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Kto powinien korzystać z tego przewodnika
źródłowego?

Niniejszy przewodnik źródłowy jest dla wszystkich tych,
którzy uczą ewangelii, włączając w to:
� rodziców;
� nauczycieli w klasie;
� przywódców kapłaństwa i organizacji pomocniczych;
� nauczycieli domowych oraz odwiedzające nauczycielki.

Co zawiera ten przewodnik źródłowy?
Podręcznik Nauczanie – nie ma większego powołania

zawiera wskazówki i sugestie, odnoszące się do nauczania tak,
jak to pokazano w następującym zarysie:

Część A
Twoje powołanie, aby uczyć

Ta część książki wyjaśnia, jak ważne miejsce w planie Bożym
zajmuje nauczanie ewangelii. Zawiera także pomoce na temat
tego, w jaki sposób poszczególne osoby mogą przygotować się
do nauczania ewangelii.

Część B
Podstawowe zasady nauczania ewangelii

Ta część książki pomoże zbudować fundament dla całego
nauczania ewangelii.

Część C
Nauczanie w różnych grupach wiekowych

Ta część książki dostarcza informacji i sugestii do nauczania
ewangelii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Część D
Nauczanie w domu

Ta część książki dostarcza rodzicom pomocy w nauczaniu
ewangelii ich dzieci. Zawiera także sugestie dla nauczycieli
domowych i odwiedzających nauczycielek.

Część E
Nauczanie w kręgach przywódczych

Ta część książki pomoże przywódcom kapłaństwa 
i organizacji pomocniczych zrozumieć ich żywotny
obowiązek nauczania.

Część F
Metody nauczania

Ta część książki opisuje rozmaitość różnych metod, których
mogą używać nauczyciele do wzbogacania prezentacji lekcji.

Część G
Kurs nauczania ewangelii

Ta część książki zawiera dwanaście lekcji, które przygotowują
poszczególne osoby do uczenia ewangelii. Lekcje są zaprojekto-
wane w ten sposób, by były nauczane jako część zorganizo-
wanej lekcji. Można je również studiować indywidualnie lub
w rodzinie.

Jak powinien być wykorzystywany 
ten przewodnik źródłowy?

Podręcznik Nauczanie – nie ma większego powołania jest
zaprojektowany raczej jako przewodnik źródłowy, niż książka
czytana od początku do końca. W swym zamierzeniu ma być
używana, jako:

� osobisty przewodnik do studiowania;
� źródło na spotkania doskonalania nauczycieli;
� podręcznik do kursu nauczania ewangelii;
� materiał źródłowy dla przywódców, kiedy pracują 

z nauczycielami w swych organizacjach.

Aby wyciągnąć jak największe korzyści z tej książki,
nauczyciele powinni:

� przejrzeć pozycje wypisane w spisie treści;
� przestudiować artykuły, które odnoszą się do szczególnych

zainteresowań lub potrzeb w danym czasie.
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Na przykład: rodzice mogą zechcieć lepiej wykorzystać
chwile do nauczania, by pomóc swym dzieciom we wzroście
duchowym. Część D, „Nauczanie w domu”, zawiera artykuł
zatytułowany „Chwile do nauczania w życiu rodzinnym”,
który omawia, w jaki sposób rozpoznać chwile dobre do
nauczania oraz w jaki sposób uczyć zasad, do przyjęcia których
dzieci są już gotowe. Nauczyciele mogą zechcieć wykorzystać
dużą różnorodność metod nauczania w swoich lekcjach.
Artykuły w Części B, pod nazwą „Używaj skutecznych metod”,
dostarczają pomocnych pomysłów dotyczących tego, w jaki
sposób wybrać i korzystać z różnych metod nauczania.

Kiedy nauczyciele korzystają z książki Nauczanie – nie ma
większego powołania w ten sposób, stanie się ona ważnym
źródłem w ich ciągłych staraniach, mających na celu udosko-
nalenie nauczania.

Lista wspomnianych pozycji
Poniżej podana jest w porządku alfabetycznym lista mate-

riałów wydanych przez Kościół, o których wspomina się w tej
publikacji. Numery pozycji podane są poniżej, a nie w tekście
tej publikacji.

Czytanka z księgi Mormona (PBIC0325PL)

Doskonalenie nauczania ewangelii: Przewodnik przywódcy
(35667 166)

Ewangelia w malarstwie (34730 166)

Hymny, oraz pieśni dla dzieci (PBMUO406PL)

Kościelny podręcznik instrukcji, Część 2: Przywódcy
kapłaństwa i organizacji pomocniczych (35209 166)

Moje dni osiągnięć, broszura (35317 166)

„Muzyka” w Kościelnym podręczruniku instrukcji
(35714 166)

„Nauczanie ewangelii i przywództwo” w Kościelnym
podręczniku instrukcji. (35903 166)

Nauczanie Przewodnik (34595 166)

„Zajęcia” w Kościelnym podręczniku instrukcji (35710 166)

Zasady ewangelii (31110 166)
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WA˚NOÂå NAUCZANIA EWANGELII

W PLANIE BO˚YM

Będąc nauczycielami stoicie na najwyższym szczycie w edukacji, ponieważ to,

czego uczycie, można porównać do rzeczy o bezcennej wartości i o daleko sięgających

skutkach, z którymi zmaga się człowiek, kiedy przebywał w wieczności dnia

wczorajszego, kiedy trwa w śmiertelności dnia dzisiejszego i kiedy będzie istniał 

w przyszłości jutra. Nie tylko ten czas, ale i wieczność jest polem waszego działania.

Prezydent J. Reuben Clark Jun.
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NIE MA WI¢KSZEGO

POWO¸ANIA

1

Przemawiając na konferencji generalnej,
Starszy Jeffrey R. Holland powiedział:
„Jesteśmy tak wdzięczni wszystkim, którzy
uczą. Kochamy was i doceniamy bardziej,
niż możemy to wyrazić. Wierzymy w was.”
Kontynuował: „W rzeczywistości skuteczne
nauczanie i poczucie odniesionego sukcesu
wymaga pracy. Ale jest to tego warte. Nie
możemy otrzymać ‚większego powołania’. . . .
Ponieważ dla każdego z nas na pewno najwyż-
szym i najświętszym celem ludzkiej egzystencji
jest ‚przystąpić do Chrystusa’, przestrzegać
Jego przykazań i naśladować Jego przykład,
aby powrócić do Ojca. Zapewne drugim naj-
bardziej znaczącym zadaniem naszego życia
jest również pomóc w tym innym – uczyć,
przekonywać i z modlitwą prowadzić ich po
tej ścieżce odkupienia. Być może dlatego
Prezydent David O. McKay kiedyś powiedział:
‚Żadna większa odpowiedzialność nie może
spocząć na jakimkolwiek mężczyźnie [czy ko-
biecie], niż być nauczycielem dzieci Bożych’”
(w Conference Report, kwiec. 1998, 30–31
lub Ensign, maj 1998, 25).

Rola nauczania w planie
Ojca Niebieskiego

Aby móc w pełni wykorzystać naszą wolną
wolę w sprawiedliwości, musimy uczyć się
o Zbawicielu i doktrynach Jego ewangelii.
Z tego powodu nauczanie ewangelii zawsze
odgrywało główną rolę w planie, jaki Ojciec
Niebieski ma dla swoich dzieci.

W przedśmiertnym świecie duchów,
„otrzymaliśmy [nasze] pierwsze lekcje . . .
i byliśmy gotowi wyjść we właściwym czasie
Pańskim, aby się trudzić w Jego winnicy dla
zbawienia dusz człowieczych” (NiP 138:56).
Po tym, jak Adam i Ewa zostali wygnani
z ogrodu Eden, Pan zesłał aniołów, by uczyli
ich planu odkupienia (zobacz Alma 12:27–32).
Później nakazał Adamowi i Ewie, aby

„nauczali swobodnie swoje dzieci tych spraw”
(zobacz Mojżesz 6:57–59).

W każdej dyspensacji ewangelii Pan naka-
zywał nauczanie planu odkupienia. Wysyłał
aniołów (zobacz Mosjasz 3:1–4; Moroni
7:29–32; Józef Smith – Historia 1:30–47), po-
woływał proroków (zobacz Księgę Amosa 3:7),
dostarczał pisma święte (zobacz NiP 33:16)
i pomagał ludziom poznać prawdę poprzez
moc Ducha Świętego (zobacz 1 Nefi 10:19;
Moroni 10:5). Nakazywał swoim naśladowcom,
by uczyli ewangelii członków swoich rodzin
(zobacz 5 Księga Mojżeszowa 6:5–7; Mosjasz
4:14–15; NiP 68:25–28), innych członków
Kościoła (zobacz NiP 88:77–78, 122) oraz tych,
którzy jeszcze nie otrzymali pełni ewangelii
(zobacz Mateusz 28:19–20; NiP 88:81).

O ważności nauczania ewangelii w Kościele
Starszy Gordon B. Hinckley powiedział:
„Podstawą każdego programu w Kościele jest
uczenie ewangelii członków Kościoła.
W wypełnieniu tego obowiązku, który został
nałożony na Kościół u jego początku,
rozwinięty został, w ramach Kościoła, system
wspaniałych organizacji nauczających –
kwora kapłaństwa, zarówno Mechizedeka jak
i Aarona, szeroko rozprzestrzeniony system
edukacji kościelnej oraz organizacje pomoc-
nicze . . ., z których wszystkie odgrywają ważną
rolę w edukacji naszego ludu” (w Conference
Report, paź. 1962, 72–73).

Każdy członek nauczycielem
Kiedy zmartwychwstały Zbawiciel nauczał

Nefitów, powiedział: „Trzymajcie więc wysoko
wasze światło, aby świeciło światu. Oto jestem
światłem, które wzniesiecie, czyńcie, co wi-
dzieliście, że czyniłem” (3 Nefi 18:24). W tym
poleceniu Pan nie wyróżnił nikogo spośród
tych, którzy słuchali Jego głosu. Wszystkim
nakazano nauczać.

Dzisiaj obowiązuje ta sama prawda. Obo-
wiązek nauczania ewangelii nie jest ograni-
czony tylko do tych, którzy mają formalne
powołanie jako nauczyciele. Będąc członkiem
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich, masz obowiązek uczenia ewangelii.
Jako rodzic, syn, córka, mąż, żona, brat, siostra,
przywódca w Kościele, nauczyciel klasy, nau-
czyciel domowy, odwiedzająca nauczycielka,
współpracownik, sąsiad czy przyjaciel, masz
możliwość uczenia. Czasami możesz nauczać
otwarcie i bezpośrednio poprzez rzeczy, które
mówisz i świadectwo, które składasz. A zawsze
uczysz poprzez przykład.

3
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Pan powiedział: „Albowiem to dzieło moje
i chwała moja – by przynieść nieśmiertelność
i życie wieczne człowiekowi” (Mojżesz 1:39).
Czy możesz wyobrazić sobie bardziej szla-
chetny czy święty obowiązek, kiedy myślisz
o roli nauczania ewangelii w zbawieniu
i wyniesieniu dzieci Bożych? Wymaga on
twych pilnych wysiłków, aby wzrosło twoje
zrozumienie i polepszyły się twoje umiejęt-
ności, wiedząc, iż Pan wzmocni cię, kiedy
będziesz uczył w sposób, jaki nakazał. Jest to
praca miłości – możliwość pomagania innym
wykorzystywać ich wolną wolę w sprawiedliwy
sposób, przystąpić do Chrystusa i otrzymać
błogosławieństwa życia wiecznego.

4
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OD˚YWIANIE DUSZY

2

Na brzegu Morza Galilejskiego, zmartwych-
wstały Pan zapytał Piotra trzy razy: „Miłujesz
mnie?” Za każdym razem odpowiedź Piotra
była taka sama: „Ty wiesz, że cię miłuję”.
Na deklarację Piotra Pan odpowiedział: „Paś
owieczki moje. . . . Paś owieczki moje. . . .
Paś owieczki moje” (Jan 21:15–17).

Polecenie Pana dla Piotra stosuje się do
wszystkich, którzy zostali powołani do Jego
służby. Prezydent Gordon B. Hinckley napisał:
„Istnieje na ziemi głód i prawdziwe pragnienie
– wielki głód słowa Pana i niezaspokojone
pragnienie rzeczy Ducha. . . . Świat jest
spragniony duchowego pożywienia. Naszym
obowiązkiem i możliwością jest odżywiać
duszę” („Karmcie ducha, odżywiajcie duszę”,
Liahona, paź. 1998, 2; zobacz także Księgę
Amosa 8:11–12).

Ewangelia Jezusa Chrystusa:
Trwały pokarm dla duszy

Tak jak potrzebujemy odżywczego pokar-
mu, by przetrwać pod względem fizycznym,
tak też potrzebujemy ewangelii Jezusa Chrys-
tusa, by przetrwać pod względem duchowym.
Nasze dusze są karmione przez to, co powie-
dział Chrystus i co prowadzi nas do Niego, bez
względu na to, czy jest to zapisane w pismach
świętych, wypowiedziane przez proroków
w dniach ostatnich, czy nauczane przez inne
pokorne sługi Boga. Sam Zbawiciel powiedział:
„Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przy-
chodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy
we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (Jan 6:35).

Nauka, która jest pokarmem dla duszy,
podnosi innych, buduje ich wiarę i daje im
przekonanie, które stawia czoła wyzwaniom
życia. Motywuje ich do porzucenia grzechu i
przyjścia do Chrystusa, wezwania Jego imienia,
przestrzegania Jego przykazań i trwania w Jego
miłości (zobacz NiP 93:1; Jan 15:10).

Niektóre nauki nie odżywiają duszy
Wiele tematów jest interesujących,

ważnych, a nawet istotnych dla życia, a mimo
to nie odżywiają duszy. Nie jesteś wyznaczony
do tego, aby nauczać na takie tematy. Zamiast
tego, mamy wzmacniać innych i uczyć ich
zasad, które odnoszą się do królestwa Bożego
i zbawienia ludzkości.

Nauczanie, które stymuluje intelekt, nie
odwołując się do ducha, nie może odżywiać.
Tak samo jest z tym, co rodzi wątpliwości
odnośnie prawdy przywróconej ewangelii
lub potrzeby zaangażowania się w nią całym
naszym sercem, mocą, umysłem i siłą.

Starszy Bruce R. McConkie radził: „Nau-
czajcie doktryny zbawienia; dostarczajcie
pożywienia duchowego; składajcie świadectwo
o tym, że nasz Pan jest boskim Synem –
wszystko poza tym jest niegodne prawdziwego
sługi, który został powołany przez objawienie.
Tylkowtedy,gdyKościół jestkarmionychlebem
żywota, jego członkowie pozostają na ścieżce
sprawiedliwości” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1966–73], 2:178).

Wyzwanie dotyczące odżywiania
innych

Może wydawać się, iż niektórzy ludzie
nie są zainteresowani słuchaniem o zasadach
ewangelii. Powinieneś z modlitwą szukać
sposobu, aby mimo wszystko uczyć ich tych
zasad. Zawsze powinieneś pamiętać, że celem
jest pomóc innym, by byli „wzmacniani . . .
dobrym słowem Bożym” (Moroni 6:4).

Ci, których uczysz, mogą być jak Samary-
tanka, która spotkała Jezusa przy studni
Jakuba. Kiedy po raz pierwszy Jezus przemówił
do niej, nie wiedziała, kim On jest. Jednakże,
On wiedział, kim ona jest. Był świadomy jej
trosk, obowiązków, niepokojów i zmartwień.
Wiedział o jej potrzebie „wody żywej”, którą
tylko On mógł dać. Rozpoczął rozmowę, pro-
sząc ją o wodę do picia. Wówczas powiedział
jej: „Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć
będzie; Ale kto napije się wody, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda,
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu”.
Wzrosło jej zainteresowanie. Szczerze zainte-
resowała się tym, czego musiał jej nauczać.
Kiedy świadczył, że jest Mesjaszem, uwierzyła
Mu, poszła i świadczyła o Nim pośród swojego
ludu. (Zobacz Jan 4:1–30.)
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Siostra Susan L.Warner, która służyła jako
druga doradczyni w generalnym prezydium
Organizacji Dzieci, podzieliła się następującym
doświadczeniem: „W naszej rodzinie stara-
liśmy się mieć poranne studiowanie pisma
świętego. Lecz często byliśmy sfrustrowani,
kiedy jeden syn narzekał i musiał być nama-
wiany do opuszczenia łóżka. Kiedy w końcu
przychodził, często natychmiast kładł swą
głowę na stole. Kilka lat później, kiedy służył
na misji, napisał do domu list: ‚Dziękuję wam
za uczenie mnie pism świętych. Chcę, abyście
wiedzieli, że cały ten czas, kiedy udawałem,
że śpię, tak naprawdę słuchałem, mając
zamknięte oczy.’”

Siostra Warner kontynuowała: „Rodzice
i nauczyciele, nasze wysiłki, by pomóc naszym
dzieciom ustanowić dziedzictwo bogatych
wspomnień duchowych, nigdy nie idą na
marne. Czasami nasiona, które zasadzamy,
mogą nie przynosić owocu przez długie lata,
ale możemy czuć pocieszenie, mając nadzieję,
że pewnego dnia dzieci, które uczyliśmy,
przypomną sobie, w jaki sposób ‚przejęli, co
słyszeli’ o rzeczach Ducha. Przypomną sobie,
co wiedzieli i co czuli. Przypomną sobie
swą tożsamość jako dzieci Ojca Niebieskiego,
który wysłał ich tutaj z boskim celem”
(w Conference Report, kwiec. 1996, 109 lub
Ensign, maj 1996, 79).

Jeśli uczysz młodzież, czasami możesz
uważać, iż nie chcą oni rozmawiać o doktry-
nach i zasadach ewangelii. Możesz być
kuszony, by być po prostu przyjacielem, zaba-
wiając ich i rozmawiając z nimi o ich zaję-
ciach towarzyskich oraz o doświadczeniach
w szkole. Byłby to poważny błąd. Prezydent
J. Reuben Clark Jun. powiedział:

„Młodzież Kościoła jest złakniona rzeczy
Ducha; jest chętna, by uczyć się o ewangelii
i chce, by była ona przekazana w prosty
i jasny sposób. . . . 

Ci uczniowie, gdy przychodzą do ciebie,
pracują duchowo nad dojrzałością, którą
osiągną wcześniej, jeśli po prostu dasz im
właściwe pożywienie. . . . 

. . . Nie musicie chować się za plecami tej
młodzieży i szeptać jej do ucha; możecie
spotkać się z nią twarzą w twarz i porozmawiać.
Nie musicie przebierać prawd religijnych w pe-
lerynę światowych rzeczy; możecie otwarcie
podać [im] te prawdy, w naturalny sposób. . . .
Nie ma potrzeby stopniowania ich, czynienia
z nich ‚bajeczek na dobranoc’, pieszczenia
się, czy traktowania protekcjonalnie” (The

Charted Course of the Church in Education,
wyd. powt. [broszura, 1994], 3, 6, 9).

Pewna członkini Kościoła została powołana
do uczenia 12- i 13-latków w Szkole Nie-
dzielnej. Jej mąż później zapisał, że długo z nim
rozmawiała na temat tego, co miałoby być
„dobrym pożywieniem” dla tych, których
miała uczyć, nawet jeśli „żądaliby bardziej
rozrywkowej porcji ‚deseru’”. Napisał o doś-
wiadczeniu, jakie miała, odżywiając dusze
młodzieży w jej klasie:

„Dawała im pokarm, który odżywiał i przy-
nosił wzrost, zachęcając ich, aby przynosili
pisma święte i rozważali wielkie doktryny
królestwa.

Taka zmiana wymagała czasu, ale co
było ważniejsze, wymagała ufności w to, że
uczniowie naprawdę potrzebowali i chcieli
pożywienia ewangelii oraz że przedstawianie
pokarmu poprzez pisma święte i Ducha
naprawdę było tym, co ich podtrzymywało.
Przez kolejnych kilka miesięcy następowała
stopniowa zmiana, kiedy uczniowie zaczęli
regularnie przynosić swe pisma święte,
zaczęli bardziej otwarcie i chętnie rozmawiać
o ewangelii oraz odczuwać cud przesłania.

Rodzice zaczęli pytać [ją], co się dzieje
w klasie, dlaczego ich dzieci upierają się przy
tym, by zabierać pisma święte do kościoła, a
nawet żartowali, w jaki sposób odpowiedzieć
na pytania, postawione przez dzieci przy
obiedzie w niedzielę, odnośnie doktryn i
zasad ewangelii, nauczanych dzisiaj w klasie.
Uczniowie byli złaknieni ewangelii, ponieważ
mieli nauczyciela, który . . . rozumiał, . . . jaki
pokarm był pożywny oraz w jaki sposób musi
być podany” (Jerry A. Wilson, Teaching with
Spiritual Power [1996], 26–27).

Jeśli uczysz małe dzieci, wiesz, jakim może
być wyzwaniem uczenie ich ewangelii. Ale
małe dzieci chcą i potrzebują słuchać prawd
ewangelii. Zareagują one na twoje wysiłki
przedstawiania ich w ciepłych, różnorodnych
i entuzjastycznych lekcjach o ewangelii.
Nauczyciel Organizacji Dzieci podzielił się
następującym doświadczeniem:

„Trzeba przyznać, że to, co się stało, było
niezwykłe. Lecz pokazało, co tak naprawdę
ma znaczenie dla dziewięcioletnich dzieci,
które uczyłem. Nie zdając sobie sprawy z tego,
co robią, wzięły w swe ręce dyskusję klasową.
Rozpoczęła Katie. Odpowiedziała na pytanie
z podręcznika lekcyjnego na temat planu
zbawienia. Wówczas zadała własne pytanie.
Zgłosił się inny członek klasy, odpowiedział i

Prezydent Spencer
W. Kimball opowiadał:

„Kilka lat temu odwie-
dziliśmy kraj, w którym
w szkołach i gazetach
rządowych nauczano
dziwnych ideologii
i ‚szkodliwych doktryn’.
Każdego dnia dzieci
słuchały doktryn, filozofii
i idei, które były
relacjonowane przez
ich nauczycieli.

Ktoś powiedział, że ‚stale
padające krople wyżłobią
najtwardszy kamień’.
Wiedziałem o tym,
więc zapytałem o dzieci:
‚Czy zachowają swą
wiarę? Czy nie zostaną
pokonane przez stałą
presję swych nauczycieli?
Jak możecie być pewni,
że nie porzucą prostej
wiary w Boga?’

Odpowiedź sprowadzała
się do tego: ‚Każdego
wieczoru naprawiamy
uszkodzone skarbnice.
Uczymy nasze dzieci
pozytywnej sprawiedli-
wości tak, aby nie ogar-
nęły je fałszywe filozofie.
Nasze dzieci wzrastają
w wierze i sprawiedli-
wości pomimo niemal
przytłaczającej presji,
pochodzącej z zewnątrz.’

Nawet przerwana zapora
może być naprawiona
i uratowana, a worki
z piaskiem mogą
powstrzymać powódź.
A wielokrotnie powta-
rzana prawda, odnowiona
modlitwa, nauki
ewangelii, wyrażanie
miłości i zainteresowanie
rodzicielskie może
uratować dziecko i
zatrzymać je na dobrej
ścieżce” (Faith Precedes
the Miracle [1972],
113–114).
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to pomogło Katie zrozumieć jej problem. Później John zadał
pytanie na ten sam temat, które zdawało się być głębsze niż
pytanie Katie. Odpowiedziano na nie, a wtedy Carly zadał
pytanie sprawdzające. Przez pozostały czas lekcji dzieci nadal
zadawały sobie pytania i odpowiadały na nie z zaintereso-
waniem i troską, wykraczającymi poza ich wiek. Nie było
przeszkadzania czy mówienia bez czekania na swą kolej. Ich

uczciwe i jawne spostrzeżenia, czasami uzupełniane przeze
mnie, pokrywały się z materiałem lekcyjnym. Dzieci były
ciekawe; chciały odpowiedzi; były prawdziwie zainteresowane;
to, co powiedziały, wymagało przemyślenia i zrozumienia.
Wiedziałem, że te dzieci naszego Ojca w Niebie były gotowe
i chętne uczenia się o prawdach, jakie ewangelia ma do
zaoferowania.”
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BOSKIE WYZNACZENIE

NAUCZYCIELA

3

Fragment ten pochodzi z przemówienia
Starszego Bruce’a R. McConkie, jakie wygłosił
dla Kościelnego Wydziału Szkoły Niedzielnej
w 1977 roku. Cały urywek jest dokładnym
cytatem.

W całym naszym nauczaniu reprezentu-
jemy Pana i jesteśmy wyznaczeni, by uczyć
Jego ewangelii. Jesteśmy pełnomocnikami
Pana i jako tacy mamy uprawnienia, by
mówić tylko te rzeczy, które On chce, abyśmy
mówili.

Pełnomocnicy reprezentują swojego praco-
dawcę. Nie mają własnej mocy. Działają
w imieniu kogoś innego. Robią to, co mają
powiedziane, że mają robić. Mówią to, do
czego są upoważnieni – ani więcej, ani mniej.

Jesteśmy przedstawicielami Pana. Repre-
zentujemy Go. „Przeto, ponieważ jesteście
pełnomocnikami”, mówi On, „jesteście na
zleceniu Boga, i cokolwiek uczynicie podług
woli Pana, jest sprawą Pańską” (NiP 64:29).

Będąc nauczycielami, naszą sprawą jest
uczyć Jego doktryny i niczego innego. Nie ma
innego kursu, jakim możemy podążać, jeśli
mamy zbawić dusze. Nie mamy własnej mocy
niezbędnej do zbawienia. Nie możemy stwo-
rzyć prawa lub doktryny, które odkupią czy
spowodują zmartwychwstanie, czy zbawienie
innej osoby. Jedynie Pan może uczynić te
rzeczy, a my jesteśmy wyznaczeni do naucza-
nia tego, co On objawia odnośnie tych i
wszystkich doktryn ewangelii.

Do czego zatem jesteśmy upoważnieni
w nauczaniu ewangelii? Co jest naszym
boskim wyznaczeniem? Boskie wyznaczenie
nauczyciela jest podsumowane w pięciu
punktach:

1. Nakazano nam – jest to coś, odnośnie
czego nie mamy wyboru; nie ma żadnego
alternatywnego stanowiska, dostępnego nam
– nakazano nam uczyć zasad ewangelii.

W objawieniu znanym jako „prawo
Kościoła”, Pan mówi: „Starsi, kapłani i nau-
czyciele tego Kościoła uczyć będą zasad mojej
Ewangelii” (NiP 42:12). Liczne objawienia
powiadają: „Głoście moją ewangelię i moje
słowo, nie mówiąc niczego poza tym, co
zapisali prorocy i apostołowie, i tym, czego
ich uczy Pocieszyciel przez modlitwę wiary”
(NiP 52:9).

Oczywistym jest to, że nie możemy uczyć
tego, co jest nam nieznane. Warunkiem wstęp-
nym nauczania ewangelii jest studiowanie
ewangelii. Stąd takie boskie zarządzenia, jak:

„Badajcie pisma święte” (Jan 5:39).
„Studiujcie te przykazania” (NiP 1:37).
„[Ceńcie] moje słowo” (Józef Smith –

Mateusz 1:37).
„Studiuj moje słowo” (NiP 11:22).
„Rozważajcie słowa proroków” (3 Nefi 23:5).
„Powinniście to rozważyć; daję wam przy-

kazanie, abyście to dokładnie rozważyli, albo-
wiem słowa Izajasza mają doniosłe znaczenie”
(3 Nefi 23:1).

„Nie dąż do głoszenia mego słowa, lecz
wpierw staraj się uzyskać słowo moje, a
wówczas rozwiąże się język twój; wtedy, jeśli
zapragniesz, będziesz miał Ducha mojego
i słowo moje, moc Boga do przekonywania
ludzi” (NiP 11:21).

Możemy przeczytać wszystkie podstawowe
pisma święte Kościoła w jeden rok, jeśli bę-
dziemy kontynuowali czytanie w tempie około
sześciu stron dziennie. Szczere badanie i
uroczyste rozważanie wymaga zarezerwowania
sobie większej ilości czasu.

Istnieje wiedza i istnieją duchowe doświad-
czenia, które można zdobyć, czytając, rozwa-
żając i modląc się na temat pism świętych,
których nie można zdobyć w żaden inny
sposób. Bez względu na to, jak oddani i zaan-
gażowani są członkowie Kościoła w sprawy
administracyjne, nigdy nie zdobędą większych
błogosławieństw, które pochodzą ze studio-
wania pism świętych, jeśli nie będą płacić ceny
tego studiowania i w ten sposób nie uczynią
zapisanego słowa częścią ich życia.

2. Mamy uczyć zasad ewangelii tak, jak są
zapisane w podstawowych pismach świętych
Kościoła.

W prawie Kościoła Pan mówi: „Starsi,
kapłani i nauczyciele tego Kościoła uczyć będą
zasad mojej Ewangelii” – a teraz zwróćcie
uwagę na to ograniczenie – „które są w Biblii
i Księdze Mormona, a w których jest pełnia
Ewangelii” (NiP 42:12).
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„Uczcie pilnie, a łaska
moja będzie wam towa-
rzyszyć, abyście mogli
być pouczeni doskonalej
w teorii, w zasadzie,
w doktrynie, w prawie
Ewangelii we wszystkich
sprawach, co dotyczą
królestwa Bożego, które są
stosowne dla was, abyście
zrozumieli” (NiP 88:78).



WA˚NOÂå NAUCZANIA  EWANGELI I  W PLANIE  BO˚YM

Następnie Pan mówi o potrzebie bycia prowadzonym przez
Ducha, ale w następujących słowach powraca do źródła prawdy
ewangelii, jakim są pisma święte: „I przestrzegać będziecie
wszystkiego,cowamnakazałemodnośnienauczania,dopókinie
objawiona zostanie pełnia moich Pism Świętych” (NiP 42:15).

Kiedy dane było to objawienie, Biblia i Księga Mormona
były jedynymi pismami świętymi, jakie były dostępne Świętym
w Dniach Ostatnich. Obecnie posiadamy również Nauki
i Przymierza oraz Perłę Wielkiej Wartości i są one, oczywiście,
innymi objawieniami, które miały być dane we właściwym
czasie.

3. Mamy nauczać przez moc Ducha Świętego.

Nakazując wszystkim nauczycielom, by uczyli zasad ewan-
gelii tak, jak jest to zapisane w podstawowych pismach świętych,
Pan mówi: „I te będą ich naukami, tak, jak nimi pokieruje
Duch”.

Następnie dał On wspaniałą wskazówkę: „A Duch będzie
wam dany przez modlitwę wiary; a jeżeli nie otrzymacie Ducha,
nie będziecie nauczać”.

Wraz z tym pouczeniem, złożył obietnicę: „A gdy wznie-
siecie głosy mocą Pocieszyciela, mówić będziecie i prorokować,
jako widzi mi się słusznie; Bowiem Pocieszyciel zna wszystkie
sprawy i daje świadectwo o Ojcu i Synu” (NiP 42:13–14, 16–17).

Każdy nauczyciel w każdej sytuacji nauczania może
rozumować w następujący sposób:

Gdyby Pan Jezus był tutaj, co powiedziałby w tej sytuacji,
co byłoby doskonałe.

Ale Jego tutaj nie ma. Wysłał mnie, bym Go reprezentował.

Powinienem mówić to, co On by powiedział,
gdyby był tutaj; powinienem mówić to, co On chce,
by zostało powiedziane.

Jedynym sposobem na to, bym to mógł zrobić,
jest pozwolić Jemu, by powiedział mi, co mam mówić.

Ta objawiona wskazówka może przyjść do mnie jedynie
przez moc Jego Ducha.

Dlatego też muszę być prowadzony przez Ducha,
jeśli mam uczyć w ramach moich kompetencji jako
pełnomocnik Pana.

Te zasady nauczania prawd ewangelii przez moc Ducha są
dalej wyjaśnione w innym objawieniu za pomocą objawionych
pytań i odpowiedzi w następujący sposób:

Pytanie: „Przeto ja, Pan zadaję wam to pytanie – do czego
was wyświęcono?” (NiP 50:13).

To znaczy: „Jakie jest twoje wyznaczenie? Do robienia
czego zostałeś uprawniony? Jakie pozwolenie otrzymałeś ode
mnie?”

Odpowiedź: „Abyście głosili moją ewangelię przez Ducha,
samego Pocieszyciela, który został wysłany by uczył prawdy”
(NiP 50:14).

To znaczy: „Twoim wyznaczeniem, twoim pozwoleniem,
rzeczą, do której zostałeś wyświęcony, jest uczyć mojej ewan-
gelii, nie prywatnych poglądów, nie filozofii świata, ale mojej
wiecznej ewangelii i czynić to mocą mojego Ducha; wszystko

to w harmonii z przykazaniem, jakie dałem: ‚A jeżeli nie
otrzymacie Ducha, nie będziecie nauczać.’”

Pytanie: „Ten, który jest wyświęcony ode mnie i wysłany
żeby głosił słowo prawdy przez Pocieszyciela, w Duchu prawdy,
czy głosi je on mocą Ducha prawdy, czy też w jakiś inny
sposób?” (NiP 50:17).

Zanim usłyszymy objawioną odpowiedź, zauważmy, że Pan
mówi tutaj o nauczaniu ewangelii, słowie prawdy, zasadach
zbawienia. Nie mówi o doktrynach świata i przykazaniach
człowieczych, gdyż obstawanie przy nich jest daremne i nie
prowadzi do zbawienia.

Pytanie dotyczy tego, czy kiedy głosimy ewangelię, kiedy
uczymy słowa prawdy, kiedy rozpowszechniamy prawdziwą
doktrynę zbawienia, robimy to mocą Ducha Świętego, czy
w jakiś inny sposób? Oczywiście „inny sposób” nauczania
prawdy to nauczanie mocą intelektu.

Teraz objawiona odpowiedź: „A jeżeli w jakiś inny sposób,
nie jest od Boga” (NiP 50:18).

Wyjaśnijmy to. Choćbyśmy uczyli prawdy, nie jest to od
Boga, jeśli nie jest nauczane mocą Ducha. Nie ma nawrócenia,
nie ma doświadczenia duchowego, jeśli nie jest w to zaangażo-
wany Duch Pana.

Pytanie: „A znowu ten, co przyjmuje słowo prawdy, czy
przyjmuje je przez Ducha prawdy, czy też w jakiś inny sposób?”
(NiP 50:19).

Odpowiedź: „Jeżeli w jakiś inny sposób, to nie jest od Boga”
(NiP 50:20).

Oto dlaczego na początku powiedziałem, że jeśli ta prezen-
tacja ma mieć moc nawracającą, muszę przedstawić ją mocą
Ducha, a wy musicie słuchać i przyjmować przez tę samą moc.
Tylko wtedy „ten, co naucza, i ten, co przyjmuje, rozumieją się
nawzajem”, tak że „obydwaj są wzmocnieni i radują się razem”
(NiP 50:22).

4. Mamy stosować nauczane zasady ewangelii do potrzeb
i warunków naszych słuchaczy.

Zasady ewangelii nigdy się nie zmieniają. Są one takie same
we wszystkich wiekach. I, mówiąc ogólnie, potrzeby ludzi są
takie same we wszystkich wiekach. Nie ma problemów, które
przytrafiły się tylko nam, a nie tym, których już od początku
spotykał zwyczajny los człowieka. A więc nie jest trudno przyjąć
zasady wiecznego słowa i stosować je do naszych szczególnych
potrzeb. Abstrakcyjna prawda musi żyć w życiu ludzi, jeśli
mają oni przynosić owoc.

Nefi cytował fragmenty z księgi Mojżesza i pism Izajasza, a
wówczas powiedział: „Odnosiłem do nas wszystko w pismach
świętych, abyśmy się tego uczyli i mieli korzyść” (1 Nefi 19:23) –
co znaczy, że stosował nauki Mojżesza i Izajasza do potrzeb
Nefitów.

5. Musimy świadczyć, że to, czego uczymy, jest prawdą.

Jesteśmy ludem składającym świadectwo, jako, że takim
ludem powinniśmy być. Nasze spotkania obfitują w uroczyste
zapewnienia, że praca, w którą jesteśmy zaangażowani, jest
prawdziwa. Świadczymy z gorliwością i przekonaniem, że Jezus
jest Panem, że Józef Smith jest Jego prorokiem i że Kościół
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Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest „jedynym
i żywym kościołem na powierzchni całej Ziemi” (NiP 1:30).

Wszystko to robimy dobrze. Ale powinniśmy robić więcej.
Od natchnionego nauczyciela, tego, który uczy mocą Ducha,
oczekuje się, żeby składał świadectwo, że doktryna, której uczy,
jest prawdziwa.

Pod tym względem Alma ustanowił przykład. Wygłosił
silne kazanie na temat ponownego narodzenia się. Wówczas
powiedział, że mówił wyraźnie, że został wyznaczony do tego,
cytował pisma święte i nauczał prawdy.

„Lecz to nie wszystko,” dodał. „Czy uważacie, że sam z siebie
wiem o tych rzeczach? Oto daję wam świadectwo, że wiem
o prawdzie tego, co mówię” (Alma 5:45).

To jest ostateczna weryfikacja autentyczności nauczania
ewangelii – osobiste świadectwo nauczyciela, że doktryna,
której nauczał, jest prawdziwa!

Kto może sprzeczać się ze świadectwem? Niewierzący mogą
stawiać czoła naszej doktrynie. Mogą wypaczać pisma święte
na swą zgubę. Z czysto intelektualnego punktu widzenia mogą
znajdować wytłumaczenie tej czy innej sprawy, ale nie mogą
przezwyciężyć świadectwa.

Jeśli powiem, że to, czy tamto proroctwo Izajasza na temat
Mesjasza zostało wypełnione w tym lub tamtym wydarzeniu
w życiu naszego Pana, czeka na to wiele głosów, by przedysku-
tować tę kwestię i wykazać, że mądrzy ludzie tego świata
myślą inaczej. Lecz jeśli powiem, że wiem dzięki temu, iż Duch
Święty objawił mojej duszy, że wypowiedzi na temat Mesjasza
odnoszą się do Jezusa z Nazaretu, który był Synem Bożym,
to co tu jest do dyskutowania? Wówczas składam osobiste świa-
dectwo o nauczanych punktach doktryny, a każdy słuchacz,
który jest dostrojony z tym samym Duchem, wie w swoim
sercu, że to, co powiedziałem, jest prawdą.

Alma, składając świadectwo, że to, czego nauczał, jest prawdą,
zapytał: „I jak myślicie, skąd mam tę pewność?” A oto jego
odpowiedź, która ustanawia przykład dla wszystkich nauczy-

cieli: „Oto mówię wam, że zostało mi to wyjawione przez
Świętego Ducha Boga. Pościłem i modliłem się przez wiele dni,
abym mógł się o tym sam przekonać. I teraz wiem, że jest to
prawdą, bo Pan Bóg objawił mi to przez swego Świętego Ducha
i jest to duch objawienia, który jest we mnie” (Alma 5:45–46).

A więc mamy przed sobą przedstawienie statusu pełnomoc-
ników Pana oraz boskiego wyznaczenia nauczycieli.

Jesteśmy wyznaczeni:

1. Aby uczyć zasad ewangelii

2. Z podstawowych pism świętych

3. Przez moc Ducha Świętego,

4. Zawsze stosując nauki do naszych potrzeb oraz

5. Świadczyć, że to, czego nauczamy, jest prawdą.

To przypomina mi o jeszcze jednej sprawie, o której mam
powiedzieć, a jest to składanie świadectwa, że przedstawiane
nauki są prawdziwe oraz, że jeśli będziemy postępowali według
nich, będziemy mieć moc, by nawracać i zbawiać dusze ludzi.

Wiem, że:

Pan nakazał nam nauczać zasad Jego ewangelii, tak jak są
one przedstawione w Jego świętych pismach;

Jeśli nie czynimy tego mocą Jego Ducha Świętego, nasze
nauczanie nie jest od Boga;

Spodziewa się On, że będziemy stosować zasady wiecznej
prawdy w naszym życiu;

Wszystkim tym, którzy słuchają, powinniśmy składać
świadectwo, że nasze nauki pochodzą od Niego, który jest
Wieczny i który poprowadzi ludzi do pokoju w tym życiu
i w życiu wiecznym w świecie, który przyjdzie.

Wszyscy z nas, którzy uczą, mogą robić to według tego
boskiego wzoru, o co się modlę, w imię Pana Jezusa Chrystusa,
amen.
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PRZYGOTUJ SI¢ DUCHOWO

I ci synowie Mosjasza . . . umocnili się w poznaniu prawdy, albowiem byli trzeźwo

myślącymi ludźmi i pilnie badali pisma święte, aby znać słowo Boże,

ale to nie wszystko, gdyż modlili się usilnie i pościli, dlatego mieli ducha proroctwa

i ducha objawienia, a gdy nauczali, czynili to z władzą Bożą.

Alma 17:2–3



Cz¢Âå A :  Twoje  POWO¸ANIe ,  aby  uczyå

STARANIE SI¢O DAR MI¸OÂCI

4

Przy końcu swojej ziemskiej służby Jezus
powiedział do swoich uczniów: „Nowe
przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i
wy wzajemnie miłowali” (Jan 13:34). Było to
ważne napomnienie dla nauczycieli ewangelii
wówczas i jest to ważne dla dzisiejszych
nauczycieli ewangelii.

Apostoł Paweł podkreślił potrzebę miłości,
czyli czystej miłości Chrystusa: „Choćbym
mówił językami ludzkimi i anielskimi, a
miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwię-
czącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym
miał dar prorokowania, i znał wszystkie
tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym
miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choć-
bym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości
bym nie miał, nic mi to nie pomoże” (1 List
do Koryntian 13:1–3).

Jeśli masz miłość chrześcijańską, będziesz
lepiej przygotowany do nauczania ewangelii.
Będziesz natchniony, by pomagać innym
w poznaniu Zbawiciela i podążaniu za Nim.

Co możesz zrobić, aby otrzymać
dar miłości

Miłość jest darem, który możesz otrzymać,
kiedy modlisz się, by być nią napełnionym,
kiedy służysz i kiedy szukasz dobra w innych.

Módl się, by być napełnionym miłością.
Prorok Mormon napominał: „Miłość bliźniego
jest prawdziwą miłością Chrystusa i trwa
na wieki, i kto wykaże się nią ostatniego dnia,
dobrze mu będzie. A więc . . . módlcie się do
Ojca z całego serca, aby przelał w wasze serca
tę miłość” (Moroni 7:47–48). Możesz nie być
napełniony czystą miłością Chrystusa natych-
miast lub od razu w odpowiedzi na swoje
modlitwy. Lecz kiedy żyjesz sprawiedliwie i
nadal szczerze i pokornie modlisz się o to
błogosławieństwo, otrzymasz je.

Służ. Nasza miłość do ludzi wzrasta, kiedy
im służymy. Kiedy odkładamy nasze interesy
dla dobra innych na wzór Zbawiciela, stajemy
się bardziej otwarci na Ducha. Kiedy modlisz
się za tych, których uczysz, rozważasz ich
potrzeby i przygotowujesz lekcje, wzrasta twoja
miłość do nich. (Aby poznać inne sposoby
służenia ludziom, których uczysz, zobacz
„Dotarcie do danej osoby”, strony 35–36.)

Szukaj dobra w innych. Kiedy będziesz
odkrywać dobre cechy w innych, będziesz
wzrastać w uważaniu ich za dzieci Boga. Duch
potwierdzi prawdę twych odkryć odnośnie
nich, a ty bardziej docenisz i ich pokochasz.
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STARANIE SI¢O DUCHA

5

Życie w sposób, który pomaga nam być
otwartymi na Ducha

Co możemy zrobić, aby przyjąć towa-
rzystwo Ducha, po tym, jak dostaliśmy dar
Ducha Świętego? Starszy Dallin H. Oaks
powiedział: „Nauczanie przez Ducha wymaga
przede wszystkim tego, byśmy przestrzegali
przykazań i byli czyści przed Bogiem tak, żeby
Jego Duch mógł zamieszkać w naszych oso-
bistych świątyniach” („Teaching and Learning
by the Spirit,” Ensign, marz. 1997, 9).

Aby być „czystymi przed Bogiem”, możemy
pamiętać o Zbawicielu we wszystkim, co
robimy, zawsze postępując jak prawdziwi
uczniowie. Możemy odpokutować za nasze
grzechy. Możemy szukać rzeczy, które są
„cnotą, zaletą, uznane za dobre” (Zasady
Wiary 1:13). Możemy codziennie i z prawdzi-
wym zamiarem studiować pisma święte, pró-
bując być „wzmocnionym . . . dobrym słowem
Bożym” (Moroni 6:4). Możemy czytać dobre
książki i słuchać wzniosłej, budującej muzyki.
Możemy „stać . . . w świętych miejscach”
(NiP 45:32), przez uczęszczanie do kościoła
i przyjmowanie sakramentu oraz przez uda-
wanie się do świątyni tak często, jak jest to
możliwe. Możemy służyć członkom naszych
rodzin i bliźnim.

Starszy Boyd K. Packer nauczał, że „ducho-
wość, jeśli jest często używana, reaguje na
bardzo delikatne zmiany w jej otoczeniu”
(„I Say unto You, Be One,” Brigham Young
University 1990–91 Devotional and Fireside
Speeches [1991], 89).

Powinniśmy uważać na to, by całkowicie
unikać wszystkiego, co mogłoby spowodować
utratę towarzystwa Ducha. Wchodzi w to uni-
kanie rozmów i rozrywek, które są niewłaściwe
lub płytkie. Nasze ubrania nigdy nie powinny
być nieskromne. Nigdy nie powinniśmy
szargać innych, nawet próżną rozmową. Nie
powinniśmy brać imienia Pana na daremnie
lub używać jakiegokolwiek wulgarnego lub
szorstkiego języka. Nie powinniśmy buntować
się przeciwko wybranym sługom Pana lub ich
krytykować.

Błogosławieństwa przyjęcia
towarzystwa Ducha

Ojciec Niebieski nie wymaga od nas, byśmy
byli doskonali, zanim udzieli nam swojego
Ducha. Pobłogosławi nas za nasze sprawied-
liwe pragnienia i wierne wysiłki wkładane
w czynienie najlepiej, jak możemy. Prezydent
Ezra Taft Benson mówił o niektórych z tych
błogosławieństw:

„Duch Święty sprawia, że nasze uczucia są
bardziej czułe. Czujemy dla siebie nawzajem
większą wyrozumiałość i współczucie. W na-
szych związkach jesteśmy bardziej spokojni.
Mamy większą możliwość kochania innych.
Ludzie chcą być wokół nas, ponieważ nasze
oblicze promieniuje wpływem Ducha. Nasz
charakter staje się bardziej boży. W wyniku
tego stajemy się coraz bardziej wrażliwi
na podszepty Ducha Świętego i dlatego lepiej
możemy pojąć rzeczy duchowe” („Seek the
Spirit of the Lord,” Ensign, kwiec. 1988, 4).

Starszy Bruce R. McConkie
powiedział: „Nie ma zbyt
wysokiej ceny, . . . nie ma
zbyt ostrej walki, nie ma
zbyt dużego poświęcenia,
jeśli dzięki temu otrzymu-
jemy i radujemy się darem
Ducha Świętego” (A New
Witness for the Article of
Faith [1985], 253).
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STARANIE SI¢

O UZYSKANIE S¸OWA
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W maju 1829 roku, tuż po przywróceniu
Kapłaństwa Aarona, Hyrum Smith, brat
Proroka Józefa Smitha, „poczuł wielką troskę
o to, jaka ma być jego praca”. Hyrum zapytał
Józefa odnośnie „jego [własnego] miejsca
w tej wielkiej pracy przywrócenia” (Pearson H.
Corbett, Hyrum Smith – Patriarch [1963], 48).
W odpowiedzi na tę pokorną prośbę Pan dał
Hyrumowi objawienie poprzez Proroka. Część
tego objawienia ma zastosowanie do naszego
udziału w nauczaniu ewangelii:

„Nie dąż do głoszenia mego słowa, lecz
wpierw staraj się uzyskać słowo moje, a
wówczas rozwiąże się język twój; wtedy, jeśli
zapragniesz, będziesz miał Ducha mojego
i słowo moje, moc Boga do przekonywania
ludzi” (NiP 11:21).

Prezydent Ezra Taft Benson powiedział,
że ta rada podaje nam „porządek, który musi
być zachowany, aby posiadać moc Boga
w [naszym] nauczaniu. . . . Starajcie się wpierw
uzyskać słowo; wówczas przyjdzie zrozu-
mienie i Duch, a w końcu moc do przekony-
wania” (The Gospel Teacher and His Message
[przemówienie skierowane do nauczycieli
religii, 17 wrzes. 1976], 5).

Uczenie się „przez naukę
jak i przez wiarę”

Pan powiedział nam, w jaki sposób powin-
niśmy uzyskać Jego słowo: „Szukajcie wiedzy,
przez naukę jak i przez wiarę” (NiP 88:118).
Podążamy za tym nakazem, kiedy pilnie stu-
diujemy pisma święte, mając wierzące serce
i oddając się przestrzeganiu zasad, jakich się
uczymy. Również podążamy za tym nakazem,
gdy podchodzimy do studiowania pisma
świętego z modlitwą i postem.

Pilne studiowanie
Starszy Dallin H. Oaks doradzał:
„Czytanie pisma świętego dostraja nas na

odbieranie Ducha Pana. . . . 
Ponieważ wierzymy, że czytanie pisma

świętego może pomóc nam w otrzymaniu
objawienia, jesteśmy zachęcani, by wciąż od
nowa czytać pisma święte. W ten sposób zdo-
bywamy dostęp do tego, co Ojciec Niebieski
chce, byśmy dzisiaj wiedzieli i czynili w naszym
osobistym życiu. Oto jeden z powodów, dla
których Święci w Dniach Ostatnich wierzą
w codzienne studiowanie pisma świętego”
(„Scripture Reading and Revelation”, Ensign,
stycz. 1995, 8).

Kiedy regularnie i pilnie studiujemy pisma
święte, szczerze szukając przewodnictwa
Ducha, będziemy otwarci na oświecenie doty-
czące tego, w jaki sposób przygotować lekcję.
Będziemy również przygotowani na przyjęcie
i podążanie za podszeptami Ducha, podczas
nauczania. Kiedy „zachowujemy w swoich
umysłach stale słowa żywota, . . . będzie [nam]
dane w tejże godzinie ta część, co będzie
przydzielona każdemu” (NiP 84:85).

Wiara
Mormon radził, że powinniśmy „nie wąt-

pić, ale wierzyć” (Mormon 9:27). Powinniśmy
podchodzić do studiowania pisma świętego
z takim nastawieniem. Na przykład Józef
Smith miał wierzące serce, kiedy czytał List
Jakuba 1:5, który powiedział mu, by poprosił
Boga o mądrość. Zrobił tak, jak pouczyło go
pismo święte, pytając Pana o to, do którego
kościoła powinien przystąpić. Z powodu tego
nastawienia pełnego wiary, otrzymał odpo-
wiedź na swoją modlitwę. (Zobacz Józef Smith –
Historia 1:11–17.)

Posłuszeństwo
Powinniśmy starać się żyć według zasad,

które studiujemy, nawet zanim zrozumiemy
je całkowicie. Kiedy ufamy temu, co powie-
dział Pan, wzrośnie nasza wiedza dotycząca
ewangelii. Pan oświadczył: „Jeśli kto chce
pełnić wolę [Ojca], ten pozna, czy ta nauka
jest z Boga” (Jan 7:17).

Modlitwa i post
Studiowanie pism świętych różni się od

czytania powieści, gazety czy podręcznika.
Powinniśmy modlić się, zanim rozpoczniemy
studiowanie pism świętych każdego dnia.
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Powinniśmy starać się o Ducha, aby dał nam zrozumienie,
kiedy studiujemy słowa Pana.

Kiedy modlimy się o zrozumienie, powinniśmy czasami
pościć. Dobrym przykładem kogoś, kto pościł i modlił się, by
nauczyć się prawd ewangelii, jest Alma. Po tym, jak świadczył
o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i o potrzebie doświad-
czenia potężnej przemiany serca, powiedział: „Czy uważacie, że
sam z siebie wiem o tych rzeczach? Oto daję wam świadectwo,
że wiem o prawdzie tego, co mówię. I jak myślicie, skąd mam
tę pewność? Oto mówię wam, że zostało mi to wyjawione przez
Świętego Ducha Boga. Pościłem i modliłem się przez wiele dni,
abym mógł się o tym przekonać. I teraz wiem, że jest to prawdą,
bo Pan Bóg objawił mi to przez swego Świętego Ducha” (Alma
5:45–46). (Zobacz także „Staranie się o Ducha”, strona 13.)

Ponowne zaangażowanie się w studiowanie
pism świętych

Prezydent Benson radził: „Nie traktujmy lekko wielkich
rzeczy, które otrzymaliśmy z ręki Pana. Jego słowo jest jednym
z najwartościowszych darów, jaki On nam dał. Namawiam
was, abyście ponownie zaangażowali się w studiowanie pism
świętych. Codziennie zanurzajcie się w nie tak, byście mieli
moc Ducha do zajmowania się swoimi powołaniami. Czytajcie
je w swoich rodzinach i uczcie swoje dzieci kochać i doceniać
je” („The Power of the Word”, Ensign, maj 1986, 82).

15



Cz¢Âå A :  Twoje  POWO¸ANIe ,  aby  uczyå

ROZWIJANIE OSOBISTEGO PLANU

STUDIOWANIA EWANGELII
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Starszy M. Russell Ballard powiedział:
„Zobowiązaniem każdego z nas jest czynienie
wszystkiego, co możemy, by wzrastała nasza
duchowa wiedza i zrozumienie, dzięki
studiowaniu pism świętych i słów żyjących
proroków. Kiedy czytamy i studiujemy obja-
wienia, Duch może potwierdzić w naszych
sercach prawdę, o której się uczymy; w ten
sposób głos Pana mówi do każdego z nas”
(w Conference Report, kwiec. 1998, 40–41
lub Ensign, maj 1998, 32).

Następujące propozycje mogą pomóc ci
rozwinąć plan studiowania, mający na celu
„wzrost [twojej] duchowej wiedzy i zrozu-
mienia”, jak doradzał Starszy Ballard. Twój
plan nie powinien być przytłaczający, lecz
powinien pomóc ci być konsekwentnym
w studiowaniu ewangelii. Możesz zechcieć
zapisać swój plan w dzienniku lub notesie
tak, byś o nim nie zapomniał.

Co studiować
Skoncentruj swoje studia o ewangelii

na pismach świętych. Możesz wybrać studio-
wanie księgi pisma świętego w całości lub
możesz skupić się na jednym lub więcej tema-
tach, czytając to, co wszystkie podstawowe
pisma święte o nich mówią. Możesz połączyć
te dwie metody, studiując księgę pisma świę-
tego i skupiając się na tematach, kiedy napo-
tykasz je. Powinieneś także studiować nauki
proroków w dniach ostatnich z przemówień
konferencji generalnej i z Liahony.

Jeśli masz powołanie jako nauczyciel,
zasadniczą częścią twojego planu studiowania
jest podręcznik lekcyjny.

Powinieneś także rozważyć dołączenie
do studiowania ewangelii następujących
pozycji: (1) materiał do kursu dla Kapłaństwa
Melchizedeka i Stowarzyszenia Pomocy,
(2) wyznaczone fragmenty pisma świętego

dla Doktryny ewangelii w Szkole Niedzielnej
oraz (3) artykuły z Liahony.

Kiedy studiować
Jeśli jest to możliwe, wyznacz stały czas,

kiedy możesz studiować bez przeszkód. Starszy
Howard W. Hunter radził:

„Wiele osób uważa, że najlepszy czas na
studiowanie to ranek, po tym jak nocny odpo-
czynek oczyścił umysł z wielu trosk, które
przeszkadzają myślom. Inni wolą studiować
w ciągu cichych godzin po tym, jak praca i
zmartwienia dnia są skończone i odsunięte na
bok, kończąc w ten sposób dzień pokojem
i ciszą, które pochodzą z łączności duchowej
z pismami świętymi.

Być może ważniejszym od pory dnia jest
stały czas wyznaczony na studiowanie. Idealnie
byłoby spędzać jedną godzinę każdego dnia na
studiowaniu; lecz jeśli nie można tego osiąg-
nąć, solidnie zrealizować plan można w ciągu
pół godziny regularnego studiowania. Kwad-
rans to mało czasu, ale bylibyście zdziwieni,
ile znaczącego oświecenia i wiedzy można
nabyć na dany temat” (w Conference Report,
paź. 1979, 91–92 lub Ensign, list. 1979, 64).

W jaki sposób studiować
Zanim rozpoczniesz studiowanie, módl

się o spostrzeżenie i zrozumienie. Rozważaj to,
co czytasz i poszukuj sposobów stosowania
tego w swoim życiu. Naucz się rozpoznawać
i słuchać podszeptów Ducha.

Zastanów się nad użyciem niektórych lub
wszystkich pomysłów, aby ulepszyć swoje
studia:

� Kiedy czytasz, pytaj siebie: „Jaka zasada
ewangelii nauczana jest w tym fragmencie?
W jaki sposób mogę zastosować ją w moim
życiu?”
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� Miej pod ręką notes lub dziennik tak, abyś mógł zapisać
swoje myśli i uczucia. Zobowiąż się pisemnie do stosowania
tego, czego się nauczyłeś. Często przeglądaj myśli, które
zapisałeś.

� Zanim zaczniesz czytać rozdział pisma świętego, przeczytaj
nagłówek rozdziału. Dowiesz się o niektórych rzeczach,
jakich możesz poszukać w tym rozdziale.

� Zaznaczaj i rób przypisy do pism świętych. Na marginesie
zapisuj odnośniki do pisma świętego, wyjaśniające
fragmenty, które studiujesz.

� Ucz się na pamięć wersetów, które mają dla ciebie szczególne
znaczenie.

� Wstawiaj swoje imię do wersetu pisma świętego, aby
odnieść go do siebie.

� Po studiowaniu, ofiaruj modlitwę, by wyrazić podziękowanie
za to, czego się nauczyłeś.

� Podziel się tym, czego się dowiedziałeś. Kiedy to zrobisz,
twe myśli staną się bardziej jasne i wzrośnie twoja moc do
zachowania tej wiedzy.

Czyń to, co możesz
Pewna członkini Kościoła wiele razy próbowała podążać

za szczególnymi programami studiowania pisma świętego,
ale zawsze było to dla niej trudne. Później zastanawiała się:

„Wydawało się, że próbując zajmować się rodziną i wypeł-
niać swoje obowiązki kościelne, nigdy całkowicie nie osiągnę
tego celu. Wyznaczałam sobie pewien czas i miejsce studio-
wania każdego dnia, ale tylko po to, by ten plan został zakłó-
cony przez potrzeby dzieci, które były chore lub miały inne
kryzysy, typowe dla wzrastającej rodziny. W tym czasie mojego
życia nigdy nie uważałam siebie za osobę, która była dobra
w studiowaniu pism świętych.

Wtedy pewnego dnia moja matka była w domu. Spojrzała
na duży stół, który był pokryty materiałami kościelnymi –
pośród nich znajdowały się moje pisma święte – i powiedziała:
‚Uwielbiam sposób, w jaki zawsze czytasz swoje pisma święte.
Zawsze wydaje się, iż są otwarte na tym lub innym stole.’

Nagle ujrzałam siebie w innym świetle. Ona miała rację. Stale
czytałam i studiowałam pisma święte, chociaż nawet nie było
to częścią formalnego programu studiowania. Kochałam pisma
święte. Karmiły mnie. Na ścianach mojej kuchni były poprzy-
czepiane fragmenty pisma świętego, które zachęcały mnie,
kiedy pracowałam, fragmenty pisma świętego, w zapamiętaniu
których pomagałam swoim dzieciom, gdy przygotowywały
się do przemówień. Żyłam w świecie czytania pism świętych
i zdałam sobie sprawę, że obficie byłam nimi odżywiana.”
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CZEGO UCZYSZ
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Osobisty przykład jest jednym z najpotęż-
niejszych narzędzi nauczania, jakie mamy.
Kiedy jesteśmy prawdziwie nawróceni, wszyst-
kie nasze myśli i motywacje prowadzone są
przez zasady ewangelii. Świadczymy o prawdzie
poprzez wszystko, co czynimy.

Starszy Bruce R. McConkie nauczał, że
świadectwo zawarte jest w prawych uczynkach:

„Być dzielnym w świadectwie Jezusa to
wierzyć w Chrystusa i Jego ewangelię z nieza-
chwianym przekonaniem. Jest to poznanie
prawdziwości i boskości pracy Pana na ziemi.

Ale to nie wszystko. To więcej niż wiara i
wiedza. Musimy być wykonawcami słowa, a nie
tylko słuchaczami. To więcej niż gołosłowne
deklaracje; to nie zwyczajne wyznawanie
ustami tego, że Zbawiciel jest boskim Synem.
Jest to posłuszeństwo, dostosowanie się i
osobista prawość” (w Conference Report, paź.
1974, 45–46 lub Ensign, list. 1974, 35).

Wpływ przykładu
Nasze zachowanie może pozytywnie

wpłynąć na nastawienie tych, których uczymy.
Prezydent Thomas S. Monson podzielił się
następującym doświadczeniem:

„Na uroczystości pogrzebowej wspaniałego
Przedstawiciela Władz Naczelnych, H. Verlana
Andersena, jego syn podzielił się wyrazami
uznania. Mają one zastosowanie bez względu
na to, gdzie jesteśmy i co robimy. . . . 

Syn Starszego Andersena odniósł się do
wcześniejszych lat, kiedy miał szczególne spot-
kanie w szkole w sobotni wieczór. Pożyczył
od ojca rodzinny samochód. Kiedy dostał
kluczyki i zmierzał do drzwi, ojciec powiedział:
‚Na jutro potrzebne będzie więcej benzyny.
Nie zapomnij napełnić baku, zanim wrócisz
do domu.’

Następnie syn Starszego Andersena
opowiedział, jakie wspaniałe zajęcia miały
miejsce tego wieczoru. . . . Jednak, będąc tak

pełen entuzjazmu, nie wypełnił polecenia
ojca i nie zatankował samochodu przed
powrotem do domu.

Nadszedł niedzielny poranek. Starszy
Andersen odkrył, że bak jest pusty. Syn
zobaczył, że ojciec położył kluczyki na stole.
W rodzinie Andersenów Sabat był dniem
na oddawanie czci i podziękowania, a nie
dniem na zakupy.

W trakcie przemówienia na pogrzebie, syn
Starszego Andersena oświadczył: ‚Widziałem,
jak mój ojciec wkłada płaszcz, żegna nas
i idzie do bardzo oddalonej kaplicy, aby mógł
uczestniczyć we wcześniejszym spotkaniu.’
Obowiązki wzywały. Prawda nie została wzięta
w niewolę ze względów praktycznych.

Na zakończenie swojego przesłania pogrze-
bowego, syn Starszego Andersena powiedział:
‚Żaden syn nie był bardziej skutecznie nau-
czany przez swojego ojca, niż ja przy tamtej
okazji. Mój ojciec nie tylko znał prawdę, ale
także żył według niej’” (w Conference Report,
paź. 1997, 22 lub Ensign, list. 1997, 18).

Nasze zachowanie może także mieć nega-
tywny wpływ. Na przykład, kiedy Korianton,
syn Almy, udał się na misję, by uczyć Zora-
mitów, porzucił służbę i popełnił poważne
grzechy (zobacz Alma 39:3). Alma powiedział,
że wiele osób zostało sprowadzonych na
manowce przez uczynki Koriantona. Powie-
dział jemu: „Jak wiele zła sprowadziłeś na
Zoramitów, albowiem gdy zobaczyli twe
postępowanie, nie chcieli dać wiary moim
słowom” (Alma 39:11).

Prezydent Heber J. Grant powiedział:
„Proszę każdego mężczyznę i każdą kobietę,
którzy zajmują miejsce odpowiedzialności,
których obowiązkiem jest nauczanie ewan-
gelii Jezusa Chrystusa, aby żyli według niej
i przestrzegali przykazań Boga tak, żeby ich
przykład nauczał innych” (Gospel Standards,
zebr. G. Homer Durham [1941], 72).

Kiedy ustanawiasz przykład, żyjąc według
tego, czego nauczasz:

� Twoje słowa stają się ożywione Duchem,
wnosząc twe świadectwo do serc tych,
których uczysz (zobacz 2 Nefi 33:1).
Prezydent Joseph Fielding Smith napisał:
„Żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie
mogą nauczać przez Ducha tego, czego nie
praktykują” (Church History and Modern
Revelation, 2 tomy. [1953], 1:184).

� Pomagasz innym zobaczyć, że słowa
Chrystusa można stosować w codziennym
życiu.
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Mówiąc do grupy
nauczycieli ewangelii,
Prezydent Spencer
W. Kimball napominał:
„Będziesz czynił
wszystko to, czego uczysz
uczniów, by czynili:
będziesz pościł, składał
świadectwo, płacił
dziesięcinę, uczestniczył
we wszystkich właściwych
spotkaniach, uczęszczał
na sesje w świątyni
w odpowiednim czasie,
zachowywał Sabat dniem
świętym, z chęcią służył
w Kościele, odbywał
domowe wieczory
i modlitwy rodzinne,
był wypłacalny oraz
uczciwy i w pełni prawy”
(Men of Example
[przemówienie skiero-
wane do nauczycieli
religii, 12 wrzes. 1975], 7).
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� Widoczny jest pokój i szczęście, które odczuwasz dzięki
życiu według ewangelii. Będą odzwierciedlały się na twym
obliczu, w twoich słowach i w mocy twojego świadectwa.

� Ci, których uczysz, ufają ci i będą bardziej chętni uwierzyć
w to, czego uczysz.

� Wzrasta twoje własne świadectwo. „Jeśli kto chce pełnić
wolę [mojego Ojca]”, nauczał Zbawiciel, „ten pozna, czy ta
nauka jest z Boga” (Jan 7:17). Możesz uważać, że brakuje
ci zrozumienia pewnej zasady, kiedy przygotowujesz się do
nauczania. Jednakże, kiedy z modlitwą będziesz ją studiował,
starał się żyć według niej, przygotowywał się do uczenia
tej zasady, a później kiedy będziesz się nią dzielić z innymi,
twoje własne świadectwo wzmocni się i pogłębi.

Starając się żyć według ewangelii
Nauczanie ewangelii wymaga więcej niż poczynienia

przygotowań i przedstawienia prezentacji. Starszy Richard
G. Scott wyjaśnił:

„Twoje zaangażowanie w nauczanie cennych dzieci naszego
Ojca w Niebie to nie tylko długie godziny spędzone na przygo-
towaniu się do każdej lekcji, ani nie wiele godzin postu i mod-
litwy, które mogą sprawić, że będziesz bardziej skutecznym
nauczycielem. Jest to zaangażowanie się w każdą godzinę życia,
która jest przeżyta zgodnie z celem, zgodnie z naukami i przy-
kładem Zbawiciela oraz Jego sług. Jest to zaangażowanie się
w trwałe próby bycia zawsze duchowym, zawsze oddanym,
zawsze zasługującym na bycie narzędziem, przez które Duch
Pana może dotknąć serc tych, których powierzono ci, aby przy-
nieść im większe zrozumienie Jego nauk” (Four Fundamentals
for Those Who Teach and Inspire Youth”, w Old Testament
Symposium Speeches, 1987, 1).

Chociaż możesz nie być doskonałym we wszystkim, możesz
dołożyć starań, aby być bardziej doskonałym w tym, jak żyjesz
według prawd, których uczysz. Odnajdziesz wielką siłę i moc
w nauczaniu zasad ewangelii, kiedy ciągle będziesz starał się
żyć według nich.
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Synowie Lehiego, Jakub i Józef, dali przykład
tym, którzy zostali powołani, aby nauczać.
Jakub powiedział, że „otrzymał wpierw pole-
cenie od Pana”. On i Józef byli poświęceni,
czyli mianowani „na kapłanów i nauczycieli
tego ludu”. Wówczas „służyli wiernie Panu
w naszym urzędzie” (Jakub 1:17–19).

Otrzymawszy powołanie do nauczania
Jeśli masz powołanie jako nauczyciel lub

przywódca w Kościele, możesz być pewien, że
powołanie to pochodzi od Pana. Zostało ono
przekazane przez jednego z Jego wybranych
sług, a On powiedział: „Co sam rzekłem,
lub co powiedzieli moi słudzy, bowiem jest
to jedno” (NiP 1:38).

Powołanie jest świętą możliwością do słu-
żenia. Niesie ze sobą odpowiedzialność przed
Panem. Powinno wpływać na sposób, w jaki
żyjesz, zarządzając twoimi decyzjami i moty-
wując cię do bycia wiernym i mądrym sługą.

Kiedy otrzymałeś powołanie do nauczania,
mogłeś sobie powiedzieć: „Ale nie jestem
wykształcony do tego, aby uczyć. Nie mam
zdolności, by przedstawić lekcję lub popro-
wadzić dyskusję klasową. Jest tak wiele osób,
które mogłyby to robić lepiej niż ja.” Być może
inni naprawdę mają więcej doświadczenia
w nauczaniu lub wrodzonych zdolności, niż
ty. Jednakże jesteś tym, który został powołany.
Pan uczyni cię narzędziem w swoich rękach,
jeśli będziesz pokorny, wierny i pilny. Prezydent
Thomas S. Monson nauczał:

„Jeśli jakiś brat lub jakaś siostra czują
się nieprzygotowani – nawet niezdolni – by
odpowiedzieć na powołanie do służby, do
poświęcenia, do błogosławienia życia innych,
wówczas proszę, byście zapamiętali tę prawdę:
‚Kogo Bóg powołuje, tego Bóg upoważnia’.

Ten, który zauważa upadek wróbla, nie opuści
sługi w potrzebie” („Tears, Trials, Trust,
Testimony”, Ensign, wrzes. 1997, 5).

Będąc popartym i mianowanym
Otrzymasz dodatkową siłę, kiedy zostaniesz

poparty przez zgromadzenie i mianowany.
W czasie wyznaczania, przywódcy kapłaństwa
kładą swoje ręce na twoją głowę i dają ci obo-
wiązek do działania w powołaniu. Dane ci
będą również błogosławieństwa, by cię
wzmocnić i pokierować. Prezydent Spencer W.
Kimball oświadczył: „Mianowanie przez
nałożenie rąk [w jęz. ang. „odłożenie na bok”,
„oddzielenie” – przyp. tłum.] można rozpat-
rzyć dosłownie; jest to oddzielenie od grzechu,
od cielesności; od wszystkiego, co jest prymi-
tywne, niskie, złe, tanie czy wulgarne; oddzie-
lenie od świata na wyższą płaszczyznę myśli
i działań” (The Teachings of Spencer W. Kim-
ball, wyd. Edward L. Kimball [1982], 478).

Żadne formalne powołanie do nauczania
nie jest kompletne bez mianowanie przez
właściwą władzę kapłaństwa. Jeśli zostałeś
powołany i poparty jako nauczyciel, ale nie
zostałeś mianowany, skontaktuj się z przy-
wódcą swojego kworum lub swojej organi-
zacji pomocniczej, aby poczynić konieczne
ustalenia do tego, byś został mianowany.

Rozwijając swoje powołanie i będąc
podbudowanym przez Pana

Jak wspomniano powyżej, Jakub i Józef
rozwijali swoje powołanie do nauczania ludu.
Nauczali słowa Bożego „z całą pilnością . . .,
ze wszystkich sił” (Jakub 1:19).

Kiedy będziesz rozwijał swoje powołanie
do nauczania, Pan podbuduje ciebie. Prezy-
dent Ezra Taft Benson nauczał: „Nie będzie
niepowodzenia w pracy Pana, kiedy zrobimy
wszystko, co w [naszej] mocy. Jesteśmy tylko
narzędziami; a to jest praca Pana. To jest Jego
Kościół, Jego plan ewangelii. To z Jego dziećmi
pracujemy. On nie pozwoli nam zaniedbać tej
pracy, jeśli będziemy wykonywać naszą część
pracy. Jeśli będzie to konieczne, podbuduje
nas nawet, jeśli będzie to przekraczało nasze
talenty i zdolności. Ja to wiem. Jestem pewien,
że wielu z was doświadczyło tego, co ja. Są to
jedne z najsłodszych doświadczeń, które mogą
przyjść do istoty ludzkiej” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 372).
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Prezydent Gordon B.
Hinckley mówił o zna-
czeniu słowa rozwijać
(powiększać). Powiedział:
„Kiedy zastanawiam
się nad tym słowem,
oznacza ono czynić coś
wyraźniejszym, bliższym
i silniejszym”. Powiedział,
że kiedy posiadacze
kapłaństwa rozwijają
swoje powołanie,
„zwiększają potencjał
swojego kapłaństwa”
(w Conference Report,
kwiec. 1989, 60, 63 lub
Ensign, maj 1989, 46, 49).

Ma to zastosowanie
w twoim powołaniu
do nauczania. Kiedy
wzrastasz w powołaniu
„z całą pilnością . . .,
ze wszystkich sił”
(Jakub 1: 19), zwiększasz
swój potencjał do
wpływania w dobry
sposób na innych.
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Pan ma dla każdego z nas wspaniałą pracę do wykonania. Może zastanawiasz się,

jak to jest możliwe. Możesz czuć, że nie ma niczego szczególnego lub

wielkiego w tobie lub twoich zdolnościach. . . . 

Pan potrafi czynić nadzwyczajne cuda na osobie z normalnymi zdolnościami,

która jest pokorna, wierna i pilna w służbie Pana i która próbuje się udoskonalić.

Jest tak, ponieważ Bóg jest największym źródłem mocy.

Prezydent James E. Faust
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Kiedy pewien prezydent okręgu pracował
w swoim kwietniku, myślał o przemówieniu,
które miał wygłosić na nadchodzącej konfe-
rencji okręgu. Planował mówić o wzmacnianiu
rodzin.

Jego sąsiadka, która wydawała się mieć
szczególne umiejętności do namawiania
kwiatów, by rozkwitały, również pracowała
w swoim ogródku. Zawołał do niej i zapytał:
„Jaki jest twój sekret uprawiania ogrodu?”

Jej odpowiedź była w głęboki sposób prosta.
Powiedziała: „Jestem blisko ogrodu. Przy-
chodzę tu każdego dnia, nawet wtedy, kiedy
mi nie pasuje. Kiedy tu jestem, szukam małych
znaków ewentualnych problemów; takie
rzeczy, jak chwasty, insekty oraz stan gleby jest
łatwo skorygować, jeśli zauważy się je w porę,
lecz kiedy się tego nie sprawdza, wszystko to
może przytłoczyć.”

Prezydent okręgu został natchniony, by
porównać troskę swojej sąsiadki o ogród do
troski, jaką powinniśmy otaczać nasze rodziny.
W swoim przemówieniu na konferencji
okręgu mówił o ogrodzie sąsiadki. Zauważył,
że jeśli chcemy, aby nasze relacje z członkami
rodziny rozkwitały, musimy „być blisko
ogrodu” – każdego dnia spędzać czas z człon-
kami rodziny, rozmawiać z nimi, wyrażać
uznanie i szukać małych znaków potencjal-
nych problemów, które mogą być rozwiązane,
zanim staną się przytłaczające.

Kobieta, która słuchała przemówienia
prezydenta okręgu, przypomniała sobie o nim,
kiedy zobaczyła, że kilka z roślin zwiędło. Nie
sprawdzała codziennie ich wzrostu. To przy-
pomniało jej, że jej dzieci dorastają i że nie
powinna marnować tych kilku lat, jakie jest
z nimi. Z powodu nauki prezydenta okręgu
stała się lepszym rodzicem.

Prezydent okręgu podążał za przykładem
Zbawiciela, który często porównywał prawdy
duchowe do znanych, codziennych przed-

miotów i zajęć. Ty możesz robić to samo.
Możesz odnaleźć lekcje życia w rzeczach, które
robisz i zauważasz każdego dnia. Kiedy rozwa-
żasz imodlisz sięodnośnie lekcji i ludzi,których
uczysz, twoje otoczenie może stać się pełne
odpowiedzi na pytania i pełne przykładów
zasad ewangelii.

Następujące dwa przykłady pokazują,
w jaki sposób inni nauczyciele czerpią lekcje
ze swoich obserwacji życia codziennego:

Pewna nauczycielka Organizacji Dzieci
zauważyła rodzinę wchodzącą do kościoła
w niedzielę. Zobaczyła, że chłopiec, który był
członkiem jej klasy i czasami nie liczył się
z innymi członkami, pomagał swojej siostrze.
„Oto przykład, jakiego potrzebuję”, powie-
działa do siebie. „Będę uczyła zasady i jedno-
cześnie pomogę chłopcu.” Później na lekcji
podzieliła się przykładem na temat bycia
uprzejmym. Dzieci uczyły się z przykładu,
a zachowanie chłopca w stosunku do innych
członków klasy zaczęło się poprawiać.

Pewien ojciec z synem układali klocki.
Kiedy małemu chłopcu po kilku próbach
nie udało się zbudować dużej konstrukcji na
małej podstawie, ojciec zauważył możliwość
do nauczenia czegoś. Wyjaśnił wagę silnej,
trwałej podstawy. Wówczas, zanim rozpo-
częli przerwaną zabawę, przeczytał fragment
z Helamana 5:12, który mówi, „że opoką,
na której potrzebujemy budować, jest nasz
Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga”.
Później tego samego dnia rodzina studiowała
razem pisma święte. W krótkiej lekcji, która
wyjaśniła fragment, który czytali, ojciec
i syn pokazali klocki i porozmawiali na temat
ważności budowania na fundamencie
Chrystusa.

Rozwijanie zmysłu wzroku i słuchu
nauczyciela

Następujące propozycje mogą pomóc ci
odkryć pomysły do nauczania, które znajdują
się wszędzie.

Z dużym wyprzedzeniem studiuj lekcje.
Kiedy jesteś zaznajomiony z lekcjami, których
zamierzasz uczyć, będziesz bardziej świadomy
codziennych wydarzeń, których będziesz
mógł użyć podczas nauczania tych lekcji. Jeśli
nauczasz kursu, którego częścią jest lekcja
z podręcznika, dobrze byłoby mieć pojęcie
o zawartości całego podręcznika. Wówczas
będzie bardziej prawdopodobne, że zauważysz,
kiedy pewne obserwacje można zastosować
do lekcji, której będziesz uczył za kilka tygodni.
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„Pragnę, abyś dalej
nauczał Słowa,
jak zacząłeś, abyś był
pilny i we wszystkim
zachowywał umiar”
(Alma 38:10).



ROZWIJAJ  SWOJE  TALENTY

Codziennie módl się o pomoc w przygotowaniu. Proś Ojca
Niebieskiego, aby pomógł ci być świadomym rzeczy, które
sprawią, że twoja lekcja będzie żywa, możliwa do zapamiętania
i inspirująca dla tych, których uczysz.

Zawsze miej na uwadze tych, których uczysz i lekcję, którą
przygotowujesz. Myśl o tych, których uczysz. Rozważaj ich
życie, decyzje, z jakimi się spotykają oraz kierunki, dokąd
zmierzają. Bądź otwarty na pewne pomysły nauczania, kiedy
studiujesz pisma święte czy obserwujesz piękno przyrody.
Możesz również odnaleźć pomysły nauczania w zajęciach
takich, jak sprzątanie swojego domu, chodzenie do pracy czy
chodzenie do sklepu. Praktycznie każde doświadczenie może
dostarczyć ci prostego przykładu, czegoś wzbogacającego
lub wyjaśnienia, którego potrzebujesz do lekcji ewangelii.

Zapisywanie wrażeń, które przychodzą
Kiedy stajesz się bardziej świadomy pomysłów dotyczących

nauczania, które znajdują się wokół ciebie, pomocnym będzie
zapisywanie wrażeń, które przychodzą do ciebie. Noś ze sobą
mały notesik i zapisuj rzeczy, które uderzają ciebie, jako poten-

cjalne pomysły, mające zastosowanie w nauczaniu. Notuj spo-
strzeżenia z przemówień lub lekcji, w których bierzesz udział.
Zapisuj doświadczenia, które przyczyniają się do wzrostu wiary.
Kiedy rozwiniesz nawyk zapisywania tych rzeczy, staniesz
się coraz bardziej świadomy bogactwa źródeł nauczania, które
znajdują się wokół ciebie.

Nie martw się o to, w jaki sposób możesz użyć tych pomy-
słów. Po prostu zapisz je. Czasami swoje obserwacje zastosujesz
w lekcji, której wkrótce masz uczyć, ale innym razem zobaczysz
wspaniałe przykłady lub ilustracje zasad, których nie będziesz
uczył przez tygodnie lub nawet lata. Możesz je zapomnieć, jeśli
ich nie zapiszesz.

Możesz również zechcieć założyć teczkę dla każdej lekcji,
jakiej będziesz nauczał w ciągu kilku następnych miesięcy.
Kiedy pojawią się pomoce dydaktyczne, porównania lub inne
pomysły, włóż notatkę we właściwą teczkę. Kiedy nadejdzie
czas na przygotowanie szczególnej lekcji, może okazać się, że
to, co zebrałeś, jest kufrem skarbów z pomysłami i zajęciami,
które wzbogacą lekcję.
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NAUCZANIA
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Kiedy Moroni streszczał kronikę Jeredów,
zaczął martwić się tym, iż jest słaby w pisaniu.
Myślał, że inne narody, które będą czytać jego
słowa, będą kpić z nich i odrzucą je. Modlił
się, aby inne narody miały miłość i nie odrzu-
cały słowa Bożego. Wówczas Pan dał mu
obietnicę: „Oto zobaczyłeś swą słabość, dlatego
uczynię cię silnym” (Eter 12:37). Pan powie-
dział również Moroniemu: „Ludziom, którzy
się do Mnie nawracają, ukazuję ich słabość.
Oto daję ludziom słabość, aby byli pokornego
ducha i wystarczy Mej łaski dla wszystkich,
którzy się przede Mną ukorzą; albowiem jeśli
się przede Mną ukorzą i mają wiarę we Mnie,
uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się
mocne” (Eter 12:27).

W swoich wysiłkach nauczania ewangelii,
możesz czasami doświadczyć uczuć niedociąg-
nięcia. Ale możesz czerpać odwagę z tej obiet-
nicy, danej przez Pana. Kiedy ukorzysz się,
kiedy rozpoznasz obszary, w których potrzebu-
jesz Jego pomocy i ćwiczenia wiary w Niego,
On wzmocni cię i pomoże ci nauczać w sposób,
który jest Jemu miły.

Szacowanie własnych mocnych stron
i słabości

Możesz rozpocząć robienie planu udosko-
nalania od określenia obecnego stanu rzeczy.
Możesz podzielić swoją ocenę jako nauczyciela
na dwie części: twoje mocne strony oraz twoje
słabości.

Jakie są moje mocne strony
jako nauczyciela?

Rozpocznij od rozważenia niektórych
darów, jakie Pan już ci dał, a które mogą pomóc
ci w nauczaniu. Wypisz mocne strony w dzien-
niku, notesie lub w zestawieniu, znajdującym
się na stronie 25. Kiedy to zrobisz, możesz
zechcieć zastanowić się nad zasadami naucza-

nia, które są podkreślone w tej książce, takie
jak kochanie tych, których nauczasz, uczenie
przez Ducha, uczenie doktryny, zapraszanie
do pilnego uczenia się, tworzenie atmosfery
sprzyjającej uczeniu się, używanie skutecznych
metod czy przygotowywanie lekcji.

Być może to twoja cierpliwość pomaga
tobie jako nauczycielowi. Albo może to być
uśmiechnięta twarz, troska o innych ludzi,
zdolności artystyczne, znajomość pism świę-
tych, gotowość do słuchania, twój spokojny
duch, zwyczaj gruntownego przygotowywania
się lub szczere pragnienie, by dobrze uczyć.

Naprawdę nie potrzebujesz znajdować
dużej liczby swoich mocnych stron; możesz
rozpocząć od dosłownie kilku. Celem skon-
centrowania się na niektórych twoich moc-
nych stronach jest budowanie na nich, kiedy
udoskonalasz się w obszarach, które nie są
tak mocne.

Jakie są moje słabości jako nauczyciela?
Po rozważeniu swoich mocnych stron,

odwołaj się do swych ostatnich doświadczeń
nauczania. Pomyśl o obszarach, w których
mógłbyś być lepszy. Jeszcze raz możesz zech-
cieć pomyśleć o zasadach nauczania, podkreś-
lonych w tej książce. Możesz zechcieć wypisać
kilka rzeczy, które mógłbyś robić lepiej, ale
prawdopodobnie lepiej jest ograniczyć się do
popracowania nad jedną lub dwoma rzeczami
w danym czasie. Mówiąc ogólnie, wzrastamy
„słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu”
(2 Nefi 28:30). Powinniśmy działać „z mądro-
ścią i w należytym porządku, gdyż nie jest
wymagane, aby człowiek biegł szybciej niż
starcza mu na to siły” (Mosjasz 4:27).

Kiedy wybrałeś jeden lub dwa obszary,
które chciałbyś poprawić, zapisz je w swoim
dzienniku lub notesie.
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„Pilnuj czytania,
napominania, nauki.
Nie zaniedbuj daru łaski,
który masz, a który
został ci udzielony na
podstawie prorockiego
orzeczenia przez włożenie
rąk. . . . O to się troszcz,
w tym trwaj, żeby postępy
twoje były widoczne
dla wszystkich. Pilnuj
siebie samego i nauki,
trwaj w tym, bo to
czyniąc, i samego siebie
zbawisz, i tych, którzy
cię słuchają” (1 List do
Tymoteusza 4:13–16).
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Robienie planu udoskonalania
Aby zdecydować, w jaki sposób udoskonalić obszar lub

obszary, które wybrałeś, rozważ następujące pytania:

� Co teraz mogę zrobić, aby udoskonalić się jako nauczyciel?

� Jakie umiejętności powinienem rozwinąć?

� Kto może mi pomóc?

� Jakie materiały są dostępne?

Poniżej podany jest przykład, pokazujący, w jaki sposób
możesz użyć tych pytań. W tym przykładzie nauczycielka Sto-
warzyszenia Pomocy zdecydowała, że potrzebuje udoskonalić
swą zdolność do dostrzeżenia, czy członkinie klasy rozumieją
lekcje, jakich uczy.

Co teraz mogę zrobić, aby udoskonalić się
jako nauczyciel?

Nauczycielka zdecydowała się przejrzeć tę książkę, by zdobyć
wiedzę na temat tego, co teraz może zrobić lepiej. Kiedy prze-
czytała „Skąd można wiedzieć, czy się uczą” (strona 73), odkryła,
że jednym ze sposobów na ocenienie zrozumienia członkiń
klasy jest poproszenie ich, aby powtórzyły zasadę własnymi
słowami. Zdecydowała się użyć tego pomysłu na następnej lekcji,
jaką prowadziła. Zapisała swój plan w dzienniku.

Jakie umiejętności powinienem rozwinąć?
Nauczycielka przeczytała również, że powinna obserwować

członkinie klasy w czasie lekcji. Powiedziała sobie: „To jest
umiejętność, którą muszę rozwinąć, ale wymaga to pewnej
praktyki”. Zapisała swój plan w dzienniku.

Kiedy zastanawiała się nad swym planem, zdała sobie
sprawę, że ma już przynajmniej jedną zaletę, na której mogła
budować: pilnie przygotowywała się do lekcji. Ponieważ
zawsze była zaznajomiona z materiałem lekcyjnym, mogła
obserwować członkinie klasy, zamiast zbytnio koncentrować
się na podręczniku lekcyjnym lub swoich notatkach.

Kto może mi pomóc? Jakie materiały są dostępne?
W końcu nauczycielka zadała sobie pytanie, czy są jakieś

źródła, do których może się zwrócić. Już skorzystała z tej książki,
jako swego źródła. Pomyślała o innych możliwych źródłach:
„A co z innymi nauczycielami? Czy mogłabym porozmawiać
z koordynatorem do spraw doskonalenia nauczycieli lub innym
nauczycielem, który ma szczególną zdolność oceny zrozu-
mienia u członków klasy? Czy jeden z moich przywódców
mógłby obserwować moją lekcję i podać pewne sugestie? Czy
członkinie klasy mogłyby podać swe sugestie?”
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Co robię?
� Jakie są moje mocne strony jako nauczyciela?
� Jakie są moje słabości?

Co mogę zrobić, aby to udoskonalić?
� Co teraz mogę zrobić, aby udoskonalić się jako 

nauczyciel?
� Jakie umiejętności powinienem rozwinąć?

Jakich użyję źródeł?
� Kto może mi pomóc?
� Jakie materiały są dostępne?

Skorzystaj z tego zestawienia (lub jednego z własnych), aby zrobić plan udoskonalenia nauczania.
W wolnych miejscach zapisz swoje odpowiedzi na pytania.
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Wyznaczanie celu i zapisywanie swego postępu
Kiedy zrobisz plan udoskonalenia, wyznacz dzień, do którego

masz nadzieję osiągnąć swój cel. Możesz zechcieć napisać
w dzienniku lub notesie o swoim postępie. Jeśli potrzebujesz
przystosować swój cel w tym czasie, zrób to.

Kiedy czujesz, że osiągnąłeś zaplanowane udoskonalenie,
zacznij pracować nad innym aspektem nauczania.

Cechy, które mają największe znaczenie
W swoich ciągłych próbach udoskonalania się jako nauczy-

ciel, pamiętaj o cechach, które mają największe znaczenie.
Prezydent Harold B. Lee opisał nauczycielkę, która miała

na niego wielki wpływ, kiedy był jeszcze dzieckiem. Możesz
użyć tego opisu do tego, by pokierował tobą, kiedy oceniasz
swoją ogólną skuteczność jako nauczyciela i rozwijasz plan
udoskonalania:

„Lekcje religii, które w dzieciństwie zrobiły na mnie
największe wrażenie, to lekcje w Szkole Niedzielnej. Jednakże
dzisiaj w mojej pamięci pozostaje niewielu nauczycieli Szkoły
Niedzielnej, którzy dokonali trwałego wkładu w moją edu-
kację religijną. Jedna z nich . . . miała, jak się wydaje, szcze-
gólne zdolności, aby wypalić w mej duszy lekcje z historii
Kościoła, moralności oraz prawdy ewangelii w taki sposób, że
dzisiaj, blisko czterdzieści lat później, ciągle pamiętam i jestem
prowadzony przez jej lekcje.

Czym było to, co dało jej istotne cechy skutecznej nauczy-
cielki Szkoły Niedzielnej? Nie posiadała wielkiej wiedzy świec-
kiej, ani nie była wykształcona w teorii i praktyce nowoczesnej
pedagogiki. Jej wygląd był prosty i zwykły – taki, jak ma żona
i matka w małej społeczności, gdzie niedostatek wymaga
długich godzin trudu od wszystkich członków rodziny. Były
trzy talenty, które, w mojej opinii, czyniły jej nauczanie sku-
tecznym: po pierwsze, miała zdolność do sprawiania, by
każdy uczeń czuł, iż jest ona osobiście nim zainteresowana; po
drugie, miała wiedzę o ewangelii i miłość do niej oraz zdol-
ność do jakże trafnego ilustrowania każdej lekcji, kiedy odno-
siła ją do naszego życia; oraz po trzecie, miała absolutną wiarę
w Boga i niezachwiane świadectwo o boskości przywróconej
ewangelii Jezusa Chrystusa.

Była jeszcze inna, mniej oczywista, ale . . . najbardziej
żywotna i zasadnicza cecha w tej i każdej innej osobie, która
ma być nauczycielem ewangelii Jezusa Chrystusa. Pan prze-
kazał prawo nauczyciela w tych słowach: ‚A Duch będzie wam
dany przez modlitwę wiary; a jeżeli nie otrzymacie Ducha,
nie będziecie nauczać’ (NiP 42:14). . . . 

Ten, kto modli się o pomoc w nauczaniu, będzie miał moc
Ducha Świętego, a jego nauczanie, jak oświadczył Nefi: ‚pod
wpływem Ducha Świętego przeniknie do serc ludzi’” (The
Teachings of Harold B. Lee, wyd. Clyde J. Williams [1996], 444).

Kiedy oceniasz swoje mocne strony i swoje słabości jako
nauczyciel, rozważ, jak dobrze odzwierciedlasz te „zasadnicze
cechy”. Możesz zechcieć rozważyć następujące pytania:

� Czy okazuję miłość tym, których uczę? Czy jestem osobiście
zainteresowany każdym z nich?

� Czy mogą odczuć moją miłość do Pana i Jego nauk? Czy
pomagam im zauważyć zastosowanie tych nauk w ich życiu?

� Czy ci, których uczę, mogą poczuć moje świadectwo o przy-
wróconej ewangelii Jezusa Chrystusa? Czy mogą odczuć
moją całkowitą wiarę w Boga?

� Czy modlę się z wiarą, by uczyć przez moc Ducha Świętego?

Nawet jeśli nie masz doświadczenia w wielu technicznych
aspektach nauczania, możesz skupić się na cechach, które
są najważniejsze. Możesz kochać tych, których uczysz. Możesz
konsekwentnie pokazywać swoją miłość do Pana i Jego nauk.
Oraz możesz żarliwie dzielić się swoją wiarą w Boga i swoim
świadectwem o przywróconej ewangelii. Możesz odnieść
sukces w cechach, które są najważniejsze, nawet wtedy, kiedy
rozwijasz swoje umiejętności techniczne.

Z pomocą Pana możesz się udoskonalić
Kiedy starasz się udoskonalić, pomoc Pana często będzie

przychodziła przez innych ludzi. Następująca historia, którą
podzielił się pewien mężczyzna, który służył jako prezydent
misji w Europie Wschodniej, ilustruje tę zasadę:

„Latem 1993 roku odwiedzałem jedną z nowo stworzonych
gmin. Szkołę Niedzielną prowadziła nowo ochrzczona człon-
kini. Wyraźnie było widać, że czuje się nieswojo, stojąc przed
grupą. Bojąc się ryzyka popełnienia pomyłki, przeczytała lekcję
słowo po słowie. Kiedy wzrok miała przykuty do swojej książki,
członkowie klasy również zaczynali czuć się nieswojo.

Po lekcji pogratulowałem nauczycielce doktrynalnej dokład-
ności w jej materiałach i tak taktownie, jak tylko mogłem,
zapytałem, czy rozważała możliwość zadania kilku, zmuszają-
cych do myślenia, pytań w celu pobudzenia do dyskusji klaso-
wej. Odpowiedziała, że w Europie nauczyciele nie zadają pytań.
Wyszedłem, zastanawiając się, co mógłbym zrobić, aby pomóc
jej i wielu innym nowym, podobnym do niej nauczycielom
w tym kraju, gdzie Kościół został ustanowiony zaledwie kilka
lat temu.

W sierpniu owego roku na nasz obszar została wyznaczona
para, aby rozpocząć programy Kościelnego Systemu Edukacji.
Poprosiliśmy ich o poprowadzenie, czegoś, co nazywaliśmy
wówczas sesjami, szkolącymi nauczycieli. Jedną z nauczy-
cielek, której mieli pomóc, była ta nauczycielka, której klasę
odwiedzałem.

Cztery miesiące później powróciłem do jej gminy. Miał
tam miejsce cud. Stała przed klasą zmieniona, opanowana i
pewna siebie. Jej starannie przygotowane pytania wydobywały
interesujące odpowiedzi. Zachęcająco komentowała udział
każdego członka klasy. Ustaliła z jednym członkiem klasy, że
podzieli się osobistym doświadczeniem na temat związany
z lekcją, a następnie poprosiła o to innych. Pod koniec lekcji
nowa członkini złożyła swoje świadectwo. Nauczycielka zatrzy-
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mała się i cicho zapytała: ‚Czy zauważyliście Ducha, kiedy
mówiła Siostra Molnar? To jest Duch Pana.’ Kiedy w tej wyna-
jętej klasie doświadczyliśmy razem radości uczucia ciszy
i oświecenia, dziękowałem mojemu Ojcu Niebieskiemu za tę

parę, która nauczyła zasady nauczania ewangelii przestraszoną
nową członkinię i pomogła jej stać się tą, która prawdziwie
zasługiwała na bycie powołaną na nauczycielkę ewangelii
Jezusa Chrystusa.”
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UZYSKANIE 

WSPARCIA OD SWOICH

PRZYWÓDCÓW

12

Częścią obowiązków przywódców kapłań-
stwa i organizacji pomocniczych jest poma-
ganie i wspieranie nauczycieli. Jakość nauczania
w Kościele będzie wzrastała, kiedy przywódcy
i nauczyciele będą rozwijać wspierające i pełne
troski związki.

W kapłaństwie i organizacjach pomocni-
czych do pracy z poszczególnymi nauczycie-
lami wyznaczani są przywódcy. Na przykład,
członek prezydium Organizacji Dzieci może
zostać wyznaczony do pracy z tymi, którzy uczą
dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Członek prezy-
dium kworum starszych może zostać wyzna-
czony do pracy z instruktorami kworum.

Nastawianie się na nowych nauczycieli
Jeśli jesteś nowo powołanym nauczycielem,

spotka się z tobą twój przywódca, najlepiej
przed twoją pierwszą lekcją. Porozmawia
z tobą o ważności powołania i da ci materiały,
potrzebne do lekcji. Po twej pierwszej lekcji,
ty i twój przywódca powinniście pokrótce
omówić to doświadczenie.

Kontaktowanie się z przywódcami,
aby się ich poradzić

Często kontaktuj się ze swoim przywódcą,
aby podzielić się doświadczeniami, przedysku-
tować potrzeby tych, których uczysz, rozwiązać
problemy i szukać rady. Umożliwi ci to przej-
rzenie swoich planów stałego doskonalenia się
jako nauczyciel.

Takie kontakty są najskuteczniejsze, jeśli
dokonywane są osobiście, ale jeśli jest to

konieczne, mogą odbywać się przez telefon,
listownie lub w jakiś inny sposób. Powinieneś
inicjować takie kontakty, kiedykolwiek
potrzebujesz, ale powinny mieć one miejsce
przynajmniej raz na trzy miesiące.

Kiedy przywódczyni spotyka się z nauczy-
cielem mężczyzną lub przywódca spotyka się
z nauczycielką, powinni pozostawić otwarte
drzwi i poprosić innego dorosłego, aby prze-
bywał w sąsiednim pokoju, foyer czy holu.
Powinni unikać takich okoliczności, które
mogłyby być źle zrozumiane.

Kiedy oczekujesz na spotkanie ze swoim
przywódcą, przygotuj się do rozmowy na
następujące tematy:

� Jak się czujesz ze swym powołaniem jako
nauczyciel.

� Doświadczenia, jakie miałeś w swojej klasie.

� Przykłady tego, w jaki sposób członkowie
klasy reagowali na lekcje, których
nauczałeś.

� Szczególne potrzeby poszczególnych
członków klasy.

� Twoje cele jako nauczyciela.

� Co twój przywódca może zrobić, aby pomóc
ci osiągnąć cele.

� Tematy, które według ciebie, powinny być
poruszone na spotkaniach doskonalenia
nauczycieli.

Wizytacje
Niektórzy przywódcy, skutkiem swoich

powołań, uczęszczają do klasy każdego tygod-
nia. Inni przywódcy, tacy jak członkowie pre-
zydiów Organizacji Dzieci i prezydiów Szkoły
Niedzielnej, są pouczeni, aby od czasu do
czasu organizowali z nauczycielami wizytacje
w ich klasach (zobacz Doskonalenie naucza-
nia ewangelii: Przewodnik przywódcy, strona 6).
Jeśli przywódca aranżuje wizytację w twojej
klasie, możesz poprosić go, by po prostu obser-
wował klasę lub by pomagał w inny sposób.
Na przykład, przywódca może przedstawić
część lekcji, dotrzeć do poszczególnych
członków klasy lub pomóc w zajęciach.

28



B

PODSTAWOWE ZASADY

NAUCZANIA EWANGELII



Cz¢Âå B :  PODSTAWOWE ZASADY NAUCZANIA  EWANGELI I

KOCHAJ TYCH, KTÓRYCH UCZYSZ

Nic nie liczy się bardziej w prowadzeniu ludzi, by uniknęli grzechu,

jak wziąć ich za rękę i z czułością ich pilnować. Kiedy jakaś osoba okazuje mi choć

najmniejszą życzliwość i miłość, och cóż za moc ogarnia mój umysł, 

podczas gdy przeciwne stanowisko ma tendencję do wywoływania wszystkich 

przykrych uczuć i przygnębiania umysłu ludzkiego.

Prorok Józef Smith



„A nikt nie może
pomagać w tej pracy, jeśli
nie jest pokorny i pełen
miłości” (NiP 12:8).

KOCHAJ  TYCH,  KTÓRYCH UCZYSZ

MI¸OÂå

ZMI¢KCZA SERCA

1

Pewna nowa nauczycielka miała problem
z kilkoma członkami klasy, którzy źle się
zachowywali. Poradziła się członka prezydium
Szkoły Niedzielnej, a on zasugerował jej,
by przeprowadziła pewien eksperyment. Miała
wybrać źle zachowującego się członka klasy i
wówczas okazać mu na pięć różnych sposobów,
że troszczy się o niego. Kilka tygodni później
przywódca zapytał nauczycielkę, jak jej idzie.
Powiedziała, że wybrana osoba przestała się źle
zachowywać, więc teraz wybiera następnego
członka klasy do tego eksperymentu. Po dal-
szych dwóch tygodniach zagadnął ją jeszcze raz.
Nauczycielka powiedziała, że ma kłopoty ze
znalezieniem kogoś, nad kim mogłaby popra-
cować. Kiedy zapytał ją po raz trzeci, powie-
działa mu, że wybrała trzech różnych członków
klasy, jeden po drugim, i kiedy zaczęła im oka-
zywać troskę, przestali przeszkadzać. W każdym
przypadku miłość zmiękczyła serce.

Moc miłości nauczyciela
Kiedy okazujemy miłość tym, których nau-

czamy, stają się oni bardziej otwarci na Ducha.
Bardziej entuzjastycznie podchodzą do nauki
i bardziej otwierają się na nas i na innych
członków grupy. Często są bardziej świadomi
odnowionego poczucia ich wiecznej wartości
i większego pragnienia prawości.

Starszy Dallas N. Archibald z Siedemdzie-
sięciu wyjaśnił:

„Odpowiednie nauczanie napełni duszę.
Na przykład porównajmy dziecko do pustej

szklanki, a naszą wiedzę i doświadczenia, które
nabywamy przez wiele lat, do wiadra wody. . . .
Nie możemy wlać wiadra wody prosto do
małej szklaneczki. Jednakże używając popraw-
nych zasad przekazywania wiedzy, szklanka
może zostać napełniona.

Te zasady to perswazja, cierpliwość, delikat-
ność i łagodność, nieudawana miłość, dobroć
i czysta wiedza. Wszystko to napełni szklankę,

którą jest dusza dziecka, pozwalając na to,
by dziecko przyjęło dużo więcej niż pierwotne
wiadro” (w Conference Report, paź. 1992,
34–35 lub Ensign, list. 1992, 26).

Pewna nauczycielka Organizacji Dzieci
opowiedziała o wynagradzających doświad-
czeniach, jakie miała ona i członkowie jej
klasy po tym, jak odwiedziła ich w domach
i wyraziła zainteresowanie ich życiem. Pewien
mały chłopczyk niechętnie zostawał w klasie,
a kiedy już został, nie brał udziału w lekcji.
Ale po tym, jak nauczycielka złożyła mu krótką
wizytę w jego domu i porozmawiała z nim
o jego ulubionych rzeczach, nie mógł doczekać
się przyjścia do Organizacji Dzieci. Inna człon-
kini klasy nigdy nie zabierała głosu w klasie,
ale z zapałem rozmawiała, kiedy nauczycielka
przyszła do jej domu. Po odwiedzinach zaczęła
brać udział w lekcji.

W jaki sposób miłość chrześcijańska
wpływa na nasze nauczanie

Apostoł Paweł napisał: „Choćbym mówił
językami ludzkimi i anielskimi, a miłości
bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub
cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar
prorokowania, i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię
wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym” (1 List do
Koryntian 13:1–2). W tej dyspensacji Pan
powiedział, że „nikt nie może pomagać w tej
pracy, jeśli nie jest pokorny i pełen miłości,
posiadający wiarę, nadzieję i miłosierdzie”
(NiP 12:8).

Jeśli chcemy w dobry sposób wpływać na
tych, których uczymy, nie powinniśmy jedynie
kochać samego nauczania; powinniśmy
kochać każdą osobę, którą uczymy. Powin-
niśmy mierzyć nasz sukces przez postęp tych,
których uczymy, a nie przez doskonałość
naszego wystąpienia.

Miłość powoduje w nas to, że przygotowu-
jemy się i nauczamy w różny sposób. Kiedy
kochamy tych, których uczymy, modlimy
się o każdego z nich. Robimy wszystko, co
możemy, aby poznać ich zainteresowania,
osiągnięcia, potrzeby i troski (zobacz „Rozu-
mienie tych, których uczymy”, strony 33–34).
Dopasowujemy nasze nauczanie do tego, by
zaspokajało ich potrzeby, nawet jeśli wymaga
to poświęcenia większej ilości czasu i więk-
szego wysiłku. Zauważamy ich nieobecność i
rozpoznajemy ich, kiedy są obecni. Oferujemy
pomoc, kiedy jest taka potrzeba. Poświęcamy
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się ich wiecznemu dobru, czyniąc wszystko, co możemy, aby
przyczynić się do niego i nie czyniąc nic, co by zaszkodziło.

Wiele z najważniejszych cech wiernych i skutecznych nau-
czycieli jest powiązanych z miłością. Prorok Mormon nauczał:

„Miłość ta jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi
się pychą, nie szuka swego, nie daje się łatwo sprowokować,
nie ma złych myśli, nie cieszy się z niegodziwości, ale raduje
się z triumfu prawdy, znosi wszystko, ma wiarę i nadzieję, że
wszystko nastąpi, i miłość ta przetrwa wszystko.

Dlatego, . . . jeśli nie macie tej miłości, jesteście niczym, gdyż
miłość ta nigdy nie zawodzi. Nie ustawajcie więc w tej miłości,

która jest największą ze wszystkich cnót, gdyż wszystko inne
przepadnie.

Ale miłość bliźniego jest prawdziwą miłością Chrystusa i
trwa na wieki, i kto wykaże się nią ostatniego dnia, dobrze mu
będzie” (Moroni 7:45–47).

Informacje dodatkowe
Aby dowiedzieć się więcej na temat wagi kochania tych,

których uczymy, zobacz lekcję 2 w kursie nauczania ewangelii
(strony 194–197).
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ROZUMIENIE TYCH,

KTÓRYCH UCZYMY

2

Zastanów się nad ostatnią lekcją, jaką
prowadziłeś. O czym myślałeś, kiedy przygo-
towywałeś się i przedstawiałeś lekcję? Czy
myślałeś o materiale lekcyjnym? Czy myślałeś
o tych, których uczyłeś? Ile tak naprawdę
wiesz o poszczególnych osobach, których
uczysz? W jaki sposób poznanie przynajmniej
jednej rzeczy o każdym uczestniku może
zmienić twoją lekcję, jeśli nie znasz ich
wszystkich?

Pewien doradca w Kapłaństwie Aarona
podzielił się następującym spostrzeżeniem:

„Jako doradca w kworum diakonów dowie-
działem się czegoś o 12- i 13-letnich chłopcach.
Rozumiem wyzwania, możliwości, doświad-
czenia i pytania, z jakimi zazwyczaj borykają
się młodzi mężczyźni w tym wieku. Zrozumia-
łem, że każdy z tych młodych mężczyzn ostat-
nio otrzymał kapłaństwo i uczy się, co znaczy
godnie z niego korzystać.

Również znam osobiście każdego z diako-
nów – ich upodobania, rzeczy, których nie
lubią, ich talenty, troski oraz to, co teraz dzieje
się w ich życiu.

Kiedy przygotowuję się do lekcji i uczę
chłopców, próbuję uczyć zasad ewangelii w taki
sposób, jaki będzie odnosił się do ich poziomu
rozumienia i doświadczenia. Aby zaangażować
jednego chłopca, mogę zadać pytanie na
temat pewnego punktu lekcji, odnoszące się
do gry w piłkę nożną. Aby pomóc wziąć udział
w lekcji innemu młodemu mężczyźnie, mogę
odnieść się do doświadczenia z ostatniego
obozu, które pomoże zilustrować zastosowanie
zasady ewangelii. Rozumiejąc tych chłopców,
w lepszy sposób mogę znaleźć sposoby, by
odnieść do nich każdą lekcję.”

Uczenie się wspólnych cech charakteru
i doświadczeń tych, których nauczasz

Chociaż każda osoba jest niepowtarzalna,
wszyscy ludzie, których uczysz, bez względu

na to, czy są to dorośli, młodzież, czy dzieci,
mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze i
przede wszystkim, każde z nich jest dzieckiem
Ojca Niebieskiego. Każdy ma boski potencjał.
Każdy chce się czuć kochanym. Każdy chce
odczuwać wsparcie innych oraz chce być
docenionym za swój wkład.

Poza tymi wspólnymi cechami, ci, których
uczysz, mają prawdopodobnie zbliżone
doświadczenia. Na przykład, wielu dorosłych
członków klasy Doktryn ewangelii jest rodzi-
cami, którzy mieli znaczące doświadczenia
i spostrzeżenia w czasie wychowywania dzieci.
W kworach starszych wielu służyło na pełnoe-
tatowych misjach. Wielu wyższych kapłanów
służyło na stanowiskach administracyjnych
w zborze lub okręgu. Wiele młodych mężczyzn
i kobiet uczęszczało do tej samej lub podobnej
szkoły.

Zawsze będzie coś, co jest wspólne dla
tych, których uczysz. Powinieneś dowiedzieć
się o cechach i doświadczeniach, które są
wspólne i znaleźć sposoby wykorzystania tych
podobieństw. Kiedy to zrobisz, ci, których
uczysz, poczują, że twoje lekcje są pełne wraż-
liwości i odpowiednie dla ich potrzeb oraz
zainteresowań. Będą pełniej brać udział i
pewniej współpracować.

Aby poznać wspólne cechy różnych grup
wiekowych, zobacz część C „Nauczanie w róż-
nych grupach wiekowych” (strony 107–124).

Poznawanie każdej osoby, którą uczysz
Chociaż osoby, które uczysz mogą mieć

wspólne cechy, pochodzą z bardzo rozmaitych
środowisk i mają różne warunki. Nie ma
dwóch dokładnie takich samych osób. Mają
różne zdolności, różnią się w tym, co lubią i
czego nie lubią. Doświadczyli różnych radości,
możliwości i wyzwań.

Kiedy Starszy Neal A. Maxwell był przed-
stawicielem regionalnym, powiedział:

„Grupa, kworum lub klasa w Kościele mogą
składać się z tych, którzy się nudzą; tych,
którzy czynią niezauważalną, lecz bolesną
ocenę swego związku z Kościołem; tych, którzy
są jednorazowymi gośćmi i którzy przyszłą
obecność w Kościele mogą zbudować na
doświadczeniu ‚przykładowej niedzieli’; tych,
których idealizm zgorzkniał oraz ze sporej
liczby . . . dobrze poinformowanych członków,
którzy odnajdują radość i wzrastają w boskim
Kościele pełnym wątłych ludzi i którzy potrafią
radzić sobie z rozczarowaniami.
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Zlekceważyć indywidualność uczniów lub używać ogólnego
. . . podejścia do przywództwa i nauczania, kiedy uczniowie
z pewnością przyniosą do klasy różnorodność nastawienia, nie
jest sposobem ‚gorliwego angażowania’ się w proces przewo-
dzenia lub nauczania. Niedbałe, niewrażliwe przewodzenie lub
nauczanie oznacza, że my postrzegamy siebie jako jedynie
przeszkodę, przez jaką muszą przejść członkowie, nie koniecznie
zdobywając jakąkolwiek korzyść. Takie nauczanie nie będzie
zważało na różnice między ludźmi i będzie pozbawione
znaczącego, osobistego ciepła” („. . . A More Excellent Way”
[1973], 56–57).

