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III

UWAGI OGÓLNE

W jaki sposób nale˝y korzystaç z kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”?

Ten kurs ma na celu pomaganie cz∏onkom KoÊcio∏a we wzmacnianiu ma∏˝eƒstw i
rodzin oraz w odnajdywaniu radoÊci w ich zwiàzkach rodzinnych. Rada biskupia
lub prezydium gminy sà odpowiedzialne za dopilnowanie, ˝eby kurs zosta∏
przeprowadzony w sposób efektywny.

Poniewa˝ cz∏onkowie KoÊcio∏a majà ró˝ne potrzeby i ró˝ne sà ich sytuacje
rodzinne, kurs jest podzielony na dwie cz´Êci. Cz´Êç A, „Wzmacnianie
ma∏˝eƒstw”, jest szczególnie pomocna dla par ma∏˝eƒskich oraz cz∏onków
przygotowujàcych si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Cz´Êç B, „Wzmacnianie rodzin
jest obowiàzkiem rodziców”, pomaga rodzicom i dziadkom w wysi∏kach
zwiàzanych z „[napominaniem] i [wychowywaniem dzieci] w karnoÊci, dla Pana”
(List do Efezjan 6:4). Cz∏onkowie bioràcy udzia∏ w kursie powinni rozumieç, ˝e
majà mo˝liwoÊç wyboru rodzaju kursu zgodnie ze swoimi indywidualnymi
potrzebami. Na przyk∏ad, para ma∏˝eƒska bez dzieci mo˝e chcieç uczestniczyç w
cz´Êci A, ale nie w cz´Êci B. Samotny rodzic mo˝e zdecydowaç si´ na uczestnictwo
tylko w lekcjach z cz´Êci B.

Przywódcy okr´gu i gminy mogà modyfikowaç sposób wykorzystania kursu,
zgodnie z podszeptami Ducha i potrzebami poszczególnych cz∏onków. Powinni
rozwa˝yç nast´pujàce pomys∏y:

• Rady biskupie i prezydia gmin mogà zaplanowaç kurs jako zaj´cia w ramach
Szko∏y Niedzielnej. Zgodnie z kierownictwem Ducha, przywódcy mogà zaprosiç
do uczestnictwa konkretnych cz∏onków.

• Przywódcy grup wy˝szych kap∏anów, prezydia kworów starszych i prezydia
Stowarzyszenia Pomocy mogà wykorzystaç pojedyncze lekcje na zaj´ciach w
pierwszà niedziel´ ka˝dego miesiàca. JeÊli jest to w∏aÊciwe, mogà korzystaç z
lekcji na ogniskach oraz gdy majà sposobnoÊç, aby nauczaç w dni powszednie
lub soboty.

• Rady biskupie i prezydia gmin mogà wykorzystaç pojedyncze lekcje na
po∏àczonych spotkaniach Kap∏aƒstwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy w
piàte niedziele miesiàca. Mogà równie˝ u˝ywaç lekcji na ogniskach dla m∏odych
m´˝czyzn i kobiet.

• Doradcy Kap∏aƒstwa Aarona i M∏odych Kobiet mogà u˝ywaç podr´cznika jako
êród∏a pomys∏ów na Wspólne Zaj´cia. Mogà u˝ywaç lekcji do nauczania
m∏odych m´˝czyzn i kobiet razem lub w ich poszczególnych organizacjach.

• Kurs mo˝e byç przedmiotem samodzielnego studiowania osobistego lub w
parach.
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Kto powinien otrzymaç materia∏y na ten kurs?

Ka˝dy z wymienionych poni˝ej cz∏onków okr´gu lub gminy powinien otrzymaç
po jednym egzemplarzu ksià˝ek: Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik dla
nauczyciela i Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu:

Biskup lub prezydent gminy Prezydent Stowarzyszenia Pomocy
Przywódca grupy wy˝szych kap∏anów Prezydent M∏odych Kobiet
Prezydent kworum starszych Nauczyciel kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki
Prezydent M∏odych M´˝czyzn rodzinne”

Ka˝dy uczestnik kursu powinien otrzymaç egzemplarz przewodnika do
studiowania.
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VIII

 Ta proklamacja została przeczytana przez prezydenta Gordona B. Hinckleya jako część jego przesłania podczas 
Generalnego Spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 23 września 1995 roku w Salt Lake City, Utah. 

  RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA I RADA DWUNASTU APOSTOŁÓW 
KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH    MY, RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA  i Rada Dwunastu 

Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 

Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeństwo między męż-

czyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje 

centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecz-

nego przeznaczenia Jego dzieci.

   WSZYSTKIE ISTOTY LUDZKIE  — mężczyźni i kobiety — są stwo-

rzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest umiłowanym 

synem lub córką niebiańskich rodziców, i dlatego każdy posiada 

boską naturę i przeznaczenie. Płeć stanowi zasadniczą cechę 

tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyj-

ściem 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 

fi zyczne ciało i zdobyć doświadczenia podczas życia na ziemi, 

aby czynić postępy ku doskonałości i ostatecznie osiągnąć 

swoje boskie przeznaczenie jako dziedzice życia wiecznego. 

Boski plan szczęścia umożliwia, aby związki rodzinne trwały 

nadal po śmierci. Święte obrzędy i przymierza dostępne w 

świętych świątyniach, umożliwiają ludziom powrót do obec-

ności Boga, a rodzinom zjednoczenie na wieczność.

   PIERWSZE PRZYKAZANIE,  jakie Bóg dał Adamowi i Ewie, na-

wiązywało do ich rodzicielskiego potencjału jako mąż i żona. 

Oświadczamy, że przykazanie Boga dla Jego dzieci, aby się 

rozmnażały i zapełniały ziemię, pozostaje w mocy. Oświad-

czamy także, iż Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była 

wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, praw-

nie 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 święty obowiązek, aby kochać i dbać o sie-

bie nawzajem oraz o swoje dzieci. „Oto dzieci są darem Pana” 

( Psalm 127:3 ). Rodzice mają święty obowiązek wychowywania 

swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich potrzeb 

fi zycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wza-

jemnej, zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegają-

cymi prawa obywatelami, niezależnie od tego gdzie mieszkają. 

Mężowie i żony — matki i ojcowie — staną przed Bogiem, aby 

być przez Niego osądzeni za wypełnienie 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 jej 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 za-

mysłu, ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w mi-

łości i prawości, i są odpowiedzialni za zapewnienie swoim 

rodzinom niezbędnych środków do życia i ochrony. Głównym 

obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i fi zyczny roz-

wój dzieci. W tych świętych obowiązkach, ojcowie i matki, są 

zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, jako równi partne-

rzy. Niepełnosprawność, śmierć lub inne okoliczności mogą 

wymagać przystosowania do konkretnej sytuacji. W razie po-

trzeby powinna służyć pomocą dalsza rodzina.

   OSTRZEGAMY  te osoby, które łamią przymierze czystości, które 

molestują współmałżonka albo potomstwo, lub które nie wy-

pełniają swoich obowiązków rodzinnych, pewnego dnia staną 

przed Bogiem, aby być przez Niego za to sądzeni. Ostrzegamy 

ponadto, że dezintegracja rodziny sprowadzi na poszczegól-

nych ludzi, społeczeństwa i narody nieszczęścia przepowie-

dziane przez starożytnych i współczesnych proroków. 

   WZYWAMY  odpowiedzialnych obywateli i członków rządów 

na całym świecie, aby promowali takie zasady, które mają na 

celu zachowanie i wzmacnianie rodziny jako podstawowej 

jednostki społeczeństwa.    

 RODZINA
  PROKLAMACJA 

DLA ŚWIATA
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IX

WPROWADZENIE

Cel kursu Kurs „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne” ma na celu pomaganie cz∏onkom KoÊcio∏a
we wzmacnianiu ma∏˝eƒstw i rodzin oraz w odnajdywaniu radoÊci w zwiàzkach
rodzinnych. Podzielony jest on na dwie cz´Êci. Cz´Êç A, „Wzmacnianie
ma∏˝eƒstw”, jest szczególnie pomocna dla par ma∏˝eƒskich oraz dla cz∏onków
przygotowujàcych si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Cz´Êç B, „Wzmacnianie rodzin
jest obowiàzkiem rodziców”, pomaga rodzicom i dziadkom w wysi∏kach
zwiàzanych z „[napominaniem] i [wychowywaniem dzieci] w karnoÊci, dla
Pana” (List do Efezjan 6:4).

Kurs ten opiera si´ na doktrynach i zasadach, nauczanych w pismach Êwi´tych
oraz przez proroków i aposto∏ów w dniach ostatnich. Szczególny nacisk k∏adzie
si´ na dokument zatytu∏owany „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, znajdujàcy
si´ na stronie VIII tego przewodnika.

Obowiàzki 
nauczyciela Rozwa˝ajàc wiecznà wag´ ma∏˝eƒstwa i rodziny oraz wielkà potrzeb´ wzmacniania

ma∏˝eƒstw i rodzin, zaczniesz pojmowaç, jak wielkà wag´ ma twoje powo∏anie
jako nauczyciela tego kursu. Twoje oddanie i przygotowanie z modlitwà przyniesie
b∏ogos∏awieƒstwa zarówno tobie i twojej rodzinie, jak i osobom uczestniczàcym w
kursie. Gdy b´dziesz si´ staraç rozwijaç swoje powo∏anie, pami´taj o zasadach
przedstawionych w zarysie na tej stronie oraz stronach X–XI.

Przygotuj si´ do nauczania

Twoim obowiàzkiem jako nauczyciela tego kursu jest nauczanie doktryn
ewangelii mocà Ducha Âwi´tego. Nie musisz mieç profesjonalnego przeszkolenia
z zakresu poradnictwa rodzinnego, ani nie musisz byç w stanie znaleêç rozwiàzaƒ
dla wszystkich wyzwaƒ, które mogà pojawiç si´ w rodzinach. Dyskusje w klasie
powinny prowadziç uczestników do rozwa˝ania i modlenia si´ na temat ich
w∏asnego ˝ycia oraz wprowadzania ulepszeƒ we w∏asnych rodzinach.

Aby uzyskaç pomoc dotyczàcà podstawowych, istotnych zasad nauczania
ewangelii, takich jak osobiste przygotowanie, kochanie tych, których nauczasz i
nauczanie przez Ducha, odwo∏aj si´ do nast´pujàcych êróde∏:

• „Gospel Teaching and Leadership”, rozdzia∏ 16 Church Handbook of Instructions,
Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 lub 35903).

• Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania (36123 166).

• Przewodnik do nauczania (34595 166).

Pami´taj o szerokim zakresie kursu

Przed nauczaniem pierwszej lekcji poÊwi´ç czas na przeanalizowanie ca∏ego kursu.
To pomo˝e ci dostrzec, w jaki sposób lekcje si´ uzupe∏niajà, aby wzmacniaç
ma∏˝eƒstwa i rodziny.
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W przygotowaniach do ka˝dej lekcji pomocne b´dzie przejrzenie spisu treÊci
(strony V–VII), który przedstawia ogólny zarys kursu. Przeanalizuj to, czego ju˝
naucza∏eÊ i czego si´ nauczy∏eÊ, a tak˝e rozwa˝, jak doktryny oraz zasady w ka˝dej
z lekcji wspierajà kurs jako ca∏oÊç.

WczeÊnie rozpocznij przygotowania do lekcji

Twoje przygotowania przyniosà lepsze efekty, jeÊli rozpoczniesz je na d∏ugo przed
ka˝dà lekcjà. Krótko po nauczaniu jednego tematu, zapoznaj si´ z nast´pnym.
JeÊli wiesz, czego b´dziesz nauczaç, b´dziesz móg∏ zastanowiç si´ nad lekcjà w
ciàgu ca∏ego tygodnia. To pomo˝e ci lepiej uÊwiadomiç sobie zasady, które
powinieneÊ podkreÊliç, metody, których mo˝esz u˝yç i doÊwiadczenia, którymi
mo˝esz si´ podzieliç.

Wybierz materia∏ do lekcji tak, aby najlepiej zaspokoi∏ potrzeby uczestników

Uwa˝nie przestudiuj doktryny i zasady w ka˝dej z lekcji, starajàc si´ o
przewodnictwo Ducha, aby pomóg∏ ci w wybraniu materia∏u do lekcji tak, by jak
najlepiej zaspokoi∏ on potrzeby uczestników. Pami´taj, ˝e „sukces lekcji mierzony
jest przez jej wp∏yw na tych, których uczysz” (Nauczanie — nie ma wi´kszego
powo∏ania [1999], str. 103).

Zdecyduj, w jaki sposób nauczaç lekcji

Poza ustaleniem czego masz nauczaç na lekcji, wa˝ne jest, aby zdecydowaç, jak
b´dziesz tego nauczaç. Zawsze powinieneÊ si´ staraç, aby nauczaç w sposób, który
zach´ci uczestników do stosowania doktryn i zasad, których si´ uczà.

Lekcje podczas tego kursu powinny byç raczej prowadzone w formie dyskusji, a
nie wyk∏adu. Pomó˝ cz∏onkom w pe∏ni zaanga˝owaç si´ w dyskusj´ o doktrynach
i zasadach, których nauczasz. W Naukach i Przymierzach 88:122 znajduje si´ rada
Pana dotyczàca dyskusji w klasie: „Wyznaczcie mi´dzy sobà nauczyciela, i niechaj
wszyscy 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 wszystkich, i aby ka˝dy mia∏ równy przywilej”. Aby znaleêç wi´cej
informacji dotyczàcych prowadzenia dyskusji, zobacz strony 63–70 w
podr´czniku Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania.

JeÊli jest to w∏aÊciwe, u˝yj ró˝norodnych metod, aby pomóc uczestnikom w
uczeniu si´ i zrozumieniu zasad zawartych w lekcji. Na przyk∏ad, postaraj si´
znaleêç okazj´, by pisaç na tablicy, korzystaç z pomocy dydaktycznych i
ilustracji. Aby uzyskaç pomoc na temat tego, jak korzystaç z tych i innych
metod, zapoznaj si´ z materia∏em ze stron 157–183 w podr´czniku Nauczanie —
nie ma wi´kszego powo∏ania.

PoproÊ uczestników, aby stosowali to, czego si´ uczà

Jako nauczyciel ewangelii nie mo˝esz byç usatysfakcjonowany jedynie
podzieleniem si´ informacjami, nawet jeÊli robisz to w oryginalny, anga˝ujàcy
sposób. Twoim zadaniem jest pomoc innym w ˝yciu zgodnie z doktrynami i
zasadami, których si´ uczà. Prezydent Harold B. Lee, jedenasty Prezydent
KoÊcio∏a, radzi∏:

X
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„Wszystkie zasady i obrz´dy ewangelii sà w pewnym sensie niczym innym jak
zaproszeniem do uczenia si´ ewangelii poprzez stosowanie jej nauk. Nikt nie
pozna zasady dziesi´ciny, dopóki jej nie zap∏aci. Nikt nie pozna zasady S∏owa
MàdroÊci, dopóki nie b´dzie go przestrzega∏. Dzieci — a skoro ju˝ o tym mówimy
— równie˝ doroÊli, nie nawracajà si´ do dziesi´ciny, S∏owa MàdroÊci,
przestrzegania dnia Sabatu czy modlitwy poprzez s∏uchanie, jak ktoÊ opowiada o
tych zasadach. Uczymy si´ ewangelii, ˝yjàc wed∏ug niej.[…]

[…] Tak naprawd´ to nic nie wiemy na temat nauk ewangelii do czasu, a˝
doÊwiadczymy b∏ogos∏awieƒstw p∏ynàcych z ˝ycia wedle ka˝dej z tych zasad”
(Stand Ye in Holy Places [1974], str. 215).

Czasopisma koÊcielne cz´sto zawierajà inspirujàce historie, które ilustrujà, jak
cz∏onkowie KoÊcio∏a zostali pob∏ogos∏awieni, gdy ˝yli zgodnie z ewangelià. Mo˝esz
znaleêç historie, które nauczajà okreÊlonych doktryn i zasad, szukajàc w indeksach
czasopism. Zastanów si´ nad podzieleniem si´ w klasie niektórymi z tych historii.

Na zakoƒczenie ka˝dej lekcji poproÊ uczestników, aby zastosowali to, czego si´
nauczyli. Nie zapomnij pozostawiç wystarczajàco du˝o czasu, aby wystosowaç
zaproszenia, które zainspirujà ich do dzia∏ania. Zaplanuj, w jaki sposób wystosujesz
takie zaproszenia. Na przyk∏ad, po lekcji 9., zatytu∏owanej „Dzieci sà dziedzictwem
Pana”, móg∏byÊ powtórzyç g∏ówne jej zasady, a nast´pnie poprosiç uczestników,
aby zobowiàzali si´, ˝e b´dà sp´dzaç czas sam na sam z ka˝dym ze swoich dzieci.

Zach´caj uczestników, aby na kursie korzystali z przewodnika do studiowania

W ramach przygotowania do ka˝dej lekcji powinieneÊ przejrzeç odpowiedni
materia∏ w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu (36357 166). Zaplanuj, w jaki sposób zach´ciç uczestników do 
(1) podà˝ania za co najmniej jednà z sugestii zawartych w cz´Êci „Pomys∏y do
wykorzystania” i (2) przeczytania artyku∏u lub artyku∏ów, które towarzyszà ka˝dej
lekcji. PodkreÊl, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego
czytania i omawiania artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

Uczestnicy powinni przynosiç swoje podr´czniki do studiowania na ka˝dà lekcj´.

Odpowiadaj na potrzeby tych, którzy nie sà w tradycyjnej sytuacji rodzinnej

Bàdê wra˝liwy na sytuacj´ poszczególnych uczestników. Niektórzy spoÊród nich
mogà byç stanu wolnego, owdowiali, rozwiedzeni lub znajdowaç si´ w innej
trudnej sytuacji rodzinnej. Miej na uwadze nast´pujàce oÊwiadczenie Prezydenta
Spencera W. Kimballa, dwunastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„[…] Nadal podtrzymujemy idea∏ rodziny Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Fakt, ˝e
niektórzy nie majà teraz przywileju ˝ycia w takiej rodzinie, nie jest
wystarczajàcym powodem, by przestaç o niej mówiç. Dyskutujemy na temat
˝ycia rodzinnego z wra˝liwoÊcià, zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e wiele osób […]
nie cieszy si´ obecnie przynale˝noÊcià czy udzia∏em w takiej rodzinie. Jednak nie
mo˝emy uchyliç tego standardu, poniewa˝ zale˝y od niego tak wiele innych
rzeczy” (The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball [1982],
str. 294–295).

WPROWADZENIE

XI
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Radzenie sobie 
z powa˝nymi 
problemami 
rodzinnymi Zach´cajàc do dyskusji, upewnij si´, ˝e uczestnicy rozumiejà, i˝ nie jest stosownym

dzielenie si´ szczegó∏ami na temat powa˝nych problemów rodzinnych. JeÊli
uczestnicy poszukujà rady na temat powa˝nych trudnoÊci, ∏agodnie zach´ç ich do
porozmawiania na osobnoÊci z biskupem. On b´dzie w stanie im coÊ doradziç.
Mo˝e on równie˝ poleciç doradców w S∏u˝bach Rodzinnych ÂwDO, którzy
zapewniajà pomoc b´dàcà zgodnà ze standardami KoÊcio∏a.

Materia∏y, z których 
powinieneÊ 
korzystaç KoÊció∏ zapewnia materia∏y, aby pomóc ci w nauczaniu prawdziwych doktryn i

zasad dotyczàcych ma∏˝eƒstwa i rodziny. Prosimy, abyÊ powstrzyma∏ si´ od
u˝ywania komercyjnych materia∏ów podczas przygotowywania si´ i nauczania.
Twoimi podstawowymi êród∏ami w czasie nauczania kursu sà pisma Êwi´te,
niniejszy podr´cznik oraz Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania
dla uczestnika kursu. W przygotowanie materia∏ów na ten kurs w∏o˝ono wiele
przemyÊleƒ i modlitwy.

Dodatkowe êród∏a Nast´pujàce wydane przez KoÊció∏ materia∏y zapewniajà dodatkowe informacje
dotyczàce tematów tego kursu. Pozycje te dost´pne sà poprzez koÊcielne centra
dystrybucji. Mo˝esz tak˝e zach´ciç uczestników do korzystania z tych materia∏ów
w ich rodzinach (sà one wymienione na stronie VI w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki
rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu).

• Przewodnik dla rodziny (31180 166). Przewodnik ten opisuje organizacj´
rodziny, dostarcza informacji na temat nauczania ewangelii w domu oraz
nakreÊla procedury obrz´dów i b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich.

• Artyku∏y na temat ma∏˝eƒstwa i rodziny w czasopismach koÊcielnych.

• Family Home Evening Resource Book (31106). Ksià˝ka ta pomo˝e rodzicom i
dzieciom w przygotowaniu lekcji na domowe wieczory rodzinne (strony 3–160,
173–232). Zawiera pomys∏y na to, jak sprawiç, by domowy wieczór rodzinny
by∏ udany (strony 163–170) oraz zawiera sugestie na temat nauczania dzieci
poszczególnych zasad i obowiàzków (strony 235–262). Zawiera równie˝
pomys∏y zaj´ç dla rodziny (strony 265–340).

• Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania (36123 166). Podr´cznik ten zawiera
zasady i praktyczne sugestie, które majà na celu pomóc cz∏onkom KoÊcio∏a w
doskonaleniu si´ w roli nauczycieli ewangelii. Szczególnie pomocna dla
rodziców b´dzie Cz´Êç D, „Nauczanie w domu” (strony 125–148).

• Przewodnik do nauczania (34595 166). Przewodnik ten podaje propozycje
doskonalenia nauczania i uczenia si´ ewangelii.

• Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (34285 166). Broszurka ta nakreÊla normy koÊcielne
dotyczàce umawiania si´ na randki, ubioru i wyglàdu, zawierania przyjaêni,
uczciwoÊci, j´zyka, mediów, zdrowia psychicznego i fizycznego, muzyki i
taƒca, czystoÊci seksualnej, norm zachowania w dzieƒ Sabatu,
odpokutowania, godnoÊci i s∏u˝by.

XII
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• A Parent’s Guide (31125). Przewodnik ten zawiera propozycje, które pomogà
rodzicom w nauczaniu ich dzieci na temat bliskoÊci fizycznej.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped Children (31123).
Przewodnik przeznaczony jest dla rodzin, w których sà upoÊledzone dzieci.
Zawiera równie˝ informacje na temat materia∏ów wydanych przez KoÊció∏,
które pomogà rodzicom i nauczycielom osób niepe∏nosprawnych.

• Cornerstones of a Happy Home (33108). Broszura zawiera przemówienie
Prezydenta Gordona B. Hinckleya z czasów, kiedy s∏u˝y∏ jako Drugi Doradca w
Radzie Prezydenta KoÊcio∏a.

• Being a Righteous Husband and Father (35402). Broszura zawiera przemówienie
Prezydenta Howarda W. Huntera, czternastego Prezydenta KoÊcio∏a.

• „Przewodnik do finansów rodzinnych”, Liahona, kwiec. 2000. Artyku∏,
napisany przez Starszego Marvina J. Ashtona z Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
dostarcza praktycznych rad na temat zarzàdzania finansami rodzinnymi.

WPROWADZENIE

XIII
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3

LEKCJA

1
„RODZINA ZAJMUJE CENTRALNE
MIEJSCE W PLANIE STWORZYCIELA”

Cel PodkreÊliç wiecznà wa˝noÊç rodziny i pomóc uczestnikom dowiedzieç si´, co
muszà robiç, by w pe∏ni skorzystaç z kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”.

Przygotowanie 1. Przejrzyj zasady w cz´Êci „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku). Przygotowujàc si´ do nauczania, szukaj sposobów, by zastosowaç
te zasady.

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji, które w zarysie przedstawiajà jej doktryny i zasady. W
ramach swojego przygotowania rozwa˝aj te doktryny i zasady przez ca∏y tydzieƒ,
poszukujàc przewodnictwa Ducha podczas podejmowania decyzji o tym, co
powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. Z modlitwà przestudiuj dokument „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, która
znajduje si´ na stronie VIII tego podr´cznika i stronie IV w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu.

4. Zdobàdê egzemplarz ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu (36357 166) dla ka˝dego uczestnika.
PowinieneÊ je otrzymaç od prezydium Szko∏y Niedzielnej, pisarza okr´gu lub
jego asystenta wyznaczonego do rozdzielania materia∏ów.

5. Z góry poproÊ jednego lub dwóch uczestników, aby przygotowali si´, by krótko
powiedzieç na temat tego, jak si´ czuli, gdy brali Êlub w Êwiàtyni. PoproÊ ich
równie˝, aby przygotowali si´ do powiedzenia o radoÊci i b∏ogos∏awieƒstwach,
które otrzymali w tym ˝yciu, poniewa˝ zostali zapiecz´towani do swoich
ma∏˝onków na wiecznoÊç. Postaraj si´ o przewodnictwo Ducha, gdy b´dziesz
decydowaç o tym, kto powinien wype∏niç to zadanie.

6. Przed lekcjà zapisz na tablicy nast´pujàcy cytat (z ksià˝ki Stand Ye in Holy Places
[1974], str. 255):

Najwa˝niejsza praca Pana, jakà wy i ja kiedykolwiek wykonamy, b´dzie mia∏a
miejsce wewnàtrz naszych domów.

Prezydent Harold B. Lee
Jedenasty Prezydent KoÊcio∏a

Proponowany 
przebieg lekcji Prorocy w dniach ostatnich g∏oszà wiecznà wa˝noÊç ma∏˝eƒstwa i rodziny.

Podziel si´ nast´pujàcà historià z ˝ycia:

Wydawa∏o si´, ˝e pewien m´˝czyzna straci∏ wszystko w katastrofalnej powodzi.
P∏aka∏ on nie z powodu utraty dóbr doczesnych, ale dlatego, ˝e nie móg∏ odnaleêç
swojej ukochanej ˝ony i czwórki dzieci. By∏o bardzo du˝e prawdopodobieƒstwo,
˝e uton´li. Wkrótce nadesz∏a wieÊç, ˝e ˝yjà i czekajà na niego w pobliskim
budynku s∏u˝b ratunkowych. Jak˝e radosna chwila nasta∏a, gdy ta rodzina zosta∏a
ponownie po∏àczona! Kiedy si´ radowali, m´˝czyzna powiedzia∏: „Ponownie
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mam swojà rodzin´ i chocia˝ nie pozosta∏a mi ani jedna ziemska rzecz, czuj´ si´
jak milioner” (zacytowane przez Roberta L. Simpsona, w: Conference Report,
paêdz. 1980, str. 11–12 lub Ensign, list. 1980, str. 11).

Krótko podziel si´ swoimi przekonaniami i Êwiadectwem o ma∏˝eƒstwie i
rodzinie. JeÊli jest to stosowne, podziel si´ swoimi uczuciami na temat twojej
w∏asnej rodziny. Nast´pnie przeczytaj myÊl, którà wyg∏osi∏ Starszy Boyd K. Packer
z Kworum Dwunastu Aposto∏ów:

„G∏ównym centrum KoÊcio∏a nie jest [centrum] palika; nie jest nim kaplica. […]
NajÊwi´tszym miejscem na ziemi niekoniecznie musi byç Êwiàtynia. Kaplica,
[centrum] palika i Êwiàtynia sà Êwi´te, gdy˝ przyczyniajà si´ do budowania
najÊwi´tszej instytucji w KoÊciele — domu — i b∏ogos∏awienia najÊwi´tszego
zwiàzku w KoÊciele — rodziny” („That All May Be Edified” [1982], str. 234–235).

Daj ka˝demu uczestnikowi egzemplarz ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Niech uczestnicy spojrzà na stron´
IV. WyjaÊnij, ˝e w 1995 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu
Aposto∏ów wyda∏y proklamacj´ dla ca∏ego Êwiata mówiàcà o ma∏˝eƒstwie i
rodzinie. Wiele doktryn i zasad nauczanych w proklamacji b´dzie omawianych
podczas tego kursu. Przeczytaj z uczestnikami proklamacj´, proszàc ró˝nych
uczestników o przeczytanie na g∏os poszczególnych akapitów.

• Jakie sà niektóre z doktryn i zasad nauczanych w proklamacji o rodzinie?
(Zastanów si´ nad wypisaniem odpowiedzi uczestników na tablicy). Dlaczego
Êwiat potrzebuje tej rady i ostrze˝enia?

Prezydent Gordon B. Hinckley, pi´tnasty Prezydent KoÊcio∏a, wyjaÊni∏:
„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∏eczeƒstwa, 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).

• W jaki sposób ty i twoja rodzina zostaliÊcie wzmocnieni przez rady zawarte w
tej proklamacji?

Ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç mo˝e przynosiç radoÊç i wspania∏e
b∏ogos∏awieƒstwa w tym ˝yciu i przez ca∏à wiecznoÊç.

PodkreÊl, ˝e wieczne ma∏˝eƒstwo jest centralnà cz´Êcià wielkiego planu szcz´Êcia
przygotowanego przez Ojca Niebieskiego. Pozwala ono rodzinom znaleêç
prawdziwà radoÊç w tym ˝yciu oraz trwaç i robiç post´py przez ca∏à wiecznoÊç.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa mo˝emy otrzymaç w tym ˝yciu, gdy zostaliÊmy
zaÊlubieni na wiecznoÊç?

PoproÊ wyznaczonych uczestników, aby pokrótce opowiedzieli o uczuciach,
jakie mieli, gdy zawarli Êlub w Êwiàtyni oraz o radoÊci i b∏ogos∏awieƒstwach,
jakie otrzymujà w tym ˝yciu dlatego, ˝e zostali zapiecz´towani do swojego
wspó∏ma∏˝onka na wiecznoÊç (zob. „Przygotowanie”, punkt 5.).

Zastanów si´ nad przytoczeniem jednej lub wi´cej nast´pujàcych wypowiedzi:

Prezydent James E. Faust z Rady Prezydenta KoÊcio∏a naucza∏: „Wiele
przymierzy jest niezb´dnych do szcz´Êcia tutaj i w przysz∏ym ˝yciu. PoÊród
tych najwa˝niejszych sà przymierza ma∏˝eƒskie zawarte pomi´dzy m´˝em a

Part A: Strengthening Marriages
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˝onà. Te przymierza sà najwi´kszym êród∏em radoÊci w ˝yciu” (w: Conference
Report, kwiec. 1998, str. 19 lub Ensign, maj 1998, str. 17).

Starszy Boyd K. Packer powiedzia∏, ˝e „[uczucie, mi∏oÊç, ma∏˝eƒstwo] i
[rodzicielstwo]” sà „[najczystszymi, najpi´kniejszymi] i [najatrakcyjniejszymi
doÊwiadczeniami] ˝ycia” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 28 lub Ensign,
list. 1993, str. 21).

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Aposto∏ów wypowiedzia∏ si´ w
ten sposób: „S∏odycz zwiàzku po∏àczonego wi´zami ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç
to jedno z najwi´kszych b∏ogos∏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 podstaw´ wielkiego planu szcz´Êcia, jaki
przygotowa∏ nasz Ojciec w Niebie. Nasze ˝ycie zmieni∏o si´ na zawsze i oboje
stajemy si´ podbudowani i bardziej szlachetni, gdy rozkoszujemy si´ s∏odkim
b∏ogos∏awieƒstwem przebywania z drogimi cz∏onkami naszej rodziny” (w:
Conference Report, paêdz. 1997, str. 42 lub Ensign, list. 1997, str. 32).

Kiedy Prezydent Gordon B. Hinckley po raz pierwszy zwraca∏ si´ do cz∏onków
jako Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Wyra˝am wdzi´cznoÊç mojej umi∏owanej
˝onie, z którà w tym miesiàcu b´dziemy obchodziç pi´çdziesiàtà ósmà rocznic´
Êlubu. […] Jak˝e wdzi´czny jestem za t´ cennà kobiet´, która kroczy u mego
boku w promieniach s∏oƒca i strugach deszczu. Nie jesteÊmy tak wysocy, jak
kiedyÊ. Ale nasza mi∏oÊç do siebie nawzajem nie skurczy∏a si´” (w: Conference
Report, kwiec. 1995, str. 93 lub Ensign, maj 1995, str. 70).

WyjaÊnij, ˝e wielu ludzi uwa˝a, i˝ ˝ycie ma∏˝eƒskie i rodzinne sà doÊwiadczeniem
zarezerwowanym jedynie dla ˝ycia doczesnego. Jednak jako cz∏onkowie KoÊcio∏a
wiemy, ˝e godna para mo˝e wejÊç do Êwiàtyni i poprzez Êwi´ty obrz´d kap∏aƒstwa
zostaç zapiecz´towana jako mà˝ i ˝ona na wiecznoÊç. Kiedy m´˝czyzna i kobieta
sà zaÊlubieni w taki sposób, powstaje wieczna rodzina.

• Jakie wieczne b∏ogos∏awieƒstwa sà obiecane parom ma∏˝eƒskim, które sà
zapiecz´towane mocà kap∏aƒstwa, a nast´pnie pozostajà wierne swoim
przymierzom? (Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 131:1–4;
132:19–24, 30–31. Poni˝sza lista zawiera niektóre odpowiedzi, które mo˝na
zapisaç na tablicy).

a. Zostanà wyniesieni w najwy˝szym stopniu chwa∏y w królestwie celestialnym
wraz z Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem (NiP 131:1–3; 132:20–24).

b. B´dà razem „na wieki wieków” (NiP 132:19). Ich dzieci równie˝ b´dà mog∏y
byç cz´Êcià ich wiecznej rodziny. (WyjaÊnij, ˝e Âwi´ty Duch obietnicy, o
którym wspomniano w NiP 132:19, to Duch Âwi´ty. Zgodnie z naszà
wiernoÊcià, Duch Âwi´ty potwierdza, ˝e obrz´dy kap∏aƒskie, które
otrzymaliÊmy, oraz przymierza, jakie zawarliÊmy, zosta∏y przyj´te przez Boga).

c. Odziedziczà „trony, królestwa, ksi´stwa, i moce” (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).

• W jaki sposób pomaga ci wiedza, ˝e rodziny mogà byç wieczne?

Zwróç uwag´ na to, ˝e jest wielu wiernych Âwi´tych w Dniach Ostatnich, którzy
nie ze swojej winy nie majà szansy otrzymania b∏ogos∏awieƒstw wiecznego

Lekcja 1: „Rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela”
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ma∏˝eƒstwa w tym ˝yciu. PodkreÊl, ˝e Pan obieca∏, ˝e wszyscy wierni Âwi´ci w
koƒcu otrzymajà te b∏ogos∏awieƒstwa. JeÊli czujesz, ˝e nale˝y pomóc uczestnikom
w zrozumieniu tej zasady, przeczytaj nast´pujàcà wypowiedê Starszego Dallina H.
Oaksa z Kworum Dwunastu Aposto∏ów:

„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 niedostatków ˝ycia doczesnego zostanie
zaspokojonych podczas Milenium, które jest czasem na wype∏nienie wszystkiego,
co jest niepe∏ne 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, str. 101 lub Ensign, list. 1993, str. 75).

Aby poÊwi´ciç uwag´ sytuacji poszczególnych uczestników, pomocnym mo˝e byç
przeczytanie jednej lub obydwu wypowiedzi w cz´Êci „Dodatkowe materia∏y
êród∏owe” na stronie 8.

Kurs „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne” ma na celu pomaganie nam w
odnajdywaniu radoÊci w zwiàzkach rodzinnych.

PoproÊ jednego z uczestników, aby przeczyta∏ na g∏os nast´pujàcà wypowiedê:

Prezydent Harold B. Lee, jedenasty Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏:
„Najwa˝niejsza praca Pana, jakà wy i ja kiedykolwiek wykonamy, b´dzie mia∏a
miejsce wewnàtrz naszych domów” (Stand Ye in Holy Places, str. 255).

• Jak wyglàda∏by Êwiat, gdyby ka˝dy ˝y∏ zgodnie z tym prostym oÊwiadczeniem?

WyjaÊnij, ˝e ten kurs ma na celu pomaganie nam we wzmacnianiu ma∏˝eƒstw i
rodzin oraz odnajdywaniu radoÊci w zwiàzkach rodzinnych. Lekcje opierajà si´ na
doktrynach i zasadach nauczanych w pismach Êwi´tych oraz przez proroków i
aposto∏ów w dniach ostatnich.

Zaznacz, ˝e decydujàc si´ na uczestnictwo w tym kursie, cz∏onkowie okazali
pragnienie wzmocnienia swojej rodziny. Sà trzy rzeczy, które muszà zrobiç, aby w
pe∏ni skorzystaç z tego kursu:

1. Braç udzia∏ w zaj´ciach.

Zaznacz, ˝e wszyscy, którzy uczestniczà w kursie, mogà uczyç si´ od siebie
nawzajem bez wzgl´du na swoje doÊwiadczenie zwiàzane z ma∏˝eƒstwem lub
wychowywaniem dzieci. Zapraszaj uczestników do sk∏adania Êwiadectw o
prawdach, które omawiajà i do dzielenia si´ doÊwiadczeniami, które we
w∏aÊciwy sposób odnoszà si´ do lekcji.

2. Korzystaç z ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu.
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Niech uczestnicy otworzà swoje egzemplarze ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki
rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Zaznacz, ˝e ka˝da lekcja
w przewodniku zawiera „Pomys∏y do wykorzystania”, które w swym
zamierzeniu majà pomóc uczestnikom w stosowaniu doktryn i zasad, których
si´ uczà. Dodatkowo, ka˝dej lekcji towarzyszà jeden lub dwa artyku∏y od W∏adz
Naczelnych KoÊcio∏a. Po ka˝dej lekcji uczestnicy powinni wykonaç co najmniej
jedno z sugerowanych zadaƒ i przestudiowaç ka˝dy artyku∏. Pary ma∏˝eƒskie
mogà odnieÊç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i omawiania artyku∏ów.

Otwórz przewodnik do studiowania na stronach 3–7. Zach´ç uczestników 
do przypomnienia sobie doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez 
(1) wykorzystanie co najmniej jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do
wykorzystania” i (2) przeczytanie artyku∏u „Na to ˝ycie i na ca∏à wiecznoÊç”
Starszego Boyda K. Packera.

Zach´ç uczestników do przynoszenia swoich podr´czników do studiowania na
ka˝dà lekcj´.

3. Staraç si´ ˝yç zgodnie z doktrynami i zasadami zawartymi w lekcji.

PodkreÊl, ˝e nie wystarczy jedynie uczyç si´ ewangelii. Aby ewangelia wp∏yn´∏a
na nasze ˝ycie, musimy ˝yç zgodnie z tym, czego si´ uczymy. Prezydent Harold
B. Lee oÊwiadczy∏: „Tak naprawd´ to nic nie wiemy na temat nauk ewangelii
do czasu, a˝ doÊwiadczymy b∏ogos∏awieƒstw p∏ynàcych z ˝ycia wedle ka˝dej z
tych zasad” (Stand Ye in Holy Places, str. 215).

Nasze domy mogà byç „namiastkà nieba”, jeÊli b´dziemy budowaç 
„na opoce, którà jest nasz Odkupiciel”.

PodkreÊl, ˝e w dzisiejszym Êwiecie dom jest jednym z niewielu miejsc, w których
mo˝emy znaleêç spokój. Nast´pnie przeczytaj poni˝sze oÊwiadczenie Prezydenta
Tomasa S. Monsona z Rady Prezydenta KoÊcio∏a:

„JeÊli naprawd´ si´ staramy, nasz dom mo˝e byç namiastkà nieba tutaj, na ziemi.
Nasze myÊli, nasze czyny, ˝ycie, które wiedziemy, wp∏ywajà nie tylko na
powodzenie naszej ziemskiej podró˝y — one tak˝e wyznaczajà drog´ do naszych
wiecznych celów” (w: Conference Report, paêdz. 1988, str. 80–81 lub Ensign, list.
1988, str. 69).

• W jaki sposób dom mo˝e byç „namiastkà nieba”?

