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Przes∏anie od Rady
Prezydenta KoÊcio∏a

Drogi wspó∏misjonarzu:

Gratulujemy Ci, poniewa˝ masz wspania∏à mo˝liwoÊç, aby byç misjonarzem.
˚adna praca nie stawia tak wielu wymagaƒ, ale te˝ ˝adna inna nie przynosi
wi´kszej satysfakcji.

Podr´cznik „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” ma na celu dostarczenie
Ci pomocy, abyÊ by∏ lepiej przygotowanym, bardziej dojrza∏ym duchowo
misjonarzem oraz bardziej przekonywajàcym nauczycielem. Zach´camy
Ci´, byÊ codziennie z niego korzysta∏ podczas przygotowania osobistego i
wspólnie z kolegà/kole˝ankà oraz w czasie spotkaƒ dystryktu i konferencji
strefy. Studiuj odsy∏acze do pism Êwi´tych i ucz si´ doktryn i zasad.

Rzucamy Ci wyzwanie, abyÊ dorós∏ do nowego poczucia zaanga˝owania
si´ w pomaganie naszemu Ojcu w Niebie w Jego chwalebnej pracy. Ka˝dy
misjonarz odgrywa wa˝nà rol´, pomagajàc „przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i
wieczny ˝ywot cz∏owiekowi” (Moj˝esz 1:39).

Pan Ci´ wynagrodzi i wielce Ci´ pob∏ogos∏awi, gdy pokornie i pe∏en
modlitwy b´dziesz Jemu s∏u˝y∏. W pracy poÊród Jego dzieci czeka na
Ciebie szcz´Êcie, jakiego nigdy dotàd nie doÊwiadczy∏eÊ.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a
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owadzenie

Wprowadzenie: W jaki sposób mog´
najlepiej wykorzystaç podr´cznik
„AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”?

„AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”
Korzystaj z podr´cznika „AbyÊcie g∏osili mojà

ewangeli´”, aby zaspokoiç swoje potrzeby jako

misjonarza. Ca∏y czas przeznaczony na studiowanie

mo˝esz sp´dziç nad zaledwie kilkoma akapitami lub

nad ca∏ym rozdzia∏em. Mo˝esz studiowaç rozdzia∏y

po kolei lub zaplanowaç innà kolejnoÊç, która lepiej

zaspokoi twoje potrzeby. Ta elastycznoÊç pozwoli

ci studiowaç to, czego potrzebujesz, kiedy tego

potrzebujesz i zgodnie ze wskazówkami twojego

prezydenta misji.

Wszystkie rozdzia∏y podr´cznika „AbyÊcie g∏osili
mojà ewangeli´” pomogà ci przygotowaç si´ do tego,

by osiàgnàç cel, jaki stawiasz sobie jako misjonarz.

Jednak˝e, kiedy rozpoczniesz studiowanie rozdzia∏u 3,

mo˝esz dostrzec ró˝nic´ w tym, jak jest on zbudo-

wany. Wi´kszoÊç rozdzia∏ów jest przeznaczona dla ciebie. Natomiast rozdzia∏ 3 przezna-

czony zosta∏ dla szerszego audytorium. W rozdziale 3 uczysz si´ doktryn, (a) aby pog∏´biç

w∏asnà wiedz´ i wzmocniç Êwiadectwo o ewangelii oraz (b) aby nauczaç innych i przygo-

towaç ich do z∏o˝enia i dotrzymania zobowiàzaƒ i przymierzy.

Doktryny, znajdujàce si´ w innych rozdzia∏ach, mogà ci równie˝ pomóc w nauczaniu

zainteresowanych i nowych cz∏onków. Na przyk∏ad, rozdzia∏ 4, „W jaki sposób mam

rozpoznaç i zrozumieç Ducha?”, mo˝e pomóc ci w nauczaniu niektórych zainteresowanych

na temat tego, jak zdobyç Êwiadectwo dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego. Rozdzia∏ 5, „Jaka jest

rola Ksi´gi Mormona?”, mo˝e pomóc ci w rozwianiu wàtpliwoÊci zainteresowanego w

kwestii czytania Ksi´gi Mormona. Pomys∏y z rozdzia∏u 2, „Jak skutecznie mam studiowaç

i przygotowaç si´ do nauczania?”, mogà pomóc osobom nowo nawróconym czerpaç

wi´ksze korzyÊci ze studiowania Ksi´gi Mormona.

Podr´cznik „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” koncentruje si´ na podstawowych zasadach

pracy misjonarskiej. Nie zawiera odpowiedzi na ka˝de pytanie czy sytuacj´, z jakà si´ spot-

kasz. Najwi´kszà skutecznoÊç osiàgniesz, kiedy b´dziesz post´powa∏ wed∏ug wskazó-

wek Ducha, bada∏ pisma Êwi´te, przestrzega∏ przykazaƒ i stosowa∏ te nauki, które

poznajesz.

Przez ca∏à swà misj´ studiuj te rozdzia∏y. Stosuj nauki, które poznajesz. Oceniaj swà

prac´. Misjonarze, którzy codziennie starajà si´ przygotowaç i regularnie si´ doskonaliç,

otrzymajà wskazówki od Ducha Âwi´tego i dostrzegà b∏ogos∏awieƒstwa w swoim ˝yciu.

Lekcje misjonarskie
Podczas przedstawiania lekcji mo˝esz byç elastyczny, bioràc pod uwag´ to, co najlepiej

pomo˝e ludziom w przygotowaniu si´ do chrztu i konfirmacji. Twoim celem jest nie tylko

omówienie ca∏ego materia∏u. Twoim celem jest pomoc innym, by przyszli do Chrystusa
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Notatki poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa, pokut´, chrzest, przyj´cie daru Ducha Âwi´tego i

wytrwanie do koƒca. W rzadkich przypadkach lekcja mo˝e przekraczaç 45 minut. Byç

mo˝e oka˝e si´, ˝e ten czas pozwoli ci tylko na krótkie nauczanie. W takim przypadku

mo˝esz potrzebowaç cz´stych i krótkich odwiedzin, w czasie których omawiaç b´dziesz

krótsze fragmenty materia∏u.

Mo˝esz nauczaç lekcji na wiele sposobów. To, których lekcji b´dziesz nauczaç, kiedy

i ile czasu na to poÊwi´ciç, b´dzie zale˝a∏o od potrzeb zainteresowanych i wskazówek

Ducha. Nie ucz si´ na pami´ç ca∏ej lekcji.

Studiowanie osobiste, studiowanie z kolegà/kole˝ankà, spotkania dystryktu
i konferencje strefy

Skuteczne studiowanie podczas misji pomo˝e ci wype∏niç twój cel, jaki masz jako

misjonarz i wzmocniç Êwiadectwo o ewangelii Jezusa Chrystusa. Czterema spoÊród

najwa˝niejszych sposobnoÊci do studiowania sà: studiowanie osobiste, studiowanie

z kolegà/kole˝ankà, spotkania dystryktu i konferencje strefy. Codzienny rozk∏ad zaj´ç

obejmuje czas na studiowanie osobiste i z kolegà/kole˝ankà.

Codzienny rozk∏ad zaj´ç misjonarza

6:30 Pobudka, modlitwa, çwiczenia (30 minut) i przygotowanie si´ do rozpocz´cia dnia.

7:30 Âniadanie

8:00 Osobiste studiowanie: Ksi´ga Mormona, inne pisma Êwi´te, doktryny z lekcji

misjonarskich oraz inne rozdzia∏y z podr´cznika „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”.

9:00 Studiowanie z kolegà/kole˝ankà: podzielcie si´ tym, czego nauczyliÊcie si´ podczas

osobistego studiowania, przygotujcie si´ do nauczania, przeçwiczcie nauczanie,

przestudiujcie rozdzia∏y z ksià˝ki „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”, potwierdêcie plany

na dany dzieƒ.

10:00 Zacznijcie g∏osiç. Misjonarze, którzy uczà si´ j´zyka, robià to przez kolejne 30–60 minut

oraz planujà çwiczenia j´zykowe, które wykorzystajà w ciàgu dnia.

Czasami misjonarze mogà zarezerwowaç w ciàgu dnia godzin´ na lunch i dodatkowe

studiowanie oraz godzin´ na obiad, w porze dostosowanej do planów g∏oszenia.

Zazwyczaj obiad nie powinien zakoƒczyç si´ póêniej ni˝ o 18:00.

21:00 Powrót do mieszkania (chyba ˝e odbywa si´ lekcja — wówczas nale˝y wróciç do godziny

21:30) i planowanie nast´pnego dnia (30 minut). Pisanie w pami´tniku, przygotowanie

si´ do snu, modlitwa.

22:30 Udanie si´ na spoczynek.

* Po konsultacjach z Prezydium Siedemdziesiàtych lub Prezydium Obszaru twój prezydent misji mo˝e zmodyfikowaç
ten plan, aby dostosowaç go do lokalnych warunków.

Wprowadzenie
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Notatki

Wprowadzenie

To wszystko, czego uczysz si´ w czasie

osobistego studiowania, pomo˝e ci podczas

studiowania z kolegà/kole˝ankà, podczas

spotkania dystryktu i konferencji strefy, gdzie

mo˝ecie „nauczaç jeden drugiego doktryny

królestwa” (NiP 88:77). To wszystko, co zyskasz

podczas studiowania i spotkaƒ dystryktu,

pomo˝e ci nauczaç z duchowà mocà.

Osobiste studiowanie
Celem osobistego studiowania jest wzmocnienie

wiedzy i Êwiadectwa o przywróconej ewangelii

oraz pomoc w przygotowaniu si´ do zaspokojenia

potrzeb tych, których nauczasz. Podczas osobistego

studiowania skup si´ na podstawowych pismach Êwi´tych i zatwierdzonych lekturach

misjonarskich:

• Jesus the Christ (Jezus Chrystus)

• Our Heritage (Nasze dziedzictwo)

• Our Search for Happiness (W poszukiwaniu szcz´Êcia)

• Oddani wierze

Osobiste studiowanie mo˝e byç skuteczne, kiedy b´dziesz:

• Czytaç Ksi´g´ Mormona i inne pisma Êwi´te.

• Studiowaç doktryny zawarte w lekcjach misjonarskich.

• Studiowaç inne rozdzia∏y z ksià˝ki „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
Celem studiowania z kolegà/kole˝ankà jest: (1) budowanie waszej jednoÊci, byÊcie

nauczali poprzez Ducha oraz (2) skoncentrowanie si´ na post´pach osób, które nauczacie.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà mo˝e byç skuteczne, kiedy b´dziecie:

• Dzieliç si´ przemyÊleniami z osobistego studiowania.

• Przygotowywaç si´ do nauczania konkretnych osób, odwiedzania cz∏onków, szukania

sposobnoÊci nauczania oraz do innych zaj´ç. Studiujcie materia∏, który pomo˝e wam

skuteczniej nauczaç, szukaç i pracowaç. Przedyskutujcie przypadki osób, z którymi

pracujecie. Róbcie plany, by zastosowaç to, czego si´ uczycie.

• Przez ca∏y dzieƒ omawiaç zasady, cele, umiej´tnoÊci i plany, które pojawi∏y si´ podczas

wspólnego studiowania.

Spotkania dystryktu
Celem spotkania dystryktu jest „nauczaç jeden drugiego doktryny królestwa” (NiP 88:77).

• Spotkania dystryktu odbywajà si´ co tydzieƒ i trwajà od 60 do 90 minut.

• Przywódca dystryktu planuje i prowadzi spotkanie dystryktu i mo˝e poprosiç innych

misjonarzy, by pomogli w nauczaniu.

• Spotkanie dystryktu mo˝e obejmowaç:

Nauczanie lekcji

St
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legà/kole˝ankà Spotkanie dystryktu

i konferencja
strefy
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Notatki – Dzielenie si´ spostrze˝eniami ze studiowania osobistego i wspólnego z

kolegà/kole˝ankà.

– åwiczenie przeprowadzania lekcji w ró˝nych warunkach.

– WyjaÊnianie, demonstrowanie i çwiczenie zasad i umiej´tnoÊci, opisanych w

podr´czniku „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”.

– Omawianie post´pów zainteresowanych i ich potrzeb.

– Omawianie i rozwiàzywanie wyzwaƒ, jakie pojawiajà si´ w dystrykcie.

– Dzielenie si´ doÊwiadczeniami i Êwiadectwami na temat pracy misjonarskiej.

• Przywódcy dystryktu wykorzystujà spotkania dystryktu, aby zebraç sprawozdania na

temat wysi∏ków misjonarzy w dystrykcie. Nie powinni ustanawiaç celów czy norm dla

innych misjonarzy, jak te˝ nie powinni prosiç, by sk∏adali sprawozdania z osiàgni´cia

swoich celów.

Konferencje strefy
Konferencje strefy odbywajà si´ pod kierunkiem prezydenta misji.

G∏ówne wyró˝niki w podr´czniku „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”
Ka˝dy rozdzia∏ podr´cznika „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” zawiera kilka g∏ównych

wyró˝ników. Powinny one pomóc ci wynieÊç wi´ksze korzyÊci ze studiowania, a nie

narzucaç ci konkretnego sposobu uczenia si´. Korzystaj z nich w sposób elastyczny,

dostosowany do twoich potrzeb.

Dziennik do studiowania
Podr´cznik „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” cz´sto mówi, byÊ skorzysta∏ z dziennika

do studiowania, który pomo˝e ci zrozumieç, wyjaÊniç i zapami´taç to, czego si´ uczysz.

Starszy Richard G. Scott naucza∏: „Starannie zapisana wiedza jest wiedzà dost´pnà wtedy,

gdy jest potrzebna. Informacje bardzo wa˝ne pod wzgl´dem duchowym powinny byç

przechowywane w Êwi´tym miejscu, które mówi Panu, jak bardzo je cenisz. Taka praktyka

zwi´ksza prawdopodobieƒstwo otrzymania dalszego Êwiat∏a” („Acquiring Spiritual

Knowledge”, Ensign, list. 1993, 86). Przeglàdaj swój dziennik do studiowania, aby przywo∏aç

doÊwiadczenia duchowe, dostrzec coÊ nowego i zauwa˝yç w∏asne wzrastanie.

Twoim dziennikiem do studiowania mo˝e byç zeszyt, notes lub kartki w segregatorze.

Zapisuj i porzàdkuj swoje myÊli i wra˝enia w taki sposób, który najlepiej odpowiada

twojemu sposobowi uczenia si´. Rozwiƒ w∏asny system ∏atwego dost´pu do kluczowych

informacji w przysz∏oÊci. Cz´sto korzystaj z dziennika, aby przejrzeç, mieç dost´p i

zastosowaç to, czego si´ nauczy∏eÊ. Korzystaj z dziennika do studiowania, aby sporzàdzaç

notatki i zapisywaç wra˝enia podczas osobistego studiowania i studiowania z

kolegà/kole˝ankà, podczas spotkaƒ dystryktu, konferencji strefy oraz wywiadów z

prezydentem misji.

Ramki informacyjne
Ramki w podr´czniki „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” pomogà ci w nauce. Niektóre

ramki zapowiadajà lub podsumowujà punkty kluczowe. Inne pomogà ci ukierunkowaç

studiowanie, uczyç si´ z pism Êwi´tych, stosowaç to, czego si´ nauczy∏eÊ, rozwijaç zdolnoÊci

oraz zaspokajaç potrzeby tych, których uczysz. W wi´kszoÊci przypadków ramki te sà po

prostu punktem wyjÊciowym. W duchu modlitwy wykorzystuj zaj´cia podane w ramkach

poprzez rozwijanie nowych form studiowania i badania dodatkowych fragmentów z pism

Êwi´tych.

Wprowadzenie
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Notatki

Wprowadzenie

„Rozwa˝”. Wi´kszoÊç rozdzia∏ów rozpoczyna si´ od pytaƒ

znajdujàcych si´ w ramce „Rozwa˝”. Pytania te koncentrujà

si´ na kluczowych punktach rozdzia∏u i zapewniajà ramy dla

studiowania. U˝ywaj tych pytaƒ, by uporzàdkowaç, zrozumieç,

rozwa˝aç i stosowaç to, czego si´ uczysz.

„Zapami´taj”. Wi´kszoÊç rozdzia∏ów koƒczy si´ ramkà

„Zapami´taj” — podsumowaniem najwa˝niejszych punktów

rozdzia∏u. Kiedy skoƒczysz studiowanie rozdzia∏u, przejrzyj

zawartoÊç ramki, by upewniç si´, ˝e zrozumia∏eÊ g∏ówne jego

punkty. Oceƒ, jak radzisz sobie ze stosowaniem tych punktów

i zaplanuj, jak wykorzystasz to, czego si´ nauczy∏eÊ.

„Studiowanie pism Êwi´tych”. Ramki te skierujà ci´ do odsy∏aczy,

które mogà budowaç twe zrozumienie i Êwiadectwo. Wykorzystuj

te odsy∏acze, szukajàc dodatkowych fragmentów z pism Êwi´tych.

Zadaj sobie dodatkowe pokrewne pytania, które pomogà ci

zyskaç dalsze spostrze˝enia i zastosowaç to, czego si´ nauczy∏eÊ.

„Zaj´cie”. Wi´kszoÊç rozdzia∏ów zawiera zaj´cia do studiowania

osobistego i studiowania z kolegà/kole˝ankà, które uwydatnià

proces uczenia si´ i stosowania nauk. Powtarzaj te zaj´cia przez

ca∏à swojà misj´. Za ka˝dym razem b´dziesz dokonywaç nowych

spostrze˝eƒ, poniewa˝ twoje potrzeby — jak i potrzeby osób,

które nauczasz — b´dà si´ zmieniaç.

Czerwone ramki. Ramki te zawierajà wa˝ne informacje i sugestie

przydatne w wielu sytuacjach zwiàzanych z nauczaniem i

g∏oszeniem.

Historie
Wszystkie historie, znajdujàce si´ w podr´czniku „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´”, sà

prawdziwe, choç imiona i nazwiska wi´kszoÊci osób zosta∏y zmienione. Ka˝da historia

ilustruje kilka zasad zwiàzanych z pracà misjonarskà. Podczas czytania tych historii

szukaj zasad, które zosta∏y przez nie zilustrowane.

„Duch jest najwa˝niejsz
powo∏anie, mo˝esz czy
powiedzie bez wzgl´du
prezydentów misji, 25 

Post´puj zgodnie z pod

Kiedy b´dziesz studiow
drzewa ˝ycia, znajdujàc
(zob. 1 Nefi 11:21–22)

• Czego pragnà∏ Lehi 

Zaj´cie: Studiowanie o

Co te fragmenty z pism
3 Nefi 12:48
3 Nefi 27:21, 27

Jaki jest zwiàzek pomi

Studiowanie pism Êwi´

• Buduj KoÊció∏, „[zna

• Staraj si´ o Ducha i 

• Ludzie na twoim ob

• Cz∏onkowie KoÊcio∏a

Zapami´taj

• Co to znaczy „[znale

• Jak mam rozwijaç w

• Dlaczego powiniene

• Jaka jest rola medió

Rozwa˝

xi



Notatki Pomys∏y do studiowania i zastosowania
Ka˝dy rozdzia∏ zawiera

dodatkowe pomys∏y do osobistego

studiowania, do studiowania z

kolegà/kole˝ankà, na spotkania

dystryktu i konferencje strefy.

To bogate êród∏o zaj´ç uczàcych

dostarcza przyk∏adów skutecznych

sposobów uczenia si´ materia∏u.

Bàdê kreatywny i staraj si´ o

natchnienie, by stworzyç dodatkowe

zaj´cia za ka˝dym razem, gdy

studiujesz bàdê nauczasz ka˝dego

z tych rozdzia∏ów. Podczas swojej

misji kilkakrotnie zrealizuj te zaj´cia.

Misjonarze s∏u˝àcy w gminach i dystryktach
Wielu misjonarzy s∏u˝y w gminach i dystryktach. Chocia˝ ten podr´cznik mówi o

okr´gach i palikach, te same zasady i postawy odnoszà si´ do gmin i dystryktów. Prezydent

misji poinstruuje ci´ w kwestii jakichkolwiek zmian zwiàzanych z pracà z przywódcami

gminy i dystryktu.

Do wykorzystania przez misjonarzy i przywódców okr´gu
Podr´cznik „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” przeznaczony jest dla pe∏noetatowych

misjonarzy KoÊcio∏a. Jednak˝e zasady i doktryny przedstawione tutaj stosujà si´ te˝

do misjonarzy i przywódców okr´gu, kiedy starajà si´ budowaç królestwo Pana. Cz´ste

studiowanie tego podr´cznika umo˝liwi im wywiàzanie si´ ze swoich obowiàzków jako

cz∏onków–misjonarzy oraz rozwinie jednoÊç mi´dzy nimi a pe∏noetatowymi misjonarzami.

Pomys∏y do studiowania i zastosowa

Osobiste studiowanie
• Przeczytaj poni˝szy list od misjonarki do jej rodziców: „W autobusie nauc

wspania∏à kobiet´. Wraca∏yÊmy ze spotkania dystryktu. By∏o tylko jedno w
miejsce, wi´c usiad∏am i zacz´∏am przeglàdaç listy. Najpierw, oczywiÊcie
zacz´∏am czytaç list od was, ten ze zdj´ciami maleƒkiego Evana. Dostrze
jakaÊ para oczu obok mnie równie˝ przyglàda si´ zdj´ciom, wi´c spojrza∏
napotka∏am wzrok starszej pani. UÊmiechn´∏a si´ i zacz´∏a patrzeç przez 
Potem przymkn´∏a oczy, jakby chcia∏a zasnàç. Pomodli∏am si´: ‘Ojcze Nie
chc´ z nià porozmawiaç. Pomó˝ mi’. Minut´ póêniej otworzy∏a oczy i
wyprostowa∏a si´, a ja szybko zagadn´∏am: ‘Nie sàdzi pani, ˝e on jest s∏o
Pokaza∏am jej zdj´cie Evana i zacz´∏am rozmawiaç z nià o rodzinie. Zapyt
o dzieci. Oczy zasz∏y jej ∏zami i opowiedzia∏ mi histori´ o tym, jak jej córk
nienawidzi jej i nie chce mieç z nià nic wspólnego. P∏aka∏a, a ja p∏aka∏am 
nià. Powiedzia∏am jej o planie zbawienia i o tym, ˝e Ojciec Niebieski jà zn
przez co przechodzi. P∏aka∏am i mówi∏am jej, ˝e wiem, i˝ jej córka kocha 
poniewa˝ ja jestem córkà matki, która mnie kocha i którà ja kocham. Wyj

Wprowadzenie

xii
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Notatki

Dan Jones, jeden z najwi´kszych misjonarzy tej dyspensacji, g∏osi ewangeli´ w Walii.
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Jaki cel
mam realizowaç
jako misjonarz?

Twój cel

Zapraszaj innych, by przyszli do Chrystusa, pomagajàc im w przyj´ciu przywróconej ewangelii
poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa i Jego ZadoÊçuczynienie, pokut´, chrzest, przyj´cie daru
Ducha Âwi´tego i wytrwanie do koƒca.

Rozwa˝

• Jaki cel mam realizowaç jako misjonarz?

• Czym jest ewangelia?

• Dlaczego g∏osimy ewangeli´?

• Dlaczego musz´ nauczaç z mocà i upowa˝nieniem?

• Jakie jest przes∏anie Przywrócenia? Dlaczego jest ono wa˝ne?

• Jaka odpowiedzialnoÊç spoczywa na mnie w kwestii pomagania innym w nawróceniu?

• Skàd b´d´ wiedzia∏, czy odnosz´ sukcesy jako misjonarz?

Twoje zadanie nauczania przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa

JesteÊ otoczony ludêmi. Mijasz ich na ulicy, odwiedzasz ich w domach i podró˝ujesz

z nimi. Wszyscy oni sà dzieçmi Bo˝ymi, twoimi braçmi i siostrami. Bóg kocha ich tak,

jak kocha ciebie. Wielu z tych ludzi poszukuje celu w ˝yciu. Martwià si´ o swoje rodziny.

Potrzebujà poczucia przynale˝noÊci, które wyp∏ywa z wiedzy, ˝e sà dzieçmi Bo˝ymi,

cz∏onkami Jego wiecznej rodziny. Chcà poczucia bezpieczeƒstwa w Êwiecie zmiennych

wartoÊci. Chcà „pokoju w tym Êwiecie, i ˝ycia wiecznego w Êwiecie przysz∏ym” (NiP 59:23),

ale „sà powstrzymywani od prawdy, tylko dlatego, ˝e nie wiedzà, gdzie jà znaleêç”

(NiP 123:12).
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Ewangelia Jezusa Chrystusa przywrócona poprzez Proroka Józefa Smitha pob∏ogos∏awi

ich rodziny, zaspokoi ich potrzeby duchowe i pomo˝e im zaspokoiç najg∏´bsze pragnienia.

Chocia˝ byç mo˝e nie znajà przyczyny, majà potrzeb´ uwolnienia si´ od poczucia winy,

które pojawia si´ w wyniku b∏´dów i grzechów. Potrzebujà doÊwiadczyç radoÊci

odkupienia dzi´ki odpuszczeniu ich grzechów i radowaniu si´ darem Ducha Âwi´tego.

Jako upowa˝niony przedstawiciel

Jezusa Chrystusa mo˝esz nauczaç

ludzi z mocà i upowa˝nieniem, ˝e

„odkupienie [przychodzi] przez

Âwi´tego Mesjasza” i ˝e cz∏owiek

„b´dzie móg∏ przebywaç w

obecnoÊci Boga tylko dzi´ki

zas∏ugom, mi∏osierdziu i ∏asce

Âwi´tego Mesjasza” (2 Nefi 2:6, 8).

Kiedy ludzie przyjmujà

przywróconà ewangeli´ Jezusa

Chrystusa i otrzymujà obrz´dy

chrztu i konfirmacji na mocy

upowa˝nienia kap∏aƒskiego, mogà

uzyskaç pewnoÊç, ˝e „nie sà odsuni´ci na zawsze” (Ksi´ga Mormona, strona tytu∏owa).

Kiedy wzroÊnie twe zrozumienie ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa, zwi´kszy si´ te˝

pragnienie dzielenia si´ ewangelià. Poczujesz, jak Lehi, „jak wa˝ne jest wi´c uÊwiadomienie

tego mieszkaƒcom ziemi” (2 Nefi 2:8).

Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏: „Bóg nakaza∏ nam, aby zanieÊç t´ ewangeli´

ca∏emu Êwiatu. Oto przyczyna, dla której musimy si´ dzisiaj zjednoczyç. Jedynie ewangelia

wybawi Êwiat od katastrofy autodestrukcji. Jedynie ewangelia zjednoczy ludzi wszystkich

ras i narodowoÊci pod sztandarem pokoju. Jedynie ewangelia przyniesie rodzinie ludzkiej

radoÊç, szcz´Êcie i zbawienie” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 167).

Kiedy pomagasz ludziom w oczyszczeniu si´ z grzechów, jesteÊ powo∏any do tego,

by reprezentowaç Jezusa Chrystusa. A czynisz to, zapraszajàc ich, by przyszli do Jezusa

Chrystusa i nawrócili si´ na Jego przywróconà ewangeli´. Aby przyjÊç do Zbawiciela,

muszà mieç wiar´ w Niego, która prowadzi do pokuty — i dokonaç w swym ˝yciu

koniecznych zmian, tak aby by∏o ono w zgodzie z Jego naukami. Mo˝esz pomóc ludziom

rozwinàç takà wiar´, nauczajàc ich przywróconej ewangelii poprzez Ducha i proszàc ich,

by zobowiàzali si´ ˝yç zgodnie z jej naukami. Dotrzymanie tego zobowiàzania przygotuje

ich na przymierze chrztu i konfirmacji oraz na cenny dar Ducha Âwi´tego. Majà odrzuciç

„naturalnego cz∏owieka” i staç si´ Âwi´tymi „poprzez zadoÊçuczynienie Chrystusa Pana”

(Mosjasz 3:19).

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Kiedy b´dziesz studiowaç wizj´ drzewa ˝ycia, znajdujàcà si´ w 1 Nefi 8 i 11, obejrzyj ilustracj´
drzewa ˝ycia, znajdujàcà si´ na tej stronie. W wizji tej drzewo ˝ycia symbolizuje mi∏oÊç Bo˝à
(zob. 1 Nefi 11:21–22).

• Czego pragnà∏ Lehi po tym, jak zjad∏ owoc? (Zob. 1 Nefi 8:10–18).

• Co musieli zrobiç ludzie w tej wizji, by móc skosztowaç owocu? Co musimy zrobiç, by
otrzymaç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa ZadoÊçuczynienia? W jaki sposób zobowiàzania i
przymierza pomagajà nam zakosztowaç tych b∏ogos∏awieƒstw?

• Na czym polega twój obowiàzek jako misjonarza, kiedy pomagasz innym odnaleêç owoce
ewangelii i skosztowaç ich?
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Ewangelia b∏ogos∏awi rodziny
Przes∏anie Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa b∏ogos∏awi rodziny. Dzi´ki

Przywróceniu rozumiemy cele, jakie Bóg ma dla rodzin: „Boski plan szcz´Êcia umo˝liwia,

aby zwiàzki rodzinne trwa∏y nadal po Êmierci. Âwi´te obrz´dy i przymierza dost´pne

w Êwi´tych Êwiàtyniach, umo˝liwiajà ludziom powrót do obecnoÊci Boga a rodzinom

zjednoczenie na wiecznoÊç” („Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, Liahona, paêdz. 1998, 24).

Zwiàzki rodzinne na Ziemi mogà byç dla nas

êród∏em najwi´kszych radoÊci. Szatan atakuje

rodzin´ na wielu frontach i zbyt wiele rodzin

rozpada si´ na skutek jego usilnych staraƒ.

Przes∏anie przywróconej ewangelii Jezusa

Chrystusa umo˝liwia rodzinom zjednoczenie

si´ teraz i w wiecznoÊci. Rodziny, które ˝yjà

wed∏ug zasad ewangelii, mogà doÊwiadczyç

w tym ˝yciu pokoju, radoÊci oraz poczucia

przynale˝noÊci i to˝samoÊci. Dzi´ki Êwiat∏u

ewangelii rodziny mogà po∏o˝yç kres

nieporozumieniom, sporom i sprostaç wyzwaniom. Rodziny podzielone niezgodà mo˝e

uzdrowiç pokuta, wybaczenie i wiara w moc ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa. „Szcz´Êcie

w ˝yciu rodzinnym mo˝e byç najpewniej osiàgni´te, kiedy opiera si´ na naukach Pana

Jezusa Chrystusa. Udane ma∏˝eƒstwa i rodziny powstajà i trwajà w oparciu o zasady

wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, mi∏oÊci, wspó∏czucia, pracy i zdrowej

rekreacji” (Liahona, paêdz. 1998, 24).

Staraj si´ odnaleêç i nauczaç rodziny: ojca, matk´ i dzieci, którzy mogà si´ wzajemnie

wspieraç, by ˝yç zgodnie z ewangelià i w koƒcu zostaç zapiecz´towani jako jednostka

rodzinna na mocy przywróconego upowa˝nienia kap∏aƒskiego.

Nauczanie poprzez Ducha
Poniewa˝ ewangelia Jezusa Chrystusa jest „mocà Bo˝à ku zbawieniu ka˝dego, kto

wierzy” (List do Rzymian 1:16), przes∏anie Przywrócenia ewangelii musi byç nauczane z

boskà mocà — mocà Ducha Âwi´tego, który jest trzecim cz∏onkiem Boskiej Trójcy. Cz´sto

nazywa si´ Go Duchem, a jednym z Jego zadaƒ jest nauczanie i Êwiadczenie o prawdzie.

Kiedy nauczasz dzi´ki tej mocy, Duch Âwi´ty:

• Naucza ci´ nowych doktryn i przypomina ci doktryny, które kiedyÊ ju˝ studiowa∏eÊ

(zob. Ew. Jana 14:26).

• W chwili potrzeby daje ci s∏owa, które masz wypowiedzieç (zob. NiP 84:85).

• Zanosi twoje przes∏anie do serc ludzi, których uczysz (zob. 2 Nefi 33:1).

• Âwiadczy o prawdziwoÊci twojego przes∏ania i potwierdza twoje s∏owa (zob. NiP 100:5–8).

• Pomaga ci dostrzec potrzeby ludzi, których nauczasz (zob. Alma 12:7).

Duch jest konieczny do nauczania prawd ewangelii w taki sposób, by budowaç wiar´

innych. Kiedy starasz si´ rozwijaç wiar´, by polegaç na Duchu, powinieneÊ:

• Modliç si´ o Ducha (zob. NiP 42:14).

• OczyÊciç swoje serce (zob. NiP 112:28).

• Przestrzegaç przykazaƒ (zob. NiP 20:77, 79).

„Najwa˝niejsza praca Pana,
jakà kiedykolwiek mo˝esz

wykonaç, odbywa si´ w murach
twojego w∏asnego domu”.