Kiedy dojdziesz do poznania i zrozumienia każdej osoby,
będziesz lepiej przygotowany do nauczania lekcji, która
przemówi do sytuacji poszczególnych osób. To zrozumienie
pomoże ci znaleźć takie sposoby, które pomogą każdej osobie
brać udział w dyskusjach i innych uczących zajęciach (zobacz
„Dotarcie do danej osoby”, strony 35–36). Będziesz wiedział,
kto będzie w stanie odpowiedzieć na pewne pytania, kto będzie
mógł opowiedzieć historię, promującą wiarę lub doświad-

czenie osobiste, albo kto miał doświadczenie, które wspiera cel
pewnej lekcji. Będziesz mógł lepiej ocenić odpowiedzi, dane
w czasie dyskusji i przystosować swoje lekcje.

Rozważenie podobieństw i różnic 
w czasie przygotowywania swojej lekcji

Pomyśl o następnej lekcji, jaką poprowadzisz. Spróbuj
przywołać na myśl otoczenie i każdą osobę, która tam będzie.
Być może przychodzi ci na myśl ktoś, kto siedzi na tym samym
miejscu każdego tygodnia. Co wiesz o tej osobie, co może
pomóc ci zdecydować, które punkty lekcji należałoby uwypu-
klić? Jakie miała ta osoba doświadczenia, które mogłyby pomóc
komuś innemu lepiej zrozumieć jakąś zasadę ewangelii?
Twa wiedza o takich rzeczach będzie wpływała na twe wybory,
kiedy przygotowujesz i przedstawiasz lekcje. Dlatego potrzebu-
jesz zrobić więcej, niż tylko zrozumieć swój materiał lekcyjny;
musisz zrozumieć ludzi, których nauczasz – jako dzieci Boga,
jako członków ich grupy wiekowej i jako poszczególne osoby.
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DOTARCIE DO DANEJ

OSOBY

3

Koordynator do spraw doskonalania nau-
czycieli zdał sprawozdanie z następującego
doświadczenia:

„Zostałem poproszony, by służyć jako
instruktor kursu dla wszystkich nauczycieli
w Szkole Niedzielnej. Wiedziałem, że będę
uczył ludzi, którzy bardzo różnią się między
sobą osobowościami, pochodzeniem i potrze-
bami. Jeden człowiek był doświadczonym
nauczycielem, który często pracował z mło-
dzieżą. Inna siostra zdawała się nie być przeko-
nana, co do bycia nauczycielką i żywo odczu-
wała swe niedociągnięcia. Pewien brat był
zakłopotany przyjściem, ponieważ niewiele
wiedział o pismach świętych.

Zdecydowałem, że będę musiał znaleźć
sposób dotarcia do każdej osoby. Przed pierwszą
lekcją wyznaczyłem jednego brata, który
niechętnie nauczał pism świętych, aby krótko
mówił na temat osobistego planu studiowania
ewangelii. To dało mi szansę spotkania się poza
klasą i wyrażenia mojego zaufania w stosunku
do jego osoby. W czasie lekcji zachęciłem
doświadczoną nauczycielkę, by podzieliła się
kilkoma spostrzeżeniami na temat nauczania.
I znalazłem sposobność podziękowania nie-
pewnej siostrze za pokorne świadectwo, jakie
złożyła na innej lekcji kilka tygodni wcześniej.
Wszystkie trzy osoby zareagowały bardzo
dobrze.

W czasie lekcji zauważyłem inną nauczy-
cielkę, która siedziała z dala od pozostałych.
Zdecydowałem, że złożę jej wizytę po lekcji,
okazałem swoje zainteresowanie i zapytałem,
czy mógłbym pomóc jej w zadaniu, jakie jej
powierzyłem. Każdego tygodnia szukałem
możliwości dotarcia do każdej osoby w klasie.

W ciągu trwania całego kursu stawało się dla
mnie coraz bardziej jasne, że była to niezwykła
grupa. Wszyscy żywo uczestniczyli w dyskus-
jach i dzielili się doświadczeniami. Zdawali się

być zjednoczeni w miłości. Mogłem zauważyć,
że im bardziej starałem się służyć i dotrzeć do
każdej osoby, tym bardziej byli gotowi do słu-
chania i dzielenia się ze sobą nawzajem. Kiedy
patrzę wstecz, zdaję sobie sprawę z tego, jak
bardzo prosty wysiłek, włożony w wyjście
ku każdej z tych osób, mógł być najważniejszą
rzeczą, jaką zrobiłem jako nauczyciel tego
kursu. Wydaje się, że natchnąłem ich do
robienia tego samego dla innych.”

Częścią twojej pracy jako nauczyciela
ewangelii jest pomóc słuchaczom zrozumieć i
odczuć miłość, jaką Ojciec Niebieski ma dla
nich. Nie można tego dokonać jedynie poprzez
słowa. Wymaga to dotarcia do poszczególnych
osób – tych, których często widzisz, tych,
których widzisz od czasu do czasu oraz tych,
których nie widzisz, jeśli nie podejmiesz szcze-
gólnego wysiłku. Wymaga to dotarcia do nich
bez względu na to, czy chcą współpracować,
czy nie są zainteresowani lub buntują się. Pan
nawołuje nas, byśmy pamiętali, że „wielka jest
wartość dusz w oczach Boga” (NiP 18:10).

Docieranie do poszczególnych osób,
kiedy spotykacie się ze sobą

Nawet jeśli uczysz wiele osób w tym samym
czasie, możesz dotrzeć do każdej z nich. Na
przykład, docierasz do poszczególnych osób,
kiedy na początku lekcji ciepło witasz każdą
osobę. Małe uczynki podobne do tych, mogą
przyczynić się do tego, by dużo się zmieniło.

Możesz również docierać do innych, kiedy
sprawisz, iż udział w zajęciach jest kuszący i
bezpieczny. Na domowym wieczorze rodzin-
nym i na lekcjach w Kościele możesz pomóc
słuchaczom w przygotowaniu jakiejś części
lekcji. Możesz zaplanować szczególne sprawo-
zdanie, przedstawienie wystąpienia muzycz-
nego lub pytań w dyskusji, które rozpoznają
i odwołają się do talentów poszczególnych
osób. Na przykład, pewien mniej aktywny
brat, mający dobry głos, stopniowo powracał
do aktywności w Kościele, ponieważ czasami
był zapraszany do śpiewania w klasie i w czasie
innych uroczystości w zborze.

Poszczególne osoby są poruszone, kiedy
uznany jest ich udział. Możesz podjąć szcze-
gólny wysiłek, by uznać komentarze każdej
osoby oraz, jeśli jest to możliwe, uczynić
komentarze częścią dyskusji klasowej. Czasami
pomocnym jest powtórzenie pytań lub
komentarzy tak, aby każdy mógł je usłyszeć
i zrozumieć.
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Docieranie przy innych okazjach
Powinieneś szukać sposobów docierania do tych, których

uczysz. To, co robisz dla ludzi poza otoczeniem związanym
z nauczaniem, może przyczynić się do pogłębienia różnicy w ich
nastawieniu do studiowania ewangelii. Możesz indywidualnie
spędzać czas z członkami rodziny. Możesz zejść ze swojej drogi,
by porozmawiać z członkami klasy, kiedy ich widzisz. Możesz
zachęcać i pomagać im w czasach próby, pamiętać o ważnych
wydarzeniach w ich życiu, odwiedzać ich w domu i brać udział
w zajęciach, w których oni biorą udział.

Prezydent Thomas S. Monson odniósł się do następującej
historii:

„Louis Jacobsen . . . był synem biednej duńskiej wdowy.
Był drobny, nie był przystojny – był łatwym obiektem bezmyśl-
nych żartów kolegów z klasy. Pewnego poranka w Sabat
w Szkole Niedzielnej dzieci naśmiewały się z jego połatanych
spodni i znoszonej koszuli. Mały Louis, zbyt dumny, by płakać,

uciekł z kaplicy; w końcu bez tchu zatrzymał się, by usiąść
i odpocząć na krawężniku. . . . W rynsztoku, obok krawężnika,
na którym siedział Louis, płynęła czysta woda. Ze swojej kie-
szeni wyjął kartkę, która zawierała zarys lekcji w Szkole Nie-
dzielnej i zręcznie zrobił papierową łódkę, którą puścił na pły-
nącą wodę. Z jego zranionego, chłopięcego serca wypłynęły
zdecydowane słowa: ‚Nigdy tam nie wrócę’.

Nagle przez łzy Louis zobaczył odbicie w wodzie wysokiego
i dobrze ubranego mężczyzny. Louis podniósł twarz i poznał
George’a Burbidge’a, kierownika Szkoły Niedzielnej.

‚Mogę się przysiąść?’ zapytał ten uprzejmy przywódca.
Louis przytaknął. . . . W czasie trwającej rozmowy zrobili

i wodowali wiele papierowych łódek. W końcu przywódca
wstał i powrócił na Szkołę Niedzielną wraz z chłopcem, który
mocno trzymał go za rękę” (w Conference Report, kwiec.
1977, 106 lub Ensign, maj 1977, 72).
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Prezydent Gordon B. Hinckley doradzał:
„Nie jest rzeczą łatwą stać się członkiem tego Kościoła.

W większości przypadków wymaga to odstąpienia od starych
nawyków, pozostawienia starych przyjaciół i towarzystwa
oraz wkroczenia w nowe społeczeństwo, które jest inne i nieco
wymagające.

Z ciągle rosnącą liczbą nawróconych, musimy czynić coraz
bardziej solidny wysiłek, aby pomóc im, kiedy odnajdują
oni swą drogę. Każdy z nich potrzebuje trzech rzeczy: przyja-
ciela, obowiązku i wzmocnienia ‚dobrym słowem Bożym’
(Moroni 6:4). Naszym obowiązkiem i możliwością jest zapew-
nienie tych rzeczy. . . . 

To jest praca dla każdego. . . . 
Proszę teraz każdego z was, abyście pomogli w tym przed-

sięwzięciu. Wasze okazywanie przyjaźni jest potrzebne.
Potrzebne jest wasze poczucie obowiązku” (Przesłanie od Rady
Prezydenta Kościoła, lipiec 1997).

Jako nauczyciel ewangelii możesz służyć ludziom, którzy
ostatnio przystąpili do Kościoła lub którzy powracają do
aktywności w Kościele. Możesz podążać za radą Prezydenta
Hinckley’a, będąc przyjacielem, dając im możliwość brania
udziału w lekcjach oraz upewniając się, iż są wzmacniani
słowem Bożym. Oto kilka sugestii, które pomogą ci to robić.

„Przyjaciel”
Rada Prezydenta Kościoła radzi nam, żebyśmy „nawiązywali

przyjaźnie z zainteresowanymi i nowymi członkami, zapew-
niając okazywanie miłości, co pomoże im poczynić przejście
społeczne do nowych przyjaciół i nowych wzorów życia”
(„Pomaganie nowym członkom”, załącznik do listu od Rady
Prezydenta Kościoła, 15 maja 1997).

Możesz pomóc innym w dokonaniu takiego przejścia,
zapraszając ich do klasy, witając ich po imieniu, kiedy wchodzą
i przedstawiając ich pozostałym członkom klasy.

„Obowiązek”
Na lekcjach w Kościele wszyscy członkowie klasy są odpo-

wiedzialni za to, by przyczyniać się do atmosfery, sprzyjającej
uczeniu się (zobacz strony 77–78). Jednakże nowi i mniej
aktywni członkowie mogą potrzebować szczególnej zachęty, by

przyjąć ten obowiązek. Poniżej wypisane są pewne pomysły,
pomagające im we wzięciu udziału w lekcji:

� W czasie dyskusji klasowych zadawaj im pytania, na które
wiesz, że będą w stanie odpowiedzieć.

� Zachęcaj ich, by dzielili się swoimi świadectwami oraz
osobistymi doświadczeniami, dotyczącymi uczenia się
prawd ewangelii.

� Proś ich, by czytali na głos. Aby dać im czas na przygoto-
wanie, wcześniej porozmawiaj z nimi o fragmentach z pism
świętych lub o innym materiale, który chciałbyś, żeby
przeczytali.

� Proś ich, aby się modlili. Żeby uniknąć tego, by czuli się
nieswojo, złóż tę prośbę wcześniej.

� Jeśli dajesz jakieś zadanie do wykonania, zrób to wcześniej
tak, aby mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie
się. Zaproponuj pomoc, jeśli mają jakieś pytania.

Kiedy nowi i mniej aktywni członkowie biorą udział
w dyskusjach klasowych i innych zajęciach uczących, wzrastają
w rozumieniu ewangelii i oddaniu wobec Pana i Jego Kościoła.
Również wzmacniają ciebie i innych członków klasy.

„Wzmacnianie ‚dobrym słowem Bożym’”
Nowo nawróceni i członkowie, którzy powracają do aktyw-

ności, są, ogólnie rzecz biorąc, chętni do uczenia się o ewan-
gelii. Możesz pomóc im pozostać entuzjastami i powiększać ich
wiedzę o ewangelii. Rozważ następujące sugestie:

� Wyrażaj swój entuzjazm w stosunku do ewangelii.

� Składaj swoje świadectwo.

� Dziel się swoją miłością do pism świętych.

� Zarezerwuj czas na rozmowę poza klasą – bądź dla nich
przyjacielem i upewnij się, że rozumieją zasady, jakich
uczysz.

� Opowiadaj o doświadczeniach, jakie miałeś, kiedy żyłeś
według ewangelii.

� Zachęcaj ich do studiowania pism świętych we własnym
zakresie.

POMAGANIE NOWYM

I MNIEJ AKTYWNYM CZ¸ONKOM

4
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NAUCZANIE OSÓB

NIEPE¸NOSPRAWNYCH

5

Starszy Boyd K. Packer podzielił się nastę-
pującym doświadczeniem z pierwszego roku
bycia nauczycielem seminarium:

„W mojej klasie była pewna nastolatka,
która wielce mi przeszkadzała przez swą wido-
czną bezczelność. Nie chciała brać udziału
w lekcji i ciągle mi przeszkadzała. Pewnego razu
poprosiłem ją, by odpowiedziała na pewien
problem, który nie wymagał wcześniejszego
przygotowania. Odpowiedziała z pewną
nieroztropnością: ‚Nie zrobię tego’.

Z pewnym naciskiem trwałem przy tym,
ale ona odmawiała z rosnącą nieroztrop-
nością. Powiedziałem coś bardzo głupiego
w skutkach, że ‚uczniowie, którzy nie są
gotowi odpowiadać, nie dostaną oceny lub
zaliczenia’. I półszeptem powiedziałem:
‚Zobaczymy. Albo się podporządkujesz, albo
nie dostaniesz zaliczenia’.

Kilka tygodni później na spotkaniu rodzi-
ców z nauczycielem, jej matka opisała ją jako
kogoś płochliwego i nieśmiałego, kto waha
się zabierać głos. Zachowanie płochliwe i
nieśmiałe nie przeszkadzałoby mi; to, co mnie
martwiło, to nieroztropność i bezczelność.

Na szczęście zanim opisałem matce nieroz-
tropność jej córki, matka dodała: ‚To z powodu
wady wymowy’.

Zdziwiony, zapytałem, co to za wada. Matka
powiedziała: ‚Och, nie zauważyłeś?’ Nie zau-
ważyłem! ‚Robi niemal wszystko, by uniknąć
udziałuwgrupie’,poinformowałamniematka.
‚Jej wada wymowy jest czymś, co ją zawstydza’.

Po rozmowie z matką czułem się jak
kompletny idiota! Powinienem odczuć, że był
jakiś powód jej reakcji. Ten rok spędziłem na
dokonaniu mej pokuty. Skonsultowałem się
z dziewczynką i zbliżyłem się do niej. ‚Popra-
cujemy nad tym razem’, powiedziałem jej.

Przed końcem roku odpowiadała na lek-
cjach i często zabierała głos z pomocą i przy

współpracy innych uczniów” (Teach Ye
Diligently, wersja popr. [1991], 92–93).

W czasie swej ziemskiej służby Zbawiciel
okazał wielkie współczucie ludziom, którzy nie
byli doskonali na ciele i umyśle. Zaofiarował
im nadzieję, zrozumienie i miłość. Kiedy
uczysz takich ludzi, powinieneś naśladować
Jego przykład. Postaraj się nie czuć nieswojo
z ich niepełnosprawnością. Uznaj, że wszyscy
ludzie różnią się między sobą pod tym lub
innym względem.

Kochając i będąc wrażliwym, możesz
pomóc członkom klasy, którzy są niepełnos-
prawni, brać udział w lekcjach. Możesz popra-
cować z innymi, których uczysz, aby pomóc
im zrozumieć i zaakceptować tych, którzy są
niepełnosprawni.

Poniżej podane są opisy różnego rodzaju
niepełnosprawności oraz tego, w jaki sposób
możesz pomóc członkom klasy, którzy są
niepełnosprawni.

Utrata słuchu
Utrata słuchu może być bardzo zróżnico-

wana od lekkiego przytępienia słuchu do
całkowitej głuchoty. Niektórzy ludzie słyszą
wystarczająco dobrze, by zrozumieć wypowia-
dane słowa przy pomocy aparatów słucho-
wych, podczas gdy inni muszą używać języka
migowego lub czytać z ruchu warg.

Kiedy odkryjesz, że jakiś członek klasy ma
kłopoty ze słuchem, bądź szczególnie troskliwy
i wrażliwy w stosunku do niego. Kiedy jest
taka potrzeba, spotkaj się z takim człowiekiem
osobiście, aby ustalić najlepsze miejsce w kla-
sie w celu śledzenia dyskusji i zajęć. Ważne
dla tej osoby może być to, by siedzieć w takim
miejscu, z którego może z łatwością widzieć
ciebie, jak mówisz. Osoba taka może woleć
siedzieć po jednej stronie klasy, niż po innej.
Zbadaj te opcje w duchu pomocy i przyjaźni
oraz w sposób, który pokaże, iż pragniesz, by
ta osoba brała udział w lekcji.

Zaburzenia języka i mowy
Zaburzenia języka i mowy wpływają na

zdolność do współdziałania i komunikowania
się z innymi. Zaburzenie takie może być
łagodne lub poważne i może ujawnić się
w każdym wieku. Osoby z zaburzeniami języka
mogą nie rozumieć dobrze słowa mówionego
i pisanego. Mogą mieć trudność z formuło-
waniem słów i zdań, aby wyrazić swoje myśli.
Niektórzy ludzie z zaburzeniami języka pró-
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bują ukryć je, podczas gdy inni, szczególnie dzieci, są tego
nieświadomi.

Jeśli uważasz, że jakiś członek klasy może mieć takie zabu-
rzenia, bądź ostrożny, prosząc taką osobę do odpowiedzi
na forum klasy. Okaż takiej osobie dodatkową uwagę i dowiedz
się więcej o jej zdolnościach do nauki. Możesz przygotować
takie zajęcia, które pomogą tej osobie wziąć w nich udział bez
zawstydzenia, jak na przykład dyskusje grupowe, w których
pracuje z członkami klasy, którzy są szczególnie uprzejmi i cier-
pliwi. Kiedy lepiej zapoznasz się z taką osobą i kiedy wzrośnie
jej pewność siebie, poszukaj dodatkowych możliwości udziału
w lekcji. Pomóż tej osobie poznać kroki, jakie jest gotowa zrobić,
by czuć się lepiej, biorąc udział w zajęciach.

Upośledzenie umysłowe
Osoba z upośledzeniem umysłowym może w wolniejszym

tempie rozwijać swe zdolności komunikowania się, współdzia-
łania, studiowania, pracowania lub bycia niezależną. Niektóre
osoby, które są umysłowo upośledzone, wymagają wsparcia
w większości aspektów życia, podczas gdy inne potrzebują
pomocy w zaledwie kilku szczególnych obszarach.

Bądź wrażliwy i przyjacielski w stosunku do upośledzonych
umysłowo członków klasy. Porozmawiaj z taką osobą w nor-
malny sposób o normalnych rzeczach. Zaproś tę osobę do
takiego udziału w lekcji, który będzie dla niej wygodny. Możesz
zechcieć wcześniej pomóc osobie w przygotowaniu się. Czasami
możesz także podzielić klasę na małe grupy lub pary, w których
taka osoba może współpracować z cierpliwym i pomocnym
członkiem klasy.

Problemy z czytaniem
Niektóre osoby mają problemy z czytaniem. Mogą mieć

dysleksję lub inne zaburzenia w czytaniu. Mogą borykać
się z czytaniem w języku, który jest dla nich obcy. Mogą mieć
zbyt słaby wzrok, by czytać. Albo mogą po prostu mieć małe
doświadczenie w czytaniu.

Kiedy odkryjesz, że jakiś członek klasy ma problemy z czyta-
niem, bądź szczególnie uważny, gdy prosisz taką osobę o udział
w lekcji. Nie powoduj zażenowania, prosząc tę osobę o głośne
czytanie, jeśli sama się nie zgłosi. Postaraj się lepiej zapoznać
z osobą. Dowiedz się czegoś więcej na temat zdolności i
gotowości tej osoby do czytania. Jeśli ta osoba jest chętna, by
czytać, ale potrzebuje czasu na przygotowanie, możesz pomóc

w przygotowaniu pewnego fragmentu na nadchodzące lekcje.
W innych przypadkach możesz poszukać sposobów, które
pomogą zaangażować osobę, nie prosząc jej o czytanie. Przedys-
kutuj możliwości z tą osobą. Popracujcie razem nad znalezie-
niem najlepszego sposobu, umożliwiającego udział w lekcji.

Uszkodzony wzrok
Uszkodzenie wzroku może być zróżnicowane – od niewiel-

kiego osłabienia po całkowitą utratę wzroku. Niektóre osoby
z uszkodzonym wzrokiem mogą widzieć wystarczająco dobrze,
jeśli siedzą blisko na przodzie klasy lub gdy noszą okulary. Inni
polegają na słuchu lub alfabecie Braille’a, aby się uczyć.
Pomóż osobom z uszkodzonym wzrokiem usiąść tam, gdzie
najskuteczniej będą mogły uczyć się i brać udział w lekcji.
Pomów z nimi w duchu przyjaźni o ich potrzebach oraz o tym,
co możesz zrobić, aby im pomóc.

Dodatkowe informacje
Powyższe informacje są zaledwie krótkim streszczeniem.

Jeśli dowiesz się, że jakiś członek klasy jest w jakiś sposób nie-
pełnosprawny, poradź się tej osoby lub członków jego rodziny
i przyjaciół na temat tego, w jaki sposób możesz pomóc. Bądź
przyjacielem takiego członka klasy. Możesz również zechcieć
poradzić się przywódców. Postaraj się o przewodnictwo Ducha,
aby pomógł ci dowiedzieć się, w jaki sposób pomóc tej osobie
w odniesieniu sukcesu i znalezieniu radości w twojej klasie.

Po dalsze informacje na temat służenia członkom, którzy są
upośledzeni, zajrzyj na strony 310–314 w rozdziale „Nauczanie
ewangelii i przywództwo” w Kościelnym podręczniku instrukcji.

Źródła dla członków, którzy są niepełnosprawni
Materiały dla członków, którzy są niepełnosprawni, wypisane

są w rocznym Church Materials Catalog (katalogu materiałów
kościelnych).

Pytania odnośnie materiałów dla członków niepełnospraw-
nych mogą być adresowane do:

Members with Disabilities
Floor 24
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-3200
USA
Telefon: 1-801-240-2477
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NAUCZAJ PRZEZ DUCHA

Jeśli prowadzi nas Duch Pana, możemy uczyć każdą osobę, bez względu na to,

jak dobrze jest wykształcona i gdzie mieszka. Pan wie więcej, niż ktokolwiek z nas i jeśli

jesteśmy Jego sługami, działającymi pod wpływem Jego Ducha, może On wygłosić

swe przesłanie zbawienia każdej duszy.

Starszy Dallin H. Oaks



Wpływ Ducha Świętego
na duszę tego, kto
słucha słowa Bożego
jest „mocą Boga do
przekonywania ludzi”
(NiP 11:21). Prezydent
Joseph Fielding Smith
nauczał:

„Duch Boga, mówiący
do ducha człowieka ma
moc do przekazywania
prawdy z większym
wpływem i zrozumie-
niem, niż gdyby prawda
była przekazana
przez osobisty kontakt
z istotami niebieskimi.
Poprzez Ducha Świętego
do każdego włókna
i ścięgna przenika
prawda tak, że nie może
być zapomniana”
(Doctrines of Salvation,
zebr. Bruce R. McConkie,
3 tomy [1954–56],
1:47– 48).

NAUCZAJ  PRZEZ  DUCHA

DUCH JEST PRAWDZIWYM NAUCZYCIELEM

6

„Gdy człowiek przemawia pod wpływem
Ducha Świętego, jego słowa pod wpływem
Ducha Świętego przenikają do serc ludzi”
(2 Nefi 33:1). Żaden śmiertelny nauczyciel,
bez względu na to, jakim byłby ekspertem lub
jak byłby doświadczony, nie może przynieść
błogosławieństw świadectwa i nawrócenia
jakiejkolwiek osobie. Jest to obowiązek Ducha
Świętego. Ludzie dochodzą do poznania, że
ewangelia jest prawdziwa przez moc Ducha
Świętego (zobacz Moroni 10:5; NiP 50:13–14).

Rola Ducha w nauczaniu ewangelii
Kiedy nauczamy ewangelii, powinniśmy

pokornie uznać fakt, że Duch Święty jest
prawdziwym nauczycielem. Naszym przywi-
lejem jest służenie jako narzędzia, przez które
Duch Święty może uczyć, świadczyć, pocie-
szać i natchnąć. Dlatego powinniśmy stać się
godnymi otrzymania Ducha (zobacz „Staranie
się o Ducha”, strona 14). Powinniśmy modlić
się o przewodnictwo Ducha, kiedy przygo-
towujemy lekcję i kiedy uczymy (zobacz
„Uznawanie i podążanie za Duchem w swoim
nauczaniu”, strony 47–48). Powinniśmy robić
wszystko, co możemy, aby stworzyć atmos-
ferę, w jakiej ci, których uczysz, mogą poczuć
wpływ Ducha (zobacz „Zapraszanie Ducha,
kiedy uczysz”, strony 45–46).

Starszy Gene R. Cook z Siedemdziesięciu
radził: „Kto będzie uczył? Pocieszyciel. Upew-
nij się, że nie wierzysz, iż to ty jesteś ‚prawdzi-
wym nauczycielem’. To jest poważny błąd. . . .
Uważaj, by nie wchodzić mu w drogę. Ważną
rolą nauczyciela jest przygotowanie drogi, aby
ludzi mieli duchowe doświadczenia odnośnie
kontaktów z Panem. Jesteś narzędziem, nie
nauczycielem. Pan jest tym Jedynym, który
zna potrzeby tych, którzy są nauczani. On jest
tym Jedynym, który może natchnąć czyjeś
serce i spowodować jego przemianę” (przemó-

wienie skierowane do nauczycieli religii,
1 września 1989).

Pokorne służenie jako narzędzia
w rękach Pana

Czasami możemy być kuszeni do tego,
aby myśleć, że możemy zbliżyć ludzi do Ojca
Niebieskiego jedynie z powodu naszych
wysiłków. Możemy przypuszczać, że to nasze
namawianie przekonało ich do prawdy. Lub
możemy wyobrażać sobie, że nasza elokwencja
i nasza wiedza o szczególnej zasadzie ewangelii
natchnie ich lub podbuduje. Jeśli zaczniemy
wierzyć w takie rzeczy, „wejdziemy w drogę”
przekonywującej mocy Ducha Świętego.
Powinniśmy zawsze pamiętać o przykazaniu
Pana, aby „głosić . . . radosną nowinę . . . z całą
pokorą, ufając [Mu]” (NiP 19:29–30).

Kiedy przygotujesz się duchowo i uznasz
Pana w swoim nauczaniu, staniesz się narzę-
dziem w Jego rękach. Duch Święty wzbogaci
twoje słowa mocą.

Starszy Richard G. Scott z Kworum
Dwunastu nauczał o różnicy pomiędzy
pokorną osobą, która pozwala nauczać
Duchowi Świętemu, a dumną osobą, która
polega na własnej sile:

„Kilka lat temu miałem do wykonania
w Meksyku i Ameryce Środkowej zadanie
podobne do zadania prezydenta obszaru.

Pewnej niedzieli . . . byłem na spotkaniu
kapłaństwa w jednej gminie, w której pokorny,
niewykształcony meksykański przywódca
kapłański borykał się z przekazaniem prawd
ewangelii. Było oczywiste, jak głęboko wpły-
nęły one na jego życie. Zauważyłem jego
głębokie pragnienie przekazania tych zasad.
Uznał, że mają one wielką wartość dla braci,
których kochał. Czytał lekcję z podręcznika,
ale mimo to ten sposób prowadzenia lekcji
był czystą miłością wobec Zbawiciela i tych,
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których uczył. Ta miłość, szczerość i czystość
intencji pozwalały wpływowi Ducha Świętego
wypełnić tamten pokój. . . . 

Później odwiedziłem klasę Szkoły Niedziel-
nej w zborze, gdzie uczęszczała moja rodzina.
Lekcję prowadził dobrze wykształcony profesor
uniwersytetu. To doświadczenie uderzająco
różniło się od tego, jakim cieszyłem się podczas
spotkania kapłaństwa w owej gminie. Wyda-
wało mi się, że nauczyciel celowo wybrał mało
znane odsyłacze i niezwykłe przykłady, by
rozwinąć zadany temat – życie Józefa Smitha.
Miałem zdecydowane wrażenie, że skorzystał
z możliwości nauczania, aby zrobić wrażenie
na klasie swoją wielką wiedzą. . . . Nie zdawał
się mieć takiej intencji przekazania zasad, jak
tamten pokorny przywódca kapłaństwa. . . . 

. . . Pokora meksykańskiego przywódcy
kapłaństwa była rekwizytem, jaki wykorzystał
jako narzędzie duchowego przekazania
prawdy” (Helping Others to Be Spiritually Led
[przemówienie skierowane do nauczycieli
religii, 11 sierp. 1998], 10–12).

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat uczenia

przez Ducha, zobacz lekcję 3 w Kursie
nauczania ewangelii (strony 198–202).
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NAUCZANIE ZE ÂWIADECTWEM

„Nadrzędną, przekonującą, nawracającą
mocą nauczania ewangelii jest to”, powiedział
Starszy Bruce R. McConkie, „kiedy natchniony
nauczyciel mówi: ‚Wiem przez moc Ducha
Świętego, przez objawienie, jakie Duch Święty
przekazał mojej duszy, że doktryny, jakie
nauczam, są prawdziwe’” (The Promised
Messiah [1978], 516–517).

Prezydent Brigham Young poznał tę prawdę
przed tym, jak został ochrzczony na członka
Kościoła. Świadectwo pokornego misjonarza
pomogło mu poczuć nawracającą moc Ducha
Świętego. Później wspominał: „Kiedy zoba-
czyłem nie elokwentnego mężczyznę, bez
talentu do publicznego przemawiania, który
mógł jedynie powiedzieć: ‚Wiem, przez moc
Ducha Świętego, że Księga Mormona jest praw-
dziwa, że Józef Smith jest Prorokiem Pana’,
Duch Święty, wynikający z osobistego oświe-
cenia mojego zrozumienia, powiedział, iż
światło, chwała i nieśmiertelność są przede
mną” (w Journal of Discourses, 1:88).

Prezydent Young przypomniał sobie
o mocy świadectwa w swych wczesnych chwi-
lach jako misjonarz. Zauważył: „Nie minęło
dużo czasu, kiedy świadczyłem ludziom, zanim
dowiedziałem się, że możesz udowadniać
doktrynę z Biblii do sądnego dnia i to jedynie
przekona ludzi, ale nie nawróci ich. Możesz
przeczytać Biblię od 1 Księgi Mojżeszowej do
Objawienia i udowodnić każdy fragment,
o którym wcześniej mówiłeś, a to nadal nie
będzie miało nawracającego wpływu na ludzi.
Nic, z wyjątkiem świadectwa z mocą Ducha
Świętego, nie może przynieść do nich światła
i wiedzy – przywieść ich serca do pokuty. Nic
takiego, z wyjątkiem świadectwa, co miałoby
taki wpływ” (w Journal of Discourses, 5:327).

Co to jest świadectwo?
Ważnym jest zrozumienie, czym jest, a

czym nie jest świadectwo. Po pierwsze nie jest

to nawoływanie, wzywanie do pokuty, opo-
wieść o podróżach, kazanie czy instruowanie.
Jest to proste, bezpośrednie wyznanie wiary –
uczucia, zapewnienia, przekonania. Zazwyczaj
wypowiedziane w pierwszej osobie, ja, po
czym następuje czasownik, silnie wyrażający
wiarę, taki jak „Ja wiem, że . . .”, „Świadczę,
że . . .”, „Składam świadectwo, że . . .” lub
„Jestem przekonany, że . . .”. Prawdopodobnie
słyszałeś szczególne świadectwa o Jezusie
Chrystusie, które wypowiedziane były za
pomocą takich słów: „Daję wam moje świade-
ctwo, że . . .” lub „Świadczę, że . . .”. Świadectwa
często są najsilniejsze, kiedy są krótkie, zwięzłe
i bezpośrednie.

Rozważ następujące przykłady z pism
świętych. Zwróć uwagę, że te świadectwa poja-
wiają się w kontekście innych przesłań – na
początku, w środku i na końcu.

„A teraz po licznych świadectwach, jakie
o Nim dano, oto świadectwo najnowsze
które o Nim składamy: że On żyje! Bowiem
ujrzeliśmy Go, po samej prawicy Boga; i
słyszeliśmy głos dający świadectwo że jest
Jednorodzonym Ojca – że Jego mocą, przez
Niego, i z Niego światy były i są tworzone, a
ich mieszkańcy są Bogu rodzonymi synami
i córkami” (NiP 76:22–24; kursywa dodana).

„Mówię wam, wiem, że co wam powiem, iż
ma nastąpić, jest prawdą i mówię wam, wiem,
że Jezus Chrystus nadejdzie, Jednorodzony
Syn Ojca, pełen łaski, miłosierdzia i prawdy”
(Alma 5:48; kursywa dodana).

„Teraz ja sam daję wam świadectwo, że to
prawda. Wiem, że Chrystus przyjdzie pomiędzy
ludzi, weźmie na siebie grzechy swoich i za-
dośćuczyni za grzechy świata, albowiem Pan Bóg
tak powiedział” (Alma 34:8; kursywa dodana).

„Gdyż wiem, że kto zaufa Bogu, otrzyma
pomoc w swych trudnościach, kłopotach i
cierpieniach i zostanie podniesiony ostatniego
dnia” (Alma 36:3; kursywa dodana).
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Inne przykłady znajdują się w: Jakub 7:12, Alma 7:8 i 36:30
oraz Józef Smith – Historia 1:25.

Czynienie świadectwa częścią swojego nauczania
Aby móc uczyć z przekonującą, nawracającą mocą Ducha

Świętego, musisz mieć świadectwo o tym, czego uczysz. Prezy-
dent David O. McKay powiedział: „Twoim obowiązkiem jest
uczenie, że Jezus Chrystus jest odkupicielem świata, że Józef
Smith jest Prorokiem Boga oraz że to jemu w tej ostatniej
dyspensacji osobiście ukazał się Bóg Ojciec i Jego Syn. Czy
wierzysz w to? Czy czujesz to? Czy to świadectwo promieniuje
z twej istoty? . . . Jeśli tak, to promieniowanie da życie tym
ludziom, których idziesz uczyć. Jeśli nie, będzie niedostatek,
brak, pozbawienie się duchowego otoczenia, w którym mogliby
wzrastać Święci. . . . Możesz uczyć skutecznie tylko tego, co
sam czujesz” (Gospel Ideals [1953], 190).

Możesz zyskać świadectwo i nadal wzmacniać się nim przez
(1) studiowanie pism świętych i nauk proroków w dniach
ostatnich, (2) modlitwę, (3) post i (4) przestrzeganie przykazań
Bożych. Zobaczysz również, że twoje świadectwo stanie się
silniejsze, kiedy będziesz stale się nim dzielił.

Gdy przygotowujesz się do nauczania każdej lekcji, módl
się o Ducha, by pomógł ci poznać, kiedy podzielić się swoimi
najświętszymi uczuciami. Może podszepnąć ci, byś złożył
świadectwo kilka razy w ciągu lekcji, nie tylko na zakończenie.

Świadectwo natchnie świadectwo
Składając świadectwo poprzez to, co mówisz i robisz, poma-

gasz zwiększyć motywację innych, by wzmocnić ich własne
świadectwa. Pewien pełnoetatowy misjonarz napisał następu-
jący list do człowieka, który był jego nauczycielem na rok
przed rozpoczęciem służby misjonarskiej:

„Wiem, że jesteś osobą, która nie szuka jakiejś pochwały,
szacunku czy uznania. Ale mam nadzieję, że pozwolisz mi
wyrazić szczere podziękowania za nasze lekcje, na których
studiowaliśmy Księgę Mormona. Wciąż przypominam sobie,
jak świadczyłeś, że chociaż wielu odrzuca Księgę Mormona,
ponieważ sądzą, iż jest słabo napisana lub zawiera poślednie
idee, Księga Mormona ma wrodzone piękno i niezrównaną
głębię. W klasie i w czasie osobistego studiowania, doszedłem
do pokochania tej księgi. Pamiętam, jak siedziałem w klasie
i po prostu czekałem na to, kiedy złożysz swoje świadectwo
o pewnej jasnej i prostej prawdzie. Pamiętam, kiedy studio-
waliśmy Alma 32 i złożyłeś swoje świadectwo o tym, w jaki
sposób w każdym w nas może wzrosnąć ziarno prawdy.
Kiedy złożyłeś świadectwo, pozwoliłeś, by Duch świadczył
mi o prawdzie tej zasady.

Obecnie spędziłem jeden miesiąc na misji i mam palące
świadectwo o Księdze Mormona. To, co otrzymałem, to nie
jedynie duchowy zapas, który zmarnieje. Poprowadziłeś mnie
do drzewa życia. Podobnie jak Lehi nie chciałeś nic więcej,
jak tylko pomóc innym spożywać jego owoc. To jest to, co tak
bardzo mnie poruszyło – mogłem zobaczyć błogosławieństwa
tego owocu w swoim życiu.”
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Jako nauczyciel możesz przygotować takie
otoczenie, które zaprosi Ducha, by uczestni-
czył w twoim nauczaniu. Wówczas Duch może
złożyć świadectwo o prawdziwości zasad,
jakich uczysz. Następujące propozycje pomogą
ci zaprosić Ducha, kiedy uczysz.

Módl się
Pan powiedział: „Módl się zawsze, a napeł-

nię cię Duchem swoim, i wielkie będzie twoje
błogosławieństwo – większe niż skarby ziemi
i jej sprzedajność” (NiP 19:38). Modlitwa
zachęca do czci i pomaga nam przygotować się
do uczenia się ewangelii. Ci, których uczysz,
powinni na zmianę ofiarować modlitwy przed
i po lekcji. W swoich modlitwach mogą
prosić o przewodnictwo Ducha w ciągu lekcji
oraz podczas stosowania prawd, których się
nauczyli.

Kiedy uczysz, módl się w swym sercu, by
Duch prowadził cię, by otworzył serca słucha-
czy oraz by świadczył i inspirował. Czasami
możesz poprosić słuchaczy, by modlili się
w swoich sercach za ciebie, jako nauczyciela
i za siebie oraz innych, którzy starają się uczyć
(zobacz 3 Nefi 20:1).

Jeśli uczysz małe dzieci, możesz dużo zro-
bić, aby pomóc im poczuć cześć, kiedy przygo-
towują się do modlitwy. Możesz przypomnieć
im, by cicho siedziały. Możesz złożyć swe
ręce, aby dać im przykład. Możesz nauczyć ich
języka modlitwy, pomagając im używać
słów pełnych czci, w miejcu słów potocznych.
Jeśli jeszcze nie nauczyły się używać własnych
słów, możesz podpowiadać im, kiedy się
modlą. Możesz podziękować dzieciom za mod-
litwy, jakie ofiarowały oraz krótko i troskliwie
skomentować to, co powiedziały.

Nauczaj z pism świętych i słów
proroków w dniach ostatnich

Nauki w pismach świętych i słowa proro-
ków w dniach ostatnich mają wielką moc, aby
pomóc nam odczuć wpływ Ducha (zobacz
„Moc słowa”, strony 50–51). Pan powiedział:

„A słowa te nie pochodzą od ludzi czy
jednego człowieka, ale ode mnie; przeto
świadczyć będziecie, że pochodzą ode mnie,
a nie od człowieka;

Albowiem to mój głos mówi wam; a słowa
te dane są wam przez mojego Ducha, i przez
moją moc możecie czytać je sobie nawzajem;
a możecie je mieć tylko przez moją moc.

Dlatego możecie świadczyć, żeście słyszeli
mój głos i znacie moje słowa” (NiP 18:34–36).

Składaj świadectwo
Kiedy składasz świadectwo o zasadach,

których uczysz, Duch Święty może świadczyć
każdej osobie o prawdzie, o jakiej mówisz
(zobacz „Nauczanie ze świadectwem” strony
43–44). Kiedykolwiek Duch podpowiada ci to,
składaj świadectwo, nie tylko na koniec każdej
lekcji. Umożliwiaj składanie świadectw tym,
których uczysz.

Dziel się doświadczeniem
Często nasze świadectwa są wzmacniane

z powodu doświadczeń, jakie mamy. Być może
miałeś doświadczenie, które wzmocniło twoje
świadectwo o tym, że Ojciec Niebieski odpo-
wiada na modlitwy. Lub może byłeś błogosła-
wiony za przestrzeganie pewnego przykazania.
Kiedy dzielisz się takim doświadczeniem,
jesteś żywym świadectwem prawd ewangelii,
a Duch może złożyć świadectwo innym, że to,
co mówisz, jest prawdą. Poza tym, dzieląc
się własnym doświadczeniem, powinieneś
zachęcić słuchaczy, by dzielili się swoim,
kiedy mają na to ochotę (zobacz „Historie”,
strony 162–164).

Używaj muzyki
Muzyka umożliwia nam wyrażenie ducho-

wych uczuć, które mogą być trudne do wyra-
żenia przez słowo mówione. Starszy Boyd K.
Packer powiedział, że „możemy poczuć i
nauczyć się bardzo szybko przez muzykę . . .
niektórych duchowych rzeczy, jakie w innym
wypadku byłyby przyswajane bardzo powoli”
(„The Arts and the Spirit of the Lord”, Ensign,
sierp. 1976, 61).
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Hymny kościelne i piosenki Organizacji Dzieci uczą zasad
ewangelii. Możesz wykorzystać je w prawie każdej lekcji, aby
wprowadzić lub podsumować jakąś ideę. Piosenki Organizacji
Dzieci pozwalają dzieciom składać świadectwa w prosty i piękny
sposób. (Zobacz „Muzyka”, strony 165–167.)

Wyrażaj miłość do Pana i innych
Możesz wyrażać miłość do tych, których uczysz przez

uważne słuchanie ich i szczere zainteresowanie ich życiem.

Miłość chrześcijańska ma moc do zmiękczania serc i pomagania
ludziom w tym, by byli otwarci na podszepty Ducha (zobacz
„Miłość zmiękcza serca”, strony 31–32).

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat uczenia przez Ducha, zobacz

lekcję 3 w Kursie nauczania ewangelii (strony 198–202).
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Jeśli jesteś właściwie przygotowany, Duch
Święty oświeci cię i poprowadzi cię, kiedy
uczysz. Możesz mieć wrażenie odnośnie tych,
których uczysz, co powinieneś podkreślić
i w jaki sposób powinieneś ich najskuteczniej
uczyć. Twoje pilne wysiłki wzrosną, kiedy
będziesz pokornie posłuszny podszeptom
Ducha. Będziesz także mógł pomóc tym, któ-
rych uczysz, w rozpoznaniu wpływu Ducha.
Będziesz przygotowany na doświadczenie
wypełnienia słów Pana: „Przeto ten, co naucza,
i ten, co przyjmuje, rozumieją się nawzajem,
i obydwaj są wzmocnieni i radują się razem”
(NiP 50:22).

Rozpoznawanie Ducha
Starszy Dallin H. Oaks nauczał:
„Powinniśmy uznać, że Pan będzie mówił

do nas poprzez Ducha w swoim własnym czasie
i na swój własny sposób. . . . Nie możemy
wymusić rzeczy duchowych.

W większości wypadków ‚jego własny
sposób’ nie jest ogłuszającym grzmotem czy
oślepiającym światłem, ale tym, co pisma
święte nazywają ‚cichym łagodnym powie-
wem’ (1 Król. 19:12; 1 Nefi 17:45; NiP 85:6). . . .
Musimy wiedzieć, że rzadko Pan mówi głośno.
Jego przesłanie prawie zawsze przychodzi
szeptem” („Teaching and Learning by the
Spirit”, Ensign, marz. 1997, 10–12).

Kiedy Pan mówi do nas poprzez Ducha,
może czasami spowodować „palące uczucie
w piersi i uczujesz, że to jest słuszne” (NiP 9:8).
To palące uczucie, jak wyjaśnił Starszy Oaks,
zapewne „oznacza uczucie pociechy i spo-
koju” (Ensign, marz. 1997, 10–12). Najczęściej
poczujemy oświecenie, radość i pokój (zobacz
List do Rzymian 15:13; List do Galacjan
5:22–23; NiP 6:23; 11:13).

Prezydent Howard W. Hunter wyjaśnił,
w jaki sposób możemy rozpoznać działania
Ducha:

„Niepokoję się, kiedy pojawienie się tego sil-
nego uczucia lub płynących łez porównywane
jest do obecności Ducha. Na pewno Duch Pana
może przynieść silne, wzruszające uczucia,
włączając w to łzy, ale te zewnętrzne działania
nie powinny być mylone z obecnością Ducha
samą w sobie.

Przez wiele lat obserwowałem bardzo wielu
moich braci i razem dzieliliśmy się pewnymi
rzadkimi i niewypowiedzianymi doświad-
czeniami duchowymi. Wszystkie te doświad-
czenia były różne, każde z nich było szcze-
gólne w swój własny sposób i takim świętym
momentom mogą, ale nie muszą, towarzyszyć
łzy. Bardzo często pojawiają się, ale czasami
doświadczeniom tym towarzyszył całkowity
spokój. Innym razem towarzyszyła radość.
Zawsze obecna była wielka manifestacja
prawdy, objawienia przekazana sercu. . . . 

Słuchajcie prawdy, posłuchajcie doktryny
i pozwólcie, by ta manifestacja ducha przyszła
tak, jak może, w wielu różnych formach.
Stójcie na solidnych zasadach; uczcie z czys-
tego serca. Wówczas Duch przeniknie wasz
umysł i serce oraz każdy umysł i każde serce
waszych uczniów” (Eternal Investments
[przemówienie skierowane do nauczycieli
religii, 10 lutego 1989], 3).

Kiedy przygotowujesz się do nauczania,
Duch może cię poprowadzić

Kiedy z modlitwą przygotowujesz się do
nauczania, kiedy studiujesz pisma święte,
a nawet kiedy wykonujesz swoje codzienne
zadania, otwórz umysł i serce na przewod-
nictwo Pana. Możesz otrzymać „nagłe przy-
pływy pomysłów”, pochodzące od Ducha
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb.
Joseph Fielding Smith [1976], 151). Możesz
zostać poprowadzony do podkreślenia pew-
nych zasad. Możesz zdobyć zrozumienie tego,
w jaki sposób najlepiej przedstawić pewne
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idee. Możesz odkryć przykłady, pomoce dydaktyczne oraz
natchnione historie w prostych zajęciach codziennego życia
(zobacz „Poszukiwanie lekcji w każdym miejscu”, strony 22–23).
Możesz poczuć natchnienie, aby zaprosić do pomocy w lekcji
jakąś szczególną osobę. Możesz przypomnieć sobie o osobistym
doświadczeniu, którym mógłbyś się podzielić. Zapisz te pomysły
i z modlitwą podążaj za nimi.

Starszy C. Max Caldwell podzielił się następującym doświad-
czeniem: „Kilka lat temu przygotowywałem się do prowa-
dzenia lekcji na temat, który wydawał mi się szczególnie trudny.
Wieczorem, w dniu poprzedzającym zaplanowaną lekcję,
pomodliłem się cicho o przewodnictwo, a następnie, udając
się na spoczynek nadal się martwiłem. Kiedy się obudziłem, do
mojej głowy przyszły pewne myśli, którymi podzieliłem się
z klasą tego ranka. Po lekcji pewien młody mężczyzna rozma-
wiał ze mną prywatnie i powiedział: ‚Ta lekcja była dla mnie.
Teraz wiem, co mam robić.’ Później dowiedziałem się, że przyj-
ście na tę lekcję było jego pierwszym kontaktem z Kościołem
od wielu lat. Później uporządkował swoje życie i w końcu służył
wiernie na misji. Obecnie doświadcza szczęścia, związanego
z zachowaniem przymierzy wiecznej rodziny” (w Conference
Report, paź. 1992, 40 lub Ensign, list. 1992, 29–30).

Duch może prowadzić cię podczas nauczania
Mówiąc ogólnie, będziesz uczył przez Ducha, kiedy będziesz

podążał według tego, co przygotowałeś, modląc się i rozmyś-
lając. Poza tym, Duch może od czasu do czasu szeptać ci, kiedy
uczysz. Jak obiecał Pan, dostaniesz „w samej godzinie, w samej
chwili, co masz powiedzieć” (NiP 100:6). Możesz czasami
poczuć podszepty, by opuścić coś z lekcji lub dodać coś, czego
nie przygotowywałeś. Możesz poczuć natchnienie, by złożyć

swoje świadectwo lub zaprosić innych do podzielenia się świa-
dectwami. Kiedy uczniowie zadają pytania, możesz poczuć,
by odłożyć swe przygotowania i troskliwie je przedyskutować.
Upewnij się, że te podszepty pochodzą od Ducha, a nie po pro-
stu z pytań uczniów. Pokornie podążaj za tymi odczuciami.
Pozwól Duchowi, by działał przez ciebie, aby dotknąć serc tych,
których uczysz.

Możesz pomóc innym rozpoznać Ducha
Kiedy coraz bardziej zapoznasz się z głosem Ducha, będziesz

mógł pomóc tym, których uczysz, rozpoznać wpływ Ducha.
Starszy Richard G. Scott powiedział: „Jeśli nie osiągniesz niczego
więcej w związku ze swoimi uczniami, poza pomocą im w roz-
poznaniu i podążaniu za podszeptami Ducha, pobłogosławisz
ich życie w sposób niezmierzony i wieczny” (Helping Others to
Be Spiritually Led [przemówienie skierowane do nauczycieli
religii, 11 sierp. 1998], 3).

Kristi, która miała osiem lat, poszła ze swym ojcem na
specjalne spotkanie misjonarskie. Jako część tego spotkania jej
ojciec trzymał ilustrację z Jezusem Chrystusem i składał swoje
świadectwo o Zbawicielu. Po skończonym spotkaniu Kristi
zwróciła twarz do ojca i powiedziała: „Czułam się, jakbym się
miała rozpłakać”. Jej ojciec rozpoznał, że odczuwała wpływ
Ducha. Uklęknął, uściskał ją i powiedział, że te uczucia czułości
były podszeptami Ducha Świętego, pomagającymi jej poznać,
że to, co usłyszała tego wieczoru, było prawdą. Złożył jej świa-
dectwo, że zawsze będzie mogła poznać, czy coś jest prawdą, roz-
poznając to samo słodkie uczucie, jakiego teraz doświadczyła.

Wykorzystaj każdą możliwość, by pomóc innym rozpoznać
i być wdzięcznym za pokój i radość, które przychodzą wtedy,
gdy jesteśmy posłuszni podszeptom Ducha.
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UCZ DOKTRYNY

Ja nie mogę zbawić was; wy nie możecie zbawić mnie; my nie możemy

zbawiać się nawzajem, jedynie na tyle, na ile możemy przekonać się 

nawzajem do przyjęcia prawdy, poprzez nauczanie. Kiedy ktoś przyjmuje prawdę,

będzie poprzez nią zbawiony. Będzie zbawiony nie jedynie dlatego, 

że ktoś go nauczał, ale ponieważ przyjął i działał według niej.

Prezydent Joseph F. Smith
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MOC S¸OWA

10

Kiedy Alma, wyższy kapłan Nefitów, dowie-
dział się, że lud zwany Zoramitami oddzielił
się od Nefitów i zaangażował się w niegodziwe
praktyki, „był poruszony do głębi serca widząc
niegodziwość tego ludu. Albowiem cierpiał
widząc niegodziwość swego ludu”. Poza tym
Zoramici przedstawiali wielkie militarne nie-
bezpieczeństwo wobec Nefitów. Nefici „bardzo
się obawiali, że Zoramici nawiążą kontakt
z Lamanitami i zadadzą Nefitom wielkie straty”.
(Zobacz Alma 31:1–4.)

W podobnych sytuacjach wielu przywód-
ców zechciałoby podnieść swą broń i iść
na wojnę. Ale troszcząc się o swych braci Zora-
mitów, Alma zaproponował lepszy sposób:
„I zważywszy, że nauczanie Słowa skłaniało
ludzi do sprawiedliwego postępowania i odno-
siło większy skutek niż zmuszanie pod groźbą
miecza czy jakikolwiek inny sposób, Alma
uznał, że winni wypróbować na nich moc
słowa Bożego” (Alma 31:5).

SłowoBożemożemiećsilnywpływ.Czasami
możemy być kuszeni, aby myśleć, iż ci, któ-
rych uczymy, woleliby raczej porozmawiać
o czymś innym lub bawić się. Lecz skuteczni
rodzice, przywódcy, nauczyciele domowi,
odwiedzające nauczycielki, nauczyciele
klasowi w Kościele wiedzą, że kiedy uczą dok-
tryny poprzez Ducha, ci, których uczą, często
stają się świadomi pragnienia rzeczy Boga.

Dlaczego powinniśmy uczyć
słowa Bożego

Kiedy Alma głosił Zoramitom, mówił do
grupy ludzi, których nieszczęście przygotowało
na przyjęcie słowa Bożego. Nauczał ich o mocy
słowa. Studiując to, co powiedział, możemy
lepiej zrozumieć, dlaczego powinniśmy używać
słowa Bożego jako źródła całego naszego
nauczania ewangelii.

Porównał on słowo do nasiona, które może
być zasadzone w naszych sercach. Jeśli zajmu-

jesz się ogrodem, to zauważyłeś, że nasiona,
które sadzisz, chociaż są bardzo małe, mogą
tryskać życiem wkrótce po tym, jak otrzymały
nieco wilgoci. Energia w nasionku jest tak
wielka, że może nawet przebić stwardniałą
ziemię, aby wypuścić pierwszy kiełek. Właśnie
to dzieje się, kiedy „robimy miejsce” dla słowa
Bożego, które ma być zasadzone w naszych
sercach. Jeśli nie wyrzucimy nasiona – czyli,
innymi słowy, jeśli nie oprzemy się Duchowi
Pana – nasiono zacznie pęcznieć i wzrastać.
Alma powiedział: „Zacznie ono wzbierać
w waszym sercu. I gdy odczujecie jego rozwój,
zaczniecie sobie mówić: Musi to być dobre
nasiono, inaczej mówiąc, Słowo jest dobre,
gdyż zaczyna powiększać moją duszę i rozjaś-
niać moje zrozumienie, i staje mi się drogie”
(Alma 32:28)

Kiedy dzieje się to wewnątrz nas, wiemy,
że nasiono, czyli słowo Boże, jest dobre: „Ale
gdy widzicie, że nasiono pęcznieje, kiełkuje
i zaczyna rosnąć, musicie powiedzieć, że jest
dobre. . . . A teraz, ponieważ poddaliście to
nasiono próbie i zasadziliście je, i pęcznieje,
kiełkuje i zaczyna rosnąć, przekonujecie się,
że jest dobre” (Alma 32:30, 33). Alma konty-
nuował: „Jeśli jednak będziecie troszczyć
się o Słowo, gorliwie wzmacniając je swą
wiarą, jeśli zadbacie o drzewko, gdy zaczyna
rosnąć, wytrwale czekając na jego owoc,
zakorzeni się i stanie drzewem rosnącym ku
życiu wiecznemu” i zacznie wydawać owoc,
który będzie „cenniejszy. . . ponad wszystko”
(Alma 32:41–42).

Starszy Boyd K. Packer powiedział: „Praw-
dziwa doktryna i zrozumienie zmieniają
nastawienie i zachowanie. Studiowanie dok-
tryny ewangelii poprawi zachowanie szybciej,
niżby studiowanie zachowania poprawiło
zachowanie” (w Conference Report, paź. 1986,
20 lub Ensign, list. 1986, 17). Żadne ziemskie
zasady nie mają takiej mocy. Żadne czarujące
wykłady, ani zabawne prezentacje nie mogą
poruszyć osoby tak głęboko, że zwrócą swe
serca do Chrystusa. Koncentrowanie naszego
nauczania na prawdach ewangelii jest jedynym
sposobem, w jaki możemy stać się narzędzia-
mi w rękach Boga, pomagającymi wzbudzać
wiarę, która poprowadzi innych do pokuty
i przyjścia do Niego.

Nauczanie doktryny chroni nas przed
duchową krnąbrnością. Może nas ono wezwać,
kiedy schodzimy na manowce. Starszy Russell
M. Nelson wyjaśnił:
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Na zakończenie swej
14–letniej misji pośród
Lamanitów, Ammon
wyjaśnił: „Pomyślcie,
jak wiele tysięcy naszych
braci uwolnił [Bóg]
od cierpień piekła,
a teraz dzięki mocy
Jego słowa, która jest
w nas, śpiewają oni
o miłości Odkupiciela”
(Alma 26:13).
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„Wiele lat temu, jako młody student medycyny, widziałem
wielu pacjentów dotkniętych chorobami, którym teraz można
zapobiec. Dzisiaj jest możliwe uodpornienie ludzi przed choro-
bami, które wcześniej powodowały kalectwo – a nawet śmierć.
Jedną z metod medycyny, która powoduje pojawienie się odpo-
rności, jest szczepienie. Termin szczepienie [w języku angiel-
skim – inoculate] jest fascynujący. Pochodzi od dwóch łaciń-
skich słów: in, co oznacza ‚do wewnątrz’ oraz oculus, co oznacza
‚oko’. Tak więc czasownik inoculate dosłownie oznacza
‚skierować oko do wewnątrz’ – wyszukiwać uszkodzeń.

Przypadłość taka jak choroba Heinego–Medina może okale-
czyć lub zniszczyć ciało. Przypadłość taka jak grzech może
okaleczyć lub zniszczyć ducha. Spustoszeniu, czynionemu przez
chorobę Heinego–Mediny, można teraz zapobiec dzięki szcze-
pieniu, ale spustoszenia grzechu wymagają innych środków
zapobiegania. Lekarze nie mogą szczepić przeciw niegodziwości.
Duchowa ochrona pochodzi tylko od Pana – i w Jego własny
sposób. Jezus decyduje, by nas nie szczepić, ale uczyć doktryny.
Jego metoda nie stosuje żadnej szczepionki; wykorzystuje
nauczanie boskiej doktryny – rządzącego ‚oka do wewnątrz’ –
aby chronić wieczne duchy Jego dzieci” (w Conference Report,
kwiec. 1995, 41–42 lub Ensign, maj 1995, 32).

Nauczanie z pism świętych i słów proroków
w dniach ostatnich

Kiedy korzystamy z pism świętych i słów proroków w dniach
ostatnich jako źródeł całego naszego nauczania, zapraszamy
Ducha, by składał świadectwo. Przynosi to naszemu nauczaniu
„moc Boga do przekonywania ludzi” (NiP 11:21).

Pewien biskup opowiedział o następującym doświadczeniu,
jakie miało miejsce na spotkaniu przywódców w okręgu:

„Prawie 30 lat temu służyłem jako doradca w kworum kapła-
nów w naszym zborze. Na lekcjach kworum upewnialiśmy się,
że czytamy z pism świętych i słów żyjących proroków oraz że
kładziemy nacisk na doktryny. Nasze spotkania były pamiętnie
słodkie, ponieważ przebywał tam Duch.

Członkiem kworum był pewien młody kapłan, Paolo, który
rzadko wracał do domu; jego rodzice zazwyczaj nie wiedzieli,
gdzie można go znaleźć. Czasami mogłem się z nim skontak-
tować i od czasu do czasu pokazywał się na spotkaniach
kworum. W kworum staraliśmy się zdobyć lepsze zrozumienie
zasad ewangelii i koncentrowaliśmy się na uczeniu się lekcji
z pism świętych. Kiedy przyszedł Paolo, byłem duchowo

świadomy tego, że te prawdy dotykają jego serca, nawet jeśli
później zniknie z miasta na kilka tygodni.

Pewnego niedzielnego poranka w kościele pojawił się Paolo,
ogolony, ubrany w garnitur, białą koszulę i krawat. Wszyscy
byliśmi mile zaskoczeni. Później dowiedzieliśmy się, że wieczo-
rem poprzedniego dnia, kiedy był z dala od domu, miał
pewne doświadczenie. Popadł w głębokie zniechęcenie. Około
północy otworzył mu się umysł na zrozumienie, duchowe
doświadczenie, że Bóg i Szatan walczą o jego duszę i że Szatan
wygrywa. Wówczas natychmiast w środku nocy wstał z miejsca,
w którym przebywał i szedł wiele mil, aż dotarł do swojego
domu, obudził rodziców i powiedział im, co się stało, a wtedy,
gdy zaświtało, umył się i przyszedł do kościoła.

Nigdy nie oglądał się za siebie. Odpokutował za swe złe
uczynki, jakie zrobił, a później zakochał się i ożenił z jedną
z najszlachetniejszych młodych kobiet w naszym zborze. Dzisiaj
jest silnym ojcem, posiadaczem kapłaństwa i obywatelem.

Często zastanawiałem się nad tym, że to, co usłyszał Paolo
na tych spotkaniach kworum, miało wielki wpływ na to,
że jego życie zmieniło się o 180 stopni. Wiedziałem wtedy, że
poruszały go rozmowy o prawdach ewangelii na kworum. Myślę,
że te prawdy ciągle przypominały mu o tym, kim naprawdę
jest i czego Bóg od niego oczekuje. Myślę, że działały one w jego
umyśle i sercu i sprawiały, że czuł się coraz bardziej nieswojo
odnośnie stylu życia, jaki wybrał. Dzięki temu wąskiemu klinowi
w jego zatwardziałym sercu mógł do niego przemawiać Duch
i ostrzegać go. Jakże wdzięczny jestem za to, że nie marnowa-
liśmy naszego czasu na kworum rozmowami o samochodach,
sporcie i o moich pomysłach na temat tego, w jaki sposób
powinni żyć chłopcy! Myślę, że Paolo usłyszał wezwania Pana
poprzez prawdy ewangelii, które razem studiowaliśmy.”

Tym, których uczymy, możemy pokazać, w jaki sposób
odnaleźć moc w pismach świętych. Starszy Boyd K. Packer
oświadczył: „Macie uczyć pism świętych. . . . Jeśli twoi ucznio-
wie znają objawienia, wtedy nie ma pytania – czy to osobistego,
społecznego, politycznego, czy zawodowego – na które nie
będzie odpowiedzi. W tym zawarta jest pełnia wiecznej ewan-
gelii. W tym możemy znaleźć zasady prawdy, które rozwiążą
każdą pomyłkę, każdy problem i każdy dylemat, z którym
spotyka się rodzina ludzka lub poszczególna osoba” (Teach the
Scriptures [przemówienie skierowane do nauczycieli religii,
14 paź. 1977], 5).
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Rozważanie ceny, jaką zapłacili ludzie za
prawdę, skłania do pokory i inspiruje. Wielu
ludzi zostało ochrzczonych pomimo odrzu-
cenia ich przez rodziny z powodu tej decyzji.
Prorocy i wielu innych umarło, zamiast
zaprzeczyć swoim świadectwom. Odnosząc
się do męczeńskiej śmierci Józefa i Hyruma
Smith, Starszy John Taylor oświadczył, że
Księga Mormona oraz Nauki i Przymierza
„kosztowały najlepszą krew dziewiętnastego
stulecia, aby je wydać” (NiP 135:6).

Od każdej osoby, która uczy ewangelii,
wymagane jest, by przekazała w czystej i nie
zniekształconej formie prawdy, za które doko-
nano tak wielkich ofiar. Prezydent Gordon B.
Hinckley oświadczył: „Wcześniej już mówiłem
o ważności zachowywania czystej doktryny
Kościoła i sprawdzania, że jest ona nauczana
na wszystkich naszych spotkaniach. Martwię
się o to. Małe odchylenie w doktrynalnym
nauczaniu może doprowadzić do wielkiego i
złego fałszu” (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 620).

Twoje obowiązki jako nauczyciela
Kiedy przygotowujesz i przedstawiasz lekcje,

powinieneś przedsięwziąć następujące środki
ostrożności, aby upewnić się, że uczysz prawdy
tak, jak objawił ją Pan.

Nauczaj przez Ducha z pism świętych
i słów proroków w dniach ostatnich

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał:
„Jakie powinno być źródło nauczania wiel-
kiego planu Wiecznego Boga? Oczywiście
pisma święte – a szczególnie Księga Mormona.
Powinno ono obejmować również inne
współczesne objawienia. Powinno to być połą-
czone ze słowami apostołów i proroków oraz
podszeptami Ducha” (w Conference Report,
kwiec. 1987, 107 lub Ensign, maj 1987, 85).

Korzystaj z materiałów lekcyjnych,
wydawanych przez Kościół

Aby pomóc nam nauczać z pism świętych
i słów proroków w dniach ostatnich, Kościół
wydaje podręczniki lekcyjne oraz inne
materiały. Jest niewielka potrzeba stosowania
komentarzy oraz innego materiału z odsyła-
czami. Powinniśmy gruntownie studiować
pisma święte, nauki proroków w dniach ostat-
nich oraz materiały lekcyjne, aby być pewnym,
że właściwie rozumiemy doktrynę, zanim
będziemy ją przekazywać.

Nauczaj prawd ewangelii,
a nie innych rzeczy

Kiedy Alma wyświęcił kapłanów, by uczyli
tych, których ochrzcił w wodach Mormon,
„nakazał im, aby nie uczyli niczego, czego
on nie uczył, lub co nie zostało powiedziane
przez świętych proroków” (Mosjasz 18:19).
Kiedy dwunastu uczniów Zbawiciela,
wybranych spośród Nefitów, nauczało ludzi,
„nauczali tego samego, co powiedział
Jezus” (3 Nefi 19:8). Kiedy uczysz ewangelii
Jezusa Chrystusa, powinieneś naśladować
te przykłady.

Nauczaj prawd ewangelii w jasny sposób
tak, aby nikt ich źle nie zrozumiał

Prezydent Harold B. Lee oświadczył:
„Macie uczyć starej doktryny, nie w tak prosty
sposób, by ją zrozumieli bez wysiłku, ale
musicie uczyć doktryn Kościoła w tak prosty
sposób, by nikt jej nie zrozumiał źle”
(„Loyality”, w Charge to Religious Educators,
2–gie wyd. [1982], 64).

Ostrzeżenia dla nauczycieli ewangelii
Kiedy starasz się zachować w czystości

doktrynę, powinieneś unikać poniższych
problemów.

Spekulacja
„Prezentując lekcję, niezdyscyplinowany

nauczyciel ma wiele sposobności, by zabłą-
dzić na ścieżce, która prowadzi do celu. Jedną
z najpowszechniejszych pokus jest to, by
spekulować na temat rzeczy, o których Pan
powiedział bardzo mało. Zdyscyplinowany
nauczyciel ma odwagę powiedzieć: ‚Nie wiem’
i zakończyć sprawę. Jak powiedział prezydent
Joseph F. Smith: ‚Nie uwłacza to naszej inteli-
gencji lub naszej prawości, kiedy powiemy
otwarcie w twarz setce spekulacyjnym pyta-
niom: „Nie wiem”’ [Gospel Doctrine, 5–te wyd.
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Rozdział 8 księgi
Moroniego zawiera list,
napisany przez Mormona
do jego syna Moroniego.
Tematem tego listu jest
chrzest małych dzieci,
który był praktykowany
przez niektórych
w Kościele. Aby pomóc
swojemu synowi
poprawić tę fałszywą
naukę, Mormon
ponownie ogłosił
poprawioną doktrynę
o odpowiedzialności i
poinstruował Moroniego,
aby uczył jej w tym
kraju. Przeczytaj Moroni 8
jako przykład tego,
iż istnieje potrzeba,
by doktryny i zasady
Kościoła pozostały
zachowane w czystości
i nie zniekształcone.
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(1939), 9]” (Joseph F. McConkie, „The Disciplined Teacher”,
Instructor, wrzes. 1969, 334–335).

Błędne cytowanie
„Zdyscyplinowany nauczyciel będzie pewny swojego źródła

i podejmie się każdego wysiłku, aby określić, czy wypowiedź
we właściwy sposób reprezentuje doktrynę Kościoła, czy jest
jedynie opinią autora” (Instructor, wrzes. 1969, 334–335).

Nie powinniśmy przypisywać wypowiedzi przywódcom
Kościoła, nie upewniając się co do źródła pochodzenia wypo-
wiedzi. Kiedy cytujemy pisma święte, powinniśmy upewnić
się, że wykorzystanie ich jest zgodne z ich kontekstem (zobacz
„Nauczanie z pism świętych”, strony 54–55).

Hobby związane z ewangelią
„Nauczyciele również powinni unikać hobby związanego

z ewangelią – szczególnego lub wyłącznego podkreślania
jednej zasady ewangelii” (Instructor, wrzes. 1969, 334–335).

Prezydent Joseph F. Smith powiedział: „Hobby daje tym,
którzy je uprawiają, fałszywy pogląd na ewangelię Odkupiciela;
zniekształca ją i wprowadza dysharmonię do jej zasad i nauk.
Punkt widzenia staje się nienaturalny. Każda zasada i praktyka,
objawiona przez Boga, jest konieczna dla zbawienia człowieka,
a umieszczanie jakiejkolwiek z nich zbytnio na pierwszym
planie, ukrywając i przyciemniając wszystkie inne, jest nie-
mądre i niebezpieczne; zagraża naszemu zbawieniu, ponieważ
zaciemnia nasze umysły i utrudnia nasze zrozumienie”
(Gospel Doctrine, 116–117).

Sensacyjne historie
„Być może największą pokusą nauczyciela, borykającego

się z utrzymaniem uwagi klasy, jest wykorzystywanie sensacyj-
nych historii. Istnieje ich wiele, o wielce kwestionowanym
pochodzeniu, które ciągle krążą po całym Kościele. . . . Nie są
one narzędziami służącymi do nauczania; stabilność i świa-
dectwo nie są zbudowane na sensacyjnych historiach. Wska-
zówka dla nas pochodzi od Proroka, który wydaje ją przez
właściwe kanały kapłaństwa. Powinniśmy zwracać szczególną
uwagę na przesłania od Rady Prezydenta Kościoła z konferencji
generalnych i konferencji okręgu oraz regularnie czytać publi-
kacje kościelne. Powinniśmy obdarzać głęboką uwagą nauczy-

ciela, który ma reputację osoby ortodoksyjnej i nastawionej na
doktrynę” (Instructor, wrzes. 1969, 334–335).

Zmienianie historii Kościoła
Prezydent Ezra Taft Benson ostrzegał: „Istnieją i będą ist-

niały próby wniesienia [ludzkiej] filozofii do historii naszego
Kościoła. . . . Nacisk kładzie się na pomniejszanie objawienia
i interwencji Boga w znaczących wydarzeniach i nadmierne
humanizowanie proroków Boga w ten sposób, że ich ludzkie
słabości stają się bardziej widoczne niż ich cechy duchowe”
(„God’s Hand in Our Nation’s History”, w 1976 Devotional
Speeches of the Year [1977], 310).

Mówiąc o tych próbach, Prezydent Benson później powie-
dział: „Ostrzegamy was, nauczyciele, przed tą skłonnością,
która zdaje się być próbą reinterpretacji historii Kościoła w taki
sposób, by stała się bardziej racjonalnie przemawiająca dla
świata” (The Gospel Teacher and His Message [przemówienie
skierowane do nauczycieli religii, 17 wrzes. 1976], 11).

Prywatne interpretacje i nieortodoksyjne poglądy
Prezydent J. Reuben Clark Jun. powiedział: „Jedynie Prezy-

dent Kościoła, Przewodniczący Wyższy Kapłan, poparty jest
jako Prorok, Widzący i Objawiciel dla Kościoła i jedynie on
ma prawo do otrzymywania objawień dla Kościoła, zarówno
nowych, jak i poprawionych, albo do tego, by podać autoryta-
tywną interpretację pism świętych, które będą wiążące dla
Kościoła, albo do tego, by zmienić w jakikolwiek sposób istnie-
jące doktryny Kościoła” (w Church News, 31 lip. 1954, 10). Nie
powinniśmy nauczać naszych prywatnych interpretacji zasad
ewangelii lub pism świętych.

Starszy Spencer W. Kimball oświadczył: „Są dzisiaj tacy,
którzy zdają się być dumni z tego, że nie zgadzają się z ortodok-
syjnymi naukami Kościoła i którzy prezentują własne opinie,
które są sprzeczne z objawioną prawdą. Niektórzy mogą być
częściowo niewinni w tej sprawie; inni karmią swój egotyzm;
a niektórzy zdają się czynić to umyślnie. Ludzie mogą sobie
myśleć, co chcą, ale nie mają prawa narzucać innym swych
nieortodoksyjnych poglądów. Takie osoby powinny zdawać
sobie sprawę z tego, że ich dusze są w niebezpieczeństwie”
(w Conference Report, kwiec. 1948, 109).
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Prorocy w dniach ostatnich poinstruowali
nas, abyśmy używali pism świętych do uczenia
doktryn ewangelii. Prezydent Ezra Taft Benson
powiedział: „Zawsze pamiętajcie, że nie ma
satysfakcjonującego substytutu pism świętych
oraz słów żyjących proroków. Powinny być
one waszym pierwotnym źródłem. Czytajcie
i rozważajcie więcej to, co powiedział Pan,
a mniej to, co napisano odnośnie tego, co
powiedział Pan” (The Gospel Teacher and His
Message [przemówienie skierowane do
nauczycieli religii, 17 wrzes. 1976], 6).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział:
„Najprawdziwszym źródłem boskiej mądrości
jest słowo Pana w tych świętych tomach, pod-
stawowych pismach świętych Kościoła. Oto
podstawa doktryny, której musimy się trzy-
mać, jeśli ta praca ma posuwać się naprzód do
swego, w boski sposób nakreślonego, przezna-
czenia” (w Conference Report, kwiec. 1982,
67–68 lub Ensign, maj 1982, 45).

Poniższe propozycje mogą pomóc ci
nauczać z pism świętych.

„Staraj się uzyskać . . . słowo”
Zanim będziesz mógł uczyć z pism świę-

tych, musisz sam studiować pisma święte
(zobacz „Staranie się o uzyskanie słowa”,
strony 14–15); „Rozwijanie osobistego planu
studiowania ewangelii”, strony 16–17).

Prowadź dyskusje i używaj pytań
Kiedy nauczasz z pism świętych, szczególnie

ważne jest to, by prowadzić dyskusje i używać
pytań, ponieważ te metody zachęcają uczniów
do myślenia o pismach świętych i dzielenia
się spostrzeżeniami. Kiedy uczniowie dysku-
tują na temat zasad z pism świętych, rozwijają
umiejętności, których potrzebują w swych
osobistych studiach, poświęconych pismu
świętemu. (Po pomoc w prowadzeniu dyskusji

i używaniu pytań, zobacz strony 63–65
oraz 68–70.)

Podaj kontekst
Otoczenie lub tło fragmentu z pisma świę-

tego zwane jest kontekstem. Uczniowie lepiej
zrozumieją to, co się dzieje lub co jest powie-
dziane we fragmencie z pisma świętego, kiedy
poznają jego kontekst.

Aby rozpocząć poszukiwanie kontekstu,
zadaj następujące pytania:

� Kto mówi?

� Do kogo mówi ta osoba?

� O czym mówi ta osoba?

� Na co odpowiada dana osoba?

� Dlaczego ta osoba to mówi?

Na przykład, Łukasz 15:11–32 zawiera przy-
powieść Zbawiciela o synu marnotrawnym.
Prorok Józef Smith powiedział, że zdobył
zrozumienie tej przypowieści dzięki poznaniu
jej kontekstu:

„Mam klucz, dzięki któremu rozumiem
pisma święte. Pytam, jakie pytanie sprowoko-
wało odpowiedź, czyli spowodowało opowie-
dzenie przez Jezusa tej przypowieści? . . . Kiedy
Jezus uczył ludzi, zbliżyli się do Niego wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać; ‚fary-
zeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili:
Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi’.
To są kluczowe słowa, które otwierają przypo-
wieść o synu marnotrawnym. Została ona
podana w odpowiedzi na szemrania i pytania
saduceuszy i faryzeuszy, którzy kwestionowali,
czepiali się i mówili: ‚Jak to jest, że ten człowiek,
który udaje, że jest tak wielki, jada z celnikami
i grzesznikami?’” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith
[1976], 276–277).
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Jak zauważył Prorok Józef, kontekst przypowieści o synu
marnotrawnym zaczyna się w Łukaszu 15:1–2, kilka wersetów
przed rozpoczęciem samej przypowieści. Jednym ze sposobów
na odnalezienie kontekstu jest przeczytanie wersetów przed
i po fragmencie, który studiujesz.

To podejście pomocne jest nawet wtedy, kiedy mówca we
fragmencie odpowiada nie tylko ludziom, ale reaguje na ważne
ówczesne wydarzenia. Przykład tego streszczony jest na początku
rozdziału „Moc słowa” (strona 50). Kiedy zrozumiemy, kim
byli Zoramici, w jakim okropnym stanie duchowym się znajdo-
wali oraz zagrożenie, jakie stanowili dla Nefitów, możemy
lepiej zrozumieć ważność wypowiedzi Almy, iż on i jego bracia
powinni „wypróbować na nich moc słowa Bożego” w swych
wysiłkach zawrócenia Zoramitów z ich dróg (Alma 31:5).

Czasami pomocne jest także studiowanie historii politycznej,
społecznej i ekonomicznej z tych czasów, w których powstały
pisma święte. Na przykład, aby zdobyć zrozumienie pocie-
szenia i obietnicy Pana w Naukach i Przymierzach 121 i 122,
pomocna jest wiedza o nieszczęściach, jakie Święci cierpieli
w Missouri w tych czasach oraz warunki, jakie Prorok Józef
i jego towarzysze znosili w więzieniu Liberty. Aby wzrosło nasze
zrozumienie listów Pawła, możemy czerpać korzyść z podstawo-
wej wiedzy o obszarze, po którym podróżował oraz warunkach
gmin Kościoła, do których pisał.

Dostarczając kontekst ważnym jest, by nie stracić z oczu
jego celu, którym jest przyczynienie się do lepszego zrozu-
mienia szczególnego fragmentu z pisma świętego. Uważaj, aby
kontekst – taki jak historia, polityka, ekonomia czy język ludzi
w pismach świętych – nie uczynić głównym tematem lekcji.

Dziel się historiami z pism świętych
Często łatwiej jest zrozumieć jakąś zasadę ewangelii, kiedy

jest wypowiedziana jako część historii z pisma świętego. Histo-
rie przyciągają zainteresowanie ludzi i pokazują, w jaki sposób
zasady ewangelii mają zastosowanie w życiu codziennym. Poza
tym, historie są często łatwiejsze do zapamiętania, niż abstrak-
cyjne wypowiedzi zasad. (Po propozycje dzielenia się historiami,
zobacz „Historie”, strony 162–164.)

Historie z pism świętych mogą zawierać wiele zasad i zasto-
sowań (jeden z przykładów znajduje się w księdze Enosa, która
ma zaledwie 27 wersetów, ale zawiera wiele zasad ewangelii).
Będziesz musiał zdecydować, na którą zwrócić szczególną
uwagę w historiach, jakich używasz.

Często pomocne dla uczniów jest czytanie po kolei historii
na głos (zobacz „Czytaj na głos”, strony 55–56). Jeśli historia
jest długa, często najlepiej będzie streścić ją, prosząc uczniów
o przeczytanie kilku kluczowych wersetów w ważnych
momentach historii. Kiedy przygotowujesz i przedstawiasz
streszczenie, pomocne mogą być nagłówki do rozdziałów
lub paragrafów.

Dziel się informacjami biograficznymi
Kiedy studiujemy życie poszczególnych osób w pismach

świętych, często widzimy zasady ewangelii w działaniu przez
pewien okres. Na przykład, cała historia Zeezroma w Księdze

Mormona pokazuje, że dana osoba może odpokutować i
w prawości wyruszyć na służbę Panu. Jeśli czytasz wersety cyto-
wane w indeksie do Księgi Mormona pod hasłem „Zeezrom”,
możesz podążać historią ataku Zeezroma na Kościół, jego
nawrócenia, a w końcu jego dzielnej służby jako misjonarza
i nauczyciela ewangelii. Inne pouczające biografie to biografie
Rut, króla Dawida, Samuela, Estery, apostoła Pawła, Almy
Starszego, króla Beniamina, Almy Młodszego, Koriantona,
Mormona i Moroniego.

Używaj zwrotów „poszukaj” i „posłuchaj”
Kiedy uczysz z pism świętych, często pomocne jest to, by

uczniowie poszukali lub posłuchali czegoś szczególnego.
Poniżej podane są niektóre przykłady rzeczy, o „poszukanie”
lub „posłuchanie” których możesz ich poprosić.

Zasady ewangelii zilustrowane w życiu ludzi. Przykład:
„Kiedy czytamy Mojżesza 5:4–9, poszukajcie wypowiedzi,
które ilustrują posłuszeństwo Adama, nawet zanim w pełni
zrozumiał wymagane zasady.”

Pytania. Przykład: „Kiedy czytamy Almę 5:14–32,
posłuchajcie pytań, jakie zadał Alma.”

Wypisywanie. Przykład: „Kiedy studiujemy Nauki i
Przymierza 25, poszukajcie cech ‚wybranej pani’.”

Definicje słów lub idei. Przykład: „Poszukajcie definicji
Syjonu w Naukach i Przymierzach 97:21 i Mojżeszu 7:18.”

Symbolika i symbole. Przykład: „Poszukajcie w Janie 15:1–6
tego, jak Zbawiciel porównał siebie do krzewu winnego,
a swoich uczniów do latorośli.”

Proroczy komentarz, dotyczący zasady lub wydarzenia.
Przykład: „Kiedy czytamy Almę 30:60, posłuchajcie komentarza
Mormona, dotyczącego losu Korihora.”

Związek przyczynowy „jeśli, to”. Przykład: „Posłuchajcie
obietnicy Izajasza dla nas, jeśli będziemy zachowywać Sabat
dniem świętym.”

Zachowanie, które jest i które nie jest miłe Bogu. Przykład:
„Kiedy czytamy Almę 39:1–9, poszukajcie szczególnej rady,
jaką Alma dał swojemu synowi Koriantonowi.”

Wzory wydarzeń, cech lub uczynków. Przykład: „Kiedy
studiujemy te fragmenty, poszukajcie wzorów, które pokazują
potrzebę prawych pragnień, gdy szukamy prawdy.” (Zobacz
1 Nefi 10:17–22; 11:1–23; NiP 11.)

Kiedy poszukujesz i słuchasz tych rzeczy w swoich osobis-
tych studiach i przygotowaniach, będziesz mógł lepiej
poprowadzić zajęcia z użyciem „poszukaj” i „posłuchaj”
z tymi, których uczysz.

„Odnosiłem do nas wszystko w pismach świętych”
Zobacz „Odnoszenie do siebie”, strona 169.

Czytaj na głos
Czytanie pism świętych na głos wzmaga zainteresowanie

uczniów, zaostrza ich koncentrację na poszczególnych frag-
mentach i pomaga im być otwartymi na wpływ Ducha. Kiedy
jedna osoba czyta na głos, powinieneś zachęcić innych, by
śledzili tekst w swoich pismach świętych. Poproś ich, aby posłu-
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chali i poszukali poszczególnych zasad lub idei. Daj im czas
na to, aby odnaleźli każdy fragment pisma świętego, jaki jest
czytany. Jeśli fragment zawiera niezwykłe lub trudne słowa albo
wyrażenia, wyjaśnij je, zanim będzie przeczytany fragment.
Jeśli ktoś w grupie ma trudności z czytaniem, poproś o ochot-
nika, zamiast czytać po kolei. Pracuj indywidualnie z tymi,
którzy mają problemy z czytaniem tak, aby w końcu mogli być
przygotowani do pomyślnego przeczytania danego fragmentu.

Używaj pomocy do studiowania, znajdujących się
w pismach świętych

Prezydent Howard W. Hunter powiedział: „Powinniśmy
mieć Kościół pełen kobiet i mężczyzn, którzy gruntownie znają
pisma święte, którzy robią w nich odsyłacze i zaznaczają je,
którzy przygotowują lekcje i przemówienia w oparciu o Topical
Guide i którzy opanowali mapy, Bible Dictionary oraz inne
pomoce, które zawarte są w tym wspaniałym zestawie podsta-
wowych pism świętych. Oczywiście zawarte jest tam więcej, niż
jesteśmy w stanie szybko opanować. Na pewno pole pism świę-
tych ‚dojrzało już do zbioru’” (Eternal Investments [przemó-
wienie skierowane do nauczycieli religii, 10 lutego 1989], 2–3).

Przewodnik do pism świętych
Przewodnik do pism świętych zawiera wybrane ważne frag-

menty z pism świętych oraz informacje wyjaśniające. Materiał
ten ułożony jest w krótkie artykuły na ponad 1.000 tematów,
dotyczących pism świętych, wypisanych alfabetycznie. Tematy
zawierają doktryny, zasady, ludzi oraz miejsca, znajdujące się
w podstawowych pismach świętych. Jest to wspaniałe źródło,
służące do odpowiedzi na pytania, przygotowania i wzboga-
cania przemówień i lekcji oraz indywidualnego i rodzinnego
studiowania pism świętych.

Przypisy i odsyłacze
Strony z tekstem pism świętych zazwyczaj zawierają przypisy.

W zestawie, składającym się z trzech pism świętych, przypisy
zawierają kilka rodzajów informacji. Na przykład, zawierają
alternatywne hebrajskie (hebr.) tłumaczenie wybranych słów.
Zawierają odsyłacze do Przewodnika do pism świętych. Mogą
również zawierać wytłumaczenie idiomów oraz trudnych
konstrukcji. Przypisy z adnotacją „jst” to wyjątki z natchnio-
nego tłumaczenia Biblii, dokonanego przez Józefa Smitha.
Hasła, dotyczące Tłumaczenia Józefa Smitha, pojawiają się
w specjalnym rozdziale w Przewodniku do pism świętych.

Najbardziej powszechnym rodzajem przypisów są odsyłacze
do innych fragmentów z pisma świętego, znajdujących się
w podstawowych pismach świętych. Te dodatkowe fragmenty
często wyjaśniają lub dodają pewne uwagi do fragmentów,
które czytasz.

Kiedy uczysz fragmentu z pisma świętego, możesz skorzystać
z przypisów i odsyłaczy, aby pomóc uczniom w lepszym
zrozumieniu fragmentu.

Nagłówki do rozdziałów i paragrafów
Nagłówek dostarcza ogólnego spojrzenia na rozdział czy

paragraf, który po nim następuje. Może zawierać informację
dotyczącą doktryny, kontekstu historycznego lub ludzi. Na
przykład, nagłówek do 2 Nefi 27 wyjaśnia, że rozdział ten
jest podobny do Księgi Izajasza 29 oraz że zawiera proroctwo,
dotyczące ujawnienia Księgi Mormona.

Możesz zechcieć poprosić uczniów, aby zaznaczyli frag-
menty z pisma świętego według tego, co jest najważniejsze
w nagłówku do rozdziału czy paragrafu. Na przykład, główne
zasady w Słowie Mądrości opisane są w nagłówku do Nauk
i Przymierzy 89. Możesz poprosić uczniów, by przeczytali te
zasady w nagłówku, a następnie zakreślili je w tekście pisma
świętego.

Możesz zechcieć poprosić uczniów, aby po cichu przeczytali
nagłówki do rozdziału lub paragrafu, zanim skomentują
wybrane fragmenty z pism świętych. Może to pomóc w popra-
wnym zrozumieniu kontekstu pism świętych.

Strony wprowadzające
Każde z podstawowych pism świętych posiada strony wpro-

wadzające, które zawierają pożyteczne informacje, dotyczące
celu i pochodzenia księgi. Na przykład, strony wprowadzające
do Księgi Mormona zawierają świadectwo Józefa Smitha i
innych oraz informacje o pochodzeniu księgi. Strony wprowa-
dzające do Nauk i Przymierzy wyjaśniają, w jaki sposób
otrzymano i zebrano objawienia, znajdujące się w tej księdze.

Materiał ten może być użyty do nauczania tła, historii,
chronologii oraz organizacji pism świętych. Z wykorzystaniem
materiału z tych stron można poprowadzić całe lekcje. Na
przykład, wprowadzenie wyjaśniające do Nauk i Przymierzy
zawiera krótki przegląd Przywrócenia ewangelii oraz listy
odsyłaczy do pisma świętego, odnoszących się do tego tematu.

Mapy
Przewodnik do pism świętych zawiera mapy miejsc i

obszarów z pism świętych, które są ważne w historii Kościoła.
Znając geografię omawianych ziem, uczniowie mogą lepiej
zrozumieć wydarzenia opisane w pismach świętych.

Zaznaczanie w piśmie świętym oraz notatki 
na marginesie

Pomocnym jest zaznaczanie w pismach świętych, zakreślanie
wersów historii, tematów i zasad tak, by łatwiej było je odna-
leźć. Może to być porównane do osobistego systemu segrego-
wania. Kiedy nauczasz, możesz zachęcać uczniów, aby zazna-
czali w swoich pismach świętych, mówiąc coś takiego: „Ten
werset zawiera ważną zasadę. Możecie zechcieć ją zaznaczyć.”

Nie ma jednego systemu zaznaczania w pismach świętych.
System zaznaczania powinien odzwierciedlać osobiste podejście
do studiowania pism świętych. Jeśli nauczasz dorosłych czy
młodzież, możesz rozważyć to, by poprosić niektórych uczniów
o podzielenie się metodami, jakich używają.
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Poniżej wymienione są metody zaznaczania w pismach
świętych, choć nie ograniczają się jedynie do nich:

� Zacienianie, podkreślanie, branie w nawiasy lub obramo-
wanie całego wersetu lub zestawu wersetów ołówkiem lub
kolorowym markerem.

� Podkreślanie jedynie kluczowych słów w każdym wersecie
fragmentu pisma świętego. Tworzy to podkreśloną wersję
rozdziału lub paragrafu, dzięki której możesz szybko
przeglądać materiał, aby dostrzec jego główne idee.

� Zakreślanie lub podkreślanie kluczowych słów oraz
łączenie ich prostymi liniami z tymi, które są z nimi
blisko związane.

� Zaznaczanie całego wersetu lub zestawu wersetów i łączenie
kluczowych słów z tym fragmentem.

� Zauważenie, kiedy wspomniana jest jakaś seria związanych
ze sobą punktów i ponumerowanie ich w samym tekście
lub na marginesie.

Łączenie fragmentów pisma świętego
Większość zasad ewangelii wyrażona jest w wielu różnych

fragmentach pisma świętego, przy czym każdy fragment
dostarcza własnych spostrzeżeń. Możesz zyskać bardziej kom-
pletne zrozumienie jakiejś zasady, kiedy studiujesz na ten
temat różne fragmenty. Jednym ze sposobów jest stworzenie
listy fragmentów na jakiś temat, a następnie zapisanie tej listy

w swoich pismach świętych. W zależności od tematu, lista
może być długa lub ograniczona do dwóch lub trzech klu-
czowych wersetów. Metoda ta, zwana łączeniem fragmentów
z pisma świętego, może być cennym narzędziem w studio-
waniu pism świętych i nauczaniu ich. Możesz połączyć listę
fragmentów z pisma świętego w następujący sposób:

Na marginesie, obok każdego fragmentu z pisma świętego,
zapisz odsyłacz do następnego fragmentu z twej listy. Konty-
nuuj zapisywanie do czasu, aż dotrzesz do ostatniego frag-
mentu. Obok ostatniego fragmentu zapisz odsyłacz do pierw-
szego. Wówczas możesz rozpocząć w każdym punkcie listy
i kontynuować przez całą sekwencję do czasu, aż przeczytasz
wszystkie fragmenty.

Możesz zechcieć rozwinąć niektóre listy, które powinny być
uzupełnione o pewne sekwencje, aby dostarczyć bardziej kom-
pletnego zrozumienia danego tematu. Aby zawsze wiedzieć,
gdzie rozpoczyna się taka sekwencja, możesz zapisać odsyłacz
do pierwszego fragmentu w nawiasach pod każdym z następ-
nych odsyłaczy. Albo możesz zapisać tylko odsyłacz do pierw-
szego fragmentu przy każdym innym fragmencie, a na stronie,
gdzie pojawia się pierwszy fragment, możesz zapisać całą listę.

Notatki na marginesie
Robienie notatek na marginesie swoich pism świętych może

być cennym sposobem personalizacji pism świętych. Takie
notatki dostarczają sposobu zapisywania wrażeń, rozpozna-
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wania odsyłaczy, które są dla ciebie ważne oraz zapisywania
sposobu, w jaki możesz stosować fragment z pisma świętego
w swoim codziennym życiu.

Możesz zechcieć zachęcić uczniów, aby robili notatki
na marginesie. Możesz powiedzieć coś takiego: „Chciałbym
podzielić się z wami pewną myślą na temat tego rozdziału.
Mam ją zapisaną na marginesie” lub „Oto wspaniały fragment
na temat pokuty. Możecie zechcieć zapisać słowo pokuta na
marginesie.”

Propozycje wykorzystania pism świętych
do uczenia dzieci

Możesz błogosławić życie dzieci, pomagając im zaznajomić
się z językiem pism świętych. Kiedy uczysz dzieci, powinieneś
często używać pism świętych i znaleźć sposób, który umożliwi
dzieciom zaznajomienie się z używaniem pism świętych. Oto
przykłady tego, co możesz zrobić:

� Pomóż dzieciom zapoznać się z nazwami i porządkiem ksiąg
w pismach świętych.

� Pomóż dzieciom zrozumieć język pism świętych. Kiedy
razem czytacie pisma święte, wyjaśniaj znaczenie ważnych

słów. Pomóż dzieciom w wymowie trudnych słów i imion.
Niech posłuchają pewnych słów, wyrażeń i idei.

� Kiedy chcesz, aby dzieci odnalazły pewien fragment pisma
świętego,podaj imnumerstrony,gdzieznajdujesię fragment,
tak jak i odsyłacz.

� Podziel się opowiedzianą własnymi słowami historią z pisma
świętego. Pomóż uczniom wyobrazić sobie wydarzenia i
ludzi, kiedy opisujesz, co się stało (zobacz „Historie”, strony
162–164). Następnie przeczytaj na głos kluczowe fragmenty
z pisma świętego.

� Niech dzieci czytają na głos fragmenty z pism świętych.
Bądź świadom możliwości dzieci i pomóż każdemu z nich
brać pomyślny udział w lekcji.

� Jeśli dzieci są zbyt małe, aby czytać, poproś je, aby patrzyły,
jak czytasz fragment pisma świętego i wskazywały
słowa. Możesz również poprosić starsze dzieci, aby pomogły
młodszym w odnalezieniu i czytaniu pism świętych.

� Niech dzieci czytają opowieści pisma świętego z ilustro-
wanych książek z historiami z pism świętych, wydawanych
przez Kościół takich, jak Czytanka z Księgi Mormona.
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� Pomóż dzieciom przedyskutować opowieści z pisma świę-
tego. Naucz je zadawać pytania, kiedy czytają, takie jak:
„Co się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Kto mówi? W jaki
sposób ma to zastosowanie w moim przypadku?”

� Używaj metod, opisanych w części F tej książki (strony
157–183). Na przykład przedstawiając historię z pism świę-
tych, możesz używać tablicy flanelowej, prostych ilustracji
na tablicy lub obrazków, narysowanych przez dzieci. Możesz

zechcieć, aby dzieci powtórnie opowiedziały historię
z pisma świętego lub zaśpiewały pieśni, które odnoszą się
do poszczególnych fragmentów z pism świętych.

� Na koniec niektórych lekcji w Organizacji Dzieci, zamiesz-
czona jest część zwana „Sugerowany materiał do czytania
w domu”. Poproś dzieci o przeczytanie wspomnianych
fragmentów z pism świętych ze swoimi rodzinami.
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ZACH¢å DO PILNEGO UCZENIA SI¢

Każdy z nas jest odpowiedzialny za pilne uczenie się ewangelii. 

W różnym czasie mamy również przywilej służyć jako nauczyciele – aby natchnąć

i pomóc innym w ich obowiązku uczenia się ewangelii.

Udzielamy tej ważnej służby, czyniąc wszystko, co możemy, aby:

1. Wzbudzić i utrzymać zainteresowanie tych, których uczymy.

2. Zachęcić ich do aktywnego udziału w lekcjach.

3. Pokazać im, w jaki sposób żyć według prawd, jakich się uczą.

Mamy to czynić z miłością i mocą Ducha. Oznacza to, że powinniśmy skupić

się nie tyle na naszym przedstawieniu, ile na tym, w jaki sposób pomóc

innym pilnie uczyć się ewangelii i wiernie żyć według niej.
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Każdy jest odpowiedzialny za uczenie się ewangelii
W liście dotyczącym studiowania ewangelii, Starszy Bruce

R. McConkie napisał: „Teraz wyciągnijmy. . . wniosek, że
będziemy mieć ważny obowiązek, wpływający na nasze wieczne
zbawienie. Jest to fakt, że każda osoba musi uczyć się doktryn
ewangelii sama dla siebie. Nikt nie może zrobić tego za nią.
Każda osoba jest sama, jeśli chodzi o uczenie się ewangelii;
każdy ma dostęp do tych samych pism świętych i ma prawo do
przewodnictwa tego samego Ducha Świętego; każdy musi
płacić cenę, ustaloną przez Boską Opatrzność, jeśli ma zdobyć
perłę wielkiej wartości.

Ta sama zasada rządzi zarówno uczeniem się prawdy, jak
i życiem w harmonii według jej standardów. Nikt nie może
odpokutować za kogoś innego i w imieniu kogoś innego; nikt
nie może przestrzegać przykazań w miejsce kogoś innego i
zamiast kogoś innego; nikt nie może być zbawiony w imieniu
kogoś innego. I nikt nie może zdobyć świadectwa lub iść
naprzód w świetle i prawdzie do wiecznej chwały za kogoś
innego, poza sobą. Zarówno wiedza o prawdzie, jak i błogosła-
wieństwa, które przychodzą do tych, którzy podporządkowują
się prawdziwym zasadom, są sprawami osobistymi. I tak
samo, jak sprawiedliwy Bóg oferuje to samo zbawienie każdej
duszy, która żyje według tych samych praw, tak oferuje to
samo zrozumienie Jego wiecznych prawd wszystkim, którzy
zapłacą cenę poszukiwacza prawdy.

Kościelny system zdobywania wiedzy o ewangelii jest
następujący:

a. Odpowiedzialność zdobycia wiedzy o prawdzie własnym
wysiłkiem spoczywa na każdej osobie.

b. Następnie rodziny powinny uczyć członków swej rodziny.
Rodzicom nakazano, by wychowywali swe dzieci w świetle
i prawdzie. Dom powinien być głównym centrum nauczania
w życiu Świętego w Dniach Ostatnich.

c. Aby pomóc rodzinom i poszczególnym osobom, Kościół,
jako pełnomocnik służby, dostarcza wielu sposobności do
nauczania i uczenia się. Nakazano nam, aby ‚nauczać jeden
drugiego doktryny królestwa’ (NiP 88:77). Dokonuje się tego
na spotkaniach sakramentalnych, na konferencjach i innych
spotkaniach, przez nauczycieli domowych, na lekcjach kapłań-
stwa i organizacji pomocniczych, poprzez seminaria i instytuty
oraz poprzez Kościelny System Edukacji” („Finding Answers

to Gospel Questions”, w Charge to Religious Educators,
3-ie wyd. [1994], 80).

Rola nauczyciela w pomaganiu uczenia się ewangelii
Wiedząc, że poszczególne osoby są odpowiedzialne za ucze-

nie się ewangelii, możemy zapytać, jaka jest rola nauczycieli.
Jest nią pomaganie poszczególnym osobom w powzięciu
odpowiedzialności za uczenie się ewangelii – aby pobudzić ich
pragnienie studiowania, zrozumienia i życia według ewangelii
oraz pokazać im, jak to robić.

Siostra Virginia H. Pearce, która służyła jako pierwsza dorad-
czyni w generalnym prezydium Organizacji Młodych Kobiet,
powiedziała:

„Celem nauczyciela jest coś więcej, niż jedynie wygło-
szenie wykładu o prawdzie. Celem jest zaproszenie Ducha
i wykorzystanie technik, które podniosą możliwość tego,
by uczniowie odkryli prawdę [oraz] aby byli motywowani do
zastosowania jej. . . . 

. . . Wyobraźcie sobie setki tysięcy klas każdej niedzieli,
w których nauczyciel rozumie, że ‚za proces uczenia się odpo-
wiada uczeń. Zatem uczeń ma być poruszony do działania.
Kiedy nauczyciel staje w świetle jupitera, staje się gwiazdą
przedstawienia, mówi tylko on i na inne sposoby przejmuje
wszystkie zajęcia, jest niemal pewne, że przeszkadza w uczeniu
się członkom klasy’ [Asahel D. Woodruff, Teaching the Gospel
(1962), 37].

Zdolny nauczyciel nie zastanawia się: ‚Co ja powinienem
robić dzisiaj w klasie?’, lecz pyta: ‚Co moi studenci będą robić
dzisiaj w klasie?’; nie: ‚Czego będę dzisiaj nauczał?’, ale raczej:
‚Jak pomogę moim studentom odkryć to, co oni powinni
wiedzieć?’ [Nauczanie ewangelii: Podręcznik dla nauczycieli
i przywódców KSE (1994), 13]. Zdolny nauczyciel nie chce,
aby studenci, którzy opuszczają klasę, rozmawiali o tym, jaki
to wspaniały i niezwykły jest nauczyciel. Taki nauczyciel chce,
aby studenci, opuszczający klasę, mówili o tym, jaka wspaniała
jest ewangelia” (w Conference Report, paź. 1996, 13–14 lub
Ensign, list. 1996, 12).

Nauczyciele, którzy rozumieją swój prawdziwy obowiązek,
szanują wolną wolę każdej osoby, którą uczą. Radują się, kiedy
ci, których uczą, sami studiują pisma święte, dla siebie odkry-
wają zasady ewangelii i przyczyniają się do istotnego udziału
w dyskusjach. Nauczyciele odnoszą największy sukces, kiedy

13
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uczniowie pilnie studiują i wzrastają w ewangelii oraz otrzymują
siłę od Boga.

Wspaniali nauczyciele nie przypisują sobie tego, że nauczyli
czegoś i przyczynili się do wzrostu tych, których uczyli. Podob-
nie jak ogrodnicy, którzy sadzą i uprawiają rośliny, starają się
oni stworzyć najlepsze możliwe warunki dla procesu uczenia
się. Wówczas dziękują Bogu, kiedy widzą wzrost tych, których
uczą. Paweł napisał: „A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś,
ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost” (1 List do
Koryntian 3:7).

Zachęcanie do samodzielności w procesie uczenia się
Następujące propozycje mogą pomóc ci, kiedy będziesz

zachęcał innych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za
nauczenie się ewangelii:

� Kultywuj własny entuzjazm wobec studiowania pism
świętych oraz nauk proroków w dniach ostatnich. Twój
entuzjazm może natchnąć tych, których uczysz, by
podążali za twoim przykładem.

� Kiedy uczysz, zawsze zwracaj uwagę na pisma święte i nauki
proroków w dniach ostatnich. To pomoże członkom docenić
bogactwo i znaczenie słowa Bożego.

� Zadawaj pytania, które wymagają od uczniów odnalezienia
odpowiedzi w pismach świętych i naukach proroków
w dniach ostatnich. Podczas gdy nieraz dobrze jest zapytać
uczniów, co myślą na dany temat, często lepiej jest zapytać
o to, czego uczą o tym pisma święte i prorocy w dniach
ostatnich.

� Pokaż uczniom, w jaki sposób korzystać z pomocy do
studiowania, znajdujących się w pismach świętych. Pisma
święte mogą zdawać się przytłaczające dla niektórych,
szczególnie dla tych, którzy są relatywnie niedoświadczeni
w Kościele. Możesz pomóc, nauczając ich, w jaki sposób
korzystać z przypisów, Przewodnika do pism świętych,
wyjątków z Tłumaczenia Józefa Smitha oraz map (zobacz
„Nauczanie z pism świętych”, strony 54–59, by poznać
poszczególne pomysły). Osoby, które uczą się, w jaki sposób
korzystać z tych pomocy do studiowania, zdają się bardziej
wierzyć w swe zdolności do studiowania pism świętych.

� Zadawaj prace, które wymagają studiowania pism świętych
i nauk proroków w dniach ostatnich. Rozważ zakończenie
lekcji przez zadanie pytania lub zadanie pracy, które wyma-

gają od obecnych badania pism świętych i nauk proroków
w dniach ostatnich. Nawet małe dzieci mogą dostać tego
rodzaju zadanie. Na przykład, po lekcji dotyczącej modlitwy,
możesz poprosić dzieci, aby przeczytały z rodzicami
opowieść z pisma świętego lub przemówienie z konferencji
generalnej, dotyczące modlitwy.

� Pomóż uczniom zrozumieć, że ludzie w pismach świętych
byli prawdziwymi osobami, które doświadczały prób
i radości w swych wysiłkach służenia Panu. Pisma święte
stają się żywe, kiedy pamiętamy, że prorocy i inni ludzie
z pism świętych doświadczyli wielu takich samych rzeczy,
których my doświadczamy.

� Pokaż uczniom, w jaki sposób odnaleźć odpowiedzi na
wyzwania życia w pismach świętych oraz naukach
proroków w dniach ostatnich. Na przykład, możesz pomóc
im korzystać z Przewodnika do pism świętych lub indeksu
w konferencyjnych wydaniach czasopism kościelnych,
aby znaleźć radę na taki temat, jak pocieszenie, pokuta,
przebaczenie, objawienie lub modlitwa.

� Otwarcie zachęcaj tych, których uczysz, do studiowania pism
świętych i nauk proroków w dniach ostatnich. Niektórzy
nigdy nie zrozumieją obowiązku uczenia się ewangelii.
Niektórzy zapominają. Pewien biskup wspomniał, że pew-
nego razu brał udział w spotkaniu szkoleniowym Organi-
zacji Dzieci, gdzie wyzwaniem było studiowanie każdego
dnia pism świętych. Bezpośrednim skutkiem tego doświad-
czenia było to, że w ciągu następnych 13 lat stracił tylko
jeden dzień studiowania. Powiedział on, że to studiowanie
zmieniło jego życie.

� Składaj świadectwo o Zbawicielu, jako centrum wszystkiego,
o czym uczą pisma święte i prorocy w dniach ostatnich.
Bądź szczególnie dzielny w składaniu swego świadectwa
o Zbawicielu. Kiedy ci, których uczysz, zobaczą Zbawiciela
w pismach świętych i naukach proroków w dniach ostatnich,
wzrośnie ich pragnienie studiowania oraz wzmocnione
zostaną ich świadectwa.

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat pomagania poszczególnym

osobom w powzięciu odpowiedzialności za uczenie się
ewangelii, zobacz lekcję 5 w Kursie nauczania ewangelii
(strony 208–212).
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PROWADZENIE DYSKUSJI

14

Znaczące dyskusje są podstawą większości
nauczania ewangelii. Zapraszamy wpływ
Ducha, kiedy uczymy się nawzajem ewangelii
i zwracamy pełną szacunku uwagę na siebie
nawzajem.

Dyskusje mogą przynieść wyniki, które
rzadko pojawią się bez nich. Na przykład mogą:

� Przyczyniać się do pilnego uczenia się.
Poprzez dobrze poprowadzone dyskusje
wzrasta zainteresowanie i uwaga uczniów.
Każda obecna osoba może być zachęcona
do tego, by aktywnie zaangażować się
w proces uczenia się. Kiedy ty oraz ci,
których uczysz, zadajecie pytania, razem
badacie pisma święte i słuchacie się nawza-
jem, wówczas wszyscy obecni będą mogli
zdobyć umiejętności i motywację, które
pomogą w indywidualnym studiowaniu
ewangelii.

� Zachęcać do jedności pośród tych, których
uczysz. Kiedy dzielą się oni swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz
słuchają i z szacunkiem odpowiadają sobie
nawzajem, stają się bardziej zjednoczeni
i tworzą pozytywną atmosferę, sprzyjającą
uczeniu się.

� Zwiększyć zrozumienie. Dobre dyskusje
są czymś więcej niż przyjacielskimi rozmo-
wami, w czasie których dzielimy się opi-
niami. Rozszerzają i pogłębiają zrozumienie
każdego uczestnika, odnośnie zasad
ewangelii.

� Zredukować nieporozumienie. Komentarze
uczniów demonstrują, w jaki sposób
rozumieją oni nauczane zasady. Może to
pomóc ci poznać, kiedy potrzebne
jest dalsze rozwijanie, podkreślanie lub
powtórzenie poszczególnych zasad.

Propozycje prowadzenia dyskusji

Korzystaj z pytań
Pytania mogą zachęcić obecnych do

udziału w dyskusjach. Mogą pomóc uczniom
zrozumieć zasadę, głębiej o niej pomyśleć
i odnieść ją do swojego życia. Mogą sprawić,
że uczniowie zwrócą się do pism świętych
po odpowiedzi.

Większość podręczników lekcyjnych
dostarcza pytań do rozpoczęcia i poprowadze-
nia dyskusji. Możesz wykorzystać te pytania
i przygotować własne. Zadawaj pytania, które
zachęcają do przemyślanych komentarzy i
pomogą osobom prawdziwie rozważyć ewan-
gelię. (Po dodatkową pomoc zobacz „Nauczanie
z wykorzystaniem pytań”, strony 68–70.)

Wybierz metody nauczania,
które powiążą dyskusje z lekcjami

Gdy już zaplanujesz pytania, zapytaj siebie:
„Co jeszcze mogę zrobić? Jakich metod mogę
użyć, aby wzbogacić dyskusję?” Możesz wyko-
rzystać różne metody nauczania, aby rozpocząć
i poprowadzić dyskusje. Na przykład, możesz
rozpocząć lekcję, opowiadając historię, używa-
jąc pomocy dydaktycznej lub śpiewając razem
hymn i prosząc obecnych, by patrzyli w hymn
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie.

Bądź wrażliwy na wpływ, jaki Duch
ma na obecnych

Duch Święty może podszepnąć jednemu
lub więcej uczniom, by podzielili się spostrze-
żeniami, których inni potrzebują usłyszeć.
Bądź otwarty na podszepty, jakie otrzymujesz,
by poprosić o odpowiedź szczególnych ludzi.
Możesz nawet mieć wrażenie, że masz poprosić
osobę, która nie zgłasza się do wyrażenia
swojego punktu widzenia.