Po tym jak uczestnicy odpowiedzà na to pytanie, podziel si´ swoim osobistym
przekonaniem na temat tego, jak dom mo˝e byç namiastkà nieba. Je˝eli jest to
stosowne, w swoim Êwiadectwie podziel si´ jednym lub dwoma osobistymi
doÊwiadczeniami.

Podziel si´ oÊwiadczeniem Prezydenta Spencera W. Kimballa, dwunastego
Prezydenta KoÊcio∏a:

„Wiele spo∏ecznych ograniczeƒ, które w przesz∏oÊci pomog∏y wzmocniç i
wesprzeç rodzin´, maleje i znika. Nadejdzie czas, kiedy tylko ci, którzy g∏´boko i
aktywnie wierzà w rodzin´, b´dà w stanie zachowaç swoje rodziny poÊród
gromadzàcego si´ dooko∏a nas z∏a” (w: Conference Report, paêdz. 1980, str. 3 lub
Ensign, list. 1980, str. 4).

Przeczytaj razem z uczestnikami Helaman 5:12. Nast´pnie przeczytaj poni˝sze
oÊwiadczenie Starszego Josepha B. Wirthlina z Kworum Dwunastu Aposto∏ów:

Lekcja 1: „Rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela”
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„JeÊli budujecie swoje domy na kamieniu w´gielnym naszego Odkupiciela i
ewangelii, mogà one byç sanktuariami, gdzie wasze rodziny b´dà os∏oni´te od
szalejàcych burz ˝ycia” (w: Conference Report, kwiec. 1993, str. 88 lub Ensign,
maj 1993, str. 71).

• Co dla ciebie oznacza budowaç dom „na kamieniu w´gielnym naszego
Odkupiciela”? Co konkretnie robià rodziny, jeÊli ich domy sà skupione na
Chrystusie?

PodkreÊl, ˝e ten kurs omawia zasady, które majà pomóc wzmocniç ma∏˝eƒstwa i
rodziny. PowinniÊmy stosowaç te zasady, abyÊmy mogli zbli˝yç si´ w naszych
domach do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Nigdy nie mo˝emy straciç z
oczu nieskoƒczonego ZadoÊçuczynienia Zbawiciela, które umo˝liwia nam
pozostanie z naszymi rodzinami na zawsze.

Podsumowanie

Wyraê swój entuzjazm co do tego kursu i powiedz uczestnikom, czego mogà
oczekiwaç od ciebie jako nauczyciela. Na przyk∏ad mo˝esz zapewniç ich, ˝e
b´dziesz przygotowywaç si´ duchowo do nauczania oraz ˝e razem z nimi b´dziesz
stosowaç zasady z ka˝dej lekcji i korzystaç z ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç osoby, które nauczasz, aby
zobowiàza∏y si´ do uczestniczenia w zaj´ciach, u˝ywania podr´cznika do
studiowania i stosowania doktryn i zasad, których si´ uczà.

Zgodnie z podszeptem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo o wielkim znaczeniu rodziny.
Wyraê wdzi´cznoÊç za wiedz´ o tym, ˝e twoja rodzina mo˝e byç wieczna.

Dodatkowe 
materia∏y êród∏owe Wypowiedzi majàce zaspokoiç potrzeby tych, którzy nie majà tradycyjnej

sytuacji rodzinnej

Aby poÊwi´ciç uwag´ sytuacji uczestników, którzy nie majà tradycyjnej rodziny,
przeczytaj jednà lub dwie z poni˝szych wypowiedzi:

Prezydent Ezra Taft Benson, trzynasty Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏ do
samotnych sióstr w KoÊciele: „Uwa˝amy was za zasadniczà cz´Êç g∏ównego nurtu
KoÊcio∏a. Modlimy si´, aby nacisk, jaki w naturalny sposób k∏adziemy na
rodzinach, nie sprawi∏, ˝e b´dziecie si´ czu∏y mniej potrzebne, czy mniej
wartoÊciowe dla Pana lub Jego KoÊcio∏a. Âwi´te wi´zy cz∏onkostwa w KoÊciele
si´gajà o wiele dalej ni˝ stan cywilny, wiek lub aktualna sytuacja. Wasza osobista
godnoÊç jako córek Boga wykracza poza to wszystko” („To the Single Adult Sisters
of the Church”, Ensign, list. 1988, str. 96).

Prezydent Joseph Fielding Smith, dziesiàty Prezydent KoÊcio∏a, naucza∏: „JeÊli
m´˝czyzna lub kobieta, którzy zostali zapiecz´towani w Êwiàtyni na to ˝ycie i
wiecznoÊç, zgrzeszà i utracà prawo uzyskania wyniesienia w królestwie
celestialnym, on lub ona nie mo˝e spowolniç post´pu poszkodowanego
wspó∏ma∏˝onka, który by∏ wierny. Ka˝dy zostanie osàdzony wed∏ug [w∏asnych]
uczynków i nie by∏oby sprawiedliwie pot´pienie niewinnej osoby za grzechy
winnej” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956],
2:177). 
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9

ROZWIJANIE JEDNOÂCI
W MA¸˚E¡STWIE

Cel Pomóc parom ma∏˝eƒskim byç bardziej zjednoczonymi i pomóc cz∏onkom stanu
wolnego przygotowaç si´ do cieszenia si´ jednoÊcià w ma∏˝eƒstwie.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami zawartymi
w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad w niej
zawartych. W ramach przygotowania rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc
uczestnikom w stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. PrzynieÊ na zaj´cia kartk´ papieru i d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego uczestnika.

Proponowany 
przebieg lekcji Pan nakaza∏ m´˝om i ˝onom, aby stanowili jednoÊç.

Aby rozpoczàç lekcj´, napisz na tablicy 1+1=1.

• W jaki sposób zapis ten opisuje relacje ma∏˝eƒskie?

Po tym jak uczestnicy omówià odpowiedê na to pytanie, przeczytaj z nimi I Ksi´g´
Moj˝eszowà 2:24. PodkreÊl, ˝e Bóg nakaza∏ m´˝om i ˝onom, aby stanowili jednoÊç.

• Co to znaczy, ˝e mà˝ i ˝ona majà stanowiç jednoÊç?

Niech uczestnicy przeczytajà nast´pujàce oÊwiadczenie Starszego Henry’ego B.
Eyringa z Kworum Dwunastu Aposto∏ów (strona 8 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu):

„W dziele Stworzenia jednoÊç pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà w ma∏˝eƒstwie nie by∏a
tylko nadziejà; to by∏o przykazanie! ‘Dlatego opuÊci cz∏owiek ojca swego oraz matk´
swojà i z∏àczy si´ z ˝onà swojà, i stanà si´ jednym cia∏em’ (I Ks. Moj˝eszowa 2:24).
Nasz Ojciec Niebieski pragnie, aby nasze serca by∏y zjednoczone. Ta jednoÊç w
mi∏oÊci nie jest jedynie idea∏em. Jest ona koniecznoÊcià” (w: Conference Report,
kwiec. 1998, str. 85 lub Ensign, maj 1998, str. 66).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji omówicie, w jaki sposób m´˝owie i ˝ony mogà si´
jednoczyç.

M´˝owie i ˝ony majà traktowaç siebie jak równorz´dnych partnerów.

WyjaÊnij, ˝e wa˝nà zasadà jednoÊci w ma∏˝eƒstwie jest to, ˝e m´˝owie i ˝ony
powinni traktowaç siebie jak równorz´dnych partnerów. Prezydent Gordon B.
Hinckley, s∏u˝àc jako doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏:

„Ma∏˝eƒstwo w swym najprawdziwszym znaczeniu jest partnerstwem osób
równych, gdzie nikt nie próbuje dominowaç, ale raczej zach´ca drugà osob´ i

LEKCJA
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pomaga jej we wszystkich obowiàzkach i aspiracjach, jakie on lub ona mo˝e
mieç” („I Believe”, Ensign, sierp. 1992, str. 6).

• Dlaczego m´˝owie i ˝ony muszà traktowaç siebie jak równorz´dnych
partnerów, aby byç jednoÊcià?

• Jakie sà niektóre cechy lub zwyczaje, które powstrzymujà m´˝ów i ˝ony przed
byciem równorz´dnymi partnerami w ich ma∏˝eƒstwie? Co mogà zrobiç
m´˝owie i ˝ony, aby przezwyci´˝yç tego typu wyzwania?

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏:

„Nie powiedziano, ˝e jedynie ˝ona ma si´ dostosowaç do obowiàzków kap∏aƒskich
jej m´˝a lub synów. OczywiÊcie ma ona popieraç oraz wspieraç i zach´caç ich.

W zamian posiadacze kap∏aƒstwa muszà przystosowaç si´ do potrzeb i
obowiàzków ˝ony i matki. Jej fizyczny, emocjonalny, intelektualny i kulturalny
dobrobyt oraz jej rozwój duchowy muszà byç na pierwszym miejscu poÊród
[ich] obowiàzków kap∏aƒskich.

Nie ma takiego zadania — choçby wydawa∏o si´ przyziemne — zwiàzanego z
opiekà nad dzieçmi, wychowywaniem dzieci lub prowadzeniem domu, które
nie jest w równym stopniu obowiàzkiem [m´˝a]” („A Tribute to Women”,
Ensign, lip. 1989, str. 75).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów radzi∏ posiadaczom
kap∏aƒstwa: „Jako mà˝ i godny posiadacz kap∏aƒstwa b´dziesz chcia∏ naÊladowaç
przyk∏ad Zbawiciela, którego kap∏aƒstwo posiadasz. Sprawisz, ˝e oddanie ˝onie i
dzieciom b´dzie podstawowym elementem twojego ˝ycia. Czasami m´˝czyzna
próbuje kontrolowaç przeznaczenie ka˝dego cz∏onka rodziny. Podejmuje
wszystkie decyzje. ˚ona jest podporzàdkowana jego kaprysom. Czy taki jest
zwyczaj, czy nie — to nieistotne. To nie jest sposób Pana. Nie jest to sposób, w
jaki mà˝ Âwi´ty w Dniach Ostatnich traktuje swojà ˝on´ i rodzin´” (w:
Conference Report, kwiec. 1999, str. 32 lub Ensign, maj 1999, str. 26).

• Co robià m´˝owie i ˝ony, gdy traktujà siebie jak równorz´dnych partnerów?
(Zastanów si´ nad streszczeniem odpowiedzi uczestników na tablicy. Kiedy
uznasz to za konieczne, podziel si´ pomys∏ami wypisanymi poni˝ej i poproÊ
uczestników, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach, które odnoszà si´ do tych
pomys∏ów).

a. Dzielà si´ obowiàzkiem dopilnowywania, aby rodzina modli∏a si´ razem,
odbywa∏a domowe wieczory rodzinne i studiowa∏a razem pisma Êwi´te.

b. Wspó∏pracujà przy planowaniu tego, jak wykorzystaç finanse rodziny.
c. Konsultujà si´ i dochodzà do porozumienia na temat zasad obowiàzujàcych

w domu i tego, jak nauczyç dyscypliny dzieci. Dzieci widzà wówczas, ˝e
rodzice sà zjednoczeni w tego typu decyzjach.

d. Planujà wspólnie rodzinne zaj´cia.
e. Oboje pomagajà w obowiàzkach zwiàzanych z prowadzeniem gospodarstwa

domowego.
f. Razem ucz´szczajà do koÊcio∏a.

M´˝owie i ˝ony powinni pozwoliç na to, by ich indywidualne cechy
charakteru i zdolnoÊci uzupe∏nia∏y si´ nawzajem.

Przeczytaj z uczestnikami I List do Koryntian 11:11. Nast´pnie przeczytaj
poni˝szà wypowiedê Starszego Richarda G. Scotta:
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„W planie Pana potrzeba obojga — m´˝czyzny i kobiety — aby stworzyç ca∏oÊç.
[…] Dla najwi´kszego szcz´Êcia i produktywnoÊci w ˝yciu sà potrzebni zarówno
mà˝, jak i ˝ona. Ich wysi∏ki zaz´biajà i uzupe∏niajà si´. Ka˝de ma indywidualne
cechy, które najlepiej pasujà do roli, jakà Pan okreÊli∏ dla szcz´Êcia m´˝czyzny lub
kobiety. ZdolnoÊci te, u˝ywane zgodnie z wolà Pana, pozwalajà parze ma∏˝eƒskiej
myÊleç, dzia∏aç i radowaç si´ jako jedno — razem stawiaç czo∏a wyzwaniom i
przezwyci´˝aç je jako jedno, wzrastaç w mi∏oÊci i zrozumieniu, a poprzez obrz´dy
Êwiàtynne byç zjednoczonymi jako jedna ca∏oÊç na wiecznoÊç. Taki jest plan” (w:
Conference Report, paêdz. 1996, str. 101 lub Ensign, list. 1996, str. 73–74).

Aby zilustrowaç zasad´ nauczanà przez Starszego Scotta, przeprowadê nast´pujàce
çwiczenie:

Daj ka˝demu z uczestników kartk´ papieru oraz coÊ do pisania. PoproÊ ka˝dego z
uczestników, który jest w zwiàzku ma∏˝eƒskim, aby wypisa∏ kilka swoich cech i
umiej´tnoÊci oraz kilka cech i umiej´tnoÊci swojego wspó∏ma∏˝onka. PoproÊ
ka˝dego z uczestników stanu wolnego, aby pomyÊla∏ o jakiejÊ parze ma∏˝eƒskiej i
wypisa∏ kilka cech i umiej´tnoÊci m´˝a i ˝ony. Po kilku minutach zadaj
nast´pujàce pytania:

• W jaki sposób cechy i umiej´tnoÊci, które wypisaliÊcie, mogà pomóc parom
ma∏˝eƒskim byç zjednoczonymi? (PoproÊ uczestników, aby podzielili si´
konkretnymi przyk∏adami).

• W jaki sposób ró˝nice pomi´dzy m´˝em i ˝onà stajà si´ mocnymi stronami w
ich zwiàzku?

Przeczytaj nast´pujàcà wypowiedê Siostry Marjorie P. Hinckley, ˝ony Prezydenta
Gordona B. Hinckleya, na temat pierwszego roku jej ma∏˝eƒstwa:

„KochaliÊmy si´, nie by∏o co do tego wàtpliwoÊci, ale równie˝ musieliÊmy si´ do
siebie przyzwyczaiç. MyÊl´, ˝e ka˝da para musi si´ do siebie przyzwyczaiç.
WczeÊnie zda∏am sobie spraw´ z tego, ˝e b´dzie lepiej, jeÊli b´dziemy ci´˝ej
pracowaç, aby przyzwyczaiç si´ do siebie, zamiast ciàgle próbowaç siebie
zmieniaç” (Church News, 26 wrzeÊnia 1998, str. 4).

• Czym mogà si´ ró˝niç rezultaty, gdy pary raczej próbujà „przyzwyczaiç si´ do
siebie”, zamiast „ciàgle próbowaç siebie zmieniaç”?

M´˝owie i ˝ony muszà byç lojalni wobec siebie nawzajem.

Podziel si´ nast´pujàcà radà Prezydenta Gordona B. Hinckleya, pi´tnastego
Prezydenta KoÊcio∏a:

„Ustalcie, ˝e mi´dzy wami a waszym wspó∏ma∏˝onkiem nigdy nie zajdzie nic, co
doprowadzi∏oby do zak∏ócenia waszego ma∏˝eƒstwa. Sprawcie, aby ono dzia∏a∏o.
Bàdêcie zdeterminowani, aby dzia∏a∏o. Jest o wiele za du˝o rozwodów, które ∏amià
serca, a niekiedy niszczà ˝ycie. Bàdêcie ca∏kowicie lojalni wobec siebie” („Life’s
Obligations”, Ensign, luty 1999, str. 2, 4).

• Co dla ciebie znaczy s∏owo lojalny? (Przyk∏adowe odpowiedzi: bycie wiernym,
szczerym i godnym zaufania w zwiàzku).

WyjaÊnij, ˝e Pan podkreÊli∏ koniecznoÊç tego, aby m´˝owie i ˝ony byli wobec
siebie lojalni. Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 42:22. Zaznacz, ˝e to
przykazanie odnosi si´ zarówno do m´˝ów, jak i do ˝on.

Lekcja 2: Rozwijanie jednoÊci w ma∏˝eƒstwie
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• Co oznacza: ∏àczyç si´ z m´˝em lub ˝onà i nikim innym?

Prezydent Spencer W. Kimball, dwunasty Prezydent KoÊcio∏a, naucza∏: „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 towarzyskie,
ani zawodowe, ani polityczne, ani ˝adne inne zainteresowania, osoby czy
rzeczy nigdy nie zajmà miejsca przed wspó∏ma∏˝onkiem” (Faith Precedes the
Miracle [1972], str. 143).

• Co mo˝na zrobiç, aby towarzyskie, zawodowe i koÊcielne zobowiàzania nie
kolidowa∏y z lojalnoÊcià wobec wspó∏ma∏˝onka?

• Jakie sà niektóre sposoby okazywania przez par´ wzajemnej lojalnoÊci? (JeÊli
uczestnicy majà problemy z odpowiedzeniem na to pytanie, podziel si´
kilkoma przyk∏adami, takimi jak wypisane poni˝ej).

a. Mà˝ mo˝e zmieniç harmonogram pracy, rekreacji lub innych spotkaƒ, aby
Êwi´towaç urodziny swojej ˝ony.

b. ˚ona mo˝e codziennie modliç si´ o powodzenie m´˝a w jego zaj´ciach.
c. Mogà s∏uchaç siebie, nawet wtedy, gdy nie jest to dogodne.
d. Mogà mówiç z mi∏oÊcià i szacunkiem o sobie w rozmowach z cz∏onkami

rodziny i przyjació∏mi.

Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e Pan i Jego prorocy nakazali m´˝om i ˝onom, aby byli zjednoczeni w
mi∏oÊci i wspó∏dzia∏ali jako równorz´dni partnerzy. M´˝owie i ˝ony mogà
okazywaç swojà lojalnoÊç ka˝dego dnia poprzez swoje myÊli, s∏owa i uczynki.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 8–11 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „AbyÊmy mogli stanowiç jednoÊç”. Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà
czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i omawiania artyku∏ów
znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

Przypomnij uczestnikom, aby przynieÊli swoje podr´czniki do studiowania na
nast´pnà lekcj´.
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LEKCJA

3
PIEL¢GNOWANIE MI¸OÂCI I
PRZYJAèNI W MA¸˚E¡STWIE

Cel Pomóc uczestnikom lepiej zrozumieç zasad´ mi∏oÊci i zach´ciç osoby b´dàce w
zwiàzku ma∏˝eƒskim do piel´gnowania mi∏oÊci w ich ma∏˝eƒstwie.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami zawartymi
w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym podr´czniku).

2. Rozwa˝ doktryny i zasady wypisane w podtytu∏ach lekcji. W ciàgu tygodnia
zastanawiaj si´ nad sposobami nauczania tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze przedmioty, przygotuj si´, by wykorzystaç je
podczas lekcji:

a. Jedno lub wi´cej zdj´ç Êlubnych. Na przyk∏ad, móg∏byÊ pokazaç zdj´cie
M∏oda para idzie do Êwiàtyni (62559; zestaw Ewangelia w malarstwie 609)
lub przynieÊç zdj´cia z w∏asnego Êlubu i poprosiç uczestników, by przynieÊli
swoje zdj´cia Êlubne.

b. Kwiat lub zdj´cie kwiatu.

Proponowany 
przebieg lekcji M´˝owie i ˝ony muszà piel´gnowaç mi∏oÊç do siebie nawzajem.

Poka˝ jedno lub wi´cej zdj´ç ze Êlubu (zob. „Przygotowanie”, podpunkt 3a).
Powiedz o mi∏oÊci, jakà m´˝owie i ˝ony czujà do siebie, gdy biorà Êlub.

Przedstaw kwiat lub zdj´cie kwiatu (zob. „Przygotowanie”, podpunkt 3b). Póêniej
niech jeden z uczestników przeczyta nast´pujàce oÊwiadczenie Prezydenta
Spencera W. Kimballa, dwunastego Prezydenta KoÊcio∏a (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki
rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 14):

„Mi∏oÊç jest jak kwiat i podobnie jak cia∏o, potrzebuje ciàg∏ego od˝ywiania. Fizyczne
cia∏o szybko uleg∏oby wyniszczeniu i umar∏o, jeÊli nie by∏oby regularnie od˝ywiane.
Delikatny kwiat zwiàd∏by i umar∏ bez substancji od˝ywczych i wody. Tak te˝ nie
mo˝na oczekiwaç, by mi∏oÊç trwa∏a wiecznie, je˝eli nie jest ciàgle karmiona
porcjami mi∏oÊci, wyrazami poszanowania i podziwu, wyrazami wdzi´cznoÊci i
bezinteresownoÊcià” („Oneness in Marriage”, Ensign, mar. 1977, str. 5).

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja jest o tym, jak m´˝owie i ˝ony mogà piel´gnowaç swojà
mi∏oÊç, aby nadal wzrasta∏a.

Wyra˝anie uczuç i bycie uprzejmym sprawia, ˝e mi∏oÊç i przyjaêƒ wcià˝ sà
cz´Êcià ma∏˝eƒstwa.

PoproÊ uczestników, którzy sà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, aby przypomnieli sobie
czasy, gdy byli nowo˝eƒcami. PoproÊ ich, aby opowiedzieli o pewnych rzeczach,
które robili dla wspó∏ma∏˝onka w tamtym okresie ich ˝ycia.
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• Dlaczego takie dzia∏ania konieczne sà podczas trwania ca∏ego ma∏˝eƒstwa?

WyjaÊnij, ˝e mà˝ i ˝ona muszà ciàgle zabiegaç o siebie nawzajem i kultywowaç
swojà przyjaêƒ przez ca∏e ˝ycie. JeÊli b´dà tak czyniç, odkryjà, ˝e ich mi∏oÊç do
siebie nawzajem staje si´ coraz silniejsza.

Starszy Marlin K. Jensen z Kworum Siedemdziesiàtych zauwa˝y∏: „Przyjaêƒ jest
[…] podstawowà i cudownà cz´Êcià zalotów i ma∏˝eƒstwa. Zwiàzek pomi´dzy
m´˝czyznà i kobietà, który rozpoczyna si´ przyjaênià, a nast´pnie rozkwita w
romantyczne uczucie i ostatecznie w ma∏˝eƒstwo, zmieni si´ w sta∏à, wiecznà
przyjaêƒ. Nic w dzisiejszym Êwiecie ∏atwo rozpadajàcych si´ ma∏˝eƒstw nie
inspiruje tak, jak obserwacja m´˝a i ˝ony, którzy przez lata spokojnie doceniajà i
cieszà si´ wzajemnà przyjaênià, wspólnie doÊwiadczajàc b∏ogos∏awieƒstw i prób
˝ycia ziemskiego” (w: Conference Report, kwiec. 1999, str. 81 lub Ensign, maj
1999, str. 64).

Podczas s∏u˝by w Kworum Siedemdziesiàtych, Starszy James E. Faust powiedzia∏,
˝e jednym z mniej oczywistych, lecz bardziej znaczàcych powodów rozwodu jest
„brak sta∏ego wzbogacania ma∏˝eƒstwa, […] nieobecnoÊç jakiegoÊ dodatkowego
elementu, który czyni je cennym, wyjàtkowym i cudownym, bez którego staje 
si´ ono harówkà, czymÊ trudnym i nudnym”. Doradza∏: „We wzbogacaniu
ma∏˝eƒstwa du˝e rzeczy to ma∏e rzeczy. To sta∏e wzajemne docenianie si´ i
troskliwe okazywanie wdzi´cznoÊci. To dodawanie otuchy i pomaganie sobie
nawzajem wzrastaç. Ma∏˝eƒstwo jest wspólnà wyprawà po to, co dobre, pi´kne i
boskie” (w: Conference Report, paêdz. 1977, str. 13–14 lub Ensign, paêdz. 1977,
str. 10–11).

• Jakie „ma∏e rzeczy” podtrzymujà przy ˝yciu mi∏oÊç i przyjaêƒ w ma∏˝eƒstwie?
(Rozwa˝ wypisanie odpowiedzi uczestników na tablicy). Jakie mo˝ecie podaç
doÊwiadczenia czy przyk∏ady, które ukazujà, jak wa˝ne jest kultywowanie
mi∏oÊci w takich w∏aÊnie drobnych sprawach?

Pewna kobieta, zam´˝na od ponad 35 lat, powiedzia∏a: „Uwielbiam, kiedy mój
mà˝ nadal przynosi mi ma∏e niespodzianki po swojej wieczornej czy
weekendowej nieobecnoÊci. To nie musi byç du˝a rzecz, zwyczajne ciastko czy
kwiatek, który zostawi∏ dla mnie ze spotkania. Szczególnie uwielbiam, kiedy
dzwoni do mnie z pracy w Êrodku dnia, ˝eby po prostu zapytaç, jak mi mija
dzieƒ, czy podzieliç si´ jakimiÊ ciekawymi informacjami. Te drobne rzeczy
pomagajà mi czuç si´ kochanà i docenianà”.

Zaznacz, ˝e m´˝owie i ˝ony muszà planowaç wspólny czas, który sp´dzà tylko we
dwoje. Niech uczestnicy przeczytajà nast´pujàcà rad´ Starszego Joe J.
Christensena z Kworum Siedemdziesiàtych (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 19):

„Nadal zabiegajcie o siebie nawzajem. Zarezerwujcie sobie czas na wspólne
wykonywanie pewnych rzeczy — tylko we dwoje. Równie wa˝ne jak sp´dzanie
czasu z dzieçmi, ca∏à rodzinà, jest to, by regularnie, co tydzieƒ spotykaç si´ we
dwoje. Planujàc takie spotkania, pokazujecie dzieciom, ˝e wasze ma∏˝eƒstwo jest
tak wa˝ne, i˝ musicie je piel´gnowaç. Wymaga to zaanga˝owania, planowania i
tworzenia harmonogramu” (w: Conference Report, kwiec. 1995, str. 86 lub
Ensign, maj 1995, str. 65).

• Co mo˝e stanàç na drodze m´˝om i ˝onom, którzy pragnà sp´dzaç razem czas?
W jaki sposób pary mogà znaleêç czas na podtrzymywanie zalotów?

14

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 14



W∏aÊciwe relacje intymne w ma∏˝eƒstwie sà wyrazem mi∏oÊci.

WyjaÊnij, ˝e Pan popiera w∏aÊciwy wyraz bliskoÊci fizycznej w ma∏˝eƒstwie.
Przynosi on parze ma∏˝eƒskiej wielkie b∏ogos∏awieƒstwa, pomaga im jednoczyç
swoje dusze i wzmacniaç mi∏oÊç do siebie nawzajem. Zastanów si´ nad
przytoczeniem niektórych lub wszystkich z nast´pujàcych wypowiedzi:

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów wyjaÊni∏ cele fizycznej
bliskoÊci w ma∏˝eƒstwie: „W trwa∏ym przymierzu ma∏˝eƒstwa Pan pozwala
m´˝owi i ˝onie na danie wyrazu Êwi´tym zdolnoÊciom prokreacyjnym, z ca∏ym
ich urokiem i pi´knem, w zasi´gu granic, które ustanowi∏. Jednym z celów tego
osobistego, Êwi´tego, intymnego doÊwiadczenia jest zapewnienie fizycznych cia∏
dla dusz, które zgodnie z wolà Ojca w Niebie majà doÊwiadczyç ˝ycia ziemskiego.
Innym powodem tych silnych i pi´knych uczuç mi∏oÊci jest zjednoczenie m´˝a i
˝ony w lojalnoÊci, wiernoÊci, wzajemnym uznaniu i wspólnym celu” (w:
Conference Report, paêdz. 1994, str. 50 lub Ensign, list. 1994, str. 38).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Moc tworzenia
ziemskiego ˝ycia jest najbardziej wznios∏à mocà, jakà Bóg da∏ Swoim dzieciom. Jej
u˝ycie zosta∏o wprowadzone w pierwszym przykazaniu [danym Adamowi i Ewie],
lecz inne wa˝ne przykazanie zosta∏o dane, ˝eby zabroniç jej nadu˝ywania. Nacisk,
jaki k∏adziemy na prawo czystoÊci moralnej, wyjaÊnia nasze zrozumienie celu
naszych mocy prokreacyjnych w realizacji planu Boga. Wyraz naszych mocy
prokreacyjnych jest mi∏y Bogu, lecz przykaza∏ On, ˝e ograniczajà si´ one do
zwiàzku ma∏˝eƒskiego” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 99 lub Ensign,
list. 1993, str. 74).

Prezydent Spencer W. Kimball naucza∏: „W kontekÊcie zawartego zgodnie z prawem
ma∏˝eƒstwa, intymnoÊç relacji seksualnych jest w∏aÊciwa i ma boskà akceptacj´. Nie
ma nic nieczystego, czy poni˝ajàcego w samej seksualnoÊci, poniewa˝ w ten sposób
m´˝czyêni i kobiety ∏àczà si´ w procesie tworzenia i wyra˝ajà mi∏oÊci” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball [1982], str. 311).

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Ludzka
intymnoÊç jest zarezerwowana dla ma∏˝eƒstw, poniewa˝ jest ona najwy˝szym
symbolem ca∏kowitej jednoÊci, ca∏oÊci i jednoÊci wyÊwi´conej i ustalonej przez
Boga. Poczàwszy od Ogrodu w Edenie, ma∏˝eƒstwo mia∏o oznaczaç ca∏kowite
po∏àczenie m´˝czyzny i kobiety — ich serc, nadziei, ˝ycia, mi∏oÊci, rodziny,
przysz∏oÊci, wszystkiego. Adam powiedzia∏ o Ewie, ˝e by∏a koÊcià z koÊci jego i
cia∏em z cia∏a jego, i ˝e mieli staç si´ ‘jednym cia∏em’ podczas wspólnego ˝ycia
[zob. I Ks. Moj˝eszowa 2:23–24]. Jest to zwiàzek takiej jednoÊci, ˝e aby przekazaç
jego wiecznà obietnic´, u˝ywamy s∏owa piecz´towaç. Prorok Józef Smith
powiedzia∏ pewnego razu, ˝e mo˝e powinniÊmy wyra˝aç takà Êwi´tà wi´ê, b´dàc
‘zespojeni’ ze sobà nawzajem [zob. NiP 128:18]” (w: Conference Report, paêdz.
1998, str. 100 lub Ensign, paêdz. 1998, str. 76).

Prezydent Howard W. Hunter, czternasty Prezydent KoÊcio∏a, radzi∏, ˝e nawet w
zwiàzku ma∏˝eƒskim, Êwi´te moce prokreacyjne nie mogà byç niew∏aÊciwie
wykorzystywane: „Czu∏oÊç i szacunek — nigdy egoizm — muszà stanowiç
przewodnie zasady w zwiàzku intymnym pomi´dzy m´˝em i ˝onà. Ka˝dy z
partnerów musi byç czu∏y i wra˝liwy na potrzeby i pragnienia drugiego. Ka˝de
dominujàce, nieprzyzwoite czy niekontrolowane zachowanie w zwiàzku
intymnym pomi´dzy m´˝em i ˝onà jest pot´pione przez Pana” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, str. 68 lub Ensign, list. 1994, str. 51).

Lekcja 3: Piel´gnowanie mi∏oÊci i przyjaêni w ma∏˝eƒstwie
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Przeczytaj z uczniami II Ks. Moj˝eszowà 20:14, 17. Nast´pnie podziel si´
poni˝szym stwierdzeniem wyg∏oszonym przez Prezydenta Gordona B. Hinckleya,
pi´tnastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„Wierzymy w czystoÊç przedma∏˝eƒskà i ca∏kowità wiernoÊç po Êlubie. To
wszystko na ten temat. To jest droga do szcz´Êcia w ˝yciu. To jest droga do
satysfakcji. Przynosi to pokój sercu i pokój w domu” (w: Conference Report,
paêdz. 1996, str. 68 lub Ensign, list. 1996, str. 49).

Zaznacz, ˝e m´˝owie i ˝ony powinni byç ostro˝ni, by nie czyniç nic, co choçby
przypomina niewiernoÊç. Na przyk∏ad, muszà zawsze utrzymywaç stosowne
granice emocjonalne i fizyczne mi´dzy sobà a wspó∏pracownikami p∏ci przeciwnej.

• Dlaczego ca∏kowita wiernoÊç w zwiàzku ma∏˝eƒskim jest tak niezwykle wa˝na?

• W jaki sposób oglàdanie nieprzyzwoitych czy pornograficznych materia∏ów
jest zdradà zaufania w ma∏˝eƒstwie? W jaki sposób flirtowanie z osobà p∏ci
przeciwnej szkodzi ma∏˝eƒstwu?

Wykorzystaj jedno lub oba z poni˝szych oÊwiadczeƒ:

Prezydent Howard W. Hunter doradza∏: „Bàdêcie wierni przymierzom
ma∏˝eƒstwa myÊlà, s∏owem i uczynkiem. Pornografia, flirtowanie i
nieprzyzwoite fantazje podkopujà charakter i uderzajà w podstawy szcz´Êliwego
ma∏˝eƒstwa. JednoÊç i zaufanie w ma∏˝eƒstwie zostajà w ten sposób zniszczone”
(w: Conference Report, paêdz. 1994, str. 67 lub Ensign, list. 1994, str. 50).

Prezydent Ezra Taft Benson, trzynasty Prezydent KoÊcio∏a, radzi∏: „JeÊli jesteÊ w
zwiàzku ma∏˝eƒskim, unikaj wszelkiego rodzaju flirtu. […] CoÊ, co mo˝e wydawaç
si´ niewinnym droczeniem czy zwyk∏à zabawà z osobà p∏ci przeciwnej, ∏atwo
mo˝e doprowadziç do znacznie powa˝niejszego zaanga˝owania, a w
koƒcowym efekcie do niewiernoÊci. Dobre pytanie, które mo˝emy sobie zadaç,
to: Czy mój wspó∏ma∏˝onek by∏by zadowolony, gdyby wiedzia∏/wiedzia∏a, ˝e
tak si´ zachowuj´? Czy ˝ona by∏aby zadowolona, gdyby wiedzia∏a, ˝e jej mà˝
jada lunch sam na sam ze swojà sekretarka? Czy mà˝ by∏by zadowolony, gdyby
zobaczy∏ swojà ˝on´ flirtujàcà i zachowujàcà si´ kokieteryjnie w stosunku do
innego m´˝czyzny? To w∏aÊnie, moi bracia i siostry, mia∏ na myÊli Pawe∏, kiedy
powiedzia∏: ‘Od wszelkiego rodzaju z∏a z dala si´ trzymajcie’ (I List do
Tesaloniczan 5:22)” („The Law of Chastity”, w: Brigham Young University
1987–1988 Devotional and Fireside Speeches [1988], str. 52).

Pary ma∏˝eƒskie powinny okazywaç mi∏oÊç bliêniego — czystà mi∏oÊç
Chrystusa.

• Przeczytaj z uczestnikami Ew. Jana 13:34–35 i List do Efezjan 5:25. Czego
dowiadujemy si´ z tych fragmentów na temat tego, w jaki sposób m´˝owie i
˝ony powinni traktowaç siebie nawzajem?

Zaznacz, ˝e pomimo i˝ zwiàzek fizyczny pary ma∏˝eƒskiej jest wa˝ny, nie jest on
najwa˝niejszym aspektem ich mi∏oÊci. Podziel si´ poni˝szym oÊwiadczeniem
Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„[Mi∏oÊç w ma∏˝eƒstwie] jest g∏´boka, obejmujàca wszystko, wszechstronna. Nie
przypomina uczucia, które Êwiat b∏´dnie nazywa mi∏oÊcià, a które opiera si´
gównie na fizycznym zauroczeniu. Kiedy jest ono jedynà podstawà ma∏˝eƒstwa,
strony wkrótce zm´czà si´ sobà nawzajem. […] Mi∏oÊç, o której mówi Pan, to nie
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tylko fizyczne, lecz tak˝e duchowe zauroczenie. To wiara, zaufanie i rozumienie
siebie nawzajem. To ca∏kowite partnerstwo. Jest to partnerstwo wspólnych
idea∏ów i standardów. Jest pozbawiona egoizmu i pe∏na poÊwi´cenia dla siebie
nawzajem. To czystoÊç myÊli i post´powania oraz wiary w Boga i Jego plan. To
posiadanie dzieci w ˝yciu ziemskim z perspektywà boskoÊci i tworzenia oraz
posiadania dzieci duchowych. Taka mi∏oÊç jest ogromna, wszechogarniajàca i
nieograniczona. Ten rodzaj mi∏oÊci nigdy si´ nie nu˝y ani nie s∏abnie. Przetrwa w
chorobie i smutku, dostatku i niedostatku, sukcesie i rozczarowaniu, przez ten
czas i wiecznoÊç” (Faith Precedes the Miracle [1972], str. 130–131).

WyjaÊnij, ˝e mi∏oÊç, o której mówi∏ Prezydent Kimball, to czysta mi∏oÊç
Chrystusowa. Przeczytaj z uczestnikami Moroni 7:45–48. PoproÊ, aby ka˝dy z
uczestników odszuka∏ podczas czytania cechy charakterystyczne mi∏oÊci
Chrystusowej. Zapisz te cechy na tablicy, jak w poni˝szym przyk∏adzie:

Zaznacz, ˝e oprócz zobowiàzania, ˝e b´dziemy kochaç Ojca Niebieskiego i Jezusa
Chrystusa i ˝e przyjdziemy do Nich, zobowiàzanie ma∏˝eƒstwa — w szczególnoÊci
ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç — jest jednym z najwa˝niejszych zobowiàzaƒ, jakie
czynimy. M´˝owie i ˝ony muszà nieustannie pracowaç, by rozwijaç mi∏oÊç
Chrystusowà wobec siebie.

Aby pomóc uczestnikom zastosowaç t´ zasad´, zwróç ich uwag´ na cechy
charakterystyczne mi∏oÊci bliêniego, które zapisa∏eÊ na tablicy. ZaproÊ ich do
dyskusji nad tym, w jaki sposób charakterystyczne cechy, takie jak „nie szuka
swego”, czy „nigdy nie zawodzi”, mogà zostaç wyra˝one w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
PoproÊ ich, aby podzielili si´ przyk∏adami tych cech, które zaobserwowali.

Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e m´˝owie i ˝ony muszà piel´gnowaç swà mi∏oÊç i przyjaêƒ. Muszà
o˝ywiaç swojà mi∏oÊç poprzez ciàg∏e robienie ma∏ych rzeczy, które wyra˝ajà
czu∏oÊç i uprzejmoÊç. Powinni byç wra˝liwi na swoje duchowe, fizyczne i
emocjonalne potrzeby, gdy dzielà si´ radoÊciami i ci´˝arami wspólnego ˝ycia.

Mi∏oÊç bliêniego:

Jest cierpliwa.
Jest ∏askawa.
Nie zazdroÊci.
Nie unosi si´ pychà (dumà).
Nie szuka swego.
Nie daje si´ ∏atwo sprowokowaç.
Nie ma z∏ych myÊli.
Nie cieszy si´ z niegodziwoÊci, ale raduje si´ z triumfu
prawdy.
Znosi wszystko.
Ma wiar´.
Ma nadziej´.
Przetrwa wszystko.
Nigdy nie zawodzi.
Jest najwi´ksza ze wszystkich.
Jest czystà mi∏oÊcià Chrystusowà.
Przetrwa na wieki.

Lekcja 3: Piel´gnowanie mi∏oÊci i przyjaêni w ma∏˝eƒstwie
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Muszà postanowiç, ˝e nigdy nie zrobià niczego, co zniszczy mi∏oÊç, która jest
niezb´dna w zwiàzku ma∏˝eƒskim. I powinni „modliç si´ do Ojca z ca∏ego serca,
aby przela∏ w [ich] serca t´ [mi∏oÊç]” (Moroni 7:48). Gdy partnerzy w ma∏˝eƒstwie
sà sobie ca∏kowicie oddani, ich mi∏oÊç do siebie nawzajem b´dzie wzrastaç z
biegiem lat. Odkryjà, ˝e rozwijajà w sobie mi∏oÊç, która jest prawdziwà mi∏oÊcià
Chrystusowà.