– PREZYDENT HAROLD B. LEE
THE TEACHINGS OF HAROLD B. LEE, 

WYBR. CLYDE J. WILLIAMS (1996), 280
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• Pilnie piel´gnowaç s∏owo Bo˝e (zob. NiP 11:21; 84:85).

• Nauczaç w taki sposób, by inni rozumieli twoje przes∏anie i byli podbudowani (zob.

NiP 50:13–22).

• Pog∏´biaç wiar´ (zob. Moroni 10:7).

Zosta∏eÊ wyÊwi´cony do swojego Êwi´tego powo∏ania, majàc obietnic´, ˝e otrzymasz

Ducha, kiedy spe∏nisz wymagania stawiane przez Pana. Mo˝liwoÊç radowania si´ darem

Ducha powinna byç jednym z twych najgor´tszych pragnieƒ.

Moc i upowa˝nienie twojego powo∏ania
Misjonarze majà dzia∏aç „na mocy wyÊwi´cenia, którym [zostali wyÊwi´ceni], g∏oszàc

dobrà nowin´ wielkiej radoÊci, samà wiecznà Ewangeli´” (NiP 79:1). Masz upowa˝nienie

do g∏oszenia ewangelii. JeÊli posiadasz kap∏aƒstwo, masz tym samym upowa˝nienie do

udzielania obrz´dów. Kiedy b´dziesz korzystaç z tego upowa˝nienia w sposób godny i

w duchu modlitwy, otrzymasz duchowà moc, która b´dzie dowodem prawdziwoÊci

twojego powo∏ania. Nie bój si´ i nie wstydê wype∏niaç tego zadania. Podobnie jak synowie

Mosjasza masz nauczaç z mocà i upowa˝nieniem Bo˝ym (zob. Alma 17:2–3).

Kiedy zosta∏eÊ wyÊwi´cony na mocy upowa˝nienia kap∏aƒskiego, otrzyma∏eÊ prawo i

przywilej reprezentowania Pana. Otrzyma∏eÊ dokument, zaÊwiadczajàcy Êwiatu, i˝ jesteÊ

uprawniony do s∏u˝by. Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏: „WyÊwi´cenie mo˝na

potraktowaç dos∏ownie, jako oddzielenie od grzechu, od cielesnoÊci; oddzielenie od

wszystkiego, co jest prymitywne, niskie, z∏e, tanie czy wulgarne; oddzielenie od Êwiata dla

wejÊcia na wy˝szà p∏aszczyzn´ myÊli i dzia∏aƒ. B∏ogos∏awieƒstwo to jest uzale˝nione od

wiernego post´powania” (The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball

[1982], 478).

Wraz z twoim upowa˝nieniem przychodzi obowiàzek prowadzenia takiego ˝ycia, byÊ

by∏ godny swojego powo∏ania. Jako przedstawiciel Pana masz byç „dla wierzàcych wzorem”

(I List do Tymoteusza 4:12). Staraj si´ ˝yç zgodnie z przykazaniami Boga i dochowywaç

przymierzy, jakie zawar∏eÊ w Êwiàtyni, staraj si´ poznaç pisma Êwi´te, bàdê uprzejmy,

punktualny i niezawodny. Post´puj zgodnie z normami misjonarskimi dotyczàcymi

zachowania, ubioru i wyglàdu. Kochaj ludzi, z którymi s∏u˝ysz i z którymi pracujesz.

Okazuj szacunek dla imienia Chrystusa poprzez swoje uczynki.

Oprócz upowa˝nienia musisz wykorzystywaç w swojej pracy tak˝e moc. Upowa˝nienie,

które otrzyma∏eÊ, mo˝e prowadziç ci´ do mocy. W rzeczywistoÊci moc duchowa jest

jednym z dowodów na to, ˝e upowa˝nienie jest prawdziwe. Moc duchowa jest darem,

który umo˝liwia skuteczne wykonywanie przez ciebie pracy.

Podczas pracy i nauczania powinna byç widoczna moc i upowa˝nienie. Moc mo˝e

manifestowaç si´ na ró˝ne sposoby, jak na przyk∏ad poprzez to, ˝e:

• JesteÊ prowadzony przez Ducha, by mówiç to, czego Pan od ciebie oczekuje w danym

momencie (zob. NiP 84:85).

• Otrzymujesz przewodnictwo w kwestii tego, gdzie iÊç lub co zrobiç (zob. NiP 28:15;

31:11; 75:26–27).

• Posiadasz Êwiadectwo, które jest potwierdzone przez Ducha (zob. 2 Nefi 33:1; NiP

100:5–8).

• Bierzesz udzia∏ w obrz´dach zbawienia (zob. NiP 84:19–20).

• Udzielasz b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich, jeÊli jesteÊ starszym (zob. List do Jakuba 5:14–15).
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• Modlisz si´ wraz z ludêmi, których nauczasz i w ich intencji (zob. Alma 6:6; 8:18–22;

10:7–11; 31:26–35; NiP 75:19).

• Wyra˝asz mi∏oÊç Panu, rodzinie, wspó∏misjonarzom i ludziom, którym s∏u˝ysz.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jak otrzymaç moc?
Alma 17:2–3 NiP 53:3 I List do Koryntian 2:4

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Spójrz na obraz przedstawiajàcy Chrystusa ustanawiajàcego Aposto∏ów, a nast´pnie przeczytaj
Ew. Jana 15:1–16.

W jaki sposób Chrystus jest krzewem winnym? Pod jakim wzgl´dem my jesteÊmy ga∏´ziami
tego krzewu? W jaki sposób twoje wyÊwi´canie odnosi si´ do tego zwiàzku?

Ponownie przeczytaj swój dokument zaÊwiadczajàcy, i˝ mo˝esz s∏u˝yç. Zapisz swoje uczucia i
myÊli zwiàzane z tym, co przeczyta∏eÊ. Za ka˝dym razem, gdy studiujesz ten rozdzia∏, powtarzaj
t´ czynnoÊç. Zauwa˝, jak z biegiem czasu zmieniajà si´ twoje uczucia.

Przestudiuj Nauki i Przymierza 109:13–15, 21–30, 38–39, 55–57, gdzie znajdujà si´ fragmenty
natchnionej modlitwy poÊwi´cajàcej Âwiàtyni´ Kirtland, wyg∏oszonej przez Proroka Józefa Smitha.
O jakie b∏ogos∏awieƒstwa dla wiernych poprosi∏ Józef Smith?

Ewangelia Jezusa Chrystusa
Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi zarówno o tym, jakie jest twoje przes∏anie jak i o

twoim celu. Zapewnia informacje na temat tego, „czym” jest praca misjonarska i „dlaczego”

ma byç wykonywana. Zbawiciel zdefiniowa∏ Swojà ewangeli´, by zawrzeç w niej kilka

bardzo istotnych i podstawowych doktryn. Przyszed∏ na Êwiat z woli Swojego Ojca, a

Ojciec zes∏a∏ Go na Êwiat, by zosta∏ podniesiony na krzy˝u. Dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu

i Zmartwychwstaniu wszyscy ludzie zostanà podniesieni, by stanàç przed Chrystusem i

byç osàdzeni pod∏ug swoich uczynków, czy to oka˝à si´ dobre, czy te˝ z∏e. Ci, którzy mieli

wiar´ w Chrystusa, odpokutowali za swoje grzechy i zostali ochrzczeni w imi´ Chrystusa,

mogà byç uÊwi´ceni przez Ducha Âwi´tego. JeÊli wytrwajà do koƒca, w ostatnim dniu

stanà bez winy przed Chrystusem i wejdà do odpoczynku Pana. Chrystus zachowa ich
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bez winy przed Ojcem. B´dzie ich PoÊrednikiem i Or´downikiem. Ci, którzy nie wytrwajà

w wiernoÊci do koƒca, zostanà „[wrzuceni] w ogieƒ, [...] bo Ojciec jest sprawiedliwy”.

(Zob. 3 Nefi 27:13–22; porównaj 2 Nefi 31:10–21; 3 Nefi 11:31–41; NiP 76:40–42, 50–53).

Celem ewangelii jest oczyÊciç ludzi z ich

grzechów, aby mogli dostàpiç mi∏osierdzia

Chrystusa w dniu sàdu. Zatem celem tej ksià˝ki

i, co wa˝niejsze, celem pracy, jakà wykonujesz

ka˝dego dnia, jest zapraszanie innych, by

przyszli do Chrystusa, przez pomaganie im

w przyj´ciu przywróconej ewangelii poprzez

wiar´ w Jezusa Chrystusa i Jego ZadoÊçuczy-

nienie, pokut´, chrzest, otrzymanie Ducha

Âwi´tego i wytrwanie do koƒca.

Poszczególne osoby i rodziny zaczynajà

naÊladowaç Chrystusa, kiedy wierzà w Niego

i dokonujà pokuty za swoje grzechy. Uzyskujà

odpuszczenie grzechów poprzez chrzest

i otrzymanie daru Ducha Âwi´tego z ràk

osoby, która ma upowa˝nienie od Boga do

dokonywania tych obrz´dów. Wówczas, majà

wytrwaç do koƒca, czyli mówiàc innymi s∏owy,

majà nadal wieÊç takie ˝ycie, by pog∏´biaç

wiar´ w Jezusa Chrystusa, dokonywaç pokuty i odnawiaç przymierza, jakie zawarli. Nie

sà to etapy, przez jakie przechodzi si´ tylko raz w ˝yciu. Sà to raczej powtarzane przez

ca∏e ˝ycie kroki, które stajà si´ wzorem ˝ycia, przynoszàcym coraz wi´ksze nagrody.

W rzeczywistoÊci jest to jedyny sposób ˝ycia, który przynosi spokój sumienia i umo˝liwia

dzieciom Ojca Niebieskiego powrót do ˝ycia w Jego obecnoÊci.

Pos∏uszeƒstwo Jezusowi Chrystusowi jest zobowiàzaniem trwajàcym ca∏e ˝ycie. Dzi´ki

pog∏´bianiu wiary, odpokutowaniu, chrztowi, zobowiàzaniu si´ do s∏u˝enia Chrystusowi,

a nast´pnie otrzymaniu Ducha Âwi´tego, mo˝emy doÊwiadczyç uzdrowienia, wybaczenia

grzechów i dope∏niç nawrócenia do Zbawiciela i Jego ewangelii.

Pomó˝ ludziom zdobyç wiar´ w Jezusa Chrystusa prowadzàcà do pokuty, nauczajàc ich

i Êwiadczàc im, ˝e przywrócono ewangeli´ Jezusa Chrystusa i upowa˝nienie kap∏aƒskie

oraz proszàc ich, by ˝yli zgodnie z Jego naukami.

„G∏oÊ pierwsze zasady
Ewangelii — g∏oÊ je raz po

raz: oka˝e si´, ˝e dzieƒ po dniu
b´dà objawiane ci nowe idee

i dodatkowe Êwiat∏o. B´dziesz
móg∏ je lepiej zrozumieç, kiedy

stanà si´ dla ciebie bardziej
jasne. Wówczas b´dziesz

móg∏ sprawiç, ˝e b´dà
bardziej zrozumia∏e dla

tych, których nauczasz”.

— HYRUM SMITH
HISTORY OF THE CHURCH, 6:323

Studiowanie pism Êwi´tych

Czym jest ewangelia, czyli doktryna, Jezusa Chrystusa?
2 Nefi 31:10–21 3 Nefi 11:31–41 3 Nefi 27:13–22

Przes∏anie Przywrócenia: podstawa naszej wiary
Bez wzgl´du na to, gdzie s∏u˝ysz lub kogo nauczasz, skoncentruj nauczanie na

Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa. „Pan [ci´] pob∏ogos∏awi, gdy b´dziesz nieÊç

nowin´ Przywrócenia Êwiatu, który tak bardzo potrzebuje ewangelii Jezusa Chrystusa”

(„OÊwiadczenie na temat pracy misjonarskiej”, List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 11 grud.

2002). Kiedy b´dziesz studiowaç doktryny w lekcjach misjonarskich, zauwa˝ysz, ˝e majà

one jedno przes∏anie: poprzez wspó∏czesnego proroka Bóg objawi∏ wiedz´ na temat
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planu zbawienia, który koncentruje si´ na ZadoÊçuczynieniu Chrystusa i który mo˝na

zrealizowaç, ˝yjàc zgodnie z podstawowymi zasadami i obrz´dami ewangelii.

Upewnij si´, ˝e ka˝da nauczana przez ciebie osoba rozumie nast´pujàce kwestie:

• Bóg jest naszym dos∏ownym Ojcem w Niebie. On nas kocha. Ka˝da osoba na Ziemi

jest dzieckiem Bo˝ym i cz∏onkiem rodziny Boga. Jezus Chrystus, Syn Bo˝y, jest naszym

Zbawicielem i Odkupicielem.

• Nasz kochajàcy Ojciec w Niebie zwraca∏ si´ do Swoich dzieci przez ca∏à histori´

opowiedzianà w Biblii, kiedy objawia∏ Swà ewangeli´ prorokom. Niestety, wielu

ludzi odrzuci∏o t´ ewangeli´; a ci, którzy jà przyj´li, zmienili doktryny i obrz´dy

ewangelii, popadli w niewiar´ i odst´pstwo.

• Nasz Ojciec w Niebie wys∏a∏ na Ziemi´ Swego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dokonywa∏ On cudów i naucza∏ Swej ewangelii. Dokona∏ ZadoÊçuczynienia i

zmartwychwsta∏.

• Poczàwszy od Pierwszej Wizji Bóg ponownie wyciàgnà∏ z mi∏oÊcià r´k´ do Swoich dzieci.

Przywróci∏ ewangeli´ Jezusa Chrystusa i upowa˝nienie kap∏aƒskie oraz zorganizowa∏

Swój KoÊció∏ na Ziemi poprzez Proroka Józefa Smitha. Ksi´ga Mormona jest

przekonywajàcym dowodem tego Przywrócenia.

Kiedy pomo˝esz zainteresowanym dostrzec

powtarzajàcy si´ schemat odst´pstwa i

przywrócenia, b´dà przygotowani na to, by

zrozumieç wielkà potrzeb´ Przywrócenia w

dniach ostatnich. Dostrzegà potrzeb´ przyj´cia

przywróconej ewangelii, przyj´cia obrz´dów

zbawienia dokonanych na mocy upowa˝nienia

przywróconego kap∏aƒstwa i b´dà podà˝aç

Êcie˝kà prowadzàcà do ˝ycia wiecznego. Pomó˝

ludziom uznaç, ˝e KoÊció∏ nie jest tylko jeszcze

jednà religià i ˝e nie jest to koÊció∏ amerykaƒski.

Jest to raczej przywrócenie „[pe∏ni] ewangelii”

(NiP 1:23), tej samej, która zosta∏a objawiona

i której nauczano od poczàtku.

Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno Âwiadectwo

o Jezusie Chrystusie jest przekonywajàcym

dowodem na to, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem i ˝e

ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏a przywrócona.

Jest kamieniem w´gielnym naszej religii, najsilniejszym êród∏em nauczania tego przes∏ania.

Niektóre wa˝ne prawdy przywrócone przez Józefa Smitha zawierajà wiedz´, ˝e Bóg jest

naszym Ojcem i ˝e my jesteÊmy Jego duchowymi dzieçmi, ˝e ˝yliÊmy z Nim przed naro-

dzeniem i ˝e rodziny mogà ˝yç razem na zawsze w obecnoÊci Boga dzi´ki ZadoÊçuczy-

nieniu Chrystusa, pod warunkiem, ˝e b´dziemy pos∏uszni prawom i obrz´dom ewangelii.

Ksi´ga Mormona jest dowodem mi∏oÊci Boga do Jego dzieci. Pokazuje, ˝e Bóg do

nich przemawia. Kiedy nauczasz i Êwiadczysz, poproÊ nauczane osoby, by przeczyta∏y

Ksi´g´ Mormona i modli∏y si´ na temat jej przes∏ania. Ka˝da osoba musi zdecydowaç,

czy przyjmuje Ksi´g´ Mormona jako objawienie od Boga.

Zaufaj niezwyk∏ej obietnicy zawartej w Moroni 10:3–5. Zrób wszystko, co w twojej mocy,

by przekonaç ludzi do przeczytania ksi´gi, zrozumienia jej i szczerego zapytania Boga,

czy zawiera ona prawd´. Âwiadectwo Ducha Âwi´tego stanie si´ podstawà ich wiary,
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˝e Chrystus przywróci∏ Swój KoÊció∏. Pomó˝ nauczanym osobom w otrzymaniu tego

duchowego potwierdzenia.

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób powinieneÊ korzystaç z Ksi´gi Mormona w pracy misjonarskiej?
1 Nefi 13:39 Moroni 10:3–5 NiP 42:12–14
2 Nefi 29:8–10 NiP 20:5–16

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Wyobraê sobie, ˝e b´dziesz pisaç artyku∏ o przes∏aniu Przywrócenia dla lokalnej gazety. W
swoim dzienniku do studiowania zapisz tytu∏, który okreÊla g∏ówne przes∏anie. Nast´pnie zanotuj
swoje myÊli i uczucia na temat przes∏ania wraz z tym, jak lepsze jego zrozumienie zmieni∏o
twoje ˝ycie i postrzeganie otaczajàcego ci´ Êwiata.

Pomaganie innym w podj´ciu zobowiàzania: droga do wiary i pokuty
Pomó˝ ludziom spe∏niç wymagania potrzebne do dostàpienia chrztu i konfirmacji, uczàc

ich prawdziwej doktryny i proszàc ich, by odpokutowali i zmienili swoje ˝ycie poprzez

podejmowanie i dotrzymywanie zobowiàzaƒ, które zbudujà ich wiar´ w Jezusa Chrystusa.

Zobowiàzania te przygotujà ludzi do zawierania i dochowywania Êwi´tych przymierzy.

Starszy Jeffrey R. Holland naucza∏: „Kiedy zainteresowany powie ci, ˝e nie przeczyta∏

Ksi´gi Mormona i nie modli∏ si´ na jej temat, pierwszà rzeczà, jakà zrobisz, b´dzie to, ˝e

za∏amiesz si´! [...] Przez wi´kszoÊç czasu do wszystkiego podchodzimy zbyt niezobowià-

zujàco. A to jest ˝ycie wieczne. To jest zbawienie dzieci Bo˝ych. WiecznoÊç zale˝y od tego,

co zainteresowani wybiorà. [...] Jest to najwa˝niejsza Êcie˝ka, na jakà kiedykolwiek wstàpià.

Lecz jeÊli on czy ona tego nie wie, przynajmniej ty wiesz! [...] Wi´c przejmij kontrol´ nad

tà sytuacjà. Nauczaj z mocà i upowa˝nieniem, a potem mo˝esz za∏amaç si´, jeÊli pierwszy

krok ku przestrzeganiu przykazaƒ i dotrzymywaniu przymierzy nie rozpocznie si´ pomyÊl-

nie” („Making and Keeping Covenants”, przekaz satelitarny dla misjonarzy, kwiec. 1997).

Kiedy nauczasz ludzi, by zrozumieli Przywrócenie pe∏ni ewangelii, „[g∏osisz] pokut´”

(NiP 15:6). Pokuta obejmuje przemian´ serca, pragnienie porzucenia grzechu i s∏u˝enia

Bogu. Obejmuje pokorne uleganie Duchowi i podporzàdkowanie si´ woli Bo˝ej. Wymaga

to, aby ludzie coraz bardziej zobowiàzywali si´ do ˝ycia w zgodzie z wolà Boga. Pokuta

wymaga szczerej i trwa∏ej przemiany myÊli, pragnieƒ, zwyczajów i uczynków. Jest

pozytywnym doÊwiadczeniem, które niesie ze sobà radoÊç i pokój. Bàdê odwa˝ny i

pe∏en mi∏oÊci, kiedy pomagasz ludziom zrozumieç, co muszà uczyniç, by odpokutowaç.

Gdy zapraszasz ludzi do podejmowania zobowiàzaƒ, mo˝esz faktycznie przemawiaç

g∏osem zarówno ostrze˝enia, jak i nadziei.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego uczà poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych na temat g∏oszenia pokuty?
Alma 29:1–4 Alma 62:45 NiP 15:6; 16:6
Alma 42:31 NiP 14:8
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Chrzest i konfirmacja
Chrzest i konfirmacja osób, które nauczasz, jest twoim g∏ównym celem. Chrzest na

odpuszczenie grzechów i dar Ducha Âwi´tego przynosi mnóstwo b∏ogos∏awieƒstw tym,

którzy ˝yjà w sposób ich godny. Dzi´ki tym obrz´dom ludzie przechodzà przez wrota i

kontynuujà swà podró˝ po Êcie˝ce prowadzàcej do ˝ycia wiecznego. Starszy Dallin H.

Oaks powiedzia∏: „My nie g∏osimy i nie nauczamy po to, by ‚przyprowadziç ludzi do

KoÊcio∏a’ czy po to, by wzros∏a liczba jego cz∏onków. My nie g∏osimy i nie nauczamy

tylko po to, by przekonaç ludzi, aby wiedli lepsze ˝ycie. [...] My zapraszamy wszystkich,

aby przyszli do Chrystusa poprzez pokut´, chrzest i konfirmacj´ w celu otwarcia drzwi

królestwa celestialnego przed synami i córkami Boga. Nikt inny nie potrafi tego zrobiç”

(„The Purpose of Missionary Work”, przekaz satelitarny dla misjonarzy, kwiec. 1995).

Kiedy nauczasz przywróconej ewangelii, pomó˝ ludziom zrozumieç Êwi´tà natur´ chrztu

i konfirmacji. Pomó˝ im zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e otrzymanie daru Ducha Âwi´tego

jest wspania∏ym b∏ogos∏awieƒstwem w tym ˝yciu i kluczem do ich zbawienia. Duch Âwi´ty

„nauczy [ich] wszystkiego” (Ew. Jana 14:26). Prezydent Boyd K. Packer naucza∏: „Kiedy

nauczasz zainteresowanych i przygotowujesz ich do chrztu z wody, musisz równie˝ myÊleç

o darze Ducha Âwi´tego — chrzcie z ognia. MyÊl o tym w kategoriach jednego zdania.

Najpierw jest chrzest wodà, a potem chrzest ogniem” („The Gift of the Holy Ghost: What

Every Missionary Should Know — and Every Member As Well”, seminarium dla nowych

prezydentów misji, czerw. 2003). Prorok Józef Smith naucza∏: „Chrzest z wody jest zaledwie

po∏owà chrztu i jest niczym bez drugiej po∏owy, jakà jest chrzest z Ducha Âwi´tego”

(History of the Church, 5:499).

Pomó˝ osobom nauczanym zrozumieç, ˝e aby byç godnym chrztu i konfirmacji, muszà

spe∏niç warunki, znajdujàce si´ w Naukach i Przymierzach 20:37.

NiP 20:37 Warunki dostàpienia chrztu

• Ukorzyç si´ przed Bogiem.

• Pragnàç chrztu.

• PrzyjÊç ze z∏amanym sercem i skruszonym duchem.

• Odpokutowaç za wszystkie swoje grzechy.

• Byç gotowym do wzi´cia na siebie imienia Jezusa Chrystusa.

• Mieç w sobie postanowienie, by s∏u˝yç Chrystusowi do koƒca.

• ZaÊwiadczyç swoimi czynami, ˝e otrzymali Ducha Chrystusa na odpuszczenie grzechów.

Po chrzcie godnych nawróconych sà oni konfirmowani na cz∏onków KoÊcio∏a i nadawany

jest im dar Ducha Âwi´tego. Konfirmacja ta odbywa si´ pod kierunkiem biskupa lub

prezydenta gminy podczas spotkania sakramentalnego, wkrótce po chrzcie. Choç oba

te obrz´dy dzieli krótki czas, konfirmacja uzupe∏nia i dope∏nia chrztu.

Studiowanie pism Êwi´tych

Na jakie sposoby dar Ducha Âwi´tego jest jednym z najwspanialszych darów, jakie mo˝emy
otrzymaç?
3 Nefi 19:1–13 Ew. Jana 3:5 List do Galacjan 5:22–25
NiP 45:56–57 Ew. Jana 14:26 Guide to the Scriptures, „Holy Ghost”
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Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Przejrzyj poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych i zrób list´ warunków dostàpienia chrztu i
przymierzy zawieranych podczas chrztu. Omów z kolegà/kole˝ankà, w jaki sposób nauczaç tych
wymogów inne osoby.

2 Nefi 31:13 Alma 7:14–16 Moroni 6:1–4
Mosjasz 18:8–10 3 Nefi 11:21–41 NiP 20:37

Ustanowienie KoÊcio∏a
Kiedy osoby zosta∏y ochrzczone i konfirmowane na cz∏onków KoÊcio∏a, nadal pracuj

z przywódcami i cz∏onkami okr´gu, by pomóc tym nowo nawróconym przystosowaç

si´ do ich nowego ˝ycia i kontynuowaç duchowe wzrastanie. KoÊció∏ jest ustanowiony

wówczas, kiedy ludzie, którzy majà Êwiadectwa, zostajà ochrzczeni i konfirmowani,

dotrzymujà swoich przymierzy, aktywnie przygotowujà si´ do pójÊcia do Êwiàtyni i

pomagajà wzmacniaç okr´g czy gmin´.

Nawróceni, którzy majà poÊród cz∏onków przyjació∏, którym przekazano pewne

obowiàzki i którzy od˝ywiani sà s∏owem Bo˝ym, b´dà wzrastaç w Êwiadectwie i wierze.

Misjonarze, przywódcy okr´gu i cz∏onkowie KoÊcio∏a nie powinni odwracaç si´ od

odpowiedzialnoÊci za wspieranie i wzmacnianie nowych cz∏onków.

Misjonarz odnoszàcy sukces
Twój sukces, jaki odnosisz jako misjonarz, przede wszystkim mierzony jest twym

zaanga˝owaniem w odnajdywanie, nauczanie, chrzczenie i konfirmowanie ludzi oraz

pomaganie im w tym, by stali si´ wiernymi cz∏onkami KoÊcio∏a, którzy cieszà si´ obecnoÊcià

Ducha Âwi´tego.

Unikaj porównywania siebie do innych misjonarzy i mierzenia zewn´trznych osiàgni´ç

swoich wysi∏ków z osiàgni´ciami innych. Pami´taj, ˝e ludzie majà wolnà wol´, by

zdecydowaç, czy przyjmà twoje przes∏anie. Twoim obowiàzkiem jest nauczaç z mocà

i w sposób jasny, aby mogli dokonaç w∏aÊciwego wyboru. Niektórzy mogà nie przyjàç

twojego przes∏ania, nawet kiedy otrzymajà duchowe potwierdzenie, ˝e jest ono prawdà.

Odczujesz smutek, poniewa˝ ich kochasz i pragniesz ich zbawienia. Jednak˝e nie powinno

ci´ to zniech´caç. Zniech´cenie os∏abi twà wiar´. JeÊli zmniejszysz swe oczekiwania,

zmaleje twoja skutecznoÊç, os∏abi si´ twoje pragnienie i b´dziesz mia∏ wi´ksze problemy

z podà˝aniem za podszeptami Ducha.

O tym, ˝e osiàgnà∏eÊ sukces jako misjonarz, dowiesz si´, kiedy:

• Czujesz, ˝e poprzez ciebie Duch sk∏ada Êwiadectwo innym ludziom.

• Kochasz ludzi i pragniesz ich zbawienia.

• JesteÊ bardzo pos∏uszny.

• ˚yjesz tak, ˝e mo˝esz us∏yszeç i wiedzieç, jak post´powaç zgodnie z Duchem, który

poka˝e ci, gdzie iÊç, co zrobiç i co powiedzieç.

• Rozwijasz w sobie cechy Chrystusowe.

Dlaczego nawróceni powinni pragnàç daru Ducha Âwi´tego?
2 Nefi 31:12–17 Dzieje Apostolskie 8:14–17 Dzieje Apostolskie 19:1–6
2 Nefi 32:1–5



Notatki

1 Mój cel

11

• Pracujesz skutecznie ka˝dego dnia, robisz co w twej mocy, by przyprowadziç dusze

do Chrystusa i szczerze starasz si´ uczyç i doskonaliç.

• Pomagasz budowaç KoÊció∏ (okr´g) bez wzgl´du na to, gdzie zosta∏eÊ wyznaczony

do pracy.

• Ostrzegasz ludzi przed konsekwencjami grzechu. Prosisz ich, by podj´li zobowiàzania

i dotrzymali ich.

• Nauczasz innych misjonarzy i s∏u˝ysz im.

• Zajmujesz si´ dobrymi rzeczami i s∏u˝ysz ludziom przy ka˝dej nadarzajàcej si´ sytuacji

bez wzgl´du na to, czy akceptujà twoje przes∏anie, czy nie.

Kiedy czynisz co w twojej mocy, nadal mo˝esz doÊwiadczaç rozczarowania, ale nie

b´dziesz rozczarowany sobà. Mo˝esz odczuwaç pewnoÊç, ˝e Pan jest z ciebie zadowolony,

kiedy czujesz, ˝e Duch pracuje za twoim poÊrednictwem.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co s∏udzy Pana myÊlà na temat swej pracy? W jaki sposób s∏udzy Pana wp∏ywajà na tych,
którym s∏u˝à?
Mosjasz 28:3 3 Nefi 28:4–10 NiP 68:2–6
Alma 8:14–15 Eter 12:13–15
Helaman 10:3–5 NiP 15:4–6; 16:4–6

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Zapami´taj

• Twoim celem jest zapraszanie innych, by przyszli do Chrystusa, poprzez pomaganie im w
przyj´ciu przywróconej ewangelii przez wiar´ w Jezusa Chrystusa i Jego ZadoÊçuczynienie,
pokut´, chrzest, przyj´cie Ducha Âwi´tego i wytrwanie do koƒca.

• Przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa jest jedynà drogà, dzi´ki której mo˝emy znaleêç
wieczne szcz´Êcie.

• Twoje powo∏anie daje ci upowa˝nienie; dochowywanie przymierzy daje ci moc.

• Pe∏nia ewangelii Jezusa Chrystusa zosta∏a przywrócona poprzez Proroka Józefa Smitha.
Ksi´ga Mormona jest dowodem na to, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem.

• Pomagasz ludziom ˝yç zgodnie z treÊcià ewangelii, kiedy prosisz ich, by z∏o˝yli zobowiàzania
i dotrzymali ich.

• Okazujesz swà mi∏oÊç Panu i wdzi´cznoÊç za Jego ZadoÊçuczynienie, przyprowadzajàc do
Niego inne dusze.

• Odnosisz sukces, kiedy jesteÊ pos∏uszny, ˝yjesz w prawy sposób i robisz co w twojej mocy,
by pomóc innym ˝yç wed∏ug ewangelii.

• Przeczytaj Helaman 10:1–5 i 3 Nefi 7:17–18. Co Pan myÊla∏ o tych misjonarzach i ich s∏u˝bie?

• Zastanów si´ nad wysi∏kami misjonarskimi Abinadiego i Ammona (zob. Mosjasz 11–18;
Alma 17–20, 23–24). Dlaczego obaj ci misjonarze odnieÊli sukces, mimo ˝e bezpoÊrednie
ich wysi∏ki by∏y ró˝ne?

• W swoim dzienniku do studiowania zapisz to, czego si´ nauczy∏eÊ.
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Praca misjonarska

Poni˝ej znajdujà si´ wypowiedzi Prezydentów KoÊcio∏a tej dyspensacji.

Prezydent Józef Smith (1830–1844)
„Koniec koƒców, najwi´kszym i najwa˝niejszym obowiàzkiem jest g∏oszenie ewangelii”

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 113).

„Niech Âwi´ci zapami´tajà, ˝e wielkie rzeczy zale˝à od ich indywidualnego wysi∏ku i ˝e sà

powo∏ani, by byç wspó∏pracownikami naszymi i Ducha Âwi´tego w ukoƒczeniu tego wielkiego

dzie∏a dni ostatecznych” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 178–179).

Prezydent Brigham Young (1847–1877)
„W KoÊciele nie ma takiego m´˝czyzny czy takiej kobiety, którzy nie byliby na misji. Misja

ta b´dzie trwa∏a tak d∏ugo, jak ich ˝ycie, a ma nià byç czynienie dobra, nawo∏ywanie do

prawoÊci, nauczanie zasad prawdy oraz nak∏anianie siebie i ka˝dej osoby, która znajduje si´

blisko nich, by ˝yç wed∏ug tych zasad, aby mogli uzyskaç ˝ycie wieczne” (Discourses of Brigham
Young, wyb. John A. Widtsoe [1954], 322).

Prezydent John Taylor (1880–1887)
„Naszym obowiàzkiem jest g∏oszenie ewangelii wszystkim ludziom. [...] Tego w∏aÊnie

oczekuje od nas Bóg” (The Gospel Kingdom, wyb. G. Homer Durham [1943], 234–235).