Znajdź możliwości, by każdy wziął
udział w lekcji

Ci, których uczysz, odniosą korzyść z udziału
każdej osoby. Jednakże możesz zauważyć, że
prosisz o komentarze tylko tych, którzy pod-
noszą ręce. Czasami ludzie decydują się na to,
by nie brać udziału, ponieważ nie mają zdania
na dany temat lub wolą dać innym szansę
mówienia. Albo mogą bać się tego, iż się mylą
lub mogą myśleć, że nie potrafią wypowiadać
się tak dobrze, jak inni. Mogą czuć, że nie są
akceptowani przez grupę.
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Bądź wrażliwy i pełen modlitwy, kiedy zastanawiasz się nad
każdą osobą. Możesz zdecydować, że poprosisz o opinię na
jakiś temat, zamiast zadawać rzeczowe pytanie, na które dana
osoba może nie znać odpowiedzi. Na przykład zamiast pytać:
„Jakie dary Ducha wymienia Paweł w 1 Liście do Koryntian?”,
możesz zapytać: „Jak sądzisz, dlaczego miłość jest najwięk-
szym ze wszystkich darów Ducha?” Możesz poprosić kogoś,
aby przygotował krótką prezentację na lekcję; możesz nawet
pomóc tej osobie w przygotowaniu. Możesz zechcieć najpierw
zaprzyjaźnić się z niektórymi osobami, dać im poznać, że
cenisz to, co mówią.

Utrzymuj skupienie na lekcjach
Czasami uczniowie dzielą się ideami, które nie odnoszą

się do lekcji. Jeśli czujesz, że komentarz zakłóca lekcję, możesz
sprowadzić dyskusję z powrotem na główne punkty lekcji,
mówiąc coś takiego: „Jest to interesująca obserwacja, ale sądzę,
że przechodzimy na inny obszar. Czy możemy zostawić tę
dyskusję na później i powrócić do pierwotnego pytania?” Lub
możesz powiedzieć: „Nie sądzę, że jestem dziś przygotowany
na rozmowę na ten temat. Być może innym razem możemy
przedyskutować ten pomysł”.

Czasami może się zdarzyć, że nie będziesz znał odpowiedzi
na jakieś pytanie. Jeśli tak się stanie, po prostu powiedz, że
nie wiesz. Możesz zechcieć powiedzieć, że postarasz się znaleźć
odpowiedź. Albo możesz zechcieć poprosić uczniów, by oni
poszukali odpowiedzi, rezerwując dla nich czas na innej lekcji,
aby zdali sprawozdanie z tego, czego się dowiedzieli.

Utrzymuj porządek
Czasami niektórym uczniom może zależeć na skomento-

waniu jakiejś idei. Zachęć ich, aby podnosili ręce, kiedy chcą
coś skomentować i aby czekali, aż ich poprosisz. Zwróć uwagę,
jak wiele mogą nauczyć się od siebie nawzajem i poproś ich,
by z szacunkiem słuchali pomysłów innych.

Od czasu do czasu jakaś osoba może przeszkadzać w lekcji,
kłócąc się z tobą i innymi, mówiąc bez szacunku lub podnosząc
kontrowersyjne kwestie. Taka osoba wprowadza ducha sporu,
który utrudnia nauczanie i może osłabić wiarę niektórych osób.
Po propozycje dotyczące tego, w jaki sposób pracować z takimi
osobami, zobacz „Pomaganie tym, którzy przeszkadzają”,
strony 84–87.

Nie mów zbyt dużo
Nauczyciele, którzy dają wykład przez większość czasu lub

odpowiadają sobie na każde pytanie, mają zwyczaj zniechę-
cania uczniów do brania udziału. Powinieneś uważać, aby nie
mówić więcej, niż jest to konieczne lub aby nie wyrażać
zbyt często swojej opinii. Takie działania mogą spowodować,
że uczniowie stracą zainteresowanie. Pomyśl o sobie jako
o przewodniku w podróży, odbywającej się po obszarze nauki,
który udziela właściwych komentarzy, aby utrzymać na dobrej
ścieżce tych, których uczy.

Twoją główną troską powinno być pomaganie innym
w uczeniu się ewangelii, a nie przygotowywanie robiących
wrażenie prezentacji. Wchodzi w to dostarczanie uczniom
możliwości uczenia się nawzajem. Kiedy jakaś osoba zadaje
pytanie, rozważ poproszenie innych o odpowiedź, zamiast
odpowiadać samemu. Na przykład, możesz powiedzieć:
„Jest to interesujące pytanie. Co o tym myśli reszta klasy?”
lub „Czy ktoś pomoże odpowiedzieć na to pytanie?”

Nie kończ dyskusji zbyt wcześnie
Uważaj, aby dobrej dyskusji nie kończyć zbyt wcześnie

z zamiarem przedstawienia całego materiału, jaki przygotowałeś.
Chociaż ważne jest, aby omówić materiał, ważniejsze jest
pomóc uczniom poczuć wpływ Ducha, odpowiadać na ich
pytania, powiększyć ich zrozumienie ewangelii oraz pogłębić
ich zaangażowanie w przestrzeganie przykazań.

Słuchaj
Uczyń każdy wysiłek, aby szczerze słuchać komentarzy

uczniów. Twój przykład zachęci ich do uważnego słuchania
siebie nawzajem. Jeśli nie rozumiesz czyjegoś komentarza,
zadaj pytanie. Możesz powiedzieć: „Nie jestem pewien,
czy rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić to jeszcze raz?” albo
„Czy mógłbyś podać mi przykład tego, co masz na myśli?”
(Po dodatkową pomoc, zobacz „Słuchanie”, strony 66–67.)

Uznanie udziału każdego uczestnika
Możesz pomóc tym, których uczysz, aby poczuli się pewniej

w związku z ich zdolnością do udziału w dyskusji, jeśli pozy-
tywnie zareagujesz na każdy szczery komentarz. Na przykład,
możesz powiedzieć: „Dziękuję za twą odpowiedź. Była bardzo
przemyślana” lub „Cóż za dobry pomysł! Nigdy o tym nie
myślałem w ten sposób” albo „To bardzo dobry przykład” lub
„Doceniam wszystko, co dzisiaj powiedzieliście”.

Nigdy nie wyśmiewaj i nie krytykuj żadnego pytania lub
komentarza, ale okazuj uprzejmość i miłość, kiedy robisz wszy-
stko, co w twej mocy, aby zareagować. Kiedy ludzie czują, że
docenia się ich komentarze, będą bardziej otwarcie dzielili się
swoimi doświadczeniami, uczuciami i świadectwami (zobacz
„Nauczanie innych,byprzyczyniali siędoatmosferysprzyjającej
uczeniu się”, strony 77–78; „W jaki sposób nauczyciele mogą
przyczynić się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się”, strony
79–81).

Wybawiaj uczniów, którzy dają niepoprawne odpowiedzi
Czasami ktoś może powiedzieć coś, co jest niepoprawne.

Możesz wybawić ucznia podobną reakcją: „Nigdy nie myślałem
o tym w ten sposób”. Lub możesz powiedzieć: „Być może masz
na myśli coś innego” albo „Cieszę się, że podniosłeś tę kwestię”.
W niektórych przypadkach możesz wziąć na siebie odpowie-
dzialność za niepoprawną odpowiedź. Na przykład możesz
powiedzieć: „Chyba nie zbyt jasno się wyraziłem, nieprawdaż?
Przepraszam”.
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Kończenie dyskusji
Ważnym jest kończenie dyskusji we właściwym czasie.

Wiele z ducha podnoszącej dyskusji gubi się, kiedy trwa ona
zbyt długo. Pomóc ci mogą następujące propozycje:

� Zarządzaj czasem. Wiedz, kiedy lekcja powinna się skończyć.
Daj sobie wystarczającą ilość czasu na podsumowanie tego,
co było powiedziane oraz na złożenie świadectwa.

� Daj uczniom limit czasu. Możesz powiedzieć coś takiego:
„Mamy czas tylko na dwa komentarze”. Lub możesz powie-
dzieć: „Posłuchamy jeszcze jednego komentarza, a później
zakończę ostatnią myśl”.

Poza zakończeniem dyskusji we właściwym czasie, ważne
jest, by zakończyć dyskusję we właściwy sposób. Kiedy zakoń-
czysz dyskusję, podziękuj uczniom za udział. Wówczas pod-
sumuj główne punkty, które omówiłeś podczas dyskusji lub
poproś o zrobienie tego kogoś innego. Podkreśl omawiane
zasady ewangelii. Przejrzyj każde nowe spostrzeżenie, wynika-
jące z dyskusji i zachęć tych, których uczysz, do użycia głęb-
szego zrozumienia w zastosowaniu zasad w ich życiu. Kiedy
Duch ci tak podszeptuje, złóż swoje świadectwo lub poproś
kogoś innego, by to zrobił.
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Słuchanie jest wyrazem miłości. Często
wymaga poświęcenia. Kiedy prawdziwie
słuchamy innych, często rezygnujemy z tego,
co chcemy powiedzieć, aby inni mogli
wyrazić siebie.

W jaki sposób uważne słuchanie może
pomóc tym, których uczysz

Jako nauczyciel możesz zrobić wiele
dobrego poprzez słuchanie. Kiedy słuchasz,
koncentrujesz swe nauczanie na potrzebach
i zainteresowaniach innych osób. Demon-
strujesz szacunek dla ich idei, opinii oraz
doświadczeń. Pokazujesz, że troszczysz się
o nich indywidualnie. Kiedy zobaczą, że
ich spostrzeżenia są dla ciebie ważne, jest
bardziej prawdopodobne, że:

� Będą otwarci i entuzjastycznie nastawieni.

� Będą dzielić się myślami i doświadczeniami.

� Będą się pilnie uczyć.

� Będą żyli według tego, czego się nauczyli.

Niektórzy mogą przypuszczać, że uważne
słuchanie jednego członka grupy oznacza
ignorowanie pozostałych, a czyniąc tak, źle
się im przysłużymy. To nie jest tak. Uważne
słuchanie jednej osoby pomaga innym wie-
dzieć, że troszczysz się o poszczególne osoby.
A kiedy pojedynczo słuchasz członków
rodziny czy członków klasy, ustanawiasz dla
innych przykład, by robili to samo.

W jaki sposób uważne słuchanie może
pomóc tobie jako nauczycielowi

Twe uważne słuchanie pomoże tobie jako
nauczycielowi. Kiedy z miłością i szacunkiem
słuchasz komentarzy uczniów, będziesz mógł:

� Określić, jak aktywnie uczniowie są
zaangażowani w proces uczenia się.

� Określić, ile się nauczyli.

� Lepiej rozumieć ich potrzeby.

� Dostrzec i usunąć przeszkody, takie jak
niezadowolenie lub zaabsorbowanie
innymi rzeczami, które mogą ograniczyć
zdolności uczenia się.

� Lepiej zrozumieć pytania, które ich
niepokoją, tak byś mógł poprowadzić
ich do odpowiedzi.

� Poznać, kiedy kontynuować jakiś temat,
który jest dla nich ważny.

� Poznać, kiedy potrzebują możliwości
zabrania głosu.

� Zdecydować, kiedy powtórzyć szczególne
zasady lub podać więcej wyjaśnień.

� Poznać, kiedy przystosować prezentację
lekcji.

Słuchanie przyniesie również tobie
osobiście wiele korzyści. Kiedy słuchasz tych,
których uczysz, zobaczysz, że mają tobie
wiele do zaoferowania.

Propozycje skuteczniejszego słuchania
Skąd ci, których uczysz, wiedzą, że ich

słuchasz? Możesz zademonstrować, że ich
słuchasz poprzez okazanie wyrazu zaintereso-
wania. Możesz patrzeć na mówiącego, zamiast
w materiały lekcyjne lub na inne przedmioty
w klasie. Możesz zachęcić mówiącego, aby
wyraził swe myśli, nie przeszkadzając mu.
Możesz uniknąć przedwczesnego wchodzenia
w słowo z radą lub osądem. Kiedy rozumiesz,
o czym jest mowa, możesz to skomentować,
przez co okażesz swe zrozumienie. Kiedy nie
rozumiesz, możesz zadać pytania.

Rozważ następujące pomysły, kiedy starasz
się powiększyć swą zdolność do słuchania.

Zadawaj pytania
Następujące pytania mogą pokazać, że

interesują cię pomysły i uczucia każdej osoby.

� Czy możesz powiedzieć mi coś więcej na
ten temat?

� Jak się czułeś, kiedy to się stało?

� Nie jestem pewien, czy rozumiem?
Czy mówisz, że . . .?

� Czy zechciałbyś mi to wyjaśnić?

Pauza
Nie bój się ciszy. Ludzie często potrzebują

czasu, aby pomyśleć i odpowiedzieć na pytania
albo wyrazić to, co czują. Możesz zrobić krótką
pauzę po tym, jak zadałeś pytanie, po tym, jak
ktoś podzielił się jakimś duchowym doświad-
czeniem, albo kiedy jakaś osoba ma trudności
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z wyrażeniem tego, co chce powiedzieć. Bądź pewien, że dajesz
mówiącemu czas na zakończenie myśli, zanim ty zareagujesz.
Oczywiście nie powinieneś robić pauzy zbyt długiej, szczególnie
kiedy ktoś czuje się nieswojo lub czuje się, iż jest zmuszany do
mówienia.

Zwracaj uwagę na to, co mówi dana osoba
Czasami ludzie mają tendencję do myślenia nad tym, co

będą mówić, zamiast słuchać tego, co mówią inni. Upewnij się,
że naprawdę koncentrujesz się na mówiącym, aniżeli raczej
nad planowaniem swojej odpowiedzi.

Zwracaj uwagę na niewypowiedziane przesłania
mówiącego

Ludzie często komunikują swe uczucia przez sposób, w jaki
siedzą, wyraz twarzy, przez to, co robią ze swoimi rękami,
przez ton głosu i ruchy oczu. Te niewypowiedziane przesłania
mogą pomóc ci zrozumieć uczucia tych, których uczysz.

Powtórzenie tego, co mówi dana osoba
Po wysłuchaniu wypowiedzianych i niewypowiedzianych

przesłań możesz zechcieć powtórzyć to, co zrozumiałeś.
Własnymi słowami podsumuj przesłania, aby zobaczyć, czy
zrozumiałeś je poprawnie. Po tym, jak to zrobisz, możesz
zechcieć sprawdzić, pytając: „Czy to właśnie powiedziałeś?”
lub „Czy potrzebujemy porozmawiać jeszcze na ten temat?”
Kiedy to robisz, upewnij się, że nie mówisz tego w sposób
protekcjonalny.

Naucz uczniów, by słuchali się nawzajem
Przypomnij uczniom, że słuchanie jest jednym ze sposobów

okazywania miłości. Następujące propozycje mogą pomóc ci
zachęcić uczniów do słuchania się nawzajem:

� Po tym, jak jedna osoba odpowie na pytanie lub wypowie
jakieś spostrzeżenie, poproś innych, aby dodali coś do
komentarza lub wyrazili inną opinię.

� Kiedy ktoś zadaje pytanie, skieruj je do innej osoby, zamiast
samemu na nie odpowiadać. Na przykład możesz zapytać:
„Czy ktoś inny mógłby odpowiedzieć na to pytanie?”

� Poproś z wyprzedzeniem jedną lub więcej osób, by
przygotowały podsumowanie idei, które były poruszone
w czasie dyskusji.

Zbawiciel stale obserwował i słuchał tych, których uczył,
dostosowując swe nauki do dostrzeganych potrzeb. Na przykład
po nauczaniu Nefitów, powiedział: „Idźcie więc do swych
domów i rozważcie, co wam powiedziałem” (3 Nefi 17:3).
Jednakże, kiedy już miał ich opuszczać, „ponownie rozejrzał
się po rzeszy i widział, że mieli łzy w oczach i patrzyli na Niego
uparcie, jak gdyby prosząc, by pozostał z nimi trochę dłużej”
(3 Nefi 17:5). Dostrzegł ich potrzeby i pozostał z nimi dłużej,
by ich uczyć. Kiedy uważnie słuchasz i właściwie reagujesz na
tych, których uczysz, możesz pomóc sprostać ich potrzebom
odnośnie uczenia się ewangelii.
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Jezus Chrystus, Mistrzowski Nauczyciel,
często zadawał pytania, aby zachęcić ludzi do
rozważenia i zastosowania zasad, jakich nau-
czał (zobacz na przykład: Mateusz 16:13–15;
Łukasz 7:41–42; 3 Nefi 27:27). Jego pytania
wywoływały myśli, badanie duszy i zaangażo-
wanie.

Ogólne wskazówki dotyczące
przygotowania pytań

Wydawane przez Kościół podręczniki
lekcyjne proponują wiele pytań, które możesz
wykorzystać w czasie lekcji. Uważnie je prze-
czytaj, aby zdecydować, które najlepiej pomogą
tym, których uczysz. Możesz również przy-
gotować własne pytania. Kiedy zastanawiasz
się nad pytaniami, które masz użyć w trakcie
lekcji, zapytaj siebie: „Czy pomogą one
uczniom w zrozumieniu głównych idei lekcji?
Czy te pytania pomogą uczniom w zastoso-
waniu zasad ewangelii, które są nauczane?”

Następujące pomysły mogą pomóc ci
przygotować własne pytania.

Pytania, na które można odpowiedzieć
tak lub nie

Pytania, na które można odpowiedzieć
tak lub nie, mają ograniczone wykorzystanie
w nauczaniu ewangelii. Powinieneś używać
ich głównie w celu zdobycia zobowiązania
lub określenia, czy ktoś zgadza się lub nie
z jakąś rzeczą.

Pytania rzeczowe
Pytania rzeczowe używane są w celu

ustalenia podstawowych faktów z fragmentu
z pisma świętego, wydarzenia lub zasady
ewangelii. Mają specyficzne odpowiedzi.
Mogą pomóc uczniom w rozpoczęciu studio-
wania fragmentów z pisma świętego, zrozu-

mieniu głównych punktów, przejrzeniu idei
oraz przezwyciężeniu błędnego przekonania.
Na przykład:

� Jaka była natychmiastowa odpowiedź
Nefiego, kiedy jego bracia prosili go o wyba-
czenie im tego, iż związali go sznurami?

� Kiedy i gdzie został zorganizowany
Kościół?

Upewnij się, że nie zadajesz jedynie pytań
rzeczowych. Nie wymagają one zbytniego
myślenia i mogą zniechęcić tych, którzy nie
znają odpowiedzi. Kiedy używasz ich, powi-
nieneś ogólnie upewnić się, że informacje
konieczne do odpowiedzi na te pytania są
dostępne tym, których uczysz.

Zadając pytania rzeczowe, możesz każdemu
pomóc w rozpoczęciu dyskusji w tym samym
punkcie. Wówczas możesz zadać pytania, które
pobudzają do głębszego myślenia i pomagają
uczniom zauważyć, w jaki sposób zasady
ewangelii można zastosować w ich życiu.

Pytania, które pobudzają do głębszego
myślenia

Niektóre pytania zachęcają uczniów do
głębokiego przemyślenia znaczenia frag-
mentów z pisma świętego i zasad ewangelii.
Pytania te często rozpoczynają się od słów:
co, jak lub dlaczego. Nie można na nie odpo-
wiedzieć tak lub nie i zazwyczaj mają więcej
niż jedną poprawną odpowiedź. Na przykład:

� Jak sądzicie, dlaczego to objawienie
przyszło w tym czasie historii Kościoła?

� Czego ta historia może nauczyć nas
o tym, w jaki sposób Pan pomaga ludziom
w potrzebie?

� W jaki sposób zdefiniowałbyś wiarę?

� Co to znaczy być łagodnym?
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� W jaki sposób ten przedmiot jest podobny do zasady
ewangelii, jaką omawiamy? (To jest dobre pytanie, kiedy
pokazujemy pomoc dydaktyczną.)

� W jaki sposób reakcja Lamana i Lemuela różniła się od
reakcji Nefiego?

Kiedy zadajesz takie pytania, bądź otwarty na wszystkie
odpowiedzi (zobacz „Słuchanie”, strony 66–67). Zachęć
uczniów do rozważania fragmentów z pism świętych i zasad
ewangelii, które są omawiane oraz do wyrażania swoich myśli.
Nie próbuj zmuszać ich do podania jakichś szczególnych
odpowiedzi na pytania; szybko staną się tego świadomi i albo
przestaną brać czynny udział, albo zaczną zgadywać, zamiast
myśleć. Kiedy potrzebujesz szczególnej odpowiedzi, najlepsze
jest zadanie pytania rzeczowego lub przedstawienie informacji
w jakiś inny sposób.

Pytania, które pomagają uczniom w zastosowaniu
zasad ewangelii

Ważnym jest zadawanie pytań, które pomagają uczniom
zastosować zasady ewangelii w ich życiu. Na przykład:

� W jaki sposób ta obietnica, pochodząca od Pana, wypełniła
się w twoim życiu?

� W jaki sposób czasami popełniamy ten sam błąd, jak ludzie
w tej historii?

� W jaki sposób kary Boże mogą być dla nas błogosła-
wieństwem?

� Jakie warunki są dzisiaj podobne do wydarzeń z opowieści
z pisma świętego?

� Co byś zrobił, gdybyś był na miejscu tej osoby?

Poproś uczniów, aby podzielili się przykładami tego, w jaki
sposób oni lub inni zastosowali zasady ewangelii, które są
omawiane. Jeśli tak podpowiada Duch, zachęć ich do złożenia
świadectwa o zasadach, które omawiali.

Ogólne wskazówki dotyczące zadawania pytań

Zadawaj pytania, na które uczniowie potrafią
odpowiedzieć

Nie używaj pytań do tego, by pokazać swą wiedzę. Zadawaj
pytania, które wywołają przemyślane odpowiedzi uczniów.

Z szacunkiem i uprzejmością reaguj na niepoprawne
odpowiedzi

Czasami ktoś poda niewłaściwą odpowiedź lub taką, która
pokazuje małe zrozumienie. Inne osoby w grupie mogą śmiać
się z takiej odpowiedzi. Może to zawstydzić tę osobę i sprawić,
że będzie wahać się, czy w przyszłości brać udział. Może to
przeszkadzać w uczeniu się.

Z szacunkiem i uprzejmością reaguj na niepoprawne odpo-
wiedzi. Upewnij się, że osoba nadal czuje się dobrze biorąc
udział. Możesz zdecydować się wziąć na siebie odpowiedzialność
za to, mówiąc: „Przepraszam. Chyba nie zadałem tego pytania

wystarczająco jasno. Spróbuję jeszcze raz”. Lub możesz wybawić
osobę, mówiąc: „Być może myślałeś o czymś innym” lub
„Dziękuję za podniesienie tej kwestii, ale nie jestem pewien,
czy moje pytanie było jasne”. Takie odpowiedzi pomogą
tym, których uczysz, poczuć się coraz lepiej, kiedy biorą udział,
nawet kiedy myślą, że mogą ryzykować złą odpowiedzią.

Poczekaj na odpowiedź
Nie martw się, jeśli uczniowie są cicho przez kilka sekund

po tym, jak zadałeś pytanie. Nie odpowiadaj na własne pytania;
daj uczniom czas na przemyślenie odpowiedzi. Jednakże
przedłużająca się cisza może wskazywać, że nie rozumieją
pytania i że musisz je sformułować inaczej.

Wykorzystuj pytania badające
Pytania badające mogą pomóc uczniom w głębszym

przemyśleniu omawianej zasady. Na przykład, jeśli uczniowie
sugerują jeden sposób, w jaki opowieść z pisma świętego
może być do nich porównana, możesz zapytać: „Czego jeszcze
możemy nauczyć się z tej historii?”

Daj każdemu sposobność mówienia
Aby zachęcić większą liczbę uczniów do wzięcia udziału,

możesz zechcieć skierować niektóre z pytań badających do tych,
którzy jeszcze nic nie mówili w czasie lekcji.

Jeśli kilka osób ma komentarze na jakiś temat, możesz
powiedzieć coś takiego: „Najpierw usłyszymy twój komentarz,
a później twój”. Wówczas nadal będzie panował porządek
pośród tych, których uczysz, ponieważ będą wiedzieli, że będą
mieli możliwość mówienia.

Pomóż uczniom przygotować się do odpowiedzi
na pytania

Aby pomóc uczniom przygotować się do odpowiedzi na
pytania, możesz zechcieć powiedzieć im przed przeczytaniem
lub przedstawieniem czegoś, że poprosisz ich o odpowiedzi
(zobacz zwroty „poszukaj” i „posłuchaj” w rozdziale „Nau-
czanie z pism świętych”, strony 55–56). Na przykład możesz
powiedzieć: „Posłuchajcie, kiedy będzie czytany ten fragment
tak, abyście mogli podzielić się tym, co was najbardziej zainte-
resowało” lub „Kiedy będzie czytany ten fragment z pisma
świętego,zobaczcie, czyrozumiecie, coPanmówinamowierze”.

Unikaj pytań, które powodują kontrowersje 
lub zachęcają do kłótni

Zbawiciel powiedział: „Ten, kto chce się spierać, nie jest
ode Mnie” (3 Nefi 11:29; zobacz także wersety 28 i 30). Uważaj,
by nie zadawać pytań, które wywołują kłótnię lub zwracają
uwagę na sensacyjne kwestie. Nie zadawaj pytań, które tworzą
wątpliwości lub prowadzą do dyskusji, które nie budują. Upew-
nij się, że twoje pytania doprowadzają uczniów do jednoczenia
się w wierze i miłości (zobacz Mosjasz 18:21). Kiedy pojawia
się niezgoda, staraj się podkreślić punkty zgody i poprawną
doktrynę.
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Czasami zadawaj pytania, które skłaniają
do cichej refleksji

Możesz czasami zdecydować się na zadanie pytań, które
uczniowie powinni rozważyć po cichu, zamiast odpowiadać
na nie w otwartej dyskusji. Na przykład:

� Co zrobiłeś dzisiaj, co przybliżyło cię do życia wiecznego?

� Czy zawiodłeś dzisiaj w czymś, co miało cię przybliżyć do
życia wiecznego?

Twórcze wykorzystanie pytań
Możesz zechcieć wykorzystać pytania, w następujący sposób:

� Zapisz pytania na paskach i przyczep paski ze słowami
z tyłu krzeseł. We właściwym czasie w trakcie lekcji poproś
każdą osobę, by odlepiła pytanie ze swojego krzesła.
Wówczas niech przeczyta pytanie i odpowie na nie.

� Poproś uczniów, aby zapisali jedno pytanie w oparciu
o zasadę ewangelii lub werset z pisma świętego. Zbierz
pytania i przedyskutuj je.

� Poproś osoby, aby zagrały role wybranych przez siebie postaci
z lekcji, a inni niech zadają im pytania (zobacz „Odgrywanie
ról”, strona 168–169). Szczególnie dobrze zdaje to egzamin
w przypadku dzieci.

� W ciągu tygodnia poprzedzającego lekcję podaj kilku
uczniom pytania. Poproś ich, aby przygotowali odpowiedzi
na te pytania, które będą częścią nadchodzącej lekcji.

� Wykorzystaj następujące pytania do omówienia jakiejś
zasady ewangelii: „Co już wiemy o tej zasadzie?” „Co
chcemy wiedzieć?” „Czego się dzisiaj dowiedzieliśmy?”
Możesz zbudować fundament lekcji na odpowiedziach
uczniów na te pytania, a wówczas wypisać ich odpowiedzi
w trzech kolumnach na tablicy.

� Zapisz pytanie na tablicy przed rozpoczęciem lekcji tak,
aby uczniowie mogli rozpocząć rozważanie tak szybko, jak
tylko wejdą do klasy.

� Niech uczniowie odpowiedzą na pytania, odnajdując i czy-
tając odpowiednie fragmenty z pism świętych lub hymnów.
Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na pytania, dzieląc się
przykładami ze swojego życia.

� Podziel klasę na małe grupy. Daj każdej grupie kilka pytań
do rozważenia. Wówczas niech każda grupa zda klasie
sprawozdanie z odpowiedzi.

Dodatkowe informacje
Po dodatkową pomoc zobacz „Planowanie i prowadzenie

znaczących dyskusji”, strony 303–304 w rozdziale „Nauczanie
ewangelii i przywództwo” pozycji Kościelny podręcznik
instrukcji.
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POMAGANIE UCZNIOM

W ZACHOWANIU UWAGI
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Pewien nauczyciel Szkoły Niedzielnej
podzielił się następującym spostrzeżeniem
dotyczącym lekcji, jaką prowadził:

„Poczułem się, jakbym wziął klasę na
wycieczkę przez las. Kiedy zaczęliśmy iść razem
wzdłuż szlaku, wskazałem na interesujące
spostrzeżenia w piśmie świętym, kiedy mija-
liśmy je po drodze. Uważnie wyjaśniłem
idee lekcji, podobnie jak przewodnik wyjaś-
niałby różnego rodzaju listowie, znajdujące
się na leśnym szlaku.

W pewnym momencie rozejrzałem się, jak
się wydawało po to, aby poszukać członków
klasy. Odkryłem, że byli daleko w tyle na szlaku
pisma świętego. Żaden z nich nie dotrzymy-
wał mi kroku. Niektórzy z nich ociągali się;
niektórzy napotkali trudności; inni zabłądzili
na szlaku i zgubili się. Było to tak, jakbym
musiał zawrócić na szlaku, zebrać klasę razem
i próbować znowu iść naprzód.”

Jak ilustruje to doświadczenie, nauczyciel
może czasami „oddzielić się” od uczniów
w czasie lekcji. Uczniowie czasami tracą zainte-
resowanie lub stają się nieuważni.

W jaki sposób nauczyciel może pomóc
uczniom zachować uwagę? Nie ma jednej
odpowiedzi na to pytanie, ale są rzeczy, które
możesz zrobić, a które mogą coś zmienić.

Obserwuj i słuchaj tych, których uczysz
Często możesz powiedzieć, czy ci, których

uczysz, „oddzielają się” od ciebie. Możesz
zauważyć, że są bardziej niecierpliwi niż zazwy-
czaj, że nie czytają fragmentów pism świętych
razem z tymi, którzy czytają na głos lub że
rozmawiają ze sobą na tematy, które nie są
związane z lekcją. Możesz odczuć brak myśli
lub entuzjazmu w odpowiedziach na pytania,
które zadajesz.

Bądź ostrożny przy ocenie uwagi uczniów.
Ci, którzy mogą wydawać się, iż „oddzielili
się”, mogą właśnie blisko podążać tropem

lekcji. Na przykład, członek klasy, który nie
patrzy na ciebie, może myśleć o czymś, co
zostało powiedziane lub rozważać podszepty,
otrzymane od Ducha Świętego.

Kiedy nauczasz przez ducha, często będziesz
błogosławiony dostrzeganiem uwagi tych, któ-
rych uczysz. Czasami możesz być zachęcony
do tego, by wprowadzić do lekcji zmiany, aby
pomóc ponownie zwrócić uwagę uczniów.

W jaki sposób pomóc uczniom
w zachowaniu uwagi

Następujące propozycje mogą pomóc ci,
kiedy pomagasz uczniom w zachowaniu
uwagi:

� Spraw, by materiał był istotny. Pomóż tym,
których uczysz, by zobaczyli, w jaki sposób
materiał lekcyjny stosuje się w ich życiu.
Jeśli nie zauważą, w jaki sposób materiał
ma zastosowanie w ich życiu, prawdo-
podobnie nie będą zainteresowani lub
skoncentrowani.

� Różnicuj swój głos w czasie nauczania.
Czy mówisz zbyt wolno, zbyt szybko, zbyt
miękko, zbyt głośno? Czy używasz tego
samego tonu głosu z niewielką modulacją?
Czy twoja wymowa jest jasna? Czy entu-
zjastycznie podchodzisz do tego, czego
uczysz? To w jaki sposób używasz głosu,
może wpłynąć na poziom uwagi tych,
których uczysz.

� Utrzymuj kontakt wzrokowy. Używaj
kontaktu wzrokowego, aby wprowadzić
uczniów w lekcję. Kiedy uczysz oko w oko,
twoja uwaga skoncentrowana jest na
tych, których uczysz, a nie na materiałach
lekcyjnych. Zachowywanie kontaktu wzro-
kowego, kiedy słuchasz ich komentarzy i
pytań, pomoże im wiedzieć, że interesujesz
się tym, co mają do powiedzenia. Bądź
ostrożny, by nie dopuścić do tego, aby wzrok
twój błądził po pokoju, kiedy mówisz. Tak
ustaw krzesła w pokoju, abyś mógł widzieć
twarz każdej osoby i tak, aby każda osoba
mogła widzieć twoją twarz. Małe dzieci
będą bardziej uważne, jeśli usiądziesz
blisko nich i będziesz mówił do nich na
poziomie ich oczu.

� Używaj ruchu. Staraj się poruszać po pokoju,
kiedy mówisz, ale nie krok w przód i krok
w tył. Zbliżanie się do uczniów, kiedy zada-
jesz pytanie, okazuje twoje zainteresowanie
i zaprasza do odpowiedzi. Właściwe ruchy
dłoni i ręki mogą pomóc podkreślić jakiś
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punkt lekcji. Poruszaj się w naturalny sposób, zgodnie ze
swoją osobowością. Jeśli twoje ruchy są inscenizowane,
nienaturalne lub nadużywane, mogą przeszkadzać uczniom
i spowodować, iż stracą zainteresowanie lekcją.

� Różnicuj tempo lekcji. Tempo, w jakim realizujesz materiał,
może wpłynąć na uwagę uczniów. Jeśli lekcja posuwa się
zbyt szybko, uczniowie mogą czuć się zmieszani. Jeśli reali-
zujesz materiał zbyt wolno, mogą stracić zainteresowanie.
Niektóre części prezentacji lekcji, mogą zdawać się, iż wloką
się lub grzęzną z powodu dyskusji lub historii. Niektóre
materiały mogą być ważne, ale mniej istotne dla tych, któ-
rych uczysz, niż inny materiał. Powinieneś omawiać taki
materiał szybko, tak, abyś mógł przejść do głównych
punktów lekcji.

� Używaj różnorodności w metodach nauczania. Różne
metody nauczania mogą pomóc ci zróżnicować tempo
lekcji, skoncentrować uwagę uczniów na początku lekcji,

ponownie przykuć ich uwagę w trakcie lekcji lub przejść
z jednej części lekcji do drugiej. Na przykład, dyskusje
w małych grupkach mogą natychmiast zaangażować tych,
którzy zdają się tracić zainteresowanie i koncentrację.
(Zobacz „Urozmaicone nauczanie”, strony 89–90.)

Odpowiedzialność poszczególnych osób
za branie udziału

Kiedy starasz się pomóc uczniom w zachowaniu uwagi,
pamiętaj, że to oni są ostatecznie odpowiedzialni za własny
udział w lekcji. Jeśli ktoś nie bierze udziału, nie zmuszaj takiej
osoby. Zamiast tego, nadal bądź zainteresowany, pełen szacunku
i pomocy, pamiętając radę od Pana dla posiadaczy kapłaństwa:
„Żadna władza, ani wpływ nie może, ani nie powinna być
wywierana . . ., jedynie przez perswazję, przez cierpliwość, przez
delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość” (NiP 121:41).
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Pewien nauczyciel w Organizacji Dzieci przedstawiał lekcję
w klasie dziewięciolatków. Głównymi zasadami lekcji było to,
że Prezydent Kościoła otrzymuje objawienie dla całego Kościoła,
a poszczególne osoby mogą otrzymać osobiste objawienie, aby
prowadziło w ich własnym życiu. Lekcja była dobrze zapla-
nowana. Zawierała zaznaczanie w pismach świętych, dyskusje
zwykorzystaniemtablicy,zajęciazaproponowanewpodręczniku
lekcyjnym oraz powtórzenie.

Pod koniec lekcji nauczyciel zadał pytanie powtórkowe:
„Kto ma upoważnienie do otrzymania objawienia dla
Kościoła?” Wszystkie dzieci podniosły swe ręce. Wszystkie
znały odpowiedź: Prezydent Kościoła.

Wówczas nauczyciel zapytał: „W jakiego rodzaju sprawach
możecie otrzymać objawienie?” Nie było odpowiedzi. Ponie-
waż omawiali ten temat w czasie lekcji, nauczyciel był zdzi-
wiony, że nikt nie odpowiedział na drugie pytanie. Nauczyciel
nieznacznie przeredagował pytanie, ale ponownie nie było
odpowiedzi. Wówczas Sarah, jedna z członkiń klasy, podniosła
rękę i zapytała: „A tak w ogóle to, co to znaczy objawienie?”

Ponieważ członkowie klasy recytowali poprawne odpowiedzi,
nauczyciel nie zdawał sobie sprawy z tego, że uczniowie nie
rozumieli podstawowych zasad lekcji. Gdyby Sarah nie zadała
pytania, lekcja byłaby niekompletna dla niej i prawdopodobnie
dla pozostałych członków klasy. W jaki sposób nauczyciel
mógłby wcześniej upewnić się, że każdy rozumie lekcję?

W jaki sposób określić, czy uczniowie rozumieją
Starszy Boyd K. Packer nauczał: „Wzrok czujnego nauczy-

ciela stale omiata klasę, zauważając każdy ruch, notując każdy
wyraz twarzy, szybko reagując na brak zainteresowania lub
zmieszania. Natychmiast odczytuje zagadkową ekspresję
lub uczucie, kiedy ma miejsce proces uczenia się” (Teach Ye
Diligently, wyd. popr. [1991], 164–165).

Obserwując postęp tych, których uczysz, możesz z wrażli-
wością przystosować prezentację lekcji. Na przykład, możesz
powtórzyć lub jeszcze raz położyć nacisk na idee, zatrzymać
się na dyskusję, podzielić się historią lub złożyć świadectwo.
Możesz również poznać, kiedy wyciągnąć dłoń do jakiejś osoby.
Aby być uważnym i aby móc skoncentrować się na uczniach,
musisz się dobrze przygotować tak, by nie być zależnym od
notatek lub podręcznika lekcyjnego.

Niektóre metody nauczania mogą pomóc ci określić,
czy uczniowie rozumieją zasady, których uczysz. Rozważ
następujące propozycje:

� Poproś uczniów, aby inaczej sformułowali zasadę własnymi
słowami. Pomoże ci to wcześnie poznać, czy rozumieją
pewne słowa lub idee. Jeśli nie rozumieją, możesz przed-
stawić wyjaśnienie, które sprawi, że reszta lekcji będzie
miała dla nich większe znaczenie.

� Wykorzystaj kilka krótkich studiów przypadków. Zaplanuj
studia przypadku tak, aby niektóre z nich właściwie ilustro-
wały zasady, jakich uczysz oraz takie, które nie będą ich
ilustrowały. (Zobacz „Studium przypadku”, strona 179.)

� Zadawaj pytania, które wymagają od uczniów wyrażenia
tego, jak rozumieją nauczane zasady. Odpowiedzi uczniów
mogą wskazywać na potrzebę przejrzenia pewnych punktów
lekcji oraz przystosowania planu lekcji.

� Prowadź dyskusję. Kiedy będziesz uważnie słuchać komen-
tarzy uczniów, będziesz wiedział, czy właściwie rozumieją
zasady, których nauczasz. Zwróć się do pism świętych, nauk
proroków w dniach ostatnich lub podręcznika lekcyjnego,
aby poprawić, wyjaśnić lub wzmocnić ważne punkty.
(Zobacz „Prowadzenie dyskusji”, strony 63–65.)

SKÑD MO˚NA WIEDZIEå, 

CZY SI¢UCZÑ
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Jezus nauczał: „Nie każdy, kto do mnie
mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca
mojego, który jest w niebie” (Mateusz 7:21).
Nie wystarcza znać ewangelię, musimy żyć
według niej.

Pewien nauczyciel podzielił się następującą
analogią: „Nauczyłem się wspaniałej lekcji
z liter alfabetu. . . . Możemy powtarzać je od
początku i od końca, ale kiedy to robimy, mają
one małe znaczenie, ponieważ nie zostały
one ułożone razem w jakimś celu i porządku.
Kiedy łączymy je z prawdziwym zamiarem
i we właściwym porządku, wynikiem tego są
święte hymny, pisma święte, wielka poezja i
proza, wspaniałe pieśni i tak dalej. Tak jak jest
z literami alfabetu, tak samo jest w naszym
życiu. . . . Działania są ważne, ale musimy mieć
prawy rodzaj działań – działania celowe”
(William H. Bennett, w Conference Report,
Konferencja Obszaru Tonga 1976, 15).

Jako nauczyciel możesz pomóc innym być
„wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami”
(List Jakuba 1:22). Aby to wypełnić, musisz
nauczać w taki sposób, który pomoże uczniom
zastosować zasady ewangelii w ich życiu.

Upewnij się, że uczniowie rozumieją
zasady, jakich nauczasz

Możesz pomóc uczniom zrozumieć zasady
ewangelii w sposób, który umożliwi im
zastosowanie ich w życiu. Na przykład, kiedy
dziecko zarabia lub dostaje pieniądze, ojciec
może wyjaśnić, co pisma święte i prorocy

w dniach ostatnich uczą na temat dziesięciny
oraz w jaki sposób się jej używa. Wówczas
może pomóc dziecku wziąć 10 procent
pieniędzy, wypełnić pokwitowanie, włożyć
pieniądze i pokwitowanie do koperty przezna-
czonej na dziesięcinę i dać kopertę biskupowi.

Pomóż innym uczyć się przez Ducha
Nie wystarcza po prostu zrozumieć zasady

ewangelii. Aby ludzie prawdziwie żyli według
tego, czego się nauczyli, muszą otrzymać
świadectwo, że jest to prawdą. Stanie się tak
tylko wtedy, kiedy ty będziesz uczył przez
Ducha i kiedy oni będą uczyli się przez Ducha
(zobacz „Zapraszanie Ducha, kiedy uczysz”,
strony 45–46).

Do tego, aby pomóc innym uczyć się przez
Ducha, można wykorzystać wiele różnych
metod. Na przykład, kiedy ty lub ci, których
uczysz, dzielicie się prawdziwymi historiami
na temat przezwyciężania wyzwań, Duch
może pomóc uczniom w zdobyciu odwagi, aby
żyć według ewangelii. W pewnej klasie Kapłań-
stwa Aarona nauczyciel żywo opowiadał
o swoim bracie, który rzucił palenie i otrzymał
za to wielkie błogosławieństwa. Ta historia
poruszyła pewnego młodego mężczyznę
w klasie i natchnęła go, by sam rzucił swój
nawyk palenia.

Zachęcanie uczniów:
„Idź, i . . . czyń podobnie”

Po tym, jak Zbawiciel podzielił się przypo-
wieścią o dobrym Samarytaninie, nakazał
swoim uczniom: „Idź, i ty czyń podobnie”
(Łukasz 10:37). Powinieneś często zapraszać
uczniów do stosowania zasad, jakich się
nauczyli. Takie zadania powinny być realne
i możliwe do osiągnięcia. Na przykład, na
lekcji dotyczącej modlitwy, mógłbyś zachęcić
członków rodziny lub członków klasy, aby
modlili się każdego ranka i wieczoru. Na lekcji
dotyczącej służby, mógłbyś zachęcić ich, aby
pomogli bliźniemu w potrzebie.

Normalnie powinieneś sprawdzać dane
zaproszenie; pomoże to uczniom docenić
znaczenie tego, o co ich prosiłeś.
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Porządek i samodyscyplina są niezbędne dla procesu uczenia się. 

Cechy te są najlepiej ustanowione wtedy, kiedy kochamy się nawzajem i chcemy

pomóc innym we wzroście. Kiedy liczymy się z innymi, jesteśmy uprzejmi i pełni czci,

lepiej koncentrujemy się na uczeniu się ewangelii. Bardziej obficie przebywa

z nami Duch. Mniej prawdopodobne są zakłócenia.

Jako nauczyciele możemy wiele zrobić, aby stworzyć atmosferę wspólnego uznawania

się. Powinniśmy także uczyć innych, aby pomóc stworzyć atmosferę sprzyjającą

uczeniu się. W ten sposób uczymy ich bycia lepszymi uczniami Zbawiciela,

a my stajemy się lepszymi uczniami samych siebie.
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Wygodne i zapraszające miejsce nauczania
może przyczynić się do samodyscypliny
uczniów, chęci koncentrowania się na lekcji
oraz otwartości na Ducha. Bez względu na to,
czy jesteś nauczycielem w klasie, czy rodzicem
przygotowującym domowy wieczór rodzinny,
powinieneś robić wszystko, co możesz,
aby udoskonalić fizyczne otoczenie, w którym
uczysz.

Propozycje przygotowania klasy

Czystość
Upewnij się, że miejsce jest czyste. Może

będziesz musiał zamieść, podnieść papierki
lub wytrzeć tablicę. Upewnij się również,
czy sam jesteś czysty i masz skromny wygląd.

Temperatura
Jeśli jest to możliwe, upewnij się, że

w pokoju nie jest zbyt gorąco lub zbyt zimno.
Jeśli nauczasz w klasie należącej do Kościoła,
może będziesz musiał popracować ze swoim
przywódcą, aby sprawić, by temperatura była
odpowiednia.

Oświetlenie
Upewnij się, że pokój ma odpowiednie

oświetlenie. Tak ustaw krzesła, żeby słońce
nie świeciło nikomu w oczy.

Osobiste akcenty
Stwórz ciepło i zainteresowanie poprzez

przyniesienie od czasu do czasu czegoś, co
poprawi wygląd pokoju. Na przykład mógłbyś
przynieść kwiaty lub pokazać ilustracje
albo przedmioty, które odnoszą się do lekcji.

Materiały lekcyjne
Upewnij się, że masz wszystkie materiały

lekcyjne, jakich potrzebujesz takie, jak

kreda, gąbka, kredki, taśma klejąca lub środki
wizualne. Jeśli wykorzystujesz jakiś sprzęt,
sprawdź go przed użyciem w czasie lekcji. Da
ci to wystarczającą ilość czasu, by zmienić
swoje plany w przypadku, gdyby sprzęt nie
działał właściwie.

Miejsca do siedzenia
Tak ustaw krzesła, aby uczniowie mogli

widzieć i słyszeć ciebie i siebie nawzajem.
Spróbuj umożliwić sobie patrzenie każdej
osobie w oczy. Upewnij się również, że usta-
wienie miejsc do siedzenia pozwoli każdemu
na zobaczenie tablicy i innych materiałów
wizualnych.

Jeśli jest to możliwe, zobacz, czy krzesła są
wygodne. Dzieci lepiej się czują na krzesłach
i ławkach, które pozwalają im trzymać stopy
na podłodze. Mogą czasami preferować
siedzenie na podłodze. Krzesła dla dorosłych
i młodzieży powinny mieć właściwą wielkość
i powinny być tak ustawione, aby łatwo było
wejść i swobodnie ułożyć nogi.

Kiedy jest to konieczne, wyznacz miejsca
w taki sposób, który rozdzieli dzieci, które
przeszkadzają sobie nawzajem. Rozważ
to, aby przed lekcją napisać imiona dzieci
na kartkach i umieścić je z tyłu krzeseł lub
na podłodze przed krzesłami.

Jeśli w tym samym pokoju ma spotkać się
więcej niż jedna klasa, ustaw krzesła w ten
sposób, aby przód każdej klasy był od siebie
oddalony i znajdował się po przeciwnych
końcach pokoju. Jeśli dostępne są separatory,
dzielące klasy, użyj ich.

Przestrzeń
Zarezerwuj odpowiednią przestrzeń na

zajęcia, jakie przygotowałeś. Na przykład, jeśli
planujesz przedstawienie, upewnij się, że w
pokoju jest wystarczająco dużo miejsca na to,
by biorący udział wstali i poruszali się. Jeśli
takie zajęcia mają mieć miejsce w twoim domu,
możesz potrzebować przestawić meble.

Proszenie uczniów, by ci pomogli
Jako nauczyciel jesteś odpowiedzialny za

fizyczne miejsce, w którym uczysz. Ale nie
musisz sam czynić wszystkich przygotowań.
Pozwól, aby ci, których uczysz, wzięli udział
w udoskonaleniu otoczenia, w którym
przebiega nauczanie. Możesz zechcieć dać
im szczególne zadania, zarówno regularne,
jak i czasowe.
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Cechy charakterystyczne atmosfery
sprzyjającej uczeniu się

Kiedy spotykamy się, by uczyć się ewan-
gelii, nie przychodzimy jedynie jako nauczy-
ciele, uczniowie i przyjaciele. Przychodzimy
jako bracia i siostry – dzieci Ojca Niebieskiego.
Nasze przymierze chrztu nadal jednoczy nas,
ponieważ dzielimy się obowiązkami, które
Alma opisał Świętym, którzy ostatnio zostali
ochrzczeni w wodach Mormon: powinniśmy
„wyglądać przyjścia Chrystusa mając jedną
wiarę, jeden chrzest i będąc jednego serca
miłując się nawzajem” (Mosjasz 18:21).

To zrozumienie naszego przymierza chrztu
powinno natchnąć nas do pomagania innym
dowiedzieć się o ewangelii i żyć według niej
tak, abyśmy mogli powrócić i żyć z naszym
Ojcem w Niebie. Jednym ze sposobów, w jaki
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą
to zrobić, jest stworzyć atmosferę sprzyjającą
uczeniu się.

W atmosferze sprzyjającej uczeniu się,
(1) wzmacniamy się poprzez nasz udział,
(2) kochamy i pomagamy sobie nawzajem oraz
(3) pragniemy razem poszukiwać prawdy.

Nauczyciele i uczniowie wzmacniają się
poprzez swój udział. Wzmacniamy się wzajem-
nie, kiedy uważnie słuchamy swoich komen-
tarzy, bierzemy udział w dyskusjach i innych
zajęciach uczących, zadajemy przemyślane
pytania, razem modlimy się, dzielimy się oso-
bistymi doświadczeniami i spostrzeżeniami
oraz składamy świadectwo (zobacz NiP 88:122).

Nauczyciele i uczniowie kochają się i
pomagają sobie nawzajem. Ludzie uczą się
skutecznie wtedy, gdy czują, że są pośród przy-
jaciół, którzy troszczą się o nich. Jeśli czują,
że mogą być wyśmiani lub zawstydzeni, będzie
mniej prawdopodobne, że będą brali udział
w lekcji i że będą wzrastali w ewangelii. Przez
nasze słowa i uczynki możemy pokazać, że

troszczymy się o nich i że chcemy, aby robili
postępy. Następująca rada Starszego Henry’ego
B. Eyringa odnosi się do miłości, jaką powin-
niśmy odczuwać, kiedy spotykamy się, by
uczyć się ewangelii: „Nasz Ojciec Niebieski
chce, aby nasze serca zrosły się razem. Ta
jedność w miłości nie jest jedynie ideałem.
Jest koniecznością” (w Conference Report,
kwiec. 1998, 85 lub Ensign, maj 1998, 66).

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie
pragną poszukiwać prawdy. Kiedy łączymy się
ze sobą w wielkim celu uczenia się tego, by
zrozumieć i żyć według ewangelii, wzrastają
nasze możliwości uczenia się. Kiedy stajemy
się bardziej zjednoczeni w naszych poszukiwa-
niach prawdy, zapraszamy Ducha Pana, aby
był z nami w obfitości.

Nauczanie innych o atmosferze
sprzyjającej nauczaniu

Częścią twojej odpowiedzialności jako
nauczyciela jest pomóc uczniom zrozumieć,
co mogą zrobić, aby stworzyć atmosferę sprzy-
jającą uczeniu się. Każdy uczeń jest odpowie-
dzialny za pomaganie innym w tym, by mieli
dobre doświadczenie związane z uczeniem
się. Kiedy starasz się w swojej klasie ustanowić
atmosferę sprzyjającą uczeniu się, masz nie
tylko poprawnie zachowywać się lub upewnić
się, że twoja prezentacja przebiega bez zakłó-
ceń. Wypełniasz swe boskie wyznaczenie,
aby pomóc innym stać się lepszymi uczniami
Zbawiciela.

Aby nauczyć członków rodziny lub klasy,
by przyczynili się do atmosfery sprzyjającej
uczeniu się, rozważ poprowadzenie dyskusji,
korzystając z następujących propozycji:

� Wyraź swoje uczucia na temat ewangelii
i wyjaśnij, że chcesz pomóc innym w nau-
czeniu się prawd ewangelii.

„Wyznaczcie między sobą
nauczyciela, i niechaj
wszyscy na raz nie mówią;
ale niechaj każdy mówi
z osobna, a wszyscy
niech słuchają słów jego,
aby kiedy wszyscy
przemówili, wszyscy byli
podbudowani przez
wszystkich, i aby każdy
miał równy przywilej”
(NiP 88:122).
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� Przedyskutuj obowiązki, jakie mamy odnośnie pomagania
innym w uczeniu się ewangelii (zobacz stronę 77).

� Porozmawiaj o wadze brania udziału w lekcjach.

� Poproś obecnych, by zaproponowali, co mogą zrobić, aby
pomóc w stworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Pewna nauczycielka, która została powołana do nauczania
siedmio- i ośmiolatków w Organizacji Dzieci, poprowadziła
taką dyskusję, kiedy po raz pierwszy spotkała się z klasą. „Moi
drodzy przyjaciele,” powiedziała tego niedzielnego poranka,
„biskup powołał mnie, abym była waszą nauczycielką. Położył
ręce na mojej głowie i pobłogosławił mnie, abym mogła
zrozumieć was, pokochać i nauczyć prawdziwych rzeczy. Czyni
mnie to tak szczęśliwą. W naszej klasie będę próbowała przy-
gotowywać lekcje, które są interesujące i prawdziwe. Na pewno
będę dawała wam wiele możliwości zadawania i odpowiadania
na pytania, śpiewania, słuchania historii oraz mówienia mi
o rzeczach, które wiecie, że są prawdą.”

Nauczycielka kontynuowała: „Zanim się urodziliśmy,
wszyscy żyliśmy z naszym Ojcem Niebieskim. Jesteśmy Jego
dziećmi, a więc jesteśmy braćmi i siostrami. W naszej klasie
chcemy pomagać sobie wzajemnie uczyć się tak, abyśmy mogli
powrócić i znowu żyć z Ojcem Niebieskim. Co każdy z nas
może zrobić, aby pomóc innym w klasie nauczyć się ważnych
rzeczy, o których będziemy mówić? Niech każdy pomyśli
o niektórych rzeczach, jakie możemy zrobić.”

Nauczycielka wypisała na tablicy pomysły członków klasy.
Lista zawierała takie rzeczy, jak: uprzejme traktowanie siebie

nawzajem, udział w lekcjach, dzielenie się doświadczeniami
i świadectwami, słuchanie i poważne próbowanie zrozumienia
zasad ewangelii.

Wówczas nauczycielka zapytała: „Czy możecie pomyśleć
o czymś, co przeszkadzałoby wam w uczeniu się?” Zrobiła drugą
listę na tablicy. Lista ta zawierała takie rzeczy, jak: naśmiewanie
się z kogoś i rozmawianie, kiedy mówi ktoś inny.

Z tych dwóch list nauczycielka i członkowie klasy sformuło-
wali kilka klasowych zasad, opisujących to, czego spodziewają
się po sobie nawzajem.

Nie tylko ten jedyny raz nauczycielka rozmawiała o tych
zasadach. Od czasu do czasu omawiała je prywatnie z członkami
klasy oraz, jeśli była taka potrzeba, z całą klasą.

Kiedy przygotowujesz się do nauczania, rozważ, w jaki
sposób możesz dostosować to podejście nauczycielki lub użyć
innych pomysłów, aby pomóc innym w przyczynieniu się
do tworzenia otoczenia, sprzyjającego uczeniu się. Jeśli jesteś
spostrzegawczy i pełen modlitwy, znajdziesz wiele możliwości
nauczania tego, że uczenie pojawia się najlepiej wtedy, kiedy
(1) wzmacniamy się wzajemnie przez swój udział, (2) kochamy
i pomagamy sobie nawzajem oraz (3) pragniemy razem szukać
prawdy.

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat tworzenia atmosfery

sprzyjającej uczeniu się, zobacz lekcję 6 i 7 w Kursie nauczania
ewangelii (strony 213–221).
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Poza pomocą uczniom w zrozumieniu
tego, w jaki sposób mogą przyczynić się do
atmosfery sprzyjającej uczeniu się (zobacz
strony 77–78), istnieje wiele rzeczy, które ty
jako nauczyciel możesz zrobić, aby przyczynić
się do takiej atmosfery.

Przygotuj się duchowo
Twoje duchowe przygotowanie wielce przy-

czynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu
się, zarówno w domu, jak i w klasie. Kiedy
jesteś przygotowany duchowo, wnosisz ducha
pokoju, miłości i szacunku. Ci, których uczysz,
czują się bezpieczniej, rozważając i omawiając
rzeczy o wiecznej wartości. Kiedy jesteś zdener-
wowany, zaabsorbowany, zły lub krytyczny i
nie jesteś przygotowany duchowo, uczniowie
mogą mieć mniej możliwości uczenia się przez
ducha. (Po propozycje duchowego przygoto-
wania się, zobacz strony 11–20.)

Kochaj i docieraj do każdego
Jezus powiedział: „Nowe przykazanie daję

wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja
was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie
miłowali” (Jan 13:34). Powinieneś starać się
kochać tych, których uczysz – nie tylko wtedy,
kiedy łatwo jest kochać, ale również, kiedy
uczniowie wypróbowują twą cierpliwość
(zobacz „Staranie się o dar miłości”, strona 12).

Każda osoba, którą uczysz, jest cenna w
oczach Pana i tak samo każda osoba powinna
być cenna w twoich oczach. Znajdź sposoby
dotarcia do każdej osoby, którą uczysz (zobacz
„Dotarcie do danej osoby” strony 35–36).
Kiedy ci, których uczysz, zdadzą sobie sprawę
z tego, że kochasz i troszczysz się o nich, nau-
czą się ufać tobie. Staną się bardziej podatni
na nauczanie i będzie mniej prawdopodobne,
że będą przeszkadzać (zobacz „Miłość zmiękcza
serca”, strony 31–32).

Ubieraj się we właściwy sposób
Twoje ubranie i wygląd nie powinny

umniejszać lekcji. Jeśli uczysz młodzież, nie
musisz ubierać się jak oni, aby zdobyć ich
zaufanie.

Ciepło witaj uczniów
Jeśli jesteś nauczycielem klasowym, uśmie-

chaj się, kiedy wchodzą członkowie klasy
do pokoju. Każdego przywitaj przez podanie
ręki. Powiedz im, że cieszysz się, iż ich widzisz.
Wyraź im uznanie. Dosłownie jedno lub dwa
zdania ciepłego powitania mogą sprawić, że
poczują się swobodnie i pomogą im przygo-
tować się do uczenia się.

Możesz również uczynić domowy wieczór
rodzinny i rodzinne studiowanie pisma
świętego szczególnym wydarzeniem, poprzez
ciepłe powitanie każdego członka rodziny,
kiedy rozpoczynasz lekcję.

Rozpocznij w taki sposób, 
który przyciąga uwagę

Zanim będziesz nauczać lekcji, często będą
miały miejsce nieformalne rozmowy i zajęcia.
Jednym z twoich obowiązków jest zorgani-
zować takie zajęcie, które zbliży i pomoże
każdemu skoncentrować swą uwagę na ucze-
niu się. Może to być poprowadzenie członków
klasy na ich miejsce lub puszczenie nagranego
hymnu. Może to być zwykłe patrzenie w oczy
każdej osobie, zanim poprosisz kogoś o mod-
litwę na rozpoczęcie. Czasami możesz zdecy-
dować się na to, by samemu ofiarować mod-
litwę na rozpoczęcie. (Zobacz „Rozpoczynanie
lekcji”, strona 93.)

Zachęcaj do wzajemnego
szanowania się

Poproś uczniów, aby pomyśleli o rzeczach,
które mogą zrobić, aby pomóc sobie nawza-

„Kaznodzieja nie był
lepszy od słuchającego,
ani nauczyciel lepszy od
ucznia, a tak byli równi,
i wszyscy pracowali,
każdy według swych sił”
(Alma 1:26).
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jem odczuwać miłość i doceniać się. Poprzez
to, co robisz i mówisz, ci, których uczysz,
mogą nauczyć się okazywania szacunku sobie
nawzajem. Twoje odpowiedzi na pytania
mogą pokazać im, w jaki sposób z szacunkiem
reagować na wzajemne komentarze i pytania
(zobacz „Słuchanie”, strony 66–67). Dodaj im
otuchy, że wszystkie szczere pytania będą mile
widziane. Pytania jednej osoby mogą pomóc
ci wyjaśnić zasady, których inni również nie
rozumieją.

Podsycaj entuzjazm do uczenia
się ewangelii

Uczniowie mogą przychodzić do klasy z róż-
nych przyczyn. Jednakże kiedy przychodzą,
powinieneś pomóc im skupić swój entuzjazm
na jednym celu: uczeniu się ewangelii. Możesz
to zrobić, pomagając im zobaczyć, że ewangelia
pomoże im rozwiązać ich problemy, wzbogaci
ich życie i powiększy ich szczęście.

Zachęcaj tych, których uczysz, by przycho-
dzili do klasy przygotowani do nauki i udziału
w lekcji. Kiedy indywidualnie dążą do nau-
czenia się ewangelii, jest bardziej prawdopo-
dobne, że będą przyczyniali się do atmosfery
sprzyjającej uczeniu się w trakcje lekcji
(zobacz „Pomaganie ludziom we wzięciu
odpowiedzialności za uczenie się ewangelii”,
strony 61–62).

Czasami pomagają zwykłe zadania do
domu, szczególnie wtedy, kiedy zachęcają
uczniów do stosowania zasad ewangelii
w życiu codziennym (zobacz „Pomaganie
innym w tym, aby żyli według tego, czego się
nauczyli” 74). Kiedy zadajesz pracę domową,
powinieneś zazwyczaj dawać członkom
klasy możliwość późniejszego zdania z tego
sprawozdania. To pomoże im zrozumieć
znaczenie, jakie przywiązujesz do tego, czego
się nauczyli i co osiągnęli.

Nauczaj o Chrystusie
Wszystko, czego uczymy, powinno sprowa-

dzać członków rodziny i członków klasy do
Chrystusa – do Jego odkupiającej misji, Jego
doskonałego przykładu, Jego obrzędów i przy-
mierzy oraz Jego przykazań. Pamiętaj o tym,
kiedy przygotowujesz i przedstawiasz swoje
lekcje. Wniesie to ducha jedności i nadziei do
atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Korzystaj z różnorodnych
metod nauczania, które zapraszają
do brania udziału

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się poprawia
się, kiedy wszyscy obecni są zainteresowani lek-
cją i udziałem w dyskusjach oraz innych zaję-
ciach. Aby pomóc w utrzymaniu najwyższego
poziomu zainteresowania i udziału, korzystaj
z różnorodnych metod nauczania (zobacz
„Urozmaicone nauczanie”, strony 89–90).

Podziel się swoimi uczuciami,
doświadczeniami i świadectwem

Kiedy dzielisz się swoimi uczuciami,
doświadczeniami i świadectwem, inni mogą
zostać natchnieni, by zrobić to samo. To
wzmocni zarówno tych, którzy dzielą się, jak
i tych, którzy słuchają. Szczególnie nowo
nawróceni mogą potrzebować zobaczyć, że
w tym Kościele my wszyscy nauczamy i
uczymy się od siebie nawzajem, bez względu
na poziom naszego doświadczenia. Każda
osoba ma coś, co może wnieść. Kiedy wzajem-
nie słuchamy tego, co wnoszą inni, „wszyscy
będą podbudowani przez wszystkich”
(NiP 88:122).

Dodatkowe propozycje dla tych,
którzy uczą dzieci

Wyrażaj pozytywne uczucia wobec dzieci
Kiedy dzieci są krytykowane lub mówi się

do nich w negatywny sposób, czują, iż nie zado-
walają nauczyciela lub czują się odrzucone.
Mogą próbować zwrócić uwagę, przeszkadzając
innym dzieciom lub w jakiś inny sposób
zachowywać się niewłaściwie. Z drugiej strony
pozytywne komentarze pomogą im zrozumieć,
że oczekujesz od nich tego, co najlepsze.
Zauważ i podziękuj im za dobre rzeczy, które
robią i ignoruj drobniejsze problemy. Kiedy
to robisz, zaczną czuć, że są akceptowane,
kochane i rozumiane.

Ustanów i utrzymaj standardy
Dzieci potrzebują oraz doceniają zasady

i ograniczenia. Pracuj z dziećmi, kiedy uczysz,
aby ustanowić kilka prostych, jasnych zasad
(nie więcej niż trzy lub cztery). Pomoże to
im rządzić się sobą. Wyjaśnij, że następujące
zasady pomogą każdemu radować się ze
wspólnej nauki. Przedyskutuj również, co się
stanie, kiedy zasady zostaną złamane. Możesz

Dzieci zazwyczaj spełniają
to, co myślą, iż inni
od nich oczekują. Kiedy
wyrażasz w stosunku do
nich pozytywne uczucia,
pomagasz im podtrzymać
dobrą atmosferę,
sprzyjającą uczeniu się.
Poniżej wypisane 
są niektóre pozytywne
komentarze, jakie
możesz wygłosić:

� Każde z was jest
wyjątkowe. Każde
z was jest prawdziwym
dzieckiem Boga.
Nie ma na całym
świecie drugiej
dokładnie takiej samej
osoby, jak ty.

� Pomogliście mi
uczynić tę lekcję
interesującą,
mówiąc o swoich
doświadczeniach.

� Czuję się szczęśliwy,
kiedy tak dobrze
współpracujemy.

� Wiem, że Ojciec
Niebieski jest
zadowolony dzisiaj
z każdego z was.

� Doceniam dobre
rzeczy, jakie zrobiliście.
Wszyscy staramy się
robić to, co jest prawe.

� Powinniśmy mówić
po kolei. Każda osoba
ma dobre pomysły
i potrzebujemy
wysłuchać każdego,
kto mówi.
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zechcieć zdecydować razem, jaki ma być sygnał przywrócenia
porządku, jak na przykład powstanie nauczyciela ze złożonymi
rękami.

Po tym, jak ty i dzieci ustanowicie kilka zasad, zrób zesta-
wienie zawierające zasady. Jeśli dzieci nie potrafią czytać, użyj
rysunków, aby pokazać, w jaki sposób powinny się zachowywać.
Kiedykolwiek dziecko złamie jedną zasadę, przerwij lekcję
i cicho zapytaj: „Jaka jest zasada?” Cierpliwie poczekaj, aż
dziecko powtórzy zasadę. Poproś je, aby zaproponowało, w jaki
sposób podążać za tą zasadą. Następnie kontynuuj lekcję.

Pomóż dzieciom brać udział w lekcji
Zajmuj dzieci i zainteresuj je poprzez przedstawienie lekcji,

które będą zawierały różne zajęcia. Prawdopodobnie jest to
najlepszy sposób zapobiegania niewłaściwemu zachowaniu.
Kiedy uczysz, patrz dzieciom w oczy; jeśli czytasz lekcję
z podręcznika, możesz stracić ich uwagę. Jeśli dzieci stają się
niespokojne, powiedz coś takiego: „Teraz potrzebujemy,
abyście pomyślały, jak tylko najlepiej potraficie, by odpowie-
dzieć na to pytanie” lub „Czy potrzymasz ilustrację tak, aby
cała klasa widziała?” Ignoruj większość drobnych zakłóceń

i postaraj się zwrócić uwagę dzieci na coś innego. Na przykład,
mógłbyś powiedzieć: „Czy chcecie zobaczyć coś, co będzie
za chwilę?” lub „Proszę, abyście podnieśli rękę, kiedy myślicie,
że znacie odpowiedź”.

Bądź wyrozumiały
Upewnij się, że dzieci wiedzą, iż rozumiesz i kochasz je, nawet

w trudnych chwilach. Pamiętaj, że one bardziej potrzebują
wyrozumiałości niż strofowania, dlatego bądź cierpliwy i
uprzejmy wobec nich. Kiedy to robisz, możesz obrócić trudne
sytuacje w możliwości do uczenia się. Zestawienie na tej stronie
ilustruje różnicę pomiędzy besztaniem a wyrozumiałością.

Nie spodziewaj się, iż ty lub dzieci będziecie doskonali. Miej
szczęśliwe, pozytywne nastawienie, które pomoże dzieciom
poznać, że je kochasz. Pomóż dzieciom zauważyć, że problemy
mogą być rozwiązane w harmonii.

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat tworzenia atmosfery

sprzyjającej uczeniu się, zobacz lekcje 6 i 7 w Kursie nauczania
ewangelii (strony 213–221).
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SSttrrooffoowwaanniiee

Zawsze zak∏ócasz porzàdek w klasie. 

Mam tego dosyç.

Dlaczego nie mo˝esz trzymaç ràk z dala od innych

dzieci?

Jak mo˝esz byç tak bezmyÊlny w stosunku

do innych?

Nawet nie zwracasz na mnie najmniejszej uwagi.

Natychmiast si´ odwróç!

Przestaƒ si´ awanturowaç! Nie znios´ tego ani

minuty d∏u˝ej!

WWyyrroozzuummiiaa∏∏ooÊÊçç

Wiem, ˝e czasami jest trudno cicho siedzieç,

ale jeszcze troch´ b´dziesz musia∏ si´ postaraç.

Czy pomog∏oby, gdybyÊ usiad∏ tu obok mnie?

Kuszàce jest dokuczanie innym ludziom, ale my nie

dokuczamy. To odciàga nas od uczenia si´.

Czasami mo˝ecie chcieç powiedzieç coÊ niemi∏ego

innym, ale w naszej klasie bardzo staramy si´ byç

uprzejmi i troskliwi. Pomó˝my innym poczuç si´ tak,

jak my lubimy si´ czuç.

Trudno mi jest uczyç, kiedy nie mog´ widzieç waszych

oczu, dlatego potrzebuj´ waszej pomocy, abyÊcie

przykuwali wi´kszà uwag´.

Ka˝dy wydaje si´ zm´czony i niespokojny. Wstaƒmy

na minutk´ i poprzeciàgajmy si´.
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Starszy Boyd K. Packer nauczał:
„Kiedy spotykamy się, aby uczyć się

doktryn ewangelii, powinno to odbywać się
w duchu czci. . . . 

Świat wzrasta z rosnącym hałasem. . . . 
Ten trend do większego hałasu, większego

podekscytowania, większego sporu, mniejszego
powstrzymywania się, mniejszej godności,
mniejszej formalności nie jest przypadkowy,
niewinny, ani nieszkodliwy.

Pierwszym rozkazem wydanym przez dowó-
dcę, przeprowadzającego inwazję wojskową,
jest zablokowanie kanałów komunikacji tych,
których zamierza podbić.

Brak czci odpowiada celom przeciwnika,
gdyż blokuje delikatne kanały objawienia,
zarówno w umyśle, jak i w duchu. . . . 

. . . Cześć zaprasza objawienie” (w Con-
ferenceReport, paź. 1991, 27–28 lub Ensign,
list. 1991, 21–22).

Prezydent David O. McKay powiedział, że
„cześć jest głębokim szacunkiem zmieszanym
z miłością” (w Conference Report, kwiec. 1967,
86 lub Improvement Era, czerw. 1967, 82).

Starszy L. Tom Perry zauważył: „Cześć
wypływa z naszego podziwu i szacunku dla
Boskości” (w Conference Report, paź. 1990, 90
lub Ensign, list. 1990, 70).

Prezydent Spencer W. Kimball radził:
„Prawdziwa cześć jest żywą cechą, ale taką,
która szybko zanika w świecie, gdzie siły
zła poszerzają swoje wpływy. Nie będziemy
mogli w pełni pojąć mocy ku dobru, jaką
dzierżymy,  nawet jeśli miliony członków
prawdziwego kościoła Chrystusa będą służyły
za wzór zachowania pełnego czci. Nie potra-
fimy sobie wyobrazić dodatkowej liczby osób,
które możemy poruszyć. Być może nawet
ważniejsze jest to, że nie możemy przewidzieć
wielkiego duchowego wpływu na nasze
rodziny, jeśli staniemy się ludem pełnym czci,

jakim wiemy, że powinniśmy być” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, wyd.
Edward L. Kimball [1982], 224–225).

Te wypowiedzi proroków w dniach ostat-
nich, widzących i objawicieli pokazują, że
cześć jest czymś więcej niż cichym i spokojnym
siedzeniem w czasie lekcji. Jest to postawa,
która przenika całe prawe zachowanie. Mani-
festowana jest w naszym szacunku i miłości do
Boga i siebie nawzajem. Piosenka Organizacji
Dzieci uczy:

Cześć to coś więcej niż ciche siedzenie.
Na myśli o Ojcu to czas.
Uczucie, gdy o miłości pomyślę,
Bo cześć to miłości jest znak.

[Children’s Songbook, 31]

Ustanawianie przykładu czci
Abyś mógł uczyć innych, by byli pełni czci,

sam musisz okazywać cześć. Musimy skon-
centrować się na definicji czci, podanej przez
Prezydenta McKay’a: „Cześć jest głębokim
szacunkiem zmieszanym z miłością”. Nastę-
pujące propozycje mogą pomóc ci rozważyć
twe wysiłki, by być pełnym czci.

� Zachowuj przymierza sakramentalne, aby
zawsze pamiętać o Panu i brać na siebie
Jego imię (zobacz NiP 20:77, 79). Staraj się
zawsze myśleć o Nim i Jego dobroci oraz
„dawać świadectwo o Bogu we wszystkim,
co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie”
(Mosjasz 18:9).

� Używaj imion Boskich właściwie i z czcią.
Starszy Dallin H. Oaks nauczał: „Kiedy
imiona Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, używane są z czcią i upoważnie-
niem, wywołują one moc przewyższającą
to, co śmiertelny człowiek może pojąć.
Dla każdego wierzącego powinno być oczy-
wiste, że te potężne imiona – przez które
dzieją się cuda, przez które uformowany
został świat, przez które stworzony został
człowiek i przez które możemy być zba-
wieni – są święte i muszą być traktowane
z najwyższą czcią” (w Conference Report,
kwiec. 1986, 67 lub Ensign, maj 1986, 51).

� Okazuj właściwy szacunek Władzom
Naczelnym, Siedemdziesiątym Przedstawi-
cielom Obszaru, członkom generalnych
prezydiów organizacji pomocniczych oraz
lokalnym przywódcom kapłaństwa i orga-
nizacji pomocniczych. Zawsze używaj ich
tytułów takich, jak „Prezydent”, „Starszy”,
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„Biskup” lub „Siostra”, kiedy zwracasz się do nich i rozma-
wiasz o nich. Zwracaj się i odnoś się do innych dorosłych
w Kościele: „Bracie” i „Siostro”.

� Unikaj używania grubiańskiego języka lub słów, które poni-
żają, pomniejszają lub krytykują innych. Używaj uprzejmego
języka i słów, takich jak „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”,
zarówno w stosunku do członków rodziny, jak i innych.

� Okazuj właściwy szacunek, kiedy obchodzisz się z pismami
świętymi i korzystasz z własności Pana (takiej, jak budynki
i przylegający obszar, meble oraz książki).

Szczególne sposoby nauczania zachowania
pełnego czci

Chociaż twój przykład często jest wszystkim, co jest
potrzebne, aby pomóc innym w większym zachowaniu czci,
czasami możesz potrzebować szczególnego zachowania
pełnego czci. Szczególnie konieczne może to być w przypadku
dzieci i młodzieży.

Pewna nauczycielka 10- i 11-letnich dziewczynek dowie-
działa się o konieczności podania szczególnych wskazówek
na temat czci. W trakcie lekcji o misji i męczeństwie Proroka
Józefa Smitha, dziewczynki zaczęły zachowywać się niemądrze
i obraźliwie. Nauczycielka z niedowierzaniem słuchała lekce-
ważących komentarzy i wybrała chwilę ciszy, by zdecydować
się, co zrobić. Wówczas, głosem, wyrażającym emocje, stano-
wczo ogłosiła, że ich rozmowy i śmiech są niewłaściwe oraz
że ich słowa uraziły głęboką cześć, jaką odczuwa wobec Józefa
Smitha i jego doświadczeń. Natychmiast uspokoiły się. Powie-
działa im, że kocha je i cieszy ją nauczanie w ich klasie, ale
że nie może pozwolić na takie zachowanie. Było to poważne
doświadczenie zarówno dla nauczycielki, jak i członkiń klasy.

Następujące propozycje mogą pomóc ci w zachęcaniu
innych do okazywania czci.

� Ustanów granice. Zdefiniuj zachowanie, które jest do przy-
jęcia i którego przyjąć nie można. Na przykład nie pozwól
na język, który poniża święte rzeczy lub jest wulgarny,
profanujący lub nieuprzejmy. Zniechęcaj do niegrzecznego
zachowania takiego, jak jedzenie lub wchodzenie i wycho-
dzenie z pokoju w trakcie lekcji. Kiedy ci, których uczysz,
współdziałają z innymi i z tobą, zachęć ich, aby słuchali
siebie nawzajem bez przeszkadzania. Zachęć ich także do
używania uprzejmego języka i słów takich, jak „proszę”,
„dziękuję” i „przepraszam”.

� Zorganizuj się i przygotuj tak, żeby było jak najmniej
zamieszania. Jeśli jesteś nauczycielem klasowym, przyjdź
wcześniej do klasy.

� Rozpoczynaj i kończ o czasie. Okaże to szacunek dla tych,
których uczysz.

� Mów w miły, uprzejmy sposób. Zawsze uśmiechem witaj
tych, których uczysz.

� Licz się z wkładem uczniów do dyskusji.

� Jeśli uczysz dzieci, powinieneś przewidzieć proste rzeczy,
które możesz zrobić, aby przypomnieć im o czci. Możesz
przywrócić taką atmosferę przez ciche śpiewanie lub nucenie
pieśni pełnej czci, pokazywanie ilustracji lub używanie
sygnału ręką, który dzieci rozpoznają jako przypomnienie
o tym, by być pełnym czci.

� Pamiętaj, że dzieciom szczególnie trudno jest siedzieć
spokojnie przez długi okres. Pomóż dzieciom słuchać
i aktywnie brać udział w lekcji. Co jakiś czas rób przerwy.

� Zarezerwuj czas, aby wyjaśnić ważność zachowywania czci,
szczególnie dzieciom. Wyjaśnij cel muzycznego preludium.
Porozmawiaj o tym, dlaczego ważne jest, by słuchać, brać
udział w śpiewaniu i mówić spokojnie. Pomóż dzieciom
zrozumieć, że zachowanie pełne czci jest miłe Ojcu Niebies-
kiemu. Wyjaśnij, że kiedy będą pełne czci, będą w środku
czuły się dobrze, a ich świadectwa będą wzrastały.

� Nie nagradzaj jakimiś przedmiotami lub jedzeniem zacho-
wania pełnego czci. Nie urządzaj konkursów, by zobaczyć,
kto potrafi być najbardziej przepełniony czcią. Wywoła to
zwyczaj koncentrowania się na nieodpowiednich rzeczach.
Nauczaj o realnych nagrodach czci takich, jak wzrastające
zrozumienie i wpływ Ducha.

� Korzystaj z muzyki. Starszy Boyd K. Packer powiedział:
„Muzyka może stworzyć atmosferę oddawania czci, która
zaprasza ducha objawienia, świadectwa” (w Conference
Report, paź. 1991, 28 lub Ensign, list. 1991, 22). Korzystaj
z preludium muzycznego, aby ustanowić ton czci. Korzystaj
z muzyki w lekcjach, które prowadzisz.

� Pomóż uczniom rozpoznać wpływ Ducha. Złóż swoje
świadectwo, jeśli jesteś do tego zachęcany.

� Skoncentruj całe swoje nauczanie na Zbawicielu. Wystaw
w klasie ilustrację, przedstawiającą Zbawiciela.
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Mówiąc o otoczeniu w domu, Prezydent
Gordon B. Hinckley powiedział: „Kiedy
pojawiają się małe problemy, a jest to nieunik-
nione, powstrzymuj się. Przywołaj w myśli
mądrość starożytnej przypowieści: ‚Łagodna
odpowiedź uśmierza gniew’ (Przyp. Salomona
15:1). Na całym świecie nie ma takiej dyscyp-
liny, jak dyscyplina miłości. Sama w sobie ma
magię” („The Environment of Our Homes”,
Ensign, czerw. 1985, 6).

Jak zaobserwował Prezydent Hinckley,
pojawienie się małych problemów jest nie-
uniknione. Bez względu na to, czy nauczasz
w domu, czy w kościele, twoje lekcje mogą
być czasami przerywane zachowaniem tych,
których uczysz. W swych wysiłkach poma-
gania tym, którzy przeszkadzają, pamiętaj, że
nie powinieneś jedynie próbować naprawić
niewłaściwe zachowanie lub upewnić się, że
wszyscy są cicho; powinieneś pomóc uczniom
stać się lepszymi uczniami Zbawiciela. Nastę-
pujące informacje pomogą ci w chrześcijański
sposób radzić sobie z przeszkadzaniem.

Pamiętaj o wartości dusz
Pan radził: „Pomnij, że wielka jest wartość

dusz w oczach Boga” (NiP 18:10). Ci, których
uczysz, mają boskie cechy charakteru i boskie
przeznaczenie. Twoje reakcje na ich działania
mogą pomóc im pamiętać o swej nieskończo-
nej wartości jako synów i córek Boga. Poprzez
swój przykład możesz pomóc im wzrastać
w pragnieniu pomagania sobie nawzajem uczyć
się ewangelii i żyć według jej zasad.

Staraj się zrozumieć tych,
których uczysz

Kiedy myślisz, w jaki sposób pomóc tym,
którzy przeszkadzają, rozważ wszystkie moż-
liwe powody ich zachowania, włączając w to
otoczenie klasy. Módl się o przewodnictwo
Ducha. Czasami ludzie przeszkadzają, z powodu

tego, co robisz ty lub inna osoba. Czasami
mówią i zachowują się nieodpowiednio,
ponieważ mają problemy, są rozzłoszczeni,
zmęczeni lub sfrustrowani. Powinieneś uważ-
nie zastanowić się nad tymi możliwościami,
kiedy myślisz o przyczynach problemów.
Kiedy zrozumiesz tych, których uczysz,
będziesz mógł pomóc im w pozytywny sposób
przyczyniać się do lekcji. (Zobacz „Rozumienie
tych, których uczymy”, strony 33–34). Aby
ocenić potrzeby uczniów w różnych grupach
wiekowych, zobacz „Nauczanie dzieci”, strony
108–109; „Charakterystyka wiekowa dzieci”,
strony 110–116; „Rozumienie i nauczanie
młodzieży”, strony 118–120; „Rozumienie
i nauczanie dorosłych”, strony 123–124.)

Ocenianie własnych wysiłków
Kiedy ci, których uczysz, przeszkadzają,

łatwo jest skupić się na ich zachowaniu i
zawieść w ocenie własnego postępowania. Ale
Zbawiciel powiedział: „Jak możesz powiedzieć
swemu bratu: Pozwól, że ci wyjmę z oka pyłek,
gdy belka tkwi w twoim oku? . . . Wyrzuć
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy będziesz
lepiej widział, aby wyjąć pyłek z oka twego
brata” (3 Nefi 14:4–5).

W swoich wysiłkach rozwiązywania prob-
lemów z przeszkadzaniem, po pierwsze rozważ,
czy prawdziwym źródłem problemu jest coś,
co robisz ty. Zapytaj siebie: „Czy utrzymuję
Zbawiciela i Jego doktrynę w centrum mojego
nauczania? Czy robię wszystko, co mogę, aby
nauczać przez Ducha? Czy pomogłem tym,
których uczę, wziąć odpowiedzialność za pro-
ces uczenia się? Czy pomagam im przyczyniać
się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się?
Czy daję im możliwość uczenia się od siebie
nawzajem? Czy mógłbym udoskonalić
przygotowywanie lekcji? Czy stale staram
się udoskonalać jako nauczyciel?”

Przeanalizuj metody nauczania, których
używasz. Zapytaj siebie: „Czy pomagają one
tym, których uczę, zrozumieć i stosować
prawdy ewangelii? Czy używam różnorod-
nych metod, by pomóc tym, których uczę, aby
byli zainteresowani i aktywnie uczestniczyli
w lekcji?”

Ocenianie swoich motywów
Pan nauczał, że ci, którzy pragną pomagać

w Jego pracy, muszą być „pokorni i pełni
miłości, posiadać wiarę, nadzieję i miłosier-
dzie” (NiP 12:8). Tylko ci, których motywuje
miłość, będą mieli pozytywny, silny wpływ

84

Starszy Boyd K. Packer
nauczał:

„Dla nauczyciela konie-
czne jest zrozumienie,
że ludzie są w zasadzie
dobrzy. Koniecznym jest
wiedzieć, że mają
skłonność do robienia
rzeczy, które są dobre.
Taka wzniosła myśl jest
wynikiem wiary. To
ona czyni różnicę, kiedy
stajemy przed własnymi
dziećmi lub idziemy
uczyć młodych ludzi.

. . . Jeśli mamy uczyć,
musimy stale przypo-
minać sobie, że mamy
do czynienia z synami
i córkami Boga i że każdy,
będąc Jego potomstwem,
ma możliwość stać się
takim, jak On” (Teach Ye
Diligently, wyd. popr.
[1991], 89).
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na tych, których uczą. Módl się, abyś był wypełniony miłością
chrześcijańską do każdej osoby, którą uczysz, szczególnie
do tych, którzy czasami zachowują się niewłaściwie. (Zobacz
„Staranie się o dar miłości”, strona 12; „Miłość zmiękcza serca”,
strony 31–32.)

Zapytaj siebie: „Czy bardziej troszczę się o pomaganie
innym w nauczeniu się ewangelii, czy o przedstawienie mate-
riału lekcyjnego bez zakłóceń?” Myśl raczej o doświadczeniu,
jakie mają członkowie klasy, niż o doświadczeniu, jakie ty
masz. Kiedy stale sięgasz poza własne potrzeby do serc tych,
których uczysz, będą oni czuli się swobodniej, biorąc udział
w budujący sposób.

Pomaganie wszystkim członkom klasy w przyczynieniu
się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się

Od czasu do czasu możesz zechcieć przejrzeć z uczniami
zasady, które pomogą im przyczynić się do atmosfery sprzyja-
jącej uczeniu się (zobacz „Nauczanie innych, by przyczyniali
się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się”, strony 77–78).
Przypomnij im o ich odpowiedzialności za branie udziału
w dyskusjach, wzajemne pozwalanie na udział, słuchanie się
nawzajem i przynoszenie pism świętych. Powiedz im również,
co zrobisz jako nauczyciel, by przyczynić się do otoczenia
sprzyjającego uczeniu się. Zapewnij ich, że dobrze przygotujesz
się do nauczania ich i że będziesz prowadzić dyskusje i inne
zajęcia, które dadzą im wszystkie możliwości do udziału w lekcji.

Reaguj w prosty sposób na sporadyczne przeszkadzanie
Czasami najlepiej jest po prostu ignorować drobne zakłó-

cenia i skupić się na dobrym zachowaniu. Kiedy musisz zarea-

gować na sporadyczne przeszkadzanie, rozważ następujące
propozycje:

� Bądź cicho. Poczekaj w ciszy, aż osoba przestanie rozmawiać
lub przeszkadzać.

� Zbliż się do osoby, która przeszkadza. To proste działanie
może służyć jako ciche przypomnienie, aby być bardziej
uważnym.

� Użyj delikatnego humoru. W ten prosty sposób będziesz
mógł nakierować osobę z powrotem na lekcję. Jednakże
nigdy nie powinieneś być sarkastyczny lub nie powinieneś
używać dowcipu, aby kogoś zawstydzić lub nad kimś
panować.

� Pomóż osobie wziąć pozytywny udział w lekcji. Rozważ
poproszenie tej osoby o przeczytanie, sparafrazowanie
czegoś, podanie przykładu lub udzielenia odpowiedzi
w jakiś inny sposób. Celem tego nie jest ukorzenie osoby,
ale zaproszenie jej do udziału.

� Pomóż każdemu we wzięciu udziału w lekcji. Jeśli jedna
osoba dominuje w dyskusji, uczyń wysiłek, by poprosić
o udział tych, którzy jeszcze nic nie mówili. Przy pierwszej
okazji poproś ich o odpowiedź na pytanie. Jeśli to nie
zadziała, delikatnie odwróć uwagę od tej osoby i zwróć się
do klasy, mówiąc: „Teraz posłuchajmy kogoś innego”
lub „Poczyniłeś kilka interesujących uwag. Czy ktoś inny
chciałby coś dodać do tego, co zostało powiedziane?”
(Szczególne propozycje na temat prowadzenia dyskusji
znajdziesz w „Prowadzenie dyskusji”, strony 63–65;
„Nauczanie z wykorzystaniem pytań”, strony 68–70.)
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� Jeśli dyskusja nie zaprasza Ducha, ponownie sprowadź ją
na właściwe tory. Jeśli ktoś kłóci się z tobą lub z innymi,
mówi lekceważąco albo podnosi kontrowersyjne kwestie,
użyj miłości i łagodności, kiedy decydujesz, w jaki sposób
odpowiedzieć. Możesz po prostu powiedzieć coś takiego:
„Jest to interesująca obserwacja, ale chyba odciąga nas od
dzisiejszej lekcji”.

� Wprowadź inne zajęcie. Zrób natychmiastową przerwę
przez zmianę na takie zajęcie, które wymaga innej formy
udziału.

Uczyń szczególny wysiłek, aby pomóc tym,
którzy uporczywie powodują zakłócenia

Pomimo twoich wysiłków, aby stworzyć atmosferę sprzyja-
jącą uczeniu się, ktoś może uporczywie zakłócać lekcję, którą
prowadzisz. Jeśli ktoś poważnie przeszkadza innym w uczeniu
się, nie powinieneś ignorować problemu, ani działać w nieup-
rzejmy sposób. W takiej sytuacji pamiętaj o wskazówce Pana,
aby wpływać tylko „przez perswazję, przez cierpliwość, przez
delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość;

Przez dobroć i samą wiedzę, które wielce powiększają duszę
bez obłudy i bez przewrotności – 

Czasami upominając ostro, gdy natchniony przez Ducha
Świętego; a później pokazując zwiększoną miłość temu,
którego upomniałeś, aby cię nie poczytał za swego wroga;

Aby wiedział, że twoja wierność silniejsza jest od pęt śmierci”
(NiP 121:41–44).

Powinieneś być delikatny i łagodny, kiedy zwracasz uwagę.
Zauważ, że ganienie powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy
jesteś „natchniony przez Ducha Świętego”, a później powinna
pojawić się wzrastająca miłość.

Następujące propozycje mogą pomóc ci, jeśli ktoś, kogo
uczysz, uporczywie przeszkadza. Możesz znaleźć sposoby
przystosowania tych propozycji do użytku w domu.

Porozmawiaj osobiście z tą osobą
Czasami pomocnym jest osobiste porozmawianie z osobą,

która uporczywie powoduje zakłócenia. Powinieneś robić to
taktownie i z miłością. Opisz zachowanie, które przeszkadza,
a w tym samym czasie daj jasno do zrozumienia, że kochasz
i szanujesz tę osobę. Poproś tę osobę o wsparcie i razem spró-
bujcie znaleźć rozwiązanie. Wówczas zrób wszystko, co możesz,
aby okazać większą miłość. Jak radził Brigham Young: „Nigdy
nie karć osoby ponad miarę, gdzie nie będzie działał balsam,
którym możesz ją opatrzyć” (w Discourses of Brigham Young,
wyb. John A. Widtsoe [1941], 278).

Szukaj pomocy u innych
Twoi przywódcy chcą pomóc ci w twych nauczycielskich

wyzwaniach. Możesz czerpać korzyść z ich pomysłów i pomocy.
Na przykład mogą poprosić kogoś, by pomógł w pewnych
zajęciach lub siedział obok dziecka, które źle się zachowuje.
W czasie swoich regularnych kontaktów z przywódcą w swojej
organizacji, możesz omówić sposoby pomocy poszczególnym

osobom w twojej klasie (zobacz „Uzyskanie wsparcia od
swoich przywódców”, strona 28).

Możesz zechcieć poprosić jednego ze swoich przywódców,
aby przyszedł do twojej klasy i zwrócił szczególną uwagę na
atmosferę uczenia się w trakcie lekcji. Po lekcji przedyskutuj
z przywódcą problem i razem popracujcie nad rozwiązaniami.
Nadal radź się przywódców, kiedy wprowadzasz w życie te
rozwiązania.

Jeśli dziecko lub młody człowiek ma wzór przeszkadzają-
cego zachowania, szukaj pomocy u jego rodziców. Rodzice
chcą wiedzieć o zachowaniu swoich dzieci i są chętni do
pomocy. Jeśli jest to możliwe, włącz tę młodą osobę do roz-
mowy; to pokaże twój szacunek dla jego dojrzałości i wolnej
woli. Razem możecie określić szczególne plany, a później
przejrzeć wasz postęp.

Jeśli osoba przeszkadzająca ma szczególne potrzeby,
dowiedz się, co możesz zrobić, aby jej pomóc w skutecznej
nauce i właściwszym zachowaniu (zobacz „Nauczanie osób
niepełnosprawnych”, strony 38–39; zobacz także „Służenie
członkom, którzy są niepełnosprawni”, strony 310–314
w Kościelnym podręczniku instrukcji, rozdział „Nauczanie
ewangelii i przywództwo”).

Bądź cierpliwy
Pamiętaj, że zmiany wymagają czasu. Nadal pracuj cierpliwie

i nigdy nie porzucaj osoby, mającej problemy. Konsekwentnie
bądź pozytywnie nastawiony do takiej osoby. Nie zniechęcaj
się, jeśli osoba ta cechuje się negatywną postawą w klasie. Nawet
jeśli wydaje się ona nieco poza lekcją, którą prowadzisz, ma
nadal możliwość uczenia się o ewangelii Jezusa Chrystusa i
odczuwania wpływu Ducha. Nadal ma możliwość przebywania
z kochającym nauczycielem oraz troszczącymi się przywódcami
i przyjaciółmi.

Szczególne sugestie dla nauczycieli Organizacji Dzieci
Jeśli dziecko przeszkadza, uprzejmie poproś je, aby przestało.

Na przykład, jeśli członek klasy o imieniu Monika przeszkadza
innemu członkowi klasy, możesz powiedzieć: „Moniko,
proszę, nie rób tego”. Podziękuj jej, jeśli posłuchała. Jeśli nie
posłuchała, silniej wyraź swą prośbę, ale nadal bądź uprzejmy:
„Moniko, musisz teraz przestać to robić”. Podziękuj jej, jeśli
jest posłuszna.

Jeśli nadal nie stosuje się do twej prośby, zaaranżuj pry-
watną rozmowę z nią na temat tego, czego spodziewasz się po
jej zachowaniu w klasie. Powiedz jej, że niepokoisz się o nią
i dlaczego. Na przykład, możesz powiedzieć: „Moniko, zanie-
pokoiło mnie to, co stało się dzisiaj w klasie. Nie możemy się
uczyć, kiedy w klasie nie ma czci”. Wówczas możesz zapytać ją,
jak się czuje w tej sytuacji. Po uważnym wysłuchaniu jej odpo-
wiedzi, możesz dać jej poznać, że rozumiesz jej uczucia. Możesz
powiedzieć: „Rozumiem, że nie możesz znaleźć sobie miejsca
i że trudno jest siedzieć cicho”. Wówczas zapytaj: „W jaki
sposób możemy rozwiązać ten problem? Co mogę zrobić, aby
ci pomóc? Co ty zrobisz?” Razem przedyskutujcie rozwiązanie.
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Po rozmowie z Moniką będziesz musiał rozwinąć własny
plan, aby pomóc jej i klasie, gdyby nadal trwały zakłócenia. Plan
może zawierać którekolwiek z następujących działań:

� Oddal jedno krzesło od krzeseł innych dzieci. Niech Monika
siedzi tam cicho przez krótki okres, na przykład dwie
minuty. W tym czasie nie współpracuj z dzieckiem. Zaproś
ją do grupy, kiedy będzie cicho przez wyznaczony czas.

� Poproś członka prezydium Organizacji Dzieci lub innego
przywódcę, aby zabrał dziecko do wolnego pokoju lub

cichego miejsca w domu spotkań, gdzie mogą pomóc ro-
90dzice. Możesz powiedzieć: „Jest mi przykro, Moniko, że
nie przestrzegałaś zasad. Siostra Nowak zabierze cię na roz-
mowę z rodzicami. Mam nadzieję, że wkrótce wrócisz.
Kiedy postanowisz przestrzegać zasad, możesz powrócić do
klasy.” Przywódca powinien pozostać z dzieckiem. Kiedy
nad dzieckiem można już zapanować, może być zaproszone
z powrotem do grupy. Daj jej do zrozumienia, że jest
kochana i że jest ważną częścią klasy.
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U˚YWAJ SKUTECZNYCH METOD

Aby pomóc innym w chęci uczenia się, nasze nauczanie musi być interesujące.

Aby pomóc im w zrozumieniu, nasze nauczanie musi być jasne. 

Aby pomóc im przyswoić i rozważać to, czego się nauczyli, 

nasze nauczanie musi być możliwe do zapamiętania. To są powody uważnego

wyboru metod nauczania i skutecznego wykorzystania ich:

uczynić lekcje interesującymi, jasnymi i możliwymi do zapamiętania.



Prezydent David
O. McKay powiedział:
„Każdy nauczyciel
jest odpowiedzialny
za określenie najlepszego
sposobu podejścia do
członków klasy w celu
wniesienia tego,
co będzie trwało na
zawsze” (Gospel Ideals
[1953], 439).

U˚YWAJ  SKUTECZNYCH METOD

UROZMAICONE

NAUCZANIE

25

Korzystanie z różnorodnych metod
z lekcji na lekcję

Kiedy gospodyni planuje tygodniowe
menu na obiad, nie jest prawdopodobne, że
zdecyduje się przygotować identyczne posiłki
na siedem kolejnych popołudni. Nawet
kiedy jej budżet jest tak ograniczony, że musi
przygotowywać ziemniaki na każdy obiad,
wkrótce nauczy się, że jest wiele sposobów
podawania ziemniaków.

Podobnie ewangelia może być przedsta-
wiana na kilka różnych sposobów. Żaden nau-
czyciel nie powinien popaść w monotonny
wzór przedstawiania tego samego rodzaju
lekcji tydzień po tygodniu. Kiedy korzystamy
z różnorodnych zajęć nauczania, uczniowie
mają skłonność do lepszego zrozumienia zasad
ewangelii i skuteczniejszego przyswojenia
ich. Uważnie wybrana metoda może sprawić,
że zasada jest jaśniejsza, bardziej interesująca
i łatwiejsza do zapamiętania.

Kiedy przygotowujesz się do nauczania,
upewnij się, że korzystasz z różnorodnych
metod nauczania z lekcji na lekcję. Może to
oznaczać korzystanie z czegoś tak prostego, jak
kolorowy plakat lub brystol przytwierdzony
do ściany na jednej lekcji, lub spis pytań na
tablicy na innej.

Korzystanie z różnorodnych metod
na każdej lekcji

Poza używaniem różnorodnych metod
z lekcji na lekcję, powinieneś nauczać każdej
lekcji z urozmaiceniem. Dzieci, z ich naturalną
ciekawością, reagują szczególnie dobrze na
różnorodne zajęcia – zazwyczaj od pięciu do
siedmiu zajęć w ciągu lekcji. Młodzież również
dobrze reaguje na różnorodne metody. Nawet

jeśli uczysz dorosłych, powinieneś rozważyć
użycie co najmniej trzech metod na każdej
lekcji.

Wybieranie i przygotowywanie różnych
metod nauczania

Istnieje wiele dostępnych źródeł, które
pomogą ci wybrać metody, kiedy przygoto-
wujesz swoje lekcje. Kiedy planujesz, które
metody wykorzystać na poszczególnej lekcji,
miej na uwadze następujące pomysły:

� Po pierwsze, rozważ propozycje podane
w podręczniku lekcyjnym. Kiedy jest to
konieczne, przystosuj je do potrzeb tych,
których uczysz.

� Ustal wyraźny cel użycia jakiejś metody.
Wybierz metody, które wspierają i wzmac-
niają główny cel lekcji. Powinny wiernie
oddawać fakty i życie oraz podkreślać
prawdę, dobro i piękno. Nie wybieraj metod,
które jedynie zabawiają lub skracają czas.

� Wybierz metody, które są właściwe i sku-
teczne. Niektóre metody takie, jak historie i
użycie tablicy, będą używane dużo częściej
niż inne, takie, jak dyskusje panelowe i gry.
(Zobacz „Wybieranie właściwych metod”,
strona 91; „Wybieranie skutecznych
metod”, strona 92.)

� Kiedy jest to właściwe, wybierz metody, które
aktywnie angażują uczniów. Jest to ważne
dla wszystkich uczniów, ale szczególnie dla
dzieci.

� Poćwicz używanie danych metod, zanim
zaczniesz je wykorzystywać na lekcji. Jest
to szczególnie ważne, jeśli nie używałeś
wcześniej szczególnej metody.

Utrzymywanie różnorodności
w swoich lekcjach

Zestawienie na stronie 90 może pomóc ci
określić, czy twoje lekcje są wystarczająco
różnorodne. Możesz zechcieć zrobić podobne
zestawienie w swoim dzienniku lub notesie.
Na górze każdej pustej kolumny napisz tytuł
każdej z następnych pięciu lekcji. Kiedy przy-
gotowujesz lekcje, zaznaczaj w kolumnie z napi-
sem „lekcja” każdą metodę, jakiej używałeś.

Metody wypisane w zestawieniu są
najpowszechniej używanymi metodami
nauczania ewangelii. Możesz się dowiedzieć,
że używasz pewnych metod na niemal wszyst-
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kich swoich lekcjach. Inne wypisane metody mogą również
faktycznie zależeć od tego, czego nauczasz oraz potrzeb tych,
których nauczasz.

Kiedy używasz tego zestawienia, możesz zacząć zauważać
pewne wzory w swoim nauczaniu. Mogą być jakieś metody,
których używasz na każdej lekcji i takie, których nie używasz
nigdy.
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Jako nauczyciel ewangelii stoisz przed tymi, których uczysz
jako przedstawiciel Pana. Powinieneś upewnić się, że wszystko,
co robisz, jest w zgodzie z Jego wolą i że na każdej lekcji
okazujesz szacunek dla prawd ewangelii.

Pan powiedział: „Pamiętajcie, że to, co przychodzi z wysoka,
świętym jest, i ma być wymawiane z uwagą, i w ograniczeniu
przez Ducha” (NiP 63:64). Metody, jakich używasz w trakcie
nauczania prawd ewangelii, pomogą rozwinąć wrażliwość
uczniów na święte rzeczy. Dlatego powinieneś upewnić się, że
metody te są właściwe dla nauczanych zasad i że zachowują
standardy Kościoła. Podczas gdy niektóre metody mogą pomóc
w przekazaniu pewnego przesłania, inne mogą być niewłaściwe
dla szczególnej lekcji, z powodu tematu lekcji, wieku lub
doświadczenia tych, których uczysz.

Kiedykolwiek rozważasz użycie szczególnej metody, zadaj
sobie następujące pytania, aby upewnić się, że ta metoda jest
właściwa.

Czy ta metoda zaprasza Ducha?
Duch musi być obecny po to, aby przesłanie ewangelii było

zaniesione do serc tych, których uczysz (zobacz 2 Nefi 33:1;
NiP 42:14). Dlatego powinieneś używać metod, które nadadzą
właściwy ton lekcji i zaproszą Ducha. Na przykład, pewien
nauczyciel doktryny ewangelii wykorzystał muzykę, aby
omówić męczeńską śmierć Proroka Józefa Smitha. Przygoto-
wując się do lekcji nauczyciel poprosił członka zboru, aby
przygotował się do zaśpiewania „Biedny wędrowiec żalu”
(Hymns, nr 29). W klasie hymn skierował myśli i uczucia
członków klasy na moment, który poprzedził atak tłumu, kiedy
to John Taylor śpiewał ten hymn swoim braciom w więzieniu
w Carthage. Duch wniósł słodycz i powagę tego momentu
do serc członków klasy.

Czy ta metoda pasuje do świętości zasad, jakich uczę?
Niektóre metody nauczania są lżejsze i bardziej nieformalne

niż inne i dlatego są właściwe jedynie na niektórych lekcjach.
Na przykład niewłaściwe byłoby korzystanie z grania ról, aby
omówić Zmartwychwstanie. Jednakże odgrywanie ról może

być właściwym sposobem nauczania tego, w jaki sposób być
dobrym bliźnim.

Czy ta metoda zbuduje i wzmocni tych,
których uczysz?

Uczenie się ewangelii powinno być pozytywnym, pełnym
radości doświadczeniem, które pomaga uczniom zdać sobie
sprawę z ich boskiej natury. Ci, których uczysz, powinni czuć,
że ich kochasz i szanujesz.

Materiał, który jest kontrowersyjny lub sensacyjny, nie
buduje wiary i świadectwa i nie powinien być wykorzystywany.
Nie używaj żadnej metody, która mogłaby wprawić kogoś
w zakłopotanie lub poniżyć.

Czy materiał ten jest zatwierdzony przez Kościół?
Korzystaj z bieżących wydań podstawowych pism świętych

oraz materiałów lekcyjnych, wydanych przez Kościół. Rozważ
metody zaproponowane w podręczniku lekcyjnym, zanim
sięgniesz po inne źródła. Wszystkie materiały lub pomysły,
których używasz, a które nie znajdują się w podręczniku,
powinny podkreślać prawdę i dobro. Aby uzupełnić materiały
lekcyjne i pisma święte, możesz użyć przemówień z konfe-
rencji generalnej, z czasopism kościelnych oraz z materiałów
audiowizualnych i ilustracji, wydanych przez Kościół.

Czy postępuję według poprawnych procedur,
przygotowując się do użycia tej metody?

Niektóre metody wymagają szczególnego przygotowania.
Na przykład, musisz zdobyć zgodę biskupa, aby zaprosić
przemawiającego gościa oraz zgodę prezydenta okręgu, aby
zaprosić gościa na spotkanie okręgu (zobacz Kościelny
podręcznik instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa oraz
ogranizacji pomocniczych [1998], 325).

Dodatkowe informacje
Po dodatkowe informacje na temat wybierania metod, zo-

bacz lekcje 8 i 9 w Kursie nauczania ewangelii (strony 222–229).

WYBIERANIE W¸AÂCIWYCH METOD
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Skuteczne metody nauczania czynią lekcję
jasną, interesującą i możliwą do zapamiętania.
Kiedykolwiek będziesz rozważać użycie jakiejś
szczególnej metody, zadaj sobie następujące
pytania, aby upewnić się, że będzie ona
skuteczna.

Czy ta metoda pomoże uczniom lepiej
zrozumieć zasady, jakich nauczam?

Można użyć skutecznych metod po to, aby
wyjaśnić zasady i wzmocnić lekcje. Na przykład,
pewna młoda misjonarka nauczała zaintereso-
wanego o potrzebie przywrócenia ewangelii
na ziemi. Zainteresowany odpowiedział, że
jego kościół nauczył go wielu wartościowych
prawd i że zawsze był wystarczająco dobry dla
jego rodziny. Aby pomóc zainteresowanemu
lepiej zrozumieć znaczenie Odstępstwa i
potrzebę Przywrócenia, misjonarka przyniosła
na następną dyskusję miarę jednego metra.
Wyjaśniła, że miara ma długość dokładnie
jednego metra. Gdyby zabrano zaledwie kilka
centymetrów, pozostałość miary nadal byłaby
użyteczna do mierzenia pewnych odcinków,
ale już dłużej nie mierzyłaby całego metra.
Po śmierci Apostołów, części prawdy zostały
stracone tu i tam. Do doktryny zakradły się
zmiany, kiedy nie było proroka, który mówiłby
w imieniu Pana. Części prawdy pozostały
i były dobre, ale nie reprezentowały pełni
prawdy. Aby jakiś kościół mógł być Kościołem
Jezusa Chrystusa, musi posiadać całą prawdę,
jakiej On nauczał. W innym razie, uczy zaled-
wie niewielkiej ilości tego, czego powinien.

Czy ta metoda mądrze wykorzysta czas?
Wielu nauczycieli uważa, że ma mnóstwo

czasu na początku lekcji. W konsekwencji
niemądrze używa pierwszych minut, spędzając
zbytwieleczasu,wykorzystując jakąśprzyjemną
metodę nauczania. Wówczas, w połowie lekcji,
zdają sobie sprawę, że nadal muszą nauczyć
większości lekcji. Aby nadrobić stracony czas,
mają tendencję do pośpiechu, przeskakując
ważne części lekcji. Często szybko kończą
lekcję, zamiast wykorzystać szansę zebrania
idei i pomóc uczniom zauważyć, w jaki sposób
zastosować zasady, które były nauczane.

Uważnie zaplanuj metody, które wykorzys-
tasz na lekcji oraz czas, jaki im poświęcisz.
Pomoże ci to wykorzystać różne metody, nie
pozwalając jednocześnie na to, by stały się
centrum lekcji.

Upewnij się, że metody, jakich używasz,
nie są zbyt długie dla zasad, jakich nauczasz.
Na przykład, praca w małych grupach może
być skuteczną metodą, nauczającą złożonej
zasady, ale ponieważ wymaga to całkiem sporo
czasu, może nie być najlepszym sposobem,
nauczania prostej zasady.

Czy ta metoda zaspokoi potrzeby tych,
których nauczam?

Metody, jakich używasz, powinny pomóc
uczniom zrozumieć zasadę, jakiej nauczasz
i powiększyć ich pragnienie do życia według
niej. Dowiedz się o pochodzeniu, osiągnię-
ciach, celach itp. uczniów tak, abyś mógł
wybrać metody, które będą dla nich poucza-
jące, możliwe do zapamiętania i inspirujące.
Kiedy zrozumiesz tych, których uczysz, możesz
uniknąć metod, które mogą ich obrazić lub
zmieszać.

Czy używam tych samych metod
zbyt często?

Nawet przekonujące techniki nauczania
mogą stać się męczące, jeśli są nadużywane.
Upewnij się, że używasz różnorodnych metod
nauczania.

Dodatkowe informacje
Po dalsze informacje na temat wybierania

metod, zobacz lekcje 8 i 9 w Kursie nauczania
ewangelii (strony 222–229).
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Starszy Boyd K. Packer
nauczał: „Kiedy uczymy
wartości moralnych
i duchowych, nauczamy
rzeczy, które są
nieuchwytne. Być może
żadne inne nauczanie
nie jest tak trudno
zrealizować, ani nie jest
tak bardzo nagradzające,
jeśli jest wykonane
skutecznie. Istnieją
techniki do zastosowania
i narzędzia do użycia.
Istnieją rzeczy, które
mogą zrobić nauczyciele,
aby przygotować siebie
oraz swoje lekcje tak,
aby ich studenci . . . mogli
być nauczani, a ich
świadectwa mogły być
przekazywane z jednej
osoby na drugą”
(Teach Ye Diligently,
wyd. popr. [1991], 62).
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Zanim rozpocznie się symfonia, słuchacze
często słyszą pomieszaną kombinację dźwię-
ków. Wszyscy muzycy przygotowują się do
koncertu w tym samym czasie, strojąc instru-
menty i ćwicząc muzykę indywidualnie.
Jednakże kiedy na scenę wchodzi dyrygent i
podnosi batutę, wszyscy cichną, uważają
i są gotowi do wspólnego zagrania pięknej
muzyki.

Podobnie jak dyrygent, który zbiera muzy-
ków na początku koncertu, powinieneś zebrać
razem członków rodziny lub członków klasy
na początku lekcji. Zanim rozpoczniesz lekcję,
niektórzy ludzie mogą czytać, inni mogą
cicho siedzieć, a inni mogą ze sobą rozmawiać.
Możesz usłyszeć kilka rozmów w tym samym
czasie. Nawet po modlitwie na rozpoczęcie
obecni mogą nie być całkowicie skupieni na
lekcji. I chociaż wymaga to czegoś więcej, niż
podniesienia batuty, istnieje kilka prostych
sposobów, skupienia uwagi każdego uczestnika
na lekcji.