Odwo∏aj si´ do stron 12–15 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „JednoÊç w ma∏˝eƒstwie” Prezydenta Spencera W. Kimballa. Zaznacz, ˝e
pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i omawiania
artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

18
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LEKCJA

4
REAGOWANIE NA WYZWANIA
W MA¸˚E¡STWIE

Cel Pomóc uczestnikom nauczyç si´, ˝e m´˝owie i ˝ony muszà pracowaç razem, by
zmagaç si´ z wyzwaniami i ˝e mogà zareagowaç cierpliwoÊcià i mi∏oÊcià zamiast
frustracjà czy gniewem.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji, które w zarysie przedstawiajà jej doktryny i zasady.
W ramach przygotowania rozwa˝aj te doktryny i zasady przez ca∏y tydzieƒ,
starajàc si´ o przewodnictwo Ducha podczas podejmowania decyzji o tym, co
powinieneÊ podkreÊliç, aby zaspokoiç potrzeby uczestników.

3. Przestudiuj fragmenty z pism Êwi´tych, które znajdujà si´ na stronie 20, ˝eby
przygotowaç si´ do poprowadzenia dyskusji.

Proponowany 
przebieg lekcji Wszystkie poÊlubione pary doÊwiadczà wyzwaƒ.

Przytocz poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Starszego Bruce’a C. Hafena z
Kworum Siedemdziesiàtych:

„Panna m∏oda w dniu swojego Êlubu westchn´∏a z b∏ogoÊcià: ‘Mamo, to koniec
moich k∏opotów!’ ‘Tak — odpowiedzia∏a mama — ale który koniec?’” (w:
Conference Report, paêdz. 1996, str. 34 lub Ensign, list. 1996, str. 26).

• Jakie k∏opoty czy trudnoÊci mogà napotykaç ma∏˝eƒstwa? (Rozwa˝ zapisanie
odpowiedzi uczestników na tablicy. Odpowiedzi mogà obejmowaç te, które
znajdujà si´ na poni˝szej liÊcie).

a. Ró˝nica zdaƒ
b. Egoizm
c. Zranione uczucia
d. Problemy zdrowotne
e. BezdzietnoÊç
f. Starzenie si´
g. Niepe∏nosprawnoÊç w rodzinie

Zauwa˝, ˝e niektóre wyzwania sà rezultatem trudnoÊci w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
inne sà normalnà cz´Êcià ˝ycia.

M´˝owie i ˝ony mogà przejÊç przez ka˝de wyzwanie, jeÊli b´dà postrzegaç
ma∏˝eƒstwo w kategorii przymierza.

WyjaÊnij, ˝e pary ma∏˝eƒskie b´dà reagowaç inaczej na próby, w zale˝noÊci od
tego, w jaki sposób postrzegajà swój zwiàzek ma∏˝eƒski. Napisz na tablicy s∏owa
kontrakt i przymierze.

h. Próba wype∏nienia pustki, kiedy
wszystkie dzieci wyprowadzajà
si´ w domu

i. Âmierç bliskich
j. Problemy finansowe
k. Krnàbrne dzieci
l. Kl´ski ˝ywio∏owe

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 19



WyjaÊnij, ˝e kontrakt to pisemna umowa pomi´dzy dwojgiem ludzi lub grupami
ludzi. Jego warunki mo˝na wyegzekwowaç na mocy praw danego paƒstwa.
Przymierze jest podobne do kontraktu, lecz jego skutki sà du˝o bardziej
dalekosi´˝ne. S∏owo przymierze czasami odnosi si´ do porozumienia pomi´dzy
osobami, ale w kontekÊcie ewangelii odnosi si´ ono do porozumienia pomi´dzy
nami a Panem. W przymierzu Pan ustala warunki, a my obiecujemy ich
przestrzegaç (zob. Bible Dictionary, „Covenant”, str. 651). Kiedy dotrzymujemy
naszych obietnic, Pan jest zobowiàzany do spe∏nienia Swoich (zob. NiP 82:10).

Zwróç uwag´, ˝e wielu ludzi w dzisiejszym spo∏eczeƒstwie postrzega ma∏˝eƒstwo
jako jedynie kontrakt. PoproÊ uczniów, aby po cichu zastanowili si´ nad
nast´pujàcymi pytaniami:

• Co mogà zrobiç mà˝ i ˝ona, którzy postrzegajà swoje ma∏˝eƒstwo jako
kontrakt, kiedy pojawiajà si´ k∏opoty? Co by zrobili, gdyby postrzegali swoje
ma∏˝eƒstwo jako przymierze?

Starszy Bruce C. Hafen z Kworum Siedemdziesiàtych zauwa˝y∏: „Kiedy
nadchodzà k∏opoty, partnerzy ma∏˝eƒstw kontraktowych szukajà szcz´Êcia,
odchodzàc. Biorà Êlub dla korzyÊci i zostanà tylko tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dà
otrzymywaç to, na co dokonali transakcji. Jednak kiedy k∏opoty nawiedzajà
ma∏˝eƒstwo przymierza, mà˝ i ˝ona rozwiàzujà problemy. […] Kontraktowi
partnerzy dajà z siebie po 50 procent, partnerzy przymierza po 100 procent.
Ma∏˝eƒstwo z natury jest przymierzem, nie jedynie osobistym kontraktem,
który ka˝dy mo˝e zerwaç wed∏ug ˝yczenia” (w: Conference Report, paêdz.
1996, str. 34 lub Ensign, list. 1996, str. 26).

Kiedy pojawiajà si´ wyzwania, mo˝emy Êwiadomie zadecydowaç, ˝e
zareagujemy cierpliwoÊcià i mi∏oÊcià, a nie frustracjà czy z∏oÊcià.

Zauwa˝, ˝e pomimo i˝ m´˝owie i ˝ony nie mogà uniknàç niektórych prób, mogà
wybraç, w jaki sposób na nie zareagujà. Starszy Lynn G. Robbins z Kworum
Siedemdziesiàtych wyjaÊni∏: „Nikt nie doprowadza nas do sza∏u. Inni nas nie
denerwujà. ˚adna si∏a nie ma w tym udzia∏u. Gniew to Êwiadomy wybór,
decyzja, zatem, mo˝emy zdecydowaç, ˝e nie b´dziemy si´ denerwowaç. To my
decydujemy!” (w: Conference Report, kwiec. 1998, str. 105 lub Ensign, maj 1998,
str. 80).

PodkreÊl, ˝e Ojciec Niebieski da∏ nam wolnà wol´ — moc wyboru i decydowania
o sobie. Mo˝emy u˝ywaç naszej wolnej woli, by byç cierpliwi i pe∏ni mi∏oÊci
podczas nadejÊcia prób.

PoproÊ uczestników, aby po kolei czytali na g∏os nast´pujàce fragmenty. Zach´ç
ich, aby podczas czytania omówili, w jaki sposób mogà one odnosiç si´ do
m´˝ów i ˝on, kiedy reagujà na wyzwania ma∏˝eƒskie i codziennego ˝ycia.

Mosjasz 18:21
I List Jana 4:18
I List Piotra 4:8 (zob. przypis 8a w 

T∏umaczeniu Józefa Smitha)
Ew. Jana 13:34–35
Ew. Jana 16:33

2 Nefi 31:20
Nauki i Przymierza 24:8
Alma 38:12
3 Nefi 11:29–30
List Jakuba 1:19–20
Mosjasz 3:19
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• Co mo˝emy robiç, kiedy czujemy si´ sfrustrowani czy zdenerwowani, ˝eby
przezwyci´˝yç te uczucia? (Przyk∏adowe odpowiedzi znajdujà si´ na poni˝szej
liÊcie).

a. Wycofaç si´ ze zdarzenia, dopóki si´ nie uspokoimy.
b. Pomodliç si´ o pomoc i przewodnictwo.
c. W razie nieporozumienia poÊwi´ciç czas, ˝eby rozwa˝yç motywy i uczucia

drugiej osoby.
d. Poszukaç pomocy u lokalnych przywódców KoÊcio∏a, a jeÊli b´dzie potrzeba,

zawodowych doradców, których poglàdy i dzia∏ania sà zgodne z naukami
KoÊcio∏a.

By zilustrowaç, ˝e m´˝owie i ˝ony mogà wybraç, w jaki sposób zareagujà na
próby, przeczytaj poni˝szà histori´. WyjaÊnij, ˝e jest to przyk∏ad codziennych,
ma∏ych prób, które pojawiajà si´ w ma∏˝eƒstwie.

„To by∏ jeden z tych dni. Bez wzgl´du na to, jak szybko Della bieg∏a tego dnia, nie
mog∏a podo∏aç wymaganiom swojej rodziny. Jej sàsiadka, która mia∏a jeszcze
wi´cej dzieci ni˝ ona, wydawa∏a si´ taka radosna, ˝e Della zacz´∏a wàtpiç w swoje
zdolnoÊci kobiety, ˝ony i matki.

Ben odczuwa∏ g∏ód wi´kszy ni˝ zwykle podczas drogi powrotnej do domu.
Konieczne by∏o przejechanie dodatkowych 80 mil, ˝eby dostarczyç sprz´t na
farm´ i by∏ teraz bardzo zm´czony. Cieszy∏a go myÊl, ˝e ju˝ nied∏ugo b´dzie w
domu. Spokój. Jedzenie. Odpoczynek.

Della us∏ysza∏a samochód Bena na podjeêdzie i spojrza∏a na zegarek. O nie! Ju˝
prawie 19:00? I co teraz? Chcia∏a mieç gotowà kolacj´, ale…

Us∏ysza∏a otwierajàce si´ drzwi, k∏adàc w poÊpiechu ostatnie ciastko na blach´ do
pieczenia.

Ben przekroczy∏ drzwi, stanà∏ w rogu i uÊmiechnà∏ si´ do Delli. Wyglàda∏a na
spi´tà. Potem zauwa˝y∏ pusty stó∏. Zaniemówi∏ i wzià∏ g∏´boki oddech”.

Zadaj uczestnikom nast´pujàce pytania:

• Co mog∏oby si´ staç, gdyby Ben myÊla∏ tylko o sobie?

• Jak móg∏by zareagowaç, gdyby mia∏ na wzgl´dzie swojà ˝on´?

Po przedyskutowaniu tych pytaƒ, kontynuuj histori´:

„Ben westchnà∏, uÊmiechnà∏ si´ do Delli i powiedzia∏: ‘Wyglàda na to, ˝e
dotar∏em tu w samà por´, ˝eby ci pomóc’. Jej napi´cie znikn´∏o. Ul˝y∏o jej,
poca∏owa∏a go i powiedzia∏a: ‘Dobrze, ˝e jesteÊ w domu, Ben. Mia∏eÊ d∏ugi dzieƒ, a
ja chcia∏am mieç dla ciebie kolacje na czas!’ Wskaza∏a na pusty stó∏.

‘Dokoƒczymy razem’, powiedzia∏, obejmujàc jà ramieniem. Nast´pnie zacz´li
opowiadaç sobie o ró˝nych wyzwaniach, jakich doÊwiadczy∏o ka˝de z nich.
Podczas gdy Ben nakrywa∏ do sto∏u, Della w∏o˝y∏a ciastka do piekarnika i
powiedzia∏a mu, jakà presj´ czasu czu∏a — nawet przyt∏oczenie — przez ca∏y
dzieƒ. Ben zapomnia∏ o swoim g∏odzie i pomyÊla∏ o tym, jak u∏atwiç jej ˝ycie”
(Family Home Evening Resource Book [1983], str. 241; podzia∏ na akapity
zmieniony).

Lekcja 4: Reagowanie na wyzwania w ma∏˝eƒstwie
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Podsumowanie

Odwo∏aj si´ do stron 16–17 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Wolna wola i gniew”, Starszego Lynna G. Robbinsa. Zaznacz, ˝e pary
ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i omawiania
artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

Dodatkowe 
materia∏y êród∏owe Przemoc wobec wspó∏ma∏˝onka obrazà Boga

WyjaÊnij, ˝e kiedy m´˝owie i ˝ony sà zdenerwowani czy sfrustrowani, ich
zachowanie czasem staje si´ agresywne i destrukcyjne. Wspó∏ma∏˝onkowie nigdy
nie powinni stosowaç wobec siebie przemocy w jakiejkolwiek formie. Przemoc
narusza przykazania Boga i stanowcze oÊwiadczenia przywódców KoÊcio∏a.
Prezydent George Albert Smith, ósmy Prezydent KoÊcio∏a, oÊwiadczy∏: „Nikt, kto
posiada∏ ducha Pana, nigdy nie stosowa∏ przemocy wobec innych. To zawsze
dzieje si´ wtedy, kiedy mamy jakiegoÊ innego ducha” (w: Conference Report,
paêdz. 1950, str. 8).

Pokrótce podziel si´ poni˝szà informacjà:

Przemoc wobec ma∏˝onka mo˝e byç emocjonalna, fizyczna lub seksualna.

Na przemoc emocjonalnà sk∏ada si´: krzyczenie, przeklinanie, czynienie
obraêliwych lub poni˝ajàcych uwag, zachowywanie si´ w dyktatorski sposób,
poni˝anie wspó∏ma∏˝onka przy dzieciach lub innych osobach, odmawianie
wsparcia lub czu∏oÊci jako forma kary i ignorowanie lub bagatelizowanie uczuç
wspó∏ma∏˝onka.

Na przemoc fizycznà sk∏ada si´: popychanie, przytrzymywanie, potrzàsanie, bicie,
policzkowanie, wymuszanie oraz ograniczanie dost´pu do po˝ywienia, leków etc.

Przemoc seksualna mo˝e byç emocjonalna lub fizyczna. Sk∏ada si´ na nià:
molestowanie seksualne, zadawanie bólu, u˝ywanie si∏y lub szanta˝u i naleganie
na robienie w chwilach intymnych rzeczy, które sà nieprzyjemne lub odra˝ajàce
dla drugiej osoby.

WyjaÊnij, ˝e je˝eli uczestnicy majà wi´cej pytaƒ na temat tego, co wchodzi w
sk∏ad przemocy, powinni poradziç si´ swojego biskupa.

Podziel si´ poni˝szym stwierdzeniem wyg∏oszonym przez Prezydenta Gordona B.
Hinckleya, pi´tnastego Prezydenta KoÊcio∏a. PodkreÊl, ˝e pomimo i˝ ostrze˝enie
Prezydent Hinckleya dotyczy m´˝czyzn, którzy stosujà przemoc wobec swoich
˝on, odnosi si´ ono równie˝ do kobiet. PoproÊ, aby s∏uchajàc tej rady uczestnicy
w ciszy ocenili swoje w∏asne post´powanie:

„Niektórzy [m´˝czyêni] robià dobrà min´ przed Êwiatem w ciàgu dnia,
przychodzà do domu wieczorem, odk∏adajà na bok swojà samodyscyplin´ i
wybuchajà gniewem z najmniejszego powodu.

˚aden m´˝czyzna, który anga˝uje si´ w takie z∏e i niestosowne zachowanie, nie
jest godzien kap∏aƒstwa Boga. ˚aden m´˝czyzna, który si´ tak zachowuje, nie jest
godzien dobrodziejstw domu Pana. ˚a∏uj´, ˝e sà m´˝czyêni, którzy nie zas∏ugujà
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na mi∏oÊç swoich ˝on i dzieci. Sà dzieci, które bojà si´ swoich ojców, i ˝ony, które
bojà si´ swoich m´˝ów. Je˝eli tacy m´˝czyêni mnie teraz s∏yszà, jako s∏uga Pana
karc´ was i wzywam do pokuty. Zapanujcie nad sobà. Panujcie nad gniewem.
Wi´kszoÊç rzeczy, które was z∏oszczà, jest bez znaczenia. A jak˝e strasznà cen´
p∏acicie za swój gniew. ProÊcie Pana o wybaczenie. ProÊcie swoje ˝ony o
wybaczenie. PrzeproÊcie swoje dzieci” (w: Conference Report, paêdz. 1996, str.
91–92 lub Ensign, list. 1996, str. 68).

WyjaÊnij, ˝e niektórzy ludzie rozwijajà pewne formy agresywnego zachowania,
nie zdajàc sobie z tego sprawy. Inni zdajà sobie spraw´, ˝e ich zachowanie musi
si´ zmieniç, ale czujà si´ niezdolni, by je zmieniç bez pomocy.

Ci, którzy chcà pomocy w zrozumieniu i zmianie swojego agresywnego
zachowania, mogà si´ zmieniç, jeÊli pokornie b´dà szukaç pomocy i
przewodnictwa Pana. Mogà zwróciç si´ do swojego biskupa, który b´dzie w stanie
im doradziç. Mo˝e on równie˝ poleciç doradców w LDS Family Services lub
organizacje spo∏eczne, które zapewniajà pomoc b´dàcà zgodnà ze standardami
KoÊcio∏a.

• W jaki sposób agresja wspó∏ma∏˝onka mo˝e mieç wp∏yw na dzieci pary
ma∏˝eƒskiej?

S∏uchajàc odpowiedzi uczestników, podkreÊl dodatkowo, ˝e agresja
wspó∏ma∏˝onka stanowi trwa∏y wzorzec tego, jak próbowaç rozwiàzywaç
problemy w destrukcyjny sposób. Ludzie, którzy doÊwiadczyli takiej przemocy
jako dzieci, cz´sto êle traktujà innych i powielajà ten wzór w swoich zwiàzkach
ma∏˝eƒskich.

• Jaki wp∏yw na dzieci ma to, ˝e widzà, jak rodzice rozwiàzujà trudnoÊci ∏agodnie
i z cierpliwoÊcià?

WyjaÊnij, ˝e matki i ojcowie, którzy sà pe∏ni mi∏oÊci i dojrzali podczas
stawiania czo∏a wyzwaniom, nauczajà swoje dzieci dobrych nawyków, które
mogà trwaç przez ca∏e ˝ycie. Biskup Robert D. Hales, s∏u˝àc jako
Przewodniczàcy Biskup, powiedzia∏: „Dzieciom pomaga to, gdy widzà, ˝e
dobrzy rodzice mogà mieç odmienne zdanie i ˝e te ró˝nice mo˝na rozwiàzaç
bez uderzeƒ, krzyków czy rzucania przedmiotami. Muszà one zobaczyç i
odczuç spokojne porozumiewanie si´ z poszanowaniem dla punktu widzenia
drugiej osoby, ˝eby wiedzia∏y, jak rozwiàzywaç ró˝nice w swoim w∏asnym
˝yciu” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 10 lub Ensign, list. 1993, str. 9).

Lekcja 4: Reagowanie na wyzwania w ma∏˝eƒstwie
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LEKCJA

5
REAGOWANIE NA WYZWANIA POPRZEZ

POZYTYWNE KOMUNIKOWANIE SI¢

Cel Nauczyç uczestników, w jaki sposób zapobiegaç trudnoÊciom w ma∏˝eƒstwie i
rozwiàzywaç je poprzez pe∏nà mi∏oÊci komunikacj´.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad zawartych w
lekcji. W ramach przygotowania rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc
uczestnikom w stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

Proponowany 
przebieg lekcji W ka˝dym ma∏˝eƒstwie pojawià si´ ró˝nice zdaƒ.

Niech uczestnicy przeczytajà nast´pujàce oÊwiadczenie Starszego Joe J.
Christensena z Kworum Siedemdziesiàtych (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 20):

„Czasami s∏yszymy coÊ takiego: ‘JesteÊmy ma∏˝eƒstwem od pi´çdziesi´ciu lat i zawsze
mieliÊmy to samo zdanie’. JeÊli dos∏ownie tak jest, wówczas jeden z partnerów jest
zdominowany przez drugiego lub, jak to si´ mówi, mija si´ z prawdà. Ka˝da
inteligentna para doÊwiadczy ró˝nicy zdaƒ. Naszym wyzwaniem jest to, ˝eby
wiedzieç, jak sobie z tym poradziç. Jest to cz´Êcià procesu udoskonalania dobrego
ma∏˝eƒstwa” (w: Conference Report, kwiec. 1995, str. 86 lub Ensign, maj 1995, str. 65).

WyjaÊnij, ˝e podczas tej lekcji b´dziecie omawiaç konkretne zasady, które mogà
pomóc m´˝owi i ˝onie zapobiegaç trudnoÊciom i rozwiàzywaç je w ich zwiàzku.

M´˝owie i ˝ony powinni staraç si´ dostrzegaç u siebie nawzajem godne
podziwu cechy.

Zauwa˝, ˝e kiedy m´˝owie i ˝ony szukajà w sobie cech godnych podziwu, ∏atwiej
im zapobiegaç trudnoÊciom. ¸atwiej im tak˝e pracowaç razem nad
rozwiàzywaniem tych, które si´ pojawiajà. Opowiedz nast´pujàcà histori´:

Pewna kobieta wielokrotnie udawa∏a si´ do swojego biskupa, ˝eby ˝aliç si´ na
swojego m´˝a. W koƒcu biskup zapyta∏ jà: „Dlaczego poÊlubi∏aÊ m´˝czyzn´,
którego uwa˝asz za tak niedelikatnego i nieznoÊnego?” Kobieta pomyÊla∏a przez
chwil´ i powiedzia∏a: „MyÊl´, ˝e mia∏ jakieÊ dobre cechy, ale nie mog´ sobie
przypomnieç, co to by∏o. Musia∏ si´ zmieniç”. Biskup poprosi∏ jà, ˝eby uda∏a si´
do domu i pomodli∏a si´ o ∏agodnoÊç w sercu, ˝eby mog∏a sobie przypomnieç
cechy charakteru swojego m´˝a, które kiedyÊ docenia∏a. Z czasem odkry∏a, ˝e by∏a
w stanie rozpoznaç owe cechy i skupiç si´ na nich. WczeÊniej by∏a tak bardzo
skupiona na jego wadach, ˝e nie udawa∏o jej si´ dostrzec jego zalet.
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• W jaki sposób dostrzegliÊcie wartoÊç, jakà ma szukanie godnych podziwu cech
u innych? W jaki sposób szukanie w sobie nawzajem godnych podziwu cech
pomaga m´˝om i ˝onom wzmacniaç ich ma∏˝eƒstwo?

Przypomnij uczestnikom, ˝e choç ka˝da osoba jest wyjàtkowa, wszyscy jesteÊmy
dzieçmi Boga. PoproÊ uczestnika, aby przeczyta∏ poni˝sze oÊwiadczenie
pochodzàce z dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, (strona VIII tego
podr´cznika i strona IV w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu):

„Wszystkie istoty ludzkie — m´˝czyêni i kobiety — sà stworzone na obraz i
podobieƒstwo Boga. Ka˝dy jest umi∏owanym duchowym synem lub córkà
niebiaƒskich rodziców, i dlatego ka˝dy posiada boskà natur´ i przeznaczenie”.

• Jak pami´tanie o tej prawdzie mo˝e pomóc m´˝om i ˝onom w ich wysi∏kach
zmierzajàcych do tego, by zrozumieç siebie nawzajem?

WyjaÊnij, ˝e kiedy m´˝owie i ˝ony starajà si´ widzieç w sobie wszystko to, co
jest pi´kne i boskie, znajdujà wi´cej radoÊci w swoim towarzystwie i sà w stanie
lepiej pomagaç sobie nawzajem w osiàganiu swojego boskiego potencja∏u.

Kiedy Starszy Gordon B. Hinckley s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
mówi∏ o „pewnego rodzaju szacunku, jakim jest uwa˝anie swojego towarzysza
za najbardziej cennego przyjaciela na ziemi”. Powiedzia∏: „Sta∏a obecnoÊç
drugiej osoby w ma∏˝eƒstwie mo˝e spowszednieç, a nawet staç si´ nudna. Nie
znam bardziej pewnego sposobu, ˝eby utrzymaç jà na wznios∏ym i
inspirujàcym poziomie, ni˝ okazjonalna zaduma m´˝czyzny nad faktem, ˝e
towarzyszka ˝ycia, która stoi u jego boku, jest córkà Boga, zaanga˝owanà [wraz
z Bogiem] we wspania∏y, twórczy proces realizowania Jego wiecznych celów.
Nie znam skuteczniejszego sposobu na to, aby kobieta utrzyma∏a wiecznie
promiennà mi∏oÊç do swojego m´˝a, ni˝ szukanie przez nià i podkreÊlanie
boskich cech, które sà cz´Êcià ka˝dego syna naszego Ojca, i które mogà zostaç
rozbudzone tam, gdzie jest szacunek, podziw i zach´ta. Taki w∏aÊnie tok dzia∏aƒ
b´dzie nieustannie rozwijaç przynoszàcà satysfakcj´ wdzi´cznoÊç za siebie
nawzajem” (w: Conference Report, kwiec. 1971, str. 81–82 lub Ensign, czerw.
1971, str. 71–72).

Pozytywne komunikowanie si´ pomaga w zapobieganiu trudnoÊciom i ich
rozwiàzywaniu.

WyjaÊnij, ˝e oprócz rozpoznawania w sobie godnych podziwu cech m´˝owie i
˝ony powinni dà˝yç do dobrego komunikowania si´ ze sobà nawzajem.
Komunikowanie si´ jest niezb´dne w budowaniu mi∏oÊci, jednoÊci i w
rozwiàzywaniu trudnoÊci, które mogà si´ pojawiç.

Zapisz na tablicy nast´pujàce zasady:

S∏uchajcie siebie nawzajem.

Otwarcie i spokojnie omawiajcie wyzwania.

Porozumiewajcie si´ w pe∏en mi∏oÊci i pozytywny sposób.

Lekcja 5: Reagowanie na wyzwania poprzez pozytywne komunikowanie si´
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WyjaÊnij, ˝e te zasady mogà pomóc parom ma∏˝eƒskim udoskonaliç jakoÊç ich
porozumiewania si´. U˝yj poni˝szych materia∏ów do poprowadzenia dyskusji na
temat ka˝dej z zasad:

S∏uchajcie siebie nawzajem.

Podziel si´ poni˝szà radà Starszego Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów:

„M´˝owie i ˝ony, nauczcie si´ s∏uchaç i s∏uchajcie, by uczyç si´ od siebie
nawzajem. […] Przeznaczanie czasu na rozmowy jest konieczne, aby kana∏y
porozumiewania si´ pozosta∏y otwarte. JeÊli ma∏˝eƒstwo jest najwa˝niejszym
zwiàzkiem w ˝yciu, zas∏uguje, by poÊwi´ciç mu najwa˝niejszy czas! Jednak
dajemy priorytet mniej wa˝nym spotkaniom, pozostawiajàc tylko resztki czasu na
wys∏uchanie naszych cennych partnerów” (w: Conference Report, kwiec. 1991,
str. 28 lub Ensign, maj 1991, str. 23).

• Jakie korzyÊci mogà czerpaç m´˝owie i ˝ony, kiedy s∏uchajà si´ nawzajem
uwa˝nie i z mi∏oÊcià? (Przyk∏adowe odpowiedzi znajdujà si´ na poni˝szej liÊcie).

a. Uczà si´ wi´cej o swoich prawdziwych uczuciach i motywacjach.
b. Starajà si´ zrozumieç, zanim zacznà oceniaç czy dawaç rady.
c. Ka˝da osoba poczuje si´ bardziej doceniana i kochana.
d. Ka˝da osoba przyjmie prawdopodobnie mniej defensywnà postaw´ i b´dzie

bardziej sk∏onna na otwarte porozumiewanie si´.

• Co mo˝e przeszkadzaç ma∏˝onkom w prawdziwym s∏uchaniu siebie nawzajem?
(Przyk∏adowe odpowiedzi to: napi´ty harmonogram dnia, nie znalezienie czasu
na wys∏uchanie siebie, brak zainteresowania wzajemnymi obowiàzkami).

• Co mogà zrobiç partnerzy w ma∏˝eƒstwie, ˝eby staç si´ lepszymi s∏uchaczami?
(Oprócz poproszenia uczestników o odpowiedzi rozwa˝ podzielenie si´
sugestiami, które znajdujà si´ poni˝ej).

a. Zarezerwujcie czas na wspólnà rozmow´. Pozbàdêcie si´ rzeczy, które
mog∏yby odwróciç waszà uwag´, skupcie ca∏à uwag´ na sobie.

b. S∏uchajcie tak, aby zrozumieç. Nie przerywajcie osobie, która mówi. JeÊli jest
to konieczne, zadawajcie pytanie typu: „Czy mo˝esz powiedzieç mi wi´cej
na ten temat?”, „Jak si´ czu∏aÊ/czu∏eÊ, kiedy to si´ sta∏o?” czy „Zdaje si´, ˝e
nie rozumiem. Czy masz na myÊli, mówiàc…?”

c. Unikajcie z∏oszczenia si´ czy obra˝ania. Pami´tajcie, ˝e w wielu przypadkach
w∏aÊciwy mo˝e byç wi´cej ni˝ jeden poglàd.

Otwarcie i spokojnie omawiajcie wyzwania.

• Dlaczego wa˝ne jest, ˝eby wspó∏ma∏˝onkowie otwarcie rozmawiali ze sobà na
temat wyzwaƒ, z którymi si´ zmagajà w swoim ma∏˝eƒstwie?

PodkreÊl, ˝e dyskusja na temat wyzwaƒ powinna byç przeprowadzona w pe∏en
szacunku sposób, bez g∏oÊnych k∏ótni czy sporów. Kiedy Starszy Gordon B.
Hinckley s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:

„Rzadko wpadamy w tarapaty, kiedy wypowiadamy si´ ∏agodnie. Tylko wtedy,
gdy podnosimy g∏os, lecà iskry, a ma∏e igie∏ki stajà si´ wid∏ami, w które uzbrojona
jest niezgoda. […] G∏os niebios jest cichym i spokojnym g∏osem; tak samo jak
g∏os domowego spokoju jest cichym g∏osem” (w: Conference Report, kwiec. 1971,
str. 82, 1971 lub Ensign, czerw. 1971, str. 72).
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Prezydent David O. McKay powiedzia∏: „Niech mà˝ i ˝ona nigdy nie mówià do
siebie podniesionym g∏osem, chyba ˝e w domu si´ pali” (Stepping Stones to an
Abundant Life, zeb. Llewelyn R. McKay [1971], str. 294).

Porozumiewajcie si´ w pe∏en mi∏oÊci i pozytywny sposób.

• Jaki wp∏yw na ma∏˝eƒstwo ma wyra˝anie uznania, okazywanie wsparcia i
czu∏oÊci? Jaki wp∏yw ma na ma∏˝eƒstwo przekaz negatywny, taki jak
krytykowanie, narzekanie, obwinianie?

Niech uczestnicy przeczytajà nast´pujàcà rad´ Starszego Joe J. Christensena
(Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, 
str. 19):

„Unikajcie nieustannego ‘wbijania sobie szpilek’. Nie bàdêcie zbyt krytyczni
wzgl´dem wad wspó∏ma∏˝onka. Uznajcie fakt, ˝e nikt z nas nie jest doskona∏y.
Przed ka˝dym z nas jest d∏uga droga, by staç si´ podobnym do Chrystusa, do
czego nawo∏ujà nasi przywódcy.

Nieustanne ‘wbijanie sobie szpilek’ — jak to nazwa∏ Prezydent Spencer W.
Kimball — mo˝e zniszczyç niemal ka˝de ma∏˝eƒstwo. […] Mówiàc ogólnie,
ka˝dy z nas jest boleÊnie Êwiadomy swoich s∏aboÊci i nie potrzebujemy cz´stego
przypominania o nich. Niewiele osób zmieni∏o si´ na lepsze w wyniku ciàg∏ego
ich krytykowania czy dokuczania. JeÊli nie b´dziemy ostro˝ni, wówczas to, co
oferujemy jako konstruktywnà krytyk´, stanie si´ w rzeczywistoÊci destruktywnà
krytykà” (zob. Conference Report, kwiec. 1995, str. 85 lub Ensign, maj 1995, str.
64–65; zob. tak˝e Spencer W. Kimball, „Marriage and Divorce”, 1976 Devotional
Speeches of the Year [1977], str. 148).

• Co mo˝e wyniknàç z ciàg∏ych narzekaƒ lub krytyki?

• Jednà z form krytyki jest zwyczaj porównywania czyichÊ s∏aboÊci do mocnych
stron innych osób. Jak takie post´powanie mo˝e wp∏ywaç na ma∏˝eƒstwo?

• Jakie mieliÊcie doÊwiadczenia, które ukazujà wartoÊç chwalenia i popierania
innych zamiast ciàg∏ego ich krytykowania? W jaki sposób pozytywne
wyra˝anie si´ mo˝e wzmocniç ma∏˝eƒstwo?

Pewna kobieta wyjaÊni∏a, ˝e jej mà˝ cz´sto jà chwali za to, ˝e jest dobrà ˝onà i
gospodynià, nie tylko kiedy sà w domu, lecz tak˝e kiedy sà z przyjació∏mi.
Nigdy nie wspomina o jej s∏aboÊciach. Zamiast tego woli skupiç si´ na jej
mocnych stronach. Mówi, ˝e jego uwagi dajà jej nadziej´ i motywacj´ do
doskonalenia si´.

Podsumowanie

Podziel si´ poni˝szà radà, jakiej udzieli∏ Starszy Marvin J. Ashton z Kworum
Dwunastu Aposto∏ów:

„W rodzinnych dyskusjach ró˝nice nie powinny byç ignorowane, ale rozwa˝ane i
spokojnie oceniane. Punkt widzenia czy opinia jednej osoby zazwyczaj nie sà tak
wa˝ne jak zdrowy, trwajàcy zwiàzek. UprzejmoÊç i szacunek w s∏uchaniu i
reagowaniu podczas dyskusji sà podstawà w∏aÊciwego dialogu. […] Jak˝e wa˝na
jest wiedza, w jaki sposób nie zgadzaç si´ z czyimÊ punktem widzenia i nie byç
przy tym nieprzyjemnym” (w: Conference Report, kwiec. 1976, str. 79 lub Ensign,
maj 1976, str. 52).

Lekcja 5: Reagowanie na wyzwania poprzez pozytywne komunikowanie si´
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Pokrótce przypomnij zasady, które omawialiÊcie. Zach´ç uczestników, ˝eby
stosowali te zasady we w∏asnym ˝yciu. Z∏ó˝ Êwiadectwo zgodnie z podszeptem
Ducha.

Odwo∏aj si´ do stron 18–20 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Ma∏˝eƒstwo i wielki plan szcz´Êcia” Starszego Joe J. Christensena.
Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i
omawiania artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.
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LEKCJA

6
WZMACNIANIE MA¸˚E¡STW
POPRZEZ WIAR¢ I MODLITW¢

Cel Pomóc uczestnikom zrozumieç i pracowaç nad otrzymaniem b∏ogos∏awieƒstw,
które przychodzà wówczas, gdy pary ma∏˝eƒskie wykazujà si´ wiarà w Jezusa
Chrystusa i modlà si´ razem.

Przygotowanie 1. Przejrzyj zasady w cz´Êci „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku). Przygotowujàc si´ do nauczania, szukaj sposobów, by zastosowaç
te zasady.

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji, które w zarysie przedstawiajà jej doktryny i zasady.
W ramach swojego przygotowania, rozwa˝aj te doktryny i zasady przez ca∏y
tydzieƒ, poszukujàc przewodnictwa Ducha podczas podejmowania decyzji o
tym, co powinieneÊ podkreÊliç, aby zaspokoiç potrzeby uczestników.

Proponowany 
przebieg lekcji M´˝owie i ˝ony powinni razem pracowaç nad rozwijaniem swej wiary w

Jezusa Chrystusa.

Podziel si´ poni˝szà historià opowiedzianà przez Prezydenta Jamesa E. Fausta z
Rady Prezydenta KoÊcio∏a.

„Starszy Orin Voorheis […] jest du˝ym, przystojnym, okaza∏ym m∏odym
m´˝czyznà, który s∏u˝y∏ w Argentyƒskiej Misji Po∏udniowego Buenos Aires.
Pewnego wieczoru, oko∏o jedenastego miesiàca jego s∏u˝by na misji, uzbrojeni
rabusie zaczepili Starszego Voorheisa i jego towarzysza. W bezsensownym akcie
przemocy, jeden z nich postrzeli∏ Starszego Voorheisa w g∏ow´. […]

Starszy Voorheis nadal jest prawie ca∏kowicie sparali˝owany i nie jest w stanie
mówiç, ale ma wspania∏ego ducha i odpowiada na pytania gestami. Nadal nosi
swojà plakietk´ misjonarskà. Jego rodzice nie pytajà: ‘Dlaczego to si´ przytrafi∏o
naszemu wspania∏emu synowi, który s∏u˝y∏ na wezwanie Mistrza?’ Nikt nie ma
konkretnej odpowiedzi, mo˝e oprócz takiej, ˝e s∏u˝y to wy˝szym celom. Musimy
kroczyç z wiarà” (w: Conference Report, paêdz. 1999, str. 73 lub Ensign, list. 1999,
str. 59–60).

Przeczytaj z uczestnikami List do Hebrajczyków 11:1 i Alma 32:21. Zaznacz, ˝e w
t∏umaczeniu Listu do Hebrajczyków 11:1 dokonanym przez Józefa Smitha jest
mowa o tym, ˝e „wiara jest silnym przekonaniem o tym, czego si´ spodziewamy”.

• Jaka jest definicja wiary na podstawie tych wersetów?

• Jakie sytuacje wymagajà od par ma∏˝eƒskich „[kroczenia] z wiarà”, jak
powiedzia∏ to Prezydent Faust?

Rozwa˝ poproszenie uczestników, aby podzielili si´ przyk∏adami z w∏asnego
˝ycia. Przyk∏adowe odpowiedzi to: z∏y stan zdrowia, bezdzietnoÊç, starzenie si´,
niepe∏nosprawne dzieci, Êmierç bliskich, problemy finansowe, krnàbrne dzieci i
kl´ski ˝ywio∏owe. Zauwa˝, ˝e wyzwania mogà zawitaç do naszego ˝ycia nawet
wtedy, gdy staramy si´ ˝yç w prawy sposób.
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Przeczytaj z uczestnikami Moroni 7:32–33. PodkreÊl, ˝e nasza wiara musi
koncentrowaç si´ na Jezusie Chrystusie. Starszy Richard G. Scott z Kworum
Dwunastu Aposto∏ów wyjaÊni∏, ˝e kiedy wykazujemy si´ wiarà w Jezusa
Chrystusa, zostajemy wzmocnieni, aby stawiaç czo∏a wyzwaniom:

„Pan przyniesie ulg´ z boskà mocà, jeÊli szukacie wybawienia w pokorze i wierze w
Jezusa Chrystusa. […] Nikt nie jest ci w stanie pomóc bez wiary i wysi∏ku z twojej
strony. Wymaga tego twój rozwój osobisty. Nie szukajcie ˝ycia ca∏kowicie
wolnego od niewygody, bólu, nacisku, wyzwaƒ czy smutku, poniewa˝ sà to
narz´dzia, których u˝ywa kochajàcy Ojciec, aby pobudzaç nasz osobisty rozwój i
zrozumienie. Tak jak ciàgle potwierdzajà pisma Êwi´te, otrzymacie pomoc, gdy
praktykowaç b´dziecie wiar´ w Jezusa Chrystusa. Ta wiara jest pokazana przez ch´ç
zaufania Jego obietnicom danym poprzez Jego proroków i w Jego pismach
Êwi´tych” (w: Conference Report, kwiec. 1994, str. 8 lub Ensign, maj 1994, str. 8).

Zaznacz, ˝e m´˝owie i ˝ony muszà pracowaç wspólnie, aby skoncentrowaç swoje
˝ycie na Zbawicielu. Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Aposto∏ów
powiedzia∏:

„Chcecie potencja∏u, bezpieczeƒstwa i pewnoÊci […] w ˝yciu ma∏˝eƒskim i
wiecznoÊci? Bàdêcie wiernymi uczniami Jezusa. Bàdêcie autentycznymi,
zaanga˝owanymi — tak s∏owem, jak i czynem — Âwi´tymi w Dniach Ostatnich.
Uwierzcie, ˝e od wiary zale˝y wszystko w kwestii waszych uczuç, bo tak jest
naprawd´. […] Jezus Chrystus, Âwiat∏o Âwiata, jest jedynà lampà, dzi´ki której
mo˝ecie z powodzeniem dostrzec Êcie˝k´ mi∏oÊci i szcz´Êcia swojego i swojej
ukochanej” („How Do I Love Thee?” [przemówienie na spotkaniu w Uniwersytecie
Brighama Younga, 15 lutego 2000], str. 6).