Prezydent Wilford Woodruff (1889–1898)
„PrzyszliÊmy na t´ Ziemi´ z pewnà misjà, [...] abyÊmy mogli mieç moc, by iÊç naprzód

i ostrzegaç narody Ziemi. [...] Jako starsi Izraela niewielu z nas w pe∏ni pojmuje nasze

stanowisko, nasze powo∏anie, nasz zwiàzek z Bogiem, naszà odpowiedzialnoÊç czyli prac´

naszych ràk, jakiej Pan wymaga od nas” (The Discourses of Wilford Woodruff, wyb. G. Homer

Durham [1946], 124).

Prezydent Lorenzo Snow (1898–1901)
„Nie ma takiego Êmiertelnika, który by∏by w takim stopniu zainteresowany sukcesem

starszego, kiedy ten g∏osi ewangeli´, jak Pan, co wys∏a∏ go do nauczania jej ludzi, którzy

sà dzieçmi Pana” (The Teachings of Lorenzo Snow, zebr. Clyde J. Williams [1984], 70).

Prezydent Joseph F. Smith (1901–1918)
„Na tym Êwiecie mamy misj´ do wype∏nienia: ka˝dy m´˝czyzna, ka˝da kobieta, ka˝de

dziecko, które jest na tyle du˝e, by rozumieç lub które osiàgn´∏o wiek odpowiedzialnoÊci,

powinni [...] kwalifikowaç si´ do tego, by g∏osiç im prawd´, sk∏adaç Êwiadectwo o prawdzie”

(Gospel Doctrine, 13. wyd. [1968], 251–252).

Prezydent Heber J. Grant (1918–1945)
„Jako lud mamy do wykonania jednà rzecz o najwy˝szym znaczeniu, a jest nià wezwanie

Êwiata, by odpokutowa∏ za grzech, by przyszed∏ do Boga. I naszym najwa˝niejszym ponad

wszystko obowiàzkiem jest iÊç naprzód i g∏osiç ewangeli´ Pana Jezusa Chrystusa, ponowne

przywrócenie na Ziemi´ planu ˝ycia i zbawienia. [...] W rzeczy samej, posiadamy per∏´ wielkiej

wartoÊci. Mamy to, co jest cenniejsze od wszelkiego bogactwa i wiedzy naukowej, którà

posiada Êwiat. Mamy plan ˝ycia i zbawienia. [...] Najlepszym sposobem na okazanie Êwiatu

naszej mi∏oÊci do bliênich jest pójÊcie naprzód i g∏oszenie ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, o

boskoÊci której da∏ On nam wiedz´ absolutnà” (w: Conference Report, kwiec. 1927, 175–176).

Prezydent George Albert Smith (1945–1951)
„To jest wasza misja, moi bracia i siostry w KoÊciele, to jest wasz obowiàzek. Darmo

dostaliÊcie i nasz Ojciec Niebieski b´dzie oczekiwa∏, ˝e darmo podzielicie si´ tymi wspania∏ymi

prawdami z Jego innymi synami i córkami” (Sharing the Gospel with Others, wyb. Preston

Nibley [1948], 213).

„Osiàgniemy wyniesienie w królestwie celestialnym jedynie pod takim warunkiem, ˝e

b´dziemy dzieliç si´ z innymi dzieçmi naszego Ojca b∏ogos∏awieƒstwami ewangelii Jezusa
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Chrystusa i b´dziemy przestrzegaç przykazaƒ, które wzbogacà nasze ˝ycie doczesne i przysz∏e

˝ycie” (Sharing the Gospel with Others, 190).

Prezydent David O. McKay (1951–1970)
„Ka˝dy cz∏onek [...] misjonarzem!” (w: Conference Report, kwiec. 1959, 122).

„Prawdziwe chrzeÊcijaƒstwo to mi∏oÊç w dzia∏aniu. Nie ma lepszego sposobu na okazanie

Bogu mi∏oÊci ni˝ bezinteresowna mi∏oÊç do bliênich. To jest duch pracy misjonarskiej” (Gospel
Ideals [1954], 129).

Prezydent Joseph Fielding Smith (1970–1972)
„Us∏yszeliÊmy, ˝e wszyscy jesteÊmy misjonarzami. Ka˝dy cz∏onek [...] jest lub powinien byç

misjonarzem; [...] jako cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy zobowiàzali si´, ˝e b´dà wspieraç ewangeli´

Jezusa Chrystusa, staliÊmy si´ misjonarzami. To jest cz´Êcià odpowiedzialnoÊci, jaka spoczywa

na ka˝dym cz∏onku KoÊcio∏a” (Take Heed to Yourselves [1971], 27–28).

Prezydent Harold B. Lee (1972–1973)
„Praca misjonarska to tak jak nauczanie domowe tych, którzy nie sà teraz cz∏onkami

KoÊcio∏a; a nauczanie domowe jest niczym innym jak pracà misjonarskà wobec cz∏onków

KoÊcio∏a” (Improvement Era, grud. 1964, 1078)

Prezydent Spencer W. Kimball (1973–1985)
„Na Paƒskiej tablicy z planem zaj´ç teraz jest ten moment, by zanieÊç ewangeli´ dalej ni˝

kiedykolwiek. [...] Wiele osób na tym Êwiecie wo∏a, Êwiadomie bàdê nieÊwiadomie: ‚Przyjdê

[...] i pomó˝ nam’. Takà osobà mo˝e byç twój sàsiad. To mo˝e byç twoja przyjació∏ka. To mo˝e

byç twój krewny. To mo˝e byç ktoÊ, kogo pozna∏eÊ zaledwie wczoraj. Lecz my mamy to,

czego oni potrzebujà. Z naszych studiów i modlitw czerpmy nowà odwag´, jak uczyni∏ to

Piotr: ‚A teraz, Panie, spójrz na pogró˝ki ich i dozwól s∏ugom twoim, aby g∏osili z ca∏à odwagà

S∏owo twoje’ (Dzieje Apostolskie 4:29)” (Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 546).

Prezydent Ezra Taft Benson (1985–1994)
„Musimy dzieliç si´ ewangelià z innymi. To jest nasz obowiàzek — ka˝dy cz∏onek jest

misjonarzem. To jest powo∏anie od proroków Boga. [...]

[...] Praca cz∏onków–misjonarzy jest wspania∏ym kluczem do indywidualnego wzrastania

naszych cz∏onków. Jestem przekonany, ˝e praca cz∏onków–misjonarzy podniesie poziom

duchowoÊci ka˝dego okr´gu, w którym ta praca b´dzie dokonywana” (Teachings of Ezra Taft
Benson, 208–209).

Prezydent Howard W. Hunter (1994–1995)
„Z pewnoÊcià zaniesienie ewangelii ka˝demu narodowi, j´zykowi i ludowi jest pojedynczym,

najwspanialszym obowiàzkiem, jaki mamy w ˝yciu Êmiertelnym. [...] MieliÊmy przywilej

narodziç si´ w tych dniach ostatecznych, w przeciwieƒstwie do wczeÊniejszych dyspensacji,

by pomóc w niesieniu ewangelii po ca∏ej Ziemi” („Walls of the Mind”, Ensign, wrzes. 1990, 10).

„Co wspólnego ma ZadoÊçuczynienie z pracà misjonarskà? Za ka˝dym razem, gdy

doÊwiadczamy b∏ogos∏awieƒstw ZadoÊçuczynienia w naszym ˝yciu, jedyne, co mo˝emy zrobiç,

to troszczyç si´ o dobro innych osób. [...] Wielkà oznakà osobistego nawrócenia jest pragnienie

dzielenia si´ ewangelià z innymi” („The Atonement and Missionary Work”, seminarium dla

nowych prezydentów misji, czerw. 1994).

Prezydent Gordon B. Hinckley (1995– )
„JesteÊmy tutaj, aby pomagaç naszemu Ojcu w Niebie w Jego dziele i Jego chwale, ‚by

przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi’ (Moj˝esz 1:39). Wasz obowiàzek w

waszej sferze odpowiedzialnoÊci jest tak samo powa˝ny, jak mój obowiàzek w mojej sferze”

(w: Conference Report, kwiec. 1995, 94 lub Ensign, maj 1995, 71).

„Niech ka˝dy cz∏onek piel´gnuje w swym sercu ÊwiadomoÊç w∏asnego potencja∏u

przyprowadzenia innych do wiedzy o prawdzie. Niech popracuje nad tym. Niech bardzo

˝arliwie pomodli si´ na ten temat” („Find the Lambs, Feed the Sheep”, Ensign, maj 1999, 106).



Osobiste studiowanie
• Przygotuj dwuminutowe przemówienie w oparciu o jedno z pytaƒ, znajdujàcych

si´ na poczàtku tego rozdzia∏u. Bàdê gotów, by podzieliç si´ nim ze swoim
kolegà/kole˝ankà lub z innymi misjonarzami podczas spotkania dystryktu.

• PoproÊ ostatnio nawróconych, by opowiedzieli swoje historie nawrócenia. Co
pomog∏o im w uzyskaniu „[wiary] dla nawrócenia si´” (Alma 34:17). Dlaczego
zdecydowali si´ na chrzest i konfirmacj´? Co oznacza dla nich poczàtek cz∏onkostwa
w KoÊciele? W jaki sposób misjonarze mogliby im lepiej s∏u˝yç?

• Zastanów si´, co to znaczy wznieÊç g∏os ostrze˝enia (zob. Jakub 3:12; NiP 1:4;
38:41; 63:57–58; 88:81; 112:5; Ks. Ezechiela 3:17–21; 33:1–12). Zapisz w∏asnymi
s∏owami, co to znaczy i jak mo˝esz to uczyniç.

• Przeczytaj Mormon 8 oraz Moroni 1 i 10. W czasie czytania zadaj sobie pytania:
„Jakà nadziej´ wiàza∏ Moroni z naszymi czasami? Co chcia∏, byÊmy uczynili z
Ksi´gà Mormona? Co bym powiedzia∏ Moroniemu, gdybym mia∏ takà mo˝liwoÊç?”
Zapisz swoje przemyÊlenia w dzienniku do studiowania.

• Zastanów si´ nad wydarzeniami twego ˝ycia, które wzmocni∏y twoje Êwiadectwo
o Józefie Smithie i Przywróceniu. Nast´pnie zapisz odpowiedê na to pytanie: Co
pomog∏o ci w uzyskaniu wiedzy, ˝e Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazali si´
Józefowi Smithowi?

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Podzielcie si´ nawzajem swoimi odpowiedziami na pytania zawarte w ramce

„Rozwa˝”, znajdujàcej si´ na poczàtku rozdzia∏u.

• Podzielcie si´ ze sobà tym, jakie by∏y wasze nadzieje i pragnienia, kiedy
otrzymaliÊcie swoje powo∏anie na misj´. Do jakiego stopnia, jak dotàd, wasze
doÊwiadczenia pokrywajà si´ z oczekiwaniami? W jaki sposób pe∏niej mo˝ecie
zaspokoiç te oczekiwania?

• Przeczytajcie i przedyskutujcie has∏o „Minister” („S∏u˝ba”) w Guide to the
Scriptures.

• Wybierzcie jednego z wymienionych poni˝ej wspania∏ych misjonarzy i przeczytajcie
podany odsy∏acz. Podczas czytania omówcie, jak ten misjonarz (1) rozumia∏
i anga˝owa∏ si´ w swoje powo∏anie, (2) okazywa∏ swà postaw´ i pragnienie
wykonywania tej pracy oraz (3) pomaga∏ innym w przyj´ciu ewangelii.

Alma (Mosjasz 18) Nefi i Lehi (Helaman 5) Pawe∏ (Dzieje Apostolskie 16)
Aaron (Alma 22; 23:1–6) Piotr (Dzieje Apostolskie 2)

• Wybierzcie hymn na temat Przywrócenia, taki jak „Duch Bo˝y”, „Dzi´kujemy Ci,
Bo˝e, za proroka” czy „Jaki pi´kny to by∏ ranek” (zob. „Hymny oraz pieÊni dla
dzieci”). Przeczytajcie lub zaÊpiewajcie je. Omówcie znaczenie ich s∏ów.

• Przeczytajcie razem has∏a „Faith” („Wiara”), „Repent, Repentance” („Pokuta,
Odpokutowaç”), „Baptism, Baptize” („Chrzest, Ochrzciç”) i „Holy Ghost” („Duch
Âwi´ty”) w Guide to the Scripture. Przeczytajcie i omówcie wszystkie odsy∏acze
do pism Êwi´tych, znajdujàce si´ przy ka˝dym haÊle.

• Przeczytajcie razem has∏o „Dispensation” („Dyspensacja”) w Guide to the
Scriptures. Przeczytajcie te˝ i omówcie Nauki i Przymierza 136:37.

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• PoproÊ dwóch lub trzech niedawno nawróconych, by podzielili si´ swoimi

doÊwiadczeniami zwiàzanymi z nawróceniem. Co sàdzili na temat misjonarzy,
na temat tego, czego nauczali i na temat dotrzymywania zobowiàzaƒ? Co
najbardziej wp∏yn´∏o na ich nawrócenie?

• PoproÊ przywódc´ kap∏aƒskiego, by porozmawia∏ z misjonarzami na temat
sposobnoÊci i trudnoÊci budowania KoÊcio∏a na waszym obszarze.

• Przeczytaj Alma 18 i przedyskutuj poni˝sze pytania: Jakie by∏y uczucia Lamoniego
na poczàtku tej historii? Jak si´ one zmieni∏y? Jakie uczucia musi mieç dana osoba,
by otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa ewangelii? Przeczytaj Alma 34:15–16 i porównaj
to z historià Lamoniego. W jaki sposób ZadoÊçuczynienie Chrystusa umo˝liwia
nam dostàpienie mi∏osierdzia?

• Przedyskutuj, co to znaczy byç misjonarzem, który odnosi sukces. PoproÊ
misjonarzy, by podali konkretne przyk∏ady sukcesu.

• Podziel misjonarzy na trzy grupy. Jednej grupie daj do przeczytania Dzieje
Apostolskie 2:36–38 (Piotr), drugiej — Dzieje Apostolskie 16:25–33 (Pawe∏), a
ostatniej — Mosjasz 18:8–11 (Alma). PoproÊ ka˝dà grup´, by odpowiedzia∏a na
pytanie: „Co zrobi∏ ten misjonarz, by pomóc innym w rozwijaniu wiary w Chrystusa,
odpokutowaniu oraz przyj´ciu chrztu i konfirmacji?” Przedyskutuj, czego nauczyli
si´ misjonarze z tych historii, co mog∏oby im pomóc w wykorzystywaniu wiary,
kiedy zapraszajà ludzi do odpokutowania, przyj´cia chrztu i otrzymaniu daru
Ducha Âwi´tego.

• Na kilka dni przed spotkaniem wyznacz kilku misjonarzy, by zastanowili si´ nad
wybranymi pytaniami z ramki „Rozwa˝”, znajdujàcej si´ na poczàtku rozdzia∏u.
PoproÊ ka˝dego misjonarza, aby przygotowa∏ dwu– trzyminutowe przemówienie
oparte na przydzielonym pytaniu. Niech wyg∏oszà je podczas spotkania dystryktu
lub konferencji strefy. Po przemówieniach przedyskutujcie, czego nauczyli si´ i
jak mogà wykorzystaç to w swojej pracy misjonarskiej.

• Podziel misjonarzy na cztery grupy. PoproÊ ka˝dà grup´, by wypisa∏a tyle prawd,
przymierzy i obrz´dów, ile zdo∏a, które zosta∏y przywrócone i objawione poprzez
Proroka Józefa Smitha. Niech ka˝da grupa podzieli si´ swoimi wynikami. PoproÊ
misjonarzy, aby opowiedzieli o tym, jak prawdy objawione dzi´ki Przywróceniu
wp∏yn´∏y na ich ˝ycie.

Prezydent misji
• W czasie wywiadu z misjonarzami poproÊ ich od czasu do czasu, by podzielili

si´ z tobà:

– Swoim Êwiadectwem o Jezusie Chrystusie.

– Swoim Êwiadectwem o przywróconej ewangelii i misji Józefa Smitha.

– Swoim Êwiadectwem o Ksi´dze Mormona.

– Swoimi przemyÊleniami na temat celu, jaki majà jako misjonarze.

• PoproÊ misjonarzy, by w swoim dzienniku do studiowania zapisywali to, co sàdzà
na temat celu swojej misji. Podczas wywiadu poproÊ ich, by podzielili si´ tym,
co zapisali.

• Wysy∏aj listy gratulacyjne do nowych cz∏onków.
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NotatkiJak skutecznie
mam studiowaç
i przygotowaç
si´ do nauczania?

Rozwa˝

• Dlaczego studiowanie ewangelii jest wa˝ne?

• W jaki sposób moje studiowanie wp∏ynie na tych, których nauczam?

• Dlaczego powinienem stale ceniç sobie doktryny ewangelii Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób mog´ skutecznie uczyç si´ doktryn przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa
i przygotowaç si´ do nauczania innych?

• W jaki sposób mog´ udoskonaliç studiowanie osobiste i z kolegà/kole˝ankà?

Pan powiedzia∏: „Nie dà˝ do g∏oszenia mego s∏owa, lecz wpierw staraj si´ uzyskaç s∏owo

moje, a wówczas rozwià˝e si´ j´zyk twój; wtedy, jeÊli zapragniesz, b´dziesz mia∏ Ducha

mojego i s∏owo moje, moc Boga do przekonywania ludzi” (NiP 11:21). Chcàc skutecznie

nauczaç, powinieneÊ zdobyç wiedz´ duchowà. PowinieneÊ utrwaliç zwyczaj studiowania

ewangelii (zob. NiP 131:6), aby wzrastaç w niej i pozostaç na Êcie˝ce prowadzàcej do ˝ycia

wiecznego. Zwyczaj studiowania, jaki utrwalisz, b´dàc misjonarzem, pob∏ogos∏awi ci´

osobiÊcie i pomo˝e nauczanym przez ciebie osobom wzrastaç w wierze w Zbawiciela.

Codzienne skuteczne studiowanie musi zawsze rozpoczynaç si´ od modlitwy.

Studiowanie jest aktem wiary, który wymaga odwo∏ania si´ do osobistej wolnej woli.

Wielu misjonarzy usi∏uje dowiedzieç si´, jak mo˝e skutecznie studiowaç. Niektórzy w

znacznej mierze polegajà na innych osobach lub na opracowanych programach, które

mówià im, co i jak studiowaç. Uczenie si´ od dobrego nauczyciela jest bardzo wa˝ne,

jednak wa˝niejsze jest posiadanie dobrych doÊwiadczeƒ zwiàzanych z samodzielnym

uczeniem si´. Dobre rezultaty samodzielnego studiowania zale˝à od silnego pragnienia
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uczenia si´, studiowania „z prawdziwym zamiarem” (Moroni 10:4), „[∏aknàc] i [pragnàc]

sprawiedliwoÊci” (Ew. Mateusza 5:6) i od szukania odpowiedzi na pytania i wàtpliwoÊci

zainteresowanych.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Spójrz na ilustracj´ przedstawiajàcà Józefa Smitha, która znajduje si´ na poprzedniej stronie.
Przeczytaj Józef Smith — Historia 1:11–13. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poni˝sze
pytania.

• W jaki sposób czytanie i rozwa˝anie Listu do Jakuba 1:5 doprowadzi∏o Józefa Smitha do
otrzymania objawienia?

• Jaki wp∏yw na przysz∏e pokolenia mia∏o jego studiowanie?

• Jaki wp∏yw na twoje ˝ycie mia∏a jego decyzja o studiowaniu i badaniu?

• W jaki sposób studiowanie przez ciebie ewangelii wp∏yn´∏o na twoje ˝ycie?

Studiowanie pism Êwi´tych

Jaki powinniÊmy mieç stosunek do studiowania ewangelii, zgodnie z tym, czego chce dla
nas Pan?
2 Nefi 4:15–16 NiP 58:26–28 NiP 88:118
2 Nefi 32:3

Uczenie si´ poprzez Ducha Âwi´tego
Studiowanie ewangelii jest najbardziej skuteczne,

kiedy naucza ci´ Duch Âwi´ty. Studiowanie ewangelii

zawsze rozpoczynaj od modlitwy, by Duch Âwi´ty

pomóg∏ ci si´ uczyç. Da On wiedz´ i przekonanie,

które pob∏ogos∏awi twoje ˝ycie i pozwoli ci

pob∏ogos∏awiç ˝ycie innych. WzroÊnie twoja wiara

w Jezusa Chrystusa. Zwi´kszy si´ twoje pragnienie,

by odpokutowaç i udoskonalaç si´.

Taki rodzaj studiowania przygotuje ci´ na s∏u˝b´,

przyniesie pocieszenie, rozwià˝e problemy i da ci

si∏´, by wytrwaç do koƒca. Skuteczne studiowanie

ewangelii wymaga pragnienia i dzia∏ania. „Kto pilnie

szuka, znajdzie, i tajemnice Boga sà takim ludziom

wyjawiane mocà Ducha Âwi´tego w czasach

obecnych, tak jak dzia∏o si´ to w czasach przesz∏ych”

(1 Nefi 10:19). Podobnie jak w przypadku Enosa,

kiedy ∏akniesz s∏ów ˝ycia wiecznego i kiedy

pozwalasz, by te s∏owa „g∏´boko zapad∏y w [twoje] serce” (Enos 1:3), Duch Âwi´ty otworzy

twój umys∏ i serce na wi´ksze Êwiat∏o i zrozumienie.

Uczenie si´ ewangelii jest równie˝ procesem otrzymywania objawienia (zob. Jakub 4:8).

Pan powiedzia∏ do Oliwiera Cowdery: „Oto nie zrozumia∏eÊ; mniema∏eÊ, ˝e ci dam, gdyÊ nie

pomyÊla∏ o niczym innym, tylko by mnie prosiç. Ale oto mówi´ ci, ˝e musisz to rozpatrzyç

w umyÊle; potem pytaç mnie, czy jest to w∏aÊciwe, a je˝eli tak, wówczas sprawi´, ˝e doznasz

palàcego uczucia w piersi i uczujesz, ˝e jest to s∏uszne” (NiP 9:7–8). Kiedy studiujesz,

zwracaj szczególnà uwag´ na pomys∏y, które pojawiajà si´ w twym umyÊle i uczucia,

które budzà si´ w twym sercu, szczególnie w odniesieniu do ludzi, których nauczasz.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Jakà rol´ pe∏ni Duch Âwi´ty w uczeniu si´ ewangelii?
2 Nefi 32:5 NiP 11:12–14 Ew. Jana 16:13
Alma 5:45–46 NiP 39:5–6 I List do Koryntian 2:9–14
Moroni 10:5 Ew. Jana 14:26

˚yj zgodnie z tym, czego si´ uczysz
Kiedy odczujesz radoÊç, p∏ynàcà ze zrozumienia

ewangelii, b´dziesz chcia∏ zastosowaç to, czego

si´ nauczy∏eÊ. Staraj si´ ˝yç w harmonii z tym, co

rozumiesz. Czyniàc to, wzmocnisz swà wiar´, wiedz´

i Êwiadectwo. Dzia∏anie zgodne z tym, czego si´

nauczy∏eÊ, przyniesie ci dodatkowe i trwa∏e

zrozumienie (zob. Ew. Jana 7:17).

Gdy b´dziesz ceniç sobie s∏owa pism Êwi´tych i

s∏owa proroków w dniach ostatnich poprzez studio-

wanie i wiar´, wzroÊnie twe pragnienie dzielenia si´

ewangelià. Otrzyma∏eÊ obietnic´, ˝e Duch pomo˝e ci

wiedzieç, co powiedzieç, kiedy nauczasz. Pan powie-

dzia∏: „Ani nie troszczcie si´ na zapas co powiecie;

ale zachowujcie w swoich umys∏ach stale s∏owa

˝ywota, a b´dzie wam dane w tej˝e godzinie ta cz´Êç,

co b´dzie przydzielona ka˝demu” (NiP 84:85).

„Prawdziwa doktryna,
jeÊli si´ jà rozumie,
zmienia postawy i

zachowanie. Studiowanie
doktryn ewangelii szybciej

polepszy zachowanie,
ani˝eli studiowanie zasad
zachowania polepszy∏oby

to zachowanie”.

– PREZYDENT BOYD K. PACKER
„LITTLE CHILDREN”, ENSIGN, LIST. 1986, 17

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego pisma Êwi´te uczà na temat uczenia si´ ewangelii?
1 Nefi 10:17–19 NiP 50:19–22 NiP 88:118
NiP 11:21–22

Studiowanie i przygotowanie si´ do nauczania lekcji
Lekcje (znajdujàce si´ w rozdziale 3) zawierajà pytania wywiadu poprzedzajàcego

chrzest, zobowiàzania i doktryny, których masz nauczaç. W opisach lekcji znajdziesz te˝

przydatne pomys∏y dotyczàce nauczania. Jednak˝e lekcje nie mówià ci wszystkiego, co

masz powiedzieç lub jak to powiedzieç. To ty jesteÊ odpowiedzialny za to, by gruntownie

zrozumieç lekcje i nauczaç ich poprzez Ducha w∏asnymi s∏owami. Nauczaj tak, by inni

wzmocnili wiar´ w Jezusa Chrystusa, pragn´li odpokutowaç i zawrzeç przymierza

z Bogiem.

Skuteczni nauczyciele zawsze pracujà nad doskonaleniem swej wiedzy i umiej´tnoÊci.

Chocia˝ nie b´dziesz nauczaç wszystkiego, co wiesz na temat danej doktryny, zwi´kszona

wiedza zbuduje twoje Êwiadectwo i zdolnoÊç nauczania z duchowà mocà. B´dziesz

wiedzia∏, ˝e wykorzystujesz lekcj´ zgodnie z jej przeznaczeniem, kiedy:

• Podczas przygotowywania si´ i nauczania lekcji starasz si´ o Ducha i post´pujesz

zgodnie z Jego podszeptami.

• Starasz si´ konsekwentnie studiowaç, ceniç i stosowaç doktryny w swoim ˝yciu.
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• Pracujesz ze swoim kolegà/kole˝ankà, by stworzyç konkretny plan dla ka˝dej

nauczanej osoby.

• W czasie nauczania koncentrujesz si´ na g∏ównych przes∏aniach i doktrynach.

• Dostosowujesz kolejnoÊç, d∏ugoÊç i tempo lekcji, by zaspokoiç potrzeby nauczanych osób.

• Cz´sto nauczasz z pism Êwi´tych w sposób jasny i z przekonaniem.

• Cz´sto sk∏adasz Êwiadectwo.

• Pomagasz innym przyjàç zobowiàzania, które prowadzà do chrztu i konfirmacji

i dotrzymaç ich.

Robiàc powy˝sze, b´dziesz móg∏ pomóc innym w otrzymaniu Êwiadectwa o

przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wraz z rozpocz´ciem misji b´dziesz musia∏ nauczyç si´ porzàdku przes∏aƒ i nabyç

umiej´tnoÊci koniecznych do nauczania. W miar´ zdobywania doÊwiadczenia b´dziesz

chcia∏ pog∏´biç wiedz´ i doskonaliç kwalifikacje zwiàzane z nauczaniem. W czasie

przygotowywania si´ do nauczania b´dziesz chcia∏ mieç plan lekcji, który umo˝liwi ci

nauczanie z Duchem i pomo˝e innym w przyj´ciu i dotrzymaniu zobowiàzaƒ. Poni˝sze

wskazówki to sugestie, które mo˝esz stosowaç przez ca∏à swà misj´. Jednak˝e nie sàdê, ˝e

musisz wykorzystaç ka˝dà ze wskazówek w ka˝dej sytuacji. Raczej dostosuj te wskazówki

do w∏asnych potrzeb i zgodnie z podpowiedziami Ducha. JeÊli uczysz si´ nowego j´zyka,

zastosuj je najpierw do j´zyka ojczystego, a potem do j´zyka misyjnego.

• Skup si´ na zobowiàzaniach i pytaniach wywiadu poprzedzajàcego chrzest. Nauczaj tak, by

nauczane osoby sk∏ada∏y zobowiàzania i przygotowywa∏y si´ do chrztu i konfirmacji.

Zrozum pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest i zobowiàzania, znajdujàce si´ przy

ka˝dej lekcji. Dowiedz si´, co dana osoba powinna wiedzieç, czuç i robiç w wyniku

twego nauczania. Pracuj ze swoim kolegà/kole˝ankà nad tym, by wyjaÊniç te zasady

w∏asnymi s∏owami, w sposób jasny i z mocà.

• Naucz si´ doktryny i stosuj jà. Doktryna jest podstawà lekcji. Z modlitwà studiuj pisma

Êwi´te, lekcje, broszury, „Pomys∏y dotyczàce nauczania” oraz biblioteczk´ misjonarskà,

by zdobyç solidne zrozumienie doktryny. Poszukaj materia∏ów, które wesprà doktryn´

lekcji. Postanów nauczyç si´ na pami´ç sekwencji zasad doktrynalnych. Stosuj to,

czego si´ uczysz. W swoim dzienniku do studiowania zapisz to, czego si´ nauczy∏eÊ.

Podziel si´ z innymi misjonarzami tym, czego si´ nauczy∏eÊ.

• Uporzàdkuj i podsumuj to, czego nauczasz.
Chcàc przygotowaç si´ do jasnego

nauczania doktryny z duchowà mocà,

uporzàdkuj i podsumuj w planie lekcji

to, czego b´dziesz nauczaç. Skoncentruj

si´ na doktrynie, pytaniach wywiadu

poprzedzajàcego chrzest oraz zobowià-

zaniach z lekcji. Popraw jakoÊç swojego

planu lekcji, dodajàc fragmenty z pism

Êwi´tych, pytania i przyk∏ady. Te ele-

menty powinny ró˝niç si´ w zale˝noÊci

od d∏ugoÊci spotkaƒ, podczas których

nauczasz. Nie musisz w ca∏oÊci

tworzyç nowego planu lekcji dla ka˝dego zainteresowanego, ale powinieneÊ ciàgle

udoskonalaç swoje plany lekcji i modyfikowaç je, by zaspokoi∏y potrzeby nauczanych
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osób. Kiedy po raz pierwszy tworzysz plan lekcji, staraj si´, by by∏ prosty i krótki.

Wraz z rosnàcym doÊwiadczeniem udoskonalaj plany lekcji.

• Skoncentruj si´ na potrzebach. Chocia˝ doktryny ewangelii przeznaczone sà dla ka˝dego,

powinieneÊ dostosowaç metody nauczania do potrzeb tych, których nauczasz. Kiedy

studiujesz i tworzysz plany lekcji, znajdê takie miejsca, w których mo˝esz zmodyfikowaç

kszta∏t lekcji, by zaspokoiç potencjalne potrzeby. Przeglàdaj i udoskonalaj te zmiany

podczas przygotowywania si´ na konkretne spotkania. Wybierz zaproszenia, które

zechcesz wystosowaç. Skup si´ na koƒcowym celu pomagania nauczanym osobom,

którym jest przyj´cie przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez chrzest i

konfirmacj´.

• Przygotuj si´, by odpowiedzieç na pytania. Jako misjonarz us∏yszysz wiele pytaƒ. Zapisuj je

w dzienniku do studiowania. W poszukiwaniu odpowiedzi badaj pisma Êwi´te i inne

materia∏y. Módl si´ o zrozumienie. Zapisuj odpowiedzi w dzienniku do studiowania.

Wraz z innymi misjonarzami przeglàdaj to, co znalaz∏eÊ. Dodaj do swojego dziennika

cz´sto zadawane pytania wraz z odpowiedziami, by póêniej mo˝na z nich by∏o skorzystaç.

• Nauczaj lekcji. Nauczanie jest niezwyk∏à mo˝liwoÊcià doskonalenia swej wiedzy i

umiej´tnoÊci. Kiedy uczysz si´ doktryny i przygotowujesz plan lekcji, nauczaj swojego

koleg´/kole˝ank´ i innych misjonarzy. Wypróbuj nowe wyjaÊnienia, metody,

doÊwiadczenia, pytania i sposoby zapraszania ludzi do z∏o˝enia zobowiàzaƒ. PoproÊ

o pomys∏y i sugestie.

• Oceƒ swoje nauczanie. Po ka˝dym nauczaniu oceƒ, jak ci posz∏o. Czy skupi∏eÊ si´

na doktrynie? Czy poprosi∏eÊ zainteresowanych, by odpokutowali oraz powzi´li

zobowiàzania i dotrzymali ich? Czy pracowa∏eÊ nad przygotowaniem ich do chrztu i

konfirmacji? Czy u˝y∏eÊ skutecznych pytaƒ? Czy podzieli∏eÊ si´ swoim Êwiadectwem?

Czy poprosi∏eÊ o skierowania do innych potencjalnych zainteresowanych? Dostosuj

plany lekcji w miar´ czynionych post´pów.

Kiedy uczysz si´ lekcji, nadal staraj si´ pog∏´biç wiedz´ na temat doktryny. Pracuj

aktywnie nad tym, by nauczaç z wi´kszà mocà. Twa wiedza i Êwiadectwo wzrosnà, gdy

b´dziesz studiowa∏ z modlitwà i wiarà. Jednak˝e nie próbuj nauczaç wszystkiego, co wiesz.

