorok do∏à-
czy∏ je do listu, jaki napisa∏ do przywódców KoÊcio∏a z Quincy, w Illinois, którzy
kierowali wyjÊciem Âwi´tych z Missouri. Cz´Êç tych objawieƒ stanowi dziÊ 121,
122 i 123 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy.
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Wi´zienie w Liberty Gdy Prorok Józef Smith by∏ tu niesprawiedliwie wi´ziony w latach
1938–1839, otrzyma∏ objawienia zapisane obecnie jako NiP 121, 122 i 123.

1. Modlitwa Józefa Smitha w wi´zieniu w Liberty i odpowiedê Pana.

• Przeczytaj z uczniami NiP 121:1–6. Na podstawie tych wersetów, okreÊlcie, co
czu∏ i o czym myÊla∏ Józef Smith w tamtym okresie. O co poprosi∏ Pana? Co
czujecie i myÊlicie, kiedy czytacie b∏agania, jakie Józef Smith skierowa∏ do
Pana w tych wersetach?

• Odpowiedê Pana na modlitw´ Józefa Smitha znajduje si´ w NiP 121:7–33 oraz
NiP 122. Przeczytaj z uczniami NiP 121:7–10. Na podstawie tych wersetów,
odpowiedzcie na pytanie, czego Pan naucza∏ Józefa w tym objawieniu? Jak
byÊcie si´ czuli, gdyby podobne s∏owa skierowano do was? Czego mo˝emy
nauczyç si´ o Panu na podstawie Jego odpowiedzi?

Zwróç uwag´, ˝e te objawienia „sprawi∏y, ˝e na ten czas wi´zienie w Liberty
sta∏o si´ miejscem nauki. Oczy Âwi´tych zwrócone by∏y w tamtà stron´, gdy˝
stamtàd mia∏y nadejÊç s∏owa otuchy, rady — s∏owa Pana. Tak d∏ugo, jak przeby-
wa∏ tam Prorok, by∏a to bardziej Êwiàtynia ni˝ wi´zienie. By∏o to miejsce medy-
tacji i modlitwy. [...] Józef Smith szuka∏ Boga w tym ponurym wi´zieniu i
odnalaz∏ Go” (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:526).

• W jaki sposób objawienia dane w wi´zieniu w Liberty (NiP 121 i 122) pob∏o-
gos∏awi∏y wasze ˝ycie?

2. Zbawiciel doskonale rozumie nasze cierpienia i próby.

• PoproÊ uczniów, aby pomyÊleli o swoich w∏asnych próbach, podczas gdy ktoÊ
b´dzie czyta∏ NiP 122:5–8. W jakim sensie Zbawiciel „zstàpi∏ poni˝ej” wszyst-
kiego? (Zob. Alma 7:11–12; NiP 19:16–19).

WyjaÊnij, ˝e poniewa˝ Zbawiciel zstàpi∏ poni˝ej wszystkiego, doskonale rozu-
mie wszystkie nasze próby. Mówiàc o przewy˝szajàcym wszystko cierpieniu
Zbawiciela, Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów
powiedzia∏:

168



„Jako cz´Êç Swojego nieskoƒczonego ZadoÊçuczynienia Jezus [...] zniós∏ grzechy,
rozpacz, ból i, jak Êwiadczy∏ Jakub, cierpienia wszystkich m´˝czyzn, kobiet i
dzieci (zob. 2 Nefi 9:21). Posiadajàc wi´c doskona∏à empati´, Jezus wie, jak nam
pomóc. [...] Nic nie jest poza zasi´giem Jego odkupienia i nie przekracza granic
Jego empatii. Dlatego nie powinniÊmy narzekaç, ˝e nasze ˝ycie nie jest us∏ane
ró˝ami, pami´tajàc, kto nosi∏ koron´ cierniowà!” (w: Conference Report, kwiec.
1987, 89 lub Ensign, maj 1987, 72).

• Czy doÊwiadczamy jakichkolwiek prób, w których nie moglibyÊmy znaleêç
pocieszenia u Zbawiciela? (Zob. List do Hebr. 4:15). Jak wiedza o cierpieniach
Zbawiciela mo˝e pomóc nam pozostaç wiernymi, kiedy sami napotykamy
przeciwnoÊci?

• Co mo˝emy zrobiç, aby w pe∏ni korzystaç z pocieszenia i si∏y, jakie Jezus ofia-
rowuje nam przez Swoje ZadoÊçuczynienie? (Zob. List do Hebr. 4:16; I List
Piotra 5:6–11). W jaki sposób modlitwa, pokora i wiara w Jezusa Chrystusa
pomagajà nam wzmocniç si´ w czasie prób?

3. Cel przeciwnoÊci.

WyjaÊnij, ˝e przeciwnoÊci sà cz´Êcià Bo˝ego planu, abyÊmy byli wypróbowani i
mogli wzrastaç podczas naszego ˝ycia na ziemi. PrzyszliÊmy na ten Êwiat wie-
dzàc, ˝e doÊwiadczymy bólu, prób i innych trudnoÊci.

Prorok Józef Smith doÊwiadczy∏ w swoim ˝yciu tak wielu przeciwieƒstw, i˝
powiedzia∏, ˝e „by∏y [mu] chlebem powszednim przez wszystkie dni ˝ywota
[jego] [...] i [pragnà∏] niczym Pawe∏, s∏awiç cierpienia” (NiP 127:2). Oprócz
pocieszenia i rad, jakich Pan udzieli∏ Prorokowi w wi´zieniu w Liberty, by∏o
wiele innych okazji, kiedy Pan naucza∏ go na temat przeciwnoÊci. Przez reszt´
tej lekcji b´dziecie omawiaç te nauki z Nauk i Przymierzy.

• W oparciu o objawienie z Nauk i Przymierzy, odpowiedzcie, w jakim celu
doÊwiadczamy przeciwnoÊci. (Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty.
Podsumujcie informacje i zapiszcie je na tablicy).

a. NiP 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Pan pozwala na to, byÊmy zmagali si´ w
swym ˝yciu z przeciwnoÊciami, aby nas wypróbowaç i abyÊmy mogli si´ wyka-
zaç. Chce przez to sprawdziç, czy pozostaniemy wierni Jego przymierzom).
Dlaczego Pan pragnie, aby Jego lud by∏ „[wypróbowany] we wszystkim”?

b. NiP 101:1–2. (Niektóre próby przychodzà w wyniku naszych grzechów).
c. NiP 122:7. (Pan pozwala, abyÊmy, dzi´ki przeciwnoÊciom, nabierali

doÊwiadczenia i wzrastali).

• W jaki sposób zrozumienie celów przeciwnoÊci pomaga nam „dobrze
[je znosiç]”? (NiP 121:8).

• Niektórzy ludzie mylnie sàdzà, ˝e wszystkie trudnoÊci sà karà od Boga. Jakie
niebezpieczeƒstwo niesie ze sobà podobne przekonanie? Dlaczego sprawiedli-
wym nie sà oszcz´dzone przeciwnoÊci?

PodkreÊl, ˝e chocia˝ grzech jest jednym ze êróde∏ przeciwnoÊci, nie jest on ich
jedynym êród∏em. Czasem napotykamy trudnoÊci, poniewa˝ nawet dla spra-
wiedliwych „wszystko [ma] swoje przeciwieƒstwo” (2 Nefi 2:11). Czasem trud-
noÊci sà naturalnà konsekwencjà kruchoÊci i niedoskona∏oÊci Êmiertelnego
cia∏a. Czasem sà spowodowane nieprzewidzianymi wypadkami, naszymi w∏a-
snymi wyborami, które niekoniecznie sà grzeszne, lub decyzjami innych ludzi
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— rzeczami przed którymi Bóg mo˝e nas ochroniç, lecz czasami tego nie czyni,
gdy˝ „podstawowym prawem ewangelii jest prawo wolnoÊci dokonywania
wyboru i wiecznego post´pu” (Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle
[1973], 96). Próby mogà równie˝ nadejÊç, aby „w naszym ˝yciu osiàgni´te
zosta∏y cele Pana, abyÊmy byli wzmocnieni dzi´ki ich pokonaniu” (Richard G.
Scott, w: Conference Report, paêdz. 1995, 18 lub Ensign, list. 1995, 16).

Starszy Harold B. Lee, kiedy s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e „˝ycie
zgodnie z ewangelià Jezusa Chrystusa nie gwarantuje, ˝e nie napotkamy w nim
przeszkód, jednak ˝ycie zgodnie z ewangelià daje nam si∏´, wiar´ i moc, aby
wznieÊç si´ ponad obecne troski i wyglàdaç szcz´Êliwej przysz∏oÊci” (cytowa∏ A.
Theodore Tuttle, w: Conference Report, paêdz. 1967, 15 lub Improvement Era,
Dec. 1967, 47).

Inne nauki na temat celów przeciwnoÊci znajdziesz w 2 Nefi 2:11; Alma 32:5–6;
62:41 i Helaman 12:1–3.

4. Rady Pana dla tych, którzy doÊwiadczajà prób.

• Jakich rad Pan udziela w Naukach i Przymierzach, aby pomóc nam, kiedy
doÊwiadczamy trudnoÊci? (Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty.
Podsumujcie informacje, zapisujàc je na tablicy. Wybierz niektóre z poni˝-
szych pytaƒ, aby zach´ciç uczniów do dyskusji).

a. NiP 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Bàdêcie cierpliwi w waszych cierpieniach, gdy˝
potrwajà one „zaledwie ma∏à chwilk´”; zob. tak˝e Alma 17:11). Jak mo˝emy
zwi´kszyç naszà cierpliwoÊç podczas przechodzenia przez próby? W jakim
sensie cierpienia Józefa Smitha trwa∏y tylko „ma∏à chwilk´”? W jaki sposób
mo˝emy nauczyç si´ patrzeç na przeciwieƒstwa z wiecznej perspektywy Pana?

b. NiP 98:1. (Radujcie si´ i sk∏adajcie dzi´ki). Dlaczego powinniÊmy dzi´kowaç
Panu, nawet kiedy doÊwiadczamy prób? Jakie b∏ogos∏awieƒstwa zachowujemy
nawet w najwi´kszych próbach?

c. NiP 98:11. (PowinniÊmy pozostaç pos∏uszni i „[uchwyciç] si´ dobrego).
Dlaczego czasem trudno pozostaç pos∏usznym, kiedy napotykamy przeciw-
noÊci?

d. NiP 101:36–38. (Troszczcie si´ o dusz´, nie o cia∏o i szukajcie Pana). W jaki
sposób mo˝emy stosowaç t´ rad´?

e. NiP 122:9. (Nie powinniÊmy si´ obawiaç tego, co mogà uczyniç ludzie,
gdy˝ Bóg b´dzie z nami zawsze, zob. tak˝e NiP 98:13).

• Dlaczego niektórzy ludzie stajà si´ w wyniku prób zgorzkniali, a inni wzra-
stajà i sà wzmocnieni? Co mo˝emy zrobiç, aby lepiej radziç sobie z naszymi
próbami i trudnoÊciami? (Zob. Alma 62:49–51). Jakie historie z pism Êwi´tych
pomog∏y wam lub da∏y wam natchnienie w chwilach prób?

• Co zrobili ludzie, aby pomóc wam w trudnych chwilach? Jak mo˝emy poma-
gaç innym przejÊç przez próby? Jak mo˝emy wykorzystaç nauki zdobyte pod-
czas naszych prób, aby pomagaç innym? Jakie korzyÊci p∏ynà z pomagania
innym, kiedy sami zmagamy si´ z problemami? (Zob. Ew. ¸ukasza 9:24; List
do Galacjan 6:2).

• Co mo˝emy zrobiç, kiedy czujemy, ˝e popadamy w rozpacz i tracimy nadziej´ z
powodu przeciwnoÊci? (Zob. Alma 36:3). Jak teraz mo˝emy si´ przygotowaç,
abyÊmy byli silni w przysz∏oÊci, kiedy byç mo˝e napotkamy wi´ksze trudnoÊci?

170



5. Obietnice Pana dla tych, którzy pozostanà wierni w próbach.

• Jakie obietnice sk∏ada Pan w Naukach i Przymierzach tym, którzy pozostajà
wierni w obliczu przeciwnoÊci? (Przeczytaj z uczniami niektóre z poni˝szych
fragmentów. Podsumujcie informacje, zapisujàc je na tablicy. Wybierze nie-
które z poni˝szych pytaƒ, aby zach´ciç uczniów do dyskusji).

a. NiP 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Pan b´dzie z nami, b´dzie sta∏ przy nas i
uzdrowi nas w naszych chorobach; zob. tak˝e Jakub 3:1; Mosjasz 24:13–14;
Alma 36:27). Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy wiedzieli, ˝e Pan b´dzie z nami
w trudnych chwilach? Jakie prze˝ycia pokaza∏y wam, ˝e Pan jest z wami w
chwilach próby?

b. NiP 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Ci, którzy sà wierni
w chwilach próby, otrzymajà chwa∏´, radoÊç i inne b∏ogos∏awieƒstwa).

c. NiP 98:3; 122:7. (Wszystkie rzeczy b´dà dzia∏aç dla naszego dobra i dla
chwa∏y Pana; zob. tak˝e NiP 90:24; 100:15; 2 Nefi 2:2; List do Rzymian 8:28).
W jaki sposób przeciwnoÊci mogà s∏u˝yç naszemu dobru?
PoproÊ wyznaczonych uczniów, by krótko opowiedzieli, czego nauczyli si´ i
w jaki sposób rozwin´li si´ dzi´ki przeciwnoÊciom (zob. „Przygotowanie”,
punkt 3). Je˝eli skorzysta∏eÊ z çwiczenia na skoncentrowanie uwagi, poproÊ
innych uczniów o podzielenie si´ tym, co napisali. Je˝eli nie skorzysta∏eÊ z
çwiczenia na skoncentrowanie uwagi, poproÊ innych uczniów, aby opowie-
dzieli, czego nauczyli si´ i w jaki sposób rozwin´li si´ dzi´ki przeciwnoÊciom.
Starszy James E. Faust, podczas s∏u˝by w Kworum Dwunastu powiedzia∏:
„W bólu, cierpieniu i bohaterskich wysi∏kach tego ˝ycia przechodzimy przez
oczyszczajàcy ogieƒ, w którym, jak zanieczyszczenia, topi si´ wszystko to, co
ma∏e i nieistotne w naszym ˝yciu, a nasza wiara wychodzi z niego jasna, nie-
skalana i silna. [...] To cz´Êç procesu hartowania wymaganego od niektórych,
aby poznali Boga. Prze˝ywajàc ˝yciowe tragedie, zdajemy si´ lepiej s∏uchaç
cichego, Êwi´tego szeptu Boskiego Pasterza” (w: Conference Report, kwiec.
1979, 77 lub Ensign, maj 1979, 53).
Starszy Marion G. Romney z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏:
„Widzia∏em ˝al i rozpacz tych, którzy w godzinie próby przekl´li Boga i
umarli duchowo. I widzia∏em ludzi, którzy wznosili si´ na wysokoÊci dzi´ki
rzeczom, które zdawa∏y si´ byç niewypowiedzianym ci´˝arem.
Wreszcie ja sam szuka∏em Pana w czasie moich w∏asnych nieszcz´Êç i przeko-
na∏em si´, ˝e moja dusza rozwin´∏a si´ najbardziej wtedy, kiedy przeciwnoÊci
i problemy rzuci∏y mnie na kolana” (w: Conference Report, paêdz. 1969, 60
lub Improvement Era, grudz. 1969, 69).

d. NiP 121:8; 127:2. (Ci, którzy pozostanà wierni w próbach, zostanà wyniesieni).

• Co mo˝emy zrobiç, aby, w godzinie próby, pe∏niej odczuwaç pokój, o którym
Pan mówi w NiP 121:7? (Zob. tak˝e NiP19:23).

Podsumowanie W kwietniu 1839 roku, po sp´dzeniu w wi´zieniu w Liberty prawie pi´ciu mie-
si´cy, Prorok i jego towarzysze zostali wys∏ani na proces do powiatu Daviess, a
potem do powiatu Boone. Kiedy przewo˝ono ich do powiatu Boone, stra˝nicy
pozwolili im uciec, poniewa˝ niektórzy z urz´dników doszli do wniosku, ˝e nie
uda si´ ich skazaç. Józef Smith i pozostali wi´êniowie udali si´ wówczas do
Illinois, gdzie do∏àczyli do swoich rodzin i reszty Âwi´tych.

Lekcja 28

171



Zach´ç uczniów, aby w chwilach prób, czytali objawienia dane w wi´zieniu w
Liberty. Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e, poprzez ZadoÊçuczynienie, Jezus Chrystus poniós∏
nasze smutki. Je˝eli si´ do Niego zwrócimy, pocieszy nas i podniesie nawet w
najczarniejszej godzinie. Wyraê wdzi´cznoÊç za przyk∏ad Józefa Smitha, za to,
jak radzi∏ sobie z przeciwnoÊciami oraz za gotowoÊç Chrystusa, by pomóc nam
przetrwaç nasze próby i uczyç si´ z nich.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ 1. Odwaga, by broniç naszych przekonaƒ

Przed wtràceniem do wi´zienia w Liberty Józef Smith i jego towarzysze przez dwa
tygodnie, skuci i pod stra˝à, przebywali w opuszczonym domu w Richmond,
Missouri. Opowiedz o reakcji Józefa Smitha na zn´canie si´ stra˝ników w
Richmond, zgodnie z opisem w podr´czniku Nasze dziedzictwo.

• Jak mo˝emy wyrobiç w sobie odwag´, która pozwala zmagaç si´ z trudnymi
sytuacjami? W jakich sytuacja odwaga jest potrzebna ka˝dego dnia? (PoproÊ
uczniów, aby opowiedzieli, jak oni sami lub jak znane im osoby wykaza∏y si´
odwagà w obronie zasad ewangelii).

2. Amanda Smith otrzyma∏a wskazówki, jak pomóc swojemu synowi Almie

W podr´czniku Nasze dziedzictwo znajduje si´ historia o tym, jak Amanda Smith
otrzyma∏a wskazówki, aby pomóc swojemu synowi Almie, który zosta∏ ranny
podczas masakry w Haun’s Mill. Je˝eli nie omawialiÊcie tej historii podczas
lekcji 15, mo˝ecie to zrobiç podczas tej lekcji.
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Lekcja 

29
Budowa Królestwa Bo˝ego
w Nauvoo, Illinois

Cel Nauczanie o pracy Âwi´tych nad budowà królestwo Bo˝ego w Nauvoo, we wcze-
snym okresie rozwoju KoÊcio∏a oraz zach´cenie uczniów, aby poszli w ich Êlady.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 124:1–21, 87–90, 97–110; 126.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 4 i 5.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów o przygotowanie streszczenia poni˝szych historii z podr´cz-
nika Nasze dziedzictwo:

a. Próby, jakich doÊwiadczyli John Hammer i jego rodzina, kiedy szukali
schronienia w Illinois, w rozdziale zatytu∏owanym „OdejÊcie do Illinois”.

b. „PoÊwi´cenie misjonarzy z Nauvoo”.
c. „Stowarzyszenie Pomocy”.

4. Je˝eli chcesz, aby prezydent Stowarzyszenia Pomocy lub jedna z jej doradczyƒ
opowiedzia∏a o celach Stowarzyszenia Pomocy, proÊ jà o to z wyprzedzeniem.
PoproÊ jà, aby przygotowa∏a si´ do przeczytania deklaracji Stowarzyszenia
Pomocy, którà zaprezentowano na generalnym spotkaniu Stowarzyszenia
Pomocy w 1999 roku. Deklaracja znajduje si´ na stronie 176 tego podr´cz-
nika. Jest równie˝ dost´pna jako osobny druk (36175 166).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zapisz na tablicy nast´pujàce zdania:

Objawiona zosta∏a doktryna chrztu za zmar∏ych.

Po raz pierwszy dokonano obdarowania Êwiàtynnego.

Zorganizowane zosta∏o Stowarzyszenie Pomocy.

• Gdzie wydarzy∏y si´ te wszystkie rzeczy?

WyjaÊnij, ˝e te i wiele innych wa˝nych wydarzeƒ mia∏y miejsce w Nauvoo,
Illinois. Podczas tej lekcji omówicie, jak Âwi´ci w Nauvoo pracowali, by zbudo-
waç królestwo Bo˝e i jak mo˝emy uczyç si´ z ich przyk∏adu, kiedy dà˝ymy do
zbudowania królestwa Bo˝ego na ziemi w dzisiejszych czasach.



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek
z zasadami zawartymi w pismach Êwi´tych.

1. Âwi´ci szukali schronienia w Illinois.

WyjaÊnij, ˝e kiedy Józef Smith przebywa∏ w wi´zieniu w Liberty, w stanie
Missouri, g∏ówna odpowiedzialnoÊç za kierowanie ucieczkà Âwi´tych z Missouri
spad∏a na barki Brighama Younga, Prezydenta Kworum Dwunastu Aposto∏ów.
Uciekajàc przed swoimi przeÊladowcami Âwi´ci zacz´li przeprawiaç si´ na drugi
brzeg rzeki Mississippi, na teren stanu Illinois pod koniec 1838 roku. Na mapie
nr 3, str. 288 w tym podr´czniku lub na str. 33 w Podr´czniku do studiowania dla
ucznia zaznaczono szlak, jakim poruszali si´ Âwi´ci, kiedy wygnano ich z
Missouri.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia, aby opowiedzia∏ o próbach, jakich
doÊwiadczyli John Hammer i jego rodzina, kiedy szukali schronienia w Illinois
(Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4).

Poczàtkowo Âwi´ci gromadzili si´ w Quincy, w Illinois. Po powrocie Józefa
Smitha z wi´zienia w Liberty przenieÊli si´ oko∏o 35 mil (56 km) w gór´ rzeki
Mississippi, do niewielkiej wówczas miejscowoÊci o nazwie Commerce. Âwi´ci
szybko zabrali si´ do osuszania bagnistej ziemi, siania zbó˝ i budowy domów.
Latem 1839 roku Prorok zmieni∏ nazw´ tego miejsca na Nauvoo. Powiedzia∏:
„Nazwa naszego miasta (Navuoo) pochodzi z hebrajskiego i oznacza pi´kne
wydarzenie lub miejsce, niesie tak˝e ze sobà ide´ wytchnienia” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 182).

W grudniu 1840 roku w∏adze stanu Illinois przyzna∏y Navuoo prawa pozwala-
jàce na ustanowienie milicji, sàdu miejskiego oraz na utworzenie uniwersytetu.
Nauvoo, dzi´ki gwa∏townemu rozwojowi KoÊcio∏a i przybywaniu w to miejsce
nowych Âwi´tych, sta∏o si´ drugim co do wielkoÊci miastem w Illinois.

19 stycznia 1841 roku Prorok Józef Smith otrzyma∏ objawienie, w którym Pan
da∏ Âwi´tym przykazania dotyczàce ich obowiàzków w Nauvoo. Objawienie to
znajduje si´ w NiP 124. WyjaÊnij, ˝e dzi´ki studiowaniu NiP 124 oraz przyk∏a-
dowi pierwszych Âwi´tych z Nauvoo b´dziemy mogli lepiej zrozumieç wielkà
rol´, jakà ka˝dy z nas odgrywa w budowie królestwa Bo˝ego.

2. Misjonarze wys∏ani z Nauvoo nawrócili tysiàce ludzi.

WyjaÊnij, ˝e wielu cz∏onków KoÊcio∏a z Nauvoo, ∏àcznie z cz∏onkami Kworum
Dwunastu, zosta∏o powo∏anych, aby s∏u˝yç na misji. PoproÊ wyznaczonego
wczeÊniej ucznia, aby opowiedzia∏ na temat misji Âwi´tych z Nauvoo (Nasze
dziedzictwo, rozdzia∏ 5).

W ciàgu kilku miesi´cy od swojego przybycia do Anglii, Starszy Wilford
Woodruff ochrzci∏ i konfirmowa∏ wielu ludzi. Póêniej prze˝y∏ nast´pujàce
doÊwiadczenie:

„Mia∏em [...] spotkanie z du˝à grupà Âwi´tych i obcych osób. Kiedy ÊpiewaliÊmy
pierwszy hymn, spoczà∏ na mnie duch Pana i g∏os Boga powiedzia∏ mi: ‘Spotykasz
si´ z tymi ludêmi ostatni raz na wiele dni’. Zdumia∏o mnie to, gdy˝ mia∏em w tej
okolicy wyznaczonych wiele spotkaƒ. Kiedy powsta∏em, aby przemawiaç, powie-
dzia∏em tym ludziom, ˝e b´dzie to ostatnie spotkanie, jakie b´d´ z nimi mia∏ na
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wiele dni. Byli równie zdumieni jak ja. Pod koniec spotkania cztery osoby popro-
si∏y o chrzest. PojechaliÊmy nad rzek´ i ochrzci∏em ich.

Rano, na osobnoÊci, zwróci∏em si´ do Pana i zapyta∏em Go, jaka jest Jego wola
co do mojej osoby. Otrzyma∏em odpowiedê, ˝e mam si´ udaç na po∏udnie, gdy˝
Pan ma tam dla mnie do wykonania wielkà prac´, albowiem wiele dusz czeka
tam na Jego s∏owo”.

Nast´pne dwa dni sp´dzi∏ w podró˝y na po∏udnie, a˝ dotar∏ do farmy Johna
Benbowa w Herefordshire. Pan Benbow i jego ˝ona Jane przyj´li go z radoÊcià i
powiedzieli mu, ˝e jest tam grupa ponad 600 m´˝czyzn i kobiet, którzy stwo-
rzyli swojà w∏asnà kongregacj´ pod nazwà Zjednoczeni Bracia. Starszy Woodruff
powiedzia∏:

„Cz∏onkowie Zjednoczonych Braci poszukiwali Êwiat∏a i prawdy, jednak zrobili ju˝
wszystko, co by∏o w ich mocy i nieustannie wzywali Pana, aby otworzy∏ przed
nimi drog´ i zes∏a∏ im Êwiat∏o i wiedz´, aby poznali prawdziwà drog´ zbawienia.
Kiedy us∏ysza∏em o tych rzeczach, by∏o dla mnie jasne, dlaczego Pan nakaza∏ mi,
abym opuÊci∏ miasto Hanley, kiedy w nim pracowa∏em i nakaza∏ udaç si´ na po∏u-
dnie; w Herefordshire bowiem wielkie pole by∏o gotowe do ˝niw, gotowe do przy-
garni´cia wielu Âwi´tych do Królestwa Bo˝ego”.

Wysi∏ki Starszego Woodruffa w tej cz´Êci Anglii pozwoli∏y mu „przyprowadziç do
KoÊcio∏a, dzi´ki b∏ogos∏awieƒstwom Boga, ponad tysiàc osiemset dusz w ciàgu
oÊmiu miesi´cy, w∏àczajàc w to wszystkich szeÊciuset cz∏onków Zjednoczonych
Braci, oprócz jednej osoby” (w: Wilford Woodruff: History of His Life and Labors,
wyd. Matthias F. Cowley [1909], 116–119).

• Czego mo˝emy nauczyç si´ na podstawie doÊwiadczenia Starszego
Woodruffa?

PodkreÊl, ˝e KoÊció∏ zosta∏ wzmocniony dzi´ki poÊwi´ceniu i wysi∏kom misjona-
rzy, którzy s∏u˝yli w Anglii. Starszy Harold B. Lee podsumowa∏, co dzia∏o si´ w
tym znamiennym okresie:

„W ciàgu jednego roku, od 1840 do 1841 — dok∏adnie, jednego roku i czternastu
dni — dziewi´ciu cz∏onków Kworum Dwunastu zosta∏o powo∏anych do pracy w
brytyjskiej misji. Je˝eli pami´tacie histori´, by∏ to [w Nauvoo] okres najci´˝szych
przeÊladowaƒ, jakich KoÊció∏ mia∏ doÊwiadczyç w tej dyspensacji. W ciàgu tego
roku i czternastu dni tych dziewi´ciu cz∏onków Kworum Dwunastu, wraz ze swo-
imi towarzyszami, za∏o˝y∏o jednostki koÊcielne w ka˝dym znaczàcym mieÊcie
w królestwie Wielkiej Brytanii. Ochrzcili od 7 000 do 8 000 nawróconych osób.
Wydrukowali 5 000 egzemplarzy Ksi´gi Mormona, 3 000 Êpiewników oraz 50 000
przemówieƒ [...] spowodowali, ˝e 1 000 osób wyemigrowa∏o do Ameryki”
(w: Conference Report, kwiec. 1960, 108).

3. Przyk∏ad Âwi´tych z Navuoo pokazuje, jak wa˝ne jest wytrwanie do
koƒca w prawoÊci.

WyjaÊnij, ˝e NiP 124 zawiera wiele wskazówek i obietnic dla osób, które ˝y∏y
wówczas w Nauvoo. Przeczytaj z uczniami niektóre z poni˝szych fragmentów i
odnajdêcie te wskazówki i obietnice:

a. NiP 124:12–14 (dla Roberta B. Thompsona).

b. NiP 124:16–17 (dla Johna C. Bennetta).

c. NiP 124:18–19 (dla Lymana Wighta).
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d. NiP 124:87–90, 97–102 (dla Williama Law).

e. NiP 124:103–110 (dla Sidneya Rigdona).

W okresie, kiedy Âwi´ci przebywali w Nauvoo, wi´kszoÊç z nich pozostawa∏a
wierna i byli bardzo b∏ogos∏awieni. Jednak˝e John C. Bennett, Lyman Wight,
William Law oraz Sidney Rigdon znaleêli si´ poÊród tych, którzy popadli w
odst´pstwo i utracili wiele ze swoich b∏ogos∏awieƒstw.

• Co najbardziej pomaga wam w waszych wysi∏kach, aby do koƒca wytrwaç w
prawoÊci?

• Przeczytaj z uczniami NiP 124:15. Jakie cechy charakteru Pan pochwala∏ u
Hyruma Smitha? (Zob. tak˝e cytat poni˝ej). Jak mo˝emy rozwijaç w sobie rze-
telnoÊç serca? Jak mo˝emy rozwijaç w sobie mi∏oÊç do tego, co jest prawe?

Prorok Józef Smith powiedzia∏ o swoim bracie Hyrumie: „Móg∏bym si´ z
ca∏ego serca modliç, aby wszyscy moi bracia byli tacy, jak mój ukochany brat
Hyrum, który ma w sobie potulnoÊç baranka, niez∏omnoÊç Joba czyli, krótko
mówiàc, ∏agodnoÊç i pokor´ Chrystusa. Kocham go mi∏oÊcià silniejszà niêli
Êmierç, gdy˝ nigdy nie da∏ mi powodu, abym go zgani∏, ani ja jemu” (History
of the Church, 2:338).

4. Stowarzyszenie Pomocy zosta∏o zorganizowane w Nauvoo.

WyjaÊnij, ˝e kiedy Âwi´ci mieszkali w Nauvoo, zostali pob∏ogos∏awieni nowà orga-
nizacjà koÊcielnà. Z upowa˝nienia kap∏aƒstwa Prorok Józef Smith zorganizowa∏
Stowarzyszenie Pomocy. PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie rozdzia∏u
„Stowarzyszenie Pomocy”, z podr´cznika Nasze dziedzictwo.

Aby podkreÊliç cele, jakie stojà przed Stowarzyszeniem Pomocy, odczytaj dekla-
racj´ Stowarzyszenia Pomocy, którà zaprezentowano na generalnym spotkaniu
Stowarzyszenia Pomocy w 1999 roku. Je˝eli poprosi∏eÊ o dokonanie tej prezen-
tacji prezydent Stowarzyszenia Pomocy lub jednà z jej doradczyƒ, poproÊ jà, aby
uczyni∏a to teraz.

„JesteÊmy umi∏owanymi duchowymi córkami Boga i nasze ˝ycie ma znaczenie,
cel i kierunek. Jako Êwiatowa organizacja sióstr, jesteÊmy zjednoczone w naszym
poÊwi´ceniu dla Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Przyk∏adu. JesteÊmy
kobietami wiary, cnoty, wizji i mi∏oÊci, które:

Powi´kszajà swoje Êwiadectwa o Jezusie Chrystusie poprzez modlitw´ i studiowanie
pism Êwi´tych.

Szukajà duchowej si∏y poprzez podà˝anie za podszeptami Ducha Âwi´tego.

PoÊwi´cajà si´, aby wzmocniç ma∏˝eƒstwa, rodziny i domy.

Odnajdujà szlachetnoÊç w macierzyƒstwie i radoÊç w kobiecoÊci.

Czerpià przyjemnoÊç ze s∏u˝by i dobrych uczynków.

Kochajà ˝ycie i uczenie si´.

Opowiadajà si´ za prawdà i prawoÊcià.

Wspierajà kap∏aƒstwo jako w∏adz´ Boga na ziemi.

Radujà si´ b∏ogos∏awieƒstwami Êwiàtyni, rozumiejà swe boskie przeznaczenie i
dà˝à do wyniesienia” (Mary Ellen Smoot, „Rejoice, Daughters of Zion”, Ensign,
list. 1999, 92–93).
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• W jaki sposób Stowarzyszenie Pomocy buduje wiar´ i wzmacnia Êwiadectwo?
W jaki sposób wzmacnia ma∏˝eƒstwa i rodziny? W jaki sposób pomaga
potrzebujàcym?

• W jaki sposób pob∏ogos∏awione zosta∏o wasze ˝ycie dzi´ki Stowarzyszeniu
Pomocy?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e Âwi´ci z wczesnego okresu rozwoju KoÊcio∏a w Nauvoo poÊwi´cili
swe ˝ycie budowaniu królestwa Bo˝ego, poprzez prac´ misjonarskà oraz inne
rodzaje s∏u˝by. Idàc w ich Êlady mo˝emy wierniej uczestniczyç w budowaniu
królestwa Bo˝ego w dzisiejszych czasach.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Âwi´ci we wczesnym okresie rozwoju KoÊcio∏a zostali zwolnieni z
budowy Êwiàtyni w Missouri

• Âwi´ci nie zbudowali Êwiàtyni w Missouri, mimo ˝e Pan nakaza∏ im zbudowaç
jednà Êwiàtyni´ w Independence, a drugà w Far West (NiP 57:1–3; 97:10–12;
115:7–12). Jakiej zasady naucza∏ Pan Âwi´tych w NiP 124:49–53? Jak ta zasada
mo˝e odnosiç si´ do nas w dzisiejszych czasach?

2. Starania Aposto∏ów, aby wype∏niç s∏owa Pana

WyjaÊnij, ˝e NiP 118 zawiera wskazówki, jakie Pan da∏ Dwunastu Aposto∏om
aby udali si´ na drugà stron´ „wielkich wód” i nauczali ewangelii. Bracia mieli
wyruszyç 26 kwietnia 1839 roku, z miejsca pod budow´ Êwiàtyni w Far West,
Missouri. Jednak do marca 1839 roku wi´kszoÊç Âwi´tych zbieg∏a z Missouri do
Illinois. Bandy zagra˝a∏y ka˝demu przywódcy, który powróci∏by do Far West.

Pomimo tych gróêb Brigham Young, czterej inni Aposto∏owie oraz kilku innych
m´˝czyzn powrócili na miejsce pod budow´ Êwiàtyni w Far West krótko po pó∏-
nocy 26 kwietnia 1839 roku. WyÊwi´cili wówczas dwóch dodatkowych Aposto∏ów
— Wilforda Woodruffa i George’a A. Smitha. ZaÊpiewali, pomodlili si´, a nast´p-
nie przetoczyli wielki g∏az w róg proponowanego planu Êwiàtyni. Wkrótce potem
wyjechali na swojà misj´ do Anglii.

3. Proklamacja dla Êwiata

• Przeczytaj z uczniami NiP 124:1–7. Co Pan nakaza∏ napisaç Prorokowi
Józefowi Smithowi?

WyjaÊnij, ˝e Prorok Józef Smith pracowa∏ wraz z innymi nad tà proklamacjà a˝
do swojej m´czeƒskiej Êmierci w 1844 roku. Pisanie dokumentu zosta∏o zakoƒ-
czone przez Kworum Dwunastu i zosta∏ on opublikowany 6 kwietnia 1845 roku.

Proklamacja skierowana by∏a do panujàcych tego Êwiata, prezydenta Stanów
Zjednoczonych oraz w∏adców i ludzi na ca∏ym Êwiecie. Przywódcy KoÊcio∏a og∏o-
sili, ˝e Bóg ponownie przemówi∏ z nieba i ˝e królestwo Bo˝e oraz Êwi´te kap∏aƒ-
stwo zosta∏y przywrócone, aby przygotowaç drog´ na Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela.
OÊwiadczyli równie˝:
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„Piszemy do was z upowa˝nienia nadanego z wysokoÊci i dajemy wam przyka-
zanie, abyÊcie odpokutowali i ukorzyli si´, jak ma∏e dzieci przed majestatem
NajÊwi´tszego, i przyszli do Jezusa ze skruszonym sercem i pokornym duchem, i
zostali ochrzczeni w Jego imi´ dla odpuszczenia grzechów [...] a otrzymacie dar
Ducha Âwi´tego poprzez na∏o˝enie ràk przez Aposto∏ów i starszych tej wielkiej,
ostatniej dyspensacji mi∏osierdzia dla cz∏owieka.

Ten Duch b´dzie wam Êwiadczy∏ o prawdzie naszego Êwiadectwa i oÊwieci wasze
umys∏y, i b´dzie w was niczym duch proroctwa i objawienia. B´dzie pomaga∏
wam zrozumieç i pami´taç oraz poka˝e wam rzeczy, które majà dopiero nadejÊç.

Dzi´ki niemu otrzymacie wiele wspania∏ych i cudownych darów, takich jak dar
uzdrawiania chorych i zostania uzdrowionymi przez na∏o˝enie ràk w imi´
Jezusa, dar wyp´dzania demonów a nawet dar otrzymywania wizji i obcowania
z anio∏ami oraz duchami niewidzialnego Êwiata.

Dzi´ki Êwiat∏u tego Ducha, otrzymanemu poprzez dokonanie obrz´dów — mocà
i z upowa˝nienia Âwi´tego Apostolstwa i Kap∏aƒstwa, b´dziecie mogli pojàç, staç
si´ dzieçmi Êwiat∏a i w ten sposób b´dziecie przygotowani, aby uniknàç wszyst-
kich rzeczy, jakie przyjdà na ziemi´, i tak stanàç przed Synem Cz∏owieczym.

Âwiadczymy, ˝e ta doktryna jest doktrynà, czyli ewangelià Jezusa Chrystusa w
jej pe∏ni, oraz ˝e jest to jedyna prawdziwa, wieczna i niezmienna ewangelia i
jedyny objawiony na ziemi plan zbawienia cz∏owieka” (w: James R. Clark, zeb.,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6
tom [1965–75], 1:252–254).

W 1975 roku Prezydent Ezra Taft Benson, z Kworum Dwunastu zacytowa∏ cz´Êç
tego dokumentu podczas konferencji generalnej i oÊwiadczy∏, ˝e KoÊció∏ ponow-
nie og∏asza te prawdy dla Êwiata. Powiedzia∏:

„Jako pokorni s∏udzy Pana wzywamy przywódców krajów, aby ukorzyli si´ przed
Bogiem i szukali Jego natchnienia oraz wskazówek. Wzywamy tak w∏adców, jak i
ludy, aby odpokutowali za swoje grzechy. Zwróçcie si´ do Pana, szukajcie Jego
wybaczenia, zjednoczcie si´ w pokorze z Jego królestwem. Nie ma innej drogi.
Je˝eli tak uczynicie, wasze grzechy zostanà zmazane, nastanie trwa∏y pokój, a wy
staniecie si´ cz´Êcià przygotowaƒ królestwa Boga na drugie przyjÊcie Chrystusa.
JeÊli jednak odmówicie, nie odpokutujecie i nie przyjmiecie Êwiadectwa tych
natchnionych pos∏aƒców oraz nie zjednoczycie si´ z królestwem Boga, wówczas
waszym udzia∏em stanà si´ straszne kary i nieszcz´Êcia obiecane niegodziwym”
(w: Conference Report, paêdz. 1975, 48 lub Ensign, list. 1975, 34).

4. „Ochotne serce i umys∏” prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie „Ochotne serce i umys∏”; projekcja trwa
osiem minut. Prezentacja przedstawia gotowoÊç Starszego Hebera C. Kimballa, aby
s∏u˝yç Panu i g∏osiç ewangeli´. Pokazuje równie˝ oddanie jego ˝ony i dzieci, które
wspiera∏y go, kiedy opuÊci∏ Kirtland i Nauvoo, aby s∏u˝yç Panu w Anglii.
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Mo˝esz pokazaç t´ prezentacj´ w drugiej cz´Êci lekcji. Omawiajàc prezentacj´ z
uczniami, mo˝esz wykorzystaç poni˝sze pytania:

• Przeczytaj z uczniami NiP 64:33–34. W jaki sposób Starszy Kimball pokaza∏,
˝e poÊwi´ci∏ swoje serce pracy Pana? Jak pokaza∏, ˝e ma „ochotny umys∏”?
Jaka jest ró˝nica mi´dzy okazywaniem pos∏uszeƒstwa, a okazywaniem pos∏u-
szeƒstwa i gorliwoÊci?

• Starszy Kimball i jego rodzina udowodnili, ˝e byli gotowi dokonaç poÊwi´ceƒ,
aby przyczyniç si´ do tego, by sprawa Syjonu posuwa∏a si´ naprzód. Jakich
poÊwi´ceƒ musimy dokonywaç my, w dzisiejszych czasach, aby móc s∏u˝yç
dzie∏u Pana? Czym ró˝ni si´ nasze poÊwi´cenie od ich poÊwi´cenia? W czym
nasze poÊwi´cenie jest podobne do ich poÊwi´cenia?

5. Ceglany sklep Proroka Józefa Smitha

WyjaÊnij, ˝e nale˝àcy do Proroka Józefa Smitha ceglany sklep by∏ jednym z naj-
wa˝niejszych budynków KoÊcio∏a w okresie, kiedy Âwi´ci przebywali w Nauvoo
(zob. zdj´cie poni˝ej). Oprócz tego, ˝e by∏ to sklep, by∏o to równie˝ centrum
dzia∏alnoÊci religijnej, spo∏ecznej i administracyjnej. Âwi´ci zorganizowali tam
szko∏´ publicznà. Budynek wykorzystywano równie˝ do organizowania spotkaƒ
koÊcielnych oraz administracyjnych i zgromadzeƒ m∏odzie˝y. W tym sklepie 17
marca 1842 roku zorganizowano Stowarzyszenie Pomocy. Zanim ukoƒczono
budow´ Êwiàtyni, pi´tro s∏u˝y∏o za pokój do wykonywania obrz´dów. Tam dane
zosta∏y pierwsze obdarowania w tej dyspensacji.

Ceglany sklep Proroka Józefa Smitha By∏ to wa˝ny budynek KoÊcio∏a przez ca∏y okres, kiedy
Âwi´ci przebywali w Nauvoo.
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30
„Wolni wyjdà wi´êniowie”

Cel Pomoc uczniom cieszyç si´ z przywileju wykonywania obrz´dów za zmar∏ych.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 2; 124:25–55; 127; 128; Józef Smith — Historia 1:36–39.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 5, informacje z rozdzia∏u „Âwiàtynia w Nauvoo”.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Przydziel z wyprzedzeniem nast´pujàce zadania:

a. PoproÊ któregoÊ z uczniów, aby przygotowa∏ si´ do opowiedzenia historii
budowy Êwiàtyni w Nauvoo. Niech zrobi to w oparciu o cztery pierwsze
akapity rozdzia∏u „Âwiàtynia w Nauvoo” z podr´cznika Nasze dziedzictwo,
rozdzia∏ 5.

b. PoproÊ dwóch uczniów, aby przygotowali si´ do opowiedzenia o swoich
doÊwiadczeniach, kiedy wykonywali chrzty za zmar∏ych. PoproÊ, aby
opowiedzieli, co czujà, wiedzàc, ˝e dzi´ki chrztom za zmar∏ych pomagajà
innym dostàpiç zbawienia. Je˝eli dokonywali chrztów za swoich zmar∏ych
przodków, poproÊ ich, aby opowiedzieli, jak te doÊwiadczenia pomog∏y im
zwróciç swoje serca ku przodkom.

c. PoproÊ jednà lub dwie nawrócone osoby, aby opowiedzia∏y o swoich uczu-
ciach, kiedy po raz pierwszy us∏ysza∏y, ˝e mogà zostaç ochrzczone za swoich
zmar∏ych przodków.

4. Je˝eli masz dost´p do nast´pujàcych obrazów, wykorzystaj je podczas lekcji:
Âwiàtynia w Nauvoo (62432; Ewangelia w malarstwie 501) i Chrzcielnica
(62031; Ewangelia w malarstwie 504).

Uwaga do nauczyciela: Uczniowie mogà mieç pytania odnoÊnie odnajdywania
przodków, którzy zmarli, nie otrzymawszy ewangelii. Zaproponuj, aby porozma-
wiali z konsultantem historii rodzinnej w okr´gu lub postarali si´ o egzemplarz
podr´cznika A Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697). Mogà si´
równie˝ skontaktowaç z jednym z koÊcielnych Centrów Historii Rodziny. Mo˝esz
tak˝e wspomnieç, ˝e lekcja 40 jest poÊwi´cona konkretnym rzeczom, jakie cz∏on-
kowie KoÊcio∏a mogà robiç, aby uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej oraz w pracy nad
historià rodziny.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.



Przeczytaj, jak Prorok Józef Smith opisa∏ swojego najstarszego brata Alvina:

„By∏ [...] najszlachetniejszà osobà w rodzinie mego ojca. By∏ jednym z najszla-
chetniejszych synów ludzkich. [...] Nie by∏o w nim krzty podst´pu. [...] By∏ jed-
nym z najbardziej rozsàdnych ludzi, a kiedy umar∏, anio∏ Pana odwiedzi∏ go w
jego ostatnich chwilach” (History of the Church, 5:126–127).

WyjaÊnij, ˝e Alvin zmar∏ w 1823 roku, trzy lata po przyj´ciu Êwiadectwa Józefa
Smitha na temat Pierwszej Wizji, lecz ponad pi´ç lat przed przywróceniem
kap∏aƒstwa.

• Jacy m´˝czyêni i kobiety w waszych rodzinach zmarli, zanim mogli otrzymaç
pe∏ni´ ewangelii? Co wiecie o tych cz∏onkach waszych rodzin?

PodkreÊl, ˝e jako cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich mamy pe∏ni´ ewangelii i kap∏aƒskie obrz´dy niezb´dne do zbawienia.
Dzi´ki pracy Êwiàtynnej za zmar∏ych mo˝emy dokonaç tych obrz´dów za miliardy
m´˝czyzn i kobiet, którzy nie otrzymali ich podczas ˝ycia doczesnego.

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja mówi o pracy dla odkupienia umar∏ych. Jej g∏ównym
tematem b´dzie chrzest za zmar∏ych.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà fragmenty z pism Êwi´tych, pytania i inne materia∏y lek-
cyjne, które najlepiej zaspokojà potrzeby twoich uczniów. Zach´ç uczniów, aby
dzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z zasadami z pism Êwi´tych.

1. Poprzez Proroka Józefa Smitha Pan objawi∏ doktryn´ kap∏aƒskich obrz´-
dów za zmar∏ych.

• Dlaczego dokonujemy obrz´dów za zmar∏ych? (WyjaÊnij, ˝e wszyscy ludzie
muszà mieç okazj´, by us∏yszeç ewangeli´ i otrzymaç kap∏aƒskie obrz´dy nie-
zb´dne do zbawienia. Ludzie, którzy nie otrzymali tych b∏ogos∏awieƒstw w
˝yciu doczesnym, b´dà mieli takà mo˝liwoÊç w Êwiecie duchowym. Poniewa˝
w Êwiecie duchów nie majà fizycznych cia∏, nie mogà osobiÊcie otrzymaç
tych obrz´dów. Jednak my mo˝emy otrzymaç te obrz´dy w ich imieniu.
Wówczas osoby ze Êwiata duchów mogà przyjàç lub odrzuciç obrz´dy, które
zosta∏y dla nich dokonane).

Zwróç uwag´ na to, ˝e Pan rozpoczà∏ nauczanie Józefa Smitha na temat pracy za
zmar∏ych niemal od poczàtku s∏u˝by Proroka (Józef Smith — Historia 1:36–39;
nag∏ówek do NiP 2; NiP 2:1–3). Prezydent Gordon B. Hinckley tak skomentowa∏
te nauki:

„Fakt, ˝e [...] ch∏opiec Józef us∏ysza∏ powtórzone cudowne s∏owa Malachiasza
mówiàce o pracy za zmar∏ych na cztery lata, zanim pozwolono mu zabraç p∏yty
ze wzgórza, ma dla mnie niebywa∏e znaczenie. Us∏ysza∏ je, zanim otrzyma∏
Kap∏aƒstwo Aarona czy Melchizedeka, zanim zosta∏ ochrzczony i na d∏ugo przed
za∏o˝eniem KoÊcio∏a. To mówi wiele o znaczeniu tej pracy w planie Pana” („A
Century of Family History Service”, Ensign, marz. 1995, 61).

WyjaÊnij, ˝e 15 marca 1840 roku Prorok Józef przemawia∏ na pogrzebie cz∏onka
KoÊcio∏a o nazwisku Seymour Brunson. W swoim kazaniu obficie cytowa∏ 15 roz-
dzia∏ I Listu do Koryntian, w którym znajduje si´ odnoÊnik do chrztu za zmar∏ych
(werset 29). Póêniej og∏osi∏, ˝e Âwi´ci mogà przyjmowaç chrzest w imieniu swoich
przyjació∏ i krewnych, którzy zmarli, nie otrzymawszy ewangelii. OÊwiadczy∏, ˝e
plan zbawienia zosta∏ stworzony po to, by zbawiç wszystkich, którzy pragnà byç
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pos∏uszni wymogom prawa Boga. Po tym kazaniu cz∏onkowie KoÊcio∏a zacz´li
dokonywaç chrztów za zmar∏ych, w p∏ynàcej w pobli˝u rzece Mississippi. (Zob.
Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 sierp. 1840).

2. Pan nakaza∏ Âwi´tym budow´ Êwiàtyni w Nauvoo.

• 19 stycznia 1841 roku, kilka miesi´cy po tym, jak Âwi´ci zacz´li wykonywaç
chrzty za zmar∏ych, Pan nakaza∏ budow´ Êwiàtyni w Nauvoo (NiP 124:25–27).
W jaki sposób Pan uzasadni∏ to przykazanie? (Aby znaleêç odpowiedê na to
pytanie, przeczytaj z uczniami nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych. Poni˝ej
podano tak˝e przyk∏adowe odpowiedzi).

a. NiP 124:28, 40–41. (Aby objawiç dodatkowe obrz´dy kap∏aƒskie).
b. NiP 124:29–30, 33. (Aby zapewniç miejsce dla dokonywania chrztów za

zmar∏ych).
c. NiP 124:55. (Aby Âwi´ci dowiedli swej wiernoÊci w przestrzeganiu Jego

przykazaƒ, aby móg∏ ich pob∏ogos∏awiç czcià, nieÊmiertelnoÊcià i ˝ywotem
wiecznym).

Zwróç uwag´ na to, ˝e Êwiàtynia w Nauvoo by∏a drugà Êwiàtynià zbudowanà w
tej dyspensacji. Jednym z g∏ównych celów tej Êwiàtyni by∏o zapewnienie miej-
sca, aby Âwi´ci mogli dokonywaç obrz´dów, takich jak chrzty i konfirmacje za
zmar∏ych, obdarowania i Êluby Êwiàtynne. Obrz´dów tych nie wykonywano w
Êwiàtyni w Kirtland.

Poka˝ obraz Êwiàtyni Nauvoo. WyjaÊnij, ˝e Âwi´ci wiele poÊwi´cili, aby spe∏niç
przykazanie budowy tej Êwiàtyni. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia, aby
opowiedzia∏ o budowie Êwiàtyni w Nauvoo, zgodnie z tym, co jest zapisane w
podr´czniku Nasze dziedzictwo (rozdzia∏ 5, pierwsze cztery akapity od s∏ów
„Âwiàtynia w Nauvoo”).

Âwiàtynia w Nauvoo. Ta makieta pokazuje pi´kno oryginalnej budowli, która sp∏on´∏a w 1848 roku.
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• Co wywiera na was wra˝enie, kiedy czytamy o poÊwi´ceniu Âwi´tych w dziele
budowania Êwiàtyni w Nauvoo?