• Jak zwi´kszona wiara w Zbawiciela mo˝e pomóc parom ma∏˝eƒskim wzmocniç
ich wzajemny zwiàzek? (Przyk∏adowe odpowiedzi znajdujà si´ na poni˝szej
liÊcie).

a. Stajà si´ bardziej podobni do Chrystusa w traktowaniu siebie nawzajem.
Stajà si´ bardziej kochajàcy, pomocni, delikatni, cierpliwi i majà ch´ç
s∏uchania siebie nawzajem.

b. Stajà si´ bardziej pokorni i ch´tni do pokuty oraz podà˝ania za naukami
Zbawiciela. Im bardziej ka˝de z ma∏˝onków jest ch´tne do pokuty i stania si´
jak Zbawiciel, tym bardziej zgodne b´dzie ma∏˝eƒstwo.

• W jaki sposób m´˝owie i ˝ony mogà pracowaç wspólnie nad wzrostem swej
wiary w Zbawiciela? (PoproÊ uczestników, aby opowiedzieli o doÊwiadczeniach,
które wzmocni∏y ich wiar´ w Zbawiciela. Oprócz poproszenia uczestników o
odpowiedzi, rozwa˝ podzielenie si´ zasadami, które znajdujà si´ poni˝ej).

a. Przestrzegajcie praw i obrz´dów ewangelii. (Podziel si´ poni˝szym
stwierdzeniem Biskupa Roberta D. Halesa, które wypowiedzia∏ podczas
s∏u˝by jako Przewodniczàcy Biskup: „Pos∏uszeƒstwo prawom i obrz´dom
ewangelii jest niezb´dne, by uzyskaç wiar´ w Pana Jezusa Chrystusa” 
[w: Conference Report, kwiec. 1990, str. 52 lub Ensign, maj 1990, str. 39]).

b. Razem studiujcie pisma Êwi´te. (Przeczytaj razem z uczestnikami Helaman
15:7–8).

c. Ufajcie Panu. (Przeczytaj razem z uczestnikami PrzypowieÊci Salomona
3:5–6. Zaznacz, ˝e pary, które napotykajà wyzwania, mogà zdecydowaç si´
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poszukaç pomocy u Pana z wielkim zapa∏em, czyniàc swà wiar´ bardziej
nieod∏àcznà cz´Êcià swojego ˝ycia).

M´˝owie i ˝ony sà b∏ogos∏awieni, kiedy modlà si´ razem.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa mogà si´ pojawiç, kiedy mà˝ i ˝ona regularnie kl´kajà
razem do modlitwy? (Zach´ç uczniów, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami,
które sà w∏aÊciwe i odnoszà si´ do tego pytania. Poza tym przeczytaj poni˝szy
cytat i jeden lub oba poni˝sze przyk∏ady).

Kiedy Starszy Gordon B. Hinckley s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
udzieli∏ rady:

„Nie znam ˝adnej innej praktyki, która mia∏aby bardziej zbawienny wp∏yw na
wasze ˝ycie, ni˝ praktyka wspólnego kl´kania, gdy rozpoczynacie i koƒczycie
dzieƒ. W jakiÊ sposób ma∏e burze dotykajàce ka˝dego ma∏˝eƒstwa cichnà, kiedy
kl´kajàc przed Panem, dzi´kujecie Mu za siebie nawzajem, w swojej obecnoÊci,
a nast´pnie wspólnie prosicie o pob∏ogos∏awienie waszego ˝ycia, domu,
bliskich i waszych marzeƒ.

Bóg b´dzie waszym towarzyszem i wasze codzienne rozmowy z Nim wniosà w
wasze serca i w wasze ˝ycie pokój i radoÊç, które nie mogà pochodziç z ˝adnego
innego êród∏a. Przez lata wasz zwiàzek b´dzie stawa∏ si´ coraz s∏odszy.
Wzmocni si´ wasza mi∏oÊç. WzroÊnie te˝ wasze wzajemne uznanie dla siebie”
(w: Conference Report, kwiec. 1971, str. 83 lub Ensign, czerw. 1971, str. 72).

Pewien mà˝ powiedzia∏, ˝e modlitwy jego ˝ony inspirujà go do tego, by by∏
lepszym m´˝em i ojcem. Kiedy kl´czy obok swojej ˝ony w modlitwie,
trzymajàc jà za r´k´, s∏ucha jej próÊb do Ojca Niebieskiego dotyczàcych
zmartwieƒ, które znajdujà si´ w jej sercu. Jego mi∏oÊç wzrasta, poniewa˝ wie, ˝e
jej serce jest czyste, a motywy szczere. Wie, ˝e kiedy rozmawia ona z Ojcem
Niebieskim, nie pragnie niczego innego, ni˝ ˝eby s∏u˝yç Mu w prawoÊci.

W innej rodzinie, mà˝ cierpia∏ na przewlek∏à niepe∏nosprawnoÊç fizycznà.
Ka˝dego wieczoru, zanim on i jego ˝ona k∏adli si´ do ∏ó˝ka, dzi´kowali Ojcu
Niebieskiemu za swoje b∏ogos∏awieƒstwa i szukali Jego przewodnictwa w
wychowywaniu czworga dzieci przy skromnych dochodach. Po latach, kiedy
mà˝ by∏ w stanie powróciç do pracy, zapytano ich, jak byli w stanie sobie
poradziç przez ten trudny czas. Z∏o˝yli Êwiadectwo, ˝e sta∏o si´ to dzi´ki
wspólnej pracy i wspólnej modlitwie. Za swoje szczere modlitwy otrzymali
wiele b∏ogos∏awieƒstw, w∏àczajàc w to nadziej´, którà otrzymali przez
pocieszajàcy wp∏yw Ducha.

• Jak wspólne modlenie si´ pomaga m´˝om i ˝onom rozwiàzaç trudnoÊci w ich
zwiàzku? (Podczas gdy uczestnicy b´dà omawiaç t´ kwesti´, zwróç uwag´, ˝e
kiedy m´˝owie i ˝ony czujà, ˝e si´ ze sobà nie zgadzajà, czasami przestajà
wspólnie si´ modliç. Jednak˝e wspólna modlitwa jest silnym narz´dziem, które
pomaga zwalczyç takie wyzwania).

Prezydent Thomas S. Monson z Rady Prezydenta KoÊcio∏a opowiedzia∏ o dniu,
w którym on i jego ˝ona Frances zostali zapiecz´towani w Âwiàtyni Salt Lake.
Benjamin Bowring, m´˝czyzna, który prowadzi∏ ceremoni´, da∏ im nast´pujàcà
rad´: „Pozwólcie nowo˝eƒcy, ˝e przedstawi´ wam recept´, która sprawi, ˝e
ka˝da wasza niezgoda nie potrwa d∏u˝ej ni˝ jeden dzieƒ. Na koniec ka˝dego
dnia kl´knijcie przy ∏ó˝ku. Jednego wieczoru, Bracie Monsonie, ty zmów

Lekcja 6: Wzmacnianie ma∏˝eƒstw poprzez wiar´ i modlitw´
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modlitw´, na g∏os, b´dàc na kolanach. Nast´pnego wieczoru, Siostro Monson,
ty zmów modlitw´, na g∏os, b´dàc na kolanach. Zapewniam was, ˝e
jakiekolwiek nieporozumienie, które powsta∏o w ciàgu dnia, zniknie podczas
waszej modlitwy. Nie mo˝na modlàc si´ razem, jednoczeÊnie nie odczuwaç
samych dobrych uczuç do siebie nawzajem” (w: Conference Report, paêdz.
1988, str. 81 lub Ensign, list. 1988, str. 70).

Starszy David B. Haight z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏: „JeÊli,
jako mà˝ i ˝ona, doÊwiadczacie powa˝nych nieporozumieƒ lub czujecie, jak
presja i napi´cie nawarstwiajà si´ w waszym ma∏˝eƒstwie, powinniÊcie
pokornie paÊç razem na kolana i prosiç Boga, naszego Ojca, ze szczeroÊcià w
sercu i prawdziwym zamiarem, ˝eby uniós∏ ciemnoÊç znad waszego zwiàzku,
˝ebyÊcie mogli otrzymaç potrzebne Êwiat∏o, zobaczyç swoje b∏´dy,
odpokutowaç za swoje winy, wybaczyç sobie nawzajem i odbieraç siebie
nawzajem tak jak na poczàtku. UroczyÊcie zapewniam was, ˝e Bóg ˝yje i
odpowie na wasze pokorne proÊby” (w: Conference Report, kwiec. 1984, str. 17
lub Ensign, maj 1984, str. 14).

PoproÊ uczestników, którzy sà w zwiàzkach ma∏˝eƒskich, aby po cichu ocenili
swoje wysi∏ki zwiàzane z tym, aby modliç si´ razem ze wspó∏ma∏˝onkiem.
PodkreÊl, ˝e w domach, gdzie jest tylko jeden rodzic, ˝arliwa osobista modlitwa
przynosi b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝e dla ca∏ego domu.

Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e kiedy m´˝owie i ˝ony pracujà razem, polegajàc na wierze w Jezusa
Chrystusa i modlàc si´, odnajdujà wi´ksze szcz´Êcie, jednoÊç i zdolnoÊç stawiania
czo∏a wyzwaniom.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 21–24 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Odnajdowanie radoÊci w ˝yciu” Starszego Richarda G. Scotta. Zaznacz,
˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i
omawiania artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

Przypomnij uczestnikom, aby przynieÊli swoje podr´czniki do studiowania na
nast´pnà lekcj´.
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LEKCJA

7
UZDRAWIAJÑCA MOC PRZEBACZENIA

Cel Pomóc uczestnikom doÊwiadczyç spokoju przychodzàcego do tych, którzy
wybaczajà sobie nawzajem i zach´ciç uczestników, aby piel´gnowali ducha
wybaczenia w swoich domach.

Przygotowanie 1. Przejrzyj zasady w cz´Êci „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku). Przygotowujàc si´ do nauczania, szukaj sposobów, by zastosowaç
te zasady.

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji, które w zarysie przedstawiajà jej doktryny i zasady.
Przygotowujàc si´, rozwa˝aj te doktryny i zasady przez ca∏y tydzieƒ, poszukujàc
przewodnictwa Ducha podczas podejmowania decyzji o tym, co powinieneÊ
podkreÊliç, aby zaspokoiç potrzeby uczestników.

3. Przypomnij uczestnikom, ˝eby przynieÊli na zaj´cia swoje egzemplarze ksià˝ki
Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu.
Odwo∏ywanie si´ do niego podczas lekcji przyniesie im korzyÊci.

Uwaga: Nauczajàc tej lekcji, bàdê szczególnie wra˝liwy na sytuacj´
poszczególnych uczestników. JeÊli uczestnicy zadadzà pytania w kwestii proszenia
o wybaczenie i wybaczania w zwiàzku z powa˝nymi problemami rodzinnymi,
takimi jak przemoc czy niewiernoÊç, ∏agodnie zach´ç ich do porozmawiania na
osobnoÊci z biskupem.

Proponowany 
przebieg lekcji Duch wybaczenia pomi´dzy m´˝em a ˝onà pomo˝e przynieÊç pokój oraz

poczucie zaufania i bezpieczeƒstwa.

Przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà przez Starszego Hugh W. Pinnocka z
Kworum Siedemdziesiàtych:

„Para […] zawar∏a zwiàzek ma∏˝eƒski w póêniejszym wieku. Ma∏˝onka by∏a
wczeÊniej zam´˝na, lecz dla m´˝a by∏o to pierwsze ma∏˝eƒstwo. Po kilku miesiàcach
ma∏˝eƒskiego raju, wybuch∏o powa˝ne nieporozumienie, które tak zrani∏o m´˝a
emocjonalnie, ˝e nie by∏ w stanie wykonywaç codziennych czynnoÊci.

Choç nadal cierpia∏ z powodu wp∏ywu tej konfrontacji, zatrzyma∏ si´, aby
przeanalizowaç problem i zda∏ sobie spraw´, ˝e przynajmniej cz´Êç tego problemu
by∏a z jego winy. Uda∏ si´ do swojej panny m∏odej i niezr´cznie wyjàka∏
kilkakrotnie: ‘Przepraszam, kochanie’. ˚ona si´ rozp∏aka∏a, wyznajàc, ˝e du˝a
cz´Êç problemu by∏a z jej winy i poprosi∏a o wybaczenie. Przytulajàc si´
nawzajem, wyzna∏a, ˝e nie u˝ywa∏a wczeÊniej przeprosin i ˝e wiedzia∏a ju˝, ˝e ich
przysz∏e problemy mo˝na b´dzie rozwiàzaç. Czu∏a si´ bezpieczna, poniewa˝
wiedzia∏a, ˝e oboje potrafià powiedzieç: ‘Przepraszam’, ‘Wybaczam’” („Making a
Marriage Work”, Ensign, wrzes. 1981, str. 36–37).

Porównaj t´ histori´ z opisem wywiadu Prezydenta Gordona B. Hinckleya, który
przeprowadzi∏ z m´˝em i ˝onà, którzy doÊwiadczali trudnoÊci w swoim
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ma∏˝eƒstwie (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu, str. 26).

„Przypominam sobie, ˝e d∏ugo s∏ucha∏em wywodów pary, która siedzia∏a po
drugiej stronie mojego biurka. By∏a pomi´dzy nimi gorycz. Wiem, ˝e by∏ czas,
kiedy ich mi∏oÊç by∏a g∏´boka i prawdziwa. Lecz ka˝de z nich wyrobi∏o w sobie
nawyk obwiniania si´ nawzajem. Niech´tni, aby wybaczyç sobie b∏´dy, które
wszyscy pope∏niamy, i niech´tni, aby zapomnieç i przezwyci´˝yç je z
wyrozumia∏oÊcià, narzekali na siebie, a˝ mi∏oÊç, którà kiedyÊ znali, zosta∏a
zduszona. Zamieni∏a si´ w py∏ wyrokiem tak zwanego rozwodu ‘bez orzekania o
winie’. Teraz pozosta∏a jedynie samotnoÊç i wzajemne oskar˝anie si´. Jestem
przekonany, ˝e gdyby pojawi∏a si´ tam choç odrobina pokuty i wybaczenia, nadal
byliby razem, cieszàc si´ towarzystwem, które tak wielce b∏ogos∏awi∏o ich
wczeÊniejsze lata” („Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, czerw. 1991, str. 4)

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z tych dwóch przyk∏adów?

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja dotyczy potrzeby proszenia o przebaczenie i wa˝noÊci
wybaczania sobie nawzajem. PodkreÊl, ˝e pary mogà przezwyci´˝yç wiele prób w
swoich zwiàzkach, jeÊli b´dà dà˝yç do tego, ˝eby mieç ducha wybaczenia w
swoim ma∏˝eƒstwie. JeÊli b´dà tak post´powaç, przekonajà si´ o prawdzie
obietnicy, którà Prezydent Gordon B. Hinckley z∏o˝y∏ tym, którzy wybaczajà sobie
nawzajem: „W waszych sercach zagoÊci spokój, który w ˝aden inny sposób nie
by∏by mo˝liwy do osiàgni´cia” (Ensign, czerw. 1991, str. 5).

M´˝owie i ˝ony powinni prosiç siebie nawzajem o wybaczenie za swoje
niedociàgni´cia i czyniç szczere wysi∏ki celem poprawy.

• Dlaczego wa˝ne jest, ˝eby m´˝owie i ˝ony mówili: „Przepraszam” i prosili
wzajemnie o wybaczenie swoich niedociàgni´ç?

• Dlaczego czasami trudno jest nam prosiç o wybaczenie? (Przyk∏adowe
odpowiedzi: na drodze stajà nam egoizm i duma, czasami winimy innych za
nasze problemy).

• W jaki sposób mo˝emy znaleêç si∏´, by prosiç o wybaczenie innych?

PodkreÊl, ˝e gdy staramy si´ o wybaczenie, wa˝ne sà nasze szczere wysi∏ki
wk∏adane w to, aby si´ zmieniç i jeÊli to konieczne, odpokutowaç za nasze
grzechy. Nie wystarczy zwyczajnie wyraziç ˝al za nasze post´powanie, musimy
pracowaç, ˝eby staç si´ godnymi wybaczenia innych, a tak˝e wybaczenia Pana.

• Jakie niebezpieczeƒstwa niesie ze sobà proszenie o wybaczenie bez starania si´
o popraw´ naszego zachowania?

Koƒczàc t´ cz´Êç lekcji, rozwa˝ opowiedzenie jednej lub obu poni˝szych
autentycznych historii:

Po wieczorze sp´dzonym z ˝onà i kilkoma przyjació∏mi, m´˝czyzna zauwa˝y∏, ˝e
jego ˝ona by∏a niezwykle cicha. Zapyta∏ jà, czy coÊ si´ sta∏o, a ona wyjaÊni∏a, ˝e
kilkakrotnie poczu∏a si´ upokorzona i zraniona tego wieczoru, poniewa˝
opowiedzia∏ historie, które by∏y wymierzone w nià. W pierwszej chwili broni∏
swojego post´powania, mówiàc, ˝e tylko ˝artowa∏, ˝e chcia∏ jedynie, ˝eby wszyscy
si´ dobrze bawili, i ˝e przesadza. Jednak gdy rozmawiali, zda∏ sobie spraw´, ˝e
naprawd´ zrani∏ jej uczucia. Zrobi∏o mu si´ bardzo przykro, kiedy zda∏ sobie
spraw´, ˝e jego niepowa˝ny stosunek wielokrotnie zawstydzi∏ jego ˝on´.
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Przeprosi∏ jà i obieca∏, ˝e ju˝ wi´cej nie wprawi jej w zak∏opotanie. Dotrzyma∏
swojej obietnicy. Od tamtego czasu szczerze chwali∏ jà w obecnoÊci innych.

Mà˝ i ojciec, który zaanga˝owa∏ si´ w pornografi´, kiedy by∏ nastolatkiem, do tej
pory jej nie porzuci∏. By∏ zniech´cony, poniewa˝ nie wiedzia∏, w jaki sposób
móg∏by si´ zmieniç. W koƒcu pomodli∏ si´ ˝arliwie o pomoc, ukorzy∏ si´ i zaczà∏
studiowaç ˝ycie i nauki Zbawiciela. Z czasem, gdy bardziej pojmowa∏
b∏ogos∏awieƒstwa ofiarowane poprzez ZadoÊçuczynienie Zbawiciela, zda∏ sobie
spraw´, ˝e mo˝liwa jest zmiana jego zachowania. Dostrzeg∏, ˝e na∏óg niszczy∏ jego
samego, jego ma∏˝eƒstwo i jego rodzin´. Zrozumienie na nowo misji Jezusa
Chrystusa pozwoli∏o mu na dokonanie potrzebnych zmian i uratowanie
ma∏˝eƒstwa.

Podziel si´ nast´pujàcym stwierdzeniem, wyg∏oszonym przez Starszego Spencera
W. Kimballa, gdy s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów:

„Ka˝de wybaczenie jest warunkowe. Plaster musi byç tak szeroki jak rana. Post,
modlitwy i pokora muszà byç równe, a nawet wi´ksze ni˝ grzech. Potrzeba
skruszonego serca i pokornego ducha. Potrzeba ‘w∏osiennicy i popio∏u’. Potrzeba
∏ez i prawdziwej przemiany serca. Potrzebne jest uznanie grzechu, porzucenie z∏a,
wyznanie b∏´dów odpowiednio powo∏anym w∏adzom Pana. Potrzebna jest
zap∏ata za z∏o i potwierdzona, zamierzona zmiana tempa, kierunku i celu.
Warunki muszà byç kontrolowane, a towarzystwo skorygowane lub zmienione.
Trzeba wypraç szaty w celu ich wybielenia, wybraç nowy cel i poÊwi´ciç si´ ˝yciu
zgodnie ze wszystkimi prawami Boga. W skrócie, trzeba przezwyci´˝yç samego
siebie, grzech i Êwiat” (The Miracle of Forgiveness [1969], str. 353).

M´˝owie i ˝ony powinni staraç si´ wybaczaç sobie nawzajem.

Zauwa˝, ˝e oprócz szukania przebaczenia za nasze grzechy i b∏´dy, które
pope∏niliÊmy, sami musimy wybaczaç. Czasami mo˝emy poczuç si´ ura˝eni
drobnostkami, które robià inni ludzie, ale Pan przykaza∏ nam, abyÊmy sobie
nawzajem wybaczali. Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 64:8–10 i Ew.
Mateusza 6:14–15.

• W jaki sposób ma∏˝eƒstwa stajà si´ silniejsze, kiedy m´˝owie i ˝ony ch´tnie
wybaczajà sobie nawzajem?

Prezydent Gordon B. Hinckley udzieli∏ rady: „JeÊli ktoÊ piel´gnuje w swoim
sercu trujàcy wywar wrogoÊci wobec drugiej osoby, b∏agam was, abyÊcie
poprosili Pana o si∏´, ˝eby przebaczyç. Takie wyra˝enie pragnienia b´dzie
bardzo istotne w procesie waszej pokuty. Mo˝e to nie byç ∏atwe i byç mo˝e nie
nastàpi szybko. Lecz jeÊli b´dziecie szukaç tego pragnienia w szczeroÊci i
piel´gnowaç je, ono przyjdzie. […] W waszych sercach zagoÊci pokój, którego
nie mo˝na osiàgnàç w ˝aden inny sposób” (Ensign, czerw. 1991, str. 5; zob.
tak˝e Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika
kursu, str. 26).

• Dlaczego czasami trudno jest wybaczyç? (Przyk∏adowe odpowiedzi to: ludzie
bronià si´ przed zranieniem w przysz∏oÊci, myÊlà, ˝e wybaczanie to jest to samo
co akceptowanie krzywdzàcych zachowaƒ lub majà trudnoÊci z wybaczeniem
osobie, która oczekuje wybaczenia bez czynienia wysi∏ków, aby zmieniç swoje
obraêliwe zachowanie).

• Jakie sà niebezpieczeƒstwa tego, ˝e m´˝owie i ˝ony odmawiajà wybaczenia?

Lekcja 7: Uzdrawiajàca moc przebaczenia
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• W jaki sposób wybaczenie b∏ogos∏awi tych, którym si´ przebacza? W jaki sposób
uzyskanie przebaczenia ze strony innych mo˝e zmieniç niechciane zachowanie?

• W jaki sposób duch przebaczenia mo˝e b∏ogos∏awiç ˝ycie osoby, która wybacza?

Zasugeruj, ˝e jeÊli czujemy si´ pokrzywdzeni przez innych, powinniÊmy zadaç sobie
pytanie: jak Zbawiciel chcia∏by, ˝ebyÊmy zareagowali? Prezydent Howard W. Hunter,
czternasty Prezydent KoÊcio∏a, udzieli∏ rady: „Musimy bardziej myÊleç o rzeczach
Êwi´tych i zachowywaç si´ bardziej jak Zbawiciel oczekiwa∏by tego od Swoich
uczniów. PowinniÊmy przy ka˝dej sposobnoÊci pytaç siebie: ‘Co zrobi∏by Jezus?’, a
nast´pnie z wi´kszà odwagà post´powaç zgodnie z otrzymanà odpowiedzià” (w:
Conference Report, paêdz. 1994, str. 118 lub Ensign, list. 1994, str. 87).

Podziel si´ nast´pujàcà radà Prezydenta Josepha F. Smitha, szóstego Prezydenta
KoÊcio∏a:

„Wszyscy mamy swoje s∏aboÊci i wady. Czasami mà˝ widzi wady u swojej ˝ony i
karci jà za nie. Czasami ˝ona czuje, ˝e jej mà˝ nie dokona∏ w∏aÊciwego wyboru i
karci jego. Có˝ to daje? Czy wybaczenie nie jest lepsze? Czy mi∏osierdzie nie jest
lepsze? Czy mi∏oÊç nie jest lepsza? Czy nie lepiej jest nie mówiç o wadach, nie
powi´kszaç s∏aboÊci poprzez wielokrotne ich powtarzanie? Czy nie jest to lepsze?
I czy jednoÊç, która zosta∏a spojona mi´dzy wami i narodzinami dzieci i poprzez
zwiàzek nowego, wiecznego przymierza, nie b´dzie bezpieczniejsza, kiedy
przestaniecie wypominaç swoje s∏aboÊci i wady? Czy nie lepiej zostawiç je i nic o
nich nie mówiç — zakopaç je i mówiç jedynie o dobru, które znacie i czujecie do
siebie nawzajem, i tym samym zakopaç wzajemne wady i nie powi´kszaç ich. Czy
nie jest to lepsze?” („Sermon on Home Government”, Millennial Star, 25 stycz.
1912, str. 49–50).

Podsumowanie

Podziel si´ poni˝szym oÊwiadczeniem Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Co za ulga! Jakie pocieszenie! Jaka radoÊç! Ci, którzy sà obcià˝eni
wykroczeniami, smutkami i grzechami, mogà uzyskaç przebaczenie i zostaç
uleczeni i oczyszczeni, jeÊli zwrócà si´ do swojego Pana, b´dà si´ o Nim uczyç i
przestrzegaç Jego przykazaƒ. I my wszyscy, którzy musimy odpokutowaç za
codzienne z∏o i s∏aboÊci, mo˝emy podobnie mieç udzia∏ w tym cudzie” (The
Miracle of Forgiveness, str. 368).

Zgodnie z podszeptem Ducha z∏ó˝ Êwiadectwo na temat tego, ˝e pary ma∏˝eƒskie,
które wybaczajà swoje wzajemne niedociàgni´cia, doÊwiadczajà spokoju.
Jednoczà si´ bardziej i sà w stanie lepiej radziç sobie z wyzwaniami ma∏˝eƒskimi i
rodzicielstwem. Zach´ç uczestników, ˝eby piel´gnowali ducha wybaczenia w
swoich domach.

Odwo∏aj si´ do stron 25–27 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Od was jest wymagane, abyÊcie odpuÊcili” Prezydenta Gordona B.
Hinckleya. Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego
czytania i omawiania artyku∏ów znajdujàcych si´ w podr´czniku do studiowania.

Przypomnij uczestnikom, aby przynieÊli swoje podr´czniki do studiowania na
nast´pnà lekcj´.
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37

LEKCJA

8
GOSPODAROWANIE FINANSAMI
RODZINNYMI

Cel Pomóc uczestnikom kursu we wprowadzaniu bezpiecznych zasad
gospodarowania finansami w swoich domach.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad w niej
zawartych. Dodatkowo uwa˝nie przestudiuj artyku∏ „Sta∏oÊç poÊród zmian”
Prezydenta N. Eldona Tannera, na stronach 28–31, w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Zasady zawarte
w tym artykule sà g∏ównym tematem tej lekcji. W ramach przygotowania do
lekcji rozmyÊlaj nad tymi zasadami w ciàgu tygodnia. Staraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by dowiedzieç si´, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. Przypomnij im, by przynieÊli na zaj´cia swoje egzemplarze ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Podczas lekcji
b´dà musieli odwo∏ywaç si´ do artyku∏u Prezydenta Tannera.

4. JeÊli mo˝esz, przejrzyj broszurk´ One for the Money: Guide to Family Finance
(33293). Mo˝esz skorzystaç z niej w którejÊ cz´Êci lekcji.

5. JeÊli chcesz skorzystaç z dodatkowych materia∏ów êród∏owych ze strony 42,
przynieÊ na zaj´cia kartki papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego
uczestnika.

Proponowany 
przebieg lekcji W∏aÊciwe gospodarowanie finansami jest niezb´dnym elementem

szcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa.

PoproÊ par´ ma∏˝eƒskà, aby przesz∏a na Êrodek klasy (przemyÊl wybór osób, które
o to poprosisz). WyjaÊnij, ˝e zamierzasz pokazaç, jak pewna drobnostka mo˝e
wzmocniç ma∏˝eƒstwo lub doprowadziç je do powa˝nych k∏opotów. Nast´pnie
unieÊ w gór´ banknot.

Podaj go jednej z osób, które zaprosi∏eÊ na Êrodek klasy.

• Jak wp∏ywa na zwiàzek ma∏˝eƒski fakt, ˝e tylko mà˝ lub tylko ˝ona kontroluje
finanse rodzinne?

Gdy uczestnicy przedyskutujà t´ kwesti´, zabierz pieniàdze.

• Jak wp∏ywa na zwiàzek ma∏˝eƒski fakt, ˝e nikt nie kontroluje finansów
rodzinnych lub finanse kontroluje wierzyciel pobierajàcy odsetki od d∏ugu?

Gdy uczestnicy omówià t´ kwesti´, ponownie podaj banknot ma∏˝onkom. Niech
mà˝ potrzyma go w r´ku i poprosi ˝on´, ˝eby po∏o˝y∏a swojà r´k´ na jego d∏oni.
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WyjaÊnij, ˝e gospodarowanie pieni´dzmi nie jest najwa˝niejszym sposobem na
utrzymanie pe∏nego mi∏oÊci zwiàzku ma∏˝eƒskiego, jednak˝e, kiedy mà˝ i ˝ona
starajà si´ wspólnie zarzàdzaç swoimi finansami, jednoczy ich ten wa˝ny wysi∏ek,
by utrzymaç dom w porzàdku. Zapobiegajà te˝ trudnym wyzwaniom. Niektóre z
najpowa˝niejszych problemów w ma∏˝eƒstwie pojawiajà si´ wtedy, gdy finansami
zarzàdza si´ nieostro˝nie, bez dba∏oÊci o dobro rodziny.

• W jaki sposób wzmacnia si´ ma∏˝eƒstwo, kiedy mà˝ i ˝ona wspólnie zarzàdzajà
swoimi finansami?

M´˝owie i ˝ony powinni wspó∏pracowaç ze sobà, aby post´powaç zgodnie z
podstawowymi zasadami zarzàdzania pieni´dzmi.

PoproÊ uczestników, aby otworzyli ksià˝k´ pt. Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, na stronach 28-31. Niech przejrzà
artyku∏ zatytu∏owany „Sta∏oÊç poÊród zmian” i poszukajà „pi´ciu zasad stabilnoÊci
ekonomicznej” Prezydenta N. Eldona Tannera. Kiedy uczestnicy znajdà te zasady,
spisz je na tablicy.

Kiedy wypiszesz wszystkie pi´ç zasad na tablicy, skorzystaj z poni˝szych
materia∏ów w czasie dalszej dyskusji:

P∏açcie uczciwà dziesi´cin´.

PoproÊ uczestników, aby przeczytali poni˝sze stwierdzenie Prezydenta Tannera
(str. 29) w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu):

„P∏acenie dziesi´ciny to przykazanie — przykazanie z obietnicà. JeÊli b´dziemy
przestrzegaç tego przykazania, obiecano nam, ˝e b´dzie nam si´ ‘szcz´Êciç na
ziemi’. Na to szcz´Êcie sk∏ada si´ coÊ wi´cej ni˝ tylko dobra materialne — mo˝e to
byç równie˝ dobre zdrowie i jasnoÊç umys∏u. Jest to równie˝ jednoÊç w rodzinie i
rozwój duchowy. Mam nadziej´, ˝e ci z was, którzy obecnie nie p∏acà pe∏nej
dziesi´ciny, postarajà si´ znaleêç wiar´ i si∏´, aby to czyniç. JeÊli wywiàzujecie si´ z
tej powinnoÊci wobec Stworzyciela, znajdziecie wspania∏e, wielkie szcz´Êcie, które
jest znane tylko tym, którzy sà wierni temu przykazaniu” (w: Conference Report,
paêdz. 1979, str. 119 lub Ensign, list. 1979, str. 91)

• Czy p∏acenie dziesi´ciny przynios∏o b∏ogos∏awieƒstwa waszej rodzinie lub
innym, których znacie? Jakie?

P∏açcie uczciwà dziesi´cin´.

Wydawajcie mniej ni˝ zarabiacie.

Nauczcie si´ odró˝niaç potrzeby od zachcianek.

Stwórzcie bud˝et i ˝yjcie w jego granicach.

Bàdêcie uczciwi we wszystkich waszych sprawach
finansowych.
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Wydawajcie mniej, ni˝ zarabiacie.

PoproÊ uczestników, aby przeczytali poni˝sze stwierdzenie Prezydenta Tannera
(Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 29):

„Odkry∏em, ˝e nie da si´ zarobiç wi´cej, ni˝ mo˝na wydaç. Jestem przekonany, ˝e
to nie iloÊç zarobionych pieni´dzy, lecz panowanie nad nimi przynosi spokój
umys∏u. Pieniàdze mogà byç pos∏usznym s∏ugà, lecz tak˝e wymagajàcym
prze∏o˝onym. Ci, którzy budujà swój standard ˝ycia bazujàc na pozostawieniu
ma∏ej nadwy˝ki, majà swojà sytuacj´ pod kontrolà. Ci, którzy wydajà troch´
wi´cej, ni˝ zarabiajà, sami sà kontrolowani. Sà zniewoleni. Prezydent Heber J.
Grant powiedzia∏ pewnego razu: ‘JeÊli by∏aby tylko jedna rzecz, która przynosi
ludzkiemu sercu i rodzinie pokój i zadowolenie, by∏oby nià ˝ycie w granicach
w∏asnych Êrodków. A jeÊli by∏aby jedna rzecz, która rozbija, zniech´ca i razi,
by∏oby nià posiadanie d∏ugów i zobowiàzaƒ, których nie mo˝na sp∏aciç’ (Gospel
Standards, wyb. G. Homer Durham [1941], str. 111).

Zasada, która rzàdzi wydawaniem mniejszych kwot, ni˝ zarabiamy, jest prosta —
nazywamy jà ‘dyscyplinà’. Pr´dzej czy póêniej, w koƒcu wszyscy musimy nauczyç
si´ panowania nad sobà, naszymi apetytami i sk∏onnoÊcià do wydawania
pieni´dzy. Jak˝e b∏ogos∏awiony jest ten, który uczy si´ wydawaç mniej, ni˝
zarabia i odk∏ada niewielkie kwoty na czarnà godzin´” (zob. Conference Report,
paêdz. 1979, str. 119 lub Ensign, list. 1979, str. 81).

Mo˝esz przeczytaç poni˝sze stwierdzenie Prezydenta Gordona B. Hinckleya,
pi´tnastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„Nadszed∏ czas na uporzàdkowanie naszych domów.

Wielu naszych cz∏onków ˝yje na granicy swoich mo˝liwoÊci finansowych. W
rzeczywistoÊci niektórzy ˝yjà dzi´ki po˝yczkom. […]

Martwi mnie ogromna kwota kredytów, pochodzàcych ze sprzeda˝y ratalnej,
które cià˝à nad narodami, i tak˝e nad naszym ludem. […]

Zach´cam was: […] dbajcie o swojà kondycj´ finansowà. Nalegam, bàdêcie
powÊciàgliwi w wydatkach i w zakupach, aby uniknàç d∏ugów, na ile to mo˝liwe.
Sp∏açcie wasze po˝yczki jak najszybciej i uwolnijcie si´ spod tego jarzma” (w:
Conference Report, paêdz. 1998; str. 70, 72 lub Ensign, list. 1998, str. 53–54).

• W jaki sposób d∏ug nas zniewala?

• Jakie metody pomog∏y ci wyjÊç z d∏ugu lub zapobiec zaciàganiu d∏ugu? Co
zrobi∏eÊ, aby zaoszcz´dziç troch´ zarobionych przez ciebie pieni´dzy?

Nauczcie si´ odró˝niaç potrzeby od zachcianek.

Niech uczestnicy przeczytajà poni˝szà wypowiedê Prezydenta Tannera (Ma∏˝eƒstwo
i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 30):

„Zbytnia pob∏a˝liwoÊç finansowa i kiepskie zarzàdzanie pieni´dzmi bardzo
obcià˝a zwiàzki ma∏˝eƒskie. Wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç problemów ma∏˝eƒskich ma
swoje korzenie w ekonomii — albo w niewystarczajàcych dochodach, albo w
z∏ym zarzàdzaniu zarobionymi pieni´dzmi” (w: Conference Report, paêdz. 1979,
str. 119-120 lub Ensign, list. 1979, str. 81).

• Co mo˝emy zrobiç, ˝eby odró˝niç potrzeby od zachcianek? Dlaczego jest to
niezb´dne, aby m´˝owie i ˝ony razem podejmowali takie decyzje?

Lekcja 8: Gospodarowanie finansami rodzinnymi
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Stwórzcie bud˝et i ˝yjcie w jego granicach.

WyjaÊnij, ˝e bez wzgl´du za zasobnoÊç Êrodków, ka˝de ma∏˝eƒstwo powinno
wspó∏pracowaç przy tworzeniu rodzinnego bud˝etu. Bud˝et to plan dochodów i
wydatków przewidywanych w okreÊlonym czasie. Dzi´ki niemu rodziny
kontrolujà proporcje wydatków wzgl´dem dochodów. Pary ma∏˝eƒskie powinny
omawiaç swój bud˝et, okreÊlajàc swoje potrzeby, pragnienia i cele finansowe. Na
przyk∏ad, po oszacowaniu dochodów przewidzianych na nast´pne dwa tygodnie,
ma∏˝eƒstwo mo˝e okreÊliç, ile pieni´dzy wyda w poszczególnych kategoriach,
takich jak: dziesi´cina i inne datki na KoÊció∏, oszcz´dnoÊci, ˝ywnoÊç, kredyt
hipoteczny lub czynsz. Podczas tego dwutygodniowego okresu zapisujà wszystkie
swoje dochody i wydatki. Naradzajà si´ wspólnie przed zrobieniem du˝ych
zakupów czy wykonaniem innych posuni´ç, które mogà mieç wp∏yw na ustalony
ju˝ bud˝et. Po okresie dwóch tygodni mogà porównaç swój rzeczywisty przychód
i wydatki z planem poczàtkowym.

Aby pomóc uczestnikom sporzàdziç bud˝et, poka˝ im przyk∏ad, który znajduje si´
na str. 32 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu.

PoproÊ uczestników, aby przeczytali poni˝szà wypowiedê Prezydenta Tannera
(Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 31):

„W ciàgu wieloletniego przeprowadzania wywiadów zauwa˝y∏em, ˝e zbyt wielu
ludzi nie ma nadajàcego si´ do zastosowania bud˝etu i nie starajà si´
podporzàdkowaç jego warunkom. Wielu ludzi myÊli, ˝e bud˝et ogranicza ich
wolnoÊç. Natomiast ludzie sukcesu nauczyli si´, ˝e bud˝et pozwala na prawdziwà
wolnoÊç finansowà” (w: Conference Report, paêdz. 1979, str. 121 lub Ensign, list.
1979, str. 82).

40
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Lekcja 8: Gospodarowanie finansami rodzinnymi
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Bàdêcie uczciwi we wszystkich waszych sprawach finansowych.

PoproÊ uczestników, aby przeczytali poni˝sze stwierdzenie Prezydenta Tannera
(Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 31):

„Idea∏ prawoÊci nigdy nie wyjdzie z mody. Odnosi si´ on do wszystkiego, co
robimy. Jako przywódcy i cz∏onkowie KoÊcio∏a powinniÊmy stanowiç najlepszy
przyk∏ad prawoÊci” (w: Conference Report, paêdz. 1979, str. 121 lub Ensign, list.
1979, str. 82).

• Dlaczego uczciwoÊç jest wa˝nà cz´Êcià wszystkich naszych poczynaƒ
finansowych? Dlaczego uczciwoÊç ma∏˝onków wobec siebie jest niezb´dna 
w kwestii rodzinnych finansów?