Nauczaj przes∏ania w sposób jasny, prosty i w oparciu o indywidualne potrzeby, zgodnie

z Duchem, by nauczaç „[t´] cz´Êç, co b´dzie przydzielona ka˝demu” (NiP 84:85).

Definiowanie s∏ów
Mamy pe∏ne mocy przes∏anie, które posiada wyjàtkowe s∏ownictwo. Podobnie jak

lekarze inaczej rozmawiajà z rodzinà, czekajàcà w poczekalni a inaczej na sali operacyjnej,

tak i ty musisz nauczyç si´ mówiç tak, aby osoby nie znajàce naszego przes∏ania mog∏y

zrozumieç, czego nauczasz.

Aby przygotowaç si´ do tego, by pomóc innym w zrozumieniu nieznanych s∏ów,

przestudiuj list´ kluczowych definicji i terminów w cz´Êci „Pomys∏y dotyczàce nauczania”,

znajdujàcej si´ w ka˝dej lekcji. Zapoznaj si´ z definicjami. Skorzystaj z leksykonu Oddani
wierze oraz Guide to the Scriptures, by znaleêç definicje s∏ów. Zapisz je w dzienniku do

studiowania. Podziel si´ nimi ze swoim kolegà/kole˝ankà i z innymi osobami, by

sprawdziç, czy sà one zrozumia∏e. JeÊli nie sà one jasne dla innych, popraw je w oparciu

o materia∏y, które studiowa∏eÊ.

Podczas nauczania postaraj si´ zauwa˝yç, czy s∏owo lub zasada sà nowe dla danej osoby.

Zarezerwuj czas na wyjaÊnienie nieznanych s∏ów i zasad. Pami´taj, ˝e celem nauczania

jest zrozumienie, abyÊcie, ty i osoby nauczane, byli „wzmocnieni i [radowali] si´ razem”

(NiP 50:22).
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Otwórz podr´cznik na lekcji „Przes∏anie Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa”, znajdujàcej
si´ w rozdziale 3. Przeczytaj list´ kluczowych definicji w cz´Êci „Pomys∏y dotyczàce nauczania”.
Znajdê w tej lekcji trzy inne s∏owa, które chcia∏byÊ zdefiniowaç. Tworzàc te definicje, post´puj
zgodnie z wczeÊniejszymi sugestiami.

Przestudiuj pomys∏y i sugestie
Ka˝dy z pomys∏ów i ka˝da z sugestii w tej cz´Êci mo˝e sprawiç, ˝e czas przeznaczony

na studiowanie przyniesie ci wi´kszà satysfakcj´ i podbuduje ci´ duchowo. Kiedy planujesz

studiowanie, weê pod uwag´ nast´pujàce kwestie:

• Zawsze rozpoczynaj od modlitwy.

• Zaplanuj takie metody studiowania, które zbudujà twà wiar´ w Zbawiciela i podczas

stosowania których wydajnie sp´dzisz czas.

• Tak planuj studiowanie, by koncentrowa∏o si´ wokó∏ ludzi, ich potrzeb i przygotowania

ich do chrztu, konfirmacji i wytrwania do koƒca. Notuj plany studiowania w swoim

codziennym kalendarzu.

• Planuj studiowanie, zadajàc sobie pytania: Czego b´d´ dzisiaj naucza∏? W jaki sposób

mog´ tak zaplanowaç swoje studiowanie, by jak najlepiej pomóc nauczanym osobom?

Które pomys∏y i sugestie znajdujàce si´ w tej cz´Êci w∏àcz´ do studiowania?

Kiedy planujesz studiowanie, poeksperymentuj z poni˝szymi niektórymi pomys∏ami

i sugestiami lub z dodatkowymi propozycjami, których nauczy∏eÊ si´ od innych osób.

Stosuj to, czego si´ uczysz i ˝yj zgodnie z tym

• „OdnoÊ” do siebie to, czego si´ uczysz (zob. 1 Nefi 19:23).

• Wyznaczaj cele, by ˝yç zgodnie z tym, czego si´ uczysz.

• Wstawiaj swoje imi´ w czytane wersety z pism Êwi´tych, aby nabra∏y one bardziej

osobistego charakteru.

• Zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób powinienem si´ zmieniç na skutek tego, czego si´

nauczy∏em?” Wyznacz odpowiednie cele.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Wybierz jeden z poni˝szych odsy∏aczy. Podczas czytania i zastanawiania si´ nad wybranym
fragmentem, znajdê dwa lub trzy sposoby na to, jak mo˝esz zastosowaç go w swoim ˝yciu.

• 2 Nefi 31

• Alma 32:26–43

• Moroni 7:32–48

Oceƒ, w jakim stopniu ˝yjesz wedle zasad, których nauczasz. Wybierz jeden ze sposobów
doskonalenia si´ i zaplanuj, jak to osiàgniesz.

Badaj, rozwa˝aj i zapami´taj

• Bàdê czujny. Przed studiowaniem poçwicz, weê prysznic i pomódl si´.

• Studiuj przy biurku lub przy stole, gdzie mo˝esz pisaç (nie le˝ i nie siedê na ∏ó˝ku),

przygotuj materia∏y do studiowania i pozostaƒ czujny.
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• Módl si´ i proÊ o pomoc.

• Studiuj wedle tematów.

• Zadaj sobie pytania: „O czym mówi autor? Jakie jest g∏ówne przes∏anie? W jaki sposób

odnosi si´ to do mnie?”

• Wyobra˝aj sobie to, co studiujesz. Na przyk∏ad, wyobraê sobie, jak czu∏ si´ Ammon,

gdy stanà∏ przed królem Lamanitów.

• Studiuj s∏owa ˝yjàcych proroków (z zatwierdzonej biblioteczki misjonarskiej i czasopism

koÊcielnych).

• W dzienniku do studiowania zapisuj swoje pytania i wykorzystuj pisma Êwi´te, s∏owa

proroków w dniach ostatnich i inne êród∏a, by znaleêç odpowiedzi.

• Jeden werset pism Êwi´tych mo˝e zawieraç kilka idei. PodkreÊl i zaznacz s∏owa lub

wyra˝enia tak, byÊ móg∏ odró˝niç poszczególne idee w pojedynczym wersecie.

• Podziel si´ z innymi misjonarzami tym, czego si´ nauczy∏eÊ. Mo˝esz si´ wiele nauczyç,

wyjaÊniajàc doktryn´ czy zasad´ innej osobie.

• Zaznaczaj fragmenty w pismach Êwi´tych i rób w nich notatki. Na marginesie zapisuj

odsy∏acze do innych fragmentów, wyjaÊniajàce wyjàtki, które studiujesz.

• Ucz si´ na pami´ç fragmentów z pism Êwi´tych, które wyjaÊniajà i potwierdzajà

nauczane przez ciebie zasady.

Korzystaj z materia∏ów do studiowania

• Korzystaj z pomocy do studiowania, znajdujàcych si´ w pismach Êwi´tych wydanych

przez KoÊció∏ (Topical Guide, Bible Dictionary, T∏umaczenie Józefa Smitha, indeks do

zestawu trzech pism Êwi´tych, nag∏ówki rozdzia∏ów, przypisy i mapy).

• Korzystaj z lekcji misjonarskich, zatwierdzonej biblioteczki misjonarskiej, czasopism

koÊcielnych oraz tego podr´cznika.

• Przeglàdaj nag∏ówki do rozdzia∏ów w pismach Êwi´tych. Dostarczy ci to pomys∏ów na

temat tego, czego szukaç w danym rozdziale.

• Korzystaj z dziennika do studiowania, by zapisywaç i uporzàdkowaç to, czego si´

nauczy∏eÊ. Cz´sto przeglàdaj zapisane myÊli. W taki sposób prowadê swój dziennik,

abyÊ z ∏atwoÊcià móg∏ przywo∏aç to, czego si´ nauczy∏eÊ.

• Korzystaj z tego podr´cznika jak z podr´cznika do çwiczeƒ. Wykorzystuj wolne miejsce

na notatki, by zapisaç spostrze˝enia i pomys∏y.

• Studiuj fragmenty z pism Êwi´tych wymienione w tym podr´czniku. W tym

podr´czniku lub w dzienniku do studiowania zapisuj inne fragmenty z pism Êwi´tych,

które znalaz∏eÊ.

Dostrze˝ szerszy kontekst

• Uzyskaj szerszy obraz zarówno poprzez szybkie czytanie ksi´gi, rozdzia∏u czy akapitu

lub poprzez przeczytanie nag∏ówków. Postaraj si´ zrozumieç kontekst i t∏o zdarzeƒ.

• Postaraj si´ zapisaç g∏ównà ide´ fragmentu w jednym lub kilku zdaniach.

• Korzystaj z map biblijnych lub dotyczàcych historii KoÊcio∏a, by poznaç geografi´,

odleg∏oÊci, klimat i teren.

• Przejrzyj sekwencje wydarzeƒ i poznaj kultur´. Przeczytaj informacje historyczne w

Guide to the Scripture oraz w streszczeniach rozdzia∏ów.



Notatki

2 Skuteczne studiowanie

24

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Przeczytaj streszczenia rozdzia∏ów z poni˝szych ksiàg i przedstaw zarys, który opisuje
otoczenie, g∏ówne wydarzenia i g∏ówne doktryny ka˝dej ksi´gi.

1 Nefi Moj˝esz Dzieje Apostolskie

Zbadaj szczegó∏y

• Poszukaj kluczowych s∏ów i upewnij si´, ˝e rozumiesz, co one znaczà. Korzystaj z

przypisów, Guide to the Scriptures lub innego s∏ownika, by poznaç definicje s∏ów.

Sprawdê kontekst s∏ów lub wyra˝eƒ, by znaleêç wskazówki dotyczàce znaczenia

kluczowych s∏ów.

• Poszukaj s∏ów ∏àczàcych, takich jak: zatem, i ponownie, tak wi´c, z tej przyczyny i innych.

Nast´pnie zauwa˝, w jaki sposób powiàzane sà ze sobà fragmenty poprzedzajàce i

nast´pujàce.

• Korzystaj z Guide to the Scriptures, by zauwa˝yç, jak to samo s∏owo u˝ywane jest w

innym kontekÊcie lub jak ró˝ni prorocy u˝ywajà tego samego s∏owa.

• Poszukaj nieznanych s∏ów lub wyra˝eƒ i upewnij si´, ˝e rozumiesz, co one oznaczajà.

Zaznaczanie w pismach Êwi´tych

Zaznaczanie w swoich pismach Êwi´tych mo˝e pomóc ci w g∏´bszym zastanowieniu si´

nad danym fragmentem czy doktrynà ewangelii. Mo˝esz zaznaczaç w pismach Êwi´tych

na ró˝ne sposoby. Znajdê metod´, która b´dzie ci odpowiadaç. Poni˝ej wymieniono kilka

wskazówek, dotyczàcych zaznaczania w pismach Êwi´tych.

• U˝ywaj o∏ówków lub kolorowych markerów. Unikaj u˝ywania piór, które przebijajà

na drugà stron´ kartki.

• Cieniuj, podkreÊlaj, bierz w nawiasy lub obrysowuj fragment wersetu, ca∏y werset lub

ich grup´.

• Unikaj nadmiernego zaznaczania. Nadmiar uwag, linii i kolorów spowoduje to, ˝e nie

odniesiesz korzyÊci, poniewa˝ ich nie zrozumiesz.

• PodkreÊlaj jedynie kilka kluczowych s∏ów, by zaznaczyç werset, paragraf czy rozdzia∏.

• Obrysuj lub podkreÊl kluczowe s∏owa, a nast´pnie po∏àcz prostà linià wyrazy pokrewne.

• Kiedy w wersecie lub akapicie jest mowa o serii punktów, ponumeruj je na marginesie

lub w tekÊcie.

• Korzystaj z przypisów jako êród∏a zaznaczania i interpretowania pism Êwi´tych.

• UmieÊç na marginesie jakiÊ symbol (taki jak tzw. „ptaszek”), jeÊli uwa˝asz, ˝e kluczowe

wersety warte sà zapami´tania.

Zaznaczanie w pismach Êwi´tych powinno ci pomóc w skoncentrowaniu si´ na zasto-

sowaniu tego, czego si´ uczysz i na nauczaniu innych. Wypracuj takà metod´, która jest

spójna i która pomo˝e ci w osiàgni´ciu celu, jaki wyznaczy∏eÊ przed sobà jako misjonarz.
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Której sugestii jeszcze nie wykorzysta∏eÊ? Znajdê jednà z sugestii w cz´Êci „Przestudiuj pomys∏y
i sugestie”, by wykorzystaç jà podczas nast´pnej sesji osobistego studiowania lub studiowania
z kolegà/kole˝ankà.

Zapami´taj

• Ciàg∏e pragnienie uczenia si´ jest wa˝ne dla twojego zbawienia i dla twego sukcesu w pracy
misjonarskiej.

• Uczysz si´ ewangelii poprzez studiowanie, wiar´ i moc Ducha Âwi´tego.

• Uczenie daje radoÊç i przynosi wiele b∏ogos∏awieƒstw.

• Codzienne studiowanie osobiste i z kolegà/kole˝ankà wzmacnia twojà wiar´ i zdolnoÊç do
nauczania z Duchem.

• U˝ywaj ró˝nych metod studiowania, które sprawià, ˝e to doÊwiadczenie b´dzie znamienne
i przyniesie radoÊç.



Osobiste studiowanie
• Oceƒ siebie wedle poni˝szych kryteriów (1=nigdy, 3=czasami, 5=prawie zawsze).

– Kiedy studiuj´, myÊl´ o ludziach, których nauczam.

– Przez ca∏y dzieƒ myÊl´ o tym, co studiowa∏em rano.

– Podczas studiowania przychodzà mi do g∏owy myÊli, których nie mia∏em
wczeÊniej.

– Zapisuj´ duchowe wra˝enia i myÊli we w∏aÊciwym miejscu.

– Podczas studiowania zasypiam.

– Z niecierpliwoÊcià czekam na osobiste studiowanie.

– Z niecierpliwoÊcià czekam na studiowanie z kolegà/kole˝ankà.

Przejrzyj swoje odpowiedzi. Co robisz dobrze? Czy chcia∏byÊ, by któreÊ z twoich
odpowiedzi by∏y inne? Postaw sobie jeden lub dwa cele, które udoskonalà jakoÊç
twojego studiowania.

• Przejrzyj pytania znajdujàce si´ w ramce „Rozwa˝”, na poczàtku tego rozdzia∏u.
W jaki sposób pytania te wp∏ywajà na twoje studiowanie?

• Przejrzyj cz´Êç „Przestudiuj pomys∏y i sugestie”. Znajdê po jednej sugestii z ka˝dej
kategorii, z której nie korzysta∏eÊ i wypróbuj te pomys∏y podczas osobistego
studiowania.

• Przeczytaj Nauki i Przymierza 138:1–11. Podczas czytania tych wersetów
odpowiedz na nast´pujàce pytania:

– Co musia∏ zrobiç Prezydent Smith, by otworzy∏ si´ jego umys∏?

– Jakie by∏y jego odczucia w odniesieniu do doktryny, o której myÊla∏?

• Przeczytaj w Guide to the Scriptures definicj´ s∏owa „wiedza” wraz z wypisanymi
odsy∏aczami. W swoim dzienniku do studiowania zapisz odpowiedê na pytanie:
„Jaka wiedza mo˝e pomóc mi skutecznie s∏u˝yç jako misjonarz?”

• Wybierz jednà z doktryn z rozdzia∏u 3, którà chcia∏byÊ lepiej zrozumieç. Zapisz w
dzienniku do studiowania pytania, na które chcia∏byÊ odpowiedzieç. Przez jakiÊ
czas (kilka dni) uwa˝nie przestudiuj doktryn´ i módl si´ o wi´ksze zrozumienie.
Zapisz to, czego si´ uczysz.

• Przeczytaj 1 Nefi 10:17; 11:1–6. Podczas czytania tych wersetów odpowiedz na
pytanie: „Dlaczego Nefi móg∏ uczyç si´ tego, o czym wiedzia∏ jego ojciec?”

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Przeczytajcie wspólnie poni˝sze fragmenty. Odpowiedzcie na pytanie: „Dlaczego

powinniÊmy szukaç boskiego Êwiat∏a?”

NiP 11:11–14

NiP 84:43–47

Ew. Jana 8:12 Psalm 119:105

Pomys∏y do studiowania i zastosowania

2 Skuteczne studiowanie
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• Przeczytajcie wspólnie kilka z poni˝szych fragmentów i omówcie b∏ogos∏awieƒstwa,
które przychodzà w wyniku studiowania s∏owa Bo˝ego. Które fragmenty najlepiej
pomogà tym, których nauczacie?

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Wybierz temat z jednej z lekcji misjonarskich, który uwa˝nie przestudiowa∏eÊ.

Zrób, co nast´puje:

– Podziel si´ dwoma lub trzema g∏ównymi punktami, jakie wynios∏eÊ ze
studiowania, które pomog∏y ci w nauczaniu lekcji.

– Opisz metody, jakich u˝ywa∏eÊ podczas studiowania, które pomog∏y ci odkryç
te punkty (w jaki sposób czyta∏eÊ, jakich u˝ywa∏eÊ materia∏ów, jakie pytania
pomaga∏y ci w badaniach itd.).

– Poka˝, w jaki sposób zapisa∏eÊ i uporzàdkowa∏eÊ wyniki swojego studiowania.

JeÊli czas na to pozwala, poproÊ kilku misjonarzy, aby zrobili to samo.

• Zaj´cie to mo˝na przeprowadziç indywidualnie lub w ma∏ych grupach. PoproÊ
misjonarzy, aby wybrali jedno z nast´pujàcych pytaƒ (lub mo˝esz utworzyç
w∏asne pytania). Niech zapiszà to pytanie.

– Dlaczego rodziny sà tak wa˝ne w planie Bo˝ym?

– Dlaczego ludzie doÊwiadczajà prób i cierpieƒ?

– Jaka jest rola Ducha w nawróceniu?

WyjaÊnij, ˝e b´dà mieli pi´ç do siedmiu minut, aby:

– Znaleêç co najmniej dwa fragmenty z pism Êwi´tych, które odpowiedzà na to
pytanie.

– Zapisaç prostà interpretacj´ tego, w jaki sposób wybrane fragmenty z pism
Êwi´tych odpowiadajà na to pytanie.

– Opisaç, co zrobià, by zapami´taç odpowiedê.

– Opisaç, co zrobià, aby dog∏´bniej przeanalizowaç to pytanie.

PoproÊ kilku misjonarzy (lub ka˝dà grup´), by podzielili si´ odpowiedziami.
Omówcie ich odpowiedzi.

• PoproÊ misjonarzy, aby zapisali jedno lub dwa pytania na temat zasad i doktryn
ewangelii z jednej z lekcji zawartych w rozdziale 3, na które chcieliby znaleêç
odpowiedzi. PoproÊ misjonarzy, by podzielili si´ swoimi pytaniami z grupà. Przy
ka˝dym pytaniu omówcie nast´pujàce kwestie:

– W jaki sposób odpowiedê na to pytanie pob∏ogos∏awi ˝ycie misjonarza?

– W jaki sposób pob∏ogos∏awi to ˝ycie zainteresowanych?

– W jaki sposób misjonarz mo˝e znaleêç odpowiedê?

1 Nefi 10:19

2 Nefi 32:3

Mosjasz 1:6–7

Alma 17:2–3

Alma 32:42–43

Alma 37:44–46

Alma 49:30

NiP 90:24

NiP 130:19

Guide to the Scriptures,
„Scriptures” („Pisma
Êwi´te”), podtytu∏ „Value
of the scriptures”
(„WartoÊç pism
Êwi´tych”), 221–222
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• PoproÊ kilku misjonarzy, by podzielili si´ jednà z zasad ewangelii, której naucza∏
ich kolega/kole˝anka. PoproÊ ich, by wyjaÊnili zasad´ i sposób, w jaki
kolega/kole˝anka nauczali jej.

• Podziel misjonarzy w pary misjonarskie lub ma∏e grupy. Ka˝dej grupie wyznacz
do przeczytania jeden rozdzia∏ z Ksi´gi Mormona. Niech ka˝da grupa wybierze
po jednym pomyÊle z ka˝dej kategorii w cz´Êci „Przestudiuj pomys∏y i sugestie”.
PoproÊ grupy, aby zastosowa∏y ka˝dà sugesti´ podczas wspólnego czytania
rozdzia∏u. Daj 15–20 minut na przeczytanie i przedyskutowanie materia∏u. Niech
ka˝da grupa wyjaÊni, z jakich sugestii skorzysta∏a, jak si´ one sprawdzi∏y i czego
si´ nauczy∏a.

• PoproÊ ka˝dego misjonarza, by pomyÊla∏ nad historià lub wydarzeniem z pism
Êwi´tych, które ma dla niego znaczenie (np. wizja drzewa ˝ycia Lehiego, kazanie
króla Beniamina, kazanie na Górze czy ukazanie si´ Chrystusa Nefitom). PoproÊ
misjonarzy, by naszkicowali lub opisali, jak wyobra˝ajà sobie wybranà opowieÊç.
PoproÊ dwóch lub trzech misjonarzy, by opowiedzieli o tym, co sobie wyobrazili.
PoproÊ innych, by opowiedzieli historie i powiàzali je z doktrynami z jednej z lekcji.
Przeczytaj Moroni 10:3 i omów wartoÊç dog∏´bnego rozwa˝ania wiedzy duchowej.

Prezydent misji
• PoproÊ misjonarzy, by na wywiady przynosili swoje dzienniki do studiowania.

PoproÊ ich, by pokazali ci jeden z wpisów.

• Podczas wywiadu zadaj kilka z nast´pujàcych pytaƒ:

– Jakie ostatnio mia∏eÊ przemyÊlenia podczas studiowania pism Êwi´tych?

– Jakiej zasady ewangelii ostatnio naucza∏ ci´ twój kolega/kole˝anka?

– Jaki rozdzia∏ czy cz´Êç z tego podr´cznika najbardziej pomog∏y ci w ubieg∏ym
tygodniu?

– Co robisz podczas osobistego studiowania, co najbardziej pomaga ci w nauce?

• Podczas konferencji strefy poproÊ misjonarzy, by podzielili si´ wa˝nymi doÊwiad-
czeniami, jakie mieli w czasie studiowania osobistego i z kolegà/kole˝ankà.

• Podczas konferencji strefy pozwól misjonarzom, by podzielili si´ pomys∏ami
dotyczàcymi osobistego studiowania.

• Podziel si´ z misjonarzami swoimi spostrze˝eniami, jakie mia∏eÊ w czasie
osobistego studiowania. Podziel si´ wpisami ze swojego dziennika do studiowania
i swoim Êwiadectwem na temat wa˝noÊci studiowania ewangelii.

• Kiedy tylko mo˝esz, przy∏àczaj si´ do misjonarzy, gdy studiujà z kolegà/kole˝ankà.

• Podczas wywiadów proÊ misjonarzy, by dzielili si´ jednym z planów ich lekcji,
zbudowanych na podstawie lekcji misjonarskich. Zapytaj ich, co te doktryny dla
nich znaczà.
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Co mam studiowaç
i czego nauczaç?
Lekcje w tym rozdziale zawierajà podstawowe doktryny, zasady i przykazania, które

powinieneÊ studiowaç, wierzyç w nie, kochaç je, ˝yç zgodnie z nimi i nauczaç ich.

Niosà z sobà treÊci, których nauczanie zalecajà ˝yjàcy prorocy i aposto∏owie. U∏o˝one sà

w taki sposób, byÊ móg∏ pomóc innym w pe∏nym zrozumieniu doktryny Chrystusa.

Oto lekcje znajdujàce si´ w tym rozdziale:

• Przes∏anie Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Plan zbawienia

• Ewangelia Jezusa Chrystusa

• Przykazania

• Prawa i obrz´dy

Przed chrztem nauczaj czterech pierwszych lekcji. Upewnij si´, ˝e osoby, które uczysz,

kwalifikujà si´ do chrztu i konfirmacji poprzez przyj´cie wszystkich zobowiàzaƒ,

wyznaczonych w tych lekcjach i wywiàzywanie si´ z nich.

Pe∏noetatowi misjonarze nauczajà lekcji przed chrztem z pomocà misjonarzy okr´gu i

innych cz∏onków. Po chrzcie ponownie naucza si´ nowych cz∏onków pierwszych czterech

lekcji oraz lekcji zatytu∏owanej „Prawa i obrz´dy”. Przywódcy okr´gu okreÊlajà, czy za

nauczanie lekcji odpowiedzialni majà byç misjonarze okr´gu, czy pe∏noetatowi misjonarze

oraz jak d∏ugo pe∏noetatowi misjonarze majà byç zaanga˝owani w nauczanie. Zach´caj

ka˝dego nowego cz∏onka, by wywiàza∏ si´ ze wszystkich zobowiàzaƒ znajdujàcych si´

w tych lekcjach.

PowinieneÊ korzystaç z tych lekcji podczas studiowania indywidualnego, wspólnie

ze swoim kolegà, w czasie spotkaƒ dystryktu oraz innych spotkaƒ szkoleniowych. Kiedy

b´dziesz studiowaç pisma Êwi´te i przechowywaç w pami´ci doktryny zawarte w tych

lekcjach, Duch b´dzie prowadziç ci´ przez ca∏y czas, podpowiadajàc ci, co powinieneÊ

powiedzieç i zrobiç, by pomóc innym w otrzymaniu Êwiadectwa o prawdziwoÊci tych nauk.
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Na tobie jako misjonarzu, spoczywa ogromna odpowiedzialnoÊç za nauczanie z sercem

i pod wp∏ywem Ducha. Cz∏onkowie Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu

Aposto∏ów powiedzieli: „Naszym celem jest takie nauczanie przywróconej ewangelii,

by pozwoliç Duchowi prowadziç zarówno misjonarzy, jak i tych, którzy sà nauczani.

Koniecznym jest nauczenie si´ zasad standardowych dyskusji misjonarskich, ale nie

powinny byç one przekazywane jako wyuczona na pami´ç prezentacja. Misjonarz powinien

czuç si´ swobodnie, pos∏ugujàc si´ w∏asnymi s∏owami, jak podpowiada mu Duch. Nie

powinien recytowaç z pami´ci, ale mówiç z serca, na swój w∏asny sposób. Mo˝e odejÊç od

porzàdku lekcji i uczyç zasad pod natchnieniem, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami

osoby, którà naucza. Mówiàc z osobistym przekonaniem i pos∏ugujàc si´ w∏asnymi

s∏owami, powinien z∏o˝yç swoje Êwiadectwo o prawdziwoÊci tych nauk” („OÊwiadczenie

na temat pracy misjonarskiej”, List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 11 grudnia 2002 r.).

Kiedy ty i twój kolega studiujecie te lekcje i przygotowujecie si´ do nauczania,

zdecydowanie trzymajcie si´ tych wskazówek. Upewnij si´ te˝, ˝e nauczacie

wszystkich doktryn zawartych w tych lekcjach.

JeÊli Duch nie podpowiada ci inaczej, powinieneÊ przedstawiç ca∏à zawartoÊç trzech

pierwszych lekcji w takim porzàdku, w jakim zosta∏y zapisane. JeÊli jest to w∏aÊciwe, do

istniejàcych lekcji mo˝na do∏àczyç kilka przykazaƒ lub przeprowadziç odr´bne lekcje na

ich podstawie.

Ka˝da lekcja przedstawia pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zobowiàzania

oraz doktryny, których powinieneÊ nauczaç. Gruntownie naucz si´ doktryn. Koncentruj

si´ stale na pomaganiu nauczanym osobom, by sk∏ada∏y i wype∏nia∏y zobowiàzania.

Wykorzystuj pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, aby przygotowaç nauczane

osoby do chrztu i konfirmacji. Lekcje zawierajà te˝ pomys∏y przydatne w nauczaniu.

Skorzystaj z tych sugestii, aby dodaç mocy swemu przygotowywaniu i nauczaniu.

Rola uczenia si´ na pami´ç

Ucz si´ na pami´ç fragmentów z pism Êwi´tych, by wykorzystaç je podczas nauczania. Postaw
przed sobà zadanie nauczenia si´ na pami´ç ciàgu zagadnieƒ doktrynalnych z ka˝dej z dyskusji
misjonarskich. Misjonarze, którzy uczà si´ nowego j´zyka, powinni zorganizowaç nauk´ j´zyka
w oparciu o przygotowanie si´ do nauczania lekcji misjonarskich. Powinni uczyç si´ na pami´ç
s∏ownictwa, wyra˝eƒ, szyku zdaƒ oraz krótkich zdaƒ na temat doktryn, w miar´ jak pojawiajà
si´ one w lekcji, ale tylko wtedy, gdy majà one dla nich osobiste znaczenie. Nie ucz si´ na
pami´ç ca∏ej lekcji.

Nauczaj w jasny sposób

Pod koniec trzech pierwszych lekcji znajduje si´ lista s∏ów, które mogà byç nieznane nauczanym
osobom. Naucz si´, jak wyjaÊniaç w prosty sposób znaczenie s∏ów. Podczas nauczania rób
wszystko, co w twej mocy, aby twoje przes∏anie by∏o ∏atwe do zrozumienia.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego masz nauczaç?
Mosjasz 18:18–20 NiP 43:15–16 NiP 52:9

Dlaczego musisz studiowaç doktryny zawarte w lekcjach?
Alma 17:2–3 NiP 84:85
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Notatki

Przes∏anie Przywrócenia
ewangelii Jezusa Chrystusa

Twój cel

Kiedy nauczasz, przygotuj swoich zainteresowanych, aby sprostali wymaganiom dotyczàcym chrztu,
które znajdujà si´ w Naukach i Przymierzach 20:37 oraz w pytaniach wywiadu poprzedzajàcego
chrzest. Najlepiej mo˝na to osiàgnàç, kiedy prosi si´ zainteresowanych, aby przyj´li i wype∏nili
zobowiàzania, wymienione poni˝ej.

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest
• Czy wierzysz, ˝e Bóg jest naszym Wiecznym Ojcem?

• Czy wierzysz, ˝e Jezus Chrystus jest Synem Bo˝ym, Zbawicielem i Odkupicielem Êwiata?

• Czy wierzysz, ˝e ten KoÊció∏ i ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏y przywrócone poprzez
Proroka Józefa Smitha?

• Czy wierzysz, ˝e [obecny prezydent KoÊcio∏a] jest prorokiem Boga? Co to oznacza dla ciebie?

Zobowiàzania
• Czy b´dziesz czytaç i modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga Mormona jest s∏owem Bo˝ym?

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Inne przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Bóg jest naszym kochajàcym Ojcem Niebieskim
Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim. My jesteÊmy Jego dzieçmi. Ma On pow∏ok´ z cia∏a

i koÊci, która jest okryta chwa∏à i doskona∏a. On kocha nas. P∏acze z nami, kiedy cierpimy

i raduje si´, kiedy czynimy to, co dobre. Chce si´ z nami komunikowaç, a my mo˝emy

porozumiewaç si´ z Nim poprzez szczerà modlitw´.

Da∏ nam na Ziemi doÊwiadczenia, abyÊmy mogli uczyç si´ i wzrastaç. Mo˝emy okazaç

Jemu naszà mi∏oÊç poprzez wybory, jakich dokonujemy oraz poprzez nasze pos∏uszeƒstwo

Jego przykazaniom.
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Ojciec Niebieski da∏ nam, Swoim dzieciom, mo˝liwoÊç prowadzenia udanego ˝ycia

tu, na Ziemi i powrotu do Jego obecnoÊci. Jednak˝e, aby to osiàgnàç, musimy byç czyÊci

okazujàc pos∏uszeƒstwo. Niepos∏uszeƒstwo oddala nas od Niego. W centrum planu naszego

Ojca znajduje si´ ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa. ZadoÊçuczynienie to Jego cierpienie

w Ogrodzie Getsemane, jak i cierpienie i Êmierç na krzy˝u. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu

mo˝emy uwolniç si´ od ci´˝aru naszych grzechów oraz pog∏´biaç wiar´ i wzmocniç si´,

by sprostaç naszym próbom.

Wiara w Boga

Uzgodnij, co ka˝da nauczana przez ciebie osoba rozumie pod poj´ciem chrzeÊcijaƒskiej wiary w
Boga. W dzisiejszym Êwiecie wielu ludzi albo nie wie, kim jest Bóg, albo w bardzo ró˝ny sposób
pojmuje BoskoÊç.

Dwaj misjonarze z Ksi´gi Mormona, Ammon i Aaron, nauczali ludzi, którzy nie mieli korzeni
chrzeÊcijaƒskich. Nauczali prostych prawd i prosili zainteresowanych, aby si´ modlili. Lamoni i
jego ojciec nawrócili si´. Przeczytaj Alma 18:24–40 i 22:4–23 i odpowiedz na poni˝sze pytania:

• Czego nauczali ci misjonarze na temat natury Boga?