Wskazówki na rozpoczęcie lekcji
Wprowadzenia do lekcji powinny dać coś

więcej, niż tylko zebrać uwagę uczniów. Jeśli
wprowadzenie nie odnosi się do lekcji, prawdo-
podobnie bardziej zaszkodzi, niż pomoże. Na
przykład, jeśli nauczyciel Szkoły Niedzielnej
opowie na początku lekcji żart, członkowie
klasy mogą być bardziej uważni, ale również
mogą być skłonni do myślenia o rzeczach,
które odsuną ich od skupienia się na naucza-
nych zasadach. Powinieneś unikać przepra-
szania (takiego jak: „Czuję się nieprzygoto-

wany”) i innych wyrażeń, które nie prowadzą
bezpośrednio do lekcji.

Kiedy nauczasz różnych lekcji, nie roz-
poczynaj za każdym razem w ten sam sposób.
Różnorodność doda zainteresowania i ele-
mentu niespodzianki. Możesz zechcieć zasta-
nowić się nad niektórymi metodami, opisa-
nymi w tej książce na stronach 159–183.
Po wskazówki na temat wyboru właściwych
i skutecznych metod, zobacz strony 91–92.

Przykłady skutecznego rozpoczynania
lekcji

Używanie pomocy dydaktycznych
Możesz używać pomocy dydaktycznych,

aby nauczać zasad ewangelii (zobacz „Porów-
nywanie i pomoce dydaktyczne”, strony
171–173). Na przykład, aby rozpocząć lekcję
o wyborze tego, co ma największą wartość dla
duszy, możesz położyć prawdziwe pieniądze
obok zabawkowych pieniędzy lub wyciętych
kartek papieru, które mają tę samą wielkość,
co pieniądze. Wówczas zapytaj tych, których
uczysz, co woleliby dostać, jako wynagro-
dzenie za wykonaną pracę. To mogłoby popro-
wadzić do dyskusji o tym, które nauki są
prawdziwe, a które fałszywe.

Zapisywanie pytań na tablicy
Pytania zapisywane na tablicy przed lekcją

pomogą uczniom rozpocząć zastanawianie
się nad tematami, jeszcze przed rozpoczęciem
lekcji. Na przykład, na lekcji o braniu na
siebie imienia Chrystusa, mógłbyś zapisać
następujące pytania na tablicy:

� Co robisz z powodu tego, że wziąłeś na
siebie imię Chrystusa?

� Czego nie robisz z powodu tego, że wziąłeś
na siebie imię Chrystusa?

Dzielenie się historią
Historie zawsze mogą wzbudzić zaintereso-

wanie uczniów. Często możemy skuteczniej
nauczać zasady, kiedy najpierw podzielimy się
historią, ilustrującą ją. Pomoże to uczniom
zrozumieć zasadę w warunkach codziennych
doświadczeń.
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„Och, mój czas się kończy, a ja nie skoń-
czyłem jeszcze lekcję. Jeszcze chwilkę. Szybko
przejdę przez tę ostatnią część”. Niemal każdy
słyszał podobną wypowiedź od jakiegoś
nauczyciela. Takie wypowiedzi wskazują na
to, że nauczyciel stracił ważną możliwość
nauczania: możliwość doprowadzenie lekcji
do skutecznego zakończenia.

Cechy skutecznego zakończenia
Skuteczne zakończenie nie dzieje się tak po

prostu; musi być przygotowane jako część
lekcji. Zakończenia są najskuteczniejsze, kiedy
posiadają niektóre z następujących cech:

� Są krótkie, zwięzłe i skoncentrowane.
Ogólnie mówiąc, nie powinny zawierać
materiału, który nie był nauczany na lekcji.

� Podsumowują i wiążą zasady, które były
omawiane.

� Zwracają uwagę na ważne punkty, zapropo-
nowane przez tych, którzy brali udział.

� Pomagają uczniom zastosować zasady
ewangelii w ich życiu.

� Są wzniosłe, motywujące i pozytywne.

� Zawierają czas na świadectwo.

Poniżej podane są niektóre przykłady tego,
w jaki sposób zakończyć lekcję:

� Jeszcze raz przedstaw cel lekcji. Zapytaj
tych, których uczysz, w jaki sposób zasto-
sują ją w swoim życiu w nadchodzącym
tygodniu.

� Zanim rozpocznie się lekcja, wyznacz jedną
lub dwie osoby, aby uważnie słuchały i były
przygotowane, by pomóc podsumować
główny punkt lekcji lub całą lekcję.

� Zapytaj tych, których uczysz, co mogliby
powiedzieć, gdyby ktoś chciał wiedzieć,
czego nauczyli się na tej lekcji.

� Wykorzystaj pracę pisemną, aby pomóc
tym, których nauczasz, w podsumowaniu
głównych idei lekcji (zobacz „Prace
pisemne”, strony 173–175).

Pozostawienie czasu na zakończenie
Aby przedstawić dobre zakończenie, musisz

być świadomy i elastyczny wobec tego, jak
wykorzystujesz swój czas. Nawet dobrze przy-
gotowane lekcje nie zawsze przebiegają tak, jak
zostały zaplanowane. Potrzeby tych, których
uczysz, mogą doprowadzić cię do spędzenia
większej ilości czasu na szczególnym punkcie,
niż przewidywałeś.

Kiedy tak się dzieje, musisz być świadomy
upływającego czasu. Zakończ dyskusję, zanim
skończy się czas. Zrób wszystko, co możesz,
aby płynnie przejść od omawianego przed-
miotu, przez zawarcie tego w szybkim podsu-
mowaniu lekcji. Wówczas zakończ lekcję.

Modyfikowanie przygotowanego
zakończenia

Czasami możesz potrzebować zmienić
swoje przygotowane zakończenie, z powodu
szczególnej dyskusji, komentarza lub pod-
szeptu Ducha. Następująca historia jest przykła-
dem tego, jak pewien nauczyciel wykorzystał
unikalną możliwość zakończenia lekcji:

Pod koniec porannej lekcji seminarium
nauczyciel pragnął zakończyć dyskusję.
Główną ideą lekcji było to, że przystępujemy
do Chrystusa, kiedy przestrzegamy przykazań.
Klasa rozmawiała o tym, co robią niektóre
nastolatki, a co odciąga je od przystąpienia do
Zbawiciela i pełnego otrzymania błogosła-
wieństw Jego Zadośćuczynienia.

Nauczyciel zaplanował zakończenie lekcji
przez przejrzenie listy z tablicy. Ale zauważył
on obraz, który namalował jakiś student
na lekcję rysunków w szkole. Przedstawiony
tam był baranek wyglądający przez drewniany
płot. Nauczyciel poprosił o zgodę na pokazanie
obrazu klasie i wyjaśnił, co zobaczył na obra-
zie. „Jak omawialiśmy to na lekcji”, powie-
dział, „Zbawiciel jest Barankiem Bożym, który
oddał swoje życie, abyśmy wszyscy mogli

94



U˚YWAJ  SKUTECZNYCH METOD

przystąpić do Niego i dzięki Niemu mieć życie
wieczne. Płot na obrazie jest jak bariera, która
oddziela nas od Niego.”

Nauczyciel wyraził nadzieję, że uczniowie
usuną „płot”, który uniemożliwia im zbliżenie
się do Zbawiciela. Świadczył o zaproszeniu
Zbawiciela: „Pójdźcie do mnie wszyscy, . . .
a Ja wam dam ukojenie” (Mateusz 11:28).
Zakończył się czas, przeznaczony na lekcję,
a nauczyciel zwrócił obraz. Wpływ Ducha
utrzymywał się, kiedy uczniowie opuszczali
budynek.
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PRZYGOTUJ 

KA˚DÑ POTRZEBNÑ RZECZ

Kiedy poświęcamy się pracy Pana, musimy być zaangażowani w ciężką 

pracę przygotowywania się. . . . Wskazówka Pana odnośnie tego, by nauczać 

przez Ducha nie zwalnia nas w najmniejszym stopniu od konieczności 

czynienia osobistego przygotowania. . . . 

Musimy studiować pisma święte. Musimy studiować nauki żyjących proroków.

Musimy dowiedzieć się wszystkiego, co możemy, aby się zaprezentować 

i być zrozumianymi. . . . Przygotowanie jest warunkiem wstępnym 

nauczania przez Ducha.

Starszy Dallin H. Oaks
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Po tym, jak zmartwychwstały Zbawiciel spędził jeden dzień,
ucząc Nefitów, nakazał im zarezerwować czas na przygotowanie
się na nauki, jakimi miał się podzielić następnego dnia. Powie-
dział On: „Idźcie więc do swych domów i rozważcie, co wam
powiedziałem, i proście Ojca w imię Moje, abyście zrozumieli, i
przygotujcie swe umysły na jutro” (3 Nefi 17:3). Możesz zasto-
sować tę zasadę w swoich przygotowaniach jako nauczyciel.
Kiedy rezerwujesz czas na przemyślane i pełne modlitwy przy-
gotowanie, będziesz błogosławiony większym zrozumieniem.
Będziesz bardziej otwarty na przewodnictwo Ducha.

Wcześnie rozpocznij przygotowanie do lekcji
Czasami możesz otrzymać zadanie nauczania, które wymaga

przygotowania w ostatniej chwili. Jednak zazwyczaj będziesz
mógł wcześniej dobrze przygotować się. Jest to ważna część
nauczania. Im wcześniej zaczniesz modlić się, rozważać i przy-
gotowywać się na następną lekcję, tym więcej czasu będziesz
miał na to, aby być prowadzonym przez Ducha oraz na szukanie
przykładów, porównań i innych pomysłów wzbogacających
lekcję (zobacz „Uznawanie i podążanie za Duchem w swoim
nauczaniu”, strony 47–48; „Poszukiwanie lekcji w każdym
miejscu”, strony 22–23; „Porównywanie i pomoce dydak-
tyczne”, strony 171–173). Będziesz miał czas na poproszenie
tych, których uczysz, o przygotowanie szczególnych zadań
takich, jak prezentacje muzyczne (zobacz strony 165–167).
Będziesz również miał czas na poznanie i przygotowanie się do
wykorzystania źródeł, które dostępne są w bibliotece domu
spotkań (zobacz „Kościelne źródła przeznaczone do nauczania
ewangelii”, strona 105).

Często pomocne jest rozpoczęcie myślenia o nadchodzącej
lekcji, wkrótce po zakończeniu poprzedniej lekcji. Prawdopo-
dobnie będziesz bardziej świadomy tych, których nauczasz
oraz ich potrzeb i zainteresowań natychmiast po tym, jak byłeś
z nimi. Będziesz również bardziej świadomy ich reakcji na
twoje nauki. Możesz ocenić swoje podejście i metody, kiedy
masz ich świeżo w pamięci.

Odnajdowanie radości w przygotowywaniu
Pewien nauczyciel opisał radość, która przychodzi do nas

wtedy, gdy rezerwujemy czas na przygotowanie:
„Wiele osób odkryło radość z nauczania ewangelii, ale

istnieje inna, wyraźna radość, znajdująca się w połączeniu
z nauczaniem – radość przygotowywania. Często przygoto-
wanie lekcji jest postrzegane jako obowiązek i jest odkładane
na ostatnią chwilę. Podobnie jak pospieszna modlitwa, przygo-
towanie w ostatniej chwili staje się płytkie i nie tak bardzo
skuteczne.

Sam poznałem ten rodzaj przygotowania. Nie jest to miłe i
nie buduje pewności siebie. Doświadczyłem również wielkiego
podekscytowania, wypływającego z przygotowywania się.
Może to być czas znaczącej modlitwy i głębokich przemyśleń.
Dowiedziałem się, że jest to mile produktywny czas czczenia,
introspekcji, zrozumienia i natchnienia. . . . 

. . . Kiedy posmakowałem radości przygotowania, odkryłem
drogocenną perłę mądrości i spostrzeżenia. Odkryłem, że nau-
czyłem się o wiele więcej z moich przygotowań, niż kiedykolwiek
z czasu poświęconego na nauczanie. . . . 

Kiedykolwiek nauczana jest prawda, istnieje taka sama
potrzeba przygotowania. Ci, którzy rozwijają metody skutecz-
nego przygotowywania, doświadczą radosnego doświadczenia
oczekiwania na nie” („Random Sampler: Planning to Teach”,
Ensign, paź. 1995, 73).

Rezerwowanie czasu na osobiste przygotowanie
Pamiętaj, że twe wysiłki nauczania ewangelii Jezusa Chrys-

tusa to nie tylko zwykłe przygotowanie lekcji. Musisz przygo-
tować również siebie. Zarezerwuj czas na studiowanie rady
w tej książce o tym, co możesz zrobić, aby duchowo się przygo-
tować na nauczanie ewangelii (zobacz strony 11–20). Zaplanuj
również uczęszczanie na spotkania doskonalenia nauczycieli.
Na tych spotkaniach ty, inni nauczyciele i przywódcy przyjdą
razem po to, aby uczyć się metod nauczania ewangelii, które
pomogą ci rozwijać umiejętności i pewność siebie.

ZAREZERWUJ CZAS NA PRZYGOTOWANIE
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Krótki czas, jaki spędzasz na nauczaniu
lekcji w domu lub w kościele, może mieć
wieczny wpływ na tych, których uczysz. Każda
lekcja może pomóc im poczuć wpływ Ducha,
wzrastać w miłości do Ojca Niebieskiego
i Jezusa Chrystusa oraz zwiększyć ich poświę-
cenie, aby żyć według ewangelii. Pamiętaj
o tym, kiedy przygotowujesz lekcje. Na twój
sukces w reprezentowaniu Pana i nauczaniu
przez Ducha wpłynie waga, jaką przywiązujesz
do przygotowywania lekcji.

Wcześnie rozpocznij 
przygotowywanie lekcji

Planując lekcję, zarezerwuj czas i uwagę.
Wkrótce po tym, jak skończysz jedną lekcję,
rozpocznij przygotowania do następnej. Praw-
dopodobnie będziesz najbardziej świadomy
tych, których nauczasz oraz ich potrzeb i zain-
teresowań bezpośrednio po tym, jak z nimi
byłeś. Będziesz również najbardziej świadomy
ich reakcji na twoje nauczanie.

Trzy pytania, kierujące 
przygotowywaniem lekcji

Kiedy rozpoczynasz przygotowywanie
lekcji, z modlitwą przejrzyj materiał lekcyjny,
biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania
tych, których uczysz. Wówczas rozważ wypi-
sane poniżej trzy pytania. Pytania te powinny
prowadzić cię w czasie przygotowywania lekcji.

1. Co powinno stać się w życiu tych, których
nauczam, w wyniku tej lekcji?

2. Jakie szczególne zasady powinny być
nauczane?

3. W jaki sposób powinny być nauczane te
zasady?

Poniżej podane są niektóre sposoby
wykorzystania tych pytań w celu rozpoczęcia
przygotowań do lekcji. Kiedy przeglądasz
lekcję w ten sposób, zapisuj pomysły, które

przychodzą ci do głowy. Podsunie ci to struk-
turę dla twojego ciągłego, pełnego modlitwy
rozważania lekcji.

1. Co powinno stać się w życiu tych,
których nauczam, w wyniku tej lekcji?

Studiuj i rozważaj materiał lekcyjny oraz
towarzyszące fragmenty z pisma świętego.
Zastanów się, co ci, których uczysz, powinni
rozumieć, czuć, pragnąć lub robić w wyniku
tej lekcji. Na przykład, przygotowując się do
lekcji o modlitwie, możesz zdecydować, że
uczniowie, powinni zrozumieć ważność mod-
litwy oraz że powinni postanowić modlić
się każdego ranka i każdego wieczoru. Przygo-
towując się do lekcji o odpowiedzialności
w rodzinie, możesz zdecydować, że w wyniku
lekcji, członkowie rodziny powinni być pilniej-
si w wypełnianiu obowiązków domowych.
Nauczając lekcji o studiowaniu pisma świę-
tego, możesz zdecydować, że lekcja powinna
natchnąć tych, których uczysz, do codzien-
nego studiowania pism świętych.

Wiele lekcji w podręcznikach, wydawa-
nych przez Kościół, zawiera określenie celu.
Określenia te mogą pomóc ci zdecydować,
w jaki sposób każda lekcja powinna wpłynąć
na tych, których uczysz.

2. Jakie szczególne zasady powinny
być nauczane?

Zawsze pamiętaj o potrzebach i pochodze-
niu tych, których nauczasz. Zadaj sobie pyta-
nie: „Które zasady na tej lekcji pomogą tym,
których uczę, wyjść naprzeciw wyzwaniom,
jakie napotykają?”

Często jakaś lekcja będzie zawierała więcej
materiału, niż będziesz mógł nauczać w danym
ci czasie. W takich przypadkach powinieneś
wybrać materiał, który będzie najbardziej
pomocny dla tych, których uczysz.

Ilość materiału, jaki omówisz, jest mniej
ważna, niż jego wpływ na życie tych, których
uczysz. Ponieważ zbyt dużo pojęć na raz może
zmieszać lub zmęczyć uczniów, zazwyczaj
najlepiej będzie skupić się na jednej lub
dwóch głównych zasadach. Wówczas możesz
rozpoznać dodatkowe, wspierające pomysły
z podręcznika.

Unikaj prób nauczenia wszystkiego, co może
być powiedziane na jakiś szczególny temat.
Ci, których uczysz, prawdopodobnie będą już
mieli jakieś zrozumienie tematu. Twoja lekcja
powinna uzupełnić, wyjaśnić i potwierdzić
to, co wiedzą. Pamiętaj, że twoja lekcja nie jest
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jedynym czasem, kiedy dowiedzą się czegoś
na dany temat.

3. W jaki sposób powinny być nauczane
te zasady?

Powinieneś wybrać takie metody nauczania,
które pomogą uczniom zrozumieć i zastosować
zasady, których uczysz (na temat wybierania
właściwych i skutecznych metod, zobacz
strony 91–92).

Wybierając metody, powinieneś najpierw
przejrzeć pytania do dyskusji, historie i inne
zajęcia uczące, które są zaproponowane
w podręczniku lekcyjnym. Jeśli uważasz, że
te metody pomogą zaspokoić potrzeby tych,
których uczysz, zapoznaj się z tymi meto-
dami. Jeśli sądzisz, że powinieneś użyć innych
metod, zacznij wcześnie, aby określić, w jaki
sposób uczyć tych zasad. Rozważ użycie przy-
kładów, ilustracji, porównań lub doświadczeń
osobistych, które pomogą w nauczaniu
głównych zasad lekcji.

Metody, jakich zdecydujesz się użyć,
mogą wymagać tego, byś zdobył materiały
z biblioteki domu spotkań takie, jak ilustracje,
przedmioty, śpiewniki lub kasety video.

Rozwijanie swoich pomysłów
Gdy masz już pewne początkowe pomysły

na temat tego, w jaki sposób nauczać lekcji,
możesz je rozwijać i doskonalić. Jeśli wcześnie
rozpoczniesz przygotowania, będziesz bardziej
świadomy doświadczeń, historii i fragmentów
z pism świętych, które pomogą tym, których
uczysz. Kiedy rozważasz zasady, które mają być
nauczane oraz potrzeby tych, których uczysz,
mogą przyjść do ciebie pewne myśli. Jest to
jeden ze sposobów, w jaki Duch może prowa-
dzić cię w czasie przygotowywania. Możesz
nosić ze sobą notes tak, abyś mógł zapisywać
pomysły, które przychodzą ci do głowy.

W tym momencie swoich przygotowań
pomocne jest jeszcze raz przestudiować
odsyłacze do pism świętych, które będą użyte
w czasie lekcji. Pomoże ci to lepiej zrozumieć
je i przyrównać je do tych, których uczysz.

Przystosowywanie i poprawianie,
jeśli jest taka potrzeba

Kiedy zbliża się czas przeprowadzenia
lekcji, prawdopodobnie pojawią się ostateczne
poprawki do poczynienia. Jest to wielce po-
dobne do przycinania drzewa lub krzewu przez
ogrodnika, w celu nadania odpowiedniego
kształtu. Na tym etapie powinieneś:

� Mieć jasno określone, co powinno się stać
w życiu tych, których uczysz, w wyniku tej
lekcji. Zadaj sobie pytanie: „Czy ta lekcja
przyniesie takie rezultaty?”

� Przejrzyj szczególne punkty, których
chcesz uczyć z podręcznika: główne zasady
i pomysły pomocnicze. W jasny sposób
zorganizuj zarys lekcji. Upewnij się, że plan
ma jasne rozpoczęcie i silne, skoncentro-
wane zakończenie (zobacz „Rozpoczynanie
lekcji”, strona 93; „Zakończenie lekcji”,
strony 94–95).

� Doprowadź do końca metody nauczania,
z których skorzystasz. Upewnij się, że
wybrane przez ciebie metody pomogą
uczniom w zastosowaniu zasad, których
nauczasz.

� Doprowadź do końca wybór materiałów,
jakich użyjesz.

Duch może podszepnąć ci, żeby wprowa-
dzić w ostatniej chwili zmiany. Może pod-
szepnąć ci, abyś dokonał zmian już w chwili
nauczania. Bądź otwarty na takie podszepty i
zauważ, że to uważne przygotowanie pozwala
ci otrzymać trwałe przewodnictwo Ducha.

Obejrzyj te dwie ilus-
tracje. Która ilustracja daje
lepsze pojęcie o tym, jak
wygląda kaczka? Zauważ,
że pierwsza ilustracja
zawiera więcej szczegółów
kaczki i nie zawiera innych
elementów, które zakłó-
cają jej obraz. Kiedy zdecy-
dujesz się skupić na jednej
lub dwóch zasadach na
lekcji, upewnij się, że nie
zawarłeś tam rzeczy, które
mogłyby zakłócać obraz
tych zasad. Przygotuj
lekcje, które są jak ta pier-
wsza ilustracja: prosta,
jasna i skupiona.
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Skonstruowane podręczniki lekcyjne nie
uwzględniają każdej okazji w Kościele do
nauczania. W niektórych miejscach możesz
uczyć z artykułów z czasopism kościelnych
lub z przemówień z konferencji generalnej.
W innym miejscu możesz nauczać z książki,
która zawiera pytania do studiowania, ale nie
ma planu lekcji.

Kiedy przygotowujesz lekcje z tych źródeł,
powinieneś podążać za propozycjami, znaj-
dującymi się w rozdziale „Przygotowywanie
lekcji” (strony 98–99). Kiedy to zrobisz, Duch
będzie prowadził ciebie w twych decyzjach
o tym, czego i w jaki sposób uczyć.

Przykłady tego, w jaki sposób
zaplanować lekcję z przemówienia
z konferencji generalnej

Rozważ fragment przemówienia z konferen-
cji generalnej Starszego Josepha B. Wirthlina:

„Ostatnia część trzynastej Zasady Wiary
brzmi: ‚Wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane
za dobre czy godne pochwały staje się naszym
celem’.

Słowa staje się celem oznacza szukać,
próbować odkryć, próbować zdobyć. Wymaga
aktywnego, stanowczego stosunku do życia.
Na przykład, Abraham ‚szukał błogosławieństw
ojców. . . [i pragnął] lepiej służyć sprawiedli-
wości’ (Abraham 1:2). Jest to przeciwieństwo
pasywnego czekania na coś dobrego, co przyj-
dzie do nas beż żadnego wysiłku z naszej strony.

Możemy napełnić nasze życie dobrem, nie
pozostawiając żadnego miejsca na nic innego.
Mamy tak wiele dobra, spośród którego
możemy wybierać, że nie potrzebujemy mieć
udziału w złu” (w Conference Report,
kwiec. 1992, 120 lub Ensign, maj 1992, 86).

Następujący przykład pokazuje jeden ze
sposobów przygotowania lekcji, która oparta
jest na tej wypowiedzi.

1. Przeczytaj wypowiedź Starszego
Wirthlina.

Z modlitwą pomyśl o tych, których nau-
czasz, rozważając, w jaki sposób ten fragment
może mieć dla nich zastosowanie.

2. Zdecyduj, co powinno się stać
w życiu tych, których nauczasz,
w wyniku tej lekcji.

Naprzykład, jeślinauczaszmłodzież,możesz
zechcieć postawić przed nimi cele, które
pomogą im dążyć do tego, co jest dobre. Mogą
one zawierać cele odnośnie studiowania
pisma świętego, zdrową rozrywkę lub wzniosłe
zajęcia z przyjaciółmi.

3. Określ główną zasadę lub zasady,
których będziesz uczył wraz
z innymi pomysłami wspierającymi.

To, co zdecydujesz się podkreślić, powinno
zależeć od potrzeb tych, których uczysz. Kiedy
jesteś pilny i pełen modlitwy, otrzymasz prze-
wodnictwo od Ducha w podjęciu tej decyzji.

Na przykład, aby nauczyć młodzież o waż-
ności dążenia do tego, co jest dobre, możesz
skupić się na wypowiedzi Starszego Wirthlina,
że „mamy tak wiele dobra, spośród którego
możemy wybierać, że nie potrzebujemy mieć
udziału w złu”. Pomysłami wspierającymi
może być to, że musimy aktywnie dążyć do
dobrych rzeczy i że możemy szukać pomocy
Pana, kiedy to robimy.

Kiedy przygotowujesz się do nauczania
tych zasad, możesz zwrócić się do Nauk i Przy-
mierzy 6:7, które mówią: „Nie szukaj bogactw,
ale mądrości” oraz do Nauk i Przymierzy 46:8,
które mówią: „Starajcie się gorliwie o najlepsze
dary”. Kiedy studiujesz te fragmenty, rozpo-
znasz te, które będą najbardziej użyteczne
w nauczaniu zasad na lekcji.
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4. Rozważ, w jaki sposób chcesz nauczać głównych
i wspierających idei, które wybrałeś.

Uważnie zbadaj metody nauczania, opisane na stronach
159–183. Pomysły przyjdą ci na myśl, kiedy będziesz rozważał,
w jaki sposób nauczać swoją klasę.

Na przykład, możesz poprowadzić zajęcia z użyciem tablicy,
na której uczniowie wypiszą, na jakie różne sposoby mogą
spędzić swój czas. Może to poprowadzić do dyskusji o tym, czy
wypełniają radę Starszego Wirthlina, aby „napełnić nasze życie
dobrem, nie pozostawiając żadnego miejsca na nic innego”.

Kiedy rozważasz możliwość poprowadzenia takich dyskusji,
zacznij od wymyślenia pytań (zobacz „Nauczanie z wykorzys-
taniem pytań”, strony 68–70). Na przykład, kiedy mówisz
o ważności życia w zgodzie z radą Starszego Wirthlina, możesz

zapytać: „Jakie zmiany możemy poczynić, które pomogą nam
wypełnić nasze życie dobrem?”

Im uważniej rozważasz szczególne potrzeby tych, których
uczysz i im więcej studiujesz różne metody nauczania,
znajdujące się w tej książce, tym bardziej będziesz pewny
siebie i będziesz bardziej kreatywny w rozwijaniu pomysłów
do nauczania.

Przygotowywanie lekcji z przemówień z konferencji gene-
ralnej oraz innych źródeł będzie wymagało dodatkowej krea-
tywności. Kiedy pilnie przygotowujesz się i starasz się o Ducha,
będziesz natchniony, przygotowując się do takich lekcji. Ty
oraz ci, których uczysz, będziecie błogosławieni w wyniku
twoich przygotowań.
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Podręczniki lekcyjne, wydawane przez
Kościół, są uważnie przygotowywane po to,
aby zapewnić to, by doktryny Kościoła były
zachowane w czystości. Ustanawiają wskazówki
do nauczania w środowisku kościelnym i zape-
wniają konsekwentne podejście do tematów
i zasad ewangelii. Powinieneś być wierny nau-
kom i wskazówkom z tych podręczników. Jed-
nakże nie musisz przedstawiać lekcji dokład-
nie tak, jak pokazane jest to w podręczniku.
Możesz przystosować lekcje zgodnie z potrze-
bami i warunkami tych, których uczysz.

Cokolwiek robisz, aby przystosować lekcje,
pamiętaj, że powinieneś pomóc uczniom zro-
zumieć i żyć według zasad ewangelii. Dlatego
przystosowanie powinno mieć miejsce tylko
po przestudiowaniu z modlitwą materiału
lekcyjnego i po zastanowieniu się nad każdym,
kogo uczysz. Kiedy starasz się przystosować
jakąś lekcję, powinieneś być prowadzony
przez (1) podręcznik, jaki dostałeś; (2) trzy
główne pytania, omawiane na stronach 98–99
tej książki; oraz (3) standardy nauczania,
naszkicowane w tej książce takie, jak kochanie
tych, których uczysz, nauczanie przez Ducha
oraz nauczanie doktryny.

Przykłady przystosowań lekcji
Następujące sytuacje reprezentują kilka

sposobów, na jakie możesz przystosować lekcje
do potrzeb tych, których uczysz.

Korzystanie z materiałów z ostatnich
czasopism kościelnych

Kiedy czytasz historię na lekcji na temat
służby, przypominasz sobie historię z ostat-

niego czasopisma kościelnego. Czujesz,
że młode kobiety w twojej klasie lepiej będą
identyfikować się z historią z czasopisma,
więc korzystasz z tej historii, zamiast z tej
z podręcznika.

Rozwijanie własnych zajęć, które uczą
Kiedy przygotowujesz się do lekcji dla grupy

dzieci z Organizacji Dzieci, czytasz o zajęciu
koncentrowania uwagi na początku tej lekcji.
Czujesz, że to szczególne zajęcie może nie
pomóc dzieciom w twojej klasie. Rozważasz
potrzeby dzieci i wymyślasz zajęcie, które
pomoże im skoncentrować się na zasadach,
których zamierzasz uczyć.

Odchodzenie od sugerowanego
rozwoju lekcji

Przygotowujesz się do nauczania diako-
nów w swoim zborze. Podręcznik lekcyjny dla
Kapłaństwa Aarona sugeruje skorzystanie
z odgrywania ról, aby pomóc im zastosować
jakąś zasadę ewangelii. Kiedy myślisz o mło-
dych mężczyznach, których uczysz, przypomi-
nasz sobie o pewnym doświadczeniu, które
niedawno mieli. Czujesz, że prosta dyskusja
na temat tego doświadczenia będzie bardziej
skuteczna, niż odgrywanie ról.

Przystosowywanie lekcji do różnych
grup wiekowych

Aby poznać pomysły odnośnie przystoso-
wywania lekcji do różnych grup wiekowych,
zobacz część tej książki zatytułowaną
„Nauczanie w różnych grupach wiekowych”
(strony 107–124).
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Po przeprowadzeniu lekcji, pewien nauczy-
ciel Doktryny ewangelii był zaniepokojony
doświadczeniem, związanym z nauczaniem.
Niektóre części lekcji poszły dobrze, ale inne
części rozczarowały go. „Dlaczego niektóre
rzeczy poszły dobrze, a inne nie?” zadawał
sobie pytanie. „Co powinienem znowu zrobić
w czasie przedstawiania lekcji? Co powinienem
zmienić?” Pytania pozostały, kiedy rozważał,
w jaki sposób pomóc członkom swojej klasy
w uczeniu się ewangelii. Pytania, jakie zadał
sobie ten nauczyciel, są niemal uniwersalne
wśród nauczycieli.

Poza ocenianiem uczenia się uczniów
(zobacz „Skąd można wiedzieć, czy się uczą”,
strona 73), ważne również jest oszacowanie
naszych sukcesów w przygotowaniu lekcji.
Prezydent Spencer W. Kimball nauczał o waż-
ności oceniania siebie i próby doskonalenia:
„Ustalamy i ustanawiamy przyjęte standardy
doskonałości . . . i według tego mierzymy
naszą pracę. Powinniśmy być mniej zaintere-
sowani przewyższaniem innych, ale bardziej
powinniśmy troszczyć się o ocenianie i dosko-
nalanie naszych wcześniejszych doświadczeń,
związanych z nauczaniem” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball
[1982], 488).

Powinniśmy zarezerwować czas po
każdej lekcji, aby podążać za radą Prezydenta
Kimballa, aby „zmierzyć naszą pracę”. Pomoże
to nam przygotować się na następną lekcję
i nadal udoskonalać się jako nauczyciele.

Bez względu na to, do jakich zmian jesteś
zachęcany, pamiętaj, że ocenienie nauczania
powinno być pozytywnym, a nie zniechęca-
jącym doświadczeniem. Za każdym razem
kiedy odkrywasz jakiś sposób udoskonalenia
nauczania, odkrywasz nowy sposób poma-
gania innym uczenia się ewangelii i życia
według jej zasad.

Pytania, które pomogą ci ocenić
prezentację lekcji

Sukces lekcji mierzony jest przez jej wpływ
na tych, których uczysz. Kiedy oceniasz każdą
lekcję, jakiej nauczasz, postaraj się przywołać
reakcje uczniów z różnych części lekcji. Możesz
jaśniej pamiętać o ich reakcjach, jeśli przej-
rzysz szkic, jakiego używałeś, by zaprezentować
lekcję.

Pytania wypisane poniżej mogą ci pomóc
ocenić lekcje. Zauważ, że pierwsze pytania
pomogą ci określić, co zrobiłeś dobrze. Zazwy-
czaj możesz więcej dowiedzieć się o tym,
w jaki sposób udoskonalić lekcję, gdy najpierw
skupisz się raczej na sukcesach, niż na roz-
czarowaniach. Kiedy pokornie poznasz swoje
mocne strony, możesz na nich budować i
wykorzystać je, aby udoskonalić swój całko-
wity proces nauczania. Po rozważeniu tego, co
zrobiłeś dobrze, możesz określić, co możesz
zrobić lepiej.

� W jakich punktach lekcji moi uczniowie
zdawali się być najbardziej chętni do
brania w niej udziału? Kiedy zdawali się
być mniej skłonni do udziału?

� W jakich punktach lekcji zdawali się najsil-
niej odczuwać wpływ Ducha? Kiedy zdawali
się słabiej odczuwać wpływ Ducha?

� W jakich punktach lekcji zdawali się być
najbardziej zamyśleni? Kiedy zdawali się
nie myśleć tak głęboko?

� W jakich punktach lekcji zdawali się czynić
największe odniesienia do swojego życia?
Kiedy zdawali się tracić zainteresowaniem
zainteresowanie lekcji w swoim życiu?

Kiedy rozważasz każde z wypisanych
powyżej pytań, zastanów się nad następującymi
pytaniami:

� Jakie aspekty prezentacji lekcji wydawały
się przyczyniać do tych reakcji?

� Co mówi mi to o tych, których nauczam?

� W jaki sposób to zrozumienie pomaga mi,
kiedy przygotowuję następną lekcję?

Zadając sobie te pytania, zastanów się
nad zapisaniem odpowiedzi tak, abyś nie
zapomniał spostrzeżeń i podszeptów, jakie
otrzymałeś. Możesz być zdziwiony tym, jak
wiele się dowiedziałeś.

Kiedy z modlitwą rozważasz sposoby dotar-
cia do tych, których uczysz, Duch może pomóc
ci zauważyć obszary, w których możesz się
doskonalić. Możesz przestudiować pewne roz-
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działy w tej książce. Na przykład, możesz przej-
rzeć informację na temat zadawania pytań,
które skłonią do dyskusji (zobacz „Prowadzenie
dyskusji”, strony 63–65; „Nauczanie z wyko-
rzystaniem pytań”, strony 68–70). Możesz
poczuć, że ważne jest dowiedzieć się, w jaki,
bardziej interesujący sposób rozpoczynać lekcje
(zobacz „Rozpoczynanie lekcji”, strona 93)
lub rozwinąć mocniejsze zakończenie lekcji
(zobacz „Zakończenie lekcji”, strony 94–95).

Aby poznać propozycje rozwoju planu
udoskonalania, zobacz „Robienie planu
udoskonalania nauczania” (strony 24–27).
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Kościół dostarcza wielu źródeł, aby pomóc
rodzicom, nauczycielom i przywódcom
w nauczaniu ewangelii. Pisma święte są pro-
gramem Kościoła i są najważniejszym z tych
źródeł. Inne źródła to:

� Nauczanie – nie ma większego powołania
� Nauczanie Przewodnik
� „Nauczanie ewangelii i przywództwo”,

rozdział Kościelnego podręcznika instrukcji
� Family Home Evening Resource Book
� Zasady ewangelii
� Scripture Stories
� Podręczniki lekcyjne

� Czasopisma kościelne (regularnie sprawdzaj
te czasopisma pod kątem historii i innych
pomysłów)

� Ewangelia w malarstwie (zbiór ilustracji,
które zawierają przedstawienia historii oraz
wydarzeń z pism świętych, Prezydentów
Kościoła oraz zasady ewangelii w działaniu)

� Inne ilustracje i plakaty

� Śpiewnik kościelny

� Hymny, oraz pieśni olla dzieci
� Kasety video i audio, wydane przez Kościół

Biblioteka domu spotkań
Jeśli w twoim domu spotkań jest biblioteka,

może ona zawierać większość lub wszystkie
te źródła. Aby dowiedzieć się więcej na temat
materiałów dostępnych w bibliotece twojego
domu spotkań, porozmawiaj z bibliotekarzem
domu spotkań.

Bibliotekarz domu spotkań lub pisarz
zboru powinien posiadać Church Materials
Catalog [katalog materiałów kościelnych],
z którego możesz skorzystać. Katalog ten jest
coroczną publikacją, która wymienia pozycje,
dostępne w kościelnym centrum dystrybucji.
Poza wypisanymi powyżej pozycjami, katalog
zawiera inne materiały, które wspierają
członków Kościoła.
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NAUCZANIE DZIECI

1

Kiedy zmartwychwstały Zbawiciel służył
Nefitom, pokazał swą wielką miłość do małych
dzieci:

„I brał ich dzieci, każde z osobna, błogo-
sławił i modlił się za nie do Ojca. . . . 

I powiedział do nich: Spójrzcie na swoje
dzieci!

I gdy spojrzeli na nie i ku niebu, ujrzeli nie-
biosa otwarte i aniołów zstępujących z nieba
niczym w ogniu. I zstąpiwszy otoczyli te dzieci.
I były one otoczone ogniem, a aniołowie
nauczali je” (3 Nefi 17:21, 23–24).

Odnosząc się do tej opowieści, Starszy
M. Russell Ballard powiedział: „Najwidoczniej
tym z nas, którym powierzono cenne dzieci,
dano świętą, szlachetną służbę, ponieważ
jesteśmy tymi, których Bóg wyznaczył na to,
abyśmy otoczyli dzisiejsze dzieci miłością i
ogniem wiary oraz zrozumienia tego, kim są”
(„Great Shall Be the Peace of Thy Children”,
Ensign, kwiec. 1994, 60). Przykład Zbawiciela
ustanawia pewien wzór, kiedy uczymy,
troszczymy się i wpływamy na dzieci.

Świętym obowiązkiem jest nauczanie
dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa oraz poma-
ganie im nauczyć się żyć według niej. Powi-
nieneś uczyć je prawdziwej doktryny tak,
jak robił to prorok Nefi, który powiedział:
„I mówimy o Chrystusie, znajdujemy radość
w Chrystusie, nauczamy o Chrystusie, proro-
kujemy o Chrystusie i zapisujemy nasze
proroctwa, aby nasze dzieci wiedziały, skąd
mogą oczekiwać odpuszczenia grzechów”
(2 Nefi 25:26).

Kiedy uczysz dzieci, dowiesz się, że otrzy-
mujesz szczególne błogosławieństwa. Dzieci
wniosą radość do twojej duszy i popchną
do tego, abyś był dobrym przykładem. Kiedy
dojdziesz do rozpoznania wierności, miłości,
zaufania i nadziei dzieci, zbliżysz się do Pana
i lepiej zrozumiesz Jego przykazanie, aby
„stać [się] jak dzieci” (Mateusz 18:3). Kiedy

prowadzi cię Duch, możesz kochać i nauczać
dzieci w sposób Chrystusowy. Możesz pomóc
każdemu dziecku odnaleźć pokój, obiecany
tym, którzy naśladują Zbawiciela: „Wszystkie
twoje dzieci będą uczniami Pana i wielka
będzie ich pomyślność” (3 Nefi 22:13).

Wskazówki potrzebne do zrozumienia
i nauczania dzieci

Następujące informacje mogą pomóc ci
lepiej zrozumieć cechy charakteru dzieci,
które uczysz (zobacz także „Charakterystyka
wiekowa dzieci”, strony 110–116 oraz, jeśli
nauczasz w Organizacji Dzieci, strony wpro-
wadzające w swoim podręczniku lekcyjnym
Organizacji Dzieci).

Dzieci wierzą. Wierzą one w to, co mówisz.
Są otwarte na prawdę. Jesteś zobowiązany do
nauczania ich poprawnej doktryny w prosty
i jasny sposób, używając języka i przykładów,
które potrafią zrozumieć.

Dzieci mogą rozpoznawać wpływ Ducha.
Naucz je, że uczucia pokoju, miłości i ciepła,
jakie mają, kiedy rozmawiają lub śpiewają
o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii, pochodzą
od Ducha Świętego. Pomóż im zrozumieć, że
te uczucia są częścią świadectwa.

Dzieci wszystko biorą dosłownie. Wszystko
jest dla nich realne. Jeśli używasz złożonych
metafor, by nauczać świętych zasad ewangelii,
dzieci mogą być zmieszane. Pomóż dzieciom
uczyć się ewangelii przez omawianie wydarzeń
i zajęć, które są im znane i które związane są
z domem, rodziną i otaczającym je światem.
Upewnij się, że nie rozumieją błędnie tego,
czego uczysz.

Dzieci są ciekawe i chętne do uczenia się.
Lubią uczyć się poprzez różnorodne i nowe
doświadczenia. Chcą poruszać się, używać
wszystkich swoich zmysłów, badać i próbo-
wać nowych rzeczy. Dzieci w twojej klasie
będą bardziej uważne i podekscytowane ucze-
niem się, kiedy wykorzystasz różnorodne
metody nauczania i zajęcia do uczenia zasad
ewangelii (zobacz „Urozmaicone nauczanie”,
strony 89–90).

Dzieci kochają i chcą być kochane oraz
akceptowane przez siebie nawzajem. Poszukaj
możliwości umacniania uprzejmego i pełnego
miłości zachowania, które naturalnie wypływa
z dzieci. Ponieważ dzieci chcą zadowolić cie-
bie i lubią pomagać innym, daj im możliwości
służenia. Poproś je, aby niosły twoje książki,
trzymały ilustracje lub odpowiadały na pytania.
Zachęcaj je, aby pomagały sobie nawzajem.
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Okazuj im miłość. Kiedykolwiek jest to
możliwe buduj ich pewność przez wyrażanie
swojego uznania za wysiłki. Uważnie słuchaj
tego, co mówią.

Dzieci zaczynają przygotowywać się na
przyszłość. Chociaż dorosłość może wydawać
się dzieciom bardzo odległa, teraz przygoto-
wują się do przyszłych obowiązków w swoich
rodzinach, Kościele i pracy. Możesz pomóc
im zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób
obecne doświadczenia je przygotowują.
Na przykład, możesz powiedzieć: „Marysiu,
obserwowałem cię, jak pomagasz Kasi zoba-
czyć, w jaki sposób odszukać ten fragment
z pisma świętego. Byłaś tak cierpliwa i uprzej-
ma. Pewnego dnia, kiedy będziesz mamą,
jestem pewien, że nauczysz swoje dzieci wielu
wspaniałych rzeczy.” Lub możesz powiedzieć:
„Mateuszku, jakim dobrym będziesz misjo-
narzem pewnego dnia, dlatego że nauczyłeś
się ustanawiać cele i je osiągać. Jestem z ciebie
taki dumny!”

Dzieci będą naśladowały twój przykład.
Chociaż możesz nie być tego świadomym,
uczysz zawsze. Często uczysz więcej poprzez
swój stosunek i przykład, niż przez swe słowa.
Na przykład, dzieci zauważą, czy z szacunkiem
traktujesz pisma święte. Będą obserwować
ciebie, w jaki sposób mówisz o Ojcu Niebie-
skim i Jezusie Chrystusie. Będą patrzyły, w jaki
sposób żyjesz według zasad, których nauczasz.
Twój prawy przykład pomoże im rozwinąć
większe uczucie miłości i szacunku dla Ojca
Niebieskiego i Jego Syna.

Małe dzieci mają krótkie okresy uwagi i nie
potrafią siedzieć cicho przez bardzo długi czas.
Nie spodziewaj się po nich zbyt wiele. Uznaj,
że nieuważne zachowanie może oznaczać,
że są zmęczone lub głodne, że nie rozumieją
czegoś, co powiedziałeś, że potrzebują ruchu

albo nudzą się. Najlepszym sposobem na to,
by utrzymać ich uwagę i pomóc im w uczeniu
się, jest zachęcić je do udziału w lekcjach.
Ponieważ dzieci mają mnóstwo energii, zapla-
nuj takie zajęcia, będące częścią lekcji, które
pozwolą im poruszać się lub patrzeć, słuchać,
wąchać lub dotykać czegoś. Lubią uczyć się
poprzez powtarzanie, proste historie, piosenki
i zajęcia.

Wzmacnianie rodzin
Jeśli jesteś nauczycielem lub przywódcą,

możesz pomagać rodzicom w ich wysiłkach
nauczania ewangelii ich dzieci. Powiedz rodzi-
com, czego nauczasz w swojej klasie tak, aby
mogli umocnić te zasady ewangelii w domu
(zobacz „Regularne okazje do nauczania
w domu”, strony 137–139). Zachęcaj dzieci do
dzielenia się ze swoimi rodzinami tym, czego
się nauczyły. Na domowych wieczorach
rodzinnych mogą podzielić się piosenkami,
fragmentami z pism świętych, grami i zasa-
dami, których nauczyły się na lekcjach lub
zajęciach Organizacji Dzieci. Czasami możesz
wysłać do domu sprawozdania z lekcji lub
zajęć, w których uczestniczyło dziecko, aby
pomóc umocnić to, czego się nauczyło. Możesz
również poinformować rodziców, kiedy ich
dziecko było szczególnie pomocne lub kiedy
ich dziecko jest wyznaczone do modlitwy lub
przemówienia. Możesz poprosić rodziców,
aby podzielili się swoimi doświadczeniami lub
świadectwami, które staną się częścią lekcji.

Pamiętaj, że kiedy pomagasz dzieciom
zdobyć świadectwo i żyć według ewangelii,
mogą one w dobry sposób wpływać na
swoje rodziny. Kiedy uczysz dzieci ewangelii
i pomagasz im nauczyć się żyć według niej,
pomagasz wzmocnić ich rodziny.
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Dzieci stale zmieniają się pod względem fizycznym, umys-
łowym, społecznym, emocjonalnym i duchowym. Dzieje się
to według ogólnego wzoru wzrastania i rozwoju. Rodzice i nau-
czyciele, którzy są świadomi wspólnych cech charakterystycz-
nych różnych grup wiekowych, będą mogli w bardziej właściwy
sposób radzić sobie z zachowaniem dzieci i skuteczniej je
nauczać.

Niektóre dzieci mogą rozwijać się szybciej lub wolniej, niż
ich rówieśnicy. Na przykład, jakiś sześciolatek może bardziej
pasować do charakterystyki pięciolatka lub siedmiolatka.
Pamiętaj także, że dzieci mogą chwilowo cofnąć się do zacho-
wania młodszych dzieci pod wpływem emocjonalnego stresu
bądź napięcia.

Kościelne podręczniki lekcyjne zostały przygotowane z myślą
o wzroście cech charakteru dzieci. Kiedy studiujesz i przygoto-
wujesz każdą lekcję, bądź świadom tego, w jaki sposób każda
część lekcji może pomóc ci sprostać potrzebom dzieci.

Bez względu na grupę wiekową, jaką nauczasz, upewnij się,
że jesteś cierpliwy, pełen szacunku, miłości i wrażliwości
w stosunku do każdego dziecka. Nie oczekuj od dzieci więcej,
niż mogą zrobić.

Następujące opisy i propozycje mogą pomóc ci lepiej
zrozumieć dzieci, które uczysz.

Dzieci osiemnastomiesięczne

Cechy charakterystyczne dziecka
� Chodzi, wspina się, chodzi na czworakach i biega. Lubi

pchać i ciągnąć rzeczy. Łatwiej może oddzielić jakieś rzeczy,
niż złożyć je razem. Jest nieskoordynowane. Łatwo się męczy.
Zazwyczaj nie nauczyło się korzystać z toalety.

� Wydaje różne dźwięki. Rozwija umiejętności językowe.
Używa jednowyrazowych komunikatów, szczególnie „moje”
i „nie”. Czerpie wiedzę poprzez wzrok, słuchanie dźwięków,
dotyk, zapach i smak. Rozumie więcej, niż może wyrazić.

� Lubi bawić się z innymi dziećmi, ale często nie współdziała
z nimi. Ma trudności z dzieleniem się.

� Łatwo popada w płacz, ale szybko zmieniają się jego
nastroje.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Różnicuj zajęcia tak, aby utrzymać zainteresowanie dziecka.

Wykorzystuj zajęcia, w których dzieci chodzą, pchają
i ciągną. Wykorzystuj zajęcia z użyciem palców i muzyki.

� Dostarczaj wielu możliwości do rozmawiania i brania
udziału w lekcji. Ucz, w jaki sposób być pełnym czci
w czasie modlitwy. Korzystaj z pomocy wizualnych, kiedy
opowiadasz historię. Dostarcz zabawki, którymi dziecko
może poruszać i bawić się, takie jak klocki, piłki, proste
puzzle, lalki oraz figurki ludzi i zwierząt.

� Dostarcz zabawki i zajęcia, które pozwolą dzieciom bawić
się samodzielnie. Pomóż dzieciom nauczyć się dzielenia
i pozostawania w dobrych stosunkach z innymi.

� Przytul dziecko, kiedy jest smutne lub czuje się niepewnie.

Dwulatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Jest bardzo aktywne. Skacze, chodzi i biega. Może klaskać

w dłonie i kopać piłkę. Może trzymać małe przedmioty, ale
nie potrafi zapiąć guzików lub zamków albo zajmować się
sobą w inny sposób. Staje się rozdrażnione i niespokojne,
kiedy jest zmęczone.

� Potrafi składać dwa lub trzy słowa w zdania. Często mówi
„nie”, nawet wtedy, kiedy nie ma tego na myśli. Ma proste,
jasne myśli. Nie potrafi myśleć racjonalnie. Może podej-
mować proste decyzje. Lubi powtarzać. Ma krótkie okresy
uwagi (dwie lub trzy minuty). Jest ciekawe. Przechodzi od
jednego zajęcia do drugiego. Lubi proste zabawki, materiały
artystyczne, książki, krótkie historie oraz zajęcia muzyczne.

� Lubi bawić się samodzielnie. Rozwija się zainteresowanie
zabawą z innymi, ale zazwyczaj bardziej interesuje je zabawa
blisko innych, niż z innymi. Często kłóci się o zabawki. Ma
trudności z dzieleniem się i współpracą. Prosi o rzeczy, które
chce od innego dziecka.

� Kocha i jest czułe. Lubi siedzieć na kolanach i trzymać za
rękę. Lubi być blisko swojej mamy. Używa wybuchów
emocjonalnych, aby wyrazić uczucia, zdobyć to, co chce
oraz okazać złość i frustrację. Jego nastroje często się
zmieniają. Lubi niezależność.

CHARAKTERYSTYKA WIEKOWA DZIECI
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� Lubi modlić się. Rozumie, że Ojciec Niebieski i Jezus
kochają nas, ale ma trudności ze zrozumieniem bardziej
duchowych pojęć.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Korzystaj z zajęć w spoczynku takich, jak zabawa palcami

i z użyciem muzyki. Zorganizuj zajęcia takie, jak rzucanie
woreczkami z grochem, maszerowanie i skakanie. Unikaj
zajęć, które wymagają umiejętności i koordynacji, takich,
jak wycinanie i wyklejanie.

� Sprawiaj, by dyskusje były proste. Pomóż dziecku we
wzięciu udziału. Powtarzaj. Nie zostawiaj dziecka samego;
dzieci w tym wieku łatwo mogą znaleźć się w niebezpiecznej
sytuacji. Daj dziecku możliwość dokonania wyboru.

� Daj dziecku możliwość współdziałania z innymi, ale nie
naciskaj na dziecko, by to robiło. Daj możliwość wyboru
wzięcia udziału w zajęciach. Udzielaj ciepłych, troskliwych
wskazówek. Odwróć uwagę od złego zachowania.

� Okazuj miłość i uwagę. Odwracaj uwagę dziecka w celu
powstrzymania niepożądanego zachowania. Zachęcaj
dziecko, aby było samowystarczalne, ale pomagaj mu,
kiedy jest to konieczne. Pozwól, aby dziecko ćwiczyło
podejmowanie decyzji.

� Pozwól, aby dziecko modliło się. Koncentruj pojęcia
duchowe na rodzinie i miłości Ojca Niebieskiego i Jezusa.

Trzylatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Chodzi i biega, ale nadal jest nieskoordynowane. Lubi

wykonywać rzeczy swoimi rękami, ale robi to niezręcznie.

� Ma większe umiejętności językowe. Lubi rozmawiać i uczyć
się nowych słów. Ma krótkie okresy uwagi. Jest ciekawe
i dociekliwe. Często błędnie coś rozumie i udziela komen-
tarzy, które wydają się nie mieć związku z tematem. Lubi
udawać. Lubi zabawę palcami, historie i zajęcia muzyczne.
Nie potrafi odróżnić fantazji od rzeczywistości.

� Lubi pracować samotnie. Nie angażuje się we wspólną
zabawę z innymi, ale lubi mieć wokół siebie przyjaciół. Jest
skoncentrowane na sobie. Ma trudności z dzieleniem
się. Woli być blisko dorosłych, szczególnie blisko rodziny,
ponieważ daje ona bezpieczeństwo.

� Chce zadowolić dorosłych. Potrzebuje ich zgody, miłości
i pochwały. Otwiera się emocjonalnie, kiedy boi się lub
jest niepewne. Łatwo płacze. Jest wrażliwe na uczucia
innych. Rozwija pewną niezależność. Posiada intensywne,
krótkotrwałe emocje.

� Interesuje się prostymi zasadami ewangelii takimi, jak
modlitwa i posłuszeństwo. Jest bardziej świadome Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, i ma prostą wiarę w Nich.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Wykorzystuj zajęcia, które zawierają skakanie, przeskaki-

wanie, chodzenie i pochylanie się. Wykorzystuj proste
zajęcia artystyczne takie, jak wyklejanie, lepienie z gliny
i kolorowanie. Unikaj zajęć, które wymagają wiązania lub
wycinania. Bądź przygotowany na sprzątanie bałaganu.

� Nauczaj idei w prosty, jasny sposób. Korzystaj z podsumo-
wań i materiałów wizualnych, aby wzmocnić idee. Zachęcaj
do zadawania pytań i odpowiedzi na lekcjach, ale niech
dzieci biorą udział po kolei. Używaj różnorodnych metod
nauczania takich, jak historie, piosenki, dyskusje, przedsta-
wianie, zabawy palcami i proste gry. Naprzemiennie stosuj
ciche i ruchliwe zajęcia.

� Dawaj możliwości zabawy z innymi. Korzystaj z zajęć, które
zachęcają do dzielenia się, czekania na swoją kolej i współ-
pracy. Rozwijaj bliski związek z dzieckiem i często dawaj
dziecku możliwość do porozmawiania o swojej rodzinie.

� Okazuj aprobatę i wiarę w dziecko. Unikaj krytykowania.
Podkreśl, że ty i rodzina dziecka kochacie je. Pomóż dziecku
zrozumieć uczucia innych i rozwiązywać konflikty. Zachęcaj
dziecko do samowystarczalności.

� Nauczaj ewangelii w prosty, konkretny sposób. Ucz, że
Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus żyją i są życzliwi i kocha-
jący. Dziel się prostym świadectwem. Pomóż dziecku
rozpoznać piękno stworzeń Bożych.

Czterolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Jest bardzo aktywne. Lubi przeskakiwać, skakać, ścigać się,

wspinać i rzucać.

� Lubi rozmawiać i uczyć się nowych słów. Zadaje wiele pytań.
Potrafi nieco myśleć racjonalnie, ale nadal może mieć wiele
błędnych przekonań. Ma trudności w oddzielaniu faktów
od fantazji. Ma krótkie okresy uwagi. Uczucia wyraża poprzez
prace artystyczne. Lubi udawać i odgrywać role.

� Bardziej współpracuje z innymi. Czasami jest fizycznie
agresywne, despotyczne, niegrzeczne i uparte, ale także
może być przyjacielskie. Uczy się dzielić, akceptować zasady
i czekać na swą kolej. Reaguje na szczerą pochwałę.

� Często wypróbowuje, na ile może sobie pozwolić. Jest
chełpliwe, szczególnie w odniesieniu do siebie i swojej
rodziny. W jednej chwili może być zgodne, a w następnej
kłótliwe. Jest bardziej pewne siebie. Może się czegoś bać
i mieć poczucie braku bezpieczeństwa.

� Staje się świadome dobra i zła, i zazwyczaj pragnie czynić
dobrze. Obwinia innych za swe złe uczynki. Odczuwa
naturalną miłość i szacunek do Ojca Niebieskiego i Jezusa
Chrystusa, i zadaje odnośnie Nich wiele pytań. Lubi się
modlić i chce być dobre. Staje się bardziej zainteresowane
zasadami ewangelii.
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Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Naprzemiennie stosuj zajęcia ciche i ruchowe. Pomagaj

dziecku uczyć się kontrolować i być odpowiedzialnym za
swe uczynki. Nauczaj właściwych sposobów wyrażania
emocji.

� Wykorzystuj dyskusje i zajęcia, które będą zachęcały do
myślenia, takie, jak proste zagadki i gry z odgadywaniem.
Wyjaśniaj nieporozumienia. Korzystaj z ilustracji, pomocy
dydaktycznych i bieżących doświadczeń. Wprowadzaj
nowe słowa. Niech dziecko rysuje obrazki, które odnoszą
się do lekcji. Przyjmuj i zachęcaj dziecko do kreatywnych
wysiłków. Pozwól dziecku badać jego otoczenie. Korzystaj
z zajęć, w których gra się role.

� Dostarczaj dziecku możliwości bawienia się i pracowania
z innymi. Ucz uprzejmości, cierpliwości i grzeczności.
Pomóż dziecku naśladować proste zasady takie, jak czekanie
na swą kolej. Pomóż dziecku nauczyć się pozytywnego
zachowania społecznego bez karania lub krzyczenia na nie.

� Ustanów i mocno trzymaj się pewnych ograniczeń. Pozwól
dziecku mówić o sobie i o rodzinie. Naucz dziecko, że jest
kimś wyjątkowym dla Ojca Niebieskiego i Jezusa. Wyrażaj
miłość, jaką masz dla niego ty i jego rodzice.

� Pomóż dziecku być odpowiedzialnym za własne zachowanie
i ucz o ważności podejmowania dobrych decyzji. Ucz, że
Ojciec Niebieski kocha swoje dzieci i że komunikujemy się
z Nim poprzez modlitwę. Pomóż dziecku odkryć, w jaki
sposóbmożnabyćpełnymczciwkościele.Uczpodstawowych
zasad ewangelii.

Pięciolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Jest bardzo aktywne. Ma dobre poczucie równowagi i staje

się bardziej skoordynowane. Potrafi kopać piłkę, iść w linii
prostej, podskakiwać, przeskakiwać i maszerować. Lubi
rysować, kolorować i uczestniczyć w zajęciach i grach. Uczy
się sznurować i zawiązywać buty, zapinać guziki i zasuwać
zamki.

� Rozpoznaje niektóre litery, liczby i słowa. Lubi udawać, że
czyta i pisze. Może uczyć się czytania. Jest rozmowne. Zadaje
pytania, komentuje i podaje odpowiedzi, które wskazują
na rosnące zrozumienie. Jest dobre w rozwiązywaniu prob-
lemów. Jest ciekawe i z niecierpliwością czeka na podanie
faktów. Zaczyna odróżniać prawdę od fantazji. Ma krótkie,
ale wydłużające się okresy uwagi. Lubi kończyć zadania. Lubi
żarty i triki, ale nie potrafi śmiać się z siebie. Lubi historie,
śpiewanie, poezję i przedstawienia.

� Jest przyjacielskie i z chęcią sprawia przyjemność i współ-
pracuje z innymi. Zaczyna woleć przebywanie w małych
grupach dzieci, ale może preferować najlepszego przyjaciela.
Tworzy mniej konfliktów w zabawie grupowej. Zaczyna
chcieć przystosowywać się i jest krytyczne wobec tych,
którzy tego nie chcą. Zaczyna rozumieć zasady, ale często
próbuje zmieniać je na swą korzyść.

� Zainteresowania koncentrują się na domu i rodzinie.
Jest czułe wobec dorosłych i chce ich zadowalać. Łatwo się
zawstydza, szczególnie z powodu własnych błędów.

� Chce być dobre. Uczy się odróżniać dobro od zła. Czasami
mówi nieprawdę lub obwinia innych za swe błędy
z powodu intensywnego pragnienia zadowolenia dorosłych
i robienia tego, co jest dobre. Jest gotowe do uczenia się
zasad duchowych.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Angażuj dziecko w zajęcia fizyczne. Korzystaj z prostych gier

i innych zajęć. Pozwól dziecku wycinać i przyklejać oraz
układać puzzle. Pozwalaj na niezależność. Wyrażaj wiarę
w dziecko. Przyjmuj wysiłki dziecka i zachęcaj do nich.

� Pozwól dziecku mówić i zadawać pytania. Pozwól mu
czytać proste słowa i wyrażenia. Używaj pasków z prostymi
słowami. Wyznaczaj proste zadania i obowiązki. Korzystaj
z zajęć z rysowaniem historii, odnoszących się do codzien-
nego życia oraz materiałów wizualnych. Różnicuj zajęcia,
korzystając z ilustracji, gier, pieśni i dyskusji. Wykorzystuj
zajęcia z rozwiązywaniem problemów, takich jak zgady-
wanie i pytania w czasie dyskusji. Pozwól dziecku udawać,
grać w przedstawieniu i korzystać z kukiełek. Śmiej się
z dzieckiem.

� Bądź wrażliwy na potrzebę dziecka, związaną z aprobatą.
Zachęcaj do przyjaźni i postaraj się pomóc dziecku, jeśli
wydaje się, że nie zawarł bliskich przyjaźni lub nie należy do
grupy. Rozmawiaj o tym, jak inni się czują, kiedy ludzie
są uprzejmi i nieuprzejmi. Przedyskutuj ważność kochania
innych i wyrażania wdzięczności oraz pokaż dziecku, jak to
robić. Pomóż dziecku nauczyć się doceniać wartość różnic
indywidualnych.

� Często nauczaj o wartości i ważności rodziny. Daj dziecku
możliwość dzielenia się uczuciami o swojej rodzinie. Wyraź
swą miłość i okazuj uczucia. Chwal dziecko za pozytywne
zachowanie. Unikaj zajęć lub wyrażeń, które mogą zawstydzić
dziecko.

� Nauczaj właściwego zachowania. Nie bądź zszokowany, jeśli
dziecko powie coś, co jest nieprawdziwe lub niewłaściwe,
ale nadal ucz ważności przyjmowania odpowiedzialności za
własne uczynki. Wzmacniaj świadectwo dziecka poprzez
dzielenie się własnym świadectwem. Dziel się historiami i
ideami, które wzmocnią miłość i wiarę dziecka w Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz Ich nauki.

Sześciolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Jest bardzo aktywne. Często jest hałaśliwe, niespokojne

i tryskające energią. Lubi uczestniczyć w zajęciach i wyko-
nywać proste zadania, chociaż nadal mogą być dla niego
trudne. Nie lubi być widzem.
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� Potrzebuje pojęć nauczanych we właściwy sposób. Poprawia
się jego pamięć. Jest rozmowne i zadaje wiele pytań. Uczy
się podejmowania decyzji, ale często jest niezdecydowane.
Wzrasta jego okres uwagi. Lubi czytać, pisać, śpiewać, słuchać
historii i udawać.

� Jest bardziej zainteresowane zajęciami w grupie i współpracą
z innymi uczestnikami, ale nadal jest skoncentrowane na
sobie. Czasami jest despotyczne, agresywne i nieuprzejme
w stosunku do rówieśników. Ma niestabilne przyjaźnie.
Troszczy się o to, w jaki sposób inni je traktują. Z niecierpli-
wością oczekuje społecznej pochwały.

� Jest chełpliwe. Wyolbrzymia i krytykuje. Łatwo się ekscytuje,
robi coś niemądrego i chichocze. Może być wspaniało-
myślne, czułe i zgodne, ale nastrój może się łatwo zmienić.

� Interesuje się dobrym i złym zachowaniem, szczególnie
jeśli wpływa ono na rodzinę i przyjaciół. Czasami obwinia
innych za złe uczynki. Lubi historie z pism świętych,
szczególnie te o Jezusie.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Bądź cierpliwy w stosunku do ogromnej ilości energii i nie-

pokoju. Korzystaj z zajęć takich, jak pisanie, kolorowanie,
wycinanie, klejenie i lepienie gliny. Wykorzystuj gry, które
pozwalają dziecku spożytkować własną energię.

� Korzystaj z zajęć z rozwiązywaniem problemów takich,
jak zagadki, powtórki i historie, które zachęcają uczniów do
wymyślenia końca. Używaj ilustracji, wycinanek flanelo-
wych i innych materiałów wizualnych. Wprowadzaj nowe
słowa. Zadawaj pytania. Pozwalaj dziecku na podejmowanie

decyzji. Przedyskutuj ważność wybierania dobra i pozwól
dziecku wypróbować podejmowanie decyzji z ograniczonym
wyborem. Dawaj możliwość czytania, pisania, śpiewania,
słuchania historii i grania ról. Planuj lekcje, mając na myśli
zainteresowania dziecka.

� Zachęcaj do dzielenia się i współpracy z innymi. Stwarzaj
wiele sposobności do zajęć grupowych. Chwal i aprobuj to,
co zrobi. Koncentruj lekcję na okazywaniu miłości, poprzez
pomaganie innym i bycie wrażliwym na potrzeby innych.
Zachęcaj dziecko do udziału w grach i innych zajęciach.

� Chwal poszczególne wysiłki dziecka tak, aby czuło mniejszą
potrzebę chwalenia się. Pochwalaj uczciwie. Nie krytykuj.
Śmiej się z nim, ale nie śmiej się z niego. Zachęcaj do pozy-
tywnych nastrojów. Poprzez swój przykład, ucz dziecko
spokojnego, stabilnego zachowania.

� Ucz dziecko, aby interesowało się i było odpowiedzialne
za własne zachowanie oraz ucz, w jaki sposób udoskonalać
je. Upewnij dziecko, że każdy popełnia błędy. Ucz prostej
pokuty. Korzystaj z pism świętych, aby uczyć podstawowych
zasad ewangelii. Pomóż dziecku zrozumieć i stosować
pisma święte.

Siedmiolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Ma większą kontrolę nad mięśniami. Rozwija zaintereso-

wanie i umiejętności w pewnych grach, hobby i zajęciach.
Jest niespokojne i wierci się. Ma nerwowe nawyki i czasami
przybiera niewygodne pozycje. Jest pełne energii, ale łatwo
się męczy.
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� Jest chętne do uczenia się. Myśli poważnie i bardziej
logicznie. Może rozwiązywać problemy, które są bardziej
złożone. Lubi wyzwania, ciężką pracę i wykonuje zadania na
czas. Ma dobry okres uwagi. Lubi hobby i wykorzystuje
umiejętności. Lubi zbierać rzeczy i rozmawiać o osobistych
projektach i osiągnięciach.

� Często bawi się w grupach, ale czasami lubi być samo i
bawić się po cichu. Współdziała trochę z płcią przeciwną.
Wykazuje wielką gotowość do bycia podobnym do swoich
rówieśników i uzyskać ich aprobatę. Jest mniej apodyk-
tyczne i mniej zdeterminowane do tego, aby coś działo się
po jego myśli. Lubi więcej odpowiedzialności i niezależ-
ności. Często martwi się tym, że coś nie zrobiło dobrze.

� Nie lubi krytyki. Jest bardziej wrażliwe na własne uczucia
oraz uczucia innych ludzi. Często jest perfekcjonistą i ma
tendencję do samokrytyki. Często cierpi na zahamowania i
jest ostrożne. Jest mniej impulsywne i skoncentrowane na
sobie, niż we wcześniejszych okresach.

� Jest świadome dobra i zła. Lubi uczyć się i praktykować
zasady ewangelii, takie jak modlitwa i płacenie dziesięciny.
Rozumie aspekty ewangelii, takie jak sakrament, wiara,
pokuta, praca misjonarska, Duch Święty i praca świątynna.
Chce być ochrzczone i otrzymać dar Ducha Świętego.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Korzystaj z zajęć, które pozwalają dziecku na spożytkowanie

swojej energii. Pozwól dziecku dzielić się swoimi szcze-
gólnymi umiejętnościami. Bądź cierpliwy, kiedy dziecko
jest zirytowane i niespokojne i nie zwracaj uwagi na jego
niezręczność. Używaj różnych technik, aby utrzymać zainte-
resowanie dziecka i uniknąć niewłaściwego zachowania.
Pochwalaj dobre zachowanie.

� Zadawaj pytania skłaniające do myślenia. Wykorzystuj
historie, które kończą uczniowie, zagadki, gry oraz dyskusje
wymagające myślenia. Pozwól dziecku na podjęcie decyzji.
Daj mu dużo czasu na wykonanie zadania. Zachęć dziecko
do realizowania hobby i zainteresowań. Umożliwiaj czytanie
pism świętych, pasków ze słowami i historii. Używaj historii
i sytuacji, które raczej mają związek z rzeczywistością, niż
z fikcją.

� Używaj zajęć, które wymagają zabawy w grupie, takich, jak
gry i przedstawienia, ale od czasu do czasu szanuj prag-
nienie dziecka do samotnej zabawy. Nie zmuszaj do współ-
działania z płcią przeciwną. Chwal pozytywne zachowanie
takie, jak czekanie na swą kolej i dzielenie się. Daj dziecku
obowiązki i zadania, które może wykonać, a następnie
pochwal wysiłki i osiągnięcia.

� Zachęcaj do troski o innych. Buduj zaufanie. Zamiast kryty-
kować, szukaj możliwości do okazywania aprobaty i uczucia.
Akceptuj nastroje i powściągliwość. Zachęcaj dziecko do
wyrażania swoich uczuć.

� Dawaj dziecku możliwości do praktykowania podejmo-
wania dobrych decyzji. Pomóż dziecku zrozumieć konsek-

wencje swoich wyborów. Nauczaj zasad ewangelii w prosty,
konkretny sposób, i zachęcaj dzieci do praktykowania ich
w codziennym życiu. Nauczaj z pism świętych. Przygotowuj
dziecko do chrztu i konfirmacji, poprzez pomaganie mu
w zrozumieniu przymierzy, jakie będzie zawierało.

Ośmiolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Staje się bardziej skoordynowane. Kręci się i wierci.

Ma nerwowe nawyki. Bawi się w zorganizowane gry, które
wymagają umiejętności fizycznych. Ma dobre okresy
uwagi. Chce wchodzić w skład grupy.

� Chce znać powody istnienia rzeczy. Zależy mu na dzieleniu
się swoją wiedzą. Myśli, że dużo wie, ale zaczyna uznawać, że
inni mogą wiedzieć jeszcze więcej. Wydaje sądy. Ma swoich
bohaterów. Lubi pisać, czytać i udawać.

� Lubi zabawę w grupach z prostymi zasadami. Woli prze-
bywać w grupie tej samej płci, co ono. Bardziej współdziała i
jest mniej stanowcze co do tego, aby coś przebiegało według
jego myśli. Chce mieć najlepszego przyjaciela. Ma silną pot-
rzebę niezależności, ale również polega na przewodnictwie
dorosłych i zapewnionym przez nich bezpieczeństwie.

� Zazwyczaj jest uczuciowe, pomocne, wesołe, otwarte i
ciekawe, ale może być także niegrzeczne, samolubne, despo-
tyczne i wymagające. Jest wrażliwe na krytykę. Krytykuje
siebie i innych. Czasami chichocze i zachowuje się niemądrze.
Doświadcza poczucia winy i wstydu.

� Jest otwarte na nauki ewangelii, ale może mieć pytania
odnośnie nich. Jest dumne z bycia członkiem Kościoła. Lubi
życie według zasad ewangelii. Uczy się ewangelii poprzez
konkretne przykłady i udział.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Wykorzystuj zajęcia, które wymagają koordynacji i pozwa-

lają dziecku spożytkować swoją energię. Bądź cierpliwy,
kiedy dziecko ma niezdarne, niemiłe nawyki i wierci się.
Naprzemiennie stosuj ciche i ruchliwe okresy. Pochwalaj
dobre zachowanie.

� Korzystaj z gier, historii, ilustracji i zajęć z rozwiązywaniem
problemów, aby zachęcić do uczenia się. Wykorzystuj
czytanie, pisanie i granie ról. Pomóż dziecku ustanowić
realny cel. Zachęć dziecko, aby bardziej troszczyło się
o swoje zachowanie, niż o zachowanie innych. Dostarcz
dziecku właściwych bohaterów takich, jak przywódcy i
inni dobrzy członkowie Kościoła.

� Umożliwiaj współdziałanie, współpracę i dzielenie się
w grupie. Uważnie nadzoruj zajęcia. Uznaj, że przyjaźnie
dziecka mogą być intensywne. Pomóż dziecku stać się częścią
grupy, jeśli nie ma ono bliskich przyjaciół. Pochwal dziecko
za pozytywne zachowanie. Pozwól dziecku pracować
z innymi dziećmi i z tobą, aby ustanowić zasady klasowe
i podjąć inne decyzje. Pozwól mu na niezależną pracę.
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� Pomóż dziecku rozpoznać i poradzić sobie z negatywnymi
emocjami. Okazuj zainteresowanie i entuzjazm. Chwal i
buduj wiarę w siebie; nie krytykuj i nie porównuj z innymi
dziećmi. Uznawaj wysiłki i osiągnięcia dziecka. Pozwól
dziecku cieszyć się dobrym humorem, jeśli jest to właściwe
i bądź cierpliwy, kiedy chichocze. Ucz je, że inni popełniają
błędy.

� Często wyrażaj osobistą wiarę i świadectwo. Pomóż dziecku
doceniać jego członkostwo w Kościele oraz obowiązki,
które z tego wynikają. Rzucaj dziecku wyzwanie, aby żyło
według zasad ewangelii. Dziel się osobistymi doświad-
czeniami, fragmentami z pism świętych oraz historiami.
Korzystaj z zajęć, w których dziecko może brać udział.

Dziewięciolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Lubi gry w zespołach. Ma dobrą kontrolę nad ciałem.

Interesuje się rozwijaniem siły, umiejętności i szybkości.
Lubi bardziej skomplikowaną sztukę i rękodzieło.

� Może pozostawać zainteresowane tematami i zajęciami
przez dłuższy okres. Bada fakty; nie lubi tak bardzo fantazji.
Lubi uczyć się na pamięć. Ma określone zainteresowania.
Lubi czytać, pisać i prowadzi zapiski. Interesuje się społecz-
nością oraz innymi kulturami i ludami. Lubi uczyć się
o przeszłości i teraźniejszości. Lubi kolekcjonować rzeczy.

� Lubi przebywać w grupie osób tej samej płci. Lubi przy-
gody w grupie i wspólną zabawę, ale lubi też rywalizację.
Sprawdza władzę i ćwiczy niezależność. Spędza dużo czasu
z przyjaciółmi.

� Ma pewne problemy z zachowaniem, szczególnie wtedy,
gdy nie jest akceptowane przez innych. Staje się bardzo
niezależne, niezawodne i godne zaufania. Troszczy się o to,
by było sprawiedliwe i kłóci się o sprawiedliwość. Bardziej
może akceptować swe niepowodzenia i błędy i bierze
odpowiedzialność za osobiste uczynki. Czasami zachowuje
się głupio.

� W dużym stopniu jest świadome dobra i zła. Chce czynić
dobro, ale czasami buntuje się. Wpływają na nie świadectwa
innych. Jest gotowe, by uczyć się bardziej złożonych zasad
ewangelii.

Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Prowadź różnorodne zajęcia, włączając w to gry zespołowe,

aby podtrzymać zainteresowanie i pomóc dziecku rozwijać
umiejętności.

� Podawaj raczej konkretne informacje i fakty, niż fantazję.
Nie podawaj wszystkich odpowiedzi; daj dziecku czas
na przemyślenie i przedyskutowanie odpowiedzi. Zachęć je,
aby uczyło się na pamięć cytatów i fragmentów z pism
świętych. Szanuj różnice indywidualne, kiedy wyznaczasz
zadania i przydzielasz obowiązki. Stwarzaj sytuacje, które
umożliwiają czytanie, pisanie i prowadzenie zapisków.

Zachęcaj je, aby prowadziło dziennik. Ucz o innych ludach
i kulturach oraz o historii.

� Uznaj potrzebę dziecka do tego, by było akceptowane przez
rówieśników. Ustanów i zachowuj rozsądne granice, ale
pozwalaj na niezależność. Nauczaj dziecko, w jaki sposób
być łaskawym, nawet kiedy dziecko czuje, że nie „wygrało”.
Zachęcaj do przyjaźni i pomóż dziecku znaleźć przyjaciół.

� Daj dziecku poznać, że akceptujesz je, nawet kiedy nie
pochwalasz pewnego zachowania. Umożliwiaj dziecku
okazywanie niezależności i niezawodności. Nie wyśmiewaj
niewłaściwych uczynków dziecka.

� Często wyrażaj miłość i wsparcie dla dziecka. Często
dziel się swoim świadectwem i świadectwami proroków.
Ucz zasad ewangelii, które są bardziej zaawansowane.

Dziesięcio- i jedenastolatki

Cechy charakterystyczne dziecka
� Może doświadczać gwałtownego wzrastania. Lubi sport,

który wymaga siły, szybkości i zręczności. Ma okresy zabawy,
popychania, mocowania się, szturchania i chichotania.
Jest niespokojne, aktywne i niecierpliwe. Może różnić się
od rówieśników wzrostem fizycznym i koordynacją.
Nie lubi być traktowane jak dziecko. Troszczy się o wygląd
zewnętrzny.

� Lubi pojęcia i idee abstrakcyjne. Dochodzi do wniosków na
podstawie wcześniejszych nauk. Lubi wyzwania dotyczące
zadań umysłowych. Jest stanowcze i rozsądne. Lubi uczenie
się na pamięć. Lubi wyznaczać sobie cele. Myśli bardziej
logicznie. Lubi uczyć się. Ma dobre okresy uwagi. Precyzyj-
niej rozumie znaczenie słów i potrafi definiować terminy
abstrakcyjne. Ma poczucie humoru, które dorosłym wydaje
się śmieszne.

� Jest towarzyskie i nastawione na współzawodnictwo. Posiada
silną lojalność wobec grupy. Ma wiele pozytywnych i nega-
tywnych interakcji z rówieśnikami. Zawiera przyjaźnie, które
są bardziej złożone i intensywne. Polega na najlepszych
przyjaciołach. Bardziej ceni opinie i standardy rówieśników,
niż dorosłych. Czasami jest krytyczne wobec sądów doros-
łych i uczuć innych osób. Lubi dokuczać i brutalnie się
bawić. Czasami jest niegrzeczne i niezdolne do współpracy,
a innym razem jest przyjacielskie i pomocne.

� Jest krytyczne wobec siebie i urażone krytyką innych. Może
czuć, że jest złe, szczególnie wtedy, gdy jest krytykowane.
Martwi się i boi się o szkołę i przyjaciół. Jest bardzo wrażliwe,
szczególnie w stosunku do siebie. Ma wątpliwości i jest nie-
pewne. Czasami jest przewrażliwione, drażliwe i jest bardzo
świadome tego, czy traktuje się je sprawiedliwie. Potrafi być
grzeczne, poważne, uczciwe i szczere. Pragnie być niezależne
i mieć obowiązki.

� Ma silne poczucie moralne i sumienie. Jest zainteresowane
samodoskonaleniem się. Nie lubi przyznawać się do tego,
że zachowywało się niegrzecznie. Jest gotowe, by uczyć się
więcej o doktrynach ewangelii.
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Propozycje dla rodziców i nauczycieli
� Uznaj fakt, że dziecko rośnie i dojrzewa. Nie zmuszaj

do współdziałania z płcią przeciwną. Umożliwiaj mu udział
w zajęciach fizycznych, które dają ujście jego energii. Zwra-
caj małą uwagę na słabsze zachowanie. Ucz uczciwości i
wartości uczestniczenia w zajęciach. Okazuj zainteresowanie
jego życiem. Ceń różnice indywidualne.

� Pobudzaj do myślenia poprzez używanie pytań, historii
z pism świętych, uczenia się na pamięć fragmentów z pism
świętych, zajęć rozwiązujących problemy oraz dyskusje.
Pozwól mu podjąć decyzję i ustanowić cele. Używaj nowych
słów i pozwól mu zdefiniować i wyjaśnić ich znaczenie.
Korzystaj z pomocy wizualnych, historii oraz gier.

� Reaguj na potrzebę przynależenia do grup oraz ich wpływu.
Dostarczaj zajęć, które pozwalają na wzajemne oddziały-
wanie rówieśników. Zachęcaj do grupowego planowania
i pracowania. Naucz je, aby było wrażliwe na potrzeby tych,
którzy nie są akceptowani przez innych. Dawaj obowiązki
i zadania oraz pomagaj w zapewnieniu realizacji. Zachęcaj
do projektów służby takich, jak zajmowanie się dziećmi,

dzielenie się talentami oraz dzielenie się ewangelią z innymi.
Korzystaj z przykładów i lekcji, aby uczyć wrażliwości i
uprzejmości. Chwal grzeczność, bezinteresowność, lojalność
i życzliwość.

� Nie porównuj go z innymi. Zachęcaj je i chwal osiągnięcia.
Okazuj mu zaufanie jako odrębnej osobie. Umacniaj pozy-
tywne zachowanie i postaraj się zignorować negatywne
uczynki o małych konsekwencjach. Pozwól mu na niezależ-
ność i wyrażanie osobistych uczuć. Postaraj się zrozumieć
jego troski oraz to, co sprawia, że jest nieszczęśliwe.

� Nauczaj poszczególnych pojęć i wartości moralnych.
Podkreślaj, że prawdziwe szczęście i samodoskonalenie się
pochodzą z przestrzegania przykazań. Zachęcaj je, aby
zobowiązało się do życia według zasad ewangelii. Pomóż
mu zrozumieć i przygotować się na przyszłe obowiązki
i błogosławieństwa. Nie wyśmiewaj jego złych uczynków,
szczególnie przy przyjaciołach. Nauczaj ewangelii w jej pełni
wraz z historiami z pism świętych oraz z życia proroków
w dniach ostatnich. Zachęcaj je do składania świadectwa.
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NAUCZANIE DZIECI

W MIESZANYCH

GRUPACH WIEKOWYCH

3

Dzieci często w bardzo różnym wieku razem
przychodzą uczyć się ewangelii w domu i
w kościele. Do takiego otoczenia grupy zalicza
się domowe wieczory rodzinne i inne spot-
kania rodzinne, wspólną naukę w Organizacji
Dzieci, dni osiągnięć, dni zajęć oraz lekcje
dla dzieci w Stowarzyszeniu Pomocy. Zajęcia
te powinny przynosić radość i w tym samym
czasie uczyć zasad ewangelii. Starszy M. Russell
Ballard powiedział: „Kreatywna, innowacyjna
wzajemna nauka oraz [inne] zajęcia mogą być
stymulujące i zabawne, ale niewiele znaczą,
jeśli dzieci . . . odchodzą rozbawione, ale tak
naprawdę nie oświecone, nie nauczone ewan-
gelii czy nie podbudowane duchowo. . . .
Każda lekcja, każde spotkanie i każde zajęcie
powinno być skoncentrowane na przyprowa-
dzeniu tych maleństw do Chrystusa” („Great
Shall Be the Peace of Thy Children”, Ensign,
kwiec. 1994, 61).

Kiedy nauczasz dzieci w mieszanych gru-
pach wiekowych, czasami może okazać się, że
sporym wyzwaniem dla ciebie będzie uczynić
pewne pojęcie na tyle proste, by zrozumiały
je najmłodsze dzieci, a równocześnie wystar-
czająco interesujące i rzucające wyzwania dla
dzieci starszych. Następujące propozycje mogą
pomóc ci zaangażować wszystkie dzieci, kiedy
razem uczą się ewangelii.

Niech starsze dzieci pomagają młodszym
Niech dzieci pracują w parach lub niech

starsze dziecko pomaga kilkorgu młodszym.
Na przykład:

� Starsze dziecko może siedzieć obok młod-
szego dziecka i czytać fragment pisma
świętego, wskazując na czytane słowa.

� Starsze dziecko może pomóc młodszemu
w czytaniu historii, grze, uczeniu się na
pamięć fragmentu z pisma świętego, w pracy
nad jakimś projektem lub wypełnianiu
pracy pisemnej.

� Starsze dzieci mogą pomóc ci w nauczaniu
jakiejś zasady lub w zajęciu. Możesz popro-
sić je, aby nauczały jedno dziecko lub kilkoro
młodszych dzieci. Jest to dobry sposób na
to, by starsze dzieci uczyły się zasad ewan-
gelii. Może to również pomóc im zdobyć
doświadczenie i pewność.

Upraszczaj części zajęć dla młodszych
dzieci

Jeśli młodsze i starsze dzieci biorą udział
w tym samym zajęciu, możesz zechcieć uprościć
zajęcie dla tych młodszych. Na przykład:

� Przygotuj dwa zestawy pytań: proste
pytania dla młodszych dzieci i trudniejsze
dla starszych. Zapisz pytania na paskach
papieru. W czasie gry lub powtórzenia
zajęć, włóż każdy zestaw pytań do oddziel-
nych pojemników. Niech każde dziecko
wybierze i odpowie na pytanie z właściwego
pojemnika.

� W czasie przedstawienia pozwól młodszym
dzieciom grać proste role lub być zwierzę-
tami albo częścią scenerii. Starsze dzieci
mogą grać trudniejsze role, być narratorami
oraz czytać fragmenty z pism świętych.
Jeśli młodsze dzieci mają role wymagające
mówienia, starsze dzieci mogą podpowiadać
im, co mają powiedzieć.

� Jeśli opowiadasz historię, poproś młodsze
dzieci, aby trzymały ilustracje lub układały
figurki na tablicy flanelowej.

Korzystaj ze stacji, dzieląc dzieci
według wieku

Kiedy młodsze dzieci przychodzą do danej
stacji, osoba dorosła może przystosować
prezentację do ich wieku. Na przykład, jeśli
w danej stacji ma miejsce jakieś zajęcie, osoba
dorosła może poprowadzić uproszczoną
wersję zajęcia dla młodszych dzieci. (Zobacz
„Stacje”, strona 178.)
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ROZUMIENIE

I NAUCZANIE M¸ODZIE˚Y

4

Kiedy Mormon miał 15 lat, „został nawie-
dzony przez Pana oraz doświadczył i poznał
dobroć Jezusa” (Mormon 1:15). Józef Smith
miał 14 lat, kiedy otrzymał Pierwszą Wizję.
Był przygotowywany i nauczany w czasie swej
młodości w celu przygotowania Przywrócenia
ewangelii. Dzisiaj Pan powołuje młodych ludzi,
aby służyli w kworum oraz w prezydiach klas,
by dokonywali świętych obrzędów kapłaństwa
oraz aby głosili ewangelię jako pełnoetatowi
misjonarze. Kiedy uczysz młodzież Kościoła,
pamiętaj, że Pan zna ich możliwości. Wielce
ufał młodym ludziom w przeszłości i dzisiaj
nadal pokłada w nich wielkie zaufanie.

Zrozumienie młodych ludzi
Młodzi ludzie mają zapał i energię, które

mogą sprawić, że nauczanie ich będzie przy-
nosiło radość. Jednak aby uczyć ich ewangelii,
musisz wiedzieć, w jaki sposób pomóc im
skierować ich energię we właściwą stronę.
Ważne jest, by zrozumieć ich oraz ich troski
i wyzwania.

Aby pomóc sobie zrozumieć młodych
ludzi, których uczysz, powróć myślami do dni
swojej młodości. Jakie doświadczenia rzucały
ci największe wyzwania i były dla ciebie najbar-
dziej bolesne? Co cię martwiło? Co czułeś do
siebie? Jakie były twoje cele i twoje ideały?
Jakie były twoje potrzeby społeczne i emocjo-
nalne? Kim byli ludzie, którzy byli dla ciebie
najbardziej pomocni i w jaki sposób ci pomo-
gli? Zastanowienie się nad tymi pytaniami
może pomóc ci skuteczniej uczyć i prowadzić
młodzież.

Zrozumienie wyzwań, z jakimi
spotykają się młodzi ludzie

Młodzi ludzie spotykają się z ważnymi
wyzwaniami, kiedy przygotowują się do
dorosłości. Jeśli jesteś świadomy tych wyzwań,
możesz proponować mądre, wrażliwe

wsparcie i zachętę. Następujące informacje
mogą pomóc ci zrozumieć niektóre z wyzwań,
z jakimi się spotykają.

Przystosowywanie się do zmian,
zachodzących w ich ciele

Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania jest
szybki. Ogólnie mówiąc, zmiany te rozpoczy-
nają się rok lub dwa lata wcześniej u młodych
kobiet niż u młodych mężczyzn. Nowe
doświadczenie, związane z uczuciami, może
zarówno ekscytować, jak i wprawiać w zakło-
potanie młodych mężczyzn i młode kobiety.
Mogą czuć się niezręcznie lub gorzej, ponieważ
nie lubią swojego wyglądu fizycznego. Zmiany
fizyczne, których doświadczają, wymagają
od nich wielu przystosowań emocjonalnych
i społecznych.

Przejście społeczne
Ponieważ młodzi ludzie przechodzą z dzie-

ciństwa do dorosłości, mogą czuć, że nie
pasują do większej społeczności. Jest to szcze-
gólnie prawdziwe w społeczeństwach, w któ-
rych podstawową rolą do spełnienia, jest
zdobycie wykształcenia. Z powodu zmian,
jakich doświadczają, uznają, że nie są już
dziećmi, ale również wiedzą, że nie są jeszcze
zdolni do wypełnienia obowiązków dorosłego
człowieka. Często nie zdają sobie sprawy, że
zmiany, jakie się w nich dokonują, są nor-
malne, więc mogą czuć się skrępowani. Mogą
myśleć, że ich uczucia są niezwykłe i że nikt
nie rozumie, czego doświadczają.

Uczenie się korzystania z wzrastających
zdolności umysłowych

Pomiędzy 12 a 15 rokiem życia, większość
młodzieży powiększa swą zdolność do uczenia
się. Lepiej mogą dokonywać dobrych osądów,
myśleć logicznie i planować przyszłość. Będzie
bardziej prawdopodobne, że młodzież będzie
pod twoim wpływem, jeśli będziesz szanował
ich zdolności umysłowe i uczył się od nich
tak, jak będziesz pozwalał na to, by oni uczyli
się od ciebie.

Pozostawanie w emocjonalnym związku
ze swoimi rodzicami i innymi dorosłymi

Młodzież ma silne pragnienie uczenia się
od swoich rodziców i innych dorosłych.
Chcą również, by dorośli szanowali, rozumieli
i zwracali na nich uwagę. Jednakże dorośli
mogą ich błędnie oceniać z powodu ich
sporadycznych niedojrzałych i niezwykłych
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zachowań. Powinniśmy podążać za radą Pana,
którą dał Samuelowi: „Nie patrz na jego
wygląd. . . . Człowiek patrzy na to, co jest przed
oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Księga
Samuela 16:7). Akceptowanie i rozumienie
dorosłego, który okazuje szacunek, może dużo
zmienić w życiu niepewnej i skrępowanej
młodzieży.

Możesz odczuwać pokusę, by myśleć, że
możesz zbliżyć się do młodych ludzi, przyłą-
czając się do nich w krytykowaniu ich rodzi-
ców albo innych dorosłych. Jednakże może to
spowodować, że stracą szacunek do swoich
rodziców i do ciebie. Pamiętaj, że ważną
częścią twojego obowiązku jest pomoc w uma-
cnianiu związków pomiędzy rodzicami a ich
dziećmi.

Regularnie konsultuj się z rodzicami
młodych ludzi, których uczysz. Niech wiedzą
o ich talentach, wzroście i pozytywnym wkła-
dzie, jaki zauważyłeś w ich synach i córkach.
Niech rodzice będą świadomi tego, co studiu-
jecie w klasie. Zapytaj ich, co możesz zrobić,
aby pomóc im, kiedy uczą swe dzieci. Pokieruj
młodych ludzi do ich rodziców i staraj się
wzmocnić więzy rodzinne.

Ustanawianie ich własnej tożsamości
Niektórzy młodzi ludzie mogą próbować

ustanowić swą tożsamość poprzez zakładanie
dziwnych ubrań lub noszenie dziwnych
fryzur albo wyrażanie niezwykłych idei. Mogą
to robić, aby zwrócić na siebie uwagę lub aby
pasować do grupy rówieśników i odróżniać
się od innych grup. Ogólnie ten rodzaj zacho-
wania nie trwa długo. W rzeczywistości, jeśli
młodzi ludzie wyczuwają szczere uczucie
od dorosłych i mają możliwość swobodnego
wyrażenia swoich pomysłów, nie będąc kryty-
kowani, często będą czuli się pewniej i zaprze-
staną zachowywać się w niezwykły sposób.

Niemądrym byłoby próbowanie ubierać się
i rozmawiać w podobny sposób, jak młodzi
ludzie, których uczysz. Pamiętaj, że powinieneś
być z nimi, a nie jednym z nich.

Uczenie się bycia mężczyzną i kobietą
Ważne dla młodych ludzi jest to, by mieć

wzór mężczyzny i kobiety, kiedy przygotowują
się na przyszłość. Bądź świadomy, że ty i inni
dorośli służycie za takie wzory.

Przygotowywanie się do służby
w Kościele i w świecie

Młodzi ludzie spędzają dużo swojego czasu
na zdobywaniu wykształcenia i przygotowy-
waniu się do kariery. Zachęcaj ich, by poważnie
traktowali wykształcenie i dobrze przygotowy-
wali się na przyszłość. Zachęcaj ich również,
aby myśleli o tym, w jaki sposób ich edukacja,
studiowanie ewangelii i wybory pomiędzy
dobrem a złem, przygotowują ich do przyszłej
służby w Kościele. Pomóż młodym mężczyz-
nom przygotować się do służby jako pełnoeta-
towi misjonarze.

Przygotowywanie się do małżeństwa
i życia rodzinnego

Młodzi ludzie mogą najlepiej przygotować
się do małżeństwa i życia rodzinnego poprzez
przygotowanie się do zawarcia i przestrzegania
przymierzy świątynnych. Wszystko, co robisz
i czego uczysz powinno wskazywać na świą-
tynię. Pomóż im zrozumieć, czego wymaga
się, aby być godnym uczęszczania do świątyni
oraz zachęcaj ich, by ustanowili osobistym
celem pójście do niej.

Uwewnętrznianie wartości,
według których będą żyli

Przywrócona ewangelia dostarcza zasad
i standardów, które prowadzą nas do szczęścia
i wyniesienia. Podejmuj każdą możliwość,
aby pomóc młodym ludziom przystosować je
do siebie. Zachęcaj ich do zainicjowania ich
własnego wzrostu duchowego (zobacz „Poma-
ganie ludziom we wzięciu odpowiedzialności
za uczenie się ewangelii”, strony 61–62).

Rozwijanie przyjaźni z innymi ludźmi
w ich wieku

Młodzież pragnie znaleźć miejsce pośród
ludzi w swoim wieku oraz czerpać od nich siłę.
Przyjaciele odgrywają ważną rolę w przygoto-
waniu młodej osoby do dorosłości. Pomagają
zaspokoić potrzebę akceptacji. Umożliwiają
młodemu człowiekowi ćwiczyć społeczne
umiejętności. Zapewniają, że inni mają po-
dobne potrzeby i trudności, zmniejszając
uczucia izolacji, które młody człowiek może
odczuwać. Pozwalają mu dowiedzieć się
o uczuciach i pomysłach innych. Dają wsparcie
pojawiającym się wartościom. Kiedy młodzi
ludzie, posiadający prawe wartości, spotykają
się razem, pomagają sobie nawzajem izolować
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się od presji tych, którzy mają inne wartości. Kościół odgrywa
ważną rolę, dostarczając związków z przyjaciółmi oraz troszczą-
cymi się dorosłymi, którzy umacniają zdrowy styl życia oraz
zdrowe wartości.

Czego młodzież potrzebuje od dorosłych

Wsparcie
Kiedy młodzi ludzie czują ciepło, uczucie i wsparcie od ro-

dzica, nauczyciela lub innego dorosłego, czują optymistyczną
zachętę do podjęcia wyzwań życia. Upewnij się, że młodzi
ludzie, których uczysz, czują, iż jesteś dostępny dla nich i nimi
zainteresowany. Kiedy myślisz o nich oraz o rzeczach, których
muszą się uczyć, zapytaj siebie, czy robisz wszystko, co w twej
mocy, aby pomóc im robić postępy.

Oczekiwanie dobrego zachowania
Kiedy od młodych ludzi oczekuje się tego, że wypełnią

standardy ewangelii i będą przestrzegali zasad, będzie mniej
prawdopodobne, że będą postępowali ryzykownie lub w sposób
odbiegający od normy. W czasie nauczania rozsądnym jest usta-
nowić oczekiwania, jakich się po nich spodziewasz. Pamiętaj,
że bycie przyjacielem młodzieży nie wystarcza. Musisz być dob-
rym przykładem. Musisz również uczyć prawdziwej doktryny
i oczekiwać dobrego zachowania tak, aby wiedzieli, w jaki
sposóbżyćwiernymżyciem.(Zobacz„Mocsłowa”, strony50–51)
oraz część zatytułowaną „Tworzenie atmosfery sprzyjającej
uczeniu się”, strony 75–87.)

Szanowanie indywidualności
Kiedy młodzież czuje, że dorośli szanują i słuchają ją,

zazwyczaj czuje się bezpieczna i wolna od potrzeby zwracania
na siebie uwagi. Pracuj i módl się, aby zrozumieć młodych
ludzi, których uczysz. Docieraj do każdej osoby indywidualnie
(zobacz „Dotarcie do danej osoby”, strony 35–36). Pytaj o ich
zainteresowania, hobby i codzienne doświadczenia. Słuchaj
ich i szanuj ich idee, opinie i uczucia.

Wizja przyszłości młodzieży
Kiedy uczysz młodzież Kościoła, pomagasz w przygotowy-

waniu przyszłych przywódców – rodziców, przywódców
kapłaństwa i organizacji pomocniczych, misjonarzy, a być
może proroków. Ponieważ młodym ludziom brakuje doświad-
czenia, czasami mogą mieć trudności w wyjściu poza obecny
moment. Jako nauczyciel możesz przekazać im wizję ich przy-
szłości i przewodnictwo w przygotowaniu na nią. Zachęcaj ich,
by wyobrazili sobie siebie w przyszłości. Dzisiaj ucz ich rzeczy,
których będą potrzebowali znać jutro.

Zachęcanie do jedności w królestwie Bożym
Nawet jeśli młodzież często troszczy się o siebie, ma ona

wielkie możliwości do troszczenia się o innych. Martwi się
o stan społeczeństwa i jest z natury idealistyczna. Młodzi ludzie
chcą mieć swój udział w godnych sprawach. Kiedy wiedzą,
że należą do grupy, która ma realny i znaczący cel, jest bardziej
prawdopodobne, że będą twórczy, zdolni do współpracy i
poświęcenia się. Sprawa budowania królestwa Bożego jest
bardziej godna ich lojalności, niż cokolwiek innego. Możesz
zachęcać do niesamolubnych pragnień poprzez inspirowanie
ich do pomocy w budowie królestwa Bożego.
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NAUCZANIE

M¸ODZIE˚Y POPRZEZ

ZAJ¢CIA GRUPOWE

5

Zajęcia młodzieży powinny być planowane,
mając na uwadze cele ewangelii. W czasie
tych zajęć powinieneś być czujny wobec możli-
wości pomagania młodym ludziom we wzma-
cnianiu ich świadectw, rozwijaniu talentów
i umiejętności przywódczych, służeniu oraz
rozwijaniuprzyjaźniz innymi,którzyzaangażo-
wani są w zasady ewangelii. Następujące pro-
pozycje mogą być pomocne dla przywódców,
nauczycieli i rodziców.

Nauczaj przez przykład
W czasie zajęć młodzieży twój przykład jest

najsilniejszym narzędziem nauczania. Uczysz
młodych ludzi poprzez swe uczynki, swe przy-
padkowe rozmowy z innymi, rozwiązywanie
problemówprzezciebie, język, jakiegoużywasz,
oraz sposób, w jaki wychodzisz ku innym.

Na przykład, grupa młodych kobiet nau-
czyła się lekcji od swoich przywódczyń, kiedy
obóz dziewcząt znalazł się w pewnych nie-
przewidzianych okolicznościach. Dziewczęta
myślały, że będą uczestniczyły w obozie, na
którym będą kabiny i elektryczność i spako-
wały się zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.
Jednakże kiedy przybyły, dostępne były tylko
namioty – bez elektryczności i innych urzą-
dzeń. Łatwo byłoby narzekać, ale przywód-
czynie Młodych Kobiet ustanowiły przykład,
śmiejąc się z warunków i robiąc wszystko co
w ich mocy z tym, co miały. Wiele lat później
jedna z młodych kobiet wspominała obóz
jako ważny dla niej czas. Powiedziała: „Nigdy
nie zapomnę, kiedy siedziałyśmy w krzakach
z kilkoma innymi dziewczętami i jedną z na-
szych przywódczyń. Wszystkie śmiałyśmy się i
próbowałyśmy sobie wyobrazić, jak będziemy
mogły dawać sobie radę przez następne trzy
dni. Kiedy zobaczyłam, jak moje przywód-
czynie robiły wszystko, co w ich mocy w trud-
nej sytuacji, nauczyłam się wielkiej lekcji

o radosnym przystosowywaniu się i pomaganiu
innym.

Zaplanuj możliwości nauczania
Nie powinieneś organizować zajęć na for-

malnych lekcjach. Jednakże często pojawią się
sposoby nauczania ewangelii podczas zajęć.

Na przykład, kiedy doradca Kapłaństwa
Aarona usłyszał, jak Prezydent Ezra Taft Benson
zachęcał rodziny do codziennego czytania
Księgi Mormona, był pod wrażeniem danych
obietnic. Był szczególnie poruszony obietnicą,
że rodziny będą błogosławione Duchem Pana
w swoich domach, jeśli będą podążały za tą
radą (zobacz Conference Report, paź. 1988, 3–4
lub Ensign, list. 1988, 4–6). Doradca Kapłań-
stwa Aarona wspominał: „Pomyślałem ‚Jeśli ta
obietnica stosuje się do rodzin, czy również
ma zastosowanie do moich skautów?’ Zdecy-
dowałem, że na obozie skautów będzie odby-
wało się codzienne czytanie pisma świętego.
Każdego ranka przed rozpoczęciem dnia, zbie-
raliśmy się razem i czytaliśmy jeden rozdział
z Księgi Mormona. Świadczę, że błogosławień-
stwo Prezydenta Bensona zostało zrealizowane
w naszym zespole. Od dnia, w którym rozpo-
częliśmy wspólne czytanie, nigdy nie mieliśmy
poważniejszych trudności pośród chłopców.
Mam nadzieję, że zrozumieli moc, płynącą
z rady proroka.”

Ten sam przywódca zdecydował również,
że nigdy nie pozwoli na to, by odbyło się
ognisko, na którym nie złożyłby swojego świa-
dectwa i nie zachęcał każdego chłopca do
służenia na misji. Wiele lat później niektórzy
młodzi mężczyźni, którym służył, dziękowali
mu za radę przy ognisku i powiedzieli mu, że
miała ona wpływ na ich decyzje.

Wykorzystaj niezaplanowane momenty
na nauczanie

Często w czasie zajęć będziesz miał nieza-
planowane możliwości nauczania zasad ewan-
gelii (zobacz także „Chwile do nauczania
w życiu rodzinnym”, strony 140–141). Na przy-
kład, kiedy pewnego wieczoru grupa powró-
ciła z wędrówki, jej członkinie zauważyły,
że zaginęły dwie młode kobiety. Przywódczyni
natychmiast zebrała pozostałe. Uklęknęły
w modlitwie, a następnie zrobiły plan poszuki-
wania zaginionych dziewcząt. Jakiż poważny
problem został rozwiązany, kiedy młode
kobiety zostały odnalezione w ciągu kilku
minut. Przywódczyni jeszcze raz zwołała
wszystkich razem i ofiarowała płynącą z głębi
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serca modlitwę dziękczynienia. Po modlitwie przywódczyni
wyraziła swą miłość do każdej młodej kobiety i złożyła swe
świadectwo o realności Ojca Niebieskiego i Jego gotowości do
odpowiadania na ich modlitwy.

Korzystaj z zajęć jako podstawy 
do nauczania ewangelii

Zajęcia mogą tworzyć doświadczenia, w których ty oraz
ci, których uczysz, stosują zasady ewangelii. Kiedykolwiek jest
to właściwe, zarezerwuj czas po zajęciu, aby porozmawiać
z młodymi ludźmi o zasadach ewangelii, które stosowali. Mogą
prowadzić cię następujące pytania: Co się stało? Co z tego
wynika? A teraz?

Co się stało? Poproś młodych ludzi, aby opisali, co się stało
w czasie zajęcia i porozmawiaj o ludziach i miejscach, które
były w to zaangażowane. Możesz zadawać pytania takie, jak:
„Jaka była najlepsza część tego dnia?” „Co było najzabawniejsze
w tym, co się stało?” lub „Co było dla was trudne?”

Co z tego wynika? Poproś uczestników, aby pomyśleli o zaję-
ciu w terminach zasad ewangelii. Możesz zadać takie pytania:
„Dlaczego zrobiliśmy to, co zrobiliśmy?” „W jaki sposób zajęcie
to komuś pomogło?” „Czego nauczyliście się z tego zajęcia?”
lub „Co było trudne, a co było dla was łatwe?”

A teraz? Poproś młodych ludzi, aby pomyśleli o tym, w jaki
sposób zajęcie to może wpłynąć na nich w przyszłości. Jest to
ważne, ponieważ pomaga im poczuć zobowiązanie do stoso-
wania tego, czego się nauczyli. Możesz zapytać: „Czy zmienicie
coś w przyszłości z powodu tego, czego się dzisiaj nauczyliście?
Jeśli tak, to co?” Albo możesz poprosić ich o dokończenie
zdania: „W przyszłości . . .”.

Możesz zechcieć wykorzystać te pytania jako podstawę do
dyskusji na jeden lub więcej sposobów:

� Poprowadź nieformalną dyskusję w drodze do domu ze
spotkania. Pewna grupa młodych mężczyzn i kobiet była
w drodze do domu z projektu służby, w czasie której spędzali
czas z dziećmi w lokalnym szpitalu. Chociaż wielu z tych
młodych ludzi na początku się denerwowało, każdy wydawał
się być zadowolony z tego popołudnia. Kiedy jechali z powro-
tem do domu spotkań, zaczęli opowiadać sobie o dzieciach,
z którymi pracowali. Opowiadali rzeczy zabawne, dobre i
smutne. Jedna z doradczyń prowadziła samochód. Słuchała,

zadając od czasu do czasu pytania i zachęcając każdą osobę
do powiedzenia czegoś, co się stało. Następnie zapytała: „Jak
sądzicie, czy nasze odwiedziny zmieniły coś dla tych dzieci?”
Pojawiło się małe wahanie, a wówczas ktoś powiedział:
„Myślę, że tak”. To wywołało dalszą dyskusję. Doradczyni
nadal słuchała, kiedy młodzi ludzie rozmawiali, dlaczego byli
zadowoleni z tego, że przyszli i co chcieli zrobić w przyszłości.
Ta krótka rozmowa pomogła każdemu lepiej zrozumieć
znaczenie popołudniowego doświadczenia.

� Zarezerwuj kilka minut pod koniec zajęcia, aby porozma-
wiać o tym, co się stało oraz o lekcji, jaką można z tego
wynieść. Można to zrobić na koniec konferencji młodzieży,
doświadczenia obozowego lub wyprawy do świątyni.
Możesz to zrobić tuż przed tym, jak poprosisz młodzież
o składanie świadectw.

� Porozmawiaj o zajęciu następnym razem, kiedy spotykacie
się na lekcji. Przypomnij młodzieży o tym, co czuli i czego
nauczyli się z zajęcia.

� Zanim młodzież zaplanuje następne zajęcie, poproś ich, aby
porozmawiali o ostatnim zajęciu. Jeśli minęło dużo czasu
między ostatnim zajęciem a rozmową na ten temat, możesz
spędzić więcej czasu, zadając pytania rozpoczynające się
na słowo: „Co?”, wypisane na tej stronie tak, aby każdy mógł
dobrze przypomnieć sobie to wydarzenie.

� Korzystaj z zajęcia jako przykładu, kiedy prowadzisz lekcję.
W ciągu lekcji ty lub wyznaczone osoby możecie porozma-
wiać o minionym zajęciu, które odnosi się do omawianych
zasad ewangelii.

� Poproś młodych ludzi, aby pisali o zajęciach. Możesz zech-
cieć poprosić ich, aby zapisali w swoich dziennikach o zajęciu
lub aby napisali listy do misjonarzy, w których opowiadają
o projekcie służby oraz o tym, czego się z tego nauczyli.

Wskazówki i polityka planowania zajęć
Pamiętaj, że zajęcia powinny rozwijać wiarę i budować więzy

miłości. Pośród największych darów, jakie możesz dać ludziom,
są doświadczenia, w których odkrywają, że ewangelia ma
zastosowanie w ich życiu.

Po dalsze wskazówki i politykę planowania zajęć, zobacz
rozdział „Zajęcia” w Kościelnym podręczniku instrukcji.
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ROZUMIENIE I NAUCZANIE DOROS¸YCH

6

Pewna doradczyni Stowarzyszenia Pomocy
w zborze często musiała prosić siostry o zastę-
powanie regularnie powołanych nauczycielek.
Była nieco zdziwiona tym, że wahają się, kiedy
je o to prosiła. Mówiły, że czują się nieodpo-
wiednie do nauczania tak wielu kobiet, które,
czego były pewne, wiedziały więcej i były
lepiej przygotowane do nauczania niż one.

Ty również możesz czuć się nie na miejscu
w powołaniu nauczania dorosłych. Możesz
martwić się nie tylko o pozornie większą
wiedzę i doświadczenie wielu z tych, których
uczysz, ale również o szeroką gamę różnic
między nimi. Często dorośli członkowie klasy
wielce różnią się swoimi zawodami, wykształ-
ceniem, doświadczeniem w Kościele, wyzwa-
niami w rodzinie, znajomością pism świętych,
poziomem pewności siebie oraz rozwojem
duchowym. Wyzwaniem może być zdecydo-
wanie, w jaki sposób przygotować materiał,
który będzie interesujący i który będzie miał
dla nich znaczenie. Ale możesz wykorzystać te
różne cechy charakteru oraz doświadczenia –
właśnie te atrybuty, które mogą prowadzić cię
do uczucia bycia nie na miejscu – aby poprawić
lekcje, które prowadzisz.

Możesz rozwijać swoje powołanie jako
nauczyciel poprzez wykorzystywanie wielu
mocnych stron tych, których uczysz. Możesz
czerpać z ich spostrzeżeń oraz doświadczenia.
Możesz zaplanować lekcje tak, aby mogli uczyć
się od siebie wzajemnie. Nie musisz mieć
wszystkich odpowiedzi lub oczarować człon-
ków klasy swoją prezentacją; nie są to wymogi
skutecznego nauczyciela ewangelii. Zamiast
tego musisz być pokorny, pilny, pełen mod-
litwy i musi zależeć ci na udziale w lekcji człon-
ków klasy. Kiedy postępujesz w tym duchu,
Pan umożliwi ci przemianę twej troski o to, że
jesteś nie na miejscu, w zaufanie do Niego. On
powiększy twe wysiłki, da ci pokój i zachęci
tych, których uczysz, do wzbogacania dyskusji

klasowych. Pan udziela nam szczególnej
dawki natchnienia, kiedy zbieramy się, aby
studiować ewangelię.