WyjaÊnij, ˝e przez krótki czas Pan pozwala∏, aby Âwi´ci kontynuowali dokony-
wanie chrztów za zmar∏ych w Mississippi (NiP 124:31–32). Jednak 3 paêdzier-
nika 1841 roku Prorok Józef og∏osi∏, ˝e „nie b´dzie wi´cej chrztów za zmar∏ych,
a˝ obrz´du tego b´dzie mo˝na dokonaç w Domu Pana” (History of the Church,
4:426). Dnia 8 listopada 1841 roku Brigham Young poÊwi´ci∏ w piwnicy nie-
ukoƒczonej Êwiàtyni tymczasowà, choç starannie wykonanà, drewnianà
chrzcielnic´. (History of the Church, 4:446–47). Obecnie wszystkie obrz´dy za
zmar∏ych muszà byç wykonane w Êwiàtyni.

• Czego mo˝emy si´ nauczyç, widzàc determinacj´ Âwi´tych, aby zbudowaç
chrzcielnic´, zanim jeszcze ukoƒczono budow´ Êwiàtyni? (Podczas gdy
uczniowie b´dà dyskutowaç nad odpowiedzià na to pytanie, zach´ç ich, aby
zastanowili si´ nad w∏asnymi uczuciami odnoÊnie odkupienia zmar∏ych.
Zaproponuj, aby zadali sobie pytanie, czy sà równie ch´tni, aby wykonywaç
t´ prac´ jak dawni Âwi´ci).

3. Naszym staraniom, by dokonywaç chrztów za zmar∏ych, powinny
towarzyszyç entuzjazm i radoÊç.

WyjaÊnij, ˝e nieco chrztów za zmar∏ych dokonano w czasach Nowego Testamentu,
po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (I List do Koryntian 15:29). Jednak wielka
odpowiedzialnoÊç za zapewnienie zmar∏ym obrz´dów zbawienia spoczywa obecnie
na cz∏onkach KoÊcio∏a tej dyspensacji. Poka˝ obraz chrzcielnicy Êwiàtynnej.

PodkreÊl, ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy ukoƒczyli 12 lat, w∏àczajàc w to osoby
nowo nawrócone, mogà dokonywaç chrztów za zmar∏ych. Aby móc zostaç
ochrzczonym za zmar∏ych, cz∏onek musi posiadaç wa˝nà rekomendacj´ Êwià-
tynnà. M´˝czyêni muszà posiadaç kap∏aƒstwo.

• Przeczytaj z uczniami NiP 128:15. W jaki sposób zbawienie zmar∏ych zale˝y
od nas? W jaki sposób nasze zbawienie zale˝y od zbawienia zmar∏ych? (Zob.
NiP 128:17–18 oraz nast´pujàce cytaty).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „To co dzieje si´ w Domu Pana [...]
jest bli˝sze duchowi poÊwi´cenia Pana ni˝ jakakolwiek inna znana mi praca.
Dlaczego? Poniewa˝ wykonywana jest przez osoby, które dobrowolnie poÊwi´-
cajà swój czas i Êrodki, nie oczekujàc w zamian podzi´kowania ani nagrody,
aby uczyniç dla innych coÊ, czego oni sami nie mogà dla siebie zrobiç”
(Ensign, marz. 1995, 62–63).

Starszy John A. Widtsoe, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:
„W naszym ˝yciu przed przyjÊciem na Êwiat, w dniu, kiedy odbywa∏a si´ Wielka
Narada, zawarliÊmy z Wszechmogàcym pewnà umow´. Pan przedstawi∏ nam
Swój plan. My go zaakceptowaliÊmy. Poniewa˝ plan ten dotyczy wszystkich
ludzi, stajemy si´ cz´Êcià zbawienia ka˝dej z osób, której ten plan dotyczy.
ZgodziliÊmy si´ wówczas na to, ˝e b´dziemy zbawicielami nie tylko dla siebie
samych, lecz [...] równie˝ dla ca∏ej ludzkiej rodziny. StaliÊmy si´ partnerami
Pana. Praca nad tym, aby plan si´ powiód∏, sta∏a si´ wówczas nie tylko dzie∏em
Ojca i Zbawiciela, lecz równie˝ naszym. Najmniejszy z nas, najskromniejszy,
wspó∏pracuje z Wszechmogàcym, aby wype∏ni∏ si´ cel wiecznego planu zbawie-
nia” („The Worth of Souls”, Utah Genealogical and Historical Magazine, paêdz.
1934, 189).
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• Przeczytaj z uczniami NiP 2. W jaki sposób dokonywanie chrztów za zmar∏ych
pomaga nam zwróciç swoje serca ku naszym przodkom?

PoproÊ wyznaczonych uczniów, aby krótko opowiedzieli o uczuciach, jakie
wywo∏uje w nich ÊwiadomoÊç, ˝e dzi´ki chrztom za zmar∏ych mogà pomóc
innym dostàpiç zbawienia (zob. „Przygotowanie”, punkt 3b).

Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, mo˝esz równie˝ opowiedzieç poni˝szà histori´ o gru-
pie m∏odych kobiet, które przeprowadzi∏y poszukiwania, aby odnaleêç nazwiska
osób, które zmar∏y, nie poznawszy ewangelii.

„Po odnalezieniu ponad 400 nazwisk m´˝czyzn i kobiet M∏ode Kobiety z 15
Okr´gu w Meridian [Idaho] poprosi∏y M∏odych M´˝czyzn, aby poszli wraz z nimi
do Êwiàtyni w Boise, [Idaho] wykonaç chrzty za zmar∏ych. Pracownicy Êwiàtynni
zapisali nazwiska w aktach ich okr´gu. Heather Bennett, lat 15, powiedzia∏a:
‘Najlepszà rzeczà by∏o przyj´cie za nich chrztu. Nazwiska brzmia∏y znajomo. To
by∏a najlepsza rzecz w ca∏ym tym projekcie. WykonaliÊmy prac´ za ludzi, która w
przeciwnym razie nie zosta∏aby wykonana. Mogliby zostaç zapomniani’.

Cori Christensen, inna cz∏onkini tej grupy, powiedzia∏a: ‘Kiedy siedzieliÊmy w
baptysterium, w Êwiàtyni, mieliÊmy to przemo˝ne, dobre uczucie. To by∏o uczu-
cie zwyci´stwa. DaliÊmy im szans´” („Names and Faces”, New Era, luty 1994, 32).

• Przeczytaj z uczniami NiP 128:19, 22–24. Pos∏ugujàc si´ tymi wersetami, odpo-
wiedzcie na pytanie, jakie powinniÊmy mieç nastawienie do ewangelii i doko-
nywania chrztów za zmar∏ych. Dlaczego temat chrztów za zmar∏ych wywo∏uje
radoÊç zarówno wÊród ˝ywych, jak i umar∏ych?

PoproÊ wyznaczone osoby, aby opowiedzia∏y o swoich uczuciach, kiedy po raz
pierwszy us∏ysza∏y, ˝e mogà zostaç ochrzczone za swoich zmar∏ych przodków
(zob. „Przygotowanie”, punkt 3c).

Podsumowanie Przeczytaj z uczniami NiP 128:17. PodkreÊl, ˝e Prorok Józef Smith nazwa∏ prac´
nad odkupieniem umar∏ych „najcudowniejszym ze wszystkich aspektów wiecz-
nej ewangelii”. Zach´ç uczniów, aby czynili wszystko, co w ich mocy, aby móc
dokonywaç chrztów za zmar∏ych. Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadec-
two o prawdach, które omawialiÊcie podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. T∏o historyczne dla 127 i 128 rozdzia∏u Nauk i Przymierzy

Wykorzystaj nast´pujàce informacje, aby nakreÊliç t∏o historyczne dla 127 i 128
rozdzia∏u Nauk i Przymierzy:

Latem 1842 roku grupa m´˝czyzn usi∏owa∏a bezprawnie wtràciç Proroka Józefa
Smitha do wi´zienia. Z powodu tych przeÊladowaƒ Prorok wyjecha∏ z Nauvoo.
Powiedzia∏: „Uzna∏em za konieczne i màdre wyjechaç stàd na krótki czas tak dla
w∏asnego bezpieczeƒstwa, jak i bezpieczeƒstwa tego ludu” (NiP 127:1). Pomimo
tych trudnych warunków, w listach do Âwi´tych pisa∏ s∏owa pe∏ne radoÊci.

• Jakie myÊli zaprzàta∏y umys∏ Proroka i mia∏y najwi´kszy wp∏yw na jego uczu-
cia w czasie tych przeÊladowaƒ? (Zob. NiP 128:1).
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2. Znaczenie prowadzenia zapisów

WyjaÊnij, ˝e poprzez Proroka Józefa Smitha, Pan da∏ Âwi´tym przykazanie, aby
prowadzili dok∏adne zapisy chrztów za zmar∏ych (NiP 127:5–9; 128:1–9).
Obecnie zapisy te przechowywane sà na dyskach komputerowych.

• Dlaczego mamy przechowywaç zapisy zwiàzane z chrztami za zmar∏ych?
(Zob. NiP 128:6–8, 24. Zapisy czynione na ziemi sà odnotowane równie˝ w
niebie i umarli b´dà sàdzeni na podstawie tych zapisów. Gdy nastàpi Drugie
PrzyjÊcie, przeka˝emy te zapisy jako ofiar´ dla Pana).

Lekcja 30
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Lekcja 

31
„[Zapiecz´towani] [...] na czas,

jak i na wiecznoÊç”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, ˝e ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç jest niezb´dnà cz´-
Êcià planu Ojca Niebieskiego, pomoc m∏odzie˝y przygotowaç si´ do ma∏˝eƒstwa na
wiecznoÊç, zach´cenie par ma∏˝eƒskich, aby dochowa∏y przymierzy ma∏˝eƒskich.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nauki i Przymierza 131:1–4; 132:4–33 oraz pozosta∏e
fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, przynieÊ na lekcj´ jeden lub wi´cej egzemplarzy bro-
szury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (36550 166). Mo˝esz przynieÊç po jednym dla
ka˝dego z uczniów lub poprosiç ich, aby przynieÊli w∏asne egzemplarze.

4. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, skon-
taktuj si´ z cz∏onkiem okr´gu, który zawar∏ Êlub w Êwiàtyni. PoproÊ t´ osob´,
aby przygotowa∏a si´ do opowiedzenia o dniu swojego Êlubu w Êwiàtyni przez
cztery lub pi´ç minut na poczàtku lekcji. Mo˝esz poprosiç, aby osoba ta przy-
nios∏a ze sobà zdj´cie lub jakàÊ innà pamiàtk´ ze Êlubu. PoproÊ, aby osoba ta,
przygotowujàc swojà prezentacj´, wzi´∏a pod uwag´ nast´pujàce pytania:

• W jaki sposób przygotowywa∏a si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni?

• Jakà ró˝nic´ czyni zawarcie ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni?

• Jakiej rady udzieli∏aby uczniom, którzy jeszcze nie zawarli ma∏˝eƒstwa w
Êwiàtyni, aby mogli si´ do niego przygotowaç?

Uwaga do nauczyciela: Nauczajàc tej lekcji, pami´taj, aby nie uraziç uczuç rodziców
samotnie wychowujàcych dzieci oraz innych osób, których sytuacja rodzinna jest
nietypowa (zob. pierwszy dodatkowy pomys∏ na lekcj´). Je˝eli uczniowie zacznà
zadawaç pytania na temat rozwodu lub innych delikatnych kwestii, zach´ç ich,
aby nie omawiali tych tematów w klasie, a raczej porozmawiali na osobnoÊci z
biskupem.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

PoproÊ zaproszonego cz∏onka okr´gu, aby opowiedzia∏ o dniu swojego Êlubu w
Êwiàtyni (zob. „Przygotowanie”, punkt 4). Po prezentacji skomentuj krótko jego
wypowiedê. WyjaÊnij, ˝e ta lekcja mówi o ma∏˝eƒstwie na wiecznoÊç.



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà zwiàzek z
omawianymi zasadami z pism Êwi´tych.

1. Ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç jest niezb´dnà cz´Êcià planu Ojca Niebieskiego.

Przeczytajcie i omówcie NiP 131:1–4; 132:4–33. WyjaÊnij, ˝e te wersety zawierajà
objawienia na temat ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç, jakie Pan da∏ Prorokowi Józefowi
Smithowi. Starszy Parley P. Pratt, jeden z cz∏onków pierwszego Kworum Dwunastu
w tej dyspensacji, tak wspomina∏ swoje uczucia, gdy pierwszy raz us∏ysza∏, jak
Prorok Józef naucza tych doktryn:

„Kocha∏em wczeÊniej, lecz nie wiedzia∏em dlaczego. Teraz jednak kocha∏em
mi∏oÊcià nieskalanà, z intensywnoÊcià tego wznios∏ego, podnios∏ego uczucia,
które przepe∏nia∏o mojà dusz´. [...] Czu∏em, ˝e Bóg zaiste jest moim Ojcem w
Niebie, ˝e Jezus jest moim bratem i ˝e moja ˝ona jest nieÊmiertelnà, wiecznà
towarzyszkà. [...] W skrócie, teraz mog∏em kochaç duszà, posiadajàc równie˝
zrozumienie” (Autobiography of Parley P. Pratt [1975], 298).

• Rada Prezydenta KoÊcio∏a oraz Kworum Dwunastu Aposto∏ów oÊwiadczyli, ˝e
„ma∏˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà a kobietà stanowi podstaw´ [...] wiecznego
planu [Boga]” („Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, Liahona, paêdz. 2004, 49;
zob. tak˝e NiP 49:15). Dlaczego ma∏˝eƒstwo jest niezb´dnà cz´Êcià wiecznego
planu Boga? (Zob. NiP 131:1–4; 1 List do Koryntian 11:11).

Przytocz jednà lub wi´cej spoÊród poni˝szych wypowiedzi. Po odczytaniu
danego cytatu poproÊ uczniów, aby omówili jego znaczenie i zastosowanie.

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „S∏odycz zwiàzku
po∏àczonego wi´zami ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç to jedno z najwi´kszych b∏ogo-
s∏awieƒstw, jakimi Bóg obdarowa∏ Swoje dzieci. Z ca∏à pewnoÊcià tych wiele lat,
jakie dzieli∏em z mojà cudownà towarzyszkà, przynios∏o mi najg∏´bszà radoÊç
mojego ˝ycia. Od zarania dziejów zwiàzek ma∏˝eƒski m´˝a i ˝ony stanowi pod-
staw´ wielkiego planu szcz´Êcia, jaki przygotowa∏ nasz Ojciec w Niebie. Nasze
˝ycie zmieni∏o si´ na zawsze i oboje stajemy si´ podbudowani i bardziej szla-
chetni, gdy rozkoszujemy si´ s∏odkim b∏ogos∏awieƒstwem przebywania z dro-
gimi cz∏onkami naszej rodziny” (w: Conference Report, paêdz. 1997, 42 lub
Ensign, list. 1997, 32).

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏:
„Ostatecznym celem wszystkich naszych nauk jest zjednoczenie rodziców i
dzieci w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, aby byli szcz´Êliwi w domu, zapie-
cz´towani na wiecznoÊç, po∏àczeni z innymi pokoleniami i pewni wyniesie-
nia w obecnoÊci naszego Ojca w Niebie” (w: Conference Report, kwiec. 1995,
8 lub Ensign, maj 1995, 8).

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „Ma∏˝eƒstwo, w rozumieniu
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, jest przymierzem poÊwi´conym, aby trwa∏o
przez wiecznoÊç. Jest podstawà wiecznego wyniesienia, gdy˝ bez niego nie by∏oby
wiecznego post´pu w królestwie Boga” (Doctrines of Salvation, wyb. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–56], 2:58).
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• Je˝eli mà˝ i ˝ona nie zawarli ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni na czas i wiecznoÊç, jaki
b´dzie status ich ma∏˝eƒstwa, gdy jedno z nich umrze? (Zob. NiP 132:7, 15–18.
Ich ma∏˝eƒstwo nie b´dzie mia∏o „skutku, mocy czy si∏y”, nawet jeÊli z∏o˝yli
Êluby, ˝e pozostanà ze sobà na zawsze).

• Kiedy m´˝czyzna i kobieta zawierajà ma∏˝eƒstwo na czas i wiecznoÊç w Êwià-
tyni, zawierajà oni przymierze z Panem. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymajà,
jeÊli dochowajà swego przymierza? (Zob. NiP 131:1–4; 132:19–24, 30–31.
Poni˝ej znajdujà si´ przyk∏adowe odpowiedzi).

a. B´dà razem „na wieki wieków” (NiP 132:19). Ich dzieci równie˝ b´dà
mog∏y byç cz´Êcià ich wiecznej rodziny. (Mo˝esz wyjaÊniç, ˝e Âwi´ty Duch
obietnicy to Duch Âwi´ty, który potwierdza, ˝e obrz´dy kap∏aƒskie, które
otrzymaliÊmy oraz przymierza, jakie zawarliÊmy, zosta∏y przyj´te przez
Boga. Ta akceptacja zale˝y od naszej wiernoÊci).

b. Zostanà wyniesieni w najwy˝szym stopniu chwa∏y w królestwie celestialnym
wraz z Ojcem w Niebie i Jezusem Chrystusem (NiP 131:1–3; 132:23–24).

c. Odziedziczà „trony, królestwa, ksi´stwa, i moce [i] panowania” (NiP 132:19).
d. Przez ca∏à wiecznoÊç nadal b´dà mieli nasienie, czyli duchowe dzieci

(NiP 132:19, 30–31, zob. tak˝e NiP 131:4).
e. „B´dà bogami, bo majà wszelkà moc” (NiP 132:20–21).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa sprowadza ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç podczas ˝ycia
doczesnego? (PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ swoimi odczuciami na temat
zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni. Je˝eli wczeÊniej nie przeczyta∏eÊ wypowiedzi
Starszego Josepha B. Whirtlina na stronie 187, mo˝esz to uczyniç w tej chwili).

2. M∏odzie˝ powinna ju˝ teraz przygotowywaç si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa
w Êwiàtyni.

Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, wykorzystaj t´ cz´Êç lekcji, aby zach´ciç ich, by przy-
gotowywali si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni. Je˝eli nauczasz doros∏ych,
mo˝esz zdecydowaç si´ ominàç t´ cz´Êç lekcji lub wykorzystaç jà tylko w nie-
wielkim stopniu.

• Dlaczego, wed∏ug was, w nauczaniu m∏odzie˝y w KoÊciele tak du˝y nacisk k∏a-
dzie si´ na ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç? (Pomó˝ uczniom zrozumieç, ˝e decyzja o
zawarciu ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni to jedna z najwa˝niejszych decyzji, jakie podej-
muje si´ w ˝yciu. Cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni od m∏odoÊci przygotowywaç si´
do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni).

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Ma∏˝eƒstwo to chyba najwa˝niej-
sza ze wszystkich [...] decyzji i ma najbardziej dalekosi´˝ne skutki, gdy˝ wià˝e
si´ z nim nie tylko natychmiastowe szcz´Êcie, lecz równie˝ radoÊç wieczna.
Wywiera ono wp∏yw nie tylko na dwie zwiàzane nim osoby, lecz równie˝ na
ich rodziny, a w szczególnoÊci na ich dzieci oraz dzieci ich dzieci przez wiele
pokoleƒ” („Oneness in Marriage”, Ensign, marz. 1977, 3).

• Co mogà zrobiç m∏odzi m´˝czyêni i kobiety, aby przygotowaç si´ do zawarcia
ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni?

• Jaki wp∏yw na póêniejsze ma∏˝eƒstwo ma umawianie si´ na randki, kiedy ma
si´ naÊcie lat? (Je˝eli przynios∏eÊ egzemplarze Dla wzmocnienia m∏odzie˝y,
niech uczniowie przeczytajà teraz „Randki”, str. 24–25).
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• Jakà osob´ chcielibyÊcie w przysz∏oÊci poÊlubiç? (Mo˝esz poprosiç ka˝dego z
uczniów, aby wymieni∏ jednà cech´ i powiedzia∏, dlaczego jest ona istotna.
Zapiszcie odpowiedzi na tablicy. Pomys∏y podsunà ci równie˝ poni˝sze cytaty).
Jakie ˝ycie musicie prowadziç, aby przygotowaç si´ na poÊlubienie takiej osoby?
(Niech uczniowie raczej w myÊlach rozwa˝à odpowiedê na to pytanie ni˝ odpo-
wiadajà na nie g∏oÊno).

Prezydent Gordon B. Hinckley radzi∏: „Wybierzcie towarzysza waszego wyzna-
nia. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, ˝e b´dziecie szcz´Êliwi. Wybierzcie
towarzysza, którego zawsze b´dziecie mogli ceniç, zawsze b´dziecie mogli sza-
nowaç i który b´dzie was w ˝yciu uzupe∏nia∏, kogoÊ, komu b´dziecie mogli
oddaç ca∏e swoje serce, ca∏à mi∏oÊç, ca∏e pos∏uszeƒstwo i lojalnoÊç” („Life’s
Obligations”, Ensign, luty 1999, 2).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏:

„Podstawà wiecznego ma∏˝eƒstwa musi byç coÊ wi´cej ni˝ ∏adna buzia czy
zgrabna figura. Trzeba wziàç pod uwag´ coÊ wi´cej ni˝ tylko czyjàÊ popular-
noÊç i charyzm´. Szukajàc wiecznego partnera, szukajcie osoby, która kszta∏-
tuje w sobie niezb´dne cechy, które przynoszà szcz´Êcie: g∏´bokà mi∏oÊç do
Pana i Jego przykazaƒ, determinacj´, aby ich przestrzegaç, kogoÊ, kto jest ser-
decznie wyrozumia∏y, wybacza innym i jest gotów dawaç z siebie, kogoÊ, kto
pragnie, aby ukoronowaniem jego rodziny by∏y cudowne dzieci i jest sk∏onny,
aby w domu nauczaç je zasad prawdy.

Niezb´dnà i najwa˝niejszà cechà przysz∏ej ˝ony jest pragnienie, aby byç ˝onà i
matkà. Powinna ona rozwijaç w sobie Êwi´te cechy, jakie Bóg da∏ Swoim cór-
kom, aby by∏y wspania∏ymi ˝onami i matkami: cierpliwoÊç, dobroç, mi∏oÊç do
dzieci oraz pragnienie, by si´ o nie troszczyç, a nie szukaç sukcesów na arenie
zawodowej. Powinna zdobywaç dobre wykszta∏cenie, które przygotuje jà na
wyzwania macierzyƒstwa.

Przysz∏y mà˝ powinien tak˝e szanowaç swoje kap∏aƒstwo i wykorzystywaç je,
aby s∏u˝yç innym. Szukajcie m´˝czyzny, który zaakceptuje swà odpowiedzial-
noÊç za zapewnienie rodzinie niezb´dnych Êrodków, jest zdolny robiç to i
dok∏ada wszelkich staraƒ, aby przygotowaç si´ do wype∏niania tego obowiàzku”
(w: Conference Report, kwiec. 1999, 31 lub Ensign, maj 1999, 26).

• W jaki sposób rodzice i inni doroÊli mogà pomóc m∏odym ludziom przygoto-
waç si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni? W jaki sposób mogà oni pomóc
przygotowaç si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni ma∏ym dzieciom?

3. Po tym, jak mà˝ i ˝ona zostajà zapiecz´towani w Êwiàtyni, muszà docho-
wywaç swoich przymierzy, aby otrzymaç obiecane b∏ogos∏awieƒstwa.

Niech któraÊ z uczennic odczyta poni˝szy cytat. Nast´pnie poproÊ uczniów, aby
odgadli, czyje to s∏owa.

„By∏am po prostu pewna, ˝e pierwszych dziesi´ç lat sp´dzimy beztrosko szcz´-
Êliwi. Jednak w ciàgu pierwszego roku naszego ˝ycia razem odkry∏am, [...] ˝e w
wielu sprawach musimy si´ dopasowaç. OczywiÊcie nie by∏y to sprawy, z którymi
biegnie si´ z p∏aczem do mamy, lecz od czasu do czasu pop∏aka∏am sobie w
poduszk´. Problemy niemal zawsze wiàza∏y si´ z przystosowywaniem si´ do czy-
jegoÊ rozk∏adu dnia i do robienia ró˝nych rzeczy na sposób tej drugiej osoby.
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KochaliÊmy si´, co do tego nie by∏o wàtpliwoÊci. Ale musieliÊmy tak˝e przyzwy-
czaiç si´ do siebie nawzajem. MyÊl´, ˝e ka˝da para musi si´ do siebie przyzwy-
czaiç”.

Powiedz uczniom, ˝e powiedzia∏a to siostra Marjorje P. Hinckley, ˝ona
Prezydenta Gordona B. Hinckleya (w: Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The
Biography of Gordon B. Hinckley [1996], 118). PodkreÊl, ˝e udane ma∏˝eƒstwo
wymaga mi∏oÊci, pracy i poÊwi´cenia. Kiedy m´˝czyzna i kobieta zostajà zapie-
cz´towani w Êwiàtyni, otrzymajà obiecane b∏ogos∏awieƒstwa, je˝eli „[wytrwajà]
w [...] przymierzu” (NiP 132:19). Przy pomocy pytaƒ, fragmentów pism oraz
cytatów zawartych w tej cz´Êci lekcji pomó˝ uczniom zrozumieç poszczególne
rzeczy, jakie m´˝owie i ˝ony powinni robiç, aby „[wytrwaç] w [...] przymierzu”.

• Przeczytaj z uczniami NiP 42:22. WyjaÊnij, ˝e to przykazanie odnosi si´
zarówno do m´˝czyzn, jak i do kobiet. Co oznacza, kochaç m´˝a lub ˝on´ z
ca∏ego serca? Co oznacza, ∏àczyç si´ z m´˝em lub ˝onà i nikim innym?

Prezydent Spencer W. Kimball wyjaÊni∏:

„Kiedy Pan mówi z ca∏ego serca twego, oznacza to, ˝e nie ma dzielenia, roz-
dzielania ani odbierania. [...]

S∏owa z nikim innym eliminujà wszystkich i wszystko inne. Wówczas wspó∏ma∏-
˝onek staje si´ nadrz´dnà wartoÊcià w ˝yciu m´˝a lub ˝ony i ani ˝ycie towarzy-
skie, ani zawodowe, ani polityczne, ani ˝adne inne zainteresowania, osoby czy
rzeczy nigdy nie zajmà miejsca przed towarzyszem i wspó∏ma∏˝onkiem. [...]

Ma∏˝eƒstwo oznacza pe∏ne oddanie i ca∏kowità wiernoÊç. Ka˝de z ma∏˝onków
przyjmuje partnera ze zrozumieniem, ˝e on lub ona ca∏kowicie mu si´ oddajà, z
ca∏ym sercem, si∏à, lojalnoÊcià, szacunkiem oraz uczuciem i godnoÊcià. Ka˝de
uchybienie jest grzechem; ka˝de dzielenie si´ sercem z kimÊ innym jest pogwa∏-
ceniem zasad. Tak jak powinniÊmy mieç ‘uwag´ skierowanà jedynie na chwa∏´
Boga’, tak te˝ powinniÊmy mieç oczy, uszy oraz serce skierowane jedynie na
nasze ma∏˝eƒstwo, wspó∏ma∏˝onka i rodzin´” (Faith Precedes the Miracle [1972],
142–143).

Prezydent Gordon B. Hinckley da∏ parom ma∏˝eƒskim t´ prostà rad´: „Bàdêcie
zawzi´cie lojalni wobec siebie” (Ensign, luty 1999, 4).

• Kiedy m´˝czyzna i kobieta zawierajà Êlub w Êwiàtyni, zawierajà przymierze, ˝e
zawsze b´dà wierni sobie i Panu. Co mogà robiç ma∏˝onkowie, aby wzmocniç
mi∏oÊç do siebie nawzajem oraz do Pana? (Zapisz odpowiedzi uczniów na
tablicy. Przyk∏adowe odpowiedzi: wspólne modlenie si´ i czytanie pism Êwi´-
tych, wspólne poszukiwanie wskazówek Ducha, organizowanie domowych
wieczorów rodzinnych, wspólne wychodzenie na randki, poÊwi´canie czasu
na rozmowy ze sobà, pomaganie sobie nawzajem w pracach domowych oraz
wspólne ucz´szczanie do Êwiàtyni. W tym miejscu mo˝esz wykorzystaç do
dyskusji drugi z dodatkowych pomys∏ów na lekcj´).

Podsumowanie Je˝eli nauczasz m∏odzie˝ lub osoby, które jeszcze nie zawar∏y ma∏˝eƒstwa w Êwià-
tyni, zach´ç ich, aby przygotowywali si´ do ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç. Zach´ç
uczniów, którzy ju˝ zawarli zwiàzki ma∏˝eƒskie w Êwiàtyni, aby dochowywali
przymierza ma∏˝eƒskiego.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.
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Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Dla uzupe∏nienia proponowanego planu lekcji, mo˝esz wykorzystaç jeden lub

wi´cej z poni˝szych pomys∏ów.

1. Wierni Âwi´ci nie zostanà pozbawieni b∏ogos∏awieƒstw wiecznoÊci

Odczytaj poni˝sze wypowiedzi na temat osób niezam´˝nych.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu radzi∏:

„Wiemy, ˝e obecnie wielu godnych i wspania∏ych Âwi´tych w Dniach Ostatnich
pozbawionych jest idealnych mo˝liwoÊci i niezb´dnych warunków wymaganych
dla ich rozwoju. ˚ycie w pojedynk´, brak dzieci, Êmierç i rozwody niszczà idea∏y i
odsuwajà w czasie wype∏nienie obiecanych b∏ogos∏awieƒstw. Oprócz tego niektóre
kobiety pragnàce byç matkami i gospodyniami domowymi zosta∏y dos∏ownie
zmuszone, aby rozpoczàç prac´ w pe∏nym wymiarze godzin. Jednak te problemy
sà tylko chwilowe. Pan obieca∏, ˝e w wiecznoÊci Jego synowie i córki nie b´dà
pozbawieni ˝adnych b∏ogos∏awieƒstw, je˝eli przestrzegajà przykazaƒ, dochowujà
swoich przymierzy i pragnà tego, co dobre.

Wiele z najpowa˝niejszych niedoborów ˝ycia doczesnego zostanie zaspokojonych
podczas Milenium, które jest czasem na wype∏nienie wszystkiego, co niedokoƒ-
czone w wielkim planie szcz´Êcia dla wszystkich godnych dzieci naszego Ojca.
Wiemy, ˝e dotyczy to obrz´dów Êwiàtynnych. Wierz´, ˝e b´dzie si´ to odnosiç
równie˝ do zwiàzków i doÊwiadczeƒ rodzinnych” (w: Conference Report, paêdz.
1993, 101 lub Ensign, list. 1993, 75).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, radzi∏: „Je˝eli jesteÊ
stanu wolnego i nie znalaz∏eÊ solidnej szansy na ma∏˝eƒstwo celestialne, ˝yj, aby
byç go godnym. Módl si´ o nie. Spodziewaj si´ go w czasie wyznaczonym przez
Pana. Nie obni˝aj swoich norm w jakikolwiek sposób, który móg∏by pozbawiç
ci´ tego b∏ogos∏awieƒstwa po tej czy po drugiej stronie zas∏ony. Pan zna zamiary
twego serca. Jego prorocy powiedzieli, ˝e otrzymasz to b∏ogos∏awieƒstwo, je˝eli
ciàgle b´dziesz ˝yç w taki sposób, aby byç go godnym. Nie wiemy, czy stanie si´
to po tej, czy po tamtej stronie zas∏ony. Jednak ˝yj dla niego. Módl si´ o nie”
(w: Conference Report, kwiec. 1999, 33 lub Ensign, maj 1999, 27).

2. Przyk∏ady szcz´Êliwych i trwa∏ych ma∏˝eƒstw zawartych w Êwiàtyni

Po rozwa˝eniu tego z modlitwà, skontaktuj si´ z m´˝czyznà i kobietà w okr´gu,
których zwiàzki sà dobrym przyk∏adem udanych i trwa∏ych ma∏˝eƒstw Êwiàtyn-
nych. PoproÊ ka˝dà z osób o podzielenie si´ w ciàgu dwóch–trzech minut suge-
stiami na temat szcz´Êliwego i trwa∏ego ma∏˝eƒstwa.

Po tych prezentacjach mo˝esz daç uczniom czas na podzielenie si´ ich w∏a-
snymi przemyÊleniami.

3. Zadanie dla m∏odzie˝y i m∏odych doros∏ych stanu wolnego

Je˝eli nauczasz m∏odzie˝ lub m∏odych doros∏ych stanu wolnego, zach´ç wszyst-
kich uczniów, aby w domu napisali list wyra˝ajàcy mi∏oÊç dla ich przysz∏ych
wspó∏ma∏˝onków. Poleç uczniom, aby zachowali swoje listy do dnia, kiedy b´dà
w zwiàzku ma∏˝eƒskim i b´dà mogli podzieliç si´ tym listem ze swoim wspó∏-
ma∏˝onkiem.

Lekcja 31
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4. Unikanie Êwiatowych trendów

• Jakie trendy wskazujà na to, ˝e ludzie lekcewa˝à wzorce Boga dotyczàce ma∏-
˝eƒstwa? Co mo˝emy zrobiç, abyÊmy pozostali wierni wzorcom Pana?

5. „Âwiàtynie i rodziny” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912) rozwa˝ pokazanie „Âwiàtynie i rodziny”; projekcja trwa
dziewi´ç minut.

6. Wielo˝eƒstwo

Poni˝sze informacje zamieszczono, aby pomóc ci, jeÊli uczniowie b´dà mieli
pytania co do praktykowania wielo˝eƒstwa. Nie powinny byç g∏ównym tema-
tem lekcji.

Dlaczego Pan nakaza∏ swemu ludowi praktykowaç wielo˝eƒstwo

W Ksi´dze Mormona prorok Jakub naucza∏: „˚aden z was nie b´dzie mia∏ wi´cej
jak jednà ˝on´. [...] [Jednak] jeÊli zapragn´ — mówi Pan Zast´pów — wychowaç
sobie tak pokolenie, naka˝´ to Moim, w innym przypadku b´dà pos∏uszni tym
przykazaniom” (Jakub 2:27, 30). W ró˝nych czasach na przestrzeni dziejów
biblijnych Pan nakazywa∏ swemu ludowi praktykowanie wielo˝eƒstwa. Takie
przykazanie da∏ na przyk∏ad Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Moj˝eszowi,
Dawidowi i Salomonowi (NiP 132:1).

Objawienie o praktykowaniu wielo˝eƒstwa w tej dyspensacji

W tej dyspensacji Pan nakaza∏ niektórym ze Âwi´tych we wczesnym okresie roz-
woju KoÊcio∏a, aby praktykowali wielo˝eƒstwo. Przykazanie to by∏o wyzwaniem
zarówno dla Proroka Józefa Smitha, jak i tych, którzy byli z nim najbli˝ej, w∏àcza-
jàc w to Brighama Younga i Hebera C. Kimballa, lecz byli mu pos∏uszni. Praktyk´
t´ kontrolowali przywódcy KoÊcio∏a. Ci, którzy wst´powali w tego typu zwiàzki,
musieli mieç upowa˝nienie, a ma∏˝eƒstwa te musia∏y byç dokonywane poprzez
piecz´tujàcà moc kap∏aƒstwa.

Obecne stanowisko KoÊcio∏a wobec wielo˝eƒstwa

W 1890 roku Prezydent Wilford Woodruff otrzyma∏ objawienie, ˝e przywódcy
KoÊcio∏a powinni zaprzestaç g∏oszenia i praktykowania wielo˝eƒstwa (Deklaracja
Oficjalna 1, str. 253–254 w Naukach i Przymierzach; zob. tak˝e wyjàtki z przemó-
wieƒ Prezydenta Woodruffa, które nast´pujà zaraz po Deklaracji Oficjalnej 1).

W 1998 roku Prezydent Gordon B. Hinckley wyg∏osi∏ nast´pujàce oÊwiadczenie
odnoÊnie stanowiska KoÊcio∏a wobec wielo˝eƒstwa: „Ten KoÊció∏ nie ma nic
wspólnego z osobami praktykujàcymi poligami´. Nie sà oni cz∏onkami tego
KoÊcio∏a. [...] Je˝eli stwierdzamy, ˝e któryÊ z naszych cz∏onków praktykuje zasad´
wielo˝eƒstwa, jest on ekskomunikowany, co jest najwy˝szà karà, jakà mo˝e na∏o-
˝yç KoÊció∏. Osoby uprawiajàce ten proceder nie tylko ∏amià prawa kodeksu cywil-
nego, ∏amià równie˝ prawa tego KoÊcio∏a” (w: Conference Report, paêdz. 1998, 92
lub Ensign, list. 1998, 71).
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Lekcja 

32
„Przypiecz´towaç Êwiadectwo”

Cel Nauczanie uczestników zaj´ç o m´czeƒskiej Êmierci Proroka Józefa Smitha oraz
wzmocnienie ich Êwiadectwa o jego powo∏aniu jako proroka Boga.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 135.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 5.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie pierwszych pi´ciu aka-
pitów rozdzia∏u „M´czeƒska Êmierç” z podr´cznika Nasze dziedzictwo (rozdzia∏ 5).

4. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Prorok Józef Smith (62002; Ewangelia w malarstwie 401) oraz
Brat Józef (62161).

5. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, oprócz
wymienionych wy˝ej ilustracji b´dziesz potrzebowaç jeszcze: Jan naucza na
pustkowiu (62132; Ewangelia w malarstwie 207) oraz Abinadi przed królem
Noe (62042; Ewangelia w malarstwie 308).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ ilustracje wymienione w cz´Êci „Przygotowanie”, punkty 4 i 5. PoproÊ
uczniów, aby zastanowili si´, co ∏àczy wszystkich ludzi na tych obrazach. Po
chwili wska˝, ˝e jednà z rzeczy wspólnà dla nich wszystkich jest fakt, ˝e wszyscy
przyp∏acili swoje oddanie prawdzie m´czeƒskà Êmiercià.

PoproÊ uczniów, aby wymienili innych m´czenników z pism Êwi´tych i historii
KoÊcio∏a. Przyk∏adowe odpowiedzi to: Zachariasz (Ew. Mateusza 23:35),
Szczepan (Dz. Apostolskie 7:56–60) oraz Hyrum Smith (NiP 135:1).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie rozmawiaç na temat m´czeƒstwa Józefa
Smitha i jego brata Hyruma. Omówicie te˝ zas∏ugi Proroka Józefa.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ przemyÊleniami, które odnoszà si´
do omawianych zasad z pism Êwi´tych.



1. Prorok Józef Smith przypiecz´towa∏ swoje Êwiadectwo w∏asnà krwià.

WyjaÊnij, ˝e przez kilka lat Âwi´tym powodzi∏o si´ w Nauvoo. KoÊció∏ i miasto
szybko si´ rozwija∏y, praca nad budowà Êwiàtyni post´powa∏a, a Prorok Józef
otrzymywa∏ wiele objawieƒ. Jednak w latach 1843 i 1844 zacz´∏a narastaç wro-
goÊç wobec KoÊcio∏a. Wrogowie, zarówno z wewnàtrz, jak i spoza KoÊcio∏a, roz-
pocz´li próby jego zniszczenia. Szczytem przeÊladowaƒ okaza∏ si´ dzieƒ 27
czerwca 1844 roku.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie pierwszych pi´ciu akapi-
tów rozdzia∏u „M´czeƒska Êmierç” z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 5.
Przeczytaj te˝ z uczniami NiP 135:4–5. WyjaÊnij, ˝e NiP 135 zosta∏y spisane przez
Starszego Johna Taylora, który zosta∏ ranny podczas ataku na Proroka Józefa.

• Jak sàdzicie, dlaczego Prorok Józef Smith móg∏ byç „spokojny niczym letni pora-
nek”, chocia˝ wiedzia∏, ˝e mo˝e zostaç w Carthage zabity? Jakie pocieszenie
mogli odnaleêç Józef i Hyrum w ksi´dze Etera 12:36–38?

Przeczytaj z uczniami NiP 135:1–2.
Przeczytaj równie˝ poni˝szy opis tej
m´czeƒskiej Êmierci, podany przez
Starszego Willarda Richardsa lub poproÊ
o jego przeczytanie jednego z uczniów.
WyjaÊnij, ˝e Starszy Richards by∏ przyja-
cielem Proroka oraz cz∏onkiem Kworum
Dwunastu. By∏ w wi´zieniu w Carthage,
kiedy zabito Proroka. Jego opowieÊç
zaczyna si´ tu˝ po 17.00, 27 czerwca
1844 roku, gdy t∏um dotar∏ do wi´zienia:

„Deszcz kul z muszkietów posypa∏ si´
na drzwi na drugim pi´trze wi´zienia,
a potem us∏yszeliÊmy tupot wielu nóg.
[...]

Przez drzwi wystrzelono kul´, która prze-
sz∏a mi´dzy nami, uÊwiadamiajàc nam,
˝e nasi wrogowie byli desperatami. [...]

Józef Smith, pan Taylor i ja uskoczyliÊmy do frontowej cz´Êci pokoju, a [...]
Hyrum Smith wycofa∏ si´ o dwie trzecie d∏ugoÊci pomieszczenia i stanà∏, zwró-
cony twarzà do drzwi.

Kiedy przez drzwi przeszed∏ kolejny pocisk, który uderzy∏ Hyruma w okolicy
nosa, ten rozciàgnà∏ si´ jak d∏ugi na ziemi i nie porusza∏ nogami.

Otwory w jego [ubraniu] wskazywa∏y jasno na to, ˝e strza∏ musia∏ paÊç zza okna,
przebi∏ jego plecy po prawej stronie, przeszed∏ przez cia∏o i zatrzyma∏ si´ na
zegarku. [...] W tym samym momencie pocisk wystrzelony zza drzwi trafi∏ go
w nos.

Kiedy runà∏ na pod∏og´, wykrzyknà∏ rozpaczliwie: ‘Jestem ju˝ martwy’. Józef spoj-
rza∏ na niego i powiedzia∏: ‘Och, Hyrum, drogi bracie!’ Lewà r´kà otworzy∏ drzwi
na szerokoÊç pi´ciu czy dziesi´ciu centymetrów i na oÊlep wystrzeli∏ w kierunku
wejÊcia jeden magazynek szeÊciostrza∏owego [pistoletu]. Kula [jednego z muszkie-
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tów napastników] otar∏a si´ o pierÊ Hyruma, przesz∏a przez jego gard∏o i utkwi∏a w
g∏owie, celowano te˝ do niego z innych muszkietów, i trafi∏y go te˝ inne strza∏y.

Józef jak wczeÊniej strzela∏ ze swojego pistoletu zza os∏ony drzwi, [...], pan Tylor
zaÊ sta∏ u jego boku i laskà zbija∏ bagnety i muszkiety, które ca∏y czas pojawia∏y
si´ w wejÊciu. [...]

Kiedy umilk∏ rewolwer, nie mieliÊmy ju˝ ˝adnej broni palnej i spodziewaliÊmy
si´, ˝e t∏um natychmiast wedrze si´ przez drzwi, gdy˝ w wejÊciu by∏o pe∏no
muszkietów i wype∏nia∏y one ju˝ niemal po∏ow´ pokoju, nie mieliÊmy nadziei i
spodziewaliÊmy si´ rych∏ej Êmierci.

Pan Tylor podbieg∏ do okna, które znajdowa∏o si´ pi´ç czy szeÊç metrów nad
ziemià. Kiedy niemal z∏apa∏ równowag´, kula od strony drzwi przeszy∏a mu
nog´, a strza∏ zza okna utkwi∏ w zegarku [...], który nosi∏ w kieszonce kamizelki,
pod lewà piersià [...]. Si∏a uderzenia powali∏a go na pod∏og´ i wczo∏ga∏ si´ pod
∏ó˝ko, które sta∏o nieopodal. [...]

Józef, szukajàc ostatniej szansy ratunku, usi∏owa∏ wyskoczyç [przez] to samo
okno, przy którym upad∏ pan Tylor, gdy trafi∏y go dwie kule wystrzelone od
strony drzwi, a jedna z zewnàtrz przebi∏a jego prawà pierÊ. Wypad∏ na zewnàtrz,
krzyczàc: ‘Och, Panie, mój Bo˝e!’ [...] Upad∏ martwy na lewy bok” (History of the
Church, 6:619–620).

Starszy John Taylor zosta∏ czterokrotnie trafiony, lecz jego rany si´ zagoi∏y.
Wype∏ni∏a si´ przepowiednia, jakà ponad rok wczeÊniej Prorok da∏ Starszemu
Willardowi Richardsowi, ˝e nie odniesie on ˝adnych ran. Starszy Richards wspo-
mina∏, ˝e Prorok powiedzia∏ mu w przepowiedni, i˝ „nadejdzie czas, ˝e kule
b´dà padaç wokó∏ niego niczym grad i zobaczy, jak jego przyjaciele padajà po
prawej i po lewej stronie, lecz w jego odzieniu nie b´dzie dziur” (History of the
Church, 6:619).

Wi´zienie w Carthage. To tutaj 27 czerwca 1844 roku zostali zabici Prorok Józef Smith i jego brat,
Hyrum.
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• Przeczytaj z uczniami NiP 135:6. Jakie uczucia towarzyszà wam, gdy czytacie
o poÊwi´ceniu Proroka i jego brata Hyruma dla ich Êwiadectwa o ewangelii?

WyjaÊnij, ˝e przed swojà Êmiercià Józef Smith senior udzieli∏ Prorokowi b∏ogo-
s∏awieƒstwa i powiedzia∏ mu: „B´dziesz ˝y∏ wystarczajàco d∏ugo, by wykonaç
swà prac´. [...] B´dziesz ˝y∏ wystarczajàco d∏ugo, by przedstawiç plan ca∏ej pracy,
którà wyznaczy∏ ci Bóg” (cytowane w: Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith,
wyd. Preston Nibley [1958], 309–310). Józef Smith odwa˝nie wype∏ni∏ swà misj´
i uczyni∏ wszystko, o co poprosi∏ go Pan.

• Co robi na was najwi´ksze wra˝enie z tego, co wiecie na temat ˝ycia Proroka
Józefa Smitha?

2. Prorok Józef Smith uczyni∏ dla zbawienia ludzkoÊci wi´cej ni˝ ktokol-
wiek inny, poza Jezusem.

• Przeczytaj z uczniami NiP 135:3. Jakie by∏y najwa˝niejsze osiàgni´cia Proroka
Józefa Smitha, zgodnie z tym, co jest zapisane w tym wersecie? W jakim sensie
uczyni∏ on „wi´cej, poza Jezusem jedynie, dla zbawienia ludzi na tym Êwiecie
ni˝ jakikolwiek inny cz∏owiek, co na nim ˝y∏”?

Przyk∏adowe odpowiedzi: jego praca pob∏ogos∏awi∏a Âwi´tych nie tylko w tej
dyspensacji, lecz tak˝e miliardy ludzi, jacy ˝yli we wszystkich innych okresach
bez b∏ogos∏awieƒstw ewangelii i kap∏aƒskich obrz´dów zbawienia. Wykorzystaj
poni˝szy materia∏, aby szczegó∏owo omówiç to, co dzi´ki niemu otrzymaliÊmy.
Napisz na tablicy nag∏ówki. WyjaÊnij, ˝e bardziej docenimy ˝ycie i misj´
Proroka, kiedy ocenimy, w jaki sposób to, co dzi´ki niemu otrzymaliÊmy, b∏ogo-
s∏awi nas w ˝yciu codziennym i b´dzie nas b∏ogos∏awiç przez ca∏à wiecznoÊç.

Prawdy na temat Boskiej Trójcy

• Jakie prawdy na temat Boskiej Trójcy zosta∏y przywrócone przez Proroka
Józefa Smitha? (Zob. NiP 130:22–23; Józef Smith — Historia 1:17; oraz poni˝-
szy cytat).

7 kwietnia 1844 roku, podczas kazania na pogrzebie Starszego Kinga Folletta
Prorok Józef Smith naucza∏: „Bóg sam by∏ kiedyÊ taki jak my obecnie, jest wynie-
sionym cz∏owiekiem i zasiada na tronie w odleg∏ych w niebiosach! To jest wielka
tajemnica. Je˝eli zas∏ona zosta∏aby dzisiaj rozdarta i wielki Bóg, który podtrzy-
muje ten Êwiat w jego orbitach i który utrzymuje wszystkie Êwiaty i wszystkie
rzeczy dzi´ki Swej mocy, mia∏by uczyniç Siebie widzialnym — mówi´, je˝eli
mielibyÊcie zobaczyç Go dzisiaj, zobaczylibyÊcie, ˝e wyglàda jak cz∏owiek — jak
wy sami, w ca∏ej postaci, obrazie i w dok∏adnym kszta∏cie cz∏owieka; bo Adam
zosta∏ stworzony dok∏adnie na obraz i podobieƒstwo Boga i otrzymywa∏ od
Niego nauki, chodzi∏ i rozmawia∏, i gaw´dzi∏ z Nim, tak jak jeden cz∏owiek
komunikuje si´ z drugim” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph
Fielding Smith [1976], 345).

• Dlaczego prawdy na temat Boskiej Trójcy przywrócone przez Józefa Smitha sà
dla nas wa˝ne?

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Poznanie Boga
to najwi´ksza prawda w ca∏ej wiecznoÊci. [...] Józef Smith objawi∏ Boga w cza-
sach niemal ca∏kowitej duchowej ciemnoÊci, w czasach, kiedy ludzie nie znali
ju˝ natury i rodzaju Istoty, której powinni oddawaç czeÊç” („This Generation
Shall Have My Word through You”, Ensign, czerw. 1980, 55).
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Upowa˝nienie kap∏aƒskie

PodkreÊl, ˝e pos∏aƒcy niebiescy przywrócili przez Józefa Smitha kap∏aƒstwo
Aarona i Melchizedeka oraz klucze Kap∏aƒstwa (NiP 13, 110:11– 16). W miar´
jak Przywrócenie post´powa∏o naprzód, Pan dawa∏ objawienia dotyczàce urz´-
dów kap∏aƒstwa, jego organizacji, przymierzy, obrz´dów, obowiàzków i b∏ogo-
s∏awieƒstw. Bez tych objawieƒ nie rozumielibyÊmy kap∏aƒstwa i nie
wiedzielibyÊmy, jak ono dzia∏a.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymaliÊcie w swoim ˝yciu dzi´ki kap∏aƒstwu?
Jak mo˝emy okazaç naszà wdzi´cznoÊç za b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒstwa?

Wi´cej informacji na temat kap∏aƒstwa znajduje si´ w lekcjach 8 i 25.

Prawdy na temat naszego pochodzenia i relacji z Bogiem

• Jakie prawdy na temat naszego pochodzenia i relacji z Bogiem by∏y przywró-
cone przez Proroka Józefa Smitha? (Przyk∏adowe odpowiedzi: jesteÊmy dos∏ow-
nie duchowymi dzieçmi Boga i ˝yliÊmy z Nim przed narodzeniem si´ na ziemi.
Zob. NiP 76:23–24; Abraham 3:22–28).

• W jaki sposób wiedza, ˝e jesteÊcie dos∏ownymi dzieçmi Boga, b∏ogos∏awi
wasze ˝ycie?

Pisma Êwi´te

Starszy Bruce R. McConkie powiedzia∏, ˝e Prorok Józef Smith „da∏ naszemu wspó∏-
czesnemu Êwiatu wi´cej pism Êwi´tych ni˝ jakikolwiek inny prorok, który ˝y∏ na
ziemi” (w: Conference Report, kwiec. 1976, 142 lub Ensign, maj 1976, 95). Te
pisma Êwi´te to Ksi´ga Mormona, Nauki i Przymierza, Per∏a Wielkiej WartoÊci
oraz dokonane przez Józefa Smitha t∏umaczenie Biblii.

S∏u˝àc w Kworum Dwunastu, Starszy Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „[Józef Smith]
przet∏umaczy∏ i opublikowa∏ Ksi´g´ Mormona, ksi´g´, która liczy 522 strony, którà
od tamtej pory przet∏umaczono na [wiele] j´zyków i którà miliony ludzi na ca∏ej
ziemi przyjmujà jako s∏owo Bo˝e. Otrzymane przez niego objawienia i inne zapisy
jakich dokona∏, sà dla tych milionów ludzi pismem Êwi´tym. Suma stron tych zapi-
sów stanowi niemal równowartoÊç ca∏ego Starego Testamentu z Biblii, a wszystko to
wysz∏o spod r´ki jednego cz∏owieka na przestrzeni kilku lat” (w: Conference Report,
kwiec. 1977, 96 lub Ensign, maj 1977, 65).

• W jaki sposób pisma Êwi´te, które otrzymaliÊmy dzi´ki Prorokowi Józefowi
Smithowi, b∏ogos∏awià wasze ˝ycie?

Wi´cej informacji na temat tych pism znajduje si´ w lekcjach 1, 4 i 13.