• W jaki sposób mo˝esz naÊladowaç ich przyk∏ad?

Studiowanie pism Êwi´tych

Jaka jest natura Boga Ojca i Jezusa Chrystusa?
1 Nefi 17:36 3 Nefi 27:13–22 Ew. Jana 3:16–17
2 Nefi 9:6 NiP 38:1–3 Dzieje Apostolskie 17:27–29
Mosjasz 4:9 NiP 130:22 List do Rzymian 8:16
3 Nefi 12:48 Moj˝esz 1:39 List do Hebrajczyków 12:9
3 Nefi 14:9–11 Ew. Mateusza 5:48 I List Jana 4:7–9

Ewangelia b∏ogos∏awi rodziny
Przywrócona ewangelia b∏ogos∏awi m´˝ów, ˝ony, rodziców i dzieci, i pomaga im w

ich dà˝eniach do wzmocnienia relacji i si∏y duchowej w rodzinie. B∏ogos∏awieƒstwa te sà

dost´pne teraz i w wiecznoÊci. Ewangelia Jezusa Chrystusa zapewnia pomoc w zmaganiu

si´ z obecnymi troskami i wyzwaniami.

Jako ˝e rodziny sà ustanowione przez Boga, sà one najwa˝niejszymi jednostkami w

˝yciu doczesnym i w wiecznoÊci. Bóg ustanowi∏ rodziny, aby przynieÊç szcz´Êcie Swoim

dzieciom, pozwoliç im uczyç si´ w∏aÊciwych zasad w pe∏nej mi∏oÊci atmosferze oraz

przygotowaç je do ˝ycia wiecznego. Dom jest najlepszym miejscem nauczania, uczenia si´

i stosowania zasad ewangelii Jezusa Chrystusa. Dom, zbudowany na zasadach ewangelii,

b´dzie najlepszym miejscem schronienia i bezpieczeƒstwa. B´dzie miejscem, gdzie Duch

Pana mo˝e zamieszkaç, b∏ogos∏awiàc cz∏onków rodziny pokojem, radoÊcià i szcz´Êciem.

Bóg objawia∏ Swój plan szcz´Êcia dla jednostek i rodzin za poÊrednictwem ˝yjàcych w

ró˝nych czasach proroków, w∏àczajàc w to nasze czasy.

Ojciec Niebieski objawia Swà ewangeli´ w ka˝dej dyspensacji
Jednym z wa˝nych sposobów, na jakie Bóg okazuje mi∏oÊç Swoim dzieciom, jest

powo∏ywanie proroków, którym nadano kap∏aƒstwo, czyli moc i upowa˝nienie dane

cz∏owiekowi, aby dzia∏a∏ w imi´ Boga, dla zbawienia Jego dzieci. Prorocy uczà si´ ewangelii

Jezusa Chrystusa poprzez objawienie. Potem nauczajà ewangelii innych ludzi i Êwiadczà



Notatki

Lekcja 1: 
Przywrócenie

3 Studiuj i nauczaj

33

o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu i Odkupicielu. Nauki proroków mo˝na znaleêç w

Êwi´tych ksi´gach zwanych pismami Êwi´tymi.

Plan naszego Ojca, gwarantujàcy powodzenie w tym ˝yciu i powrót do ˝ycia z Nim,

nazywa si´ ewangelià Jezusa Chrystusa, a ZadoÊçuczynienie Jezusa jest centralnym

punktem tego planu. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa mo˝emy otrzymaç ˝ycie

wieczne, o ile wyka˝emy si´ wiarà w Niego, odpokutujemy, zostaniemy ochrzczeni przez

zanurzenie dla odpuszczenia grzechów, otrzymamy dar Ducha Âwi´tego i wytrwamy do

koƒca. „To jest jedyna droga i nie ma innej drogi ani innego imienia danego pod niebem,

poprzez które cz∏owiek mo˝e byç zbawiony w królestwie Boga. Taka jest nauka Chrystusa”

(2 Nefi 31:21). Wszyscy ludzie majà dar wolnej woli, która polega na wolnoÊci przyj´cia

lub odrzucenia ewangelii, nauczanej przez proroków i aposto∏ów. Osoby, które wybiorà

pos∏uszeƒstwo, b´dà b∏ogos∏awione, ale ci, którzy ignorujà, odrzucajà lub zniekszta∏cajà

ewangeli´, nie otrzymajà obiecanych b∏ogos∏awieƒstw Bo˝ych.

Kiedykolwiek ludzie zdecydujà si´ na lekcewa˝enie, niepos∏uszeƒstwo lub zniekszta∏cenie

jakiejÊ zasady czy obrz´du ewangelii, kiedykolwiek odrzucà proroków Pana lub nie

wytrwajà do koƒca, wówczas oddalajà si´ od Boga i zaczynajà ˝yç w duchowej ciemnoÊci.

W koƒcu prowadzi to do stanu, zwanego odst´pstwem. Kiedy odst´pstwo staje si´

powszechne, Bóg wycofuje upowa˝nienie kap∏aƒskie potrzebne do nauczania i sprawowania

obrz´dów ewangelii.

Historia biblijna odnotowuje wiele

przyk∏adów, kiedy Bóg przemawia∏ do

proroków, jak i wiele przyk∏adów

odst´pstwa. Bóg, aby zakoƒczyç ka˝dy

okres powszechnego odst´pstwa, okazuje

Swoim dzieciom mi∏oÊç, powo∏ujàc

kolejnego proroka i dajàc mu kap∏aƒskie

upowa˝nienie, aby przywróci∏ i na nowo

naucza∏ ewangelii Jezusa Chrystusa.

W gruncie rzeczy, prorok dzia∏a jako

gospodarz, który nadzoruje królestwo

Bo˝e tu, na Ziemi. Takie okresy, kierowane

przez prorocze upowa˝nienie, zwane sà dyspensacjami.

Bóg objawi∏ ewangeli´ Jezusa Chrystusa Adamowi i da∏ mu upowa˝nienie kap∏aƒskie.

Adam by∏ pierwszym prorokiem na Ziemi. Dzi´ki objawieniu, Adam dowiedzia∏ si´

o w∏aÊciwym zwiàzku ludzkoÊci z Bogiem Ojcem, Jego Synem Jezusem Chrystusem

i Duchem Âwi´tym, o ZadoÊçuczynieniu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz o

pierwszych zasadach i obrz´dach ewangelii. Adam i Ewa nauczali swoje dzieci tych prawd

i zach´cali je, aby pog∏´bia∏y wiar´ i ˝y∏y zgodnie z ewangelià we wszystkich przejawach

swojego ˝ycia. Po Adamie nadeszli inni prorocy, ale z biegiem czasu potomkowie Adama

odrzucili ewangeli´ i popadli w odst´pstwo, wybierajàc nieprawoÊç.

Tym samym rozpoczà∏ si´ cykl proroczych dyspensacji, które opisane sà w wi´kszej

cz´Êci Starego Testamentu. Ojciec Niebieski objawia∏ Swà ewangeli´ poprzez bezpoÊrednie

rozmowy z takimi prorokami, jak Noe, Abraham i Moj˝esz. Ka˝dego proroka powo∏ywa∏

Bóg, aby rozpoczà∏ nowà dyspensacj´ ewangelii. Ka˝dy z tych proroków otrzymywa∏ od

Boga upowa˝nienie kap∏aƒskie i objawiane mu by∏y wieczne prawdy. Niestety, w ka˝dej

dyspensacji ludzie w koƒcu wykorzystywali swà wolnà wol´ po to, by odrzuciç ewangeli´

i popaÊç w odst´pstwo.
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Prorocy

Uzgodnij, co nauczana przez ciebie osoba rozumie pod poj´ciem „prorok”. W wi´kszoÊci
kultur sà ludzie, którzy wierzà, ˝e Êwi´ci czy natchnieni ludzie otrzymujà od Boga pewnà form´
przewodnictwa i kierownictwa. Jednak˝e, zgodnie z przywróconà ewangelià, nie wszystkie
natchnione osoby sà prorokami Boga. WyjaÊnij dok∏adnie, ˝e Bóg ustanawia Swe królestwo
na Ziemi, powo∏ujàc proroka, by zapoczàtkowaç nowà dyspensacj´. Daje temu prorokowi
upowa˝nienie kap∏aƒskie. Wówczas prorok pomaga ludziom zrozumieç ich zwiàzek z Bogiem,
jak i uzyskaç ˝ycie wieczne dzi´ki ewangelii Jezusa Chrystusa.

Byç mo˝e zastanawiasz si´, jak istotna mo˝e byç wiedza o dyspensacjach dla ludzi, którzy nie
wywodzà si´ z chrzeÊcijaƒstwa lub wychowywani byli w innej kulturze. Jednak zobaczysz, ˝e
poprzez krótkà opowieÊç o dyspensacjach ewangelii pomo˝esz ludziom zrozumieç, ˝e Bóg kocha
Swoje dzieci i ˝e jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze.

Studiowanie pism Êwi´tych

Prorocy
Jakub 4:4, 6 Dzieje Apostolskie Ks. Amosa 3:7
Mosjasz 8:13–18 10:34–43

Dyspensacje
NiP 136:36–38 Moj˝esz 8:19–30 Guide to the Scriptures, 
Moj˝esz 5:4–12, 55–59 „Dispensation”

Ziemska s∏u˝ba Zbawiciela
Kilkaset lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa ludzie znowu popadli w odst´pstwo.

Kiedy jednak Zbawiciel rozpoczà∏ Swà s∏u˝b´ w ˝yciu Êmiertelnym, ponownie za∏o˝y∏

Swój KoÊció∏ na Ziemi.

Ojciec Niebieski wys∏a∏ Swego Syna na Ziemi´, aby zadoÊçuczyni∏ za grzechy ca∏ej

ludzkoÊci i przezwyci´˝y∏ Êmierç: „Albowiem tak Bóg umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Syna swego

jednorodzonego da∏, [...] aby Êwiat by∏ przez niego zbawiony” (Ew. Jana 3:16–17). Nasz

Ojciec Niebieski wys∏a∏ Swego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, by poprzez cierpienie wzià∏

na siebie grzechy wszystkich, którzy ˝yli na tej Ziemi, i przezwyci´˝y∏ Êmierç fizycznà.

Zbawiciel z∏o˝y∏ nieskoƒczonà zadoÊç czyniàcà ofiar´ po to, byÊmy mogli uzyskaç

wybaczenie naszych grzechów, wejÊç na Êcie˝k´, która poprowadzi nas do ˝ycia

wiecznego w obecnoÊci Boga i podà˝aç tà Êcie˝kà — jeÊli b´dziemy mieç wiar´ w

Jezusa, odpokutujemy, zostaniemy ochrzczeni, otrzymamy Ducha Âwi´tego i wytrwamy

do koƒca (zob. 2 Nefi 31:13–21).

Podczas Swej ziemskiej s∏u˝by

Zbawiciel naucza∏ ewangelii i

dokonywa∏ wielu cudów. Powo∏a∏

dwunastu m´˝czyzn, aby zostali

Jego Aposto∏ami i po∏o˝y∏

r´ce na ich g∏owy, aby daç

im upowa˝nienie kap∏aƒskie.

Zorganizowa∏ Swój KoÊció∏,

wype∏ni∏ proroctwo i zosta∏

odrzucony, i ukrzy˝owany. Lecz co wa˝niejsze — dokona∏ ZadoÊçuczynienia. Syn Bo˝y,

Pan Jezus Chrystus, wykona∏ wszystko to, po co wys∏a∏ Go Ojciec Niebieski.
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Przed Swà Êmiercià i Zmartwychwstaniem Zbawiciel nada∏ Aposto∏om upowa˝nienie

do nauczania Jego ewangelii, dokonywania obrz´dów niezb´dnych do zbawienia i

zak∏adania Jego KoÊcio∏a na Êwiecie.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zasady Wiary 1:5 Ew. ¸ukasza 6:13 List do Hebrajczyków 5:4
Ew. Mateusza 10:1–10 Ew. Jana 15:16

Wielkie Odst´pstwo
Po Êmierci Jezusa Chrystusa niegodziwi ludzie przeÊladowali Aposto∏ów i cz∏onków

KoÊcio∏a, zabijajàc wielu z nich. Wraz ze Êmiercià Aposto∏ów zabrane zosta∏y z Ziemi klucze

kap∏aƒstwa i upowa˝nienie kap∏aƒskie. Aposto∏owie zachowywali w czystoÊci doktryn´

ewangelii oraz zapewniali porzàdek i normy godnoÊci, dotyczàce cz∏onków KoÊcio∏a.

Bez Aposto∏ów z biegiem czasu doktryny zosta∏y zmienione. Wprowadzono te˝ bez

upowa˝nienia zmiany w organizacji KoÊcio∏a i obrz´dach kap∏aƒskich, takich jak chrzest

i nadawanie daru Ducha Âwi´tego.

Nie majàc objawienia i upowa˝nienia kap∏aƒskiego, ludzie polegali na w∏asnej màdroÊci

w interpretowaniu pism Êwi´tych oraz zasad i obrz´dów ewangelii Jezusa Chrystusa.

Nauczano fa∏szywych idei jako prawdy. Zagin´∏a du˝a cz´Êç wiedzy o prawdziwych

cechach i naturze Boga, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Âwi´tego. Doktryny takie

jak: wiara w Jezusa Chrystusa, odpokutowanie, chrzest i dar Ducha Âwi´tego zosta∏y

zniekszta∏cone lub zapomniane. Na Ziemi nie by∏o ju˝ tego upowa˝nienia kap∏aƒskiego,

jakie da∏ Aposto∏om Chrystus. To odst´pstwo w koƒcu doprowadzi∏o do powstania

wielu koÊcio∏ów.

Po wiekach duchowej ciemnoÊci, poszukujàcy prawdy m´˝czyêni i kobiety zacz´li

protestowaç przeciwko istniejàcym wówczas praktykom religijnym. Zauwa˝yli, ˝e wiele

doktryn i obrz´dów ewangelii zosta∏o zmienionych lub zagin´∏o. Szukali wi´kszego

duchowego Êwiat∏a i wielu mówi∏o o potrzebie przywrócenia prawdy. Jednak˝e nie

twierdzili, ˝e Bóg powo∏a∏ ich, by byli prorokami. Raczej starali si´ zreformowaç nauki i

praktyki, które wed∏ug nich by∏y zmienione lub zniekszta∏cone. Ich wysi∏ki doprowadzi∏y

do zorganizowania wielu koÊcio∏ów protestanckich. Skutkiem reformacji by∏o po∏o˝enie

wi´kszego nacisku na wolnoÊç religijnà, co ostatecznie otworzy∏o drog´ Przywróceniu.

Aposto∏owie Zbawiciela przepowiedzieli to powszechne odst´pstwo. Przepowiedzieli te˝,

˝e ponownie na Ziemi przywrócona zostanie ewangelia Jezusa Chrystusa i Jego KoÊció∏.

Studiowanie pism Êwi´tych

1 Nefi 13 Dzieje Apostolskie 20:28–30 Guide to the Scriptures, „Apostasy”
2 Nefi 26:20–21 List do Galacjan 1:6–9 Oddani wierze, „Odst´pstwo“, 
2 Nefi 28 II List do Tesaloniczan 2:1–12 str. 92–93
4 Nefi 1:27 (JST, wersety 2, 3, 7–9) Our Search for Happiness, str. 23–32
NiP 86:1–3 I List do Tymoteusza 4:1–3 Jesus the Christ, rozdzia∏ 40,
Ew. Mateusza 24:9–11 II List do Tymoteusza 4:3–4 „The Long Night of Apostasy”
Ew. Marka 12:1–9 II List Piotra 2:1–2
Dzieje Apostolskie 3:19–21 Ks. Amosa 8:11–12



Notatki

Lekcja 1: 
Przywrócenie

3 Studiuj i nauczaj

36

Wielkie Odst´pstwo

Zainteresowani muszà zrozumieç, ˝e powszechne odst´pstwo nastàpi∏o po Êmierci Jezusa
Chrystusa i Jego Aposto∏ów. JeÊli nie by∏oby odst´pstwa, nie by∏oby potrzeby Przywrócenia.
Tak jak diament, le˝àcy na czarnym aksamicie wydaje si´ bardziej okaza∏y, tak Przywrócenie jawi
si´ w ogromnym kontraÊcie w stosunku do czarnego t∏a Wielkiego Odst´pstwa. Zgodnie z
przewodnictwem Ducha nauczaj zainteresowanych na temat Wielkiego Odst´pstwa, dostosowujàc
si´ do ich poziomu, potrzeb i okolicznoÊci. Twoim celem jest pomóc im zrozumieç potrzeb´
Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kluczowe punkty
• KoÊció∏ Jezusa Chrystusa zbudowany jest na fundamencie aposto∏ów i proroków (zob. List

do Efezjan 2:19–20; 4:11–14). Przywódcy ci posiadajà boskie upowa˝nienie kap∏aƒskie.
Dzi´ki objawieniom kierujà sprawami KoÊcio∏a. Zachowujà czystoÊç doktrynalnà, zatwierdzajà
udzielanie obrz´dów oraz powo∏ujà innych m´˝czyzn i nadajà im upowa˝nienie kap∏aƒskie.

• Ludzie odrzucili i zabili Jezusa Chrystusa i Aposto∏ów (zob. Ew. Mateusza 24:9; 1 Nefi
11:32–34; 2 Nefi 27:5). Wraz ze Êmiercià Aposto∏ów zabrane zosta∏o z KoÊcio∏a upowa˝nienie
kap∏aƒskie. Skutkiem tego by∏ brak upowa˝nienia do nadawania Ducha Âwi´tego czy
dokonywania innych obrz´dów niezb´dnych dla zbawienia. Usta∏y objawienia, a doktryna
zosta∏a zniekszta∏cona.

• Wiele konfliktów na temat doktryny powsta∏o jeszcze przed Êmiercià Aposto∏ów. Imperium
Rzymskie, które z poczàtku przeÊladowa∏o chrzeÊcijan, póêniej przyj´∏o chrzeÊcijaƒstwo.
Wa˝ne kwestie religijne rozstrzygano przez narady. Rozprawiano na temat prostych doktryn
i obrz´dów, których naucza∏ Zbawiciel, aby zmieniç je i dostosowaç do Êwieckiej filozofii
(zob. Ks. Izajasza 24:5). Ingerowano w pisma Êwi´te, usuwajàc z nich jasne i cenne doktryny
(1 Nefi 13:26–40). Stworzono creda, czyli wyznania wiary, w oparciu o fa∏szywe i zmienione
doktryny (zob. Józef Smith — Historia 1:19). Niektórzy ludzie, kierujàc si´ dumà, dà˝yli do
posiadania du˝ych wp∏ywów (zob. III List Jana 1:9–10). Ludzie przyj´li te fa∏szywe idee i
szanowali fa∏szywych nauczycieli, którzy zamiast boskiej prawdy nauczali przyjemnych doktryn
(zob. II List do Tymoteusza 4:3–4).

• W miar´ up∏ywu lat wielu ludzi szczerze wierzy∏o w fa∏szywe creda i doktryny. Oddawali
czeÊç Bogu zgodnie ze Êwiat∏em, jakie posiadali i otrzymywali odpowiedzi na swe modlitwy.
Lecz mimo to sà „powstrzymywani od prawdy, tylko dlatego, ˝e nie wiedzà, gdzie jà znaleêç”
(NiP 123:12).

• Zatem potrzebne by∏o przywrócenie, a nie reformacja. Upowa˝nienie kap∏aƒskie nie trwa∏o
ju˝ w nieprzerwanej linii sukcesji od Aposto∏a Piotra. S∏owo „zreformowaç” oznacza zmieniç
coÊ, co ju˝ istnia∏o; „przywróciç” — to wskrzesiç do ˝ycia coÊ w jego pierwotnej postaci.
Dlatego te˝ przywrócenie za poÊrednictwem boskich pos∏aƒców upowa˝nienia kap∏aƒskiego
by∏o jedynym mo˝liwym sposobem przezwyci´˝enia Wielkiego Odst´pstwa.

Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez Józefa Smitha
Kiedy nadesz∏y sprzyjajàce warunki, Ojciec Niebieski jeszcze raz z mi∏oÊcià zwróci∏ si´

do Swoich dzieci. Na proroka powo∏a∏ m∏odego m´˝czyzn´, który nazywa∏ si´ Józef Smith.

Poprzez niego przywrócono na Ziemi´ pe∏ni´ ewangelii Jezusa Chrystusa.

Józef Smith ˝y∏ w Stanach Zjednoczonych, które w owych czasach by∏y prawdopodobnie

jedynym krajem, jaki cieszy∏ si´ wolnoÊcià religijnà. Na wschodzie Stanów Zjednoczonych

by∏ to czas wielkiego podekscytowania religijnego. Cz∏onkowie jego rodziny byli g∏´boko

religijnymi ludêmi i nieustannie poszukiwali prawdy. Jednak˝e wielu duchownych

twierdzi∏o, ˝e posiada prawdziwà ewangeli´. Józef pragnà∏ „[wiedzieç], która z wszystkich

sekt ma racj´” (Józef Smith — Historia 1:18). Wed∏ug Biblii jest „jeden Pan, jedna wiara,
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jeden chrzest” (List do Efezjan 4:5). Józef chodzi∏ do ró˝nych koÊcio∏ów, ale nadal nie

wiedzia∏, do którego z nich powinien przystàpiç. Póêniej napisa∏:

„Lecz tak wielkie by∏o zamieszanie i walka pomi´dzy ró˝nymi wyznaniami, ˝e

niemo˝liwym by∏o dla kogoÊ tak m∏odego jak ja [...] osàdzenie w sposób pewny, kto ma

racj´, a kto si´ myli. [...] Podczas tej wojny na s∏owa i w tym zamieszaniu opinii, cz´sto

mówi∏em do siebie: Co robiç! Która pomi´dzy tymi wszelkimi stronami ma racj´, a mo˝e

wszyscy si´ mylà? Je˝eli któraÊ z nich ma s∏usznoÊç, to która, i jak mog´ si´ o tym

przekonaç?” (Józef Smith — Historia 1:8, 10).

Kiedy Józef szuka∏ prawdy wÊród ró˝nych wyznaƒ, zwróci∏ si´ o przewodnictwo do

Biblii. Przeczyta∏: „A jeÊli komu z was brak màdroÊci, niech prosi Boga, który wszystkich

obdarza ch´tnie i bez wypominania, a b´dzie mu dana” (List Jakuba 1:5). Pod wp∏ywem

tego fragmentu Józef zdecydowa∏, ˝e zapyta Boga o to, co powinien zrobiç. Wiosnà 1820

roku uda∏ si´ do pobliskiego lasku i ukl´knà∏ w modlitwie. Tak opisa∏ swoje doÊwiadczenie:

„Ujrza∏em s∏up Êwiat∏a dok∏adnie nad g∏owà przewy˝szajàcy blaskiem s∏oƒce, który

opuszcza∏ si´ stopniowo a˝ objà∏ mnie. [...] Kiedy Êwiat∏o pad∏o na mnie, ujrza∏em dwie

Postacie, których blask i chwa∏a by∏y nie do opisania, stojàce nade mnà w powietrzu.

Jedna z nich przemówi∏a do mnie nazywajàc mnie po imieniu i rzek∏a wskazujàc na drugà

postaç: ‚Oto Mój Umi∏owany Syn. S∏uchaj Go!’” (Józef Smith — Historia 1:16–17).

Podczas tej wizji Józefowi Smithowi ukaza∏ si´

Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus. Zbawiciel

powiedzia∏ Józefowi, by nie przyst´powa∏ do

˝adnego z koÊcio∏ów, poniewa˝ „wszystkie by∏y

w b∏´dzie” i „wszystkie ich wierzenia stanowià

haƒb´”. OÊwiadczy∏: „Serca ich dalekie sà od

s∏ów, jakie wypowiadajà ich wargi, ˝e podajà

przykazania ludzkie, które ubrali w szat´ Êwi´toÊci,

za nauki boskie, ale zaprzeczajà ich mocy” (Józef

Smith — Historia 1:19). Choç wielu dobrych ludzi

wierzy∏o w Chrystusa i stara∏o si´ zrozumieç Jego

ewangeli´ i nauczaç jej, nie mieli pe∏ni prawdy

czy upowa˝nienia kap∏aƒskiego, by chrzciç i

dokonywaç innych obrz´dów niezb´dnych do

zbawienia. Odziedziczyli stan odst´pstwa — tak

jak na ka˝de pokolenie wp∏ywa to, co pozostawiajà po sobie przodkowie — ∏àcznie ze

zmianami w doktrynach i takich obrz´dach, jak chrzest. Tak jak Bóg powo∏a∏ Adama,

Noego, Abrahama, Moj˝esza i innych proroków, tak te˝ powo∏a∏ Józefa Smitha, by zosta∏

prorokiem, poprzez którego zostanie przywrócona na Ziemi pe∏nia ewangelii.

Po ukazaniu si´ Ojca i Syna, do Józefa Smitha i jego towarzysza Oliwiera Cowdery’ego

wysy∏ani byli inni niebiaƒscy pos∏annicy czyli anio∏owie. Ukaza∏ si´ Jan Chrzciciel i nada∏

Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery’emu Kap∏aƒstwo Aarona, które daje upowa˝-

nienie do dokonywania obrz´du chrztu. Ukazali si´ Piotr, Jakub i Jan (trzej z pierwszych

Aposto∏ów Chrystusa) i nadali Kap∏aƒstwo Melchizedeka Józefowi Smithowi i Oliwierowi

Cowdery’emu, przywracajàc to samo upowa˝nienie, jakie w czasach staro˝ytnych Chrystus

nada∏ Aposto∏om. Kiedy Józef Smith mia∏ upowa˝nienie kap∏aƒskie, nakazano mu, by

ponownie zorganizowa∏ na Ziemi KoÊció∏ Jezusa Chrystusa. Poprzez niego Jezus Chrystus

powo∏a∏ dwunastu Aposto∏ów.

Czasy, w których ˝yjemy, opisane sà w Biblii jako dni ostatnie, dni ostateczne lub

dyspensacja pe∏ni czasów. Jest to okres poprzedzajàcy Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa.

Jest to ostatnia dyspensacja. To dlatego nazwa KoÊcio∏a brzmi: KoÊció∏ Jezusa Chrystusa

Âwi´tych w Dniach Ostatnich.
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Dzisiejszym KoÊcio∏em kieruje ˝yjàcy prorok. Ten prorok, Prezydent KoÊcio∏a Jezusa

Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, jest upowa˝nionym nast´pcà Józefa Smitha. On

i obecni Aposto∏owie wywodzà swe upowa˝nienie w nieprzerwanym ∏aƒcuchu od Jezusa

Chrystusa, poprzez Józefa Smitha.

Naucz si´ na pami´ç Józef Smith — Historia 1:16–17

Naucz si´ na pami´ç opisu Józefa Smitha, w którym mówi o ukazaniu si´ Ojca i Syna (Józef Smith
— Historia 1:16–17) i zawsze bàdê gotów opisaç Pierwszà Wizj´ w∏asnymi s∏owami. Nie spiesz
si´, gdy o niej mówisz. Z∏ó˝ szczere Êwiadectwo, ˝e wiesz, i˝ jest ona prawdziwa. Nie wahaj si´,
wyjaÊniç, jak doszed∏eÊ do wiedzy o jej prawdziwoÊci. PoproÊ swojego koleg´, aby zrobi∏ to samo.

Z∏ó˝ Êwiadectwo

Wa˝nà cz´Êcià obowiàzków misjonarskich jest sk∏adanie Êwiadectwa o obecnym proroku i
prezydencie KoÊcio∏a.

Studiowanie pism Êwi´tych

2 Nefi 3 List do Efezjan 1:10 List Jakuba 1:5
NiP 112:30 List do Efezjan 4:5 Broszurka, Âwiadectwo Proroka Józefa Smitha

Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie
Nasz kochajàcy Ojciec Niebieski, wiedzàc, ˝e po

wiekach ciemnoÊci pozostanie zwàtpienie, niewiara

i dezinformacja, da∏ Êwiatu tom staro˝ytnych pism

Êwi´tych, porównywalny z Biblià, który zawiera

pe∏ni´ wiecznej ewangelii Jezusa Chrystusa. Ten

tom pism Êwi´tych dostarcza przekonujàcych

dowodów na to, ˝e Józef Smith jest prawdziwym

prorokiem Bo˝ym. Te zapisy to Ksi´ga Mormona:

Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie.

Niebiaƒski pos∏aniec o imieniu Moroni zapro-

wadzi∏ Józefa Smitha na wzgórze, gdzie przez

wieki le˝a∏y ukryte z∏ote p∏yty. Zawiera∏y one

zapiski proroków na temat post´powania Boga z

niektórymi mieszkaƒcami staro˝ytnych Ameryk.

Józef Smith przet∏umaczy∏ zawartoÊç tych p∏yt

dzi´ki mocy Bo˝ej. Prorocy z Ksi´gi Mormona

wiedzieli o misji Zbawiciela i nauczali Jego ewangelii. Chrystus, po Swoim Zmartwych-

wstaniu, ukaza∏ si´ tym ludziom. Naucza∏ ich Swojej ewangelii i ustanowi∏ KoÊció∏.

Ksi´ga Mormona dowodzi, ˝e „Bóg zsy∏a ludziom natchnienie i powo∏uje ich do swego

Êwi´tego dzie∏a w tej epoce i pokoleniu, jak czyni∏ to tak˝e dla dawnych pokoleƒ” (NiP

20:11). Aby dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa, dana osoba musi jà czytaç,

zastanawiaç si´ nad nià i modliç si´ na jej temat. Szczery poszukiwacz prawdy wkrótce

poczuje, ˝e Ksi´ga Mormona jest s∏owem Bo˝ym.

Czytanie, rozwa˝anie i modlenie si´ na temat Ksi´gi Mormona sà istotne dla trwa∏ego

nawrócenia si´. Ci, którzy zaczynajà czytaç Ksi´g´ Mormona po raz pierwszy, robià wa˝ny

krok w kierunku dowiedzenia si´, ˝e Józef Smith jest prorokiem Bo˝ym i ˝e na Ziemi

przywrócono prawdziwy KoÊció∏.
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Korzystaj z Ksi´gi Mormona, aby potwierdziç prawd´ o Przywróceniu

Poni˝ej podany jest przyk∏ad tego, co mo˝esz powiedzieç, gdy chcesz zaprezentowaç Ksi´g´
Mormona:

„Bóg kocha Swoje dzieci, dlatego zapewni∏ przekonujàcy sposób potwierdzenia tego, o czym
mówimy. Jest to Ksi´ga Mormona. Czy móg∏byÊ przeczytaç dwa ostatnie akapity przedmowy
do ksi´gi?”

Starannie wyjaÊnij znaczenie ka˝dego terminu w tych dwóch akapitach i poproÊ zainteresowanego,
by zobowiàza∏ si´ do przeczytania cz´Êci Ksi´gi Mormona i zastosowania zasad opisanych w tych
dwóch akapitach.

Kiedy przedstawiasz danej osobie Ksi´g´ Mormona, pomocnym jest pokazanie egzemplarza ksi´gi,
krótkie przejrzenie jej zawartoÊci i podzielenie si´ jednym lub dwoma fragmentami, które majà
dla ciebie osobistà wartoÊç lub mogà mieç znaczenie dla tej osoby.

Studiowanie pism Êwi´tych

Strona tytu∏owa Ksi´gi Mormona NiP 1:17–23 Józef Smith — Historia 1:27–64
Przedmowa do Ksi´gi Mormona, NiP 20:5–12

akapity 1–7

Módl si´, by poznaç prawd´ poprzez Ducha Âwi´tego
To przes∏anie o Przywróceniu albo jest prawdà,

albo nià nie jest. O tym, czy jest ono prawdà,

mo˝emy dowiedzieç si´ dzi´ki Duchowi Âwi´temu,

jak obiecano to w ksi´dze Moroniego 10:3–5. Po

przeczytaniu i zastanowieniu si´ nad przes∏aniem

Ksi´gi Mormona ka˝dy, kto pragnie poznaç prawd´,

musi zapytaç w modlitwie naszego Ojca

Niebieskiego w imi´ Jezusa Chrystusa, czy jest

ono prawdà. Aby to uczyniç, zwracamy si´ do

naszego Ojca Niebieskiego. Dzi´kujemy Mu za

nasze b∏ogos∏awieƒstwa i pytamy, czy przes∏anie

Ksi´gi Mormona jest prawdziwe. Nikt nie mo˝e

poznaç duchowych prawd bez modlitwy.

W odpowiedzi na nasze modlitwy Duch Âwi´ty b´dzie nas naucza∏ poprzez nasze

uczucia i myÊli. Uczucia, które pochodzà od Ducha Âwi´tego, sà silne, ale zazwyczaj sà

te˝ delikatne i ciche. Kiedy zaczynamy czuç, ˝e prawdà jest to, czego si´ uczymy,

zapragniemy dowiedzieç si´ wszystkiego na temat Przywrócenia.