Wspólne cechy charakterystyczne
dorosłych uczniów

Kiedy starasz się czerpać z siły i spostrzeżeń
dorosłych, których uczysz, bądź świadom cech,
które są im wspólne. Większość dorosłych
uczniów ma następujące wspólne cechy.

Potrzebują odczuć, że są kochani 
i szanowani oraz biorą udział w czymś,
co ma wartość

Nie wyrasta się z wiekiem z potrzeby bycia
kochanym i szanowanym, ani z pragnienia
wnoszenia w coś znaczącego udziału. Zrozu-
mienie tych potrzeb będzie cię motywowało
do słuchania i docenienia myśli tych, których
uczysz. Z szacunkiem rozważ wszystkie idee
podane przez członków klasy i wyraź wdzięcz-
ność za ich szczery wkład. Uważaj, aby nie
zawstydzić kogoś w klasie. Unikaj sarkazmu
i poniżającego humoru.

Chcą uczyć się poprzez Ducha
Dorośli wnoszą na lekcję bogate źródło

doświadczeń. Wielu z nich nauczyło się
w swym życiu mocy prawdziwych zasad i mogą
składać świadectwo o tym, w jaki sposób
ewangelia ich błogosławiła. Z powodu prób
i radości, jakich doświadczyli, czują wielką
potrzebę zrozumienia ewangelii i otrzymania
przewodnictwa od Ducha.

Chcą porozmawiać o tym, w jaki sposób
ewangelia miała zastosowanie w ich życiu

Dorośli mogą wnieść osobiste spostrzeżenia,
jakie zdobyli poprzez praktykowanie swoich
wierzeń i rozważanie pism świętych. Mogą
uczyć i wzmacniać się nawzajem, kiedy dzielą
się doświadczeniami. Poproś ich, aby dzielili
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się swoimi doświadczeniami w trakcie dyskusji. Pomóż im
zrozumieć i przedyskutować, w jaki sposób zasady, które
studiujecie, mogą pozytywnie zmienić ich życie osobiste i
życie członków ich rodziny.

Pragną kierować sobą
Dorośli chcą wziąć odpowiedzialność za uczenie się ewan-

gelii. Powinieneś korzystać z tych technik nauczania, które
pomogą im to robić (zobacz „Pomaganie ludziom we wzięciu
odpowiedzialności za uczenie się ewangelii”, strony 61–62).
Zachęcaj ich, aby czytali materiał, by przygotować się do lekcji.
Poproś ich, aby przychodzili do klasy przygotowani do zada-
wania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Pewien nauczyciel Doktryn ewangelii regularnie prosił
członków klasy, by przeznaczyli pierwsze pięć minut lekcji na
podzielenie się spostrzeżeniami i natchnieniem, jaki mieli
dzięki osobistemu studiowaniu pisma świętego w ciągu tygo-
dnia. Doświadczenia te zapraszały Ducha i zachęcały innych
członków klasy, by byli pilniejszymi uczniami. Komentarze
często dostarczają skutecznego wprowadzenia do lekcji.

Troszczą się o swe obowiązki rodzinne
Dorośli chcą znaleźć rozwiązanie dla wyzwań, z jakimi

spotykają się w swoich rodzinach. Zależy im na tym, by uczyć
się tego, w jaki sposób zasady ewangelii mają zastosowanie
do tych wyzwań i są zainteresowani spostrzeżeniami i doświad-
czeniami innych. Dyskusje na takie tematy są dobrym wyko-
rzystaniem czasu, jaki spędzacie na wspólnym studiowaniu
ewangelii.

Pewien instruktor kworum starszych uczył lekcji opartej na
publikacji „Rodzina: Proklamacja dla świata”. Jeden z członków
kworum czytał część proklamacji, a instruktor miał właśnie iść
dalej z lekcją. Wówczas inny członek kworum podniósł swoją
rękę. „Mam pytanie”, powiedział. Cytując wyrażenie z prokla-
macji zapytał: „W jaki sposób nauczamy nasze dzieci ‚miłości
i służby wzajemnej’?” Doprowadziło to do cennej dyskusji,
w czasie której członkowie kworum dzielili się praktycznymi
sposobami stosowania tej zasady.

Zaczynamy zdawać sobie sprawę ze znaczenia powołania,
aby nauczać w klasach dorosłych, kiedy zobaczymy, w jaki
sposób dorośli dzielą się tym, czego się nauczyli – szczególnie
wtedy, kiedy dzielą się ze swoimi rodzinami.

W jednej grupie wyższych kapłanów instruktor nauczał lekcji
o pracy misjonarskiej. Częścią lekcji była prowadzona przez
niego dyskusja o potrzebie służenia na misji przez starsze pary.
Wielu z braci służyła na misjach jako młodzi mężczyźni lub
później w swym życiu z żonami i niektórzy z nich świadczyli
o obowiązkach i błogosławieństwach takiej służby.

Jeden członek grupy wyższych kapłanów wrócił do domu
i opowiedział swej żonie o dyskusji. Oboje byli zadowoleni
z miejsca, jakie zajmują w życiu członków swojej rodziny. Ale
słowa i duch tej lekcji zaczął działać w ich sercach. Niecałe dwa
miesiące później przemawiali na spotkaniu sakramentalnym,
przed wyjazdem na służbę na 18 miesięcy do innego kraju. Ze
wzruszeniem mąż wyrażał słowa wdzięczności dla instruktora
grupy wyższych kapłanów oraz mówił o wpływie tej lekcji na
jego decyzję. Powiedział, że wie, iż decyzja o służeniu na misji
będzie błogosławieństwem w jego życiu i w życiu członków
jego rodziny.

Praca z różnicami osobowymi
Dorośli bardzo różnią się w swych doświadczeniach i zdol-

nościach. Niektórzy dobrze znają pisma święte; niektórzy są
szybcy z odpowiedziami; niektórzy potrzebują dłuższego czasu
na rozważenie pytania; niektórzy wahają się, czy zgłosić się do
odpowiedzi, nawet jeśli mają dużo do powiedzenia; niektórzy
mogą mieć trudności z czytaniem. Myśląc z uwagą o tych
różnicach, możesz zaplanować zajęcia uczące, które pomogą
wszystkim członkom klasy wziąć w nich udział.

Możesz skuteczniej uczyć różne grupy, jeśli poznasz każdą
osobę indywidualnie i przystosujesz swe nauczanie do ich
potrzeb i zainteresowań (zobacz „Rozumienie tych, których
uczymy”, strony 33–34). Szczególnie ważne jest, aby zachęcać
do udziału nowo nawróconych, mniej aktywnych członków,
członków, którzy są nowi w zborze oraz młodych dorosłych,
którzy dopiero opuścili kworum Kapłaństwa Aarona i klasę
Młodych Kobiet. Ci członkowie mają doświadczenia i spostrze-
żenia, ale mogą wahać się, czy się nimi dzielić.
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NAUCZANIE W RODZINIE

Naucz mnie chodzić ze światłem, co Bóg

Dał nam, by nie wziął nas w sieci swe wróg.

Dobro i zło bym odróżnić je mógł,

Naucz, naucz, by zbawił mnie Bóg.

Chodź, moje dziecko, nauczy nas On,

W naszych uczynkach On będzie miał plon.

W niebie Bóg piękny zbuduje nam dom,

Zawsze, zawsze przewodzi nam On.

Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 102



Prezydent Boyd K. Packer
oświadczył:
„Ostatecznym celem
wszystkiego,
czego nauczamy jest
zjednoczyć rodziców
i dzieci w wierze w Pana
Jezusa Chrystusa, aby
byli szczęśliwi w domu,
zapieczętowani 
w małżeństwie na
wieczność, połączeni
w pokolenia i aby
zapewnili sobie wynie-
sienie w obecności
naszego Ojca Niebies-
kiego” (w Conference
Report, kwiec. 1995, 8
lub Ensign, maj 1995, 8).

NAUCZANIE  W RODZINIE

ODPOWIEDZIALNOÂå

RODZICÓW ZA PROCES

NAUCZANIA

1

Rodzina jest wyświęcona od Boga. Rodzina
zajmuje centralne miejsce w Jego planie.
Ustanowił On rodzinę, aby przynieść szczęście
swoim dzieciom, pomóc im uczyć się ewan-
gelii w kochającej atmosferze i przygotować je
do życia wiecznego. Dom jest najważniejszym
miejscem nauczania, uczenia się i stosowania
zasad ewangelii.

Na rodzicach spoczywa główny obowiązek
nauczania swoich dzieci ewangelii (zobacz
NiP 68:25–28). Rada Prezydenta Kościoła
i Kworum Dwunastu Apostołów oświadczyli:
„Rodzice mają święty obowiązek wychowy-
wania swoich dzieci w miłości i prawości,
zaspokajania ich potrzeb fizycznych i ducho-
wych, nauczania ich miłości i służby wzajem-
nej, zachowywania przykazań Boga i bycia
przestrzegającymi prawa obywatelami, nieza-
leżnie od tego gdzie mieszkają. Mężowie i
żony – matki i ojcowie – staną przed Bogiem,
aby być przez Niego osądzeni za wypełnienie
tych zobowiązań” („Rodzina: Proklamacja
dla świata”, Liahona, paź. 1998, 24).

Czego rodzice powinni uczyć
swoje dzieci

Poniżej podane są podsumowania wiele
z tego, co rodzice powinni uczyć swoje dzieci.
Źródła, które możesz wykorzystać w nauczaniu
swoich dzieci to: pisma święte, słowa proro-
ków w dniach ostatnich, czasopisma kościelne
i inne materiały wydawane przez Kościół.

Podstawowe zasady ewangelii
Pan nakazał rodzicom, by uczyli swoje

dzieci, „aby rozumiały zasadę pokuty, wiary
w Chrystusa Syna Boga żywego, i chrztu, i
nadania Ducha Świętego przez nałożenie rąk,
gdy mają osiem lat” (NiP 68:25). Powinieneś
nauczać swoje dzieci o Zadośćuczynieniu
Zbawiciela, naturze kapłaństwa i obrzędach

zbawienia oraz centralnej roli, jaką rodziny i
małżeństwo na wieczność odgrywają w boskim
planie szczęścia.

Modlitwa
Pan nakazał również, że rodzice mają „uczyć

swoje dzieci, aby się modliły” (NiP 68:28).
Konieczne jest, aby dzieci wiedziały, że mogą
porozmawiać z Ojcem Niebieskim i szukać
Jego przewodnictwa. Możesz uczyć je, że Bóg
zawsze jest gotów pomóc im. Możesz pomóc
swoim dzieciom nauczyć się modlić indywidu-
alnie rano, wieczorem i kiedykolwiek potrze-
bują pomocy lub chcą wyrazić podziękowanie.
Możesz również nauczyć je ważności modlitwy
rodzinnej.

Studiowanie pisma świętego
Otrzymasz wielkie błogosławieństwa, kiedy

będziesz studiować ewangelię indywidualnie i
zorganizujesz codzienne rodzinne studiowanie
pisma świętego. Będziesz mógł pomóc swoim
dzieciom pokochać pisma święte i rozpoznać
moc słowa Bożego w ich życiu (zobacz „Moc
słowa”, strony 50–51). Będziesz mógł pomóc
im badać pisma święte, by zrozumiały praw-
dziwe zasady i znalazły odpowiedzi na swoje
problemy. Będziesz także mógł pomóc im
rozwijać umiejętności studiowania i nawyki
ciągłego uczenia się ewangelii przez całe ich
życie (zobacz „Pomaganie ludziom we wzięciu
odpowiedzialności za uczenie się ewangelii”,
strony 61–62).

Życie według ewangelii
Powinieneś uczyć swoje dzieci korzystania

z wolnej woli w prawy sposób – stosować
nauki ewangelii we wszystkim, co robią. Tak
jak nauczał król Beniamin, tak i ty powinieneś
nauczać swoje dzieci „aby postępowały dro-
gami prawdy” i „aby kochały się i pomagały
sobie nawzajem” (Mosjasz 4:15).

W domu dzieci powinny uczyć się zacho-
wywania dnia Sabatu dniem świętym, płacenia
dziesięciny i podążania za prorokami w dniach
ostatnich. Powinny uczyć się szukać wszyst-
kiego, co jest „cnotą, zaletą, uznane za dobre
czy godne pochwały” (Zasady Wiary 1:13).

Umiejętności praktyczne
Poza uczeniem tematów doktrynalnych,

powinieneś uczyć swoje dzieci umiejętności
praktycznych takich, jak zarządzanie pienię-
dzmi, dbanie o dobre zdrowie, przebywanie
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z innymi, szanowanie ubrania i własności. Pomóż im uczyć
się ciężkiej pracy, zdobyć dobre wykształcenie i być dobrym
obywatelem.

W jaki sposób rodzice mogą uczyć swoje dzieci
Jako rodzic powinieneś starać się ustanowić w swoim domu

wzór życia według ewangelii (zobacz „Nauczanie poprzez wzór
życia według ewangelii”, strony 135–136). Codzienny wzór
życia według ewangelii może tworzyć w domu atmosferę wiary
i posłuszeństwa. Poniżej podanych jest wiele sposobów, jakie
możesz wykorzystać w nauczaniu swoich dzieci.

Przykład
Przykład może być twoim najlepszym narzędziem nauczania.

Dzieci uczą się postawy i zachowania poprzez obserwowanie
twoich działań (zobacz „Żyjąc tym, czego uczysz”, strony 18–19).

Regularne okazje do nauczania w domu
Codzienne modlitwy rodzinne i studiowanie pisma świę-

tego, domowe wieczory rodzinne, a nawet tradycje rodzinne
mogą ustanowić ewangelię częścią codziennego życia dzieci
(zobacz „Regularne okazje do nauczania w domu” 137–139).

Starszy M. Russell Ballard nauczał: „Miłość do naszego Ojca
Niebieskiego i Jego Syna Jezusa Chrystusa jest wielce uwydat-
niona, kiedy ewangelii naucza się i żyje się według niej w domu.
Podobnie prawdziwe zasady życia wiecznego są zakorzenione
w sercach i duszach młodszych i starszych, kiedy czyta się
i omawia pisma święte, kiedy rano i wieczorem odmawia się
modlitwy i kiedy w codziennym zachowaniu okazuje się cześć
Bogu i posłuszeństwo wobec Niego” (w Conference Report,
kwiec. 1996, 112 lub Ensign, maj 1996, 81).

Chwile nauczania
Niektóre z twoich największych możliwości nauczania będą

niezaplanowane. Bądź czujny, kiedy nadejdą możliwości, które

powstają w życiu codziennym, by uczyć swoje dzieci zasad
ewangelii (zobacz „Chwile do nauczania w życiu rodzinnym”,
strony 140–141).

Nigdy nie jest za późno na to, by rodzice zaczęli
uczyć swoje dzieci

Ważne jest, aby ustanowić wzór życia według ewangelii,
kiedy dzieci są małe. Jak wyjaśnił to Starszy L. Tom Perry: „Jakże
ważne jest, aby nauczanie ewangelii rozpoczęło się zaraz na
początku, kiedy przyjmujemy nowego małego ducha do naszego
domu” (w Conference Report, paź. 1988, 87 lub Ensign, list.
1988, 74). Mniejsze dzieci są chętne do uczestniczenia w domo-
wym wieczorze rodzinnym, studiowaniu pisma świętego,
modlitwie i projekcie służby.

Prezydent Thomas S. Monson zauważył: „Są tacy, którzy
zwalniają się z tych obowiązków, czując, że mogą poczekać, aż
dziecko urośnie. Dowody mówią, że tak nie jest. Najlepszy czas
na nauczanie szybko mija” (w Conference Report, paź, 1997,
21 lub Ensign, list. 1997, 17).

Wciąż nie jest za późno, by rozpocząć nauczanie ewangelii
swoje dzieci – albo żeby rozpocząć jeszcze raz. Proces nauczania
będzie różnił się, jeśli zwlekałeś z nauczaniem dzieci ewangelii.
Mogą pojawić się dodatkowe wyzwania. Ale Pan pobłogosławi
cię za twe poważne wysiłki nauczania prawdziwych zasad i
ustanawiania prawych praktyk w twojej rodzinie. Jeśli właśnie
uświadomiłeś sobie swe obowiązki rodzicielskie, miej nadzieję.
Módl się, ćwicz wiarę i rób wszystko, co w twojej mocy, aby
dotrzeć do swoich dzieci i wpłynąć na nie dla ich dobra.

Starszy Robert D. Hales wyjaśnił: „Niektórzy rodzice popełnią
błędy, będąc rodzicami, ale poprzez pokorę, wiarę, modlitwę
i studiowanie, każda osoba może nauczyć się lepszych zwycza-
jów, a czyniąc tak, pobłogosławi życie członków rodziny teraz
i nauczy poprawnych tradycji pokoleń, które nadejdą” (w Con-
ference Report, paź. 1993, 10–11 lub Ensign, list. 1993, 10).
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OJCOWIE 

JAKO NAUCZYCIELE

2

Rada Prezydenta Kościoła i Kworum
Dwunastu Apostołów oświadczyli: „Według
boskiego zamysłu, ojcowie mają przewodni-
czyć swoim rodzinom w miłości i prawości”
(„Rodzina: Proklamacja dla świata”, Liahona,
paź. 1998, 24). Zobowiązanie to obejmuje
obowiązek nauczania ewangelii.

Pewna dorosła członkini Kościoła czule
mówiła o lekcjach ewangelii, jakie otrzymała
od swego ojca. Wspomina ona:

„Mój ojciec ustanowił rodzinną tradycję
brania dzieci na bok każdego tygodnia przez
około dwa miesiące, zanim skończyliśmy
osiem lat. Kiedy była moja kolej, miał dla
mnie nowiutki dziennik i usiedliśmy razem,
tylko my dwoje, i rozmawialiśmy. Zapytał
mnie o uczucia do Jezusa, a później omawiał
ze mną zasady ewangelii, jakie przygotował.

Przez okres dwóch miesięcy nauczył mnie
prostej,pięknejewangelii.Wtymczasierysował
dla mnie pomoce wizualne. Przedstawiały
przedśmiertną egzystencję, to życie ziemskie
oraz kroki, jakie muszę zrobić, aby żyć z Ojcem
Niebieskim: mieć wiarę w Jezusa Chrystusa,
odpokutować, przyjąć chrzest, otrzymać dar
Ducha Świętego i wytrwać w wierze do końca.

Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułam
od mojego tatusia, kiedy spędzał ze mną ten
czas. Składał swoje świadectwo o każdym
etapie planu zbawienia i był bardzo cierpliwy,
jeśli chodzi o moje pytania. Myślę, że było
to tak silne doświadczenie dlatego, iż mówił
na moim poziomie i składał swoje świadectwo
dla mnie. Sądzę, że to doświadczenie było
głównym powodem tego, że miałam świa-
dectwo o ewangelii, kiedy byłam chrzczona.”

Czasami ojcowie są zaabsorbowani docze-
snym dobrobytem swoich rodzin. Niektórzy
ojcowie zrzucają obowiązek nauczania ewan-
gelii na matki. Nigdy nie powinno tak być.
Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział do
wszystkich ojców:

„To jest wasz podstawowy i nieunikniony
obowiązek, aby być głową rodziny. Nie niesie
to za sobą jakiejkolwiek implikacji dyktator-
stwa czy niesprawiedliwej dominacji. Niesie to
za sobą zadanie zaspokajania potrzeb rodziny
przez ojca. A te potrzeby to coś więcej niż
jedzenie, ubranie i schronienie. W skład tych
potrzeb wchodzi prawe kierowanie i naucza-
nie, zarówno poprzez przykład, jak i pojęcie
podstawowych zasad uczciwości, jedności,
służby, szacunku dla praw innych oraz zrozu-
mienia, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co
robimy w tym życiu, nie tylko sobie nawzajem,
ale także Bogu niebios, który jest naszym
Wiecznym Ojcem” (w Conference Report,
paź. 1993, 78–79 lub Ensign, list. 1993, 60).

Prezydent Ezra Taft Benson zaproponował
„dziesięć szczególnych sposobów duchowego
przewodniczenia dzieciom przez ojców:

1. Dawaj błogosławieństwa ojcowskie
swoim dzieciom. Chrzcij i konfirmuj swoje
dzieci. Wyświęcaj swoich synów do kapłań-
stwa. Stanie się to bardzo ważne w życiu
twoich dzieci.

2. Osobiście kieruj modlitwami rodzin-
nymi, codziennym czytaniem pisma świętego
oraz cotygodniowymi domowymi wieczorami
rodzinnymi. Twoje osobiste zaangażowanie
pokaże twoim dzieciom, jak naprawdę ważne
są te zajęcia.

3. Kiedykolwiek jest to możliwe, uczęsz-
czajcie na spotkania kościelne razem jako
rodzina. Rodzinne oddawanie czci pod twoim
kierownictwem jest istotne dla duchowego
dobrobytu twoich dzieci.

4. Chodź na „randki” tatuś-córka i
wycieczki ojciec-synowie ze swoimi dziećmi.
Jako rodzina udawajcie się na biwaki i pikniki,
mecze i recitale, programy szkolne i tym
podobne. Posiadanie tatusia wiele zmienia.

5. Buduj rodzinne tradycje dotyczące
wakacji, podróży i wycieczek. Tych wspomnień
twoje dzieci nigdy nie zapomną.

6. Odbywaj regularne spotkania w cztery
oczy ze swoimi dziećmi. Pozwól, by opowie-
działy o tym, czego by chciały. Ucz je zasad
ewangelii. Ucz je prawdziwych wartości.
Mów im, że je kochasz. Prywatny czas, jaki
poświęcisz swoim dzieciom, powie im, jakie
są priorytety tatusia.

7. Naucz dzieci pracy i pokaż im wartość
pracowania nad wartościowym celem.
Ustanowienie funduszu misyjnego i funduszu
edukacyjnego dla swych dzieci pokazuje im,
co tatuś uważa za ważne.
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8. Popieraj dobrą muzykę, sztukę i litera-
turę w swoim domu. Domy, które mają
ducha wytworności i piękna, na zawsze będą
błogosławiły życie twoich dzieci.

9. Jeśli pozwala na to odległość, regularnie
uczęszczaj do świątyni ze swoją żoną. Wówczas
twoje dzieci będą lepiej rozumiały ważność
małżeństwa w świątyni oraz przysiąg w świątyni
i jedności wiecznej rodziny.

10. Niech twoje dzieci widzą twą radość
i satysfakcję ze służby w Kościele. Może to stać
się dla nich zaraźliwe, tak więc one także
będą chciały służyć w Kościele i pokochają
królestwo.”

Prezydent Benson zakończył, mówiąc:
„Pamiętaj o swoim świętym powołaniu jako
ojciec w Izraelu – swoim najważniejszym po-
wołaniu w tym czasie i na wieczność – powo-
łaniu, z którego nigdy nie będziesz zwolniony”
(w Conference Report, paź. 1987, 62–63 lub
Ensign, list. 1987, 50–51).

Jako ojciec powinieneś zawsze pamiętać
wieczną ważność twojej roli. Ojcostwo jest
boskim obowiązkiem. Starszy Boyd K. Packer
powiedział: „Powinien mieć wielkie znaczenie
fakt, że wszystkie tytuły czci, szacunku i
podziwu, jakie mogą być dane samemu Bogu,
który jest największy ze wszystkich, mają
być po prostu adresowane jak do Ojca”
(w Conference Report, kwiec. 1972, 139 lub
Ensign, lip. 1972, 113).
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MATKI 

JAKO NAUCZYCIELKI

3

Rada Prezydenta Kościoła i Kworum Dwun-
astu Apostołów powiedzieli, że „głównym
obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i
fizyczny rozwój dzieci” („Rodzina: Proklamacja
dla świata”, Liahona, paź. 1998, 24). Tego ro-
dzaju dbałość o rozwój zawiera nauczanie zasad
ewangelii.

Prezydent Ezra Taft Benson wspominał
z miłością nauki swojej matki:

„Tak dobrze pamiętam, kiedy jako mały
chłopiec wracałem z pola i zbliżałem się
do starej farmy w Whitney, w Idaho. Mogłem
słyszeć, jak moja matka śpiewa ‚Czy dzisiaj
zrobiłem coś dobrego na świecie?’ [Hymns,
nr 223].

Mogę widzieć oczami duszy, jak moja matka
pochyla się nad deską do prasowania, mając
gazetę na podłodze, prasującą długie pasy
białego ubrania, mając kropelki potu na czole.
Kiedy zapytałem jej, co robi, powiedziała:
‚To są szaty świątynne, mój synu. Twój ojciec
i ja udajemy się do świątyni Logan’.

Wówczas położyła stare żelazko na duszę
na piecu, zbliżyła swoje krzesło do mojego i
opowiedziała mi o pracy świątynnej – jak ważne
jest móc chodzić do świątyni i brać udział
w świętych obrzędach, dokonywanych tam.
Wyraziła również swą gorącą nadzieję, że
pewnego dnia jej dzieci, wnuki i prawnuki
będą miały możliwość radowania się tymi
bezcennymi błogosławieństwami” („What
I Hope You Will Teach Your Children about
the Temple”, Ensign, sierp. 1985, 8).

Odnośnie ważności matek w nauczaniu
dzieci ewangelii, Prezydent Benson powiedział:
„Matki, jesteście najlepszymi nauczycielkami
swoich dzieci. . . . Nauczajcie swoje dzieci
ewangelii we własnym domu, przy własnym
kominku. To jest najbardziej skuteczny sposób
nauczania, jaki wasze dzieci kiedykolwiek
otrzymają. To jest Pański sposób nauczania.
Kościół nie może uczyć tak, jak możecie wy.

Nie potrafi tego szkoła. Nie potrafią tego
przedszkola. Ale wy to potraficie, a Pan będzie
was wspierał. Wasze dzieci na zawsze będą
pamiętać wasze nauki, a kiedy będą starsze,
nie odstąpią od nich. Nazwą was błogosławio-
nymi – swe prawdziwie anielskie matki” (To
the Mothers in Zion [broszura, 1987], 10–11).

Jako matka, nauczasz na wiele sposobów.
Czasami planujesz możliwości nauczania, ale
wiele możliwości nauczania pojawi się spon-
tanicznie w normalnym nurcie życia rodzin-
nego (zobacz „Chwile do nauczania w życiu
rodzinnym”, strony 140–141). Czasami
nauczasz poprzez przykład, czasami poprzez
zasadę. Czasami uczysz poprzez ustanowienie
wzoru życia według ewangelii w domu, a
czasami przez proste zarezerwowanie sobie
czasu na zwrócenie uwagi i okazanie miłości.
Prezydent Benson podał 10 propozycji, które
pomogą ci uczyć swoje dzieci. Każda z nich
podkreśla, jak ważne jest zarezerwowanie
sobie czasu:

„Zarezerwuj czas, aby zawsze być na
rozstaju dróg, kiedy twoje dzieci przychodzą
lub odchodzą, bez względu na to, czy mają
sześć, czy szesnaście lat. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby być prawdziwą
przyjaciółką swoich dzieci. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby czytać swoim
dzieciom. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby modlić się
z dziećmi. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby mieć znaczące
tygodniowe domowe wieczory. . . . Uczyń to
jedną z wielkich rodzinnych tradycji. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby być razem w porze
posiłków tak często, jak jest to możliwe. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby codziennie czytać
wspólnie pisma święte jako rodzina. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby razem wykonywać
różne rzeczy jako rodzina. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby uczyć swoje
dzieci. Rozpoznawaj i wykorzystuj momenty
sprzyjające nauczaniu. . . . 

. . . Zarezerwuj czas, aby prawdziwie kochać
swoje dzieci. Całkowita i nieograniczona miłość
matki zbliża się do miłości Chrystusowej”
(To Mothers in Zion, 8–12).

Obowiązki macierzyństwa mogą wydawać
się przytłaczające. Ważne jest, aby pamiętać, że
Pan nie wymaga tego, by matki były doskonałe
i aby osiągały nierealnie idealne standardy
prowadzenia domu. Ale oczekuje, że będą roz-
poznawały i szanowały swą boską rolę i pokor-
nie robiły wszystko, co w ich mocy.
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Starszy Jeffrey R. Holland powiedział do matek w Kościele:
„Macie świetną tradycję Ewy, matki całej ludzkiej rodziny. . . .
Macie świetną tradycję Sary, Rebeki i Racheli, bez których nie
mogłoby być tych wspaniałych obietnic patriarchalnych
danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, które błogosławią
nas wszystkich. Macie świetną tradycję Loidy i Euniki oraz
matek 2.000 młodych wojowników. Macie świetną tradycję
Marii, wybranej i wyznaczonej przed narodzeniem, zanim
powstał świat, aby począć, nosić i porodzić samego Syna Bożego.
Dziękujemy wam wszystkim, włączając w to nasze matki, i
mówimy wam, że nie ma na świecie nic ważniejszego, niż tak
bezpośrednie branie udziału w dziele i chwale Bożej, aby przy-
nieść śmiertelność i życie ziemskie Jego córkom i synom, tak,
aby nieśmiertelność i życie wieczne mogły wejść do rzeczy-
wistości celestialnej na wysokościach” (w Conference Report,
kwiec. 1997, 48 lub Ensign, maj, 1997, 36).

Prezydent Gordon B. Hinckley mówił o wielkim błogosła-
wieństwie macierzyństwa:

„Niech każda matka zda sobie sprawę z tego, że nie ma
większego błogosławieństwa, niż dzieci, które przychodzą do
niej jako dar od Wszechmogącego; że nie ma większej misji,
niż wychowywać je w świetle i prawdzie, w zrozumieniu i
miłości. . . . 

Przypominam wszystkim matkom o świętości waszego
powołania. Nikt inny nie może we właściwy sposób zająć
waszego miejsca. Żadna odpowiedzialność nie jest większa,
żadne zobowiązanie nie jest bardziej wiążące niż to, byście
wychowywały w miłości, pokoju i prawości tych, których
wydajecie na świat” (w Conference Report, paź. 1993, 79 lub
Ensign, list. 1993, 60).
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PARTNERSKIE NAUCZANIE

PRZEZ RODZICÓW

4

W publikacji „Rodzina: Proklamacja dla
świata” Rada Prezydenta Kościoła i Kworum
Dwunastu Apostołów wyjaśnili, że ojcowie
i matki „są zobowiązani pomagać sobie
wzajemnie, jako równi partnerzy”, (Liahona,
paź. 1998, 24). To partnerstwo jest szczególnie
konieczne w rodzicielskim obowiązku
nauczania swoich dzieci.

W przemówieniu na konferencji generalnej
Prezydent Boyd K. Packer przeczytał Nauki
i Przymierza 27:15, 17: „Przeto wznieście swe
serca, i radujcie się i przypasajcie miecz, i
załóżcie całą moją zbroję, abyście mogli prze-
trwać zły dzień, . . . Biorąc tarczę wiary, którą
będziecie w stanie ugasić wszystkie ogniste
strzały niegodziwych”. Po przeczytaniu tego
fragmentu Prezydent Packer wyjaśnił ważność
tego, by matki i ojcowie współpracowali
ze sobą, żeby pomóc swoim dzieciom wziąć
„tarczę wiary”:

„Owa tarcza wiary nie jest wytwarzana
w fabryce, ale w domu metodą chałupniczą. . . . 

. . . Plan naszego Ojca wymaga tego, by tar-
cza wiary, podobnie jak życie samego poko-
lenia, była wykonana i przystosowana dla pot-
rzeb rodziny. Nie będzie ona dokładnie taka
sama, jak jakaś inna. Każda musi być ręcznie
wykonana dla indywidualnych potrzeb.

Plan, nakreślony przez Ojca, zakłada, że
mężczyzna i kobieta, mąż i żona, współpracują
ze sobą, aby każde dziecko indywidualnie
wyposażone zostało w tarczę wiary przypiętą
tak mocno, aby nie można jej było ściągnąć,
ani by nie spenetrowały jej owe ogniste strzały.

Wymaga to od ojca solidnej siły, aby wykle-
pać jej metal oraz delikatnych rąk matki, by
wypolerować i dopasować ją. Czasami jeden
rodzic jest pozostawiony sam w tej pracy. Jest
to trudne, ale można to zrobić.

W Kościele możemy uczyć o materiałach,
z których wykonywana jest tarcza wiary: cześć,
odwaga, czystość moralna, pokuta, przeba-

czenie, współczucie. W Kościele możemy
nauczyć się, w jaki sposób gromadzić i dopaso-
wywać je do siebie. Ale faktyczne wykony-
wanie i dopasowywanie tarczy wiary należy do
kręgu rodziny. W przeciwnym razie może być
ona zgubiona i nie wypełni swej roli w czasie
kryzysów” (w Conference Report, kwiec. 1995,
8 lub Ensign, maj 1995, 8).

Następujące propozycje mogą pomóc
rodzicom w rozwijaniu bardziej skutecznego
partnerstwa w nauczaniu.

Rezerwowanie czasu na wspólne
planowanie

Jako rodzice powinniście zarezerwować
szczególny czas na przedyskutowanie potrzeb
dzieci i na zaplanowanie, w jaki sposób zaspo-
koić te potrzeby. Pewna zajęta para odkryła, że
trzymanie się tygodniowych sesji planowania,
stało się jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie
zrobili jako rodzice. Powiedzieli:

„Chociaż niemal rok zabrało nam uczy-
nienie zwyczajem naszych cotygodniowych
sesji planowania, teraz zastanawiamy się, w jaki
sposób mogliśmy funkcjonować bez nich.
Pomaga to nam bardziej interesować się tym,
co robią inni. Pomaga to nam zdać sobie sprawę
z tego, jak ważni jesteśmy dla siebie nawzajem
i dla naszych dzieci. Daje to nam czas na spoj-
rzenie na siebie i dzieci oraz zdecydowanie,
jaki podjąć kurs działań, aby rozwiązał nasze
problemy. Planujemy również nasze randki,
szczególne spotkania z dziećmi, szczegóły
domowych wieczorów rodzinnych oraz zajęć
na niedzielę. Zabiera to nam około 30 minut,
czasami dłużej, jeśli duże wydarzenia lub nie-
zwykłe problemy wymagają dłuższej dyskusji.”

Kiedy planujesz, w jaki sposób uczyć
swoje dzieci, z modlitwą rozważ następujące
pytania:

� Co powinno się stać w życiu naszych dzieci
w wyniku naszego nauczania?

� Jakich szczególnych zasad ewangelii
powinniśmy uczyć w celu osiągnięcia tego?

� W jaki sposób powinniśmy nauczać tych
zasad?

Propozycje wykorzystania tych pytań
znajdują się w rozdziałach „Przygotowywanie
lekcji”, strony 98–99 oraz „Tworzenie lekcji na
podstawie przemówień z konferencji i innych
źródeł”, strony 100–101.

Ważność jedności w nauczaniu dzieci
Kiedy ojcowie i matki mają czas na nara-

dzanie się ze sobą, jest bardziej prawdopo-
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dobne, że będą zjednoczeni w nauczaniu
swoich dzieci, nawet w niezaplanowanych
momentach sprzyjających nauczaniu, które
pojawiają się w zwykłym biegu życia rodzin-
nego. Taka jedność jest ważna, ponieważ
niewiele jest rzeczy, które bardziej wprawiają
dzieci w zakłopotanie, niż sprzeczne przesłania,
pochodzące od dwóch osób, które one kochają
i szanują najbardziej.

Pewna para podzieliła się następującą
historią o doświadczeniu, jakie miała ze swoim
synem:

Sześcioletni Mike ciężko pracował pewnego
lata, wykonując dodatkową pracę w domu
i dla sąsiadów tak, aby mógł zarobić pieniądze
po to, aby wydać je, kiedy rodzina wyjedzie
na letnie wakacje. Miała to być długa podróż
i jego matka powiedziała, że jeśli będzie chciał
jakieś łakocie lub pamiątki po drodze, sam
będzie musiał kupić te rzeczy. Chociaż niemal
codziennie ostrzegała go, by schował pieniądze
w bezpieczne miejsce, Mike lubił mieć je
w swojej kieszeni. Ciągle je nosił przy sobie.
Kilka razy w ciągu dnia wyjmował je i liczył
lub pokazywał swoim przyjaciołom.

Dzień przed podróżą Mike odkrył, że jego
pieniądze wypadły z kieszeni. Ze złamanym
sercem i płaczem, poszedł do matki. Współ-
czuła mu i pomogła Mike’owi zajrzeć w każde
miejsce, o jakim pomyśleli, ale nie znaleźli
żadnych pieniędzy. „Przykro mi, że twoje pie-
niądze zniknęły”, powiedziała. Powstrzymy-
wała się przed wspomnieniem, że ostrzegała
go wiele razy, ale również opierała się pokusie,
by zrobić wszystko, co najlepsze dla swojego
syna. W końcu, pomyślała, zabawa pieniędzmi
każdego dnia, pomimo jej ostrzeżeń, była jego
decyzją.

Zrozpaczony mały Mike siedział na fronto-
wych schodach, kiedy jego ojciec wrócił do
domu. Po wysłuchaniu smutnej historii, ojciec
Mike’a sięgnął do kieszeni, wyciągnął taką
samą sumę pieniędzy, jaką stracił Mike, i dał
mu. Kiedy ojciec zobaczył zdziwione spojrzenie
swojej żony, zauważył: „To tylko mała suma
pieniędzy. W czym problem?”

Kiedy zastanawiamy się nad tą historią,
możemy zapytać, który rodzic miał rację. Ale
to może nie być najlepsze pytanie. Lepszym
mogłoby być zadanie pytania, w jaki sposób
rodzice Mike’a mogliby być lepiej zjednoczeni
w tym, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Mog-
liby się razem naradzić, rozważając potrzeby
Mike’a.

Mogliby zadać sobie pytanie: „Co chcemy,
by stało się w życiu Mike’a w wyniku tej
sytuacji? Czy powinien nauczyć się większej
odpowiedzialności? Czy potrzebuje więcej
współczucia i zrozumienia ze strony swoich
rodziców? Czy potrzebuje nauczyć się tego,
by nie popisywać się przed przyjaciółmi?
Czy potrzebuje nauczyć się ważności postępo-
wania według zasad rodziny?” To pomogłoby
im określić, czego uczyć swojego syna oraz
w jaki sposób to zrobić.

Gdyby rodzice Mike’a spędzili trochę czasu
na zjednoczeniu swojego nastawienia w takiej
sytuacji, mogliby znaleźć jakiś dobry sposób
na to, aby zastąpić lub nie zastępować utraco-
nych pieniędzy Mike’a. Zamiast tego, zareago-
wali w taki sposób, który nauczył sprzecznych
lekcji.

Kiedy działacie razem jako rodzice, możecie
być jednym w nauczaniu ewangelii Jezusa
Chrystusa swoich dzieci.
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Jednym ze sposobów, w jaki Pan nas naucza,
jest poprowadzenie nas do ustanowienia
wzniosłego, pełnego czci wzoru życia. Naka-
zuje nam, abyśmy modlili się i czytali pisma
święte każdego dnia, indywidualnie i jako
rodziny. Nakazał nam, abyśmy uczęszczali do
kościoła i co tydzień przyjmowali sakrament,
abyśmy uczęszczali do świątyni tak często, jak
możemy oraz abyśmy pościli i płacili ofiary
postne każdego miesiąca. Te wzory życia
pokazują nam, w jaki sposób powinniśmy
postępować jako Jego uczniowie.

Dzieci uczą się żyć jak uczniowie Zbawiciela,
kiedy przyłączają się do swoich rodzin od
najwcześniejszych lat, powtarzając wzory
oddawania czci, służby, studiowania i pracy,
jaką On wyznaczył. Jeśli rodziny nie żyją
według tego wzoru, skuteczność formalnego
nauczania ewangelii przez rodziców będzie
ograniczona. Jeśli sposób życia rodziców
jest niekonsekwentny z ich wypowiadanymi
słowami, dzieci będą miały tendencję do
podążania za tym, co rodzice robią, niż co
mówią. Ale jeśli rodzice często mówią o Zba-
wicielu i ustanawiają Jego ścieżki jako wzór
rodziny, nauczą swoje dzieci „karności i posłu-
szeństwa wobec Pana”, jak powiedział Enos
o tym, jak był nauczany przez swojego ojca
(Enos 1:1).

Prezydent Brigham Young oświadczył:
„W każdym narodzie, społeczności i rodzinie,
są szczególne tradycje i dziecko jest ich uczone.
Jeśli prawo Chrystusa staje się tradycją tego
ludu, dzieci będą wychowywane według prawa
królestwa celestialnego. . . . Wówczas dzieci
będą wychowane, według tradycji swoich
ojców, do czynienia tego, co jest dobre i pow-
strzymywania się od wszelkiego zła” (w Journal
of Discourses, 3:327).

Nasze dzieci będą „wychowywane według
prawa królestwa celestialnego”, kiedy ustano-

wimy wzór życia według ewangelii w naszych
domach.

Szczególne rzeczy, które
możemy zrobić, aby ustanowić
wzory bycia uczniem

Mamy obowiązek sumiennie wybierać i
rozwijać wzór życia według ewangelii. Na
przykład, możemy wybierać sztukę, muzykę
i literaturę, które pomogą naszym dzieciom
rozwijać skłonność do tego, co jest wzniosłe
i budujące. Możemy razem służyć w Kościele
i społeczności. Możemy wybrać dla siebie
skromny ubiór i pomóc naszym dzieciom
zrobić to samo. Możemy razem studiować
pisma święte i organizować domowe wieczory
rodzinne. Możemy rozwijać pełen szacunku
stosunek do Sabatu, który wpłynie na uczucia
dzieci odnośnie zachowywania go dniem
świętym.

Jednym z najsilniejszych sposobów ustano-
wienia prawego wzoru takiego życia jest stwo-
rzenie i utrzymywanie tradycji rodzinnych.
Dzieci czują się pewnie, wiedząc, że bez względu
na to, co się stanie w ich życiu, pewne wyda-
rzenia w ich rodzinie pozostaną takie same.
Prezydent Ezra Taft Benson radził: „Rozwijajcie
wspaniałe tradycje rodzinne, które zwiążą
was razem na wieczność. Robiąc tak możemy
stworzyć troszkę nieba tu na ziemi wewnątrz
poszczególnych rodzin. W końcu wieczność
będzie przedłużeniem prawego życia rodzin-
nego” (w Conference Report, paź. 1989, 4 lub
Ensign, list. 1989, 5).

Wiele tradycji rodzinnych może być skon-
centrowanych na ewangelii. Na przykład
w niektórych rodzinach dzieci otrzymują nowy
egzemplarz Księgi Mormona na swoje ósme
urodziny. Niektóre rodziny świętują Boże
Narodzenie poprzez odgrywanie wydarzeń
towarzyszących narodzinom Zbawiciela.
W niektórych rodzinach ojciec daje błogosła-
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wieństwo kapłańskie każdemu dziecku na początku nowego
roku szkolnego. Niektóre rodziny mają coroczne zjazdy lub
spotkania na święta lub błogosławienie i nadanie dziecku imie-
nia. Te wyczekiwane i umiłowane tradycje wzmacniają rodziny
i poszczególne osoby, kiedy radują się powtarzaniem tego, co
jest znane, a często święte. Tradycje mogą przypominać człon-
kom rodziny o ich sposobie życia jako uczniów Chrystusa i
często mogą dostarczyć możliwości nauczania zasad ewangelii.

Zmienianie niepożądanych wzorów 
w naszych rodzinach

Możemy zmienić niepożądane wzory w naszych rodzinach.
Jeśli pochodzimy z mniej aktywnej rodziny, możemy zmienić
ten wzór w naszym życiu i starać się regularnie uczęszczać na
spotkania kościelne. Jeśli krytykowaliśmy przywódców Kościoła
lub słyszeliśmy, jak robili to nasi rodzice, możemy od teraz
zdecydować się, że będziemy popierać naszych przywódców
poprzez nasz język i uczynki. Takie zmiany w sposobie, w jaki
żyjemy, daje naszym dzieciom lepszy wzór do naśladowania.

Pewna członkini Kościoła podzieliła się następującą historią:
„Mój mąż, Roger, wychowywał się w domu, w którym nie

było żadnego wzoru życia według ewangelii. Jego ojciec był
uzależniony od alkoholu i rodzina cierpiała z tego powodu.
Jego matka starała się być aktywna w Kościele, lecz jego ojciec
chciał, by rodzina robiła w niedzielę coś innego. Roger stał się
bardzo aktywny wraz ze swoimi nastoletnimi przyjaciółmi i
kiedy zdobył własne świadectwo o ewangelii, zaczął prowadzić
specjalny notes z luźnymi kartkami na temat tego, co chciałby
mieć we własnej rodzinie, kiedy będzie żonaty. W tym czasie
miał około 17 lat. Miał część w swoim notesie na temat tego,
co chciałby robić ze swoimi dziećmi, inną, co chciałby od żony,
następną część, jaki chciałby mieć dom, a ostatnia dotyczyła
rodzaju pracy, do jakiej się przygotowywał. Zapisywał tam

swoje pomysły, a także dołączał artykuły, które myślał, że będą
pomocne. Niektórych rzeczy, jakie tam opisał, nauczył się
z negatywnego przykładu rodziny, w jakiej wzrastał; nauczyło
go to, jakiej rodziny nie chciałby stanowić. Jego ojciec tak
sprzeciwiał się jego aktywności w Kościele, że musiał się wypro-
wadzić i zamieszkał z religijną rodziną, którą podziwiał, chociaż
nie byli oni członkami Kościoła. U nich zdobył inne pomysły
na temat przyszłości jego rodziny. Tak więc nawet w tak młodym
wieku chciał być punktem zwrotnym swojego pokolenia od
problemowejprzeszłościdobardziejbłogosławionejprzyszłości.

Kiedy zaręczyliśmy się, pokazał mi swój notes i przedyskuto-
waliśmy pomysły i rozwijaliśmy je do momentu, w którym
mieliśmy taką samą wizję naszej rodziny. Pamiętam, że pierwszą
rzeczą, nad którą pracowaliśmy, była modlitwa. Nauczyliśmy
nasze dzieci modlenia się od czasu, kiedy były bardzo malutkie,
aby ten zwyczaj był tak głęboko zakorzeniony, nie pozwalając
na ignorowanie tego. Zdecydowaliśmy, że nie będzie kwestii co
do dziesięciny. Wiernie odbywały się nasze domowe wieczory
rodzinne. Ustanowiliśmy tradycję studiowania pisma świętego
każdego poranka. Najpierw pracowaliśmy zbyt ciężko nad
tym, by przeczytać pewną ilość wersetów za każdym razem, ale
wówczas zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kiedy dzieci zadawały
pytania, ważniejsza była dyskusja, niż ścisłe przestrzeganie
planu. W ostatnich kilku latach dodaliśmy hymn ze wszystkimi
zwrotkami zaraz po modlitwie na rozpoczęcie. To budzi nas
i wnosi dobrego ducha. To zaledwie kilka z tradycji, które
zbudowaliśmy wokół naszej rodziny.

Zdumiewa mnie fakt, że mój mąż zdecydował się ustanowić
prawe tradycje we własnej rodzinie, kiedy był taki młody i miał
tak słaby przykład do naśladowania. Jestem również zdumiona
i wdzięczna, że był tak zdecydowany na to, by wspólnie praco-
wać, aby nauczyć tych tradycji naszą rodzinę, w większości
poprzez zwykłe wykonywanie ich na wiernej podstawie.”
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DO NAUCZANIA W DOMU
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Jako rodzice powinniście starać się usta-
nowić regularne okazje do nauczania ewangelii
w domu. Kiedy będziecie to robić, wasze dzieci
konsekwentnie będą otrzymywać nauki ewan-
gelii, które mają zastosowanie w ich życiu i
staną się dla nich fundamentem. Mogą zau-
ważyć w waszych uczynkach, że wiara w ewan-
gelię oznacza, że prowadzi was ona w każdym
aspekcie życia.

Następujące idee mogą pomóc ci ustanowić
regularne okazje do nauczania swoich dzieci
ewangelii.

Modlitwa rodzinna
Zbawiciel nakazał: „Módlcie się z waszymi

rodzinami do Ojca, zawsze w imię Moje,
aby wasze żony i dzieci były błogosławione”
(3 Nefi 18:21).

Modlitwy rodzinne to wspaniałe okazje,
umożliwiające pokazanie dzieciom, w jaki
sposób modlić się. Kiedy twoje dzieci zauważą,
jak szczerze mówisz do swojego Ojca w Niebie,
zobaczą twą wiarę i prawe pragnienia. Nauczą
„radzić się Pana we wszystkim, co czynią”,
tak że On „pokieruje nimi dla ich dobra”
(Alma 37:37).

Kiedy modlisz się, powinieneś używać
słów, które wyrażają szacunek. Twój przykład
pomoże twoim dzieciom nauczyć się języka
modlitwy, z wyrażeniem miłości i szacunku dla
Ojca Niebieskiego.

Dzieci mogą wiele się nauczyć o ewangelii,
kiedy słyszą, jak inni członkowie rodziny
modlą się. Uczą się o potrzebie pokuty, kiedy
słyszą, jak inni proszą o wybaczenie. Uczą się
wdzięczności, kiedy słyszą, jak inni dziękują
Ojcu Niebieskiemu za ich błogosławieństwa.
Uczą się wiary, pokory i posłuszeństwa, kiedy
widzą, jak ich rodzice stale szukają przewod-
nictwa. Uczą się szanować i respektować przy-
wódców Kościoła, kiedy członkowie rodziny
modlą się za nich każdego dnia. Mogą zdobyć

pragnienie służenia na misji i otrzymania bło-
gosławieństw świątyni, kiedy rodzice proszą
Ojca Niebieskiego, by pomógł ich dzieciom
powziąć decyzje, które sprawią, iż będą godni
otrzymania tych błogosławieństw.

Dzieci uczą się kochać i troszczyć o innych,
kiedy słyszą, jak członkowie rodziny modlą się
za innych ludzi. I dzieci czują wielką miłość,
kiedy słyszą, jak członkowie rodziny modlą się
za nich.

Każdy członek rodziny powinien mieć moż-
liwość poprowadzenia rodziny w modlitwie.
Małe dzieci mogą to robić z pewną pomocą.

Rodzinne studiowanie pisma świętego
Codzienne studiowanie pism świętych

jest kolejnym silnym sposobem nauczania
dzieci ewangelii. Kiedykolwiek jest to możliwe,
rodziny powinny czytać razem o wyznaczonej
porze każdego dnia. Niektórym łatwiej jest
to robić wcześnie rano. U innych najlepiej się
sprawdza rodzinne studiowanie pisma świę-
tego, jeśli ma miejsce tuż przed porą spania.
Chociaż czasami może być trudno zebrać
razem rodzinę w tym celu, jednak twe stałe
wysiłki, zmierzające do studiowania słowa
Bożego, pobłogosławią życie twoich dzieci.
Twe dzieci nauczą się prawdy nauki Nefiego:
„Napawajcie się słowami Chrystusa, bo słowa
Chrystusa wyjawią wam wszystko, co macie
czynić” (2 Nefi 32:3).

Kiedy dzieci czytają pisma święte z człon-
kami swoich rodzin, dojdą do pokochania
boskich prawd ewangelii. Język pism świętych
staje się im znany. Uczą się historii z pism
świętych i widzą, w jaki sposób mają zastoso-
wanie te święte słowa w ich codziennym
życiu. Mogą również nauczyć się korzystania
z pomocy do studiowania, znajdujących się
w pismach świętych (zobacz strony 56–58).

Możesz ustalić pewną ilość czasu każdego
dnia, przeznaczoną na czytanie. Każdy członek
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rodziny, który potrafi czytać, powinien mieć
możliwość czytania z pism świętych. Możesz
ustalić kolejność czytania po jednym lub
po kilka wersetów na raz. Dzieci, które nie
potrafią czytać, nadal mogą brać udział,
poprzez powtarzanie wersetów, kiedy inni
czytają. Jeśli jest to możliwe, młodsze dzieci
mogą patrzeć w kościelne książki, ilustrujące
historie z pisma świętego lub ilustracje
z Ewangelii w malarstwie.

Aby pomóc członkom rodziny zrozumieć
pisma święte, możesz inaczej wyrazić trudne
fragmenty w prostszych terminach lub spraw-
dzić nieznane słowa w słowniku. Możesz
poprosić członków rodziny, aby podsumowali
główne punkty z materiału przeczytanego
w ciągu tego dnia. Młodsze dzieci mogą
trzymać ilustrację, przedstawiającą czytaną
historię.

Możesz poprosić dziecko, by pomyślało
o sytuacji ze swojego życia, która jest podobna
do historii z pisma świętego, jaką czytacie.
Na przykład, możesz powiedzieć: „Właśnie
przeczytaliśmy o Dawidzie i Goliacie. Z jakimi
‚Goliatami’ spotykasz się w swoim życiu?
Czego możesz się nauczyć od Dawida, co
pomoże ci zmierzyć się z tymi wyzwaniami?”
Lub możesz powiedzieć: „Zauważyłem, że
pomagałeś w sprzątaniu pokoju swojej młod-
szej siostrze. Czy zdajesz sobie sprawę z tego,
że okazałeś ten sam rodzaj życzliwej miłości,
o jakiej mówił Jezus w tej historii?”

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z pismami
świętymi lub masz problemy z czytaniem,
możesz czuć się niezręcznie lub nie na miejscu,
kiedy czytasz ze swoimi dziećmi. Nie zasz-
kodzi, jeśli twoje dzieci będą wiedziały, że ty
też uczysz się, w jaki sposób czytać pisma
święte. Jeśli odłożysz rodzinne studiowanie do
czasu, aż poczujesz się pewnie, pozbawisz
swoje dzieci bardzo potrzebnego pokarmu
duchowego. Pamiętaj, że Duch może wpływać
na ciebie, pomimo twojego doświadczenia.

Domowy wieczór rodzinny
Domowy wieczór rodzinny dostarcza ci

wspaniałych sposobności do tego, by pomóc
swoim dzieciom zrozumieć i zastosować zasady
ewangelii. Domowy wieczór rodzinny może
zawierać modlitwę rodzinną, wskazówkę na
temat ewangelii, hymny lub pieśni Organizacji
Dzieci oraz zajęcia rodzinne.

Planując domowe wieczory rodzinne weź
pod uwagę bieżące potrzeby, troski i zaintere-
sowania członków rodziny. Na przykład, czy

któreś z dzieci musi przygotować się do chrztu
lub do wyświęcenia w jakimś urzędzie kapłań-
stwa? Czy w domu był spór? Kiedy z modlitwą
rozważysz potrzeby i wyzwania członków
rodziny, będziesz mógł lepiej określić, których
zasad ewangelii powinieneś nauczać.

Zasady skutecznego nauczania przedsta-
wione w tej książce mogą pomóc członkom
rodziny zaplanować i przedstawić domowe
wieczory rodzinne. Poza tym, Kościół wydał
Family Home Evening Resource Book, która
zawiera lekcje i pomysły na to, by domowe
wieczory rodzinne odniosły sukces. Pomoc-
nymi źródłami są również czasopisma
kościelne.

Rodziny czasami mają trudności w spra-
wieniu, by domowe wieczory rodzinne stały
się regularną częścią ich życia. Czasami dzieci
nie chcą współpracować lub rodzice czują,
iż są zbyt zajęci. Jednakże wysiłki, poświęcone
zaplanowaniu i poprowadzeniu domowych
wieczorów rodzinnych, pobłogosławią wszyst-
kich członków rodziny. Pewien mężczyzna
wspominał, że tylko dwa razy jego rodzina
miała domowy wieczór rodzinny, kiedy
dorastał. Jednakże te doświadczenia wywarły
na nim takie wrażenie, że kiedy ożenił się,
nadal je pamiętał oraz pamiętał zasady ewan-
gelii, o jakich się uczył. Doprowadziło to jego
oraz jego żonę do ustanowienia cotygodnio-
wych domowych wieczorów rodzinnych
w ich własnej rodzinie.

Posiłki rodzinne
Posiłki rodzinne dostarczają ci możliwości

do nauczania cennych lekcji, a wszystkim
członkom rodziny możliwości udziału w dys-
kusjach. Biorąc pod uwagę plany zajęć, posiłki
są często jedynym czasem, kiedy zbierasz
się z dziećmi, aby podzielić się wydarzeniami
każdego dnia i wspólnym przedyskutowaniem
jakichś pomysłów. Możesz wykorzystać te oka-
zje, by porozmawiać ze swoimi dziećmi o zasa-
dach ewangelii, wartościach rodzinnych,
przesłaniach ze spotkania sakramentalnego i
innych spotkań kościelnych, szkolnych, nad-
chodzących zajęć, wydarzeń ze świata i innych
interesujących tematów. Może to być dla
ciebie czas dowiedzenia się czegoś więcej o tros-
kach, myślach i uczuciach twoich dzieci.

Posiłki rodzinne powinny być nieformal-
nymi i radosnymi okazjami, w czasie których
każdy czuje się zaproszony do udziału w dys-
kusji. Tam gdzie jest to możliwe, czas ten powi-
nien być wolny od innych zakłóceń. Takie

Ponieważ rodzina jest
najważniejszym miejscem
uczenia się ewangelii,
jest właściwym miejscem,
by członkowie rodziny
dzielili się i omawiali
z innymi prawdy, jakich
nauczyli się na spot-
kaniach kościelnych,
w klasach i zajęciach.
Pozwoli ci to, jako rodzi-
cowi, być świadomym
tego, czego twoje dzieci
dowiedziały się o ewan-
gelii, traktując swoją rolę,
jako najbardziej odpo-
wiedzialną w procesie
nauczania dzieci.

Większość z regularnych
okazji nauczania
w rodzinie dostarcza
dobrych sposobności
zapytania dzieci o to,
czego się dowiedziały
w kościele. Możesz
zadawać pytania, by
zachęcić dzieci do
opowiedzenia tyle,
ile mogą, włączając w to
historie i szczególne
detale. Rób wszystko, co
w twej mocy, by zachęcić
wszystkich członków
rodziny do przedyskuto-
wania tego, co było
powiedziane (zobacz
„Prowadzenie dyskusji”,
strony 63–65).
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możliwości mogą przyczynić się do jedności i duchowego
wzrostu rodziny.

Narady rodzinne
Powinieneś zwoływać członków rodziny na spotkania prze-

znaczone na narady rodzinne. Możesz wykorzystać narady
rodzinne na ustanawianie celów, rozwiązywanie problemów,
omówienie finansów, zrobienie planów oraz wsparcie i wzmac-
nianie siebie. Możesz sprawić, by narady rodzinne były połą-
czone z domowym wieczorem rodzinnym lub z jakimś innym
czasem. Kiedy prowadzisz naradę rodzinną, możesz nauczać
swoje dzieci, by słuchały i okazywały szacunek dla uczuć i opinii
innych.

Prywatne spotkania
Kiedy regularnie rozmawiasz ze swoimi dziećmi, zbliżasz się

do nich. Możesz potrzebować zaplanować sobie prywatny czas
z każdym dzieckiem, by wyrazić miłość i zachętę oraz nauczyć
zasad ewangelii. Powinieneś pozwolić każdemu dziecku na
opowiedzenie o problemach lub doświadczeniach, które są dla
nich ważne. Powinieneś okazać szczerą troskę o zmartwienia i
opinie swoich dzieci, a one nauczą się ufać tobie i szukać twojej
rady. Wówczas możesz kontynuować nauczanie ich tego, by
podejmowały dobre decyzje, modliły się i studiowały pisma
święte w poszukiwaniu odpowiedzi na ich pytania.

Korzystaj z pism świętych, by nauczać swoje dzieci tego, jak
w prawy sposób wykorzystywać swoją wolną wolę. Starszy
Gene R. Cook zaproponował, w jaki sposób rodzic może wyko-
rzystać pisma święte, by pomóc dziecku, które pyta, dlaczego
rodzina nie robi pewnych rzeczy w niedzielę:

„Możesz mieć pokusę, by powiedzieć: ‚Bo ja tak mówię’
lub ‚Bo Kościół tak mówi’. Ale bardziej natchniony rodzic może
powiedzieć: ‚Cóż, wiesz, że zachowywanie dnia Pańskiego
dniem świętym nie jest czymś, co sobie wymyśliliśmy. Pozwól,
że ci coś pokażę.’ Wówczas możesz otworzyć Nauki i Przymierza
rozdział 59 i przeczytać [wersety od 9 do 11]. . . . 

Następnie możesz wyjaśnić: ‚Jak widzisz, Pan naucza, że
niedziela jest dniem świętym. . . . Ten dzień ma być po to, by
odpocząć od naszej pracy i „oddać cześć Najwyższemu”, co
oznacza, że powinniśmy iść na nasze spotkania kościelne, spożyć
sakrament, wykonać nasze obowiązki kościelne oraz odwiedzić
chorych, biednych i potrzebujących. Jest to dzień poświęcony
Panu i składam ci świadectwo, moja droga córko, że jest to
prawdą i że Pan nas wielce pobłogosławi za zachowywanie dnia
Sabatu’” (Raising Up a Family to the Lord [1993], 19–20).

Aby poznać pomysły, które mogą być zastosowane w pry-
watnych spotkaniach z dziećmi, zobacz „Nauczanie w trakcie
wywiadów”, strona 153.
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Będąc rodzicami, wiele z twoich sposob-
ności do nauczania przychodzi w niezaplano-
wanych momentach – w czasie rozmów,
kiedy pracujesz z dziećmi i kiedy członkowie
rodziny wspólnie zmagają się z wyzwaniami.
Te możliwości mogą być silnymi momentami
sprzyjającymi nauczaniu, ponieważ są blisko
związane z tym, czego doświadczają twoje
dzieci. Ponieważ takie sposobności mogą
szybko nadejść i szybko odejść, musisz rozpo-
znawać je i być przygotowanym do nauczania
zasad, których twoje dzieci są gotowe uczyć
się. Następujące propozycje mogą pomóc
ci w poszukiwaniach takich możliwości
nauczania.

Zmaganie się z pytaniami 
i troskami dzieci

Wszystkiedzieci troszcząsięosiebie ioświat.
Możesz pokazać im, że ewangelia dostarcza
odpowiedzi i przewodnictwa w zrozumieniu i
rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli dziecko
przestraszyło się burzy, możesz wykorzystać
ten moment do zachęcenia go do modlitwy
o pocieszenie. Jeśli na nastoletniego syna
wywierany jest nacisk, by zobaczył popularny
film, który może być nieodpowiedni, możesz
przedyskutować z nim tę sprawę i pomóc mu
zastosować zasady ewangelii w podjęciu decy-
zji, czy powinien, czy nie powinien zobaczyć
ten film. Jeśli dzieci martwią się o ważne decy-
zje, możesz przeczytać z nimi Moroni 7:15–19
i omówić radę Mormona na temat „odróż-
niania dobra od zła”. Jeśli umarł członek ro-
dziny, możesz nauczać swoje dzieci o świecie
duchowym i zmartwychwstaniu.

Aby poznać propozycje tego, w jaki sposób
możesz radzić swoim dzieciom, zobacz
stronę 139 w rozdziale „Regularne okazje do
nauczania w domu”.

Omawianie problemów, które dotyczą
rówieśników

Od czasu do czasu dzieci mogą wspomnieć
o problemach, które dotyczą rówieśników. Być
może ich przyjaciele mają pracę, która wyma-
ga od nich pracy w niedzielę. Być może znają
młodego mężczyznę, który jest członkiem
Kościoła, ale zdecydował się nie służyć na peł-
noetatowej misji. Może mają przyjaciół, którzy
używają niewłaściwego języka lub okazują
brak uprzejmości w stosunku do innych. Oma-
wiając te sytuacje z dziećmi, możesz wykorzy-
stać pisma święte, by nauczać zasad ewangelii.
Pomoże ci to doprowadzić dzieci do właściwych
decyzji w podobnych warunkach.

Dzielenie się sposobnościami
do podjęcia właściwych decyzji

Kiedy masz możliwość podjąć właściwe
decyzje, możesz zechcieć podzielić się tymi
doświadczeniami ze swoimi dziećmi. Na przy-
kład, jeśli wydano ci za dużą resztę w sklepie,
możesz zapytać swoje dzieci, co powinieneś
zrobić. Może to doprowadzić do dyskusji na
takie tematy, jak uczciwość, wolna wola oraz
konsekwencje naszych działań.

Omawianie idei prezentowanych
w mediach

Możesz porozmawiać z dziećmi o ideach
promowanych w popularnych filmach, pro-
gramach telewizyjnych oraz muzyce. Nada-
wane wiadomości również dostarczają możli-
wości do omówienia bieżących wydarzeń i
spraw. Takie dyskusje mogą pomóc dzieciom
odróżnić wzniosłą rozrywkę i rozrywkę, która
prezentuje filozofie i działania sprzeczne ze
standardami ewangelii.

Pomaganie dzieciom w uczeniu
się na błędach

Błędy mogą dostarczyć możliwości naucza-
nia. Jeśli dziecko zbłądziło, możesz mu wyba-
czyć, porozmawiać o przeproszeniu i napra-
wieniu szkód oraz, jeśli dziecko nie przestrzega
jakiegoś przykazania, uczyć o drodze pokuty.

Jeśli nie masz racji, powinieneś przeprosić i
prosić o wybaczenie. Twoje dzieci mogą nau-
czyć się wspaniałych lekcji, kiedy widzą twoje
wysiłki w przezwyciężaniu własnych słabości.
Zastanów się nad następującym doświadcze-
niem, którym podzielił się pewien członek
Kościoła:
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„Miałem około 10 lat, kiedy zrobiłem coś,
co wprawiło w niezadowolenie mojego ojca.
Był naprawdę zdenerwowany i zdecydował się
ukarać mnie. Byłem głęboko zraniony, ponie-
waż czułem, że ukarał mnie bardziej, niż na
to zasługiwałem. Przez resztę dnia unikałem
go i za każdym razem, kiedy próbował poroz-
mawiać ze mną, odwracałem się i uciekałem.
Następnego dnia ciągle byłem zły na niego,
więc byłem zdziwiony, kiedy wszedł do mojego
pokoju i powiedział, że jest mu przykro, że
ukarał mnie tak surowo. Zapytał mnie, czy
mógłbym mu wybaczyć. Dowiedziałem się, że
nigdy nie jest się zbyt dorosłym na to, by prze-
prosić i przyznać się, iż zrobiło się coś złego.
Była to sposobność nauczenia się prawdziwej
wartości pokuty.”

Wyjaśnianie powodów służenia
Kiedy służysz w powołaniach kościelnych

lub w jakiś inny sposób, możesz powiedzieć
swoim dzieciom, co robisz i dlaczego. Pomoże
to im pełniej zrozumieć, w jaki sposób ich
wierzenia i wartości wpływają na ich uczynki.
Jeśli przygotowujesz obiad dla kogoś, kto jest
chory, możesz wyjaśnić, dlaczego jest ważne
pomaganie tej osobie. Kiedy dzieci widzą,
jak przygotowujesz się do nauczania lekcji
w kościele, możesz porozmawiać z nimi
o ważności wzrastania w powołaniu. Możesz
omówić z dziećmi, dlaczego podnosimy
ręce, by poprzeć przywódców Kościoła i w jaki
sposób wesprzeć tych, którzy są powołani
przez Pana.

Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie
z ich emocjami

Kiedy dzieci są zmartwione, sfrustrowane
lub rozzłoszczone, mogą zachowywać się
w sposób, który nie jest właściwy. Możesz nau-
czyć je rozpoznawać i kontrolować impulsy,

które ranią innych lub narażają ich na podnie-
sione głosy. Możesz zwrócić uwagę na okolicz-
ności, które wywołują złość, a następnie prze-
dyskutować lepsze sposoby radzenia sobie
w podobnych sytuacjach w przyszłości.

Pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu
wpływu Ducha

Możesz pomóc swoim dzieciom rozpoznać
wpływ Ducha poprzez zwrócenie uwagi na ich
uczucia. Starszy Robert D. Hales opowiedział
następujące doświadczenie:

„Po moim chrzcie i konfirmacji, moja matka
stanęła obok mnie i zapytała: ‚Co czujesz?’
Najlepiej jak potrafiłem, opisałem ciepłe
uczucie pokoju, pocieszenia i szczęścia, jakie
miałem. Matka wyjaśniła, że to, co czułem,
było darem, jaki właśnie otrzymałem, darem
Ducha Świętego. Powiedziała mi, że jeśli będę
żył godnie, stale będę miał ten dar ze sobą.
Był to taki moment nauczania, który pozostał
ze mną przez całe moje życie” (w Conference
Report, Ensign, maj 1999, 32).

Uczenie się ze zjawisk natury
Możesz wykorzystać codzienne obserwo-

wanie natury, aby nauczać ewangelii swoje
dzieci (zobacz „Poszukiwanie lekcji w każdym
miejscu”, strony 22–23; „Porównywanie
i pomoce dydaktyczne”, strony 171–173). Na
przykład, komentarz dziecka o pięknie wiosen-
nych kwiatów może poprowadzić do dysku-
sji o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Wspólne sadzenie nasion jest wspaniałym cza-
sem na przedyskutowanie tego, w jaki sposób
Alma porównał słowo Boże do nasionka
(zobacz Alma 32:28–43).

Jeśli jesteś uważny, możesz spokojnie
i konsekwentnie zamieniać wiele z doświad-
czeń swoich dzieci w momenty sprzyjające
nauczaniu.
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UCZÑCY WP¸YW INNYCH

CZ¸ONKÓW RODZINY

Chociaż rodzice mają podstawowy obo-
wiązek uczyć ewangelii swoje dzieci, inni
członkowie rodziny mogą być wielką pomocą.
Rodzice powinni szukać takich sposobności,
aby inni członkowie rodziny nauczali i
wzmacniali ich dzieci.

Uczący wpływ dziadków
Dziadkowie mogą wzmacniać i natchnąć

swoje wnuki, kiedy dzielą się swoimi doświad-
czeniami, świadectwem i wiarą. Ich prawdziwe
historie o posłuszeństwie, uczeniu się na
błędach, dokonywaniu ofiar, aby osiągnąć
wieczne cele oraz radosne zmaganie się z prob-
lemami, mogą pomóc dzieciom, kiedy one
napotykają podobne doświadczenia. Poza
tym, rozmawiając ze swoimi wnukami, dziad-
kowie mogą zapisywać swoje świadectwa
i doświadczenia w dziennikach, które mogą
podnieść i nauczyć członków rodziny teraz
i w przyszłych pokoleniach.

Siostra Susan L.Warner, która służyła jako
druga doradczyni w generalnym prezydium
Organizacji Dzieci, opowiedziała następującą
historię:

„Znałam pewnego dziadka, który, w czasie
ostatniego spotkania rodzinnego w górach,
zabrał swoje wnuki na spacer. Kiedy doszli do
leśnej polany, poprosił małe dzieci, by usiadły
na kłodzie, kiedy on będzie opowiadał im
o 14-letnim chłopcu, który nazywał się Józef
Smith, a który chciał zadać Ojcu Niebieskiemu
kilka pytań, które go niepokoiły. Dziadek
wyjaśnił, że Józef poszedł do lasku blisko swo-
jego domu, aby modlić się, mając wiarę, że Bóg
odpowie. Wnuki słuchały w ciszy, ale cztero-
letni Johnny, który często miał trudności
z cichym siedzeniem, nie mógł się powstrzy-
mać. Wyrzucił z siebie: ‚Słyszałem już tę
historię’.

Dziadek opowiedział o szczerej modlitwie
oraz o tym, w jaki sposób odpowiedzią na nią
było chwalebne ukazanie się Ojca Niebies-
kiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy
skończył, mały Johnny złapał dziadka za rękę
i powiedział: ‚To było dobre świadectwo,
dziadku’. Uwielbiał słuchać tę historię wciąż
od nowa.

Chociaż dziadek wiele razy w ciągu swojego
życia opowiadał tę świętą historię, powiedział:
‚Nigdy Duch Pana nie złożył mi silniejszego
świadectwa, niż wtedy, gdy składałem swoje
świadectwo o Józefie Smithie własnym
wnukom’. Dziadek i dzieci poczuli świadectwo
Ducha Świętego” (w Conference Report,
paź. 1998, 85 lub Ensign, list, 1998, 67).

Nawet jeśli dziadkowie mieszkają daleko od
swoich wnuków, nadal mogą mieć na nich
dobry wpływ. Dzięki rozmowom przez telefon
lub listy z pochwałą i zachętą, mogą wzbudzić
zaufanie i dać radę.

Uczący wpływ braci i sióstr
Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci, by

pomagały sobie nawzajem uczyć się i wzrastać.
Starsze rodzeństwo może być często pozy-
tywnym przykładem dla swoich młodszych
braci i sióstr i może być wyznaczone do
nauczania ich tego, w jaki sposób wykonywać
zadania związane z prowadzeniem domu.
Kiedy syn służy na pełnoetatowej misji, może
poprzez swój przykład i listy w dużym stopniu
wpłynąć na pragnienie służenia młodszych
braci. Kiedy siostra bierze ślub w świątyni,
może podzielić się swoim podekscytowaniem
i świadectwem z braćmi i siostrami. Kiedy
dzieci chętnie pomagają sobie w obowiązkach
domowych, ustanawiają dobry przykład, ucząc
się nawzajem służby i odpowiedzialności.
Wzmacnia się także ich proces uczenia się.
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Uczący wpływ wujków, ciotek i kuzynów
Może się zdarzyć, że wujkowie, ciocie lub kuzyni mogą

dotrzeć i pomóc członkowi rodziny, kiedy nie mogą zrobić
tego rodzice.

Pewien ojciec opowiedział, w jaki sposób kuzyn wpłynął
na jego syna. Syn odmawiał uczęszczania do kościoła przez
kilka tygodni. Zbliżała się konferencja generalna i jego kuzyn,
podekscytowany faktem uczestniczenia w niej, wstał wcześnie
rano i stał w kolejce, by mógł usiąść w Tabernakulum Salt Lake.
Syn widząc jego przykład, był poruszony wiarą i entuzjazmem
swojego kuzyna i był motywowany do tego, by znowu chodzić
do kościoła. Ta decyzja zmieniła jego życie i później wiernie
służył na misji.

Pewna matka opowiedziała o pozytywnym wpływie, jaki jej
brat i jego rodzina mieli na jej syna, kiedy ona i jej mąż wysłali
go, by mieszkał i pracował z nimi na ich stacji benzynowej jed-
nego lata. Inna kobieta wspominała z wdzięcznością rozmowę,
jaką jej syn odbył ze swoim ulubionym wujkiem. Z powodu
tej dyskusji, jej syn zdecydował się unikać przyjaciół, którzy
wpływali na jego zachowanie w niszczący sposób.

Uczący wpływ dzieci
Kiedy rodzice słuchają swoich dzieci, mogą nauczyć się

mnóstwa prawd. Starszy Russell M. Nelson opisał czas, kiedy
uczył się od jednej ze swych córek:

„Pewnego wieczoru, kiedy nasza najmłodsza córka miała
około czterech lat, wróciłem do domu po obowiązkach szpital-
nych całkiem późno. Zauważyłem, że moja droga żona była
bardzo znużona. . . . Więc zaoferowałem się, że przygotuję
naszą czteroletnią córkę do pójścia spać. Zacząłem wydawać jej
rozkazy: ‚Zdejmij ubranie; powieś je; załóż piżamę; umyj zęby;
powiedz modlitwę’ i tak dalej tonem, jaki przystoi twardemu
sierżantowi w wojsku. Nagle przechyliła główkę, spojrzała
na mnie tęsknym wzrokiem i zapytała: ‚Tatusiu, czy masz mnie
na własność?’

Nauczyła mnie ważnej lekcji. Używałem metody przymusu
w stosunku do tej słodkiej duszy. Rządzenie dziećmi z użyciem
siły jest techniką Szatana, nie Zbawiciela” (w Conference
Report, kwiec. 1991, 27 lub Ensign, maj 1991, 22).
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NAUCZANIE DOMOWE 

I ODWIEDZINY DOMOWE

Mam nadzieję, że nauczyciele domowi i odwiedzające nauczycielki doświadczą

dwóch rzeczy: po pierwsze, wyzwania odpowiedzialności, które znajduje się

w ich wielkim powołaniu oraz po drugie, słodkich wyników płynących z ich pracy,

szczególnie z tymi, spośród nas, którzy są mniej aktywni.

Prezydent Gordon B. Hinckley
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NAUCZANIA DOMOWEGO
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Jeśli jesteś nauczycielem domowym, jesteś
nauczycielem ewangelii. Poza troską o dobro-
byt rodzin, do których jesteś wyznaczony ty
i twój towarzysz, przynosisz przesłanie ewan-
gelii co najmniej jeden raz w miesiącu. Pisma
święte uczą, że nauczyciele domowi mają
„ostrzegać, objaśniać, napominać i nauczać
oraz zapraszać wszystkich, aby przyszli do
Chrystusa” (NiP 20:59).

W celu nauczania wyznaczonych ci rodzin,
musisz przygotować się duchowo i nauczyć się
stosować zasady nauczania ewangelii, oma-
wiane w tej książce. Powinieneś również ciągle
starać się doskonalić swe nauczanie (zobacz
„Robienie planu udoskonalania nauczania”,
strony 24–27).

W swoim zadaniu, jako nauczyciel domowy
masz szczególną potrzebę takiego przygoto-
wania i stałego doskonalenia się. Znajomość
podstawowych zasad nauczania ewangelii
pomoże ci nauczać przesłań w taki sposób, że
pomogą poszczególnym osobom, których
uczysz, bez względu na to, czy są mniej aktyw-
nymi członkami, którzy nie są przyzwyczajeni
do udziału w dyskusjach na temat ewangelii,
czy są aktywnymi, doświadczonymi członkami
Kościoła.

Pamiętaj, że różni ludzie wymagają
różnych technik nauczania. Możesz potrze-
bować zaprezentować przesłanie rodzinie,
w której są dzieci w różnym wieku. Możesz
być wyznaczony do powitania we wspólnocie
nowego nawróconego. Albo możesz mieć
możliwość odwiedzenia starszych członków
lub samotnych.

Pewna para nauczycieli domowych, która
uważnie zastanawiała się nad swą lekcją, przy-
niosła na swe odwiedziny wędki. Ich kieszenie
wypchane były wabikami. Członkowie rodziny
chcieli wiedzieć, dlaczego, ale nauczyciele
domowi nie powiedzieli nic, zanim nie nad-
szedł czas na ich przesłanie. Nie mieli żadnych

problemów ze zgromadzeniem wokół siebie
dzieci i skupieniem ich uwagi. Wówczas jeden
z nauczycieli domowych pokazał, w jaki
sposób wędkarz wabi ryby. Wyjaśnił, że małe
rybki często można łatwiej oszukać niż starsze
i bardziej doświadczone ryby. Porównał wabie-
nie ryb do pokus Szatana i nauczał rodzinę,
że Szatan używa przebiegłych sposobów, by
próbować złapać nas i odebrać naszą wolność.
Była to pamiętna lekcja dla rodziny.

Jako nauczyciel domowy masz szczególną
okazję do okazania miłości tym, których nau-
czasz. Jak nauczał Prezydent Ezra Taft Benson,
powinniśmy „robić małe rzeczy, niewielkie
rzeczy, które znaczą tak dużo dla rodziny. Na
przykład, poznaj imiona wszystkich członków
rodziny. Bądź zorientowany co do dni urodzin,
błogosławieństw, chrztów i ślubów. Przy
okazji, przygotowywuj odpowiednie notatki
z pochwałami lub dzwoń z gratulacjami, kiedy
jakiś członek rodziny ma szczególne doko-
nania lub osiągnięcia” (w Conference Report,
kwiec. 1987, 61 lub Ensign, maj 1987, 50).
Możesz pomóc rodzinie w czasach potrzeby,
wesprzeć dzieci i młodzież w ich zajęciach oraz
upewnić się, że potrzeby rodziny są przekazane
przywódcom kapłaństwa.

Wybieranie przesłania
Kiedy wybierasz przesłanie, pamiętaj

o następującej wskazówce: „Nauczyciele
domowi zazwyczaj przedstawiają przesłanie od
Rady Prezydenta Kościoła, które drukowane
jest w Ensign i międzynarodowych czasopis-
mach kościelnych. Dodatkowe przesłania
mogą pochodzić od biskupa czy innego lokal-
nego przywódcy. Głowa domu może również
poprosić, aby nauczyciele domowi przedsta-
wili specjalne przesłanie. Przesłania nauczy-
cieli domowych powinny opierać się na pis-
mach świętych i naukach proroków w dniach
ostatnich” (Kościelny podręcznik instrukcji,
Część 2: Przywódcy kapłaństwa i organizacji
pomocniczych [1998], 169).

Przygotowywanie przesłania
Przygotuj każde przesłanie nauczania domo-

wego tak uważnie, jak byś przygotowywał
lekcję na spotkania kościelne. Następujące
propozycje mogą ci pomóc:

� Przejrzyj lekcję. Naradź się ze swoim
towarzyszem co do tego, jaki udział będzie
miał każdy z was w tej prezentacji.

� Jeśli przedstawiasz przesłanie od Rady
Prezydenta Kościoła lub inny temat, do
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którego nie ma załączonego formalnego planu lekcji, idź
za wskazówkami, znajdującymi się w rozdziale „Tworzenie
lekcji na podstawie przemówień z konferencji i innych
źródeł”, strony 100–101.

� Przystosuj przesłanie i metody nauczania do pochodzenia,
wieku i zainteresowań poszczególnych członków rodziny,
których uczysz. Uczyń lekcję interesującą i stosowną dla
każdego członka rodziny.

� Upewnij się, że przesłanie jest wystarczająco krótkie, by
utrzymać zainteresowanie wszystkich obecnych.

Przedstawienie przesłania
Pamiętaj, że głowa domu powinna przewodzić i prowadzić

spotkanie, kiedy odwiedzasz rodzinę. Pamiętaj o następujących
sugestiach:

� Kiedykolwiek jest to możliwe módlcie się i wspólnie czytaj-
cie pisma święte. Korzystaj z pism świętych przy każdej
nadarzającej się okazji. Przynoś je na każde odwiedziny.
Korzystaj z nich, by odpowiadać na pytania lub dawać rady.

� Idź za podszeptami Ducha, kiedy uczysz.

� Unikaj rozwlekłych konwersacji, które nie są interesujące
czy pomocne dla wszystkich obecnych. Bądź wrażliwy
na czas ograniczony przez rodzinę, kiedy ją odwiedzasz.

� Znajdź sposoby na to, by każdy członek rodziny brał udział
w lekcjach. Okazuj żywe zainteresowanie każdą osobą.

� Zaświadcz o prawdach, jakich nauczasz. Podziel się przy-
kładami tego, w jaki sposób zastosować te prawdy w życiu
codziennym.
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Kiedy zostajesz wyznaczona, by być odwie-
dzającą nauczycielką, ważną częścią twojego
obowiązku jest „dowiedzieć się o duchowych
i doczesnych potrzebach sióstr i ich rodzin”
oraz „dać duchową wskazówkę poprzez comie-
sięczne przesłanie” (Kościelny podręcznik
instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa i
organizacji pomocniczych [1998], 203). Jesteś
nauczycielką ewangelii.

W celu nauczania wyznaczonych ci sióstr,
musisz przygotować się duchowo i nauczyć się
stosować zasady nauczania ewangelii, oma-
wiane w tej książce. Powinnaś również ciągle
starać się doskonalić swe nauczanie (zobacz
„Robienie planu udoskonalania nauczania”,
strony 24–27).

Przygotowanie to wielce ci pomoże, ponie-
waż możesz być powołana do nauczania sióstr
w wielu różnych sytuacjach. Możesz uczyć te,
które są młode, starsze, niezamężne, rozwie-
dzione, nowo nawrócone na ewangelię, bardzo
aktywne w Kościele, mniej aktywne, dobrze
wykształcone, te które są upośledzone pod
względem zdolności do uczenia się, zajęte,
samotne, chętnie witające i te, które mogą się
sprzeciwiać odwiedzinom. Różne siostry
wymagają różnych technik nauczania. Bez
względu na warunki sióstr, które uczysz,
możesz pomóc im lepiej poznać Zbawiciela
i wierniej żyć według Jego ewangelii.

Kiedy Siostra Elaine L. Jack służyła jako
generalna przewodnicząca Stowarzyszenia
Pomocy, opowiedziała następującą historię:

„Priscilla Samson-Davis, siostra z Ghany,
poznała walkę. Na jej ścieżce życia było wiele
kamieni. Jako nauczycielka zajmowała się
opieką nad małymi dziećmi, przechodzącymi
przez czerwonkę i malarię, ciężko pracowała,
codziennie wymieniając torebeczki ryżu,
cebulę i pomidory – jakiekolwiek jedzenie po
to, by utrzymać przy życiu swoje ukochane

maleństwa. Służyła jako odwiedzająca nauczy-
cielka, regularnie podróżując autobusem,
by zobaczyć siostrę, mieszkającą na drugim
krańcu miasta. Kiedy zapytano ją, czy zadanie
to jest ciężarem, kiedy musi z tym wszystkim
dawać sobie radę, po prostu odpowiedziała:
‚Nie jest ciężko. Kobieta, którą odwiedzam,
nie potrafi czytać. Kiedy jadę do niej, czytam
jej pisma święte’.

Jej prosta odpowiedź świadczyła o wierze
i pewności, jaką miała, że znajduje się na właś-
ciwej ścieżce. Mimo że jej trasa autobusowa
była niezbyt wygodna i prawdopodobnie
krążyła po ulicach to w górę, to w dół, w oczach
Pana była prawdziwie prosta i wąska, ponieważ
zmierzała w dobrym kierunku. Zajmowała
się pracą Pana” (w Conference Report, kwiec.
1994, 19 lub Ensign, maj 1994, 16).

Wybieranie przesłania
Kiedy wybierasz przesłanie, pamiętaj

o następującej wskazówce: „Odwiedzające nau-
czycielki dają duchową wskazówkę poprzez
comiesięczne przesłanie. Przesłania te publi-
kowane są w Ensign lub czasopismach mię-
dzynarodowych, które mają być użyte jako
przewodnictwo i być przystosowane do potrzeb
każdej siostry” (Kościelny podręcznik
instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa
i organizacji pomocniczych [1998], 203).
Szukaj przewodnictwa Ducha, kiedy z uwagą
przeglądasz miesięczne przesłanie ze swoją
towarzyszką, a następnie z modlitwą zasta-
nówcie się nad każdą siostrą, którą nauczacie.
Poza przygotowanym przesłaniem, powin-
nyście używać pism świętych i nauk proroków
w dniach ostatnich, jako głównych źródeł
w zaplanowaniu przesłania. Możesz uzupełnić
te źródła innymi materiałami, wydanymi
przez Kościół.
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Przygotowywanie przesłania
Przygotuj każde przesłanie odwiedzin domowych tak

uważnie, jak byś przygotowywała lekcję na spotkania kościelne.
Następujące propozycje mogą ci pomóc:

� Przejrzyj lekcję. Naradź się ze swoją towarzyszką co do tego,
jaki udział będzie miała każda z was w tej prezentacji.

� Idź za wskazówkami znajdującymi się w rozdziale „Tworzenie
lekcji na podstawie przemówień z konferencji i innych
źródeł”, strony 100–101.

� Przystosuj przesłanie i metody nauczania do pochodzenia,
wieku i zainteresowań każdej siostry, którą uczysz.

Przedstawienie przesłania
Następujące sugestie pomogą ci, kiedy będziesz uczyła

siostry, które odwiedzasz:

� Kiedykolwiek jest to możliwe módlcie się i wspólnie czytajcie
pisma święte. Korzystaj z pism świętych przy każdej nada-
rzającej się okazji. Przynoś je na każde odwiedziny. Korzystaj
z nich, by odpowiadać na pytania lub dawać rady.

� Idź za podszeptami Ducha, kiedy uczysz.

� Bądź wrażliwa co do tego, by nie przekroczyć czasu, wyzna-
czonego przez siostrę, którą odwiedzasz.

� Znajdź sposoby na to, by siostry, które odwiedzasz, brały
udział w lekcjach. Okazuj żywe zainteresowanie tym, co mają
do powiedzenia.

� Zaświadcz o prawdach, jakich nauczasz. Podziel się przykła-
dami tego, w jaki sposób zastosować te prawdy w życiu
codziennym.
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PRZEWODZENIE JEST

NAUCZANIEM

1

Na kościelnej konferencji młodzieży, pewien
dorosły członek Kościoła był świadkiem
natchnionego przykładu wpływu, jaki mogą
mieć przywódcy, kiedy uczą prawdziwych
zasad. Relacjonował on:

„Na koniec konferencji odbywały się tańce.
Zespół taneczny pojawił się bez podkoszulek.
Jak zauważyli dorośli, grupa młodzieży zbliżyła
się do estrady i uczyniła kilka sugestii zespo-
łowi, na które członkowie zespołu zareagowali
protestem. Wkrótce młodzież przyniosła
koszulki, a członkowie zespołu z niechęcią je
założyli.

Kiedy rozpoczęła się muzyka, była ona
głośna i stawała się jeszcze głośniejsza. Dokła-
dnie w tym momencie, kiedy dorośli zaczęli
się o to martwić, grupa młodych ludzi zebrała
się na środku sali, a następnie wspólnie
zbliżyła się do estrady. Poprosili, by muzyka
została ściszona. Zespół się opierał, ale młodzi
ludzie nalegali, a więc zespół ściszył muzykę.
Kiedy muzyka ponownie stała się głośniejsza,
zebrała się młodzież i znowu stanęła przed
zespołem. Ten sam cykl powtórzył się trzykro-
tnie. W końcu grupa podeszła do prezydenta
okręgu. Powiedzieli oni: ‚Myślimy, że muzyka
nie jest właściwa. Zamiast kontynuować tańce,
ci z nas których to obchodzi, woleliby udać się
do innego budynku i mieć ognisko. Możemy
zrobić to sami, ale jeśli wy, dorośli, chcecie iść,
to w porządku.’ Skończyły się tańce, a młodzi
mężczyźni i kobiety spotkali się w innym
budynku.

Po wszystkim zapytałem prezydenta
okręgu, jak to się stało. Powiedział, że około
pięciu lat wcześniej jeden z członków rady
wyższej, oznajmił: ‚Jeśli chcemy nauczyć
standardów młodych ludzi, musimy wiedzieć,
jakie one powinny być. Pierwszym krokiem
prezydium okręgu jest powiedzenie nam
tego.’ Zdobycie przez prezydium okręgu
jasnego zrozumienia tych standardów oraz

tego, w jaki sposób powinny mieć one zasto-
sowanie w ich okręgu, zabrało trochę czasu.
Jeszcze więcej czasu wymagało to, by pomóc
radzie wyższej zrozumieć i zaangażować się
w te standardy, czasu też wymagało to, aby
biskupi na to przystali. Do tego czasu rodzice i
młodzież otrzymywali sprzeczne sygnały, ale
teraz, po raz pierwszy, przywódcy byli gotowi
nauczać tych standardów.

A następnie nauczali ich, rok po roku, na
każdym poziomie w całym okręgu. Rezultat
był taki, jakiego byłem świadkiem tego
wieczoru na tańcach w czasie konferencji
młodzieży.

Dowiedziałem się, że wpływ przywódców
może być bardzo duży, kiedy sumiennie przy-
stępują do wypełnienia swojego obowiązku
nauczania Świętych. Dowiedziałem się
również, że pomieszane przesłanie wcale nie
jest przesłaniem i że opłaca się poświęcić czas
na solidnym zakorzenieniu tego, co powinno
być nauczane. W końcu sam zobaczyłem
dojrzałość i mądrość oraz moralną odwagę
młodzieży, która była nauczana we właściwy
sposób.”

Twój obowiązek nauczania ewangelii
jako przywódcy

Jednym z najważniejszych sposobów wy-
pełnienia twoich obowiązków jako przywódcy
w Kościele jest nauczanie (zobacz Kościelny
podręcznik instrukcji, Część 2: Przywódcy
kapłaństwa i organizacji pomocniczych [1998],
305–307). Starszy Gordon B. Hinckley nauczał:
„Skuteczne nauczanie jest podstawą przy-
wództwa w Kościele” („How to Be a Teacher
When Your Role as a Leader Requires You
to Teach”, Spotkanie Rady Generalnej Władzy
Kapłaństwa, 5 lutego 1969; cytowane przez
Jeffrey’a R. Hollanda w Conference Report,
kwiec. 1998, 31 lub Ensign, maj 1998, 26).

Pan jest najznakomitszym przykładem przy-
wódcy, służącego jako nauczyciel: „I obchodził
Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich
synagogach i zwiastował ewangelię o Króle-
stwie” (Mateusz 9:35). Starszy Boyd K. Packer
podkreślił: „Pan jest naszym przykładem.
Trudno by było opisać Pana jako nadzorcę.
Pozwólcie, że powtórzę. Trudno by było opisać
Pana jako nadzorcę. On był nauczycielem!
Oto ideał, wzór” (seminarium przedstawicieli
regionalnych, 6 kwiec. 1984).

Pisma święte zawierają wiele opowieści
o innych przywódcach, służących jako nauczy-
ciele ewangelii. Adam i wielu innych jego
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Starszy Boyd K. Packer
podkreślił, że wszyscy
przywódcy w Kościele
służą jako nauczyciele:
„Prorok jest nauczy-
cielem; jego doradcy
są nauczycielami;
Przedstawiciele Władz
Naczelnych są nauczycie-
lami. Prezydenci
okręgów oraz prezydenci
misji są nauczycielami’
wyżsi doradcy oraz
prezydenci kworum są
nauczycielami; biskupi
są nauczycielami;
i tak dalej przez całą
organizację Kościoła.
Kościół postępuje naprzód
dzięki mocy nauczania,
które jest wykonywane”
(Teach Ye Diligently,
wyd. popr. [1991], 3– 4).
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potomków „nauczali . . . sprawiedliwości, głosili i prorokowali
i wzywali do pokuty”. Poprzez głoszenie „nauczano dzieci
ludzkie wiary” (Mojżesz 6:23). Pierwsi apostołowie służyli
„codziennie w świątyni i po domach i [nie przestawali zwias-
tować] dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie” (Dzieje Apostolskie
5:42). Król Mosjasz świadczył: „Także ja sam wszelkimi siłami
starałem się nauczać was przykazań Boga i zaprowadzić pokój
w tym kraju” (Mosjasz 29:14).

Niektóre sposoby, na jakie możesz nauczać 
jako przywódca

Ustanowienie prawego przykładu
Jako przywódca, nauczasz ewangelii przez sposób, w jaki

żyjesz. Oczekuje się od ciebie, że będziesz przestrzegał przy-
kazań, będziesz uprzejmy i będziesz wiernym sługą Pana oraz
tych, którym przewodzisz. Poprzez ustanowienie prawego
przykładu, wzmacniasz innych w ich postanowieniu życia
według ewangelii.

Podążanie za polityką i procedurami Kościoła
Kiedy wiernie podążasz za ustanowionym wzorem zarzą-

dzania w Kościele, nauczasz wszystkich, którzy pracują z tobą.
Pomagasz innym zobaczyć, w jaki sposób wypełnić swoje
obowiązki. Na przykład, przywódcy Kapłaństwa Melchizedeka,
którzy regularnie przeprowadzają wywiady w czasie nauczania
domowego, pokazują, w jaki sposób ma to być zrobione.

Proste mówienie o zasadach ewangelii
Przywódcy mają wiele regularnych możliwości nauczania

ewangelii. Do tych możliwości zaliczają się spotkania przy-
wódców (zobacz stronę 152) oraz wywiady (zobacz stronę 153).
Zobaczysz, że inne możliwości pojawią się spontanicznie
w czasie normalnego przewodzenia i współdziałania z innymi.

Jako młody biskup i drukarz, Thomas S. Monson często
pracował z Prezydentem J. Reubenem Clarkiem Jun., wówczas
członkiem Rady Prezydenta Kościoła. Kiedy razem pracowali,
Prezydent Clark często korzystał z możliwości nauczania ewan-

gelii. Wiele lat później Prezydent Monson opowiedział o pewnej
szczególnej okazji, która w dużym stopniu na niego wpłynęła:

„[Prezydent Clark poprosił] mnie, abym przeczytał na głos
opowieść, znajdującą się w Ewangelii Łukasza, odnośnie męż-
czyzny pokrytego trądem. Wówczas poprosił mnie, abym
kontynuował czytanie Ewangelii Łukasza, odnośnie mężczyzny
dotkniętego paraliżem oraz pomysłowego sposobu, w jaki został
przedstawiony Panu, który go uzdrowił. Prezydent Clark wyjął
ze swej kieszeni chusteczkę i otarł łzy. Powiedział on: ‚Kiedy
robimy się coraz starsi, częściej pojawiają się łzy’. Po kilku
słowach pożegnania wyszedłem z jego biura, zostawiając go
samego z jego myślami i łzami.

Pewnego późnego wieczoru dostarczyłem korektę gazety
do biura w jego domu w Salt Lake City. Prezydent Clark czytał
Księgę Kaznodziei Salomona i był w spokojnym i refleksyjnym
nastroju. Siedział wygodnie za swoim dużym biurkiem, które
było zastawione książkami i papierami. Trzymał w swej dłoni
pisma święte, podniósł oczy znad zadrukowanej strony i prze-
czytał mi na głos: ‚Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój
się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek
każdego człowieka’ (Księga Kaznodziei Salomona 12:13).
Wykrzyknął: ‚Co za cenna prawda! Głęboka filozofia!’

Jakież miałem błogosławieństwo, że uczyłem się u stóp
takiego mistrzowskiego nauczyciela. . . . Wiedząc, że byłem
nowo wyznaczonym biskupem, przewodniczącym nad zborem
pełnym wyzwań, podkreślił potrzebę poznania mojego ludu,
zrozumienia ich warunków oraz służenia ich potrzebom.

Pewnego dnia opowiedział, jak Zbawiciel wskrzesił syna
wdowy z Nain, jak jest to zapisane w Ewangelii Łukasza.
Kiedy Prezydent Clark zamknął Biblię, zauważyłem, że płacze.
Cichym głosem powiedział: ‚Tom, bądź dobry dla wdów
i troszcz się o biednych’” (Inspiring Experiences that Build
Faith [1994], 233–234).

Przewodzenie w Kościele jest nauczaniem, a doskonalenie
siebie jako przywódcy jest nauczeniem się skuteczniejszego
nauczania – zza mównicy, na spotkaniach przywódców oraz
w cztery oczy.

151



Cz¢Âå e :  NAUCZANIE  W KR¢GACH PRZYWÓDCZYCH

NAUCZANIE 

NA SPOTKANIACH

PRZYWÓDCÓW

2

Pan powiedział: „A teraz oto daję wam przy-
kazanie, abyście, kiedy się zbierzecie razem,
nawzajem się nauczali i wzmacniali, abyście
wiedzieli, jak postępować i jak kierować moim
Kościołem, jak wypełniać moje prawo i przyka-
zania, które dałem. I w ten sposób zostaniecie
pouczeni w prawie mojego Kościoła i uświę-
ceni przez to, co otrzymaliście i zobowiążecie
się postępować wobec mnie w całej świętości”
(NiP 43:8–9).

Odnosząc się do tego objawienia, Starszy
Jeffrey R. Holland oświadczył: „Na naszych
spotkaniach administracyjnych zarówno
‚nauczajmy się i wzmacniajmy’, jak mówią
objawienia tak, że nawet takie nasze nauczanie
może być ‚z wysokości’” (w Conference Report,
kwiec. 1998, 33 lub Ensign, maj 1998, 27;
zobacz także NiP 43:16).

Ponieważ czas spotkań przywódców jest
ograniczony, czas spędzony na nauczaniu
powinien być starannie zaplanowany. Na nie-
których spotkaniach nauczaniem może być
krótka duchowa myśl przekazana na początku.
Na innych spotkaniach jeden lub więcej
uczestników może być poproszonych wcześ-
niej, aby poprowadzić grupę w dokładnym
przestudiowaniu wybranych tematów. Ci,
którzy otrzymali takie zadania, powinni wyko-
rzystać zasady i metody nauczania, polecane
w tej książce.

Decydowanie, czego nauczać
Przygotowując się na spotkanie przywód-

ców, które będzie zawierało dokładną wska-
zówkę, przewodniczący przywódcy powinni
z modlitwą określić, co powinno być nauczane
i kto powinien zostać poproszony o naucza-
nie. Mogą oni wybrać tematy, które mówią

o doktrynie lub które odnoszą się do zarzą-
dzania w Kościele oraz do obowiązków osób
zgromadzonych. Pan powiedział:

„I daję wam przykazanie, że macie nauczać
jeden drugiego doktryny królestwa. Uczcie
pilnie, a łaska moja będzie wam towarzyszyć,
abyście mogli być pouczeni doskonalej
w teorii, w zasadzie, w doktrynie, w prawie
Ewangelii we wszystkich sprawach, co dotyczą
królestwa Bożego, które są stosowne dla was,
abyście zrozumieli” (NiP 88:77–78).

Pisma święte są podstawowym źródłem
studiowania na spotkaniach przywódców.
„Daję ci przykazanie”, radził Pan, „abyś polegał
na rzeczach, które zapisano; Albowiem zawie-
rają wszystkie sprawy dotyczące podstaw mo-
jego kościoła, mojej ewangelii i mojej opoki”
(NiP 18:3–4). Innymi źródłami są: Kościelny
podręcznik instrukcji, przemówienia z konfe-
rencji generalnej oraz inne nauki proroków
w dniach ostatnich (po pomoc w rozwijaniu
lekcji z takich źródeł, zobacz „Tworzenie
lekcji na podstawie przemówień z konferencji
i innych źródeł”, strony 100–101).

Zapraszanie Ducha poprzez cześć
Możemy nauczać i uczyć się ewangelii i być

razem wzmacniani, kiedy w spotkaniu bierze
udział Duch (zobacz NiP 42:14; 50:17–24).
Możemy zaprosić Ducha poprzez naszą cześć
(zobacz „Zapraszanie Ducha, kiedy uczysz”,
strony 45–46; „Cześć”, strony 82–83). Na spot-
kaniach przywódców, ci, którzy przewodniczą
i prowadzą je, mogą zachęcać do czci, siedząc
wcześniej na swych miejscach. Poprzez swe
zachowanie,mogąpomócnadaćtonspotkaniu.
Inni przywódcy, którzy mają uczestniczyć
w spotkaniu, również mogą przyjść wcześniej,
przynieść swoje pisma święte, podręczniki i
materiały pisemne oraz przygotowywać się po
cichu i z modlitwą.

Modlitwa ofiarowana na początku spot-
kania przywódców może pomóc ustanowić
cześć i zaprosić Ducha. Duchowa myśl także
dostarcza dobrej sposobności do nauczania i
uczenia się zasad ewangelii. Na niektórych
spotkaniach przywódców, właściwa muzyka
wprowadzająca i zaśpiewany hymn w czasie
spotkania mogą pomóc przygotować serca
i umysły obecnych.
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NAUCZANIE W TRAKCIE

WYWIADÓW

3

Prezydent Thomas S. Monson podzielił
się następującym doświadczeniem:

„Kiedy zbliżały się moje osiemnaste uro-
dziny . . ., zarekomendowano mnie do otrzy-
mania Kapłaństwa Melchizedeka. Moim
zadaniem było zatelefonowanie do mojego
prezydenta okręgu, Paula C. Childa, aby
wyznaczyć dzień wywiadu. Należał on do tych,
którzy kochali i rozumieli pisma święte. Jego
zamiarem było to, żeby wszyscy inni kochali
i rozumieli je. Wiedząc od innych o jego
dość szczegółowych i badających wywiadach,
moja rozmowa telefoniczna przebiegała mniej
więcej tak:

‚Dzień dobry, Prezydencie Child. Mówi Tom
Monson. Biskup poprosił mnie, abym umówił
się z tobą na wywiad.’

‚Dobrze, Bracie Monson. Kiedy mnie
odwiedzisz?’

Wiedząc, że jego spotkanie sakramentalne
rozpoczyna się o godzinie szóstej i pragnąc,
by w minimalnym stopniu ujawniła się moja
wiedza na temat pism świętych w czasie
jego oceny, zaproponowałem: ‚Czy może być
o piątej w niedzielę?’

Jego odpowiedź była taka: ‚Och, Bracie
Monson, nie będzie dosyć czasu na przejrzenie
pism świętych. Czy mógłbyś przyjść o drugiej
i przynieść ze sobą zaznaczony przez ciebie i
opatrzony odsyłaczami zestaw pism świętych’”
(Inspiring Experiences that Build Faith
[1994], 193).

Młody Thomas Monson odkrył, że wywiad
z prezydentem okręgu był czymś więcej niż
tylko „wywiadem”; była to okazja do studio-
wania i uczenia się ewangelii.

Zasady nauczania w trakcie wywiadów
Jeśli prowadzisz wywiady, mogą ci pomóc

następujące zasady.

„Zachowujcie w swoich umysłach . . .
słowa żywota” (NiP 84:85)

Pamiętaj, że Pan zna wszystkich członków,
z którymi masz się spotkać. Zna ich potrzeby,
zmartwienia, mocne strony i słabości. Często
Duch będzie ci podpowiadał i uczył ciebie,
kiedy będziesz przygotowany do pomocy
poszczególnym osobom i rodzinom.

Pan powiedział: „Zachowujcie w swoich
umysłach stale słowa żywota, a będzie wam
dane w tejże godzinie ta część, co będzie
przydzielona każdemu” (NiP 84:85). Kiedy
studiujesz pisma święte, bądź otwarty na taką
możliwość, że pewne fragmenty mogą być
dokładnie tym, co ktoś potrzebuje usłyszeć
w czasie wywiadu. Doświadczenie, jakim po-
dzielił się pewien biskup, ilustruje tę prawdę:

„Pewnego poniedziałkowego poranka
czytałem w Naukach i Przymierzach, na temat
pokuty i przebaczenia. Boska prawda wypeł-
niła mój umysł i serce, szczególnie odnośnie
wybaczania sobie. Nigdy nie uważałem, że
prawda: ‚Ja, Pan, odpuszczę, komu będę chciał
odpuścić, ale od was jest wymagane, abyście
odpuścili wszystkim ludziom’ (NiP 64:10),
może stosować się również do wybaczenia
sobie.

Tego poranka zakończyłem czytanie i
poszedłem do swoich zajęć. Następnego wie-
czoru spotkałem się z parą małżeńską, której
związek osłabł. Kiedy rozmawiałem z nimi,
ta siostra wyjaśniła coś, co przydarzyło jej się
jako młodej dziewczynie, kiedy to złamała
prawo cywilne, konsekwencją czego mogła
być sprawa w sądzie w owym czasie. Minęło
trzydzieści lat i to, co się wówczas zdarzyło,
nie miało dzisiaj konsekwencji, ale ona nadal
czuła ciężar winy. Natychmiast na myśl mi
przyszedł ten werset z Nauk i Przymierzy
i wniósł pokój do zmartwionej duszy. Cóż to
było dla mnie za świadectwo, że codzienne
studiowanie pisma świętego daje tak szybką
nagrodę.”

Składaj świadectwo o pismach świętych
oraz zasadach, jakich one nauczają

Kiedy polegasz na pismach świętych
w czasie prowadzenia wywiadów, powinieneś
składać o nich świadectwo. Możesz również
podzielić się doświadczeniami, aby pokazać,
w jaki sposób omawiana zasada pobłogosławiła
twoje życie oraz życie innych.
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KIEDY PRZYWÓDCY

UCZÑ NAUCZYCIELI

4

Jeśli jesteś przywódcą w Kościele, jedną
z twoich najważniejszych odpowiedzialności
jest szkolenie nauczycieli w twojej organizacji
na temat ich obowiązków oraz przewodzenie
w ich wysiłkach doskonalenia się. Czasami
robisz to na spotkaniach przywódców (zobacz
stronę 152) oraz na spotkaniach doskonalenia
nauczycieli, a czasami dana sytuacja wymaga
nauczania w cztery oczy. Twoje wysiłki wypeł-
nienia tej odpowiedzialności mogą mieć duży
udział w jakości nauczania w Kościele.

Po instrukcje na temat tego, co powinieneś
zrobić, aby prowadzić poszczególnych nau-
czycieli, zobacz rozdział „Nauczanie ewangelii
i przywództwo” w Kościelnym podręczniku
instrukcji, strony 305–306 oraz Doskonalenie
nauczania ewangelii: Przewodnik przywódcy,
strony 4–6. Oto pięć propozycji tego, w jaki
sposób zapewnić przewodnictwo, opisane
w tych podręcznikach.

Kochaj każdego nauczyciela czystą
miłością

Czasami mamy skłonność do krytykowania,
myślenia, że jeśli wskazujemy ludziom ich
mankamenty, będą chcieli się zmienić. Rzadko
jest to prawdą. Krytykowanie zazwyczaj pro-
wadzi do obrony i niezadowolenia. Nauczyciele
będą bardziej otwarci na twoją radę, kiedy
poczują twą Chrystusową miłość do nich i
poznają, że naprawdę chcesz im pomóc. Pewna
siostra, która w końcu stała się skuteczną przy-
wódczynią nauczycielek, miała doświadczenie
w czasie swej wczesnej służby w Kościele,
które nauczyło ją tej zasady. To doświadczenie
na zawsze zmieniło sposób, w jaki myślała
o nauczaniu:

„Byłam świeżo po ślubie i miałam zadanie
w Stowarzyszeniu Pomocy, by pomóc udosko-
nalić nauczanie. W owym czasie nie zdawałam
sobie z tego sprawy, ale za dużo troszczyłam się

o zadanie, a nie wystarczająco o nauczycielkę,
której lekcję obserwowałam. Powiedziałam jej
w tak wielu słowach: ‚Powinnaś była zrobić to
w ten sposób’. Odpowiedź, jaką otrzymałam,
nie była wyrażona dokładnie w ten sposób,
ale wynikało z tego niewątpliwie: ‚W takim
razie zrób to ty. Jeśli ja nie robię tego, co ty
myślisz, że powinno być zrobione, to ty popro-
wadź lekcję.’ Natychmiast spostrzegłam, że
to, o czym zapomniałam, to była miłość. Nie
kochałam jej wystarczająco. Nie szanowałam
jej wystarczająco.”

Zwróć uwagę na dobre rzeczy,
które robią nauczyciele

Ludzie mają skłonność, by kochać wykony-
wanie tych rzeczy, które czują, że robią dobrze.
Twoje szczere komplementy zrobią to, czego
nie potrafi krytyka – zachęcą nauczycieli
i pomogą im kontynuować doskonalenie.

Kiedy kochasz nauczycieli, którym służysz,
twoje komplementy będą szczere. A znajdziesz
wiele rzeczy, które możesz pochwalić, ponie-
waż każdy nauczyciel ma cechy, które są warte
zauważenia. Jeden nauczyciel może mieć
dobry głos do przemawiania, talent do pokie-
rowania dyskusją lub dobre zrozumienie pism
świętych czy historii Kościoła. Inny nauczyciel
może być zorganizowany, a jeszcze inny może
mieć pokorne, silne świadectwo.

Komplementy powinny być dokładnie
określone. Na przykład, możesz powiedzieć
nauczycielowi: „Myślę, że ilustracja, przed-
stawiająca Zbawiciela, jaką pokazałeś, bardzo
dobrze wzmocniła twoje przesłanie” lub
„Twoje świadectwo na koniec lekcji pomogło
mipoczućDucha”albo„Podobałmisię sposób,
w jaki poradziłeś sobie z tym trudnym pyta-
niem”. Dokładne komentarze są zazwyczaj
bardziej zachęcające niż ogólne, ponieważ
pokazują, że troszczysz się o lekcję na tyle, że
obserwujesz ją z uwagą.

Będziesz miał wiele możliwości, aby
wskazać dobre rzeczy, jakie robią nauczyciele.
Możesz to zrobić na spotkaniach doskonalą-
cych nauczycieli oraz kiedy spotykasz się indy-
widualnie z nauczycielami, aby dać im radę
(zobacz „Uzyskanie wsparcia od swoich przy-
wódców”, strona 28). Ale nie musisz czekać na
takie okazje. Możesz powiedzieć komplement
po lekcji, w holu, w notatce lub w rozmowie
telefonicznej. Możesz nawet powiedzieć kom-
plement na forum klasy, jeśli nie zawstydzi to
nauczyciela.
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Szanuj boski potencjał każdego nauczyciela
Poza uznaniem obecnych zdolności poszczególnych nauczy-

cieli, powinieneś uznać ich boski potencjał. Są oni duchowymi
dziećmi Ojca Niebieskiego i mają nieskończone zdolności.
Przy odpowiedniej pielęgnacji i z ich własnym pokornym
poświęceniem, mogą udoskonalić i rozwinąć swoje talenty i
umiejętności.