Prawdy na temat planu zbawienia

• Jakie prawdy na temat planu zbawienia zosta∏y przywrócone przez Proroka
Józefa Smitha? (Mo˝esz podkreÊliç wag´ cz´Êci materia∏u z lekcji 19 i 20).

• W jaki sposób znajomoÊç tych prawd b∏ogos∏awi wasze ˝ycie?

Prawdy na temat zbawienia zmar∏ych

• Jakie prawdy na temat zbawienia zmar∏ych zosta∏y przywrócone przez Proroka
Józefa Smitha? (Przyk∏adowe odpowiedzi: wykonywanie w Êwiàtyniach chrztów
w zast´pstwie osób, które zmar∏y, nie otrzymawszy tego obrz´du. Zob. NiP
128:18). Dlaczego te prawdy sà wa˝ne?
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WyjaÊnij, ˝e zbawienie zmar∏ych to jedna z najbardziej wznios∏ych i inspirujà-
cych doktryn przywróconych przez Proroka Józefa Smitha. Wi´cej informacji
znajdziesz w lekcjach 29 i 39.

Budowa Êwiàtyƒ i dokonywanie obrz´dów Êwiàtynnych

• Jakich b∏ogos∏awieƒstw doÊwiadczyliÊcie w swoim ˝yciu dzi´ki Êwiàtyniom i
obrz´dom Êwiàtynnym? (Mo˝ecie omówiç b∏ogos∏awieƒstwo posiadania wiecz-
nych rodzin, które umo˝liwiajà obrz´dy piecz´tujàce, dokonywane w Êwiàtyni).

Inne zas∏ugi

Mo˝ecie krótko omówiç niektóre z innych rzeczy, które dzi´ki Prorokowi
Józefowi Smithowi b∏ogos∏awià nasze ˝ycie:

a. Przez niego zosta∏ przywrócony KoÊció∏ (zob. lekcja 9).

b. On rozpoczà∏ w tej dyspensacji dzie∏o niesienia ewangelii wszystkim narodom
i gromadzenia Izraela (zob. lekcja 12).

c. Przez niego zosta∏o objawione prawo poÊwi´cenia (zob. lekcja 14).

d. Przez niego zosta∏o objawione S∏owo MàdroÊci (zob. lekcja 22).

e. Przez niego zosta∏y objawione informacje na temat budowy Syjonu w ostat-
nich dniach (zob. lekcje 27 i 46).

f. On napisa∏ Zasady Wiary (zob. pierwszy dodatkowy pomys∏ na lekcj´).

• Dlaczego wa˝ne jest, aby ka˝dy z nas mia∏ Êwiadectwo, ˝e Józef Smith by∏
prorokiem Boga? W jaki sposób rozwin´∏o si´ wasze Êwiadectwo na temat
powo∏ania Józefa Smitha? W jaki sposób tegoroczne studiowanie Nauk i
Przymierzy wzmocni∏o wasze Êwiadectwo?

• W jaki sposób mo˝emy okazaç wdzi´cznoÊç za ˝ycie i misj´ Proroka Józefa
Smitha?

Podsumowanie PodkreÊl znaczenie zas∏ug Proroka Józefa w naszym ˝yciu. Mo˝esz z∏o˝yç w∏asne
Êwiadectwo o jego powo∏aniu jako Proroka Boga.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Zasady Wiary

Zasady Wiary zawierajà wiele podstawowych doktryn KoÊcio∏a. Prorok Józef
Smith zawar∏ je w liÊcie do Johna Wentwortha, wydawcy gazety z Chicago, w
odpowiedzi na jego proÊb´ o wydanie oÊwiadczenia na temat wierzeƒ i historii
KoÊcio∏a. Obecnie sà one w∏àczone do pism Êwi´tych i znajdujà si´ w Perle
Wielkiej WartoÊci.

Prezydent Spencer W. Kimball zapyta∏: „Ilu z was zna Zasady Wiary? [...] Czy je
znacie? Czy je powtarzacie? Kiedy zna si´ Zasady Wiary, zawsze jest si´ przygo-
towanym na wyg∏oszenie kazania. One sà niebywale proste, nieprawda˝? Sàdz´,
˝e by∏oby cudownie, gdybyÊmy nauczyli si´ ich s∏owo w s∏owo. Niczego byÊmy
wtedy nie omin´li ani nie zapomnieli” (w: Conference Report, paêdz. 1975, 119
lub Ensign, list. 1975, 79).
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• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy znali Zasady Wiary? Zach´ç uczniów, aby
podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy Zasady Wiary przysz∏y im z pomocà.

2. „Chwalmy proroka“

Przygotuj si´, aby uczniowie odÊpiewali „Chwalmy proroka” (Hymny oraz pieÊni
dla dzieci, 84). Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie jednego lub grup´ swoich
uczniów. WyjaÊnij, ˝e William W. Phelps napisa∏ tekst tego hymnu, by oddaç
czeÊç Prorokowi Józefowi Smithowi.

3. Prezentacje wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Józef Smith: Prorok
Przywrócenia”; projekcja trwa 13 minut.

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie prezentacji „M´czeƒstwo Józefa
Smitha”; projekcja trwa 2 minuty.
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Lekcja 

33
Prezydent Brigham Young

prowadzi Âwi´tych

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu procesu sukcesji przywództwa w KoÊciele i
pokazanie im, jak Brigham Young rozpoczà∏ przygotowywanie Âwi´tych do
wyprawy na zachód.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 107:22–24.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 5 i 6.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych rozdzia∏ów
z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. „Sukcesja Prezydentury” (strony 66–67).
b. „Przygotowania do opuszczenia Nauvoo” oraz „Wyzwania Zimowego Szlaku”

(strony 69–70).

4. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by wykorzystaç niektóre z
nich podczas lekcji: Âwiàtynia Nauvoo (62432; Ewangelia w malarstwie 501);
WyjÊcie z Nauvoo luty–maj 1846 (62493; Ewangelia w malarstwie 410) oraz
WyjÊcie z Nauvoo (Ewangelia w malarstwie 411).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

WyjaÊnij, ˝e wielu ludzi przewidywa∏o, ˝e wraz ze Êmiercià Proroka Józefa
Smitha KoÊció∏ przestanie istnieç.

• Czego ci ludzie nie rozumieli w odniesieniu do przywództwa w KoÊciele?

Przeczytaj poni˝szà wypowiedê Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha:

„˚aden cz∏owiek nie mo˝e sam prowadziç tego KoÊcio∏a. To jest KoÊció∏ Pana
Jezusa Chrystusa; to On stoi na jego czele. [...]

To On wybiera ludzi i powo∏uje ich, aby byli narz´dziami w Jego r´kach w
wype∏nianiu Jego celów; On ich prowadzi i kieruje ich dzia∏aniami. Jednak
ludzie sà tylko narz´dziami w r´kach Pana, a czeÊç i chwa∏a za wszystko, czego
dokonajà Jego s∏udzy, jest i powinna byç na wieki przypisywana tylko Jemu.

Gdyby to by∏o dzie∏o ludzi, nie powiod∏oby si´, lecz jest to dzie∏o Pana, a On
nie zawodzi” (w: Conference Report, kwiec. 1970, 113 lub Improvement Era,
czerw. 1970, 26).



WyjaÊnij, ˝e po m´czeƒskiej Êmierci Proroka Józefa Smitha Brigham Young zosta∏
przywódcà KoÊcio∏a zgodnie z natchnionym porzàdkiem sukcesji, który nadal
obowiàzuje we wspó∏czesnym KoÊciele. Ta lekcja omawia proces sukcesji prezy-
dentury w KoÊciele i pokazuje, jak Brigham Young rozpoczà∏ przygotowywanie
Âwi´tych do wyprawy na zachód, do Doliny Jeziora S∏onego.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. Prorok Józef Smith przekaza∏ Dwunastu klucze królestwa i zasady suk-
cesji w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a.

WyjaÊnij, ˝e zimà 1843–1844 roku Prorok Józef Smith sp´dzi∏ kilkanaÊcie dni w
Nauvoo, nadajàc cz∏onkom Kworum Dwunastu ich obdarowania Êwiàtynne i
nauczajàc ich o ich obowiàzkach. Powiedzia∏ Dwunastu, ˝e martwi si´, ˝e nie-
d∏ugo umrze, nie przekazujàc innym kluczy królestwa. Wilford Woodruff, wów-
czas cz∏onek Kworum Dwunastu, wspomina∏, ˝e us∏ysza∏ od Proroka Józefa
nast´pujàce s∏owa:

„A teraz bracia, dzi´kuj´ Bogu, ˝e do˝y∏em dnia, kiedy mog´ przekazaç wam
wasze obdarowania; zapiecz´towa∏em teraz na waszych g∏owach wszystkie moce
kap∏aƒstwa Aarona i Melchizedeka oraz Apostolstwa, ze wszystkimi przynale˝-
nymi im kluczami i mocami, które zapiecz´towa∏ na mnie Bóg i sk∏adam teraz na
wasze ramiona trud, ci´˝ar i odpowiedzialnoÊç za ten KoÊció∏ i Królestwo Bo˝e; i
nakazuj´ wam teraz w imi´ Pana Jezusa Chrystusa, abyÊcie wyt´˝yli swe si∏y i
poprowadzili ten KoÊció∏ i Królestwo Bo˝e przed niebem i ziemià, przed Bogiem,
anio∏ami i ludêmi” (w: James R. Clark, wyb., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tomów, [1965–75], 3:134).

• Wa˝na zasada odnoszàca si´ do sukcesji w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a jest zapi-
sana w NiP 107:22–24. Przeczytaj te wersety razem z uczniami. Czego te wersety
uczà na temat zwiàzku mi´dzy Radà Prezydenta KoÊcio∏a a Kworum Dwunastu
Aposto∏ów? (WyjaÊnij, ˝e Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Dwunastu Aposto∏ów two-
rzà osobne kwora. Te dwa kwora sà sobie równe pod wzgl´dem upowa˝nienia i
w∏adzy, ale Rada Prezydenta KoÊcio∏a jest powo∏ana, by przewodniczyç).

• Dlaczego wa˝ne jest zrozumienie zwiàzku mi´dzy tymi dwoma przewodniczà-
cymi kworami KoÊcio∏a?

Prezydent Harold B. Lee powiedzia∏: „Prorok Józef Smith oÊwiadczy∏, ˝e ‘gdy
nie ma prezydenta, nie ma Rady Prezydenta KoÊcio∏a’. Natychmiast po Êmierci
Prezydenta, Kworum Dwunastu Aposto∏ów, nast´pne pod wzgl´dem wa˝noÊci
cia∏o, przejmuje obowiàzki przewodniczenia KoÊcio∏owi, a Prezydent Dwunastu
automatycznie staje si´ pe∏niàcym obowiàzki Prezydenta KoÊcio∏a do czasu,
kiedy Prezydent KoÊcio∏a nie zostanie oficjalnie ustanowiony i nie otrzyma
poparcia na swoim urz´dzie” (w: Conference Report, kwiec. 1970, 123 lub
Improvement Era, czerw. 1970, 28).

Dodatkowe informacje na temat procesu sukcesji — zob. pierwszy dodatkowy
pomys∏ na lekcj´.
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2. Po m´czeƒskiej Êmierci Józefa Smitha Dwunastu przewodniczy∏o
KoÊcio∏owi do czasu, a˝ Brigham Young otrzyma∏ poparcie jako Prezydent.

WyjaÊnij, ˝e po Êmierci Józefa
Smitha, Rada Prezydenta KoÊcio∏a
zosta∏a rozwiàzana, a KoÊcio∏owi
zacz´∏o przewodniczyç Kworum
Dwunastu. PoproÊ wyznaczonego
wczeÊniej ucznia o streszczenie roz-
dzia∏u „Sukcesja w Prezydium
KoÊcio∏a” na podstawie podr´cznika
Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 5.

• Czego Sidney Rigdon nie rozumia∏
odnoÊnie przywództwa w KoÊciele?
Jaka by∏a pierwsza odpowiedê
Brighama Younga, gdy zapytano go,
kto b´dzie prowadziç KoÊció∏? (Zob.
Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 5. Chcia∏
poznaç wol´ Pana w tej kwestii).
Czego mo˝emy si´ nauczyç z przy-
k∏adu Brighama Younga?

• Podczas popo∏udniowej sesji spotkania, na którym dyskutowano na temat
przywództwa KoÊcio∏a, Brigham Young prorokowa∏, ˝e nie b´dzie si´ wiod∏o
tym, którzy nie podà˝à za Dwunastoma Aposto∏ami oraz, ˝e tylko
Aposto∏owie b´dà mogli budowaç królestwo Boga (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏
5). W jaki sposób okaza∏o si´ to prawdà tak w historii KoÊcio∏a, jak i w
naszych czasach?

WyjaÊnij, ˝e na zakoƒczenie tego spotkania Âwi´ci jednog∏oÊnie udzielili popar-
cia Kworum Dwunastu jako przywódcom KoÊcio∏a (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏
5). Kworum Dwunastu z Brighamem Youngiem jako Prezydentem kworum,
przewodniczy∏o KoÊcio∏owi przez trzy i pó∏ roku. 27 grudnia 1847 roku Rada
Prezydenta KoÊcio∏a zosta∏a formalnie zreorganizowana, a Brigham Young zosta∏
Prezydentem.

3. Przed wyjÊciem z Nauvoo Âwi´ci otrzymujà obrz´dy Êwiàtynne.

Poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Nauvoo. WyjaÊnij, ˝e w czasie, kiedy Âwi´ci przygotowywali
si´ do opuszczenia Nauvoo, pracowali te˝ ci´˝ko nad ukoƒczeniem budowy Êwià-
tyni. Kiedy tylko Êwiàtynia by∏a gotowa, gromadzili si´ tam w wielkiej liczbie, aby
otrzymaç swoje obdarowania Êwiàtynne. Poni˝sze cytaty z dziennika Prezydenta
Brighama Younga pokazujà, jak ˝arliwie Âwi´ci pragn´li otrzymaç te obrz´dy:

„Tego ranka ogromny t∏um zebra∏ si´ w sali przyj´ç, oczekujàc na wejÊcie. [...] Sto
dwadzieÊcia jeden osób otrzyma∏o swoje obrz´dy” (History of the Church, 7:565).

„Tak przemo˝ne by∏o pragnienie Âwi´tych, by otrzymaç obrz´dy [Êwiàtynne] i
tak wielka z naszej strony ch´ç, by im s∏u˝yç, ˝e ca∏kowicie poÊwi´ci∏em si´
pracy Pana w Âwiàtyni, pracowa∏em dzieƒ i noc, nie Êpiàc d∏u˝ej ni˝ Êrednio
cztery godziny na dob´ i chodzàc do domu raz w tygodniu.

Starszy Heber C. Kimball i pozostali Aposto∏owie równie˝ byli ca∏y czas obecni,
lecz z powodu swego ogromnego zaanga˝owania niektórzy z nich musieli opuÊciç
Âwiàtyni´, by odpoczàç i odzyskaç zdrowie” (History of the Church, 7:567).
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W styczniu 1846 roku nasili∏y si´ przeÊladowania Âwi´tych. Na poczàtku lutego
1846 r. Prezydent Brigham Young og∏osi∏, ˝e nastàpi koniec udzielania obrz´dów
w Êwiàtyni, aby Âwi´ci mogli opuÊciç Nauvoo. Jednak˝e ci, którzy nie otrzymali
jeszcze swoich obrz´dów, byli niech´tni wyjazdowi. 3 lutego 1846 r. Prezydent
Young zapisa∏ nast´pujàce s∏owa:

„Pomimo tego, ˝e og∏osi∏em, ˝e nie b´dziemy braç udzia∏u w udzielaniu obrz´dów,
Dom Pana by∏ przez ca∏y dzieƒ oblegany. Pragnienie otrzymania obrz´dów jest tak
wielkie, ˝e bracia chyba chcieliby, abyÊmy pozostali na miejscu i kontynuowali
obdarowania do czasu, a˝ wrogowie ustawiliby si´ szpalerem i zastàpili nam drog´.
Poinformowa∏em jednak braci, ˝e nie by∏oby to roztropne i ˝e powinniÊmy zbudo-
waç wi´cej Âwiàtyƒ, co da nam dalsze mo˝liwoÊci, by otrzymaç Paƒskie b∏ogos∏a-
wieƒstwa, gdy tylko Âwi´ci b´dà gotowi je przyjàç. W tej Âwiàtyni zostaliÊmy ju˝
obficie wynagrodzeni, nawet jeÊli nic wi´cej ju˝ tu nie otrzymamy. Powiedzia∏em
te˝ braciom, ˝e zamierzam wkrótce wyruszyç swoimi wozami. Odszed∏em spory
kawa∏ek od Âwiàtyni, przypuszczajàc, ˝e t∏um si´ rozejdzie, lecz po powrocie zoba-
czy∏em, ˝e budynek jest wype∏niony niemal˝e ponad miar´.

Spojrza∏em na t´ rzesz´ i znajàc ich pragnienie, gdy˝ pragn´li i ∏akn´li s∏owa,
gorliwie kontynuowaliÊmy prac´ w Domu Pana. Obrz´dy otrzyma∏o dwieÊcie
dziewi´çdziesiàt pi´ç osób” (History of the Church, 7:579).

• Czego mo˝emy si´ nauczyç na podstawie gorliwoÊci Âwi´tych, by otrzymaç
obrz´dy w Êwiàtyni? Dlaczego, waszym zdaniem, tak wa˝ne by∏o to, by
Âwi´ci otrzymali swoje obdarowania Êwiàtynne przed wyruszeniem z Nauvoo?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: wi´ksza wiedza i si∏a, które pomog∏yby im stawiç
czo∏a czekajàcym ich próbom). W jakim sensie Êwiàtynia jest êród∏em si∏y i
wskazówek w waszym ˝yciu?

WyjaÊnij, ˝e prac´ w Êwiàtyni kontynuowano przez reszt´ tygodnia, a potem
Êwiàtynia zosta∏a zamkni´ta. W sumie przed wyruszeniem w podró˝ na zachód
swoje obdarowania otrzyma∏o niemal 6000 Âwi´tych.

4. Âwi´ci doÊwiadczajà prób i cudów od poczàtku wyprawy na zachód.

Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà wyjÊcie z Nauvoo. WyjaÊnij, ˝e niektórzy Âwi´ci
zacz´li wyje˝d˝aç z Nauvoo 4 lutego 1846 roku. PoproÊ wyznaczonego ucznia o
streszczenie rozdzia∏ów „Przygotowania do opuszczenia Nauvoo” oraz „Próby
Zimowego Szlaku” z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6.

Poniewa˝ Âwi´ci zacz´li opuszczaç Nauvoo zimà i byli zmuszeni robiç to w
poÊpiechu, ich podró˝ by∏a niebywale trudna. Jedno znaczàce wydarzenie mia∏o
miejsce na poczàtku lutego nad Sugar Creek (nazwa potoku — przyp. t∏um.),
oko∏o siedmiu mil od Nauvoo, po stronie Mississippi, która nale˝y do stanu
Iowa. Pierwszego wieczoru obozowania nad Sugar Creek urodzi∏o si´ dziewi´-
cioro dzieci. By∏o przeraêliwie zimno, a Âwi´ci nie mieli dostatecznego schronie-
nia. Eliza R. Snow zapisa∏a:

„Matki wydawa∏y na Êwiat potomstwo w ka˝dych warunkach, oprócz tych, do
których by∏y przyzwyczajone; jedne rodzi∏y w namiotach, inne na wozach —
podczas burz i podczas zamieci. S∏ysza∏am o jednym porodzie, który mia∏ miejsce
w prymitywnej szopie, której Êciany stanowi∏y koce przymocowane do wbitych
w ziemi´ palików, zaÊ dach zrobiony by∏ z kory drzewa i przepuszcza∏ deszcz.
Dobre siostry sta∏y z naczyniami, by ∏apaç w nie przeciekajàcà wod´, chroniàc w
ten sposób noworodka i jego mam´ od kàpieli. [...]
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Nale˝y pami´taç, ˝e matki dzieci, które przychodzi∏y na Êwiat w tej g∏uszy, nie
by∏y [...] przyzwyczajone do przemierzania lasów i dzielnego trwania wÊród burz i
ulew. [...] Wi´kszoÊç z nich urodzi∏a si´ i kszta∏ci∏a we wschodnich stanach; tam
przyj´∏y ewangeli´, jakiej naucza∏ Jezus i Jego aposto∏owie, i z powodu swej religii
zgromadzi∏y si´ wraz ze Âwi´tymi by, w tych jak˝e trudnych warunkach, pomagaç
dzi´ki swej wierze, cierpliwoÊci i energii, aby Nauvoo by∏o miejscem, godnym
swej nazwy — ‘pi´kne’. Tam mia∏y Êliczne domy, ozdobione kwiatami i otoczone
wspania∏ymi drzewkami owocowymi, które dopiero zaczyna∏y przynosiç obfite
zbiory.

Z tymi domami [...] po˝egna∏y si´ w∏aÊnie na zawsze i z tym, co uda∏o im si´
spakowaç na jeden, dwa, a czasem trzy wozy, wyruszy∏y w swà podró˝ ku
pustyni” (w: Edward W. Tullige, The Women of Mormondom [1877], 307–308).

• Co wywiera na was najwi´ksze wra˝enie w tej opowieÊci o Âwi´tych?

WyjaÊnij, ˝e do wrzeÊnia 1846 roku wi´kszoÊç Âwi´tych opuÊci∏a Nauvoo i byli oni
rozproszeni po stanie Iowa w osadach, które przygotowali na nadchodzàcà zim´.
Grupy z∏oczyƒców zdeterminowanych, by wyp´dziç reszt´ Âwi´tych z Nauvoo, plà-
drowa∏y domy i zap´dza∏y ich nad brzeg rzeki. Niektórzy uciekali na drugà stron´,
ale nie mogli zabraç ze sobà ani jedzenia, ani dodatkowych ubraƒ. Ci, którym nie
uda∏o si´ zbiec, byli bici lub wrzucani przez swoich oprawców do rzeki.

Wzd∏u˝ brzegu rzeki, na przestrzeni oko∏o dwóch mil rozrzucone by∏y obozy dla
uchodêców, w których przebywa∏o od pi´ciuset do szeÊciuset bezdomnych m´˝-
czyzn, kobiet i dzieci. Wi´kszoÊç z nich mia∏a za schronienie tylko koce lub sza∏asy
i zaledwie odrobin´ jedzenia. Wielu z nich by∏o zbyt chorych, by podró˝owaç, nie-
którzy umierali. Biskup Newel K. Whitney zakupi∏ nieco màki i rozda∏ jà najbar-
dziej potrzebujàcym, lecz to nie wystarczy∏o, by wy˝ywiç ludzi. Wówczas Pan w
cudowny sposób przyszed∏ im z pomocà:

9 paêdziernika, kiedy ju˝ dotkliwie brakowa∏o ˝ywnoÊci, do obozu wlecia∏o kilka
du˝ych stad przepiórek, ptaki wylàdowa∏y na ziemi, a niektóre nawet na sto∏ach.
Wiele z nich zosta∏o z∏apanych, ugotowanych i zjedzonych przez wyg∏odnia∏ych
Âwi´tych. Dla wiernych by∏ to znak Boskiej ∏aski dla wspó∏czesnego Izraela, gdy˝
podobny wypadek mia∏ miejsce w staro˝ytnym Izraelu. (Zob. B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, 3:135–136).

• Jakiego podobnego cudu dokona∏ Pan dla staro˝ytnych Izraelitów? (Zob.
II Ks. Moj˝eszowa 16:12–15). W jaki sposób Pan troszczy si´ o was, kiedy
jesteÊcie w potrzebie?

Podsumowanie Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omówionych
podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów jako cz´Êç lekcji.

1. Dodatkowe informacje na temat sukcesji Prezydium KoÊcio∏a

Procedura sukcesji Prezydium KoÊcio∏a by∏a ju˝ wielokrotnie wykorzystywana i
obecnie przebiega zgodnie ze wzorem nakreÊlonym na stronie 201 niniejszego
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podr´cznika. Je˝eli czujesz, ˝e uczniowie skorzystajà na bardziej szczegó∏owym
zapoznaniu si´ z tà procedurà, omów z nimi jej poni˝sze etapy.

1. M´˝czyzna, który zosta∏ wczeÊniej wyznaczony, by pewnego dnia przewodni-
czyç temu KoÊcio∏owi zostaje przez objawienie powo∏any na cz∏onka Kworum
Dwunastu Aposto∏ów.

2. Do przysz∏ego powo∏ania szkoli si´ dzi´ki wspó∏pracy z cz∏onkami Kworum
oraz Radà Prezydenta KoÊcio∏a oraz poprzez wykonywanie przydzielonych mu
zadaƒ. ˚yje d∏u˝ej ni˝ pozostali cz∏onkowie Kworum i jest coraz starszy, a˝
zostaje Prezydentem Kworum Dwunastu i jedynie Prezydent KoÊcio∏a jest
Aposto∏em d∏u˝ej ni˝ on.

3. Kiedy umiera Prezydent KoÊcio∏a, Rada Prezydenta KoÊcio∏a zostaje rozwià-
zana. Doradcy z Rady Prezydenta zajmujà ponownie swoje miejsca w Kworum
Dwunastu (je˝eli nale˝eli do tego kworum). Kworum Dwunastu Aposto∏ów
staje si´ przewodniczàcym kworum KoÊcio∏a. Prezydent Dwunastu Aposto∏ów
dzier˝y upowa˝nienie przewodniczenia KoÊcio∏owi.

4. Cz∏onkowie Kworum Dwunastu gromadzà si´ w Êwiàtyni w duchu postu i
modlitwy. Dzi´ki objawieniom dochodzà do jednog∏oÊnej decyzji, jak zreorga-
nizowaç Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a. Zgodnie z tà decyzjà udzielajà najstarszemu
cz∏onkowi Kworum Dwunastu poparcia na stanowisku Prezydenta KoÊcio∏a.
Nast´pnie k∏adà swoje r´ce na jego g∏owie, wyÊwi´cajà go i wyznaczajà na
Prezydenta KoÊcio∏a.

5. Nowy Prezydent wybiera dwóch m´˝czyzn (zazwyczaj cz∏onków Kworum
Dwunastu), aby byli jego doradcami.

6. Je˝eli w wyniku reorganizacji Rady Prezydenta powstajà wolne miejsca w
Kworum Dwunastu, sà powo∏ywani nowi Aposto∏owie.

Wi´cej informacji na temat sukcesji znajduje si´ w: „The Kingdom of God Will
Roll On: Succession in the Presidency”, Brenta L. Topa i Lawrence’a R. Flake’a,
Ensign, sierp. 1996, str. 22–35.

2. Przeciwnik stawia opór pracy Êwiàtynnej

Âwi´ci w Nauvoo doÊwiadczyli wielu przeciwieƒstw, kiedy pracowali nad ukoƒ-
czeniem budowy Êwiàtyni. Starszy Packer powiedzia∏ na temat przeÊladowania,
jakiego Âwi´ci zaznali za ka˝dym razem, kiedy próbowali zbudowaç Êwiàtyni´:

„Âwi´ci napotkali opór, poniewa˝ przeciwnik obawia∏ si´ Êwiàtyni. Zrobi∏by
wszystko, aby nie dopuÊciç do jej powstania” (The Holy Temple [1980], 175).

• Dlaczego przeciwnik obawia si´ Êwiàtyƒ i pracy Êwiàtynnej? Co mo˝emy zro-
biç, aby wzmocniç nasze postanowienie, by ucz´szczaç do Êwiàtyni niezale˝-
nie od trudnoÊci, jakie napotkamy na swojej drodze?

3. „Chodê, chodê mój bracie”

Przygotuj si´, aby uczniowie odÊpiewali „Chodê, chodê mój bracie” (Hymny oraz
pieÊni dla dzieci, 4). Mo˝esz te˝ poprosiç o odÊpiewanie tego hymnu jednego
ucznia lub ich grup´. Po hymnie podsumujcie wydarzenia, które zainspirowa∏y
Williama Claytona do jego napisania (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6).

Lekcja 33
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Lekcja 

34
Wiara na ka˝dym kroku

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, w czym podró˝ pionierów do Doliny Salt Lake
przypomina naszà podró˝ powrotnà do naszego Ojca w Niebie oraz pomoc
uczniom w docenieniu poÊwi´cenia pionierów.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 136.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych rozdzia∏ów
z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. „Kwatera Zimowa”.
b. „Âwi´ci z Brooklynu”.
c. „Zgromadzenie post´puje”.
d. „To jest to miejsce”.

4. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Mary Fielding i Joseph F. Smith przekraczajà równiny (62608;
Ewangelia w malarstwie 412) oraz Pionierzy przybywajà statkiem do zatoki
San Francisco (Ewangelia w malarstwie 421).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Napisz na tablicy: Ziemia obiecana. WyjaÊnij, ˝e w pismach Êwi´tych jest mowa
o wielu grupach ludzi, których Pan prowadzi∏ z miejsca, gdzie mieszkali, do
„ziemi obiecanej”. W pismach to miejsce jest cz´sto okreÊlane jako miejsce
wybrane, kraina pokoju czy ziemia dziedzictwa (1 Nefi 2:20; NiP 45:66; 103:11).

• Czy potraficie wymieniç grupy ludzi z pism Êwi´tych, którzy odbyli podró˝
do ziemi obiecanej? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. Przyk∏adowe
odpowiedzi to: Jeredzi, rodzina Lehiego, dzieci Izraela w Starym Testamencie
oraz Brigham Young i pionierzy).

WyjaÊnij, ˝e nasze ˝ycie na ziemi to podró˝ do „ziemi obiecanej”, którà jest kró-
lestwo celestialne. Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Aposto∏ów
powiedzia∏ o pionierach, którzy po∏o˝yli podwaliny tej dyspensacji:

„Ich podró˝ mo˝na porównaç do naszej. W ka˝dym ich kroku tkwi lekcja dla nas
— lekcja mi∏oÊci, odwagi, oddania, poÊwi´cenia, wytrwa∏oÊci i przede wszystkim
wiary” (w: Conference Report, kwiec. 1997, 81 lub Ensign, maj 1997, 59).



Ta lekcja omawia jednà z najwi´kszych wypraw w historii — szlak pionierów do
Doliny Salt Lake. W czasie jej trwania zach´ç uczniów, aby porównali podró˝
pionierów do w∏asnej podró˝y ku ˝yciu wiecznemu.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. Pan daje Âwi´tym wskazówki dotyczàce fizycznych przygotowaƒ do
podró˝y.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie opisu pobytu Âwi´tych w
Kwaterach Zimowych na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6.

• Podczas pobytu w Kwaterach Zimowych Âwi´ci cierpieli bardzo z powodu
chorób i innych wyzwaƒ, lecz kontynuowali swà prac´ i przygotowywali si´
do dalszej drogi. W jaki sposób ta sta∏a determinacja by∏a b∏ogos∏awieƒstwem
dla nich samych oraz dla innych ludzi? (Przyk∏adowe odpowiedzi: przygoto-
wania u∏atwi∏y im podró˝ i s∏u˝y∏y tym, którzy przebywali t´ drog´ po nich).
W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy wytrwaliÊcie w chwili próby?
W jaki sposób wytrwanie w trudnym okresie pomaga tym, którzy po nas
przechodzà podobne próby?

WyjaÊnij, ˝e w styczniu 1847 roku, podczas pobytu w Kwaterach Zimowych
Prezydent Brigham Young otrzyma∏ objawienie dotyczàce podró˝y Âwi´tych na
zachód. To objawienie jest zapisane w 136 rozdziale Nauk i Przymierzy.

• Jakich wskazówek udzieli∏ Pan Âwi´tym co do przygotowaƒ do czekajàcej ich
drogi? (Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych. Niech
uczniowie odnajdà wskazówki, które zawiera ka˝dy z nich. Wybierz kilka
pytaƒ, które pomogà uczniom omówiç, co w praktyce oznacza∏o stosowanie
tych wskazówek).

a. NiP 136:2. (Zawrzeç „[przymierze i obietnic´], ˝e zachowajà przykazania i
statuty Pana”). Dlaczego ta wskazówka by∏a tak istotna dla Âwi´tych? Jak
mo˝emy zastosowaç si´ do tej wskazówki w naszej w∏asnej podró˝y?

b. NiP 136:3. (Zorganizowaç kompanie pod kierownictwem Kworum Dwunastu,
z prezydentami, dwoma doradcami i kapitanami nad ka˝dà setkà, pi´çdzie-
siàtkà i dziesiàtkà). W czym ta organizacja przypomina dzisiejszy sposób zor-
ganizowania okr´gów i palików?

c. NiP 136:5. („Niechaj ka˝da kompania zaopatrzy si´ we wszystkie [przedmioty]
[...] jak mogà”). Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy ze wszystkich si∏ starali si´ byç
samowystarczalni?

d. NiP 136:6. („Przygotowaç si´ na tych, co majà pozostaç”). Co Âwi´ci przygo-
towali dla tych, którzy mieli pozostaç? (Zob. NiP 136:7, 9). Jak ta wskazówka
mo˝e odnosiç si´ do nas?

e. NiP 136:8. (Troszczyç si´ o „ubogich, [wdowy] i [sieroty] bez ojców”).
W jaki sposób mo˝emy obecnie wywiàzywaç si´ z tego obowiàzku?

f. NiP 136:10. („Niechaj ka˝dy cz∏owiek u˝yje ca∏ego swojego wp∏ywu i w∏asno-
Êci, aby przenieÊç ten lud na miejsce [...] [zboru] Syjonu”). W jaki sposób ta
wskazówka mo˝e odnosiç si´ do nas?
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2. Pan daje Âwi´tym wskazówki dotyczàce ich zachowania.

Nauczaj i omów NiP 136:17–33. WyjaÊnij, ˝e oprócz wskazówek dotyczàcych
fizycznych przygotowaƒ, Pan da∏ Âwi´tym instrukcje na temat spraw ducho-
wych oraz ich wzajemnego zachowania wzgl´dem siebie.

• Jakich wskazówek udzieli∏ Pan Âwi´tym na temat tego, jak powinni si´ zacho-
wywaç? (Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych. Niech
uczniowie odnajdà wskazówki, które zawiera ka˝dy z nich. Wybierz kilka
pytaƒ, które pomogà uczniom omówiç, co w praktyce oznacza∏o stosowanie
tych wskazówek).

a. NiP 136:19. („Je˝eli ktoÊ dà˝yç b´dzie, aby si´ wynosiç nad innych, i nie
b´dzie szuka∏ rady mojej, nie b´dzie mieç ˝adnej mocy”). Dlaczego zacho-
wywanie pokory mia∏o byç wa˝ne dla Âwi´tych podczas ich podró˝y? W
jaki sposób ludzie czasami starajà si´ wynosiç nad innych? W jaki sposób
mo˝emy bardziej dà˝yç do chwa∏y Pana ni˝ naszej w∏asnej?

b. NiP 136:21. („Trzymajcie si´ z dala od z∏ego, aby wyzywaç imi´ Paƒskie
nadaremno” Zob. tak˝e II Ks. Moj˝eszowa 20:7). Dlaczego wa˝ne jest,
abyÊmy traktowali imi´ Pana z szacunkiem?

c. NiP 136:23–24. („Zaprzestaƒcie wzajemnych waÊni; ustaƒcie mówiç êle o
sobie wzajemnie [...] niechaj s∏owa wasze dà˝à do wzmacniania si´ nawza-
jem”). Jak waÊnie i obmawianie os∏abiajà nas jako lud? Jak mo˝emy zlikwi-
dowaç niezgod´ poÊród nas? Co mo˝emy robiç, aby wzmacniaç siebie
wzajemnie?

d. NiP 136:25–26. (Zwracaç po˝yczone lub zgubione przedmioty).

e. NiP 136:27. („Pilnie zachowuj to, co masz”). Co, wed∏ug was, oznacza
bycie „roztropnym gospodarzem”? W jaki sposób to, jak gospodarujemy
naszymi fizycznymi dobrami, wp∏ywa na nasz stan duchowy?

W NiP 136:28 Pan udzieli∏ wskazówek dotyczàcych w∏aÊciwej rozrywki. Starszy
David O. McKay naucza∏ na ten temat:

„Po wielu dniach marszu przez równiny, wozy ustawiano w ko∏o, a na Êrodku,
przy ognisku siada∏ skrzypek. I tam na prerii ci zahartowani pionierzy chwytali
si´ za r´ce w taƒcu, zaczynajàc go modlitwà, i weselili si´ radoÊcià w duchu
ewangelii. [...] Prezydent Brigham Young da∏ kiedyÊ takà zasadniczà rad´:
‘Atmosfera na taƒcach powinna byç taka, ˝eby ka˝dy starszy wezwany z tego
przyj´cia, by udzieliç pomocy choremu, móg∏ z niego wyjÊç, majàc takiego
samego ducha jak wtedy, gdy wychodzi ze spotkania swojego kworum’” (w:
Conference Report, kwiec. 1920, 117).

• Jak mo˝emy stosowaç t´ rad´?

• Co Pan nakaza∏ Âwi´tym uczyniç, aby posiedli màdroÊç? (Zob. NiP
136:32–33). W jaki sposób przekonaliÊcie si´ o prawdzie tych wskazówek we
w∏asnym ˝yciu?

3. Pod przewodnictwem Brighama Younga Âwi´ci przemierzajà drog´ do
Doliny Salt Lake.

Skorzystaj z mapy nr 3, która znajduje si´ na stronie 288 niniejszego podr´cznika
lub na stronie 33 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia. WyjaÊnij, ˝e dwa lata
przed swà Êmiercià Józef Smith prorokowa∏, ˝e „Âwi´ci nadal b´dà cierpieç wiele
przeÊladowaƒ i zostanà wygnani w Góry Skaliste”, a niektórzy „do˝yjà dnia, by
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wyruszyç ze Âwi´tymi i pomagaç im zak∏adaç osady i budowaç miasta, i patrzeç,
jak Âwi´ci stajà si´ pot´˝nym ludem poÊród Gór Skalistych” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 255). To proroctwo wype∏-
ni∏o si´, gdy w latach 1847–1869 drog´ do Utah przeby∏o oko∏o 70 000 cz∏onków
KoÊcio∏a z ca∏ego Êwiata.

Wyprawa na zachód. 4 lutego 1846 roku pierwsze wozy przekroczy∏y rzek´ Mississippi i rozpo-
cz´∏y historycznà podró˝ na zachód.

Poka˝ ilustracj´, na której Mary Fielding i Joseph F. Smith oraz inni Âwi´ci przy-
bywajà do San Francisco. WyjaÊnij, ˝e z podró˝à Âwi´tych do Utah wià˝e si´
wiele opowieÊci o wierze i odwadze.

PoproÊ wyznaczonych uczniów o streszczenie nast´pujàcych rozdzia∏ów z podr´cz-
nika Nasze dziedzictwo: „Âwi´ci z Brooklynu”, „Post´powanie zgromadzenia” oraz
„To jest to miejsce”. Je˝eli pozwala na to czas, mo˝esz przytoczyç wi´cej inspirujà-
cych historii o pionierach (przyk∏ady — zob. pierwszy dodatkowy pomys∏ na lek-
cj´). Mo˝esz tak˝e poprosiç uczniów, aby opowiedzieli historie o pionierach, które
sà dla nich inspiracjà. Te historie mogà dotyczyç innego okresu historii KoÊcio∏a i
mieç miejsce w innych krajach, w których KoÊció∏ zosta∏ ustanowiony.

• Jakie uczucia wywo∏uje w was rozwa˝anie tego dziedzictwa wiary i poÊwi´ce-
nia, które zostawili nam pionierzy i inni Âwi´ci? Kto jest pionierem KoÊcio∏a
w waszej okolicy? Jak mo˝emy pozostawiç podobne dziedzictwo tym, którzy
nadejdà po nas?

• Jakie nauki z tego, czego dowiedzieliÊmy si´ na temat szlaku pionierów, mogà
nam pomóc w naszej powrotnej drodze do obecnoÊci Boga? (Po odpowiedziach
uczniów przeczytaj nast´pujàcà wypowiedê Starszego M. Russela Ballarda).

Lekcja 34
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„˚ycie nie zawsze jest ∏atwe. Na pewnym etapie podró˝y mo˝emy czuç si´ tak
samo jak pionierzy, kiedy przemierzali stan Iowa — po kolana w b∏ocie, zmu-
szeni grzebaç po drodze niektóre z naszych marzeƒ. Wszyscy napotykamy skali-
ste granie, gdy wiatr wieje nam w oczy, a zima przychodzi zbyt szybko. Czasami
wydaje si´, ˝e py∏, który dra˝ni nasze oczy i przys∏ania widocznoÊç, nigdy nie
opadnie. Marsz spowalniajà wystajàce z ziemi ostre kraw´dzie rozpaczy i znie-
ch´cenia. [...] W koƒcu udaje nam si´ zdobyç w ˝yciu jeden ze szczytów, tak jak
pionierom, tylko po to, byÊmy zobaczyli przed sobà wi´cej szczytów, jeszcze
wy˝szych i stanowiàcych wi´ksze wyzwanie ni˝ ten, który w∏aÊnie przebyliÊmy.
Czerpiàc z niewidocznych zasobów wiary i wytrwa∏oÊci, jak czynili to nasi
poprzednicy, krok po kroku zdà˝amy do dnia, kiedy nasze g∏osy b´dà mog∏y
do∏àczyç do g∏osów wszystkich pionierów, którzy wytrwali w wierze, i zaÊpiewaç
‘Dobrze jest! Dobrze jest!’” (w: Conference Report, kwiec. 1997, 82 lub Ensign,
maj 1997, 61).

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e pod wieloma wzgl´dami nasza podró˝ ku ˝yciu wiecznemu przypo-
mina podró˝ pionierów przez równiny Ameryki. Pionierzy przemierzyli swà
drog´ kosztem ogromnego osobistego poÊwi´cenia, cz´sto w bardzo ci´˝kich
warunkach. Wykazujàc si´ wielkà wiarà, odwagà i wytrwa∏oÊcià, dali nam przy-
k∏ad do naÊladowania.

WyjaÊnij, ˝e teraz nasta∏ nasz czas w historii królestwa Bo˝ego na ziemi.
Pionierzy po∏o˝yli fundamenty, lecz do nas teraz nale˝y dokoƒczenie tego
dzie∏a. Jak Êwiadczy∏ Prezydent James E. Faust: „Wiara na ka˝dym przysz∏ym
kroku wype∏ni proroczà wizj´ dotyczàcà cudownego przeznaczenia tego
KoÊcio∏a” (w: Conference Report, paêdz. 1997, 58 lub Ensign, list. 1997, 42).

Starszy M. Russell Ballard powiedzia∏: „JesteÊmy dziedzicami niebywa∏ego spadku.
Teraz naszym obowiàzkiem i przywilejem jest uczestnictwo w trwajàcym przedsta-
wieniu Przywrócenia; a wspania∏e i bohaterskie historie wiary czekajà na zapisanie
w naszych czasach. Pokonanie przeszkód, jakie napotkamy na swej drodze, b´dzie
wymagaç ca∏ej naszej si∏y, màdroÊci i energii. Jednak nawet to nie wystarczy.
Poznamy, jak poznali to nasi przodkowie pionierzy, ˝e tylko w wierze — prawdzi-
wej wierze, wierze wype∏niajàcej ca∏à dusz´, sprawdzonej i wypróbowanej —
odnajdziemy bezpieczne schronienie i pewnoÊç kroku, gdy zdà˝amy niebezpiecz-
nymi Êcie˝kami naszego ˝ycia” (w: Conference Report, kwiec. 1997, 83 lub Ensign,
maj 1997, 61).

Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e wiele z rad, dotyczàcych przygotowaƒ do podró˝y, jakie pio-
nierzy otrzymali w NiP 136 odnosi si´ tak˝e do naszej podró˝y. Zach´ç uczniów,
by okazywali swà wdzi´cznoÊç za pionierów, kontynuujàc z wiarà ich dziedzictwo.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. PoÊwi´cenie pionierów

Oprócz proroctwa, ˝e wielu Âwi´tych do˝yje czasów, kiedy stanà si´ pot´˝nym
ludem poÊród Gór Skalistych, Józef Smith przepowiedzia∏ tak˝e ich cierpienia.
Powiedzia∏, ˝e „niektórzy zginà z r´ki swych przeÊladowców lub stracà ˝ycie z
powodu mrozu lub choroby” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 255).
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Przytocz poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Starszego Thomasa S. Monsona w
czasach, gdy s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu:

„Setki mormoƒskich pionierów cierpia∏o i umiera∏o z powodu chorób, zimna i
g∏odu. Byli tacy, którzy nie posiadali wozów, wi´c dos∏ownie przeszli te 1 300
mil poprzez równiny i góry, pchajàc i ciàgnàc wózki r´czne. W tych grupach
jedna osoba na szeÊç umiera∏a.

Dla wielu podró˝ nie rozpocz´∏a si´ w Nauvoo, Kirtland, Far West czy stanie Nowy
Jork, lecz w odleg∏ej Anglii, Szkocji, Skandynawii czy Niemczech. [...] Mi´dzy bez-
piecznym domem a obietnicà Syjonu rozpoÊciera∏y si´ wzburzone i zdradliwe
wody pot´˝nego Oceanu Atlantyckiego. Kto mo˝e w pe∏ni opisaç strach, który Êci-
ska∏ serca ludzi podczas tych niebezpiecznych przepraw? Prowadzeni cichymi
podszeptami Ducha, wspierani przez prostà, lecz sta∏à wiar´, ufali swemu Bogu,
stawiali ˝agle i wyruszali w drog´. [...]

Na pok∏adzie jednej z tych przepe∏nionych i skrzypiàcych jednostek [statku]
minionych czasów byli moi dziadkowie ze swà maleƒkà rodzinà i skromnym
dobytkiem. Fale by∏y wysokie, podró˝ d∏uga, a kwatery przepe∏nione. Ma∏a Mary
[ich córeczka] zawsze by∏a delikatna, a teraz z ka˝dym dniem matka musia∏a z nie-
pokojem patrzeç, jak jej maleƒstwo coraz bardziej opada z si∏. Powa˝nie zachoro-
wa∏a. [...] Dzieƒ po dniu rodzice wypatrywali làdu, ale go nie by∏o. Mary nie
mog∏a ju˝ nawet staç. [...] Zbli˝a∏ si´ koniec. Ma∏a Mary cichutko przesz∏a na
drugà stron´ zas∏ony ∏ez.

Rodzina i przyjaciele zebrali si´ na otwartym pok∏adzie, gdzie kapitan poprowadzi∏
uroczystoÊç pogrzebowà, a to drobne, tak drogie im cia∏o zosta∏o z czu∏oÊcià owi-
ni´te w zroszone ∏zami p∏ótno i powierzone wzburzonym wodom. Silny ojciec,
∏amiàcym si´ z emocji g∏osem, pociesza∏ szlochajàcà matk´, powtarzajàc: ‘Pan da∏
i Pan odebra∏; b∏ogos∏awione niech b´dzie imi´ Paƒskie. Jeszcze zobaczymy naszà
Mary!’” (w: Conference Report, kwiec. 1967, 55–56 lub Improvement Era, czerw.
1967, 55).

2. „Wiara na ka˝dym kroku” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Wiara na ka˝dym kroku”;
projekcja trwa 16 minut.

Lekcja 34
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Lekcja 

35
„Misja zbawienia”

Cel Nauczanie, na przyk∏adzie uratowania kompanii wózków r´cznych Martina i
Williego, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa jest przes∏aniem o ratowaniu oraz
zach´cenie uczniów, by pomagali ratowaç tych, którzy sà w potrzebie.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58.
b. 3 Nefi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (fragmenty uzupe∏niajàce).
c. Cytaty zawarte w tej lekcji.
d. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Kompania wózków r´cznych Martina, Bitter Creek, Wyoming,
1856 (62554; Ewangelia w malarstwie 414) oraz Trzej m∏odzi m´˝czyêni
ratujà Kompani´ Wózków R´cznych Martina (Ewangelia w malarstwie 415).

4. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, oprócz
wymienionych wy˝ej ilustracji b´dziesz potrzebowaç jeszcze: WyjÊcie z Nauvoo
(62493; Ewangelia w malarstwie 411); Kompania wózków r´cznych (62528)
oraz Mary Fielding i Joseph F. Smith przekraczajà równiny (62608).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ ilustracje wymienione w rozdziale „Przygotowanie”, punkty 3 i 4.

• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy stale powtarzali historie na temat doÊwiadczeƒ
pionierów Âwi´tych w Dniach Ostatnich?

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Historie o represjonowanych
Âwi´tych, ich cierpieniach i Êmierci b´dà powtarzane stale od nowa. [...] Historie
o ich uratowaniu tak˝e muszà byç ciàgle powtarzane. W nich zawarta jest istota
ewangelii Jezusa Chrystusa” (w: Conference Report, paêdz. 1996, 118 lub Ensign,
list. 1996, 86).

OdnoÊnie pionierów Prezydent Hinckley powiedzia∏ te˝: „Nigdy nie przestan´
byç im wdzi´czny i mam nadziej´, ˝e wy te˝ nigdy nie przestaniecie im dzi´-
kowaç. Mam nadziej´, ˝e zawsze b´dziemy o nich pami´taç. [...] Czytajmy
wi´c raz po raz sobie, naszym dzieciom i dzieciom naszych dzieci historie o
tych, którzy tak wiele wycierpieli” (Church News, 31 lipca 1999, 5).



WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie historie o cierpieniu, Êmierci i
ratunku: historie losów kompanii wózków r´cznych Martina i Williego.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do nauczanych przez ciebie zasad.

1. Prezydent Brigham Young kierowa∏ akcjà ratowniczà kompanii wózków
r´cznych Martina i Williego.

Poka˝ zdj´cie kompanii wózków r´cznych Martina. Krótko streÊç pierwszy aka-
pit z rozdzia∏u „Pionierzy z wózkami r´cznymi” ze strony 77 w Naszym dziedzic-
twie. Nast´pnie przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Prezydenta
Gordona B. Hinckleya:

„Cofnijmy si´ do konferencji generalnej z paêdziernika 1856 roku. W t´ konfe-
rencyjnà sobot´ do doliny przyby∏ wraz z garstkà swoich podopiecznych
Franklin D. Richards. Przybyli z Kwater Zimowych, a poniewa˝ mieli silne dru-
˝yny i lekkie wozy, uda∏o im si´ osiàgnàç dobry czas. Brat Richards natychmiast
odszuka∏ Prezydenta Younga i powiedzia∏ mu, ˝e na d∏ugim szlaku sà rozpro-
szone setki m´˝czyzn, kobiet i dzieci. [...] Wszyscy sà w tragicznej sytuacji. Zima
przysz∏a wczeÊnie. Po wy˝ynach szalejà zamiecie Ênie˝ne. [...] Nasi ludzie sà
g∏odni, ich wózki i wozy si´ rozpadajà, a wo∏y umierajà. Sami ludzie te˝ umie-
rajà. Wszystkim grozi zag∏ada, jeÊli nie zostanie wys∏ana pomoc.

MyÊl´, ˝e Prezydent Young nie spa∏ tamtej nocy. Sàdz´, ˝e jego umys∏ przepe∏nia∏y
wizje tych wyn´dznia∏ych, przemarzni´tych i konajàcych ludzi. Nast´pnego ranka
przyszed∏ do starego Tabernakulum, które sta∏o na tym placu i zwróci∏ si´ do ludzi:

‘Dam teraz temu ludowi temat i s∏owa, jakie majà wyg∏aszaç starsi. [...] Oto one.
[...] Wielu z naszych braci i sióstr przeprawia si´ teraz z wózkami przez równiny,
prawdopodobnie wielu dzieli od tego miejsca nawet siedemset mil, muszà zostaç
tu sprowadzeni, musimy wys∏aç im pomoc. Wezwanie ma brzmieç: ‘Sprowadêcie
ich tu’. [...]

To jest moja religia; to nakaz Ducha Âwi´tego, którego posiadam. Mamy ocaliç
tych ludzi. [...]

Wezw´ dziÊ biskupów. Nie b´d´ czekaç do jutra ani do pojutrza na 60 dobrych
zaprz´gów z mu∏ami oraz 12 lub 15 wozów. Nie chc´ posy∏aç wo∏ów. Chc´
dobrych koni i mu∏ów. Mamy je na tym Terytorium i musimy je mieç. Potrzeba
tak˝e 12 ton màki i 40 dobrych woêniców, oprócz tych, którzy b´dà powoziç
zaprz´gami. [...]

Mówi´ wam, ˝e wasza wiara, religia i wyznawanie religii nie zbawià ani jednej
duszy spoÊród was w Królestwie Celestialnym naszego Boga, jeÊli nie postàpicie
zgodnie z zasadami, jakich was teraz nauczam. Pójdêcie i sprowadêcie tych ludzi z
równin’ (w: LeRoy R. Hafen i Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–121).