Wiedza o prawdziwoÊci Ksi´gi Mormona prowadzi do wiedzy o tym, ˝e Józef Smith

zosta∏ powo∏any na proroka i ˝e poprzez niego przywrócono ewangeli´ Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

• Zwróç si´ do naszego Ojca
Niebieskiego („Nasz Ojcze
w Niebie...”).

• Wyraê uczucia swego serca
(wdzi´cznoÊç, pytania, proÊby
o potwierdzenie, ˝e Ksi´ga
Mormona jest prawdziwa itd.).

• Zakoƒcz („W imi´ Jezusa
Chrystusa, amen”).

Modlitwa

Choç modlitwa odgrywa du˝à rol´ w wielu religiach i kulturach, rzadko traktuje si´ jà jako
obustronnà komunikacj´ pomi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem. Pomó˝ nauczanym osobom zrozumieç,
˝e w modlitwie mogà wyraziç uczucia swego serca. Zademonstruj, jak si´ modlisz, podczas
rozpocz´cia i zakoƒczenia lekcji. U˝ywaj prostego j´zyka, ˝eby zainteresowani równie˝ mogli go
u˝yç podczas modlitwy. Pomó˝ im zrozumieç, ˝e nasz Ojciec Niebieski odpowie na ich modlitwy
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Studiowanie pism Êwi´tych

Alma 5:45–46 Ew. Jana 14:26 Przedmowa do Ksi´gi Mormona,
NiP 8:2–3 akapity 8–9.

Zaproszenie do chrztu

Podczas tej czy jakiejkolwiek innej lekcji nie zawahaj si´, by zaprosiç nauczane osoby, aby
przyj´∏y chrzest i zosta∏y konfirmowane.

Aby przygotowaç na to zaproszenie, cz´sto sk∏adaj Êwiadectwo o wa˝noÊci tego, by wszyscy
ludzie zostali ochrzczeni dzi´ki upowa˝nieniu kap∏aƒskiemu, by uzyskali odpuszczenie grzechów,
i o wspania∏ym darze Ducha Âwi´tego. Mo˝esz powiedzieç: „Czy postàpisz zgodnie z przyk∏adem
Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony, kiedy Pan odpowie na twoje modlitwy i poczujesz, ˝e
to przes∏anie jest prawdziwe?”

Zaproszenie do chrztu i konfirmacji powinno byç konkretne i proste: „Czy postàpisz zgodnie
z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony przez kogoÊ, kto ma upowa˝nienie
kap∏aƒstwa Boga? Przygotujemy nabo˝eƒstwo chrztu na (data). Czy przygotujesz si´, by przyjàç
chrzest tego dnia?”

zapewne poprzez uczucia w ich sercu i myÊli. JeÊli sà szczerzy i naprawd´ chcà wiedzieç, czy
Bóg tam jest, On im odpowie. PoproÊ osob´ b´dàcà g∏owà domu, aby kl´czàc ofiarowa∏a
modlitw´ na koniec lekcji.
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Notatki
Cz´Êç ta zawiera pomys∏y, z których mo˝esz skorzystaç podczas przygotowywania
i przedstawienia tej lekcji. Kiedy b´dziesz decydowaç, jak wykorzystaç te pomys∏y,
z modlitwà post´puj wedle wskazówek Ducha. Dodaj wybrane pomys∏y do swojego
planu lekcji. Pami´taj, ˝e te pomys∏y sà tylko propozycjami — nie wymaganiami —
które majà pomóc ci w zaspokojeniu potrzeb nauczanych przez ciebie osób.

Plan skróconej lekcji (3–5 minut)
Ewangelia Jezusa Chrystusa, po wiekach nieobecnoÊci, zosta∏a
przywrócona na Ziemi´ przez naszego kochajàcego Ojca Niebieskiego za
poÊrednictwem ˝yjàcego proroka. Ksi´ga Mormona jest tego dowodem.
Mo˝esz trzymaç jà w swoich r´kach. Mo˝esz jà czytaç, zastanawiaç si´,
w jaki sposób przes∏anie tej ksi´gi mo˝e udoskonaliç twe ˝ycie oraz
modliç si´, by si´ przekonaç, ˝e to przes∏anie jest s∏owem Bo˝ym.

• Bóg jest naszym kochajàcym Ojcem Niebieskim

• Ewangelia b∏ogos∏awi rodziny

• Ojciec Niebieski objawia Swà ewangeli´ w ka˝dej dyspensacji

• Ziemska s∏u˝ba Zbawiciela

• Wielkie Odst´pstwo

• Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez Józefa Smitha

• Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie

• Módl si´, by poznaç prawd´ poprzez Ducha Âwi´tego

Zobowiàzania:

• Czy b´dziesz czytaç i modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga
Mormona jest s∏owem Bo˝ym?

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith by∏
prorokiem?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan Êredniej d∏ugoÊci lekcji (10–15 minut)
Nasze przes∏anie jest niezwyk∏e i proste. Bóg jest naszym Ojcem. My
jesteÊmy Jego dzieçmi. JesteÊmy cz´Êcià Jego rodziny. On kocha nas.
Od poczàtku istnienia Êwiata post´powa∏ zgodnie z pewnym wzorem
mi∏oÊci i troski. Wiele razy przepe∏niony mi∏oÊcià objawia∏ ewangeli´
Jezusa Chrystusa, aby Jego dzieci mog∏y dowiedzieç si´, jak do Niego
powróciç. Objawia∏ jà takim prorokom, jak Adam, Noe, Abraham i Moj˝esz.
Jednak ludzie wielokrotnie odrzucali ewangeli´. Dwa tysiàce lat temu sam
Jezus Chrystus naucza∏ ewangelii i ustanowi∏ Swój KoÊció∏. Niewiarygodne
jest to, ˝e ludzie odrzucili nawet Jezusa. Kiedykolwiek ludzie lekcewa˝à
lub zniekszta∏cajà prawdziwe doktryny i obrz´dy, Bóg wycofuje swoje
upowa˝nienie do zarzàdzania KoÊcio∏em.

Zapraszamy ciebie i wszystkich ludzi, byÊ doda∏ te nauki do prawd, które
ju˝ sobie cenisz. Zastanów si´ nad naszym dowodem na to, ˝e nasz
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Ojciec Niebieski i Jego Syn, Jezus Chrystus, ponownie zwrócili si´ z
mi∏oÊcià do dzieci Bo˝ych i objawili prorokowi pe∏ni´ ewangelii. Ten
prorok nazywa∏ si´ Józef Smith. Dowód tej wspania∏ej prawdy znajduje
si´ w ksi´dze — Ksi´dze Mormona — którà mo˝esz czytaç, zastanawiaç
si´ nad nià i modliç si´ na jej temat. JeÊli modlisz si´ ze szczeroÊcià w
sercu, z prawdziwym zamiarem i wiarà w Chrystusa, Bóg powie ci dzi´ki
mocy Ducha Âwi´tego, ˝e jest ona prawdziwa.

Zobowiàzania:

• Czy b´dziesz czytaç i modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga
Mormona jest s∏owem Bo˝ym?

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith by∏
prorokiem?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan pe∏nej lekcji (30–45 minut)
• Bóg jest naszym kochajàcym Ojcem Niebieskim

– JesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi (zob. Dzieje Apostolskie 17:29).

– Bóg nas kocha i pomo˝e nam w podj´ciu dobrych decyzji.

– Dzi´ki Jezusowi Chrystusowi mo˝emy ponownie ˝yç z Bogiem
(zob. Ew. Jana 3:16–17).

• Ewangelia b∏ogos∏awi rodziny

– Ewangelia Jezusa Chrystusa pomaga rodzinom w rozwijaniu
silniejszych relacji.

– Rodziny sà wyÊwi´cone przez Boga; sà najwa˝niejszymi jednostkami
spo∏ecznymi w ˝yciu doczesnym i w wiecznoÊci (zob. NiP 49:15–16).

– Rodzina jest najlepszym miejscem do nauczania, uczenia si´ i
stosowania zasad ewangelii (zob. NiP 68:25; I Ks. Moj˝eszowa
18:19; V Ks. Moj˝eszowa 6:7).

– Rodzina mo˝e byç miejscem bezpieczeƒstwa, pokoju i radoÊci.

• Ojciec Niebieski objawia Swà ewangeli´ w ka˝dej dyspensacji

– Bóg powo∏uje proroków, by nauczali Jego ewangelii (zob.
Ks. Amosa 3:7).

– Odst´pstwo oznacza odrzucenie proroków i ewangelii.

– Dyspensacja to czas, kiedy prorocy nauczajà ewangelii.
WczeÊniejsze dyspensacje zakoƒczy∏y si´ odst´pstwem (zob.
NiP 136:36–38).

– Adam, Noe, Abraham, Moj˝esz i wszyscy inni staro˝ytni prorocy
nauczali ewangelii (zob. Moj˝esz 5:4–12).
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• Ziemska s∏u˝ba Zbawiciela

– Syn Bo˝y przywróci∏ ewangeli´ i naucza∏ jej. Dokonywa∏ wielu
cudów (zob. Guide to the Scriptures, „Miracle”, 165).

– Powo∏a∏ Aposto∏ów i da∏ im upowa˝nienie kap∏aƒskie, by g∏osili
ewangeli´ i dokonywali obrz´dów niezb´dnych do zbawienia, takich
jak chrzest (zob. Ew. Jana 15:16).

– Chrystus ustanowi∏ Swój KoÊció∏.

– Chrystus zosta∏ ukrzy˝owany, a Jego Aposto∏owie odrzuceni i zabici
(zob. Ew. Mateusza 27:35; Ew. Marka 15:25).

– Chrystus dokona∏ ZadoÊçuczynienia (zob. Guide to the Scriptures,
„Atone, Atonement”, 22–23).

• Wielkie Odst´pstwo

– Bez objawienia, g∏oszonego poprzez proroka, ludzie popadajà
w duchowà ciemnoÊç (zob. Ks. Amosa 8:11–12).

– Prorocy i Aposto∏owie przepowiedzieli Wielkie Odst´pstwo
(zob. II List do Tesaloniczan 2:1–3).

• Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez Józefa Smitha

– Józef szuka∏ prawdy (zob. Józef Smith — Historia 1:8–10).

– Bóg i Jezus Chrystus ukazali si´ Józefowi Smithowi (zob. Józef
Smith — Historia 1:16–17).

– Józef Smith, zosta∏ powo∏any na proroka tej ostatniej dyspensacji,
podobnie jak prorocy we wczeÊniejszych dyspensacjach.

– Bóg przywróci∏ pe∏ni´ ewangelii poprzez Józefa Smitha (zob.
NiP 35:17; 135:3).

– Inni pos∏aƒcy z niebios przywrócili kap∏aƒstwo i tym samym
zorganizowano KoÊció∏ Chrystusa (zob. NiP 13; 27:12).

– ˚yjàcy prorok kieruje dzisiejszym KoÊcio∏em.

• Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie

– Ksi´ga Mormona jest przekonujàcym dowodem na to, ˝e Józef
Smith by∏ prorokiem.

– Józef przet∏umaczy∏ p∏yty dzi´ki mocy Bo˝ej (zob. Przedmowa
do Ksi´gi Mormona, akapit 5).

– Ksi´ga Mormona udowadnia, ˝e Bóg daje natchnienie prorokom
w naszych dniach, tak jak robi∏ to w ka˝dej dyspensacji (zob.
NiP 20:5–12).

– Ksi´ga Mormona zawiera pe∏ni´ ewangelii Jezusa Chrystusa
(zob. NiP 20:8–9).

• Módl si´, by poznaç prawd´ poprzez Ducha Âwi´tego

– Mo˝esz dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa (zob.
Moroni 10:3–5; Przedmowa do Ksi´gi Mormona, akapity 1, 8–9).
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– Duch Âwi´ty b´dzie nauczaç ci´ poprzez twe myÊli i uczucia
(zob. NiP 8:2–3).

Zobowiàzania:

• Czy b´dziesz czytaç i modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Ksi´ga
Mormona jest s∏owem Bo˝ym?

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith by∏
prorokiem?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Pytania po nauczaniu
• Jakie masz pytania na temat tego, czego nauczaliÊmy?

• O co zapyta∏byÊ proroka, gdyby ˝y∏ na Ziemi w dzisiejszych czasach?

• Czy uwa˝asz, ˝e Bóg wys∏uchuje twoich modlitw? Dlaczego?

• Czy chcia∏byÊ dowiedzieç si´, czy Ksi´ga Mormona jest prawdziwa? Dlaczego?

S∏owa kluczowe
• Dyspensacja: Czas, kiedy Pan ma na Ziemi co najmniej jednego upowa˝nionego

s∏ug´, który dzier˝y klucze Êwi´tego kap∏aƒstwa. Nowe dyspensacje ewangelii,
obok Jezusa Chrystusa, rozpoczynali tacy prorocy jak: Adam, Noe, Abraham,
Moj˝esz i Józef Smith. Kiedy Pan wprowadza dyspensacj´, ewangelia objawiana
jest od nowa po to, by ludzie nie musieli opieraç si´ na przesz∏ych dyspensacjach,
by szukaç wiedzy o planie zbawienia. Dyspensacja, zapoczàtkowana przez Józefa
Smitha, znana jest jako „dyspensacja pe∏ni czasów”.

• Kap∏aƒstwo: Upowa˝nienie i moc, którà Bóg daje cz∏owiekowi, by dzia∏a∏ w imi´
Jezusa Chrystusa we wszystkim, co niezb´dne jest do zbawienia ludzkoÊci.

• Objawienie: Porozumiewanie si´ Boga z Jego dzieçmi na Ziemi. Objawienie
mo˝e przyjÊç dzi´ki Âwiat∏u Chrystusa i Duchowi Âwi´temu poprzez natchnienie,
wizje, sny czy ukazanie si´ anio∏ów. Objawienie daje przewodnictwo, które mo˝e
doprowadziç wiernych do wiecznego zbawienia w królestwie celestialnym. Pan
objawia Swe dzie∏o prorokom i potwierdza wierzàcym, ˝e objawienia dane
prorokom sà prawdziwe (zob. Ks. Amosa 3:7). Dajàc objawienia, Pan zapewnia
indywidualne przewodnictwo ka˝demu cz∏owiekowi, który chce tego i który ma
wiar´, odpokutowuje i jest pos∏uszny ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Odkupiciel: Jezus Chrystus jest wspania∏ym Odkupicielem ludzkoÊci, poniewa˝
dzi´ki ZadoÊçuczynieniu zap∏aci∏ On cen´ za grzechy ludzkoÊci i umo˝liwi∏
zmartwychwstanie wszystkim ludziom. Odkupiç oznacza oswobodziç, wykupiç
lub wybawiç czyli uwolniç osob´ z niewoli zap∏aty. S∏owo „odkupienie” odnosi si´
do ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa i wyzwolenia z grzechu. ZadoÊçuczynienie
Jezusa wybawia ca∏à ludzkoÊç od Êmierci fizycznej. Dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu
czyli cierpieniu w Getsemane i na krzy˝u, a tak˝e Jego Zmartwychwstaniu, osoby,
które majà wiar´ w Niego i odpokutujà, sà odkupione od Êmierci duchowej.

• Odst´pstwo: Odwrócenie si´ od prawdy pojedynczych osób, KoÊcio∏a lub ca∏ego
narodu. Oznacza ono bunt przeciwko upowa˝nieniu i odrzucenie proroków. Oznaki
odst´pstwa to: przekraczanie praw Bo˝ych, zmiana obrz´dów ewangelii oraz
∏amanie przymierzy (zob. Ks. Izajasz 24:5).
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• Prorok: M´˝czyzna, który zosta∏ powo∏any przez Boga i przemawia w Jego imieniu.
Prorok, jako pos∏aniec Bo˝y, otrzymuje upowa˝nienie kap∏aƒskie, przykazania,
proroctwa i objawienia od Boga. Jest odpowiedzialny za przekazanie ludzkoÊci
woli Bo˝ej, wiedzy o Jego prawdziwym charakterze oraz interpretacj´ Jego
post´powania z ludêmi. Prorok pot´pia grzech i przepowiada, jakie b´dà jego
konsekwencje. Jest kaznodziejà prawoÊci. Czasami prorok mo˝e mieç natchnienie,
by dla korzyÊci ludzkoÊci przepowiedzieç przysz∏oÊç. Jednak˝e jego g∏ównym
obowiàzkiem jest sk∏adanie Êwiadectwa o Chrystusie.

• Przywrócenie: Przywróciç, oznacza powróciç do wczeÊniejszego stanu czyli
wznowiç. Przywrócenie, w poj´ciu Âwi´tych w Dniach Ostatnich, oznacza, ˝e
prawdziwy KoÊció∏ Jezusa Chrystusa, który zaginà∏ w czasach odst´pstwa, zosta∏
przywrócony do pierwotnego stanu, takiego, jaki zorganizowa∏ Jezus Chrystus.
W przeciwieƒstwie do reformacji Przywrócenie dokona∏o si´ dzi´ki upowa˝nieniu
danemu poprzez objawienie.

• Reformator: Zreformowaç, oznacza zmieniç coÊ w celu udoskonalenia. Termin
„reformatorzy” odnosi si´ do tych m´˝czyzn i kobiet (takich jak Marcin Luter, Jan
Kalwin, William Tyndale i John Wycliffe), którzy zaprotestowali przeciwko praktykom
w istniejàcym koÊciele, które, w ich mniemaniu, musia∏y byç zreformowane.

• Wolna wola: Umiej´tnoÊç i przywilej dany od Boga, by ludzie sami dokonywali
wyborów i sami dzia∏ali.

Inne terminy, które mogà wymagaç dalszego wyjaÊnienia osobom nauczanym

• Aposto∏

• Biblia

• Dar Ducha Âwi´tego

• Ewangelia

• Grzech

• Modlitwa

• Obrz´dy niezb´dne do
zbawienia

• Pisma Êwi´te

• Pos∏uszeƒstwo i
niepos∏uszeƒstwo
przykazaniom

• Powrót do ˝ycia w
Jego obecnoÊci

• Wytrwaç do koƒca

• Zarzàdzanie

• Zbawiciel

Reformatorzy i przywódcy Êwiatowych religii

Poni˝ej znajdujà si´ dodatkowe informacje, z których nale˝y
skorzystaç tylko wtedy, gdy b´dzie to potrzebne.
John Wycliffe: Urodzi∏ si´ w XIV wieku w Anglii. Nauczyciel teologii
na Uniwersytecie Oxford. Naucza∏, ˝e koÊció∏ katolicki nie posiada
kluczy kap∏aƒskich, ˝e Âwi´ta Eucharystia (czyli sakrament) nie jest
prawdziwym cia∏em Chrystusa i ˝e koÊció∏ nie powinien sprawowaç
w∏adzy politycznej nad ludêmi. Przet∏umaczy∏ Bibli´ na j´zyk angielski.
Zmar∏ 31 grudnia 1384 r.

Marcin Luter: Urodzi∏ si´ 10 listopada 1483 r. w Niemczech. Studiowa∏
na Uniwersytetach w Erfurcie i Wittenberdze. Przybi∏ 95 tez do drzwi
katedry w buncie przeciwko wielu ówczesnym naukom koÊcio∏a
rzymsko–katolickiego, ∏àcznie z praktykà odpustów czyli p∏acenia
za wybaczenie grzechów. Zmar∏ 18 lutego 1546 roku.

William Tyndale: Urodzi∏ si´ w Walii w 1494 roku. Studiowa∏ na
Uniwersytetach Oxford i Cambridge. Przet∏umaczy∏ Nowy Testament
na j´zyk angielski. Udost´pni∏ pisma Êwi´te zwyk∏ym ludziom, aby
ujawniç fa∏szywe doktryny i korupcj´ przywódców religijnych. Zosta∏
stracony 6 paêdziernika 1536 r.
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Jan Kalwin: Urodzi∏ si´ 10 lipca 1509 r. we Francji. Studiowa∏ w Pary˝u,
by zostaç ksi´dzem. G∏ówny przywódca ruchu reformacyjnego w
koÊciele katolickim. Wi´kszoÊç swego ˝ycia sp´dzi∏ w Szwajcarii.
Naucza∏, ˝e ludzie ze swej natury sà zepsuci i ˝e jedynie ∏aska Bo˝a
mo˝e ich zbawiç. Spisa∏ wiele komentarzy do Biblii. Zmar∏ 27 maja
1564 r.

Wi´cej informacji na temat reformatorów znajduje si´ w nast´pujàcych
materia∏ach biblioteczki misjonarskiej: James E. Talmage, Jesus the
Christ, 692–703; M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, 26–32.

Podobnie jak Êwiat chrzeÊcijaƒski zosta∏ pob∏ogos∏awiony odwagà i
wizjà reformatorów, tak i wiele narodów i kultur by∏o b∏ogos∏awionych
dzi´ki tym, którzy otrzymali t´ czàstk´, „co [Bóg] uwa˝a, ˝e powinni
otrzymaç” (Alma 29:8). Nauki przywódców innych religii pomog∏y
wielu ludziom staç si´ istotami bardziej cywilizowanymi i etycznymi.

Budda (Gotama): Urodzi∏ si´ w Nepalu w 563 r. p.n.e., jako syn króla
hinduskiego. Przejmowa∏ si´ cierpieniem, jakie widzia∏ wokó∏ siebie.
Uciek∏ z luksusowego pa∏acu swego ojca, wyrzek∏ si´ Êwiata i ˝y∏
w ubóstwie. Szukajàc oÊwiecenia, odkry∏ coÊ, co nazwa∏ „Êcie˝kà
wyzwolenia”. Twierdzi∏, i˝ osiàgnà∏ Nirwan´ — stan nieÊwiadomoÊci
istnienia troski, bólu i rzeczywistoÊci zewn´trznej. Zosta∏ nauczycielem
spo∏ecznoÊci mnichów.

Konfucjusz: Urodzony w 551 r. p.n.e. Osierocony w dzieciƒstwie.
Pierwszy zawodowy nauczyciel Chin. Najwi´kszy myÊliciel chiƒski,
zajmujàcy si´ kwestiami moralnymi i spo∏ecznymi. Niewiele mówi∏
o istotach duchowych czy boskich mocach. Wierzy∏, ˝e niebiosa
powierzy∏y mu Êwi´tà misj´, jako obroƒcy dobra i prawoÊci.

Mahomet: Urodzony w 570 r. n.e. w Mekce. Osierocony w dzieciƒstwie.
˚y∏ w biedzie. Zdoby∏ opini´ zaufanego cz∏owieka, niosàcego pokój.
O˝eni∏ si´ w wieku 25 lat. W 610 r. modli∏ si´ i medytowa∏ na Górze
Hira. Powiedzia∏, ˝e ukaza∏ mu si´ anio∏ Gabriel i przekaza∏ przes∏anie
od Allaha (Boga). Twierdzi∏, ˝e rozmawia∏ z Bogiem poprzez Gabriela
od 620 do 632 roku. Przekazane wiadomoÊci, które recytowa∏ swoim
uczniom, spisane zosta∏y póêniej w postaci Koranu, Êwi´tej ksi´gi islamu.
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Notatki

Plan zbawienia

Twój cel

Kiedy nauczasz, przygotuj swoich zainteresowanych, aby sprostali wymogom dotyczàcym chrztu,
które podane sà w Naukach i Przymierzach 20:37 oraz w pytaniach wywiadu poprzedzajàcego
chrzest. Najlepiej to osiàgnàç, kiedy poprosi si´ zainteresowanych, aby przyj´li i wype∏nili
zobowiàzania, wymienione poni˝ej.

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest
• Czy wierzysz, ˝e Bóg jest naszym Wiecznym Ojcem?

• Czy wierzysz, ˝e Jezus Chrystus jest Synem Bo˝ym, Zbawicielem i Odkupicielem Êwiata?

• Czy jesteÊ gotów zachowywaç dzieƒ Sabatu Êwi´tym, ∏àcznie z przyjmowaniem co tydzieƒ
sakramentu i s∏u˝eniem innym cz∏onkom?

Zobowiàzania
• Czy b´dziesz modliç si´ o to, czy prawdà jest to, czego nauczamy?

• Czy odpokutujesz za swoje grzechy?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy postàpisz zgodnie z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony dnia (data)?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Pomaganie innym, by dowiedzieli si´ o Jezusie Chrystusie

Misjonarze majà Êwiadczyç o Jezusie Chrystusie i zapraszajà wszystkich, aby przyszli do Niego,
by mogli byç zbawieni. Przekazanie okreÊlonych wiadomoÊci o Zbawicielu jest wa˝ne dla tych,
którzy wiedzà niewiele lub nie wiedzà nic na Jego temat. Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno
Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie w swym zamierzeniu ma pomóc wszystkim ludziom dowiedzieç
si´, ˝e „Jezus jest Chrystusem [...], objawiajàcym si´ wszystkim narodom” (strona tytu∏owa
Ksi´gi Mormona). Jednym z najskuteczniejszych sposobów nauczania i Êwiadczenia o Zbawicielu
jest wspólne czytanie fragmentów z Ksi´gi Mormona. Pomocne te˝ mogà byç fragmenty z innych
pism Êwi´tych.



Notatki

Lekcja 2: 
Plan zbawienia

3 Studiuj i nauczaj

48

Zastanów si´ nad poni˝szymi sugestiami. Fragmenty mo˝na wykorzystaç jako cz´Êç tej lub innej
lekcji albo jako lekcj´ samà w sobie. Kiedy ta forma nauczania oka˝e si´ pomocna, wykorzystuj
jà kilkakrotnie przed i po chrzcie i konfirmacji.

Strona tytu∏owa 
i przedmowa WyjaÊnij cel ksi´gi w przyst´pny sposób.

1 Nefi 10–11 Lehi i Nefi Êwiadczà o Zbawicielu.

1 Nefi 19 Nefi przytacza proroctwa na temat s∏u˝by i ZadoÊçuczynienia Zbawiciela.

2 Nefi 2 Lehi Êwiadczy o Zbawicielu jako Odkupicielu.

2 Nefi 9 Jakub Êwiadczy o ZadoÊçuczynieniu.

2 Nefi 31–33 Nefi naucza doktryny Chrystusa.

Enos Enos doÊwiadcza mocy ZadoÊçuczynienia.

Mosjasz 2–5 Król Beniamin naucza o Chrystusie.

Mosjasz 12–16 Abinadi oddaje swe ˝ycie, Êwiadczàc o Jezusie Chrystusie.

Alma 5, 7 Alma Êwiadczy o Zbawicielu.

Alma 17–22 Lamanici otrzymujà Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie.

Alma 34 Amulek Êwiadczy o ZadoÊçuczynieniu.

Alma 36 Alma doÊwiadcza mocy ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Alma 40–42 Alma Êwiadczy o Zmartwychwstaniu i ZadoÊçuczynieniu.

Helaman 5 Nefi i Lehi sà narz´dziami w r´kach Boga i Êwiadczà o Zbawicielu.

3 Nefi 9–10 Zbawiciel zaprasza ludzi, aby przystàpili do Niego.

3 Nefi 11–18 Zbawiciel naucza Nefitów o Ojcu i Jego doktrynie.

3 Nefi 27 Zbawiciel naucza Swojej ewangelii.

Eter 3 Brat Jereda widzi Zbawiciela.

Eter 12 Eter i Moroni Êwiadczà o Zbawicielu i mocy ZadoÊçuczynienia.

Moroni 7–8 Mormon naucza o czystej mi∏oÊci Chrystusa i Jego ZadoÊçuczynieniu.

Moroni 10 Moroni zaprasza wszystkich, aby przystàpili do Chrystusa i stawali 
si´ w Nim doskonali.

„˚yjàcy Chrystus” Prorocy i aposto∏owie Êwiadczà o Zbawicielu.

˚ycie przedziemskie: cel i plan Boga przygotowany dla nas
Wielu ludzi zastanawia si´: „Skàd pochodzimy? Dlaczego tu jesteÊmy? Dokàd

zmierzamy?” Plan zbawienia daje nam odpowiedzi na te pytania.

Bóg jest Ojcem naszych duchów. JesteÊmy, w dos∏ownym sensie, Jego dzieçmi i On

kocha nas. Zanim urodziliÊmy si´ na Ziemi, ˝yliÊmy jako duchowe dzieci naszego Ojca

w Niebie. Jednak˝e nie byliÊmy tacy, jak nasz Ojciec Niebieski, ani nie mogliÊmy si´

nawet staç podobnymi do Niego i cieszyç si´ wszystkimi b∏ogos∏awieƒstwami, którymi

On si´ cieszy, nie doÊwiadczywszy ˝ycia w ÊmiertelnoÊci obdarzeni cia∏em fizycznym.

Ostatecznym celem Boga — Jego dzie∏em i chwa∏à — jest umo˝liwienie ka˝demu z nas

radowania si´ wszystkimi Jego b∏ogos∏awieƒstwami. Dla osiàgni´cia Swego celu stworzy∏

doskona∏y plan szcz´Êcia. Zanim przyszliÊmy na Ziemi´, zrozumieliÊmy i przyj´liÊmy ten

plan. W pismach Êwi´tych plan Bo˝y nazywany jest planem mi∏osierdzia, planem szcz´Êcia,

planem odkupienia i planem zbawienia.
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Jezus Chrystus stanowi centralny punkt odniesienia w planie Boga. Poprzez ZadoÊç-

uczynienie Jezus Chrystus wype∏ni∏ zamiar Ojca i umo˝liwi∏ ka˝demu z nas radowanie

si´ nieÊmiertelnoÊcià i ˝yciem wiecznym. Szatan, czyli diabe∏, jest wrogiem planu Boga.

Wolna wola, czyli zdolnoÊç do wybierania, jest jednym z najwspanialszych darów Boga

dla Jego dzieci. Nasz wieczny post´p zale˝y od tego, jak korzystamy z tego daru. Musimy

wybraç, czy b´dziemy naÊladowaç Jezusa Chrystusa, czy Szatana.

Podczas ˝ycia na Ziemi jesteÊmy fizycznie oddzieleni od Boga, ale On chce, aby ka˝de

z Jego dzieci odnalaz∏o pokój w tym ˝yciu i pe∏ni´ radoÊci w Jego obecnoÊci w ˝yciu

nast´pnym. Chce, abyÊmy stali si´ podobni do Niego.

Studiowanie pism Êwi´tych

Dzieci Bo˝e Cel Boga
NiP 93:29 List do Hebrajczyków 12:9 Moj˝esz 1:39 Ew. Jana 17:3
Dzieje Apostolskie 17:29

˚ycie przedziemskie
NiP 138:53–56 Abraham 3:22–26 Guide to the Scriptures,
Moj˝esz 3:5 Ks. Jeremiasza 1:5 „Premortal Life”

Stworzenie
Jezus Chrystus, pod kierownictwem Ojca, stworzy∏ Ziemi´ jako miejsce naszego ˝ycia

i zdobywania doÊwiadczeƒ. Aby robiç post´py i staç si´ podobnym do Boga, ka˝dy z nas

musia∏ posiadaç cia∏o i poddaç si´ sprawdzianowi w czasie próby na Ziemi. Kiedy jesteÊmy

na Ziemi, nie przebywamy fizycznie w obecnoÊci Boga. Nie pami´tamy naszego przed-

ziemskiego ˝ycia. W tej kwestii musimy raczej opieraç si´ na wierze, ni˝ na wzroku.

Studiowanie pism Êwi´tych

1 Nefi 17:36 Moj˝esz 2:1 JST, Ew. Jana 1:1–3
Alma 30:44 Moj˝esz 6:63 II List do Koryntian 5:6–7
NiP 88:41–47 Abraham 3:24–25

Wolna wola i Upadek Adama i Ewy
Adam i Ewa byli pierwszymi dzieçmi Boga, które przysz∏y na Ziemi´. Bóg stworzy∏

Adama i Ew´ i umieÊci∏ ich w Ogrodzie Eden. Adam i Ewa zostali stworzeni na

podobieƒstwo Boga, majàc pow∏ok´ z cia∏a i koÊci. Adam i Ewa przebywajàc w ogrodzie,

nadal byli w obecnoÊci Boga i mogli ˝yç na zawsze. ˚yli w stanie niewinnoÊci, a Bóg

zaspokaja∏ ich potrzeby.

W Ogrodzie Eden Bóg da∏ Adamowi i Ewie wolnà wol´. Nakaza∏ im, by nie jedli

zakazanego owocu, czyli owocu z drzewa wiadomoÊci dobrego i z∏ego. Przestrzeganie

tego przykazania polega∏o na tym, ˝e mogli pozostaç w ogrodzie, ale nie mieli mo˝liwoÊci

robienia post´pów, poprzez doÊwiadczanie przeciwnoÊci w ˝yciu Êmiertelnym. Nie mogliby

zaznaç radoÊci, poniewa˝ nie doÊwiadczaliby smutku i bólu.

Szatan kusi∏ Adama i Ew´, by zjedli zakazany owoc, a oni zdecydowali si´ to uczyniç.