Pozwól nauczycielom, aby sporządzali własne
plany udoskonalenia

Kiedy nauczyciele wiedzą, że kochasz ich i doceniają twoje
wysiłki, nie będą czuli się niezręcznie, prosząc cię o pomoc.
Kiedy radzą się ciebie, pomóż im sporządzić własne plany
udoskonalenia. Takie nastawienie szanuje zasadę, mówiącą, że
nauczyciele (i, w tym przypadku, przywódcy) powinni pomóc
innym we wzięciu odpowiedzialności za uczenie się i wzras-
tanie (zobacz „Pomaganie ludziom we wzięciu odpowiedzial-
ności za uczenie się ewangelii”, strony 61–62). Ludzie zawsze
uczą się najlepiej i najszybciej wzrastają, kiedy przejmują inicja-
tywę. Zazwyczaj lepiej dla nauczycieli jest powoli rozwijać się
na podstawie własnych planów, niż kiedy przywódcy skłaniają
ich do szybszego rozwoju (zobacz „Robienie planu udoskona-
lania nauczania”, strony 24–27).

Poprawianie z pokorą, miłością i przewodnictwem
Ducha Świętego

Chociaż generalnie najlepiej jest pozwolić nauczycielom,
by sporządzali własne plany doskonalenia, czasami możesz
być zmuszony ich poprawić. Kiedy to robisz, bądź delikatny
i łagodny. Pamiętaj, że upomnienia powinny mieć miejsce
tylko wtedy, gdy jesteś „natchniony przez Ducha Świętego”
i po tym powinno nastąpić okazanie większej miłości
(NiP 121:43). Następująca historia ilustruje te ważne zasady:

„Kiedy byłem członkiem rady biskupiej, zostałem wyzna-
czony do jednego z kworum Kapłaństwa Aarona. Kiedy po raz
pierwszy poszedłem na spotkanie kworum, byłem poważnie
zaniepokojony. Doradca przedstawił wspaniałą lekcję, a póź-
niej na koniec poniósł porażkę, zaprzeczającą wszystkiemu to,
co było dobre w lekcji, mówiąc: ‚Cóż, to jest to, czego jesteśmy
nauczani, ale tak naprawdę to tak nie wygląda’. Byłem tym
bardzo zmartwiony i nie czyniąc żadnych krytycznych uwag,
złożyłem swoje świadectwo, upewniając się, że młodzi męż-
czyźni właściwe to zrozumieli. Kilka tygodni później, zrobił
ponownie tę samą rzecz. Tym razem, po dobrej lekcji, zakwes-
tionował ważność dokładnego przestrzegania nauczanej zasady.

Poczekałem kilka dni i zapytałem, czy mogę go odwiedzić.
Pościłem i modliłem się, zanim poszedłem. Poczułem dużą
miłość do tego człowieka i upewniłem się, że nie mam w sto-
sunku do niego żadnych uprzedzeń. Po tym, jak porozma-
wialiśmy o młodych mężczyznach w kworum, powiedziałem
mu, że martwię się o kilka myśli, które nie są dokładnie tym,
co podręcznik lekcyjny naszkicował nam do nauczania. Powie-
działem mu, że młodzi mężczyźni są w wieku idealizowania
i potrzebują zrozumieć ideał, więc mogą starać się żyć według
niego. Łzy zwilżyły mu oczy i zaczął dzielić się pewnymi trud-
nościami, jakie miał w swoim życiu, które popchnęły go
do powiedzenia tego, co powiedział. W czasie tej wspólnej
rozmowy, staliśmy się sobie bardzo bliscy. Nie nastąpiło to
w następnym tygodniu, ale kilka tygodni później wspomniał
w klasie, że to, co powiedział wcześniej, było złe i że prze-
prasza. Poczułem, że miłość i Duch Pana byli odpowiedzialni
za tę nadzwyczajną przemianę serca. Rzecz jasna, stawał się
coraz lepszym nauczycielem.”
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METODY NAUCZANIA

Ta część książki Nauczanie – nie ma większego powołania wprowadza wiele różnych

metod nauczania ewangelii. Metody te są wypisane alfabetycznie. Powinieneś

uważnie wybrać metody, zawsze pamiętając o zasadach, których nauczasz 

oraz potrzebach uczniów. Kiedy wybierasz metody, przejrzyj informacje w rozdziale

„Urozmaicone nauczanie” (strony 89–90), „Wybieranie właściwych metod” (strona 91)

oraz „Wybieranie skutecznych metod” (strona 92).

Metoda Strona
Białe tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
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BIAŁE TABLICE
Zobacz „Tablica”, strony 179–180.

BURZA MÓZGÓW
W czasie burzy mózgów nauczyciel przedstawia pytanie lub

sytuację i daje uczniom niewielką ilość czasu, aby swobodnie
proponowali rozwiązania lub pomysły.

Przykłady zajęć burzy mózgów
Możesz wykorzystać burzę mózgów, aby zająć się jakąś

potrzebą w swojej rodzinie, kworum lub klasie. Na przykład,
możesz poprosić uczniów, by zorganizowali projekt służby,
zaproponowali sposoby zaproszenia mniej aktywnych człon-
ków na zajęcie albo podzielili się pomysłami, doskonalącymi
wysiłki nauczania domowego.

Możesz również wykorzystać burzę mózgów, aby wywołać
pomysły na szczególny temat lekcyjny. Na przykład, możesz
poprosić tych, których uczysz, aby spędzili kilka minut na
wypisanie błogosławieństw, jakie otrzymali dzięki kapłaństwu
lub rzeczy, które mogą zrobić, aby być dobrymi przykładami
jako członkowie Kościoła.

W jaki sposób poprowadzić zajęcie burzy mózgów
1. Wyjaśnij, co to znaczy burza mózgów. Powiedz tym, których

uczysz, że dasz im niewiele czasu na podanie pomysłów.
Upewnij się, że rozumieją, że nie będziesz krytykował lub
naśmiewał się z ich pomysłów i pomóż im zrozumieć, że nie
powinni krytykować lub naśmiewać się z pomysłów innych.
Ze względu na charakter burzy mózgów możesz potrzebować
przypomnieć im, by byli pełni czci w swych działaniach i
propozycjach.

2. Przedstaw szczególne pytanie lub sytuację. Upewnij się, że
uczniowie wiedzą, ile mają czasu na podanie propozycji.

3. Pozwól na to, by uczniowie podali swoje pomysły. Jeśli nie
mają ochoty rozpocząć burzy mózgów, możesz potrzebować
zachęcić ich do tego, przez zaproponowanie kilku własnych
pomysłów. Poszukaj sposobu zaangażowania tych osób,
które wydają się wahać, czy brać w tym udział.

4. Kiedy uczniowie podadzą swoje propozycje, wypisz je na
tablicy lub kartce papieru, albo niech ktoś inny sporządza
listę.

5. Kiedy czas dobiegnie końca, przedyskutujcie podane przez
uczniów propozycje. Poproś ich, aby udoskonalili swe po-
mysły i porozmawiali na temat tego, w jaki sposób odnoszą
się one do lekcji. Jeśli celem zajęcia było zdecydowanie,
jakie działania należy podjąć, takie jak projekt służby lub
plan zapraszania mniej aktywnych członków na jakieś
zajęcie, pomóż im wybrać jedną z propozycji. Wówczas
pomóż im zrobić plan wykonania tej propozycji.

6. Jeśli uczniowie podzielili się pomysłami, które są szczere,
ale reprezentują fałszywą doktrynę, zarezerwuj czas
w trakcie lekcji na życzliwe poprawienie tych pomysłów.

CZYTANIE CHÓREM (zobacz także 
TEATR CZYTAJĄCYCH; RECYTACJE)

W czasie czytania chórem, grupy czytają razem fragmenty
z pism świętych, poezję lub prozę. Czytanie chórem może być
wykonywane w klasie lub przed publicznością.

Możesz wykorzystać tę metodę, aby przedstawić opowieści
z pisma świętego, historie, poezję i inne informacje. Możesz
użyć jej jako część specjalnego programu na święta lub szcze-
gólne wydarzenia.

Przykład czytania chórem
Temat: Zasady wiary

Procedura: Niech uczniowie przejrzą zasady wiary, a później
niech powtórzą je jako grupa.

W jaki sposób prowadzić czytanie chórem
� Wybierz materiał, który wspiera temat lekcji. Odpowiednie

materiały możesz znaleźć w pismach świętych, podręczni-
kach wydawanych przez Kościół i czasopismach kościelnych.

� Jeśli będziecie czytać chórem przed publicznością, niech
grupa poćwiczy czytanie materiału tak, aby wszyscy nauczyli
się mówić równo. Upewnij się, że czytają wyraźnie i używają
pauz, zmieniają natężenie głośności oraz prędkość głosu
w zależności od znaczenia przesłania. W czasie występu,
prowadź ich tak, aby mogli powtarzać swoje części razem.

DIORAMY (zobacz także STOJĄCE FIGURKI
PAPIEROWE)

Dioramy to małe scenki, na których pokazywane są figurki.
Proste dioramy i figurki mogą sprawić, że historie są łatwiejsze
do zapamiętania i interesujące dla dzieci.

Przykłady dioram i figurek

Z¸O˚ONE
KARTY

KAMIENIE

ZAS¸ONKA
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Możesz zechcieć poprosić tych, których uczysz, aby pomogli
wykonać dioramy i figurki w czasie lekcji lub przynieś figurki,
aby wykorzystać je w dioramach, które już zrobiłeś.

Przepis na ciasto solne
1 filiżanka soli
4 filiżanki mąki
1 łyżka stołowa oleju spożywczego
2 filiżanki wody
Barwnik spożywczy (dodatkowo)

Wymieszaj sól i mąkę. W innej misce wymieszaj olej, wodę
i, jeśli chcesz, barwnik spożywczy. Następnie wymieszaj olej
z wodą i mieszaninę mąki z solą. Wyrób miksturę na ciasto.
Włóż ciasto do szczelnego pudełka, aby pozostało miękkie.

Dioramy wykonane z pudełek i płytek mogą być wykorzys-
tane do więcej niż jednej historii.

DYSKUSJE
Zobacz „Prowadzenie dyskusji”, strony 63–65.

DYSKUSJE PANELOWE
W czasie dyskusji panelowych grupy składają się z dwóch

lub więcej członków klasy – lub zaproszonych gości ze szcze-
gólną wiedzą lub doświadczeniem – którzy mają wyznaczony
temat dyskusji. Dyskusja panelowa prowadzona jest przez
arbitra, zazwyczaj nauczyciela.

Możesz wykorzystać dyskusje panelowe do przedstawienia
informacji lub przedyskutowania, w jaki sposób żyć według
zasad ewangelii lub rozwiązać jakiś problem. Dyskusje pane-
lowe dają członkom klasy możliwość wyrażenia swoich myśli
w szerokiej różnorodności tematów. Kiedy prosisz członków
klasy, aby przedstawili nowy materiał lub przedyskutowali
problemy interesujące grupę, będą oni aktywniej zaangażowani
w uczenie się.

W jaki sposób przygotować dyskusję panelową
1. Wybierz temat, który jest odpowiedni dla lekcji i wieku

członków klasy. Przygotuj pytania na ten temat, które możesz
zadać członkom grupy ekspertów.

2. Wcześniej wybierz członków grupy ekspertów, którzy będą
czuli się swobodnie, odpowiadając na pytania na forum

CIASTO SOLNE

PAPIEROWY
TALERZ

PATYKI

TEKTURA KAMYKI

grupy. Ogranicz liczbę ekspertów do grupy od trzech do
pięciu osób. Grupa powyżej pięciu członków może wymagać
zbyt dużo czasu i poszczególni eksperci mogą nie mieć
wystarczających możliwości do skomentowania tematu. Jeśli
chcesz zaprosić gościa o szczególnej wiedzy lub doświad-
czeniu, pamiętaj, że wymagana jest zgoda biskupa na udział
przemawiającego gościa (zobacz Kościelny podręcznik
instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa i organizacji
pomocniczych [1998], 325).

3. Pomóż członkom grupy ekspertów przygotować się do
dyskusji. Rozważ następujące sugestie:

a. Pomóż im zrozumieć, co zawiera dyskusja i jakie są ich
obowiązki, włączając w to studiowanie lub inne przy-
gotowanie, jakie powinni powziąć. Podaj im również
informację odnośnie wieku i potrzeb członków klasy,
rodzaju prezentacji, jaką chciałbyś mieć oraz ilości czasu,
jaką dostaną na przedstawienie swojego materiału.

b. Pomóż im zdobyć informację, jaką potrzebują odnośnie
swojej części w dyskusji.

c. Jeśli prezentacja będzie przedstawiała nową informację
lub nowe idee, wyznacz każdemu członkowi grupy
ekspertów jeden aspekt tematu, co najmniej na tydzień
wcześniej tak, aby mogli przygotować się do dyskusji.
Możesz zechcieć podać członkom grupy ekspertów
odsyłacze do pism świętych, podręczników lekcyjnych
i innych źródeł.

d. Jeśli członkowie grupy ekspertów skupią się na jakimś
problemie, spotkaj się z nimi przed dyskusją i podaj im
listę pytań, które będą omawiane. Pozwól każdej osobie,
aby wybrała dwa lub trzy pytania, na które będzie chciała
odpowiedzieć.

e. Tuż przed prezentacją, daj członkom grupy ekspertów
kilka minut na wymianę myśli między sobą na tematy,
które będą omawiane.

W jaki sposób poprowadzić dyskusję panelową
1. Tak przygotuj pokój, aby eksperci mogli być widziani

i słyszani.

2. Kiedy jest czas na dyskusję panelową, przedstaw członków
grupy ekspertów i temat, który będzie omawiany.

3. Kiedy ty lub inny arbiter prowadzi dyskusję i zadaje pytania,
upewnij się, by dać każdemu członkowi grupy ekspertów
wystarczającą ilość czasu na odpowiedź. Duża część sukcesu
dyskusji panelowej zależy od arbitra. Osoba taka ustanawia
duchowy ton prezentacji i prowadzi dyskusję poprzez pilno-
wanie, aby uwaga skupiona była na temacie lub problemie,
poprzez przyspieszanie rozwlekłej dyskusji oraz pomaganie
wszystkim członkom grupy ekspertów w braniu udziału
w dyskusji.

4. Pozwól członkom klasy na zadawanie pytań ekspertom.

5. Po dyskusji podsumuj punkty, które były omawiane.
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GRY
Gry urozmaicają lekcje i pozwalają uczniom współdziałać

ze sobą nawzajem. Możesz znaleźć pewne pomysły do
gier w podręcznikach lekcyjnych wydawanych przez Kościół
i w czasopismach kościelnych.

W jaki sposób wybrać gry
Kiedy wybierasz gry do wykorzystania na lekcji, upewnij

się, że:

� Wzmacniają zasady ewangelii, których uczysz.

� Są odpowiednie dla otoczenia, w którym uczysz.

� Są odpowiednie dla wieku tych, których uczysz oraz do
wielkości grupy.

� Są łatwe do zrozumienia.

� Zabiorą tylko niewielką ilość lekcji. W niektórych przypad-
kach jakaś gra może wymagać większej części lekcji, ale
takie przypadki są wyjątkami, a nie zasadą.

� Nie zachęcaj do rywalizacji. Powinieneś unikać nagradzania
tych, którzy „wygrali”.

� Daj wszystkim uczniom możliwość udziału i odczucia
odniesionego sukcesu. Powinieneś pochwalić uczniów
zgodnie z ich wysiłkiem.

Przykłady gier

Dopasowywanie
W tej grze uczniowie odnajdują zestawy dwóch kart

z zawartą informacją lub obrazkami. Rozważ następujące przy-
kłady, które mogą być wykorzystane na lekcji Organizacji
Dzieci:

Zdobądź 12 kartek o tej samej wielkości, które są na tyle
duże, że każdy będzie je mógł zobaczyć. Na połowie kartki
naklej lub narysuj obrazek, który odnosi się do lekcji. Na dru-
giej połowie umieść opis obrazka. Po stronie nie zawierającej
obrazka lub opisu zapisz numery od 1 do 12. We właściwym
momencie lekcji połóż kartki na podłodze lub przyklej je na
tablicy do plakatów, numerami na wierzch. Kartki nie muszą
być umieszczone w porządku numerycznym.

Aby grać, niech każda osoba po kolei wybiera dwie kartki.
Odwróćcie kartki, aby zobaczyć, czy zawierają obrazek i odpo-
wiadającą mu informację. Jeśli pasują do siebie, zabierzcie
je od innych. Jeśli nie pasują, połóżcie je w to samo miejsce,
numerem na wierzch i niech następna osoba wybierze dwie
kartki. Po tym, jak wszystkie obrazki i opisy zostaną dopaso-
wane, przedyskutujcie, w jaki sposób odnoszą się do lekcji.

Możesz zechcieć skorzystać z jednej z następujących wariacji
tej gry:

� Napisz połowę wersetu z pisma świętego na jednej kartce,
a resztę na drugiej. Lub napisz część wyrażenia z pisma
świętego na jednej kartce, a resztę na drugiej. Na przykład,
niektóre pary mogą być następujące: „Przywrócenie”
i „ewangelii”; „wizja Lehiego” i „o drzewie życia”; oraz
„żelazny” i „pręt”.

� Napisz numery każdej z Zasad Wiary na 13 różnych kartkach.
Na 13 korespondujących kartkach zapisz słowa kluczowe
z każdej zasady.

Odgadywanie
W tej grze nauczyciel podaje serię podpowiedzi, by pomóc

uczniom zidentyfikować pewną osobę, miejsce, przedmiot,
historię z pisma świętego lub zasadę. Możesz wykorzystać
tę grę, aby wprowadzić do lekcji lub zwrócić uwagę na jakąś
część lekcji.

Aby zagrać, podawaj podpowiedzi, by pomóc tym, których
uczysz, zidentyfikować osobę lub przedmiot, który odnosi się
do lekcji. Pojedynczo podawaj podpowiedzi, dając uczniom
możliwość odpowiedzi po każdej podpowiedzi. Rozpocznij od
ogólnych podpowiedzi. Formułuj podpowiedzi coraz bardziej
szczegółowe do czasu, aż ktoś odgadnie. Na przykład, następu-
jące podpowiedzi mogą być użyte do tego, aby zidentyfikować
proroka Mojżesza:

Jestem prorokiem ze Starego Testamentu.
Rozmawiałem z Bogiem twarzą w twarz.
Wychowywany byłem przez księżniczkę egipską.
Osoba, która przemawiała w moim imieniu, miała

na imię Aaron.
Wyprowadziłem dzieci Izraela z niewoli.

Możesz zechcieć wykorzystać następujące wariacje tej gry:

� Podziel klasę na pary. Podaj jedno słowo jednej osobie.
Osoba, która zna słowo, podaje podpowiedzi, składające się
z jednego słowa, aby pomóc swojemu partnerowi odgadnąć
podane słowo. Na przykład, jeśli osoba otrzymała słowo
chrzest, powinna podać takie podpowiedzi, jak woda,
chrzcielnica lub zanurzenie. Jeśli osoba dostała słowo Noe,
powinna podać takie podpowiedzi, jak potop, zwierzęta,
arka, gołąb lub tęcza.

� Podaj jednej osobie słowo. Niech inne odgadują to słowo,
zadając do 20 pytań. Na pytania można odpowiedzieć tylko
tak lub nie.

� Niech jedna osoba rysuje obrazek, przedstawiający pewien
przedmiot, osobę lub historię. Niech inne osoby odgadują,
co przedstawia obrazek.

Gra z odpowiadaniem
Na oddzielnych kartkach papieru zapisz pytania, które

pomogą uczniom sprawdzić pod koniec lekcji, czego się
dowiedzieli. Włóż kartki do słoika lub innego pojemnika.

Aby przejrzeć lekcję, rzuć woreczek z grochem lub jakiś
inny miękki przedmiot do kogoś, a ta osoba niech wyciągnie
pytanie z pojemnika i niech na nie odpowie. Następnie niech
ta osoba rzuci woreczek do kogoś innego, kto także wyciągnie
pytanie z pojemnika i odpowie na nie.

Gra planszowa
W grze planszowej gracze poruszają pionkami od punktu

startu do końca, odpowiadając na pytania i postępując według
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instrukcji, znajdujących się na przygotowanych kartach do gry.
Gra planszowa, taka jak ta na poniższym przykładzie, może
być wykonana z grubej tektury lub może być narysowana na
tablicy. Jako pionków można użyć monet lub innych małych
przedmiotów, jeśli używasz planszy. Jeśli używasz tablicy,
wykorzystaj kredę do sygnalizowania postępu uczniów. Karty
do gry powinny uczyć lub powtarzać zasady ewangelii. Na
przykład, możesz przygotować karty według następujących
wypowiedzi:

� Twój młodszy brat przynosi do domu jakąś zabawkę, która
należy do jego przyjaciela Janka. Mówi on: „Janek ma
bardzo dużo zabawek. Nie będzie mu brakować tej jednej”.
Wyjaśniasz mu, że ponieważ ta zabawka należy do Janka,
musi być jemu oddana. Idziesz ze swoim bratem, by zwrócić
zabawkę jego przyjacielowi. Ponieważ jest to uczciwe, idziesz
do przodu sześć pól.

� Nie uczyłeś się do sprawdzianu w szkole. W czasie spraw-
dzianu ściągasz od osoby, która siedzi obok ciebie. Ponieważ
nie jest to uczciwe, cofasz się o trzy pola.

Aby w to zagrać, połóż karty wypowiedziami na dół. Wówczas
niech uczestnicy po kolei wybierają kartę, czytają wypowiedź
i poruszają się pionkami według tych wypowiedzi.

HISTORIE
Każdy lubi dobre historie. Historie wzbogacają lekcje i wzbu-

dzają zainteresowanie uczniów, jak niewiele innych metod
nauczania. Historie mogą być używane do odpowiadania na
pytania, wprowadzania lub wzmacniania zasad, albo podsu-
mowania lekcji. Mogą być szczególnie skuteczne, aby wyjaśnić
i nauczyć zasady ewangelii poprzez podanie przykładów
prawego życia, docierając do poziomu zrozumienia wszystkich
słuchaczy.

Kiedy historie są dobrze użyte, angażują wartości i uczucia
uczniów. Mogą pomóc uczniom zastosować zasady ewangelii,
kiedy opowiadają o wielkich wydarzeniach duchowych,
momentach decyzji, trudnościach i walce oraz o błogosławień-
stwach życia według ewangelii Jezusa Chrystusa. Sprawiają,
że zasady są łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania. Pokazują
w żywy i inspirujący sposób, jak zasady ewangelii mogą być
zastosowane w naszym życiu. Na przykład, aby uczyć o wierze,
możesz podzielić się wyjaśnieniem Almy, że jeśli mamy wiarę,
mamy „nadzieję w tym, czego nie widzimy, a co jest prawdą”

START

KONIEC

(Alma 32:21). Ale możesz sprawić, że nauczanie będzie bardziej
kompletne, jeśli również opowiesz historię, w której ktoś ćwiczył
wielką wiarę, taką jak historia o Dawidzie, idącym do bitwy
z Goliatem (zobacz 1 Księga Samuela 17:20–50, szczególnie
wersety 26, 32–37 i 45–47).

Zbawiciel jest Mistrzowskim Nauczycielem i przykładem,
który powinniśmy naśladować w naszym nauczaniu ewangelii.
On często używał historii w swoim nauczaniu. Jego przypo-
wieści są wspaniałymi przykładami używania historii do
nauczania. Na przykład, pewien uczony w Piśmie zapytał Go:
„A kto jest bliźnim moim?” Odpowiedział, opowiadając
historię o mężczyźnie, który został pobity i okradziony, kiedy
wędrował z Jerozolimy do Jerycha. Dwóch mężczyzn przeszło
obok rannego mężczyzny, ale trzeci, Samarytanin, zatrzymał
się i zajął się nim (zobacz Łukasz 10:29–35). Kiedy Jezus
skończył przypowieść, zapytał uczonego w Piśmie: „Który
z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł
w ręce zbójców?” Mężczyzna odpowiedział: „Ten, który się
ulitował nad nim”. Wówczas Jezus odpowiedział: „Idź, i ty czyń
podobnie” (Łukasz 10:36–37).

Wybieranie historii
Kiedy wybierasz historię, zadaj sobie pytania wypisane

poniżej, aby upewnić się, że historia jest właściwa i skuteczna.
Te i inne pytania znajdują się w rozdziale „Wybieranie właści-
wych metod” (strona 91) i „Wybieranie skutecznych metod”
(strona 92).

� Czy ta historia zaprasza Ducha?

� Czy ta historia pasuje do świętości tego, czego uczę?

� Czy ta historia podniesie i wzmocni tych, których uczę?

� Czy pomoże to uczniom lepiej zrozumieć nauczaną zasadę?

� Czy będzie to mądre wykorzystanie czasu lekcji?

Różne rodzaje historii
Możesz wykorzystywać historie z własnego doświadczenia.

Możesz również użyć historii innych, takich jak historie z pism
świętych, z życia przywódców Kościoła i z życia tych, których
znasz lub o których czytałeś. Dla pewnych celów możesz zech-
cieć użyć historii, które są fikcyjne, takie jak przypowieści lub
bajki ludowe.

Osobiste doświadczenia
Opowiadanie osobistych doświadczeń może mieć silny

wpływ na pomaganie innym żyć według zasad ewangelii. Kiedy
opowiadasz o tym, czego sam doświadczyłeś, działasz jako
żyjący świadek prawd ewangelii. Kiedy mówisz prawdę i z czy-
stym zamiarem, Duch potwierdzi prawdę twojego przesłania
w sercach tych, których uczysz. Osobiste doświadczenie tych,
których uczysz, również może mieć silny wpływ dla ich dobra.

Starszy Bruce R. McConkie nauczał: „Być może doskonałym
wzorem przedstawiania historii, przyczyniających się do
wzrostu wiary, są nauki, które znajdują się w pismach świętych,
a które później łączy się z obecną rzeczywistością poprzez
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opowiedzenie podobnych . . . rzeczy, które dzieją się w naszej
dyspensacji i przytrafiają się naszemu ludowi oraz – co by
było najlepsze – nam samym” („The How and Why of Faith-
promoting Stories”, New Era, lipiec 1978, 5).

Relacjonując osobiste doświadczenia, ty oraz ci, których
uczysz, powinniście pamiętać o następujących ostrzeżeniach:

� Nie mów o świętych rzeczach, chyba, że tak podpowiada
ci Duch. Pan powiedział: „Pamiętajcie, że to, co przychodzi
z wysoka, świętym jest, i ma być wymawiane z uwagą,
i w ograniczeniu przez Ducha” (NiP 63:64).

� Unikaj sensacji, czyli mówienia czegoś w celu wywołania
zaskakującego skutku. Unikaj również prób wywoływania
silnych uczuć u ludzi, których uczysz.

� Nie upiększaj swoich doświadczeń dla jakichkolwiek
powodów.

� Nie opowiadaj o doświadczeniach, w celu zwrócenia uwagi
na siebie.

� Nie mów o przeszłych grzechach czy wykroczeniach.

Historie o innych
Pisma święte i historia Kościoła wypełnione są historiami

o mężczyznach, kobietach i dzieciach, którzy stosowali zasady
ewangelii w swoim życiu. Na przykład, możesz uczyć o modli-
twie, opowiadając historię o Enosie, który prosił Pana w imieniu
swoim, swojego ludu i swoich wrogów. Możesz także nauczać
o modlitwie poprzez wykorzystanie historii o błaganiu Józefa
Smitha w Świętym Lesie. Istnieje również wiele pouczających,
poruszających historii z życia dzisiejszych wiernych Świętych
w Dniach Ostatnich, którymi możesz się podzielić. Kiedy
dzielisz się historiami o innych, pamiętaj o następujących
wskazówkach:

� Podobnie jak w przypadku doświadczeń osobistych, upewnij
się, że działasz zgodnie z Duchem. Unikaj sensacji i nie
upiększaj historii, którymi się dzielisz.

� Upewnij się, że opowiadasz historie we właściwy sposób.
Nie dziel się historiami, które mogą nie być prawdziwe lub
mogą zawierać elementy, które nie są prawdziwe. Zanim
podzielisz się historią, dotrzyj do źródła, aby potwierdzić,
że to, co masz mówić, zdarzyło się naprawdę.

� Jeśli historia ta nie była wydrukowana lub opowiedziana
publicznie, zdobądź zgodę osoby, której dotyczy ta historia,
zanim ją opowiesz.

Historie fikcyjne
W nauczaniu ewangelii jest miejsce na historie fikcyjne.

Możesz nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać historie
fikcyjne, poprzez studiowanie tego, jak Zbawiciel używał przy-
powieści w swoim nauczaniu. Mówił o mądrym człowieku,
który zbudował swój dom na skale i o głupim, który zbudował
swój dom na piasku (zobacz Mateusz 7:24–27), o kobiecie,
która wymiatała swój dom w poszukiwaniu zagubionego grosza
(zobacz Łukasz 15:8–10) oraz o synu marnotrawnym, który

roztrwonił swoje dziedzictwo, ale który został powitany w domu
przez swojego ojca (zobacz Łukasz 15:11–32). Jeśli jesteśmy
otwarci na Ducha, możemy nauczyć się wielkich prawd z tych
przypowieści i z wielu innych, których nauczał Zbawiciel.

Jak wyjaśnia Słownik biblijny, przypowieści są porówna-
niami. Nauczają duchowych prawd poprzez porównanie ich
do materialnych rzeczy lub sytuacji (zobacz Słownik biblijny,
„Przypowieści”, 740–741). Taka jest prawda o wszystkich
historiach, które we właściwy sposób uczą zasad ewangelii.
Historie mogą sprawić, że zasady ewangelii są proste do zrozu-
mienia, w żywy sposób wpływają na wyobraźnię i są łatwe do
zapamiętania. Aby poznać propozycje użycia porównań do
nauczania prawd ewangelii, zobacz „Porównywanie i pomoce
dydaktyczne”, strony 171–173.

Kiedy przygotowujesz się do wykorzystania fikcyjnych
historii, pamiętaj o następujących wskazówkach:

� Upewnij się, że ci, których uczysz, rozumieją, iż historie nie
są prawdziwe.

� Podobnie jak w przypadku innego rodzaju historii, upewnij
się, że historie fikcyjne są właściwe, gustowne i w zgodzie
z Duchem.

Liahona często zawiera fikcyjne historie, które mogą być
wykorzystane jako suplement i wzbogacenie lekcji. Aby poznać
przykłady skutecznego wykorzystywania historii w nauczaniu
ewangelii, przestudiuj przemówienia z konferencji generalnej.

Wskazówki do przygotowania i opowiedzenia historii
� Miej jakiś powód, aby opowiedzieć historię. Nie wykorzystuj

historii, aby zabawić tych, których uczysz. Połącz historię
z zasadą ewangelii, która jest częścią głównej idei lekcji lub
jej tematem.

� Jeśli historia nie opiera się na faktach, wytłumacz to klasie.

� Wybierz budujące historie z własnego życia, z pism świętych,
z czasopism kościelnych i podręczników, z historii Kościoła
oraz z życia Przedstawicieli Władz Naczelnych. Dzieląc się
historiami ze swojego życia, unikaj opowiadania o przeszłych
błędnych uczynkach, czy grzechach.

� Pamiętaj, aby używać historii, które są właściwe dla grupy
wiekowej, którą uczysz.

� Zanim podzielisz się historią z tymi, których uczysz, kilka-
krotnie przeczytaj ją z namysłem, aby się z nią zapoznać.
Kiedy to robisz, zdecyduj, czy opowiesz ją własnymi słowami,
czy też nie. Historie, wypełnione ekspresyjnymi dialogami
i opisami, będą bardziej skuteczne, jeśli zostaną przeczytane.

� Określ, ile będziesz miał czasu na opowiedzenie historii.
Jeśli historię należy skrócić, obejmij tylko te postacie i
wydarzenia, które są niezbędne do tego, żeby historię było
łatwo zrozumieć.

� Jeśli opowiadasz historię własnymi słowami, zrób na kartce
lub w pamięci zarys kolejności wydarzeń w tej historii. Po-
ćwiczopowiadaniehistoriinagłoswłasnymisłowami.Używaj
słów i opisów, które dodają zainteresowania i kolorytu.
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� Zaplanuj, w jaki sposób pomożesz słuchaczom wyobrazić
sobie historię w ich umysłach. Możesz wywołać zaintereso-
wanie historią poprzez używanie ilustracji lub innych
materiałów wizualnych, takich jak rysunki na tablicy lub
przedmioty, które odnoszą się do historii. Na przykład,
zanim opowiesz historię o wyjawieniu Księgi Mormona,
możesz pokazać ilustrację, przedstawiającą Moroniego,
ukrywającego złote tablice na Wzgórzu Kumorah. Możesz
zadać pytania, takie jak: „Co się dzieje na ilustracji?” lub
„Dlaczego Moroni to robi?”

� Rozpocznij historię w interesujący sposób, używając słów,
które wywołują żywy obraz postaci i otoczenia. Na przykład,
aby wprowadzić do opowieści o tym, jak Zbawiciel uciszył
burzę, możesz przeczytać z pism świętych: „I oto nawałnica
wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały”
(Mateusz 8:24).

� Raduj się opowiadaniem historii. Opowiadaj ją naturalnym
tonem głosu, z zainteresowaniem i przekonaniem.

� Po opowiedzeniu historii, przedyskutuj z uczniami, w jaki
sposób zasada nauczana w opowieści, ma zastosowanie
w ich życiu.

Dodatkowe propozycje odnośnie opowiadania historii
małym dzieciom
� Pamiętaj o wieku dzieci, kiedy przystosowujesz historię do

ich okresu uwagi i możliwości zrozumienia.

� Zaplanuj, w jaki sposób zaangażujesz dzieci w historię. Na
przykład, możesz poprosić je, aby trzymały ilustracje lub
powtarzały pewne wyrażenia.

� Zanim opowiesz historię, wyjaśnij słowa z historii, których
dzieci mogą nie rozumieć. Pomoże ci to opowiedzieć historię
bez przeszkadzania.

� Jeśli czytasz z książki z ilustracjami, często się zatrzymuj, aby
pokazać dzieciom ilustracje z tej historii. Pokazuj ilustracje
wystarczająco długo, aby każdy mógł je zobaczyć, zanim
będziesz opowiadać dalej.

� Jeśli dzieci komentują lub zadają pytania, dawaj proste,
zwięzłe odpowiedzi. Następnie kontynuuj historię.

� Młodsze dzieci lubią, jak powtarza się im historie. Jeśli
powtarzasz historię, rozpocznij ją, a następnie zapytaj:
„Co się teraz stanie?” Możesz rzucać woreczki z grochem
lub pluszową zabawkę do jednego dziecka i poprosić je, aby
powiedziało jedną rzecz odnośnie tej historii. To dziecko
mogłoby później rzucić woreczek do innego dziecka i tak
dalej, do czasu, aż historia się skończy.

� Złóż różne fragmenty z opowieści z pisma świętego.
Wyznacz różnych uczniów do przeczytania po kolei
fragmentów z pisma świętego.

� Dzieci mogą lubić siedzenie na podłodze przed tobą,
kiedy opowiadasz historię.

� Dzieci mogą cieszyć się przedstawianiem historii po tym,
jak ją usłyszały.

ILUSTRACJE (zobacz także POMOCE WIZUALNE)
Ilustracje są cennymi narzędziami, wzmacniającymi główną

ideę lekcji i pomagającą uczniom w zachowaniu uwagi. Możesz
znaleźć ilustracje do nauczania ewangelii w bibliotece domu
spotkań, w zestawie Ewangelia w malarstwie, w podręcznikach
lekcyjnych wydanych przez Kościół oraz w czasopismach
kościelnych.

Pokazywanie ilustracji
Możesz pokazywać ilustracje na różne sposoby. Na przykład,

możesz:

� Umieścić je na tablicy, na sztalugach lub na krześle.

� Poprosić osoby, aby je trzymały.

� Sam je trzymać.

Nie używaj taśmy klejącej do umocowania ilustracji na
tablicy lub na pomalowanej ścianie.

W jaki sposób nauczać z użyciem ilustracji
Ilustracje mogą być ważną częścią opowiadania historii. Na

przykład, możesz pomóc dzieciom powtórzyć historię, poprzez
poproszenie ich, aby umieścili kilka ilustracji w kolejności,
a następnie niech każde dziecko opowie część historii.

Kreatywnie korzystaj z ilustracji. Na przykład, możesz poka-
zać ilustrację, przedstawiającą Jana Chrzciciela, który chrzci
Jezusa. Następnie możesz powiedzieć: „Kiedy Jezus żył na
ziemi, ustanowił dla nas przykład, który mamy naśladować.
Wiedział, że nasz Ojciec Niebieski nakazał każdemu, aby był
ochrzczony”. Później możesz zadać następujące pytania:

� Co ma miejsce na ilustracji?

� Co powiedział Jezus na temat tego, jaki jest właściwy sposób
chrzczenia?

� Kto ochrzcił Jezusa?

� Dlaczego Jezus poprosił Jana, aby ten Go ochrzcił?

� Dlaczego Jezus i Jan weszli do rzeki?

� Dlaczego jest dla nas ważne, abyśmy naśladowali przykład
Jezusa i zostali ochrzczeni w taki sposób, jak On?

Po przedyskutowaniu tych pytań, możesz podsumować
odpowiedzi uczniów i odnieść je do głównej idei lekcji.

Pamiętaj, że artyści mają pewną swobodę, kiedy tworzą ilus-
tracje. Dlatego nie wszystkie elementy na ilustracji powinny
być brane dosłownie. Opieraj się na opowieści z pism świętych,
aby ustanowić tło i okoliczności danego wydarzenia.

KUKIEŁKI
Kukiełki mogą być wykorzystane do odegrania części lekcji

lub historii, powitania dzieci w klasie, podania wskazówek,
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zaśpiewania piosenek, pomocy w odgrywaniu ról, zadawaniu
pytań lub pomocy w tym, aby dzieci uważały.

Przykłady kukiełek

MAPY
Mapy możesz znaleźć w podręcznikach lekcyjnych wydawa-

nych przez Kościół, czasopismach kościelnych oraz w bibliotece
domu spotkań.

W jaki sposób korzystać z map
Możesz wykorzystać mapy na lekcji poprzez:

� Poproszenie uczniów, aby poszukali miast, wspomnianych
w opowieściach, jakie studiujecie, a które znajdują się
w pismach świętych i historii Kościoła.

� Rysowanie prostych map na tablicy.

� Lokalizowanie obszarów zainteresowania, takich jak kraje,
w których służą pełnoetatowi misjonarze lub miasta,
w których znajdują się świątynie.

PAPIER

PATYK

MA¸A PAPIEROWA TORBA

TKANINA
LUB

PAPIER SZYCIE, KLEJ LUB
ZSZYWKA

TY¸ PRZÓD

KLEJ LUB ZSZYWKA

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE (KASETY VIDEO
I NAGRANIA AUDIO)

Od czasu do czasu możesz wykorzystać kasety video i nagra-
nia audio wydawane przez Kościół, które pomogą ci w nau-
czaniu zasad ewangelii. Niektóre materiały przeznaczone są do
wykorzystania na szczególnych lekcjach na szczególnych kur-
sach studiowania. Inne można wykorzystać, aby urozmaicić
lekcje. Zajrzyj do bieżącego wydania Church Materials Catalog,
aby poznać listę dostępnych materiałów audiowizualnych
wydanych przez Kościół.

Często w miejscu, gdzie znajduje się Kościół, sprzeczne
z prawem autorskim jest wykorzystywanie materiałów audio-
wizualnych, które nie są własnością Kościoła. Aby poznać
wskazówki odnośnie prawa autorskiego, zobacz Kościelny
podręcznik instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa i organi-
zacji pomocniczych, strony 322–323.

W jaki sposób używać materiałów audiowizualnych
1. Zobacz lub wysłuchaj prezentacji, zanim wykorzystasz ją

w klasie. Upewnij się, że wzmacnia ona i wspiera lekcję.

2. Przygotuj prezentację tak, by rozpoczynała się we właściwym
miejscu, kiedy będziesz jej potrzebował w czasie lekcji.
Ogólnie biorąc, powinieneś wykorzystywać jedynie krótkie
fragmenty; prezentacje audiowizualne nie powinny
zajmować całego czasu, przeznaczonego na lekcję.

3. Ustaw sprzęt przed rozpoczęciem lekcji. Upewnij się, że
działa właściwie. Upewnij się również, że wszyscy uczniowie
będą mogli słyszeć prezentację i widzieć ją ze swoich miejsc.

Kiedy wykorzystasz prezentację jako część lekcji, upewnij
się, że jest to narzędzie, które ma uczyć, a nie rozrywka. Na
przykład, możesz zachęcić uczniów, aby wyszukali szczególnych
zasad lub sytuacji w czasie prezentacji video. Albo możesz
poprosić ich, by podsumowali przesłanie nagrania audio, gdy
się zakończy.

MUZYKA
Rada Prezydenta Kościoła powiedziała:
„Natchniona muzyka jest podstawową częścią naszych

spotkań kościelnych. Hymny zapraszają Ducha Pana, tworzą
uczucie czci, jednoczą nas jako członków i dostarczają nam
sposobności, by wychwalać Pana.

Niektóre z największych kazań wygłaszane są przez śpie-
wanie hymnów. Hymny nakłaniają nas do pokuty i dobrych
uczynków, budują świadectwo i wiarę, pokrzepiają znużonych,
pocieszają opłakujących oraz inspirują nas, byśmy wytrwali
do końca” (Hymns, ix).

Hymny oferują nam wielkie natchnienie i pocieszenie przez
całe nasze życie, kiedy nauczymy się ich na pamięć, a potem
przywołamy je w czasach potrzeby.

165



Cz¢Âå f :  METODY NAUCZANIA

Starszy Dallin H. Oaks zachęcał wszystkich członków
Kościoła, aby częściej używali hymnów, by wzmacniać siebie
i innych:

„Zastanawiam się, czy w wystarczający sposób wykorzystu-
jemy te wysłane przez niebiosa zasoby na naszych spotkaniach,
na naszych lekcjach i w naszych domach. . . . 

Potrzebujemy częściej wykorzystywać nasze hymny, aby
dostroić się do Ducha Pana, by zjednoczył nas i pomógł nam
nauczać i uczyć się naszej doktryny. Potrzebujemy lepiej
wykorzystywać nasze hymny w nauczaniu misjonarskim, na
lekcjach ewangelii, na spotkaniach kworum, na domowych
wieczorach i w czasie odwiedzin nauczania domowego” (w Con-
ference Report, paź. 1994, 10, 13 lub Ensign, list. 1994, 10, 12).

Podnoszenie wartości lekcji poprzez muzykę
Możesz wykorzystać muzykę na różnorodne sposoby, aby

podnieść wartość swojej lekcji i zaprosić Ducha. Oto kilka
przykładów.

Nauczanie lub powtarzanie zasady ewangelii
Większość hymnów może pomóc ci nauczać zasady ewan-

gelii lub przypomnieć zasady, które już były omawiane.
Kiedy używasz pieśni do nauczania jakiejś zasady, możesz

zadać uczniom pytania, które pomogą im skupić się na prze-
słaniu pieśni lub zachęcić do dyskusji. Na przykład, zanim
uczniowie zaśpiewają „Przestrzegaj przykazań” („Keep the
Commandments”, Hymns, nr 303), możesz zapytać: „Jak są-
dzicie, dlaczego odczuwamy bezpieczeństwo i pokój, kiedy prze-
strzegamy przykazań?” Możesz wykorzystać „W niebie miesz-
kałem” (Liahona, kwiec. 1999, część dla dzieci, 5), aby uczyć
dzieci o planie zbawienia. Możesz wykorzystać „Jak mocna
podstawa” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 7), aby pomóc
tym, których uczysz, zrozumieć, że Zbawiciel pomaga nam
zmierzyć się z przeciwnościami. Aby uczyć o pocieszeniu, które
możemy otrzymać po śmierci ukochanej osoby, możesz użyć
„Gdzie znajdę pokój swój?” („Where Can I Turn for Peace”,
Hymns, nr 129).

Po tym, jak nauczasz jakiejś zasady ewangelii, możesz zapy-
tać tych, których uczysz: „Jaki hymn mógłby pomóc nam
zapamiętać tę zasadę?” Wówczas zaśpiewajcie jeden z hymnów,
które zaproponowali. Będąc z dziećmi możesz zaśpiewać jakąś
pieśń, a następnie zapytać, w jaki sposób odnosi się ona do
lekcji. Wówczas możesz zaprosić je, by śpiewały pieśń z tobą.

Dostarczanie spostrzeżeń na temat fragmentu
pisma świętego

Każdemu hymnowi w śpiewniku kościelnym towarzyszą
odsyłacze do pism świętych. Możesz odwołać się do tych odsy-
łaczy, aby znaleźć pieśni, które będą dobrze współdziałały
z poszczególną lekcją. Na przykład, jeśli nauczasz Jana 13:34–35,
możesz poprosić uczniów, by zaśpiewali „Miłość wzajemna”
(„Love One Another”, Hymns, nr 308), jeden z hymnów, który
koresponduje z tymi wersetami.

Pomaganie uczniom w budowaniu i wyrażaniu
swoich świadectw

Kiedy uczniowie śpiewają hymny i inne pieśni kościelne,
Duch może złożyć świadectwo o prawdziwości nauczanych
zasad. Są pewne pieśni, których każde słowo jest wyrazem
świadectwa tak, że ludzie, śpiewając je, mogą wspólnie składać
swoje świadectwa. Do takich pieśni zaliczają się: „Ja wiem, że
żyje Zbawiciel mój” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 64);
„Bóg moim Ojcem jest” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 96)
oraz „Dziękujemy Ci, Boże za proroka” (Hymny, oraz pieśni
dla dzieci, str. 47).

Prezydent Gordon B. Hinckley wyjaśnił, w jaki sposób
muzyka wzmocniła jego świadectwo o Proroku Józefie Smithie:

„Wiele lat temu, kiedy miałem dwanaście lat, zostałem
wyświęcony na diakona a mój ojciec, który był prezydentem
naszego okręgu, zabrał mnie po raz pierwszy na spotkanie
kapłaństwa w okręgu. . . . Razem ci mężczyźni podnieśli swe
silne głosy, niektórzy z akcentem z krajów europejskich,
z których przybyli jako nawróceni, śpiewając te słowa z wielkim
duchem przekonania i świadectwa:

Chwalmy proroka, co rozmawiał z Jehową.
Jezus mu sam powołanie wielkie dał,
by nam otworzył dyspensację ostatnią.
Cześć wszystkich królów i ludów będzie miał.

[„Chwalmy proroka”, Hymny,
oraz pieśni dla dzieci, str. 84]

Śpiewali o Proroku Józefie Smithie i kiedy to robili, moje
serce wezbrało wielką miłością i wiarą w potężnego Proroka tej
dyspensacji. W ciągu mego dzieciństwa wiele byłem nauczany
o nim na spotkaniach i lekcjach w naszym zborze tak, jak i
w domu; ale moje doświadczenie na tym spotkaniu kapłaństwa
w okręgu było inne. Wówczas wiedziałem przez moc Ducha
Świętego, że Józef Smith naprawdę był prorokiem Boga”
(„Praise to the Man”, Ensign, sierp. 1983, 2).

Zakończenie lekcji i zachęcanie uczniów 
do zastosowania danej zasady ewangelii

Na zakończenie lekcji hymn lub pieśń mogą podsumować
nauczaną zasadę i przekazać motywujące przesłanie. Na
przykład, na zakończenie lekcji o przestrzeganiu przykazań,
możesz poprosić uczniów o zaśpiewanie „Uczciwie żyj”
(Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 108).

Kultywowanie uczucia czci
Ty i twoja rodzina możecie śpiewać hymny lub inne pieśni

na domowych wieczorach rodzinnych, naradach rodzinnych
i innych spotkaniach, aby kultywować uczucie czci oraz
poprawić rodzinne studiowanie ewangelii. Możesz odtworzyć
nagraną muzykę lub ktoś może grać na pianinie, kiedy
uczniowie wchodzą do klasy. Pomoże to stworzyć atmosferę
pełną czci i przygotować uczniów do lekcji.

Innymi sposobami, które mogą kultywować cześć to:
ciche granie muzyki, kiedy czytasz historię lub kiedy dzieci
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rysują obrazki na temat lekcji. Lub możesz poprosić kogoś
o zaśpiewanie pieśni, podczas gdy uczniowie przeglądają
obrazy ilustrujące historie z pisma świętego.

Wybieranie i przygotowywanie właściwej muzyki
Kiedy wybierasz muzykę na lekcję, wybierz taką, która

odnosi się do tematu lekcji. Kasety audio i płyty kompaktowe
z nagraną muzyką kościelną, wypisane są w Church Materials
Catalog.

Upewnij się, że jakakolwiek muzyka, która nie jest mater-
iałem wydanym przez Kościół, zachowuje standardy Kościoła
(zobacz rozdział „Muzyka” w Kościelnym podręczniku
instrukcji). Przewodniczący do spraw muzyki w zborze lub
dyrygent mogą pomóc ci w wyborze i przygotowaniu
właściwej muzyki.

Jeśli planujesz zaśpiewać lub poprowadzić hymn lub pieśń,
upewnij się, że znasz słowa na tyle dobrze, byś mógł zwracać
uwagę na tych, których uczysz, zamiast patrzeć w śpiewnik.

Propozycje prowadzenia pieśni
Przejrzyj rozdział „Korzystanie ze śpiewnika” w Hymns

(strony 379–386). Naucz się podstawowych przykładów takto-
wania piosenek. Rozważ również następujące propozycje:

� Kiedy prowadzisz hymn lub piosenkę, możesz zechcieć użyć
ręki, by wskazać wysokość i tempo, czy szybkość piosenki.
Aby wskazać wysokość, trzymaj rękę w pozycji horyzontalnej
i w czasie śpiewania słów, poruszaj ręką w górę, by wskazać
wyższe tony i na dół, by wskazać niższe. Kiedy to robisz,
poruszaj ręką albo wolno, albo szybko, aby wskazać właściwe
tempo. Możesz również narysować wzór piosenki na tablicy.
Na przykład, wzór melodii początku „Bóg moim ojcem
jest” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 96), wyglądałby
następująco:

— 
— cem

— — — Oj —
Bóg moim jest

� Zamiast korzystać ze wzoru taktowania, aby poprowadzić
piosenkę, rozważ użycie prostych ruchów ręki, które
odzwierciedlają słowa piosenki.

Poproś dyrygenta muzycznego w zborze o pomoc, jeśli
czujesz, że potrzebujesz dodatkowej pomocy w nauczeniu się,
jak poprowadzić muzykę.

Używanie muzyki do uczenia dzieci
Większość dzieci lubi udział w zajęciach muzycznych.

Pociągające rytmy muzyki pomagają dzieciom zapamiętać to,
co śpiewają oraz przesłanie słów. Muzyka może powiększyć
zrozumienie przez dzieci zasad ewangelii oraz wzmocnić ich
świadectwa. Możesz również użyć muzyki do powitania dzieci,
przygotowania się do modlitwy, skupienia ich uwagi na lekcji
lub uciszenia ich po zajęciu. Muzyka może zmienić tempo lekcji
i pozwolić dzieciom na wykorzystanie dodatkowej energii.

Wiele lekcji proponuje pieśni, które wzmacniają nauczaną
zasadę.

Nie musisz być uzdolnionym muzykiem, by wykorzystać
muzykę w swoim nauczaniu. Jeśli jesteś dobrze przygotowany
i lubisz śpiewanie, dzieci będą radowały się i będą uczyły się
z muzyki, jakiej używasz. Poniżej podanych jest kilka propozycji,
które pomogą ci wykorzystać muzykę do nauczania dzieci.

Następujący przykład pokazuje, w jaki sposób nauczyciel
może użyć pieśni „I Love to See the Temple” (Lubię patrzeć na
świątynię) (Children’s Songbook, 95), by uczyć o świątyniach:

Znam piękną pieśń o świątyniach. Kiedy będziemy śpiewać
tę pieśń, uważnie posłuchajcie, aby dowiedzieć się, co robimy,
kiedy idziemy do świątyni.

Czy odkryliście, dlaczego chodzimy do świątyni? (Odpo-
wiedzi mogą zawierać: idziemy do świątyni, aby poczuć wpływ
Ducha Świętego, aby słuchać, modlić się, zawrzeć przymierza
z Ojcem Niebieskim i aby być zapieczętowanymi jako rodziny.)

Teraz zaśpiewajmy tę pieść jeszcze raz. Tym razem, posłu-
chajcie, czyim domem jest świątynia.

Czy odkryliście, do kogo należy świątynia? (Jest to dom
Boga.)

Kontynuuj zadawanie podobnych pytań do czasu, aż
podkreślisz te części pieśni, które pomogą dzieciom zrozumieć
jej przesłanie.

MUZYKA Z NARRACJĄ (ŚPIEWANIE HISTORII)
Możesz jednocześnie używać muzyki i narracji, aby opowie-

dzieć historię lub podzielić się przesłaniem ewangelii, które
odnosi się do lekcji. Metoda ta czasami nazywana jest śpiewa-
niem historii. W czasie tego zajęcia większość historii lub
przesłania jest wyrażona poprzez piosenki, które są znane
członkom klasy lub kiedy śpiewają członkowie klasy. Narracja
pokrótce łączy pieśni ze sobą.

Możesz również połączyć muzykę i narrację, aby przygotować
programy muzyczne lub inne prezentacje.

Przykłady muzyki z narracją
Następujące połączenie muzyki i narracji może być wyko-

rzystane na lekcji o wdzięczności:

Narracja: Bóg bardzo kocha swoje dzieci. Jednym ze spo-
sobów, w jaki Pan okazał swoją miłość do nas, było stworzenie
dla nas ziemi. Psalm 136 poucza nas, abyśmy okazali Panu
wdzięczność za stworzenie przez Niego ziemi:

„Wysławiajcie Pana nad pany. . . .
Tego, który sam czyni wielkie cuda. . . .
Tego, który mądrze niebiosa uczynił. . . .
Tego, który rozpostarł ziemię na wodach. . . .
Tego, który uczynił wielkie światła. . . .
Słońce, aby panowało we dnie. . . .
Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy” (wersety 3–9).

Hymn: „For the Beauty of the Earth” (Za piękno ziemi)
(Hymns, nr 92).
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Narracja: Ziemia, którą dla nas stworzył Pan, obficie zaspo-
kaja wszystkie nasze potrzeby. Powinniśmy chwalić Boga za
„żniwa” błogosławieństw, jakie zbieramy.

Hymn: „Come, Ye Thankful People” (Chodź, wdzięczny
ludzie) (Hymns, nr 94).

Narracja: Powinniśmy także złożyć najgłębszą wdzięczność
wobec Pana za Jego Zadośćuczynienie, które może oczyścić
nas z grzechu i dać nam życie wieczne. Kiedy wyrażamy dzięk-
czynienie za Jego ofiarę, pełniej uświadamiamy sobie jej moc.
To uświadomienie jest przemożne i korzące.

Hymn: „Podziwiam miłości czyn” (Hymny, oraz pieśni
dla dzieci, str. 38).

Narracja: Pan oczekuje, że będziemy dzielić się naszymi
błogosławieństwami – będziemy karmili głodnych, odziewali
nagich, pocieszali chorych i cierpiących i nauczali tych, którzy
szukają prawdy. Kiedy robimy to, okazujemy Jemu naszą najsz-
czerszą wdzięczność za błogosławieństwa, które nam daje.

Hymn: „Because I Have Been Given Much” (Ponieważ tak
dużo dostałem) (Hymns, nr 219).

Wskazówki do przygotowania muzyki z narracją
� Odnieś się do indeksu tematycznego w śpiewniku, aby

zobaczyć listę pieśni o podobnym temacie, które mogą być
wykorzystane w tym zajęciu. Użyj pieśni, które są znane
tym, których uczysz.

� Jeśli będzie wykorzystane pianino, blisko współpracuj
z pianistą, aby przygotować pieśni lub niech osoba prowa-
dząca pieśni, współpracuje z nim. Upewnij się, że pianista
wie, kiedy rozpocząć granie każdej pieśni.

� Niech narracje pomiędzy pieśniami będą proste. Mogą to
być fragmenty z pism świętych, krótkie historie, wiersze,
doświadczenie osobiste lub cytaty. Kiedy korzystasz z tych
zajęć w przypadku dzieci, możesz zadawać im pytania, a
dzieci niech odpowiadają na nie, co będzie częścią narracji.
Pomoże to dzieciom zrozumieć przesłanie ewangelii, kiedy
nauczasz.

� Kiedy jest to właściwe, korzystaj z ilustracji, aby pomóc
uczniom w wyobrażeniu sobie przedstawianej historii
lub przesłania ewangelii. Możesz pozwolić dzieciom na
trzymanie ilustracji w czasie prezentacji.

ODGRYWANIE RÓL
W czasie odgrywania ról uczestnicy odgrywają jakąś sytuację

lub problem, który pojawia się w codziennym życiu. Odgry-
wanie ról pomaga ludziom zastosować zasady ewangelii do
prawdziwych sytuacji wziętych z życia, kiedy odnajdują rozwią-
zania problemów, rozważają konsekwencje różnych wyborów
i dochodzą do zrozumienia punktów widzenia innych ludzi.
Odgrywanie ról może być użyte, aby wprowadzić do lekcji lub
podsumować ją, albo aby pobudzić do dyskusji o zasadzie,
omawianej na lekcji.

Uwaga: Odgrywanie ról nie jest tym samym co studium
przypadku. W trakcie studium przypadku uczniowie dyskutują
na temat sytuacji lub problemu. W trakcie odgrywania ról
uczestnicy odgrywają, w jaki sposób ludzie mogą zachowywać
się w pewnej sytuacji.

Przykłady odgrywania ról
� Jakiś chłopiec obiecał swoim rodzicom, że pomoże posprzą-

tać dom. Kiedy był gotów do pracy, przyszli jego przyja-
ciele i poprosili, aby się z nimi pobawił. Chcieli, by teraz
poszedł z nimi, a później wykonał swoją pracę. Odegrajcie,
co powinien powiedzieć swoim rodzicom i co powinien
powiedzieć swoim przyjaciołom.

� Jakaś grupa przyjaciół idzie ulicą. Znajdują portfel z pewną
sumą pieniędzy, ale nie wiedzą, czyje one są. Każdy z przyja-
ciół chce zrobić coś innego z portfelem. Odegrajcie, co
powinni zrobić.

W jaki sposób wykorzystać odgrywanie ról
1. Przygotuj tych, których uczysz, do odgrywania ról poprzez

krótkie wyjaśnienie problemu lub sytuacji. Podaj im wystar-
czającą ilość informacji tak, aby mogli przemyślanie odegrać
swoje role. Podkreśl, że mają grać jakąś rolę, a nie samych
siebie.

2. Wybierz uczestników lub poproś ochotników. Wskaż, kto
będzie odgrywał każdą rolę. Zaangażuj tylu uczestników,
ilu jest możliwe, ponieważ większa liczba uczniów odgry-
wających role często odnosi większy sukces, niż kiedy tylko
jedna osoba odgrywa to, co mogłoby się zdarzyć. (Odgry-
wanie ról może być powtarzane, aby pomóc większej liczbie
osób wziąć udział i odkryć inne rozwiązania.)

3. Daj uczestnikom kilka minut na zaplanowanie tego, co
zamierzają zrobić.

4. Aby zaangażować wszystkich obecnych, zaproś tych, którzy
nie biorą udziału, aby uważnie obserwowali.

5. Po odegraniu ról, przedyskutuj i oceń, co się stało, poprzez
zadawanie takich pytań, jak: „Jak się czułeś, mając ten pro-
blem?” lub „Czy mogłoby to się stać w prawdziwym życiu?”
albo „W jaki sposób to ćwiczenie pomogło wam wiedzieć,
co zrobić, gdyby się to naprawdę stało?” Pozwól tym, których
uczysz, określić sposoby rozwiązywania podobnych proble-
mów w ich własnym życiu. Przedyskutuj różne rozwiązania.

Ogólne wskazówki dotyczące odgrywania ról
� Uczestnicy biorący udział w odgrywaniu ról powinni być

ochotnikami. Nie zmuszaj nikogo do udziału.

� Odgrywaj sytuacje z życia wzięte, które odnoszą się do lekcji
i które są ważne dla tych, których uczysz.

� Ludzie lepiej odnoszą się do odgrywania sytuacji, których
doświadczyli osobiście. Jednakże bądź ostrożny, wybierając
sytuacje do odegrania. Podczas gdy ważne jest, żeby prob-
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lemy były tak prawdziwe i tak znaczące, jak tylko jest to
możliwe, tak żaden uczestnik nie powinien być postawiony
w takiej sytuacji, by miał odgrywać własne życie.

� Jako nauczyciel bądź wrażliwy na uczucia i nastawienia
uczniów. Akceptuj pomyłki i nauczaj ich doceniania wzajem-
nych punktów widzenia. Nie pozwól na krytykowanie
uczestników.

� Proste dodatki, takie jak nakrycia głowy lub tabliczki
z imionami mogą dodać zainteresowania do odgrywanych
ról, szczególnie, jeśli nauczasz dzieci.

ODNOSZENIE DO SIEBIE
Powinniśmy „odnosić do nas wszystko w pismach świętych,

abyśmy się z tego uczyli i mieli korzyść” (1 Nefi 19:23). Odno-
szenie do siebie pism świętych oznacza zauważenie, w jaki
sposób opowieści z pisma świętego podobne są do dzisiejszych
warunków oraz pokazanie, w jaki sposób zasady, których one
uczą, są istotne w naszym życiu. Na przykład, w lekcji mówiącej
o opowiadaniu się za prawdą, możesz odnieść historię o Abina-
dim na dworze króla Noego do tych, których uczysz (zobacz
Mosjasz 11–17). Aby nauczać o duchowej ślepocie oraz o mocy
Zbawiciela do uzdrawiania nas i dawania nam większej wizji
duchowej, możesz odnieść się do historii, opowiadającej o uzdro-
wieniu ślepego człowieka przez Chrystusa (zobacz Jan 9).

Możesz skuteczniej wykorzystywać tę metodę, kiedy dajesz
członkom rodziny lub klasy możliwość do rozważania tego,
co czytają. Na przykład, po tym, jak nauczasz o reakcji Józefa
Smitha, kiedy był niemal przytłoczony przez przeciwnika
w Świętym Lasku (zobacz Józef Smith – Historia 1:15–16),
możesz poprosić uczniów, aby opowiedzieli tę historię i zapi-
sali doświadczenie, kiedy byli wypróbowani i sprawdzani.
Wówczas możesz poprosić ich, aby pomyśleli o tym, dlaczego
ważne jest w czasie próby, żeby wytężać „wszystkie siły, aby
błagać Boga” (werset 16).

Aby pomóc członkom rodziny i klasy w zauważeniu tego,
że pisma święte są istotne, powinieneś nauczać w sposób, który
łączy doświadczenia proroków i ludzi z przeszłości z doświad-
czeniami dziś żyjących ludzi. Kiedy przygotowujesz każdą
lekcję, zadawaj sobie pytanie, w jaki sposób zasada (lub historia
czy wydarzenie) odnosi się do czegoś, czego doświadczyli
w swoim życiu członkowie rodziny bądź klasy. Na przykład,
jeśli nauczasz lekcji, która zawiera omawianie Dziesięciorga
Przykazań, możesz rozważyć, w jaki sposób uczyć o przykazaniu
dotyczącym tego, by nie czynić i nie czcić podobizn rzeźbionych
(zobacz 2 Księga Mojżeszowa 20:4–5). Większość członków
Kościoła miała małe doświadczenie z czczeniem podobizn
rzeźbionych. Jednakże jest wiele innych rzeczy, które ludzie
czasami „czczą”. Kiedy uczysz, możesz odnieść starożytne
przykazanie z 2 Księgi Mojżeszowej 20:4–5 do czegoś bardziej
znanego: czczenia pieniędzy, sportu, przyjemności lub popu-
larności we współczesnym społeczeństwie.

Prawie każda historia z pism świętych może mieć odniesienie
do naszego życia. Rozważ następującą historię o nauczycielu,
który odniósł opowieść z pisma świętego do tych, których
nauczał:

Pewien zbór doświadczał problemów, kiedy nauczyciele
Organizacji Dzieci w każdym tygodniu w ciągu lekcji przynosili
poczęstunek. Poczęstunek umniejszał Ducha i nie koncen-
trował uwagi dzieci na lekcjach. Przewodnicząca Organizacji
Dzieci poprosiła koordynatorkę doskonalącą nauczycieli
w zborze, aby przedstawiła lekcję w czasie wspólnej nauki,
która poruszyłaby ten problem.

Koordynatorka doskonaląca nauczycieli rozważała, w jaki
sposób przedstawić tę ideę zarówno nauczycielom, jak i dzie-
ciom. Żadna propozycja nie wydawała się dość dobra. Wówczas
kiedy pewnego ranka zastanawiała się jeszcze raz nad swoim
zadaniem, przypomniała sobie opowieść o Chrystusie, kar-
miącym 5.000 osób, którą ostatnio czytała jej rodzina. Pamię-
tała, że po nakarmieniu tłumu przez Jezusa, byli ludzie, którzy
podążali za Nim, ponieważ chcieli dostać jedzenie, a nie
dlatego, że chcieli posłuchać ewangelii (zobacz Jan 6:26–27).

Tej niedzieli koordynatorka doskonaląca nauczycieli nawią-
zała do tej historii. Wykorzystała tę historię, aby nauczać praw-
dziwego powodu, dla którego dzieci przychodzą na zajęcia
Organizacji Dzieci: aby dawać i przyjmować pokarm duchowy.

Innym sposobem, który pomaga innym odnieść do siebie
pisma święte, jest poproszenie ich, aby wstawili swoje imię do
tekstu pisma świętego. Na przykład, jeśli ktoś umieszcza siebie
w Liście Jakuba 1:5–6, nauka o modlitwie staje się odpowiednia
dla tej osoby, tak jak była dla Józefa Smitha:

„A jeśli [mi] brak mądrości, [poproszę] Boga, który wszyst-
kich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie [mi] dana.
Ale [poproszę] z wiarą, bez powątpiewania.”

Wiele razy możemy odnieść pisma święte do naszego życia,
pytając: „Co prorok, który zapisał tę opowieść, chciał, abyśmy
się z niej nauczyli? Dlaczego zawarł właśnie te szczegóły?” Na
przykład, kiedy zadamy sobie te pytania odnośnie opowieści
o Enosie, możemy odkryć zastosowanie do własnych doświad-
czeń, jakie mieliśmy z modlitwą. Możemy również dowiedzieć
się, że rodzice wpływają na swoje dzieci, nawet jeśli może
minąć wiele lat, zanim dzieci będą podążać za naukami swoich
rodziców.

Kiedy odnosimy pisma święte do siebie i pomagamy innym
zrobić to samo, będziemy mogli zobaczyć moc słowa Bożego
w każdym aspekcie naszego życia.

PISM ŚWIĘTYCH, NAUCZANIE
Zobacz „Nauczanie z pism świętych”, strony 54–59.

PISMA ŚWIĘTE, CZYTANIE NA GŁOS
Zobacz strony 55–56.
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PISMA ŚWIĘTE, POMOCE DO STUDIOWANIA
Zobacz strony 56–58.

PISMA ŚWIĘTE, UCZENIE SIĘ NA PAMIĘĆ
Zobacz „Uczenie się na pamięć”, strony 181–182.

PISMA ŚWIĘTE, ZAZNACZANIE I ROBIENIE
NOTATEK NA MARGINESIE

Zobacz strony 56–58.

POKAZY
Czasami możesz uważać, że najlepszym sposobem nauczania

pewnej zasady lub umiejętności, jest pokazanie tego. Pokazy
mogą być użyte do nauczania takich umiejętności, jak dyrygo-
wanie pieśniami i hymnami, udzielanie pierwszej pomocy,
pieczenie chleba, wiązanie węzłów, korzystanie z materiałów
historii rodzinnej lub dokonywanie jakiegoś obrzędu kapłań-
stwa. Kiedy pokażesz to, co należy zrobić, wówczas uczniowie
mogą mieć możliwość wypróbowania tej techniki.

Jeśli zapraszasz kogoś innego do pokazania jakiejś techniki
lub umiejętności, upewnij się, że ofiarowałeś swą pomoc, kiedy
ta osoba się przygotowywała.

W jaki sposób przygotować i zaprezentować pokaz
Aby przygotować pokaz, podejmij następujące kroki:

1. Jeśli to ty planujesz coś pokazać, poćwicz to. Upewnij się,
że zrealizujesz cel pokazu i że będziesz mógł zaprezentować
to w danym ci czasie. Upewnij się również, czy jest to odpo-
wiednie dla tych, których uczysz, tak, by nie byli sfrustrowani
wypróbowywaniem nowej umiejętności.

2. Przejrzyj wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. Upewnij
się, że przedmioty są wystarczająco duże, aby można je
było zobaczyć lub że potrafisz je opisać, jeśli są małe. Jeśli
poprosiłeś kogoś innego do przeprowadzenia pokazu i nie
przypuszczasz, że osoba ta dostarczy potrzebnych materia-
łów i sprzętu, poproś ją, aby przygotowała dla ciebie listę
niezbędnych rzeczy, które masz zdobyć. Jeśli przypuszczasz,
że uczniowie będą powtarzać proces, nauczany na pokazie,
dostarcz całego koniecznego wyposażenia i materiałów
gotowych do użycia. Każdej osobie, którą uczysz, możesz
dać kartkę z wypisanymi krokami postępowania. Na tej
kartce oraz w trakcie pokazu należy wspomnieć o wszystkich
wymiarach i składnikach.

3. Pomocne może być, by te osoby, które rozumieją technikę
postępowania, pomagały uczniom w czasie, kiedy ćwiczą
oni pokazywaną umiejętność. Jeśli tak jest, porozmawiaj
wcześniej z tymi osobami.

4. Tak zorganizuj klasę, by każdy mógł widzieć i słyszeć.

5. Jeśli jest to konieczne, zorganizuj sprzątanie klasy po
pokazie.

Aby przedstawić pokaz, postępuj według następujących
kroków:

1. Wyjaśnij. Pomóż uczniom zrozumieć cel pokazu oraz
powody każdego kroku procedury. Pomóż im także dostrzec,
w jaki sposób dana technika, proces lub umiejętność będą
dla nich użyteczne.

2. Pokaż. Pokaż, w jaki sposób wykorzystać technikę, proces
lub umiejętność. Powinno to dostarczyć przykładu lub
wzoru, który będą naśladować uczniowie.

3. Ćwicz. Pozwól uczniom, aby poćwiczyli całą procedurę.
W trakcie ćwiczenia powinieneś obserwować, uczyć i poma-
gać, kiedy jest to konieczne. Bądź cierpliwy, wyrozumiały,
nastawiony pozytywnie i zachęcający.

Aby poznać przykład wykorzystania pokazu, by nauczać
jakiejś zasady, zobacz stronę 177.

POMOCE DYDAKTYCZNE
Zobacz „Porównywanie i pomoce dydaktyczne”,

strony 171–173.

POMOCE WIZUALNE (zobacz także ILUSTRACJE)
Uczymy się poprzez wszystkie nasze zmysły. W formalnym

otoczeniu nauczania, mamy tendencję do silnego opierania
się na słowie mówionym. Ale nauczyciele, którzy pragną
powiększyć zdolności uczniów do zrozumienia i uczenia się,
będą również używali pomocy wizualnych. Większość ludzi
lepiej się nauczy i na dłużej zapamięta przedstawione idee,
kiedy korzystasz z ilustracji, map, grupowania słów lub innych
pomocy wizualnych, zamiast jedynie mówić.

Następujące przykłady pokazują, jakie rzeczy możesz
osiągnąć z użyciem pomocy wizualnych.

Wyjaśnianie związków pomiędzy ideami,
ludźmi lub miejscami

Pewna nauczycielka Stowarzyszenia Pomocy chciała pomóc
siostrom w lepszym zrozumieniu tego, w jaki sposób List do
Rzymian 5:3–4 pokazuje związek pomiędzy uciskiem a nadzieją.
Narysowała prosty diagram:

Ucisk

DoÊwiadczenie

CierpliwoÊç

Nadzieja
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Następnie poprosiła siostry, aby przedyskutowały, w jaki
sposób ucisk wywołuje cierpliwość, zapraszając je, aby podały
szczególne przykłady z ich życia. Kiedy siostry omawiały
kolejne etapy tego prostego diagramu, odkryły, w jaki sposób
ucisk, cierpliwość i nadzieja odgrywają znaczenie w ich indy-
widualnym życiu.

Pewna klasa Szkoły Niedzielnej studiowała historię, mającą
miejsce w drodze do Emaus (zobacz Łukasz 24:1–35). Nauczy-
ciel użył map z pism świętych, aby pomóc członkom klasy
zrozumieć dystans pomiędzy Jerozolimą a Emaus. Następnie
pokazał im mapę ich własnego miasta z podobną odległością
pomiędzy dwoma znanymi uczniom miejscami. Pomogło to
im lepiej zrozumieć w przybliżeniu, ile czasu zabrałoby przej-
ście tego dystansu, pomagając im jednocześnie lepiej docenić
to, co pojawiło się w rozmowie pomiędzy uczniami a Jezusem.

Przekazywanie uczucia i dostarczanie duchowego
wsparcia

Pewien nauczyciel wykorzystał tablicę, aby zilustrować klasie
misjonarzy Nauki i Przymierza 84:88. Chciał, aby misjonarze
poczuli, że wpływ Pana może ich otoczyć. Zilustrował każde
wyrażenie z pisma świętego, jak następuje:

To proste ułożenie słów wersetu z pisma świętego pozwoliło
na to, że misjonarze poczuli chroniącą obietnicę Pana w głęboki
sposób. Kiedy uczniowie zostali zaproszeni do tego, by omó-
wić ich strach odnośnie pracy misjonarskiej i ich zaufanie
w obietnicę, iż Pan im pomoże, po tym nastąpiła interesująca
dyskusja.

Pomóż uczniom zrozumieć kolejność wydarzeń
Pomoce wizualne mogą pomóc tym, których uczysz,

zrozumieć kolejność pewnych wydarzeń. Na przykład, linie
czasu mogą pomóc uczniom w zrozumieniu kolejności wyda-
rzeń, kiedy studiują takie tematy, jak służba Jezusa, podróże
misjonarskie Pawła lub wczesną historię Kościoła.

Pomóż uczniom zrozumieć zasady
Kiedy uczniowie wyobrażają sobie kolejność wydarzeń z pism

świętych, często mogą lepiej zrozumieć zasady. Większość
członków Kościoła było nauczanych planu szczęścia wizualnie.
Rysowanie diagramów życia przedśmiertnego, życia ziem-

(2) bowiem pójd´ przed

waszym obliczem.

(5) i Duch mój

b´dzie w waszych

sercach,

(4) i po lewicy,

(3) B´d´ po

waszej prawicy

(7) aby was podtrzymaç.

(6) i anio∏owie moi wokó∏ was,

(1) A ktokolwiek

was przyjmie,

tam ja te˝ b´d´,

skiego, życia po śmierci, sądu oraz trzech królestw chwały, jest
użyteczne, by pomóc nam zrozumieć kolejność planu.

Pomoce wizualne mogą powiększyć zrozumienie uczniów
odnośnie nienamacalnych zasad. Na przykład, możesz przed-
stawić pośredniczącą moc Zadośćuczynienia Chrystusa, dzięki
następującej ilustracji:

Pomaganie uczniom w zapamiętaniu
Lekcja o pomaganiu biednym i potrzebującym może być

uwydatniona dzięki użyciu ilustracji: Chrystus i młody bogacz.
Na tej ilustracji Zbawiciel wskazuje młodemu mężczyźnie ludzi
w potrzebie, kiedy mówi: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź
i naśladuj mnie” (Marek 10:21). Ilustracja ta może pomóc ucz-
niom w zapamiętaniu, by służyć tym, którzy są w potrzebie.

PORÓWNYWANIE I POMOCE DYDAKTYCZNE
Czasami trudno jest nauczać nienamacalnych aspektów

ewangelii – zasad takich, jak wiara, pokuta, miłość, Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa, odpuszczenie grzechów i odkupienie.
Starszy Boyd K. Packer powiedział:

„Nauczając ewangelii nie odtwarzamy świata materialnego,
który jest wokół nas; radzimy sobie z nienamacalnym światem
wewnątrz nas, a to jest duża różnica. Nie mamy dostępu do
żadnego ze zwykłych narzędzi. Przekazanie dziecku idei kota
jest dużo łatwiejsze niż przekazanie idei wiary; wiarę jest
bardzo trudno opisać.

Na przykład, jak duża jest wiara? Wkrótce dowiemy się, że
rozmiar nie będzie pomocny. Dziecku, które nie wie nic o wierze,
możemy powiedzieć jedynie ogólnie, mówiąc o dużej wierze
lub małej wierze. Nie możemy powiedzieć mu, jakiego jest
koloru. Nie możemy mu powiedzieć, jakiego jest kształtu. Nie
możemy mu powiedzieć, jaką ma fakturę.”

Później Starszy Packer podzielił się narzędziem uczącym,
którego możemy użyć, aby uczyć o nienamacalnych zasadach:
„Połącz niewidzialną ideę . . . z jakimś namacalnym przed-
miotem, który uczniowie znają, a wówczas buduj na tej wiedzy”
(Teach Ye Diligently, wyd. popr. [1991], 31–32).

Możesz wykorzystać porównania i pomoce dydaktyczne,
aby pomóc uczniom zrozumieć nienamacalne zasady. Wraz

ZADOÂåUCZYNIENIE

M o s t

W naszym upad∏ym stanie

jesteÊmy nieczyÊci. ˚aden

nieczysty cz∏owiek nie

mo˝e przebywaç z Bogiem.

Poprzez poÊredniczàcà

moc ZadoÊçuczynienia

Jezusa Chrystusa, mo˝emy

pojednaç si´ z Bogiem.
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z historiami i osobistym świadectwem, metody te dadzą ci
wspaniały zestaw narzędzi do nauczania tego, co jest rzeczywiste
i wieczne, a których nie możemy postrzec naszymi zmysłami.

Kiedy używasz porównań i pomocy dydaktycznych,
pamiętaj, że zawsze powinny wzmacniać cel lekcji i że nie
powinny zakłócać nauczanych przez ciebie zasad ewangelii.

Porównania
Zbawiciel często zwracał się do znanych ziemskich przed-

miotów lub doświadczeń, aby pomóc swoim słuchaczom
w zrozumieniu zasad duchowych. Mówił o sobie jako o „chlebie
żywota” (Jan 6:35) i „dobrym pasterzu” (Jan 10:11, 14). Nauczał
swoich naśladowców, by szukali zagubionej owcy (zobacz
Mateusz 10:5–8) i karmili Jego owieczki (zobacz Jan 21:15–17).
Pan porównał królestwo niebieskie do skarbu, perły i sieci
rybackiej (zobacz Mateusz 13:44–48). Porównał wiarę do
nasionka gorczycy (zobacz Mateusz 17:20). Powiedział, że ludzi
poznaje się po ich owocach (zobacz Mateusz 7:15–20). W Jego
lekcjach wąska brama stała się drogą, wiodącą do życia wiecz-
nego (zobacz Mateusz 7:13–14), Jego uczniowie stali się ryba-
kami ludzi (zobacz Mateusz 4:18–19). Mówił o gromadzeniu
Jego ludu tak, jak kokosz gromadzi swoje pisklęta pod skrzydła
(zobacz Mateusz 23:37).

Wraz z praktyką i użyciem wyobraźni możesz znaleźć podo-
bieństwa ewangelii do znanych przedmiotów. Na przykład
modlitwa może być porównana do radia, błogosławieństwo
patriarchalne może być porównane do Liahony, a nadzieja do
promienia słońca przedzierającego się przez chmury. Możesz
dostrzec lekcje w doświadczeniach, jakie miałeś w pracy, w ruty-
nowych obowiązkach domowych lub w związkach z innymi
ludźmi (zobacz „Poszukiwanie lekcji w każdym miejscu”,
strony 22–23).

Starszy Packer zaproponował pewną formułę, odnajdującą
porównania:

jest jak 
Jak jest to pokazane poniżej, formuła ta może być używana

do nauczania o pokucie. Nienamacalna zasada pokuty staje
się bardziej jasna, kiedy porównamy ją do czegoś prostego i
znanego. Starszy Packer nauczał:

„Weźmy taki temat jak pokuta.
jest jak 

Jaki powszechnie znany każdemu przedmiot może być
porównany do pokuty? Prawdopodobnie użyjemy mydła.

jest jak 
(Teach Ye Diligently, 36–37; zobacz także stronę 34).

Inne przykłady porównania
Poniżej podana jest lista innych porównań, których możesz

użyć, kiedy nauczasz ewangelii:

Studiowanie pism świętych jest jak uczta.

Dzieci są jak skarby.

Wiara jest jak tarcza.

myd∏oPokuta

Pokuta

Pisma święte są jak tratwa ratunkowa na wzburzonych
wodach.

Grzech jest jak ruchome piaski.

Pomoce dydaktyczne
Podobnie jak porównywanie, pomoce dydaktyczne odnoszą

nienamacalne zasady do znanych przedmiotów materialnych.
Jednakże w tym przypadku, korzystasz z faktycznie istniejących
przedmiotów, a nie tylko mówisz o nich. Na przykład, aby
pomóc uczniom zrozumieć oczyszczające skutki pokuty, nau-
czyciel mógłby pokazać kostkę mydła, a nawet użyć ją, by zmyć
brud ze swych rąk.

Inne przykłady pomocy dydaktycznych
Następujące przykłady ilustrują, w jaki sposób korzystać

z pomocy dydaktycznych:

� Aby pokazać, że obrzędy i przymierza są nierozłączne,
pokaż monetę. Wówczas zapytaj, która strona monety jest
ważniejsza. (Żadna ze stron.) Zapytaj uczniów, czy mogą
oddzielić strony monety. Wówczas wyjaśnij, że obrzędy
i przymierza są nierozłączne tak, jak nierozłączne są te dwie
strony monety. Wskaż również, że obrzędy i przymierza
są konieczne, by wstąpić do obecności Boga tak, jak moneta
potrzebna jest czasami do wstępu na jakieś wydarzenia.

� Aby podkreślić, że każda osoba jest ważna, niech uczniowie
ułożą proste puzzle, z których zabrałeś jedną część. Kiedy
zapytają o brakujący element, daj go. Zapytaj, dlaczego
brakująca część jest ważna. Wówczas wyjaśnij, że każdy
kawałek puzzli jest jak członek rodziny lub klasy. Każda
osoba jest ważna.

� Aby zilustrować ważność ewangelii, pokaż mapę. Zapytaj,
dlaczego używamy map. Wówczas porównaj mapę do
ewangelii. Wyjaśnij, że podobnie jak mapa, ewangelia
Jezusa Chrystusa prowadzi nas. Pomaga nam pozostać
na ścieżce, która prowadzi do życia wiecznego z naszym
Ojcem Niebieskim.

� Aby nauczać o odżywianiu słowem Bożym po tym, jak
zostało ono zasadzone w naszych sercach (zobacz Alma
32:28–43), narysuj ilustracje dwóch roślin – jednej zdrowej,
na wilgotnej, dobrej glebie, a drugiej niezdrowej, na suchej,
słabej glebie.

Kiedy korzystać z porównań i pomocy dydaktycznych
Porównywania i pomoce dydaktyczne mogą być używane

na różne sposoby, ale są szczególnie pomocne, kiedy musisz:

� Przyciągnąć uwagę tych, których uczysz. Możesz skorzystać
z porównań i pomocy dydaktycznych, aby szybko wzbudzić
zainteresowanie, skupić uwagę uczniów i wprowadzić
temat lub zasadę lekcji.

� Zarysować lekcję. Możesz czasami budować całą lekcję
wokół porównania lub pomocy dydaktycznej.
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� Zakończyć, podsumować i zachęcić. Po nauczaniu jakiejś
zasady ewangelii, możesz użyć porównania lub pomocy
dydaktycznej, aby podsumować to, co było dyskutowane
oraz aby skłonić tych, których uczysz, do poczynienia
wartych zachodu zmian w ich życiu.

PRACA W GRUPACH
Praca w grupach to zajęcia, w czasie których uczniowie

podzieleni są na małe grupki dyskusyjne. Grupy rozmawiają
na zadane tematy, a później dzielą się swoimi pomysłami
z innymi. Możesz wykorzystać pracę w grupach, aby dużej licz-
bie osób dać możliwość udziału w lekcji. Osoby, które zazwyczaj
wahają się, czy brać udział w zajęciach, mogą dzielić się pomys-
łami w małych grupach tak, że nie będą wypowiadali się przed
całą klasą. Pomoże to im spostrzec, że ich pomysły są ważne
dla innych.

Czasami grupy mogą dzielić się swoimi pomysłami, wyko-
nując plakaty, wykresy lub rysunki. Na przykład, możesz
poprosić ich, aby narysowali różne części tej samej opowieści
z pisma świętego lub rzeczy, za które są wdzięczni.

Przykład pracy w grupach
Na lekcji o przygotowywaniu się do służenia na pełnoeta-

towej misji, instruktor kworum starszych może podzielić
członków kworum na pięć grup i wyznaczyć każdej grupie
zdanie sprawozdania z jednego z następujących pytań:

� Co mogą zrobić młodzi mężczyźni, aby przygotować się do
służenia na pełnoetatowej misji?

� Co mogą zrobić ojcowie, aby pomóc swoim synom przygo-
tować się do służenia na pełnoetatowej misji?

� Co mogą zrobić nauczyciele domowi, aby pomóc chłopcom
i młodym mężczyznom przygotować się do służenia na
pełnoetatowej misji?

� Co mogą zrobić doradcy w Kapłaństwie Aarona, aby pomóc
młodym mężczyznom przygotować się do służenia na
pełnoetatowej misji?

� Co mogą zrobić dorośli, aby przygotować się do służenia
na pełnoetatowej misji?

Możesz wykorzystać ten sam wzór, aby rozwinąć inne
tematy do pracy w grupach.

W jaki sposób prowadzić pracę w grupach
Następujące kroki pokazują, w jaki sposób poprowadzić

pracę w grupach. Kiedy planujesz poprowadzenie pracy
w grupach, rozważ, ile potrzeba czasu na każdy z tych kroków.
Upewnij się, że całe zajęcie nie pochłonie zbyt dużo czasu
lekcyjnego.

1. Podziel klasę na grupy liczące co najmniej trzy osoby.
(Lub możesz po prostu poprosić każdego ucznia, by
odwrócił się do osoby siedzącej obok na szybką dyskusję.

Jeśli wybierzesz to podejście, będziesz musiał przystosować
kroki od 2 do 6.)

2. Wybierz przywódcę każdej grupy lub niech grupy same
wybiorą swojego przywódcę. Wyznacz również pisarza
każdej grupy. Daj mu kartkę i długopis lub ołówek. Pisarz
wypisuje odpowiedzi swojej grupy w czasie dyskusji. Przy-
wódca podtrzymuje dyskusję, a później zdaje sprawozdanie
klasie z pomysłów swojej grupy. (Jeśli prowadzisz taki
rodzaj pracy w grupach, w której każda grupa rysuje obrazki,
daj każdej z nich materiały, których potrzebują, takie jak
papier, ołówki i kredki.)

3. Wyznacz każdej grupie temat, który odnosi się do lekcji.
Możesz poprosić wszystkie grupy, aby przedyskutowały
ten sam temat lub możesz wyznaczyć każdej grupie inny
temat. Pomocne może być przekazanie każdej grupie kartki
z napisanym na niej tematem.

4. Daj grupom czas na przedyskutowanie swoich tematów.
Upewnij się, że zajmują się zadaniem. Uprzedź ich na minutę
lub dwie przed zakończeniem czasu.

5. Poproś przywódcę każdej grupy, aby przedstawił pomysły,
wypływające z dyskusji w grupie. (Jeśli wszystkie grupy
dyskutowały na ten sam temat, niech przywódcy grupy po
kolei dzielą się po jednym pomyśle. W innym wypadku,
pierwsze grupa może podzielić się tyloma pomysłami, że
innym pozostanie niewiele do powiedzenia.)

6. Podsumuj prezentacje, upewniając się, że temat został
wystarczająco przedyskutowany. Upewnij się, że uczniowie
rozumieją, w jaki sposób dyskusje odnoszą się do nauczanych
przez ciebie zasad ewangelii.

PRACE PISEMNE
Prace pisemne dostarczają pisemnych zajęć, które poma-

gają uczniom ocenić ich zrozumienie jakiejś zasady ewangelii,
poznać nowe informacje lub przejrzeć kluczowe koncepcje.
Możesz przygotować prace pisemne w celu wprowadzenia,
podkreślenia lub powtórzenia ważnych części lekcji. Prace
pisemne mogą również być przypomnieniem lekcji dla tych,
których uczysz, które mogą zabrać do domu i podzielić się
ze swoimi rodzinami.

Przykłady pracy pisemnej

Ocenianie poprzez pracę pisemną
Możesz użyć pracy pisemnej, aby pomóc ludziom w ocenie

tego, w jaki sposób dana zasada ewangelii jest obecnie częścią
ich życia i odkryć obszary, na których mogą się doskonalić.
Na początku lekcji wykorzystaj kartki z pracą pisemną podobne
do poniższej. Wyjaśnij, że jeśli ktoś odpowie nie na jakiekol-
wiek z pytań, lekcja ta pomoże mu zrozumieć, w jaki sposób
lepiej żyć według tej zasady i zaproponuje jeden lub dwa
sposoby udoskonalenia tego obszaru.
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Jakiego rodzaju przykładem jestem?

Tak Nie
� � Czy z szacunkiem słucham opinii innych?
� � Czy zawsze mówię pozytywnie o innych?
� � Czy członków rodziny traktuję z miłością?
� � Czy jestem uczciwy w swojej pracy?
� � Czy jestem dobrym kumplem?
� � Czy mój język jest przyzwoity i czysty?
� � Czy mój wygląd jest schludny i czysty?
� � Czy przestrzegam przykazań?
� � Czy regularnie czytam pisma święte?
� � Czy z radością pomagam innym?
� � Czy oglądam tylko zdrowe filmy i programy

telewizyjne?
� � Czy czytam tylko wzniosłe książki lub

czasopisma?
� � Czy jestem bezinteresowny, używając swego

czasu i talentów?
� � Czy jestem niezależny?

Dopasowywanie
Wypisz imiona różnych proroków w jednej kolumnie,

a w drugiej wypisz to, z czego są oni znani. Niech uczniowie
dopasują proroków do wydarzeń, jak pokazano to poniżej.

Możesz poprosić uczniów, aby dopasowali numery do
tematów z ewangelii. Na przykład, mogą dopasować zasady
wiary do odpowiednich numerów lub mogą dopasować
obowiązki kapłaństwa do odpowiednich urzędów kapłaństwa.

Chronologia
Przygotuj kartkę z pracą pisemną, na której wypisanych jest

kilka faktów historycznych lub części z historii z pisma świę-
tego. Niech uczniowie ponumerują je we właściwej kolejności.
Na przykład:

Chrystus odwiedza Nefitów. (3)
Umiera Mormon. (4)
Lehi opuszcza Jerozolimę. (2)
Rozkwit cywilizacji Jeredów. (1)
Józef Smith otrzymuje złote płyty. (5)

Wypełnianie pustych miejsc
Przygotuj zdania, w których brakuje kilku słów. Niech

uczniowie wypełnią puste miejsca właściwymi słowami.
Dostarcz klucz do odpowiedzi w pomieszanej kolejności. Na
przykład:

Lehi Poprowadził 2.000 młodych wojowników
Nefi Streścił Księgę Mormona
Helaman Wyprowadził swoją rodzinę z Jerozolimy
Mormon Ukrył złote płyty na Wzgórzu

Kumorah
Moroni Zdobył mosiężne płyty od Labana

„A jeśli _______ z was brak _______ , niech  _______ Boga,
który _______ _______ chętnie i bez _______ , a będzie
_______ _______” (List Jakuba 1:5).

Odpowiedzi: wypominania, dana, komu, wszystkich, mu,
mądrości, obdarza, prosi

Zastosowanie fragmentu z pisma świętego
Możesz wykorzystać kartki z pracą pisemną, aby powtórzyć

i zastosować materiał z bieżącej i poprzedniej lekcji. Wybierz
kilka fragmentów z pism świętych, które odnoszą się do
ostatnio studiowanych tematów ewangelii. Przejrzyj pisma
święte z tymi, których uczysz, upewniając się, że je rozumieją.
Następnie napisz odsyłacze z pisma świętego na tablicy.
Zaprezentuj krótkie studium przypadku (zobacz „Studium
przypadku”, na stronie 179). Poproś tych, których uczysz, aby
wybrali co najmniej jeden z fragmentów z pism świętych i
zastosowali go do studium przypadku. Daj każdej osobie kartkę
i długopis lub ołówek. Niech uczniowie zapiszą fragment lub
fragmenty, które wybrali, niech napiszą, czego uczą te frag-
menty oraz w jaki sposób mają zastosowanie do tego studium
przypadku.

Rozsypywanka
Rozsypywanki mogą być używane na różne sposoby. Na

przykład:

� Rozsyp litery w słowach. Niech uczniowie pozbierają je
w całe słowo. Następująca praca pisemna zawiera rozsypane
słowa, związane z umiejętnościami, jakich potrzebują
misjonarze:

AĆTISDUOW (Studiować) ĆZSY (Szyć)
WATOOGĆ (Gotować) ETUDŻB (Budżet)
ASPROWĆA (Prasować) CZUĆY (Uczyć)
ĆĆCZIWY (Ćwiczyć) YNIAMER (Maniery)
DEŚIAWWOCT (Świadectwo) STOYCZŚĆ (Czystość)

� Rozsyp słowa, a uczniowie niech je zbiorą w całe wyrażenie,
fragment z pisma świętego, tytuł pieśni lub zasadę wiary.
Na przykład:

bądź zawsze Ty mną ze („Ty zawsze ze mną bądź” [Hymny,
oraz pieśni dla dzieci, str. 24]).

uczynię nakazał pójdę co i Pan („Pójdę i uczynię, co Pan
nakazał” [1 Nefi 3:7].)

Wskazówki odnośnie tworzenia i używania
prac pisemnych
� Informacje i idee z podręczników lekcyjnych oraz czasopism

kościelnych mogą być przystosowane do interesujących
prac pisemnych.

� Prace pisemne powinny pasować do wieku uczniów.
Powinny pouczać i sprawiać radość. Nie powinny być zbyt
trudne.
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� Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub klasa może
być podzielona na małe grupy i każda grupa pracowałaby
na jednej kartce. Informacja z kartki z pracą pisemną
może być zapisana na tablicy, a klasa może ją uzupełniać
wspólnie.

� Miej wystarczającą ilość ołówków lub długopisów dla
wszystkich uczniów.

� Prace pisemne nie powinny zabierać dużo czasu. Jednakże
powinieneś dać członkom klasy wystarczającą ilość czasu
na uzupełnienie ich.

� Po tym, jak dasz każdemu określoną ilość czasu na zakoń-
czenie pracy pisemnej, przejrzyj odpowiedzi.

� Pomóż w tym, aby każdy czuł, iż odniósł sukces w wypeł-
nianiu swojej pracy pisemnej. Pomóż każdemu, kto zdaje
się mieć kłopoty.

PROJEKTORY (zobacz także TABLICA)
Projektory, które są dostępne w niektórych bibliotekach

domu spotkań, są to urządzenia, które powiększają i wyświet-
lają przygotowane wizerunki na ekranie lub na ścianie. Mogą
być wykorzystane jako alternatywa dla tablicy. Jest to szcze-
gólnie pomocne, jeśli klasa jest zbyt duża, co uniemożliwia
każdemu zobaczenie tego, co jest na tablicy. Jeśli w twojej
bibliotece domu spotkań jest projektor, zapytaj bibliotekarza
domu spotkań, w jaki sposób on działa.

PRZEDSTAWIENIA
W czasie przedstawień osoby odgrywają historię. Ci, których

uczysz, mogą zyskać większe zrozumienie zasad ewangelii
dzięki przedstawieniu opowieści z pism świętych, historii
Kościoła lub z czasopism kościelnych.

Rodzaje przedstawień
Istnieją różne rodzaje przedstawień. Na przykład, możesz:

� Przeczytać opowieść (lub niech przeczyta ją ktoś inny),
podczas gdy uczestnicy po cichu ją odgrywają.

� Zrelacjonować opowieść, a następnie niech uczestnicy
odegrają ją z użyciem słów lub bez nich. Małe dzieci często
cieszą się z odgrywania historii kilka razy, za każdym
razem odgrywając role innych osób.

� Przygotować wcześniej dla uczestników skrypty, aby
przeczytali role w klasie.

� Niech niektórzy uczestnicy po cichu odgrywają znaną
historię, a inni niech odgadną, która historia była przedsta-
wiana.

� Przeprowadź wywiad z osobą grającą kogoś z pism świętych
lub z historii Kościoła. Na przykład, możesz poprosić
kogoś, aby zagrał rolę Seta, jednego z synów Noego. Możesz
zapytać osobę grającą Seta, aby powiedziała ci o głoszeniu
przez Noego, o potopie, arce oraz dniu, w którym Noe i

jego rodzina mogli znów zejść na ląd. (Jeśli planujesz prze-
prowadzić taki „wywiad”, powinieneś porozmawiać wcześ-
niej z wyznaczoną osobą, by powiedzieć jej, jakie zadasz
pytania.)

W jaki sposób przygotować i poprowadzić
przedstawienie

Bez względu na to, w jaki sposób poprowadzone są przed-
stawienia, powinny w jasny sposób odnosić się do lekcji.
Powinny pomóc uczniom w zapamiętaniu zasad ewangelii.
Powinny przekazywać przesłania, które są proste i bezpo-
średnie. Nie powinny umniejszać świętości wydarzeń z pism
świętych i historii.

Proste kostiumy takie, jak szaty i nakrycia głowy, mogą
sprawić, że przedstawienia będą bardziej interesujące,
szczególnie dla dzieci. Możesz również uznać za pomocne
wykorzystanie plakietek z imionami, aby zidentyfikować
osoby, grane przez uczestników.

Niektórzy uczniowie mogą być niechętni do odgrywania
ról osób z pism świętych lub historii Kościoła. Możesz znaleźć
jakieś sposoby na to, by ci uczniowie brali udział w przedsta-
wieniach. Na przykład, niektóre małe dzieci mogą być bardziej
swobodne, kiedy udają zwierzęta. Mogą również cieszyć się
z naśladowania dźwięków takich, jak szum wiatru lub odgłos
biegnących stóp. Jeśli niektóre osoby nie chcą brać udziału,
nie zmuszaj ich do tego.

Aby poprowadzić przedstawienie:

1. Poproś ochotników do udziału w przedstawieniu. Przydziel
im role.

2. Pomóż uczestnikom zrozumieć historię, którą zamierzają
przedstawić oraz osoby, które będą portretować.

3. W czasie przedstawienia pomóż uczestnikom z ich rolami,
jeśli zaistnieje taka potrzeba. Mogą potrzebować podpo-
wiedzi w czasie gry. Jeśli uczysz małe dzieci, możesz zechcieć
zadać pytania, aby podpowiedzieć im, takie jak: „Co zaraz
zrobisz?” lub „Co teraz powiesz?”

Przedstawienia nie powinny zabrać całego czasu lekcyjnego.
Upewnij się, że pozostawisz wystarczającą ilość czasu na końcu
przedstawienia, by zapytać uczestników, czego się nauczyli.
Pomóż im odnieść przesłanie przedstawienia do lekcji i ich życia.

Ostrzeżenia dotyczące portretowania Boskiej Trójcy
w przedstawieniach

„Bóg Ojciec i Duch Święty mają nie być portretowani na
spotkaniach, w przedstawieniach, czy musicalach.

Jeśli przedstawiany jest Zbawiciel, musi być to zrobione
w sposób najbardziej oddający cześć i godność. Do tej roli mogą
być brane pod uwagę tylko osoby o zdrowym charakterze oso-
bistym. Jedynie fragmenty z pism świętych, wypowiedziane
przez Zbawiciela, powinny być wypowiadane przez osobę
grającą Go. Osoba grająca Zbawiciela nie powinna śpiewać lub
tańczyć.
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Po skończonym przedstawieniu, osoba ta nie powinna nosić
kostiumu w foyer lub gdzieś indziej. Powinna natychmiast
przebrać się w ubranie, w którym przyszła.

Zbawiciel nie powinien być przedstawiany przez dzieci,
poza scenką z narodzenia Chrystusa” (Kościelny podręcznik
instrukcji, Część 2: Przywódcy kapłaństwa i organizacji
pomocniczych [1998], 278).

Możesz zechcieć poprosić narratora, aby przeczytał z pism
świętych słowa, wypowiedziane przez Zbawiciela.

PRZEMAWIAJĄCY GOŚCIE
Czasami możesz zechcieć na część lekcji zaprosić gości,

którzy będą przemawiać do tych, których uczysz. Na przykład,
doradca w Kapłaństwie Aarona może zaprosić misjonarza,
który powrócił już ze swojej misji, aby porozmawiał z młodymi
mężczyznami o tym, w jaki sposób mogą przygotować się do
służby misjonarskiej.

W jaki sposób pracować z przemawiającymi gośćmi
Musisz poprosić swojego biskupa o zgodę, zanim zaprosisz

przemawiającego gościa, który nie jest członkiem zboru
(zobacz Kościelny podręcznik instrukcji, Część 2: Przywódcy
kapłaństwa i organizacji pomocniczych [1998], 325). Kiedy
otrzymasz zgodę swojego biskupa, postępuj według podanych
kroków:

1. Wcześniej zaproś przemawiającego gościa. Poinformuj go
o temacie lekcji, grupie wiekowej osób w klasie, co myślisz
na temat tego, czego członkowie klasy powinni dowiedzieć
się z prezentacji oraz ilość czasu, jaki powinien zarezer-
wować. Daj przemawiającemu kopię lekcji z podręcznika.

2. Jeśli masz zamiar zadać gościowi pytania, przygotuj listę
pytań, które zadasz. Daj gościowi kopię listy pytań.

3. Przedstaw gościa, zanim zacznie przemawiać w klasie.

PRZYKŁADY
Wyobraź sobie tłumaczenie zaznaczania w pismach świę-

tych ludziom, którzy nigdy nie widzieli, jak inni zaznaczają
w pismach świętych. Trudno byłoby im zrozumieć, gdybyś
próbował im to wytłumaczyć jedynie za pomocą słów. Ale
prawdopodobnie bez trudu pojęliby to, gdybyś pokazał im
przykłady zaznaczonych stron w swoich pismach świętych.
Wyobraź sobie tłumaczenie dzieciom dziesięciny, jeśli one nie
rozumieją znaczenia terminu jedna dziesiąta. Zrozumiałyby
dziesięcinę w prostszy sposób, gdybyś pokazał im przykład,
rozkładając 10 monet na stole i wkładając jedną do koperty na
dziesięcinę.

Jako nauczyciel ewangelii, często możesz spotykać się
z wyzwaniem, by pomóc innym zrozumieć coś, czego wcześniej
nie rozumieli zbyt dobrze. Jednym ze sposobów osiągnięcia
tego jest użycie przykładów. Ważne jest wypowiedzenie zasad
oraz wyjaśnienie, w jaki sposób je zastosować, ale nauczanie

będzie zazwyczaj bardziej skuteczne, kiedy również użyjesz
przykładów.

Powinieneś często podawać przykłady w czasie lekcji,
aby upewnić się, że uczniowie rozumieją, czego nauczasz. Na
stronie 73 tej książki znajduje się historia pewnego nauczy-
ciela, który powinien użyć przykładu na lekcji w Organizacji
Dzieci na temat objawienia. Z uwagą przedstawił lekcję, użył
różnych skutecznych metod. Przy końcu lekcji nauczyciel zadał
pytanie powtórkowe: „Kto ma upoważnienie do otrzymania
objawienia dla Kościoła?” Wszystkie dzieci podniosły swe
ręce. Wszystkie znały odpowiedź: Prezydent Kościoła. Ale nau-
czyciel wówczas niemal przypadkiem odkrył, że uczniowie
nie wiedzieli, co znaczy słowo objawienie. Gdyby podał kilka
prostych przykładów na początku lekcji, takich jak osobiste
doświadczenie, w którym prowadzony był przez Ducha Świę-
tego lub opowieść o Panu, przemawiającym do Józefa Smitha
w Pierwszej Wizji, bardzo zmieniłoby to lekcję.

W jaki sposób korzystać z przykładów
Istnieje wiele sposobów przedstawiania przykładów. Ważne

jest to, byś użył przykładów, które pomogą uczniom lepiej
zrozumieć to, czego uczysz. Oto pewne pomysły.

Znane przykłady nieznanych idei
Jeśli omawiasz pojęcie, które jest nieznane tym, których

uczysz, możesz podać pewne znane przykłady, pomagające im
w zrozumieniu. Na przykład, jeśli mówisz o obrzędach kapłań-
stwa, możesz powiedzieć: „Chrzest, sakrament i małżeństwo
zawarte w świątyni na wieczność są przykładami obrzędów
kapłaństwa”. Jeśli odnosisz się do proroków, możesz powie-
dzieć: „Adam, Abraham i Mojżesz byli prorokami w czasach
starożytnych. Niektóre przykłady proroków w dniach ostatnich
to Józef Smith, David O. McKay, Ezra Taft Benson i Gordon
B. Hinckley.”

Mogą pojawić się trudności w przedstawianiu nienamacal-
nych pojęć takich, jak wiara, odpuszczenie grzechów lub odku-
pienie. Często lepiej jest nauczać takich pojęć wraz z historiami,
porównaniami lub pomocami dydaktycznymi (zobacz
„Porównywanie i pomoce dydaktyczne”, strony 171–173).

Przykłady, które pokazują umiejętności
Często najlepszym sposobem nauczenia jakiejś umie-

jętności jest pokazanie, w jaki sposób coś się wykonuje.
Na przykład:

� Pomóż innym nauczyć się, w jaki sposób przygotować
lekcję, dzieląc się szkicem lekcji, jaki przygotowałeś.

� Zamiast po prostu mówić innym o pomocach do studio-
wania, jakie dostępne są w ich pismach świętych i tłumaczyć
im, w jaki sposób używać ich, niech otworzą swe pisma
święte na indeksie, przypisach i innych pomocach. Wówczas
pokaż, w jaki sposób z nich korzystać.
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Wyznacz każdej osobie werset do nauczenia się na pamięć.
W czasie następnej lekcji, niech każda osoba wyrecytuje po kolei
swoją część.

W jaki sposób poprowadzić recytację
� Wybierz materiał, który wesprze temat lekcji. Odpowie-

dnie materiały można znaleźć w pismach świętych, podrę-
cznikach wydanych przez Kościół oraz w czasopismach
kościelnych.

� Podziel materiał na części. Przydziel części uczestnikom.
Daj każdemu uczestnikowi rolę osoby lub narratora.
Upewnij się, że uczestnicy mają wystarczającą ilość czasu
na przestudiowanie swoich ról.

� Jeśli teatr czytających będzie odbywał się przed publicz-
nością, niech uczestnicy poćwiczą czytanie materiału.
Upewnij się, że mówią wyraźnie i zmieniają ton i prędkość
głosu, w zależności od znaczenia przesłania.

RUCHOME OBRAZKI
Jak jest to pokazane poniżej, pudełko z ruchomymi obraz-

kami jest to pojemnik, służący do pokazywania obrazków,
które zostały połączone razem w rolkę. To narzędzie nauczania
dostarcza dzieciom zabawnego sposobu przejrzenia ilustracji,
szczególnie, jeśli one same je narysowały.

Ruchome obrazki mogą być używane po to, aby zilustrować
różne aspekty jakiejś zasady ewangelii, takie jak różne sposoby
zachowywania Sabatu dniem świętym. Mogą być również
wykorzystane, by pokazać historię z pism świętych lub historii
Kościoła.

W jaki sposób przygotować pudełko z ruchomymi
obrazkami
1. Wytnij otwór na boku dużego pudełka lub w kartonie.

Otwór powinien być tak duży, aby widoczny był tylko jeden
obrazek.

2. Utnij dwa patyki o długości około 15 centymetrów, dłuższe
od szerokości pudełka. Możesz użyć rączek od szczotek lub
tub z papierowych ręczników.

3. Wytnij dwie dziury na patyki po każdej stronie pudełka,
jak pokazano to na ilustracji na stronie 177.

Cz¢Âå f :  METODY NAUCZANIA

Przykłady, które pokazują zasady
Niektóre zasady można pokazać. Następująca historia

pokazuje, w jaki sposób nauczyciel Organizacji Dzieci pokazał
zasadę dzielenia się:

„Pewna nauczycielka grupy trzylatków w Organizacji Dzieci
pokrótce powiedziała o dzieleniu się, a później opowiedziała
dwie krótkie historie o dzieciach, które się dzieliły. Wówczas
rozłożyła gazetę na podłodze i dała każdemu dziecku kulkę gliny.
Zauważyła, że jej kulka była dużo mniejsza niż kulki każdego
z dzieci i poprosiła każde dziecko, by po kolei podzieliły się
z nią. Na początku dzieci były niechętne, ale kiedy zobaczyły
jej gotowość dzielenia się z nimi, zaczęły czerpać radość z dzie-
lenia się – nie tylko ze swoją nauczycielką, ale ze sobą nawzajem.
Lekcja pozwoliła dzieciom nie tylko zdefiniować pojęcie
dzielenia się, ale także doświadczyć uczucia, które było częścią
nauki o dzieleniu się” (Janelle Lysenko, „Tools for Teaching
Tots”, Ensign, marz. 1987, 71).

Historie, które podają przykłady ludzi, żyjących według
zasad ewangelii

Niektóre zasady takie, jak wiara, miłość, lojalność i pokuta,
nie mogą być pokazane, ponieważ odnoszą się do dziedziny
duchowej, której nie możemy zobaczyć. Lecz wraz z historiami
możesz podzielić się przykładami ludzi, którzy żyją według
tych zasad. Na przykład, możesz wykorzystać historię o Józefie
z Egiptu, uciekającym przed żoną Potyfara, by nauczać o wier-
ności. Możesz uczyć o lojalności, opowiadając historię Johna
Tylora i Willarda Richardsa, którzy dobrowolnie ryzykowali swe
życie, aby pozostać w więzieniu Carthage wraz z Prorokiem
Józefem Smithem i jego bratem, Hyrumem. Możesz również
podzielić się osobistym doświadczeniem. Historie fikcyjne,
włączając w to przypowieści, mogą dostarczyć przykładów
tego, w jaki sposób żyć według zasad ewangelii. (Po wskazówki
i propozycje korzystania z historii, zobacz „Historie”,
strony 162–164.)

PYTANIA
Zobacz „Nauczanie z wykorzystaniem pytań”, strony 68–70.

RECYTACJE (zobacz także CZYTANIE CHÓREM;
TEATR CZYTAJĄCYCH)

W recytacjach uczestnicy powtarzają materiał, który zazwy-
czaj znają na pamięć. Recytacja może mieć miejsce w klasie
lub może być wykonywana przed publicznością.

Możesz wykorzystać tę metodę, aby przedstawić opowieści
z pisma świętego, historie, wiersze i inną informację. Możesz
również wykorzystać tę metodę jako część programu specjalnego
na święta lub szczególne wydarzenia.

Przykład recytacji
Temat: Dziesięcioro Przykazań

Procedura: W niedzielę przed lekcją na temat przestrzegania
przykazań, daj każdej osobie kopię Dziesięciorga Przykazań.
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4. Przełóż patyki przez dziury.