Tego popo∏udnia kobiety zebra∏y ogromne iloÊci jedzenia, poÊcieli i ubraƒ.
Nast´pnego ranka podkuto konie oraz naprawiono i za∏adowano wozy. Kolejnego
ranka [...] 16 zaprz´gów z mu∏ami wyruszy∏o na wschód. Przed koƒcem paêdzier-
nika w drodze, by udzieliç pomocy, by∏o 250 dru˝yn” (w: Conference Report,
paêdz. 1996, 117–118 lub Ensign, list. 1996, 85–86).
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PodkreÊl, ˝e ludzie z kompanii wózków Martina i Williego zrobili wszystko, co
w ich mocy, by dotrzeç do Doliny Salt Lake, lecz nie mieli ju˝ si∏, by iÊç dalej.
Potrzebowali ratunku. Bez dru˝yn ratowniczych wszyscy by zgin´li.

• Jakich doÊwiadczyliÊcie sytuacji, w których zostaliÊcie uratowani? Jak si´
czuliÊcie, gdy byliÊcie w potrzebie? Jak si´ czuliÊcie, gdy ktoÊ przyszed∏ wam
z pomocà?

• Jak mogli si´ czuç Âwi´ci z kompanii wózków, kiedy odnalaz∏y ich zespo∏y
ratownicze?

Prezydent Hinckley podzieli∏ si´ nast´pujàcym opisem takiego ratunku:

„Kiedy ratownicy odnaleêli [kompanie wózków], znajdowa∏y si´ one w strasz-
nym i tragicznym stanie — ludzie byli g∏odni, wyczerpani, a ich ubrania cienkie
i podarte. Gdy na zachodnim horyzoncie, wyznaczajàc na Êniegu szlak, pojawili
si´ ratownicy, zdawa∏o si´, ˝e to anio∏y mi∏osierdzia. I naprawd´ nimi byli.
Wyn´dzniali tu∏acze zakrzykn´li z radoÊci, przynajmniej niektórzy z nich.
Inni, zbyt s∏abi, by krzyczeç, po prostu p∏akali, p∏akali i p∏akali.

Mieli teraz jedzenie i cieplejsze ubrania, lecz to nie by∏ koniec ich cierpieƒ,
które mia∏y trwaç do koƒca ˝ycia na tym Êwiecie. Ludzie mieli odmro˝one
koƒczyny i zaatakowane przez gangren´ cia∏o trzeba by∏o odrywaç od koÊci.

Porzucano wózki, a tych, którzy prze˝yli, zabierano na wozach ratowników.
D∏uga i trudna podró˝ do doliny, liczàca trzysta, czterysta a nawet pi´çset mil,
by∏a szczególnie mozolna i wyczerpujàca z powodu zamieci. Dnia 30 listopada
do Doliny Salt Lake przyby∏y 104 wozy pe∏ne cierpiàcych ludzi. WieÊci o ich spo-
dziewanym przybyciu dotar∏y ju˝ wczeÊniej. To by∏a niedziela i Âwi´ci ponownie
zgromadzili si´ w Tabernakulum. Brigham Young stanà∏ przed kongregacjà i
powiedzia∏:

‘Gdy tylko to spotkanie dobiegnie koƒca, pragn´, aby bracia i siostry wrócili do
swoich domów. [...]

Popo∏udniowe spotkanie zostanie odwo∏ane, poniewa˝ pragn´, aby siostry [...]
przygotowa∏y posi∏ki dla tych, którzy w∏aÊnie przyjechali, aby ich umy∏y i
zatroszczy∏y si´ o nich. [...]

Zobaczycie, ˝e niektórzy z nich majà nogi odmro˝one do kostek, inni — a˝ do
kolan, a jeszcze inni majà odmro˝one r´ce [...]; chcemy, abyÊcie przyj´∏y ich jak
swoje w∏asne dzieci i obdarzy∏y ich takim samym uczuciem’ (cytowane w
Hafen, Handcarts to Zion, str. 139)” (w: Conference Report, paêdz. 1991, 76–77
lub Ensign, list. 1991, 54).

• Co robi na was wra˝enie w staraniach, jakich do∏o˝ono, aby uratowaç pionie-
rów z kompanii wózków?

2. Zbawiciel ratuje nas poprzez Swoje zadoÊç czyniàce poÊwi´cenie.

PodkreÊl, ˝e przes∏anie ewangelii Jezusa Chrystusa to przes∏anie ocalenia.
Podczas przemówienia na konferencji generalnej, po opowiedzeniu historii o
uratowaniu kompanii wózków, Prezydent Gordon B. Hinckley z∏o˝y∏ Êwiadec-
two o przynoszàcej ocalenie misji Zbawiciela:

„To dzi´ki ofiarnemu odkupieniu przez Zbawiciela Êwiata mo˝emy skorzystaç z
planu wiecznej ewangelii, zgodnie z którym ci, którzy umrà w Panu, nie zaznajà
Êmierci, lecz b´dà mogli przejÊç do wiecznej chwa∏y celestialnej.
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Sami jesteÊmy bezradni, wi´c On jest naszym ratunkiem, zbawia nas od pot´pienia
i prowadzi nas ku ˝yciu wiecznemu.

W chwilach rozpaczy, w okresach samotnoÊci i strachu, On jest w pobli˝u, by
przyjÊç nam w sukurs, daç pocieszenie, pewnoÊç i wiar´. On jest naszym
Królem, naszym Zbawicielem, naszym Wybawcà, naszym Panem i naszym
Bogiem” (w: Conference Report, paêdz. 1991, 78 lub Ensign, list. 1991, 54).

• W jakim sensie musimy byç wyratowani przez Zbawiciela? Dlaczego
Zbawiciel ma moc, by nas uratowaç? (Zob. Alma 7:11–13; NiP 18:11–12). Co
musimy zrobiç, by w pe∏ni przyjàç Jego propozycj´ ratunku?

3. Jako Âwi´ci w Dniach Ostatnich mamy ratowaç tych, którzy sà w potrzebie.

Poka˝ ilustracj´ z trzema m∏odymi m´˝czyznami, ratujàcymi pionierów z kom-
panii wózków r´cznych. Nast´pnie przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà
przez Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Przy∏àczmy si´ na chwil´ do kapitana Edwarda Martina i prowadzonej przez
niego kompanii wózków r´cznych. Choç nie b´dziemy czuç g∏odu, który oni
czuli, ani nie doÊwiadczymy przenikliwego zimna, które przeszywa∏o ich zm´-
czone cia∏a, nasza wizyta sprawi, ˝e bardziej docenimy trudy, jakie musieli zno-
siç, odwag´, jakà si´ wykazali i wiar´, która si´ wype∏ni∏a. Z oczami pe∏nymi ∏ez
ujrzymy odpowiedê na pytanie: ‘Czy˝ jestem stró˝em brata mego?’

Kompania wózków wyruszy∏a 3 listopada i dotar∏a do rzeki [Sweetwater], którà
sp∏ywa∏y wielkie kawa∏y kry. Zdawa∏o si´, ˝e przeprawa wymaga∏a wi´cej m´stwa
i odwagi ni˝ cz∏owiek mo˝e w sobie zebraç. Kobiety skuli∏y si´ na ty∏ach, m´˝-
czyêni p∏akali. Niektórzy parli do przodu, lecz innych ta próba przeros∏a.

Z pomocà przysz∏o im trzech osiemnastoletnich ch∏opców z dru˝yny ratowniczej,
którzy, ku zdumieniu wszystkich, którzy to widzieli, przenieÊli niemal wszystkich
cz∏onków tej tragicznej kompanii na drugà stron´ zaÊnie˝onego strumienia.
Wysi∏ek by∏ tak ogromny i wyzi´bienie organizmów tak wielkie, ˝e w póêniej-
szych latach wszyscy ci ch∏opcy zmarli. Kiedy Prezydent Brigham Young us∏ysza∏
o tym heroicznym wyczynie, zaszlocha∏ jak dziecko, a póêniej publicznie oÊwiad-
czy∏, ˝e ‘sam ten uczynek zapewni C. Allenowi Huntingtonowi, George’owi W.
Grantowi i Davidowi P. Kimballowi wieczne zbawienie w Królestwie Celestialnym
Boga, Êwiaty bez koƒca’” (LeRoy R. Hafen i Ann W. Hafen, Handcarts to Zion
[Glendale, California: The Arthur H. Clark Company, 1960], str. 132–133).

„Nasza s∏u˝ba dla innych mo˝e nie byç tak dramatyczna, lecz mo˝emy rozpalaç
duchy ludzi, odziewaç tych, którzy marznà, karmiç g∏odnych, pocieszaç serca
pogrà˝one w smutku i podnosiç na nowe wysokoÊci cenne dusze” (w: Conference
Report, kwiec. 1990, 61–62 lub Ensign, maj 1990, 46–47).

PodkreÊl, ˝e jako cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa, wszyscy bierzemy udzia∏ w
misji ratowniczej. „Naszà misjà w ˝yciu, jako naÊladowców Pana Jezusa Chrystusa
— powiedzia∏ Prezydent Gordon B. Hinckley — musi byç misja zbawienia” (w:
Conference Report, paêdz. 1991, 78 lub Ensign, list. 1991, 59). Tak, jak powiedzia∏
Prezydent Monson, nasza s∏u˝ba dla innych mo˝e nie byç tak spektakularna, jak
tych trzech ch∏opców z opowieÊci, lecz mo˝emy pomagaç ratowaç cz∏onków
naszych rodzin, przyjació∏ i inne osoby dzi´ki czynionym codziennie prostym
wysi∏kom, by ich kochaç, s∏u˝yç im i ich nauczaç.

Lekcja 35
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• Co konkretnie mo˝emy robiç, aby uratowaç tych, którzy znajdujà si´ w
potrzebie? (Sporzàdê na tablicy list´ odpowiedzi uczniów. Podczas dyskusji
mo˝esz przytoczyç poni˝szy cytat).

Mówiàc o cierpieniach kompanii wózków r´cznych Martina i Williego
Prezydent Hinckley powiedzia∏:

„Jestem wdzi´czny, ˝e czasy pionierów sà ju˝ za nami. Jestem wdzi´czny, ˝e nie
mamy braci ani sióstr uwi´zionych w Êniegach, przemarzni´tych i umierajàcych,
starajàc si´ dotrzeç tutaj, do swojego Syjonu w górach. Jednak sà ludzie, a jest
ich niema∏o, którzy ˝yjà w strasznych warunkach, którzy wzywajà pomocy i
proszà, ˝eby im ul˝yç.

Tak wielu jest na tym Êwiecie g∏odnych i ubogich, którzy potrzebujà pomocy.
[...] Na nas spoczywa wielka i podnios∏a odpowiedzialnoÊç, ˝eby wyciàgnàç do
nich pomocnà d∏oƒ, ˝eby ich podnieÊç, po˝ywiç ich, jeÊli sà g∏odni, nakarmiç
ich dusze, jeÊli pragnà prawdy i sprawiedliwoÊci.

Tak wielu m∏odych ludzi b∏àka si´ bez celu i przemierza szlaki narkotyków,
gangów, niemoralnoÊci i ca∏ej rzeszy niegodziwoÊci, które wià˝à si´ z tymi rze-
czami. Sà wdowy, które t´sknià za przyjaznymi g∏osami i duchem gorliwej tro-
ski, przemawiajàcym o mi∏oÊci. Sà ci, których niegdyÊ ogrzewa∏a wiara, która
teraz ozi´b∏a. Wielu z nich pragnie powróciç, lecz nie wiedzà zbytnio, jak tego
dokonaç. Potrzebujà wyciàgni´tych w ich kierunku przyjaznych d∏oni. Przy
niewielkim wysi∏ku wielu z nich mo˝na sprowadziç z powrotem, by ucztowali
przy stole Pana.

Moi bracia i siostry, mam nadziej´, i modl´ si´ o to, aby ka˝dy z nas [...] posta-
nowi∏ poszukiwaç tych, którzy potrzebujà pomocy, którzy ˝yjà w tragicznych
i ci´˝kich warunkach, aby podtrzymywaç ich w duchu mi∏oÊci w obj´ciach
KoÊcio∏a, gdzie silne d∏onie i mi∏osierne serce ogrzeje ich, pocieszy, pokrzepi
i pomo˝e wstàpiç na Êcie˝k´ szcz´Êliwego i owocnego ˝ycia” (w: Conference
Report, paêdz. 1996, 118 lub Ensign, list. 1996, 86).

Niech uczniowie przeczytajà poni˝sze fragmenty pism Êwi´tych i odnajdà rady
na temat tego, co mo˝emy robiç, aby uratowaç tych, którzy sà w potrzebie.
Wykorzystaj pytania, by zach´ciç uczniów do dyskusji i stosowania tych zasad.

a. NiP 4:3–7; Moroni 7:45–48. Jak cechy wymienione w tych fragmentach mogà
nam pomagaç w ratowaniu ludzi w potrzebie?

b. NiP 18:10–16. Jakie mamy mo˝liwoÊci, by nauczaç ewangelii i doprowadzaç
innych do pokuty?

c. NiP 52:40. Co mo˝emy zrobiç, by pomóc „[biednym i potrzebujàcym, chorym
i cierpiàcym]?” Dlaczego, jeÊli nie pomagamy potrzebujàcym, nie jesteÊmy
uczniami Zbawiciela?

d. NiP 81:5–6. Co oznacza „[podnoszenie] ràk, które zwisajà i [wzmacnianie
s∏abych kolan]”? W jaki sposób to przykazanie mo˝e si´ odnosiç do potrzeb
duchowych, jak i fizycznych?

e. NiP 138:58. W jaki sposób ratujemy ludzi dzi´ki pracy Êwiàtynnej?

f. 3 Nefi 18:31–32. Co mo˝emy uczyniç, aby „nadal g∏osiç” poÊród tych, którzy
si´ od∏àczyli?
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• PoproÊ uczniów, aby zastanowili si´ nad uratowaniem kompanii wózków r´cz-
nych Martina i Williego. W jaki sposób w naszych wysi∏kach, by ratowaç bliê-
nich, mogà nam pomóc nauki p∏ynàce z przyk∏adów Prezydenta Brighama
Younga oraz Âwi´tych, którzy ratowali uwi´zione w Êniegach kompanie wóz-
ków r´cznych? (Przyk∏adowe odpowiedzi: nie powinniÊmy odk∏adaç naszych
staraƒ na póêniej, aby pomagaç innym, cz´sto musimy odk∏adaç na bok nasze
w∏asne troski oraz powinniÊmy polegaç na wierze).

Podsumowanie Zach´ç uczniów, aby znaleêli sposoby zastosowania zasad omawianych podczas
lekcji. PodkreÊl, ˝e, kiedy staramy si´ pomóc tym, którzy potrzebujà ratunku,
nie wolno nam nigdy traciç nadziei. Musimy si´ wyzbyç egoizmu i z mi∏oÊcià
wyciàgaç pomocnà d∏oƒ. Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na
temat prawd omawianych podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub kilka z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. „W najtrudniejszych chwilach poznaliÊmy [Boga]”

PoproÊ ucznia, aby przygotowa∏ si´ do opowiedzenia historii Nellie Pucell na
podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 6. PoproÊ kolejnego ucznia,
aby przygotowa∏ si´ do opowiedzenia historii cz∏owieka, który Êwiadczy∏, ˝e on
sam i pozostali pionierzy z kompanii wózków r´cznych „w najtrudniejszych
chwilach [poznali Boga]” (Nasze dziedzictwo).

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z tych historii? W jaki sposób wy przekonaliÊcie
si´ o tym, ˝e mo˝emy lepiej poznaç Boga, kiedy jesteÊmy poddawani próbom?

Podczas dyskusji mo˝esz przeczytaç z uczniami NiP 122:5–8.

2. „JeÊli Êwiat ma zostaç zbawiony, my musimy tego dokonaç“

Aby podkreÊliç naszà odpowiedzialnoÊç za ratowanie potrzebujàcych, przeczytaj
poni˝szà wypowiedê Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Nasze przes∏anie jest bezwarunkowe, kiedy zastanowimy si´ przez chwil´ i
uÊwiadomimy sobie, ˝e zbawienie, wieczne zbawienie Êwiata spoczywa na bar-
kach tego KoÊcio∏a. Kiedy wydarzy si´ ju˝ wszystko, co ma si´ wydarzyç, to, jeÊli
Êwiat ma zostaç zbawiony, my musimy tego dokonaç. Nie ma od tego ucieczki.
˚aden inny lud w historii Êwiata nie otrzyma∏ takiego mandatu jak my. JesteÊmy
odpowiedzialni za wszystkich, którzy ˝yli na ziemi. To nasza praca nad historià
rodzinnà i praca Êwiàtynna. JesteÊmy odpowiedzialni za wszystkich, którzy teraz
˝yjà na ziemi, to nasza praca misjonarska. A b´dziemy te˝ odpowiedzialni za
wszystkich, którzy dopiero przyjdà na ziemi´” (Church News, 3 lipca 1999, 3).

3. „Wypróbowani we wszystkim” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Wypróbowani we wszyst-
kim”; projekcja trwa 4 minuty.

Lekcja 35
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Lekcja 

36
„Niech si´ rozraduje pustynia

[...] i zakwitnie step”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, jak b∏ogos∏awià ich poÊwi´cenia pierwszych
Âwi´tych w Dolinie Salt Lake i zach´cenie ich, by podà˝ali za przyk∏adem tych
wiernych cz∏onków.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 7.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych rozdzia∏ów
z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. „Pierwszy rok w dolinie” oraz „Wyprawy rozpoznawcze” (strony 82–84).
b. „Wezwanie do zasiedlania”.
c. „Misjonarze odpowiadajà na wezwanie”.
d. „Praca misjonarska” (strony 93–96).

4. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Âwiàtynia Salt Lake (62433; Ewangelia w malarstwie 502; str.
220 w tym podr´czniku); Brigham Young (Ewangelia w malarstwie 507) oraz
John Taylor (Ewangelia w malarstwie 508).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake. WyjaÊnij, ˝e g∏´boko w ziemi, pod Êwiàtynià
jest mocny fundament zbudowany z kamiennych bloków. Ten fundament
wspiera t´ wspania∏à Êwiàtyni´ od 150 lat.

• Dlaczego wa˝ne jest, aby fundament budynku by∏ mocny i g∏´boki?

WyjaÊnij, ˝e podobnie jak budynki, nasze ˝ycie równie˝ wymaga silnych funda-
mentów. Ta lekcja mówi o tym, jak budowano Âwiàtyni´ Salt Lake oraz o wysi∏-
kach pionierów, aby skolonizowaç swój nowy dom i g∏osiç ewangeli´. Lekcja
omawia te˝ pewne podstawowe zasady, na jakich pierwsi Âwi´ci budowali swoje
˝ycie i to, czego mo˝emy si´ nauczyç z ich przyk∏adu.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych przez ciebie zasad.



1. „W∏aÊnie tu stanie Êwiàtynia naszego Boga”.

WyjaÊnij, ˝e 28 lipca 1847 roku, cztery dni po przybyciu do Doliny Salt Lake,
Prezydent Brigham Young stanà∏ w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi si´ Âwiàtynia
Salt Lake. Uderzy∏ swà laskà w ziemi´ i powiedzia∏: „W∏aÊnie tu stanie Êwiàtynia
naszego Boga” (w: Wilford Woodruff, Deseret Evening News, 25 lipca 1888, 2). I
tak rozpocz´∏y si´ poÊwi´cenia i b∏ogos∏awieƒstwa budowy kolejnej Êwiàtyni.

Starszy John A. Widtsoe z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Pionierzy byli g∏odni
i zm´czeni; potrzebowali jedzenia i odpoczynku; musieli si´ mierzyç z wrogim
pustkowiem, a jednak, poÊród tych wszystkich fizycznych wyzwaƒ, najpierw
zaj´li si´ budowà Êwiàtyƒ i szukali tej duchowej strawy i si∏y, które zapewnia
Êwiàtynia” (w: Conference Report, kwiec. 1943, 38).

W ciàgu tygodnia od chwili, kiedy Prezydent Young wyznaczy∏ miejsce na Êwià-
tyni´, Âwi´ci zacz´li robiç pomiary pod budow´ nowego miasta, a w centrum
ich planów widnia∏a Êwiàtynia. Uk∏ad miasta skupia∏ uwag´ ludzi na Êwiàtyni.

• Dlaczego Êwiàtynia powinna byç centrum naszego ˝ycia w dzisiejszych cza-
sach? (Zob. poni˝szy cytat). Jak mo˝emy sprawiç, by Êwiàtynia odgrywa∏a
wi´kszà rol´ w naszym ˝yciu?

Prezydent Howard W. Hunter naucza∏:

„PodkreÊlamy [...] wag´ osobistych b∏ogos∏awieƒstw, jakie niesie ze sobà odda-
wanie Panu czci w Êwiàtyni oraz wag´ uÊwi´cenia i poczucia bezpieczeƒstwa,
jakie panujà w tych poÊwi´conych murach. To dom Pana, miejsce objawieƒ i
pokoju. Ucz´szczajàc do Êwiàtyni poznajemy pe∏niej i dog∏´bniej cel ˝ycia oraz
znaczenie zadoÊç czyniàcego poÊwi´cenia Pana Jezusa Chrystusa. Uczyƒmy
Êwiàtyni´, poprzez oddawanie w niej czci i zawarcie przymierzy Êwiàtynnych
oraz Êlubu na wiecznoÊç, naszym najwa˝niejszym celem podczas ˝ycia na ziemi
i przewy˝szajàcym wszystko inne doÊwiadczeniem ˝ycia doczesnego. [...]

ObyÊcie pozwolili, by znaczenie, pi´kno i pokój Êwiàtyni w bardziej bezpo-
Êredni sposób dotyka∏y waszego codziennego ˝ycia” (w: Conference Report,
paêdz. 1994, 118 lub Ensign, list. 1994, 87–88).

Poka˝ zdj´cie Âwiàtyni Salt Lake. WyjaÊnij, ˝e te ogromne fundamenty kopano
r´cznie, co wymaga∏o tysi´cy godzin pracy. Kamieƒ w´gielny zosta∏ po∏o˝ony 6
kwietnia 1853 roku. Po kilku latach pracy nad fundamentami Âwi´ci musieli prze-
rwaç z powodu problemów z rzàdem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów
Zjednoczonych us∏ysza∏ fa∏szywe doniesienia, ˝e Âwi´ci buntujà si´ przeciwko rzà-
dowi, wi´c wys∏a∏ do Doliny Salt Lake wojsko. W odpowiedzi Prezydent Young
nakaza∏ Âwi´tym zasypaç fundamenty ziemià, aby wyglàda∏y jak zwyczajne pole.

Kiedy póêniej Âwi´ci usun´li ziemi´, zobaczyli p´kni´cia w piaskowcu, z którego
zbudowany by∏ fundament. Usun´li piaskowiec i zastàpili go blokami litego gra-
nitu. Prezydent Young nalega∏, aby do budowy Êwiàtyni u˝ywano tylko najlepszych
materia∏ów i aby pracowali przy niej najzdolniejsi rzemieÊlnicy. Powiedzia∏ on:

„Chc´, aby Êwiàtynia zosta∏a zbudowana w taki sposób, by przetrwa∏a Milenium.
To nie jedyna Êwiàtynia, jakà zbudujemy; b´dà ich setki, pobudowanych i poÊwi´-
conych dla Pana. [...] A kiedy zakoƒczy si´ Milenium [...] chc´, aby ta Êwiàtynia
nadal sta∏a jako dumny pomnik wiary, wytrwa∏oÊci i pracowitoÊci Âwi´tych Boga,
w tych górach, w dziewi´tnastym wieku” (Discourses of Brigham Young, wyb. John
A. Widtsoe [1941], 395).
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Wiele lat zaj´∏o Âwi´tym wydobywanie granitowych bloków w kamienio∏omach,
transportowanie ich i nadawanie im kszta∏tu, aby u˝yç ich do budowy Êwiàtyni.
W tym okresie Âwi´ci z trudem walczyli o prze˝ycie; ich plony pad∏y pastwà
˝ywio∏ów, s∏u˝yli na misjach w dalekich krajach i przyjmowali powo∏ania, by
opuszczaç swe domy i zak∏adaç spo∏ecznoÊci w odleg∏ych miejscach. Pomimo tych
przeciwnoÊci Âwi´ci przetrwali i z pomocà Pana zwyci´˝yli. Âwiàtynia Salt Lake
zosta∏a poÊwi´cona w 1893 roku, 40 lat po tym, jak po∏o˝ono kamieƒ w´gielny
pod jej budow´.

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z wytrwa∏ego dà˝enia Âwi´tych, by zbudowaç
Âwiàtyni´ Salt Lake? W jaki sposób mo˝e nam pomóc przyk∏ad wytrwa∏oÊci
Âwi´tych?

Kiedy Jeffrey R. Holland by∏ Prezydentem Uniwersytetu Brighama Younga,
porówna∏ budowanie naszego ˝ycia do budowy Âwiàtyni Salt Lake:

„Presti˝owe czasopismo Scientific American [Amerykaƒski naukowiec — przyp.
t∏um.] uzna∏o [Âwiàtyni´ Salt Lake] za ‘pomnik mormoƒskiej wytrwa∏oÊci’. I tak
by∏o. Krew, trud, ∏zy i pot. Najlepsze rzeczy zawsze warto doprowadziç do koƒca.
‘Czy nie wiecie, ˝e Êwiàtynià Bo˝à jesteÊcie?’ (I List do Koryntian 3:16). Z ca∏à
pewnoÊcià jesteÊmy. Niezale˝nie od tego, jak d∏uga i ci´˝ka mo˝e nam si´
wydawaç ta praca, musimy nieustannie kszta∏towaç i uk∏adaç kamienie, które
sprawià, ˝e nasze osiàgni´cia b´dà ‘pot´˝nym i monumentalnym widokiem’.
Musimy wykorzystaç ka˝dà szans´, by si´ uczyç i wzrastaç, snuç marzenia i mieç
wizje, pracowaç nad ich spe∏nieniem, cierpliwie czekaç, gdy nie mamy innego
wyboru, oprzeç si´ na naszym mieczu spoczàç na chwil´, lecz potem powstaç i
znowu walczyç. [...] K∏adziemy fundamenty wspania∏ego dzie∏a — naszej w∏a-
snej, bezcennej przysz∏oÊci” (However Long and Hard the Road [1985], 127).

Âwiàtynia Salt Lake. PoÊwi´cona w 1893 roku, jej budowa zaj´∏a 40 lat.
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2. Âwi´ci okazali pos∏uszeƒstwo, zasiedlajàc i kolonizujàc Dolin´ Salt Lake 
i przyleg∏e tereny.

WyjaÊnij, ˝e Âwi´ci stawiali czo∏a wielkim wyzwaniom, kiedy zacz´li zasiedlaç
Dolin´ Salt Lake i przyleg∏e jej tereny. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o
streszczenie rozdzia∏u „Pierwszy rok w dolinie” na podstawie podr´cznika Nasze
dziedzictwo.

• Jakie cechy pomog∏y Âwi´tym pokonaç ogromne przeciwnoÊci, z jakimi
musieli si´ borykaç w ciàgu pierwszych lat w Dolinie Salt Lake? W jakich
sytuacjach w naszym dzisiejszym ˝yciu potrzebne sà te same cechy?

• W jaki sposób Âwi´ci byli b∏ogos∏awieni w czasach próby? W jaki sposób Pan
b∏ogos∏awi was w czasach próby?

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie rozdzia∏u „Wezwanie do
zasiedlania”, na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo.

• Co robi na was wra˝enie w historiach Charlesa Lowella Walkera i Charlesa C.
Richa?

WyjaÊnij, ˝e ci dwaj bracia i ich rodziny to wspania∏e przyk∏ady pos∏uszeƒstwa.
Jednà z wielkich nauk, jakie p∏ynà z historii KoÊcio∏a, jest to, ˝e jeÊli b´dziemy
pos∏uszni Panu i b´dziemy podà˝aç za Jego prorokami, b´dziemy b∏ogos∏awieni.
Nauki i Przymierza zawierajà wiele nauk dotyczàcych b∏ogos∏awieƒstw, które
przychodzà przez pos∏uszeƒstwo. Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty z
pism Êwi´tych. Omówcie, czego ka˝dy z fragmentów naucza na temat pos∏u-
szeƒstwa, jak pokazano poni˝ej.

a. NiP 58:2–4. (JeÊli b´dziemy zachowywaç przykazania i b´dziemy „[wierni] 
w cierpieniu”, zostaniemy „ukoronowani wielkà chwa∏à”).

b. NiP 64:33–34. (Ci, którzy sà ochotni i pos∏uszni, b´dà b∏ogos∏awieni w ziemi
Syjonu w ostatnich dniach).

c. NiP 82:10. (Pan jest zobowiàzany, kiedy czynimy, co mówi. B´dzie nam b∏o-
gos∏awi∏, kiedy b´dziemy przestrzegaç Jego przykazaƒ).

d. NiP 93:1. (Ci, którzy odpokutujà, przyjdà do Zbawiciela i b´dà zachowywaç
Jego przykazania, ujrzà Jego oblicze).

e. NiP 130:19–21. (Osoba, która zyska wi´cej wiedzy i inteligencji poprzez swojà
pilnoÊç i pos∏uszeƒstwo w tym ˝yciu, b´dzie mia∏a korzyÊç w Êwiecie, który
nastanie. B∏ogos∏awieƒstwa uzyskujemy poprzez zachowywanie praw Boga).

• Jakimi stosownymi doÊwiadczeniami moglibyÊcie si´ podzieliç, które
nauczy∏y was, jak wa˝ne jest pos∏uszeƒstwo? Chocia˝ nie jesteÊmy powo∏y-
wani, by kolonizowaç nowe obszary, jak mamy okazywaç pos∏uszeƒstwo pro-
rokowi w dzisiejszych czasach? Jakie uczucia wywo∏uje w was ÊwiadomoÊç, ˝e
jesteÊcie pos∏uszni woli Boga?

3. Misjonarze poÊwi´cali si´, aby g∏osiç ewangeli´ na ca∏ym Êwiecie.

WyjaÊnij, ˝e kiedy Âwi´ci osiedlili si´ w Dolinie Salt Lake, Prezydent Brigham
Young powo∏a∏ wielu misjonarzy, aby s∏u˝yli na ca∏ym Êwiecie. PoproÊ wyzna-
czonego wczeÊniej ucznia o streszczenie rozdzia∏u „Misjonarze odpowiadajà na
wezwanie”, na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo.

Lekcja 36
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• Gdzie na Êwiecie Âwi´ci g∏osili ewangeli´ w czasach, kiedy KoÊcio∏owi przewo-
dzi∏ Prezydent Brigham Young? Jakich poÊwi´ceƒ dokonywali ci pierwsi Âwi´ci,
aby dzieliç si´ ewangelià z ludêmi na ca∏ym Êwiecie?

• Jak wiara i modlitwy Starszego Lorenzo Snowa pomog∏y otworzyç serca
W∏ochów na przes∏anie ewangelii?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z przyk∏adów Starszego Edwarda Stevensona?
Elizabeth i Charlesa Wood? Starszego Josepha F. Smitha?

Prezydent Brigham Young przewodzi∏ KoÊcio∏owi przez 33 lata. Po Êmierci
Prezydenta Younga w 1877 roku, jako Prezydent Kworum Dwunastu Aposto∏ów
przez trzy lata KoÊció∏ prowadzi∏ John Taylor, który zosta∏ póêniej poparty jako
Prezydent KoÊcio∏a 10 paêdziernika 1880 roku (Nasze dziedzictwo).

WyjaÊnij, ˝e pod przewodnictwem Prezydenta Taylora Âwi´ci kontynuowali g∏osze-
nie ewangelii na ca∏ym Êwiecie. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszcze-
nie rozdzia∏u „Praca misjonarska”, na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo.

• Gdzie na Êwiecie Âwi´ci g∏osili ewangeli´ w czasach, kiedy KoÊcio∏owi przewo-
dzi∏ Prezydent John Taylor?

• W jaki sposób Milton Trejo by∏ prowadzony przez ca∏e swoje ˝ycie, aby móg∏
uczestniczyç w budowie królestwa Boga? Jak mo˝emy si´ lepiej przygotowaç
do budowy królestwa Boga?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z historii Starszego Thomasa Biesingera? Starszych
Kimo Pelio i Samuela Manoa? Starszego i Siostry Dean? Jonathana i Kitty
Napela?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e Âwi´ci zbudowali w Dolinie Salt Lake nie tylko mocny fundament
pod Êwiàtyni´ Pana, ale tak˝e fundament dla swojego ˝ycia. Zach´ç uczniów, by
podà˝ali za przyk∏adem wiary, wytrwa∏oÊci, pos∏uszeƒstwa i pragnienia dzielenia
si´ ewangelià pierwszych Âwi´tych. Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwia-
dectwo na temat prawd omawianych podczas lekcji.
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Lekcja 

37
„Dzi´kujemy Ci,
Bo˝e, za proroka”

Cel Pomoc uczniom w rozpoznaniu potrzeby posiadania ˝yjàcego proroka, zrozu-
mieniu jego roli oraz pomoc im w wierniejszym przestrzeganiu jego rad.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà fragmenty z pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji
oraz podr´cznik Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 10.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ si´ do opowiedzenia historii o
tym, jak Starszy Spencer W. Kimball pomóg∏ na lotnisku matce z dzieçmi
(Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 10).

4. Przygotuj si´, aby uczniowie odÊpiewali „Dzi´kujemy Ci, Bo˝e, za proroka”
(Hymny oraz pieÊni dla dzieci, 47), jeÊli zaplanujesz wykorzystanie go na zakoƒ-
czenie lekcji. Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie jednego ucznia lub ich
grup´.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Prezydenta Hugh B. Browna z
Rady Prezydenta KoÊcio∏a:

Zanim Prezydent Brown zosta∏ powo∏any do W∏adz Naczelnych, sp´dzi∏ nieco
czasu w Anglii, pracujàc jako adwokat lub pe∏nomocnik. Zaprzyjaêni∏ si´ z pew-
nym prominentnym Anglikiem, który by∏ cz∏onkiem Izby Gmin oraz by∏ym
s´dzià sàdu najwy˝szego Wielkiej Brytanii. Dwaj m´˝czyêni cz´sto dyskutowali
na ró˝ne tematy, mi´dzy innymi na temat religii.

W 1939 roku, kiedy jasne by∏o, ˝e wkrótce wybuchnie II wojna Êwiatowa, ów
Anglik wezwa∏ Brata Browna do swojego gabinetu. Poprosi∏ Brata Browna, aby
broni∏ swoich przekonaƒ religijnych tak, jakby omawia∏ zagadnienie prawnicze.
Na konferencji generalnej Prezydent Brown przypomnia∏ cz´Êç ich rozmowy:

„Zaczà∏em, pytajàc: ‘Sir, czy pozwoli pan, ˝e wyjd´ z za∏o˝enia, ˝e jest pan
chrzeÊcijaninem?’

‘Tak’.

‘Zak∏adam, ˝e wierzy pan w Bibli´ — Stary i Nowy Testament?’

‘Tak’”.

Angielski d˝entelmen powiedzia∏, ˝e wierzy w biblijne historie o tym, jak Pan prze-
mawia do Swoich proroków. Jednak utrzymywa∏, ˝e tego rodzaju komunikacja



usta∏a wkrótce po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Brat Brown zada∏ kolejne pytanie:
„’Dlaczego uwa˝a pan, ˝e ona usta∏a?’

‘Nie wiem’.

’Czy sàdzi pan, ˝e od tamtej pory Bóg nie przemawia?‘

‘Nie dysponuj´ takà wiedzà’.

‘Pozwoli pan, ˝e zasugeruj´ kilka mo˝liwych powodów, dla których Bóg nie
przemawia. Byç mo˝e dzieje si´ tak dlatego, ˝e nie mo˝e. Utraci∏ t´ moc’.

‘To by∏oby bluênierstwo’ — powiedzia∏.

‘Skoro nie przyjmuje pan tego wyjaÊnienia, to byç mo˝e Bóg nie przemawia do
ludzi, poniewa˝ ju˝ nas nie kocha. Sprawy ludzi ju˝ Go nie interesujà’.

‘Nie. Bóg kocha wszystkich ludzi i nie robi mi´dzy nimi ró˝nicy’.

‘No có˝... w takim razie jedyna mo˝liwa odpowiedê, jakà dostrzegam to ta, ˝e my
ju˝ Go nie potrzebujemy. DokonaliÊmy tak gwa∏townych post´pów w edukacji i
nauce, ˝e ju˝ nie potrzebujemy Boga’.

Wówczas g∏osem trz´sàcym si´ z powodu ÊwiadomoÊci nadchodzàcej wojny powie-
dzia∏: ‘Panie Brown, nigdy wczeÊniej w historii Êwiata nie by∏o czasów, kiedy g∏os
Boga by∏ bardziej potrzebny ni˝ teraz. Mo˝e pan mi powie, dlaczego On milczy’.

Odpowiedzia∏em: ‘On przemawia, przemawia∏; jednak ludzie muszà mieç wiar´,
aby Go us∏yszeç’” (w: Conference Report, paêdz. 1967, 117–118 lub Improvement
Era, grudz. 1967, 36–37).

PodkreÊl, ˝e Pan nadal przemawia w dzisiejszych czasach przez Swojego ˝yjàcego
proroka. Podczas tej lekcji omówimy b∏ogos∏awieƒstwa, jakie niesie przewodnictwo
˝yjàcego proroka oraz naszà odpowiedzialnoÊç za to, abyÊmy post´powali zgodnie
z jego radami.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych przez ciebie zasad.

1. Nasza potrzeba posiadania ˝yjàcego proroka.

• Dlaczego w dzisiejszych czasach jest nam potrzebny ˝yjàcy prorok? (Mo˝esz
podkreÊliç, ˝e rady ˝yjàcych proroków pomagajà nam reagowaç na wszystkie
najwa˝niejsze problemy i zaspokajajà g∏ówne potrzeby naszych czasów).

S∏u˝àc jako Prezydent Kworum Dwunastu, Prezydent Ezra Taft Benson powie-
dzia∏: „Je˝eli o nas chodzi, to najwa˝niejszym prorokiem jest ten, który ˝yje
w naszych czasach. Ten prorok posiada dzisiejsze wskazówki od Boga dla
nas w dniu dzisiejszym. Boskie objawienia dla Adama nie nakazywa∏y Noemu
zbudowaç ark´. Ka˝de pokolenie potrzebuje staro˝ytnych pism Êwi´tych oraz
bie˝àcych pism Êwi´tych od ˝yjàcego proroka. Dlatego najwa˝niejsze miejsce
w waszym studiowaniu i rozwa˝aniach powinny zajmowaç najÊwie˝sze
natchnione s∏owa tego, który przemawia w imieniu Pana” (w: Conference
Report, Konferencja obszaru Korea 1975, 52).

• W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni tym, ˝e mamy obecnie na ziemi
˝yjàcego proroka?
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2. Zadania naszego ˝yjàcego proroka.

WyjaÊnij, ˝e cz∏onkowie Rady Prezydenta KoÊcio∏a oraz Kworum Dwunastu
Aposto∏ów sà wszyscy prorokami, widzàcymi i objawicielami. Jednak˝e tylko
Prezydent KoÊcio∏a posiada upowa˝nienie, by otrzymywaç objawienia dla ca∏ego
KoÊcio∏a i korzystaç ze wszystkich kluczy kap∏aƒstwa, niezb´dnych do zarzàdza-
nia KoÊcio∏em.

Bogatym êród∏em informacji na temat zadaƒ naszego ˝yjàcego proroka sà Nauki
i Przymierza. Niech uczniowie przeczytajà poni˝sze fragmenty pism Êwi´tych,
zaznaczone kursywà. Nast´pnie niech okreÊlà, czego te fragmenty uczà na temat
zadaƒ naszego ˝yjàcego proroka (sugerowane odpowiedzi podano w nawiasach).
Sporzàdê list´ odpowiedzi na tablicy. Potem omówcie zebrane odpowiedzi.

A. Nauki i Przymierza 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4. (Prorok przemawia w imieniu
Pana i objawia Jego wol´).

• W jakich kwestiach otrzymaliÊmy wskazówki od obecnych proroków?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: budowanie silnych rodzin, wykonywanie pracy w
Êwiàtyni, pomaganie nowym cz∏onkom KoÊcio∏a, wystrzeganie si´ d∏ugów
oraz czytanie Ksi´gi Mormona).

B. Nauki i Przymierza 20:21–26; Mosjasz 13:33. (Prorok Êwiadczy o Jezusie
Chrystusie i naucza ewangelii).

• W jaki sposób wasze Êwiadectwo o Zbawicielu wzmocni∏o si´ dzi´ki s∏owom
˝yjàcego proroka?

C. Nauki i Przymierza 21:1; Mosjasz 8:13–18. (Prorok jest widzàcym).

• Kim jest widzàcy? (Widzàcy to prorok, którego Pan obdarza wielkà mocà, by
móg∏ znaç przesz∏oÊç i przysz∏oÊç. Mo˝e poznaç rzeczy, które sà nieznane lub
sà ukryte. Posiada tak˝e moc t∏umaczenia staro˝ytnych zapisów).

• Przeczytaj z uczniami NiP 101:43–54. Jakiego przykazania nie wype∏nili s∏u-
dzy w tej przypowieÊci? (Zob. NiP 101:46–50). Czego mo˝na by by∏o uniknàç,
gdyby s∏udzy wybudowali wie˝´? (Zob. NiP 101:51–54). Jak odnosi si´ to do
uwagi, jakà poÊwi´camy Prezydentowi KoÊcio∏a?

• Prezydent KoÊcio∏a mo˝e dostrzec wroga, „gdy jeszcze [jest] daleko” (NiP
101:54). Jakie niebezpieczeƒstwa dostrzegli i przed czym nas ostrzegajà prorocy
w dniach ostatnich?

D.Nauki i Przymierza 107:91–92. (Prorok przewodniczy ca∏emu KoÊcio∏owi).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujemy dzi´ki temu, ˝e prawdziwy KoÊció∏ jest
zawsze prowadzony przez proroka, który zosta∏ wybrany i jest prowadzony
przez Boga?

• Jak mo˝emy popieraç proroka w jego roli Prezydenta KoÊcio∏a?
(Zob. NiP 107:22).

3. Zwa˝anie na s∏owa ˝yjàcego proroka.

• Przeczytaj z uczniami NiP 21:4–6. Czego te wersety uczà na temat naszego
obowiàzku, by s∏uchaç proroka? Co Pan obiecuje nam, jeÊli b´dziemy
pos∏uszni radom proroka?

Lekcja 37

225



Prezydent Harold B. Lee naucza∏: „Jedyne, co zapewnia nam bezpieczeƒstwo
jako cz∏onkom tego KoÊcio∏a, jest dok∏adne robienie tego, co Pan powiedzia∏
KoÊcio∏owi w dniu, kiedy zosta∏ on za∏o˝ony [zob. NiP 21:4–5]. [...] Sà rzeczy,
które b´dà wymagaç cierpliwoÊci i wiary. Mo˝e si´ wam nie podobaç to, co
wyjdzie od w∏adz KoÊcio∏a. Mo˝e b´dzie to w niezgodzie z waszymi politycz-
nymi przekonaniami. Mo˝e b´dzie to w niezgodzie z waszymi spo∏ecznymi
przekonaniami. Mo˝e b´dzie zak∏ócaç wasze ˝ycie towarzyskie. Je˝eli jednak
b´dziecie s∏uchaç tych rzeczy tak, jakby wysz∏y z ust samego Pana, z cierpli-
woÊcià i wiarà, b´dziecie mieli obietnic´, ˝e ‘bramy piekielne nie przemogà
was’ [NIP 21:6]” (w: Conference Report, paêdz. 1979, 152 lub Improvement
Era, grudz. 1970, 126).

• W jaki sposób mo˝emy poznaç natchnione wskazówki proroka? (Studiujàc
przemówienia z konferencji generalnej, przes∏ania od Rady Prezydenta
KoÊcio∏a i inne artyku∏y z czasopism koÊcielnych oraz s∏uchajàc listów od
Rady Prezydenta KoÊcio∏a, które sà czytane podczas spotkaƒ w KoÊciele).

Na zakoƒczenie konferencji generalnej Prezydent Ezra Taft Benson powie-
dzia∏: „Przez nast´pne szeÊç miesi´cy wasze konferencyjne wydanie Ensign
[lub Liahony] powinno staç obok waszych podstawowych pism Êwi´tych i
powinniÊcie cz´sto si´ do niego odwo∏ywaç” (w: Conference Report, kwiec.
1988, 97 lub Ensign, maj 1988, 84).

Starszy Harold B. Lee, s∏u˝àc w Kworum Dwunastu, wypowiedzia∏ podobne
s∏owa podczas konferencji generalnej. Powiedzia∏ on, ˝e sprawozdanie z konfe-
rencji powinno „byç przewodnikiem wszystkich naszych kroków i rozmów
przez nast´pnych szeÊç miesi´cy” (w: Conference Report, kwiec. 1946, 68).

• W jaki sposób mo˝emy lepiej studiowaç i wykorzystywaç konferencyjne prze-
s∏ania proroka — indywidualnie i jako rodziny?

• W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy post´powaliÊcie zgodnie z
radami proroka?

Przytocz poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Starszego Bruce’a D. Portera z
Kworum Siedemdziesiàtych:

„Kiedy byliÊmy z ˝onà Êwie˝o po Êlubie, mieszkaliÊmy w okolicach Bostonu, gdzie
by∏a moja uczelnia. Wkrótce po nas do naszego okr´gu do∏àczy∏o kolejne m∏ode
ma∏˝eƒstwo. Ci ludzie nawrócili si´ oko∏o dwóch lat wczeÊniej. [...] Martwi∏em si´,
jak sobie poradzà [...], wi´c z przyjemnoÊcià przyjà∏em powo∏anie, aby zostaç ich
nauczycielem domowym. Cieszy∏a mnie perspektywa, ˝e b´d´ móg∏ im pomagaç
we wzmacnianiu Êwiadectwa o ewangelii.

Pewnego wieczoru razem z moim towarzyszem przyjechaliÊmy do ich skromnego
mieszkanka, aby przeprowadziç z nimi nauczanie domowe. W∏aÊnie zakoƒczyli
wieczór rodzinny ze swoim ma∏ym dzieckiem. W g∏owie zaÊwita∏a mi myÊl, ˝e
by∏oby dobrze, gdybyÊmy razem z ˝onà zacz´li organizowaç wieczory rodzinne,
aby [...] by∏o to ju˝ nawykiem, kiedy sami zostaniemy rodzicami. Póêniej nasi
gospodarze z wielkà ochotà pokazali nam swojà Ksi´g´ Pami´ci, w której zebrali
wiele nazwisk przodków z obu stron swojej rodziny. Przypomnia∏o mi si´, ˝e
min´∏o wiele czasu od chwili, kiedy zaglàda∏em do mojej w∏asnej Ksi´gi Pami´ci.

Po lekcji zabrali nas na os∏oni´tà werand´ na ty∏ach domu, gdzie w pojemnikach
po lodach przechowywali zbo˝e, cukier, màk´ i inne produkty — zapasy jedzenia
na ca∏y rok. A mi si´ wydawa∏o, ˝e poniewa˝ jesteÊmy studentami, to ta rada nas
nie dotyczy! W tym momencie odczuwa∏em ogromnà pokor´. Przyszed∏em, ˝eby
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ich nauczaç, ale to ka˝da rzecz, jakà oni robili, by∏a lekcjà dla mnie. Kiedy wycho-
dziliÊmy, zobaczy∏em wiszàce ko∏o drzwi zdj´cie Êwiàtyni. Przypomnia∏o mi si´, ˝e
Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏, ˝e ka˝da rodzina Âwi´tych w Dniach
Ostatnich powinna mieç na honorowym miejscu w swoim domu zdj´cie Êwiàtyni
i przypomnia∏em sobie, ˝e u nas go nie by∏o. [...]

Wróci∏em do domu przepe∏niony duchem pokuty. W broszurce misyjnej znalaz-
∏em malutkie zdj´cie Êwiàtyni w Szwajcarii, wycià∏em je i powiesi∏em na Êcianie.
Od tamtej pory w naszym domu zawsze wisi zdj´cie Êwiàtyni. Za ka˝dym razem,
kiedy na nie patrz´, myÊl´ o tej m∏odej, nawróconej parze, która nauczy∏a nas, co
to znaczy ‘podà˝aç za prorokiem’” (przemówienie z konferencji palika Bountiful
Mueller Park, 17 stycz. 1999).

4. Prorocy dni ostatnich przyk∏adem mi∏oÊci Chrystusowej.

PodkreÊl, ˝e Prezydenci KoÊcio∏a s∏u˝à bliênim bezinteresownie i z wielkà mi∏oÊcià.
Mo˝emy si´ wiele nauczyç z ich przyk∏adu.

Opowiedz poni˝szà histori´ z ˝ycia Proroka Józefa Smitha:

John Lyman Smith i jego rodzina przybyli do Nauvoo, gdy Âwi´ci dopiero zaczy-
nali si´ tam osiedlaç. Jedynym miejscem, jakie znaleêli, gdzie mogliby si´ zatrzy-
maç, by∏a stajnia zbudowana z drewnianych bali. Wkrótce wszyscy cz∏onkowie
rodziny, poza matkà, rozchorowali si´ z powodu mieszkania w tej podmok∏ej,
otoczonej bagnami okolicy. John Lyman Smith tak opisa∏ to doÊwiadczenie:

„Prorok Józef Smith i jego brat Hyrum odwiedzili nas i udzielili nam wszystkim
b∏ogos∏awieƒstwa, ojciec majaczy∏ w goràczce. Ich s∏owa by∏y dla nas wielkim
pocieszeniem, gdy˝ powiedzieli w imi´ Pana ‘odzyskacie zdrowie’. Wychodzàc z
tej rudery, Józef za∏o˝y∏ swoje buty na stopy mojego ojca, wskoczy∏ na konia i
boso odjecha∏ do domu. Nast´pnego dnia Józef przeniós∏ ojca do w∏asnego domu
i troszczy∏ si´ tam o niego, dopóki nie wyzdrowia∏” (cytowane w Stories about
Joseph Smith the Prophet: A Collection of Incidents Related by Friends Who Knew Him,
zeb. Edwin F. Parry [1934], 33–34).

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o opowiedzenie historii o tym, jak Starszy
Spencer W. Kimball pomóg∏ na lotnisku matce z dzieçmi (Nasze dziedzictwo).

Po prezentacji ucznia opowiedz poni˝szà histori´ o Prezydencie Gordonie B.
Hinckleyu:

W paêdzierniku 1998 roku huragan spowodowa∏ wielkie zniszczenia w Ameryce
Ârodkowej. KoÊció∏ wys∏a∏ na miejsce du˝e transporty ˝ywnoÊci i zaopatrzenia.
Prezydent Gordon B. Hinckley czu∏, ˝e powinien pojechaç do Hondurasu i
Nikaragui, aby spotkaç si´ z mieszkajàcymi tam ludêmi i dodaç im otuchy. Póêniej,
podczas przemówienia bo˝onarodzeniowego Prezydent Hinckley opowiada∏ o
poznanej podczas tej podró˝y dwuletniej dziewczynce, która straci∏a oboje rodzi-
ców. Jej mama zmar∏a kilka miesi´cy wczeÊniej. Kiedy uderzy∏ huragan, ojciec
ustawi∏ w domu piramid´ z mebli, aby ustrzec si´ przed podnoszàcà si´ wodà.

Prezydent Hinckley powiedzia∏, ˝e ojciec „wzià∏ ma∏y materac i umieÊci∏ go na
samym szczycie, a nast´pnie po∏o˝y∏ na nim [swojà córeczk´]. Z powodu tego
goràczkowego i rozpaczliwego wysi∏ku, dosta∏ wylewu i zmar∏. [...] Nikt nie wie-
dzia∏ o dziewczynce, a˝ dwa dni póêniej pewien m∏ody m´˝czyzna zajrza∏ do
tego opuszczonego domu i odnalaz∏ jà ˝ywà. Ostro˝nie Êciàgnà∏ jà na dó∏ i
zaniós∏ do biskupa i jego ˝ony. To tam jà zobaczyliÊmy. [...]
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Mam nadzieje, ˝e w ten Êwiàteczny czas, czas bez prezentów dla ludzi, którzy
tak wiele stracili, ta ma∏a sierotka dostanie choç cukierka, coÊ s∏odkiego i smacz-
nego. Musz´ tego dopilnowaç.