Bud˝et od do ——————————————
data

——————————————
data

PLANOWANY

PLANOWANE

FAKTYCZNY

FAKTYCZNE

DOCHÓD

WYDATKI

Zarobki lub wynagrodzenie po opodatkowaniu

Inne dochody

Suma dochodów

Dziesi´cina

Inne datki na KoÊció∏

Oszcz´dnoÊci d∏ugoterminowe

Oszcz´dnoÊci na nieprzewidziane sytuacje

˚ywnoÊç

Kredyt hipoteczny lub czynsz

Sta∏e op∏aty

Transport

Sp∏ata rat kredytów

Ubezpieczenie

Wydatki na leczenie

Ubrania

Inne

Inne

Inne

Suma wydatków
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Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e m´˝owie i ˝ony muszà wspó∏pracowaç przy zarzàdzaniu swoimi
finansami. PoproÊ uczestników, by zastanowili si´ nad tym, w jakim stopniu
kierujà si´ zasadami omówionymi podczas lekcji. Zach´ç ich, aby poczynili plany
ulepszenia gospodarowania swoimi pieni´dzmi.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o omówionych prawdach.

Odwo∏aj si´ do informacji na stronach 28–32 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki
rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do
przypomnienia sobie doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1)
wykorzystanie co najmniej jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do
wykorzystania” i (2) przeczytanie artyku∏u „Sta∏oÊç poÊród zmian” Prezydenta N.
Eldona Tannera. PodkreÊl, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze
wspólnej lektury i dyskusji na temat artyku∏ów z podr´cznika.

Dodatkowe 
materia∏y êród∏owe Przeglàd lekcji z cz´Êci A kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”

Ta lekcja koƒczy cz´Êç A kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”. JeÊli prowadzi∏eÊ
ca∏y kurs, mo˝esz przeprowadziç nast´pujàce çwiczenie:

Daj ka˝demu z uczestników kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ ich,
by poÊwi´cili trzy minuty na wypisanie doktryn i zasad, jakie zapami´tali z
pierwszych oÊmiu lekcji tego kursu. Niech podkreÊlà doktryny czy zasady, które
mia∏y dla nich najwi´ksze znaczenie. Zach´ç ich, aby przygotowali si´ na
omówienie niektórych pozycji, które podkreÊlili. JeÊli b´dà potrzebowali pomocy,
zajrzyj do spis treÊci na stronach V–VII tego podr´cznika lub do omówienie
ca∏ego kursu na stronach VII–VIII w ksià˝ce: Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu.

Po trzech minutach poproÊ ka˝dego z uczestników, by przeczyta∏ jeden punkt ze
swojej listy i wyjaÊni∏, dlaczego jest on dla niego szczególnie wa˝ny. Podsumuj
spostrze˝enia uczestników na tablicy i podkreÊl wa˝noÊç ka˝dej wypowiedzi.
Nast´pnie podziel si´ w∏asnymi spostrze˝eniami. JeÊli czas pozwoli, powtórz to
çwiczenie.

Podzi´kuj tym, których uczysz, za uczestnictwo w pierwszej cz´Êci tego kursu.
WyjaÊnij, ˝e druga cz´Êç tego kursu sk∏ada si´ z oÊmiu lekcji i mówi o tym, na
jakie sposoby rodzice mogà wzmacniaç swoje rodziny i cieszyç si´ ze swoich
obowiàzków. Zach´ç wszystkich uczestników do kontynuowania kursu.

42
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CZ¢Âå B 
WZMACNIANIE RODZIN

JEST OBOWIÑZKIEM RODZICÓW
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LEKCJA

9
„DZIECI SÑ DZIEDZICTWEM PANA”

Cel Przypomnieç uczestnikom kursu o tym, ˝e ziemscy rodzice, w chwili gdy z
radoÊcià witajà w swoich domach dzieci Ojca Niebieskiego, biorà na siebie
obowiàzek kochania ich, piel´gnowania, nauczania i prowadzenia ich ku ˝yciu
wiecznemu.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami zawartymi
w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad zawartych w
lekcji. W ramach przygotowania rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc
uczestnikom w stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. PoproÊ z wyprzedzeniem kilkoro dzieci z Organizacji Podstawowej, ˝eby
przysz∏y na poczàtek lekcji i zaÊpiewa∏y hymn „Bóg moim Ojcem jest” (Hymny
oraz pieÊni dla dzieci, str. 96). Ewentualnie przygotuj si´ do zaÊpiewania tej
piosenki z uczestnikami.

4. PoproÊ z wyprzedzeniem jednego lub dwóch uczestników, aby przygotowali
krótkie przemówienie o radoÊci, jakà dzieci wnoszà w ich ˝ycie. Zasugeruj, by w
czasie wypowiedzi podzielili si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, byÊ wiedzia∏, kto powinien wype∏niç to zadanie.

Proponowany 
przebieg lekcji Ojciec Niebieski powierza Swoje duchowe dzieci ziemskim rodzicom.

PoproÊ wyznaczone dzieci z Organizacji Podstawowej, aby zaÊpiewa∏y hymn „Bóg
moim Ojcem jest” (zob. „Przygotowanie”, punkt 3.). Zaraz po odÊpiewaniu
pieÊni, pozwól dzieciom wróciç na swoje zaj´cia w Organizacji Podstawowej. JeÊli
nie poprosi∏eÊ dzieci z Organizacji Podstawowej, zaÊpiewaj t´ pieÊƒ z
uczestnikami kursu.

• O jakich prawdach uczymy si´ z tej pieÊni?

• Czego uczy nas ta pieÊƒ o obowiàzkach rodziców? (Mo˝esz zwróciç uwag´ na
s∏owa refrenu: „Ze mnà idê i wskazuj drog´ / Powiedz, jak mam ˝yç / Naucz
mnie, co czyniç mam, / Bym z Bogiem znów móg∏ byç”).

Prezydent Gordon B. Hinckley, pi´tnasty Prezydent KoÊcio∏a, radzi∏: „Nigdy nie
zapominajcie, ˝e ci najmniejsi sà synami i córkami Boga, a wy sprawujecie nad
nimi piecz´. On by∏ rodzicem, zanim wy zostaliÊcie rodzicami i nie zrzek∏ si´
swoich praw rodzicielskich czy zainteresowania Swoimi dzieçmi. Teraz kochajcie
je, opiekujcie si´ nimi. Ojcowie, panujcie nad swojà irytacjà, nie tylko teraz, ale
i przez wszystkie nadchodzàce lata. Matki, panujcie nad swoim g∏osem, mówcie
ciszej. Wychowujcie swoje dzieci z mi∏oÊcià, troskliwoÊcià i w karnoÊci przed
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Panem. Troszczcie si´ o swoje maleƒstwa. Powitajcie je z radoÊcià w swoich
domach, piel´gnujcie je i kochajcie je z ca∏ego waszego serca” („Excerpts from
Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley”, Ensign, lip. 1997, str. 73).

Starszy M. Russel Ballard z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „Ka˝dy
cz∏owiek jest duchowym dzieckiem Boga i mieszka∏ z Ojcem Niebieskim, zanim
przyszed∏ na ziemi´. Powierza On Swoje duchowe dzieci ziemskim rodzicom,
którzy dajà im Êmiertelne cia∏a poprzez cud fizycznych narodzin. Bóg obdarza
rodziców uÊwi´conà sposobnoÊcià, a zarazem obowiàzkiem okazywania
mi∏oÊci, ochrony, nauki i wychowywania dzieci w Êwietle i prawdzie, ˝eby
mog∏y pewnego dnia, dzi´ki zadoÊçuczynieniu i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, powróciç do obecnoÊci Ojca” (w: Conference Report, kwiec. 1991,
str. 104 lub Ensign, maj 1991, str. 78).

• W jaki sposób ta wiedza i jej rozumienie powinny wp∏ynàç na sposób
traktowania dzieci przez rodziców?

Przeczytaj nast´pujàcà rad´, jakiej udzieli∏ Biskup Robert D. Hales, podczas gdy
s∏u˝y∏ jako Przewodniczàcy Biskup: „Na wiele sposobów ziemscy rodzice
reprezentujà Ojca Niebieskiego w procesie wychowywania, kochania, nauczania
dzieci i dbania o nie. Dzieci w naturalny sposób uwa˝ajà rodziców za wzór cech
charakteru Ojca Niebieskiego. A gdy ju˝ kochajà, darzà szacunkiem swoich
ziemskich rodziców i ufajà im, cz´sto nieÊwiadomie rozwijajà te same uczucia
wobec swojego Ojca w Niebie” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 10 lub
Ensign list. 1993, str. 9).

PoproÊ uczestników, by zastanowili si´ nad tym, jaki wp∏yw mo˝e mieç postawa i
post´powanie rodziców na uczucia dzieci wzgl´dem Ojca Niebieskiego.

Rodzice powinni staraç si´ zaspokajaç indywidualne potrzeby 
ka˝dego dziecka.

WyjaÊnij, ˝e ka˝de dziecko ma swoje w∏asne pragnienia, talenty i potrzeby. Wa˝ne
jest to, by rodzice dà˝yli do zrozumienia indywidualnych zdolnoÊci i potrzeb
ka˝dego dziecka.

Wiele dzieci znaczàco ró˝ni si´ od rodziców. Mogà one mieç odmienne
usposobienie, zalety i wady. Te ró˝nice mogà frustrowaç rodziców, gdy odkryjà, ˝e
prowadzenie dzieci przez doÊwiadczenia, których sami nigdy nie prze˝yli, mo˝e
byç trudne. Ale powinni pami´taç, ˝e Ojciec Niebieski powierzy∏ im te konkretne
dzieci, i ˝e podpowie im, jak prowadziç ka˝de z dzieci, by w pe∏ni wykorzysta∏o
swój boski potencja∏. Siostra Michaelene P. Grassli, by∏a generalna prezydent
Organizacji Podstawowej, powiedzia∏a:

„Musimy odkryç, kim naprawd´ sà nasze dzieci. Musimy wiedzieç, co je
interesuje, co je martwi i co by zrobi∏y, gdyby ich najszczersze marzenia si´
spe∏ni∏y. Niemal zawsze ich najskrytsze marzenia sà wspania∏e. Mo˝emy pozwoliç
dzieciom, aby by∏y sobà i nie oczekiwaç tego, ˝e b´dà kopià swoich rodziców.
Dostarczaj im zró˝nicowane doÊwiadczenia, ˝eby mog∏y odkryç, co je interesuje, a
nast´pnie wspieraj te zainteresowania i talenty — nawet jeÊli one sà inne ni˝
twoje” („Teaching Our Children”, Ensign, kwiec. 1994, str. 62).

• Dlaczego jest to wa˝ne, aby rodzice zrozumieli indywidualne cechy charakteru
i potrzeby ka˝dego ze swoich dzieci?
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• Jakà szkod´ mo˝e przynieÊç zmuszanie dzieci do zaj´ç czy doÊwiadczeƒ, które
sà sprzeczne z ich indywidualnymi talentami i zainteresowaniami?

• Co mogà robiç rodzice, aby piel´gnowaç talenty i zdolnoÊci ka˝dego ze swoich
dzieci?

Aby pomóc uczestnikom zrozumieç t´ zasad´, poproÊ ich, by wymienili, jakie
ró˝nice, w obr´bie tej samej rodziny, mogà pojawiç si´ pomi´dzy poszczególnymi
dzieçmi a tak˝e dzieçmi i rodzicami. Uczestnicy mogà opieraç si´ na w∏asnym
doÊwiadczeniu rodzicielskim lub na doÊwiadczeniach zwiàzanych ze swoimi
rodzicami i rodzeƒstwem. Zapisz ich pomys∏y na tablicy. Nast´pnie omówcie
okreÊlone talenty i cechy charakteru wymienione na liÊcie. Nawiàzuj do
okreÊlonych talentów czy cech poprzez zadawanie nast´pujàcych pytaƒ:

• Co rodzice mogliby zrobiç, aby zach´ciç dziecko do dalszego rozwijania tego
talentu?

• JeÊli dziecko posiada danà cech´ charakteru, co rodzice mogliby zrobiç, aby
sta∏o si´ kochajàce i uprzejme?

• W jaki sposób dziecko z tym talentem mog∏oby w∏àczyç si´ w domowy wieczór
rodzinny?

Zauwa˝, ˝e rodzice, którzy rozumiejà zdolnoÊci i cechy ka˝dego dziecka, sà w
stanie lepiej utrzymywaç w karnoÊci swoje dzieci. PoproÊ uczestników o
przeczytanie nast´pujàcej rady Starszego Jamesa E. Fausta, której udzieli∏ podczas
swojej s∏u˝by w Kworum Dwunastu Aposto∏ów (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 50).

„Jednym z najtrudniejszych zadaƒ rodzicielskich jest narzucenie dzieciom
odpowiedniej dyscypliny. Wychowywanie dzieci jest kwestià bardzo indywidualnà.
Ka˝de dziecko jest inne i jedyne w swoim rodzaju. To, co sprawdza si´ w przypadku
jednego dziecka, mo˝e byç bezu˝yteczne w przypadku innego. Nie wiem, czy ktoÊ
jest na tyle màdry, by powiedzieç, jaki sposób utrzymania dzieci w karnoÊci jest
zbyt rygorystyczny, a jaki — zbyt ∏agodny. Wiedzà to tylko rodzice, którzy
najbardziej kochajà swoje dzieci. Jest to kwestia rozeznania, które przychodzi
poprzez modlitw´. Z pewnoÊcià istnieje nadrz´dna i podstawowa zasada, która
mówi, ˝e motywacjà dla dyscypliny musi byç w wi´kszym stopniu mi∏oÊç ni˝ kara”
(w: Conference Report, paêdz. 1990, str. 41 lub Ensign, list. 1990, str. 34).

• Jakie doÊwiadczenia pomog∏y ci zrozumieç, ˝e utrzymywanie dzieci w karnoÊci
musi odbywaç si´ stosownie do potrzeb dziecka i okolicznoÊci?

Dzieci majà prawo do pe∏nych mi∏oÊci zwiàzków ze swoimi rodzicami.

Zauwa˝, ˝e jednà z najwa˝niejszych rzeczy, którà mogà zrobiç rodzice w swoich
domach, jest zapewnienie atmosfery mi∏oÊci, przyjaêni i szcz´Êcia. Podziel si´
nast´pujàcym stwierdzeniem:

Kiedy Starszy Gordon B. Hinckley s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
powiedzia∏: „Jak˝e szcz´Êliwe, jak b∏ogos∏awione jest dziecko, które odczuwa
mi∏oÊç swoich rodziców. To ciep∏o i ta mi∏oÊç wydadzà s∏odki owoc w latach, które
nadejdà” (w: Conference Report, paêdz. 1978, str. 25 lub Ensign, list. 1978, str. 18).

Starszy Marlin K. Jensen z Kworum Siedemdziesiàtych powiedzia∏: „Podobnie jak
wiele innych naprawd´ cennych potrzeb, nasze pragnienie przyjaêni najlepiej

Lekcja 9: „Dzieci sà dziedzictwem Pana”
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zaspokoi dom. JeÊli nasze dzieci sà otoczone przyjaênià w rodzinie, ze strony
rodzeƒstwa i rodziców, nie b´dà rozpaczliwie szukaç akceptacji poza domem” (w:
Conference Report, kwiec. 1999, str. 81 lub Ensign maj 1999, str. 64).

• Jakie doÊwiadczenie zapami´tane z waszego dzieciƒstwa pomog∏o wam poczuç si´
kochanym? W jaki sposób to uczucie mi∏oÊci wp∏yn´∏o na wasze póêniejsze ˝ycie?

• Co mogà robiç rodzice w domu, aby dzieci wiedzia∏y, ˝e oni je kochajà?

Zauwa˝, ˝e dobre porozumienie jest podstawà pe∏nej mi∏oÊci relacji pomi´dzy
rodzicami a dzieçmi. Starszy M. Russell Ballard radzi∏: „Nie ma nic wa˝niejszego w
relacjach pomi´dzy cz∏onkami rodziny ni˝ otwarta, szczera komunikacja. Jest to
szczególnie wa˝ne, gdy rodzice uczà swoje dzieci zasad i wzorców ewangelii.
Umiej´tnoÊç rozmowy z m∏odzie˝à — i co chyba wa˝niejsze, umiej´tnoÊç
s∏uchania jej — jest podstawà, na której buduje si´ dobre relacje. Czasem samo
spojrzenie czy odruch serca mówi wi´cej ni˝ s∏owa” (w: Conference Report,
kwiec. 1999, str. 114 lub Ensign, maj 1999, str. 86–87).

• Co mogà uczyniç rodzice, aby dobrze porozumiewaç si´ z dzieçmi? (Poni˝ej
znajduje si´ lista odpowiedzi, które mogà si´ pojawiç).

a. Bàdêcie nieznu˝onymi s∏uchaczami. JeÊli zaistnieje taka potrzeba,
powtarzajcie to, co zrozumieliÊcie z wypowiedzi dzieci. One przekonajà si´,
˝e naprawd´ je s∏uchacie, a wy b´dziecie pewni, ˝e dobrze je zrozumieliÊcie.

b. Sp´dzajcie czas z dzieçmi i s∏uchajcie je, nawet gdy sà bardzo ma∏e, jeszcze
zanim zacznà mówiç.

c. Interesujcie si´ ich pomys∏ami.
d. Stwarzajcie okazje do rozmów podczas posi∏ków.
e. PoÊwi´çcie im czas, rozmawiajcie z nimi w cztery oczy.

Aby zaakcentowaç wa˝noÊç tego, ˝e rodzice powinni sp´dzaç czas z ka˝dym ze
swoich dzieci, sam na sam, podziel si´ poni˝szà radà Starszego Roberta D.
Halesa z Kworum Dwunastu Aposto∏ów: „Sp´dzajcie czas sam na sam ze
[swoimi] dzieçmi, pozwólcie im wybraç zaj´cie i temat rozmowy. Niech nic nie
odwraca waszej uwagi” (w: Conference Report, kwiec. 1999, str. 41 lub Ensign,
maj 1999, str. 33).

Wi´cej pomys∏ów dotyczàcych zasad dobrej komunikacji znajdziesz na stronach
25–27 w lekcji 5.

Molestowanie dzieci jest obrazà Boga.

Przeczytaj z uczestnikami fragment z Ew. Mateusza 18:6. WyjaÊnij, ˝e rodzice
nigdy i w ˝aden sposób nie mogà molestowaç swoich dzieci.

• Jakie formy przybiera molestowanie dzieci? (Mo˝esz wypisaç odpowiedzi
uczestników na tablicy. WÊród odpowiedzi mogà byç opisane ni˝ej
wymienione sytuacje).

a. Gwa∏towny wybuch gniewu
b. Krzyki
c. Groêby
d. NapaÊç fizyczna
e. Ka˝de zbli˝enie seksualne lub niew∏aÊciwy dotyk
f. Deprecjonujàce uwagi
g. Brak czu∏oÊci
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h. Nara˝enie na kontakt z niew∏aÊciwymi filmami, ˝artami, s∏ownictwem,
czasopismami czy materia∏em internetowym

i. Nara˝enie na nieprzyzwoite treÊci
j. Zaniedbywanie, w∏àczajàc w to brak opieki medycznej, niewystarczajàcà

opiek´ czy brak dyscypliny

• W jaki sposób te zachowania krzywdzà dzieci?

Po omówieniu tych pytaƒ wyjaÊnij, ˝e doroÊli, którzy byli êle traktowani w
dzieciƒstwie, czasem traktujà swoje dzieci w taki sam negatywny sposób, nie
zdajàc sobie sprawy, jak krzywdzàce jest ich zachowanie. Czasem mogà czuç, ˝e
sami nie sà w stanie zmieniç swojego zachowania. PodkreÊl, ˝e ludzie
zachowujàcy si´ agresywnie mogà zmieniç swoje zachowanie, jeÊli z pokorà b´dà
szukaç pomocy i przewodnictwa Pana.

Ci, którzy chcà pomocy w zrozumieniu i zmianie swojego agresywnego
zachowania, mogà zwróciç si´ do swojego biskupa. On b´dzie w stanie im
doradziç. Mo˝e równie˝ zaleciç im skorzystanie z LDS Family Services (S∏u˝ba
Rodzinie ÂwDO) lub organizacji spo∏ecznych, które zapewniajà pomoc b´dàcà w
zgodzie z normami KoÊcio∏a.

Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 121:41–44.

• W jaki sposób ten fragment dotyczy sposobu wychowywania dzieci przez
rodziców?

Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏ jako doradca w Radzie Prezydenta
KoÊcio∏a:

„Dzieci nie potrzebujà bicia. Potrzeba im mi∏oÊci i wsparcia. Potrzeba im ojców,
do których mogà si´ zwróciç z szacunkiem, a nie ze strachem. Przede
wszystkim, potrzeba im przyk∏adu. […]

Usilnie prosz´ […] o ocalenie dzieci. Zbyt wiele z nich doÊwiadcza bólu i
strachu, w samotnoÊci i rozpaczy. Dzieciom potrzeba Êwiat∏a s∏onecznego.
Potrzeba im szcz´Êcia. Potrzebujà mi∏oÊci i wychowania. Potrzeba im dobroci,
pokrzepienia i czu∏oÊci. Ka˝dy dom, bez wzgl´du na jego wartoÊç jako
budynku, mo˝e byç Êrodowiskiem pe∏nym mi∏oÊci, które b´dzie Êrodowiskiem
dla zbawienia” (w: Conference Report, paêdz. 1994, str. 74–75 lub Ensign, list.
1994, str. 54).

Drugi Prezydent KoÊcio∏a, Brigham Young, naucza∏:

„Wychowujcie swoje dzieci w mi∏oÊci i bogobojnoÊci; bierzcie pod uwag´ ich
sk∏onnoÊci oraz temperament i zgodnie z tym post´pujcie, nigdy nie
pozwalajàc sobie na robienie im wymówek pod wp∏ywem emocji; nauczcie je
kochaç was, a nie baç si´” (Discourses of Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe
[1954], str. 207).

Dzieci wnoszà wielkà radoÊç w ˝ycie swoich rodziców.

PodkreÊl wag´ tego, by rodzice pami´tali o swoich powa˝nych, Êwi´tych
obowiàzkach, lecz tak˝e o wa˝noÊci zastanowienia si´ nad tym, ile radoÊci w ich
˝ycie wnoszà dzieci. Kiedy Starszy James. E. Faust s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, zaobserwowa∏, ˝e „chocia˝ przed cz∏owiekiem stoi niewiele wyzwaƒ
wi´kszych ni˝ bycie dobrym rodzicem, to równie˝ niewiele jest rzeczy, które

Lekcja 9: „Dzieci sà dziedzictwem Pana”
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mogà przynieÊç wi´kszà radoÊç” (w: Conference Report, paêdz, 1990, str. 40 lub
Ensign, list. 1990, str. 32; zob. tak˝e Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu, str. 49).

PoproÊ wyznaczonych uczestników, by krótko opowiedzieli o radoÊci, jakà dzieci
wnoszà w ich ˝ycie (zob. „Przygotowanie”, punkt 4.). JeÊli czas pozwoli, mo˝esz
podzieliç si´ swoimi uczuciami na temat radoÊci, jakà wnios∏y dzieci w twoje ˝ycie.

Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e dzieci sà darem od naszego Ojca Niebieskiego. Jak to powiedzia∏
Psalmista: „Oto dzieci sà darem Pana” (Ks. Psalmów 127:3). Kiedy ziemscy rodzice
z radoÊcià przyjmujà dzieci Ojca Niebieskiego do swoich domów, jednoczeÊnie
biorà na siebie obowiàzek kochania ich, otaczania opiekà, nauczania ich i
prowadzenia ku ˝yciu wiecznemu.

Odwo∏aj si´ do stron 35–39 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Najdro˝sze dzieci — darem Boga” Prezydenta Thomasa S. Monsona.
PodkreÊl, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà odnieÊç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i
rozwa˝ania artyku∏ów z podr´cznika do studiowania.

Zach´ç uczestników, by na nast´pnà lekcj´ przynieÊli podr´czniki do studiowania.

Dodatkowe 
materia∏y êród∏owe Informacje dotyczàce potrzeb uczestników nie b´dàcych w tradycyjnie

pojmowanej sytuacji rodzinnej

W celu zwrócenia uwagi na uczestników, którzy nie sà w tradycyjnie pojmowanej
sytuacji rodzinnej, przeczytaj jednà lub wi´cej z poni˝szych wypowiedzi:

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów wyjaÊni∏: „Ka˝da dusza,
której z powodów naturalnych lub innych nie by∏y dane b∏ogos∏awieƒstwa
ma∏˝eƒstwa i rodzicielstwa lub która nie ze swojej winy musi sama wychowywaç
dzieci i pracowaç, aby je utrzymaç, taka dusza nie b´dzie pozbawiona ˝adnego
b∏ogos∏awieƒstwa w wiecznoÊci — pod warunkiem, ˝e b´dzie przestrzegaç
przykazaƒ. Prezydent Lorenzo Snow [piàty Prezydent KoÊcio∏a] obieca∏: ’To jest
pewne i bezdyskusyjne’” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 30 lub Ensign,
list. 1993, str. 23).

Harold B. Lee, jedenasty Prezydent KoÊcio∏a powiedzia∏: „[Kobiety], które nie
mia∏yÊcie b∏ogos∏awieƒstwa bycia ˝onà i matkà w tym ˝yciu — a które w swym
sercu mówicie: Mog∏abym to zrobiç, zrobi∏abym to lub da∏abym, gdybym mia∏a,
lecz nie mog´, bo nie mam — Pan pob∏ogos∏awi wam, jakbyÊcie tak uczyni∏y, a
Êwiat, który nadejdzie, zrekompensuje tym, których serca pragnà prawych rzeczy”
(„Maintain Your Place As a Woman”, Ensign, luty 1972, str. 56).

Starszy Gene R. Cook z Kworum Siedemdziesiàtych wyjaÊni∏: „Czasami w
rodzinie, z powodu Êmierci lub rozwodu, jest tylko jeden rodzic. Czasem tylko
jedno z rodziców jest cz∏onkiem KoÊcio∏a. Czasami jedno z rodziców jest mniej
aktywne od drugiego. Niemniej, jeden uduchowiony rodzic mo˝e z sukcesem
wychowywaç rodzin´ w Panu. Niektórzy z najlepszych znanych mi m´˝czyzn i
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kobiet pochodzà z takich rodzin. Niech Pan zawsze b∏ogos∏awi te dobre matki i
ojców, którym mo˝e si´ wydawaç, ˝e muszà robiç to ‘sami’, jednak naprawd´
wychowujà swoje dzieci pod przewodnictwem Pana” (Raising Up a Family to the
Lord [1993], str. XV).

Lekcja 9: „Dzieci sà dziedzictwem Pana”
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LEKCJA

10
UÂWI¢CONE ROLE

OJCÓW I MATEK
Cz´Êç 1: Rola ojca

Cel Pomóc uczestnikom w zrozumieniu, w jaki sposób ojcowie wype∏niajà swoje
Êwi´te role oraz w jaki sposób ojcowie i matki, jako równi partnerzy, mogà
pomagaç sobie nawzajem.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami zawartymi
w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym podr´czniku).

2. RozmyÊlaj nad naukami i zasadami wypisanymi w podtytu∏ach lekcji. W ciàgu
tygodnia zastanów si´ nad metodami, przy pomocy których nauczaç b´dziesz
tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o przewodnictwo Ducha, kiedy b´dziesz
decydowa∏ o tym, jakie wartoÊci powinieneÊ podkreÊliç, aby wyjÊç naprzeciw
potrzebom uczestników.

3. Przypomnij im, by przynieÊli na zaj´cia ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu.

Proponowany 
przebieg lekcji Ojcowie i matki powinni wspólnie dzia∏aç dla zapewnienia ka˝demu ze

swoich dzieci tarczy wiary.

Napisz na tablicy Tarcza wiary. Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza
27:15, 17.

• W jaki sposób wiara mo˝na byç podobna do tarczy?

Przeczytaj poni˝sze stwierdzenie Prezydenta Boyda K. Packera, z czasów, gdy
pe∏ni∏ obowiàzki Prezydenta Kworum Dwunastu Aposto∏ów. PoproÊ uczestników,
by uwa˝ne go wys∏uchali, aby zrozumieli, dlaczego dzieci powinny otrzymaç
„tarcz´ wiary” w domu.

„Plan naszego Ojca wymaga, by tarcza wiary powsta∏a w rodzinie, i tam si´
wzmacnia∏a, tak samo, jak i ˝ycie rodzinne. Nie ma dwóch dok∏adnie takich
samych tarcz. Ka˝da musi byç wykonana r´cznie, by sprosta∏a indywidualnym
cechom.

Zgodnie z planem przygotowanym przez Ojca, m´˝czyzna i kobieta, pracujàc
razem, dajà ka˝demu z dzieci tarcz´ wiary, tak dopasowanà do jego potrzeb i
mo˝liwoÊci, by nie mo˝na by∏o jej Êciàgnàç ani przeszyç tymi ognistymi
strza∏ami.

Potrzebna jest do tego si∏a ojca, aby wykuç jà z metalu, a tak˝e delikatne d∏onie
matki, aby jà wypolerowaç i dopasowaç. Czasami pozostaje tylko jeden rodzic.
Jest to wtedy trudne, ale wykonalne.

W KoÊciele mo˝emy uczyç o tym, z jakich materia∏ów jest zrobiona tarcza wiary. A
sà to: oddawanie czci, odwaga, czystoÊç moralna, pokuta, wybaczenie, wspó∏czucie.
W koÊciele mo˝emy nauczyç si´, jak je gromadziç i dopasowaç do siebie. Ale
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rzeczywisty proces tworzenia i dopasowywania tarczy wiary dokonuje si´ w gronie
rodzinnym. W przeciwnym razie mo˝e si´ ona poluzowaç i odpaÊç w czasie
kryzysu” (w: Conference Report, kwiec. 1995, str. 8 lub Ensign, maj 1995, str. 8).

• Czego mo˝emy si´ dowiedzieç z tego stwierdzenia na temat ról ojców i matek?

PoproÊ uczestników, aby zajrzeli do dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla
Êwiata”, na stronie IV w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu (zob. tak˝e stron´ VIII w tym podr´czniku).
Przeczytaj z nimi poni˝sze zasady z siódmego akapitu Proklamacji:

„Wed∏ug boskiego zamys∏u, ojcowie majà przewodniczyç swoim rodzinom w
mi∏oÊci i prawoÊci, i sà odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom
niezb´dnych Êrodków do ˝ycia i ochrony. G∏ównym obowiàzkiem matek jest
dba∏oÊç o duchowy i fizyczny rozwój dzieci. W tych Êwi´tych obowiàzkach,
ojcowie i matki, sà zobowiàzani pomagaç sobie wzajemnie, jako równi partnerzy.
Niepe∏nosprawnoÊç, Êmierç lub inne okolicznoÊci mogà wymagaç przystosowania
do konkretnej sytuacji”.

WyjaÊnij, ˝e ta lekcja i lekcja 11. dotyczà Êwi´tych ról ojców i matek. Mimo ˝e
jedna lekcja skupia si´ na rolach ojców, a nast´pna dotyczy matek, obie odnoszà
si´ do obojga rodziców, którzy „sà zobowiàzani pomagaç sobie wzajemnie, jako
równi partnerzy”. Lekcje te sà równie˝ przydatne dla tych samotnych rodziców,
którzy z pomocà Pana robià wszystko, co w ich mocy, aby wype∏niaç obie role.

Ojcowie majà przewodziç z mi∏oÊcià i w prawy sposób.

PoproÊ uczestników, by skupili si´ na poni˝szym stwierdzeniu z proklamacji na
temat rodziny: „Wed∏ug boskiego zamys∏u, ojcowie majà przewodniczyç swoim
rodzinom w mi∏oÊci i prawoÊci”. WyjaÊnij, ˝e s∏owo przewodziç oznacza:
prowadziç, kierowaç i wziàç odpowiedzialnoÊç za dobrobyt rodziny.

PodkreÊl, ˝e m´˝czyzna, wype∏niajàc swój obowiàzek przewodnictwa w domu,
pracuje wspólnie ze swojà ˝onà. Howard W. Hunter, czternasty Prezydent
KoÊcio∏a, udzieli∏ takiej rady: „M´˝czyzna posiadajàcy kap∏aƒstwo uwa˝a swojà
˝on´ za partnera w przewodzeniu domowi i rodzinie, z pe∏nà wiedzà i ca∏kowitym
udzia∏em we wszystkich decyzjach, które sà z tym zwiàzane. […] Poprzez boskie
wyznaczenie, obowiàzek przewodniczenia w domu spoczywa na posiadaczu
kap∏aƒstwa (zob. Moj˝esz 4:22). Pan wyznaczy∏ ˝on´, aby by∏a towarzyszkà dla
m´˝czyzny — oznacza to towarzysza równego i niezb´dnego w ca∏kowitym
partnerstwie. Sprawowanie przewodnictwa w prawy sposób wymaga wspólnego
wzi´cia odpowiedzialnoÊci przez m´˝a i ˝on´ — razem dzia∏acie z wiedzà i
[bierzecie] udzia∏ we wszystkich sprawach rodziny. M´˝czyzna dzia∏ajàcy
samodzielnie lub nie zwa˝ajàcy na uczucia i rady swojej ˝ony, dotyczàce
kierowania rodzinà, sprawuje niesprawiedliwe zwierzchnictwo” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, str. 68 lub Ensign, list. 1994, str. 50–51).

Dwunasty Prezydent KoÊcio∏a, Spencer W. Kimball, naucza∏, ˝e ojcowie „muszà
przewodziç tak, jak Jezus Chrystus przewodzi Swojemu KoÊcio∏owi — w mi∏oÊci,
s∏u˝bie, z delikatnoÊcià i poprzez przyk∏ad” (w: Conference Report, kwiec. 1976,
str. 68 lub Ensign, maj 1976, str. 45).

• Dlaczego jest to wa˝ne, aby ojcowie przewodzili z mi∏oÊcià i w prawy sposób?

S∏u˝àc jako doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, Prezydent Gordon B.
Hinckley tak mówi∏ do ojców: „Do was nale˝y ten podstawowy i

Lekcja 10: UÊwi´cone role ojców i matek (Cz´Êç 1: Rola ojca)
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niezaprzeczalny obowiàzek: byç g∏owà rodziny. Nie jest to forma jakiejkolwiek
dyktatury czy niesprawiedliwego zwierzchnictwa. Jest to nakaz, aby ojcowie
zaspokajali potrzeby swoich rodzin. Te potrzeby to wi´cej ni˝ po˝ywienie,
ubranie i schronienie. Te potrzeby to prawe kierownictwo i nauczanie, zarówno
poprzez przyk∏ad, jak i polecenie, a wszystko to oparte na bazie zasad
uczciwoÊci, prawoÊci, s∏u˝by, poszanowania praw innych i zrozumienia, ˝e
jesteÊmy odpowiedzialni za to, co czynimy w tym ˝yciu, nie tylko sobie
nawzajem, lecz tak˝e Bogu w Niebie, który jest naszym Wiecznym Ojcem” (w:
Conference Report, paêdz. 1993, str. 78–79 lub Ensign, list. 1993, str. 60).

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Zach´cam was bracia, abyÊcie
pami´tali, ˝e kap∏aƒstwo jest jedynie prawà w∏adzà. Zdobàdêcie szacunek i
zaufanie waszych dzieci, budujàc z nimi pe∏en mi∏oÊci zwiàzek” (w: Conference
Report, paêdz. 1994, str. 69 lub Ensign, list. 1994, str. 51).

Aby pomóc uczestnikom zrozumieç, co muszà zrobiç ojcowie, aby duchowo
przewodziç swoim dzieciom, poproÊ ich o przejrzenie strony 41 w ksià˝ce
Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu. Wraz
z uczestnikami przeczytaj i omów poni˝sze stwierdzenie Ezry Tafta Bensona,
trzynastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„Pozwólcie, ˝e z mi∏oÊcià w sercu, którà darz´ ojców w Izraelu, zasugeruj´ dziesi´ç
konkretnych sposobów, na jakie ojcowie mogà sprawowaç duchowe
przewodnictwo nad swoimi dzieçmi:

1. Udzielajcie b∏ogos∏awieƒstwa ojcowskiego swoim dzieciom. Chrzcijcie i
konfirmujcie swoje dzieci. Ustanawiajcie waszych synów do kap∏aƒstwa.
[Wydarzenia te] stanà si´ wa˝nymi duchowymi doÊwiadczeniami w ˝yciu
waszych dzieci.

2. OsobiÊcie sprawujcie kierownictwo nad modlitwami rodzinnymi, codziennym
czytaniem pism Êwi´tych i nad domowymi wieczorami rodzinnymi. Dzi´ki
osobistemu zaanga˝owaniu, uÊwiadomicie waszym dzieciom, jak wa˝ne sà te
poczynania.

3. Ilekroç jest to mo˝liwe, ucz´szczajcie na spotkania koÊcielne razem jako
rodzina. Rodzinne oddawanie czci pod waszym przewodnictwem ma zasadnicze
znaczenie dla duchowego dobra waszych dzieci.

4. Zabierajcie swoje córki na wspólne eskapady i sp´dzajcie czas ze swoimi
synami. Ca∏à rodzinà wyje˝d˝ajcie na kempingi i pikniki, na mecze pi∏karskie i
przedstawienia, wyst´py szkolne i tym podobne. ObecnoÊç Taty ma ogromne
znaczenie.

5. Stwórzcie zwyczaj organizowania rodzinnych wakacji, wycieczek i wyjÊç. Wasze
dzieci nigdy tego nie zapomnà.

6. Regularnie spotykajcie si´ z ka˝dym z dzieci z osobna. Niech mówià o tym, o
czym chcà mówiç. Nauczajcie je zasad ewangelii. Nauczajcie je o tym, co ma
prawdziwà wartoÊç. Mówcie im, ˝e je kochacie. PoÊwi´cenie czasu waszym
dzieciom uÊwiadamia im, co jest dla Taty najwa˝niejsze.

7. Uczcie wasze dzieci pracowaç i poka˝cie im znaczenie pracy w wartoÊciowym
celu. Zak∏adanie funduszy na misj´ i edukacj´ dla waszych dzieci pokazuje im, co
jest dla Taty wa˝ne.
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8. Popierajcie dobrà muzyk´, sztuk´ i literatur´ w waszych domach. Domy, które
majà w sobie ducha wytwornoÊci i pi´kna, na zawsze b´dà b∏ogos∏awi∏y ˝ycie
waszych dzieci.

9. JeÊli pozwala na to odleg∏oÊç, regularnie ucz´szczajcie do Êwiàtyni ze swojà
˝onà. Wtedy wasze dzieci lepiej zrozumiejà wa˝noÊç ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni,
przysiàg Êwiàtynnych i wiecznej rodziny.

10. Niech wasze dzieci zobaczà waszà radoÊç i satysfakcj´ ze s∏u˝by w KoÊciele.
Mo˝e to staç si´ dla nich tak atrakcyjne, ˝e i one tak˝e b´dà chcia∏y s∏u˝yç w
KoÊciele i b´dà kochaç królestwo” (w: Conference Report, paêdz. 1987, str. 62–63
lub Ensign, list. 1987, str. 50–51).

Ojcowie majà zapewniç swoim rodzinom Êrodki niezb´dne do ˝ycia i ochron´.

Przypomnij uczestnikom, ˝e proklamacja na temat rodziny oÊwiadcza, ˝e 
ojcowie „sà odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom niezb´dnych
Êrodków do ˝ycia”.

• Jakie sà niektóre z doczesnych potrzeb ˝ycia? (WÊród odpowiedzi mogà byç
takie, jak: jedzenie, pieniàdze, ubranie i schronienie). W jaki sposób ojcowie
powinni zapewniç zaspokojenie tych potrzeb?

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Wy, którzy posiadacie kap∏aƒstwo, z
wyjàtkiem niepe∏nosprawnych, jesteÊcie odpowiedzialni za zaspokojenie
doczesnych potrzeb swojej ˝ony i dzieci. ˚aden m´˝czyzna nie mo˝e przerzuciç
tego ci´˝aru na innà osob´, nawet na swojà ˝on´. Pan przykaza∏, ˝e kobiety i
dzieci majà prawo oczekiwaç od m´˝ów i ojców swojego utrzymania (zob. NiP
83; I List Paw∏a do Tymoteusza 5:8). […] Zach´camy was, abyÊcie zrobili
wszystko, co w waszej mocy, aby wasze ˝ony mog∏y pozostaç w domu i
zajmowaç si´ dzieçmi, podczas gdy wy b´dziecie utrzymywaç rodzin´, najlepiej
jak umiecie” (w: Conference Report, paêdz. 1994, str. 69 lub Ensign, list. 1994,
str. 51).