5. Daj każdemu dziecku kartkę i ołówki lub kredki. Niech
każde dziecko narysuje różne aspekty danej zasady ewan-
gelii lub różne fragmenty historii. Kiedy obrazki są naryso-
wane, sklej razem obrazki we właściwej kolejności tak, aby
formowały pojedynczy zwój. Lub możesz poprosić dzieci,
aby narysowały różne sekwencje na długim kawałku papieru.

6. Przymocuj końce zwojów do patyków.

Dzieci mogą używać małych pudełek, ołówków i długiego
paska papieru, aby zrobić własne pudełko z ruchomymi
obrazkami.

STACJE
Stacje są to miejsca, gdzie różni nauczyciele prowadzą

zajęcia uczące. Uczniowie podzieleni są na równe grupy i prze-
mieszczają się między stacjami. W każdej stacji jakaś osoba
prowadzi zajęcie uczące i pozostaje na tym obszarze, aby podać
te same informacje lub coś zademonstrować każdej grupie,
która podchodzi do danej stacji.

Ty lub przywódca każdej stacji powinniście śledzić czas,
aby upewnić się, że każda grupa spędza tę samą ilość czasu na
każdym zajęciu uczącym. Możesz zechcieć grać muzykę, aby
wskazać, kiedy jest czas na to, aby grupy przeszły do następnej
stacji. Zarezerwuj czas na podsumowanie doświadczenia
z całą klasą.

Przykłady stacji
� Pokazuj przedmioty, które odnoszą się do pewnego tematu,

a inni niech wyjaśniają znaczenie przedmiotów. Na przy-
kład, możesz zorganizować stacje związane z produktami
wykonanymi w domu i przechowywaniem żywności,
przechowywaniem wody, zapasami paliwa i apteczką.

� Niech nauczyciele przy różnych stacjach przedyskutują
aspekty związków rodzinnych, takich jak rola rodziców,
dyscyplina lub komunikowanie się.

� Niech ktoś przy każdej stacji portretuje różne osoby z pism
świętych. Niech każda osoba przedyskutuje, w jaki sposób
portretowana osoba jest przykładem kogoś, kto wiernie żyje
według ewangelii.

� Niech każda stacja zawiera proste materiały artystyczne,
gry lub zajęcia dla małych dzieci.

STOJĄCE FIGURKI PAPIEROWE (zobacz także
DIORAMY)

Nauczyciele mogą wykorzystać stojące figurki papierowe,
aby pomóc w opowiadaniu historii lub ilustrowaniu zasady
na lekcji.

W jaki sposób wykonać stojącą figurkę papierową
1. Złóż kawałek grubego papieru na połowę.

2. Mając złożoną stronę na górze, narysuj na papierze figurkę.
Upewnij się, że wizerunek zajmuje przestrzeń aż do zagięcia.
Wówczas możesz zechcieć, aby członkowie rodziny lub
członkowie klasy pokolorowali i udekorowali figurkę.

3. Wytnij figurkę, upewniając się, że nie tniesz wzdłuż zagięcia,
gdzie jest jeszcze wizerunek.

STROFY Z WYKORZYSTANIEM RUCHU
Małe dzieci lubią wierszyki i piosenki, które wymagają

prostego działania. Takie wierszyki i piosenki często zwane są
strofami z wykorzystaniem ruchu. Możesz korzystać z tych
strof, aby pomóc dzieciom uczyć się zasad ewangelii. Możesz
również korzystać z nich, aby pomóc dzieciom czuć się mile
widzianymi na początku lekcji, gotowymi do modlitwy lub
przygotowanymi do udziału w lekcji.

Pomocne jest posiadanie kilku strof z wykorzystaniem
ruchu, by użyć ich, kiedykolwiek widzisz potrzebę zmiany
tempa lekcji lub zaangażowania dzieci w jakieś zajęcie.

Pomysły strof z wykorzystaniem ruchu znajdują się w nie-
których podręcznikach lekcyjnych Organizacji Dzieci i niektó-
rych wydaniach Liahony, w części dla dzieci. Możesz stworzyć
własne strofy z wykorzystaniem ruchu, dodając proste działania
do wierszyków i piosenek.

Przykład strofy z wykorzystaniem ruchu
Następującej strofy z wykorzystaniem ruchu można użyć

do tego, aby nauczyć dzieci wdzięczności za stworzenia Boże.
Zaczerpnięta jest ona z pieśni Organizacji Dzieci „Taki piękny
jest świat” (Children’s Songbook, 235).

Świat jest okrągły i taki wielki,
[zrób z rąk duże koło]

A wszystko na nim stworzył Bóg:
Gwiazdy świecące przez całą noc,

[podnieś ręce do góry i poruszaj palcami]
Słońce w dzień tak ciepłe i tak jasne.

[zrób rękoma duże koło]
Świat jest okrągły i taki wielki.
Bóg kocha nas wszystkich; błogosławi nam bardzo.

[obejmij się rękoma].

W jaki sposób uczyć strof z wykorzystaniem ruchu
Zanim będziesz nauczał strof z wykorzystaniem ruchu,

sam naucz się na pamięć słów i ruchów. Aby uczyć strof
z wykorzystaniem ruchu:

NIE PRZECINAJ

NIE PRZECINAJ
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1. Powiedz słowa i pokaż dzieciom ruchy. Rób to wolno i
wyolbrzymiaj ruchy. Pomoże to dzieciom zrozumieć słowa
i działania.

2. Zaproś dzieci, by przyłączyły się do ciebie.

3. Jeśli dzieciom podoba się strofa z wykorzystaniem ruchu,
powtórz ją. Jeśli stają się niespokojne, skróć zajęcie. Jeśli
strofa z wykorzystaniem ruchu jest zbyt długa, możesz
zechcieć pomóc dzieciom wykonywać ruchy, podczas gdy
ty będziesz sam mówił słowa.

Czasami możesz zechcieć użyć ilustracji, które pomogą
zaprezentować strofę z wykorzystaniem ruchu. Pomocne mogą
być ilustracje z zestawu Ewangelia w malarstwie, podręczników
lekcyjnych wydanych przez Kościół oraz czasopism kościelnych.
Możesz zechcieć rozważyć użycie zestawu wycinanek pomocy
wizualnych Organizacji Dzieci (dostępnych przez Church
Materials Catalog).

Niektóre dzieci mogą nie brać udziału w strofach z wyko-
rzystaniem ruchu, ale będą cieszyły się patrząc, jak inne dzieci
wykonują ruchy. Przyłączą się do grupy, kiedy będą na to
gotowe.

STUDIUM PRZYPADKU
Studium przypadku są to bliskie życiu sytuacje, które pobu-

dzają uczniów do rozważania lub dyskutowania na temat
tego, co mogliby zrobić w podobnych sytuacjach. Może pomóc
pokazać, w jaki sposób zasady ewangelii mają zastosowanie
w codziennym życiu. Możesz wykorzystać studium przypadku,
aby zachęcić do dyskusji, podkreślić główną zasadę lekcji lub
podsumować lekcję.

Studium przypadku może być oparte na autentycznych
historiach lub sytuacjach fikcyjnych, ale realistycznych. Jeśli
korzystasz ze studium przypadku, który oparty jest na praw-
dziwej historii, możesz zechcieć podzielić się zakończeniem
historii w jakimś momencie lekcji.

Przykłady studium przypadku
Poniżej znajdują się cztery przykłady studium przypadku

wraz z pytaniami do dyskusji.

Uprzejme traktowanie innych
Cały ranek bawisz się z kilkoma swoimi przyjaciółmi

w sąsiedztwie i mieliście z tego dużo zabawy. Jakaś dziewczynka,
która odwiedziła rodzinę po drugiej strony ulicy, wyszła
na zewnątrz i wygląda tak, jakby chciała się bawić z wami.

� Co powinieneś zrobić?

Płacenie pełnej dziesięciny
Pod koniec grudnia Brat i Siostra Jones przeglądają swe

miesięczne finanse. Zdają sobie sprawę, że nie mogą zapłacić
wszystkich swoich rachunków, jeśli zapłacą dziesięcinę.

� Co byś zrobił, gdybyś był na ich miejscu?

Dzielenie się ewangelią
Od miesięcy planowałeś udać się do świątyni wraz z innymi

młodymi mężczyznami i kobietami w zborze, aby dokonać

chrztów za zmarłych. Pewien przyjaciel, który nie jest członkiem
Kościoła, zaprasza ciebie na przyjęcie tego samego wieczoru.
Mówisz, że nie możesz iść na przyjęcie, a twój przyjaciel pyta
cię, co będziesz wtedy robić.

� W jaki sposób byś zareagował?

Podejmowanie właściwych decyzji
Jakiś przyjaciel zaprosił cię na film, o którym wiesz, że jest

niewłaściwy.

� Co mógłbyś zrobić, aby nie przyjąć zaproszenia?

W jaki sposób tworzyć studium przypadku
Niektóre lekcje w podręcznikach wydawanych przez Kościół

zawierają historie, które mogą być użyte jako studium przy-
padku. Jednakże czasami możesz zechcieć stworzyć własne
studium przypadku. Aby stworzyć własne studium przypadku,
podążaj według następujących kroków:

1. Pamiętaj o zasadach, które przygotowujesz do nauczania.
Wówczas pomyśl o sytuacjach, które odnoszą się do tych
zasad i które mają zastosowanie do grupy wiekowej, którą
uczysz.

2. Przygotuj się do przedstawienia realistycznej sytuacji i
w sposób, który wywoła myśli i dyskusję (zobacz „Prowa-
dzenie dyskusji”, strony 63–65; „Nauczanie z wykorzysta-
niem pytań”, strony 68–70; „Historie”, strony 162–164).

3. Rozważ, co możesz powiedzieć lub zrobić, aby wzmocnić
zasady po dyskusji.

ŚPIEWANIE HISTORII
Zobacz „Muzyka z narracją (Śpiewanie historii)”,

strony 167–168.

TABLICA
Tablica jest jednym z najprostszych i najłatwiejszych

narzędzi, służących do nauczania. Możesz skorzystać z tablicy,
aby:

� Podkreślić kluczowe fakty i pomysły i pomóc uczniom
w zapamiętaniu ich.

� Uznać pomysły uczniów przez zapisanie ich.

� Prowadzić dyskusję przez zapisanie pytań i wypisywanie
odpowiedzi uczniów. Na przykład:

KIEDY MODLIMY SI¢

Dzi´kujemy Ojcu 

Niebieskiemu za:

Prosimy Ojca 

Niebieskiego o:
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� Wyjaśnić pojęcia i historie przez ilustrowanie ich w prosty
sposób. Na przykład:

� Robić szkic lub listy, pomagające uczniom śledzić dyskusję.

� Wypisać zadania lub fragmenty z pism świętych, które
odnoszą się do bieżącej lub następnej lekcji.

Wskazówki do wykorzystania tablicy
Następujące wskazówki mogą pomóc ci wykorzystać tablicę

jako skuteczne narzędzie nauczania. Wskazówki te mają
zastosowanie do użycia rzutników i białych tablic.

� Zaplanuj i poćwicz to, co zapiszesz, decydując się, w jaki
sposób zorganizujesz informacje lub rysunki. Poćwicz
rysowanie każdej ilustracji, jakiej użyjesz.

� Jeśli planujesz wykorzystać szkic, listę lub ilustrację na
tablicy, możesz zechcieć zrobić to przed lekcją, a następnie
zakryć papierem, ukazując to w czasie lekcji we właściwym
czasie.

� Pisz wyraźnie i dużymi literami tak, aby wszyscy widzieli,
upewniając się, że materiał jest dobrze oddzielony, uporząd-
kowany i łatwy do odczytania. Zapisuj tylko kluczowe
słowa lub wyrażenia.

� Używaj prostych patyczkowatych postaci i o prostych
kształtach. Jeśli są one proste, unikniesz tego, że staną się
główną atrakcją lekcji.

� Utrzymuj zainteresowanie tych, których uczysz poprzez
mówienie podczas pisania.

� Unikaj spędzania długich okresów przy tablicy. Może to
spowodować, że uczniowie stracą zainteresowanie lekcją.

� Nie przepraszaj za sposób pisania, pismo lub brak zdolności
artystycznych. Przepraszanie jedynie skupi uwagę na tym
szczególnym aspekcie pisania czy rysowania. Jeśli czujesz
się nieswojo przy tablicy, poproś kogoś o pomoc.

� Od czasu do czasu poproś kogoś o pisanie na tablicy tak,
byś mógł utrzymać kontakt wzrokowy z uczniami. Upewnij
się, że osoba pomagająca ci rozumie, co chcesz, by zapisy-
wała oraz gdzie powinna pisać na tablicy.

Wizja drzewa ˝ycia

TABLICE FLANELOWE
Tablice flanelowe są to przenośne tablice, na których poka-

zywane są postacie, zazwyczaj po to, aby opowiedzieć jakąś
historię. To narzędzie nauczania dobrze sprawdza się w pracy
z dziećmi. Jeśli korzystasz z tablicy flanelowej, możesz zechcieć
poprosić o pomoc uczniów w umocowaniu postaci. Po wyko-
rzystaniu tablicy flanelowej do opowiedzenia historii, możesz
pozwolić dzieciom wykorzystać postacie do ponownego
opowiedzenia historii.

W jaki sposób wykonać tablicę flanelową
Aby wykonać tablicę flanelową:

1. Wytnij kawałek grubej tektury, cienką sklejkę lub inny
podobny materiał.

2. Wytnij jednobarwny kawałek flaneli, filcu, mechatej
tkaniny robionej z włóczki lub szorstkiej juty na tyle duży,
aby nachodził pięć centymetrów na drugą stronę tablicy.

3. Po drugiej stronie, na środku tkaniny umieść tablicę. Zawiń
krawędzie materiału wokół boków tablicy i przymocuj
krawędzie z tyłu tablicy.

W jaki sposób wykonać postacie na tablicę flanelową
Aby wykonać własne postacie do tablicy flanelowej:

1. Narysuj ilustrację lub odrysuj i pokoloruj ilustrację z czaso-
pisma kościelnego, podręcznika lub innego źródła.

2. Wytnij ilustrację.

3. Przyklej lub w inny sposób umocuj ilustrację na grubszym
papierze.

4. Po drugiej stronie grubszego papieru umieść kawałek flaneli,
kawałek papieru ściernego lub innego szorstkiego materiału.
Pomoże on przyczepić postać do tablicy flanelowej.

Ilustracje przedstawiające ludzi, zwierzęta i inne przed-
mioty można zamówić poprzez Church Materials Catalog.
W katalogu tym pozycja nazwana jest Wycinanki do pomocy
wizualnych.

TEATR CZYTAJĄCYCH (zobacz także CZYTANIE
CHÓREM; RECYTACJE)

W teatrze czytających, uczestnicy korzystają ze scenariusza,
aby opowiedzieć historię. Teatr czytających może się odbyć
w klasie lub dla publiczności.

Możesz wykorzystać tę metodę, aby przedstawić opowieści
z pism świętych, historie, wiersze i inną informację. Możesz
również wykorzystać tę metodę jako część programu specjal-
nego na święta lub szczególne wydarzenia.

Przykład teatru czytających
Historia: Abinadi, król Noe i Alma

Procedura: Wyjaśnij, że Bóg wysłał proroka o imieniu
Abinadi, aby ostrzegł lud króla Noego, żeby odpokutowali za
swe grzechy. Następnie niech uczniowie przeczytają słowa
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króla Noego, jego niegodziwych kapłanów, Abinadiego, Almy
oraz Nefitów z Mosjasza 17:1–19 i 18:1, 7–11, 17, 30. Niech
także ktoś zagra narratora, czytającego historię pomiędzy
wypowiedziami ludzi z opowieści.

W jaki sposób poprowadzić teatr czytających
� Wybierz materiał, który wesprze temat lekcji. Odpowie-

dnie materiały można znaleźć w pismach świętych, podrę-
cznikach wydanych przez Kościół oraz w czasopismach
kościelnych.

� Podziel materiał na części. Przydziel części uczestnikom.
Daj każdemu uczestnikowi rolę osoby lub narratora.
Upewnij się, że uczestnicy mają wystarczającą ilość czasu
na przestudiowanie swoich ról oraz że je rozumieją.

� Jeśli teatr czytających będzie odbywał się przed publicz-
nością, niech uczestnicy poćwiczą czytanie materiału.
Upewnij się, że mówią wyraźnie i zmieniają ton i prędkość
głosu, w zależności od znaczenia przesłania.

TECHNIKI PRZYBLIŻAJĄCE ZASTOSOWANIE
ZASAD

Będąc nauczycielem ewangelii, jednym z najważniejszych
celów powinno być pomaganie innym w zastosowaniu
zasad ewangelii w codziennych sytuacjach. Techniki przybli-
żające zastosowanie zasad mogą pomóc uczniom odkryć
błogosławieństwa, które przychodzą wtedy, kiedy żyjemy
według ewangelii.

Poniżej podane są pewne metody, które mogą pomóc tym,
których uczysz, żyć według nauczanych przez ciebie zasad.
Te oraz wiele innych metod opisanych jest w tej części książki.

� Przedyskutuj sytuacje podobne do tych, jakich mogą
doświadczyć uczniowie. Wykorzystaj odgrywanie ról,
dyskusje panelowe, pracę w grupach, gry, prace pisemne,
studium przypadku lub burzę mózgów, aby przedyskutować,
w jaki sposób podjąć właściwą decyzję w takich sytuacjach.

� Przygotuj szczególne pytania do zastosowania, aby przedys-
kutować problem z klasą.

� Podziel się osobistym doświadczeniem o tym, w jaki
sposób życie według zasad ewangelii pobłogosławiło twoje
życie. Zaproś tych, których uczysz, aby krótko podzielili
się własnymi doświadczeniami.

� Zachęć tych, których uczysz, aby ustanowili jeden lub
więcej celów, które pomogą im żyć według zasady, której
nauczałeś. Na przykład na lekcji na temat modlitwy możesz
zachęcić ich, by ustanowili cel, który pomoże im modlić
się w bardziej znaczący sposób. Możesz poprosić ich, aby
podzielili się swoimi uczuciami w następnym tygodniu.

� Podziel się fragmentami z pisma świętego, które świadczą
o danej zasadzie. Niech ci, których uczysz, podzielą się
swoimi ulubionymi fragmentami lub historiami z pism
świętych.

� Poproś uczniów, aby pomyśleli o pieśni, która pomaga im
pamiętać o danej zasadzie. Zaproponuj pieśni, których
mogą użyć.

� Zachęć tych, których uczysz, aby podzielili się przesłaniem
lekcji ze swoimi rodzinami. Na przykład, mogą podzielić się
zajęciem, pieśnią, pracą pisemną lub fragmentem z pisma
świętego, wykorzystanymi na lekcji.

� Niech ci, których uczysz, zapiszą fragment z pisma świętego,
cytat, wiersz lub część pieśni na kartce papieru, aby wziąć ją
do domu i zachować jako przypomnienie lekcji.

� Niech dzieci narysują siebie, jak żyją według danej zasady.

� Pomóż im nauczyć się na pamięć zasady wiary, która
odnosi się do danej zasady. Razem z dziećmi odnieś zasadę
do jednej z pozycji z „Moich standardów ewangelii”,
znajdujących się z tyłu broszury Moje dni osiągnięć.

� Miesiąc wcześniej wyznacz kilku uczniów, aby przestudio-
wali szczególną lekcję i zastosowali ją w swoim życiu. Kiedy
będziesz prowadził lekcję, niech wyznaczone osoby zdadzą
sprawozdanie ze swoich doświadczeń.

UCZENIE SIĘ NA PAMIĘĆ
Kiedy uczymy się na pamięć fragmentów z pism świętych,

cytatów, hymnów, pieśni Organizacji Dzieci, mogą być one
dla nas źródłem pocieszenia, porady i natchnienia. Kiedy przy-
wołujemy je, mogą pomóc nam poczuć wpływ Ducha Świętego,
bez względu na to, gdzie będziemy.

Uczenie się na pamięć wymaga wysiłku zastanowienia i
skupienia się. Możesz nauczyć inne osoby pomocnych technik
ułatwiających uczenie się na pamięć. Możesz również zapropo-
nować inspirujący materiał do zapamiętania.

W jaki sposób pomóc uczniom w uczeniu się
na pamięć

Następujące pomysły mogą być użyteczne w pomaganiu
uczniom w uczeniu się na pamięć. Kiedy zastanawiasz się nad
tymi pomysłami, pamiętaj, że ci, których uczysz, będą dłużej
pamiętali materiał, jeśli będzie miał dla nich znaczenie.
Upewnij się, że rozumieją znaczenie słów, których się uczą.

Zapisuj na tablicy pierwsze litery każdego słowa,
które ma być zapamiętane

Możesz zapisać na tablicy następujące litery, aby pomóc
uczniom nauczyć się na pamięć drugiej zasady wiary:

WW  ˚̊  LL  ZZ  UU  ZZ  SS  WW  GG  AA  NN  ZZ  GG  PP  AA

Wskazuj na litery, kiedy powtarzasz każde, odpowiadające
jej słowo.

Podziel materiał na krótkie wyrażenia lub linijki
Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób możesz wykorzystać

tę technikę:
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� Niech wszyscy powtarzają razem jedną frazę, po kolei. Na
przykład, aby nauczyć się na pamięć Przypowieści Salomona
3:5–6, uczniowie mogą powtarzać następujące części
fragmentu: (1) „Zaufaj Panu z całego swojego serca”; (2)
„i nie polegaj na własnym rozumie!” (3) „Pamiętaj o nim
na wszystkich swoich drogach,” (4) „a On prostować
będzie twoje ścieżki!”

� Podziel uczniów na grupy. Daj każdej grupie jedną frazę.
Kiedy wskażesz na każdą grupę, niech powtórzą swoją frazę.
Czasami możesz poprosić, aby członkowie grupy powtórzyli
frazę po cichu w myślach, zamiast wypowiadać słowa na
głos. Kiedy uczniowie będą słyszeli raz po raz, wkrótce będą
mogli powtórzyć wszystkie frazy we właściwej kolejności.

� Powtarzaj słowa, fraza po frazie, zatrzymując się po to, aby
uczniowie powiedzieli następną frazę.

� Przygotuj napisaną kopię słów i potnij frazę na paski ze
słowami. Po tym, jak powiesz werset kilka razy, połóż paski
ze słowami, które nie będą poukładane. Niech uczniowie
ułożą rozsypane paski ze słowami we właściwej kolejności.

Zapisuj na tablicy materiał, który ma być zapamiętany
Niech uczniowie kilkakrotnie przeczytają materiał. Stop-

niowo wycieraj lub zakrywaj coraz więcej słów do czasu, aż
uczniowie nauczą się na pamięć całego materiału.

Poćwicz zapamiętany materiał kilka razy
Ważne jest, aby ćwiczyć materiał, który zapamiętujemy.

Kiedy określisz, w jaki sposób ćwiczyć, weź pod uwagę długość
materiału, który ma być zapamiętany. Krótkie fragmenty
pisma świętego mogą być uczone w całości. Nowa pieśń może
być nauczana po jednej linijce. Część specjalnego programu
może wymagać kilkukrotnego ćwiczenia. Od czasu do czasu
przejrzyj materiał z tymi, których uczysz. Zachęć uczniów do
samodzielnego ćwiczenia.

WYKŁADY
Czasami jest to najlepszy sposób na proste wyjaśnienie

poszczególnych zasad lub wydarzeń historycznych, który
zastąpi prowadzenie dyskusji lub innego zajęcia uczącego.
Wykład może być bardzo skuteczny, jeśli poprowadzony jest
we właściwym czasie, jak np. wtedy, gdy w krótkim czasie
chcesz omówić dużą ilość materiału, przedstawić informację,
która jest nowa dla tych, których uczysz, albo gdy chcesz
podsumować lekcję.

W jaki sposób dawać wykład
Wykład, ogólnie mówiąc, jest skuteczniejszy w przypadku

starszych uczniów, niż bardzo młodych, którzy mogą mieć
trudności z cichym siedzeniem, kiedy wymagane jest słucha-
nie i nie robienie czegoś innego. Jednakże nawet dla starszych
wykład może stać się męczący, jeśli nie jest przedstawiany
dobrze. Następujące wskazówki mogą pomóc dać ci skuteczny
wykład:

� Zapoznaj się z lekcją tak, abyś nie musiał czytać materiału
słowo w słowo. Pomoże ci to pozostać w kontakcie
wzrokowym z uczniami.

� Korzystaj z jakichś pomocy wizualnych, takich jak ilustracje,
plakaty, wykresy, mapy, tablica lub przeźrocza. Takie
materiały zwiększą zainteresowanie i zachęcą do uwagi.

� Odnieś wykład do codziennych sytuacji tak, aby uczniowie
mogli zastosować zasady w swoim życiu.

� Używaj języka, który jest zrozumiały dla uczniów.

� Różnicuj barwę i ton głosu, aby stworzyć różnorodność
i podkreślić ważne punkty.

� Kiedykolwiek jest to możliwe, pozwól na pytania i dyskusję
na temat, który wyjaśniałeś. Chociaż wykład umożliwia ci
omówienie większej ilości materiału, niż mógłbyś to zrobić
w innym przypadku, większość lekcji powinna pozwolić
uczniom na udział w inny sposób.

ZAJĘCIA Z RYSOWANIEM
Jednym ze sposobów na to, by pomóc uczniom w zrozu-

mieniu zasad ewangelii, jest poproszenie ich, by narysowali
ilustracje. Rysowanie pozwala im zbadać i wyrazić swe zrozu-
mienie i uczucia odnośnie historii i zasad ewangelii, które
są dyskutowane.

Przykłady zajęć z rysowaniem
� Niech uczniowie narysują ilustracje, które odnoszą się do

tematu lekcji. Na przykład możesz poprosić ich, by nary-
sowali ilustracje na temat swoich domów, rodzin, świąt,
dziesięciny lub przygotowań do wyjazdu do świątyni.

� Niech uczniowie wspólnie wykonają duże malowidło lub
linię czasu, które odnoszą się do lekcji. Niech razem pracują
na jednym długim kawałku papieru.

� Opowiedz jakąś historię. Wówczas niech uczniowie narysują
ilustracje, które wyrażają ich uczucia na temat tej historii.

� Po opowiedzeniu jakiejś historii, poproś każdą osobę
o narysowanie ilustracji o poszczególnych częściach tej
historii. Niech uczniowie wykorzystają ilustracje do powtór-
nego opowiedzenia historii. Możesz połączyć ilustracje i
pokazywać je w ruchomych obrazkach (zobacz „Ruchome
obrazki”, na stronie 177).

� Zaśpiewaj lub odtwórz nagrany hymn lub pieśń Organizacji
Dzieci. Niech ci, których uczysz, narysują ilustracje, poka-
zujące to, co myślą lub czują, kiedy słyszą ten hymn lub tę
pieśń.

Wskazówki do poprowadzenia zajęć z rysowaniem
Kiedy prosisz ludzi o rysowanie w czasie lekcji, upewnij się,

że zajęcie to odnosi się do zasad, jakich uczysz. Jednakże nie
pozwól, aby to zajęcie stało się najważniejszą częścią lekcji.
Postaraj się, aby ten projekt był na tyle prosty, by uczniowie
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mogli go ukończyć w krótkim czasie. Upewnij się, że masz
przygotowane wszystkie potrzebne materiały.

Kiedy uczniowie rysują, zachęcaj ich, by używali wyobraźni.
Postaraj się, by dzieci nie odczuwały, iż muszą narysować ilus-
trację w pewien sposób. Kiedy rysują, chwal w równy sposób
ich wysiłki. Jeśli masz pytanie na temat tego, co znajduje się na
obrazku, nie pytaj: „Co narysowałeś?” Zamiast tego po prostu
powiedz: „Opowiedz mi o swoim obrazku”.

Od czasu do czasu możesz wykorzystać strony do koloro-
wania z części przeznaczonej dla dzieci w Liahonie. Kiedy dzieci
kolorują obrazek, przedstawiający Zbawiciela, przypomnij im,
aby robiły to w sposób, okazujący szacunek i cześć.

Kiedy nadejdzie czas na kontynuowanie lekcji, możesz
zechcieć poprosić tych, których uczysz, aby opowiedzieli sobie
nawzajem o swych obrazkach. Zapytaj ich, w jaki sposób
obrazki odnoszą się do lekcji. Poproś ich, by podzielili się swoimi
uczuciami na temat tego, co narysowali. Czasami pomocnym
jest pokazywanie ilustracji przez resztę lekcji.

Jeśli nauczasz klasę w kościele, zachęć członków klasy, aby
pokazali obrazki swoim rodzinom. Pomoże to im zapamiętać
to, czego się nauczyli. Da również to rodzicom możliwość
przedyskutowania z dziećmi zasad ewangelii.

ZAJĘCIA Z UŻYCIEM KARTEK
Zobacz „Prace pisemne”, strony 173–175.

ZAJĘCIE KONCENTROWANIA UWAGI 
(PRZYCIĄGANIE UWAGI)

Zajęcia koncentrowania uwagi mogą być użyte do tego,
aby wzbudzić zainteresowanie oraz pomóc uczniom skupić
swą uwagę na temacie lekcji. Powinny być krótkie i wprowa-
dzać bezpośrednio w lekcję. Najczęściej są wykorzystywane
na początku lekcji, ale mogą być również wykorzystane dla
przyciągnięcia uwagi uczniów w trakcie lekcji oraz po to, aby
przejść z jednej części lekcji do drugiej. Wiele lekcji w podręcz-
nikach lekcyjnych, wydawanych przez Kościół, zawiera
propozycje do zajęć koncentrowania uwagi.

Aby poznać propozycje wykorzystania i rozwijania zajęcia
koncentrowania uwagi, zobacz „Rozpoczynanie lekcji”,
strona 93 oraz „Pomaganie uczniom w zachowaniu uwagi”,
strony 71–72.
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Cel kursu Kurs ten dostarcza podstawy, która pomoże członkom Kościoła stać się bardziej skutecz-
nymi nauczycielami ewangelii w swoich domach i w Kościele. Lekcje, znajdujące się
w tym kursie, są tak zaprojektowane, aby były nauczane jako część zorganizowanych
zajęć. Mogą być również przestudiowane indywidualnie lub przez rodzinę.

Przegląd kursu Pan nakazał nam, aby „nauczać jeden drugiego doktryny królestwa” (NiP 88:77). Jako
Mistrzowski Nauczyciel ustanowił nam przykład do naśladowania. W objawieniach
w dniach ostatnich dał nam szczególne przykazania odnośnie tego, w jaki sposób powin-
niśmy nauczać (na przykład, zobacz NiP 42:12–14; 50:13–22; 52:9; 88:122). Jego przykład
i Jego przykazania prowadzą nas, kiedy staramy się udoskonalić, jako nauczyciele.

Lekcja 1, „Ważność nauczania ewangelii w planie Bożym”, ustanawia ton całego Kursu
nauczania ewangelii. Koncentruje się na wspaniałym zamyśle Pana, aby uczyć nas planu
odkupienia. Lekcja ta naucza, że możemy pomagać w tej świętej pracy.

Lekcje 2, 3 i 4 przedstawiają trzy fundamentalne zasady nauczania ewangelii: „Kochaj
tych, których uczysz”, „Nauczaj przez Ducha” i „Ucz doktryny”.

Lekcja 5, „Zachęć do pilnego uczenia się”, koncentruje się na tym, by pomóc poszcze-
gólnym osobom we wzięciu odpowiedzialności za uczenie się ewangelii. Lekcje 6 i 7,
obie zatytułowane „Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się”, pokazują, w jaki
sposób zapobiegać i rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się w czasie nauczania.
Na lekcjach 8 i 9, obu zatytułowanych „Używaj skutecznych metod”, nauczysz i omówisz
skuteczność używania różnorodnych metod nauczania. Lekcja 10, „Przygotuj każdą
potrzebną rzecz”, pokazuje, w jaki sposób zaplanować lekcje.

Na lekcjach 11 i 12 pomożesz członkom klasy zastosować wszystko to, czego nauczyli się
na pierwszych 10 lekcjach. Lekcja 11, „Rozwijaj swoje talenty”, pomoże członkom klasy
zrobić osobisty plan udoskonalania i pokaże wiele dostępnych w zborze źródeł, które
mogą im pomóc przeprowadzić ten plan z sukcesem. Lekcja 12, „Idź i ucz”, daje członkom
klasy możliwość wzajemnego nauczania poprzez dzielenie się tym, czego się nauczyli
w czasie tego kursu.

Forma kursu Po informacje na temat tego, kiedy powinien odbyć się kurs, kto powinien brać w nim
udział i jak można go przystosować, zobacz Doskonalenie nauczania ewangelii: Przewodnik
przywódcy, strona 10.

Zaleca się, abyś przeczytał wszystkie 12 lekcji, zanim rozpocznie się kurs. Pomoże ci
to zobaczyć, w jaki sposób lekcje działają wspólnie na rzecz dostarczenia podstawy do
nauczania ewangelii. Zwróci ci również uwagę na nauczanie zasad ewangelii, które
powinieneś zilustrować, kiedy nauczasz w czasie kursu.

Przygotowanie
do nauczania kursu
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Pomoce dla instruktora kursu

Poza tą książką będziesz potrzebować pism świętych oraz rozdziału z Kościelnego
podręcznika instrukcji, zatytułowanego „Nauczanie ewangelii i przywództwo”. Możesz
zechcieć również odnieść się do materiałów wypisanych w tej książce, w rozdziale
„Kościelne źródła przeznaczone do nauczania ewangelii”, strona 105.

Skontaktuj się z bibliotekarzem domu spotkań, aby poznać źródła dostępne w bibliotece
domu spotkań.

Materiały, jakich będą potrzebować członkowie klasy

Członkowie klasy powinni przynosić na lekcję swoje pisma święte. Poza tym, powinni
przynosić notatniki lub dzienniki, w których będą mogli robić notatki, zapisywać zadania
i spostrzeżenia. Każdy członek klasy powinien przynosić na lekcję egzemplarz tej książki.

Pomaganie członkom klasy w braniu udziału w zajęciach

Każda lekcja zawiera instrukcje, które pomogą członkom klasy wziąć aktywny udział
w doświadczeniu związanym z uczeniem się. Na przykład, członkowie klasy mogą być
poproszeni o zapisanie w swych notatnikach, o wyrażenie swoich pomysłów lub podzie-
lenie się osobistymi doświadczeniami. Kiedy przygotowujesz lekcje, upewnij się, że
zaplanowałeś wystarczającą ilość czasu na udział członków klasy w tych zajęciach.

Zadania

Lekcje w tym kursie zawierają dwa różne rodzaje zadań:

1. Zaproszenie do przygotowania części lekcji. W wielu lekcjach zadania te wypisane są
w części „Przygotowanie”. Dają członkom klasy możliwość wzięcia udziału w lekcji
i wzajemnego nauczania siebie. Powinieneś z modlitwą rozważyć, którym członkom
klasy powierzyć te zadania. Wyznaczając te zadania, daj członkom klasy czas na
przygotowanie się.

2. Zadania do praktykowania szczególnych zasad poza klasą. Zadania te są ważną częścią
kursu, ponieważ pomogą członkom klasy kontynuować doskonalenie siebie jako
nauczycieli. Powinieneś dawać te zadania na koniec każdej lekcji.

Wspieranie poszczególnych członków klasy

Poza nauczaniem lekcji na kursie, powinieneś zarezerwować sobie czas na indywidualne
wspieranie członków klasy. Członkowie klasy doświadczą większego sukcesu, kiedy
skontaktujesz się z nimi pomiędzy lekcjami, aby zaoferować im zachętę i pomoc. Mogą
zechcieć porozmawiać o doświadczeniach, jakie mają, kiedy stosują zasady nauczane
na tych lekcjach.

Rozważ uwagę dla nauczyciela na stronie 234. Kiedy rozwiniesz wiarę, będziesz modlić
się o pomoc i zastosujesz zasady, jakich jesteś nauczany na tym kursie, pomożesz
członkom klasy w tym, by „stali się narzędziem w ręku Boga i doprowadzili [innych] do
poznania prawdy” (Alma 17:9).

Obietnica boskiej
pomocy

Praca z członkami
klasy

Używanie mate-
riałów wydanych
przez Kościół
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Jeśli Kurs nauczania ewangelii nie jest obecnie dostępny w twoim zborze lub jeśli nie
możesz w nim uczestniczyć, możesz studiować lekcje we własnym zakresie lub z człon-
kami rodziny. Jednakże, osobiste lub rodzinne studiowanie nie powinno zastępować
udziału w kursie, kiedy jesteś na niego zapraszany. Tym samym zyskasz o wiele więcej,
kiedy spotkasz się z innymi, aby dzielić się pomysłami i razem uczyć się o tym, w jaki
sposób doskonalić siebie jako nauczycieli.

Przeczytaj „Pomoc dla instruktora kursu”, na stronach 186–187. Przystosuj propozycje
do własnej sytuacji.

Zaangażuj się osobiście. Twoje studiowanie będzie bardziej produktywne, jeśli zaczniesz
od osobistego zaangażowania w doskonalenie się i od gotowości do pilnego zakończenia
kursu.

Studiuj lekcje w kolejności i nie staraj się objąć więcej materiału, niż jedna lekcja na
tydzień. Będziesz potrzebował czasu pomiędzy lekcjami, aby zastosować to, czego się
nauczyłeś.

Załóż notatnik. Robienie notatek ze swojego postępu jest ważną częścią Kursu nauczania
ewangelii. W trakcie lekcji istnieje możliwość zapisania notatek, wrażeń, doświadczeń
i postępu, odnoszącego się do tego kursu.

Wykonuj zadania. Twoje wysiłki, włożone w doskonalenie się, odniosą sukces tylko
wtedy, kiedy wprowadzisz w życie to, czego się nauczyłeś. Każda lekcja ma zadania, które
pomogą ci zastosować zasady w czasie bieżącego nauczania. Wiernie wykonuj zadania.
Zapisuj w swym notatniku ocenę swoich wysiłków i postępu.

Jeśli studiujesz z członkami rodziny, zorganizuj studiowanie tak, jak byście byli w klasie.
Możecie po kolei prowadzić dyskusje. Czytajcie fragmenty z pism świętych, proponowane
w lekcjach, omawiajcie pytania i wykonujcie zadania.

Jeśli studiujesz sam, wyobraź sobie, że jesteś w klasie. Co dodałbyś do dyskusji na temat
omawiany na lekcji? Jak odpowiedziałbyś na zadawane pytania? Zapisuj swoje spost-
rzeżenia w notatniku. Zobacz „Rozwijanie osobistego planu studiowania ewangelii”,
strony 16–17, aby poznać propozycje skutecznego przeprowadzenia studiów.

Jeśli studiujesz sam, znajdź kogoś, komu mógłbyś złożyć sprawozdanie. Twoje osobiste
studiowanie będzie doskonalsze, jeśli jest ktoś, z kim mógłbyś podzielić się swoimi
spostrzeżeniami i pomysłami. Być może możesz poprosić członka rodziny, przyjaciela
albo przywódcę kapłaństwa lub organizacji pomocniczej. Podziel się z tą osobą swoimi
celami, planami i rezultatami swoich wysiłków.

Klucze do studio-
wania we własnym
zakresie lub
ze swoją rodziną
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Cel Pomóc członkom klasy powiększyć ich pragnienie pomagania w pracy Pana poprzez
nauczanie Jego ewangelii.

W swej pełnej miłości życzliwości nasz Ojciec w Niebie dał nauczycieli, aby pomogli Jego
dzieciom dowiedzieć się tego, co muszą zrobić, aby otrzymać życie wieczne. Każdy z nas
jest obdarzony nauczaniem ewangelii i każdemu z nas nakazano uczyć ewangelii innych.
Twe wysiłki włożone w nauczanie tego kursu są częścią tej wielkiej pracy.

Następująca wypowiedź Prezydenta Gordona B. Hinckley odzwierciedla przesłanie, które
powinieneś przekazać członkom klasy poprzez ten kurs:

„Musimy wzmocnić siebie i nasz lud, aby nakłonić naszych nauczycieli, by mówili z serca,
zamiast z książek, by przekazali swą miłość do Pana i do tej cennej pracy oraz w jakiś
sposób rozpalili to w sercach tych, których nauczają” (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 619–620).

„Mamy pracę do wykonania, ty i ja, tak wiele pracy. Podwińmy rękawy i zabierzmy się za
nią z nowym zaangażowaniem, pokładając ufność w Panu. . . . Możemy to zrobić, jeśli
będziemy pełni modlitwy i jeśli będziemy wierni. Możemy zrobić to lepiej, niż robiliśmy
to kiedykolwiek” (w Conference Report, kwiec. 1995, 117 lub Ensign, maj 1995, 88).

Koncentrując się na tym przesłaniu, lekcja ta ustanawia ton całego Kursu nauczania
ewangelii.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji. Postaraj
się zastosować je do celu tej lekcji.

2. Przestudiuj rozdział tej książki, zatytułowany „Ważność nauczania ewangelii w planie
Bożym” (strony 2–10).

3. Zachęć członków klasy, aby przyszli na lekcję ze swoimi pismami świętymi i notatni-
kiem. Jeśli jest to konieczne, spotkaj się z członkiem rady biskupiej, aby zaopatrzyć
w notatniki członków klasy.

4. Zdobądź wystarczającą ilość egzemplarzy książki Nauczanie – nie ma większego
powołania, by dać tym członkom klasy, którzy jej jeszcze nie otrzymali.

Powitaj członków klasy na kursie. Jeśli ich nie znasz lub jeśli oni nie znają siebie
nawzajem, poproś ich, aby krótko się przedstawili.

Upewnij się, że każdy członek klasy ma notatnik, którego może używać w czasie lekcji.
Wyjaśnij, że notatnik przeznaczony ma być na robienie notatek, zapisywanie wrażeń,
planów, doświadczeń i postępu, które odnoszą się do Kursu nauczania ewangelii.

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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Nauczyciele ewangelii wpływają na życie wielu ludzi.

Historia Podziel się następującą historią, opowiedzianą przez Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Miałem nauczycielkę w Szkole Niedzielnej, której nigdy nie zapomnę, o której zawsze
będę pamiętał. Po raz pierwszy spotkaliśmy się pewnego niedzielnego poranka. Towarzy-
szyła prezydentowi Szkoły Niedzielnej, który wchodził do klasy, i została przedstawiona
jako nauczycielka, która właśnie poprosiła o możliwość nauczania nas. Dowiedzieliśmy
się, że była misjonarką i kochała młodych ludzi. Nazywała się Lucy Gertsch. Była piękna,
łagodnie mówiła i interesowała się nami. Poprosiła każdego członka klasy, by przedstawił
się, a następnie zadawała pytania, które pozwoliły jej zrozumieć i wejrzeć w przeszłość
każdego chłopca i każdej dziewczynki. Opowiedziała nam o swoim dzieciństwie. . . . Nigdy
nie podnosiła głosu. W jakiś sposób niegrzeczność i hałaśliwość były nie do pogodzenia
z pięknem jej lekcji. . . . Sprawiła, że pisma święte w rzeczywistości weszły w życie. Osobiście
zapoznaliśmy się z Samuelem, Dawidem, Jakubem, Nefim i Panem Jezusem Chrystusem.
Wzrastała nasza erudycja odnośnie ewangelii. Udoskonaliło się nasze zachowanie. Nasza
miłość do Lucy Gertsch nie znała granic. . . . 

Mijały lata. . . . Chłopcy i dziewczęta, których uczyła, którzy śmiali się, którzy wzrastali
pod kierownictwem tej natchnionej nauczycielki prawdy, nigdy nie zapomnieli jej
miłości i jej lekcji” (w Conference Report, kwiec. 1992, 81–82 lub Ensign, maj 1992, 59–60).

Zaświadcz członkom klasy, że ich wysiłki włożone w nauczanie ewangelii Jezusa Chrystusa
mogą w podobny sposób dotknąć życia wielu ludzi. Wyraź swoje uczucia na temat
ważności powołania do nauczania.

Cytat Niech członek klasy przeczyta następującą wypowiedź Starszego Jeffrey’a R. Hollanda:

„Dla każdego z nas ‚przystąpienie do Chrystusa’, przestrzeganie Jego przykazań i podą-
żanie Jego przykładem z powrotem do Ojca, jest z pewnością najwyższym i najświętszym
celem ludzkiej egzystencji. Pomaganie innym w robieniu tego równie dobrze – również
nauczanie, przekonywanie i prowadzenie ich z modlitwą po tej ścieżce odkupienia –
z pewnością musi być drugim najważniejszym zadaniem w naszym życiu” (w Conference
Report, kwiec. 1998, 31 lub Ensign, maj 1998, 25).

Nauczanie ewangelii odgrywa zasadniczą rolę w planie Ojca Niebieskiego.

Zwróć uwagę, że nauczanie zawsze odgrywało ważną rolę w Bożym planie odkupienia.
Niech członkowie klasy przeczytają fragmenty z pisma świętego wypisane poniżej. Pomocne
może być wyjaśnienie tła każdego fragmentu (na przykład, możesz wyjaśnić, że Nauki
i Przymierza 138 zawierają opowieść o wizji świata duchów, jaką miał Prezydent Joseph F.
Smith). Poproś członków klasy, by podzielili się spostrzeżeniami, jakie zyskali dzięki tym
fragmentom, na temat roli, jaką nauczanie odgrywa w planie Ojca Niebieskiego.

a. Nauki i Przymierza 138:56. (Otrzymaliśmy „pierwsze lekcje w świecie duchów”.)

b. Alma 12:27–32. (Po tym, jak Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu Eden, Bóg pomógł
im nauczyć się planu odkupienia. Wysłał aniołów, aby uczyły ich i odpowiadał na ich
modlitwy. Dał im przykazania po tym, jak byli nauczani planu odkupienia.)

c. Mojżesz 6:57–58. (Pan nakazał Adamowi i Ewie, aby swobodnie nauczali ewangelii
swoje dzieci.)

Podsumuj dyskusję, czytając List do Rzymian 10:13–15, 17 oraz 2 Nefi 2:8. Złóż swoje
świadectwo o roli, jaką odgrywa nauczanie ewangelii w planie Ojca Niebieskiego.

Dyskusja 
z wykorzystaniem
pisma świętego
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Mamy wiele możliwości uczenia się ewangelii i nauczania jej innych.

Cytaty Zwróć uwagę, że członkowie Kościoła nauczają ewangelii, kiedy odgrywają różne role.
Następnie poproś pięciu różnych członków klasy, aby przeczytali poniższe wypowiedzi.
Zauważ, że każda wypowiedź skierowana jest do specyficznej grupy ludzi.

Do rodziców

Rada Prezydenta Kościoła powiedziała:

„Zwracamy się do rodziców z prośbą, aby poświęcili maksimum uwagi nauczaniu i
wychowywaniu swoich dzieci według zasad ewangelii, które będą utrzymywać ich blisko
Kościoła. Dom jest fundamentem sprawiedliwego życia i żadne inne środki nie mogą
zająć jego miejsca lub spełnić jego podstawowych funkcji w robieniu tego, co przez Boga
dane zostało jako jego odpowiedzialność.

Radzimy rodzicom oraz dzieciom, aby przede wszystkim dali pierwszeństwo modlitwie
rodzinnej, domowym wieczorom rodzinnym, studiowaniu ewangelii i naukom oraz
zdrowym zajęciom dla rodziny. Nawet jeśli inne zajęcia będą właściwe i warte zachodu,
nie mogą całkowicie zastąpić obowiązków wyznaczonych przez Boga, ponieważ wyłącznie
rodzice oraz rodziny mogą właściwie je wykonywać” (List od Rady Prezydenta Kościoła,
11 luty 1999).

Do przywódców kapłaństwa i organizacji pomocniczych

Starszy Gordon B. Hinckley powiedział: „Skuteczne nauczanie jest samą istotą przy-
wództwa w Kościele. Życie wieczne nadejdzie tylko wtedy, gdy mężczyźni i kobiety będą
nauczani z taką skutecznością, że zmienią i zdyscyplinują swoje życie. Nie mogą być
przymuszani do prawości czy do nieba. Muszą być prowadzeni, a to oznacza nauczanie”
(„How to Be a Teacher When Your Role as a Leader Requires You to Teach”, Spotkanie
Rady Władz Naczelnych Kapłaństwa, 5 luty 1969; cytowane przez Jeffrey’a R. Hollanda
w Conference Report, kwiec. 1998, 31 lub Ensign, maj 1998, 26).

Do nauczycieli w klasach kościoła

Prezydent Thomas S. Monson nauczał:

„Klasy w kościele dodają zasadniczego wymiaru do edukacji każdego dziecka i każdego
młodego człowieka. W tym otoczeniu każdy nauczyciel może dostarczyć pragnienia
rzeczy wiecznych tym, którzy słuchają lekcji i odczuwają wpływ świadectwa [nauczyciela].
W Organizacji Dzieci, Szkole Niedzielnej, na spotkaniach Młodych Kobiet i Kapłaństwa
Aarona, dobrze przygotowani nauczyciele, powołani pod natchnieniem Pana, mogą
wpłynąć na każde dziecko, na każdego młodego człowieka i podszepnąć im wszystkim:
‚szukajcie w najlepszych księgach słów mądrości; szukajcie wiedzy, poprzez naukę jak
i przez wiarę’ (NiP 88:118). Jakieś słowo zachęty tu i duchowa myśl tam mogą wpłynąć na
cenne życie i pozostawić niezatarty ślad na nieśmiertelnej duszy. . . . 

Pokorny i natchniony nauczyciel w klasie kościelnej może w swoich uczniach . . . wzbu-
dzić miłość do pism świętych. Ależ nauczyciel może wnieść starożytnych apostołów
i Zbawiciela świata nie tylko do klasy, ale również do serc, umysłów, dusz naszych dzieci”
(w Conference Report, paź. 1991, 92 lub Ensign, list. 1991, 68).
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Do nauczycieli domowych i odwiedzających nauczycielek

Prezydent Spencer W. Kimball powiedział: „Kiedy wchodzisz do domów [ludzi], . . .
zamierzasz zbawić dusze. . . . Któż może zaprzeczyć temu, że wielu świetnych, dziś
aktywnych ludzi w Kościele, jest aktywnych, ponieważ byliście w ich domach i daliście
im nowe spojrzenie, nową wizję. Rozsunęliście kurtynę. Powiększyliście ich horyzonty.
Daliście im coś nowego” (The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball
[1982], 526).

Do wszystkich członków Kościoła

Prezydent Lorenzo Snow powiedział: „Mimo że jeden uczy z elokwencją anioła, jednak
czyjaś dobra wprawa, dobre przykłady, czyjeś stałe okazywanie zainteresowania ludźmi,
nauczają o wiele bardziej elokwentnie, o wiele bardziej skutecznie” (The Teachings of
Lorenzo Snow, wybr. Clyde J. Williams [1984], 78–79).

Zaproponuj, aby członkowie klasy rozważyli przykłady różnego rodzaju nauczycieli,
opisanych w przeczytanych wypowiedziach: rodziców, przywódców kapłaństwa i organi-
zacji pomocniczych, nauczycieli w klasach kościelnych, nauczycieli domowych i odwie-
dzające nauczycielki oraz tych, którzy uczą przez przykład. Poproś każdego członka klasy,
aby pokrótce opowiedział o kimś, kto odgrywając jedną lub więcej z tych ról, pomógł mu
zyskać lepsze zrozumienie ewangelii oraz pragnienie życia według jej zasad.

Świadectwo Powiedz krótko o błogosławieństwach, które przychodzą do nas z powodu wielu możli-
wości uczenia się i nauczania ewangelii – w naszych domach, w Kościele i w naszych
codziennych związkach. Wyraź swoją wdzięczność za te możliwości. Podkreśl, że Pan daje
te możliwości, aby pomóc nam oprzeć się złym naukom i wpływom, które nas otaczają.
Podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Gordona B. Hinckley:

„Istnieje na ziemi głód i prawdziwe pragnienie – wielki głód słowa Pana i niezaspokojone
pragnienie rzeczy Ducha. . . . Świat jest spragniony duchowego pożywienia. Naszym
obowiązkiem i możliwością jest odżywiać duszę” („Karmcie ducha, odżywiajcie duszę”,
Liahona, paź. 1998, 3).

Celem Kursu nauczania ewangelii jest pomóc nam w doskonaleniu siebie
jako nauczycieli.

Przeczytaj wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckley, zawarte w „Uwadze dla nauczy-
ciela”, na stronie 189.

Po przeczytaniu wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckley, zwróć uwagę, że celem
Kursu nauczania ewangelii jest pomóc nam w nauczaniu ewangelii Jezusa Chrystusa
„lepiej, niż robiliśmy to kiedykolwiek”.

Wyjaśnij, że źródłami kursu są pisma święte, Nauczanie – nie ma większego powołania
oraz rozdział z Kościelnego podręcznika instrukcji, zatytułowany „Nauczanie ewangelii
i przywództwo”.

Rozdaj egzemplarze książki Nauczanie – nie ma większego powołania tym członkom
klasy, którzy jej jeszcze nie otrzymali. Powiedz członkom klasy, że książka ta zawiera
materiały, które odnoszą się do lekcji w tym kursie. Będą czerpali korzyść z czytania tych
materiałów przed i po każdej lekcji.

Prezentacja
nauczyciela

Prezentacja
nauczyciela
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Wyjaśnij, że ten kurs daje fundament pod nauczanie ewangelii. Skupia się na zasadach
i metodach nauczania, które mają zastosowanie do wszystkich grup wiekowych i kultur.
Kurs obejmuje 12 lekcji. Tytuły przyszłych 11 lekcji, pokazują, czego członkowie kursu
mogą spodziewać się po nim. Niech członkowie klasy otworzą tę książkę na stronie V,
aby zobaczyć tytuły lekcji.

Zaofiaruj pomoc członkom klasy, kiedy starają się stosować zasady nauczane w tym
kursie. Poza tym, zachęć każdego członka klasy, aby:

a. Studiował pisma święte, Nauczanie – nie ma większego powołania oraz rozdział z Kościel-
nego podręcznika instrukcji, zatytułowany „Nauczanie ewangelii i przywództwo”.

b. Przynosił pisma święte na lekcję w każdym tygodniu.

c. Przynosił notatniki na lekcję w każdym tygodniu.

d. Przychodził na lekcję w każdym tygodniu przygotowany do udziału w lekcji i przyczy-
niał się do procesu uczenia się innych osób w klasie.

e. Rozważał i modlił się o możliwości nauczania.

f. Rozpoczął rozwijanie i wprowadzanie w życie osobistego planu udoskonalania siebie
jako nauczyciela.

Zakończenie

Cytat Poproś członka klasy, aby przeczytał następującą wypowiedź Starszego Boyda K. Packera:

„Powiedziano, że odpowiedzialność członków Kościoła jest podzielona na trzy główne
kategorie: umożliwić zbawienie żyjącym członkom Kościoła, dokonać koniecznej pracy
za naszych zmarłych krewnych oraz głosić ewangelię całemu światu. Wszystkie te
obowiązki wymagają uczenia się, a wszystkiego tego, czego się uczymy, musimy nauczać.
Jesteśmy pośród tych, którzy muszą nauczać” (Teach Ye Diligently, wyd. popr. [1991], 7).

Podsumowanie Podsumuj omawiane zasady.

Świadectwo Podziel się swoim świadectwem, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Napisali w notatnikach o nauczaniu i możliwościach uczenia się, które pojawiają się,
kiedy uczestniczą w kursie.

2. Szukali przewodnictwa Ducha (Ducha Świętego) w związku z lekcją na nadchodzącym
domowym wieczorze rodzinnym, z zadaniem w Kościele lub z inną możliwością
nauczania. Pamiętaj słowa Pana: „A Duch będzie wam dany przez modlitwę wiary”
(NiP 42:14). Niech zapiszą w swoich notatnikach o doświadczeniach, jakie związane
były z tym zadaniem. (Częścią trzeciej lekcji będzie zdawanie sprawozdania przez
niektórych członków klasy z tych doświadczeń.)

3. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, poprzez studiowanie rozdziału z tej książki,
zatytułowanego „Ważność nauczania ewangelii w planie Bożym” (strony 2–10).
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Cel Pomóc członkom klasy w tym, by starali się być napełnionymi miłością Chrystusową do
tych, których nauczają.

W ostatnich godzinach swojej śmiertelnej służby, Jezus nauczał i wzmacniał swoich apos-
tołów (zobacz Jan 13–17). Częścią tych nauk było to, iż nakazał swoim uczniom kochać
się nawzajem tak, jak On kochał ich (zobacz Jan 13:34; 15:12, 17). Ich posłuszeństwo
temu przykazaniu miało pokazać, że byli Jego prawdziwymi uczniami (zobacz Jan 13:35).
Wszystko, co mieli robić, włączając w to ich wyznaczenie do tego, by iść i nauczać
wszystkie narody, mieli robić z miłością. W dniach ostatnich Pan naucza nas podobnie:
„A nikt nie może pomagać w tej pracy, jeśli nie jest pokorny i pełen miłości” (NiP 12:8).

Kiedy uczysz tej lekcji, pomóż członkom klasy zrozumieć, w jaki sposób być napełnionym
miłością Chrystusową w stosunku do tych, których uczą. Kiedy członkowie klasy
podążą za radą z tej lekcji, będą skuteczniej nauczać. Odnajdą również więcej radości
jako nauczyciele.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji.
Zaznajom się wystarczająco dobrze z 3 Nefi 11–17, abyś pokrótce mógł opowiedzieć
część tej opowieści, jak jest to naszkicowane na stronie 195 tej książki.

2. Przestudiuj rozdział w tej książce, zatytułowany „Kochaj tych, których uczysz”
(strony 30–39).

3. Jeśli dostępne są następujące materiały, przygotuj je do wykorzystania na lekcji:

Ilustracje: Jezus naucza na zachodniej półkuli (62380; Ewangelia w malarstwie 316);
Jezus uzdrawia Nefitów (62541; Ewangelia w malarstwie 317) oraz Jezus błogosławi
dzieci Nefitów (Ewangelia w malarstwie 322).

4. Wyznacz członka klasy, aby przygotował się do krótkiego opowiedzenia o tym, jak
wpłynęła na niego miłość nauczyciela ewangelii (takiego jak rodzic, nauczyciel
w klasie w Kościele lub przywódca w Kościele). Poproś tego członka klasy, aby część
prezentacji poświęcił na następujące pytania:

Skąd wiedziałeś, że ta osoba cię kocha?

W jaki sposób miłość tej osoby wpłynęła na twoje uczucia odnośnie uczenia się
ewangelii?

5. Tydzień naprzód lub wcześniej zorganizuj tak, aby na koniec lekcji solista lub mała
grupa dorosłych albo dzieci zaśpiewała „Miłość wzajemna” („Love One Another”,
Hymns, nr 308). Jeśli nie jest to możliwe, przygotuj się, aby członkowie klasy wspólnie
zaśpiewali ten hymn.

Uwaga dla
nauczyciela

194
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2



lekcja  2 :  Kochaj  tych,  których uczysz

Nauczyciele, mający miłość Chrystusową, zmieniają życie tych, których uczą.

Pokaż ilustrację, przedstawiającą Jezusa nauczającego Nefitów. Własnymi słowami
pokrótce opowiedz, jak zmartwychwstały Zbawiciel odwiedził Nefitów. Upewnij się, że
w opowieści zawarłeś następujące informacje:

Zmartwychwstały Zbawiciel ukazał się Nefitom w kraju Obfitość. Poprosił ich, aby pode-
szli i dotknęli Jego boku i śladów po gwoździach na Jego rękach i stopach. Następnie
ich długo nauczał. Po tym, zachęcał ich, aby poszli do swoich domów i rozważyli rzeczy,
które im powiedział. Miał już wrócić do Ojca, kiedy zobaczył ich we łzach, pragnących,
by został z nimi dłużej. (Zobacz 3 Nefi 11–16; 17:1–5.)

Pokaż ilustrację, przedstawiającą Jezusa uzdrawiającego Nefitów. Następnie poproś
jakiegoś członka klasy, aby przeczytał 3 Nefi 17:6–10.

Tablica Po tym, jak członek klasy przeczytał fragment, napisz na tablicy Uzdrawiał każdego.

Kontynuuj opowieść własnymi słowami. Upewnij się, że powiedziałeś, iż po tym, jak
Jezus uzdrowił ludzi, poprosił ich, aby przyprowadzili do Niego małe dzieci (zobacz
3 Nefi 17:11–12).

Pokaż ilustrację, przedstawiającą Jezusa błogosławiącego dzieci Nefitów. Następnie
poproś członka klasy, aby przeczytał 3 Nefi 17:21–25.

Tablica Po tym, jak członek klasy przeczytał fragment, napisz na tablicy Brał ich dzieci, każde
z osobna, [i] błogosławił.

Dyskusja Poproś członków klasy, aby rozważyli miłość, jaką Zbawiciel okazał w stosunku do
Nefitów. Poproś ich również, aby pomyśleli o tym, co mogli czuć Nefici, kiedy Jezus
służym im, każdemu z osobna.

� Na jakie sposoby Chrystusowa miłość nauczyciela może wpłynąć na tych, którzy są
nauczani? (Odpowiedzi mogą zawierać to, że Chrystusowa miłość nauczyciela może
zaprosić Ducha, pomóc ludziom w przezwyciężaniu strachu oraz doprowadzić ludzi
do tego, że będą bardziej otwarci na ewangelię.)

Cytat Po krótkiej dyskusji na temat tego pytania, niech członek klasy przeczyta wypowiedź
Proroka Józefa Smitha ze strony 30 tej książki.

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby opowiedział o tym, jak wpłynęła na niego
miłość nauczyciela.

Wyjaśnij, że lekcja ta zawiera nauki z pism świętych, które mogą pomóc nam napełnić
się miłością Chrystusową w stosunku do tych, których nauczamy. Zawiera również
dyskusję na temat tego, w jaki sposób nasza miłość Chrystusowa wpływa na naszą służbę
jako nauczycieli.

Możemy być napełnieni miłością Chrystusową w stosunku do tych, których
nauczamy.

Poproś różnych członków klasy, aby przeczytali wypisane poniżej fragmenty z pisma świę-
tego. Po przeczytaniu każdego fragmentu, poproś członków klasy, aby rozpoznali zasady,
znajdujące się tam, które mogą pomóc im być wypełnionymi miłością Chrystusową.
Zachęć członków klasy, aby zapisali w swoich notatnikach myśli, jakie mają, kiedy biorą
udział w dyskusji. Wyjaśnij, że będą mieli możliwość podzielenia się swoimi myślami
pod koniec lekcji.

Zajęcie z użyciem
fragmentów
z pisma świętego
i notatników

Prezentacja
nauczyciela

Prezentacja
członka klasy

Opowieść z pisma
świętego i ilustracje

Opowieść z pisma
świętego i ilustracje

Sugerowany
rozwój lekcji
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Jan 15:10 (Przestrzeganie przykazań)
List do Efezjan 4:32 (Wybaczanie innym)
Mosjasz 2:17 (Służenie)
Mosjasz 4:11–12 (Odpokutowanie, bycie pokornym i rozwijanie wiary)
Alma 38:12 (Panowanie nad uczuciami)
3 Nefi 11:29–30 (Zaprzestanie spierania się)
Moroni 7:48 (Modlenie się o to, by być przepełnionym czystą miłością Chrystusa)

Nasza miłość Chrystusowa do tych, których nauczamy, powinna odzwierciedlać
się w naszym przygotowaniu, nauczaniu i codziennym życiu.

Zwróć uwagę, że kiedy jesteśmy napełnieni miłością Chrystusową w stosunku do tych,
których nauczamy, nasza miłość odzwierciedla się w naszym przygotowaniu, nauczaniu
i codziennym życiu. Następnie zapisz na tablicy, co następuje. Poproś członków klasy,
aby przepisali to do swoich notatników.

Niech członkowie klasy pomyślą o szczególnych ludziach, których nauczają (takich jak
członkowie rodziny, członkowie klasy lub członkowie kworum). Następnie poproś ich,
aby zastanowili się nad następującym pytaniem, zapisując swoje pomysły pod właściwymi
nagłówkami w swoich notatnikach:

� Jakie są niektóre rzeczy, jakie mogę zrobić, aby okazać miłość Chrystusową tym
ludziom? (Zauważ, że niektóre pomysły, wypisane są w następującym zestawieniu.
Inne pomysły zamieszczone są w tej książce w rozdziałach „Miłość zmiękcza serca”,
„Rozumienie tych, których uczymy” i „Dotarcie do danej osoby”, strony 31–36.)

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee NNaauucczzaanniiee CCooddzziieennnnee  ˝̋yycciiee

Zajęcie z wykorzysta-
niem notatnika
i dyskusja
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Poproś członków klasy, aby przedyskutowali niektóre pomysły, jakie zapisali w swoich
notatnikach. Zapisz ich pomysły na tablicy.

Zakończenie

Krótko podsumuj lekcję, wykorzystując następującą wypowiedź Starszego Josepha
B. Wirthlina:

„Współczucie Chrystusowych przyjaciół głęboko dotyka i zmienia nasze życie. . . . Miłość
jest samą istotą ewangelii Chrystusa. W tym Kościele, odpowiedzią Pana na modlitwy
o pomoc, często jest prosta, codzienna służba troski braci i sióstr. W dobroci prawdziwych
przyjaciół widzę odzwierciedlone miłosierdzie samego Pana” (w Conference Report,
paź. 1997, 42 lub Ensign, list. 1997, 32).

Świadectwo Kiedy nakłania cię do tego Duch, złóż swoje świadectwo i wyraź swą miłość do członków
klasy.

Muzyka Niech wyznaczony solista lub mała grupa zaśpiewa „Miłość wzajemna” („Love One
Another” Hymns, nr 308). Jeśli nie jest to możliwe, zaproś członków klasy do wspólnego
zaśpiewania tego hymnu.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Wybrali co najmniej jeden pomysł z zajęcia z wykorzystaniem notatnika, ze strony
196. Niech wykorzystają ten pomysł w czasie nauczania w nadchodzącym tygodniu.
Niech zapiszą w swoich notatnikach wyniki swych działań.

2. Kontynuowali zadanie z ostatniego tygodnia, by szukać przewodnictwa Ducha
w związku z nadchodzącą lekcją w czasie domowego wieczoru rodzinnego, zadaniem
w Kościele czy inną możliwością nauczania. Pamiętaj słowa Pana: „A Duch będzie
wam dany przez modlitwę wiary” (NiP 42:14). Niech zapiszą w swoich notatnikach
o doświadczeniach, jakie mieli z tym zadaniem. (Częścią trzeciej lekcji będzie zdawanie
sprawozdania przez niektórych członków klasy z tych doświadczeń.)

3. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, poprzez studiowanie rozdziału z tej książki,
zatytułowanego „Kochaj tych, których uczysz” (strony 30–39).

Podsumowanie
i cytat

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee

MMóóddll  ssii´́  zzaa  nniicchh..

BBààddêê  ÊÊwwiiaaddoommyy  iicchh

ppoottrrzzeebb  ii  zzaaiinntteerreessoowwaaƒƒ..

BBààddêê  ddoobbrrzzee

pprrzzyyggoottoowwaannyy  ddoo

nnaauucczzaanniiaa  iicchh..

NNaauucczzaanniiee

PPoowwiittaajj  iicchh  cciieepp∏∏oo

nnaa ppoocczzààttkkuu  lleekkccjjii..

WWyyrraaêê  sswwàà  mmii∏∏ooÊÊçç,,

jjaakkàà mmaasszz  ddllaa  nniicchh..

SS∏∏uucchhaajj  zz  uuwwaaggàà..

ZZ  sszzaaccuunnkkiieemm  rreeaagguujj,,

kkiieeddyy  bbiioorràà  uuddzziiaa∏∏  ww  lleekkccjjii..

ZZaacchh´́ccaajj  iicchh,,  aabbyy  ˝̋yyllii

wweedd∏∏uugg  zzaassaadd,,

jjaakkiicchh nnaauucczzaasszz..

CChhwwaall  iicchh,,  kkiieeddyy  jjeesstt

ttoo ww∏∏aaÊÊcciiwwee..

CCooddzziieennnnee  ˝̋yycciiee

MMóóddll  ssii´́  zzaa  nniicchh..

BBààddêê  pprrzzyyjjaacciieellsskkii,,

kkiieeddyy iicchh  wwiiddzziisszz..

BBààddêê  ÊÊwwiiaaddoommyy  iicchh  zzaajj´́çç

ii  oossiiààggnnii´́çç..

BBiieerrzz  uuddzziiaa∏∏  ww  zzaajj´́cciiaacchh,,

ww  kkttóórryycchh  oonnii

uucczzeessttnniicczzàà..

CChhwwaall  iicchh,,  kkiieeddyy  jjeesstt

ttoo ww∏∏aaÊÊcciiwwee..

OOkkaazzuujj  ttrroosskk´́  ii  ddooddaawwaajj

zzaacchh´́ttyy,,  kkiieeddyy

ddooÊÊwwiiaaddcczzaajjàà  pprróóbb..
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Cel Pomóc członkom klasy szukać przewodnictwa Ducha i nauczać w taki sposób, który
pomoże innym odczuć wpływ Ducha.

Nauczamy prawd ewangelii przez moc Ducha Świętego, czyli Ducha (zobacz Moroni
10:5). Pan opisał ważność nauczania przez Ducha, kiedy powiedział: „A Duch będzie
wam dany przez modlitwę wiary; a jeżeli nie otrzymacie Ducha, nie będziecie nauczać”
(NiP 42:14). Kiedy zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są godni tego, by byli prowadzeni
przez Ducha, „obydwaj są wzmocnieni i radują się razem” (zobacz NiP 50:13–22).

Niektórzy członkowie klasy – szczególnie ci z małym doświadczeniem w Kościele – mogą
odczuwać, że nie mogą być nauczani przez Ducha. Kiedy nauczasz tej lekcji, pomóż
członkom klasy zobaczyć, że mogą być nauczani przez Ducha. Pomóż im zrozumieć, że
cechami kwalifikującymi do tego, by być nauczanym przez Ducha, nie jest elokwencja,
wykształcenie czy bogate doświadczenie, ale modlitwa, pilność, cześć i pokora.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji. Postaraj
się zastosować je do celu tej lekcji.

2. Przestuduj rozdział tej książki, zatytułowany „Nauczaj przez Ducha” (strony 40–48).

3. Poproś dwóch lub trzech członków klasy, aby przygotowali się do tego, by pokrótce
opowiedzieć o swoich doświadczeniach, kiedy szukali przewodnictwa Ducha Świętego
w czasie nauczania. (Na koniec 1 i 2 lekcji członkowie klasy dostali zadanie, by zapisać
w swych notatnikach o takich doświadczeniach.)

4. Przynieś do klasy dzban wody i szklankę z przezroczystego szkła.

5. Przed lekcją zapisz na tablicy następujące pytanie: Co jest najważniejsze w naszych
wysiłkach nauczania ewangelii?

Przed modlitwą na rozpoczęcie poproś członków klasy, aby zaśpiewali „Naucz mnie
chodzić ze światłem” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 102) lub inny hymn
okazujący cześć. Po hymnie poproś członka klasy, ofiarującego modlitwę, aby poprosił
o przewodnictwo Ducha Świętego w czasie lekcji.

„Najważniejszy jest Duch”

Cytat Skieruj uwagę członków klasy na pytanie, które zapisałeś na tablicy. Poproś członków
klasy, aby pomyśleli o pytaniu, nie odpowiadając na głos. Następnie powiedz im,
że odpowiedź na pytanie znajduje się w następującej wypowiedzi Prezydenta Ezra Taft
Bensona:

„Jeśli jest jedno przesłanie, jakie powtarzam moim braciom z kworum Dwunastu
Apostołów, to jest to, że liczy się Duch. To Duch ma znaczenie. Nie wiem, jak często to
mówiłem, ale nigdy nie męczę się, mówiąc – najważniejszy jest Duch” (seminarium
dla prezydentów misji, 3 kwiec. 1985).

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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lekcja  3 :  Nauczaj  przez  Ducha

Wyjaśnij, że często odnosimy się do Ducha Świętego jako do „Ducha”. Nauczanie przez
Ducha jest najsilniejszym rodzajem nauczania, ponieważ jedynie poprzez wpływ Ducha
możemy zrozumieć sprawy Boga (zobacz 1 List do Koryntian 2:11).

Kiedy uczymy się i nauczamy ewangelii, Duch odwiedzi nas na wiele sposobów.

Podkreśl, że Duch zazwyczaj manifestuje swą obecność w cichy i prosty sposób, a nie
w spektakularnych pokazach mocy (zobacz 1 Księgę Królewską 19:9–12). Następnie niech
członkowie klasy przeczytają fragmenty z pism świętych, wypisane poniżej. Poproś ich,
aby wyjaśnili, czego każdy fragment uczy o tym, w jaki sposób Duch może brać udział
w naszym nauczaniu ewangelii. Zapisuj ich odpowiedzi na tablicy.

a. Jan 14:26. (Uczy nas wszystkich rzeczy i przypomina o wszystkich rzeczach.)
b. Jan 15:26. (Świadczy o Chrystusie.)
c. 2 Nefi 33:1. (Wnosi prawdę do naszych serc.)
d. Nauki i Przymierza 6:14–15, 22–23. (Oświeca i wnosi pokój do naszych umysłów.)
e. Nauki i Przymierza 11:13. (Wypełnia nasze dusze radością.)
f. Nauki i Przymierza 50:21–22. (Wzmacnia.)

Poproś wyznaczonych członków klasy, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach, kiedy
szukali przewodnictwa Ducha Świętego w swym nauczaniu (zobacz „Przygotowanie”,
pozycja 3).

Są pewne rzeczy, jakie możemy zrobić, aby zaprosić Ducha.

� Co możemy zrobić w naszym nauczaniu, aby zaprosić Ducha? (Zapisz odpowiedzi
członków klasy na tablicy. Zachęć członków klasy, aby zapisali te rzeczy w swych
notatnikach.)

Jeśli członkowie klasy nie wspominają o tym, co znajduje się na następującej liście, dodaj
to do listy na tablicy:

a. Modlić się.
b. Uczyć z pism świętych.
c. Świadczyć.
d. Korzystać z hymnów, piosenek Organizacji Dzieci i innej świętej muzyki.
e. Wyrażać miłość do innych oraz do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.
f. Dzielić się spostrzeżeniami, uczuciami i doświadczeniami, które odnoszą się do zasad

z lekcji.

� Które z tych rzeczy zrobiliśmy na dzisiejszej lekcji? Czy moglibyśmy zrobić coś jeszcze,
aby zaprosić Ducha na lekcję?

Poproś członków klasy, aby pomyśleli o sposobności do nauczania, jaką wkrótce będą
mieli. Poproś ich, aby rozważyli, w jaki sposób mogą wykorzystać w czasie nauczania
niektóre z propozycji, wypisanych na tablicy. Daj im pięć minut na wpisanie ich pomysłów
do notatników.

Nasze największe wysiłki będą wystarczające, kiedy obecny będzie wpływ Ducha.

Zapisz na tablicy Kto może nauczać przez Ducha?

Pokaż dzbanek wody i szklankę. Wyjaśnij, że w tym pokazie szklanka symbolizuje nas
jako nauczycieli ewangelii. Następnie częściowo napełnij szklankę. Wyjaśnij, że woda,
jaką wlałeś do szklanki, symbolizuje najlepsze wykorzystanie przez nas naszych talentów.

Pomoc dydaktyczna

Zajęcie 
z wykorzystaniem
notatnika

Dyskusja 
z wykorzystaniem
tablicy

Prezentacja
członka klasy

Dyskusja 
z wykorzystaniem
pisma świętego
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Powiedz, że możemy myśleć, że moglibyśmy być prawdziwie skuteczni w nauczaniu,
gdybyśmy mieli więcej talentów. Jednakże ta szklanka nie może być wypełniona jedynie
przez nasze talenty. Aby być prawdziwie skutecznymi nauczycielami ewangelii, musimy
uczyć przez moc Ducha Świętego. Cudem jest to, że bez względu na to, kim jesteśmy
i bez względu na to, jak utalentowani zdajemy się być, to, co zrobimy najlepiej, wystarczy,
kiedy obecny będzie wpływ Ducha. Kiedy to wyjaśniasz, napełnij szklankę do samego
końca.

Cytat Niech członek klasy przeczyta następującą wypowiedź Starszego Henry’ego B. Eyringa:

„Mądrym jest obawiać się, że nasze własne umiejętności są nieadekwatne, aby sprostać
zobowiązaniu, jakie mamy, by karmić wiarę innych. Nasze własne umiejętności, jakkol-
wiek wielkie by były, nie wystarczą. Ale to realistyczne spojrzenie na nasze ograniczenia
tworzy pokorę, która może poprowadzić do uzależnienia od Ducha, a tym samym do
mocy” (w Conference Report, paź. 1997, 114 lub Ensign, list. 1997, 82–83).

Każdy z nas może kwalifikować się do tego, by nauczać przez Ducha.

Poprowadź poniższą dyskusję, aby pomóc członkom klasy zrozumieć, w jaki sposób mogą
kwalifikować się do tego, by nauczać przez Ducha.

Poproś członka klasy o przeczytanie Nauk i Przymierzy 42:14.

Zapisz na tablicy, co następuje:

Poproś członka klasy o przeczytanie Nauk i Przymierzy 88:77–78.

� Co obiecuje Pan, jeśli pilnie będziemy nauczali doktryny królestwa? (Jego łaska będzie
nam towarzyszyła.)

MMóóddll  ssii´́  
zz  wwiiaarràà

OOttrrzzyymmuujjeemmyy  
DDuucchhaa

Dyskusja 
z wykorzystaniem
pisma świętego
i tablicy
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Zapisz na tablicy, co następuje:

Wyjaśnij, że łaska umożliwia zaistnienie mocy. Jest to boska pomoc i siła, dana poprzez
miłosierdzie i miłość Bożą. Dzięki łasce Pana, możemy wykonywać dobre uczynki,
których nie możemy wykonać we własnym zakresie.

Niech członek klasy przeczyta Nauki i Przymierza 100:7–8.

� Co te wersety mówią nam o tym, w jaki sposób powinniśmy głosić ewangelię?
(„W powadze serca” i „w duchu łagodności”.)

Wyjaśnij, że powaga oznacza cześć i godność. Następnie, aby pomóc członkom klasy
zrozumieć znaczenie słowa łagodność, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta
Gordona B. Hinckley:

„Łagodność implikuje ducha wdzięczności, w przeciwieństwie do samowystarczalności;
jest to uznanie większej mocy ponad naszą, uznanie Boga i akceptacja Jego przykazań”
(„With All Thy Getting Get Understanding”, Ensign, sierp. 1988, 3–4).

� Co obiecuje Pan, jeśli nauczamy Jego ewangelii z powagą i łagodnością? (Zobacz
NiP 100:8. Duch Święty złoży świadectwo o nauczanych przez nas zasadach.)

Zapisz na tablicy, co następuje:

NNaauucczzaajj  
ww  ppoowwaaddzzee  
ii ∏∏aaggooddnnooÊÊccii

DDuucchh  
zz∏∏oo˝̋yy  

ÊÊwwiiaaddeeccttwwoo

PPiillnniiee  nnaauucczzaajj  
ddookkttrryynnyy

JJeeggoo  ∏∏aasskkaa  
bb´́ddzziiee  nnaamm

ttoowwaarrzzyysszzyy∏∏aa
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Cz¢Âå g :  Kurs  nauczania  ewangeli i

Skieruj uwagę członków klasy na zasady, które wypisałeś na tablicy. Podkreśl, że kiedy
modlimy się z wiarą oraz pilnie nauczamy doktryny w powadze i łagodności, otrzymamy
Ducha, który będzie składał świadectwo o prawdach, jakich nauczamy. Poproś członków
klasy, aby opowiedzieli o czasie, kiedy oni lub ktoś inny zaprosili Ducha dzięki podążaniu
według tych zasad.

Zakończenie

Pokrótce podsumuj lekcję. Następnie niech członek klasy przeczyta następującą wypowiedź
Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Niektórzy z was mogą być z natury nieśmiali lub uważać siebie za nieodpowiednią
osobę, by twierdząco odpowiedzieć na powołanie. Pamiętajcie, że ta praca nie jest
jedynie twoja czy moja. Jest to praca Pana, a kiedy załatwiamy sprawy Pana, jesteśmy
upoważnieni do Jego pomocy. Pamiętajcie, że kogo Pan powołuje, tego Pan upoważnia”
(w Conference Report, kwiec. 1996, 62 lub Ensign, maj 1996, 44).

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Dalej zastanawiali się nad pomysłami, dotyczącymi nauczania przez Ducha, które zapi-
sali w swoich notatnikach. Niech wykorzystają jeden z tych pomysłów w powiązaniu
z nadchodzącą możliwością do nauczania.

2. Kontynuowali zapisywanie swojego postępu w swoich notatnikach.

3. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, poprzez przestudiowanie rozdziału z tej
książki, zatytułowanego „Nauczaj przez Ducha” (strony 40–48).

Podsumowanie
i cytat

Udział członków
klasy
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Cel Pomóc członkom klasy zrozumieć moc, która przychodzi ze studiowania i nauczania
doktryn ewangelii, które znajdują się w pismach świętych oraz w naukach proroków
w dniach ostatnich.

Kiedy przygotowujesz się do nauczania tej lekcji, módl się o przewodnictwo do skutecz-
nego nauczania z pism świętych i nauk proroków w dniach ostatnich. Kiedy nakłania cię
do tego Duch Święty, porozmawiaj o tym, jakie skutki w twoim życiu miały doktryny
ewangelii, kiedy je studiowałeś i nauczałeś ich.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji. Postaraj
się zastosować je do celu tej lekcji.

2. Przestudiuj rozdział w tej książce, zatytułowany „Ucz doktryny” (strony 49–59) oraz
następujące rozdziały z części „Nauczanie ewangelii i przywództwo”, z Kościelnego
podręcznika instrukcji: „Ucz doktryn niezbędnych do zbawienia i obrzędów ewangelii”
(strona 301), „Ucz z pism świętych i nauk proroków w dniach ostatnich” (strona 302)
oraz „Korzystaj z materiałów lekcyjnych zatwierdzonych przez Kościół” (strona 304).

3. Poproś członka klasy lub innego członka zboru, aby przyszedł do klasy przygotowany
do opowiedzenia, w jaki sposób uczenie się szczególnej doktryny ewangelii wpłynęło
na jego życie.

4. Jeśli dostępne są bieżące podręczniki lekcyjne, wydane przez Kościół, przynieś kilka
do klasy.

5. Przed lekcją napisz na tablicy:

„„II  ddaajj´́  wwaamm  pprrzzyykkaazzaanniiee,,  ˝̋ee  mmaacciiee  nnaauucczzaaçç  jjeeddeenn  ddrruuggiieeggoo

ddookkttrryynnyy  kkrróólleessttwwaa””  ((NNiiPP  8888::7777))..

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  wwpp∏∏yywwaa  nnaa  nnaass  uucczzeenniiee  ssii´́  ddookkttrryynnyy

kkrróólleessttwwaa??

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  uucczzeenniiee  ssii´́  pprraawwddzziiwweejj  ddookkttrryynnyy  rróó˝̋nnii  ssii´́

oodd uucczzeenniiaa  ssii´́  iinnnnyycchh  rrzzeecczzyy??

Uwaga dla
nauczyciela
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Pan nakazał nam, abyśmy „nauczali jeden drugiego doktryny królestwa”.
Doktryna może mieć silny wpływ na nasze umysły i serca.

Skieruj uwagę członków klasy na fragment z pisma świętego i pytania, zapisane na
tablicy (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 5).

Wyjaśnij, że we fragmencie z pisma świętego, zapisanego na tablicy, wyrażenie „doktryny
królestwa” odnoszą się do objawionych prawd ewangelii.

Skieruj uwagę członków klasy na zapisane przez ciebie pytania na tablicy. Zanim poprosisz
członków klasy, aby omówili te pytania, poproś ich, aby przeczytali na głos następujące
fragmenty z pisma świętego:

a. Enos 1:1–4. (Doktryny ewangelii głęboko zapadają w nasze serca i prowadzą nas do
ukorzenia się przed Bogiem.)

b. Alma 31:5. (Słowo Boże prowadzi ludzi do czynienie dobra i ma „większy [wpływ]”
na umysł.)

c. Alma 32:28. (Słowo Boże powiększa nasze dusze, oświeca nasze zrozumienie i staje się
dla nas wyśmienite.)

d. Józef Smith – Historia 1:11–12. (Słowo Boże wchodzi „z taką mocą . . . do serca”.)

Poproś członków klasy, aby przedyskutowali pytania, zapisane na tablicy.

Poproś wyznaczonego członka klasy lub innego członka zboru, aby opowiedział o tym,
w jaki sposób uczenie się szczególnej doktryny ewangelii miało wpływ na jego życie.

Powinniśmy koncentrować nasze nauczanie na doktrynie.

Studium przypadku Poproś członków klasy, aby wyobrazili sobie, że są członkami prezydium Młodych
Mężczyzn, Młodych Kobiet lub Szkoły Niedzielnej. Nauczyciel z ich organizacji mówi do
nich: „Kiedy uczę młodzież, spędzam dużo czasu ma rozmawianiu o takich rzeczach,
jak sport, randki i filmy. Czuję, że członkowie klasy tracą zainteresowanie, jeśli spędzam
zbyt dużo czasu, nauczając z pism świętych”.

Dyskusja i cytaty � Jaką radę moglibyście dać, aby pomóc tej osobie nauczać doktryny z pism świętych?

Poproś trzech różnych członków klasy, aby przeczytali poniższe wypowiedzi, co będzie
częścią dyskusji. Podkreśl ważność nauczania słowa Bożego członków Kościoła w każdym
wieku.

Do nauczycieli dorosłych

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedział: „Nie jest dla mnie miłe, kiedy biorę udział
w spotkaniu i ktoś, kto jest powołany, aby przemawiać, stoi przed ludem i przedstawia,
choć może to być w miły sposób, jakieś frazesy, jakąś filozofię ludzką – pomysły tych,
którzy kształtują myśli świata, ale którzy w swych sercach nie mają wiary czy miłości do
Jezusa Chrystusa – lub omawia kwestie, które są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami
ewangelii” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–56], 2:342).

Do nauczycieli Młodych Mężczyzn i Kobiet

Prezydent J. Reuben Clark Jun. nauczał:

„Młodzież Kościoła jest spragniona rzeczy Ducha; gorąco pragnie uczyć się ewangelii
i chce, aby była prosta i czysta. . . . 

Prezentacja
członka klasy

Dyskusja 
z wykorzystaniem
tablicy i pisma
świętego

Sugerowany
rozwój lekcji
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Nie musicie chować się za plecami tej młodzieży i szeptać jej do ucha o religii; . . . Nie
musicie przebierać prawd religijnych w pelerynę światowych rzeczy; możecie otwarcie
przynieść im te prawdy” (The Charted Course of the Church in Education, wyd. powt.
[broszura, 1994], 3, 9).

Do nauczycieli małych dzieci

Prezydent Ezra Taft Benson radził: „Wszystko, o co was prosimy, to to, abyście zaszczepili
w sercach tych dzieci, które są pod waszą opieką i waszym kierownictwem, abyście tak
zainspirowali je, żeby nie było dla nich nic droższego na całym świecie niż ewangelia”
(„Our First Obligation”, Children’s Friend, paź. 1950, 454).

Do wszystkich nauczycieli ewangelii

Starszy Boyd K. Packer powiedział:

„Prawdziwa doktryna, co jest zrozumiałe, zmienia nastawienie i zachowanie.

Studiowanie doktryn ewangelii poprawi zachowanie szybciej, niż studiowanie zacho-
wania poprawi samo zachowanie” (w Conference Report, paź. 1986, 20 lub Ensign,
list. 1986, 17).

Powinniśmy upewnić się, że nauczamy poprawnej doktryny.

Cytaty i dyskusja Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Mariona G. Romney’a:

„Kiedy piję ze źródła, chcę spożyć wodę, która wydobywa się z ziemi, a nie tę z dna stru-
mienia, po tym jak przechodziło po nim bydło. . . . Doceniam interpretację innych ludzi,
ale kiedy chodzi o ewangelię, powinniśmy zapoznać się z tym, co powiedział Pan” (prze-
mówienie skierowane do nauczycieli religii, 13 kwiec. 1973; cytowane przez J. Richarda
Clarke’a w Conference Report, paź. 1982, 19 lub Ensign, list. 1982, 15).

� Do jakich źródeł powinniśmy się zwrócić, aby pomóc tym, których nauczamy
„zapoznać się z tym, co powiedział Pan”? (Odpowiedzi powinny zawierać pisma
święte i nauki proroków w dniach ostatnich.)

� W jaki sposób możemy upewnić się, że nauczamy poprawnej doktryny?

Niech członkowie klasy przeczytają Nauki i Przymierza 42:12–13 i 52:9, co będzie częścią
dyskusji. Podkreśl, że musimy upewnić się, że nauczamy poprawnej doktryny poprzez
bycie w zgodzie z pismami świętymi i naukami proroków w dniach ostatnich. Poproś
członka klasy, aby przeczytał następującą wypowiedź Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Nikt nie ma prawa podawać własnych interpretacji, kiedy został zaproszony do nauczania
w organizacjach Kościoła; on jest gościem, . . . a ci, których uczy, mają słuszne powody,
by przypuszczać, że taki człowiek, będąc wybranym i popartym we właściwy sposób,
reprezentuje Kościół, a to, czego uczy, jest zatwierdzone przez Kościół” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball [1982], 532–533).

Jeśli przyniosłeś do klasy obecnie wydane przez Kościół podręczniki lekcyjne, pokaż
je teraz.
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Zwróć uwagę, że podręczniki wydane przez Kościół zawierają propozycje do zastosowania
pytań, zajęć i materiałów audiowizualnych, które pomagają skupić nasze nauczanie na
pismach świętych i słowach proroków w dniach ostatnich.

Pan obiecuje nam wielkie błogosławieństwa, kiedy będziemy pilnie uczyć się
i nauczać Jego doktryny.

Cytat Zwróć uwagę, że musimy studiować doktryny ewangelii, zanim będziemy mogli skutecznie
je nauczać. Później przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Powszechną rzeczą jest posiadanie kilku fragmentów z pisma świętego do naszej dyspo-
zycji, przepływających przez nasze umysły, jak to się dotąd działo, i w ten sposób mamy
złudzenie, że wiele wiemy o ewangelii. W takim znaczeniu, posiadanie małej wiedzy,
rzeczywiście może być problemem. Jestem przekonany, że każdy z nas, w jakimś momen-
cie naszego życia, musi odkryć pisma święte dla siebie – i nie tylko odkryć je raz, ale
odkrywać je raz po raz” („How Rare a Possession – the Scriptures!” Ensign, wrzes. 1976, 4).

Wytrzyj tablicę i narysuj następujący wykres. Wyjaśnij, że wykres ten pokazuje obietnice
Pana dla nauczycieli, którzy „odkrywają [pisma święte] raz po raz”. Poproś członków
klasy, aby skopiowali schemat do swoich notatników. (Niech nie otwierają książki na tej
stronie.)

Niech członkowie klasy przeczytają fragmenty z pism świętych, wymienione na wykresie.
Po przeczytaniu każdego fragmentu, poproś członków klasy o rozpoznanie rzeczy, które
możemy zrobić i błogosławieństw, jakie otrzymamy w wyniku naszych działań. Wpisz
ich spostrzeżenia we właściwe kolumny. Zachęć członków klasy, by zapisali te spostrzeżenia
w swoich notatnikach. Niektóre możliwe odpowiedzi podane są w następującym wykresie.

FFrraaggmmeenntt  

zz ppiissmmaa ÊÊwwii´́tteeggoo

AAllmmaa  1177::22––33

NNaauukkii  ii  PPrrzzyymmiieerrzzaa

1111::2211––2222

NNaauukkii  ii  PPrrzzyymmiieerrzzaa  8844::8855

CCoo  rroobbiimmyy BB∏∏ooggooss∏∏aawwiieeƒƒssttwwaa,,  

jjaakkiiee  oottrrzzyymmuujjeemmyy

Dyskusja 
z wykorzystaniem
tablicy i pisma
świętego
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Zastosowanie Poproś członków klasy, aby zapisali w swoich notatnikach jedną szczególną rzecz, jaką
zrobią, aby podążać za radą, pochodzącą z tych fragmentów z pism świętych. Poproś
ich również, aby zapisali, co czują, w jaki sposób to działanie pomoże im otrzymać błogo-
sławieństwa Pana w ich obowiązkach nauczania.

Zakończenie

Świadectwo Kiedy nakłania cię do tego Duch, zaświadcz o mocy, która pochodzi ze studiowania
i nauczania doktryn ewangelii.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Pilnie studiowali pisma święte każdego dnia. (Możesz zechcieć zachęcić ich, by
przeczytali z tej książki rozdział „Rozwijanie osobistego planu studiowania ewangelii”,
strony 16–17.)

2. Postarali się wykonać jedną rzecz w nadchodzącym tygodniu, aby udoskonalić swoje
osobiste studiowanie ewangelii, w powiązaniu z zadaniem związanym z notatnikiem,
omawianym na lekcji.

3. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, poprzez studiowanie rozdziału z tej książki,
zatytułowanego „Ucz doktryny” (strony 49–59).

FFrraaggmmeenntt  

zz ppiissmmaa ÊÊwwii´́tteeggoo

AAllmmaa  1177::22––33

NNaauukkii  ii  PPrrzzyymmiieerrzzaa

1111::2211––2222

NNaauukkii  ii  PPrrzzyymmiieerrzzaa  8844::8855

CCoo  rroobbiimmyy

PPiillnniiee  bbaaddaammyy  ppiissmmaa

ÊÊwwii´́ttee

MMooddlliimmyy  ssii´́  ii  ppooÊÊcciimmyy

ZZddoobbyywwaammyy  ss∏∏oowwoo  BBoo˝̋ee

ppoopprrzzeezz  ssttuuddiioowwaanniiee

PPrrzzyyggoottoowwuujjeemmyy  ssii´́,,

bbyy uucczzyyçç  ppoopprrzzeezz

„„[[zzaacchhoowwyywwaanniiee]]  .. .. ..

ssttaallee ss∏∏oowwaa  ˝̋yywwoottaa””

BB∏∏ooggooss∏∏aawwiieeƒƒssttwwaa,,  

jjaakkiiee  oottrrzzyymmuujjeemmyy

OOttrrzzyymmuujjeemmyy  dduucchhaa

pprroorrooccttwwaa  ii  oobbjjaawwiieenniiaa

NNaauucczzaammyy  zz  mmooccàà

ii uuppoowwaa˝̋nniieenniieemm  oodd  BBooggaa

OOttrrzzyymmuujjeemmyy

pprrzzeewwooddnniiccttwwoo  DDuucchhaa

NNaauucczzaammyy  zz  mmooccàà

ddoo pprrzzeekkoonnyywwaanniiaa  iinnnnyycchh

NNaauucczzaammyy

zz nnaattcchhnniieenniieemm
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Cel Pomóc członkom klasy zrozumieć, że poszczególne osoby są odpowiedzialne za uczenie
się ewangelii; pomóc im zobaczyć, w jaki sposób oni, jako nauczyciele, mogą pomóc
innym w wypełnieniu tej odpowiedzialności.

Pan nakazał nam, abyśmy „szukali wiedzy, przez naukę jak i przez wiarę” (NiP 88:118).
Jak nauczał Prezydent Spencer W. Kimball, to przykazanie powinno być pilnie przestrze-
gane: „Nikt nie może stać się ‚wykonawcami Słowa’, nie stając się wpierw ‚słuchaczami’.
A stanie się ‚słuchaczem’ nie jest zwykłym bezczynnym staniem i czekaniem na szansę
uzyskania niewielkiej ilości informacji; jest to szukanie, studiowanie, modlenie się
i pojmowanie” („How Rare a Possession – the Scriptures!” Ensign, wrzes. 1976, 2).

Indywidualna decyzja, odnosząca się do pilnego studiowania ewangelii jest prawym
użyciem wolnej woli. Nauczyciele, którzy rozumieją doktrynę wolnej woli, nie będą
zmuszać innych do uczenia się ewangelii. Zamiast tego, będą starali się nauczać w taki
sposób, by zachęcić innych do tego, by włożyli pilny wysiłek w uczenie się ewangelii.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji. Postaraj
się zastosować je do celu tej lekcji.

2. Przestudiuj rozdział w tej książce, zatytułowany „Zachęć do pilnego uczenia się”
(strony 60–74). Przestudiuj także „Zasady nawrócenia”, strona 300 w rozdziale
„Nauczanie ewangelii i przywództwo” z Kościelnego podręcznika instrukcji.

3. Z wyprzedzeniem poproś trzech członków klasy, aby pomogli ci przedstawić teatr
czytających ze strony 209. Poproś jednego członka, aby przeczytał rolę narratora,
drugiego, by przeczytał rolę Zoramity, a trzeciego – rolę Almy.

4. Zrób trzy duże plakietki z imionami dla uczestników teatru czytających. Zapisz na nich
po kolei Narrator, Zoramita i Alma.

Każda osoba jest odpowiedzialna za uczenie się ewangelii

Teatr czytających Poproś uczestników teatru czytających, by przyszli na początek klasy. Daj im plakietki
z imionami. Następnie wyjaśnij, że ci trzej członkowie klasy zgodzili się występować
w teatrze czytających. Celem tej prezentacji jest zbadać odpowiedzialność osób za uczenie
się ewangelii.

Zapisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: Alma 32:27–28, 33, 38, 41.
Wyjaśnij, że te odsyłacze do pism świętych korespondują z naukami Almy, które będą
użyte w tej prezentacji. Zachęć członków klasy, by śledzili tekst pism świętych, kiedy
czytana jest rola Almy.

Narrator: Kiedy Alma i jego bracia głosili pośród odstępnego ludu zwanego Zoramitami,
weszli do jednej z synagog Zoramitów. Usłyszeli, że Zoramici oświadczali, że
„nie przyjdzie żaden Chrystus” (Alma 31:16).

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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Po usłyszeniu tej fałszywej nauki, Alma i jego bracia rozdzielili się, by głosić
słowo Boże i świadczyć o Chrystusie. Wielki tłum Zoramitów zbliżył się do Almy
i jeden z tych Zoramitów przemówił do niego. (Zobacz Alma 31:37–38; 32:1.)

Zoramita: (Przeczytaj Alma 32:5, od słów: „Co mają czynić ci moi bracia”.)

Narrator: (Przeczytaj Alma 32:6).

Tablica Zapisz na tablicy, co następuje:

Zwróć uwagę, że Zoramici odpowiedzieli na swe nieszczęście, wybierając pokorę.
Odszukali człowieka, który mógł nauczyć ich słowa Bożego.

Teatr czytających Narrator: Widząc, że Zoramici byli przygotowani na usłyszenie słowa Bożego, Alma
nauczał ich, w jaki sposób prawdziwie przyjąć słowo i zdobyć świadectwo
o tej prawdzie.

Alma: (Przeczytaj Alma 32:27–28, 33).

Tablica Dodaj do listy na tablicy to, co pokazano poniżej:

Teatr czytających Narrator: Pod koniec swej mowy Alma wyjaśnił Zoramitom, że po tym, jak zdobyli
świadectwo o słowie, pozostało im jeszcze więcej do zrobienia. Wyjaśniając
im, porównał słowo do drzewa, które wyrasta z nasionka.

Alma: (Przeczytaj Alma 32:38, 41.)

OOddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊçç  oossoobbiissttaa

BBààddêê  pprrzzyyggoottoowwaannyy  nnaa  uuss∏∏yysszzeenniiee  ss∏∏oowwaa  ((bbààddêê  ppoojj´́ttnnyy))..

ZZrróóbb  mmiieejjssccee  ddllaa  ss∏∏oowwaa..

OOddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊçç  oossoobbiissttaa

BBààddêê  pprrzzyyggoottoowwaannyy  nnaa  uuss∏∏yysszzeenniiee  ss∏∏oowwaa  ((bbààddêê  ppoojj´́ttnnyy))..
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Tablica Dodaj do listy na tablicy to, co pokazano poniżej:

Poproś członków klasy, którzy brali udział w teatrze czytających, by powrócili na swe
miejsca.

Wyjaśnij, że Alma nauczał Zoramitów, że są osobiście odpowiedzialni za uczenie się
ewangelii. My wszyscy jesteśmy osobiście odpowiedzialni za uczenie się ewangelii.
Osoby, które właśnie zaczynają akceptować tę odpowiedzialność, „są teraz gotowi słuchać
Słowa” (Alma 32:6). Inni eksperymentują ze słowem i robią mu miejsce w swoim sercu
(zobacz Alma 32:27–28). Jeszcze inni są gotowi troszczyć się o słowo wiarą, pilnością
i cierpliwością (zobacz Alma 32:41).

Ludzie uczą się ewangelii poprzez swą wiarę, pilność i cierpliwość.

Dyskusja � Jakie są niektóre szczególne rzeczy, jakie mogą robić ludzie, aby „troszczyć się
o Słowo”? (Zapisz na tablicy odpowiedzi członków klasy. Zauważ, że niektóre możliwe
odpowiedzi wypisane są poniżej.)

a. Codzienne studiowanie i rozważanie pism świętych.
b. Badanie pism świętych w celu znalezienia odpowiedzi na szczególne pytania.
c. Studiowanie przemówień z konferencji generalnej.
d. Studiowanie artykułów z czasopism kościelnych.
e. Poszczenie i modlenie się o zrozumienie.
f. Szukanie zrozumienia podczas wykonywania pracy świątynnej.
g. Omawianie zasad ewangelii z członkami rodziny i przyjaciółmi.
h. Podążanie za przewodnictwem Ducha.
i. Wierne staranie się o przestrzeganie przykazań.

� Jakie przyszły do ciebie błogosławieństwa w wyniku twych pilnych wysiłków,
włożonych w uczenie się ewangelii?

Nauczyciele powinni pomóc poszczególnym osobom ćwiczyć wolną wolę,
aby uczyć się i żyć według ewangelii.

Przypomnij członkom klasy, że Bóg dał nam wolną wolę – moc do wybrania dobra lub
zła (zobacz NiP 29:35). Ćwiczymy naszą wolną wolę, kiedy wybieramy, czy będziemy,
czy nie będziemy się uczyć i żyć według ewangelii.

Cytat Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Jamesa E. Fausta:

Prezentacja
nauczyciela

Prezentacja
nauczyciela

OOddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊçç  oossoobbiissttaa

BBààddêê  pprrzzyyggoottoowwaannyy  nnaa  uuss∏∏yysszzeenniiee  ss∏∏oowwaa  ((bbààddêê  ppoojj´́ttnnyy))..

ZZrróóbb  mmiieejjssccee  ddllaa  ss∏∏oowwaa..

TTrroosszzcczz  ssii´́  oo  ss∏∏oowwoo..

210



lekcja  5 :  Zach¢å do pilnego uczenia  s i¢

„Wolna wola, dana nam poprzez plan naszego Ojca, jest wspaniałą alternatywą planu
przymusu, proponowanego przez Szatana. Z tym wzniosłym darem możemy wzrastać,
doskonalić się, robić postęp i szukać doskonałości” (w Conference Report, paź. 1987, 42
lub Ensign, list. 1987, 35).

Dyskusja � Co może zmienić w naszym nauczaniu fakt, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż
poszczególne osoby mają wolną wolę i są odpowiedzialne za ich własne uczenie się?
(Możesz zechcieć zapisać odpowiedzi członków klasy na tablicy.)

Pomóż członkom klasy zauważyć, że powinni skupić się na tych, których uczą, a nie
tylko na nauczaniu ich. Skuteczni nauczyciele ewangelii nie myślą jedynie o tym, czego
będą uczyli. Zadają sobie pytanie: „Jak pomogę moim studentom odkryć to, co oni
powinni wiedzieć?” Czyniąc tak, nauczyciele szanują wolną wolę tych, których nauczają,
i pomagają im odnaleźć radość w przyjmowaniu swojej odpowiedzialności za uczenie się.

Zasugeruj, że kiedy staramy się pomóc innym we wzięciu odpowiedzialności za uczenie
się ewangelii, powinniśmy zaprosić i zachęcić ich, zamiast zmuszać ich. Powinniśmy
rozważać i modlić się na temat naszych planów, by pomóc każdej osobie, którą nauczamy.

Nie powinniśmy robić niczego, co mogłoby zmniejszyć ich pragnienie uczenia się
ewangelii.

Dyskusja � Jakie są niektóre rzeczy, jakie mogą robić nauczyciele, które mogą zmniejszyć
pragnienie ludzi, by uczyć się ewangelii? (Daj członkom klasy czas na rozważenie
i przedyskutowanie tego pytania. Zachęć ich, aby raczej przedyskutowali pytanie
w terminach ogólnych, zamiast krytykować poszczególnych nauczycieli. Zauważ,
że niektóre możliwe pomysły wypisane są poniżej.)

a. Czytanie lekcji z podręcznika.
b. Spędzanie większości czasu lekcyjnego na wykładzie.
c. Próbowanie zaimponować swą wiedzą lub umiejętnościami nauczania.
d. Krytykowanie lub lekceważenie ich pytań lub komentarzy.
e. Robienie komentarzy lub zadawanie pytań, które mogą osłabić ich wiarę.
f. Używanie języka lub przykładów, które mogą spowodować wycofanie się Ducha.
g. Nie skoncentrowanie lekcji na prawdach ewangelii.

Cytat Zakończ tę lekcję, prosząc członka klasy o przeczytanie następującej wypowiedzi
Starszego Dallina H. Oaksa:

„Każdy nauczyciel ewangelii, który stara się naśladować Mistrza skoncentruje wszystkie
swoje wysiłki na innych, a nigdy na sobie. Szatan powiedział: ‚Poślij mnie, . . . odkupię
całą ludzkość . . . i dokonam tego na pewno, daj mi więc Twoją cześć’. Porównajcie tę
propozycję z przykładem Zbawiciela, który powiedział: ‚Ojcze, niech się stanie według
Twej woli i niech chwała będzie Twoja na zawsze’ (Mojżesz 4:1–2). Nauczyciel ewangelii
skupi swe nauczanie na potrzebach owieczek i chwale Mistrza. Uniknie znajdowania
się w centrum uwagi. Nauczy stada, że zawsze powinno wyglądać Mistrza. Nigdy nie prze-
słoni ich wzroku skierowanego na Mistrza, stając na drodze czy rzucając cień autoreklamy
lub korzyści własnej” (przemówienie dane 31 marca 1998).

Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby zaprosić do pilnego uczenia się.

Niech członkowie klasy otworzą tę książkę na stronie 60. Poproś jednego członka klasy,
by przeczytał na głos wypowiedź z tej strony. Wypowiedź zawiera trzy ogólne rzeczy,
jakie możemy zrobić, aby zaprosić do pilnego uczenia się. Zwróć uwagę, że na każdym
z tych obszarów jest wiele prostych, specyficznych rzeczy, jakie możemy zrobić.

Zajęcie 
z wykorzystaniem
notatnika
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Niech członkowie klasy przejrzą następującą listę w swoich książkach. Poproś ich, aby
wybrali jeden pomysł z tej listy, który zastosują w czasie nadchodzącej sposobności do
nauczania. Jeśli pozwala na to czas, pozwól im, aby pokrótce zapisali w swoich notatni-
kach to, w jaki sposób wykorzystają ten pomysł. Możesz również zechcieć poprosić ich,
aby podzielili się swoim planem z innymi członkami klasy. Jeśli nie ma czasu na zapisanie
w notatnikach i przedyskutowanie swoich planów, zachęć ich, by zapisali to w swoich
notatnikach w domu.

a. Poproś kogoś, aby przygotował się do pomagania ci w lekcji. Pomóż tej osobie
w przygotowaniu się.

b. Poproś kogoś, aby przygotował pomoc dydaktyczną.
c. Podziel się osobistym doświadczeniem, jeśli jest to właściwe.
d. Poproś tych, których uczysz, aby rozważyli błogosławieństwa, jakie Pan dał im i ich

rodzinom.
e. Naucz, w jaki sposób ze zrozumieniem czytać pisma święte.
f. Zwróć uwagę na wartość udziału w lekcji każdej osoby. Wysłuchaj i zrób użytek

z pomysłów wyrażonych w czasie dyskusji.
g. Zadawaj pytania, które pobudzają do myślenia i zapraszają do udziału w dyskusjach.
h. Kiedy ktoś zadaje pytanie, poproś innych, by zaproponowali odpowiedzi.
i. Poproś tych, których uczysz, by pomyśleli o tym, w jaki sposób mogą zastosować to,

czego się nauczyli.

Zakończenie Przypomnij członkom klasy, że nauczyciele ewangelii powinni stanowić przykład uczenia
się ewangelii. Zachęć ich, by zwiększali swe wysiłki, wkładane w uczenie się dokryn
ewangelii. Poproś ich, aby zdecydowali, co mogą zrobić, aby podążać za radą Almy, by
troszczyć się o słowo poprzez wiarę, pilność i cierpliwość (zobacz Alma 32:37, 41–42).

Zachęć członków klasy, aby pamiętali o świętości wolnej woli każdej osoby. Następnie
przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Skarby zarówno świeckiej, jak i duchowej wiedzy są ukryte – ale ukryte przed tymi,
którzy niewłaściwie szukają i starają się ją odnaleźć. . . . Duchowa wiedza nie jest dostępna
jedynie przez pytanie; nie wystarczają nawet modlitwy. Wymaga ona wytrwałości
i poświęcenia życia” (The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball
[1982], 389–390).

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Zapisali w swoich notatnikach o swoich doświadczeniach, kiedy wprowadzali w życie
swoje plany odnośnie zaproszenia do pilnego uczenia się (zobacz powyżej „Zajęcie
z wykorzystaniem notatnika”). Kiedy jest to właściwe, niech porozmawiają o tych
doświadczeniach z przywódcą, innym członkiem klasy lub członkiem rodziny.

2. Przejrzeli zasady nauczane w tej lekcji, poprzez przestudiowanie rozdziału z tej książki,
zatytułowanego „Zachęć do pilnego uczenia się” (strony 60–74).
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Cel Pomóc członkom klasy zrozumieć, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie mogą wspólnie
pracować nad stworzeniem atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Na lekcji piątej członkowie klasy omawiali odpowiedzialność każdej osoby za pilność
w uczeniu się ewangelii. Lekcja w tym tygodniu skupi się na odpowiedzialności, jaką
dzielą się nauczyciele i uczniowie: stworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Pomoże
to członkom klasy zastosować zasady ewangelii w ich wysiłkach, mających na celu zapo-
bieżenie zakłóceniom w klasie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych
z dyscypliną, które już mogą istnieć.

Mając tę lekcję za podstawę, członkowie klasy będą przygotowani do zaproponowania
rozwiązań specyficznych problemów. Będzie to częścią lekcji 7.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj fragmenty z pisma świętego, wymienione w tej lekcji. Postaraj
się zastosować je do celu tej lekcji.

2. Zaznajom się z historiami z lekcji. Poćwicz czytanie ich w taki sposób, który utrzyma
zainteresowanie członków klasy.

3. Przynieś do klasy następujące przedmioty:

a. Dużą kartkę papieru (lub kilka mniejszych).
b. Trzy ołówki do zaznaczania.

4. Przestudiuj rozdział z tej książki, zatytułowany „Tworzenie atmosfery sprzyjającej
uczeniu się” (strony 75–87).

Szkoła proroków dostarcza przykładu tego, w jaki sposób stworzyć atmosferę
sprzyjającą uczeniu się ewangelii.

Cytaty Podziel się następującą wypowiedzią:

„We wczesnych dniach tej dyspensacji Pan nakazał braciom ‚nauczać jeden drugiego
doktryny królestwa’. Mieli uczyć się wszystkich rzeczy, odnoszących się do ewangelii
i królestwa Bożego, które dane były ich poznaniu, jak również rzeczy, odnoszących się do
sztuk i nauk, królestw i narodów. Mieli ‚szukać wiedzy, przez naukę jak i przez wiarę’
oraz mieli budować święte sanktuarium czyli świątynię w Kirtland, która pośród innych
rzeczy, miała być ‚domem nauki’. (NiP 88:74–81, 118–122.)