Niech Bóg b∏ogos∏awi wszystkich ludzi, [...] aby ich serca by∏y otwarte, a r´ce
wyciàgni´te, by nieÊç pomoc tym, którzy sà w potrzebie” (Church News, 12 grudz.
1998, 4).

• Co robi na was wra˝enie w post´powaniu tych proroków? Czego mo˝emy si´
nauczyç z ich przyk∏adu?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e jesteÊmy prowadzeni s∏owem Bo˝ym, danym przez Jego proroka. Kiedy
s∏uchamy rad proroka i post´pujemy zgodnie z jego wskazówkami, otrzymujemy
przewodnictwo oraz si∏´, konieczne, by sprostaç wyzwaniom naszych czasów.
Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych
podczas lekcji.

Uczniowie mogà odÊpiewaç „Dzi´kujemy Ci Bo˝e za proroka” (Hymny oraz pie-
Êni dla dzieci, 47). Mo˝esz te˝ poprosiç o jego odÊpiewanie wyznaczonego ucznia
lub grup´ uczniów.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ 1. Prorok nigdy nie sprowadzi nas na z∏à drog´

PodkreÊl, ˝e mo˝emy mieç ca∏kowità pewnoÊç, ˝e prorok wyznaczony przez
Boga b´dzie zawsze prowadzi∏ nas w∏aÊciwà drogà.

S∏u˝àc w Kworum Dwunastu, Starszy Ezra Taft Benson naucza∏: „Zwa˝ajcie na
Proroka, gdy˝ Pan nigdy nie pozwoli, aby Jego Prorok sprowadzi∏ ten KoÊció∏ na
manowce” (w: Conference Report, paêdz. 1966, 123 lub Improvement Era, list.
1966, 1145).

S∏u˝àc jako doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, Prezydent Joseph F. Smith
naucza∏: „JeÊli [Prezydent KoÊcio∏a] sta∏by si´ niewierny, Bóg usunà∏by go z jego
miejsca. Âwiadcz´, w imi´ Boga Izraela, ˝e nie pozwoli On, aby ten, którego wybra∏,
by sta∏ na czele KoÊcio∏a, przekracza∏ Jego prawa i dopuszcza∏ si´ odst´pstwa; w
momencie, gdy wstàpi∏by on na Êcie˝k´, która z czasem by do tego doprowadzi∏a,
zosta∏by przez Boga zabrany. Dlaczego? Poniewa˝ zezwolenie, aby niegodziwy cz∏o-
wiek zajmowa∏ t´ pozycj´, by∏oby równoznaczne z zezwoleniem, by zanieczyÊciç
êród∏o, a na to On nigdy nie zezwoli” (Gospel Doctrine, wyd. 5 [1939], 44–45).

2. Proroctwa i objawienia o wojnach

Dyskutujàc na temat roli proroka, mo˝ecie przeczytaç z uczniami NiP 87. To obja-
wienie zosta∏o dane przez Józefa Smitha w 1832 roku. Jest to przepowiednia amery-
kaƒskiej wojny domowej, która wybucha∏a w Stanach Zjednoczonych w 1861 roku.

3. „Stra˝nicy na wie˝y” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Stra˝nicy na wie˝y”; pro-
jekcja trwa 4 minuty.

4. Zas∏ugi Prezydentów KoÊcio∏a w dniach ostatnich

Poka˝ portrety Prezydentów KoÊcio∏a w dniach ostatnich (62575; Ewangelia w
malarstwie 401, 507–20; zob tak˝e str. 229). JeÊli b´dziesz korzystaç z obrazów z
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biblioteki w domu spotkaƒ lub z zestawu Ewangelia w malarstwie, mo˝esz umie-
Êciç przy ka˝dym portrecie nazwisko danego proroka oraz daty, kiedy s∏u˝y∏ on
jako Prezydent KoÊcio∏a, jak pokazano na stronie 229.

PoproÊ uczniów, aby spojrzeli na „Chronologi´ Historii KoÊcio∏a” (strony 284–285
w tym podr´czniku oraz strony 28–30 w Podr´czniku do studiowania dla ucznia).
WyjaÊnij, ˝e jest to bardzo pomocne êród∏o informacji na temat g∏ównych zas∏ug
poszczególnych Prezydentów KoÊcio∏a.

Józef Smith Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff
1830–1844 1847–1877 1880–1887 1889–1898

Lorenzo Snow Joseph F. Smith Heber J. Grant George Albert Smith
1898–1901 1901–1918 1918–1945 1945–1951

David O. McKay Joseph Fielding Smith Harold B. Lee Spencer W. Kimball
1951–1970 1970–1972 1972–1973 1973–1985

Ezra Taft Benson Howard W. Hunter Gordon B. Hinckley
1985–1994 1994–1995 1995–
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38
„Na mój w∏asny sposób”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu zasad duchowego i doczesnego dobrobytu, i
podj´ciu zobowiàzania, aby byli w wi´kszym stopniu samowystarczalni oraz s∏u-
˝yli biednym i potrzebujàcym.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18 oraz pozo-
sta∏e fragmenty pism Êwi´tych odnoszàce si´ do tej lekcji.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 9.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych infor-
macji z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. Ustanowienie programu pomocy wzajemnej (str. 108–109).
b. Pomoc udzielona Europie po II wojnie Êwiatowej (od ostatniego akapitu na

stronie 111 do po∏owy strony 114).

4. JeÊli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi przy-
nieÊ na lekcj´ plecak lub torb´. PrzynieÊ tak˝e kilka du˝ych kamieni z przy-
czepionymi do nich napisami: Brak wiary, Lenistwo, Brak wykszta∏cenia, D∏ugi,
Zaniedbanie przygotowania si´ na przysz∏oÊç.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

PoproÊ jednego z uczniów, aby za∏o˝y∏ plecak lub podniós∏ torb´, które przynio-
s∏eÊ na lekcj´ (zob. „Przygotowanie”, punkt 4). WyjaÊnij, ˝e wiele osób niepo-
trzebnie dêwiga przez ca∏e ˝ycie ci´˝kie brzemiona. Zacznij po kolei wk∏adaç
kamienie do plecaka lub torby, omawiajàc, dlaczego ka˝dy z nich mo˝e byç ci´-
˝arem. Kiedy w∏o˝ysz ostatni kamieƒ, poproÊ ucznia, aby powiedzia∏, jak ci´˝kie
sta∏y si´ plecak lub torba.

Teraz zacznij po kolei wyjmowaç kamienie. WyjaÊnij, ˝e kiedy bierzemy na sie-
bie odpowiedzialnoÊç za pozbycie si´ niektórych z tych ci´˝arów, nasze ˝ycie
staje si´ lepsze.

WyjaÊnij, ˝e prorocy w dniach ostatnich zawsze nauczali o tym, jak wa˝na jest
samowystarczalnoÊç i pomaganie potrzebujàcym. Ta lekcja mówi o tych w∏aÊnie
zasadach oraz o programie pomocy wzajemnej KoÊcio∏a, który zach´ca cz∏on-
ków do ich stosowania.



Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych przez ciebie zasad.

1. Rozwijanie samowystarczalnoÊci w sprawach duchowych.

• Przeczytaj z uczniami NiP 38:30. Czego ten werset uczy nas na temat znacze-
nia samowystarczalnoÊci? W jaki sposób przekonaliÊcie si´ o prawdziwoÊci tej
rady we w∏asnym ˝yciu?

• Co to znaczy byç samowystarczalnym w odniesieniu do spraw duchowych?
(PowinniÊmy staraç si´ ze wszystkich si∏ rozwijaç si∏´ duchowà, dzi´ki której
b´dziemy mogli rozwiàzywaç trudne, ˝yciowe problemy oraz wzmacniaç
innych, kiedy znajdà si´ w duchowej potrzebie). Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy
byli duchowo samowystarczalni?

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:

„JesteÊmy nauczani, aby robiç roczne zapasy jedzenia, ubraƒ i, jeÊli to mo˝liwe,
paliwa — w domu. [...] Czy nie dostrzegamy, ˝e ta sama zasada odnosi si´ do
natchnienia i objawieƒ, do rozwiàzywania problemów, otrzymywania porad i
przewodnictwa? W ka˝dym domu powinny one stanowiç êród∏o zapasów. [...]

JeÊli utracimy naszà emocjonalnà i duchowà niezale˝noÊç, naszà samowystar-
czalnoÊç, mo˝emy zostaç os∏abieni w taki sam sposób, lub nawet bardziej, jak
gdy tracimy niezale˝noÊç materialnà” (w: Conference Report, kwiec. 1978,
136–137 lub Ensign, maj, 1978, 91–92).

• W jaki sposób mo˝emy staç si´ bardziej samowystarczalni odnoÊnie spraw
duchowych?

• W jaki sposób rodzice mogà pomóc swoim dzieciom nauczyç si´ duchowej
samowystarczalnoÊci?

2. Rozwijanie samowystarczalnoÊci w sprawach doczesnych.

• Co to znaczy byç samowystarczalnym w odniesieniu do spraw doczesnych?
(PowinniÊmy wykorzystywaç b∏ogos∏awieƒstwa, jakie da∏ nam Pan, aby dbaç
o siebie i nasze rodziny. JeÊli jesteÊmy fizycznie i emocjonalnie zdolni do
tego, by troszczyç si´ o samych siebie i naszà rodzin´, nie powinniÊmy prze-
rzucaç tej odpowiedzialnoÊci na kogoÊ innego). Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy
byli materialnie samowystarczalni?

• W jaki sposób mo˝emy staç si´ bardziej samowystarczalni odnoÊnie spraw
doczesnych? (Przyk∏adowe odpowiedzi: nauczyç si´ pracowaç efektywnie,
robiç zapasy jedzenia i innych produktów niezb´dnych, gdy znajdziemy si´ w
potrzebie, rozsàdnie zarzàdzaç pieni´dzmi oraz zdobywaç dobre wykszta∏ce-
nie. Wykorzystaj poni˝sze informacje podczas dyskusji lub wzbogaç nimi
odpowiedzi uczniów. Informacje na temat zdobywania dobrego wykszta∏cenia
znajdziesz w lekcji 23).

Praca

WyjaÊnij, ˝e wkrótce po przybyciu do Doliny Salt Lake, Prezydent Brigham Young
nazwa∏ t´ okolic´ Deseret. S∏owo to pochodzi z Ksi´gi Mormona i oznacza „pszczo-
∏y” (Eter 2:3). Prezydent Young pragnà∏, aby Âwi´ci byli pracowici w swoim nowym
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domu i razem dzia∏ali na rzecz wspólnego dobra tak, jak czynià to pszczo∏y.
PowinniÊmy mieç w naszym ˝yciu taki sam stosunek do pracy.

• Przeczytaj z uczniami NiP 42:42 oraz 56:17. Jakie ostrze˝enie da∏ Pan tym,
którzy decydujà si´ na bezczynnoÊç? Jakà wartoÊç ma praca w naszym ˝yciu?
(Zob. poni˝szy cytat). W jaki sposób praca b∏ogos∏awi wasze ˝ycie? W jaki
sposób poznaliÊcie wartoÊç pracy? W jaki sposób doroÊli mogà nauczyç dzieci
wartoÊci pracy?

„Aby staç si´ samowystarczalnym, cz∏owiek musi pracowaç. Praca to wysi∏ek
fizyczny, umys∏owy lub duchowy. Jest to podstawowe êród∏o szcz´Êcia, poczu-
cia w∏asnej wartoÊci oraz powodzenia. Poprzez prac´ ludzie osiàgajà w swoim
˝yciu wiele dobrych rzeczy” (Church Handbook of Instructions, tom 2: Priesthood
and Auxiliary Leaders [1998], 257).

• Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Praca to zawsze
duchowa koniecznoÊç, nawet jeÊli dla niektórych nie wià˝e si´ z konieczno-
Êcià finansowà” (w: Conference Report, kwiec. 1998, 50 lub Ensign, maj 1998,
38). Dlaczego praca jest dla nas wa˝na zarówno pod wzgl´dem duchowym
jak i doczesnym?

Zapasy jedzenia i innych potrzebnych produktów

WyjaÊnij, ˝e od wielu lat prorocy w dniach ostatnich mówià nam, abyÊmy, jeÊli
jest to mo˝liwe, mieli zgromadzony zapas jedzenia i innych podstawowych
artyku∏ów wystarczajàcych na rok. Kiedy post´pujemy zgodnie z tym nakazem,
stajemy si´ bardziej samowystarczalni, gdy˝ mo˝emy zadbaç o siebie, kiedy
znajdziemy si´ w potrzebie.

Church Handbook of Instructions [KoÊcielny podr´cznik instrukcji] wyjaÊnia:

„Przywódcy KoÊcio∏a nie dali okreÊlonej listy produktów, jakie nale˝y mieç w
zapasie. Zamiast tego zasugerowali, by cz∏onkowie KoÊcio∏a rozpocz´li groma-
dzenie produktów, które by∏yby potrzebne do zachowania ich przy ˝yciu, gdyby
nie mieli nic innego do jedzenia. [...]

Dzi´ki uwa˝nemu planowaniu wi´kszoÊç cz∏onków KoÊcio∏a mo˝e zrobiç roczne
zapasy podstawowych produktów potrzebnych do prze˝ycia. Jednak˝e niektórzy
cz∏onkowie nie majà pieni´dzy lub miejsca na takie zapasy, a gdzieniegdzie prawo
zakazuje przechowywania rocznych zapasów jedzenia. Cz∏onkowie ci powinni
mieç takie zapasy, na jakie pozwalajà im ich warunki. Wszyscy cz∏onkowie mogà
zapewniç sobie dodatkowà ochron´, uczàc si´, jak wytwarzaç i przygotowywaç
podstawowe produkty ˝ywnoÊciowe” (Tom 2, 258).

• Jakie podstawowe produkty ˝ywnoÊciowe mo˝na przechowywaç w waszej
okolicy? Co sami zrobiliÊcie lub co zrobili inni, aby zgromadziç zapasy jedze-
nia? W jaki sposób posiadanie wystarczajàcych zapasów ˝ywnoÊci mo˝e byç
zarówno b∏ogos∏awieƒstwem duchowym jak i doczesnym?

Zabezpieczenie finansowe

Aby byç samowystarczalnymi, wa˝ne jest, abyÊmy umieli w∏aÊciwie zarzàdzaç
swoimi pieni´dzmi. Nierozsàdne zarzàdzanie pieni´dzmi mo˝e prowadziç do
wielu problemów osobistych i rodzinnych.

232



• W jaki sposób mo˝emy staç si´ bardziej samowystarczalni w sprawach finanso-
wych? W jaki sposób rodzice mogà nauczaç swoje dzieci finansowej samowy-
starczalnoÊci?

Church Handbook of Instructions [KoÊcielny podr´cznik instrukcji] wyjaÊnia:
„Aby staç si´ samowystarczalnymi w zarzàdzaniu finansami, cz∏onkowie
KoÊcio∏a powinni p∏aciç dziesi´cin´ oraz ofiary, unikaç niepotrzebnych d∏u-
gów, oszcz´dzaç na przysz∏oÊç oraz wywiàzywaç si´ ze wszystkich podj´tych
zobowiàzaƒ. Cz∏onkowie powinni równie˝ oszcz´dnie wykorzystywaç wszel-
kie Êrodki, jakimi dysponujà, ∏àcznie z czasem, i unikaç ich marnotrawienia”
(Tom 2, 258).

• W jaki sposób p∏acenie dziesi´ciny mo˝e nam pomóc w lepszym zarzàdzaniu
naszymi Êrodkami?

• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy unikali zaciàgania zb´dnych d∏ugów? Jakie
metody pomagajà wam unikaç d∏ugów lub je sp∏acaç?

Prezydent Gordon B. Hinckley ostrzega∏ przed niebezpieczeƒstwami, jakie
niesie ze sobà zad∏u˝enie:

„Nalegam, abyÊcie wydawali skromnie, abyÊcie powÊciàgali ch´ç do zakupów,
aby uniknàç, na ile to mo˝liwe, popadni´cia w d∏ugi. Sp∏açcie wasze po˝yczki
tak szybko, jak si´ da i uwolnijcie si´ z tej niewoli. [...]

[...] JeÊli sp∏aciliÊcie swoje zobowiàzania i od∏o˝ycie coÊ w zapasie, nawet jeÊli jest
tego niewiele, gdy nad waszà g∏owà rozszaleje si´ burza, b´dziecie mieli schro-
nienie dla waszych ˝on i dzieci oraz pokój w waszych sercach” (w: Conference
Report, paêdz. 1998, 72 lub Ensign, list. 1998, 54).

3. Troszczenie si´ o potrzebujàcych.

W Naukach i Przymierzach Pan wielokrotnie podkreÊla znaczenie troski o potrze-
bujàcych. Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych. OkreÊlcie,
czego ka˝dy fragment naucza odnoÊnie naszego obowiàzku, by troszczyç si´ o
potrzebujàcych.

a. NiP 42:30–31. (Kiedy udzielamy naszych dóbr biednym, czynimy to Panu).

b. NiP 44:6. (Musimy „odwiedzaç biednych i potrzebujàcych, i s∏u˝yç im
pomocà, aby im ul˝yç”).

c. NiP 52:40. (JeÊli nie pami´tamy o biednych, potrzebujàcych, chorych i cier-
piàcych, nie jesteÊmy uczniami Zbawiciela).

d. NiP 56:16. (JeÊli jesteÊmy bogaci i nie dzielimy si´ z biednymi, nasze bogactwa
stoczà nasze dusze).

e. NiP 88:123. (PowinniÊmy kochaç si´ nawzajem, jak wymaga tego ewangelia).

f. NiP 104:18. (JeÊli nie udzielimy z naszej obfitoÊci biednym, b´dziemy cierpieç
m´ki poÊród niegodziwych).

• W NiP 104:13–18 Pan wyjaÊnia Swój sposób zaspokajania doczesnych potrzeb
Swoich dzieci. Jak na „w∏asny sposób” Pan troszczy si´ o biednych? Co jest
naszym obowiàzkiem, kiedy otrzymujemy z obfitoÊci Pana? (Zob. tak˝e Jakub
2:17–19).

Lekcja 38
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WyjaÊnij, ˝e troszczenie si´ o biednych i potrzebujàcych na „w∏asny sposób”
Pana oznacza pomaganie tym, którzy sà w potrzebie, poprzez dawanie z tego,
co sami otrzymaliÊmy od Boga. Oznacza to dawanie z w∏asnej woli i z mi∏oÊcià,
majàc wiedz´, ˝e Ojciec w Niebie jest êród∏em wszystkich b∏ogos∏awieƒstw oraz,
˝e mamy obowiàzek wykorzystywaç je w s∏u˝bie innym. Osoby, które otrzy-
majà takà pomoc, powinny jà przyjàç z wdzi´cznoÊcià. Powinny jà wykorzy-
staç, by uwolniç si´ od cià˝àcych na nich ograniczeƒ i zyskaç wi´kszà zdolnoÊç,
by osiàgnàç swój pe∏en potencja∏. Nast´pnie zaÊ powinny wyciàgnàç pomocnà
d∏oƒ do innych.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujemy, kiedy udzielamy pomocy potrzebujà-
cym? W jaki sposób zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni, kiedy inni pomogli wam,
gdy byliÊcie w potrzebie?

WyjaÊnij, ˝e istnieje wiele sposobów na to, by pomagaç potrzebujàcym. KoÊció∏
daje nam mo˝liwoÊç pomagania w sposób zorganizowany, mo˝emy tak˝e nieÊç
pomoc ludziom wokó∏ nas na nasz w∏asny, cichy sposób.

• Jednym ze sposobów pomagania potrzebujàcym jest p∏acenie ofiar postnych.
W jaki sposób wykorzystuje si´ ofiary postne, aby troszczyç si´ o biednych?
(Biskup mo˝e wykorzystaç je, by zapewniç potrzebujàcym jedzenie, schronie-
nie, ubranie oraz inne rzeczy).

• Jak hojni powinniÊmy byç p∏acàc ofiary postne? (Zob. poni˝szy cytat). Dlaczego
wa˝ne jest, abyÊmy p∏acili ofiary postne?

„KoÊció∏ wyznaczy∏ na dzieƒ postu jednà niedziel´ w miesiàcu. W tym dniu
cz∏onkowie KoÊcio∏a obywajà si´ bez jedzenia i picia przez dwa kolejne
posi∏ki. Oddajà [...] KoÊcio∏owi ofiar´ postnà, której wartoÊç wynosi co naj-
mniej wartoÊç jedzenia, które by spo˝yli. Je˝eli to mo˝liwe, cz∏onkowie
powinni byç bardzo hojni i dawaç o wiele wi´cej ni˝ wartoÊç dwóch posi∏-
ków” (Church Handbook of Instructions, tom 2, 256).

Wi´cej informacji na temat postu i p∏acenia ofiar postnych znajduje si´ w lekcji 17.

Kolejnà okazjà stworzonà przez KoÊció∏ do niesienia pomocy potrzebujàcym jest
zorganizowana pomoc humanitarna. Od wielu lat KoÊció∏ anga˝uje si´ w akcje
niesienia pomocy humanitarnej oraz propaguje zasad´ samowystarczalnoÊci na
ca∏ym Êwiecie. Pomoc ta jest udzielana zarówno cz∏onkom jak i osobom nie
nale˝àcym do KoÊcio∏a, aby mogli oni uporaç si´ z wyniszczajàcymi skutkami
biedy, wojen i naturalnych katastrof.

• W jaki sposób indywidualni cz∏onkowie mogà wspieraç finansowo fundusz
pomocy humanitarnej KoÊcio∏a? (Wype∏niajàc odpowiednià rubryk´ na for-
mularzu dziesi´ciny. Mo˝esz pokazaç uczniom jeden z takich formularzy).
W jaki sposób pomoc humanitarna organizowana przez KoÊció∏ b∏ogos∏awi
potrzebujàcych? 

Prezydent Thomas S. Monson opowiedzia∏ o niektórych skutkach niesienia
przez KoÊció∏ pomocy humanitarnej:

„W 1992 roku we wschodnie wybrze˝e Florydy uderzy∏ siejàcy spustoszenie
huragan, znaczàc swojà drog´ szlakiem zgliszczy, zniszczonych domów, pozry-
wanych dachów i ludzkim g∏odem. Nasi cz∏onkowie ruszyli z pomocà. Sprzàtano
i remontowano dom po domu, a wszystko to bez zap∏aty. Nie mia∏o znaczenia
wyznanie czy kolor skóry w∏aÊciciela domu. [...]
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Daleko, u podnó˝a zachodnich zboczy góry Kenia, wzd∏u˝ obrze˝a regionu
Wielkich Rowów Afrykaƒskich, ludzie mogà teraz ugasiç pragnienie czystà
wodà. Projekt doprowadzenia wody zdatnej do picia odmieni∏ ˝ycie ponad
1100 rodzin. Gdy na poczàtku dowiedzieliÊmy si´ o potrzebie doprowadzenia
tam czystej wody, uda∏o nam si´ pomóc sfinansowaç projekt we wspó∏pracy z
TechnoServe — prywatnà organizacjà zrzeszajàcà wolontariuszy. Dzi´ki pracy
mieszkaƒców wioski, woda pitna p∏ynie ponad 40 kilometrami rur do domów
na obszarze, gdzie znajduje si´ 15 osad. To proste b∏ogos∏awieƒstwo posiadania
czystej, nadajàcej si´ do picia wody przywodzi na myÊl s∏owa Pana: ‘Pragnà∏em,
a daliÊcie mi piç’ [Ew. Mateusza 25:35]” („Our Brothers’ Keepers”, Ensign, czerw.
1998, 37).

• Oprócz mo˝liwoÊci stwarzanych przez KoÊció∏ powinniÊmy te˝ sami szukaç
sposobów, aby b∏ogos∏awiç potrzebujàcych wokó∏ siebie. Przeczytaj z uczniami
NiP 58:26–28. Jak mo˝emy odnieÊç ten fragment do naszych w∏asnych staraƒ,
aby s∏u˝yç biednym i potrzebujàcym?

• Jakie przeszkody mo˝emy napotkaç, gdy troszczymy si´ o biednych i potrzebu-
jàcych? Jak mo˝emy je pokonaç?

4. Program pomocy wzajemnej KoÊcio∏a.

WyjaÊnij, ˝e w 1936 roku, pod natchnieniem Pana, Rada Prezydenta KoÊcio∏a usta-
nowi∏a koÊcielny program pomocy wzajemnej, który w zorganizowany sposób pro-
paguje samowystarczalnoÊç i niesie pomoc potrzebujàcym. PoproÊ wyznaczonego
wczeÊniej ucznia o opowiedzenie o poczàtkach programu pomocy wzajemnej na
podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo.

Aby podkreÊliç cele koÊcielnego programu pomocy wzajemnej, mo˝esz przyto-
czyç poni˝sze oÊwiadczenie Rady Prezydenta KoÊcio∏a:

„Naszym nadrz´dnym celem by∏o zorganizowanie, na tyle, na ile to mo˝liwe, sys-
temu, dzi´ki któremu uda∏oby si´ nam ukróciç przekleƒstwo lenistwa, pozbyç si´
zasi∏ków i ponownie zaszczepiç poÊród naszego ludu zasady niezale˝noÊci, praco-
witoÊci, zapobiegliwoÊci oraz poszanowania dla samego siebie. Celem KoÊcio∏a
jest pomoc ludziom, aby sami mogli sobie pomóc. Praca musi ponownie zajàç
zaszczytne miejsce nadrz´dnej zasady, która rzàdzi ˝yciem cz∏onków KoÊcio∏a”
(w: Conference Report, paêdz. 1936, 3).

• W jaki sposób koÊcielny program pomocy wzajemnej przyczynia si´ do
wype∏nienia tych celów?

WyjaÊnij, ˝e pomoc, jakiej KoÊció∏ udzieli∏ Europie po II wojnie Êwiatowej, jest
natchnionym przyk∏adem tego, w jaki sposób koÊcielny program pomocy wza-
jemnej mo˝e b∏ogos∏awiç wielu ludzi. PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o
opowiedzenie, w jaki sposób koÊcielny program pomocy wzajemnej b∏ogos∏awi∏
potrzebujàcych w Europie na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo.

• Co uderza was w wysi∏ku ludzi, którzy brali udzia∏ w realizacji tych projektów?
W jaki sposób mo˝emy podà˝aç za ich przyk∏adem?

Podsumowanie PodkreÊl, jak wa˝na jest samowystarczalnoÊç oraz pomaganie biednym i potrzebu-
jàcym. Mo˝esz z∏o˝yç swoje Êwiadectwo o tym, jak pos∏uszeƒstwo tym zasadom
b∏ogos∏awi twoje ˝ycie.

Lekcja 38
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Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç pro-

ponowany plan lekcji.

1. Wykszta∏cenie jest niezb´dne, aby byç samowystarczalnym

PodkreÊl, ˝e cz∏onkom KoÊcio∏a zawsze radzono, aby zdobywali mo˝liwie najlep-
sze wykszta∏cenie. Pierwsi Âwi´ci w tej dyspensacji dok∏adali wielu staraƒ, aby
poszerzyç swojà wiedz´. Przez pierwszy rok w Dolinie Salt Lake szko∏a dla dzieci
mieÊci∏a si´ w namiocie. Póêniej przywódcy KoÊcio∏a nakazali, aby szko∏a
powsta∏a w ka˝dym okr´gu. W 1850 r. zosta∏ za∏o˝ony Uniwersytet Deseret.
Dodatkowe informacje na temat znaczenia wykszta∏cenia dla rozwoju samowy-
starczalnoÊci znajdujà si´ w lekcji 23.

2. „Troszczenie si´ o potrzebujàcych” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie prezentacji „Troszczenie si´ o potrzebu-
jàcych”; projekcja trwa 7 minut.
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Lekcja 

39
„Serca dzieci zwrócà
si´ ku ojcom”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu potrzeby poszukiwania swoich przodków i
otrzymania w ich imieniu obrz´dów kap∏aƒskich.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 2; 110:13–16; 138; Józef Smith — Historia 1:37–39.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 8 i 9.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Z wyprzedzeniem przydziel nast´pujàce zadania:

a. PoproÊ jednego z uczniów, aby przygotowa∏ streszczenie historii o biskupie
Henrym Ballardzie i jego córce z podr´cznika Nasze dziedzictwo.

b. PoproÊ innego ucznia o przygotowanie si´ do krótkiego opowiedzenia o
objawieniu, jakie Prezydent Wilford Woodruff otrzyma∏ na temat odszuki-
wania historii naszych rodzin oraz piecz´towania dzieci do ich rodziców
(zob. drugi, ca∏y akapit na stronie 101 w podr´czniku Nasze dziedzictwo).

c. PoproÊ jednego lub dwóch uczniów, ˝eby przygotowali si´ do krótkiego
przedstawienia swoich doÊwiadczeƒ z wykonywania obrz´dów kap∏aƒskich
w imieniu zmar∏ych. PoproÊ tych uczniów, by opowiedzieli, jakie uczucia
˝ywili w stosunku do osób, za które wykonywali obrz´dy.

d. PoproÊ ucznia o przygotowanie si´ do krótkiego opowiedzenia o proroctwie
Prezydenta Josepha F. Smitha, ˝e nadejdzie czas, kiedy ziemia b´dzie
„usiana Êwiàtyniami” (zob. rozdzia∏ 9 w podr´czniku Nasze dziedzictwo).

4. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze ilustracje, przygotuj si´, by móc wykorzystaç je
podczas lekcji: Eliasz przywraca moc piecz´towania rodzin na wiecznoÊç
(Ewangelia w malarstwie 417); Wilford Woodruff (Ewangelia w malarstwie
509); Joseph F. Smith (Ewangelia w malarstwie 511) oraz Gordon B. Hinckley
(63001; Ewangelia w malarstwie 520). Zamiast wykorzystywaç poszczególne
portrety Prezydentów Woodruffa, Smitha i Hinckleya, mo˝esz wykorzystaç
obraz z Prorokami w Dniach Ostatnich (62575; Ewangelia w malarstwie 506).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝szà histori´
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Frederick William Hurst pracowa∏ w Australii jako górnik wydobywajàcy z∏oto,
kiedy po raz pierwszy us∏ysza∏ nauki misjonarzy Âwi´tych w Dniach Ostatnich o
przywróconej ewangelii. On i jego brat Charles zostali ochrzczeni w styczniu 1854
roku. Próbowa∏ pomagaç w nawróceniu si´ innym cz∏onkom swojej rodziny, lecz
odrzucili oni zarówno jego, jak i prawdy, których naucza∏.



Cztery lata po przystàpieniu do KoÊcio∏a Fred osiad∏ w Salt Lake City i s∏u˝y∏
wiernie jako misjonarz w wielu ró˝nych krajach. Pracowa∏ równie˝ jako malarz
w Âwiàtyni Salt Lake.

W jednym z ostatnich zapisów, jakie poczyni∏ w swym pami´tniku, napisa∏:
„Oko∏o 1 marca 1893 roku, kiedy wszyscy udali si´ ju˝ na spoczynek, zosta∏em
sam w jadalni. Siedzia∏em przy stole, gdy, ku memu wielkiemu zdumieniu, do
pokoju wszed∏ mój starszy brat Alfred, usiad∏ przy stole naprzeciwko mnie i
uÊmiechnà∏ si´. Powiedzia∏em do niego (gdy˝ wyglàda∏ tak prawdziwie):
‘Kiedy przyjecha∏eÊ do Utah?’

Odpowiedzia∏: ‘Przyby∏em w∏aÊnie ze Âwiata Duchów, to, co widzisz, to nie moje
cia∏o, gdy˝ le˝y ono w grobie. Chc´ ci powiedzieç, ˝e, kiedy by∏eÊ na misji, opo-
wiedzia∏eÊ mi wiele rzeczy na temat Ewangelii, ˝ycia po Êmierci i o tym, ˝e Âwiat
Duchów jest tak prawdziwy i namacalny jak ziemia. Nie uwierzy∏em ci wtedy, lecz
kiedy umar∏em, poszed∏em tam i zobaczy∏em to na w∏asne oczy, przekona∏em si´,
˝e mówi∏eÊ prawd´. Poszed∏em na spotkania mormoƒskie’. Podniós∏ r´k´ i z wiel-
kim ˝arem powiedzia∏: ‘Wierz´ w Pana Jezusa Chrystusa z ca∏ego serca. Wierz´ w
wiar´, pokut´ oraz chrzest dla odpuszczenia grzechów, lecz dalej ju˝ nie mog´ si´
posunàç. Polegam na tobie, abyÊ wykona∏ za mnie prac´ w Êwiàtyni. [...] Bacznie
ci si´ przyglàdamy. [...] Wszyscy patrzymy na ciebie jak na naszego przewodnika
w tym wielkim dziele. Pragn´ ci powiedzieç, ˝e jest wiele wspania∏ych duchów,
które sà pogrà˝one w smutku i ˝a∏obie, poniewa˝ ich krewni w KoÊciele nie trosz-
czà si´ o nich i nic dla nich nie robià” (Diary of Frederick William Hurst, wyb.
Samuel H. i Ida Hurst [1961], 204).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie rozmawiaç na temat odkupienia umar-
∏ych, omawiajàc pokrótce prac´ czterech proroków: Eliasza, Prezydenta Wilforda
Woodruffa, Prezydenta Josepha F. Smitha oraz Prezydenta Gordona B. Hinckleya.
Celem tej lekcji jest zdobycie g∏´bszego zrozumienia potrzeby pracy dla odkupie-
nia zmar∏ych. W nast´pnej lekcji omówionych jest kilka sposobów, na jakie
mo˝emy uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. Prorok Eliasz: „Klucze tej dyspensacji sà przekazane w wasze r´ce”.

Nauczaj i omów NiP 2; 110:13–16; 138:47–48; Józef Smith — Historia 1:37–39.
Poka˝ ilustracj´ przedstawiajàcà Eliasza przywracajàcego piecz´tujàcà moc
kap∏aƒstwa.

• Kiedy anio∏ Moroni przyszed∏ do Józefa Smitha, powiedzia∏, ˝e prorok Eliasz
„zasadzi [...] w sercach dzieci obietnice uczynione ojcom” (NiP 2:2, Józef
Smith — Historia 1:39). W tym proroctwie s∏owo ojcowie odnosi si´ do
naszych przodków. Jakie obietnice otrzymali nasi przodkowie?

Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „Jakà˝ obietnic´ uczyniono ojcom,
która mia∏a si´ wype∏niç w ostatnich dniach, gdy serca dzieci zwrócà si´ ku
ojcom? To obietnica, którà Pan da∏ przez Enocha, Izajasza i innych proroków
narodom ziemi, ˝e nadejdzie czas, gdy zmarli zostanà odkupieni” (Doctrines of
Salvation, wyb. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–56], 2:154).
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Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Bóg z∏o˝y∏ te obiet-
nice staro˝ytnym patriarchom — Adamowi, Noemu, Abrahamowi, Izaakowi,
Jakubowi i tak dalej — a my bez wàtpienia z∏o˝yliÊmy je naszym w∏asnym
ojcom i matkom, tym, którzy przyszli na ziemi´ przed przywróceniem ewangelii,
a którym obiecaliÊmy, ˝e dokonamy za nich obrz´dów zbawienia ” (Christ and
the New Covenant [1997], 297).

• 3 kwietnia 1836 roku w Êwiàtyni w Kirtland Prorokowi Józefowi Smithowi i
Oliwierowi Cowdery ukaza∏ si´ prorok Eljasz. Jaki cel przyÊwieca∏ wizycie
Eliasza u Józefa i Oliwiera? (Zob. NiP 110:13–16; zob. tak˝e NiP 2; Józef Smith
— Historia 1:38–39. Przekaza∏ Józefowi Smithowi piecz´tujàcà moc kap∏aƒ-
stwa. Ta moc umo˝liwia zawieranie wiecznych ma∏˝eƒstw, zapiecz´towanie
do rodziców oraz dokonywanie obrz´dów Êwiàtynnych za zmar∏ych).

• Przeczytaj z uczniami Józef Smith — Historia 1:37–39 oraz NiP 138:47–48.
Dlaczego ziemia zosta∏aby „ca∏kiem zniszczona przy [...] przyjÊciu [Pana]”,
gdybyÊmy nie mieli mocy piecz´towania? (Jednym z g∏ównych celów ˝ycia
na ziemi jest ustanowienie wiecznych zwiàzków rodzinnych. By∏oby to nie-
mo˝liwe bez mocy piecz´towania).

Starszy Jeffrey R. Holland naucza∏, ˝e bez mocy piecz´towania „˝adne zwiàzki
rodzinne nie istnia∏yby w wiecznoÊci, a rodzina ludzka zaiste pozosta∏by w
wiecznoÊci pozbawiona ‘korzeni [przodków] i ga∏´zi [potomków]’. Poniewa˝ [...]
zapiecz´towana, zjednoczona, rodzina Boga, która dostàpi∏a celestialnego zba-
wienia, jest ostatecznym celem ˝ycia doczesnego, jakiekolwiek zaniedbanie w
tej mierze by∏oby rzeczywiÊcie przekleƒstwem i sprawi∏oby, ˝e ca∏y plan zbawie-
nia by∏by ‘ca∏kowicie [zniszczony]’” (Christ and the New Covenant, 297–298).

2. Prezydent Wilford Woodruff: „KtoÊ musi ich odkupiç”.

Poka˝ zdj´cie Prezydenta Wilforda Woodruffa. WyjaÊnij, ˝e Prezydent Woodruff
by∏ oddany pracy dla odkupienia zmar∏ych i piecz´towania rodzin na wiecznoÊç.
W czasie jego prezydentury wielu cz∏onków KoÊcio∏a s∏u˝y∏o na misjach genealo-
gicznych, a w 1984 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a nakaza∏a za∏o˝enie towarzy-
stwa genealogicznego (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 8). Wed∏ug Starszego Russela M.
Nelsona z Kworum Dwunastu „wydarzenia tego historycznego roku [1894] spra-
wi∏y, ˝e praca nad historià rodziny i s∏u˝ba w Êwiàtyni sta∏y si´ jednym dzie∏em w
KoÊciele” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 114 lub Ensign, list. 1994, 85).

Wykorzystaj poni˝sze historie, aby nauczaç na temat znaczenia pracy Êwiàtyn-
nej za zmar∏ych i koniecznoÊci dokonania przez ka˝dego z nas zapiecz´towania
do swoich rodziców i przodków.

PilnoÊç pracy Êwiàtynnej za zmar∏ych

PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie historii o biskupie Henrym
Ballardzie i jego córce z podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 8.

WyjaÊnij, ˝e przez pewien czas Prezydent Woodruff s∏u˝y∏ jako prezydent Êwià-
tyni w St. George, Utah. To w tej Êwiàtyni dokonano pierwszych obdarowaƒ za
zmar∏ych w tej dyspensacji (zob. Doctrines of Salvation, 2:171). Podczas s∏u˝by
Prezydenta Woodruffa w Êwiàtyni, odwiedzi∏y go dusze wielu „znamienitych
osób”, które umar∏y. PoproÊ któregoÊ z uczniów, aby przytoczy∏ poni˝szà histo-
ri´ opowiedzianà przez Prezydenta Woodruffa:

Lekcja 39
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„Otoczy∏y mnie dusze zmar∏ych, które pragn´∏y dowiedzieç si´, dlaczego ich nie
odkupiliÊmy. Mówi∏y one: ‘Od kilku lat posiadacie Dom Obdarowaƒ, lecz dla
nas nic nie zosta∏o zrobione. My po∏o˝yliÊmy fundament rzàdów, jakimi si´
teraz cieszycie i [...] pozostaliÊmy wierni im i Bogu’. Byli to ci, którzy podpisali
Deklaracj´ Niepodleg∏oÊci [Stanów Zjednoczonych Ameryki], a czekali na mnie
dwa dni i dwie noce. [...] Natychmiast uda∏em si´ do chrzcielnicy i poprosi∏em
brata McAllistera, aby ochrzci∏ mnie za sygnatariuszy Deklaracji Niepodleg∏oÊci
oraz za pi´çdziesiàt innych znanych osobistoÊci, co razem da∏o liczb´ stu osób,
poÊród których znaleêli si´ John Wesley, Kolumb i inni” (The Discourses of
Wilford Woodruff, wyb. G. Homer Durham [1946], 160–161).

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z tych dwóch historii? (Przyk∏adowe odpowiedzi:
zmarli z niecierpliwoÊcià oczekujà, abyÊmy dokonali za nich obrz´dów i
powinniÊmy gorliwie dok∏adaç wszelkich staraƒ, aby odkupiç zmar∏ych).

S∏u˝àc w Kworum Dwunastu Starszy Wilford Woodruff naucza∏: „Przez ostatnich
tysiàc osiemset lat ludzie ˝yli i umierali nie us∏yszawszy nigdy g∏osu natchnionego
cz∏owieka, nie s∏yszeli kazania Ewangelii, a˝ weszli do Êwiata duchów. KtoÊ musi
ich odkupiç, dokonujàc za nich w ciele tych obrz´dów, których sami nie mogà
dokonaç b´dàc duchami. Aby ta praca by∏a mo˝liwa, musimy mieç Âwiàtynie, w
których si´ ona odbywa” (w Journal of Discourses, 19:228–229).

KoniecznoÊç, abyÊmy byli zapiecz´towani do naszych rodziców i przodków

PoproÊ wyznaczonego ucznia o opowiedzenie o objawieniu, jakie Prezydent
Wilford Woodruff otrzyma∏ na temat odszukiwania historii naszych rodzin
oraz piecz´towania dzieci do ich rodziców (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 8).

• Czego to objawienie uczy na temat rodzin? W jaki sposób jest ono wype∏nie-
niem proroctwa, ˝e serca dzieci zwrócà si´ ku ojcom?

3. Prezydent Joseph F. Smith: „Oczy mojego zrozumienia otwar∏y si´”.

Przeczytaj lub przytocz w∏asnymi s∏owami poni˝szà wypowiedê Prezydenta
Woodruffa:

„Prezydent [Brigham] Young, który zajà∏ miejsce Józefa Smitha, [...] po∏o˝y∏ fun-
damenty [Êwiàtyni w Salt Lake] tak, jak inni czynili to w górach Izraela. Po co?
AbyÊmy mogli stosowaç zasady dotyczàce odkupienia zmar∏ych. Dokona∏ wszyst-
kiego, czego wymaga∏ od niego Bóg. Jednak nie otrzyma∏ wszystkich objawieƒ,
które odnoszà si´ do tej pracy; nie otrzymali ich te˝ ani Prezydent [John] Taylor
ani Wilford Woodruff” (The Discourses of Wilford Woodruff, 153–154).

Poka˝ zdj´cie Prezydenta Josepha F. Smitha. WyjaÊnij, ˝e Prezydent Smith, szósty
Prezydent KoÊcio∏a, otrzyma∏ objawienie, które pomog∏o posuwaç si´ naprzód
pracy dla odkupienia zmar∏ych. 4 paêdziernika 1918 roku, zaledwie kilka tygodni
przed Êmiercià, powiedzia∏ on podczas konferencji generalnej:

„Od pi´ciu miesi´cy zmagam si´ z atakiem powa˝nej choroby. [...] Nie prze˝y∏em
ich w samotnoÊci. Pogrà˝y∏em si´ w duchu modlitwy, b∏agania, wiary i determi-
nacji, i nieprzerwanie towarzyszy∏ mi Duch Pana” (Conference Report, paêdz.
1918, 2).

Na dzieƒ przed wyg∏oszeniem tego oÊwiadczenia Prezydent Smith otrzyma∏ obja-
wienie, które mia∏o poszerzyç zrozumienie odkupienia zmar∏ych przez Âwi´tych. To
objawienie jest obecnie znane jako 138 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy. To zapis wizyty
Zbawiciela w Êwiecie duchów w czasie, kiedy Jego cia∏o spoczywa∏o si´ w grobie.
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• Co robi∏ Prezydent Smith, kiedy otrzyma∏ objawienie na temat odkupienia zmar-
∏ych? (Zob. NiP 138:1–11. Studiowa∏ pisma Êwi´te i rozwa˝a∏ ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa. W czasie swych rozmyÊlaƒ zosta∏ poprowadzony, aby przeczy-
taç I List Piotra rozdzia∏y 3 i 4, które zawierajà informacje na temat s∏u˝by Jezusa
Chrystusa w Êwiecie duchów, do którego udajemy si´ po Êmierci).

• Przeczytaj z uczniami NiP 138:12–19. Kogo Zbawiciel odwiedzi∏ w Êwiecie
duchów? (WÊród odpowiedzi mogà znajdowaç si´ te przytoczone poni˝ej.
Mo˝ecie podsumowaç uzyskane wiadomoÊci na tablicy).

Zbawiciel poszed∏ do duchów, które:

a. „[By∏y wierne] w Êwiadectwie Jezusa, kiedy [˝y∏y] w ÊmiertelnoÊci”
(NiP 138:12).

b. „[Ofiarowa∏y] dar na podobieƒstwo wielkiej ofiary Syna Bo˝ego”
(NiP 138:13).

c. „[Znios∏y] cierpienia w imi´ ich Odkupiciela” (NiP 138:13).

d. „[OpuÊci∏y] ˝ycie Êmiertelne, [nieugi´te] w nadziei na chwalebne zmartwych-
wstanie, przez ∏ask´ Boga Ojca i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa”
(NiP 138:14).

e. „[By∏y nape∏nione] weselem i radoÊcià i [radowa∏y] si´ wspólnie, bowiem
dzieƒ ich wybawienia by∏ blisko” (NiP 138:15).

• Do kogo Zbawiciel nie poszed∏? (Zob. NiP 138:20–21). Co uczyni∏ Zbawiciel,
aby ewangelia mog∏a byç g∏oszona tym, „co umarli w swych grzechach, bez
wiedzy prawdy”? (Zob. NiP 138:27–37. Zorganizowa∏ sprawiedliwe duchy i
nakaza∏ im, aby naucza∏y tych, którzy jeszcze nie przyj´li ewangelii). Kto
obecnie g∏osi ewangeli´ w Êwiecie duchów? (Zob. NiP 138:57).

• Przeczytaj z uczniami NiP 138:22–24, 57–59. PoproÊ, aby odnaleêli ró˝nice mi´-
dzy tymi w Êwiecie duchów, którzy byli wierni w Êwiadectwie Jezusa, a tymi, któ-
rzy nie byli. Czego te wersety uczà na temat wagi nauczania ewangelii w Êwiecie
duchów? Jakie uczucia wywo∏ujà w was te wersety na temat waszej odpowie-
dzialnoÊci, by zapewniç zmar∏ym dokonanie obrz´dów kap∏aƒskich?

PoproÊ wyznaczonych uczniów, aby krótko opowiedzieli o swoich doÊwiad-
czeniach i uczuciach zwiàzanych z wykonywaniem obrz´dów kap∏aƒskich w
imieniu zmar∏ych (zob. „Przygotowanie”, punkt 3c).

4. Prezydent Gordon B. Hinckley: „JesteÊmy zdeterminowani, [...] by zbli˝yç
Êwiàtynie do ludu”.

PoproÊ wyznaczonego ucznia o opowiedzenie o proroctwie Prezydenta Josepha
F. Smitha, ˝e nadejdzie czas, kiedy ziemia b´dzie „usiana Êwiàtyniami” (Nasze
dziedzictwo, rozdzia∏ 9).

Poka˝ zdj´cie Prezydenta Gordona B. Hinckleya. WyjaÊnij, ˝e Prezydent Hinckley
to kolejny prorok, który pog∏´bi∏ nasze zrozumienie pracy Êwiàtynnej. Kiedy w
1995 roku zosta∏ on Prezydentem KoÊcio∏a, na Êwiecie dzia∏a∏o 47 Êwiàtyƒ. Oko∏o
dwa i pó∏ roku póêniej wyg∏osi∏ poni˝sze oÊwiadczenie:

„KoÊció∏ dzia∏a w wielu miejscach, które sà odleg∏e, gdzie liczba cz∏onków jest
niewielka i jest ma∏o prawdopodobne, ˝eby w bliskiej przysz∏oÊci znacznie wzro-
s∏a. Czy osoby mieszkajàce w tych miejscach powinny na zawsze byç pozbawiane
b∏ogos∏awieƒstw obrz´dów Êwiàtynnych? Kilka miesi´cy temu byliÊmy na takim
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terenie i z modlitwà rozwa˝aliÊmy to pytanie. Wierzymy, ˝e odpowiedê, którà
otrzymaliÊmy jest jasna i prosta.

Zbudujemy w niektórych z tych miejsc ma∏e Êwiàtynie, budynki ze wszystkimi
pomieszczeniami potrzebnymi, by dokonywaç wszystkich obrz´dów. Zostanà
zbudowane zgodnie ze standardami Êwiàtynnymi, które znacznie przewy˝szajà
normy wyznaczone dla domów spotkaƒ. Znajdzie si´ w nich miejsce na chrzty
za zmar∏ych, obdarowania, zapiecz´towania i wszystkie inne obrz´dy, jakich
dokonuje si´ w domu Pana zarówno dla ˝yjàcych jak i umar∏ych. [...]

JesteÊmy zdeterminowani [...], by zbli˝yç Êwiàtynie do ludu i dostarczyç mu
wszelkiej sposobnoÊci do uzyskania bezcennych b∏ogos∏awieƒstw, które wyp∏y-
wajà z oddawania czci w Êwiàtyni” (w: Conference Report, paêdz. 1997, 68–69
lub Ensign, list. 1997, 49–50).

W kwietniu 1998 roku Prezydent Hinckley og∏osi∏ cel, aby przed koƒcem XX
wieku dzia∏a∏o 100 Êwiàtyƒ (zob. Conference Report, kwiec. 1998, 115 lub
Ensign, maj 1998, 88).

• Jaki wp∏yw ma na was wzrost liczby budowanych Êwiàtyƒ? Jaki wp∏yw ma on
na inne znane wam osoby? (Mo˝esz zwróciç uwag´ na to, jak wielu ludzi nie
mog∏oby cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami Êwiàtynnymi, gdyby Prezydent
Hinckley nie otrzyma∏ objawienia, aby przyspieszyç budow´ Êwiàtyƒ). Jaki
wp∏yw b´dzie mieç przyspieszenie budowy Êwiàtyƒ na tych, którzy umarli nie
znajàc ewangelii?

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e ˝aden lud w historii nie mia∏ nigdy mo˝liwoÊci, by zrobiç tak wiele
dla tak wielu ludzi, jak my obecnie. WyjaÊnij, ˝e podczas nast´pnej lekcji omó-
wionych jest kilka sposobów, jak mo˝emy uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i
pracy nad historià rodzinnà. Zgodnie ze wskazówkami Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo
na temat tego, jak wa˝na jest Êwiàtynia i praca nad historia rodzinnà.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Udzia∏ m∏odzie˝y w pracy Êwiàtynnej

Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, zach´ç ich, aby uczestniczyli w pracy Êwiàtynnej doko-
nujàc chrztów za zmar∏ych. JeÊli nauczasz doros∏ych, zasugeruj rodzicom, aby
pomagali swoim dzieciom braç udzia∏ w pracy Êwiàtynnej. Zastanów si´ nad przy-
toczeniem poni˝szej historii opowiedzianej przez Starszego J. Ballarda Washburna
z Kworum Siedemdziesiàtych:

„Po konferencji palika rozmawia∏em z rodzinà, która mia∏a nastoletnie dzieci.
Powiedzia∏em im: ‘Musicie ˝yç w prawoÊci, abyÊcie mog∏y pewnego dnia pójÊç do
Êwiàtyni z waszymi rodzicami’. Szesnastoletnia córka odpowiedzia∏a: ‘Och, prawie
co tydzieƒ chodzimy do Êwiàtyni z rodzicami. Chodzimy tam i dokonujemy
chrztów za osoby z naszych rodzinnych rejestrów’. PomyÊla∏em: Jak to cudownie,
˝e rodziny razem chodzà do Êwiàtyni” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 12 lub
Ensign, maj 1995, 11).

• Co jeszcze mo˝e robiç m∏odzie˝, aby pomagaç w pracy Êwiàtynnej?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: mogà pracowaç nad historià rodzinnà i wspieraç
starania swoich rodziców, aby mogli oni chodziç do Êwiàtyni).
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Lekcja 

40
Odnajdowanie radoÊci w
pracy Êwiàtynnej i pracy
nad historià rodzinnà
Cel Pomoc uczniom w odkryciu wielu ró˝nych sposobów, na jakie mogà uczestni-

czyç w pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodziny oraz zach´cenie ich, aby w
duchu modlitwy okreÊlili, jak b´dà braç w nich udzia∏ od tej pory.