• Jakie sà niektóre z duchowych potrzeb ˝yciowych? (WÊród odpowiedzi mogà
byç takie, jak: mi∏oÊç, codzienna modlitwa i studiowanie pism Êwi´tych,
nauczanie ewangelii i obrz´dy kap∏aƒskie). Co mogà zrobiç ojcowie, aby
zaspokoiç te potrzeby?

• W jaki sposób ˝ona i dzieci mogà wspieraç starania swojego m´˝a i ojca o to,
by je utrzymaç?

Niech uczestnicy zapoznajà si´ z poni˝szà radà z proklamacji na temat rodziny:
„Ojcowie […] sà odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom […] ochrony”.

• Przed czym muszà byç chronione rodziny?

• W jaki sposób m´˝owie i ojcowie mogà zapewniç ochron´ swoim rodzinom?

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏:

„Prawy ojciec chroni swoje dzieci, poÊwi´cajàc im swój czas i uczestniczàc w
ich spo∏ecznych, edukacyjnych i duchowych dzia∏aniach i obowiàzkach. […]

M´˝czyzna, który posiada kap∏aƒstwo, przewodzi swojej rodzinie w
ucz´szczaniu do KoÊcio∏a, ˝eby poznali ewangeli´ i byli pod ochronà
przymierzy i obrz´dów. Chcàc cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami Pana, musicie
zaprowadziç w waszych domach porzàdek. Wraz ze swojà ˝onà tworzycie

Lekcja 10: UÊwi´cone role ojców i matek (Cz´Êç 1: Rola ojca)
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duchowà atmosfer´ waszego domu. Waszym najwa˝niejszym obowiàzkiem jest
uporzàdkowanie w∏asnego ˝ycia duchowego poprzez regularne czytanie pism
Êwi´tych i codziennà modlitw´. Zabezpieczcie i szanujcie swoje kap∏aƒstwo
oraz przymierza Êwiàtynne, zach´çcie swojà rodzin´, aby czyni∏a to samo” (w:
Conference Report, paêdz. 1994, str. 69 lub Ensign, list. 1994, str. 51).

• Wymieƒcie znane wam przyk∏ady ojców, którzy wype∏niajà swoje Êwi´te
powinnoÊci.

Uwaga: JeÊli nauczasz tej lekcj´ osobno i nie planujesz nauczaç lekcji 11., rozwa˝
omówienie poni˝szego stwierdzenia z proklamacji na temat rodziny: „W tych
Êwi´tych obowiàzkach, ojcowie i matki, sà zobowiàzani pomagaç sobie
wzajemnie, jako równi partnerzy”. Lekcja 11. zawiera treÊci pomocne dla
omówienia tej prawdy (zob. stron´ 60).

Podsumowanie

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 40–43 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Do ojców w Izraelu”, Prezydenta Ezry Tafta Bensona. PodkreÊl, ˝e pary
ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i dyskusji na
temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.

Przypomnij uczestnikom, aby przynieÊli podr´czniki do studiowania na nast´pnà
lekcj´.
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LEKCJA

11
UÂWI¢CONE ROLE
OJCÓW I MATEK
Cz´Êç 2: Rola matki
Cel Pomóc uczestnikom, by zrozumieli, w jaki sposób matki wype∏niajà swoje Êwi´te

role i w jaki sposób ojcowie i matki mogà pomóc sobie nawzajem, jako równi
partnerzy.

Przygotowanie 1. Przejrzyj zasady w rozdziale „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku). Poszukaj sposobów na zastosowanie tych zasad podczas
przygotowania do nauczania.

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji, które przedstawiajà w zarysie doktryny i zasady. W
ramach przygotowania, rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc uczestnikom w
stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o przewodnictwo Ducha,
by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç naprzeciw potrzebom
uczestników kursu.

3. Przypomnij uczestnikom, ˝eby przynieÊli na zaj´cia swoje egzemplarze ksià˝ki
Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu.

Proponowany 
przebieg lekcji Matki uczestniczà w dziele Bo˝ym.

W ramach wprowadzenia do lekcji przeczytaj wraz z uczestnikami poni˝sze
fragmenty z przemówienia Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika
kursu, str. 45):

„Pewna m∏oda matka napisa∏a do mnie niedawno, ˝e odczuwa niepokój z trzech
powodów. Jednym z nich by∏o to, ˝e za ka˝dym razem, gdy s∏ucha∏a przemówieƒ
na temat macierzyƒstwa na stronie dla Âwi´tych w Dniach Ostatnich ‘LDS
motherhood’, martwi∏a si´, poniewa˝ czu∏a, ˝e nie spe∏nia wymagaƒ czy w jakiÊ
sposób nie podo∏a zadaniu. Drugà przyczynà by∏o odczucie, ˝e Êwiat wymaga od
niej, ˝eby nauczy∏a swoje dzieci czytania, pisania, projektowania wn´trz, ∏aciny,
rachunków i surfowania po Internecie — w∏aÊciwie wszystkiego, zanim dziecko
powie coÊ tak nies∏ychanie zwyczajnego jak ‘gu-gu’. Trzecim powodem by∏o
odczucie, ˝e ludzie czasami traktujà jà protekcjonalnie, czyniàc to prawie zawsze
nieumyÊlnie, poniewa˝ rady, które otrzymywa∏a, czy nawet komplementy, 
mia∏y si´ nijak do jej poÊwi´cenia, wysi∏ku umys∏u, napi´cia duchowego i
emocjonalnego, trwajàcych dzieƒ i noc, d∏ugotrwa∏ych, stawianych w
nieskoƒczonoÊç ˝àdaƒ, którym trzeba umieç sprostaç, gdy kobieta stara si´ i 
chce byç takà matkà, jakà Bóg ma nadziej´, ˝e b´dzie.

Ale jest jedna rzecz, która sprawia, ˝e idzie naprzód: ‘W radoÊci i w smutku,
czasem poprzez ∏zy, wiem w g∏´bi serca, ˝e wykonuj´ prac´ Boga. Wiem, ˝e w swoim
macierzyƒstwie jestem z Nim w wiecznym zwiàzku partnerskim. Jestem g∏´boko
poruszona tym, ˝e Bóg znajduje Swój nieskoƒczony cel i sens w byciu rodzicem,
pomimo ˝e niektóre Jego dzieci doprowadzajà Go do ∏ez.
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Przypominam sobie o tym — mówi — w czasie tych nieuniknionych trudnych
dni, gdy wszystko wydaje si´ byç troch´ przyt∏aczajàce. Mo˝e to w∏aÊnie nasza
nieporadnoÊç i niepokój kierujà nas ku Niemu i w efekcie tym bardziej zwracajà
Jego uwag´ ku nam. Mo˝e On potajemnie ma nadziej´, ˝e b´dziemy odczuwaç
niepokój — powiedzia∏a — i ˝e poprosimy Go o pomoc. Wtedy, jak myÊl´, mo˝e
On nauczaç dzieci bezpoÊrednio, poprzez nas, bez sprzeciwu z naszej strony.
Podoba mi si´ taka idea — podsumowa∏a. — Daje mi nadziej´. Gdybym
post´powa∏a w prawy sposób wobec mojego Ojca w Niebie, mo˝e Jego
przewodnictwo dla naszych dzieci by∏oby niezak∏ócone. Mo˝e wtedy by∏aby to
Jego praca i Jego chwa∏a w dos∏ownym znaczeniu tego s∏owa’” ( w: Conference
Report, kwiec. 1997, str. 47 lub Ensign, maj 1997, str. 36).

Zach´ç tych, których uczysz, aby podzielili si´ odczuciami na temat tego, w jaki
sposób matki uczestniczà w pracy Boga.

G∏ównym obowiàzkiem matek jest dba∏oÊç o rozwój dzieci.

Niech uczestnicy otworzà ksià˝k´ Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu, na stronie IV. Niech uczestnicy wypowiedzà si´
na temat poni˝szego oÊwiadczenia, pochodzàcego z siódmego akapitu
proklamacji na temat rodziny: „G∏ównym obowiàzkiem matek jest dba∏oÊç o
duchowy i fizyczny rozwój dzieci”.

• W jaki sposób matki dbajà o duchowy i fizyczny rozwój dzieci? (Zach´ç
uczestników, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które ukazujà dobry wp∏yw
matek na dzieci. Nast´pnie podziel si´ poni˝szà wypowiedzià).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Jako
matki, które prowadzi Pan, tkacie materia∏ na charakter waszych dzieci,
poczàwszy od nici prawdy, poprzez uwa˝ne kszta∏cenie i godny przyk∏ad.
Wpajacie w pe∏ne zaufania umys∏y i serca waszych dzieci takie cechy, jak
uczciwoÊç, wiara w Boga, poczucie obowiàzku, szacunek dla innych,
uprzejmoÊç, pewnoÊç siebie i pragnienie wk∏adu osobistego, pragnienie nauki i
oddania. ˚adne centrum opieki nad dzieçmi nie jest w stanie tego zrobiç. Jest
to wasze Êwi´te prawo i przywilej” (w: Conference Report, paêdz. 1996, str. 102
lub Ensign, list. 1996, str. 74).

Prezydent Boyd K. Packer, pe∏niàcy obowiàzki Prezydenta Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, zaobserwowa∏: „˚adne nauczanie nie jest bardziej uduchowione,
bardziej wznios∏e; ˝adne nauczanie nie równa si´ nauczaniu dzieci przez ich
matk´” („Teach the Children”, Ensign, luty 2000, str.16).

Aby przekazaç wi´cej pomys∏ów na temat sposobów, na jakie matki mogà dbaç o
duchowy i fizyczny rozwój dzieci, niech uczestnicy otworzà ksià˝k´ Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, na stronach 47–48.
PoproÊ ich, aby odszukali dziesi´ç rad Prezydenta Ezry Tafta Bensona na temat
tego, co matki mogà robiç, aby efektywnie sp´dzaç czas z dzieçmi. Gdy uczestnicy
znajdà te rady, wypisz je na tablicy, tak jak jest to pokazane dalej. Przedyskutujcie
korzyÊci p∏ynàce z podà˝ania za ka˝dà z tych rad.
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PodkreÊl, ˝e prorocy w dniach ostatnich przedk∏adali pozostawanie matek w
domu z dzieçmi nad ich wst´powanie na Êcie˝k´ kariery zawodowej. Podziel si´
poni˝szym stwierdzeniem Prezydenta Gordona B. Hinckleya, pi´tnastego
Prezydenta KoÊcio∏a:

„Sà kobiety (w∏aÊciwie jest ich coraz wi´cej), które muszà pracowaç, by zaspokoiç
potrzeby swoich rodzin. Mówi´ do was, róbcie, co w waszej mocy. Mam nadziej´,
˝e jeÊli pracujecie na pe∏en etat, robicie to, by zaspokoiç podstawowe potrzeby, a
nie po prostu po to, by spe∏niç zachciank´ posiadania kosztownego domu,
zbytkownego samochodu i innych luksusów. Najwspanialszà pracà, jakà
kiedykolwiek wykona matka, b´dzie dbanie o rozwój, nauczanie, podnoszenie,
dodawanie odwagi i wychowywanie swoich dzieci w prawoÊci i prawdzie. Nikt
nie jest w stanie ich w tym zastàpiç” (w: Conference Report, paêdz. 1996, str. 93
lub Ensign, list. 1996, str. 69).

• Jakich poÊwi´ceƒ mo˝e dokonaç rodzina, aby stosowaç si´ do tej rady?

Koƒczàc t´ cz´Êç lekcji, mo˝esz podzieliç si´ jednà lub obiema poni˝szymi
wypowiedziami:

S∏u˝àc jako doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, Prezydent Gordon B. Hinckley
powiedzia∏: „Przypominam matkom ca∏ego Êwiata o Êwi´toÊci waszego
powo∏ania. Nikt inny nie jest w stanie was w tym zastàpiç. Nie ma wi´kszego
obowiàzku, nie ma ˝adnej obietnicy, która by∏aby bardziej wià˝àca ni˝ ta, ˝e
wychowacie w mi∏oÊci, pokoju i prawoÊci tych, których powo∏a∏yÊcie na Êwiat”
(w: Conference Report, paêdz. 1993, str. 79 lub Ensign, list. 1993, str. 60).

Przemawiajàc do matek, Starszy Jeffrey R. Holland powiedzia∏: „Waszym udzia∏em
jest wielka tradycja Ewy, matki ca∏ej ludzkiej rodziny, tej, która zrozumia∏a, ˝e ona
i Adam muszà upaÊç, aby ‘ludzie mogli przyjÊç na Êwiat’ [2 Nefi 2:25], i aby mogli
osiàgnàç szcz´Êcie. Waszym udzia∏em jest wielka tradycja Sary, Rebeki i Racheli,
bez których niemo˝liwe by∏yby te wspania∏e, patriarchalne obietnice, dane
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, które b∏ogos∏awià nas wszystkich. Waszym
udzia∏em jest wielka tradycja Loidy i Euniki [zob. II List Paw∏a do Tymoteusza 1:5]
oraz matek 2000 m∏odych wojowników. Waszym udzia∏em jest wielka tradycja
Marii, wybranej i powo∏anej przed przyjÊciem na ten Êwiat, aby pocz´∏a, nosi∏a i
porodzi∏a Samego Syna Boga. Dzi´kujemy wam wszystkim, w∏àczajàc w to nasze
w∏asne matki, i mówimy wam, ˝e nie ma nic wa˝niejszego na tym Êwiecie ni˝
uczestniczenie w tak bezpoÊredni sposób w pracy i chwale Boga, w dawaniu

1. Bàdêcie zawsze dost´pne. 

2. Bàdêcie prawdziwymi
przyjació∏kami.

3. Czytajcie swoim dzieciom.

4. Módlcie si´ ze swoimi
dzieçmi.

5. Co tydzieƒ organizujcie
domowe wieczory
rodzinne.

6. Jedzcie wspólnie posi∏ki.

7. Codziennie czytajcie pisma
Êwi´te.

8. Sp´dzajcie czas w gronie
rodzinnym.

9. Nauczajcie swoje dzieci.

10. Naprawd´ kochajcie swoje
dzieci.

Lekcja 11: UÊwi´cone role ojców i matek (Cz´Êç 2: Rola matki)
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doczesnego i ziemskiego ˝ycia Jego córkom i synom, aby nieÊmiertelnoÊç i ˝ycie
wieczne mog∏y nastàpiç w celestialnych sferach na wysokoÊci” (w: Conference
Report, kwiec. 1997, str. 48 lub Ensign, maj 1997, str. 36; zob. tak˝e Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 46).

Ojcowie i matki majà pomagaç sobie wzajemnie jako równi partnerzy.

Uwaga: JeÊli nauczasz tej lekcji osobno i nie naucza∏eÊ lekcji 10., mo˝esz rozpoczàç
t´ cz´Êç lekcji wypowiedzià Prezydenta Boyda K. Packera ze str. 52–53 tego
podr´cznika.

Niech uczestnicy wypowiedzà si´ na temat poni˝szego oÊwiadczenia
pochodzàcego z proklamacji Rodzina: „W tych Êwi´tych obowiàzkach, ojcowie i
matki, sà zobowiàzani pomagaç sobie wzajemnie, jako równi partnerzy”.

• Co oznacza dla m´˝a i ˝ony równe partnerstwo w ich obowiàzkach?

PodkreÊl, ˝e m´˝owie i ˝ony, którzy pracujà razem jako równi partnerzy, sà
zjednoczeni w swoich wysi∏kach. B´dà wspieraç si´ nawzajem i dzieliç si´ swoimi
si∏ami i talentami. Ka˝da para ma∏˝eƒska mo˝e otrzymaç przewodnictwo Pana,
dokonujàc wyboru, w jaki sposób wesprzeç drugà osob´ w jej powinnoÊciach.
Mogà podejmowaç decyzje oparte na objawionych w boski sposób zasadach i
mocnych stronach oraz zdolnoÊciach ka˝dego z partnerów.

• Co mo˝e zrobiç mà˝, aby wesprzeç ˝on´ w jej obowiàzkach dbania o rozwój
dzieci?

• Co mo˝e zrobiç ˝ona, ˝eby wesprzeç m´˝a w jego obowiàzkach przewodzenia i
utrzymania rodziny?

• Jakie znacie przyk∏ady m´˝ów i ˝on, którzy w efektywny sposób wspierajà si´
nawzajem w dba∏oÊci o dzieci i nauczaniu ich?

Podsumowanie

Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 64:33–34.

• W jaki sposób ten fragment z pism Êwi´tych nawiàzuje do obowiàzków
macierzyƒstwa i ojcostwa?

PodkreÊl, ˝e ojcowie i matki naprawd´ „k∏adà podwaliny wielkiego dzie∏a”.
Codzienne zadania wychowywania dzieci mogà si´ czasem zdawaç ma∏e i nie
znaczàce, ale „z ma∏ych rzeczy wynika to, co jest wielkie”. Gdy ojcowie i matki
wspó∏pracujà, aby wype∏niç swoje Êwi´te obowiàzki, ich rodziny otrzymajà od
Pana wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa.

Kierujàc si´ podszeptami Ducha, podziel si´ swoim przekonaniem o prawdach
omawianych podczas lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 44–48 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do ponownego przejrzenia
doktryn i zasad zawartych w tej lekcji poprzez (1) podà˝anie za co najmniej jednà
z sugestii w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) lektur´ artyku∏u „Poniewa˝
jest ona matkà” Starszego Jeffreya R. Hollanda i „Do matek w Syjonie” Prezydenta
Ezry Tafta Bensona. Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze
wspólnego czytania i dyskusji na temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.
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LEKCJA

12
NAUCZANIE DZIECI POPRZEZ
PRZYK¸AD I NAUK¢

Cel Pomóc uczestnikom w zrozumieniu, ˝e rodzice sà odpowiedzialni za nauczanie
swoich dzieci poprzez przyk∏ad i nauk´, a tak˝e, ˝e powinni polegaç na boskim
natchnieniu we wszystkich swoich wysi∏kach w nauczaniu.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad zawartych w
lekcji. W ramach swoich przygotowaƒ, pomyÊl o tym, w jaki sposób mo˝esz
pomóc uczestnikom w zastosowaniu tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by dowiedzieç si´, co powinieneÊ zaakcentowaç, by
wyjÊç naprzeciw potrzebom uczestników.

3. Je˝eli dost´pna jest ksià˝ka Family Home Evening Resource Book (31106),
przestudiuj rozdzia∏ „Teaching by Example”, na stronach 242–244. Mo˝esz
nawiàzaç do tego artyku∏u podczas lekcji.

Proponowany 
przebieg lekcji Rodzice sà odpowiedzialni za nauczanie swoich dzieci.

Podziel si´ poni˝szà historià opowiedzianà przez Prezydenta Gordona B.
Hinckleya, pi´tnastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„Nied∏ugo po Êlubie, zbudowaliÊmy nasz pierwszy dom. MieliÊmy bardzo ma∏o
pieni´dzy. Wi´kszoÊç prac wykona∏em sam. […] Projektowanie ogrodu nale˝a∏o
ca∏kowicie do mnie. Pierwszym z wielu drzew, jakie zasadzi∏em, by∏a bezkolcowa
miodowa robinia akacjowa. […] By∏ to dopiero wiechetek, mia∏ mo˝e trzy czwarte
cala Êrednicy. By∏ tak delikatny, ˝e mog∏em z ∏atwoÊcià wyginaç go we wszystkich
kierunkach. W ciàgu nast´pnych lat nie poÊwi´ca∏em mu zbyt wiele uwagi.

Ale pewnego zimowego dnia, kiedy drzewo by∏o ogo∏ocone z liÊci, przypadkiem
spojrza∏em na nie przez okno. Zauwa˝y∏em, ˝e pochyla∏o si´ na zachód, by∏o
wykoÊlawione i chwiejne. Z trudem mog∏em w to uwierzyç. Wyszed∏em i
zebra∏em si∏y, ˝eby je wyprostowaç. Tyle ˝e teraz pieƒ mia∏ prawie stop´ Êrednicy.
Nie mia∏em doÊç si∏y. […]

Kiedy zosta∏o zasadzone, kawa∏ek sznurka móg∏ je uchroniç przed si∏à wiatru. Bez
wi´kszego problemu mog∏em i powinienem by∏ zapewniç ten sznurek. Ale nie
zrobi∏em tego i drzewo ugi´∏o si´ pod naporem ró˝nych si∏” (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], str. 419–420).

• W jaki sposób doÊwiadczenie Prezydenta Gordona B. Hinckleya odnosi si´ do
obowiàzku rodziców w kwestii nauczania dzieci? (Gdy uczestnicy omówià to
pytanie, przeczytaj z nimi PrzypowieÊci Salomona 22:6).
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Nawiàzujàc do swojego doÊwiadczenia z drzewem, Prezydent Hinckley
powiedzia∏: „Wielokrotnie widzia∏em podobnà rzecz u dzieci, których ˝ycie
obserwowa∏em. Zdaje si´, ˝e rodzice, którzy powo∏ali je na Êwiat, niemal˝e
zrzekli si´ swojej odpowiedzialnoÊci. Efekty tego by∏y tragiczne. Kilka prostych
kotwic da∏oby im si∏´, aby oprzeç si´ wp∏ywom, które ukszta∏towa∏y ich ˝ycie”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, str. 420).

WyjaÊnij, ˝e Pan powierzy∏ rodzicom Êwi´ty obowiàzek, aby nauczali swoje dzieci.
Tej powinnoÊci nie wolno bagatelizowaç czy pozostawiaç innym. Starszy M.
Russell Ballard z Kworum Dwunastu Aposto∏ów podkreÊli∏:

„Nie mo˝emy i nie wolno nam pozwoliç na to, aby szko∏a, spo∏eczeƒstwo, telewizja
czy nawet organizacje koÊcielne tworzy∏y system wartoÊci naszych dzieci. Pan
powierzy∏ to zadanie matkom i ojcom. Jest to jedno z tych zadaƒ, którego nie
mo˝emy uniknàç ani przekazaç. Inni mogà pomóc, ale rodzice pozostajà za to
odpowiedzialni. Zatem musimy strzec Êwi´toÊci naszych domów, poniewa˝ to
tam dzieci rozwijajà swoje wartoÊci, poglàdy i nawyki codziennego ˝ycia” (w:
Conference Report, kwiec. 1991, str. 106 lub Ensign, maj 1991, str. 79–80).

• Dlaczego jest to wa˝ne, aby to rodzice nauczali swoje dzieci, zamiast zrzucaç
ten obowiàzek na innych? Jakie zagro˝enia pojawiajà si´, kiedy rodzicom nie
udaje si´ wype∏niç tego obowiàzku.

• W jaki sposób cz∏onkowie dalszej rodziny, tacy jak dziadkowie, ciocie i
wujkowie, mogà wesprzeç starania rodziców w nauczaniu dzieci?

Rodzice mogà otrzymywaç natchnienie potrzebne do nauczania swoich dzieci.

Niech uczestnicy si´gnà do Nauk i Przymierzy 42:14. WyjaÊnij, ˝e ten werset
zawiera wa˝nà wskazówk´ dla rodziców dotyczàcà nauczania ich dzieci.
Nast´pnie przeczytaj z uczestnikami ten wers.

• Jakà wskazówk´ mo˝na znaleêç w tym wersecie? (Musimy nauczaç z Duchem).
Co oznacza nauczanie z Duchem?

Przeczytaj z uczestnikami 2 Nefi 32:5 i 33:1. Zaznacz, ˝e Duch Âwi´ty mo˝e
nam pomóc rozpoznaç, co powinniÊmy powiedzieç i zrobiç. Kiedy rodzice
nauczajà zgodnie z podszeptami Ducha Âwi´tego, Duch Âwi´ty niesie
przes∏anie do serc ich dzieci.

Podziel si´ nast´pujàcà radà Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Rodzice, kochajcie swoje dzieci. Mi∏ujcie je. One sà tak cenne. One sà tak bardzo
wa˝ne. One sà przysz∏oÊcià. Potrzebujecie czegoÊ wi´cej ni˝ w∏asnej màdroÊci
podczas wychowywania ich. Potrzebujecie pomocy Pana. Módlcie si´ o t´ pomoc
i podà˝ajcie za boskim natchnieniem, które otrzymujecie” (w: Conference Report,
paêdz. 1995, str. 120 lub Ensign, list. 1995, str. 89).

• Dlaczego rodzice potrzebujà boskiego natchnienia w swoich staraniach w
nauczaniu dzieci? Co mogà zrobiç rodzice, aby zaprosiç Ducha Âwi´tego
podczas nauczania dzieci?

Podziel si´ nast´pujàcà historià opowiedzianà przez Starszego F. Enzio Busche’a z
Kworum Siedemdziesiàtych:

„Pewnego dnia, kiedy okolicznoÊci zmusi∏y mnie do bycia w domu o nietypowej
porze, przebywajàc w innym pokoju, by∏em Êwiadkiem, jak nasz jedenastoletni
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syn, wracajàc ze szko∏y, u˝ywa∏ brzydkich s∏ów wobec swojej m∏odszej siostry.
By∏y to s∏owa, które mnie urazi∏y — s∏owa, o których u˝ycie nigdy bym nie
podejrzewa∏ naszego syna. W pierwszym, naturalnym odruchu, odczuwajàc
gniew, chcia∏em wstaç i dopaÊç go. Na szcz´Êcie, musia∏em przejÊç przez pokój i
otworzyç drzwi, zanim do niego dotar∏em, i pami´tam, ˝e w czasie tych kilku
sekund ˝arliwie modli∏em si´ do mojego Ojca Niebieskiego, aby pomóg∏ mi
opanowaç sytuacj´. Poczu∏em spokój. Nie czu∏em ju˝ gniewu.

Nasz syn, zszokowany tym, ˝e jestem w domu, by∏ mocno wystraszony, kiedy do
niego podszed∏em. Ku swojemu zdziwieniu, us∏ysza∏em, jak mówi´: ‘Witaj w
domu, synu!’ i wyciàgnà∏em r´k´ na powitanie. Nast´pnie oficjalnym tonem
poprosi∏em go, aby usiad∏ obok mnie w pokoju goÊcinnym, ˝ebyÊmy
porozmawiali. S∏ysza∏em siebie, jak wyra˝am swojà mi∏oÊç do niego. Rozmawia∏em
z nim na temat bitwy, którà ka˝dy z nas codziennie musi toczyç ze sobà.

Kiedy wyrazi∏em swojà wiar´ w niego, rozp∏aka∏ si´, wyznajàc, i˝ jest niegodny i
pot´piajàc si´ ponad miar´. Teraz moim zadaniem by∏o umieszczenie jego
wykroczenia w odpowiedniej perspektywie i pocieszenie go. Zstàpi∏ na nas
cudowny duch i skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e obaj p∏akaliÊmy, przytulajàc si´ z
mi∏oÊcià, a tak˝e z radoÊcià. To, co mog∏o byç katastrofalnà konfrontacjà
pomi´dzy ojcem i synem, sta∏o si´, dzi´ki pomocy si∏ wy˝szych, jednym z
najpi´kniejszych doÊwiadczeƒ w naszym ˝yciu, którego oboje nigdy nie
zapomnieliÊmy” (w: Conference Report, kwiec. 1982, str. 98–99 lub Ensign, maj
1982, str. 70).

• Co mog∏oby si´ staç, gdyby ten ojciec podà˝y∏ za impulsem i zareagowa∏,
okazujàc gniew?

PoproÊ uczestników, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy Duch Âwi´ty
poprowadzi∏ ich, aby nauczaç lub pomóc dziecku w konkretny sposób — byç
mo˝e w sposób, jakiego pierwotnie nie planowali.

• Co mogà zrobiç rodzice, aby przygotowaç si´ na przewodnictwo Ducha
Âwi´tego? (Po tym, jak uczestnicy omówià to pytanie, zach´ç ich do
przeczytania niektórych lub wszystkich z nast´pujàcych fragmentów z pism
Êwi´tych: Alma 17:2–3, NiP 11:21, 20:77; 121:45–46; 136:33).

Rodzice nauczajà poprzez przyk∏ad i nauk´.

WyjaÊnij, ˝e rodzice nauczajà swoje dzieci na dwa g∏ówne sposoby: poprzez swój
przyk∏ad i poprzez swoje s∏owa.

• Na jakie sposoby przyk∏ad rodziców dodaje znaczenia ich s∏owom podczas
nauczania dzieci?

Niech uczestnicy przeczytajà nast´pujàce oÊwiadczenie wyg∏oszone przez
Starszego Jamesa E. Fausta podczas jego s∏u˝by w Kworum Dwunastu
Aposto∏ów (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu, str. 50):

„Kiedy rodzice starajà si´ uczyç swoje dzieci, by unika∏y niebezpieczeƒstwa, nie
jest wskazane, by mówili: ‘JesteÊmy doÊwiadczeni i màdrzy, dlatego mo˝emy
bardziej ni˝ wy zbli˝yç si´ do kraw´dzi przepaÊci’. Hipokryzja rodziców
sprawia, ˝e dzieci stajà si´ cyniczne i nie wierzà w to, czego uczy si´ je w domu.
Kiedy, na przyk∏ad, rodzice idà do kina na filmy, których nie pozwalajà oglàdaç

Lekcja 12: Nauczanie dzieci poprzez przyk∏ad i nauk´

63

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 63



swoim dzieciom, ich wiarygodnoÊç maleje. JeÊli oczekuje si´ od dzieci
uczciwoÊci, rodzice muszà byç uczciwi. JeÊli oczekuje si´ od dzieci, ˝e b´dà
cnotliwe, rodzice muszà byç cnotliwi. JeÊli oczekujecie, ˝e wasze dzieci b´dà
post´powaç zgodnie z nakazami honoru, wy musicie tak post´powaç” 
(w: Conferece Report, paêdz. 1990, str. 41 lub Ensign, list. 1990, str. 33–34).

• Co mogà zrobiç rodzice, aby nauczaç zasad ewangelii poprzez przyk∏ad?

Podczas swej s∏u˝by jako Przewodniczàcy Biskup, Biskup Robert D. Hales
powiedzia∏: „Kiedy myÊl´ o […] relacjach w mojej w∏asnej rodzinie, musz´
powróciç do przyk∏adu, który otrzyma∏em od moich w∏asnych rodziców” (w:
Conference Report, paêdz. 1993, str. 8 lub Ensign, list. 1993, str. 8). Poni˝sze
wspomnienia pokazujà, jak Biskup Hales uczy∏ si´ od swoich rodziców:

„Mój ojciec nauczy∏ mnie szacunku do kap∏aƒstwa. Podczas s∏u˝by w
Kap∏aƒstwie Aarona, roznosiliÊmy sakrament, u˝ywajàc do tego tacek
sakramentalnych ze stali nierdzewnej, które z powodu rozlanej wody, cz´sto
by∏y pokryte osadem. Jako posiadacz Kap∏aƒstwa Aarona, by∏em
odpowiedzialny za pomaganie w przygotowaniu sakramentu. Tata poprosi∏
mnie, bym przyniós∏ do domu tace i razem czyÊciliÊmy je we∏nà stalowà, a˝
ka˝da taca b∏yszcza∏a. Kiedy roznosi∏em sakrament, wiedzia∏em, ˝e sprawiliÊmy,
˝e obrz´d sakramentu sta∏ si´ odrobin´ bardziej Êwi´ty” (w: Conference Report,
paêdz. 1993, str. 8 lub Ensign, list. 1993, str. 8).

„Jestem wdzi´czny za matk´, która by∏a oddana swojemu m´˝owi i dzieciom —
matk´, która naucza∏a poprzez przyk∏ad. Jestem wdzi´czny za jej oddanà s∏u˝b´
w Stowarzyszeniu Pomocy przez ponad trzydzieÊci lat. W wieku szesnastu lat,
po otrzymaniu prawa jazdy, mia∏em przywilej uczyç si´ od niej, gdy zabra∏a
mnie ze sobà, kiedy asystowa∏a biskupowi w opiekowaniu si´ biednymi i
potrzebujàcymi” (w: Conference Report, kwiec. 1992, str. 90 lub Ensign, maj
1992, str. 65).

• Jakie sposobnoÊci majà rodzice, aby nauczaç swoje dzieci poprzez s∏owa?

Podczas gdy uczestnicy b´dà omawiaç to pytanie, wyjaÊnij, ˝e rodzinna
modlitwa, rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i domowe wieczory rodzinne
b´dà omawiane podczas lekcji 16. Oprócz tych sposobnoÊci do nauczania,
wiele mo˝liwoÊci nauki pojawia si´ w nieplanowanym czasie, podczas
codziennych wydarzeƒ. Te sposobnoÊci mogà staç si´ chwilami do nauczania o
wielkiej mocy, poniewa˝ sà ÊciÊle zwiàzane z tym, czego akurat doÊwiadczajà
dzieci. Poniewa˝ takie sposobnoÊci mogà pojawiç si´ i zniknàç szybko, rodzice
muszà je rozpoznaç i byç przygotowani, aby nauczaç zasad, których ich dzieci
sà gotowe si´ uczyç.

• Jakie sà niektóre z niezaplanowanych chwil do nauczania, które rodzice mogà
wykorzystaç? (JeÊli uczestnicy b´dà mieli trudnoÊci w odpowiedzi na to
pytanie, mo˝esz podzieliç si´ poni˝szymi pomys∏ami, aby pobudziç dyskusj´).

Rodzice mogà znaleêç chwile do nauczania, kiedy dzieci majà pytania i
zmartwienia, problemy z dogadaniem si´ z rodzeƒstwem czy przyjació∏mi,
decyzje do podj´cia czy obawy co do poglàdów prezentowanych w mediach.
Inne sposobnoÊci do nauczania przychodzà, kiedy dzieci muszà uczyç si´ na
w∏asnych b∏´dach, kiedy s∏u˝à, kiedy muszà kontrolowaç swój gniew czy kiedy
potrzebujà pomocy w rozpoznaniu wp∏ywu Ducha Âwi´tego.
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• W jaki sposób zwyczaje rodzinne, takie jak pora posi∏ku i pora snu, dostarczajà
sposobnoÊci do nauczania?

• W jaki sposób czas sp´dzony z dzieçmi indywidualnie jest sposobnoÊcià do
nauczania? Co mogà uczyniç rodzice, aby sp´dzaç czas indywidualnie z
ka˝dym ze swoich dzieci?

• Czego zdo∏aliÊcie nauczyç dzieci podczas momentów niezaplanowanego
nauczania?

WyjaÊnij, ˝e nast´pne cztery lekcje w tym kursie b´dà omawia∏y zasady, których
rodzice powinni nauczaç swoje dzieci oraz sposobnoÊci, które majà rodzice, aby
nauczaç.

Podsumowanie

PodkreÊl, ˝e kiedy rodzice szukajà wskazówek Pana, On poprowadzi ich w ich
staraniach, by nauczaç dzieci. Rodzice muszà byç pilni i stali w swoich wysi∏kach,
aby nauczaç poprzez swój przyk∏ad i swoje s∏owa.

Kierujàc si´ podszeptami Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 49–54 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏ów „Rodzicielstwo — najwi´ksze wyzwanie na Êwiecie” Starszego Jamesa E.
Fausta oraz „Stó∏ otoczony mi∏oÊcià” Starszego LeGranda R. Curtisa. Zaznacz, ˝e
pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i dyskusji na
temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.

Lekcja 12: Nauczanie dzieci poprzez przyk∏ad i nauk´
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LEKCJA

13
NAUCZANIE DZIECI

ZASAD EWANGELII
Cz´Êç 1

Cel Pomóc uczestnikom, by zwi´kszy∏a si´ ich ch´ç i zdolnoÊç do nauczania dzieci
podstawowych zasad i obrz´dów ewangelii.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Rozwa˝ doktryny i zasady wypisane w podtytu∏ach lekcji. W ciàgu tygodnia
zastanawiaj si´, w jaki sposób nauczaç tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

Proponowany 
przebieg lekcji Nauczanie przez rodziców mo˝e pomóc dzieciom, aby pozostawa∏y silne 

w wierze.

Przerysuj poni˝sze obrazki na tablic´.

• Co przedstawiajà te dwa obrazki? Czego te obrazki uczà o wychowywaniu dzieci?

JeÊli uczestnikom trudno b´dzie odpowiedzieç na te pytania, przypomnij im
histori´ Prezydenta Hinckleya o sadzeniu drzewa z lekcji 12. (JeÊli nauczasz tej
lekcji osobno i nie naucza∏eÊ lekcji 12., podziel si´ historià ze strony 61, zanim
omówicie obrazki z tablicy).

Drzewo po lewej przedstawia dziecko, które oddali∏o si´ od ewangelii,
poniewa˝ jego rodzice nie nauczali ewangelii w domu i nie ˝yli wed∏ug jej
zasad. Drzewo po prawej przedstawia dziecko, które uczy si´ ewangelii poprzez
s∏owa i przyk∏ad rodziców. Kiedy wiejà silne wiatry, m∏ode drzewo, które jest
nakierowywane przez sznurek, b´dzie ros∏o prosto. Podobnie dzieci cz´Êciej
pozostajà silne w wierze, jeÊli ich rodzice nauczali ich prostych zasad ewangelii.
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Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 68:25–28.

• Niech odpowiedzà, opierajàc si´ na tym fragmencie z pism Êwi´tych, jakie sà
wymagania Pana wobec rodziców w odniesieniu do nauczania dzieci. (Wypisz
odpowiedzi uczestników na tablicy, tak jak to pokazano poni˝ej).

• Dlaczego jest to wa˝ne, aby rodzice nauczali swoje dzieci tych zasad i
obrz´dów, dopóki dzieci sà ma∏e?

Kiedy Biskup Robert D. Hales s∏u˝y∏ jako Przewodniczàcy Biskup, wyjaÊni∏:
„Dzieci, które sà nauczane modlenia si´ i które modlà si´ ze swoimi rodzicami,
kiedy sà ma∏e, cz´Êciej modlà si´, kiedy sà starsze. Ci, którzy sà nauczani w
m∏odoÊci, aby kochaç Boga i wierzyç, ˝e On ˝yje, znacznie cz´Êciej kontynuujà
swój rozwój duchowy i zwi´kszajà swoje uczucia mi∏oÊci, kiedy dojrzewajà” (w:
Conference Report, paêdz. 1993, str. 10 lub Ensign list. 1993, str. 10).

Rodzice majà nauczaç swoje dzieci podstawowych zasad i obrz´dów
ewangelii.

U˝yj poni˝szych pytaƒ, aby omówiç sposoby, dzi´ki którym rodzice mogà pomóc
swoim dzieciom w stosowaniu si´ do zasad wiary i pokuty oraz przygotowaniu si´
do chrztu i otrzymania daru Ducha Âwi´tego. Prowadzàc dyskusj´, zach´ç
uczestników, aby podzielili si´ przyk∏adami z w∏asnego ˝ycia.

• Aby praktykowaç wiar´ w Jezusa Chrystusa, musimy mieç w∏aÊciwe
zrozumienie Jego charakteru i cech. Co mogà zrobiç rodzice, aby pomóc swoim
dzieciom zrozumieç charakter i cechy Zbawiciela?

• Pokrótce przejrzyj opis uleczenia córki Jaira przez Jezusa (Ew. Mateusza
5:21–24, 35–43), przej´cia mosi´˝nych p∏yt przez Nefiego (1 Nefi 3:1–7). W jaki
sposób te opisy z pism Êwi´tych pomagajà dzieciom praktykowaç wiar´ w
Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób dzielenie si´ doÊwiadczeniami z naszego ˝ycia mo˝e pomóc
wzmocniç wiar´ dziecka?