Pan nakazał założenie szkoły proroków, co było częścią ówcześnie istniejących ustaleń,
mających na celu wypełnienie tych przykazań (NiP 88:122, 127–141)” (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2-ie wyd. [1966], 679).

Wyjaśnij, że celem szkoły proroków było „przygotować wybranych członków kapłaństwa,
aby głosili ewangelię Jezusa Chrystusa całemu światu” (Ezra Taft Benson, w Conference

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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Report, kwiec. 1983, 69 lub Ensign, maj 1983, 53). Poprzez objawienie Pan nauczał
członków szkoły, w jaki sposób przewodzić sobie. Trzy elementy Jego wskazówek mogą
pomóc członkom rodzin i klasom Kościoła ustanowić atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Tablica Zapisz na tablicy następującą listę:

Niech członkowie klasy otworzą Nauki i Przymierza 88:122–123, 125. Wyjaśnij, że te
trzy elementy, które zapisałeś na tablicy, są nauczane w tym fragmencie pisma świętego.
Niech członkowie klasy przeczytają na głos ten fragment. Kiedy czytają, poproś ich, aby
poszukali przykazań od Pana, które pomogą nam utrzymać te trzy elementy atmosfery
sprzyjającej uczeniu się.

Podkreśl, że kiedy ludzie przychodzą razem, aby uczyć się ewangelii, każda osoba ma coś
wartościowego do wniesienia. Każdy może być zachęcony przez Ducha do podzielenia się
spostrzeżeniami i doświadczeniami, które podniosą innych. Wszyscy, którzy są obecni,
powinni słuchać siebie nawzajem tak, aby „wszyscy byli podbudowani przez wszystkich”
(NiP 88:122).

Nauczyciele i uczniowie dzielą się odpowiedzialnością za stworzenie atmosfery
sprzyjającej uczeniu się ewangelii.

Zwróć uwagę, że pierwszych pięć lekcji w tym kursie zawiera omówienie odpowiedzialności
nauczycieli. Jedna lekcja, lekcja 5, zawiera także dyskusję na temat odpowiedzialności
poszczególnych osób odnośnie uczenia się ewangelii dla siebie. Dzisiejsza lekcja skupi
się na obowiązku, którym dzielą się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie: obowiązku
stworzenia atmosfery, w której możemy z sukcesem wspólnie uczyć się ewangelii. Aby
wypełnić ten obowiązek, nauczyciele i uczniowie muszą pomagać sobie nawzajem i być
zjednoczeni w tym celu.

Wyjaśnij, że Alma mówił o tej jedności, kiedy nauczał ludzi, którzy byli ochrzczeni
w wodach Mormon. Niech członek klasy przeczyta Mosjasz 18:18–22.

Historia Podziel się następującą historią, opowiedzianą przez kobietę, która martwiła się o klasę
Szkoły Niedzielnej, do której uczęszczała. Poproś członków klasy, by słuchali, w jaki sposób
uczniowie i nauczyciel z tej historii pracowali razem, by pomóc stworzyć atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.

„W naszym nowym zborze mój mąż i ja odkryliśmy, że klasa Doktryn ewangelii nie była
zbyt skuteczna. Kiedy nauczyciel mówił, niektórzy członkowie klasy czytali swoje
pisma święte; inni po prostu spuszczali swe głowy. Mogę powiedzieć, że to niepokoiło
nauczyciela. Kiedyś zapytał: ‚Czy ktoś w ogóle słucha?’

Prezentacja 
nauczyciela 
i fragment z pisma
świętego

Fragment z pisma
świętego

11.. KKaa˝̋ddyy  bbiieerrzzee  uuddzziiaa∏∏..

22.. IIssttnniieejjàà  wwii´́zzyy  pprrzzyyjjaaêênnii  ww  eewwaannggeelliiii,,  kkttóórree  jjeeddnnoocczzàà

wwsszzyyssttkkiicchh,,  kkttóórrzzyy  ssàà  oobbeeccnnii..

33.. KKaa˝̋ddaa  oossoobbaa  uuwwaa˝̋aa  ii  jjeesstt  ggoottoowwaa  ddoo  sskkuuppiieenniiaa  ssii´́

nnaa uuddzziiaallee  iinnnnyycchh..
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Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wiele osób ze zboru uczęszcza do klasy Zasad ewangelii,
zamiast Doktryn ewangelii. Słyszeliśmy, że nauczyciel tej klasy był wspaniały. Zaczęliśmy
chodzić na te lekcje i dowiedzieliśmy się, że są żywe, przemyślane i nagradzające. Ale
pewnego dnia, idąc do domu z Kościoła zwierzyliśmy się sobie, że oboje czujemy, iż to,
co robimy, nie jest w porządku. Musimy wspierać naszego biskupa poprzez wspieranie
nauczyciela, którego powołał, aby nas uczył. Więc zaczęliśmy rozmawiać o tym, co
moglibyśmy zrobić, aby wzbogacić lekcje Doktryn ewangelii. Zdaliśmy sobie sprawę, że
obarczyliśmy całą odpowiedzialnością za dobre doświadczenie klasowe tylko nauczyciela,
kiedy rzucaliśmy mu wyzwania, aby zyskał naszą uwagę i utrzymał zainteresowanie.

Modliliśmy się o przewodnictwo w czasie tygodnia i poszliśmy w niedzielę na lekcję
Doktryn ewangelii z innym duchem. Kilka minut po rozpoczęciu lekcji mój mąż zadał
pytanie, a nauczyciel poprosił członków klasy, by udzielili odpowiedzi. Wywiązała
się dobra dyskusja, w której wzięło udział kilku członków klasy. Później w czasie lekcji
nauczyciel doszedł do punktu, który nie był dla mnie jasny, więc poprosiłam go, by
pomógł mi go zrozumieć. Odpowiedział, poprzez wskazanie mi fragmentu z pisma świę-
tego, którego nigdy wcześniej nie zauważyłam. Następnie pewna siostra opowiedziała
historię, która wzmocniła ten punkt, a inny członek klasy pokazał inny fragment z pisma
świętego. Poczuliśmy wpływ Ducha w tej klasie. Nauczyciel stał się bardziej odprężony.
Widziałam, jak czerpał siłę i przekonanie z naszych prostych gestów zainteresowania
i udziału. Lekcja zakończyła się modlitwą wdzięczności i głośnym ‚Amen’ klasy.

Od tego dnia większość członków klasy brała udział z wielkim zainteresowaniem. Nasz
nauczyciel zdawał się być pobudzony przez ich entuzjazm i często wyrażał wdzięczność
za wsparcie, jakie czuł. Szkoła Niedzielna miała się coraz lepiej.”

Dyskusje grupowe Podziel klasę na trzy grupy. Daj każdej grupie ołówek do zaznaczania i dużą kartkę
papieru (lub kilka małych). Poproś każdą grupę, by wybrała jedną osobę na pisarza.
Następnie daj każdej grupie jedno z następujących pytań:

1. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby zachęcić każdego do wzięcia udziału?

2. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby rozwinąć między sobą przyjaźń?

3. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby pomóc każdemu być otwartym i słuchać
się nawzajem?

Poinformuj grupy, że będą miały trzy minuty na przedyskutowanie swoich pytań. Kiedy
to robią, uczniowie powinni wziąć pod uwagę własne doświadczenie i historię, którą
właśnie się z nimi podzieliłeś. Pisarz z każdej grupy zapisze pomysły grupy na dużej kartce
papieru. Następnie pokaże listę tak, aby każdy mógł ją widzieć.

Po dwóch lub trzech minutach, jakie minęły, niech pokażą swoje listy. Pokrótce przejrzyj
pomysły z tych list. Zachęć członków klasy, aby zapisali te pomysły w swych notatnikach.

Jeśli członkowie klasy nie zawarli następujących propozycji na swych listach, możesz
zechcieć o nich wspomnieć:

1. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby zachęcić każdego do wzięcia udziału?

a. Nauczyciele i uczniowie powinni stosować zasady, jakie omawiają.
b. Gdzie jest to możliwe – jak na przykład w Kapłaństwie Melchizedeka, Stowarzy-

szeniu Pomocy i klasach Doktryn ewangelii – uczniowie powinni czytać materiał
lekcyjny przed zajęciami.
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c. Uczniowie powinni chętnie brać udział w dyskusjach. Powinni podnosić swe ręce,
aby pomóc nauczycielowi poznać, że są gotowi do zadawania pytań lub dzielenia się
komentarzami.

d. Poszczególni uczniowie powinni uważać, by nie zdominować dyskusji.
e. Uczniowie powinni pilnie wykonywać wyznaczone zadania.

2. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby rozwinąć między sobą przyjaźń?

a. Nauczyciele i uczniowie powinni być świadomi zdolności i potrzeb innych.
b. Powinni wspierać się nawzajem w klasie i poza klasą.
c. Kiedy jest to właściwe, powinni werbalnie wyrażać swą troskę i miłość do siebie

nawzajem.

3. Co mogą zrobić nauczyciele i uczniowie, aby pomóc każdemu być otwartym i słuchać
się nawzajem?

a. Nauczyciele i uczniowie powinni słuchać się nawzajem z uwagą i szacunkiem.
b. Nauczyciele i uczniowie powinni przychodzić na czas.
c. Powinni być czujni i skupieni na lekcji.
d. Uczniowie powinni zadawać właściwe pytania, kiedy nie rozumieją, co jest

nauczane.
e. Gdzie jest to możliwe, uczniowie powinni być obecni przez całą lekcję.

Nauczyciele pomagają uczniom zrozumieć i wypełnić ich odpowiedzialność 
za tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Wyjaśnij, że zamierzasz podzielić się dwoma historiami. Poproś członków klasy, aby
pomyśleli o tym, w jaki sposób nauczyciele z tych historii pomogli innym przyczynić
się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Następnie podziel się następującą historią
opowiedzianą przez Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Pewnego zimowego dnia powróciłem do doświadczenia z moich lat chłopięcych.
Właśnie skończyłem jedenaście lat. Przewodnicząca naszej Organizacji Dzieci, Melissa,
była starszą i kochającą panią o siwych włosach. Pewnego dnia na Organizacji
Dzieci Melissa poprosiła mnie, abym został i porozmawiał z nią. We dwójkę usiedliśmy
w skądinąd pustej kaplicy. Położyła rękę na moim ramieniu i zaczęła płakać.

Zdziwiony, zapytałem ją, dlaczego płacze.

Odpowiedziała: ‚Zdaje się, że nie mogę zachęcić [chłopców], by byli pełni szacunku
w czasie zajęć otwierających Organizację Dzieci. Czy mógłbyś mi pomóc, Tommy?’

Obiecałem Melissie, że pomogę. Ku memu zdziwieniu, ale nie ku zdziwieniu Melissy,
skończyły się problemy z szacunkiem na Organizacji Dzieci. Dotarła do źródła problemu –
do mnie” (w Conference Report, paź. 1987, 82–83 lub Ensign, list. 1987, 69).

� Co zrobiła przewodnicząca Organizacji Dzieci z tej historii, aby pomóc stworzyć
atmosferę sprzyjającą uczeniu się? (Pomogła młodemu Tommy’emu Monsonowi
zrozumieć i wypełnić jego odpowiedzialność.)

� Czy są jakieś propozycje po usłyszeniu tej historii, które chcielibyście dodać do listy,
jaką zrobiliście? (Możesz zechcieć zaproponować, aby członkowie klasy dodali te
propozycje do list w swoich notatnikach.)

Historie i dyskusja
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Historia i dyskusja Powiedz, że podzielisz się teraz historią o nauczycielce w Organizacji Młodych Kobiet:

„Wejdźcie ze mną do klasy 12- i 13-letnich młodych kobiet. Posłuchajcie, jak uczennice
odkryły pewną doktrynę. Zwróćcie uwagę na doświadczenie, jakiego dostarczyła
nauczycielka uczennicom tak, że powiązały doktrynę z realnością ich życia. Poczujcie
towarzyszące świadectwo Ducha:

Nasza nauczycielka przysunęła swoje krzesło do półkola, składającego się z pięciu dziew-
cząt. ‚Na zewnątrz czeka na nas gość’, zaczęła. ‚Jest to Siostra Jonas. Zgodziła się pokazać
nam jej maleńkie dziecko i opowiedzieć nam, jak się czuje jako młoda mama. Kiedy
popatrzycie na nowo narodzone małe dziecko, zwróćcie również uwagę na jego mamę –
w jaki sposób traktuje swoje dziecko, co robi, co mówi. Po jej wyjściu porozmawiamy
o jej wizycie.’

Weszła Siostra Jonas, została siedem czy osiem minut, rozmawiając o swoim dziecku
i odpowiadając na pytania. Dziewczęta podziękowały jej i opuściła klasę.

‚Dziecko było kochane, prawda?’ odpowiedzią na pytanie nauczycielki był pomruk klasy.
‚Ale co zauważyłyście odnośnie matki?’

Po minucie ciszy nastąpiły odpowiedzi: ‚Cóż, była szczęśliwa’. Ktoś powiedział: ‚W pewien
sposób kiwała się do przodu i do tyłu przez cały czas, jak je trzymała’. Po kilku innych
odpowiedziach, Katie powoli zaczęła: ‚Ona, hm, ona mówiła naprawdę cicho’.

‚Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej?’ namawiała nauczycielka.

‚Cóż, jej głos przypominał mi głos mojej mamy, kiedy w ubiegłym roku dzwoniła ze
szpitala, aby powiedzieć nam, że mamy nową siostrzyczkę.’

Nauczycielka zwróciła się do innych dziewcząt: ‚Co o tym myślicie? Czy ktoś jeszcze
zauważył jej głos?’

Dziewczęta zaczęły się bardziej zastanawiać i zaczęły odpowiadać, używając takich słów,
jak ‚cześć’, niebo’, ‚niłość’.

Nauczycielka powiedziała: ‚Myślę, że rozumiem. Myślę, że te słowa przyszły nam na
myśl, ponieważ rozpoznaliśmy wielki dar od naszego Ojca Niebieskiego. On kocha
nas i ufa nam tak bardzo, że jest gotów dzielić się z nami swoimi mocami do tworzenia.
Czujemy taką wdzięczność i cześć za to zaufanie. Macierzyństwo jest boską rolą’.

Po tej jasnej wypowiedzi, zawierającej doktrynę i świadectwo, nasza nauczycielka przeszła
do zajęcia, w którym dziewczęta rozpoznawały cechy własnych matek, które pokazują
zrozumienie boskości macierzyństwa. ‚Czy któraś z was mogłaby przygotować się do
macierzyństwa właśnie teraz poprzez praktykowanie jednej z tych wielu zalet – może to
być więcej cierpliwości, uprzejmości lub czegoś pozytywnego w tym tygodniu?’

Każda dziewczynka powiedziała o swoim wyborze. Nasza nauczycielka złożyła osobiste
świadectwo. Ofiarowana została modlitwa na zakończenie” (Virginia H. Pearce,
w Conference Report, paź. 1996, 14–15 lub Ensign, list. 1996, 13).

� Co zrobiła nauczycielka w tej historii, aby pomóc stworzyć atmosferę sprzyjającą
uczeniu się? (Odpowiedzi mogą zawierać to, że zaprosiła gościa, by podzielił się
osobistym doświadczeniem, zadawała przemyślane pytania, uważnie słuchała, reago-
wała na komentarze członkiń klasy dalszymi pytaniami, nauczała doktryny i pomogła
młodym kobietom zastosować tę doktrynę w ich życiu.) Co zrobiły członkinie klasy?
(Odpowiedzi mogą zawierać to, że słuchały i z namysłem uczestniczyły w lekcji.)
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� W jaki sposób rozwinięta atmosfera sprzyjająca uczeniu się pomogła zapobiec przyszłym
trudnościom?

� Czy są jakieś propozycje, po wysłuchaniu tej historii, które chcielibyście dodać do listy,
jaką zrobiliście? (Możesz także zaproponować, aby członkowie klasy dodali te sugestie
do list w swoich notatnikach.)

Kiedy pomagamy uczniom zaangażować się w tworzenie atmosfery sprzyjającej
uczeniu się, uczymy ich, by byli naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Zwróć uwagę, że te historie, którymi podzieliłeś się, pokazują pewne sposoby, które
zarówno zapobiegają problemom, jak i rozwiązują je. Niech członkowie klasy otworzą tę
książkę na rozdziale, zatytułowanym „Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się”,
który rozpoczyna się na stronie 75. Zwróć uwagę, że strony 76–83 omawiają tworzenie
atmosfery sprzyjającej uczeniu się i zapobieganie zakłóceniom, a strony 84–87 podają
szczególne propozycje na temat tego, w jaki sposób radzić sobie z zakłóceniami, jeśli się
one pojawiają. Wyjaśnij, że bez względu na to, czy starasz się zapobiec problemom, czy
rozwiązać je, nasz cel powinien być ten sam: uczyć ewangelii Jezusa Chrystusa i pomóc
uczniom zrozumieć i wypełnić odpowiedzialność, aby dzielić się tworzeniem atmosfery
sprzyjającej uczeniu się.

Ten cel jest kluczem do dyscypliny w klasie. Kiedy pamiętamy o tym celu, nie będziemy
jedynie poprawiać zachowania, czy utrzymywać klasy w ciszy. Zamiast tego, nauczamy
innych, by byli naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Czasami nauczyciele myślą, że zawodzą, jeśli nie mogą szybko znaleźć sposobu na
stworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się ewangelii. Jednakże taką atmosferę rzadko
można stworzyć w szybki sposób. Ludzie rozwijają się krok po kroku – słowo po słowie,
przykazanie po przykazaniu (zobacz 2 Nefi 28:30). Wymagany jest tu stały wysiłek.
Kluczem jest to, by pracować wiernie, pilnie i cierpliwie, zawsze będąc prowadzonym
przez prawdziwe zasady.

Zakończenie

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadanie Poinformuj członków klasy, że lekcja w następnym tygodniu skupi się na wielu szczegól-
nych rzeczach, które mogą zrobić nauczyciele, aby zapobiec zakłóceniom i rozwiązać
problem dyscypliny. Poproś ich, aby pomyśleli o sytuacjach, które mogą pomniejszyć
atmosferę sprzyjającą uczeniu się oraz aby pomyśleli o możliwych rozwiązaniach. Rozwią-
zanie powinno być konkretne i praktyczne. W swoich notatnikach powinni zapisać
zarówno sytuację, jak i rozwiązanie, i powinni być przygotowani na dwu lub trzyminutową
rozmowę w przyszłym tygodniu o tym, co zapisali.

W czasie rozważań nad możliwymi rozwiązaniami, członkowie klasy powinni przestu-
diować z tej książki rozdział zatytułowany „Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się”
(strony 75–87).

Prezentacja
nauczyciela
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Cel Pomóc członkom klasy zastosować zasady, jakich nauczyli się na lekcji 6.

Pod koniec lekcji szóstej poprosiłeś członków klasy, aby przygotowali się do porozma-
wiania na temat sposobów zapobiegających zakłóceniom oraz rozwiązujących problemy
z dyscypliną (zobacz stronę 218). Ponieważ nauczyciele pragną nauczyć się praktycznych
i specyficznych sposobów radzenia sobie z problemami, powinieneś zaplanować tę lekcję
tak, abyś spędził większą część czasu lekcyjnego na tym zajęciu praktycznym.

Kiedy kierujesz dyskusją na tej lekcji, pomóż członkom klasy stać się bardziej pewnymi
swoich zdolności do stworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Przygotowanie 1. Z modlitwą przestudiuj Nauki i Przymierza 12:8. Postaraj się zastosować ten fragment
do celu lekcji.

2. Przygotuj się do porozmawiania na temat tego, w jaki sposób zapobiegać lub rozwią-
zywać poszczególne rodzaje zakłóceń lub problemów z dyscypliną. Upewnij się, że
twoje rozwiązanie jest praktyczne.

3. Upewnij się, że również członkowie klasy są przygotowani do rozmowy na temat tego,
w jaki sposób zapobiec zakłóceniom i rozwiązać problemy z dyscypliną (zobacz
zadanie na stronie 218). Przypomnij im, aby ich rozwiązania były ścisłe i praktyczne.

4. Kontynuuj studiowanie w tej książce rozdziału, zatytułowanego „Tworzenie atmosfery
sprzyjającej uczeniu się” (strony 75–87).

Nasz sukces we wpływaniu na innych zależy od naszej pokory i miłości.

Przypomnij członkom klasy, że na lekcji 2 omawiali ważność kochania tych, których
uczą. Zasada ta powinna rządzić nami, kiedy staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą
uczeniu się, szczególnie, kiedy pracujemy indywidualnie z członkami klasy.

Niech członek klasy przeczyta Nauki i Przymierza 12:8.

� Dlaczego pokora i miłość są ważne, kiedy wpływamy na innych dla ich dobra?

Zasugeruj, że kiedy członkowie klasy rozmawiają na temat tego, w jaki sposób zapobiec
zakłóceniom i rozwiązać problemy z dyscypliną, powinni pamiętać o ważności tej zasady.

Cytat Podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Głównym sposobem, w jaki działa Bóg, jest perswazja, cierpliwość i delikatność, nie
przymus i skrajna konfrontacja. On działa przez delikatną prośbę i słodką pokusę. Zawsze
działa z niezawodnym szacunkiem dla naszej wolności i niezależności, jaką posiadamy.
Chce nam pomóc i apeluje o szansę pomagania nam, ale nie zrobi tego z pogwałceniem
naszej wolnej woli. Kocha nas zbyt mocno, by tak zrobić” (w Conference Report,
paź. 1989, 21 lub Ensign, 1989, 18).

Prezentacja nauczy-
ciela i dyskusja
z wykorzystaniem
pisma świętego
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Możemy pomóc innym zrozumieć i wypełnić ich obowiązek udziału w atmosferze
sprzyjającej uczeniu się.

Odnieś się do zadania, jakie dałeś członkom klasy w ostatnim tygodniu. Poinformuj
członków klasy, że ty także pracowałeś nad tym zadaniem. Następnie podziel się prob-
lemem, nad jakim się zastanawiałeś oraz jego rozwiązaniem. Wskaż, który z trzech
elementów atmosfery sprzyjającej uczeniu się byłby wzmocniony przez twoje rozwiązanie
(aby przypomnieć sobie te trzy elementy, zobacz stronę 214). Po tym jak podzielisz się
swym rozwiązaniem, zadaj następujące pytania:

� Co jest skutecznego w tym rozwiązaniu?

� Jakie środki ostrożności powinny być powzięte w czasie korzystania z tego rozwiązania?

� Jakie mogą być inne możliwe rozwiązania?

Niech członkowie klasy po kolei mówią o problemach, nad jakimi się zastanawiali oraz
o ich propozycjach rozwiązania tych problemów. Upewnij się, że każdy członek klasy ma
możliwość udziału w prezentacji. Jeśli czas na to pozwoli, niech po każdej prezentacji
zadane będą powyższe pytania.

Wyjaśnij, że w czasie zapobiegania zakłóceniom i rozwiązywania problemów z dyscypliną,
często konieczna jest praca z poszczególnymi członkami klasy. Jednakże możesz również
uczyć członków klasy o ich obowiązkach, kiedy zebrani są razem. Jednym dobrym
sposobem, by to zrobić, jest rozpoczęcie od podzielenia się naszymi uczuciami odnośnie
naszego powołania i naszych obowiązków jako nauczycieli. Następnie możemy naszki-
cować obowiązki członków klasy, ucząc o trzech elementach atmosfery sprzyjającej
uczeniu się, które były omawiane na lekcji w zeszłym tygodniu (zobacz stronę 214). Na
koniec możemy podkreślić, że potrzebujemy ich pomocy, ponieważ lekcja może odnieść
sukces tylko wtedy, kiedy nauczyciel i uczniowie pracują razem. (Aby poznać przykład
takiej prezentacji, zobacz historię na stronie 78 tej książki. Możesz zechcieć przeczytać tę
historię z członkami klasy.)

Powinniśmy znaleźć sposoby zredukowania zakłóceń.

Pomoc dydaktyczna Poproś członka klasy, aby stanął przed klasą. Niech członek klasy wyciągnie swe ramiona,
a ty połóż mu ciężką książkę lub inny przedmiot w każdej dłoni. Poproś go, aby uczył
innych członków klasy o Pierwszej Wizji, kiedy wciąż trzyma przedmioty w tej pozycji.
Kiedy ramiona tej osoby zaczną się opuszczać, przypomnij jej, by trzymała je w górze.
Po 30 sekundach niech ta osoba opuści przedmioty i powróci na swoje miejsce.

Zwróć uwagę, że kiedy ta osoba próbowała nauczać, członkowie klasy nie byli w pełni
skoncentrowani na tym, co było mówione. Ich uwaga skierowana była natomiast na
wysiłku utrzymania książek.

Podkreśl, że oprócz problemów, jakie już były omówione, także otoczenie może odciągać
od nauczania i uczenia się. Kiedy członkowie klasy wchodzą do klasy lub innego
pomieszczenia przeznaczonego na nauczanie, które jest nieporządne lub niewygodne,
będzie mniej prawdopodobne, że skupią całą swą uwagę na przesłaniu lekcji.

Uważnie zaplanowane fizyczne otoczenie może pomóc zredukować zakłócenia. Na
przykład, powinniśmy tak ustawić krzesła, aby uczniowie mogli widzieć nas, tablicę oraz
siebie nawzajem. Takie zaaranżowanie klasy podnosi zdolność nauczyciela do nauczania
oraz zdolność uczniów do udziału i uczenia się. Kontrolowanie temperatury w pokoju,
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tam gdzie jest to możliwe, może pomóc ludziom, by czuli się dobrze. Więcej propozycji
na temat przygotowania fizycznego otoczenia, znajduje się w tej książce w rozdziale
„Przygotowywanie klasy”, strona 76.

Możemy zapobiec i rozwiązać problemy z dyscypliną poprzez podążanie 
za podstawowymi zasadami nauczania ewangelii.

Zwróć uwagę, że kiedy tworzymy i utrzymujemy atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
pomagamy zapobiegać zakłóceniom i rozwiązywać problemy z dyscypliną. Najważniejszą
rzeczą, jaką możemy zrobić, by ją wprowadzić, jest wprowadzenie w życie zasad nauczania
ewangelii, które są nauczane na tym kursie. Te zasady to:

1. Kochanie tych, których uczysz.

2. Uczenie przez Ducha.

3. Uczenie doktryny.

4. Zachęcanie do pilnego uczenia się.

5. Przygotowanie każdej potrzebnej rzeczy.

6. Używanie skutecznych metod.

Jako nauczyciele powinniśmy regularnie sprawdzać siebie i sposób, w jaki nauczamy,
aby upewnić się, że stosujemy każdą z tych zasad.

Zakończenie

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Kontynuowali studiowanie rozdziału z tej książki, zatytułowanego „Tworzenie atmos-
fery sprzyjającej uczeniu się” (strony 75–87). Zastanawiali się nad swym nauczaniem,
rozpoznając rzeczy, jakie mogą zrobić, by pomóc stworzyć atmosferę sprzyjającą
uczeniu się.

2. Przejrzeli listę na stronie 210 odnośnie tego, w jaki sposób zachęcić do pilnego uczenia
się. Niech wybiorą jedną pozycję z tej listy oraz zastosują ją w czasie nadchodzącej
sposobności do nauczania. Niech napiszą o tym doświadczeniu w swoich notatnikach.

Prezentacja
nauczyciela
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Cel Pomóc członkom klasy wybrać metody nauczania i skutecznie je wykorzystać.

Jakość nauczania i uczenia się ewangelii wzrasta, kiedy metody wybrane są uważnie i
wykorzystane skutecznie. Nauczyciele powinni wybrać metody, które (1) pomogą tym,
których uczą w zdobyciu prostego i łatwego do zapamiętania zrozumienia doktryn i zasad
ewangelii oraz (2) są właściwe dla zawartości lekcji oraz dla wieku tych, których uczą.

Na obecnej i 9 lekcji członkowie klasy dowiedzą się o następujących, fundamentalnych
metodach nauczania: używaniu pomocy dydaktycznych, robieniu porównań, używaniu
tablicy, dzieleniu się historiami, zadawaniu pytań oraz prowadzeniu dyskusji.

Przygotowanie 1. Przejrzyj rozdział tej książki, zatytułowany „Używaj skutecznych metod” (strony 88–95).
Przejrzyj również część F, „Metody nauczania” (strony 157–184).

2. Przynieś do klasy jedną filiżankę, która jest czysta na zewnątrz i wewnątrz oraz drugą
podobną, która jest czysta na zewnątrz, ale brudna wewnątrz.

3. Przygotuj się do pokazu, w którym użyjesz tablicy, aby nauczać jakiejś zasady ewangelii.
Możesz zechcieć wykorzystać jeden z przykładów ze strony 179 lub możesz rozwinąć
własny przykład.

Powinniśmy używać takich metod nauczania, które pomogą poszczególnym osobom
zrozumieć, zapamiętać i zastosować zasady ewangelii.

Historia Podziel się następującą historią. Wyjaśnij, że jest to doświadczenie, jakie miał Prezydent
Boyd K. Packer oraz jego żona, kiedy służył jako prezydent misji.

„Mieliśmy zaplanowane konferencje strefy. Na każdą z nich Siostra Packer piekła trzypięt-
rowy tort, . . . pięknie udekorowany – z grubą, kolorową warstwą lukru, pięknie ozdobiony,
z napisanym na samej górze słowem ‚Ewangelia’. Kiedy misjonarze zgromadzili się, po
pewnej ceremonii wnieśliśmy tort. Trzeba było to zobaczyć!

Kiedy zwróciliśmy uwagę, że tort symbolizuje ewangelię, zapytaliśmy: ‚Kto chciałby
trochę?’ Zawsze był jakiś głodny starszy, który z zapałem się zgłaszał. Wzywaliśmy go
naprzód i powiedzieliśmy: ‚Tobie pierwszemu zaserwujemy’. Następnie zatopiłem palce
na czubku tortu i odłupałem duży kawałek. Potem ostrożnie zacisnąłem pięść tak, aby
lukier wyciekał między palcami, a kiedy starszy siedział, nie wierząc własnym oczom,
rzuciłem kawałek tortu do starszego, rozpryskując nieco lukru na jego garnitur. ‚Czy ktoś
jeszcze chciałby tortu?’ pytałem. Z jakichś powodów nie było chętnego.

Potem przynieśliśmy kryształowe naczynia, srebrne widelce, płócienną serwetę i piękny
srebrny nóż, służący do serwowania. Z wielkim dostojeństwem ukroiłem kawałek tortu
z drugiej strony, delikatnie położyłem na kryształowym naczyniu i zapytałem: ‚Czy ktoś
chciałby kawałek tortu?’

Sugerowany
rozwój lekcji
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nauczyciela
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Lekcja była oczywista. Był to ten sam tort, ten sam smak, ten sam pokarm. Jeden sposób
serwowania był zapraszający, nawet kuszący, a drugi niezapraszający, nawet odrażający.
Tort, przypomnieliśmy misjonarzom, symbolizował ewangelię. W jaki sposób ją serwują?

Po tej demonstracji nie mieliśmy trudności – w rzeczywistości pojawił się znaczny
entuzjazm – aby włożyć wysiłek w udoskonalenie nauczania dyskusji. Kilka miesięcy
później pomyślałem, że można by było przypomnieć misjonarzom o lekcji, więc
wysłałem biuletyn ze szkicem tortu.

Kiedy ponownie spotkałem się z misjonarzami, powiedziałem: ‚Otrzymaliście ostatnio
biuletyn, nieprawdaż?’

‚Rzeczywiście, dostaliśmy.’

‚I o czym on mówił?’

Misjonarze niezmiennie mówili: ‚Przypominał nam, abyśmy rozwijali prezentowanie
naszych lekcji, więcej studiowali, uważnie uczyli się lekcji, a później pomagali sobie
nawzajem w procedurze nauczania ich’.

‚Czy macie to w swych głowach?’

‚Tak, tej lekcji tak szybko nie zapomnimy!’

Powinienem oczywiście dodać, że byłem bardzo szczęśliwy, kiedy konieczne było
zapłacenie rachunku za czyszczenie garnituru starszego!” (Teach Ye Diligently, wers.
popr. [1991], 270–271).

Uwaga: Jeśli pragniesz wzorować się na pomocy dydaktycznej Prezydenta Packera,
możesz wziąć pod uwagę serwowanie tortu poprzez chwycenie kawałka ręką i ciśnięcie
go na talerz, zamiast rzucić go w członka klasy.

Dyskusja � Czego dowiedzieliśmy się z tej historii na temat tego, w jaki sposób powinniśmy
przedstawiać ewangelię?

� Jaki jest dowód na to, że lekcja Prezydenta Packera była skuteczna?

Podkreśl, że misjonarze z misji Prezydenta Packera zrozumieli lekcję, zapamiętali ją i
zastosowali w swoim życiu. Nie wystarcza pomóc tym, których uczysz, w prostym
zrozumieniu zasad ewangelii. Musimy także pomóc im zapamiętać i zastosować je.

Niech członkowie klasy otworzą tę książkę na stronie 158. Wyjaśnij, że ta strona zawiera
listę metod, które mogą być użyte do nauczania ewangelii. Dzisiejsza lekcja oraz lekcja
w następnym tygodniu będą zawierały demonstracje kilku metod z tej listy. Podkreśl, że
powinniśmy wybrać metody, które podnoszą tych, których uczymy i które nie będą
odciągały od zasad, jakich uczymy.

Wykorzystanie pomocy dydaktycznej

Zwróć uwagę, że w historii, którą podzieliłeś się, Prezydent Packer wykorzystał pomoc
dydaktyczną, aby przypomnieć misjonarzom, by skutecznie nauczali. Możemy
wykorzystywać pomoce dydaktyczne, aby uczyć różnorodnych zasad ewangelii.

Pokaż dwie filiżanki – jedną, która jest czysta na zewnątrz i wewnątrz i drugą, która jest
czysta na zewnątrz, ale brudna wewnątrz. Następnie zadaj następujące pytanie:

� Z której z tych dwóch filiżanek chcielibyście się napić?

Demonstracja
i dyskusja
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Wyjaśnij, że pewnego razu Jezus porównał grupę ludzi do kielicha, który jest czysty na
zewnątrz, lecz brudny wewnątrz. Poproś członka klasy, aby przeczytał Mateusza 23:25–26.

� Jakiej zasady ewangelii uczy ta pomoc dydaktyczna? (Nie wystarcza tylko wydawać się
prawym; musimy być prawi i czyści w naszych sercach.) Jak sądzisz, co jest szczególnie
skuteczne w tej pomocy dydaktycznej?

Zwróć uwagę, że strony 171–173 tej książki dostarczają materiału, który może pomóc
nauczycielom w wykorzystaniu skutecznej pomocy dydaktycznej. Poproś członków klasy,
by otworzyli książkę na stronie 172. Przejrzyj propozycje rozwijania i wykorzystania
pomocy dydaktycznych. Następnie podziel się każdą dodatkową propozycją, jaką możesz
mieć odnośnie pomocy dydaktycznych.

Porównywania

Cytaty Zwróć uwagę, że pomoce dydaktyczne są skuteczne, ponieważ odnoszą zasady duchowe
do znanych, materialnych przedmiotów. Możemy również to osiągnąć poprzez dokonanie
prostych porównań.

Niech różni członkowie klasy przeczytają następujące porównanie (dodatkowe porównania
znajdują się w tej książce na stronie 172):

Prezydent Gordon B. Hinckley nauczał:

„Wiara jest jak mięsień ramienia. Jeśli używam go, jeśli dbam o niego, staje się silniejszy;
zrobi wiele rzeczy. Ale jeśli włożę ramię w temblak i nic nie będę robił, będzie stawał się
coraz słabszy i bezużyteczny” (w Church News, 6 czerw. 1998, 2).

Starszy Russell M. Nelson powiedział:

„Czasownik szczepić [w języku angielskim] . . . dosłownie oznacza ‚skierować oko do
wewnątrz’ – wyszukiwać uszkodzeń.]

Przypadłość taka jak choroba Heinego–Medina może okaleczyć lub zniszczyć ciało. Przy-
padłość taka jak grzech może okaleczyć lub zniszczyć ducha. Spustoszeniu, czynionego
przez chorobę Heinego–Mediny, można teraz zapobiec dzięki szczepieniu, ale spustoszenia
grzechu wymagają innych środków zapobiegania. Lekarze nie mogą szczepić przeciw
niegodziwości. Duchowa ochrona pochodzi tylko od Pana – i w Jego własny sposób. Jezus
decyduje, by nas nie szczepić, ale uczyć doktryny” (w Conference Report, kwiec. 1995,
41–42 lub Ensign, maj 1995, 32).

Starszy Joseph B. Wirthlin powiedział:

„Gigantyczne drzewa dębu . . . mają głęboki system korzeniowy, który może dwa i pół
raza przewyższać ich wysokość. Takie drzewa z rzadka padają bez względu na to, jak
potężna może być burza.

Wierni członkowie Kościoła powinni być jak drzewa dębu i powinni zapuścić głębokie
korzenie w żyznej glebie podstawowych zasad ewangelii” (w Conference Report, paź.
1994, 98 lub Ensign, list. 1994, 75).

Poproś członka klasy, aby przeczytał Mateusz 13:44.

� Czego możemy nauczyć się z tego porównania?

Podkreśl, że porównania są skuteczne tylko wtedy, kiedy odnosimy je do rzeczy, które są
znane tym, których nauczasz. Zwróć uwagę, że na stronach 171–172 tej książki znajduje
się materiał, który może pomóc nauczycielowi rozwinąć skuteczne porównania.

Prezentacja
nauczyciela

Dyskusja 
z wykorzystaniem
pisma świętego

Prezentacja
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Wykorzystanie tablicy

Demonstracja Wyjaśnij, że tablica może być skutecznie wykorzystana do podkreślenia kluczowych idei,
skoncentrowania uwagi członków klasy oraz uproszczenia skomplikowanych koncepcji.
Powiedz członkom klasy, że pokażesz, w jaki sposób wykorzystać tablicę. Następnie pokaż
to, co przygotowałeś (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 3).

Dyskusja Zadaj członkom klasy następujące pytania:

� Czego nauczyliście się z tej demonstracji? W jaki sposób wykorzystanie tablicy
pomogło wam nauczyć się tych rzeczy?

� Czego nauczyliście się z tej demonstracji o tym, w jaki sposób powinniśmy używać
tablicy, jako narzędzia do nauczania?

Jeśli członkowie klasy nie wspomnieli o następujących sugestiach, sam o nich wspomnij:

1. Pisz wyraźnie i wystarczająco dużymi literami, aby wszyscy to widzieli. Zazwyczaj
bardziej skuteczne jest zapisanie kilku kluczowych słów, niż całych zdań.

2. Mów, kiedy piszesz. Pomoże ci to w zachowaniu uwagi członków klasy.

3. Unikaj spędzania zbyt dużej ilości czasu przy tablicy.

4. Planuj z wyprzedzeniem. Poćwicz rysowanie postaci, map czy diagramów, jakich
planujesz użyć.

5. Nie przepraszaj za pismo lub brak zdolności artystycznych.

6. Używaj prostych patyczkowatych figur i kształtów, by zilustrować historie i koncepcje.

7. Czasami pozwalaj członkom klasy pisać na tablicy. Pomoże to zwiększyć ich udział.

Zwróć uwagę, że członkowie klasy mogą znaleźć dodatkowe propozycje na stronach
179–180 tej książki.

Kiedy przygotowujemy się do nauczania, możemy wybierać z różnorodnych
metod nauczania.

Zwróć uwagę, że różnorodne metody mogą poprawić i ożywić nauczanie i uczenie się
ewangelii. Jednakże nie powinniśmy używać różnych metod wyłącznie ze względu
na różnorodność. Powinniśmy wybierać metody, które (1) pomogą tym, których uczymy,
w zdobyciu jasnego i łatwego do zapamiętania zrozumienia doktryn i zasad ewangelii
oraz (2) są właściwe dla treści lekcji i wieku tych, których uczymy.

Zastosowanie Poproś członków klasy, aby podzielili się szczególną doktryną lub zasadą z lekcji, którą
przygotowują do nauczania. Następnie niech członkowie klasy otworzą książkę na
stronie 158 i przejrzą listę metod. Poproś ich, aby zaproponowali metody, które mogą być
użyte do skutecznego nauczania doktryny lub zasady. Kiedy członkowie klasy proponują
szczególne metody, poproś ich, aby wyjaśnili, dlaczego zaproponowali właśnie te metody.

Zakończenie

Cytat Niech członek klasy przeczyta następującą wypowiedź Starszego Boyda K. Packera:

„Kiedy uczymy wartości moralnych i duchowych, uczymy rzeczy, które są nienamacalne.
Być może żadne nauczanie nie jest tak trudne do wykonania, ani tak nagradzające, kiedy
zakończone jest sukcesem. Istnieją techniki do zastosowania i narzędzia do użycia. Są

Prezentacja
nauczyciela
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rzeczy, które nauczyciele mogą zrobić, aby przygotować siebie i swoje lekcje tak, aby ich
uczniowie . . . mogli być nauczani, a ich świadectwa mogły być przekazywane sobie
nawzajem” (Teach Ye Diligently, 62).

Podkreśl, że metody są ważne, ale że nie na nich powinna koncentrować się lekcja, którą
nauczamy. Są one narzędziami, pomagającymi tym, których uczymy, w skupieniu się na
zbawczych doktrynach ewangelii i zastosowaniu ich w swoim życiu.

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Zastanowili się nad metodami, których mogą użyć, aby skuteczniej nauczać zasad
ewangelii.

2. Zapisali w swoich notatnikach o swoich doświadczeniach, związanych z wybieraniem
i używaniem różnych metod nauczania.

3. Przejrzeli rozdział tej książki, zatytułowany „Używaj skutecznych metod” (strony 88–95).
Niech przejrzą także część F, „Metody nauczania” (strony 157–184).
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Cel Pomóc członkom klasy zastosować zasady, których nauczyli się na lekcji 8.

Lekcja ta jest kontynuacją lekcji 8. Przygotowując się do tej lekcji, zaproś kilku członków
klasy, aby nauczali zasad ewangelii, używając następujących metod: dzielenie się histo-
riami, zadawanie pytań oraz prowadzenie dyskusji (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 1).
Powinieneś upewnić się, że to doświadczenie jest dla nich podniosłe i że pomaga im
zdobyć zaufanie do swoich możliwości, związanych z wykorzystywaniem różnych metod
nauczania. Powinieneś być szczególnie wrażliwy na potrzeby i uczucia członków klasy,
którzy są mniej doświadczonymi nauczycielami.

Przygotowanie 1. Porozmawiaj wcześniej z trzema członkami klasy, prosząc każdego z nich, by przygo-
tował jedną z demonstracji, wypisanych poniżej. Zachęć ich, aby odnieśli się do pism
świętych oraz Zasad ewangelii (31110 166) po pomoc odnośnie tematu demonstracji
oraz do tej książki po pomoc związaną z tym, w jaki sposób użyć wyznaczonej metody.

Demonstracja 1: Opowiedz prawdziwą historię, aby nauczać o mocy osobistej modlitwy.
Bądź przygotowany na to, aby podzielić się kilkoma spostrzeżeniami odnośnie tego,
w jaki sposób skutecznie używać historii w nauczaniu ewangelii.

Demonstracja 2: Używaj pytań, aby nauczać o błogosławieństwach zachowywania
Sabatu dniem świętym. Bądź przygotowany na podzielenie się kilkoma spostrzeżeniami
o tym, w jaki sposób skutecznie używać pytań w nauczaniu ewangelii.

Demonstracja 3: Poprowadź dyskusję, aby nauczać o tym, dlaczego powinniśmy
być gotowi do poczynienia poświęceń. Bądź przygotowany na podzielenie się kilkoma
spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób poprowadzić skuteczne dyskusje
w nauczaniu ewangelii.

2. Kiedy jest to konieczne, pomóż wyznaczonym członkom klasy przygotować ich
demonstracje.

Przypomnij członkom klasy, że na poprzedniej lekcji zademonstrowali użycie pomocy
dydaktycznych, porównań oraz tablicy w nauczaniu zasad ewangelii. Dzisiaj zobaczą
demonstracje, na których wyznaczeni członkowie klasy nauczą zasad ewangelii poprzez
dzielenie się historią, zadawanie pytań i prowadzenie dyskusji.

Dzielenie się historią

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby zaprezentował pierwszą demonstrację (zobacz
„Przygotowanie”, pozycja 1.) Po tej demonstracji, niech członkowie klasy przedyskutują
następujące pytanie:

� W jaki sposób użycie tej historii pomogło wam lepiej zrozumieć moc osobistej
modlitwy?

Demonstracja
i dyskusja

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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Poproś wyznaczonego członka klasy, aby podzielił się kilkoma spostrzeżeniami, jakie
zdobył w związku z tym, w jaki sposób używać historii do nauczania zasad ewangelii.

Niech członkowie klasy otworzą książkę na rozdziale „Historie”, na stronach 162–164.
Przejrzyj „Wskazówki do przygotowania i opowiedzenia historii”, strona 163.

Zadawanie pytań

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby zaprezentował drugą demonstrację (zobacz
„Przygotowanie”, pozycja 1.) Po tej demonstracji, niech członkowie klasy przedyskutują
następujące pytanie:

� W jaki sposób użycie pytań pomogło wam lepiej zrozumieć błogosławieństwa
zachowywania Sabatu dniem świętym?

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby podzielił się kilkoma spostrzeżeniami, jakie
zdobył w związku z tym, w jaki sposób używać pytań do nauczania zasad ewangelii.

Pomóż członkom klasy zrozumieć, że pytania, których używamy jako narzędzi do
nauczania, powinny:

1. Pobudzać do myślenia i dyskusji. Aby dowiedzieć się, co ludzie wiedzą, myślą lub
czują, zadawaj pytania, które rozpoczynają się od słów co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak
lub w jaki sposób. Ogólnie mówiąc, pytania, na które można odpowiedzieć tak lub
nie, nie są skuteczne, chyba że prowadzą do innych pytań lub zobowiązań.

2. Pomóc członkom klasy zobaczyć, w jaki sposób zastosować zasady ewangelii w swoim
życiu.

3. Zachęcić członków klasy do podzielenia się osobistymi spostrzeżeniami i doświadcze-
niami, które odnoszą się do nauczanych zasad.

Zwróć uwagę, że nie powinniśmy się martwić, jeśli ci, których uczymy, są cicho przez
kilka sekund po zadaniu przez nas pytania. Mogą potrzebować czasu na przemyślenie
odpowiedzi.

Wyjaśnij, że członkowie klasy mogą znaleźć dodatkowe sugestie w tej książce w rozdziale
„Nauczanie z wykorzystaniem pytań”, na stronie 68–70.

Prowadzenie dyskusji

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby zaprezentował trzecią demonstrację (zobacz
„Przygotowanie”, pozycja 1.) Po tej demonstracji, niech członkowie klasy przedyskutują
następujące pytanie:

� W jaki sposób dyskusja ta pomogła wam lepiej zrozumieć, dlaczego powinniśmy być
gotowi do dokonywania poświęceń?

Poproś wyznaczonego członka klasy, aby podzielił się kilkoma spostrzeżeniami, jakie
zdobył w związku z tym, w jaki sposób używać dyskusji do nauczania zasad ewangelii.

Pomóż członkom klasy zrozumieć, że w czasie prowadzenia dyskusji, powinniśmy:

1. Pomóc uczniom poczuć się dobrze, kiedy dzielą się swoimi świadectwami, spostrzeże-
niami, doświadczeniami, pytaniami i pomysłami.

2. Uznać udział uczniów z wdzięcznością i szacunkiem.

Prezentacja
nauczyciela
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3. Być wrażliwym na uczniów, którzy wahają się, czy wziąć udział. Pomocnym może być
porozmawianie z nimi prywatnie, aby ocenić ich stosunek do czytania na głos lub
innego udziału w lekcji. Pomocne może być również pozwolenie im na przygotowanie
się do dyskusji klasowych przez wyznaczenie im fragmentów z pism świętych, które
mogą czytać i rozważać przed lekcją.

4. Kierować komentarze i pytania uczniów do innych uczestników.

Zwróć uwagę, że członkowie klasy mogą znaleźć dodatkowe propozycje w tej książce
w rozdziale „Prowadzenie dyskusji”, strony 63–65.

Zakończenie

Podsumowanie Wyraź swoją wdzięczność za demonstracje członków klasy.

Przypomnij członkom klasy, że metody są ważne, ale że nie na nich powinna koncentrować
się lekcja, którą nauczamy. Są one narzędziami, pomagającymi tym, których uczymy,
w skupieniu się na zbawczych doktrynach ewangelii i zastosowaniu ich w swoim życiu.

Zwróć uwagę, że nasz entuzjazm związany z nauczaniem będzie wzrastał, kiedy stale
będziemy starać się zwiększać naszą zdolność do wykorzystywania różnorodnych metod.
Możemy odczuwać pewien strach i dyskomfort, kiedy wypróbowujemy nowe metody,
ale możemy przezwyciężyć te uczucia.

Cytat Prezydent Heber J. Grant często cytował Ralpha Waldo Emersona, który powiedział:
„To, co wciąż robimy staje się dla nas łatwiejsze; nie ze względu na to, że zmieniła się natura
tej rzeczy, ale dlatego, że wzrosła nasza moc do jej zrobienia” (w Gospel Standards,
zebr. G. Homer Durham [1941], 335).

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Wypróbowali nowe metody w nauczaniu zasad ewangelii. Niech napiszą o swoich
doświadczeniach w notatnikach.

2. W przyszłym tygodniu przyszli do klasy przygotowani do tego, by rozwinąć plan
lekcji, którą wkrótce będą nauczać. Lekcja ta może być częścią zadania na domowym
wieczorze rodzinnym, zadaniem w Kościele lub inną możliwością do nauczania.
Niech przyniosą materiały lekcyjne, takie jak pisma święte i podręczniki lekcyjne.
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Cel Pomóc członkom klasy przygotować skuteczną lekcję.

Nauczyciele ewangelii powinni zadawać sobie trzy pytania, kiedy przygotowują lekcje:

1. Co powinno się stać w życiu tych, których nauczam, w wyniku tej lekcji?

2. Jakie szczególne zasady powinny być nauczane?

3. W jaki sposób powinny być nauczane te zasady?

Pierwsze z tych pytań pomoże nauczycielom skoncentrować lekcję na potrzebach tych,
których uczą. Pamiętając o tym, nauczyciele mogą zdecydować, czego nauczać. Jest
to ważna decyzja, szczególnie dlatego, że lekcje często zawierają więcej materiału, niż
nauczyciel jest w stanie omówić w czasie lekcji. Decydując, w jaki sposób nauczać,
nauczyciele powinni wybrać metody, które uzupełniają materiał, są w zgodzie z Duchem
oraz zachęcają do pilnego uczenia się.

Kiedy prowadzisz tę lekcję, pomóż członkom klasy zrozumieć, w jaki sposób sprawnie i pod
kierownictwem Ducha przygotować lekcje. Pamiętaj, że twoje przygotowanie do tej lekcji
może służyć jako przykład dla członków klasy, kiedy inni przygotowują się do nauczania.

Przygotowanie 1. Przestudiuj rozdział w tej książce zatytułowany „Przygotuj każdą potrzebną rzecz”
(strony 96–105).

2. Przypomnij członkom klasy, aby przyszli przygotowani do rozwinięcia planu lekcji,
którą wkrótce będą prowadzić. Zachęć ich, by przynieśli materiały lekcyjne, takie jak
pisma święte i podręczniki lekcyjne. (Zadanie to zostało powierzone na zakończenie
lekcji 9.)

3. Przynieś do klasy podręcznik lekcyjny wydany obecnie przez Kościół, np. podręcznik
do Organizacji Dzieci lub podręcznik Doktryn ewangelii, w którym lekcje zawierają
określenie dotyczące celu i proponowane metody nauczania.

4. Przed lekcją zapisz na tablicy następujące zestawienie:

11.. CCoo  ppoowwiinnnnoo

ssii´́ ssttaaçç  ww  ˝̋yycciiuu

ttyycchh,, kkttóórryycchh

nnaauucczzaamm,,

ww wwyynniikkuu  

tteejj  lleekkccjjii??

22.. JJaakkiiee  

sszzcczzeeggóóllnnee

zzaassaaddyy  

ppoowwiinnnnyy  bbyyçç

nnaauucczzaannee??

33.. WW  jjaakkii  ssppoossóóbb

ppoowwiinnnnyy  bbyyçç

nnaauucczzaannee

ttee zzaassaaddyy??

Uwaga dla
nauczyciela
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Osobiste przygotowanie jest dla nas podstawą, aby móc nauczać ewangelii.

Cytat Poproś członka klasy, aby przeczytał wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa ze strony 96.

Skieruj uwagę członków klasy na zestawienie, które zapisałeś na tablicy. Niech członkowie
klasy przepiszą to do swoich notatników.

Wyjaśnij, że są to trzy ważne pytania, które powinniśmy sobie zadać, kiedy przygotowu-
jemy lekcję.

Wyjaśnij, że w czasie tej lekcji członkowie klasy odpowiedzą na te pytania w odniesieniu
do materiałów lekcyjnych, jakie przynieśli.

1. Zdecyduj, co powinno się stać w życiu tych, których nauczasz, w wyniku tej lekcji.

Poproś członków klasy, aby skorzystali z materiałów lekcyjnych, które przynieśli do klasy.
Niech zapiszą temat lekcji na górze zestawienia. Jeśli nauczają zestawu z pisma świętego,
niech zapiszą w notatnikach rozdział i wersety.

Wyjaśnij, że pamiętając o temacie, możemy zdecydować, w jaki sposób lekcja powinna
wpłynąć na tych, których uczymy. Na przykład, ucząc o dziesięcinie, nauczyciel Organizacji
Dzieci może zdecydować, że dzieci powinny zrozumieć, czym jest dziesięcina i dlaczego
ją płacimy. Ucząc lekcji o świątyni, rodzice mogą zdecydować, że ich dzieci powinny
poczuć pragnienie życia godnie tego, by wziąć ślub w świątyni. Prowadząc lekcję na
temat domowego wieczoru rodzinnego, prezydent kworum starszych może zdecydować,
że lekcja powinna natchnąć członków kworum, by mieli w każdym tygodniu znaczący
domowy wieczór rodzinny.

Zwróć uwagę, że wiele podręczników wydawanych przez Kościół zawiera określenie
celu lekcji. Pokaż podręcznik lekcyjny, który przyniosłeś do klasy i wskaż członkom
klasy określenie celu jednej z lekcji. Wyjaśnij, że powinniśmy używać tych określeń, aby
prowadziły nas, kiedy przygotowujemy lekcje.

Poproś członków klasy, aby zastanowili się nad potrzebami ludzi, których uczą. Następnie
zadaj im następujące pytanie:

� Jak sądzicie, co powinno się stać w życiu tych, których uczycie, w wyniku tej lekcji?

Wyjaśnij, że odpowiedź nauczyciela na to pytanie może zawierać to, że ludzie powinni
zrozumieć, poczuć, pragnąć lub zrobić coś w wyniku lekcji. Następnie daj członkom klasy
czas na rozważenie tego pytania. Niech zapiszą swoje odpowiedzi w zestawieniu w swoich
notatnikach.

Dyskusja Po tym, jak członkowie klasy mieli czas na zapisanie swoich odpowiedzi, poproś kilku
z nich, by podzielili się swoimi odpowiedziami i powodami, dla których podali takie
odpowiedzi.

Podkreśl, że kiedy przygotowujemy lekcję, powinniśmy rozważyć potrzeby tych, których
uczymy. Będąc prowadzeni przez Ducha, możemy wiedzieć, w jaki sposób lekcja powinna
wpływać na tych, których uczymy. Wiedza ta pomoże nam zdecydować, czego uczyć i
w jaki sposób to robić.

2. Zdecyduj, czego uczyć na lekcji.

Zwróć uwagę, że często mamy więcej materiału, niż możemy go nauczyć w danym nam
czasie. Taka jest prawda bez względu na to, czy uczymy z podręczników z przygotowanymi

Prezentacja
nauczyciela
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z wykorzystaniem
notatnika 
i prezentacja
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lekcjami, czy z innych źródeł takich, jak artykuły z Liahony (czasopisma międzynarodo-
wego) lub z przemówień z konferencji generalnej. W takich wypadkach powinniśmy
z modlitwą wybrać materiał, który będzie najbardziej pomocny dla tych, których uczymy.

Podkreśl, że kiedy uczymy ewangelii, powinniśmy robić więcej, niż po prostu przedstawić
informację. To, co jest najważniejsze, to nie ilość omówionego materiału, ale wpływ,
jaki lekcja ma na tych, których uczysz.

Tablica i dyskusja � Co możemy zrobić, co pomoże nam zdecydować, których szczególnych punktów
nauczać? (Nie ścierając tablicy, zapisz na niej odpowiedzi członków klasy. Zauważ, że
niektóre ważne punkty wypisane są poniżej. Wspomnij o tych pomysłach, jeśli nie
zrobią tego członkowie klasy.)

a. Z modlitwą przestudiuj zawartość lekcji.
b. Zrób listę kluczowych zasad, omówionych w lekcji.
c. Zawsze pamiętaj o potrzebach i przeszłości tych, których nauczasz.
d. Podążaj za przewodnictwem Ducha.

Zachęć członków klasy, aby rozpoczęli przygotowanie do lekcji, co najmniej tydzień
wcześniej. Da im to czas na rozważenie i modlenie się nad materiałem, zrozumienie go
oraz rozwinięcie zachęcających sposobów przedstawienia go.

Niech członkowie klasy ponownie odniosą się do materiałów lekcyjnych, jakie przynieśli
do klasy. Zachęć ich, aby nadal zastanawiali się nad potrzebami tych, których uczą, kiedy
odpowiadają na następujące pytanie. Zachęć ich także, aby rozważyli, na otrzymanie
czego przygotowani są ludzie, których nauczają.

� Jakie są najważniejsze idee w tej lekcji dla ludzi, których nauczacie?

Daj członkom klasy czas na rozważanie tego pytania. Niech zapiszą swoje odpowiedzi
w zestawieniu w swoich notatnikach pod pytaniem „Jakie szczególne zasady powinny
być nauczane?”

Dyskusja Po tym, jak członkowie klasy mieli czas na zapisanie swoich odpowiedzi, poproś kilku
z nich, by podzielili się swoimi odpowiedziami i powodami, dla których podali takie
odpowiedzi.

3. Zdecyduj, w jaki sposób nauczać lekcji.

Dyskusja Wyjaśnij, że po tym, jak zdecydowałeś się, czego uczyć, powinniśmy zdecydować, w jaki
sposób. Zawiera się w tym wybranie metod, które pomogą ludziom zrozumieć zasady,
jakich uczymy.

� Jakie są niektóre metody, jakich możemy użyć, aby nauczać ewangelii? (Pomóż
członkom klasy przypomnieć sobie metody, demonstrowane na 8 i 9 lekcji. Przypomnij
im listę metod ze strony 158 w tej książce.)

Przypomnij członkom klasy, że metody nauczania powinny podnosić tych, których
nauczamy, zachęcać do pilnego nauczania oraz pomóc członkom klasy zrozumieć
i zastosować zasady ewangelii.

Niech członkowie klasy jeszcze raz spojrzą w swoje notatniki. Poproś ich, aby zastanowili
się nad jedną zasadą, jaką wypisali pod pytaniem „Jakie szczególne zasady powinny być
nauczane?” Daj im kilka minut na pomyślenie o metodzie, jakiej mogą użyć do nauczania
tej zasady oraz na zapisanie tej metody w swoim zestawieniu.
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notatnika

Zajęcie 
z wykorzystaniem
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Pokaż podręcznik lekcyjny, jaki przyniosłeś do klasy. Zwróć uwagę, że niektóre podręcz-
niki lekcyjne zawierają propozycje na temat tego, w jaki sposób uczyć pewnych zasad.
Nauczyciele mogą korzystać z tych propozycji lub mogą mieć własne pomysły, oparte na
potrzebach tych, których nauczają.

Po tym, jak członkowie klasy mieli czas na zapisanie w swoich notatnikach, poproś kilku
z nich, aby podzielili się swoimi pomysłami.

Zakończenie

Cytat Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Davida O. McKay’a:

„Istnieją trzy rzeczy, które muszą prowadzić wszystkich nauczycieli: po pierwsze, zapoznaj
się z tematem . . .; po drugie, zastosuj temat w swoim życiu; po trzecie, postaraj się dopro-
wadzić [tych, których uczysz] do tego, by zastosowali temat w swoim życiu – nie wlewając
go w nich, ale prowadząc ich do zobaczenia tego, co ty widzisz, poznania tego, co ty
wiesz, do poczucia tego, co ty czujesz” (Gospel Ideals [1953], 424).

Zachęć członków klasy, aby zastosowali zasady omawiane na tej lekcji. Zapewnij ich, że
kiedy będą robili to z modlitwą, będą mogli zaplanować lekcje, które pomogą innym
nauczyć się doktryn ewangelii i zastosować je w swoim życiu.

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.

Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Uzupełnili przygotowanie lekcji, które rozpoczęli w klasie. Niech zapiszą w swoich
notatnikach o swoim doświadczeniu, jakie mieli z przygotowaniem i nauczaniem
lekcji.

2. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, poprzez studiowanie z tej książki rozdziału,
zatytułowanego „Przygotuj każdą potrzebną rzecz” (strony 96–105).

3. Przygotowali się na następną lekcję, przez przestudiowanie Mateusza 7:1–5. Niech
zastanowią się, czy jest coś, co robią, aby przyczynić się do wyzwań, jakie spotykają
jako nauczyciele. Niech pomyślą o zmianach, jakie mogą uczynić. Kiedy to robią,
powinni rozważyć radę Pana, zawartą w Eter 12:27, 37 o błogosławieństwach, które
mogą przyjść, kiedy z pokorą rozpoznajemy nasze słabości.
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Cel Pomóc członkom klasy zrozumieć, w jaki sposób stale doskonalić się jako nauczyciele.

Kiedy Enoch podróżował pośród swego ludu, usłyszał głos z nieba, nakazujący mu głosić
pokutę ludowi. „I gdy Enoch usłyszał te słowa, skłonił się do ziemi przed Panem i
przemówił do Pana tymi słowy: Dlaczego znalazłem łaskę w Twych oczach, będąc tylko
chłopcem, i wszyscy ludzie nienawidzą mnie; bo nieskładna jest ma mowa; dlaczego
więc jestem Twoim sługą?” (zobacz Mojżesz 6:26–31).

„I rzekł Pan do Enocha: Idź i czyń, jak ci nakazałem. . . . Otwórz usta, a zostaną napełnione,
i dam ci mowę. . . . Oto Duch mój zstąpił na ciebie, dlatego wszystkie twoje słowa spełnią
się we mnie; . . . ufaj mi, a nie zawiodę cię; dlatego pozostań ze mną” (Mojżesz 6:32, 34).

Enoch poszedł naprzód tak, jak mu nakazano i Pan błogosławił mu zdolnością do
nauczania z mocą.

Niektórzy członkowie klasy mogą czuć się w podobny sposób jak Enoch, kiedy otrzymali
swoje powołanie do głoszenia – świadomi swoich słabości i niepewni swoich zdolności.
Lekcja ta jest zaplanowana w ten sposób, aby pomóc im poznać, że mogą udoskonalać
się jako nauczyciele. Lekcja skupi się na pomocy dostępnej ze źródeł, takich jak kościelne
materiały programu nauczania, wsparcie przywódców oraz spotkania doskonalące
nauczycieli. Jednakże, ważne jest, że przypomnisz im, iż Pan jest ich największym źródłem
pomocy. Kiedy ukorzą się i będą ćwiczyli wiarę w Pana, On uczyni, „że to, co w nich
słabe, stanie się mocne” (Eter 12:27).

Przygotowanie 1. Poproś wcześniej członka klasy lub przywódcę zboru, aby przygotował się do przeczy-
tania wypowiedzi Prezydenta Brighama Younga ze strony 235. Poproś również tę
osobę, aby przygotowała się do opowiedzenia o doświadczeniu, które pokazało, że ta
wypowiedź jest prawdziwa.

2. Poproś nauczyciela z jednej z organizacji kapłaństwa lub organizacji pomocniczych,
aby przyszedł do klasy i opowiedział przez trzy do pięciu minut o tym, w jaki sposób
pomogło mu wsparcie od przywódcy.

3. Poproś przywódcę kapłaństwa lub organizacji pomocniczej, aby przyszedł do klasy
i opowiedział przez trzy do pięciu minut o tym, jak przywódcy mogą wspierać pracę
nauczycieli. Poproś tę osobę, aby oparła prezentację na informacji ze strony 28 tej
książki. Upewnij się, że ta osoba przygotowuje się do przedyskutowania ważności
kontaktowania się nauczycieli i przywódców w celu podzielenia się doświadczeniami,
przedyskutowania potrzeb poszczególnych osób w kworum lub klasie oraz szukania
pomocy i rady. (Pomocne może być poproszenie przywódcy, który służył z nauczycielem,
który przygotował prezentacją naszkicowaną w punkcie 2.)

4. Przestudiuj w tej książce rozdział, zatytułowany „Rozwijaj swoje talenty” (strony 21–28).

Uwaga dla
nauczyciela

234

Rozwijaj swoje talentyLekcja

11



lekcja  1 1 :  Rozwijaj  swoje  talenty

5. Przejrzyj informację na temat spotkań doskonalących nauczycieli na stronach 7–9
w publikacji Doskonalenie nauczania ewangelii: Przewodnik przywódcy. Przygotuj się
do opowiedzenia przez trzy do pięciu minut o tym, w jaki sposób spotkania doskona-
lące nauczycieli mogą pomóc zaspokoić potrzeby poszczególnych nauczycieli. Częścią
tej prezentacji będzie to, jak powiesz członkom klasy, kiedy będą miały miejsce
następne spotkania doskonalące nauczycieli i kto powinien brać udział w takich spot-
kaniach. (Jeśli nie jesteś koordynatorem do spraw doskonalenia nauczycieli, możesz
zechcieć poprosić takiego koordynatora, aby przygotował tę prezentację.)

6. Przygotuj się do podzielenia się jedną lub dwoma rzeczami, zawartymi na wykresie na
stronie 25.

7. Przed lekcją zrób wystawę wydawanych obecnie przez Kościół źródeł do nauczania,
które są dostępne na waszym obszarze. Przygotuj się do spędzenia trzech do pięciu
minut na opisaniu tych materiałów. Jeśli dostępne są materiały wypisane na stronie 105,
nie zapomnij o nich w tym pokazie.

W naszych wysiłkach dotarcia do każdej osoby, którą nauczamy, powinniśmy stale
starać się doskonalić.

Wprowadzenie Niech wyznaczony członek klasy lub przywódca zboru przeczyta następującą wypowiedź:

Prezydent Brigham Young powiedział, że Pan „daje dzisiaj troszkę swoim pokornym
naśladowcom, ale jeśli będą to doskonalili, jutro da im troszkę więcej, a następnego dnia
jeszcze więcej. Nie doda im do tego, co mają, jeśli się nie udoskonalą” (Discourses of
Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe [1941], 90).

Poproś wyznaczoną osobę, aby opowiedziała o doświadczeniu, w którym zobaczyła, że ta
wypowiedź jest prawdziwa.

Zwróć uwagę, że zasada nauczana przez Prezydenta Brighama Younga stosuje się do
naszych wysiłków jako nauczycieli ewangelii. Otrzymujemy od Pana pomoc, kiedy stale
udoskonalamy to, co On nam dał. Lekcja ta skupi się na rzeczach, które możemy zrobić,
aby udoskonalić nasze nauczanie. Omówi również źródła, które są dostępne w Kościele,
które pomogą nam w tych wysiłkach.

Kościół dostarcza źródeł, aby pomóc nam doskonalić się jako nauczyciele.

Sprawozdania Biblioteka domu spotkań

Wyjaśnij, że materiały wydawane przez Kościół mogą pomóc nam w nauczaniu skutecz-
nych lekcji. Skieruj uwagę członków klasy na wystawę, jaką przygotowałeś przed lekcją
(zobacz „Przygotowanie”, pozycja 7). Poświęć kilka minut na opisanie materiałów i
umożliwienie członkom klasy zadania pytań na ich temat. Zachęć członków klasy, aby
odwiedzili bibliotekę domu spotkań, by dowiedzieć się więcej o tych i innych materiałach,
które mogą pomóc im w ich lekcjach.

Wyjaśnij, że poza materiałami, związanymi z programem nauczania, Kościół dostarcza
innych źródeł, aby pomóc doskonalić nas jako nauczycieli. Omów te źródła, jak pokazano
to poniżej.

Prezentacja
nauczyciela

Sugerowany
rozwój lekcji
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Wsparcie przywódcy dla nauczycieli

Poproś wyznaczonego przywódcę i nauczyciela, aby podzielili się swoimi prezentacjami
odnośnie wsparcia przywódcy dla nauczycieli (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 2 i 3).

Po tej prezentacji poproś członków klasy, aby zadawali pytania na temat przywódczego
wsparcia dla nauczycieli. Poproś ich również, aby omówili, w jaki sposób takie wsparcie
może pomóc im udoskonalać się jako przywódcy i nauczyciele.

Wyraź swoje uczucie o ważności przywódczego wsparcia dla nauczycieli.

Spotkania doskonalące nauczycieli

Powiedz członkom klasy o spotkaniach doskonalących nauczycieli (zobacz „Przygoto-
wanie”, pozycja 5).

Kurs nauczania ewangelii

Zwróć uwagę, że ten kurs jest jeszcze jednym źródłem, jakiego dostarczył Kościół, aby
pomóc nam doskonalić się jako nauczyciele.

Powinniśmy stale koncentrować się na naszej skuteczności jako nauczyciele.

Wyjaśnij, że powinniśmy stale koncentrować się na tym, w jaki sposób nasze wysiłki
pomagają tym, których nauczamy. Następnie poproś członków klasy, by otworzyli tę
książkę na stronie 25. Niech przepiszą ten wykres do swoich notatników.

Poproś członków klasy, aby powrócili myślą do tygodnia, w którym rozpoczął się kurs.
Poproś ich, aby zastanowili się nad zadaniami z wcześniejszych lekcji. Wówczas pomóż
im wykorzystać wykres do krótkiej oceny ich postępu jako nauczycieli. Niech napiszą
o jednej mocnej stronie, jaką mają jako nauczyciele i o jednej słabości. Zachęć ich,
by napisali jedną rzecz, jaką mogą zrobić, by się doskonalić oraz jedną umiejętność, jaką
muszą rozwinąć. (Aby poznać wyjaśnienie, w jaki sposób dokonać tej oceny, zobacz
przykład na stronie 25.)

Wyjaśnij, że to pomoże im zacząć. Powinni sami dla siebie wypełnić ten wykres. Kiedy to
zrobią, mogą zechcieć przejrzeć w tej książce rozdział „Robienie planu udoskonalania
nauczania”, na stronach 24–27.

Po tym, jak członkowie klasy mieli czas na uzupełnienie swoich zestawień, wyraź swe
pragnienie doskonalenia siebie jako nauczyciela. Podziel się z członkami klasy jedną lub
dwoma rzeczami, które umieścisz w swoim wykresie (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 6).

Cytat Zapewnij członków klasy, że Pan pomoże im w wysiłkach doskonalenia. Niech członek
klasy przeczyta wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta ze strony 21 tej książki.

Zakończenie

Powtórz wypowiedź Prezydenta Brighama Younga. Podziel się uczuciami na temat
ważności tej zasady. Jeśli pozwala na to czas, podziel się opowieścią o Enochu, jaka
przedstawiona jest w uwadze dla nauczyciela na stronie 234.

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch.
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Zadania Zachęć członków klasy, aby:

1. Skontaktowali się z poszczególnymi przywódcami w swoich organizacjach, aby
podzielić się doświadczeniami, przedyskutować potrzeby poszczególnych osób
w kworum lub klasie oraz szukać pomocy i rady. (Jeśli członkowie klasy nie mają
powołań jako nauczyciele, zachęć ich, aby porozmawiali z członkiem rodziny,
z koordynatorem do spraw doskonalenia nauczycieli oraz z tobą, by omówić, czego
się nauczyli na tym kursie.)

2. Przejrzeli zasady nauczane na tej lekcji, przez studiowanie rozdziału w tej książce,
zatytułowanego „Rozwijaj swoje talenty” (strony 21–28). Niech nadal pracują nad
swoimi planami doskonalenia.

3. Przyszli do klasy w następnym tygodniu przygotowani do przedstawienia prezentacji
o tym, czego się nauczyli lub w jaki sposób wzrośli dzięki temu kursowi. Prezentacje te
powinny trwać od trzech do pięciu minut, w zależności od liczby członków klasy.
Powinny one zawierać sprawozdania na temat tego (1) w jaki sposób zmienili się jako
nauczyciele z powodu rzeczy, jakich się nauczyli oraz (2) co planują zrobić, aby nadal
doskonalić się jako nauczyciele.
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Cel Dać członkom klasy możliwość wzmocnienia się nawzajem w swych wysiłkach, mających
na celu doskonalenie się jako nauczyciele.

Pan nauczał o ważności uczenia zasady ewangelii, kiedy powiedział: „Wyznaczcie między
sobą nauczyciela, i niechaj wszyscy na raz nie mówią; ale niechaj każdy mówi z osobna,
a wszyscy niech słuchają słów jego, aby kiedy wszyscy przemówili, wszyscy byli podbudo-
wani przez wszystkich, i aby każdy miał równy przywilej” (NiP 88:122).

Dzisiejsza lekcja, ostatnia lekcja w Kursie nauczania ewangelii, dostarcza członkom klasy
możliwości nauczania i wzmacniania się nawzajem, kiedy dzielą się swoimi uczuciami
na temat doktryn, zasad, umiejętności i metod, jakich się nauczyli w czasie trwania tego
kursu. Zaplanuj lekcję z uwagą tak, aby każdy członek klasy miał czas na wzięcie udziału.

Przygotowanie 1. Przypomnij wcześniej członkom klasy o zadaniu, jakie dostali, aby przygotować się na
tę lekcję (zobacz zadanie 3 na stronie 237).

2. Zastanów się, w jaki sposób każdy członek klasy zrobił postęp w ciągu tego kursu oraz
czego ty nauczyłeś się od każdego członka klasy. Bądź przygotowany na podzielenie się
kilkoma myślami, co będzie częścią lekcji.

Krótko podziel się swoim świadectwem o ważności nauczania ewangelii oraz o przywileju
służenia jako nauczyciel. Następnie przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Jeffrey’a
R. Hollanda, prosząc członków klasy, aby uważnie słuchali, by spostrzec, w jaki sposób
wypowiedź ta mogłaby służyć za podsumowanie tego kursu:

„Bez względu na to, czy szkolimy nasze dzieci w domu, czy stoimy przed słuchaczami
w kościele, niech nasza wiara nigdy nie będzie trudna do wykrycia. Pamiętajcie, mamy
być nauczycielami ‚pochodzącymi od Boga’. Nigdy nie siejcie ziaren zwątpienia. Unikajcie
prezentacji dla nich samych oraz próżności. Dobrze przygotowujcie lekcje. Dawajcie
kazania oparte na pismach świętych. Uczcie objawionej doktryny. Składajcie płynące
z serc świadectwa. Módlcie się, praktykujcie i starajcie się udoskonalać. Na naszych spot-
kaniach administracyjnych ‚nauczajmy [się] i wzmacniajmy’, jak mówi objawienie, żeby
nawet takie nasze nauczanie mogło być ostatecznie ‚z wysokości’. Kościół będzie lepszy
z tego powodu, a także wy, ponieważ, jak powiedział Paweł do Rzymian: ‚Ty więc, który
uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz?’” (w Conference Report, kwiec. 1998, 33
lub Ensign, maj 1998, 27).

Poproś każdego członka klasy, by po kolei przedstawiali swoje prezentacje (zobacz
„Przygotowanie”, pozycja 1).

Sugerowany
rozwój lekcji

Uwaga dla
nauczyciela
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lekcja  12 :  „ Idè  i  ucz”

Podsumowanie

Obserwacje Jeśli pozwala na to czas, podziel się swoją obserwacją na temat postępu, jaki członkowie
klasy zrobili w czasie tego kursu (zobacz „Przygotowanie”, pozycja 2). Powiedz o niektórych
rzeczach, jakich nauczyłeś się od członków klasy.

Świadectwo Złóż swoje świadectwo, kiedy nakłania cię do tego Duch. Możesz także wyrazić swe
zaufanie, zachętę oraz wsparcie, kiedy członkowie klasy idą, by uczyć ewangelii.
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A

Adam i Ewa, nakazano im, aby nauczali swoje dzieci, 3, 190
Archibald, Dallas N., nauczanie z miłością napełni duszę

słuchaczy, 31
Atmosfera sprzyjająca uczeniu się

cechy charakterystyczne, 77, 214
kluczem do dyscypliny w klasie, 75, 221
nauczanie innych o, 77–78, 215–221
odpowiedzialność nauczycieli za, 79–87, 213–221
odpowiedzialność poszczególnych osób za, 77–78, 214–218
poprawienie poprzez przygotowanie klasy, 76
propozycje tworzenia, 76–87
przykład szkoły proroków, 213–214
tworzenie jej z dziećmi, 80–81, 87
wzrasta poprzez dyskusje, 63

B

Ballard, M. Russell
nauczycieli dzieci obdarzono zaufaniem, 108
stranie się, by wzrosła duchowa wiedza, 16
uczenie się ewangelii w domu, 128
zajęcia powinny nauczać i oświecać, 117

Benson, Ezra Taft
cel szkoły proroków, 213
codzienne studiowanie pism świętych, 15
najpierw uzyskaj słowo Pańskie, 14
nauczanie dzieci doceniania ewangelii, 205
nauczanie z pism świętych i proroków w dniach ostatnich,

52, 54
ostrzeżenie przed błędną interpretacją historii Kościoła, 53
Pan podbudowuje swoje sługi, 20
prawe przewodnictwo ojców, 129–130
prawe tradycje jednoczą rodziny, 135–136
propozycje dla nauczycieli domowych, 145
sprawy Ducha są najważniejsze, 198
uczący wpływ matek, 131
wpływ Ducha, 13

Biblioteka domu spotkań, 105, 235
Błędne cytowanie, unikanie, aby zachować czystą doktrynę, 53
Bracia i siostry, ich nauczający wpływ, 142
Brak czci. Zobacz Zachowanie przeszkadzające

Branie udziału
indywidualna odpowiedzialność za, 72
metody zachęcające uczniów do, 71–72
zachęcanie do udziału w Kursie nauczania ewangelii, 187

Burza mózgów
w jaki sposób jej używać, 159
stymulowanie pomysłów, 159

C

Caldwell, C. Max, Duch prowadzi w przygotowywaniu lekcji, 48
Cele, ustanawianie ich dla udoskonalenia, 25
Charakterystyka wiekowa dzieci, 110–116
Chrystus. Zobacz Jezus Chrystus
Chwile do nauczania, niezaplanowane, 121–122, 128, 140–141
Clark, J. Reuben, Jun.

bezcenna wartość nauczania ewangelii, 2
młodzież jest chętna, by uczyć się ewangelii, 6, 204–205
Prezydent Kościoła otrzymuje objawienia dla Kościoła, 53

Cook, Gene R.
Duch jest prawdziwym nauczycielem, 41
indywidualne nauczanie naszych dzieci, 139

Czas, gospodarowanie nim w klasie, 94
Cześć

definicja, 82
pochodzi z szacunku dla Boskości, 82
sposoby nauczania, 83
ustanawianie przykładu, 82–83
ważność, 82–83, 152

Członkowie mniej aktywni. Zobacz Mniej aktywni członkowie
Członkowie niepełnosprawni

miłość Zbawiciela do, 38
problemy z czytaniem, 39
upośledzenie umysłowe, 39
uszkodzony wzrok, 39
utrata słuchu, 38
zaburzenia języka i mowy, 38–39
źródła dla, 39

Członkowie, nowi. Zobacz Nowi członkowie
Członkowie upośledzeni. Zobacz Członkowie niepełnosprawni
Czterolatki, cechy charakterystyczne, 111–112
Czytanie chórem, 159

Indeks

241



Indeks

D

Dioramy, 159–160
Doktryna

dostarcza duchowej ochrony, 51, 224
moc, 50–51, 203–207
odpowiedzialność nauczycieli za uczenie czystej, 52–53,

203–207
ostrzeżenie, by zachować czystą, 52
prawdziwa, zmienia nastawienie i zachowanie, 51, 205

Domowe wieczory rodzinne, nauczanie w czasie, 138
Dorośli

różnice osobowe, 124
nauczanie, 123–124
wspólne cechy charakterystyczne, 123–124

Doskonalenie
robienie planu, 24–27
wyznaczanie celu, 25
zestawienie planujące, 25
z pomocą Pana, 26–27

Doświadczenia
dzielenie się właściwymi, przyczynia się do atmosfery

sprzyjającej uczeniu się, 80
dzielenie się właściwymi, zaprasza Ducha, 45

Duch
konieczny do skutecznego nauczania, 41–42
nauczanie przez, 40–48, 198–202
pomaganie innym w rozpoznaniu, 48, 141
prawdziwy nauczyciel, 41–42
przekazuje prawdę, 41
przygotowywanie lekcji przez, 48, 97, 99
rozpoznawanie, 47–48
sposoby zapraszania, 45–46, 199
świadectwo, zachęca do zastosowania, 74
uzyskanie, 13, 200–202
wpływ na nas, 13
żyj tak, abyś był godnym, 13, 19, 200–202

Duchowe przygotowanie
przyczynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 79
przykład synów Mosjasza, 11

Duch Święty. Zobacz Duch
Duchowość, delikatna natura, 13
Dusza, nauczanie powinno odżywiać ją, 5–7
Dwulatki, cechy charakterystyczne, 110–111
Dyscyplina w klasie, uzyskana dzięki atmosferze sprzyjającej

uczeniu się, 218
Dyskusje

korzyści, 54, 63
użyteczne do ocenienia zrozumienia uczniów, 63, 73
wskazówki do prowadzenia, 63–65, 228–229
zakończenie, 65

Dyskusje panelowe, 160
Dziadkowie, nauczający wpływ, 142
Dzieci

charakterystyka wiekowa, 110–116
czego rodzice powinny uczyć, 127–128

mogą nauczyć rodziców wielu rzeczy, 143
nauczanie poprzez wzór życia według ewangelii, 6, 135–136
nauczanie z pism świętych, 58–59, 127, 137–138
potrzeba uczenia się prawd ewangelii, 127
pozytywne mówienie do, 80–81
propozycje opowiadania historii, 162–164
rodzicielskie nauczanie, w czasie prywatnych spotkań, 139
rodzicielskie nauczanie, w czasie niezaplanowanych

momentów, 140–141
skuteczne metody nauczania, 59, 80–81
sposoby tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się,

80–81, 87
wskazówki do zrozumienia i nauczania, 80–81, 108–117
zachęcanie do udziału, 81

Dziennik lub notatnik, użyteczny do zapisywania spostrzeżeń,
17, 23, 99

Dziesięciolatki, cechy charakterystyczne, 115–116
Dziewięciolatki, cechy charakterystyczne, 116

E

Entuzjazm przyczynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu
się, 80

Eyring, Henry B.
jedność i miłość podstawą uczenia się, 77
pokora prowadzi do uzależnienia od Ducha, 200

F

Faust, James E.
dar wolnej woli, 211
Pan działa poprzez pokorę i pilność, 21

Filozofia ludzka, unikanie nauczania jej, 204

G

Grant, Heber J., nauczanie przez przykład, 18
Grupowe zajęcia, dla nauczania młodzieży, 121–122
Grupy wiekowe, nauczanie dzieci w różnych, 117
Gry

jako metoda nauczania, 161–162
wskazówki do wybierania, 161

H

Hales, Robert D.
rodzice powinni pomóc dzieciom rozpoznać Ducha, 141
rodzice powinni nauczać z pokorą, wiarą, modlitwą, 128

Hinckley, Gordon B.
definicja łagodności, 201
definicja rodzwijania się, 20
dyscyplina miłości, 84
fundamentalna ważność nauczania ewangelii, 3
moc muzyki do zapraszania Ducha, 166
możemy zrobić lepiej, 189
nauczaj doktryny z podstawowych pism świętych, 54
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Indeks

nauczaj z serca, 189
nauczanie i odwiedziny domowe, 144
odpowiedzialność ojców za ich rodziny, 129
potrzeba nowych członków, 37
skuteczne nauczanie jest podstawą przywództwa, 150, 191
świat jest spragniony duchowego pożywienia, 5, 192
święte zobowiązanie matek, 132
wiara jest jak mięsień, wzmacniany przez używanie, 224
zachowuj czystą doktrynę, 52

Historia Kościoła, ostrzeżenia przed zmienianiem lub błędną
interpretacją, 53

Historie
opowiadanie małym dzieciom, 164
rodzaje, 162–163
unikanie sensacyjnych, 53, 163
używanie z pism świętych, 55
wskazówki do przygotowania i opowiadania, 163–164
wskazówki do wybierania, 162

Hobby związane z ewangelią
unikanie nauczania, 53
zdefiniowanie, 53

Holland, Jeffrey R.
bycie nauczycielem „pochodzi od Boga”, 238
nauczanie na spotkaniach przywództwa, 152
nie ma większego powołania, niż nauczanie, 3, 190
żywotna rola matek, 132

Hunter, Howard W.
Bóg działa poprzez perswazję, cierpliwość, delikatność, 219
Duch może manifestować swą obecność na wiele

sposobów, 47
ustanów regularny czas na studiowanie pism świętych, 16
używaj pomocy do studiowania znajdujących się

w pismach świętych, 56

I

Ilustracje, 164
Interpretacje, ostrzeżenia przed osobistymi 

i nieortodoksyjnymi, 53, 205

J

Jack, Elaine L., służenie Panu poprzez odwiedziny domowe,
147

Jedenastolatki, cechy charakterystyczne, 115–116
Jezus Chrystus

najznakomitszy przykład przywódcy, 150–151
nauczanie o Nim przyczynia się do atmosfery sprzyjającej

uczeniu się, 80
przyjście do Niego, najwyższym celem ludzkiej egzystencji,

V, 3, 190
źródło wiecznego pokarmu, 5

Jezus Chrystus, słowa
abyście się nawzajem nauczali i wzmacniali, 152
abyście się wzajemnie miłowali, 12, 79

badajcie pisma święte, 8
co sam rzekłem, lub co powiedzieli moi słudzy, 20
duch sporu nie jest ode mnie, 69
głoście moją ewangelię przez Ducha, 9
głoś radosną nowinę z całą pokorą, 41
ja jestem chlebem żywota, 5
jestem światłem, które wzniesiecie, 3
jesteście na zleceniu Boga, 8
jeśli kto chce pełnić jego wolę, ten pozna, czy ta nauka

jest z Boga, 14, 19
jeżeli nie otrzymacie Ducha, nie będziecie nauczać, 9, 198
kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie

pragnął, 5
moc pozostaje tylko przez perswazję, przez cierpliwość,

przez delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość, 86
módlcie się z waszymi rodzinami do Ojca, 137
módl się zawsze, 45
nauczajcie doktryny królestwa, 203
nauczajcie zasad mojej Ewangelii, które są w Biblii i Księdze

Mormona, 8
nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do

Królestwa Niebios, 74
nikt nie może pomagać w tej pracy, jeśli nie jest pokorny

i pełen miłości, 31, 84, 194
paś owieczki moje, 5
rozważcie, co wam powiedziałem, 97
słowa te nie pochodzą od ludzi, ale ode mnie, 45
szukajcie wiedzy, przez naukę jak i przez wiarę, 14
ten, co naucza, i ten, co przyjmuje, radują się razem, 9, 47
to, co przychodzi z wysoka, świętym jest, 91
to dzieło moje i chwała moja, 4
ucz dzieci ewangelii, 127
ucz tego, co zapisali prorocy i apostołowie, 8
uczcie pilnie, a łaska moja będzie wam towarzyszyć, 8
uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne, 24, 234
wielka jest wartość dusz w oczach Boga, 35, 84
wpierw staraj się uzyskać słowo moje, 8, 14
wyznaczcie pośród siebie nauczyciela, 77, 238
zachowujcie w swoich umysłach stale słowa żywota, 14, 153

K

Kasety video. Zobacz Materiały audiowizualne
Kimball, Spencer W.

cześć jest siłą ku dobru, 82
ocenianie naszego nauczania, 103
ochrona dzieci przed fałszywymi naukami z zewnątrz, 6
ponowne odkrywanie pism świętych, 206
unikaj nieortodoksyjnych nauk, 53, 205
wpływ nauczycieli domowych i odwiedzających

nauczycielek, 192
wymagane jest studiowanie po to, aby odkryć ukryte

prawdy, 212
znaczenie mianowania, 20
żyj według tego, czego nauczasz, 18
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Indeks

Koncentrowanie uwagi, 183
Kontakt wzrokowy, zwiększa uwagę uczniów, 71
Kontakty. Zobacz Kontakty między nauczycielem a przywódcą
Kontakty między nauczycielem a przywódcą

pomysły do dyskusji, 28
wskazówki, 28

Kontekst, pomocny do zrozumienia fragmentów z pisma
świętego, 54–55

Krewni, uczący wpływ, 142–143
Kukiełki, 164–165
Kurs nauczania ewangelii

cel i przegląd, 186–187
lekcje, 189–239
przygotowanie do nauczania, 186

L

Lee, Harold B.
najważniejsze cechy nauczycieli, 26
upewnij się, że nikt nie rozumie źle ewangelii, 52

Lekcje
ocenianie prezentacji, 103–104
odnajdowanie ich w codziennym życiu, 22–23
przystosowanie, 102
sposoby rozpoczynania, 93
sposoby zakończenia, 94–95

Ł

Łagodność, nauczanie z, 201–202
Łączenie pism świętych, 57

M

Mapy
jako pomoc do studiowanie pism świętych, 57
używanie ich, by nauczać, 165

Materiały audiowizualne
polityka Kościoła odnośnie używania ich, 165
propozycje wykorzystania, 165

Matki
boska rola, 131
odpowiedzialność za nauczanie, 131–132
propozycje dla nich, by nauczać dzieci, 131–132

Maxwell, Neal A., indywidualne potrzeby tych, których
uczymy, 33–34

McConkie, Bruce R.
boskie wyznaczenie nauczyciela, 8–10
bycie dzielnym w świadectwie o Jezusie, 18
każdy jest odpowiedzialny za uczenie się ewangelii, 61
moc świadectwa, 43
nauczanie doktryn zbawienia, 5
nauczanie mocą Ducha Świętego, 9
nauczanie zasad ewangelii, 8–9
nauczanie z podstawowych pism świętych, 8–9

nauczyciele się pełnomocnikami Pana, 8
nie ma zbyt wysokiej ceny za uzyskanie Ducha, 13
odnoszenie pism świętych do naszych doświadczeń, 162–163
przystosowanie zasad ewangelii do potrzeb słuchaczy, 9
świadcz o naukach, 10, 43
szkoła proroków, 213

McConkie, Joseph F., ostrzeżenia dla nauczycieli ewangelii,
52–53

McKay, David O.
definicja czci, 82
odpowiedzialność nauczyciela za wybór najlepszego

podejścia, 89
prowadzenie uczniów do poznania i poczucia tego,

co ty wiesz i czujesz, 233
świadectwo daje życie nauczaniu, 44

Metody nauczania
burza mózgów, 159
czytanie chórem, 159
dioramy, 159–160
dyskusje panelowe, 160
gry, 161–162
historie, 162–164, 227–228
ilustracje, 164
koncentrowanie uwagi, 183
kukiełki, 164–165
mapy, 165
materiały audiowizualne, 165
muzyka, 165–167
muzyka z narracją, 167–168
odnoszenie do siebie, 169
pokazy, 170
pomoce wizualne, 170–171
porównywanie i pomoce dydaktyczne, 171–173, 223–225
powinny pomóc uczniom zrozumieć, zapamiętać i

zastosować zasady, 88, 99, 222–223
praca w grupach, 173
prace pisemne, 173–175
projektory, 175
przedstawienia, 175–176
przemawiający goście, 176
przykłady, 176–177
recytacje, 177
ruchome obrazki, 177–178
stacje, 117, 178
stojące figurki papierowe, 178
strofy z wykorzystaniem ruchu, 178–179
studium przypadku, 179
tablica, 179–180
tablice flanelowe, 180
teatr czytających, 177, 180–181
techniki przybliżające zastosowanie zasad, 181
uczenie się na pamięć, 181–182
używanie różnorodnych, 72, 80, 89–90, 225
w jaki sposób wybrać, 91–92
wykłady, 182
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Indeks

wykres z metodami, 90
zajęcia z rysowaniem, 182–183

Mianowanie
Miłość

definicja, 12, 32
otrzymanie daru, 12

Miłość
do tych, których uczymy i do Pana jest cechą podstawową,

12, 31–32, 194–197
okazywanie tym, których nauczamy, 30–39, 194–197
przyczynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 77
wpływ na nauczanie, 12, 30–32, 194–195
zaprasza Ducha, 46

Młodzież
bardziej potrzebuje pokarmu ewangelii, niż rozrywki, 6
chętna do uczenia się ewangelii, 6, 204–205
czego potrzebuje od dorosłych, 120
nauczanie, poprzez zajęcia grupowe, 121–122
zrozumienie, 118–120

Mniej aktywni członkowie, pomaganie, 37
Mocne strony, ocenianie swoich, 24
Modlitwa

konieczna dla świadectwa, 44
konieczna dla uzyskania słowa Pańskiego, 14–15
potrzebna, aby mieć miłość, 12
rodzinna, możliwości nauczania w jej trakcie, 128, 137
zapraszanie Ducha poprzez, 45, 199, 200

Modlitwa rodzinna, możliwości nauczania w trakcie, 128, 137
Monson, Thomas S.

Bóg wzmacnia tych, którzy są powołani, 20, 202
docieranie do innych, aby im pomóc, 36
historia z dzieciństwa o pomaganiu w stworzeniu atmosfery

sprzyjającej uczeniu się, 216
moc przykładu, 18
nauczanie w klasach Kościoła, 190, 191
nauczanie w czasie wywiadów, 153
odpowiedzialność rodziców za nauczanie dzieci, 128
uczący wpływ przywódców, 151

Muzyka
propozycje prowadzenia pieśni, 167
użycie, jako narzędzie nauczania, 45–46, 165–167
użycie w nauczaniu dzieci, 167
właściwa, zaprasza Ducha, 45–46, 83, 165–166
wybieranie i przygotowywanie, 167
wywołuje cześć, 83

Muzyka z narracją, 167–168

N

Nagłówki, jako pomoc do studiowania pism świętych, 56
Nagrania audio. Zobacz Materiały audiowizualne
Nauczania, metody. Zobacz Metody nauczania
Nauczanie

kiedy nie ma podręcznika, 100–101
konieczne dla prawego używania wolnej woli, 3, 211
na domowych wieczorach rodzinnych, 128, 138

na naradach rodzinnych, 139
na spotkaniach przywództwa, 152
odpowiedzialność każdego członka, 3–4, 191–192
odżywia duszę, 5–7
poprzez rodzinną modlitwę, 128, 137
poprzez rodzinne studiowanie pism świętych, 128, 137–138
przez Ducha, 40–48, 198–202
przez przykład, 18–19, 121, 128, 192
regularne okazje, w domu, 128, 137–139
rola, w planie Ojca Niebieskiego, 2–4, 189–193
rozpoczęło się w przedśmiertnej egzystencji, 3, 190
ważność, 2–4, 189–193
w domu, 125–148
w czasie niezaplanowanych chwil, 122, 128, 140–141
w czasie prywatnych spotkań ze swoimi dziećmi, 139
w czasie rodzinnych posiłków, 138–139
w czasie wywiadów, 153
wpływ dziadków na, 142
wpływ krewnych na, 142
wpływ rodzeństwa na, 142–143
zdolności dzieci w, 143
z pokorą i miłością, 12, 31–32, 46, 194–197
z powagą i łagodnością, 201–202
źródła kościelne dla, 105

Nauczanie domowe
przygotowanie i przekazanie przesłania, 145–146
twórcze idee, 145
wybranie przesłania, 145

Nauczanie w domu, 125–148
Nauczyciele

cechy, które są najważniejsze, 26
docieranie do innych, 35–36
kontaktują się z przywódcą, 28
narzędziami w rękach Pana, 41
nauczają czystej doktryny, 52–53, 203–207
odżywiają duszę, 5–7
ostrzeżenia dla, 52–53
przedstawicielami Pana, 8
przyczyniają się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się,

75–87, 213–221
rozumieją tych, których uczą, 33–34
wpływ, 2–4, 190–192
wzmacniają rodziny, 109
zachęcają do pilnego uczenia się, 60–74, 208–212
źródła dostępne dla, 105, 235–236

Nauczyciele domowi
obowiązki, 145–146
ważność, w życiu członków, 145–146, 192

Nelson, Russel M.
ochraniający wpływ doktryny ewangelii, 51, 224
zdolność dzieci do nauczania innych, 143

Niepełnosprawność. Zobacz Członkowie niepełnosprawni
Niepoprawne odpowiedzi, propozycje reagowania na, 64, 69
Notatki na marginesie w pismach świętych, 57–58
Nowych członków, potrzeby, 37
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O

Oaks, Dallin H.
codzienne studiowanie pism świętych, 14
hymny są ważnym źródłem, 166
koncentruj wysiłki nauczania raczej na innych niż na sobie,

211
nauczanie przez Ducha 40
posłuszeństwo konieczne, by nauczać przez Ducha, 13
rozpoznawanie Ducha, 47
używanie z czcią imion Osób Boskich, 82
wymagane jest przygotowanie, by zdobyć przewodnictwo

Ducha, 96
Ocenianie prezentacji lekcji, 103–104, 236
Odgrywanie ról, 168–169
Odnoszenie do siebie, użycie, jako metoda nauczania, 169
Odpowiedzi, reagowanie na niepoprawne, 64, 69
Odpowiedzialność, osobista, za uczenie się ewangelii.

Zobacz Pilne uczenie się
Odsyłacze, jako pomoc do studiowania pism świętych, 56
Odwiedzające nauczycielki

odpowiedzialność, 147–148
ważność w życiu członkiń, 147, 192

Odwiedziny domowe
przygotowanie i przekazanie przesłania, 148
wybieranie przesłania, 147

Ojcowie
propozycje dla prawego przewodnictwa, 129–130
odpowiedzialność za nauczanie, 129–130

Osiemnastomiesięczne dzieci, cechy charakterystyczne, 110
Osobiste przygotowanie

propozycje, 12–20
rezerwowanie czasu na, 97

Ostrzeżenie dla nauczycieli, by zachowywali czystą doktrynę,
52–53

Ośmiolatki, cechy charakterystyczne, 114–115

P

Packer, Boyd K.
celem nauczania ewangelii jest zjednoczyć rodziny, 127
cześć zaprasza objawienie, 82
delikatna natura duchowości, 13
do Boga zwracamy się jako do Ojca, 130
historia o nauczaniu młodej kobiety z wadą wymowy, 38
Jezus jest przykładnym przywódcą, 150
muzyka ustanawia atmosferę oddawania czci, 83
nauczanie nieuchwytnych idei, 92, 171–172, 225–226
obowiązki członków Kościoła wymagają uczenia się

i nauczania, 193
ocenianie zrozumienia słuchaczy, 73
partnerskie nauczanie rodziców, 133
pisma święte mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania, 51
porównanie nauczania ewangelii do podawania tortu,

222–223
prawdziwa doktryna zmienia zachowanie, 50, 205

przywódcy służą jako nauczyciele, 150
zasadnicza dobroć ludzi, 84

Pearce, Virginia H.
historia o pomaganiu młodym kobietom w stworzeniu

atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 217
zachęcanie do pilnego uczenia się, 61

Pełnomocnik, nauczyciele są pełnomocnikami Pana, 8
Perry, Tom L.

cześć okazuje szacunek dla Boga, 82
odpowiedzialność rodziców za nauczanie dzieci, 128

Pieśni. Zobacz Muzyka
Pięciolatki, cechy charakterystyczne, 112
Pilne uczenie się

odpowiedzialność nauczycieli za pobudzenie do, 61–62,
208–212

osobista odpowiedzialność za, 61–62, 208–210
propozycje pobudzenia do, 62, 211–212

Pisma święte
dlaczego zostały zachowane, 52
dostarczają odpowiedzi na wszystkie pytania, 51
łączenie, 57
nauczanie dzieci z, 58–59, 127
nauczanie z nich zaprasza Ducha, 45, 199
notatki na marginesie, 57–58
pomoce do studiowanie dostępne w, 56
pomysły do nauczania z, 54–59
studiowanie, jako rodzina, 15, 128, 137–138
ważność nauczania z, 54
zaznaczanie, 56–58

Pokazy, 170
Pokora

podstawą do otrzymania pomocy Pana, 200
wpływ na innych poprzez, 41–42, 219

Pomoce do studiowania w pismach świętych, 56
Pomoce dydaktyczne, 172–173, 223–224
Pomoce wizualne, 170-171
Pomysły, zbieranie i zapisywanie, 23
Poparcie przez kongregację dostarcza siły, 20
Porównanie, użycie jako metody nauczania, 171-172, 224
Posłuszeństwo

konieczne do nauczania przez Ducha, 13, 19
konieczne do uzyskania słowa Pańskiego, 14

Post, w celu uzyskania słowa Pańskiego, 14–15
Powołanie

mianowanie
możliwością służenia, 20
pochodzi od Pana, 20
popracie jest jego częścią, 20
przykłady Jakuba i Józefa, wzrastających w powołaniu, 20
wzrastaj w swoim, 20

Pożywienie
Jezus Chrystus prawdziwym źródłem, 5
odpowiedzialność nauczycieli wobec słuchaczy, 5–7
wyzwanie dotyczące dostarczenia duchowego, 5–7

Praca w grupach, 173
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Prace pisemne, 173–175
Problemy z zachowaniem. Zobacz Zachowanie przeszkadzające
Projektory, 175
Prorocy

powołani do nauczania, 3
w dniach ostatnich, studiowanie nauk, 16
słowa, zapraszają Ducha, 45

Prywatne spotkania z dziećmi, możliwość nauczania przez
rodziców w trakcie, 139

Przedstawienia
ostrzeżenia odnośnie, 175–176
wykorzystanie, 175

Przedśmiertna egzystencja, pierwsze nauczanie
pojawiło się w, 3, 190

Przemawiający goście, 176
Przemówienia z konferencji, tworzenie lekcji na ich

podstawie, 100–101
Przewodnik do pism świętych, jako pomoc do studiowania

pism świętych, 56
Przygotowanie duchowe. Zobacz Duchowe przygotowanie
Przygotowanie klasy

propozycje, 76
przyczynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 76

Przygotowanie lekcji
odnajdowanie radości w czasie, 97
przewodnictwo Ducha w czasie, 48
przystosowanie dla tych, których nauczasz, 23, 33–34, 102
rezerwowanie czasu na, 22, 97
używanie materiałów wydawanych przez Kościół, 105
używanie przemówień z konferencji i innych

źródeł, 100–101
ważność pytań przewodnich, 98–99, 230–233

Przygotowanie osobiste. Zobacz Osobiste przygotowanie
Przykład

potężnym narzędziem nauczania, 18–19, 121, 128, 192
wymaga osobistego zaangażowania, 18–19

Przykłady, jako metoda nauczania, 176–177
Przypisy, jako pomoc do studiowania pism świętych, 56
Przystosowywanie lekcji

przykłady, 102
w oparciu o potrzeby grupy wiekowej, 33

Przywódcy
kontaktowanie się z nauczycielami, 28
odpowiedzialność za nauczanie, 28, 150–155
odpowiedzialność za pomoc nowym nauczycielom, 28
odpowiedzialność za wspieranie nauczycieli, 28, 154–155,

235–236
propozycje nauczania nauczycieli, 28, 154–155
propozycje nauczania na spotkaniach przywódczych, 152
wizytacje, 28
zasady nauczania w czasie wywiadów, 153
źródła nauczania dostępne dla, 105

Pytania
badające, 69
kreatywne używanie, 69

naśladowanie przykładu Zbawiciela, 68
pobudzające do głębszego myślenia, 68–69
prowadzące w przygotowywaniu lekcji, 98–99, 230–233
przygotowanie uczniów na odpowiadanie, 69
rzeczowe, 68
skuteczne do rozwijania dyskusji, 63
tak/nie, 68
unikanie kontrowersyjnych, 69
wskazówki, 68–70, 228
zachęcające do zastosowania, 69

R

Recytacje, 177
Rodzeństwo, uczący wpływ, 142
Rodzice

chwile do nauczania w życiu rodzinnym, 140–141
odpowiedzialność za nauczanie, 127–128
partnerstwo w nauczaniu, 133–134
pomaganie dzieciom w rozpoznaniu Ducha, 141
propozycje ustanowienia wzoru życia według ewangelii,

135–136
propozycje, w jaki sposób nauczać dzieci, 127–141
rezerwowanie czasu, aby planować razem jako, 133
ważność jedności między nimi w nauczaniu dzieci, 133–134
współpraca z nauczycielami dzieci, 86, 87
źródła nauczania dostępne dla, 105

Rodzina
nauczanie powinno wzmacniać, 109, 119, 127
wzory życia według ewangelii, ustanowione wewnątrz,

135–136
Rodzinne narady, możliwości nauczania w czasie, 139
Rodzinne posiłki, możliwości nauczania w czasie, 138–139
Rodzinne studiowanie pisma świętego, możliwości nauczania

w czasie, 15, 127, 137–138
Romney, Marion G., unikanie nauczania prywatnej

interpretacji ewangelii, 205
Rozpoczęcie lekcji

przykłady, 93
skuteczne, przyczynia się do atmosfery sprzyjającej

uczeniu się, 79
wskazówki, 93

Rozrywka, nie wystarcza do odżywienia duszy, 6
Rozwijanie (powiększanie), definicja, 20
Różnorodność

metod nauczania, przyczynia się do atmosfery sprzyjającej
uczeniu się, 72, 80

nauczanie, 89–90, 225
zestawienie badające, 90

Ruchome obrazki, 177–178

S

Samodzielność, w uczeniu się ewangelii. Zobacz Pilne
uczenie się
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Scott, Richard G.
pomaganie uczniom rozpoznać Ducha, 48
potrzebna pokora do nauczania przez Ducha, 41–42
życie według nauk Zbawiciela, 19

Siedmiolatki, cechy charakterystyczne, 113–114
Słabości

ocenianie własnych, 24
Pan pomoże wzmocnić nas, 24, 26–27
sporządzanie planu wzmacniania, 25

Słowo Boże
moc, 50–51
przykład Almy korzystającego ze, 50
uzyskanie. Zobacz Uzyskiwanie słowa
w pismach świętych i słowach proroków w dniach

ostatnich, 51
Słuchanie

naśladowanie przykładu Zbawiciela, 67
propozycje dla nauczycieli, 66–67
ważność, w nauczaniu, 64–67

Służba, jej ważność w otrzymaniu daru miłości, 12
Smith, Hyrum, poradzono mu, by wpierw uzyskał słowo

Pańskie, 14
Smith, Joseph F.

nauczaj prawd niezbędnych do zbawienia, 49
unikaj hobby związanego z ewangelią, 53
unikaj spekulacji, 52

Smith Joseph Fielding
Duch przekazuje prawdę silniej niż niebiańskie wizje, 41
posłuszeństwo konieczne do nauczania przez Ducha, 18
unikaj nauczania filozofii ludzkiej, 204

Smith, Józef
moc czułości i miłości, 30
używanie kontekstu, aby zrozumieć pisma święte, 54

Snow, Lorenzo, moc przykładu w nauczaniu, 192
Spekulacje, unikanie ich, by zachować doktrynę czystą, 52–53
Spotkania doskonalące nauczycieli, 97
Spotkania, nauczanie na spotkaniach przywództwa, 152
Stacje

pomocne do nauczania mieszanych grup wiekowych, 117
używanie, jako metody nauczania, 178

Stojące figurki papierowe, 178
Strofy z wykorzystaniem ruchu, 178–179
Studiowanie

konieczne, aby uzyskać słowo Boże, 14
pism świętych i słów proroków w dniach ostatnich, 14–17
pomysły do udoskonalenia, 16–17
rozwijanie planu osobistego, 16–17
wymagane, aby odkryć ukryte prawdy, 14
wyznaczenie czasu na, 16

Studium przypadku, 73, 179
Szacunek przyczynia się do atmosfery sprzyjającej

uczeniu się, 79–80
Sześciolatki, cechy charakterystyczne, 112–113

Ś

Śpiewanie historii. Zobacz Muzyka z narracją
Świadectwo

definicja, 43
moc, jako część nauczania, 10, 43–44
przyczynia się do atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 80
przykłady, 43–44
składanie, zaprasza Ducha, 43–44, 45
wzmocnione przez doświadczenia, 45
zdobycie i wzmacnianie, 44

T

Tablica, jej wykorzystanie, 179–180, 225
Tablice flanelowe, 180
Talenty

doskonalenie własnych, 21–28, 234–236
Pan może rozwinąć twoje, 234, 235

Taylor, John, świadectwo o męczeństwie Józefa i Hyruma
Smith, 52

Teatr czytających, 180–181
Tradycje prawe, jednoczą rodziny, 135–136
Trzylatki, cechy charakterystyczne, 111

U

Uczenie się na pamięć, jako metoda nauczania, 181–182
Uwaga

obserwowanie uczniów, 71
sposoby utrzymania uwagi uczniów, 71–72
wzrasta poprzez dyskusje, 63
zachęcanie do niej poprzez skuteczne rozpoczęcie lekcji, 93

Uzyskiwanie słowa
konieczne dla silnego nauczania, 14–15
przez modlitwę i post, 14–15
przez posłuszeństwo, 14
przez studiowanie i wiarę, 14
rada dla Hyruma Smitha, 14

W

Warner, Susan L.
dzieci pamiętają nauki rodzinne, 6
wpływ nauczania dziadków, 142

Wiara, wymagana do uzyskania słowa Pańskiego, 14
Wirthlin, Joseph B.

miłość jest podstawą ewangelii, 197
wierni członkowie Kościoła porównani do olbrzymiego

drzewa dębu, 224
Wizytacje przywódców, 28
Wolna wola

nauczanie pozwala uczniom w pełni ją ćwiczyć, 3, 210–211
naśladowanie przykładu Pana w jej poszanowaniu, 211
wielki dar od Pana, 211
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Wykłady, jako metoda nauczania, 182
Wywiady, przywódcy nauczający w trakcie, 153

dostarcza siły i wskazówki, 20
konieczne do formalnego wypełniania powołania, 20

Y

Young, Brigham
dzieci uczą się z tradycji, 135
karcenie z miłością, 86
moc świadectwa, 43
stałe doskonalenie wiedzy dzięki Panu, 235

Z

Zachowanie przeszkadzające, reagowanie na, 84–87
Zainteresowanie, wzrasta poprzez dyskusje, 63
Zajęcia

grupowe dla nauczania młodzieży, 121–122
powinny uczyć i oświecać, 117
uproszczone dla młodszych dzieci, 117
wskazówki do planowania, 121–122

Zajęcia z rysowaniem, 182–183
Zajęcia z użyciem kartek. Zobacz Prace pisemne
Zakłócenia

często można im zapobiec poprzez utrzymanie atmosfery
sprzyjającej uczeniu się, 220–221

propozycje zredukowania, 220–221
Zakończenie lekcji

opis skutecznego zakończenia, 94
pozostawienie czasu na, 94
przykłady, 94–95

Zastosowanie
metod nauczania, które zachęcają, 74, 181
odpowiedzialności nauczyciela do zachęcania, 74

Zaznaczanie w pismach świętych, 56–58
Zrozumienie

ocena zrozumienia uczniów, 73
wzrost poprzez dyskusje, 63

Ź

Źródła, pomagające rodzicom, przywódcom i nauczycielom,
105, 235–236
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