Przygotowanie 1. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

2. Z jedno lub dwutygodniowym wyprzedzeniem poproÊ dwóch uczniów, aby w
nadchodzàcym tygodniu zaanga˝owali si´ w jakiÊ sposób w prac´ Êwiàtynnà lub
prac´ nad historià rodzinnà. Pomó˝ im zrozumieç, ˝e istnieje wiele sposobów,
by wykonywaç t´ prac´. Mogà na przyk∏ad wype∏niç dane w zapisach grupy
cz∏onków rodziny, zg∏osiç imi´ przodka do Êwiàtyni, w celu dokonania obrz´-
dów, pójÊç do Êwiàtyni, pisaç w dzienniku lub osobistej historii albo nauczaç
dzieci o ich przodkach. PoproÊ ich, aby przygotowali si´ do opowiedzenia o swo-
ich doÊwiadczeniach podczas lekcji.

3. Mo˝esz postaraç si´ o egzemplarze niektórych koÊcielnych materia∏ów pomoc-
niczych do pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà, aby pokazaç je
podczas trzeciej cz´Êci lekcji (zob. str. 247). JeÊli w waszym okr´gu lub gminie
jest konsultant do spraw historii rodzinnej, mo˝esz go poprosiç o przygotowa-
nie krótkiej prezentacji tych materia∏ów.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Zapisz na Êrodku tablicy swoje imi´. W innych miejscach na tablicy zapisz imiona
swoich rodziców, niektórych ze swoich przodków oraz, jeÊli jesteÊ rodzicem, swo-
ich dzieci. Krótko opowiedz uczniom o tym, jak jesteÊ spokrewniony z ka˝dà z
tych osób.

WyjaÊnij, w jaki sposób niektóre z tych osób mogà byç tymczasowo od siebie
oddzielone. Niektórych na przyk∏ad rozdziela Êmierç. Inni mogà byç oddzieleni,
poniewa˝ mieszkajà w ró˝nych miejscach.

PodkreÊl, ˝e nawet kiedy cz∏onkowie rodziny sà tymczasowo rozdzieleni, mogà
byç zjednoczeni w wiecznoÊci. Ich serca mogà zwróciç si´ do siebie nawzajem
(NiP 110:14–15).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie sposoby, na jakie mo˝emy uczestniczyç w
pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà. Bioràc udzia∏ w tej pracy zysku-
jemy wi´ksze zrozumienie tego, co oznacza fakt, ˝e nale˝ymy do wiecznej rodziny.



Nasze serca zwracajà si´ ku naszym przodkom, a ich serca ku nam, serca rodziców i
dzieci zwracajà si´ ku sobie nawzajem.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych przez was zasad.

Przypomnij uczniom, ˝e jest to druga z dwóch lekcji traktujàcych o Êwiàtyni i
pracy nad historià rodzinnà. Lekcja 39 dotyczy∏a koniecznoÊci ucz´szczania do
Êwiàtyni i dokonywania obrz´dów kap∏aƒskich w imieniu tych, którzy umarli,
nie otrzymawszy ich. Podczas tej lekcji omówimy kilka innych sposobów, na
jakie mo˝emy uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà.

1. Duch Eliasza nak∏ania ludzi, aby zwrócili swe serca ku swoim przodkom.

WyjaÊnij, ˝e Âwi´ci w Dniach Ostatnich cz´sto mówià o Duchu Eliasza. To zdanie
odnosi si´ do pragnienia ludzi, by „[zwróciç] serca ojców do dzieci, a dzieci do
ojców” (NiP 110:15). Nazywamy je Duchem Eliasza, poniewa˝ to Eliasz przywróci∏
Józefowi Smithowi klucze kap∏aƒskiej mocy piecz´towania (NiP 110:13–16).
Dzi´ki tej mocy mo˝na dokonywaç obrz´dów zapiecz´towania, które jednoczà
rodziny na wiecznoÊç.

• Do czego nak∏ania cz∏onków KoÊcio∏a Duch Eliasza? (Przyk∏adowe odpowie-
dzi: sk∏ania nas, abyÊmy otrzymali w∏asne obdarowanie Êwiàtynne, pracowali
nad historià rodzinnà i ucz´szczali do Êwiàtyni, aby otrzymaç obrz´dy kap∏aƒ-
skie za zmar∏ych. Weê te˝ pod uwag´ poni˝szy cytat). Czego doÊwiadczyliÊcie,
kiedy odczuwaliÊcie wp∏yw Ducha Eliasza?

Prezydent Gordon B. Hinckley podkreÊli∏: „Ca∏a nasza praca nad historià
rodzinnà jest nastawiona na prac´ w Êwiàtyni. Nie ma ona ˝adnego innego celu.
Obrz´dy Êwiàtynne sta∏y si´ ukoronowaniem b∏ogos∏awieƒstw, jakie oferuje
KoÊció∏” (w: Conference Report, kwiec. 1998, 115–116 lub Ensign, maj 1998, 88).

• Do jakich dzia∏aƒ Duch Eliasza prowadzi ludzi na ca∏ym Êwiecie?
(Przyk∏adowe odpowiedzi: genealogia sta∏a si´ popularnym hobby na Êwiecie,
a post´p technologiczny sprawia, ˝e sporzàdzanie drzew genealogicznych jest
prostsze, a informacje ∏atwiej dost´pne).

2. Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a mo˝e uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i pracy
nad historià rodzinnà.

PoproÊ wyznaczonych uczniów, aby krótko opowiedzieli o swoich doÊwiadcze-
niach zwiàzanych z pracà Êwiàtynnà i pracà nad historià rodzinnà (zob.
„Przygotowanie”, punkt 2).

Kiedy uczniowie podzielà si´ swoimi doÊwiadczeniami, przeczytaj poni˝szà
wypowiedê Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu:

„˚adna praca nie chroni tego KoÊcio∏a bardziej ni˝ praca Êwiàtynna i badania gene-
alogiczne, które jà wspierajà. ˚adna praca bardziej nie rozwija duchowo. ˚adna
praca nie daje nam wi´kszej mocy” („The Holy Temple”, Ensign, luty 1995, 36).

• W jaki sposób praca Êwiàtynna i praca nad historià rodzinnà pomog∏y wam
odczuç wi´ksze duchowe oczyszczenie oraz duchowà moc?
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PodkreÊl, ˝e ka˝dy z nas mo˝e coÊ zrobiç, by uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i
pracy nad historià rodzinnà przez ca∏e ˝ycie. Starszy Dallin H. Oaks z Kworum
Dwunastu powiedzia∏: „Z pracà dla odkupienia umar∏ych wià˝e si´ wiele zadaƒ i
[...] powinni w niej uczestniczyç wszyscy cz∏onkowie, wybierajàc z modlitwà te
sposoby, które odpowiadajà ich osobistym warunkom w danej chwili. [...] Naszym
celem nie jest zmuszanie wszystkich, ˝eby robili wszystko, lecz zach´cenie wszyst-
kich, by zrobili coÊ” („Family History: ’In Wisdom and Order’”, Ensign, czerw.
1989, 6).

• Co zrobiliÊcie, aby uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià
rodzinnà? (Sporzàdê na tablicy list´ odpowiedzi uczniów. Wykorzystaj poni˝-
sze informacje podczas dyskusji lub wzbogaç nimi odpowiedzi uczniów. JeÊli
nauczasz doros∏ych, mo˝esz zapytaç ich, w jaki sposób brali udzia∏ w pracy
Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà na ró˝nych etapach swojego ˝ycia).

Posiadajcie wa˝nà rekomendacj´ Êwiàtynnà i regularnie ucz´szczajcie do Êwiàtyni

WyjaÊnij, ˝e jednà z rzeczy, jakie mo˝emy zrobiç, aby uczestniczyç w pracy
Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà, jest posiadanie wa˝nej rekomendacji
Êwiàtynnej i ucz´szczanie do Êwiàtyni tak cz´sto, jak pozwala nam na to nasza
sytuacja. Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏:

„Wzywam nasz lud wsz´dzie, z ca∏à mocà przekonywania, na jakà mnie staç,
aby ˝y∏ w taki sposób, by by∏ godny otrzymania rekomendacji Êwiàtynnej, aby
cz∏onkowie uzyskali jà i traktowali jak bezcenny skarb i aby dokonywali wi´k-
szego wysi∏ku, by pójÊç do domu Pana i cieszyç si´ duchem oraz b∏ogos∏awieƒ-
stwami przynale˝nymi temu miejscu. Jestem pewien, ˝e ka˝dy m´˝czyzna i
kobieta, którzy wchodzà do Êwiàtyni w duchu szczeroÊci i wiary, wychodzà z
domu Pana jako lepsi ludzie. W ˝yciu potrzeba nam si´ nieustannie rozwijaç.
Od czasu do czasu trzeba zostawiç ha∏as i zgie∏k Êwiata i wstàpiç w mury Êwi´-
tego domu Boga, aby tam, w atmosferze Êwi´toÊci i spokoju, poczuç Jego
ducha” (w: Conference Report, paêdz. 1995, 72 lub Ensign, list. 1995, 53).

PodkreÊl, ˝e nawet kiedy warunki nie pozwalajà nam regularnie ucz´szczaç do
Êwiàtyni, powinniÊmy posiadaç rekomendacj´ Êwiàtynnà. Prezydent Howard W.
Hunter powiedzia∏: „Pan by∏by wielce rad, gdyby ka˝dy doros∏y cz∏onek KoÊcio∏a
by∏ godny i posiada∏ wa˝nà rekomendacj´ Êwiàtynnà. Rzeczy, które mamy czyniç
i których musimy si´ wystrzegaç, abyÊmy byli godni rekomendacji Êwiàtynnej, sà
takie same, jak te, które zapewnià nam szcz´Êcie jako jednostkom i w rodzinach”
(w: Conference Report, paêdz. 1994, 8 lub Ensign, list. 1994, 8).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujemy dzi´ki posiadaniu rekomendacji Êwià-
tynnej i ucz´szczaniu do Êwiàtyni?

• W jaki sposób rodzice mogà nauczaç swoje dzieci o tym, jak wielkie znacze-
nie ma Êwiàtynia? (Przyk∏adowe odpowiedzi: rodzice mogà regularnie ucz´sz-
czaç do Êwiàtyni lub usilnie staraç si´ o to, by tam pójÊç, nauczaç dzieci na
temat Êwiàtyni i sk∏adaç Êwiadectwo na temat b∏ogos∏awieƒstw, które otrzy-
mujemy dzi´ki Êwiàtyni oraz zabieraç dzieci, które ukoƒczy∏y 12 lat i starsze,
aby dokonywa∏y w Êwiàtyni chrztów za zmar∏ych).

Przygotujcie si´, aby dokonywaç obrz´dów za zmar∏ych krewnych

WyjaÊnij, ˝e innym sposobem, w jaki mo˝emy uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej
i pracy nad historià rodzinnà, jest przygotowanie si´ do dokonania obrz´dów w
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imieniu zmar∏ych krewnych. Nawet jeÊli inne osoby w naszej rodzinie praco-
wa∏y nad historià rodzinnà, mo˝emy cz´sto znaleêç zmar∏ych przodków, dla
których nadal trzeba dokonaç obrz´dów Êwiàtynnych.

Rozpoczynamy ten proces od poszukiwania naszych zmar∏ych krewnych.
Mo˝emy zrobiç list´ osób, które pami´tamy, przejrzeç rejestry rodzinne, poprosiç
rodziców, dziadków i innych cz∏onków rodziny, aby opowiedzieli nam o pozosta-
∏ych krewnych. Mo˝emy tak˝e skorzystaç we w∏asnych domach lub w Family
History Centers (Centrach Historii Rodzinnej) z produkowanych przez KoÊció∏
programów komputerowych. PodkreÊl ogromny wp∏yw Ducha, który pomaga
nam odnaleêç naszych przodków. Kiedy rozwijamy wiar´, nazwiska oraz infor-
macje mogà do nas przyjÊç niespodziewanie i w nieoczekiwanych sytuacjach.

Kiedy odnajdujemy dane o swoich przodkach, powinniÊmy zapisywaç te infor-
macje na formularzach historii rodzinnej, takich jak wykresy rodowe, i na for-
mularzach grupowych rejestrów rodzinnych. JeÊli krewny otrzyma∏ którekolwiek
z obrz´dów kap∏aƒskich przed Êmiercià, dobrze jest zanotowaç daty dokonania
tych obrz´dów, abyÊmy wiedzieli, które jeszcze nale˝y wykonaç.

Konsultanci ds. historii rodzinnej w okr´gu, gminie lub paliku mogà pomóc
nam przygotowywaç informacje, których b´dà potrzebowaç pracownicy Êwià-
tynni, zanim b´dzie mo˝na dokonaç obrz´dów za naszych krewnych. Potrzebne
wskazówki powinny byç dost´pne tak˝e w koÊcielnych publikacjach na temat
historii rodzinnej, u miejscowych przywódców kap∏aƒskich oraz w Êwiàtyniach.

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu radzi∏: „Starajcie si´ uczestniczyç
w dokonywaniu zapiecz´towaƒ i innych obrz´dów za waszych zmar∏ych przod-
ków. [...] Kiedy otrzymuj´ obrz´dy za kogoÊ innego, pomaga mi szczególne sku-
pienie si´ na tej osobie. MyÊl´ o niej i modl´ si´, aby przyj´∏a dany obrz´d i
mia∏a z niego po˝ytek. Czyƒcie te rzeczy z modlitwà w sercu, aby Duch Âwi´ty
pog∏´bi∏ wasze zrozumienie i wzbogaci∏ wasze ˝ycie. Te godne modlitwy zostanà
wys∏uchane” (w: Conference Report, kwiec. 1999, 33 lub Ensign, maj 1999, 27).

Poznajcie ˝ycie swoich przodków

• W jaki sposób poznajecie ˝ycie waszych przodków? W jaki sposób poznawa-
nie ˝ycia waszych przodków by∏o dla was pomocne?

• Co mogà zrobiç rodzice, aby nauczaç swoje dzieci o ich przodkach?

Starszy Dennis B. Neuenschwander z Kworum Sidemdziesiàtych opowiedzia∏
o swojej odpowiedzialnoÊci za nauczanie dzieci historii rodzinnej:

„˚adne z moich dzieci nie pami´ta moich dziadków. JeÊli chc´, aby moje dzieci
i wnuki pozna∏y tych, którzy ˝yjà w mojej pami´ci, musz´ zbudowaç mi´dzy
nimi most. Tylko ja ∏àcz´ pokolenia, które stojà po obu moich stronach. To mój
obowiàzek, aby po∏àczyç ich serca nicià mi∏oÊci i szacunku, chocia˝ byç mo˝e
nigdy nie poznajà si´ osobiÊcie. Moje wnuki nie poznajà historii swojej rodziny,
je˝eli ja nie zrobi´ nic, aby jà dla nich zachowaç. To, czego w jakiÊ sposób nie
zapisz´, zaginie po mojej Êmierci, a czego nie przeka˝´ moim potomkom, tego
nigdy nie b´dà mieli. Praca nad gromadzeniem i dzieleniem si´ wiecznymi
rodzinnymi wspomnieniami to osobista odpowiedzialnoÊç. Nie mo˝na jej zlek-
cewa˝yç ani przekazaç komuÊ innemu” (w: Conference Report, kwiec. 1999,
109 lub Ensign, maj 1999, 83–84).
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Piszcie dziennik lub przygotujcie histori´ dziejów osobistych lub rodzinnych

• W jaki sposób pisanie dziennika lub osobistej historii pomaga nam uczestni-
czyç w historii rodzinnej? Jakie b∏ogos∏awieƒstwa niesie ze sobà pisanie dzien-
nika lub przygotowywanie historii? (Zasugeruj, aby uczniowie omówili, jakie
b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujà oni sami, a jakie mogà otrzymaç ich potomkowie).

• Jak przygotowywanie historii rodzinnej mo˝e pomóc zwróciç nasze serca do
cz∏onków rodziny?

3. KoÊció∏ zapewnia wiele materia∏ów, aby pomóc nam uczestniczyç w
pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà.

WyjaÊnij, ˝e KoÊció∏ zapewnia wiele materia∏ów, aby pomóc nam uczestniczyç w
pracy Êwiàtynnej i pracy nad historià rodzinnà. Nale˝à do nich:

a. A Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697)

b. Formularze historii rodzinnej (takie jak wykresy rodowe i grupowe rejestry
rodzin).

c. Programy komputerowe.

d. Informacje w Internecie.

e. Centra Historii Rodzinnej (mo˝esz sprawdziç, gdzie mieÊci si´ najbli˝sze z nich).

Poka˝ egzemplarze A Member’s Guide i formularze historii rodzinnej i wyjaÊnij,
jak uczniowie mogà je zdobyç. JeÊli poprosi∏eÊ okr´gowego lub gminnego kon-
sultanta ds. historii rodzinnej, aby opowiedzia∏ uczniom na temat tych materia-
∏ów, niech zrobi to w tej chwili (zob. „Przygotowanie”, punkt 3). Upewnij si´, ˝e
uczniowie rozumiejà, ˝e mogà uczestniczyç w pracy Êwiàtynnej i pracy nad
historià rodzinnà nawet wtedy, gdy nie majà dost´pu do tych materia∏ów.

Podsumowanie Wyraê swoje uczucia na temat tego, jak wa˝ne jest uczestniczenie w pracy Êwià-
tynnej i pracy nad historià rodzinnà. Zach´ç uczniów, aby z modlitwà ocenili, w
jaki sposób mogà teraz braç udzia∏ w tej pracy. Zgodnie z natchnieniem Ducha
z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych podczas lekcji.

Dodatkowy 
pomys∏ na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Zadanie dla uczniów

Zdobàdê wystarczajàco du˝o egzemplarzy aktualnych formularzy historii rodzin-
nej, takich jak wykresy rodowe czy grupowe rejestry rodzin, aby móc daç po
jednym ka˝demu z uczniów. Mo˝esz otrzymaç te formularze od przywódców
kap∏aƒskich lub od konsultanta ds. historii rodzinnej.

Podczas lekcji daj ka˝demu z uczniów egzemplarz formularza. JeÊli wystarczy
czasu, mo˝esz rozdaç d∏ugopisy lub o∏ówki i poprosiç, by uczniowie zacz´li pra-
cowaç podczas zaj´ç. JeÊli nie ma dosyç czasu, zach´ç uczniów, aby pracowali
nad nimi w domu.
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41
„Ka˝dy cz∏onek misjonarzem”

Cel Zainspirowanie uczniów, aby uczestniczyli w niesieniu ewangelii ca∏emu Êwiatu
i wzmacnianiu osób nowo nawróconych.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 9 i 10.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych infor-
macji z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. Praca misjonarska za czasów s∏u˝by Davida O. McKaya (rozdzia∏ 9).
b. Przes∏anie Prezydenta Spencera W. Kimballa do regionalnych reprezentan-

tów KoÊcio∏a (rozdzia∏ 10).

4. Mo˝esz poprosiç jednego lub dwóch uczniów, którzy sà nawróconymi, aby
krótko podzielili si´ uczuciami, jakie mieli jako nowi cz∏onkowie KoÊcio∏a.
PoproÊ, aby opowiedzieli, jak pomogli im inni cz∏onkowie; mogà tak˝e zasu-
gerowaç, co jeszcze mogà robiç cz∏onkowie, aby byç jeszcze bardziej pomocni.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Przed lekcjà napisz na tablicy:

• Które z tych miejsc zosta∏y, waszym zdaniem, odwiedzone przez misjonarzy
w ciàgu pierwszych 20 latach od za∏o˝enia KoÊcio∏a?

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Kiedy czytam histori´ KoÊcio∏a,
zdumiewa mnie Êmia∏oÊç pierwszych braci, kiedy wyruszali w Êwiat. Zdawali

Anglia

Tahiti

Australia

Islandia

W∏ochy

Szwajcaria

Niemcy

Tonga

Turcja

Meksyk

Czechy

Chiny

Samoa

Nowa Zelandia

Ameryka
Po∏udniowa

Francja

Hawaje



si´ odnajdowaç drog´. [...] Ju˝ w 1837 roku Dwunastu walczy∏o z Szatanem w
Anglii, w 1844 na Tahiti, w 1851 w Australii, w Islandii [w] 1853, we W∏oszech
[w] 1850 oraz w Szwajcarii, Niemczech, na Tonga, w Turcji, Meksyku, na ziemiach
dzisiejszych Czech, Chinach, Samoa, Nowej Zelandii, Ameryce Po∏udniowej,
Francji i na Hawajach w 1850. [...] Spora cz´Êç tej poczàtkowej pracy misjonarskiej
odbywa∏a si´, gdy przywódcy wspinali si´ na Góry Skaliste, uprawiali ziemi´ i
zaczynali budowaç swoje domy. To wiara i super wiara” („When the World Will
Be Converted”, Ensign, paêdz. 1974, 6).

PodkreÊl, ˝e od najwczeÊniejszych dni Przywrócenia, przywódcy KoÊcio∏a starajà
si´ wype∏niç przykazanie, by nieÊç ewangeli´ ca∏emu Êwiatu. Prezydent Kimball
wyrazi∏ swe przekonanie, ˝e mo˝emy kontynuowaç to dzie∏o: „Mam jakieÊ [...]
przeczucie, ˝e kiedy uczynimy wszystko, co w naszej mocy, Pan znajdzie sposób,
aby otworzyç drzwi. Wierz´ w to” (Ensign, paêdz. 1974, 7).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie kilka sposobów g∏oszenia ewangelii na
ca∏ym Êwiecie.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby two-
ich uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà
si´ do omawianych zasad z pism Êwi´tych.

1. KoÊció∏ wydobywa si´ z zapomnienia.

Tegoroczne lekcje pokaza∏y nam, ˝e KoÊció∏ rozpoczà∏ si´ od niewielkiej grupki
ma∏o znanych ludzi. Obecnie KoÊció∏ rozrós∏ si´ tak, ˝e ma cz∏onków niemal w
ka˝dym kraju na Êwiecie. Ten gwa∏towny wzrost liczby cz∏onków i zauwa˝alno-
Êci by∏by trudny do zrozumienia przez tych, którzy na wczesnym etapie rozwoju
KoÊcio∏a doÊwiadczyli prób, przeÊladowaƒ i n´dzy. Pan jednak objawi∏
Prorokowi Józefowi Smithowi cudowne przeznaczenie Swego KoÊcio∏a.

PoproÊ uczniów, aby przeczytali nast´pujàce fragmenty pism Êwi´tych i omó-
wili, czego ka˝dy z nich naucza na temat przeznaczenia KoÊcio∏a.

a. NiP 1:30. (Osoby powo∏ane przez Boga, by kierowa∏y Jego KoÊcio∏em, b´dà
mia∏y moc wydobycia go z zapomnienia).

b. NiP 65:1–6. (Ewangelia b´dzie toczyç si´ naprzód, a˝ wype∏ni ca∏à ziemi´. Ci,
którzy jà otrzymajà, b´dà przygotowani na Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela).

c. NiP 109:72–74. (KoÊció∏ wype∏ni ca∏à ziemi´. Wyjdzie on z pustkowia i
„[b´dzie jaÊnia∏] [...] czysto niczym s∏oƒce”).

Prorok Józef Smith oÊwiadczy∏: „˚adna bezbo˝na r´kà nie powstrzyma post´pu
tego dzie∏a; przeÊladowania mogà narastaç, mot∏och knuç, armie zbieraç si´,
kalumnie oczerniaç, lecz prawda Boga b´dzie iÊç naprzód Êmia∏o, z godnoÊcià i
niepodlegle, a˝ wype∏ni ka˝dy kontynent, zagoÊci w ka˝dym klimacie, ogarnie
wszystkie kraje i zabrzmi w ka˝dym uchu, a˝ wype∏nià si´ cele Boga i Wielki
Jehowa powie, ˝e praca zosta∏a wykonana” (History of the Church, 4:540).

• W jakim sensie KoÊció∏ wychodzi z zapomnienia na ca∏ym Êwiecie?

2. Prorocy dni ostatnich wzywajà nas, abyÊmy nieÊli ewangeli´ ca∏emu Êwiatu.

WyjaÊnij, ˝e jednym z wa˝nych sposobów rozwoju KoÊcio∏a na Êwiecie jest praca
misjonarska wszystkich cz∏onków. Prorocy dni ostatnich wzywajà nas, abyÊmy
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dok∏adali wi´kszych staraƒ, by g∏osiç ewangeli´ jako cz∏onkowie–misjonarze i
misjonarze pe∏noetatowi.

Prezydent David O. McKay jest dobrze znany ze swego powiedzenia „Ka˝dy cz∏o-
nek misjonarzem”. PoproÊ wyznaczonego ucznia, aby opowiedzia∏ na temat
pracy misjonarskiej za czasów Prezydenta McKaya (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 9).

Póêniej Prezydent Spencer W. Kimball wezwa∏ cz∏onków, aby wzmogli swe wysi∏ki
w s∏u˝bie misjonarskiej. Poprosi∏ cz∏onków KoÊcio∏a o modlitwy, aby otworzy∏y si´
drzwi narodów na g∏oszenie ewangelii oraz o zwi´kszenie liczby przygotowanych
misjonarzy, abyÊmy mogli za te drzwi wkroczyç. PoproÊ wyznaczonego ucznia,
aby opowiedzia∏ o przes∏aniu Prezydenta Kimballa do regionalnych reprezentan-
tów KoÊcio∏a (Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 10). WyjaÊnij, ˝e wizja Prezydenta
Kimballa na temat tego, jak praca misjonarska b´dzie post´powaç na ziemi, obec-
nie si´ wype∏nia.

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏, ˝e ka˝dy z nas ma obowiàzek pracowaç
nad wype∏nieniem wizji, by ewangelia wype∏ni∏a ca∏à ziemi´:

„A co z przysz∏oÊcià? Co z latami, które nadejdà? Zaiste wyglàda to obiecujàco.
Ludzie zaczynajà dostrzegaç, kim naprawd´ jesteÊmy i jakie sà wartoÊci, którymi
si´ kierujemy [...].

JeÊli b´dziemy dà˝yç naprzód, nigdy nie tracàc z oczu naszego celu, o nikim nie
mówiàc êle, ˝yjàc zgodnie ze wspania∏ymi zasadami, o których prawdziwoÊci
jesteÊmy przekonani, to dzie∏o wype∏ni ziemi´ z wielkim majestatem i mocà.
Drzwi, które obecnie sà zamkni´te na g∏oszenie ewangelii, zostanà otwarte.
Wszechmogàcy, jeÊli zajdzie taka koniecznoÊç, mo˝e wstrzàsnàç narodami, by je
ukorzyç i sprawiç, by s∏ucha∏y s∏ug ˝yjàcego Boga. Stanie si´ cokolwiek b´dzie
potrzebne.

Kluczem do wielkich wyzwaƒ, jakie przed nami stojà i do sukcesu tej pracy,
jest wiara wszystkich, którzy nazywajà siebie Âwi´tymi w Dniach Ostatnich”
(w: Conference Report, paêdz. 1997, 92 lub Ensign, list. 1997, 68).

• Jak wype∏niajà si´ proroctwa o tym, ˝e ewangelia wype∏ni ziemi´?

3. „Ka˝dy cz∏onek misjonarzem”.

• Przeczytaj z uczniami NiP 1:4–5 oraz 88:81. Czego te wersety uczà na temat
naszego obowiàzku, by g∏osiç ewangeli´?

• Co mo˝e robiç ka˝dy z nas, aby pomagaç w pracy misjonarskiej? (Wykorzystaj
poni˝sze informacje podczas dyskusji lub wzbogaç nimi odpowiedzi uczniów.
W miar´ omawiania zapisuj nag∏ówki na tablicy).

Przygotowujcie si´, by s∏u˝yç na pe∏noetatowej misji

• Jak mo˝emy si´ przygotowaç do s∏u˝by na pe∏noetatowej misji? Dlaczego
wa˝ne jest, abyÊmy przygotowywali si´, zanim zostaniemy powo∏ani?

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Kiedy prosz´ o wi´cej misjonarzy,
nie prosz´ o wi´cej misjonarzy pozbawionych Êwiadectwa lub niegodnych.
Prosz´, abyÊmy zaczynali wczeÊniej i lepiej szkolili naszych misjonarzy w ka˝dej
gminie i ka˝dym okr´gu na Êwiecie. [...] M∏odzi ludzie [powinni] zrozumieç, ˝e
wyjazd na misj´ jest wielkim przywilejem i muszà byç w dobrym stanie fizycz-
nym, umys∏owym i duchowym oraz ˝e ‘Pan nie [mo˝e] patrzeç na grzech nawet

250



z najmniejszym pob∏a˝aniem’ [NiP 1:31]” („When the World Will Be
Converted”, Ensign, paêdz. 1974, 7).

• W jaki sposób rodzice i inni doroÊli mogà pomagaç m∏odym ludziom przygo-
towaç si´ do zostania pe∏noetatowymi misjonarzami? (Przyk∏adowe odpowie-
dzi: nauczajàc ich, jak byç godnymi i przygotowanymi na powo∏anie misyjne
w odpowiednim czasie, dzielàc si´ z nimi doÊwiadczeniami z misji, nauczajàc
ich o radoÊciach i b∏ogos∏awieƒstwach pracy misjonarskiej, opowiadajàc im
historie nawrócenia ich w∏asnych przodków, zak∏adajàc dla nich fundusze
misyjne oraz nauczajàc ich, jak wytrwale pracowaç).

• Jakie wyzwania stajà przed m∏odymi ludêmi, kiedy przygotowujà si´, by s∏u˝yç
na pe∏noetatowej misji? Jak mogà je pokonaç? Jakie wyzwania stajà przed star-
szymi cz∏onkami, kiedy przygotowujà si´, by s∏u˝yç na pe∏noetatowej misji?
Jak mogà je pokonaç?

S∏u˝cie na pe∏noetatowej misji

• Kto powinien s∏u˝yç na pe∏noetatowej misji?

Wszyscy godni, zdolni do tego m∏odzi m´˝czyêni w wieku od 19 do 25 lat
powinni s∏u˝yç na pe∏noetatowej misji. Pe∏noetatowa s∏u˝ba misjonarska to
dla tych m∏odych m´˝czyzn obowiàzek kap∏aƒski. Kobiety od lat 21 wzwy˝
mogà tak˝e byç rekomendowane do s∏u˝by misjonarskiej, je˝eli tego pragnà.
Do s∏u˝by misyjnej sà równie˝ zach´cane starsze pary, jeÊli mogà sobie na to
pozwoliç. Wszyscy misjonarze muszà byç godni.

Starszy David B. Haight z Kworum Dwunastu Aposto∏ów radzi∏: „Celem ka˝-
dej, mogàcej temu podo∏aç fizycznie, pary w KoÊciele powinna byç, tak jak dla
ka˝dego dziewi´tnastoletniego m´˝czyzny w KoÊciele, s∏u˝ba na misji. Rodzice
nie mogà daç swoim dzieciom i wnukom lepszego przyk∏adu i wspanialszego
Êwiadectwa, ni˝ s∏u˝àc na misji w dojrza∏ym wieku” (w: Conference Report,
kwiec. 1987, 73 lub Ensign, maj 1987, 61).

Wspierajcie pe∏noetatowych misjonarzy

• Jak mo˝emy wspieraç misjonarzy, którzy obecnie s∏u˝à na misji? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: pami´tanie o nich w modlitwach, pisanie podnoszàcych na duchu
listów oraz wp∏aty na fundusz misyjny okr´gu lub gminy albo na ogólny fun-
dusz misyjny. Mo˝emy wspieraç misjonarzy, którzy s∏u˝à w naszej okolicy,
pomagajàc im znaleêç zainteresowanych i wspierajàc ich w inny sposób).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Moi bracia i siostry, mo˝emy
pozwoliç misjonarzom, aby próbowali dokonaç tego sami, albo mo˝emy im
pomóc. Je˝eli b´dà to robiç sami, b´dà ka˝dego dnia chodziç od drzwi do
drzwi, a zbiory b´dà marne. Jako cz∏onkowie mo˝emy te˝ pomóc im w znaj-
dywaniu i nauczaniu zainteresowanych” („Find the Lambs, Feed the Sheep”,
Ensign, maj 1999, 107).

Dzielcie si´ ewangelià przez ca∏e swoje ˝ycie

• Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy dzielili si´ z innymi ewangelià przez ca∏e swoje
˝ycie? Czego doÊwiadczyliÊcie, dzielàc si´ ewangelià z innymi?

• Dlaczego czasami boimy dzieliç si´ ewangelià? Jak mo˝emy pokonaç te obawy?
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• Czy ktokolwiek z was odczu∏, ˝e powinien przystàpiç do KoÊcio∏a z powodu
przyk∏adu i przyjaêni cz∏onka KoÊcio∏a? Jaki wp∏yw mia∏o na was post´powa-
nie tego cz∏onka KoÊcio∏a?

• W jaki sposób mo˝emy dzieliç si´ ewangelià z innymi w naszym codziennym
˝yciu? (WÊród odpowiedzi mogà si´ znaleêç te podane poni˝ej).

a. Byç dobrym przyk∏adem dla cz∏onków rodziny, sàsiadów i przyjació∏.

b. Dzieliç si´ egzemplarzami Ksi´gi Mormona.

c. Podawaç misjonarzom nazwiska zainteresowanych osób.

d. Dzieliç si´ z innymi swoimi uczuciami na temat ewangelii.

e. Zapraszaç ludzi, by przyszli na koÊcielne zaj´cia, spotkania i ogniska.

f. Zapraszaç ludzi na domowe wieczory rodzinne i podobne zaj´cia.

g. Zapraszaç ludzi, którzy interesujà si´ genealogià, by odwiedzili centrum
historii rodzinnej.

h. Zapraszaç ludzi na uroczystoÊci chrztu.

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Wydaje mi si´, ˝e Pan dobiera∏ s∏owa,
kiedy powiedzia∏, ˝e [ewangelia musi byç g∏oszona] ‘[ka˝demu narodowi]’, ‘w
ka˝dym kraju’, ‘do najdalszych kraƒców ziemi’, ‘ka˝demu j´zykowi’, ‘ka˝demu
ludowi’, ‘[ka˝dej duszy]’, ‘[ca∏emu Êwiatu]’, ‘w wielu krajach’. Z pewnoÊcià te
s∏owa majà wielkie znaczenie! [...] Zastanawiam si´, czy robimy wszystko, co w
naszej mocy. Czy nie popadliÊmy w samozadowolenie, jeÊli chodzi o nauczanie
ca∏ego Êwiata? [...] Czy jesteÊmy przygotowani, aby zwi´kszyç nasze wysi∏ki?
Poszerzyç naszà wizj´?” (Ensign, paêdz. 1974, 5).

• W jaki sposób ka˝dy z nas mo˝e zwi´kszyç swoje wysi∏ki, aby dzieliç si´
ewangelià z innymi w naszym codziennym ˝yciu?

Prezydent Kimball powiedzia∏ te˝: „Naszà wielkà potrzebà i wielkim powo∏aniem
jest przyniesienie ludziom tego Êwiata Êwiecy zrozumienia, która oÊwietli ich
drog´ z zapomnienia i ciemnoÊci do radoÊci, spokoju i prawd ewangelii. Wierz´,
˝e nie wolno nam odpoczywaç od czynienia dobra. Wierz´, ˝e ponownie nad-
szed∏ czas, abyÊmy zadali sobie pytanie, co mo˝emy osobiÊcie zrobiç, aby ponieÊç
ewangeli´ do innych i do mieszkaƒców ziemi?” („Are We Doing All We Can?”
Ensign, luty 1983, 5).

Prezydent Hinckley poprosi∏, aby ka˝dy przywódca kap∏aƒski przyjà∏ odpowie-
dzialnoÊç i ustanowi∏ przyk∏ad w odnajdywaniu i zaprzyjaênianiu si´ z zaintereso-
wanymi. Poprosi∏, by ten temat by∏ od czasu do czasu poruszany podczas zebraƒ
sakramentalnych. Poprosi∏ równie˝, aby spotkania kap∏aƒskie, Stowarzyszenia
Pomocy, M∏odych Kobiet, Organizacji Podstawowej, rady okr´gu i rady palika
by∏y wykorzystywane do planowania, jak poszukiwaç osób zainteresowanych i
zaprzyjaêniaç si´ z nimi (Ensign, maj 1999, 107).

4. Wspieranie osób nowo nawróconych to nasz sta∏y obowiàzek.

Zapisz na tablicy nast´pujàce zdanie: „Ka˝dy zainteresowany godny chrztu staje
si´ nawróconym godnym zbawienia” (Gordon B. Hinckley, Ensign, maj 1999,
109). WyjaÊnij, ˝e ka˝dego roku do KoÊcio∏a przy∏àczajà si´ setki tysi´cy nawróco-
nych. Ci nowi cz∏onkowie potrzebujà od nas wszystkich wsparcia i wzmocnienia.

• Dlaczego czasem trudno jest nowym nawróconym pozostaç aktywnymi w
KoÊciele?
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Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Nie ∏atwo jest staç si´ cz∏onkiem
tego KoÊcio∏a. W wi´kszoÊci przypadków wymaga to porzucenia starych
przyzwyczajeƒ, pozostawienia starych przyjació∏ i znajomych i wkroczenia do
nowej spo∏ecznoÊci, która jest inna i stawia pewne wymagania” (w: Conference
Report, kwiec. 1997, 66 lub Ensign, maj 1997, 47).

• Co mogà robiç osoby nowo nawrócone, aby si´ wzmocniç? Co mogà robiç
pozostali cz∏onkowie, aby wzmacniaç nowo nawróconych? Jakie zaobserwowa-
liÊcie skuteczne sposoby wzmacniania nowo nawróconych przez cz∏onków?

Prezydent Hinckley naucza∏, ˝e „ka˝da nowo nawrócona osoba potrzebuje
trzech rzeczy:

1. Przyjaciela w KoÊciele, do którego mo˝e stale si´ zwracaç, który b´dzie
kroczy∏ obok niej, odpowie na jej pytania, zrozumie jej problemy.

2. Zadania. AktywnoÊç to geniusz tego KoÊcio∏a. Jest to proces, poprzez który
wzrastamy. Wiara i mi∏oÊç do Pana sà jak mi´Ênie mojej r´ki. JeÊli ich u˝y-
wam, rosnà w si∏´. JeÊli po∏o˝´ je na temblaku, os∏abnà. Ka˝da osoba nawró-
cona zas∏uguje na to, by powierzyç jej obowiàzek. [...]

3. Ka˝dy nowo nawrócony musi byç ‘[wzmacniany] dobrym s∏owem Bo˝ym’
(Moroni 6:4). Konieczne jest, a˝eby taka osoba zosta∏a przyj´ta w poczet
cz∏onków kworum kap∏aƒstwa lub Stowarzyszenia Pomocy, M∏odych
Kobiet, M∏odych M´˝czyzn, Szko∏y Niedzielnej czy Organizacji
Podstawowej. Osoba taka musi byç zach´cana, aby przychodziç na spotka-
nia sakramentalne” (Ensign, maj 1999, 108).

JeÊli poprosi∏eÊ uczniów, aby podzielili si´ uczuciami, jakie mieli jako nowi
cz∏onkowie KoÊcio∏a, niech uczynià to teraz (zob. „Przygotowanie”, punkt 4).

Podsumowanie PodkreÊl, ˝e Pan prowadzi Swój KoÊció∏ i otwiera drog´, by ewangelia by∏a g∏oszona
ca∏emu Êwiatu. Zach´ç uczniów, aby wzmogli swe wysi∏ki, kiedy przygotowujà si´
do pe∏noetatowej misji i dzielà si´ ewangelià z ludêmi w swoim otoczeniu. Zach´ç
ich równie˝, by wspierali i wzmacniali nowych cz∏onków. Zgodnie z natchnieniem
Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych podczas lekcji.

Dodatkowy pomys∏ 
na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Sztandar dla narodów — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo An Ensign to the Nations (Sztandar dla narodów)
(53980), rozwa˝ pokazanie jej fragmentu podczas lekcji. Ta prezentacja zawiera
inspirujàce historie na temat rozwoju KoÊcio∏a w Europie, na wyspach Pacyfiku,
w Ameryce ¸aciƒskiej, Azji, Afryce. Koƒczy si´ pokazem zdj´ç Êwiàtyƒ i ludzi z
ca∏ego Êwiata Êpiewajàcych hymn „Wiara na ka˝dym kroku”.

Poniewa˝ film trwa 60 minut, pokazanie go podczas lekcji w ca∏oÊci jest niemo˝-
liwe. Jednak, oglàdajàc go wczeÊniej, mo˝esz wybraç fragment, który b´dzie
szczególnie inspirujàcy dla osób, które nauczasz.
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42
Ciàg∏e objawienia proroków

w dniach ostatnich

Cel Pokazanie uczniom, ˝e Pan nadal prowadzi KoÊció∏ poprzez objawienia, jakie
daje prorokom, widzàcym i objawicielom w dniach ostatnich.

Przygotowanie 1. Przestudiuj z modlitwà nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych i inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 1:38; 68:1–4; 84:109–10; 107:25; 34, 93–98; 132:8.
b. Deklaracja Oficjalna — 2 (str. 256–257 w Naukach i Przymierzach).
c. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏y 9 i 10.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia nast´pujàcych informacji
z podr´cznika Nasze dziedzictwo:

a. Informacje na temat korelacji KoÊcio∏a (rozdzia∏ 9).
b. Historia o objawieniu, które udost´pni∏o b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie

wszystkim godnym m´˝czyznom w KoÊciele (rozdzia∏ 10).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj na poczàtku lekcji poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Opowiedz nast´pujàcà histori´, przypomnianà przez Prezydenta Harolda B. Lee:

„Starszy John A. Widtsoe z Rady Dwunastu opowiedzia∏ pewnego razu o dyskusji,
jakà toczy∏ z grupà przywódców palika. W czasie rozmowy ktoÊ zapyta∏ go: ‘Bracie
Widtsoe, ile czasu min´∏o od otrzymania przez KoÊció∏ tego objawienia?’ Brat
Widtsoe podrapa∏ si´ w zamyÊleniu w brod´ i odpowiedzia∏: ‘Hm, to by∏o chyba
w zesz∏y czwartek’” (Stand Ye in Holy Places [1974], 132–133).

Prezydent Spencer W. Kimball oÊwiadczy∏, ˝e KoÊció∏ jest nadal kierowany przez
objawienia:

„Âwiadczymy Êwiatu, ˝e objawienia nie usta∏y, a skarbce i zapisy KoÊcio∏a zawie-
rajà objawienia, które przychodzà z miesiàca na miesiàc oraz z dnia na dzieƒ.
Âwiadczymy tak˝e, ˝e od 1830 roku, kiedy zosta∏ za∏o˝ony KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, by∏, jest i b´dzie a˝ do koƒca czasu istnia∏ prorok,
uznawany przez Boga i Jego lud, który nadal b´dzie interpretowa∏ zamys∏y i wol´
Pana. [...]

Oczekujàc czegoÊ spektakularnego, ktoÊ mo˝e przeoczyç sta∏y dop∏yw objawio-
nych przekazów. Mówi´, z najwi´kszà pokorà, lecz tak˝e z si∏à i mocà Êwiadectwa,
które p∏onie w mojej duszy, ˝e od proroka Przywrócenia do proroka w dzisiejszych
czasach linia komunikacji jest nieprzerwana, upowa˝nienie nadal trwa i nadal



jaÊnieje cudowne i przenikajàce Êwiat∏o. Brzmienie g∏osu Pana to nieprzerwana
melodia o mocy grzmotu. Od niemal pó∏tora wieku nie by∏o ˝adnych zak∏óceƒ”
(w: Conference Report, kwiec. 1977, 115 lub Ensign, maj 1977, 78).

PodkreÊl, ˝e oÊwiadczenie Prezydenta Kimballa nadal jest prawdziwe. Niebiosa
sà otwarte, a Pan nadal objawia Swà wol´ prorokom w dniach ostatnich.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz z modlitwà t´ cz´Êç materia∏u, która najpe∏niej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby dzielili si´ doÊwiadczeniami, które odnoszà si´ do
omawianych przez was zasad.

Przeczytaj z uczniami NiP 1:38 oraz 68:1–4. PodkreÊl, ˝e cz∏onkowie Rady
Prezydenta KoÊcio∏a oraz Kworum Dwunastu Aposto∏ów sà prorokami, widzà-
cymi i objawicielami w dniach ostatnich. Nadal otrzymujà objawienia, jak pro-
wadziç KoÊció∏. Ich kierunek jest zgodny z „wolà Pana [...], zamys∏em Pana [...],
s∏owem Pana [...], g∏osem Pana i mocà boskà do zbawienia” (NiP 68:4). WyjaÊnij,
˝e podczas tej lekcji omówicie kilka przyk∏adów nieustajàcych objawieƒ co do
kierowania KoÊcio∏em.

1. Korelacja. KoÊcio∏a.

PoproÊ wyznaczonego wczeÊniej ucznia o streszczenie informacji na temat kore-
lacji KoÊcio∏a, na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 9. PodkreÊl, ˝e
korelacj´ KoÊcio∏a rozpocz´to i kontynuuje si´ jà dzisiaj zgodnie z objawieniami,
jakie Pan daje Swoim prorokom.

WyjaÊnij, ˝e celem korelacji KoÊcio∏a jest zachowanie „[prostej drogi] Boga”
(Jakub 7:7). W koƒcowym efekcie ma ona pomóc w spe∏nieniu misji KoÊcio∏a,
którà jest zaproszenie ludzi, by „[przystàpili] do Chrystusa i [stawali] si´ w Nim
doskonali” (Moroni 10:32; zob. tak˝e NiP 20:59).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów nadzorujà korelacj´
KoÊcio∏a. Korelacja to:

a. Zachowywanie czystoÊci doktryny.

b. PodkreÊlanie znaczenia rodziny i domu.

c. Wykonywanie ca∏ej pracy w KoÊciele pod przewodnictwem kap∏aƒstwa.

d. Ustanawianie w∏aÊciwych relacji mi´dzy poszczególnymi organizacjami KoÊcio∏a.

e. Zachowywanie jednoÊci i porzàdku w KoÊciele.

f. Dbanie o prostot´ koÊcielnych programów i materia∏ów.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu powiedzia∏, ˝e korelacja to proces,
„w którym bierzemy wszystkie programy KoÊcio∏a, skupiamy je wokó∏ jednego cen-
tralnego punktu, integrujemy, traktujemy je jak jeden program, anga˝ujemy w ten
proces wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a — a wszystko to pod przewodnictwem
kap∏aƒstwa” (Let Every Man Learn His Duty [broszura, 1976], 2).

Wykorzystaj poni˝szy materia∏, aby omówiç, jak proces korelacji KoÊcio∏a b∏ogo-
s∏awi nasze ˝ycie. W miar´ omawiania zapisuj nag∏ówki na tablicy.

Wa˝noÊç rodziny

Korelacja na wiele sposobów podkreÊla znaczenie rodziny. Jednym z nich jest
ustanowienie domowego wieczoru rodzinnego. Rodzice majà co tydzieƒ orga-
nizowaç domowy wieczór rodzinny, aby nauczaç i wzmacniaç swoje rodziny.
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Poniedzia∏kowe wieczory sà zarezerwowane na domowe wieczory rodzinne i
nie powinno si´ wtedy organizowaç ˝adnych koÊcielnych spotkaƒ ani zaj´ç.

• Jaki wp∏yw mia∏y domowe wieczory rodzinne na wasze ˝ycie? Co zrobiliÊcie,
aby domowe wieczory rodzinne by∏y udane?

Proces korelacji k∏adzie tak˝e nacisk na znaczenie rodziny poprzez okreÊlanie
roli organizacji, programów i zaj´ç KoÊcio∏a w odniesieniu do rodziny. Church
Handbook of Instructions mówi:

„Najwa˝niejszym miejscem, gdzie cz∏owiek uczy si´ ewangelii i przywództwa,
jest rodzina i dom (zob. Mosjasz 4:14–15; NiP 68:25–28). [...] Kwora, organizacje
pomocnicze, programy i zaj´cia koÊcielne powinny wzmacniaç i wspieraç rodzin´.
Powinny promowaç rodzinne zaj´cia zwiàzane z ewangelià, a nie z nimi konkuro-
waç” (Tom 2, Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], 299).

• Dlaczego wa˝ne jest zrozumienie, ˝e organizacje pomocnicze, programy i
zaj´cia KoÊcio∏a istniejà, aby wspieraç rodzin´? W jaki sposób organizacje i
zaj´cia koÊcielne wzmacniajà was i wasze rodziny?

Proces korelacji k∏adzie tak˝e nacisk na to, by programy i zaj´cia KoÊcio∏a niepo-
trzebnie nie anga˝owa∏y cz∏onków KoÊcio∏a, nie zabiera∏y im czasu i nie pozba-
wia∏y ich innych Êrodków.

Dzia∏anie organizacji pomocniczych KoÊcio∏a

Jednym z wa˝nych zadaƒ korelacji jest zjednoczenie i koordynacja pracy organi-
zacji pomocniczych — Stowarzyszenia Pomocy, M∏odych M´˝czyzn, M∏odych
Kobiet, Organizacji Podstawowej i Szko∏y Niedzielnej. Przez wiele lat te organi-
zacje dzia∏a∏y dosyç niezale˝nie. W ogólnym wymiarze KoÊcio∏a niektóre z nich
mia∏y w∏asne czasopisma, fundusze i konferencje. W miar´ ich rozwoju stawa∏y
si´ coraz bardziej skomplikowane i cz´stokroç niepotrzebnie dublowa∏y swoje
programy i materia∏y.

Dzi´ki procesowi korelacji ograniczono te rozbudowane struktury i powielenia.
Korelacja po∏o˝y∏a te˝ nacisk na to, aby organizacje pomocnicze dzia∏a∏y pod
kierownictwem przywódców kap∏aƒskich. Na przyk∏ad, w okr´gu wszystkie te
organizacje dzia∏ajà pod kierownictwem rady biskupiej.

• Dlaczego wa˝ne jest, aby zjednoczyç i skoordynowaç wysi∏ki organizacji
pomocniczych w okr´gu? Jakie przyk∏ady skuteczniejszego dzia∏ania tych orga-
nizacji zaobserwowaliÊcie, w przypadku gdy koordynujà one swoje wysi∏ki?

Przygotowywanie publikacji koÊcielnych

WyjaÊnij, ˝e publikacje koÊcielne, takie jak podr´czniki lekcyjne czy czasopisma
sà wydawane, by pomóc cz∏onkom uczyç si´ i ˝yç wed∏ug ewangelii Jezusa
Chrystusa. Proces korelacji pomaga upewniç si´, ˝e wszystkie te materia∏y opie-
rajà si´ na pismach Êwi´tych, sà zgodne z doktrynà i dostosowane do okreÊlo-
nych odbiorców. Wszystkie publikacje koÊcielne sà planowane, przygotowywane,
sprawdzane i realizowane pod kierunkiem Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów.

Jednym z rezultatów korelacji wydawnictw KoÊcio∏a jest to, ˝e zaj´cia z doktryn
ewangelii dla doros∏ych i m∏odzie˝y oraz wi´kszoÊci klas Organizacji Podstawowej
korzystajà w danym roku z tego samego tomu pism Êwi´tych. To zach´ca i dostar-
cza materia∏u do rozmów na temat pism Êwi´tych w domu.
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• W jaki sposób lekcje z koÊcio∏a wspierajà wysi∏ki rodziców, by nauczaç ich
dzieci w domu?

Nauczanie domowe

Przeczytaj z uczniami NiP 20:53–55. WyjaÊnij, ˝e wizyty posiadaczy kap∏aƒstwa w
domach cz∏onków sà cz´Êcià programu KoÊcio∏a od czasów Proroka Józefa Smitha.
W ramach korelacji w latach 60. XX wieku ponownie po∏o˝ono nacisk na te
wizyty i nazwano je nauczaniem domowym. Nauczanie domowe jest nadal naj-
wa˝niejszym obowiàzkiem nauczycieli, kap∏anów i posiadaczy Kap∏aƒstwa
Melchizedeka.

• Jakie sà cele nauczania domowego? Jakie doÊwiadczenia uÊwiadomi∏y wam
znaczenie nauczania domowego?

Przeczytaj z uczniami NiP 84:109–10 oraz 132:8, aby zakoƒczyç dyskusj´ o
korelacji KoÊcio∏a.

• W jaki sposób korelacja KoÊcio∏a pomaga nam wype∏niç te s∏owa?

• Co mo˝emy robiç indywidualnie i w naszych powo∏aniach koÊcielnych,
aby stosowaç zasady korelacji KoÊcio∏a?

2. Objawienie, które udost´pni∏o b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie wszystkim
godnym m´˝czyznom w KoÊciele.

WyjaÊnij, ˝e w czerwcu 1978 roku Prezydent Spencer W. Kimball og∏osi∏ obja-
wienie, które udost´pni∏o b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie wszystkim godnym m´˝-
czyznom w KoÊciele. PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie historii tego
objawienia na podstawie podr´cznika Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 10.