Zaznacz, ˝e rodzice muszà szukaç okazji, aby nauczaç swoje dzieci, ˝e wiara
pomaga nam w czasie wyzwaƒ i poÊród trudów ˝ycia. Na przyk∏ad, kiedy dziecko
ma trudnoÊci w szkole lub problem z przyjacielem, rodzice mogliby przeczytaç z
dzieckiem fragment z pism Êwi´tych, pomóc mu pomodliç si´ o przewodnictwo i
pocieszenie, a nast´pnie pomóc dziecku zrozumieç, w jaki sposób Pan zapewnia
pomoc.

Wiara w Jezusa Chrystusa

Pokuta

Chrzest

Przyj´cie daru Ducha Âwi´tego

Modlitwa

Cnotliwe ˝ycie przed Panem

Lekcja 13: Nauczanie dzieci zasad ewangelii (Cz´Êç 1)
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• Dlaczego jest to wa˝ne, aby rodzice, podczas gdy starajà si´ nauczaç swoje
dzieci o pokucie, szukali w ˝yciu codziennym chwil dogodnych do nauczania?

WyjaÊnij, ˝e kiedy rodzice widzà, jak ich dzieci podejmujà niemàdre decyzje,
mogà je zapytaç, jakie sà ich odczucia w odniesieniu do podj´tych decyzji i co
mog∏yby zrobiç inaczej. Mogà pozwoliç, aby dzieci poprawi∏y b∏´dy i jeÊli to
potrzebne, wyrazi∏y ˝al przed Panem i tymi, którzy zostali ura˝eni czy zranieni.
Rodzice mogà tak˝e pomóc swoim dzieciom uÊwiadomiç sobie szcz´Êcie i
spokój, który przychodzi jako nast´pstwo prawdziwej pokuty.

• Pokrótce przejrzyj historie nawrócenia Almy M∏odszego (Mosjasz 27; Alma 36)
i Anty-Nefi-Lehitów (Alma 23). W jaki sposób te relacje z pism Êwi´tych mogà
pomóc dzieciom doceniç b∏ogos∏awieƒstwa pokuty i wybaczenia?

• Przejrzyj opis przymierza chrztu, czytajàc z uczestnikami Mosjasz 18:8–10 oraz
Nauki i Przymierza 20:37. W jaki sposób rodzice mogà pomóc swoim dzieciom
przygotowaç si´ do zawarcia i dochowania przymierza chrztu?

• Na jakie sposoby rodzice mogà pomóc swoim dzieciom, by z radoÊcià
oczekiwa∏y na chrzest i otrzymanie daru Ducha Âwi´tego?

Rodzice powinni „uczyç swoje dzieci, aby si´ modli∏y i ˝y∏y cnotliwie przed
Panem”.

• Dlaczego przyk∏ad rodziców jest najwspanialszym nauczycielem w pomaganiu
dzieciom, aby uczyni∏y modlitw´ sta∏à cz´Êcià ich ˝ycia?

• Jakie sà niektóre z zasad dotyczàcych modlitwy, oprócz ustanawiania
przyk∏adu, których rodzice mogà nauczaç swoje dzieci? (Gdy uczestnicy
odpowiedzà na to pytanie, przeczytaj i omów poni˝sze fragmenty z pism
Êwi´tych i cytat. Zach´ç uczestników, aby podzielili si´ doÊwiadczeniami, które
odnoszà si´ do tych nauk).

a. List Jakuba 1:5–6 (Bóg da nam màdroÊç, jeÊli b´dziemy Go prosiç z wiarà).
b. 2 Nefi 32:9 (Zawsze powinniÊmy si´ modliç. Modlimy si´ do Ojca w imi´

Jezusa Chrystusa).
c. Alma 37:37 (Kiedy radzimy si´ Pana we wszystkim, co czynimy, pokieruje

nas On dla naszego dobra).
d. 3 Nefi 18:19–21 (Kiedy modlimy si´ do Ojca w imi´ Jezusa Chrystusa,

otrzymamy to, o co prosimy, jeÊli jest to w∏aÊciwe. PowinniÊmy modliç si´
jako rodzina).

e. Nauki i Przymierza 112:10 (Kiedy jesteÊmy pokorni, Pan odpowie na nasze
modlitwy).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Aposto∏ów przemawia∏ na temat
wa˝noÊci u˝ywania „j´zyka modlitwy”. PowinniÊmy u˝ywaç s∏ów i zwrotów
innych, ni˝ u˝ywamy w rozmowie z drugim cz∏owiekiem. Powiedzia∏, ˝e dzieci
mogà nauczyç si´ tego j´zyka od swoich rodziców:

„Uczymy si´ naszego ojczystego j´zyka poprzez s∏uchanie tych, którzy si´ nim
pos∏ugujà. To tak˝e dotyczy j´zyka, w którym zwracamy si´ do naszego Ojca
Niebieskiego. J´zyk modlitwy jest ∏atwiejszy i przyjemniejszy do nauki ni˝
jakikolwiek inny j´zyk. PowinniÊmy daç naszym dzieciom przywilej nauki tego
j´zyka poprzez s∏uchanie rodziców, gdy u˝ywajà go w ró˝norodnych
modlitwach odmawianych codziennie w naszych domach” (w: Conference
Report, kwiec. 1993, str. 20 lub Ensign, maj 1993, str. 18).
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• W jaki sposób rodzice mogà wykorzystaç modlitw´ rodzinnà jako czas na
nauczanie swoich dzieci?

• Co mogà zrobiç rodzice, aby zach´ciç swoje dzieci, by modli∏y si´
indywidualnie?

• Pan powiedzia∏, ˝e rodzice muszà nauczaç swoje dzieci, aby „˝y∏y cnotliwie”
przed Nim (NiP 68:28). W jaki sposób rodzice mogà wykorzystaç otoczenie
domu i rodziny, aby zach´ciç swoje dzieci, by „˝y∏y cnotliwie przed Panem”?
(Oto przyk∏adowa odpowiedê: rodzice mogà uczyç swoje dzieci przestrzegania
praw i obrz´dów ewangelii i Êwiadczenia o Bogu w ka˝dych okolicznoÊciach i
we wszystkich miejscach).

• Co mogà zrobiç dziadkowie i inni cz∏onkowie dalszej rodziny, aby pomóc
rodzicom nauczaç dzieci zasad ewangelii? W jaki sposób dobry przyk∏ad
cz∏onków dalszej rodziny mo˝e pomóc dzieciom?

Podsumowanie

Zwróç uwag´, ˝e Bóg na∏o˝y∏ na rodziców obowiàzek, aby nauczali swoje dzieci
zasad prawoÊci. Zach´ç uczestników, aby starali si´ ˝yç wed∏ug zasad nauczanych
w tej lekcji i okreÊlili, w jaki sposób mogà oni lepiej nauczaç swoje dzieci tych
zasad.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, podziel si´ swoim przekonaniami o prawdach
omawianych podczas lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 55–59 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Wzmacnianie rodzin: nasz Êwi´ty obowiàzek” Starszego Roberta D.
Halesa. Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego
czytania i dyskusji na temat artyku∏ów zawartych w podr´czniku do studiowania.

Lekcja 13: Nauczanie dzieci zasad ewangelii (Cz´Êç 1)
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LEKCJA

14
NAUCZANIE DZIECI ZASAD

EWANGELII
Cz´Êç 2

Cel Pomóc uczestnikom, by zwi´kszyli swoje pragnienie i zdolnoÊci do nauczania
dzieci wspó∏czucia, s∏u˝by, uczciwoÊci i szacunku do w∏asnoÊci innych ludzi,
radoÊci p∏ynàcej z uczciwej pracy i czystoÊci moralnej.

Przygotowanie 1. Przejrzyj zasady w rozdziale „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku). Rozwa˝ sposoby na zastosowanie tych zasad podczas
przygotowaƒ do nauczania.

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad zawartych w
lekcji. W ramach przygotowania rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc
uczestnikom w stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu. JeÊli zaistnieje taka potrzeba,
wykorzystaj dwie lekcje na nauczanie tych zasad.

3. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze materia∏y, przejrzyj je i przynieÊ na zaj´cia:

a. Broszura Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (34285 166).
b. A Parent’s Guide (31125).

Proponowany 
przebieg lekcji Rodzice okazujà mi∏oÊç swoim dzieciom, kiedy je nauczajà.

Podziel si´ poni˝szym doÊwiadczeniem opowiedzianym przez Starszego Lorena C.
Dunna, Siedemdziesiàtego:

„W czasie gdy dorastaliÊmy w ma∏ej spo∏ecznoÊci, mój ojciec uzna∏ za wa˝ne
nauczenie mojego brata i mnie zasady pracy. W rezultacie pos∏a∏ nas do pracy na
ma∏ej farmie na skraju miasta, gdzie si´ wychowa∏. Prowadzi∏ lokalnà gazet´, wi´c
nie móg∏ sp´dzaç z nami du˝o czasu, za wyjàtkiem wczesnych poranków i
wieczorów. By∏o to doÊç odpowiedzialne zadanie dla dwóch nastolatków i czasem
pope∏nialiÊmy b∏´dy.

Nasza ma∏a farma by∏a otoczona innymi farmami i pewnego dnia jeden z
farmerów przyszed∏ do mojego ojca, ˝eby mu powiedzieç o rzeczach, które
wed∏ug niego robiliÊmy êle. Mój ojciec uwa˝nie go wys∏ucha∏, a nast´pnie
powiedzia∏: ‘Jim, ty nie rozumiesz. Ja wychowuj´ ch∏opców, a nie krowy’. Po
Êmierci mojego ojca Jim opowiedzia∏ nam t´ histori´. Jak˝e wdzi´czny by∏em za
ojca, który postanowi∏ wychowywaç ch∏opców, a nie krowy. Pomimo b∏´dów,
nauczyliÊmy si´ pracowaç na tamtej ma∏ej farmie, i zdaje si´, chocia˝ nie u˝ywali
do tego wielu s∏ów, ˝e byliÊmy wa˝niejsi dla Mamy i Taty ni˝ krowy czy
cokolwiek innego” (w: Conference Report, paêdz. 1974, str. 12 lub Ensign, list.
1974, str. 11).

• Co zrobi∏o na was wra˝enie w tej historii?
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Zaznacz, ˝e Starszy Dunn i jego brat zawsze wiedzieli, ˝e ich rodzicie ich kochali.
Jednym ze sposobów okazywania mi∏oÊci rodzicielskiej jest znalezienie czasu, aby
pomóc dzieciom w nauce zasad ewangelii i zastosowaniu ich. Ta lekcja omawia, w
jaki sposób nauczyç dzieci pi´ciu podstawowych zasad ˝ycia zgodnego z
ewangelià: wspó∏czucia i s∏u˝by, uczciwoÊci, szacunku do w∏asnoÊci innych ludzi,
radoÊci p∏ynàcej z uczciwej pracy i czystoÊci moralnej.

Rodzice muszà uczyç dzieci wspó∏czucia i s∏u˝by.

WyjaÊnij, ˝e podczas Swojej s∏u˝by Zbawiciel naucza∏ wa˝noÊci kochania innych i
s∏u˝enia im. Naucza∏ tej zasady s∏owem i czynem.

• Jakie korzyÊci czerpià dzieci, które nauczy∏y si´ od swoich rodziców mi∏oÊci i
s∏u˝by innym? (Poza zach´caniem uczestników do wypowiedzi podziel si´
poni˝szymi przyk∏adami).

Prezydent Boyd K. Packer, pe∏niàcy obowiàzki Prezydenta Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, zaobserwowa∏:

„Przez lata obserwowa∏em pewnà drogà siostr´, której s∏u˝ba dalece wykracza
poza jakiekolwiek powo∏anie, aby nauczaç czy przewodziç w KoÊciele. Ona
widzi potrzeb´ i s∏u˝y — nie mówi: ‘Zadzwoƒ, jeÊli potrzebujesz pomocy’, a
raczej: ‘Jestem tutaj, co mog´ zrobiç?’ Robi ona bardzo wiele niepozornych
rzeczy, takich jak trzymanie czyjegoÊ dziecka na kolanach podczas spotkania
czy zabieranie do szko∏y dziecka, które spóêni∏o si´ na autobus. Zawsze
wyszukuje nowe osoby w KoÊciele i podchodzi do nich, aby sprawiç, ˝e b´dà
si´ czu∏y mile widziane. […]

Nauczy∏a si´ tego ducha s∏u˝by od swojej matki. Duch s∏u˝by najlepiej
przekazywany jest w domu. Musimy nauczaç nasze dzieci poprzez przyk∏ad i
mówiç im, ˝e niesamolubny duch jest niezb´dny do szcz´Êcia” (w: Conference
Report, paêdz. 1997, str. 5 lub Ensign, list. 1997, str. 6).

W pewnej rodzinie dziecko doÊwiadcza∏o trudnoÊci. Aby pomóc mu zmierzyç
si´ z trudnoÊciami, jego rodzice zach´cili je, aby ka˝dego dnia wykona∏o jeden
anonimowy akt s∏u˝by dla cz∏onka rodziny. Pod koniec tygodnia dziecko mniej
martwi∏o si´ si´ w∏asnymi k∏opotami i zacz´∏o cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami i
spokojem, które pojawiajà si´ wtedy, gdy dbamy o innych.

• Czego mo˝emy nauczyç si´ w domu na temat s∏u˝by, czego nie nauczylibyÊmy
si´ gdziekolwiek indziej?

• Jakimi sugestiami mo˝esz si´ podzieliç, aby pomóc rodzicom nauczaç swoje
dzieci, jak s∏u˝yç innym?

Mo˝esz zapisaç odpowiedzi uczestników na tablicy. Zach´ç uczestników, aby
podzielili si´ przyk∏adami z w∏asnego ˝ycia. PoproÊ ich tak˝e, aby podzielili si´
pomys∏ami na s∏u˝enie w rodzinie. Podczas prowadzenia dyskusji omów
poni˝sze pomys∏y:

a. Rodzice mogà daç przyk∏ad, s∏u˝àc cz∏onkom rodziny, wype∏niajàc zadania
koÊcielne i wyciàgajàc pomocnà d∏oƒ do innych.

b. Mogà szukaç dla swoich dzieci sposobnoÊci do s∏u˝enia cz∏onkom rodziny 
i ludziom z otoczenia. Nawet bardzo ma∏e dzieci mogà odczuwaç radoÊç
s∏u˝enia.

Lekcja 14: Nauczanie dzieci zasad ewangelii (Cz´Êç 2)
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Rodzice muszà uczyç swoje dzieci uczciwoÊci i szacunku do w∏asnoÊci
innych ludzi.

Podziel si´ nast´pujàcà radà Prezydenta N. Eldona Tannera, który s∏u˝y∏ jako
Pierwszy Doradca w Prezydium KoÊcio∏a:

„Nauczanie uczciwoÊci rozpoczyna si´ w domu. Ka˝dy z nas posiada coÊ na
w∏asnoÊç, co nale˝y tylko do niego. Mo˝emy i powinniÊmy dzieliç si´ takimi
rzeczami, jak zabawki, gry i wzajemne s∏u˝enie sobie, lecz mamy pieniàdze,
bi˝uteri´ czy ubrania, które sà osobistà w∏asnoÊcià ka˝dego z nas i nie powinny byç
wzi´te bez zgody w∏aÊciciela. Dziecko, które szanuje takà uczciwoÊç w domu, nie
ma sk∏onnoÊci do ∏amania tej zasady poza domem. Z drugiej strony, brak takiego
nauczania sprzyja okazywaniu braku szacunku dla praw i w∏asnoÊci innych ludzi”
(w: Conference Report, kwiec. 1978, str. 64 lub Ensign, maj 1978, str. 44).

• Co mo˝e si´ staç, jeÊli dzieci nie sà nauczane szanowania w∏asnoÊci innych
osób?

• W jaki sposób dzieci mogà uczyç si´ w domu bycia uczciwymi i szanowania
w∏asnoÊci innych osób? Kiedy rodzice powinni rozpoczàç nauczanie swoich
dzieci tych zasad?

Rodzice muszà nauczaç dzieci na temat satysfakcji p∏ynàcej z uczciwej pracy.

WyjaÊnij, ˝e przywódcy KoÊcio∏a cz´sto doradzali rodzicom na temat wa˝noÊci
uczenia dzieci pracy. Chocia˝ czasami nauczenie dzieci pracy jest trudne, rodzice
powinni byç wytrwali w tym wysi∏ku. Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów radzi∏: „Nauczanie dzieci radoÊci p∏ynàcej z uczciwej pracy jest jednym
z najwi´kszych spoÊród wszystkich darów, który mo˝emy im podarowaç” (w:
Conference Report, paêdz. 1986, str. 78 lub Ensign, list. 1986, str. 62).

• Jaka jest wartoÊç uczenia dzieci zasad pracy i pilnoÊci, kiedy sà ma∏e? W jaki
sposób rodzice mogà pomóc swoim dzieciom nauczyç si´ pracowaç? (Podczas
gdy uczestnicy b´dà omawiali to pytanie, zach´ç ich, aby podzielili si´
przyk∏adami z w∏asnego ˝ycia. Mo˝esz poddaç nast´pujàce pomys∏y, aby
pobudziç dyskusj´).

a. Niech przyk∏adem pracy b´dzie dla dzieci radosne pomaganie przy pracach
domowych.

b. Przydzielcie dzieciom obowiàzki, które sà odpowiednie do ich mo˝liwoÊci.
c. Znajdêcie czas na nauczenie dzieci, jak z powodzeniem wykonywaç swoje

obowiàzki.
d. Wyraêcie dzieciom wdzi´cznoÊç za ich pomoc.

Przeczytaj jedno lub obie z poni˝szych wypowiedzi:

Prezydent Gordon B. Hinckley, pi´tnasty Prezydent KoÊcio∏a, radzi∏: „Dzieci
muszà pracowaç ze swoimi rodzicami — zmywaç z nimi naczynia, razem myç
pod∏og´, kosiç trawniki, przycinaç drzewa i krzewy, malowaç, naprawiaç, czyÊciç i
robiç sto innych rzeczy, przy których nauczà si´, ˝e praca jest cenà czystoÊci,
post´pu i dobrobytu” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], str. 707).

Kiedy Starszy James E. Faust s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:
„Zasadniczà cz´Êcià uczenia dzieci zdyscyplinowania i odpowiedzialnoÊci jest
nak∏onienie ich, by nauczy∏y si´ pracowaç. […] Najlepszymi nauczycielami
zasady pracy sà sami rodzice. W moim przypadku praca sta∏a si´ radoÊcià, kiedy

72

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 72



po raz pierwszy pracowa∏em u boku mojego ojca, dziadka, wujków i braci. Jestem
pewien, ˝e cz´sto by∏o tak, i˝ bardziej ich irytowa∏em, ni˝ pomaga∏em, lecz
wspomnienia sà mi∏e, a pobrane wówczas lekcje — cenne. Dzieci muszà nauczyç
si´ odpowiedzialnoÊci i niezale˝noÊci. Czy rodzice osobiÊcie poÊwi´cajà czas na to,
by pokazaç, zademonstrowaç i wyjaÊniç tak, aby dzieci — jak naucza∏ Lehi —
’[same dzia∏a∏y], a nie, ˝eby [podlega∏y] dzia∏aniu’ (2 Nefi 2:26)?” (w: Conference
Report, paêdz. 1990, str. 42 lub Ensign, list. 1990, str. 34; zob. tak˝e Ma∏˝eƒstwo i
zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 51).

• Dlaczego wa˝ne jest, aby dzieci pracowa∏y wraz z rodzicami i innymi
cz∏onkami rodziny? W jaki sposób wspólna praca wp∏ywa na wzajemne relacje?

• Wymieƒ niektóre korzyÊci p∏ynàce z uczciwej pracy. (Oto przyk∏adowe
odpowiedzi).

a. Satysfakcja i radoÊç z dobrze wykonanej pracy
b. Poczucie sukcesu
c. Wyszkolenie w istotnych umiej´tnoÊciach praktycznych
d. Samorealizacja
e. Satysfakcja materialna, na przyk∏ad dyplomy akademickie i korzyÊci

finansowe

• W jaki sposób praca jest duchowym b∏ogos∏awieƒstwem, jak równie˝
b∏ogos∏awieƒstwem doczesnym?

• Co mogà zrobiç rodzice, aby pomóc swoim dzieciom zarabiaç pieniàdze i
màdrze je spo˝ytkowaç? W jaki sposób rodzice mogà pomóc swoim dzieciom
zrównowa˝yç prac´ zarobkowà innymi rodzajami pracy, takimi jak: praca w
KoÊciele, praca szkolna i obowiàzki w domu?

• Jakie niebezpieczeƒstwa wynikajà z faktu, ˝e rodzice pozwalajà swoim dzieciom
unikaç obowiàzku pracy?

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏:

„Ewangelia pracy jest cz´Êcià ‘pe∏ni ewangelii’. Praca misjonarska jest pracà,
jakkolwiek bardzo radosnà. Praca w Êwiàtyni jest pracà, tak˝e bardzo radosnà.
Niestety, garstka naszej niezadowolonej m∏odzie˝y pracuje efektywnie, ale
g∏ównie nad w∏asnym zadowoleniem. […]

Bàdêcie czujni […], kiedy nadmiernie pragniecie, aby waszym dzieciom ˝y∏o si´
l˝ej, ni˝ wam kiedykolwiek. Jednak˝e niechcàcy nie pogarszajcie sytuacji, nie
wymagajàc od nich rozsàdnej pracy jako cz´Êci ich doÊwiadczeƒ, tym samym
izolujàc wasze dzieci od tych rzeczy, które pomog∏y wam staç si´ tym, kim
jesteÊcie!” (w: Conference Report, kwiec. 1998, str. 50 lub Ensign, maj 1998,
str. 38).

Rodzice muszà uczyç dzieci prawa czystoÊci moralnej.

PodkreÊl, ˝e rodzice majà obowiàzek, aby nauczaç swoje dzieci boskich norm
czystoÊci moralnej. Pomo˝e to dzieciom oprzeç si´ pokusom.

• Dlaczego rodzice powinni przejàç inicjatyw´, aby mówiç ze swoimi dzieçmi o
czystoÊci moralnej i seksualnoÊci? Jakie sà zagro˝enia, kiedy rodzice nie
przejmujà takiej inicjatywy?

Lekcja 14: Nauczanie dzieci zasad ewangelii (Cz´Êç 2)
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Zaznacz, ˝e w dzisiejszym Êwiecie dzieci nie mogà uniknàç us∏yszenia o
seksualnoÊci. Jednak˝e wiele z tego, co s∏yszà na Êwiecie, promuje pogwa∏cenie
Êwi´tej mocy prokreacji. Dzieci — a w szczególnoÊci nastolatki — potrzebujà
dok∏adnych informacji i prawdziwej doktryny odnoszàcej si´ do tych tematów.
Rodzice muszà pomóc im zdobyç si∏´, aby opar∏y si´ k∏amstwom, których
naucza Êwiat. Muszà uczyç dzieci planu Pana w odniesieniu do u˝ywania mocy
prokreacji.

Zach´ç cz∏onków, którzy sà rodzicami, aby opowiedzieli o pomyÊlnych
doÊwiadczeniach, zwiàzanych z nauczaniem ich dzieci na te tematy. Zadawaj
pytania dotyczàce spostrze˝eƒ uczestników, ale tak˝e podziel si´ poni˝szymi
zasadami:

Bardzo ma∏e dzieci powinny otrzymaç jasne i proste informacje na temat Êwi´tej
natury ich cia∏. Takie zrozumienie pomaga im obroniç si´ przed ludêmi, którzy
mogà próbowaç je wykorzystaç. Gdy dzieci osiàgajà wiek dojrzewania, rodzice
powinni dok∏adnie wyt∏umaczyç im zmiany, które nastàpià w ich cia∏ach. Powinni
wyjaÊniç, ˝e dojrzewanie fizyczne jest normalne i jest cz´Êcià boskiego planu.

Rodzice powinni tak˝e pomóc swoim dzieciom zrozumieç, ˝e seksualnoÊç jest
dobra, kiedy jest u˝ywana w granicach wyznaczonych przez Pana, ale jest
powa˝nym grzechem, kiedy u˝ywa si´ jej wbrew przykazaniom Pana. Nastolatki
potrzebujà jasnych wytycznych od swoich rodziców co do norm ustalonych 
przez Pana.

Poka˝ broszurk´ Dla wzmocnienia m∏odzie˝y. WyjaÊnij, ˝e ta broszura stanowi
doskona∏à pomoc dla m∏odzie˝y i jej rodziców. Zawiera informacje na temat
norm koÊcielnych dotyczàcych umawiania si´ na randki, j´zyka, mediów, muzyki
i taƒca. Zach´ç rodziców, aby przeczytali i omówili t´ broszur´ indywidualnie z
ka˝dym ze swoich dzieci, które jest we wczesnym okresie dojrzewania. Zapewnia
ona rodzicom ∏atwy sposób na poruszenie tematów, które mogà byç trudne do
omówienia. Daje te˝ m∏odzie˝y mo˝liwoÊç zadawania okreÊlonych pytaƒ na
temat norm zwiàzanych z moralnoÊcià. Podziel si´ nast´pujàcym fragmentem ze
stron 14–15 tej broszury:

„Bóg nakaza∏, aby Êwi´ta moc prokreacji by∏a wykorzystywana tylko mi´dzy
m´˝czyznà i kobietà, prawnie zaÊlubionymi jako mà˝ i ˝ona. Intymna, fizyczna
bliskoÊç m´˝a i ˝ony jest czymÊ pi´knym i Êwi´tym. Jest wyÊwi´cona przez Boga
dla prokreacji i wyra˝ania mi∏oÊci mi´dzy m´˝em a ˝onà: ’Dlatego opuÊci mà˝
ojca swego oraz matk´ swojà i z∏àczy si´ z ˝onà swojà, i stanà si´ jednym cia∏em’
(I Ks. Moj˝eszowa 2:24).

Poniewa˝ intymnoÊç seksualna jest tak Êwi´ta, Pan wymaga samokontroli i
czystoÊci przedma∏˝eƒskiej, jak równie˝ ca∏kowitej wiernoÊci po Êlubie. Kiedy
chodzisz na randki, traktuj osob´, z którà si´ spotykasz, z szacunkiem i oczekuj od
niej, ˝e oka˝e taki sam szacunek wobec ciebie. Nigdy nie traktuj osoby, z którà si´
spotykasz, jako obiektu zaspokojenia swojego po˝àdania czy ego. Niew∏aÊciwy
kontakt seksualny mo˝e skutkowaç straceniem samokontroli. Zawsze kontrolujcie
siebie i wasze odczucia fizyczne.

Pan w szczególnoÊci zabrania zachowaƒ takich jak: wszelkie przedma∏˝eƒskie
zwiàzki seksualne, petting, perwersja seksualna (homoseksualizm, gwa∏t,
kazirodztwo), masturbacja czy zajmowanie si´ sprawami seksu poprzez myÊli,
mow´ czy uczynki. […]
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Dzia∏ania homoseksualne i lesbijskie sà grzeszne i obrzydliwe w oczach Pana (zob.
List do Rzymian 1:26–27, 31). Nienaturalne uczucia, ∏àcznie z uczuciami
skierowanymi do osób tej samej p∏ci, sà przeciwieƒstwem wiecznego planu Boga
dla Jego dzieci. JesteÊ odpowiedzialny za dokonywanie w∏aÊciwych wyborów. JeÊli
masz pociàg do osób tej samej lub odmiennej p∏ci, po˝àdanie i lubie˝ne
pragnienia mogà doprowadziç do znacznie powa˝niejszych grzechów. Wszyscy
Âwi´ci w Dniach Ostatnich muszà nauczyç si´ kontrolowaç i dyscyplinowaç”.

Poka˝ A Parent’s Guide i Family Home Evening Resource Book. WyjaÊnij, ˝e te êród∏a
cz´sto pomagajà rodzicom, którzy starajà si´ nauczaç swoje dzieci o czystoÊci
moralnej. A Parent’s Guide jest ca∏kowicie poÊwi´cony temu tematowi. Family
Home Evening Resource Book porusza ten temat na stronach 253–260.

PodkreÊl, ˝e gdy rodzice rozmawiajà ze swoimi dzieçmi o seksualnoÊci, mogà
zaÊwiadczyç o czystoÊci moralnej, która powadzi do radoÊci i spokoju.

• Dlaczego jest to wa˝ne, aby rodzice nie tylko nauczali o czystoÊci moralnej, ale
tak˝e byli jej przyk∏adem? W jaki sposób rodzice mogà daç przyk∏ad czystoÊci
moralnej?

Zaznacz, ˝e dzieci mogà nauczyç si´ prawdziwych zasad czystoÊci moralnej,
obserwujàc, w jaki sposób ich rodzice traktujà siebie nawzajem, na jaki rodzaj
literatury i innych mediów pozwalajà w domu i w jaki sposób mówià o Êwi´tej
mocy prokreacji.

Podsumowanie

Zaznacz, ˝e rodzice majà obowiàzek nauczania swoich dzieci zasad prawoÊci.
Zach´ç uczestników, aby starali si´ ˝yç wed∏ug zasad nauczanych w tej lekcji i aby
okreÊlili sposoby, na jakie mogà lepiej nauczaç swoje dzieci tych zasad.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, podziel si´ swoim przekonaniami na temat
prawd omawianych podczas lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 60–65 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Uczcie dzieci” Prezydenta Boyda K. Packera. Zaznacz, ˝e pary
ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i dyskusji na
temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.

Lekcja 14: Nauczanie dzieci zasad ewangelii (Cz´Êç 2)

75

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 75



76

LEKCJA

15
DAWANIE DZIECIOM WSKAZÓWEK, 

GDY PODEJMUJÑ DECYZJE

Cel Nauczyç zasad, które pomogà rodzicom prowadziç swoje dzieci w podejmowaniu
decyzji.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami zawartymi
w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym podr´czniku).

2. Przeczytaj podtytu∏y lekcji. Stanowià one przeglàd doktryn i zasad zawartych w
lekcji. W ramach przygotowania rozwa˝, w jaki sposób mo˝esz pomóc
uczestnikom w stosowaniu si´ do tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. Je˝eli dost´pna jest ksià˝ka Family Home Evening Resource Book (31106),
przestudiuj rozdzia∏ „Agency — The Key to Growth” na stronach 237–238 i
„Reclaiming a Wayward Child” na stronach 252–253. Mo˝esz nawiàzaç do tego
artyku∏u podczas lekcji.

4. PrzynieÊ na zaj´cia ma∏y kamyk. U˝yjesz go w ostatniej cz´Êci lekcji.

Proponowany 
przebieg lekcji Dzieci potrzebujà przewodnictwa, gdy podejmujà decyzje.

Przeczytaj poni˝szy wiersz, którym podzieli∏ si´ Prezydent Thomas S. Monson z
Rady Prezydenta KoÊcio∏a podczas przemówienia na konferencji generalnej:

Stanà∏ samotnie na rozstaju dróg,
Blask s∏oƒca muska∏ jego twarz.
— Wokó∏ nieznany i obcy Êwiat —
Przed nim zadanie — wyÊcigu trakt.
Lecz drogi bieg∏y na zachód i wschód,
Która z nich lepsza, skàd wiedzieç móg∏?
Wi´c wybra∏ t´, co wiod∏a go w dó∏,
Laur zwyci´zcy minà∏ go.
Gniew go oÊlepi∏, bo wiedzia∏, ˝e
Nikt na rozstaju nie zjawi∏ si´,
By mu pokazaç, gdzie ma biec.

Innego dnia, na tych rozdro˝ach
Stanà∏ m∏odzieniec pe∏en nadziei.
On tak˝e ruszy∏ do biegu ˝ycia;
Bo tak˝e pragnà∏ pi´kna i dobra;
Lecz by∏ tam ktoÊ, kto drog´ zna∏;
I wskaza∏ mu, dokàd iÊç mia∏.
Zszed∏ wi´c ze Êcie˝ki, co wiod∏a w dó∏,
Wygra∏ ten wyÊcig, zwieƒczy∏ go laur.
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Teraz on kroczy prawoÊci szlakiem,
Gdy˝ spotka∏ kogoÊ, kto na rozdro˝u
Czeka∏, by wskazaç mu drog´ prawdy.
[cytowane z: Central Christian Monitor w: Conference Report, paêdz. 1993,

str. 66–67 lub Ensign, list. 1993, str. 48]

WyjaÊnij, ˝e dzieci i m∏odzie˝ cz´sto stajà na rozstaju dróg — sà to momenty,
kiedy muszà podjàç decyzje, które mogà mieç trwa∏y wp∏yw na ich ˝ycie. Rodzice,
którzy znajà te drogi, powinni byç z nimi, aby im pomóc dokonaç prawych
wyborów. Nawet jeÊli rodzice nie mogà byç ze swoimi dzieçmi w momencie
podejmowania decyzji, dzieci powinny mieç mo˝liwoÊç otrzymania wskazówek i
polegania na podszeptach Ducha Âwi´tego, pami´tajàc o naukach rodziców.

Rodzice mogà pomóc dzieciom korzystaç z wolnej woli w prawy sposób.

WyjaÊnij, ˝e wolna wola jest jednym z najwi´kszych darów, jakie ma dla nas
Ojciec Niebieski. Wolna wola to moc wyboru i dzia∏ania na swój sposób. Dzi´ki
niej mo˝emy zdecydowaç, ˝e chcemy podà˝aç za Zbawicielem i otrzymaç
b∏ogos∏awieƒstwa ˝ycia wiecznego (zob. 2 Nefi 2:25-28).

Przeczytaj z uczestnikami Nauki i Przymierza 58:27–28.

• Na jakie sposoby ten fragment odnosi si´ do rodziców, którzy pomagajà swoim
dzieciom w podejmowaniu decyzji?

• Jakie korzyÊci p∏ynà z tego, ˝e pozwalamy dzieciom podejmowaç decyzje?

Poni˝szy materia∏ przedstawia w zarysie zasady, które rodzice mogà stosowaç, aby
pomóc swoim dzieciom korzystaç z wolnej woli w prawy sposób. Omów je z
uczestnikami.

Nauczajcie dzieci wielkiego planu szcz´Êcia przygotowanego przez Ojca Niebieskiego.

Przeczytaj wraz z uczestnikami poni˝szy fragment z Ksi´gi Almy 12:32:

„Po zaznajomieniu ich wi´c z planem odkupienia, Bóg da∏ im przykazania”.

• Dlaczego jest wa˝ne, ˝e Bóg da∏ przykazania, kiedy ju˝ zaznajomi∏ ich z planem
odkupienia? W jaki sposób ten fragment nawiàzuje do usi∏owaƒ rodziców, by
zach´ciç swoje dzieci do przestrzegania przykazaƒ?

Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto∏ów naucza∏:

„M∏odzi ludzie zastanawiajà si´: ‘dlaczego’? — Dlaczego przykazano nam, aby
robiç niektóre rzeczy, a niektórych nie robiç? Wiedza o planie szcz´Êcia […]
odpowie m∏odym umys∏om: ‘dlaczego’. […]

Nie b´dziecie ze [swoimi] dzieçmi w czasie, gdy b´dà kuszone. W
niebezpiecznych chwilach muszà polegaç na swoich w∏asnych zasobach. JeÊli
b´dà potrafi∏y odnaleêç si´ w planie ewangelii, zostanà ogromnie wzmocnione.

Plan wart jest tego, by o nim wcià˝ mówiç. Wtedy poj´cie sensu ˝ycia,
realnoÊci Odkupiciela i celu nadania przykazaƒ na sta∏e pozostanie z nimi.

Studiowanie przez nie ewangelii i ich ˝yciowe doÊwiadczenia przyczynià si´ do
ciàgle rosnàcego Êwiadectwa o Chrystusie, ZadoÊçuczynieniu, przywróceniu
ewangelii” (The Great Plan of Happiness [przemówienie skierowane do
nauczycieli religii, 10 sierpnia 1993], str. 3).

Lekcja 15: Dawanie dzieciom wskazówek, gdy podejmujà decyzje

77

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 77



Dawajcie dzieciom jasne wytyczne oparte na zasadach ewangelii.

WyjaÊnij, ˝e rodzice powinni dawaç swoim dzieciom jasne wskazówki, jak
podejmowaç decyzje. Na te starania sk∏adajà si´ nauczanie ewangelii i ustanawianie
norm zachowania w domu. Starszy Joe J. Christensen z Siedemdziesiàtych naucza∏:

„Nie bójcie si´ ustanawiaç jasnych norm moralnych i dawaç wskazówki. Powiedzcie
‘nie’, jeÊli to konieczne. […] UÊwiadomcie [swoim dzieciom], ˝e sà pewne rzeczy,
których, jako cz∏onkowie rodziny, po prostu nie robicie. Niektórzy rodzice wydajà
si´ niemal chorobliwie przej´ci popularnoÊcià i akceptacjà spo∏ecznà swoich
dzieci i zgadzajà si´ na wiele rzeczy, co do których rozsàdek podpowiada im coÊ
zupe∏nie innego, takie jak kosztowne zachcianki, nieskromne ubranie, póêne
powroty do domów, chodzenie na randki przed szesnastym rokiem ˝ycia, filmy
dla doros∏ych i tym podobne. Dzieci i rodzice mogà czuç si´ czasem osamotnieni
w popieraniu prawych rzeczy. Oznacza to niekiedy samotne wieczory,
przegapione imprezy i nieobejrzane filmy. Nie b´dzie to przyjemne. Lecz bycie
rodzicem to nie konkurs popularnoÊci” (w: Conference Report, paêdz. 1993, str.
13 lub Ensign list. 1993, str. 11).

• Co mogà zrobiç rodzice, aby ustanowiç jasne moralne wytyczne dla swoich
rodzin? (W trakcie dyskusji zach´ç uczestników, aby podzielili si´ przyk∏adami
z w∏asnego ˝ycia).

Przeczytaj z uczestnikami ksi´g´ Moroniego 7:15–19.

• Jakà rad´ daje nam ten fragment na temat odró˝niania dobra od z∏a? Na jakie
sposoby rodzice mogà zastosowaç ten fragment podczas ustanawiania
wskazówek dla swoich dzieci?

• W jakich dziedzinach ˝ycia dzieci i m∏odzie˝ potrzebujà czasami pomocy w
rozró˝nieniu pomi´dzy dobrem a z∏em? W jaki sposób rodzice mogà u˝yç rady
z ksi´gi Moroniego 7:15–19, aby pomóc dzieciom w podejmowaniu prawych
decyzji?

Pomó˝cie dzieciom rozpoznaç wp∏yw Ducha Âwi´tego.

WyjaÊnij, ˝e w ksi´dze Moroniego 7:15–19 jest mowa o Êwietle Chrystusa, które
pomaga nam odró˝niç dobro od z∏a. Oprócz podà˝ania za Êwiat∏em Chrystusa,
mo˝emy otrzymaç wskazówki od Ducha Âwi´tego, który „objawi [nam] wszystko,
co [mamy] czyniç” (2 Nefi 32:5) i pomo˝e nam „przekonaç si´ o prawdzie
wszystkiego” (Moroni 10:5). Gdy dzieci nauczà si´ rozpoznawaç i podà˝aç za
podszeptami Ducha Âwi´tego, otrzymajà dalszà pomoc w podejmowaniu decyzji.
Po tym jak dzieci otrzyma∏y dar Ducha Âwi´tego, rodzice mogà pomóc im
rozwinàç pragnienie, aby by∏y godne sta∏ego towarzystwa Ducha.

Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Aposto∏ów opowiedzia∏ o tym, jak
jego matka pomog∏a mu rozpoznaç wp∏yw Ducha Âwi´tego:

„Po moim chrzcie i konfirmacji, moja mama wzi´∏a mnie na stron´ i zapyta∏a:
‘Co czujesz?’ W najlepszy sposób, w jaki umia∏em, opisa∏em ciep∏e uczucie
spokoju, pocieszenia i szcz´Êcia, które odczuwa∏em. Moja matka wyt∏umaczy∏a
mi, ˝e to, co odczuwam, to dar, który w∏aÊnie otrzyma∏em, dar Ducha Âwi´tego.
Powiedzia∏a mi, ˝e jeÊli b´d´ go godzien, b´d´ mieç ten dar przy sobie
nieustannie. To by∏a ta chwila nauki, która ˝yje we mnie przez ca∏e moje ˝ycie”
(w: Conference Report, kwiec. 1999, str. 42 lub Ensign, maj 1999, str. 33).
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• Co mogà zrobiç rodzice, aby pomóc swoim dzieciom poczuç i rozpoznaç wp∏yw
Ducha Âwi´tego? (Przyk∏adowe odpowiedzi: rodzice mogà zach´ciç swoje dzieci
do studiowania pism Êwi´tych, s∏uchania uÊwi´conej muzyki, przestrzegania
przykazaƒ i modlenia si´ ze szczerym zamiarem. Mogà tak˝e dzieliç si´ ze
swoimi dzieçmi duchowymi doÊwiadczeniami i wyra˝aç mi∏oÊç do nich).