Nale˝a∏o to do planu Boga. Z powodu tego wyboru zostali wyp´dzeni z ogrodu i sprzed

fizycznej obecnoÊci Boga. Wydarzenie to nazywane jest Upadkiem. Oddzielenie od Boga

to Êmierç duchowa. Adam i Ewa stali si´ Êmiertelni — podlegali Êmierci fizycznej czyli
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oddzieleniu cia∏a i ducha. Teraz mogli doÊwiadczaç chorób i wszelkiego rodzaju cierpieƒ.

Posiadali moralnà wolnà wol´ czyli zdolnoÊç do wybierania pomi´dzy dobrem a z∏em.

Tym samym mogli uczyç si´ i robiç post´py. Mogli te˝ dokonywaç z∏ych wyborów i

grzeszyç. Poza tym, mogli teraz mieç dzieci po to, by reszta duchowych dzieci Boga mog∏a

przyjÊç na Ziemi´, mieç cia∏o fizyczne i poddaç si´ sprawdzianowi. Tylko w ten sposób

dzieci Boga mogà robiç post´py i staç si´ takimi jak On.

Nauczanie o Upadku

Kiedy po raz pierwszy nauczasz tej doktryny, nie ucz wszystkiego, co wiesz na ten temat. W
bardzo prosty sposób wyjaÊnij, ˝e Bóg wybra∏ dwoje Swoich dzieci, Adama i Ew´, aby stali si´
pierwszymi ziemskimi rodzicami. Po tym, jak przekroczyli prawo, podlegali zarówno grzechowi,
jak i Êmierci. Sami nie mogliby powróciç do ˝ycia z Ojcem Niebieskim. Pan przemówi∏ do Adama
i naucza∏ go o planie zbawienia i odkupieniu dzi´ki Panu Jezusowi Chrystusowi. Post´pujàc
zgodnie z tym planem, Adam i jego rodzina mogli radowaç si´ w tym ˝yciu i powróciç do ˝ycia
z Bogiem (zob. Alma 18:36; 22:12–14).

Studiowanie pism Êwi´tych

W ogrodzie
2 Nefi 2 Moj˝esz 3:15–17 I Ks. Moj˝eszowa 1:26–31
Moj˝esz 2:26–31 Moj˝esz 5:11 I Ks. Moj˝eszowa 2:15–17

Upadek
2 Nefi 2:25 Moj˝esz 4 I Ks. Moj˝eszowa 3
Alma 12:22–34 Moj˝esz 5:10–12

Nasze ˝ycie na Ziemi
˚ycie na Ziemi to mo˝liwoÊç i b∏ogos∏awieƒstwo. Naszym celem w tym ˝yciu jest

znalezienie radoÊci i przygotowanie si´ do powrotu do obecnoÊci Boga. ˚ycie Êmiertelne

to stan, w którym podlegamy zarówno Êmierci fizycznej, jak i duchowej. Bóg ma doskona∏à,

pe∏nà chwa∏y, nieÊmiertelnà pow∏ok´ z cia∏a i koÊci. Aby staç si´ podobnym do Boga i

wróciç do Jego obecnoÊci, my równie˝ musimy mieç doskona∏à, nieÊmiertelnà pow∏ok´

z cia∏a i koÊci. Jednak z powodu Upadku Adama i Ewy ka˝da osoba na Ziemi ma

niedoskona∏e, Êmiertelne cia∏o i w koƒcu umrze. Gdyby nie by∏o Zbawiciela Jezusa

Chrystusa, Êmierç by∏aby koƒcem wszelkiej nadziei na przysz∏e ˝ycie z Ojcem Niebieskim.

Grzech, wraz ze Êmiercià fizycznà, jest g∏ównà przeszkodà na drodze, by staç si´

podobnymi do naszego Ojca w Niebie i powrotu do Jego obecnoÊci. W warunkach

ÊmiertelnoÊci cz´sto ulegamy pokusom, ∏amiemy przykazania Bo˝e i grzeszymy. W czasie

˝ycia na Ziemi ka˝dy z nas pope∏nia b∏´dy. I choç czasami mo˝e wydawaç si´, ˝e jest

odwrotnie, grzech zawsze prowadzi do nieszcz´Êcia. Grzech powoduje poczucie winy i

wstydu. Z powodu grzechów nie mo˝emy powróciç do Ojca Niebieskiego, by z Nim ˝yç,

dopóki najpierw nie uzyskamy wybaczenia i nie zostaniemy oczyszczeni.

Kiedy ˝yjemy w ÊmiertelnoÊci, mamy doÊwiadczenia, które przynoszà nam szcz´Êcie.

Mamy te˝ takie, które przynoszà ból i smutek, a niektóre powodowane sà grzesznym

zachowaniem innych ludzi. DoÊwiadczenia te dajà nam mo˝liwoÊç uczenia si´ i wzrastania,

odró˝nienia dobra od z∏a oraz dokonywania wyborów. Bóg nak∏ania nas, byÊmy czynili

dobro; Szatan kusi, byÊmy pope∏niali grzechy. Tak jak w przypadku Êmierci fizycznej,

tak i tu nie moglibyÊmy sami przezwyci´˝yç skutków grzechu. BylibyÊmy bezradni bez

ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Próba czyli czas egzaminu
2 Nefi 2:21 Alma 12:21–24 Abraham 3:25–26
2 Nefi 9:27 Alma 34:31–35
Mosjasz 3:19 Alma 42:2–10

Wybór
2 Nefi 2:26–29 Dla wzmocnienia m∏odzie˝y,
Ks. Jozuego 24:15 „Wolna wola i odpowiedzialnoÊç”

Dobro i z∏o
Moroni 7:12–19

Grzech
List do Rzymian 3:23 I List Jana 1:8–10 I List Jana 3:4

Nic, co nieczyste, nie mo˝e przebywaç z Bogiem
1 Nefi 10:20–21 3 Nefi 27:19 Moj˝esz 6:57
Alma 41:10–11

ZadoÊçuczynienie
Przed zorganizowaniem Êwiata nasz Ojciec Niebieski

wybra∏ Jezusa Chrystusa, by by∏ naszym Zbawicielem i

Odkupicielem. ZadoÊç czyniàca ofiara Jezusa Chrystusa

umo˝liwi∏a nam przezwyci´˝enie skutków Upadku.

Wszyscy prorocy od poczàtku Êwiata Êwiadczyli o Jezusie

Chrystusie jako naszym Odkupicielu.

Wszyscy doÊwiadczymy Êmierci fizycznej, ale Jezus

Chrystus zniós∏ przeszkod´, jakà stanowi∏a dla nas Êmierç

fizyczna. Kiedy zmar∏ na krzy˝u, Jego duch oddzieli∏

si´ od cia∏a. Trzeciego dnia Jego duch i cia∏o ponownie

po∏àczy∏y si´ na wiecznoÊç, by ju˝ nigdy si´ nie

rozdzieliç. Ukaza∏ si´ wielu ludziom, pokazujàc im, ˝e

ma nieÊmiertelnà pow∏ok´ z cia∏a i koÊci. Ponowne po∏àczenie cia∏a i ducha nazywa si´

zmartwychwstaniem i jest darem obiecanym ka˝demu z nas. Dzi´ki Zmartwychwstaniu

Jezusa Chrystusa wszyscy zmartwychwstaniemy, bez wzgl´du na to, czy w tym ˝yciu

czyniliÊmy dobro, czy z∏o. B´dziemy mieli doskona∏à, nieÊmiertelnà pow∏ok´ z cia∏a i koÊci,

która ju˝ nigdy nie b´dzie poddawaç si´ chorobie, bólowi czy Êmierci. Zmartwychwstanie

umo˝liwia powrót do obecnoÊci Boga, by zostaç osàdzonym, ale nie gwarantuje tego, ˝e

b´dziemy mogli ˝yç w Jego obecnoÊci. Aby uzyskaç to b∏ogos∏awieƒstwo, musimy tak˝e

byç oczyszczeni z grzechu.

Bóg wys∏a∏ Swojego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pokonaç przeszkod´,

jakà stanowi grzech i Êmierç fizyczna. Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci za Upadek Adama

i Ewy, ale jesteÊmy odpowiedzialni za w∏asne grzechy. Bóg nie mo˝e patrzeç na grzech

z najmniejszym przyzwoleniem, a grzech powstrzymuje nas od ˝ycia w Jego obecnoÊci.

Jedynie dzi´ki ∏asce i mi∏osierdziu Zbawiciela, mo˝emy byç wolni od grzechu, przez co

b´dziemy mogli ponownie ˝yç z Bogiem. Jest to mo˝liwe, jeÊli b´dziemy mieç wiar´ w

Jezusa Chrystusa, odpokutujemy, przyjmiemy chrzest, otrzymamy dar Ducha Âwi´tego

i wytrwamy do koƒca.
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Chrystus poniós∏ kar´ za nasze grzechy, aby wype∏niç plan zbawienia. Jedynie On móg∏

to uczyniç. Zosta∏ do tego powo∏any i przygotowany w ˝yciu przedziemskim. By∏ On

w dos∏ownym sensie Synem Boga w ciele. By∏ bez grzechu i ca∏kowicie pos∏uszny Ojcu.

Choç by∏ kuszony, nigdy nie uleg∏ pokusie. Kiedy Ojciec poprosi∏ Swojego Umi∏owanego

Syna, aby zap∏aci∏ za grzechy Êwiata, Jezus by∏ przygotowany i gotowy to uczyniç.

ZadoÊçuczynienie oznacza Jego cierpienie w Ogrodzie Getsemane, jak i cierpienie i Êmierç

na krzy˝u, a zakoƒczy∏o si´ Jego Zmartwychwstaniem. Poprzez cierpienie, które przekracza

naszà zdolnoÊç pojmowania — tak wielkie, ˝e krwawi∏ z ka˝dego poru i pyta∏, czy jest

mo˝liwe zdj´cie z Niego tego ci´˝aru — podporzàdkowa∏ si´ woli Ojca, dajàc najwy˝szy

wyraz mi∏oÊci do Ojca i do nas. Triumf Jezusa Chrystusa nad Êmiercià duchowà, odniesiony

dzi´ki Jego cierpieniu oraz triumf nad Êmiercià fizycznà, pokonanà w Zmartwychwstaniu,

nazywa si´ ZadoÊçuczynieniem.

Chrystus obiecuje wybaczyç nam nasze grzechy pod warunkiem, ˝e przyjmiemy Go,

pog∏´biajàc wiar´ w Niego, odpokutowujàc, przyjmujàc chrzest przez zanurzenie i na∏o˝enie

ràk dla nadania daru Ducha Âwi´tego oraz starajàc si´ wiernie przestrzegaç Jego przykazaƒ

do koƒca naszego ˝ycia. Poprzez ciàg∏y proces pokuty mo˝emy uzyskaç wybaczenie i

byç oczyszczonymi z grzechów dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego. Zdj´ty zostanie ci´˝ar winy

i wstydu i poprzez Jezusa Chrystusa staniemy si´ godni powrotu do Boga.

Kiedy polegamy na ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa, pomaga On nam przetrwaç

nasze próby, choroby i ból. Mo˝e wype∏niç nas radoÊç, pokój i zaznamy pociechy.

Wszystko to, co jest w tym ˝yciu niesprawiedliwe, mo˝e staç si´ prawe dzi´ki

ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Jednak˝e Jezus, ponoszàc kar´ za nasze grzechy, nie zdejmuje z nas osobistej odpowie-

dzialnoÊci. Musimy pokazaç, ˝e przyjmujemy Go i ˝e b´dziemy post´powaç wedle Jego

przykazaƒ. Jedynie dzi´ki darowi ZadoÊçuczynienia mo˝emy powróciç do ˝ycia z Bogiem.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zmartwychwstanie
2 Nefi 9:6–7 NiP 88:27–32 I List do Koryntian 41–42
Alma 11:42–45 Ew. ¸ukasza 24:1–10, 36–39 Guide to the Scriptures, „Death, 
Alma 40:23 I List do Koryntian 15:20–23 Physical”, „Death, Spiritual”, 
Helaman 14:15–19 JST, I List do Koryntian 15:40 „Resurrection”

ZadoÊçuczynienie
2 Nefi 2:6–8 NiP 19:15–19 I List Jana 1:7
Alma 7:11–13 NiP 45:3–5 Guide to the Scriptures, 
Alma 34:8–10 Ew. Jana 3:16–17 „Atone, Atonement”

Ewangelia — droga
2 Nefi 9:1–24 Alma 11:40 3 Nefi 27
2 Nefi 31 3 Nefi 11:31–41 Moroni 7:27–28

Âwiat duchów
Mimo ˝e Chrystus przezwyci´˝y∏ Êmierç fizycznà, wszyscy ludzie muszà umrzeç,

poniewa˝ Êmierç jest cz´Êcià procesu, dzi´ki któremu zostaniemy przemienieni z istot

Êmiertelnych w nieÊmiertelne. Gdy umieramy, nasze duchy idà do Êwiata duchów.

Âmierç nie zmienia naszej osobowoÊci czy naszego pragnienia dobra lub z∏a. Ci, którzy

zdecydowali si´ w tym ˝yciu byç pos∏uszni Bogu, ˝yjà w stanie szcz´Êcia, pokoju, wolni
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od problemów i zmartwieƒ. Ci, którzy zdecydowali si´ w tym ˝yciu nie byç pos∏uszni

Bogu i nie odpokutowali, sà nieszcz´Êliwi. W Êwiecie duchów ewangeli´ g∏osi si´ tym,

którzy nie byli jej pos∏uszni lub nie mieli mo˝liwoÊci us∏yszenia o niej podczas ˝ycia na

Ziemi. Pozostajemy w Êwiecie duchów do chwili zmartwychwstania.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zmar∏ym g∏osi si´ ewangeli´
NiP 138 I List Piotra 3:19–20 I List Piotra 4:6

Âmierç i Êwiat duchów
Alma 34:34 Alma 40:11–14 Ks. Kaznodziei Salomona 12:7

Zmartwychwstanie, sàd i nieÊmiertelnoÊç
Kiedy nasze cia∏a i duchy ponownie po∏àczà si´ podczas zmartwychwstania, staniemy

przed Bogiem, by byç osàdzeni. Doskonale b´dziemy pami´taç naszà prawoÊç i naszà

win´. JeÊli odpokutowaliÊmy, dostàpimy mi∏osierdzia. B´dziemy nagrodzeni wed∏ug

naszych uczynków i pragnieƒ.

Dzi´ki zmartwychwstaniu wszyscy ludzie stanà si´ nieÊmiertelni, tzn. b´dà ˝yç na

zawsze. NieÊmiertelnoÊç to bezp∏atny dar dla wszystkich ludzi, bez wzgl´du na to, czy byli

prawi, czy niegodziwi. Jednak˝e ˝ycie wieczne nie jest tym samym co nieÊmiertelnoÊç.

˚ycie wieczne jest darem Boga dla tych, którzy pos∏uszni sà Jego ewangelii. Jest to

najwy˝szy stan, jaki mo˝emy osiàgnàç. Osiàgnà go ci, którzy wolni sà od grzechu i

cierpienia dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Chrystusa. Jest to wyniesienie, które oznacza ˝ycie

z Bogiem na zawsze, na ∏onie wiecznych rodzin. Jest to poznanie Boga i Jezusa Chrystusa

oraz doÊwiadczenie takiego ˝ycia, jakim Oni si´ cieszà.

Zmartwychwstanie i reinkarnacja

Niektórzy ludzie mogà myliç doktryn´ zmartwychwstania z poj´ciem reinkarnacji. Idea reinkarnacji
obejmuje ponowne narodzenie si´ na Êwiecie w innym ciele i jest fa∏szywà doktrynà. Doktryna
zmartwychwstania dotyczy otrzymania wiecznej nagrody, którà jest nieÊmiertelna pow∏oka z
cia∏a i koÊci. Jest to prawdziwa doktryna. Upewnij si´, ˝e nauczane osoby dobrze rozumiejà
doktryn´ zmartwychwstania.

Królestwa chwa∏y
Podczas naszego doczesnego ˝ycia dokonujemy wyborów w kwestii dobra i z∏a. Bóg

nagradza nas zgodnie z naszymi uczynkami i pragnieniami. Poniewa˝ Bóg nagradza

ka˝dego wedle uczynków pope∏nionych w ciele, istniejà ró˝ne królestwa chwa∏y, do których

mo˝emy byç przydzieleni po Sàdzie. Osoby, które odpokutowa∏y za swe grzechy, przyj´∏y

obrz´dy ewangelii i dotrzymujà zwiàzanych z nimi przymierzy, b´dà oczyszczone poprzez

ZadoÊçuczynienie Chrystusa. Osiàgnà wyniesienie w najwy˝szym królestwie, znanym

te˝ jako królestwo celestialne. B´dà ˝yç w obecnoÊci Boga, upodobnià si´ do Niego i

otrzymajà pe∏ni´ radoÊci. B´dà ˝yç na wiecznoÊç razem z cz∏onkami rodziny, którzy si´

do tego kwalifikujà. W pismach Êwi´tych królestwo to porównane jest do chwa∏y czy

blasku s∏oƒca.
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ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa umo˝liwia zbawienie

� � �
˚ycie

przedziemskie ˚ycie ziemskie Âwiat duchów Królestwo telestialne

Zmartwychwsta-
nie i sàd

Âmierç
fizyczna

Wiara w Jezusa
Chrystusa
Pokuta
Chrzest
Dar Ducha Âwi´tego
Wytrwanie do koƒca

Stworzenie
i Upadek

Królestwo terrestrialne
Królestwo celestialne

Plan zbawienia

Ludzie, którzy nie przyjmà pe∏ni ewangelii Jezusa Chrystusa, ale których ˝ycie by∏o

szlachetne, otrzymajà miejsce w królestwie terrestialnym. Królestwo to porównane jest

do chwa∏y ksi´˝yca.

Ci, którzy trwali w swych grzechach i nie odpokutowali w tym ˝yciu, otrzymajà swà

nagrod´ w najni˝szym królestwie, które zwane jest królestwem telestialnym. Królestwo

to porównane jest do chwa∏y gwiazd.

Studiowanie pism Êwi´tych

Zmartwychwstanie i Przywrócenie
2 Nefi 9:14–15 Jakub 6:8–9 Alma 42:13–15, 22–23

Sàd
2 Nefi 28:23 Alma 5:15–21 NiP 132:12; 137:9
Mosjasz 3:23–25 Alma 12:12–14 Ew. Jana 5:22

Królestwa chwa∏y
3 Nefi 28:10 NiP 137 I List do Koryntian 15:41–42
NiP 76: Wprowadzenie Ew. Mateusza 5:48
NiP 76 JST, I List do Koryntian 15:40

˚ycie wieczne
2 Nefi 31:17–21 NiP 45:8 Ew. Jana 3:16
NiP 14:7 NiP 93:19 Ew. Jana 17:3
NiP 29:43–44

Zaproszenie do chrztu

Zaproszenie do chrztu i konfirmacji powinno byç konkretne i proste. „Czy postàpisz zgodnie
z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony przez kogoÊ, kto ma upowa˝nienie
kap∏aƒstwa Boga? Przygotujemy nabo˝eƒstwo chrztu na (data). Czy przygotujesz si´, by przyjàç
chrzest tego dnia?”
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Notatki
Cz´Êç ta zawiera pomys∏y, z których mo˝esz skorzystaç podczas przygotowywania i
przedstawienia tej lekcji. Post´puj z modlitwà wedle wskazówek Ducha, kiedy b´dziesz
decydowaç, jak wykorzystaç te pomys∏y. Dodaj wybrane pomys∏y do swojego planu
lekcji. Pami´taj, ˝e te pomys∏y sà tylko propozycjami — nie wymaganiami — które
majà pomóc w zaspokojeniu potrzeb nauczanych przez ciebie osób.

Plan skróconej lekcji (3–5 minut)
Plan zbawienia uczy nas, skàd przyszliÊmy, dlaczego jesteÊmy tu na Ziemi
i dokàd udamy si´ po tym ˝yciu. Obejmuje na naszej mapie wiecznà podró˝
poprzez ˝ycie przedziemskie, ˝ycie Êmiertelne, Êmierç, zmartwychwstanie
i nasze ˝ycie w wiecznoÊci. Plan wyjaÊnia równie˝ to, co nasz kochajàcy
Ojciec w Niebie robi, by pomóc nam z powodzeniem ukoƒczyç t´ podró˝
tak, abyÊmy mogli powróciç do Jego obecnoÊci i upodobniç si´ do Niego.
Plan koncentruje si´ na misji i ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa,
których celem by∏o przezwyci´˝enie skutków Upadku i umo˝liwienie nam
˝ycia wiecznego. Prosimy, byÊ zastanowi∏ si´ nad tym przes∏aniem i
pomodli∏ si´ na jego temat.

• ˚ycie przedziemskie: cel i plan Boga przygotowany dla nas

• Stworzenie

• Wolna wola i Upadek Adama i Ewy

• Nasze ˝ycie na Ziemi

• ZadoÊçuczynienie

• Âwiat duchów

• Zmartwychwstanie, sàd i nieÊmiertelnoÊç

• Królestwa chwa∏y

Zobowiàzania

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, czy prawdà jest to, czego
nauczamy?

• Czy odpokutujesz za swoje grzechy?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy postàpisz zgodnie z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz
ochrzczony dnia (data)?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan Êredniej d∏ugoÊci lekcji (10–15 minut)
Nasze przes∏anie pomaga nam zrozumieç cel ˝ycia i to, kim jesteÊmy.
Daje nam nadziej´ i pomaga nam w odnalezieniu pokoju, radoÊci i szcz´Êcia.
Mówi nam, skàd przyszliÊmy, dlaczego jesteÊmy tu, na Ziemi, i dokàd
udamy si´ po tym ˝yciu. Bóg jest naszym Ojcem i kocha nas. JesteÊmy
Jego dzieçmi. Stanowimy cz´Êç Jego rodziny i przed narodzeniem si´ na
Ziemi mieszkaliÊmy z Nim. Przygotowa∏ On plan szcz´Êcia, który umo˝liwia
nam powrót przed Jego oblicze po tym ˝yciu. Nasz post´p zale˝y od tego,
w jaki sposób korzystamy z danej przez Boga wolnej woli, czyli mo˝liwoÊci
wyboru. Cz´Êç tego planu polega∏a na tym, ˝e Upadek Adama umo˝liwi∏
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nam przyjÊcie na Ziemi´, zdobycie cia∏ fizycznych, uzyskanie doÊwiadczeƒ
oraz za∏o˝enie w∏asnych rodzin. Jednak˝e Upadek przyniós∏ te˝ Êmierç
fizycznà, która jest oddzieleniem ducha od cia∏a, oraz Êmierç duchowà,
która jest oddzieleniem od Boga.

Jezus Chrystus jest najwa˝niejszy w planie Boga. ZadoÊç czyniàca ofiara
Chrystusa przezwyci´˝y∏a skutki zarówno Êmierci fizycznej, jak i duchowej.
Wszyscy zmartwychwstaniemy i b´dziemy ˝yç na zawsze, majàc
fizyczne cia∏a wolne od bólu i choroby. Chrystus sprawi∏ te˝, ˝e mo˝liwe
jest przezwyci´˝enie Êmierci duchowej. JeÊli b´dziemy ˝yç wed∏ug Jego
ewangelii, On w Swym mi∏osierdziu wybaczy nasze grzechy. Uzdrowi nas
i poczucie winy i wstydu ustàpi na rzecz pokoju i szcz´Êcia w tym ˝yciu.

Cz´Êç Bo˝ego planu mi∏osierdzia stanowi to, ˝e wszyscy doÊwiadczymy
Êmierci fizycznej. Nasze duchy oddzielà si´ od cia∏ i przez jakiÊ czas
b´dziemy ˝yç w Êwiecie duchów. Nast´pnie zmartwychwstaniemy, majàc
nieÊmiertelne cia∏a — b´dzie to wieczna jednoÊç cia∏a i ducha. B´dziemy
sàdzeni wed∏ug naszych uczynków i pragnieƒ. Osoby, które ˝y∏y wed∏ug
ewangelii, otrzymajà najwspanialszy dar naszego Ojca w Niebie — dar
˝ycia wiecznego w Jego obecnoÊci.

Nasz Ojciec Niebieski jeszcze raz zwróci∏ si´ do Swych dzieci, by objawiç
Swój plan szcz´Êcia. Dowiadujemy si´ o tym planie z Ksi´gi Mormona, którà
mo˝esz czytaç, zastanawiaç si´ nad jej treÊcià i modliç si´ na jej temat.
Zapraszamy ci´, byÊ poszed∏ z nami do koÊcio∏a i oddawa∏ czeÊç Bogu.

Zobowiàzania:

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, czy prawdà jest to, czego
nauczamy?

• Czy odpokutujesz za swoje grzechy?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy postàpisz zgodnie z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz
ochrzczony dnia (data)?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan pe∏nej lekcji (30–45 minut)
• ˚ycie przedziemskie: cel i plan Boga przygotowany dla nas

– Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim, a my jesteÊmy Jego dzieçmi
(zob. Dzieje Apostolskie 17:16–34; List do Hebrajczyków 12:9).

– Bóg przygotowa∏ plan dla naszego szcz´Êcia. Jezus Chrystus jest
najwa˝niejszà postacià w tym planie.

– Bo˝y plan szcz´Êcia umo˝liwia powrót do Jego obecnoÊci (zob.
Moj˝esz 1:39).

– Nasz wieczny post´p zale˝y od tego, jak wykorzystujemy naszà
wolnà wol´ (zob. 2 Nefi 2:27–29).

• Stworzenie

– Pod kierunkiem Ojca Niebieskiego Jezus Chrystus stworzy∏ Ziemi´
(zob. List do Hebrajczyków 1:1–3).
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• Wolna wola i Upadek Adama i Ewy

– Adam i Ewa zostali stworzeni na podobieƒstwo Boga (zob. I Ks.
Moj˝eszowà 1:26–27).

– W Ogrodzie Eden byli niewinni i ˝yli w obecnoÊci Boga.

– Jako ˝e spo˝yli zakazany owoc, zostali wyp´dzeni z ogrodu
(zob. Moj˝esz 4:19–31). Nazywa si´ to Upadkiem.

– Stali si´ Êmiertelni, mogli mieç dzieci i podlegali te˝ grzechowi
i Êmierci (zob. 2 Nefi 2:22–25; Moj˝esz 5:11).

• Nasze ˝ycie na Ziemi

– Naszym celem w ˝yciu jest odnalezienie trwa∏ego pokoju, radoÊci
i szcz´Êcia na ∏onie rodziny i przygotowanie si´ na powrót do ˝ycia
z Bogiem.

– PrzyszliÊmy na Ziemi´, aby zostaç wypróbowani (zob. Abraham
3:24–25).

– ZdobyliÊmy pow∏ok´ z cia∏a i koÊci, ale podlegamy Êmierci fizycznej.

– Bóg daje przykazania. JeÊli ich przestrzegamy, jesteÊmy b∏ogos∏awieni.
JeÊli jesteÊmy niepos∏uszni, grzeszymy i zmagamy si´ z
konsekwencjami grzechu.

– Za wszystkie grzechy musimy ponieÊç kar´ — albo sami, albo za
poÊrednictwem Chrystusa (zob. NiP 19:15–20).

– Dokonujemy wyborów i wszyscy pope∏niamy grzechy (zob. List do
Rzymian 3:23).

– Mamy doÊwiadczenia, które przynoszà nam szcz´Êcie, ale tak˝e
smutek.

– Bez Chrystusa nie mo˝emy przezwyci´˝yç ani Êmierci fizycznej,
ani duchowej.

• ZadoÊçuczynienie

– Poniewa˝ Jezus Chrystus przezwyci´˝y∏ Êmierç fizycznà, wszyscy
zmartwychwstaniemy (zob. Alma 11:41–43).

– Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Chrystusa mo˝emy byç oczyszczeni z
grzechu po to, byÊmy mogli powróciç do ˝ycia w obecnoÊci Boga
(zob. 2 Nefi 9:8–9).

– Chrystus wybaczy nasze grzechy, kiedy b´dziemy mieli wiar´ w
Niego, odpokutujemy, przyjmiemy chrzest i dar Ducha Âwi´tego
oraz wytrwamy do koƒca.

• Âwiat duchów

– Wszyscy ludzie muszà umrzeç.

– Gdy ludzie umierajà, duchy idà do Êwiata duchów.

– B´dziemy ˝yç albo w stanie nieszcz´Êcia, albo w stanie pokoju
i odpoczynku, w zale˝noÊci od tego, jak ˝yliÊmy w tym ˝yciu.

• Zmartwychwstanie, sàd i nieÊmiertelnoÊç

– Nasze duchy i cia∏a ponownie si´ po∏àczà podczas zmartwychwstania
(zob. Alma 11:42–45; 40:23).

– Staniemy przed obliczem Boga, aby byç przez Niego osàdzeni
wed∏ug naszych uczynków i pragnieƒ.
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– JeÊli odpokutujemy, dostàpimy mi∏osierdzia.

– ˚ycie wieczne jest darem Boga dla tych, którzy w pe∏ni pos∏uszni
sà ewangelii Jezusa Chrystusa (zob. NiP 14:7).

• Królestwa chwa∏y (zob. NiP 76; 137; I List do Koryntian 15:40–42).

– Otrzymamy nagrody zgodnie z naszymi uczynkami i pragnieniami
(zob. NiP 137:9).

– Ci, którzy przyjmujà ewangeli´ i odwa˝nie ˝yjà wed∏ug niej,
otrzymajà królestwo celestialne (zob. NiP 76:50–70).

– Szlachetni ludzie, „których zaÊlepi∏a przebieg∏oÊç ludzka” i którzy
„nie sà dzielni w Êwiadectwie Jezusa [Chrystusa]”, otrzymajà
królestwo terrestialne (zob. NiP 76:75, 79).

– Ci, którzy grzeszà i nie odpokutowujà, otrzymajà chwa∏´ telestialnà
po tym, jak b´dà cierpieç i zap∏acà za swe grzechy.

Zobowiàzania

• Czy b´dziesz modliç si´, by dowiedzieç si´, czy prawdà jest to,
czego nauczamy?

• Czy odpokutujesz za swoje grzechy?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy postàpisz zgodnie z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz
ochrzczony dnia (data)?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Pytania po nauczaniu
• Jakie masz pytania na temat tego, czego nauczaliÊmy?

• Co rozumiesz na temat planu Boga przygotowanego dla ciebie i twojej rodziny?

• Jak rozumiesz rol´ Jezusa Chrystusa na podstawie tego, czego nauczaliÊmy ci´?
Co to oznacza dla ciebie?

S∏owa kluczowe
Poni˝ej znajdujà si´ terminy, których zainteresowani cz´sto nie rozumiejà. Upewnij si´,
˝e wyjaÊni∏eÊ je w przyst´pny sposób i sprawdê, czy osoby nauczane rozumiejà je.

• NieÊmiertelnoÊç: Stan ˝ycia na zawsze po zmartwychwstaniu, nie podleganie
Êmierci fizycznej.

• Odkupienie: Oswobodzenie, wykupienie lub wybawienie, czyli uwolnienie osoby
z niewoli zap∏aty. Odkupienie dotyczy ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa i
wyzwolenia z grzechu. ZadoÊçuczynienie Jezusa wybawia ca∏à ludzkoÊç od Êmierci
fizycznej. Dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu, osoby, które majà wiar´ w Niego i które
odpokutujà, sà te˝ odkupione od Êmierci duchowej.

• Sàd: Bóg b´dzie nas sàdzi∏ poprzez Jezusa Chrystusa, by okreÊliç, którà
z wiecznych chwa∏ otrzymamy. Osàdzani b´dziemy na podstawie naszego
pos∏uszeƒstwa przykazaniom Bo˝ym, a tak˝e przyj´cia zadoÊç czyniàcej ofiary
Jezusa Chrystusa. Otrzymamy naszà wiecznà nagrod´ zale˝nie od tego, czy
nasze uczynki i pragnienia by∏y dobre, czy z∏e.
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• Âmierç duchowa: Oddzielenie od Boga i Jego wp∏ywu; umrzeç dla wszystkiego
co prawe. Âmierç duchowa pojawi∏a si´ na Êwiecie wraz z Upadkiem Adama
(zob. Alma 42:6–7). Istoty Êmiertelne majàce z∏e myÊli, wypowiadajàce z∏e s∏owa
i dokonujàce z∏ych uczynków, sà martwe duchowo, choç wcià˝ ˝yjà na Ziemi (zob.
2 Nefi 9:39). M´˝czyêni i kobiety mogà staç si´ wolni od grzechu i przezwyci´˝yç
Êmierç duchowà dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa i pos∏uszeƒstwu
zasadom i obrz´dom ewangelii.

• Âmierç fizyczna: Oddzielenie naszego ducha, który ˝yje wiecznie i nie mo˝e
umrzeç, od naszego cia∏a fizycznego.

• ÂmiertelnoÊç: Czas od narodzin do Êmierci fizycznej.