• Przeczytaj z uczniami Deklaracj´ Oficjalnà — 2. W jaki sposób objawienie to
b∏ogos∏awi KoÊció∏?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z procesu, jaki Prezydent Kimball przeszed∏,
zanim otrzyma∏ to objawienie? (Zob. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 10).

3. Publikacja nowych wydaƒ pism Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

WyjaÊnij, ˝e w 1979 roku, po wielu latach mozolnej pracy pod kierunkiem Rady
Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów KoÊció∏ opublikowa∏ wydanie
Biblii Âwi´tych w Dniach Ostatnich. To wydanie zawiera tekst Biblii króla Jakuba,
lecz jest wzbogacone o specjalne pomoce do studiowania, takie jak indeks tema-
tyczny, s∏ownik biblijny, przypisy odnoszàce si´ do wersetów w innych tomach
pism Êwi´tych oraz wyjàtki z t∏umaczenia Biblii dokonanego przez Józefa Smitha.

W 1981 roku KoÊció∏ wyda∏ potrójny zestaw pism Êwi´tych (Ksi´ga Mormona,
Nauki i Przymierza, Per∏a Wielkiej WartoÊci) z rozszerzonymi przypisami i indeksem.

• Przeczytaj z uczniami Ks. Ezechiela 37:15–19. WyjaÊnij, ˝e „drewno Judy” to
Biblia, a „drewno Efraima” to Ksi´ga Mormona. W jaki sposób nowe wydania
pism Êwi´tych pomagajà Biblii i Ksi´dze Mormona, by „w [waszym] r´ku [sta-
nowi∏y] jedno”?

WyjaÊnij, ˝e wiele przypisów w Biblii odnosi si´ do fragmentów w Ksi´dze
Mormona, a wiele przypisów z Ksi´gi Mormona odnosi si´ do fragmentów w
Biblii. Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏:
„Drewno czy kronika Judy — Stary i Nowy Testament — oraz drewno czy
kronika Efraima — Ksi´ga Mormona, która jest jeszcze jednym Êwiadectwem

Lekcja 42

257



o Jezusie Chrystusie — sà teraz zwiàzane ze sobà w taki sposób, ˝e kiedy stu-
diuje si´ jednà, przybli˝a si´ do drugiej; uczàc si´ z jednej, jest si´ oÊwieca-
nym przez t´ drugà. One naprawd´ stajà si´ jednym w naszych r´kach”
(w: Conference Report, paêdz. 1982, 75 lub Ensign, list. 1982, 53).

PoÊwi´ç kilka minut, by pokazaç cz∏onkom pomoce do studiowania w wydaniach
pism Âwi´tych w Dniach Ostatnich (mo˝esz wykorzystaç drugi dodatkowy pomys∏
na lekcj´). Nast´pnie zadaj poni˝sze pytania:

• W jaki sposób korzystacie z pomocy do studiowania zawartych w pismach
Êwi´tych? Jak te materia∏y pomagajà wam podczas studiowania pism Êwi´tych?
W jaki sposób waszym zdaniem KoÊció∏ jest b∏ogos∏awiony przez wydania pism
Âwi´tych w Dniach Ostatnich?

Wkrótce po opublikowaniu tych pism Starszy Boyd K. Packer prorokowa∏:
„Wraz z up∏ywem lat te pisma wydadzà kolejne pokolenia wiernych chrzeÊci-
jan, którzy znajà Pana Jezusa Chrystusa i pragnà byç pos∏uszni Jego woli. [...]
Objawienia b´dà dla nich otwarte jak dla ˝adnego innego [pokolenia] w histo-
rii Êwiata. To w ich r´kach spoczywajà teraz drewna Józefa i Judy. Osiàgnà
poznanie ewangelii przewy˝szajàce to, które mogli osiàgnàç ich przodkowie.
B´dà mieli Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie i b´dà mogli pewnie g∏osiç o Nim i
Go broniç” (w: Conference Report, paêdz. 1982, 75 lub Ensign, list. 1982, 53).

W kwietniu 1995 roku, podczas konferencji generalnej Prezydent Gordon B.
Hinckley wyg∏osi∏ uwag´, która Êwiadczy o tym, ˝e s∏owa Starszego Packera si´
wype∏niajà: „Patrz´ wstecz na mojà w∏asnà m∏odoÊç. W tamtych czasach ani
m∏odzi m´˝czyêni, ani m∏ode kobiety nie studiowali za bardzo pism Êwi´tych.
Jak˝e niesamowita zasz∏a zmiana. Wzrasta nowe pokolenie, które zna s∏owo
Pana” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 117 lub Ensign, maj 1995, 87).

4. Dodatkowe Kwora Siedemdziesiàtych.

WyjaÊnij, ˝e wraz ze wzrostem KoÊcio∏a Pan objawi∏, jak powinna si´ zmieniç
administracja KoÊcio∏a, aby sprostaç potrzebom cz∏onków na ca∏ym Êwiecie. Te
zmiany by∏y szczególnie widoczne przy okazji utworzenia dodatkowych Kworów
Siedemdziesiàtych.

• Przeczytaj z uczniami NiP 107:25, 34. Jakie sà obowiàzki Siedemdziesiàtych?

WyjaÊnij, ˝e przez wiele lat by∏o tylko siedmiu przedstawicieli W∏adz Naczelnych
KoÊcio∏a, którzy s∏u˝yli jako Siedemdziesiàci. Tworzyli oni pierwszà Rad´
Siedemdziesiàtych. W 1975 roku zostali powo∏ani kolejni, którzy s∏u˝yli ju˝ w
Pierwszym Kworum Siedemdziesiàtych. Dalszy rozwój mia∏ miejsce w 1989 roku,
kiedy powsta∏o Drugie Kworum Siedemdziesiàtych.

W kwietniu 1995 roku Prezydent Gordon B. Hinckley og∏osi∏ powo∏anie nowych
urz´dników lokalnych nazywanych Przedstawicielami W∏adz Obszaru, którzy
mieli s∏u˝yç przez szeÊç lat (w: Conference Report, kwiec. 1995, 71–72 lub Ensign,
maj 1995, 52).

W 1997 roku Prezydent Hinckley og∏osi∏, ˝e Przedstawiciele W∏adz Obszaru b´dà
wyÊwi´ceni na Siedemdziesiàtych i utworzà Trzecie, Czwarte i Piàte Kworum
Siedemdziesiàtych. W przeciwieƒstwie do Siedemdziesiàtych, którzy s∏u˝à we
W∏adzach Naczelnych, Siedemdziesiàci W∏adz Obszaru s∏u˝à w miejscu zamiesz-
kania i nadal pracujà zawodowo. (Zob. Conference Report, kwiec. 1997, 4–5 lub
Ensign, maj 1997, 5–6).
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• Przeczytaj z uczniami NiP 107:93–97. W jaki sposób utworzenie dodatkowych
Kworów Siedemdziesiàtych wype∏nia wskazówki zawarte w tym objawieniu?

• Jak, waszym zdaniem, powo∏anie Przedstawicieli Siedemdziesiàtych we
W∏adzach Obszaru pomo˝e KoÊcio∏owi w miar´ jego rozwoju?

W odniesieniu do utworzenia dodatkowych Kworów Siedemdziesiàtych
Prezydent Hinckley powiedzia∏: „Tworzàc te kolejne kwora ustanowiliÊmy
wzór, wed∏ug którego KoÊció∏ mo˝e rozwinàç si´ do jakichkolwiek rozmiarów,
a organizowane Prezydia Obszarów i Siedemdziesiàci Obszaru b´dà wybierani
i b´dà pracowaç na ca∏ym Êwiecie wed∏ug pojawiajàcych si´ potrzeb. A zatem,
Pan troszczy si´ o Swoje królestwo. Inspiruje jego przywódców, aby dbali o
stale rosnàcà liczb´ cz∏onków” (w: Conference Report, kwiec. 1997, 5 lub
Ensign, maj 1997, 6).

Podsumowanie Je˝eli nie wykorzysta∏eÊ pomys∏u na skoncentrowanie uwagi, przeczytaj wypo-
wiedê Prezydenta Spencera W. Kimballa na str. 254–255. Po∏ó˝ szczególny nacisk
na Êwiadectwo Prezydenta Kimballa, ˝e „brzmienie g∏osu Pana, [dla Jego proro-
ków] to nieprzerwana melodia o mocy grzmotu”. Wyraê swojà wdzi´cznoÊç za
przewodnictwo, jakie Pan daje poprzez proroków w dniach ostatnich.

Zgodnie z natchnieniem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat prawd omawianych
podczas lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub oba z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. „Objawienie o kap∏aƒstwie” — prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), rozwa˝ pokazanie w drugiej cz´Êci lekcji prezentacji
„Objawienie o kap∏aƒstwie”; projekcja trwa 7 minut.

2. åwiczenie zach´cajàce do korzystania z Przewodnika po pismach Êwi´tych

Wykorzystaj poni˝sze çwiczenie, aby pomóc uczniom korzystaç z Przewodnika
po pismach Êwi´tych:

PoproÊ uczniów, by zamkn´li swoje pisma. Nast´pnie poproÊ ich, aby z pami´ci
zrobili list´ tak wielu fragmentów, ilu tylko zdo∏ajà, na dwa lub trzy ró˝ne tematy
zwiàzane z ewangelià, które majà obszerne has∏a w Przewodniku po pismach Êwi´-
tych. Mo˝esz ich, na przyk∏ad, poprosiç o zrobienie listy odnoÊników do pokory,
pos∏uszeƒstwa oraz daru Ducha Âwi´tego. Kiedy ju˝ wyczerpià si´ im pomys∏y,
niech odnajdà te same has∏a w Przewodniku po pismach Êwi´tych. Odczytajcie
kilka z odnoÊników podanych do ka˝dego has∏a.

Kiedy zakoƒczycie to çwiczenie, niech uczniowie zajrzà na strony 240–258
Przewodnika po pismach Êwi´tych i zobaczà, jak wiele jest fragmentów mówiàcych
o Zbawicielu. Kiedy b´dà przyglàdaç si´ tym fragmentom, mo˝esz przytoczyç
wypowiedê Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu. Powiedzia∏, ˝e te
strony to „najwszechstronniejszy na Êwiecie zbiór odnoÊników z pism Êwi´tych na
temat Jezusa Chrystusa, jaki kiedykolwiek zosta∏ sporzàdzony w historii Êwiata”
(„The Peaceable Followers of Christ”, Ensign, kwiec. 1998, 64).
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Lekcja 

43
„Za∏ó˝cie ca∏à Mojà zbroj´”

Cel Pomoc uczniom przywdziaç ca∏à Bo˝à zbroj´, aby chroni∏a ich w walce ze z∏em.

Przygotowanie 1. Z modlitwà przestudiuj fragmenty pism z tej lekcji.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. Je˝eli nauczasz m∏odzie˝, poproÊ uczniów, aby przygotowali si´ do streszczenia
informacji zawartych w kilku lub wszystkich z ni˝ej wymienionych rozdzia∏ów
Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (36550 166):

a. „CzystoÊç seksualna” (strony 26–28).
b. „Sposób ubierania si´ i wyglàd” (strony 14–16).
c. „Rozrywka i media” (strony 17–19).
d. „Muzyka i taniec” (strony 20–21).
e. „UczciwoÊç” (strona 31).
f. „J´zyk” (strony 22–23).

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj poni˝sze çwiczenie lub jedno z çwi-
czeƒ w∏asnego pomys∏u, aby rozpoczàç lekcj´.

Narysuj na tablicy prosty model osoby, na wzór tego poni˝ej. Nast´pnie narysuj
strza∏ki, które wskazujà na t´ postaç, z wielu ró˝nych stron.

WyjaÊnij, ˝e pisma Êwi´te cz´sto nazywajà pokusy „ognistymi strza∏ami wroga”
(NiP 3:8; zob. tak˝e List do Efezjan 6:16; 1 Nefi 15:24; NiP 27:17). Ta lekcja
mówi o niektórych z tych pokus i „zbroi”, jakà mo˝emy nosiç, aby si´ przed
nimi uchroniç.



Dyskusja i 
zastosowanie

Z modlitwà wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby twoich
uczniów. Zach´ç uczniów, aby omówili, w jaki sposób mogà stosowaç te zasady
we w∏asnym ˝yciu.

1. Za∏ó˝cie ca∏à zbroj´ Boga.

• Przeczytajcie razem NiP 76:25–28 oraz Moj˝esz 4:3. Kim byli przywódcy dwóch
si∏, które walczy∏y podczas Wojny w Niebie i jakie cele im przyÊwieca∏y? W
czym przypomina to nasze uwik∏anie si´ w podobny konflikt w dzisiejszych
czasach na ziemi? (Zob. NiP 76:29; Moj˝esz 4:4).

• Zaakcentuj to, ˝e Pan nie pozostawi∏ nas bez ochrony w tej walce ze z∏em.
Przeczytajcie razem NiP 27:15–18. Czym jest zbroja Pana, wed∏ug opisu
zawartego w tych wersetach? (Wypisz na tablicy poni˝sze wyra˝enia. Je˝eli
wykorzysta∏eÊ zaj´cie na skoncentrowanie uwagi, zapisz je blisko narysowanej
wczeÊniej postaci).

Opasaç si´ prawdà

NapierÊnik prawoÊci

Obuç si´ w ewangeli´ pokoju

Tarcza wiary

He∏m zbawienia

Miecz Ducha Bo˝ego i Jego objawione s∏owo

• Co mo˝emy zrobiç, aby przywdziaç „ca∏à [...] zbroj´” Boga? Jak odczuwaliÊcie
zwi´kszenie ochrony przed pokusami, kiedy si´ modliliÊcie? StudiowaliÊcie
pisma Êwi´te? ZachowywaliÊcie dzieƒ Sabatu? ChodziliÊcie do Êwiàtyni?
SzanowaliÊcie kap∏aƒstwo?

• Jakie mogà byç skutki noszenia tylko cz´Êci Paƒskiej zbroi lub zaniedbanie
noszenia jej przez choçby krótki czas?

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu ostrzega∏, ˝e Szatan „pragnie
odnaleêç szpar´ w zbroi ka˝dego cz∏owieka. Zna nasze s∏aboÊci i b´dzie wiedzia∏,
jak je wykorzystaç, je˝eli tylko mu na to pozwolimy. Jedynà obronà przeciwko
atakom i zwodzeniu Szatana jest rozumienie przykazaƒ i codzienne umacnianie
si´ modlitwà, studiowanie pism i podà˝anie za radami wyznaczonych s∏ug
Pana” (w: Conference Report, paêdz. 1988, 44 lub Ensign, list. 1988, 35).

WyjaÊnij, ˝e dalsza cz´Êç lekcji dotyczy trzech g∏ównych punktów, w których
Szatan próbuje wykorzystaç s∏aboÊci naszej zbroi w dzisiejszych czasach: czysto-
Êci moralnej, uczciwoÊci i j´zyka.

2. ˚yjcie zgodnie z prawem czystoÊci moralnej.

• Jak brzmi prawo czystoÊci moralnej, jakie da∏ Pan? (Zob. NiP 42:22–24; 59:6;
63:16; oraz nast´pujàce cytaty).

Rada Prezydenta KoÊcio∏a og∏osi∏a: „Paƒskie prawo moralnego prowadzenia
si´ to abstynencja poza prawomocnie zawartym zwiàzkiem ma∏˝eƒskim oraz
dochowywanie wiernoÊci wspó∏ma∏˝onkowi. Stosunki seksualne sà dozwolone
tylko z m´˝em lub ˝onà i jedynie w ramach zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Kontakt sek-
sualny wszelkiego rodzaju, ∏àcznie z seksem przedma∏˝eƒskim, cudzo∏óstwem i
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stosunkami homoseksualnymi jest grzechem” (List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a,
14 list. 1991).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏: „Ka˝dy
pozama∏˝eƒski kontakt o charakterze seksualnym — czyli ka˝dy zamierzony
kontakt ze Êwi´tymi, intymnymi cz´Êciami czyjegoÊ cia∏a czy to przez odzie˝
czy bez — jest grzechem i jest zakazany przez Boga. Grzeszne jest równie˝
umyÊlne wzbudzanie podobnych pragnieƒ we w∏asnym ciele” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, 50 lub Ensign, list, 1994, 38).

Je˝eli poprosi∏eÊ któregoÊ z uczniów o przygotowanie podsumowania roz-
dzia∏u „CzystoÊç seksualna” z broszury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, niech je
teraz przedstawi.

• Jakie sà niektóre ze skutków nieprzestrzegania prawa czystoÊci moralnej?
(Omówcie konsekwencje duchowe oraz fizyczne, natychmiastowe i d∏ugoter-
minowe). W jaki sposób pogwa∏cenie prawa czystoÊci moralnej wp∏ywa na
inne osoby?

Starszy Joseph B. Wirthlin naucza∏: „Jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych w ostatnich latach k∏amstw, jest przekonanie, ˝e niemoralne zachowanie
jest normalne i akceptowalne oraz ˝e nie niesie ze sobà ˝adnych negatywnych
nast´pstw. W rzeczywistoÊci niemoralne prowadzenie si´ jest przyczynà wielu
cierpieƒ i problemów, które sà powszechne w dzisiejszych czasach: chorób
przenoszonych drogà p∏ciowà, aborcji, rozpadu rodzin, rosnàcej liczby matek
samotnie wychowujàcych dzieci i matek m∏odocianych” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, 100 lub Ensign, list. 1994, 76).

• W jaki sposób jesteÊmy b∏ogos∏awieni, kiedy zachowujemy prawo czystoÊci
moralnej? (Zob. NiP 121:45–46. Przyk∏adowe odpowiedzi to: wzmo˝one odczu-
wanie spokoju i radoÊci, mi∏oÊç do naszego wspó∏ma∏˝onka i innych cz∏onków
rodziny, szacunek do samego siebie i innych. Przestrzeganie prawa czystoÊci
moralnej jest równie˝ niezb´dne, aby cieszyç si´ towarzystwem Ducha Âwi´tego,
otrzymaç obrz´dy kap∏aƒskie i godnie przyjmowaç sakrament). Jaki wp∏yw na
innych mo˝e mieç fakt, ˝e przestrzegamy prawa czystoÊci moralnej?

• W jaki sposób Szatan kusi ludzi, aby ∏amali prawo czystoÊci moralnej? W jaki
sposób ludzie starajà si´ usprawiedliwiç ∏amanie tego prawa?

Je˝eli poprosi∏eÊ uczniów o przygotowanie podsumowania rozdzia∏ów z broszury
Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, niech je teraz przedstawià: „Sposób ubierania si´ i
wyglàd”, „Rozrywka i media” oraz „Muzyka i taniec”.

Prezydent Gordon B. Hinckley ostrzega∏: „Nie wolno zabawiaç si´ Internetem,
by wyszukiwaç treÊci pornograficzne. Nie wolno wykr´caç numerów telefonicz-
nych, aby s∏uchaç sproÊnoÊci. Nie wolno wypo˝yczaç filmów wideo, które
zawierajà jakiekolwiek treÊci pornograficzne. To plugastwo po prostu nie jest
dla was. Trzymajcie si´ z dala od pornografii tak, jak byÊcie unikali powa˝nej
choroby. Ona niszczy. Mo˝e przerodziç si´ w na∏óg, a ci, którzy si´ w niej p∏a-
wià, nie potrafià jej porzuciç. To uzale˝nia” (w: Conference Report, kwiec.
1998, 66–67 lub Ensign, maj 1998, 49).

• Jak mo˝emy uchroniç si´ przed pokusami ∏amania prawa czystoÊci moralnej?
Co mo˝emy robiç w naszych domach, aby unikaç niemoralnych wp∏ywów?
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• Prawo czystoÊci moralnej wymaga zarówno czystoÊci myÊli, jak i czystoÊci
uczynków. Jaki wp∏yw majà nieczyste myÊli na stan naszej duchowoÊci? (Zob.
NiP 63:16). Jak mo˝emy oczyÊciç nasze umys∏y?

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu radzi∏ nam, by wyprzeç niegodne
myÊli z naszych g∏ów „zast´pujàc je czymÊ wznios∏ym” (w: Conference Report,
paêdz. 1977, 90 lub Ensign, list. 1977, 60). Omówcie, jak post´powaç zgodnie z
tà radà. Przyk∏adowe propozycje to: modlitwa o si∏´, Êpiewanie ulubionego
hymnu, cytowanie w myÊli ulubionego fragmentu pism lub rozmyÊlanie o
naszej mi∏oÊci do cz∏onków rodziny.

3. Bàdêcie uczciwi.

• Co oznacza bycie uczciwym?

Prezydent James E. Faust naucza∏: „UczciwoÊç to coÊ wi´cej ni˝ nie k∏amanie.
To mówienie prawdy, g∏oszenie prawdy, ˝ycie prawdà i umi∏owanie prawdy”
(w: Conference Report, paêdz. 1996, 57 lub Ensign, list. 1996, 41).

Je˝eli poprosi∏eÊ któregoÊ z uczniów o przygotowanie podsumowania rozdzia∏u
„UczciwoÊç” z broszury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, niech je teraz przedstawi.

• Przeczytaj razem z uczniami NiP 42:21, 51:9 i 97:8. Dlaczego wa˝ne jest, aby-
Êmy byli uczciwi w ka˝dej dziedzinie naszego ˝ycia? Jakie sà skutki bycia nie-
uczciwym? Na jakie sposoby jesteÊmy b∏ogos∏awieni, kiedy jesteÊmy uczciwi?

• W jaki sposób jesteÊmy kuszeni, by zachowywaç si´ nieuczciwie? W jaki spo-
sób uleganie pokusom, by zachowywaç si´ nieuczciwie w drobnych kwestiach,
sprawia, ˝e stajemy si´ bardziej podatni na inne pokusy? Jak mo˝emy pokonaç
pokusy, by zachowaç si´ nieuczciwie?

• Co oznacza bycie uczciwym przed Panem? (Przyk∏adowe odpowiedzi to: docho-
wywanie przymierzy oraz innych obietnic, jakie z∏o˝yliÊmy Panu, wype∏nianie
zadaƒ w KoÊciele, godne przyjmowanie sakramentu oraz p∏acenie dziesi´ciny i
innych ofiar).

• Co oznacza bycie uczciwym wobec samego siebie? (Jednà rzeczà jest nie
usprawiedliwianie ani nie szukanie wymówek dla grzechu).

• Jak mo˝emy skutecznie nauczaç zasady uczciwoÊci w naszych domach?

Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy zdecydowali si´ postà-
piç uczciwie, chocia˝ by∏o to trudne. Mogà równie˝ podzieliç si´ przyk∏adami
uczciwego zachowania, jakie zaobserwowali w pracy, szkole, wÊród sàsiadów lub
w domu.

4. U˝ywajcie j´zyka, który odzwierciedla wasze uszanowanie dla Boga i
zawiera treÊci, które wzmacniajà. 

• Przeczytajcie razem NiP 63:60–62 i 136:21. Jakie przykazanie da∏ nam Pan w
odniesieniu do u˝ywania Jego imienia? W jaki sposób ludzie zniewa˝ajà imi´
Pana? (Przyk∏adowe odpowiedzi: u˝ywanie go z lekcewa˝eniem, w sposób
pospolity i nonszalancki oraz u˝ywanie go w po∏àczeniu z plugawymi
myÊlami i z∏ymi uczynkami).

• Jakiego rodzaju j´zyka, poza nadu˝ywaniem imienia Pana, powinniÊmy si´
wystrzegaç? (Przyk∏adowe odpowiedzi: j´zyka wulgarnego, obscenicznego,
plugawego i poni˝ajàcego).
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Prezydent Hinckley powiedzia∏: „Nie przeklinajcie. Nie profanujcie. Unikajcie
nieprzyzwoitych dowcipów. Trzymajcie si´ z dala od rozmów usianych pluga-
wymi i sproÊnymi s∏owami. B´dziecie wówczas szcz´Êliwsi, a wasz przyk∏ad
doda si∏y innym” (w: Conference Report, paêdz. 1987, 59 lub Ensign, list.
1987, 48).

Je˝eli poprosi∏eÊ któregoÊ z uczniów o przygotowanie podsumowania rozdzia∏u
„J´zyk” z broszury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y, niech je teraz przedstawi.

• Jakie sà skutki u˝ywania nieprzyzwoitego j´zyka? (Przyk∏adowe odpowiedzi:
obraza Boga, obraza innych, poni˝enie samego siebie oraz utrata towarzystwa
Ducha Âwi´tego).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu powiedzia∏: „Profanacja i wulgar-
noÊç [...] to grzechy, które oddzielajà nas od Boga i os∏abiajà naszà duchowà
obron´, poniewa˝ z ich powodu opuszcza nas Duch Âwi´ty” (w: Conference
Report, kwiec. 1986, 69 lub Ensign, maj, 1986, 52).

• W jaki sposób Szatan kusi ludzi, aby u˝ywali bluênierczego, wulgarnego i nie-
przyzwoitego j´zyka? Jak mo˝emy pokonaç pokus´ z∏ego wys∏awiania si´?
(Mo˝ecie omówiç sposoby na oduczenie si´ przeklinania).

• Dlaczego nauka kontroli nad naszymi s∏owami jest niezb´dna dla naszego
duchowego rozwoju? W jaki sposób kontrolowanie naszych s∏ów mo˝e nam
pomóc ustrzec si´ innych pokus?

• Jak powinniÊmy zareagowaç, kiedy znajdujemy si´ w towarzystwie osób,
które u˝ywajà niew∏aÊciwego j´zyka lub gdy przekleƒstwa u˝ywane sà w fil-
mach, programach telewizyjnych lub ksià˝kach? (Je˝eli to mo˝liwe, powinni-
Êmy opuÊciç takie miejsca. Mo˝emy tak˝e wyraziç nasz sprzeciw przeciwko
u˝ywaniu wulgarnego j´zyka).

• W jaki sposób rodzice mogà nauczyç swoje dzieci, aby nie u˝ywa∏y nieprzy-
zwoitego j´zyka?

• Jakim j´zykiem powinniÊmy si´ pos∏ugiwaç, zgodnie z pragnieniem Pana?
(Zob. NiP 52:16; 136:24; List do Efezjan 4:29). W jaki sposób nasze s∏owa
mogà podnosiç innych? W jaki sposób mo˝emy zach´caç innych, aby pos∏u-
giwali si´ j´zykiem, który wyra˝a poszanowanie dla Boga i podbudowuje?

Podsumowanie Po∏ó˝ szczególny nacisk na fakt, ˝e Ojciec w Niebie kocha nas i pragnie, abyÊmy
przywdziali „ca∏à [Jego] zbroj´”, aby chroni∏a nas przed pokusami. Zach´ç
uczestników zaj´ç, by ˝yli zgodnie z prawem czystoÊci moralnej, byli uczciwi i
pos∏ugiwali si´ j´zykiem, który podbudowuje. Kierujàc si´ z podszeptem Ducha
z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. W sk∏ad pancerza Boga wchodzi broƒ, którà mo˝emy si´ pos∏ugiwaç

Kiedy Starszy Harold B. Lee s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu, wyjaÊni∏, ˝e w sk∏ad
pancerza Boga wchodzà nie tylko elementy ochronne, ale tak˝e broƒ, którà
mo˝emy si´ pos∏ugiwaç:
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„Cz∏owiek odziany w zbroj´ dzier˝y w swym r´ku tarcz´ i miecz. [...] Ta tarcza to
tarcza wiary, a miecz to miecz ducha, jakim jest S∏owo Boga. Nie znam pot´˝-
niejszej broni ni˝ wiara i znajomoÊç pism Êwi´tych, [...] które zawierajà S∏owo
Boga. KtoÊ tak opancerzony i uzbrojony jest gotowy, by wyjÊç i stawiç czo∏a
wrogowi” („Feet Shod with the Preparation of the Gospel of Peace”, Brigham Young
University Speeches of the Year [9 list. 1954], 7).

2. Zadanie z wykorzystaniem broszury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y

WyjaÊnij, ˝e ˝ycie zgodnie z normami opisanymi w broszurze Dla wzmocnienia
m∏odzie˝y pomaga w tym, aby nasz pancerz by∏ silny i mocny. Podziel uczniów na
grupy i wyznacz ka˝dej z nich zagadnienie z broszury Dla wzmocnienia m∏odzie˝y.

Daj grupom pi´ç minut na przedyskutowanie tematów i przygotowanie prezen-
tacji dla reszty klasy. Nast´pnie niech poszczególne grupy zaprezentujà to, co
przygotowa∏y. Mo˝esz zaproponowaç, aby grupy wykorzysta∏y w swoich prezen-
tacjach jednà lub kilka z poni˝szych sugestii:

a. Podajcie przyk∏ady sytuacji, w których dana norma jest widoczna.

b. Podzielcie si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami lub doÊwiadczeniami znajomych.

c. Poka˝cie scenk´ ilustrujàcà, jak poradziç sobie w jakiejÊ ˝yciowej sytuacji,
która wià˝e si´ z danà normà.

d. Powiedzcie, co wam osobiÊcie pomog∏o zachowaç danà norm´.

e. Podzielcie si´ pomys∏ami, jak pomóc innym zachowywaç danà norm´.

f. Omówcie, co zrobiç, kiedy ˝ycie zgodnie z danà normà powoduje konflikt z
grupà rówieÊniczà lub jakàÊ osobà.

3. Wspieranie m∏odzie˝y

Je˝eli nauczasz doros∏ych, zaproÊ do klasy rodzica lub przywódc´ czy przywód-
czyni´ M∏odych M´˝czyzn lub M∏odych Kobiet, aby krótko omówili niektóre z
wyzwaƒ, jakie stojà przed m∏odzie˝à oraz sukcesy, jakie ona odnosi.

PoproÊ uczestników zaj´ç, aby uwa˝nie przemyÊleli to, co us∏yszeli. Zach´ç ich, aby
zastanowili si´, w jaki sposób mogà bardziej wspieraç m∏odych ludzi. Zapiszcie
odpowiedzi na tablicy. Oto niektóre sugestie:

a. Nauczyç si´ ich imion i zapami´taj je.

b. Szczerze si´ nimi interesowaç i okazywaç im swojà trosk´.

c. Rozpoznawaç ich szczególne potrzeby i wychodziç z inicjatywà, aby je
zaspokajaç.

d. Wyszukiwaç okazje, aby dzieliç si´ talentami, osobistymi prze˝yciami, doÊwiad-
czeniami z okresu dorastania oraz historiami wzmacniajàcymi Êwiadectwo.

e. Utrzymywaç kontakty z m∏odymi ludêmi po odwo∏aniu z powo∏aƒ koÊcielnych,
w których si´ ich naucza∏o lub z nimi pracowa∏o.

f. Stanowiç dobry przyk∏ad ˝ycia zgodnego z naukami Chrystusa.

g. Wybaczaç minione b∏´dy i powstrzymywaç si´ od negatywnego szufladkowania
poszczególnych osób.

4. „Ca∏a zbroja Boga” prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta wideo New Testament Video Presentations (53914), rozwa˝
pokazanie prezentacji „Ca∏a zbroja Boga”; projekcja trwa 13 minut.
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Lekcja 

44
Bycie dobrymi obywatelami

Cel Zach´cenie cz∏onków KoÊcio∏a, aby byli dobrymi obywatelami, udzielali si´ w
samorzàdach, przestrzegali prawa i dzia∏ali na rzecz wzmocnienia spo∏ecznoÊci.

Przygotowanie 1. Z modlitwà przestudiuj nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz inne
materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; Zasady Wiary 1:12.
b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 11, mówiàcy o s∏u˝bie Starszego Ezry Tafta

Bensona jako sekretarza rolnictwa w rzàdzie Stanów Zjednoczonych.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

Uwaga do nauczyciela: Poszczególne kraje i kultury ró˝nià si´ pod wzgl´dem rzàdów
i praw. Kiedy b´dziesz podejmowa∏ decyzje dotyczàce tego, co b´dziecie omawiaç
podczas tej lekcji, weê pod uwag´ miejscowe warunki. W niektórych miejscach
najlepszym wyjÊciem b´dzie poÊwi´cenie wi´kszoÊci zaj´ç na omówienie trzeciej
cz´Êci lekcji. Unikaj krytykowania i dyskusji na tematy kontrowersyjne. Pami´taj,
˝e przywódcy KoÊcio∏a zawsze uczyli nas, abyÊmy starali si´ o wprowadzanie
koniecznych zmian w ramach obowiàzujàcego prawa.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj poni˝sze çwiczenie lub jedno z çwiczeƒ
w∏asnego pomys∏u, aby rozpoczàç lekcj´.

WyjaÊnij, ˝e w 1952 roku, kiedy Starszy Ezra Taft Benson s∏u˝y∏ w Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, zosta∏ poproszony przez Dwighta D. Eisenhowera, prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, aby zosta∏ sekretarzem rolnictwa. Starszy Benson, z
poparciem Prezydenta KoÊcio∏a Davida O. McKaya, przyjà∏ stanowisko i dobrze
wywiàzywa∏ si´ z powierzonych obowiàzków. Podczas pierwszej konferencji gene-
ralnej, jaka mia∏a miejsce po jego powo∏aniu na sekretarza rolnictwa, powiedzia∏:

„Jestem szcz´Êliwy, ˝e mam zaszczyt, choç w ten skromny sposób s∏u˝yç temu
wspania∏emu krajowi i rzàdowi, który obecnie sprawuje nad nami w∏adz´.
Jestem wdzi´czny Radzie Prezydenta KoÊcio∏a i moim braciom, ˝e nie tylko
ch´tnie udzielili mi swej zgody, ale tak˝e dali mi swoje b∏ogos∏awieƒstwo, kiedy
przyjà∏em wezwanie szefa rzàdu” (w: Conference Report, kwiec. 1953, 40).

• Dlaczego, waszym zdaniem, Starszy Benson by∏ zach´cany do przyj´cia tego
obowiàzku?

WyjaÊnij, ˝e przywódcy KoÊcio∏a zach´cajà nas, abyÊmy byli dobrymi obywate-
lami i wzmacniali nasze spo∏ecznoÊci i kraje. Jest wiele sposobów na to, aby byç



dobrym obywatelem. Mo˝na braç aktywny udzia∏ w dzia∏aniach rzàdów i ˝yciu
politycznym, przestrzegaç prawa i s∏u˝yç w swojej spo∏ecznoÊci. Podczas tej lek-
cji omówimy, czego Pan naucza na temat rzàdów i bycia dobrymi obywatelami.

Dyskusja i 
zastosowanie

W duchu modlitwy wybierz t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby
twoich uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà
zwiàzek z zasadami z pism Êwi´tych.

1. Aktywny udzia∏ w rzàdzeniu.

WyjaÊnij, ˝e w sierpniu 1835 roku, podczas generalnego zgromadzenia KoÊcio∏a w
Ohio, jednog∏oÊnie przyj´to deklaracj´ dotyczàcà rzàdów. Deklaracj´ t´ zapisano
jako 134 rozdzia∏ Nauk i Przymierzy.

• Jakie sà cele rzàdów paƒstw? (Zob. NiP 134:1, 6–8; 11. WÊród odpowiedzi
mogà si´ znaleêç te sugerowane poni˝ej):

a. „Dla dobra i bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwa” (NiP 134:1).
b. „Dla ochrony niewinnych i dla ukarania winnych” (NiP 134:6).
c. „Dla ochrony wszystkich obywateli w swobodnym praktykowaniu ich

przekonaƒ religijnych” (NiP 134:7).
d. „[Dla naprawienia] wszystkich krzywd i skarg” (NiP 134:11).

• Co my, jako obywatele, mo˝emy uczyniç, aby pomóc rzàdom w wype∏nieniu
tych celów?

Przeczytaj myÊl, którà wyg∏osi∏ Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów:

„Jako cz∏onkowie KoÊcio∏a ˝yjemy pod ró˝nymi sztandarami. Jak˝e wa˝ne jest,
abyÊmy zrozumieli, gdzie jest nasze miejsce i jakà zajmujemy pozycj´ w krajach,
w których ˝yjemy! PowinniÊmy znaç histori´, dziedzictwo i prawa kraju, którym
podlegamy. W krajach, które dajà nam prawo uczestniczenia w dzia∏aniach rzàdu,
powinniÊmy korzystaç z naszej woli wyboru i braç aktywny udzia∏ we wspieraniu
i obronie zasad prawdy, sprawiedliwoÊci i wolnoÊci” (w: Conference Report,
paêdz. 1987, 87 lub Ensign, list. 1987, 72).

• W jaki sposób mo˝emy wspieraç prawd´, sprawiedliwoÊç i wolnoÊç oraz broniç
ich dzi´ki udzielaniu si´ w rzàdach?

• Nauki i Przymierza 134 uczà nas, ˝e powinniÊmy szukaç i popieraç przywódców,
którzy „w∏adajà prawem na zasadach równoÊci i sprawiedliwoÊci” (werset 3). Na
jakie jeszcze cechy powinniÊmy zwracaç uwag´, kiedy wybieramy przywódc´?
(Zob. na przyk∏ad NiP 98:10). Jak mo˝emy przygotowaç si´, aby màdrze wybie-
raç naszych przywódców?

WyjaÊnij, ˝e uczestniczàc w dzia∏aniach rzàdowych lub ˝yciu politycznym, powin-
niÊmy pami´taç, ˝e „KoÊció∏ jest politycznie neutralny. Nie wspiera partii politycz-
nych, programów czy kandydatów. Kandydaci nie powinni sugerowaç, ˝e majà
poparcie KoÊcio∏a lub jego przywódców. Przywódcy KoÊcio∏a oraz cz∏onkowie
powinni unikaç wyg∏aszania opinii lub zachowania, które mog∏yby zostaç zinter-
pretowane jako popieranie przez KoÊció∏ partii politycznych lub kandydatów”
(Church Handbook of Instructions, tom 2: Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], 325).
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2. Przestrzeganie praw kraju.

• Jakie mamy obowiàzki wobec praw kraju? (Zob. NiP 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6;
Zasady Wiary 1:12). W jaki sposób rodzice, nauczyciele i przywódcy mogà
nauczyç dzieci przestrzegania praw kraju?

• Jak powinniÊmy si´ odnosiç do s∏u˝b pilnujàcych przestrzegania prawa oraz
innych urz´dników paƒstwowych? (Zob. NiP 134:3, 6). Jak mo˝emy okazaç
naszà wdzi´cznoÊç za ich prac´?

• Jaki zwiàzek powinien istnieç pomi´dzy organizacjami o charakterze religij-
nym, a rzàdem? (Zob. NiP 134:4, 9). Te wersety nauczajà, ˝e rzàd nie powinien
wprowadzaç praw ingerujàcych w religi´, chyba ˝e dane praktyki religijne ogra-
niczajà prawa i wolnoÊç innych). W jaki sposób religia mo˝e umocniç rzàd?

3. Wzmacnianie spo∏ecznoÊci.

Przeczytaj poni˝szy fragment z Church Handbook of Instructions:

„Cz∏onkowie powinni wype∏niç swój obywatelski obowiàzek, wspierajàc si∏y
dà˝àce do moralnego, ekonomicznego i kulturalnego rozwoju spo∏eczeƒstwa.
Zach´ca si´ cz∏onków, aby aktywnie uczestniczyli w wartoÊciowych przedsi´-
wzi´ciach, majàcych na celu rozwój ich spo∏ecznoÊci i uczynienie z nich miejsc
sprzyjajàcych spokojnemu ˝yciu rodzinnemu.

Napisz na tablicy: Wzmacnianie spo∏ecznoÊci.

• W jaki sposób mo˝emy wzmacniaç nasze spo∏ecznoÊci? (Wykorzystaj poni˝-
sze informacje podczas dyskusji lub uzupe∏nij nimi odpowiedzi uczniów. W
miar´ omawiania, zapisuj nag∏ówki na tablicy).

S∏u˝ba innym

• Dlaczego wa˝ne jest, aby cz∏onkowie KoÊcio∏a s∏u˝yli swoim spo∏ecznoÊciom?

• W jakich projektach s∏u˝by swojej spo∏ecznoÊci braliÊcie udzia∏ wy sami lub
inni znani wam cz∏onkowie KoÊcio∏a? (Zach´ç uczniów, aby podzielili si´
swoimi doÊwiadczeniami). Jak dowiedzieliÊcie si´ o danym problemie? Jakie
dzia∏ania podj´∏a grupa, aby projekt zakoƒczy∏ si´ pomyÊlnie?

• W jaki osobisty, nieformalny sposób pomagacie spo∏ecznoÊci wy lub inni
cz∏onkowie KoÊcio∏a?

• Jakie okazje do s∏u˝by istniejà obecnie w naszej spo∏ecznoÊci? (Przyk∏adowe
sugestie znajdziesz w drugim dodatkowym pomyÊle na nauczanie). Jak mo˝emy
staç si´ bardziej Êwiadomi okazji do s∏u˝by naszej spo∏ecznoÊci? (Przyk∏adowe
odpowiedzi to: poprzez czytanie gazet, omawianie problemów spo∏ecznoÊci
podczas spotkaƒ przywódców KoÊcio∏a, spotkania z urz´dnikami i omawianie z
nimi sposobów, na jakie mo˝emy pomóc).

• W jaki sposób spo∏ecznoÊç odnosi korzyÊç ze spo∏ecznej s∏u˝by? Jakie b∏ogos∏a-
wieƒstwa otrzymujemy, kiedy s∏u˝ymy?

S∏u˝ba na stanowiskach, na które jesteÊmy wybierani lub wyznaczani

Przeczytaj poni˝sze oÊwiadczenie, jakie Rada Prezydenta KoÊcio∏a skierowa∏a do
cz∏onków:

„Zdecydowanie zach´camy m´˝czyzn i kobiety, aby ch´tnie s∏u˝yli w radach
szkolnych, radach miejskich lub powiatowych, w∏adzach wojewódzkich oraz na
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innych wysokich stanowiskach, które obejmuje si´ na drodze wyborów lub po
wyznaczeniu” (List od Rady Prezydenta, 15 stycz. 1998).

• Podajcie przyk∏ady stanowisk, na których mo˝na s∏u˝yç naszej spo∏ecznoÊci.
W jaki sposób osoby piastujàce te stanowiska mogà dzia∏aç na rzecz dobra
spo∏ecznoÊci?

Wspieranie prawych idei i dzia∏aƒ

• Przeczytajcie razem NiP 58:27. Jak mo˝emy si´ „gorliwie anga˝owaç” w prawe
inicjatywy w naszej spo∏ecznoÊci?

Opowiedz poni˝szà histori´ o cz∏onkini KoÊcio∏a, która popar∏a dobrà spraw´, co
przynios∏o wiele korzyÊci jej spo∏ecznoÊci i krajowi.

„Kiedy Dolina Smith s∏u˝y∏a w 1986 roku jako prezydent organizacji M∏odych
Kobiet w paliku Toronto w Ontario, poproszono jà o wyg∏oszenie podczas ogni-
ska przemówienia na temat rosnàcego problemu pornografii. Póêniej zwiàza∏a
si´ z dzia∏ajàcà na terenie ca∏ego kraju grupà pod nazwà Canadians For Decency
(Kanadyjczycy na rzecz przyzwoitoÊci), która mobilizuje tysiàce przeciwnych por-
nografii Kanadyjczyków, aby kontaktowali si´ z urz´dnikami wybieranymi z ich
okr´gów, kiedy poruszane b´dà kwestie zwiàzane z pornografià. [...]

W 1990 roku jej zaanga˝owanie wzros∏o, kiedy zosta∏a mianowana przewodni-
czàcà grupy Canadians For Decency. Pe∏niàc t´ rol´ wielokrotnie stawa∏a przed
przedstawicielami w∏adz prowincji oraz w∏adz federalnych, którzy tworzà i zmie-
niajà prawa dotyczàce pornografii. Przemawia∏a tak˝e do wielu grup obywateli,
którzy wspó∏pracujà z lokalnymi samorzàdami, aby powstrzymaç fal´ pornografii,
która zalewa ich spo∏ecznoÊci” (Donald S. Conkey, „Together We Can Make a
Difference”, Ensign, luty 1996, 68).

• Jakie dobre inicjatywy mo˝emy wspieraç w naszej spo∏ecznoÊci? W jaki sposób
mo˝emy w∏aÊciwie zwalczaç z∏e wp∏ywy w naszej spo∏ecznoÊci?

• Jakie wyzwanie niesie ze sobà s∏u˝ba spo∏ecznoÊci? Jak mo˝emy pokonaç te
wyzwania? (Jednym z wyzwaƒ mo˝e byç znalezienie czasu potrzebnego na
s∏u˝b´. Jednym z rozwiàzaƒ tego problemu mo˝e byç, kiedy tylko jest to mo˝-
liwe, wspólna s∏u˝ba cz∏onków rodzin lub okr´gów. Dzi´ki temu rodzina sp´-
dza czas razem, a s∏u˝ba jej nie rozdziela).

Podsumowanie Przeczytaj myÊl, którà wyg∏osi∏ Starszy M. Russel Ballard z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów:

„W KoÊciele cz´sto przytaczamy dwuwiersz: ‘Bàdêcie na Êwiecie, ale nie ze Êwiata’.
[...] Byç mo˝e powinniÊmy go odczytywaç jako dwa osobne wezwania. Najpierw
‘Bàdêcie na Êwiecie’. Bàdêcie zaanga˝owani; bàdêcie poinformowani. Starajcie si´
byç wyrozumiali i tolerancyjni oraz doceniajcie ró˝norodnoÊç. Niech wasza spo-
∏ecznoÊç odnosi korzyÊç dzi´ki waszej s∏u˝bie i zaanga˝owaniu. Po drugie, ‘Nie
bàdêcie ze Êwiata’. Nie podà˝ajcie z∏ymi Êcie˝kami, ani nie naginajcie si´, aby przy-
jàç lub zaakceptowaç coÊ, co nie jest w∏aÊciwe. [...]

Cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni cz´Êciej wywieraç wp∏yw, ni˝ znajdowaç si´ pod
czyimÊ wp∏ywem. PowinniÊmy pracowaç, aby opanowaç zalew grzechu i z∏a,
zamiast biernie pozwoliç, by nas niós∏. Ka˝dy z nas musi staraç si´ rozwiàzaç ten
problem, a nie unikaç go lub ignorowaç” (w: Conference Report, kwiec. 1989,
100–101 lub Ensign, maj 1989, 80).
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PodkreÊl, ˝e jako Âwi´ci w Dniach Ostatnich powinniÊmy byç dobrymi obywate-
lami niezale˝nie od tego, gdzie mieszkamy. Zach´ç uczniów, aby czynili, co w
ich mocy, aby wspieraç dobre rzàdy i wzmacniaç swoje spo∏ecznoÊci.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Mo˝esz wykorzystaç jako cz´Êç lekcji jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów.

1. Raport o inicjatywach dla ochotników w waszej spo∏ecznoÊci

Z wyprzedzeniem wyznacz cz∏onka okr´gu, aby przygotowa∏ raport na temat
zorganizowanych projektów s∏u˝by w waszej spo∏ecznoÊci oraz warunkach
uczestniczenia w nich. Mo˝esz te˝ poprosiç jednego z uczniów, który udziela si´
w s∏u˝bie na rzecz spo∏ecznoÊci, aby wyjaÊni∏, na czym polega jego praca.

W czasie dyskusji podkreÊl, ˝e, kiedy chcemy s∏u˝yç spo∏ecznoÊci indywidualnie
lub jako grupa, nie musimy czekaç na powo∏anie czy wyznaczenie do zadaƒ
przez przywódców koÊcielnych.

2. Pomys∏y na s∏u˝b´ spo∏ecznoÊci

Je˝eli uczniowie majà trudnoÊci z wymyÊleniem sposobów na s∏u˝enie spo∏ecz-
noÊci, mo˝esz podsunàç im poni˝sze sugestie. Podczas tej dyskusji przeczytajcie
razem Ew. Mateusza 25:34–40.

S∏u˝ba zdrowia: Przygotowywanie ubraƒ i jedzenia dla osób, które sà chore,
opieka nad chorymi dzieçmi w szpitalu lub sàsiedztwie, zanoszenie kwiatów
samotnym pacjentom szpitali, pami´tanie o chorych przy szczególnych oka-
zjach, np. Êwi´tach.

S∏u˝ba spo∏eczna: Pomoc w zorganizowaniu lub prowadzenie grup, które poma-
gajà m∏odym ludziom rozwijaç ró˝ne umiej´tnoÊci, jak: nauka szycia, gotowania,
r´kodzie∏a lub innych umiej´tnoÊci dla dzieci w domach dziecka, szko∏ach
publicznych oraz osób niepe∏nosprawnych, czytanie osobom starszym w domach
staroÊci, nauczanie j´zyka osób, które go nie znajà, czytanie osobom niewidzà-
cym, odwiedzanie osób starszych w rodzinie lub okolicy i rozmowy z nimi.

3. Wzmacnianie spo∏ecznoÊci dzi´ki okazywaniu uprzejmoÊci

Podziel si´ poni˝szym stwierdzeniem wyg∏oszonym przez Prezydenta Gordona
B. Hinckleya:

„To nies∏ychane, ile mo˝e zdzia∏aç okazywanie uprzejmoÊci. To tragiczne, co mo˝e
przynieÊç brak uprzejmoÊci. Widzimy to ka˝dego dnia, kiedy jeêdzimy samocho-
dami po naszych miastach. Chwila poÊwi´cona na to, by pozwoliç komuÊ w∏àczyç
si´ do ruchu, wychodzi na dobre temu, komu udzielono pomocy i temu, kto jej
udzieli∏. CoÊ dzieje si´ w Êrodku nas, kiedy jesteÊmy uprzejmi i okazujemy innym
szacunek. To wszystko jest cz´Êcià procesu rozwoju, który, jeÊli si´ w nim wytrwa,
odmieni naszà natur´” (w: Conference Report, kwiec. 1996, 70 lub Ensign, maj
1996, 49).

• W jakich codziennych sytuacjach mamy okazj´, by okazaç uprzejmoÊç innym
ludziom? (Przyk∏adowe odpowiedzi: kiedy pracujemy, prowadzimy samochód,
robimy zakupy lub, po prostu, idziemy ulicà). W jaki sposób uprzejmoÊç mo˝e
wzmocniç spo∏ecznoÊç?
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45
„Rodzina jest
wyÊwi´cona od Boga”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu wiecznego znaczenia rodziny i zainspirowanie
ich, aby wzmacniali swoje rodziny.

Przygotowanie 1. Przestudiuj w duchu modlitwy dokument „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”
(Liahona, paêdz. 2004, 49). Ka˝dy z uczniów powinien mieç egzemplarz pro-
klamacji, aby móg∏ z niego korzystaç podczas zaj´ç. Proklamacja znajduje si´
na stronie 276 tego podr´cznika oraz na stronach 26–27 Przewodnika do stu-
diowania dla ucznia (35686 166). Jest równie˝ dost´pna jako osobny druk
(35602 166 oraz 35538 166).

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia.
Zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie lekcji.

3. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
gotuj si´, by uczniowie zaÊpiewali „Bóg moim Ojcem jest” (Hymny oraz pieÊni
dla dzieci, str. 96). Mo˝esz te˝ zaprosiç niewielkà grup´ dzieci z Organizacji
Podstawowej, aby przysz∏y do was na lekcj´ i zaÊpiewa∏y ten hymn.

Uwaga do nauczyciela: Sytuacja rodzinna uczniów mo˝e byç ró˝na. Bàdê wyczu-
lony na te ró˝nice i podkreÊl, ˝e ka˝dy nale˝y do rodziny, w której sà rodzice na
ziemi i w niebie.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, wykorzystaj poni˝sze çwiczenie lub jedno z çwi-
czeƒ w∏asnego pomys∏u, aby rozpoczàç lekcj´.

Niech uczniowie zaÊpiewajà „Bóg moim Ojcem jest” lub poproÊ o to dzieci z
Organizacji Podstawowej (zob. „Przygotowanie”, punkt 3).

Po odÊpiewaniu hymnu przypomnij s∏owa z pierwszej zwrotki: „Dom i rodziców
dobrych da∏, bym móg∏ urodziç si´”.

WyjaÊnij, ˝e podczas lekcji omówicie dokument „Rodzina: Proklamacja dla
Êwiata”, który zawiera nauki Pana na temat rodziny, przekazane nam przez Rad´
Prezydenta KoÊcio∏a oraz Kworum Dwunastu Aposto∏ów. Post´pujàc zgodnie z
tymi naukami mo˝emy wzmacniaç i jednoczyç nasze rodziny w tym ˝yciu i
przygotowywaç si´ do ˝ycia jako rodziny w wiecznoÊci.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz w duchu modlitwy t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby
twoich uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà
zwiàzek z omawianymi zasadami.