PodkreÊl, ˝e wa˝ne jest, aby rodzice popierali osobiste zwyczaje religijne swoich
dzieci, takie jak indywidualne studiowanie pism Êwi´tych, modlitwa, post.
Udzia∏ w rodzinnych praktykach religijnych jest wa˝ny, ale nie jest
wystarczajàcy.

Dawajcie ma∏ym dzieciom mo˝liwoÊç podejmowania prostych decyzji.

Zaznacz, ˝e rodzice mogà stworzyç ma∏ym dzieciom mo˝liwoÊç podejmowania
decyzji. Mogà wybraç proste decyzje, proponujàc tylko dwie mo˝liwoÊci i
upewniajàc si´, ˝e obydwa wybory sà do przyj´cia. Na przyk∏ad, rodzic mo˝e
powiedzieç: „Co chcesz za∏o˝yç dzisiaj — niebieskà czy czerwonà koszulk´?” lub
„Czy chcesz pos∏uchaç bajki, czy wolisz bawiç si´ do czasu pójÊcia do ∏ó˝ka?”
Skoro rodzice zaproponowali taki wybór, powinni zaakceptowaç decyzj´ dziecka.

• W jaki sposób takie proste decyzje mogà pomóc dzieciom przygotowaç si´ na
podejmowanie dalekosi´˝nych i trudnych decyzji w ich póêniejszym ˝yciu?

Pomó˝cie dzieciom zrozumieç, ˝e niektóre decyzje majà wieczne konsekwencje.

WyjaÊnij, ˝e kiedy dzieci stawiajà czo∏a trudnym decyzjom, takim jak: wybór
zaj´ç w dniu Sabatu, wybór przyjació∏, decydowanie o edukacji, czy wybór kariery
zawodowej, wa˝ne jest, aby wiedzia∏y, jak dokonywaç wyborów opartych na
prawdach ewangelii. Wa˝ne jest, aby rozumia∏y, ˝e ich decyzje mogà mieç
wieczne konsekwencje. Rodzice muszà znaleêç czas na rozmowy na temat tych
zasad, gdy dzieci sà jeszcze bardzo ma∏e.

• W jaki sposób rodzice mogà pokierowaç swoimi dzieçmi, gdy dzieci pytajà ich
o rad´? (Przyk∏adowe odpowiedzi: rodzice mogà dzieliç si´ w∏asnym
doÊwiadczeniem, przypominaç swoim dzieciom o przykazaniach Pana i
pomagaç dzieciom rozwa˝aç wieczne konsekwencje ró˝nych wyborów).

• Jakie sytuacje mog∏yby wymagaç interwencji rodzica, kiedy dziecko podejmuje
nieprawe decyzje?

PoproÊ uczestników, by przeczytali nast´pujàcà rad´ Starszego M. Russella
Ballarda z Kworum Dwunastu Aposto∏ów (Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne:
Podr´cznik do studiowania dla uczestnika kursu, str. 68):

„Obowiàzkiem rodziców jest interweniowaç w chwili, gdy widzà, ˝e ich dzieci
dokonujà z∏ych wyborów. Nie oznacza to, ˝e rodzice majà odebraç dzieciom
cenny dar wolnej woli. Jako ˝e wolna wola jest darem danym przez Boga,
ostateczny wybór tego, co dzieci zrobià, jak si´ b´dà zachowywaç i w co b´dà
wierzyç, zawsze b´dzie nale˝eç do nich. Lecz jako rodzice musimy upewniç si´,
˝e rozumiejà, jakie jest w∏aÊciwe zachowanie i jakie b´dà konsekwencje, jeÊli
nadal b´dà podà˝aç drogà nieprawoÊci. Pami´tajcie, nie ma czegoÊ takiego jak
niew∏aÊciwa cenzura w domu. Filmy, czasopisma, telewizja, kasety wideo,
Internet i inne media sà ‘goÊçmi’ i powinny pojawiaç si´ w domach na nasze
zaproszenie, kiedy sà w∏aÊciwe dla rodzinnej rozrywki. Sprawcie, aby wasz dom
by∏ przystanià spokoju i prawoÊci. Nie pozwólcie, aby wp∏ywy z∏a skazi∏y wasze

Lekcja 15: Dawanie dzieciom wskazówek, gdy podejmujà decyzje
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w∏asne wyjàtkowe duchowe Êrodowisko. Bàdêcie ˝yczliwi, troskliwi, delikatni i
taktowni w tym, co mówicie i w jaki sposób traktujecie siebie nawzajem.
Wówczas oparte na normach ewangelii cele rodziny u∏atwià podejmowanie
dobrych decyzji” (w: Conference Report, kwiec. 1999, str. 114 lub Ensign, maj
1999, str. 87).

Rodzice powinni pozwoliç dzieciom poznaç konsekwencje p∏ynàce z
podejmowania niemàdrych decyzji.

Zaznacz, ˝e chocia˝ czasem rodzice powinni interweniowaç, aby pomóc swoim
dzieciom podjàç prawe decyzje, nie powinni interweniowaç, aby zapobiec
konsekwencjom niemàdrych decyzji swoich dzieci.

• Co mo˝e wyniknàç, kiedy rodzice chronià swoje dzieci przed konsekwencjami
ich decyzji? Co dobrego mo˝e wyniknàç z pozwalania dzieciom na to, by
doÊwiadczy∏y naturalnych konsekwencji swych decyzji? (Zach´ç uczestników,
aby podzielili si´ przyk∏adami z w∏asnego ˝ycia. Nast´pnie przeczytajcie
poni˝sze wypowiedzi).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzia∏: „Rodzice,
nie pope∏niajcie b∏´du, jakim jest celowe interweniowanie, aby z∏agodziç lub
wykluczyç naturalne konsekwencje Êwiadomych aktów naruszania przykazaƒ
przez wasze dzieci. Takie dzia∏anie z waszej strony wzmacnia fa∏szywe zasady,
otwiera drzwi do powa˝niejszych grzechów i zmniejsza prawdopodobieƒstwo
pokuty” (w: Conference Report, kwiec. 1993, str. 43 lub Ensign, maj 1993, 
str. 34).

Starszy Robert D. Hales naucza∏: „Przyzwolenie na to, by dzieci uczy∏y si´ na
swoich b∏´dach, jest przera˝ajàce, ale ich ch´ç, by wybieraç drog´ Pana i
wartoÊci rodzinnych jest wi´ksza, gdy ten wybór pochodzi z ich wn´trza, ni˝
kiedy staramy si´ wymóc to na nich. Paƒski sposób mi∏oÊci i akceptacji jest
lepszy ni˝ droga si∏y i przymusu Szatana, w szczególnoÊci w procesie
wychowywania nastolatków” (w: Conference Report, kwiec. 1999, sr. 43 lub
Ensign maj 1999, str. 34).

Rodzice powinni okazywaç niezachwianà mi∏oÊç dzieciom, które zb∏àdzi∏y.

Zaznacz, ˝e nawet pomimo najwi´kszych staraƒ rodziców niektóre dzieci mogà
podjàç decyzje, które zasmucà nie tylko je same, ale i innych. Rodzice nigdy nie
mogà przestaç kochaç dzieci, które zb∏àdzi∏y. Starszy Richard G. Scott powiedzia∏:

„Niektórzy z was majà dzieci, które si´ nie s∏uchajà was, wybierajàc zupe∏nie inne
Êcie˝ki. Ojciec w Niebie wielokrotnie doÊwiadczy∏ tego samego. Niektóre z Jego
dzieci, dokonujàc wyborów, wykorzysta∏y Jego dar wolnej woli wbrew Jego
radom, lecz On nadal je kocha. Jednak jestem pewien, ˝e On nigdy nie obwinia∏
Siebie za ich niemàdre wybory” (w: Conference Report, kwiec. 1993, str. 43 lub
Ensign, maj 1993, str. 34).

Kiedy Starszy Howard W. Hunter s∏u˝y∏ w Kworum Dwunastu, udzieli∏
nast´pujàcej rady rodzicom, którzy zrobili wszystko, co mogli, a jednak nie
unikn´li smutku z powodu b∏´dów dziecka:

„Rodzic odnoszàcy sukces to taki, który kocha, dokonuje poÊwi´ceƒ, który
opiekuje si´, naucza i troszczy si´ o potrzeby dziecka. JeÊli zrobiliÊcie to wszystko,
a wasze dziecko nadal jest krnàbrne, sprawia trudnoÊci, czy jest oddane sprawom

80

35865_166_Body.qxd  01-30-2012  16:07  Page 80



doczesnym, nadal mo˝ecie byç rodzicem odnoszàcym sukces. Byç mo˝e sà dzieci,
które przysz∏y na Êwiat i które stanowi∏yby wyzwanie dla wszystkich rodziców w
ka˝dej sytuacji. Podobnie, mo˝e sà inne dzieci, które b∏ogos∏awi∏yby i by∏yby
radoÊcià ˝ycia dla niemal˝e ka˝dego ojca i matki” (w: Conference Report, paêdz.
1983, str. 94 lub Ensign, list. 1983, str. 65).

Daj uczestnikowi kamyk, który przynios∏eÊ na zaj´cia (zob. „Przygotowanie”,
punkt 4.). PoproÊ uczestnika, aby umieÊci∏ kamyk dok∏adnie przed swoim okiem.
Nast´pnie poproÊ, aby opisa∏, co widzi. Przeczytaj poni˝szà analogi´, którà
podzieli∏ si´ Starszy Richard G. Scott, gdy s∏u˝y∏ w Radzie Siedemdziesiàtych:

„Kiedy bior´ ma∏y kamyk i umieszczam go bezpoÊrednio przed moim okiem,
przybiera on postaç wielkiego g∏azu. To wszystko, co widz´. Poch∏ania ca∏a uwag´
— jak problemy ukochanej osoby, które wype∏niajà ca∏e nasze ˝ycie. Kiedy to, co
mo˝ecie realnie uczyniç, jest ju˝ zrobione, zostawcie reszt´ w r´kach Pana i wi´cej
si´ nie martwcie. Nie czujcie si´ winni z powodu tego, ˝e nie mo˝ecie zrobiç
wi´cej. Nie marnujcie swojej energii na bezu˝yteczne martwienie si´. Pan weêmie
kamyk, który przes∏ania wam wzrok i wrzuci go pomi´dzy wyzwania, którym
b´dziecie stawiaç czo∏a w swoim wiecznym post´pie. Wtedy ujrzycie to z pewnej
perspektywy. Z biegiem czasu us∏yszycie podszepty i b´dziecie wiedzieli, jak nieÊç
dalszà pomoc. Znajdziecie wi´cej spokoju i szcz´Êcia, nie b´dziecie zaniedbywaç
innych, którzy was potrzebujà i b´dziecie w stanie ofiarowaç wi´kszà pomoc
dzi´ki tej wiecznej perspektywie” (w: Conference Report, kwiec. 1988, str. 70 lub
Ensign, maj 1988, str. 60).

• W jaki sposób rodzice mogà okazaç sta∏à mi∏oÊç synowi czy córce, którzy
zb∏àdzili? W jaki sposób mogà okazaç takà mi∏oÊç, nie pob∏a˝ajàc czynom syna
czy córki?

Przeczytaj z uczestnikami Ew. ¸ukasza 15:11–32. WyjaÊnij, ˝e ten fragment jest
cz´sto nazywany przypowieÊcià o synu marnotrawnym, jednak˝e móg∏by byç
traktowany jako przypowieÊç o kochajàcym ojcu.

• Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej przypowieÊci o wp∏ywie, jaki mo˝e mieç
mi∏oÊç rodziców na krnàbrne dzieci?

S∏u˝àc jeszcze jako pierwszy doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, Prezydent
Gordon B. Hinckley naucza∏:

„W historii ludzkich pokoleƒ zachowania zbuntowanych dzieci Êwiadczy∏y o
smutku i rozpaczy, ale nawet tam, gdzie by∏ bunt, silne wi´zi ˝ycia rodzinnego
dotyka∏y i przyciàga∏y tych zbuntowanych.

Nie znam pi´kniejszej opowieÊci w literaturze ni˝ tej opowiedzianej przez
Mistrza i zapisanej w pi´tnastym rozdziale Ew. ¸ukasza. Jest to opowieÊç o
porywczym i chciwym synu, który domaga∏ si´ spadku, by go zmarnowaç a˝
do ostatniego grosza. Skruszony powróci∏ do swojego ojca, a ojciec jego, widzàc
go z daleka, podbieg∏ do niego, uÊciska∏ go, objà∏ za szyj´ i poca∏owa∏” (w:
Conference Report, kwiec. 1991, str. 95 lub Ensign, maj 1991, str. 72).

Podsumowanie

PodkreÊl wa˝noÊç przewodzenia dzieciom, gdy podejmujà decyzje i pozwalania
im na to, by si´ uczy∏y, widzàc konsekwencje w∏asnych czynów. Przypomnij
uczestnikom, ˝e Pan b´dzie b∏ogos∏awi∏ rodziców, którzy stale kochajà swoje

Lekcja 15: Dawanie dzieciom wskazówek, gdy podejmujà decyzje
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dzieci i poÊwi´cajà im czas. Nast´pnie przeczytaj poni˝sze stwierdzenie Biskupa
Roberta D. Halesa, pochodzàce z czasów, gdy s∏u˝y∏ jako Biskup Przewodniczàcy:

„Z pewnoÊcià rodzice pope∏nià b∏´dy w procesie wychowywania, lecz poprzez
pokor´, wiar´, modlitw´ i studiowanie ka˝da osoba mo˝e nauczyç si´ lepszych
rozwiàzaƒ i przez to b∏ogos∏awiç ˝ycie cz∏onków obecnej rodziny i wprowadzaç
poprawne zwyczaje w ˝ycie pokoleƒ, które nadejdà” (w: Conference Report,
paêdz. 1993, str. 10–11 lub Ensign, list. 1993, str. 10).

Kierujàc si´ z podszeptem Ducha, z∏ó˝ Êwiadectwo o zasadach, które omawialiÊcie
podczas tej lekcji.

Odwo∏aj si´ do stron 66–69 w ksià˝ce: Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏u „Jak niedajàcy si´ ugasiç p∏omieƒ” Starszego M. Russella Ballarda.
Zaznacz, ˝e pary ma∏˝eƒskie mogà wiele zyskaç, czytajàc i dyskutujàc wspólnie na
temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.
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LEKCJA

16
MODLITWA RODZINNA, RODZINNE
STUDIOWANIE PISM ÂWI¢TYCH I
DOMOWY WIECZÓR RODZINNY

Cel Zach´ciç rodziny, aby organizowa∏y regularne modlitwy rodzinne, rodzinne
studiowanie pism Êwi´tych i domowe wieczory rodzinne oraz aby naucza∏y
ewangelii przy ka˝dej z tych okazji.

Przygotowanie 1. W ramach przygotowaƒ do nauczania spróbuj kierowaç si´ zasadami
zawartymi w rozdziale: „Obowiàzki nauczyciela” (strony IX–XI w tym
podr´czniku).

2. Rozwa˝ doktryny i zasady wypisane w podtytu∏ach lekcji. W ciàgu tygodnia
zastanów si´ nad sposobami nauczania tych doktryn i zasad. Postaraj si´ o
przewodnictwo Ducha, by wiedzieç, co powinieneÊ podkreÊliç, by wyjÊç
naprzeciw potrzebom uczestników kursu.

3. Je˝eli dost´pne sà poni˝sze materia∏y, przynieÊ na lekcj´ kilka z nich lub
wszystkie. Przygotuj je do pokazania, gdy b´dziecie omawiaç domowy wieczór
rodzinny.

a. Pisma Êwi´te.
b. Family Home Evening Resource Book (31106).
c. Przewodnik dla rodziny (31180 166).
d. Family Home Evening Video Supplement (53276) i Family Home Evening Video

Supplement 2 (53277).
e. Zasady ewangelii (31110 166).
f. Czasopisma koÊcielne.
g. Nasze dziedzictwo: Krótka historia KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach

Ostatnich (35448 166).
h. Podr´czniki dla Kap∏aƒstwa Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy.
i. Podr´czniki do studiowania na kursach Doktryn Ewangelii.
j. Broszura „Dla wzmocnienia m∏odzie˝y” (34285 166).
k. Wydane przez KoÊció∏ opowieÊci na podstawie pism Êwi´tych, takie jak

OpowieÊci z Ksi´gi Mormona (35666 166).
l. Zestaw „Ewangelia w malarstwie” (34730 166).

4. JeÊli chcesz przeprowadzisz çwiczenia powtórzeniowe ze stron 88–89, przynieÊ
na zaj´cia kartk´ papieru i d∏ugopis lub o∏ówek dla ka˝dego uczestnika.

Proponowany 
przebieg lekcji Dla ka˝dej rodziny Âwi´tych w Dniach Ostatnich modlitwa rodzinna,

rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i domowy wieczór rodzinny muszà
stanowiç najwy˝szy priorytet.

Powiedz o tym, ˝e w lutym 1999 r. Rada Prezydenta KoÊcio∏a wys∏a∏a list do
cz∏onków KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie. Ten list zawiera∏ nast´pujàcà rad´:

„Zach´camy rodziców i dzieci, by przypisali najwy˝szy priorytet modlitwie
rodzinnej, domowemu wieczorowi rodzinnemu, studiowaniu i nauczaniu
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ewangelii oraz w∏aÊciwym zaj´ciom rodzinnym. Jakkolwiek inne powinnoÊci i
zaj´cia mogà byç cenne i w∏aÊciwe, nie mo˝na pozwoliç, by zaj´∏y miejsce
obowiàzków wyznaczonych przez Boga, które mogà byç odpowiednio
wype∏nione wy∏àcznie przez rodziców i rodziny” (List od Rady Prezydenta
KoÊcio∏a, 11 lutego 1999 r.).

• Dlaczego ta rada jest szczególnie wa˝na w dzisiejszych czasach?

WyjaÊnij, ˝e niniejsza lekcja omawia to, co mogà zrobiç rodzice, aby praktykowaç
rodzinnà modlitw´, studiowanie pism Êwi´tych i cotygodniowe domowe
wieczory rodzinne.

Rodziny otrzymujà wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, kiedy wspólnie si´ modlà.

Przeczytaj z uczestnikami 3 Nefi 18:21. Nast´pnie podziel si´ nast´pujàcà radà
Prezydenta Gordona B. Hinckleya, pi´tnastego Prezydenta KoÊcio∏a:

„Niech ka˝da rodzina w tym KoÊciele odmawia wspólnà modlitw´. Wa˝ne jest,
aby modliç si´ indywidualnie, lecz cudownà rzeczà jest modlitwa rodzinna.
Módlcie si´ do swojego Ojca w Niebie z wiarà. Módlcie si´ w imi´ Pana Jezusa
Chrystusa. Nie ma lepszej rzeczy, którà mo˝ecie zrobiç dla swoich dzieci, ni˝
wyznaczanie ich do modlitwy rodzinnej, aby wyra˝a∏y wdzi´cznoÊç za
b∏ogos∏awieƒstwa, które ich spotka∏y. JeÊli b´dà to robiç, kiedy sà ma∏e, b´dà
dorastaç z duchem wdzi´cznoÊci w swoich sercach” („Inspirational Thoughts,”
Ensign, sierp. 1997, str. 5).

• Co mogà zrobiç rodziny, aby wprowadziç zwyczaj codziennej modlitwy
rodzinnej? Jakie trudnoÊci napotkaliÊcie podczas praktykowania codziennej
modlitwy rodzinnej i co zrobiliÊcie, ˝eby im zaradziç?

• Co mogà zrobiç cz∏onkowie rodziny, aby sprawiç, ˝e czas modlitwy rodzinnej
b´dzie dla nich wa˝ny? (W ramach uzupe∏nienia odpowiedzi uczestników,
podziel si´ niektórymi lub wszystkimi z poni˝szych rad).

a. Rodzice mogà wykorzystaç czas przed modlitwà, aby zapytaç, czy jest coÊ
szczególnego, za co rodzinna powinna podzi´kowaç Ojcu Niebieskiemu lub
czy sà jakieÊ sprawy, o których powinni pami´taç w modlitwie.

b. Rodzice powinni dopilnowaç, ˝eby dzieci mog∏y regularnie odmawiaç
modlitw´ rodzinnà.

c. Rodzina mo˝e pami´taç, aby modliç si´ za przywódców KoÊcio∏a, misjonarzy
i cz∏onków rodziny, którzy potrzebujà specjalnych b∏ogos∏awieƒstw.

d. Rodzice mogà wykorzystaç czas modlitwy na nauk´. Na przyk∏ad, ich wyrazy
wdzi´cznoÊci mogà podsycaç podobne odczucia w ich dzieciach.

e. Rodzice mogà wymieniaç w modlitwach ka˝de z dzieci po imieniu, tak by
dzieci odczu∏y mi∏oÊç, która p∏ynie ku nim od Ojca Niebieskiego i ich
ziemskich rodziców.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzyma∏eÊ ty i twoja rodzina dzi´ki modlitwie rodzinnej?

Rodzinne studiowanie pism Êwi´tych pomaga rodzinom w zbli˝aniu si´ 
do Boga.

Zapisz na tablicy nast´pujàce wyra˝enia lub przeczytaj je na g∏os:

Zwi´kszone odczuwanie czci
Zwi´kszony szacunek i troska
Mniej sporów
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ZdolnoÊç doradzania dzieciom z wi´kszà mi∏oÊcià i màdroÊcià
Wi´ksza otwartoÊç na rady rodziców
Zwi´kszona prawoÊç
Zwi´kszona wiara, nadzieja i mi∏oÊç bliêniego
Pokój, radoÊç i szcz´Êcie

PoproÊ uczestników, aby po cichu zastanowili si´ nad nast´pujàcym pytaniem:

• Co moglibyÊcie zrobiç, aby powy˝sze przymioty charakteryzowa∏y wasz dom?

Powiedz, ˝e Prezydent Marion G. Romney z Rady Prezydenta KoÊcio∏a
zaÊwiadczy∏, ˝e wasze domy mogà byç bardziej b∏ogos∏awione wtedy, kiedy
studiujecie pisma Êwi´te, w szczególnoÊci Ksi´g´ Mormona:

„Jestem pewien, ˝e jeÊli w naszych domach rodzice b´dà regularnie czytaç Ksi´g´
Mormona w duchu modlitwy, zarówno sami, jak i ze swoimi dzieçmi, duch tej
wspania∏ej ksi´gi przeniknie nasze domy i ich mieszkaƒców. Zwi´kszy si´ duch
czci, wzroÊnie wzajemny szacunek i wzajemna troska. Ustanie duch sporu.
Rodzice b´dà udzielaç rad swoim dzieciom z wi´kszà mi∏oÊcià i màdroÊcià. Dzieci
b´dà ch´tniej przyjmowaç rady swoich rodziców i stosowaç si´ do nich. Zapanuje
wi´ksza prawoÊç. Wiara, nadzieja i mi∏oÊç bliêniego — czysta mi∏oÊç Chrystusa —
b´dà obfitowa∏y w naszych domach i w naszym ˝yciu, przynoszàc w Êlad za tym
pokój, radoÊç i szcz´Êcie” (w: Conference Report, kwiec. 1980, str. 90 lub Ensign,
maj 1980, str. 67).

Nawiàzujàc do obietnic Prezydenta Romneya, Prezydent Ezra Taft Benson,
trzynasty Prezydent KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Te obietnice — spot´gowana mi∏oÊç i
harmonia w domu, wi´kszy szacunek mi´dzy rodzicami i dzieçmi, zwi´kszona
duchowoÊç i prawoÊç — nie sà czczymi obietnicami, lecz Êwiadczà dok∏adnie o
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, str. 6 lub
Ensign, list. 1986, str. 7).

PoproÊ uczestników, aby opowiedzieli o b∏ogos∏awieƒstwach, których
doÊwiadczyli dzi´ki rodzinnemu studiowaniu pism Êwi´tych.

• Co robiliÊcie, aby rodzinne studiowanie pism Êwi´tych by∏o udane? Jakie
napotkaliÊcie trudnoÊci i co zrobiliÊcie, ˝eby je pokonaç? (W uzupe∏nieniu do
odpowiedzi uczestników podziel si´ niektórymi lub wszystkimi z poni˝szych rad).

a. Wspólnie ustalcie czas na codzienne rodzinne studiowanie pism Êwi´tych.
To zazwyczaj jest najtrudniejsza cz´Êç rodzinnego studiowania pism
Êwi´tych. Jednak˝e, cz∏onkowie rodziny mogà szukaç przewodnictwa Ducha
podczas ustalania, co sprawdzi si´ najlepiej w ich sytuacji.

b. Zastanówcie si´ nad ustaleniem konkretnego przedzia∏u czasu lub okreÊlonej
liczby wersetów, rozdzia∏ów czy stron do przeczytania ka˝dego dnia.

c. JeÊli jest to mo˝liwe, zapewnijcie ka˝demu cz∏onkowi w∏asny zestaw pism
Êwi´tych. Nawet dzieci, które nie potrafià jeszcze czytaç, skorzystajà na
posiadaniu swoich w∏asnych pism Êwi´tych. Rodzice mogà podarowaç
swoim dzieciom pisma Êwi´te przy okazji chrztu, urodzin czy innych
specjalnych okolicznoÊci. Dzieci mogà te˝ zarobiç pieniàdze na zakup
w∏asnych pism Êwi´tych.

d. Czytajcie na zmian´, pomagajàc m∏odszym dzieciom, jeÊli b´dzie to
potrzebne. Po przeczytaniu jakiegoÊ fragmentu, przypomnijcie, co by∏o w
nim zawarte, ale w taki sposób, ˝eby m∏odsze dzieci mog∏y to zrozumieç.

Lekcja 16: Modlitwa rodzinna, rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i domowy wieczór rodzinny
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e. Niech ma∏e dzieci rysujà obrazki przedstawiajàce opowieÊci z pism Êwi´tych.
Na przyk∏ad, rodzina mog∏aby stworzyç mural przedstawiajàcy wizj´ Lehiego
i drzewa ˝ycia.

f. Nauczcie si´ na pami´ç ulubionych wersetów.
g. Czytajcie takie fragmenty z pism Êwi´tych, które dotyczà specjalnych okazji,

na przyk∏ad Wielkanocy, Bo˝ego Narodzenia, chrztu, ustanowienia
kap∏aƒskiego czy poÊwi´cenia Êwiàtyni.

h. Wspólnie poszukajcie konkretnego zagadnienia ewangelii, u˝ywajàc do tego
indeksu tematycznego czy s∏ownika biblijnego.

i. Za∏ó˝cie zeszyt rodzinny do zapisywania pytaƒ, celów czy odczuç
zwiàzanych z czytaniem pism Êwi´tych.

Zaznacz, ˝e jeÊli gromadzenie rodziny na wspólne studiowanie pism Êwi´tych staje
si´ trudne, rodzice powinni pami´taç, ˝e ich wysi∏ki mogà mieç skutek trwalszy,
ni˝ to sobie wyobra˝ajà. Siostra Susan L. Warner, która s∏u˝y∏a jako druga
doradczyni w generalnym prezydium Organizacji Podstawowej, powiedzia∏a:

„W naszej rodzinie staraliÊmy si´ organizowaç studiowanie pism Êwi´tych
wczeÊnie rano. Lecz cz´sto byliÊmy sfrustrowani, kiedy jeden z naszych synów
narzeka∏ i musieliÊmy go b∏agaç, by opuÊci∏ ∏ó˝ko. A kiedy wreszcie przychodzi∏,
cz´sto k∏ad∏ g∏ow´ na stole. Wiele lat póêniej, kiedy s∏u˝y∏ na misji, napisa∏ do
domu list: ’Dzi´kuj´, ˝e nauczaliÊcie mnie o pismach Êwi´tych. Chc´, ˝ebyÊcie
wiedzieli, ˝e przez ten ca∏y czas, kiedy udawa∏em, ˝e Êpi´, tak naprawd´ s∏ucha∏em
z zamkni´tymi oczami’” (w: Conference Report: kwiec. 1996, str. 109 lub Ensign
1996, str. 79).

Domowe wieczory rodzinne pomagajà rodzinom umocniç obron´ przed
ziemskimi wp∏ywami.

Powiedz, ˝e w 1915 roku, Prezydent Joseph F. Smith i jego doradcy w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a poradzili rodzicom, ˝eby organizowali regularny „domowy
wieczór”. Mia∏ to byç czas dla rodziców na nauczanie swoich rodzin zasad
ewangelii. Rada Prezydenta KoÊcio∏a napisa∏a: „JeÊli Âwi´ci postàpià zgodnie z tà
radà, obiecujemy, ˝e przyniesie to wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa. WzroÊnie mi∏oÊç
w domu i zwi´kszy si´ pos∏uszeƒstwo rodzicom. W sercach m∏odzie˝y Izraela
rozwinie si´ wiara i zdob´dzie ona moc do pokonania z∏ych wp∏ywów i pokus,
które ich dr´czà” (w: James R. Clark, zebr. w: Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tomów [1965–1975], 4: 339).

Prezydent Gordon B. Hinckley opowiedzia∏, w jaki sposób jego rodzice stosowali
rad´ Prezydenta Smitha.

„W 1915 roku Prezydent Joseph F. Smith poprosi∏ lud KoÊcio∏a o organizowanie
domowych wieczorów. Mój ojciec powiedzia∏, ˝e tak uczynimy, wi´c grzaliÊmy w
salonie, gdzie sta∏o wielkie pianino mamy i robiliÊmy to, o co poprosi∏ Prezydent
KoÊcio∏a.

Jako dzieci byliÊmy kiepskimi wykonawcami. W czasie zabawy potrafiliÊmy robiç
ró˝ne rzeczy razem, ale dla ka˝dego z nas z osobna próba zaÊpiewania solo by∏a
podobna do oczekiwania, ˝e lody nie roztopià si´, le˝àc na piecu. Na poczàtku
ÊmialiÊmy si´ i czyniliÊmy dowcipne uwagi na temat swoich wyst´pów. Jednak
nasi rodzice nalegali. ÂpiewaliÊmy razem. ModliliÊmy si´ wspólnie. W ciszy
s∏uchaliÊmy, kiedy mama czyta∏a Bibli´ i opowieÊci z Ksi´gi Mormona. Tata
przywo∏ywa∏ historie z pami´ci. […]
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Dzi´ki tym prostym, krótkim spotkaniom, które odbywa∏y si´ w salonie naszego
starego domu, sta∏o si´ coÊ cudownego, czego nie sposób opisaç. Wzmocni∏a si´
nasza mi∏oÊç do rodziców. Zwi´kszy∏a si´ mi∏oÊç dla naszych braci i sióstr. Wzros∏a
nasza mi∏oÊç do Pana. W naszych sercach ros∏a wdzi´cznoÊç za proste
uprzejmoÊci. Mia∏o miejsce wiele cudownych rzeczy, dlatego ˝e nasi rodzice
podà˝ali za radà Prezydenta KoÊcio∏a. Dzi´ki temu nauczy∏em si´ czegoÊ
niezwykle cennego” (Teachings of Gordon B. Hinckley, [1997], str. 211–212).

WyjaÊnij, ˝e ka˝dy Prezydent KoÊcio∏a, poczynajàc od Prezydenta Joshepa F.
Smitha, podkreÊla∏ wa˝noÊç domowego wieczoru rodzinnego. W dzisiejszych
czasach, Rada Prezydenta KoÊcio∏a radzi rodzinom, ˝eby organizowa∏y domowe
wieczory rodzinne w ka˝dy poniedzia∏kowy wieczór.

Zaznacz, ˝e domowy wieczór rodzinny zawsze powinien sk∏adaç si´ z modlitwy
rodzinnej i lekcji, którà mo˝e przedstawiç rodzic lub jedno z dzieci. Rodzice mogà
pomóc m∏odszym dzieciom przygotowaç i poprowadziç lekcje.

WyjaÊnij, ˝e KoÊció∏ wyprodukowa∏ materia∏y, które mogà pomóc w
przeprowadzaniu udanych domowych wieczorów rodzinnych. Poka˝ koÊcielne
materia∏y, które przynios∏eÊ na zaj´cia (zob. „Przygotowanie”, punkt 3.). Po∏ó˝
szczególny nacisk na pozycj´ pt. Family Home Evening Resource Book, która jest
szczególnie wartoÊciowym narz´dziem dla rodziców. Ta ksià˝ka jest g∏ównym
koÊcielnym êród∏em, które pomaga zaplanowaç i przeprowadziç domowe
wieczory rodzinne. Zawiera lekcje i pomys∏y na zaj´cia.

• Jakie inne zaj´cia mogà wchodziç w sk∏ad domowych wieczorów rodzinnych
oprócz modlitwy i lekcji? (Przyk∏adowe odpowiedzi: gry, czytanie pism
Êwi´tych, Êpiewanie hymnów i piosenek, organizowanie narady rodzinnej i
jedzenie smako∏yków).

• W jaki sposób rodzice mogà wykorzystaç domowy wieczór rodzinny, aby
sprostaç potrzebom rodziny? (PoproÊ uczestników o pomys∏y, ale tak˝e podziel
si´ poni˝szym przyk∏adem).

Pewien ojciec opracowywa∏ lekcje na domowe wieczory rodzinne poprzez
indywidualnà rozmow´ ze swoimi dzieçmi. Podczas rozmowy z nimi, cz´sto
zadawa∏ pytania dotyczàce konkretnych problemów, takich jak: „Co w szkole
mówià ch∏opcy o dziewcz´tach?” lub „Czy ktokolwiek kiedyÊ porusza∏ temat
narkotyków?” Odpowiedzi, których udziela∏y dzieci, pomog∏y mu dostrzec,
czego musia∏y si´ nauczyç i co nale˝y przedyskutowaç. Wtedy on i jego ˝ona
siadali razem i planowali lekcje dostosowane do tych potrzeb. Dzieci lubi∏y
dzieliç si´ swoimi pomys∏ami i by∏y przygotowane, aby stawiç czo∏o sytuacjom
w prawdziwym ˝yciu.

• Co mogà zrobiç rodzice, aby zach´ciç ka˝dego cz∏onka rodziny do
uczestniczenia w domowym wieczorze rodzinnym?

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa mogà zagoÊciç w waszym domu dzi´ki organizowaniu
domowego wieczoru rodzinnego?

Lekcja 16: Modlitwa rodzinna, rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i domowy wieczór rodzinny
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Podsumowanie

PodkreÊli, ˝e codzienna modlitwa rodzinna i studiowanie pism Êwi´tych oraz
cotygodniowe organizowanie wieczoru domowego wzmocni relacje rodzinne,
ufortyfikuje Êwiadectwa jej cz∏onków i przygotuje ich do stawiania czo∏a
˝yciowym trudnoÊciom.

Kierujàc si´ podszeptem Ducha, wyraê swojà mi∏oÊç do swojej rodziny i z∏ó˝
Êwiadectwo o prawdach, które omawialiÊcie podczas tej lekcji i ca∏ego kursu.

Odwo∏aj si´ do stron 70–74 w ksià˝ce Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do
studiowania dla uczestnika kursu. Zach´ç uczestników do przypomnienia sobie
doktryn i zasad omówionych w tej lekcji poprzez (1) wykorzystanie co najmniej
jednej sugestii zawartej w cz´Êci „Pomys∏y do wykorzystania” i (2) przeczytanie
artyku∏ów „B∏ogos∏awieƒstwa modlitwy rodzinnej” Prezydenta Gordona B.
Hinckleya oraz „By∏em nauczany”, Starszego L. Toma Perry’ego. Zaznacz, ˝e pary
ma∏˝eƒskie mogà czerpaç wiele korzyÊci ze wspólnego czytania i dyskutowania na
temat artyku∏ów w podr´czniku do studiowania.

Dodatkowe 
materia∏y êród∏owe Rodzinne uczestnictwo w zdrowej rekreacji

WyjaÊnij, ˝e oprócz modlitwy rodzinnej, rodzinnego studiowania pism Êwi´tych i
domowego wieczoru rodzinnego zdrowa rekreacja mo˝e pomóc rodzinie
rozwinàç silne wi´zi mi∏oÊci i jednoÊci. Rodzice powinni planowaç czas, kiedy
rodzina mo˝e razem uczestniczyç w takich zaj´ciach. Prezydent Ezra Taft Benson
udzieli∏ rady: „Stwórzcie zwyczaj organizowania rodzinnych wakacji, wycieczek i
wyjÊç. Wasze dzieci nigdy tego nie zapomnà” (w: Conference Report, paêdz.
1987, str. 63 lub Ensign, list. 1987, str. 51).

• Jakie korzyÊci sà wynikiem rodzinnego uczestnictwa w zdrowej rekreacji?

Zastanów si´ nad przytoczeniem niektórych propozycji lub wykorzystaj swoje
pomys∏y podczas dyskusji:

a. Cz∏onkowie rodzin, którzy cieszà si´ ze wspólnych zaj´ç, rozwinà w sobie
wi´kszà mi∏oÊç i harmoni´.

b. B´dà si´ dobrze razem bawiç i zbudujà relacje, które b´dà trwaç przez ca∏e
ich ˝ycie.

c. Dzieci znajdà przyjemnoÊç w sp´dzaniu czasu ze swoimi rodzicami i ch´tniej
b´dà s∏uchaç oraz podà˝aç za radà swoich rodziców.

• Jakie macie wspomnienia z dzieciƒstwa ze wspólnych zaj´ç rodzinnych? Jaki
wp∏yw mia∏y te zaj´cia na wasze ˝ycie?

PoproÊ uczestników, aby podzielili si´ pomys∏ami na zabawne, interesujàce i
warte wspomnieƒ zaj´cia, które niewiele lub nic nie kosztujà.

Przejrzyj lekcje z cz´Êci B z kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”

Ta lekcja koƒczy cz´Êç B kursu „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne”. JeÊli prowadzi∏eÊ
ca∏y kurs, rozwa˝ u˝ycie nast´pujàcego çwiczenia:

Daj ka˝demu z uczestników kartk´ papieru oraz d∏ugopis lub o∏ówek. PoproÊ
uczestników, ˝eby poÊwi´cili trzy minuty na wypisanie doktryn i zasad, jakie
zapami´tali z lekcji 9–16 tego kursu. Niech podkreÊlà doktryny czy zasady, które
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mia∏y dla nich najwi´ksze znaczenie. Zach´ç ich, aby przygotowali si´ na
omówienie niektórych podkreÊlonych pozycji. JeÊli b´dà potrzebowali pomocy,
u˝yj spisu treÊci ze stron V–VII w tym podr´czniku lub omówienia tego kursu ze
stron VII–VIII z ksià˝ki Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne: Podr´cznik do studiowania dla
uczestnika kursu.

Po trzech minutach poproÊ ka˝dego uczestnika o przeczytanie jednego punktu z
jego listy i wyjaÊnienie, dlaczego jest on dla niego szczególne wa˝ny. Podsumuj
spostrze˝enia uczestników na tablicy i podkreÊl wa˝noÊç ka˝dej wypowiedzi.
Nast´pnie podziel si´ swoim spostrze˝eniem. JeÊli czas pozwoli, powtórz to
çwiczenie.

Podzi´kuj tym, których uczysz, za ich udzia∏ w tym kursie i zach´ç ich do
kontynuowania ˝ycia wed∏ug doktryn i zasad, które omawiali w ciàgu kursu.
Zach´ç ich tak˝e, by czytali co jakiÊ czas ze swoimi rodzinami dokument
„Rodzina: Proklamacja dla Êwiata” i podà˝ali za jego radà w swoich domach.
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