1. Rodzina jest centralnà cz´Êcià planu Boga.

WyjaÊnij, ˝e odezwa: „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata” zosta∏a przedstawiona
przez Prezydenta Gordona B. Hinckleya na generalnym spotkaniu Stowarzyszenia



Pomocy we wrzeÊniu 1995 roku. Od tego czasu wydrukowano jej treÊç w wielu
j´zykach, aby s∏u˝y∏a zarówno cz∏onkom KoÊcio∏a, jak i innym na ca∏ym Êwiecie.
Przedstawiono jà te˝ przedstawicielom rzàdów wielu paƒstw.

PoproÊ któregoÊ z uczniów o przeczytanie nag∏ówka, podtytu∏u oraz pierwszych
dwóch akapitów proklamacji.

• Co takiego dzieje si´ w naszych w∏asnych rodzinach, spo∏ecznoÊciach i naro-
dach, co wskazuje, ˝e potrzebne sà takie rady i ostrze˝enia od proroków Boga?

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏: „Dlaczego otrzymaliÊmy t´ proklamacj´
dla rodzin w∏aÊnie teraz? Poniewa˝ rodziny sà atakowane. Poniewa˝ na ca∏ym
Êwiecie rodziny si´ rozpadajà. Miejscem, gdzie mo˝na rozpoczàç napraw´ spo∏e-
czeƒstwa, jest dom rodzinny. Dzieci, w znakomitej wi´kszoÊci, robià to, czego je
nauczono. Staramy si´, aby Êwiat by∏ lepszym miejscem, umacniajàc rodzin´”
(„Inspirational Thoughts”, Ensign, sierp. 1997, 5).

• Proklamacja g∏osi, ˝e ma∏˝eƒstwo i rodzina sà „wyÊwi´cone od Boga” oraz, ˝e
„[zajmujà] centralne miejsce w [Jego] planie dotyczàcym wiecznego przezna-
czenia Jego dzieci”. Dlaczego rodzina zajmuje centralne miejsce w boskim
planie dotyczàcym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci? (Zob. NiP 131:1–4; I
List do Koryntian 11:11).

• Proklamacja mówi, ˝e wszyscy jesteÊmy duchowymi dzieçmi Boga, stworzonymi
na Jego obraz i podobieƒstwo (zob. tak˝e I Ks. Moj˝eszowa 1:26–27). Czego ta
doktryna naucza na temat naszego potencja∏u? Jaki wp∏yw ma wiedza o tym, ˝e
nale˝ycie do rodziny Ojca Niebieskiego, na to, jak postrzegacie ziemskie
rodziny? W jaki sposób ta doktryna mo˝e nas wzmocniç?

2. Rodziny mogà byç razem na wiecznoÊç dzi´ki Êwi´tym obrz´dom.

PoproÊ któregoÊ z uczniów o przeczytanie trzeciego akapitu proklamacji.

• Czego ten akapit uczy na temat celu ˝ycia Êmiertelnego? W jaki sposób
ziemskie doÊwiadczenia mogà nam pomóc w naszym wiecznym rozwoju?

• Co jest niezb´dne, aby ma∏˝eƒstwo i rodzina by∏y wieczne? (Para musi otrzy-
maç w Êwiàtyni obrz´d zapiecz´towania i dochowaç przymierzy, które sà z nim
zwiàzane).

• Jak mo˝emy wzmocniç nasze zobowiàzanie, by dochowaç przymierzy, jakie
zawarliÊmy w Êwiàtyni? W czym rodzice mogà pomóc dzieciom, by przygoto-
wa∏y si´ do pójÊcia do Êwiàtyni?

• W jaki sposób obietnica, ˝e mo˝emy ˝yç wiecznie z naszymi rodzinami,
powinna wp∏ynàç na nasze obecne traktowanie cz∏onków rodzin?

3. Moc tworzenia ˝ycia na ziemi jest Êwi´ta.

PoproÊ któregoÊ z uczniów o przeczytanie czwartego i piàtego akapitu proklamacji.

• Co Bóg nakaza∏ w odniesieniu do u˝ywania mocy tworzenia ˝ycia na
ziemi? Dlaczego wa˝ne jest, abyÊmy byli pos∏uszni temu przykazaniu?

Starszy Henry B. Eyring z Kworum Dwunastu naucza∏:

„Dzieci sà dziedzictwem, jakie Pan przekazuje nam w tym ˝yciu oraz w wiecz-
noÊci. ˚ycie wieczne oznacza nie tylko to, ˝e na zawsze zachowamy potomków
z tego ˝ycia. Oznacza równie˝ wieczny przyrost. [...]
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Rozumiemy, dlaczego nasz Ojciec w Niebie nakazuje nam, abyÊmy z czcià i
szacunkiem traktowali ˝ycie oraz Êwi´te moce, dzi´ki którym ono powstaje.
Je˝eli nie nab´dziemy tego szacunku w tym ˝yciu, jak móg∏by nasz Ojciec
przekazaç je nam w wiecznoÊci? („The Family”, Ensign, luty 1998, 15).

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu naucza∏: „Cia∏o jest nieod∏àcznà
cz´Êcià duszy. [...] OÊwiadczamy, ˝e je˝eli ktoÊ wykorzystuje dane przez Boga
cia∏o drugiej osoby bez boskiego b∏ogos∏awieƒstwa, kaleczy dusz´ tej osoby,
gwa∏ci nadrz´dny cel i procesy ˝ycia. [...] Grzechy natury seksualnej zagra˝ajà
duszy — cia∏u i duchowi” (w: Conference Report, paêdz. 1998, 99–100 lub
Ensign, list. 1998, 76).

• Co mogà uczyniç rodzice, aby dzieci rozumia∏y wag´ czystoÊci moralnej?
(Mo˝esz zasugerowaç, aby rodzice przestudiowali z dzieçmi nauki na temat
czystoÊci seksualnej zawarte w broszurze Dla wzmocnienia m∏odzie˝y
[36550 166] lub w Przewodniku dla rodziców [31125 166]).

4. Rodzice majà Êwi´ty obowiàzek, by troszczyç si´ o siebie nawzajem i
nauczaç swoje dzieci.

PoproÊ któregoÊ z uczniów o przeczytanie szóstego akapitu proklamacji.

• Co mogà robiç pary ma∏˝eƒskie, aby wzmocniç mi∏oÊç, jakà do siebie czujà?

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏: „W ma∏˝eƒstwie bàdêcie maksymalnie
lojalni wobec siebie. Egoizm to wielka si∏a, która niszczy szcz´Êliwe ˝ycie
rodzinne. Je˝eli uczynicie g∏ównym przedmiotem swej troski wygod´, dobre
samopoczucie i szcz´Êcie waszego partnera, podporzàdkowujàc temu wznio-
s∏emu celowi wszelkie osobiste problemy, b´dziecie szcz´Êliwi, a wasze ma∏˝eƒ-
stwo b´dzie trwa∏o wiecznie” („Excerpts from Recent Addresses of President
Gordon B. Hinckley”, Ensign, grudz. 1995, 67).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujà dzieci, których rodzice kochajà si´ i trosz-
czà o siebie nawzajem?

• Czego rodzice majà obowiàzek nauczaç swoje dzieci? (Zob. Mosjasz 4:14–15;
NiP 68:25–28; 93:40). Jak mo˝na skutecznie przekazaç te zasady dzieciom?
Jakie korzyÊci odnieÊliÊcie z nauk waszych rodziców?

• W jakich sytuacjach rodzice majà okazj´, by nauczaç swoje dzieci? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: podczas wieczorów rodzinnych, rodzinnej modlitwy, posi∏ków,
przed spaniem, podczas wspólnej podró˝y lub pracy). Zach´ç uczestników zaj´ç,
aby podzielili si´ doÊwiadczeniami z nauczania swoich dzieci (lub tego jak
nauczali ich rodzice) w którejkolwiek z tych sytuacji.

• Jakà rol´ odgrywa KoÊció∏ w nauczaniu dzieci? (Zob. poni˝szy cytat). W jaki
sposób rodzice mogà wspó∏pracowaç z KoÊcio∏em, aby nauczaç swoje dzieci?

Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „Obowiàzek nauczania dzieci spo-
czywa na rodzicach. Szko∏a Niedzielna, Organizacja Podstawowa, [Wspólne
Zaj´cia] oraz inne organizacje koÊcielne odgrywajà tu drugorz´dnà rol´” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball [1982], 332).

5. Udane ma∏˝eƒstwa i rodziny opierajà si´ na prawych zasadach.

PoproÊ któregoÊ z uczniów o przeczytanie siódmego akapitu proklamacji.
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• Proklamacja naucza, ˝e „szcz´Êcie w ˝yciu rodzinnym mo˝e byç najpewniej
osiàgni´te, kiedy opiera si´ na naukach Pana Jezusa Chrystusa”. W jaki sposób
nauki Chrystusa przynios∏y szcz´Êcie do waszych domów?

• Proklamacja g∏osi, ˝e „udane ma∏˝eƒstwa i rodziny powstajà i trwajà w oparciu o
zasady wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, mi∏oÊci, wspó∏czucia,
pracy i zdrowej rekreacji”. Które z tych zasad sà szczególnie wa˝ne w waszych
ma∏˝eƒstwach i rodzinach? Jakie skuteczne metody nauczania tych zasad wypra-
cowaliÊcie w waszych rodzinach? (Kierujàc si´ podszeptami Ducha, mo˝esz
skoncentrowaç dyskusj´ na jednej lub dwóch z tych zasad). Je˝eli chcia∏byÊ
poÊwi´ciç wi´cej czasu na studiowanie tej cz´Êci proklamacji, zajrzyj do czwar-
tego dodatkowego pomys∏u na lekcj´.

• Jakie sà g∏ówne zadania ojców, zgodnie z tym, co jest zapisane w prokla-
macji? Co oznacza „przewodniczyç [...] w mi∏oÊci i prawoÊci”? (Zob. NiP
121:41–46).

• W jaki sposób ch∏opcy i m∏odzi m´˝czyêni mogà przygotowaç si´, aby zapew-
niç swoim rodzinom utrzymanie? Co mogà uczyniç rodzice, aby zach´ciç
m∏odych ludzi do zdobywania wykszta∏cenia i praktycznych umiej´tnoÊci?

• Jaki g∏ówny obowiàzek przypisuje proklamacja matkom? W jaki sposób
m∏ode kobiety mogà przygotowywaç si´, by sprostaç tej odpowiedzialnoÊci?

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏:

„Je˝eli stare, Êwi´te wartoÊci majà powróciç, przemiana musi si´ zaczàç w
domu. To tutaj poznaje si´ prawd´, tutaj kultywowana jest uczciwoÊç, tutaj
zaszczepia si´ samodyscyplin´ i tutaj dba si´ o mi∏oÊç. [...]

Siostry, strze˝cie swych dzieci. [...] Nic nie jest cenniejsze dla was jako matek,
absolutnie nic. Dzieci to najcenniejsza rzecz, jakà posiadacie i kiedykolwiek
b´dziecie posiadaç. B´dziecie naprawd´ szcz´Êliwe, kiedy si´ zestarzejecie i
patrzàc na tych, których sprowadzi∏yÊcie na Êwiat, dostrze˝ecie, ˝e ˝yjà w pra-
woÊci, kierujà si´ prawymi zasadami, a ich zachowanie jest na wskroÊ uczciwe”
(„Walking in the Light of the Lord”, Ensign, list. 1998, 99).

• W jaki sposób ojcowie mogà pomagaç wzmacniaç swoje dzieci? Dlaczego
wa˝ne jest, aby rodzice pomagali sobie jak równi partnerzy?

6. Wzmacnianie rodzin to obowiàzek wszystkich.

Proklamacja koƒczy si´ ostrze˝eniem przed powa˝nymi konsekwencjami rozpadu
rodziny i wezwaniem wszystkich ludzi, aby wspierali rodziny. PoproÊ któregoÊ z
uczniów o przeczytanie dwóch ostatnich akapitów proklamacji.

• Co zrobiliÊcie, aby pomóc wzmocniç i zjednoczyç wasze rodziny?

• Co mo˝emy zrobiç osobiÊcie i jako rodziny, aby propagowaç silniejszà pozycj´
rodziny w naszych spo∏ecznoÊciach?

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏ zgromadzeniu burmistrzów i innych
urz´dników paƒstwowych: „M´˝czyêni i kobiety o wielkich wp∏ywach, wy,
którzy rzàdzicie miastami tego kraju, mówi´ wam, ˝e du˝o mniej b´dzie kosz-
towaç reforma naszych szkó∏, nauczanie zasad bycia dobrym obywatelem, ni˝
budowa i utrzymanie kolejnych aresztów i wi´zieƒ. [...] Jest jednak instytucja,
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której znaczenie wielce przewy˝sza znaczenie szkó∏. To dom rodzinny. Wierz´,
˝e ˝aden naród nie mo˝e wznieÊç si´ wy˝ej, ni˝ pozwala na to si∏a jego rodzin”
(„U.S. Conference of Mayors”, Ensign, list. 1998, 109).

• Dlaczego, aby narody mog∏y przetrwaç, rodziny muszà byç silne?

Podsumowanie Wezwij uczniów, aby pomyÊleli o swoich rodzinach i rozwa˝yli nast´pujàce pyta-
nia: Czy wszyscy cz∏onkowie mojej rodziny odczuwajà mojà mi∏oÊç? Czy staramy
si´ ˝yç jak wieczna rodzina? Co mog´ zrobiç, aby wzmocniç mojà rodzin´?

Z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdziwoÊci zasad zawartych w proklamacji i zach´ç
uczniów, aby stale jà studiowali i stosowali jej nauki w ˝yciu.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç jeden lub wi´cej z poni˝szych pomys∏ów, aby uzupe∏niç

proponowany plan lekcji.

1. Rozpoznawanie i unikanie nadu˝yç w rodzinie

Proklamacja g∏osi, ˝e osoby, które „molestujà wspó∏ma∏˝onka albo potomstwo
[...] pewnego dnia stanà przed Bogiem, [aby odpowiedzieç za swoje czyny]”.
Przywódcy KoÊcio∏a przemawiajà przeciwko wszystkim rodzajom molestowania.
Poni˝szy cytat pochodzi z przemówienia, jakie Prezydent Hinckley wyg∏osi∏ do
braci, lecz odnosi si´ zarówno do m´˝czyzn, jak i kobiet.

„Nigdy nie wykorzystujcie swoich ˝on. Nigdy nie wykorzystujcie swoich dzieci.
Trzymajcie je w ramionach i sprawcie, by czu∏y waszà mi∏oÊç, by wiedzia∏y, jak
bardzo je cenicie i szanujecie. Bàdêcie dobrymi m´˝ami. Bàdêcie dobrymi ojcami”
(„Inspirational Thoughts”, Ensign, lip. 1999, 2).

2. „Obowiàzki rodziców” prezentacja wideo

Je˝eli dost´pna jest kaseta Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912) rozwa˝ pokazanie „Obowiàzki rodziców”; projekcja trwa 10
minut. PoproÊ uczniów, aby podczas oglàdania rozwa˝yli nast´pujàce pytania:

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymaliÊcie dzi´ki naukom waszych rodziców? Co
chcielibyÊcie przekazaç swoim dzieciom?

3. Dodatkowe wypowiedzi na temat rodziny

Mo˝esz przeczytaç poni˝szà wypowiedê Starszego Roberta D. Halesa z Kworum
Dwunastu Aposto∏ów:

„Zgodnie z planem Ojca mi∏oÊç i zwiàzki rodzinne b´dà trwaç poprzez wiecznoÊç.
Przynale˝noÊç [...] do rodziny nak∏ada na nas wielkà odpowiedzialnoÊç, by trosz-
czyç si´, kochaç, wspieraç i wzmacniaç wszystkich cz∏onków rodziny, aby wszyscy
wytrwali w prawoÊci do koƒca ˝ycia Êmiertelnego i mogli przebywaç razem w
wiecznoÊci. Nie wystarczy jedynie troszczyç si´ o w∏asne zbawienie. Równie wa˝ne
jest, aby zbawienia dostàpili nasi rodzice, bracia i siostry. Je˝eli powrócimy do
naszego Ojca w Niebie sami, us∏yszymy pytanie: ‘A gdzie jest reszta rodziny?’”
(w: Conference Report, paêdz. 1996, 88 lub Ensign, list. 1996, 65).

Lekcja 45
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4. Dyskusja grupowa

Na podstawie siódmego paragrafu proklamacji (po s∏owach „udane ma∏˝eƒstwa
i rodziny”) wypisz na tablicy dziewi´ç zasad, którymi kierujà si´ udane ma∏˝eƒ-
stwa i rodziny. Podziel uczniów na grupy i przydziel ka˝dej z nich jednà lub kilka
zasad. PoproÊ, aby w grupach zastanowili si´, w jaki sposób mo˝na zastosowaç i
wzmocniç te zasady w ich rodzinach. Po kilkuminutowej dyskusji poproÊ, aby
ka˝da grupa wyznaczy∏a jednà osob´, która przedstawi ich pomys∏y reszcie klasy.

5. Omawianie proklamacji podczas domowego wieczoru rodzinnego

Zaproponuj, aby w tym tygodniu uczestnicy zaj´ç omówili ze swoimi rodzinami
proklamacj´ podczas domowego wieczoru rodzinnego. PoproÊ, aby przygotowali
si´ do opowiedzenia o tym doÊwiadczeniu na nast´pnych zaj´ciach.

Ta proklamacja została przeczytana przez prezydenta Gordona B. Hinckley jako część jego przesłania podczas 
Generalnego Spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 23 września 1995 roku w Salt Lake City, Utah.

wychowywania swoich dzieci w miłości i prawości, zaspo-
kajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich
miłości i służby wzajemnej, zachowywania przykazań Boga
i bycia przestrzegającymi prawa obywatelami, niezależnie od
tego gdzie mieszkają. Mężowie i żony – matki i ojcowie –
staną przed Bogiem, aby być przez Niego osądzeni za wypeł-
nienie tych zobowiązań.

RODZINA jest wyświęcona od Boga. Małżeństwo pomiędzy
mężczyzną i kobietą stanowi podstawę Jego wiecznego planu.
Dzieci mają prawo do tego, aby przyjść na świat w prawnie
zaślubionym związku i być wychowywane przez ojca i matkę,
którzy szanują przysięgę małżeńską i są im całkowicie wierni.
Szczęście w życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte,
kiedy opiera się na naukach Pana Jezusa Chrystusa. Udane
małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o zasady
wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości,
współczucia, pracy i zdrowej rekreacji. Według boskiego
zamysłu, ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom
w miłości i prawości, i są odpowiedzialni za zapewnienie
swoim rodzinom niezbędnych środków do życia i ochrony.
Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy 
i fizyczny rozwój dzieci. W tych świętych odpowiedzial-
nościach ojcowie i matki są zobowiązani pomagać sobie 
wzajemnie, jako równi partnerzy. Niepełnosprawność,
śmierć lub inne okoliczności mogą wymagać przystosowania
do konkretnej sytuacji. W razie potrzeby powinna służyć
pomocą dalsza rodzina.

OSTRZEGAMY TE OSOBY, które łamią przymierze
czystości, które molestują współmałżonka albo potomstwo,
lub które nie wypełniają swoich obowiązków rodzinnych,
pewnego dnia staną przed Bogiem, aby być przez Niego za
to sądzeni. Ostrzegamy ponadto, że dezintegracja rodziny
sprowadzi na ludzi, społeczeństwa i narody nieszczęścia prze-
powiedziane przez starożytnych i współczesnych proroków.

WZYWAMY odpowiedzialnych obywateli i członków
rządów na całym świecie, aby promowali takie zasady, które
są przeznaczone, aby zachować i wzmacniać rodzinę, jako
podstawową jednostkę społeczeństwa.

MY, RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA i Rada Dwu-
nastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeństwo
między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że
rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela
dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci.

WSZYSTKIE ISTOTY LUDZKIE – mężczyźni i kobiety –
są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest
umiłowanym duchowym synem lub córką niebiańskich ro-
dziców i dlatego każdy posiada boską naturę i przeznaczenie.
Płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i celu istnienia
każdej osoby w jej życiu przed przyjściem na ziemię, podczas
życia ziemskiego i w wieczności.

PODCZAS ŻYCIA PRZED PRZYJŚCIEM NA ŚWIAT,
duchowi synowie i duchowe córki znały i czciły Boga, jako
swojego Wiecznego Ojca i przyjęły Jego plan, dzięki któremu
Jego dzieci mogą otrzymać fizyczne ciało i zdobyć doświad-
czenia podczas życia na ziemi, aby czynić postępy ku dosko-
nałości i ostatecznie osiągnąć swoje boskie przeznaczenie,
jako dziedzice życia wiecznego. Boski plan szczęścia umożli-
wia, aby związki rodzinne trwały nadal po śmierci. Święte
obrzędy i przymierza dostępne w świętych świątyniach,
umożliwiają ludziom powrót do obecności Boga a rodzinom
zjednoczenie na wieczność.

PIERWSZE PRZYKAZANIE, jakie Bóg dał Adamowi
i Ewie, nawiązywało do ich rodzicielskiego potencjału jako
męża i żony. Oświadczamy, że przykazanie Boga dla Jego
dzieci, aby się rozmnażały i zapełniały ziemię, pozostaje
w mocy. Oświadczamy także, iż Bóg nakazał, aby święta moc
prokreacji była wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną
i kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona.

OŚWIADCZAMY, że sposób, w jaki powstaje życie na
ziemi, jest ustanowiony przez Boga. Potwierdzamy świętość
życia i jego ważność w wiecznym planie Boga.

MĄŻ I ŻONA mają świętą odpowiedzialność, aby kochać
i dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. „Oto dzieci są
darem Pana” (Psalm 127:3). Rodzice mają święty obowiązek

RODZINA
P ROKLAMACJA  DLA  ÂWIATA

RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA I RADA DWUNASTU APOSTOŁÓW

KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH
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Lekcja 

46
„Syjon — ludzie 
czystego serca”

Cel Pomoc uczniom w zrozumieniu, czego pisma Êwi´te nauczajà na temat Syjonu i
zainspirowanie ich, aby wzmogli swe wysi∏ki na rzecz ustanowienia Syjonu.

Przygotowanie 1. Przestudiuj w duchu modlitwy nast´pujàce fragmenty z pism Êwi´tych oraz
inne materia∏y:

a. Nauki i Przymierza 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12; Moj˝esz
7:12–19, 61–63, 68–69; Zasady Wiary 1:10.

b. Nasze dziedzictwo, rozdzia∏ 4 oraz „Zakoƒczenie”.

2. Zapoznaj si´ z materia∏em zawartym w Podr´czniku do studiowania dla ucznia
(35686 166) i zaplanuj, w jaki sposób mo˝esz si´ do niego odwo∏aç w czasie
lekcji.

3. PoproÊ jednego z uczniów o przygotowanie streszczenia historii miasta
Enocha zapisanej w ksi´dze Moj˝esza 7:12–19, 68–69.

4. Je˝eli zdecydujesz si´ wykorzystaç çwiczenie na skoncentrowanie uwagi, przy-
nieÊ na lekcj´ kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego ucznia.

Sugerowany 
przebieg lekcji

åwiczenie na 
skoncentrowanie 
uwagi

Je˝eli uznasz to za w∏aÊciwe, na poczàtku lekcji, wykorzystaj poni˝sze çwiczenie
lub jedno z çwiczeƒ w∏asnego pomys∏u.

Daj ka˝demu z uczniów kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ, aby
wypisali trzy wa˝ne rzeczy, jakie pragnà osiàgnàç w ˝yciu. Kiedy skoƒczà, prze-
czytaj nast´pujàcà wypowiedê Proroka Józefa Smitha:

„Naszym najwi´kszym celem powinno byç budowanie Syjonu. [...] Wkrótce
nadejdzie czas, kiedy ˝aden cz∏owiek nie zazna spokoju poza zgromadzonymi w
Syjonie i jego palikach” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding
Smith [1976], 160–161).

PoproÊ uczniów, aby po cichu rozwa˝yli nast´pujàce pytania:

• Patrzàc na swojà list´ pomyÊl, ile z wymienionych na niej rzeczy pomog∏oby
w budowie Syjonu? Jak móg∏byÊ zmieniç swojà list´, aby odpowiedzieç na
wezwanie Proroka Józefa Smitha?

Objawienia zapisane w Naukach i Przymierzach zawierajà wiele wskazówek doty-
czàcych budowy Syjonu. Podczas tej lekcji porozmawiamy o tym, czym jest Syjon
i co mamy czyniç, aby pomóc w jego ustanowieniu.

Dyskusja i 
zastosowanie

Wybierz w duchu modlitwy t´ cz´Êç materia∏u, która najlepiej zaspokoi potrzeby
twoich uczniów. PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które majà
zwiàzek z zasadami z pism Êwi´tych.



1. S∏owo Syjon ma kilka znaczeƒ.

WyjaÊnij, ˝e s∏owo Syjon wyst´puje w pismach Êwi´tych w kilku znaczeniach.
Przeczytaj z uczniami poni˝sze fragmenty. OkreÊlcie, w jakim znaczeniu u˝yto w
ka˝dym z nich s∏owa Syjon i zapiszcie je na tablicy.

a. NiP 97:21. (Ludzie czystego serca).

b. NiP 82:14. (KoÊció∏ i jego paliki).

c. Moj˝esz 7:19. (Miasto Enocha).

d. II Ks. Samuela 5:6–7; I Ks. Królewska 8:1. (Staro˝ytna Jerozolima).

e. NiP 45:66–67; 57:1–2; Zasady Wiary1:10. (Nowa Jerozolima, która zostanie
zbudowana w stanie Missouri).

f. List do Hebrajczyków 12:22–23. (Miejsce, gdzie przebywajà ci, którzy zostali
wyniesieni).

PodkreÊl, ˝e w pismach Êwi´tych s∏owo Syjon mo˝e oznaczaç lud Pana (ludzi
czystego serca), konkretne miejsce lub obie te rzeczy jednoczeÊnie. Podczas tej
lekcji, mówiàc o budowaniu Syjonu, b´dziemy mówiç o oczyszczaniu naszych
serc, aby miejsca, w których ˝yjemy mo˝na by∏o nazwaç Syjonem.

2. Syjon istnia∏ we wczeÊniejszych dyspensacjach.

WyjaÊnij, ˝e we wczeÊniejszych dyspensacjach, Syjon istnia∏ kilkakrotnie poÊród
ludu Bo˝ego. Jednym z przyk∏adów ludzi, którzy ustanowili Syjon, jest miasto
Enocha. PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie historii miasta Enocha
zapisanej w ksi´dze Moj˝esza 7:12–19, 68–69.

• Czym charakteryzowa∏ si´ Syjon w czasach Enocha? (Zob. Moj˝esz 7:12–19).
Dlaczego ich miasto nosi∏o nazw´ Syjon? (Zob. Moj˝esz 7:18). Co oznacza,
˝e byli „jednego serca i umys∏u”?

• Co stanie si´ z miastem Enocha podczas Milenium? (Zob. Moj˝esz 7:61–63.
Powróci na ziemi´ i stanie si´ cz´Êcià Nowej Jerozolimy). Dlaczego historia
miasta Enocha i jego mieszkaƒców jest wa˝na dla nas w dzisiejszych czasach?
(Oprócz tego, ˝e historia ta pozwala nam poznaç przeznaczenie miasta Enocha,
pomaga nam równie˝ zrozumieç, jak my mamy post´powaç, aby ustanowiç
Syjon).

3. Âwi´tym w naszej dyspensacji nakazano, by ustanowili Syjon.

Jednym z tematów najcz´Êciej poruszanych w Naukach i Przymierzach jest usta-
nowienie Syjonu w ostatnich dniach. W tych objawieniach znajduje si´ ponad
200 odniesieƒ do Syjonu. Jedne z nich z nich mówià o konkretnym miejscu,
inne o stanie serca, a jeszcze inne o budowie KoÊcio∏a Pana. Jeszcze przed ofi-
cjalnym za∏o˝eniem KoÊcio∏a Pan zwróci∏ si´ do wielu braci s∏owami: „Dà˝ do
ujawnienia i ustanowienia sprawy Syjonu” (NiP 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Dla wczesnych Âwi´tych ustanowienie Syjonu nie oznacza∏o jedynie oczyszcze-
nia serc i ˝ycia w jednoÊci. Oznacza∏o równie˝ wybudowanie miasta Syjon czyli
Nowej Jerozolimy. W lipcu 1831 roku Pan objawi∏ Józefowi Smithowi, ˝e miasto
Syjon ma zostaç wybudowane w stanie Missouri, a jego centralnym punktem ma
byç miasto Independence (NiP 57:1–3). Po og∏oszeniu tego objawienia wielu
Âwi´tych zgromadzi∏o si´ w Missouri. Przez jakiÊ czas powodzi∏o im si´, lecz
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wkrótce zacz´∏y mi´dzy nimi narastaç spory i podzia∏y. Dochodzi∏o tak˝e do
napi´ç z innymi osadnikami na tym terenie. W listopadzie 1833 roku mot∏och
wyp´dzi∏ Âwi´tych z ich domów. Kilka miesi´cy póêniej, w lipcu 1834 roku, Pan
objawi∏, ˝e Âwi´ci b´dà musieli „[poczekaç] krótki okres czasu na odkupienie
Syjonu” (NiP 105:9). (Wi´cej informacji na temat ustanowienia miasta Syjon
znajdziesz w lekcjach nr 12 i 27).

• Dlaczego wczesnym Âwi´tym nie uda∏o si´ zbudowaç miasta Syjon? (Zob. NiP
101:6–8; 105:1–12). Jakie nauki, które pomogà nam zbudowaç Syjon w naszych
czasach, mo˝emy wyciàgnàç z ich doÊwiadczeƒ? (WyjaÊnij, ˝e, aby zbudowaç
Syjon — w mieÊcie, w naszych palikach czy naszych domach — musimy rozwi-
nàç w sobie cechy ludu Syjonu: czyste serca, jednoÊç oraz bezinteresownoÊç).

WyjaÊnij, ˝e chocia˝ budowa miasta Syjon zosta∏a od∏o˝ona na póêniej, prorocy
w dniach ostatnich wzywajà nas, abyÊmy nie ustawali w naszych wysi∏kach, aby
ustanowiç Syjon w naszych sercach, palikach i rodzinach. Prezydent Harold B.
Lee powiedzia∏:

„Granice Syjonu, miejsca, gdzie mogà mieszkaç prawi ludzie o czystych serach,
muszà zaczàç si´ teraz powi´kszaç. Paliki Syjonu muszà byç wzmacniane.
Wszystko po to, aby Syjon móg∏ powstaç i jaÊnieç, coraz gorliwiej wype∏niajàc
plan zbawienia na ca∏ym Êwiecie” (w: Conference Report, kwiec. 1973, 5 lub
Ensign, lip. 1973, 3).

• Przeczytajcie razem NiP 82:14–15. Co Pan nakazuje czyniç w tych wersetach?
Co konkretnie powinniÊmy robiç, aby zbudowaç Syjon? (Niech uczniowie
przeczytajà poni˝sze wersety i odnajdà zawarte w nich nauki na temat budowy
Syjonu. Podsumujcie zebrane wiadomoÊci, zapisujàc je na tablicy. Wybierze
niektóre z poni˝szych fragmentów, aby rozpoczàç dyskusj´).

a. NiP 97:21. (Starajcie si´ ze wszystkich si∏ byç czystego serca). Najprostszà
definicj´ Syjonu poda∏ Pan, kiedy powiedzia∏, ˝e sà to „ludzie czystego serca”
(NiP 97:21). Co mo˝e nam pomóc staç si´ ludêmi o czystych sercach?
(Zob. Moroni 7:47–48; 10:32).

b. NiP 38:27. (Staƒcie si´ jednym). O ludziach z miasta Enocha napisano, ˝e
„byli jednego serca i umys∏u” (Moj˝esz 7:18). Brak jednoÊci by∏ jednym z
powodów, dlaczego wczesnym Âwi´tym nie uda∏o si´ zbudowaç miasta
Syjon (NiP 101:6; 105:4). Jakie sà skuteczne sposoby na zwi´kszenie poczu-
cia jednoÊci w rodzinie? W jaki sposób mo˝emy byç bardziej zjednoczeni w
naszym okr´gu?

c. NiP 64:34–35; 105:3, 5–6. (Bàdêcie pos∏uszni). W NiP 105 Pan wymieni∏ nie-
pos∏uszeƒstwo jako jednà z przyczyn, dla której miasto Syjon mia∏o nie zostaç
za∏o˝one w tamtym czasie. W jaki sposób wy lub wasze rodziny zostaliÊcie
wzmocnieni dzi´ki pos∏uszeƒstwu zasadom ewangelii? Jak zosta∏ wzmocniony
wasz okr´g lub palik dzi´ki temu, ˝e jego cz∏onkowie byli pos∏uszni zasadom
ewangelii?

d. NiP 105:3. (Troszczcie si´ o biednych i cierpiàcych). Âwi´ci, którzy próbowali
ustanowiç Syjon w Missouri, zostali skarceni przez Pana, poniewa˝ nie trosz-
czyli si´ o „ubogich i cierpiàcych spoÊród nich” (NiP 105:3). Dlaczego troska
o potrzebujàcych jest niezb´dnà cz´Êcià budowy Syjonu? Jakie mo˝liwoÊci
troszczenia si´ o potrzebujàcych stojà przed nami?
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e. NiP 97:10–16. (Budujcie Êwiàtynie i otrzymujcie b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtynne).
Dlaczego Êwiàtynie sà wa˝ne dla budowy Syjonu? (Zob. NiP 97:13–16;
105:9–12).

f. NiP 105:10. (Nauczajcie siebie nawzajem i starajcie si´ lepiej poznaç swoje
obowiàzki). Co mo˝emy zrobiç, aby usprawniç nauczanie w naszych rodzi-
nach oraz podczas oficjalnych spotkaƒ koÊcielnych? Podajcie przyk∏ady rze-
czy, odnoÊnie których byç mo˝e powinniÊmy lepiej poznaç nasze obowiàzki?

g. NiP 133:8–9. (G∏oÊcie ewangeli´ Êwiatu). Pan nakaza∏ starszym KoÊcio∏a,
aby wzywali ludzi do porzucenia Babilonu (Êwiata) i przyszli do Syjonu. W
jaki sposób g∏oszenie ewangelii wzmacnia paliki Syjonu?

4. Pisma Êwi´te zawierajà wspania∏e obietnice dotyczàce przysz∏oÊci Syjonu.

W Naukach i Przymierzach Pan mówi o wielu b∏ogos∏awieƒstwach, jakie sp∏ynà na
Syjon w ostatnich dniach. Niech uczniowie odnajdà przyk∏ady b∏ogos∏awieƒstw
obiecanych Syjonowi w NiP 97:18–25. Znajdziesz je równie˝ na poni˝szej liÊcie:

a. Syjon rozszerzy si´ i stanie si´ wielki i wspania∏y (NiP 97:18).

b. Narody ziemi b´dà szanowaç Syjon (NiP 97:19).

c. Pan b´dzie zbawieniem Syjonu (NiP 97:20).

d. Syjon b´dzie si´ radowaç (NiP 97:21).

e. Syjon uniknie zemsty Pana (NiP 97:22–25).

• Co musimy zrobiç, aby cieszyç si´ tymi b∏ogos∏awieƒstwami? (Zob. NiP 97:25).

• Jakie uczucia wywo∏uje w was rozmyÊlanie nad przysz∏oÊcià Syjonu?

Prorok Józef Smith naucza∏: „Budowa Syjonu to dzie∏o, które budzi∏o zaintereso-
wanie ludu Bo˝ego na przestrzeni wieków; to temat, którym prorocy, kap∏ani i
królowie zajmowali si´ ze szczególnym upodobaniem, radoÊnie wyczekiwali
nadejÊcia czasów, w których ˝yjemy i natchnieni niebiaƒskim i radosnym oczeki-
waniem Êpiewali pieÊni, pisali i prorokowali o naszych czasach; [...] to my jeste-
Êmy ulubionym ludem, który Bóg [wybra∏], aby wydoby∏ chwa∏´ dni ostatnich”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 231).

Podsumowanie Podziel si´ poni˝szym stwierdzeniem wyg∏oszonym przez Prezydenta Gordona
B. Hinckleya:

„Widz´ cudownà przysz∏oÊç w tym niepewnym Êwiecie. Je˝eli b´dziemy si´ trzy-
maç naszych wartoÊci, czerpaç z naszego dziedzictwa, je˝eli b´dziemy kroczyç w
pos∏uszeƒstwie przed Panem, jeÊli b´dziemy po prostu ˝yç ewangelià, b´dziemy
wielce i wspaniale b∏ogos∏awieni. B´dziemy postrzegani jako szczególni ludzie,
którzy odnaleêli klucz do szcz´Êcia szczególnego rodzaju.

‘I pójdzie wiele ludów mówiàc: Pójdêmy w pielgrzymce na gór´ Pana [...] gdy˝ z
Syjonu wyjdzie zakon, a s∏owo Pana z Jeruzalemu’ (Ks. Izajasza 2:3).

Nasza przesz∏oÊç jest wspania∏a, teraêniejszoÊç cudowna, a nasza przysz∏oÊç
mo˝e byç pe∏na chwa∏y” (w: Conference Report, paêdz. 1987, 94 lub Ensign, list.
1987, 69).
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Zach´ç uczniów, aby ustanowili Syjon w swoich sercach, rodzinach i palikach.
Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawiali-
Êcie podczas tej lekcji.

Dodatkowe 
pomys∏y na lekcj´ Mo˝esz wykorzystaç poni˝szy pomys∏, aby uzupe∏niç proponowany plan lekcji.

Hymny Syjonu

Przygotuj si´ do tego, aby uczniowie odÊpiewali lub przeczytali s∏owa jednego z
poni˝szych hymnów: „Z wysokich szczytów gór” (Hymny oraz pieÊni dla dzieci, str.
26); „Israel, Israel, God Is Calling” (Hymns, nr 7) lub „Beautiful Zion, Built Above”
(Hymns, nr 44). Mo˝esz tak˝e poprosiç, aby jeden z hymnów wykona∏ solista lub
niewielka grupa. Omówcie, w jaki sposób hymn wychwala budow´ Syjonu.
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23 grudnia 1805 r.
Narodziny Józefa Smitha, syna
Josepha Smitha seniora i Lucy Mack
Smith w Sharon, w stanie Vermont
(zob. Józef Smith — Historia 1:3–4).

wczesna wiosna 1820 r.
Józef Smith otrzyma∏ Pierwszà Wizj´
w lasku, w pobli˝u swojego domu,
w stanie Nowy Jork (zob. Józef
Smith — Historia 1:15–20).

21–22 wrzeÊnia 1823 r.
Anio∏ Moroni odwiedzi∏ Józefa
Smitha i powiedzia∏ mu o zapisie
Ksi´gi Mormona. Józef Smith zoba-
czy∏ z∏ote p∏yty zakopane na pobli-
skim wzgórzu (Cumorah) (zob.
Józef Smith — Historia 1:27–54).

22 wrzeÊnia 1827 r.
Józef Smith otrzyma∏ od Moroniego
z∏ote p∏yty ukryte na wzgórzu
Cumorah (zob. Józef Smith —
Historia 1:59).

15 maja 1829 r.
Jan Chrzciciel nada∏ Kap∏aƒstwo
Aarona Józefowi Smithowi i
Oliwierowi Cowdery w Harmony,
w stanie Pensylwania (zob. NiP 13;
Józef Smith — Historia 1:71–71).

maj 1829 r.
Józef Smith i Oliwier Cowdery
otrzymali Kap∏aƒstwo Melchizedeka
z ràk Piotra, Jakuba i Jana, nad
rzekà Susquehanna, mi´dzy mia-
stami Harmony, w Pensylwanii a
Colesville, w stanie Nowy Jork (zob.
NiP 128:20).

czerwiec 1829 r.
Ukoƒczenie t∏umaczenia Ksi´gi
Mormona. Trzech Âwiadków i
OÊmiu Âwiadków zobaczy∏o z∏ote
p∏yty (zob. 2 Nefi 11:3, 27:12–13;
NiP 17).

26 marca 1830 r.
W Palmyrze, w stanie Nowy Jork
dost´pne sà pierwsze wydrukowane
egzemplarze Ksi´gi Mormona.

6 kwietnia 1830 r.
Za∏o˝enie KoÊcio∏a w Fayette
Township, w stanie Nowy Jork.

wrzesieƒ–paêdziernik 1830 r.
Powo∏anie pierwszych misjonarzy,
aby g∏osili ewangeli´ Lamanitom
(rdzennym mieszkaƒcom Ameryki)
(NiP 28; 30; 32).

grudzieƒ 1830 — styczeƒ 1831
Pan nakaza∏ Âwi´tym, aby groma-
dzili si´ w Ohio (zob. NiP 37;
38:31–32).

20 lipca 1831 r.
Prorokowi Józefowi Smithowi zo-
sta∏o objawione miejsce pod miasto
Syjon (Nowà Jerozolim´), mia∏o to
byç miasto Independence, w stanie
Missouri (zob. NiP 57; Zasady
Wiary 1:10).

18 marca 1833 r.
Sidney Rigdon i Frederick G.
Williams zostali wyÊwi´ceni na
doradców w Radzie Prezydenta
KoÊcio∏a i otrzymali klucze króle-
stwa (zob. nag∏ówki do NiP 81 i 90;
zob. tak˝e NiP 90:6).

7 listopada 1833 r.
Poczàtek ucieczki Âwi´tych przed
przeÊladowaniami w powiecie
Jackson, w stanie Missouri, przez
rzek´ Missouri na tereny powiatu
Clay w Missouri.

5 maja 1834 r.
Józef Smith opuÊci∏ Kirtland w sta-
nie Ohio i jako przywódca Obozu
Syjon wyruszy∏ do Missouri, aby
nieÊç pomoc Âwi´tym wyp´dzonym
z powiatu Jackson.

14 lutego 1835 r.
Powstanie Kworum Dwunastu
Aposto∏ów w Kirtland, w stanie
Ohio (zob. NiP 107:23–24).

28 lutego 1835 r.
Poczàtek tworzenia Pierwszego
Kworum Siedemdziesiàtych w
Kirtland, w stanie Ohio.

17 sierpnia 1835 r.
Nauki i Przymierza przyj´to jako
jedno z podstawowych pism Êwi´-
tych KoÊcio∏a, mia∏o to miejsce w
Kirtland, w stanie Ohio.

27 marca 1836 r.
PoÊwi´cenie Êwiàtyni Kirtland
(zob. NiP 109).

3 kwietnia 1836 r.
Jezus Chrystus ukaza∏ si´ Józefowi
Smithowi i Oliwierowi Cowdery
w Êwiàtyni Kirtland (zob. NiP
110:1–10). Ukazali si´ Moj˝esz, Eliasz
i prorok Eliasz i przekazali klucze ka-
p∏aƒstwa (zob. NiP 110:11–16).

19 lipca 1837 r.
Starszy Heber J. Kimball i szeÊciu
innych starszych przybyli do
Liverpoolu, w Anglii, aby s∏u˝yç na
pierwszych zagranicznych misjach.

26 kwietnia 1838 r.
Objawienie nazwy KoÊcio∏a (zob.
NiP 115:4).

okres od 1 grudnia 1838 r. do 16
kwietnia 1839 r.

Uwi´zienie Proroka Józefa Smitha
oraz innych w wi´zieniu Liberty, w
miejscowoÊci Liberty, w stanie
Missouri (zob. NiP 121–123).

15 sierpnia 1840 r.
Prorok Józef Smith publicznie og∏osi∏
doktryn´ o chrztach za zmar∏ych.

24 paêdziernika 1841 r.
Starszy Orson Hyde poÊwi´ci∏
Palestyn´ dla powrotu dzieci
Abrahama.

17 marca 1842 r.
Za∏o˝enie Kobiecego Stowarzyszenia
Pomocy w Navoo, w stanie Illinois.

4 maja 1842 r.
Dokonano pierwszych pe∏nych ob-
rz´dów obdarowania w Nauvoo, w
stanie Illinois.

27 czerwca 1844 r.
Józef i Hyrum Smith zostali zamor-
dowani w wi´zieniu Carthage, w
mieÊcie Carthage, w stanie Illinois.

4 lutego 1846 r.
Âwi´ci z Nauvoo zacz´li przeprawiaç
si´ przez rzek´ Mississippi w swojej
w´drówce na zachód. Niektórzy
Âwi´ci przep∏yn´li z Nowego Jorku
do Kalifornii na pok∏adzie statku
Brooklyn.

16 lipca 1846 r.
Batalion Mormoƒski zosta∏ wcielony
do s∏u˝by Stanów Zjednoczonych w
stanie Iowa.

kwiecieƒ 1847 r.
Kampania pionierów pod prze-
wodnictwem Prezydenta Brighama
Younga wyruszy∏a z Kwater
Zimowych w swà podró˝ na
zachód (zob. NiP 136).

24 lipca 1847 r.
Prezydent Brigham Young przyby∏
do Doliny Salt Lake.

27 grudnia 1847 r.
Brigham Young zosta∏ poparty jako
Prezydent KoÊcio∏a.

okres od maja do czerwca 1848 r.
Plaga Êwierszczy zniszczy∏a uprawy
w Dolinie Salt Lake. Stada mew,
które zjad∏y Êwierszcze, uchroni∏y
pola od ca∏kowitego zniszczenia.

9 grudnia 1849 r.
Richard Ballantyne zorganizowa∏
Szko∏´ Niedzielnà.

Historia KoÊcio∏a —
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15 czerwca 1850 r.
Rozpocz´cie wydawania gazety
Deseret News w Salt Lake City.

paêdziernik 1856 r.
Kampanie wózków r´cznych
Williego i Martina utkn´∏y z po-
wodu burz Ênie˝nych. Odnalaz∏a
ich wyprawa ratunkowa wys∏ana z
Salt Lake City.

28 listopada 1869 r.
Powo∏anie Young Ladies’
Retrenchment Association
(Stowarzyszenia na rzecz kszta∏to-
wania M∏odych Kobiet — przyp.
t∏um.); organizacja ta by∏a zalà˝-
kiem programu M∏odych Kobiet.

10 czerwca 1875 r.
Powo∏anie Young Men’s Mutual
Improvement Association
(Stowarzyszenia na rzecz wzajem-
nego rozwoju M∏odych M´˝czyzn
— przyp. t∏um.); organizacja ta
by∏a zalà˝kiem programu M∏odych
M´˝czyzn.

6 kwietnia 1877 r.
PoÊwi´cenie Âwiàtyni Saint George
w Utah. Prezydent Brigham Young
otrzyma∏ objawienie, by zaprowa-
dziç porzàdek w kap∏aƒstwie oraz
palikach Syjonu.

25 sierpnia 1878 r.
Amelia Spencer Rogers zorganizo-
wa∏a pierwsze spotkanie Organizacji
Podstawowej w Farmington, w sta-
nie Utah.

10 paêdziernika 1880 r.
John Taylor zosta∏ poparty jako
Prezydent KoÊcio∏a. Per∏a Wielkiej
WartoÊci zosta∏a w∏àczona do ka-
nonu pism Êwi´tych KoÊcio∏a.

14 kwietnia 1883 r.
Prezydent John Taylor otrzyma∏
objawienie dotyczàce organizacji
Kworum Siedemdziesiàtych.

7 kwietnia 1889 r.
Wilford Woodruff zosta∏ poparty
jako Prezydent KoÊcio∏a.

6 paêdziernika 1890 r.
Podczas konferencji generalnej przy-
j´to „Manifest” koƒczàcy praktyk´
zawierania ma∏˝eƒstw pluralistycz-
nych (zob. Deklaracja Oficjalna 1).

6 kwietnia 1893 r.
Po czterdziestoletniej budowie
Prezydent Wilford Woodruff
poÊwi´ci∏ Âwiàtyni´ Salt Lake.

13 wrzeÊnia 1898 r.
Lorenzo Snow zosta∏ Prezydentem
KoÊcio∏a.

17 maja 1899 r.
Prezydent Lorenzo Snow otrzyma∏ w
St. George, w stanie Utah objawie-
nie, aby podkreÊliç wag´ dziesi´ciny.

17 paêdziernika 1901 r.
Joseph F. Smith zosta∏ Prezydentem
KoÊcio∏a.

3 paêdziernika 1918 r.
Prezydent Joseph F. Smith otrzyma∏
wizj´ odkupienia zmar∏ych (zob.
NiP 138).

23 listopada 1918 r.
Heber J. Grant zosta∏ Prezydentem
KoÊcio∏a.

kwiecieƒ 1936 r.
Wprowadzono Church Security
Program (KoÊcielny program
ochronny — przyp. t∏um.), aby
nieÊç pomoc biednym w okresie
Wielkiego Kryzysu; póêniej prze-
kszta∏ci∏ si´ on w koÊcielny pro-
gram pomocy wzajemnej. Program
ten powsta∏ w oparciu o objawie-
nie, otrzymane wczeÊniej przez
Prezydenta Hebera J. Granta.

6 kwietnia 1941 r.
Powo∏anie asystentów Dwunastu
Aposto∏ów.

21 maja 1945 r.
George Albert Smith zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

9 kwietnia 1951 r.
David O. McKay zosta∏ poparty
jako Prezydent KoÊcio∏a.

30 wrzeÊnia 1961 r.
Rada Prezydenta KoÊcio∏a, pod prze-
wodnictwem Starszego Harolda B.
Lee, og∏osi∏a, ˝e wszystkie programy
KoÊcio∏a majà byç nadzorowane
przez kap∏aƒstwo dla wzmocnienia
rodzin i jednostek.

paêdziernik 1964 r.
PodkreÊlenie wagi zachowywania
domowych wieczorów rodzinnych.

23 stycznia 1970 r.
Joseph Fielding Smith zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

styczeƒ 1971 r.
Zacz´∏y si´ ukazywaç nowe koÊcielne
czasopisma — Ensign, New Era i
Friend.

7 lipca 1972 r.
Harold B. Lee zosta∏ Prezydentem
KoÊcio∏a.

30 grudnia 1973 r.
Spencer W. Kimball zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

3 paêdziernik 1975 r.
Prezydent Spencer W. Kimball
og∏osi∏ zmiany w Pierwszym
Kworum Siedemdziesiàtych.

3 kwietnia 1976 r.
Do Per∏y Wielkiej WartoÊci dodano
dwa nowe objawienia. W 1981
roku zosta∏y one przeniesione do
Nauk i Przymierzy, sà to rozdzia∏y
137 i 138.

30 wrzeÊnia 1978 r.
KoÊció∏ popar∏ objawienie przyzna-
jàce kap∏aƒstwo ka˝demu godnemu
m´˝czyênie, niezale˝nie od rasy i
koloru skóry (zob. Deklaracja
Oficjalna 2).

wrzesieƒ 1979 r.
Opublikowanie koÊcielnego wydania
Biblii Króla Jakuba wraz z pomocami
do studiowania.

wrzesieƒ 1981 r.
Nowe wydania Ksi´gi Mormona,
Nauk i Przymierzy oraz Per∏y
Wielkiej WartoÊci.

czerwiec 1984 r.
Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci przez
Prezydia Obszarów, sk∏adajàce
si´ z cz∏onków Kworum
Siedemdziesiàtych.

10 listopada 1985 r.
Ezra Taft Benson zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

1 kwietnia 1989 r.
Zmiany w Drugim Kworum
Siedemdziesiàtych.

5 czerwca 1994 r.
Howard W. Hunter zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

12 marca 1995 r.
Gordon B. Hinckley zosta∏
Prezydentem KoÊcio∏a.

1 kwietnia 1995 r.
Og∏oszenie powstania nowego cia∏a
przewodniczàcego, zwanego
W∏adzami Obszaru.

23 wrzeÊnia 1995 r.
Prezydent Gordon B. Hinckley
odczyta∏ podczas generalnego
spotkania Stowarzyszenia Pomocy
dokument „Rodzina: Proklamacja
dla Êwiata”, przes∏anie od Rady
Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów.

5 kwietnia 1997 r.
Przedstawiciele w∏adz obszarów
majà byç ustanawiani na urzàd
Siedemdziesiàtych. Zorganizowanie
Trzeciego, Czwartego i Piàtego
Kworum Siedemdziesiàtych.

4 paêdziernika 1997 r.
Prezydent Gordon B. Hinckley
og∏osi∏ program budowy mniej-
szych Êwiàtyƒ.

listopad 1997
Liczba cz∏onków KoÊcio∏a osiàgn´∏a
10 milionów.

5 kwietnia 1998 r.
Prezydent Gordon B. Hinckley
og∏osi∏, ˝e celem jest, aby w roku
2000 dzia∏a∏o 100 Êwiàtyƒ.
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Mapa 2: Tereny stanów Missouri, Illinois i Iowa w Stanach Zjednoczonych
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Mapa 3: Droga KoÊcio∏a na zachód
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