• Upadek (Adama i Ewy): Kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, stali si´
Êmiertelni — oznacza to, ˝e podlegali grzechowi i Êmierci. Adam sta∏ si´
„pierwszym stworzeniem” na Ziemi (Moj˝esz 3:7). Objawienie otrzymane w
dniach ostatnich wyjaÊnia, ˝e Upadek jest b∏ogos∏awieƒstwem i ˝e Adamowi
i Ewie nale˝y si´ szacunek jako pierwszym rodzicom ca∏ej ludzkoÊci.

• Wyniesienie: Wieczne ˝ycie w obecnoÊci Boga; stanie si´ takim, jak nasz Ojciec
w Niebie i ˝ycie w Jego obecnoÊci. To najwi´kszy ze wszystkich darów Boga.
Wyniesienie przychodzi poprzez ZadoÊçuczynienie Chrystusa i pos∏uszeƒstwo
wszystkim prawom i obrz´dom ewangelii.

• ZadoÊçuczynienie: Wed∏ug pism Êwi´tych, zadoÊçuczyniç — to odcierpieç kar´
za grzeszny uczynek; tym samym grzesznik poprzez pokut´ pozbywa si´ skutków
grzechu, co pozwala mu pojednaç si´ z Bogiem. Jezus Chrystus cierpia∏
w Getsemane i na krzy˝u. By∏ On jedynym, który móg∏ w doskona∏y sposób
zadoÊçuczyniç za ca∏à ludzkoÊç. Odcierpia∏ kar´ za nasze grzechy w Getsemane
i umar∏ na krzy˝u. Wzià∏ na Siebie boleÊci, choroby, pokusy, nieszcz´Êcia i
dolegliwoÊci nas wszystkich (zob. Alma 7:11–12).

• Zbawienie: Byç zbawionym od Êmierci fizycznej i duchowej. Wszyscy ludzie b´dà
zbawieni od Êmierci fizycznej dzi´ki ∏asce Boga, poprzez Êmierç i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Ka˝da osoba mo˝e te˝ byç zbawiona od Êmierci duchowej
dzi´ki ∏asce Boga, poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa. Wiar´ t´ okazuje si´, ˝yjàc
w pos∏uszeƒstwie prawom i obrz´dom ewangelii i s∏u˝àc Chrystusowi.

• Zmartwychwstanie: Powtórne po∏àczenie po Êmierci cia∏a duchowego z pow∏okà
cielesnà, sk∏adajàcà si´ z cia∏a i koÊci. Po zmartwychwstaniu duch i cia∏o ju˝ nigdy
nie rozdzielà si´, a dana osoba b´dzie nieÊmiertelna. Ka˝da osoba, która narodzi∏a
si´ na Ziemi, zmartwychwstanie dzi´ki temu, ˝e Jezus Chrystus przezwyci´˝y∏
Êmierç.

• ˚ycie przedziemskie (˝ycie przed narodzeniem): Zanim urodziliÊmy si´ na
Ziemi, ˝yliÊmy jako duchowe dzieci naszego Ojca w Niebie w Jego obecnoÊci.
W ˝yciu przedziemskim nie mieliÊmy cia∏ fizycznych.

Inne terminy, które mogà wymagaç dalszego wyjaÊnienia osobom nauczanym

• Chrzest przez
zanurzenie

• Drzewo poznania wiado-
moÊci dobrego i z∏ego

• Grzech

• Królestwa chwa∏y

• Królestwo celestialne

• Królestwo telestialne

• Królestwo terrestialne

• Oczyszczony [z grzechu]

• Odpokutowanie

• Ogród Eden

• Plan zbawienia

• Próba

• Przeciwieƒstwo

• Stworzenie

• Âmierç fizyczna

• Âwiat duchów

• Wiara

• Wieczny post´p

• Wybaczenie [grzechu]

• Zakazany owoc

• ˚ycie wieczne
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Notatki

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Twój cel

Kiedy nauczasz, przygotuj swoich zainteresowanych, aby sprostali wymaganiom dotyczàcym chrztu,
które znajdujà si´ w Naukach i Przymierzach 20:37 oraz w pytaniach wywiadu poprzedzajàcego
chrzest. Najlepiej mo˝na to osiàgnàç, proszàc zainteresowanych, aby przyj´li i wype∏nili
zobowiàzania, wymienione poni˝ej.

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest
• Czy wierzysz, ˝e Bóg jest naszym Wiecznym Ojcem?

• Czy wierzysz, ˝e Jezus Chrystus jest Synem Bo˝ym, Zbawicielem i Odkupicielem Êwiata?

• Czy wierzysz, ˝e KoÊció∏ i ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏y przywrócone poprzez Proroka
Józefa Smitha?

Zobowiàzania
• Czy nadal b´dziesz pog∏´biaç wiar´ w Jezusa Chrystusa, uczàc si´ o Jego ewangelii?

• Czy odpokutujesz i b´dziesz si´ modliç o wybaczenie grzechów?

• Czy zostaniesz ochrzczony i staniesz si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich w dniu (data)? Czy b´dziesz konfirmowany i przyjmiesz dar Ducha Âwi´tego?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Dzi´ki Chrystusowi mo˝emy byç oczyszczeni z grzechu
Bóg wys∏a∏ na Êwiat Swego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wszystkie dzieci

Bo˝e mia∏y mo˝liwoÊç wróciç przed Jego oblicze po Êmierci. Jedynie dzi´ki ∏asce i mi∏osier-

dziu Zbawiciela mo˝emy byç czyÊci od grzechu po to, byÊmy mogli ˝yç w obecnoÊci Ojca

Niebieskiego. Oczyszczenie z grzechu, to duchowe uzdrowienie (zob. 3 Nefi 9:13; 18:32).

Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu i Zmartwychwstaniu Chrystusa wszyscy ludzie stanà przed

obliczem Pana, aby byç osàdzeni wed∏ug uczynków i pragnieƒ (zob. 2 Nefi 9:10–16;

Helaman 14:15–18; 3 Nefi 27:14–22; NiP 137:9). B´dziemy osàdzeni zgodnie z prawami

sprawiedliwoÊci i mi∏osierdzia.
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SprawiedliwoÊç to niezmienne prawo, które sprowadza konsekwencje za uczynki:

b∏ogos∏awieƒstwa za pos∏uszeƒstwo przykazaniom Bo˝ym i kary za niepos∏uszeƒstwo.

Wszyscy grzeszymy. Grzech czyni nas nieczystymi, a ˝adna nieczysta rzecz nie mo˝e

˝yç w obecnoÊci Boga (zob. 1 Nefi 10:21; 3 Nefi 27:19; Moj˝esz 6:57).

Kiedy Zbawiciel by∏ na naszym miejscu i cierpia∏ kar´ za nasze grzechy, zaspokoi∏

wymagania sprawiedliwoÊci wobec tych, którzy odpokutujà za swe grzechy i starajà si´

przestrzegaç wszystkich Jego przykazaƒ. Ten akt zwany jest ZadoÊçuczynieniem. Ten

bezinteresowny akt daje Chrystusowi prawo do przeb∏agania Ojca w naszym imieniu.

Ojciec Niebieski mo˝e w Swym mi∏osierdziu powstrzymaç ukaranie nas i powitaç nas

w Swej obecnoÊci. Okazuje On nam mi∏osierdzie, kiedy wybacza nam grzechy i pomaga

powróciç, byÊmy zamieszkali w Jego obecnoÊci.

Jednak˝e Jezus nie zdjà∏ z nas osobistej odpowiedzialnoÊci. Wybacza nasze grzechy, kiedy

przyjmujemy Go, odpokutujemy i przestrzegamy Jego przykazaƒ. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu

i ˝yciu wed∏ug ewangelii stajemy si´ godni wejÊcia na sta∏e do obecnoÊci naszego Ojca

Niebieskiego. Musimy pokazaç, ˝e przyjmujemy Chrystusa i ˝e mamy wiar´ w Niego,

przestrzegajàc Jego przykazaƒ i b´dàc pos∏uszni pierwszym zasadom i obrz´dom ewangelii.

Grzech

Poj´cie „grzech” w ró˝nych kulturach oznacza ró˝ne rzeczy. W niektórych kulturach blisko
zwiàzane jest ono z pope∏nieniem przest´pstwa. W innych mówi si´ o grzechu wówczas,
gdy ktoÊ jest z∏apany na robieniu czegoÊ z∏ego i tym samym przynosi to wstyd rodzinie lub
spo∏ecznoÊci. WyjaÊnij, ˝e grzech jest niepos∏uszeƒstwem przykazaniom Bo˝ym i wskutek
pope∏niania go ludzie sà oddzieleni od Boga. Bóg wie wszystko, co robimy i myÊlimy i jest
niezadowolony, kiedy grzeszymy. Nie omawiaj swoich przesz∏ych grzechów. Zniech´ç i nie
proÊ zainteresowanych, by omawiali swoje grzechy.

Bóg zes∏a∏ Swego Syna
Alma 11:40 Ew. Jana 3:16–17

Zbawienie dzi´ki Chrystusowi
2 Nefi 2:6–8 Alma 34:8–9, 14–16
2 Nefi 9:21–24

Chrystus jest naszym Or´downikiem
NiP 45:3–5

Mi∏osierdzie i sprawiedliwoÊç
Mosjasz 15:9 Alma 42:22–25

Studiowanie pism Êwi´tych

Wiara w Jezusa Chrystusa
Pierwszà zasadà ewangelii jest wiara w Pana Jezusa

Chrystusa. Posiadanie wiary w Chrystusa obejmuje silne

przekonanie, ˝e jest On Jednorodzonym Synem Bo˝ym,

Zbawicielem i Odkupicielem Êwiata. Uznajemy, ˝e

mo˝emy powróciç do ˝ycia z naszym Ojcem Niebieskim,

polegajàc tylko na ∏asce i mi∏osierdziu Jego Syna.

Kiedy mamy wiar´ w Chrystusa, przyjmujemy Jego

ZadoÊçuczynienie i stosujemy si´ do Jego nauk.

Ufamy Mu i temu, co On mówi. Wiemy, ˝e ma

moc dotrzymania Swoich obietnic. Ojciec Niebieski

b∏ogos∏awi tych, którzy majà takà wiar´, ˝e sà pos∏uszni

Jego Synowi.
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Wiara w Chrystusa prowadzi do pewnych uczynków. Prowadzi do szczerej i trwa∏ej

pokuty. Posiadanie wiary powoduje, ˝e z ca∏ych si∏ staramy si´ uczyç o naszym Zbawicielu

i upodobniç si´ do Niego. Chcemy dowiedzieç si´, jakie sà Jego przykazania, a potem

podporzàdkowaç si´ im. Mimo ˝e nadal b´dziemy pope∏niaç b∏´dy, okazujemy Mu naszà

mi∏oÊç, starajàc si´ przestrzegaç Jego przykazaƒ i unikaç grzechu.

Wierzymy w Chrystusa i wierzymy, ˝e On chce, abyÊmy przestrzegali wszystkich Jego

przykazaƒ. Chcemy okazaç naszà wiar´, b´dàc Mu pos∏uszni. Z wiarà modlimy si´ o si∏´

w przezwyci´˝aniu pokus. Mo˝emy te˝ pog∏´biaç wiar´ w konkretnà zasad´, jakà jest, na

przyk∏ad, S∏owo MàdroÊci czy prawo dziesi´ciny, wierzàc najpierw w Jezusa Chrystusa

wystarczajàco mocno, by przestrzegaç Jego przykazaƒ. Kiedy ˝yjemy wed∏ug jakiegoÊ

przykazania, uczymy si´ wiernoÊci temu przykazaniu poprzez doÊwiadczenie (zob. Ew.

Jana 7:17). Wzrastamy w wierze, s∏uchajàc te˝ s∏owa Bo˝ego (zob. List do Rzymian 10:17)

i czytajàc je (zob. Helaman 15:7–8).

Kiedy jesteÊmy pos∏uszni Bogu, On nas b∏ogos∏awi. Daje nam moc do radzenia sobie z

wyzwaniami ˝ycia. Pomaga nam zmieniç pragnienia naszych serc. Dzi´ki naszej wierze

w Jezusa Chrystusa mo˝e On uzdrowiç nas tak fizycznie, jak i duchowo.

Pokuta
Drugà zasadà ewangelii jest pokuta. Nasza wiara w Chrystusa i nasza mi∏oÊç do Niego

prowadzi nas do pokuty, czyli przemiany naszych myÊli, wierzeƒ i zachowania, które nie

sà w zgodzie z Jego wolà. Przez poj´cie pokuty rozumiemy inne spojrzenie na Boga, na

siebie i na Êwiat. Kiedy dokonujemy pokuty, czujemy bo˝y smutek, a wtedy przestajemy

czyniç to, co jest z∏e, i czynimy to, co jest dobre. Dostosowanie naszego ˝ycia do woli Boga

dzi´ki pokucie jest g∏ównym celem naszego ˝ycia. Mo˝emy powróciç, by ˝yç z Bogiem

Ojcem jedynie dzi´ki mi∏osierdziu Chrystusa, a mi∏osierdzia Chrystusa mo˝emy dostàpiç

jedynie pod warunkiem pokuty.

Aby odpokutowaç, musimy rozpoznaç nasze grzechy i czuç wyrzuty sumienia, czyli

bo˝y smutek. Wyznajemy nasze grzechy Bogu. Bardzo powa˝ne grzechy wyznajemy te˝

upowa˝nionym przywódcom KoÊcio∏a, którzy mogà nam pomóc w odpokutowaniu.

Prosimy Boga w modlitwie, aby nam wybaczy∏. Robimy wszystko, co w naszej mocy,

by rozwiàzaç problemy, jakie mog∏y spowodowaç nasze dzia∏ania. Nazywa si´ to

naprawianiem b∏´dów. Kiedy zakoƒczymy pokut´, zmienia si´ sposób, w jaki postrzegamy

siebie i Êwiat. Kiedy si´ zmieniamy, dostrzegamy, ˝e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi i ˝e nie

musimy wcià˝ od nowa pope∏niaç tych samych b∏´dów. JeÊli dokonujemy szczerej pokuty,

odwracamy si´ od naszych grzechów i nie pope∏niamy ich wi´cej. Opieramy si´ wszelkim

pragnieniom pope∏nienia grzechu. Pragnienie podà˝ania za Bogiem staje si´ coraz

silniejsze i g∏´bsze.

Wiara, moc i zbawienie
1 Nefi 7:12 Moroni 7:33–34
2 Nefi 9:23 Moroni 10:7
2 Nefi 25:23

Doktryna wiary
Alma 32 Guide to the Scriptures, 
List do Efezjan 2:8 „Faith”

Przyk∏ady wiary
Eter 12 List do Hebrajczyków 11

Uczynki i pos∏uszeƒstwo
1 Nefi 3:7 List Jakuba 2:17–26
NiP 130:20–21

Wiara prowadzàca do pokuty
Alma 34

Studiowanie pism Êwi´tych
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Szczera pokuta przynosi pewne skutki. Czujemy, ˝e Bóg wybaczy∏ nam grzechy i

odczuwamy w naszym ˝yciu Jego pokój. Ust´puje poczucie winy i ˝al. Bardziej czujemy

wp∏yw Ducha. A kiedy odejdziemy z tego Êwiata, b´dziemy lepiej przygotowani, by ˝yç

z naszym Ojcem Niebieskim i Jego Synem.

Nawet jeÊli przyj´liÊmy Chrystusa i odpokutowaliÊmy za nasze grzechy, mo˝emy

zawieÊç oczekiwania i znowu zgrzeszyç. Wcià˝ od nowa powinniÊmy staraç si´ naprawiaç

te grzechy. Poza tym powinniÊmy ciàgle si´ doskonaliç — rozwijaç cechy Chrystusowe,

zdobywaç wiedz´ i s∏u˝yç w bardziej skuteczny sposób. Kiedy b´dziemy wi´cej

dowiadywaç si´ o tym, czego oczekuje od nas Zbawiciel, b´dziemy chcieli okazaç naszà

mi∏oÊç, okazujàc Mu pos∏uszeƒstwo. A zatem, kiedy codziennie b´dziemy dokonywaç

pokuty, oka˝e si´, ˝e nasze ˝ycie ulegnie zmianie i udoskonali si´. Nasze serca i nasze

zachowanie b´dzie bardziej Chrystusowe. Odczujemy wielkà radoÊç w codziennej pokucie.

Wszyscy grzeszymy
List do Rzymian 3:23
I List Jana 1:7–8

Pokuta
Alma 34:8–17 II List do Koryntian 7:9–10
NiP 58:42–43 Guide to the Scriptures,
NiP 61:2 „Repent, Repentance”

Odkupienie i wybaczenie
Helaman 5:10–11

Mi∏osierdzie wymaga od cz∏owieka skruchy
Alma 12:32–35 NiP 18:10–13
Alma 42:13, 21–24

Studiowanie pism Êwi´tych

Chrzest, nasze pierwsze przymierze
Wiara w Jezusa Chrystusa i pokuta przygotowujà

nas do obrz´du chrztu i konfirmacji. Obrz´d jest

Êwi´tà ceremonià, czyli rytua∏em, który jest znakiem

zawarcia przymierza z Bogiem.

Bóg zawsze wymaga∏ od Swoich dzieci, aby

zawiera∏y przymierza. Przymierze to wià˝àca i

uroczysta umowa pomi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem.

Bóg obiecuje b∏ogos∏awiç nas, a my obiecujemy,

˝e b´dziemy Mu pos∏uszni. Bóg ustala warunki

przymierzy ewangelii, które albo przyjmujemy, albo

odrzucamy. Dotrzymywanie przymierzy przynosi

b∏ogos∏awieƒstwa w tym ˝yciu i wyniesienie w ˝yciu

przysz∏ym.

Przymierze nak∏ada na nas powa˝ne zobowiàza-

nie do szanowania naszych zobowiàzaƒ wobec Boga.

Aby dotrzymaç przymierzy, musimy zrezygnowaç z zachowaƒ czy zainteresowaƒ, które

powstrzymujà nas od szanowania tych przymierzy. Na przyk∏ad, rezygnujemy z robienia

zakupów i rekreacji w niedziel´, abyÊmy mogli zachowaç Êwi´toÊç dnia Sabatu.

PowinniÊmy pragnàç byç godni zawarcia przymierzy, które oferuje nam Bóg, a potem

staraç si´ dotrzymywaç ich. Nasze przymierza przypominajà nam, abyÊmy dokonywali

pokuty ka˝dego dnia naszego ˝ycia. Dotrzymujàc przykazaƒ i s∏u˝àc innym, otrzymujemy

i zachowujemy odpuszczenie grzechów.

Zazwyczaj przymierza zawiera si´ za pomocà Êwi´tych obrz´dów, takich jak chrzest.

Obrz´dy te dokonywane sà z upowa˝nienia kap∏aƒskiego. Na przyk∏ad, dzi´ki obrz´dowi
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chrztu zawieramy przymierze, ˝e weêmiemy na siebie imi´ Jezusa Chrystusa, zawsze

b´dziemy o Nim pami´taç i przestrzegaç Jego przykazaƒ. Kiedy dotrzymujemy naszej

cz´Êci przymierza, Bóg obiecuje daç nam sta∏e towarzystwo Ducha Âwi´tego, odpuszczenie

grzechów i ponowne narodziny.

Dzi´ki Êwi´tym obrz´dom, takim jak chrzest i konfirmacja, uczymy si´ o mocy Boga

i doÊwiadczamy jej (zob. NiP 84:20). Jezus naucza∏, ˝e musimy byç ochrzczeni przez

zanurzenie na odpuszczenie grzechów, czyli ich wybaczenie. Chrzest jest niezb´dnym

obrz´dem zbawienia. ˚adna osoba nie mo˝e wejÊç do królestwa Bo˝ego, nie przyjàwszy

chrztu. Chrystus, przyjmujàc chrzest, da∏ nam przyk∏ad.

Chrzest przez zanurzenie jest symbolem Êmierci, pochówku i zmartwychwstania

Zbawiciela. W podobny sposób symbolizuje koniec naszego starego ˝ycia i zobowiàzanie

do prowadzenia nowego ˝ycia jako uczeƒ Chrystusa. Zbawiciel naucza∏, ˝e chrzest to

ponowne narodziny. Kiedy przyjmujemy chrzest, rozpoczynamy proces ponownych

narodzin oraz stajemy si´ duchowymi synami i córkami Chrystusa (zob. Mosjasz 5:7–8;

List do Rzymian 8:14–17).

Aby staç si´ cz∏onkami KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich i

ostatecznie wejÊç do królestwa niebieskiego, musimy zostaç ochrzczeni. Ten obrz´d jest

prawem Bo˝ym i musi byç dokonany z Jego upowa˝nieniem. Biskup lub prezydent misji

musi daç zgod´ posiadaczowi kap∏aƒstwa, aby dokona∏ chrztu i konfirmacji.

Ma∏e dzieci nie muszà byç ochrzczone i sà odkupione dzi´ki mi∏osierdziu Jezusa

Chrystusa (zob. Moroni 8:4–24). Nie powinny one byç chrzczone, dopóki nie osiàgnà

wieku odpowiedzialnoÊci, czyli wieku oÊmiu lat (zob. NiP 68:27).

Przed chrztem okazujemy naszà gotowoÊç do zawarcia przymierza, by przestrzegaç

wszystkich przykazaƒ przez reszt´ naszego ˝ycia. Po chrzcie okazujemy naszà wiar´,

dochowujàc przymierzy. Równie˝ regularnie odnawiamy przymierza, które zawarliÊmy

podczas chrztu, kiedy przyjmujemy sakrament. Cotygodniowe przyjmowanie sakramentu

jest przykazaniem. Pomaga nam w pozostawaniu godnymi, by zawsze mieç ze sobà

Ducha. Jest cotygodniowym przypomnieniem o naszych przymierzach. Jezus Chrystus

przedstawi∏ ten obrz´d Swoim Aposto∏om tu˝ przed ZadoÊçuczynieniem. Przywróci∏ go

poprzez Proroka Józefa Smitha. Zbawiciel nakaza∏, ˝e posiadacze kap∏aƒstwa powinni

udzielaç sakramentu na pamiàtk´ Jego cia∏a i krwi, którà za nas przela∏. Poprzez godne

przyjmowanie sakramentu obiecujemy zawsze pami´taç o Jego ofierze, odnawiamy nasze

obietnice i otrzymujemy odnowione przyrzeczenie, ˝e Duch zawsze b´dzie z nami.

Przed chrztem

„[Upewnij] si´, ˝e osoby [zainteresowane] rozwin´∏y w sobie wiar´ w Chrystusa, odpokutowa∏y
za grzechy i dokona∏y w swym ˝yciu wystarczajàcych zmian, by spe∏niaç wymagania, jakie
znajdujà si´ w Naukach i Przymierzach 20:37. Zainteresowani powinny ˝yç w zgodzie z prawami
czystoÊci moralnej, S∏owem MàdroÊci oraz zobowiàzaç si´ do p∏acenia dziesi´ciny. Je˝eli
misjonarze czujà, ˝e potrzeba wi´cej czasu na przygotowanie, powinni od∏o˝yç chrzest na póêniej,
do czasu, gdy osoby zainteresowane b´dà spe∏niaç wszystkie warunki.

Przed chrztem ka˝da osoba zainteresowana powinna otrzymaç wszystkie dyskusje misjonarskie,
poznaç biskupa lub prezydenta gminy oraz uczestniczyç w kilku spotkaniach sakramentalnych”
(„OÊwiadczenie na temat pracy misjonarskiej”, list od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 11 grudnia
2002 r.).
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Przyk∏ad Chrystusa
2 Nefi 31:4–18 Ew. Mateusza 3:13–17

Przymierze chrztu
Mosjasz 5:8–10 NiP 20:37
Mosjasz 18:8–10

Kwalifikowanie si´ do chrztu
2 Nefi 9:23 Moroni 6:1–4
Mosjasz 18:8–10 NiP 20:37
Alma 7:14–15 Dzieje Apostolskie 
3 Nefi 11:23–27 2:37–39

Pan ustanawia sakrament
3 Nefi 18:1–18 Ew. ¸ukasza 22:15–20

Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa chrztu
Mosjasz 4:11–12, 26 Ew. Jana 3:5
Moroni 8:25–26 List do Rzymian 6:4

Modlitwy sakramentalne
Moroni 4 i 5 NiP 20:75–79

Przyjmowanie sakramentu
NiP 27:2 I List do Koryntian
11:23–29

KoniecznoÊç posiadania upowa˝nienia
NiP 22 List do Hebrajczyków 5:4

Studiowanie pism Êwi´tych

Dar Ducha Âwi´tego
Jezus naucza∏, ˝e musimy byç ochrzczeni wodà, a tak˝e Duchem. Po chrzcie wodà musi

nastàpiç chrzest Duchem lub w przeciwnym razie obrz´d jest niepe∏ny. Jedynie wtedy gdy

przyjmiemy chrzest i dar Ducha Âwi´tego, mo˝emy otrzymaç odpuszczenie grzechów i

ca∏kowicie odrodziç si´ duchowo. Wówczas rozpoczynamy nowe ˝ycie duchowe, jako

uczniowie Chrystusa.

Po chrzcie wodà jeden lub kilku posiadaczy kap∏aƒstwa k∏adzie d∏onie na g∏owie danej

osoby i konfirmuje jà na cz∏onka KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

Nast´pnie nadaje dar Ducha Âwi´tego.

Osoby, które otrzyma∏y dar Ducha Âwi´tego i pozostajà godne, mogà cieszyç si´ Jego

towarzystwem przez ca∏e swe ˝ycie. Duch Âwi´ty uÊwi´ca i oczyszcza nas. Âwiadczy On

o Chrystusie i pomaga nam w rozpoznaniu prawdy. Zapewnia si∏´ duchowà i pomaga nam

czyniç to, co jest prawe. Pociesza nas w czasach prób i smutku. Ostrzega przed duchowym

lub fizycznym niebezpieczeƒstwem. Duch Âwi´ty daje moc, dzi´ki której nauczamy i

uczymy si´. Dar Ducha Âwi´tego jest jednym z najcenniejszych darów naszego Ojca

Niebieskiego. Dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego mo˝emy poczuç mi∏oÊç Boga i wskazówki,

jakie nam daje. Ten dar jest przedsmakiem wiecznej radoÊci i obietnicà ˝ycia wiecznego.

Do dokonania tego obrz´du potrzebne jest upowa˝nienie kap∏aƒskie, które przed

wiekami zagin´∏o z powodu odst´pstwa, a które zosta∏o przywrócone poprzez Proroka

Józefa Smitha. Jedynie poprzez cz∏onkostwo w KoÊciele mo˝na otrzymaç dar Ducha

Âwi´tego. To upowa˝nienie odró˝nia KoÊció∏ od wielu innych religii na Êwiecie. Pan

oÊwiadczy∏, ˝e jest to „[jedyny prawdziwy i ˝ywy koÊció∏] na powierzchni ca∏ej Ziemi”

(NiP 1:30).

Wskazówki od Ducha Âwi´tego

WyjaÊnij nauczanym osobom, ˝e Szatan sprzeciwia si´ Bogu i kusi ludzi do pope∏niania grzechu.
Aby zachowaç w sobie dobre uczucia, jakie majà podczas spotkaƒ z misjonarzami, powinni
czytaç Ksi´g´ Mormona, modliç si´, ucz´szczaç do koÊcio∏a i przestrzegaç przykazaƒ. WyjaÊnij,
˝e posiadanie ciàg∏ego przewodnictwa Ducha Âwi´tego jest jednà z korzyÊci bycia ochrzczonym
i konfirmowanym.



Notatki

Lekcja 3: 
Ewangelia Jezusa Chrystusa

3 Studiuj i nauczaj

66

Studiowanie pism Êwi´tych

Natura Ducha Âwi´tego
NiP 130:22–23 List do Galacjan Guide to the Scriptures, 
Ew. Jana 3:1–8 5:22–23 „Holy Ghost”

B∏ogos∏awieƒstwa i wp∏yw Ducha Âwi´tego
2 Nefi 32:1–5 Moj˝esz 6:61 Guide to the Scriptures, 
2 Nefi 33:1–2 Ew. Jana 14:26 „Holy Ghost”

Znaczenie daru Ducha Âwi´tego
2 Nefi 31:11–12, 18, 21 3 Nefi 27:19–20 NiP 33:15
3 Nefi 18:36–37 NiP 19:31 Dzieje Apostolskie 19:1–6
3 Nefi 19:13

Wytrwaç do koƒca
Kiedy ju˝ weszliÊmy na prostà i wàskà Êcie˝k´ dzi´ki wierze w Jezusa Chrystusa,

pokucie oraz obrz´dom chrztu i konfirmacji, musimy staraç si´ ze wszystkich si∏, by pozostaç

na tej Êcie˝ce. Czynimy to poprzez ciàg∏e wykazywanie si´ wiarà w Jezusa Chrystusa,

odpokutowanie, zobowiàzywanie si´ i post´powanie wed∏ug podszeptów Ducha.

Kiedy wybaczono nam nasze grzechy, ka˝dego dnia powinniÊmy staraç si´ pozostaç

wolni od grzechu, abyÊmy zawsze mogli mieç ze sobà Ducha Âwi´tego. W przymierzu

chrztu obiecujemy naszemu Ojcu w Niebie, ˝e b´dziemy przestrzegaç Jego przykazaƒ

przez reszt´ ˝ycia. JeÊli nie spe∏nimy oczekiwaƒ, musimy odpokutowaç w celu zachowania

b∏ogos∏awieƒstw tego przymierza. Obiecujemy czyniç dobro, s∏u˝yç innym i naÊladowaç

przyk∏ad Zbawiciela. To trwajàce ca∏e ˝ycie zobowiàzanie pisma Êwi´te cz´sto nazywajà

„wytrwaniem do koƒca”.

Post´pujàc Êcie˝kà ewangelii mo˝emy zbli˝yç si´ do Boga, pokonaç pokusy i grzech oraz

pe∏niej cieszyç si´ darem Ducha Âwi´tego. Kiedy cierpliwie, wiernie i ciàgle podà˝amy tà

Êcie˝kà przez ca∏e ˝ycie, b´dziemy kwalifikowaç si´ do ˝ycia wiecznego.

Wiara w Chrystusa, pokuta, zawarcie, odnawianie i dochowywanie przymierzy oraz

bycie oczyszczonym Duchem stajà si´ pewnym wzorcem ˝ycia. Zasady te nadajà kszta∏t

i kierujà dzia∏aniami naszego codziennego ˝ycia. Dzi´ki temu pojawia si´ pokój i radoÊç,

a w nas stopniowo wzrastajà cechy Chrystusowe. W koƒcu, kiedy podà˝amy tà Êcie˝kà i

„[dà˝ymy] naprzód majàc nieugi´tà wiar´ w Chrystusa [...] i [wytrwamy] do koƒca”, mamy

obiecane: „B´dziecie mieli ˝ycie wieczne” (2 Nefi 31:20).

Studiowanie pism Êwi´tych

Wytrwaç do koƒca
2 Nefi 9:24 3 Nefi 27:16–17 Ew. Mateusza 10:22 2 Nefi 31:14–20

B∏ogos∏awieƒstwa dla tych, którzy wytrwajà
1 Nefi 13:37 3 Nefi 15:9 NiP 14:7

Zaproszenie do chrztu

Zaproszenie do chrztu i konfirmacji powinno byç konkretne i proste. „Czy postàpisz zgodnie
z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony przez kogoÊ, kto ma upowa˝nienie
kap∏aƒstwa Boga? Przygotujemy nabo˝eƒstwo chrztu na (data). Czy przygotujesz si´, by przyjàç
chrzest tego dnia?”
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Notatki
Cz´Êç ta zawiera pomys∏y, z których mo˝esz skorzystaç podczas przygotowywania
i przedstawienia tej lekcji. Kiedy b´dziesz decydowaç, jak wykorzystaç te pomys∏y,
post´puj z modlitwà wedle wskazówek Ducha. Dodaj wybrane pomys∏y do swojego
planu lekcji. Pami´taj, ˝e te pomys∏y sà tylko propozycjami — nie wymaganiami —
które majà pomóc w zaspokojeniu potrzeb nauczanych przez ciebie osób.

Plan skróconej lekcji (3–5 minut)
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest jedynà drogà prowadzàcà do ˝ycia
wiecznego. Pierwszymi zasadami i obrz´dami ewangelii sà: wiara w Jezusa
Chrystusa, pokuta, chrzest przez zanurzenie na odpuszczenie grzechów
oraz dar Ducha Âwi´tego. Wówczas musimy wytrwaç do koƒca. Stosujàc
te zasady przez ca∏e ˝ycie, naÊladujemy przyk∏ad Zbawiciela, uczymy si´
˝yç wed∏ug Jego przykazaƒ oraz rozwijamy cechy Chrystusowe. Mo˝emy
uzyskaç wybaczenie grzechów i b´dziemy mogli powróciç do ˝ycia w
obecnoÊci naszego Ojca w Niebie.

• Dzi´ki Chrystusowi mo˝emy byç oczyszczeni z grzechu

• Wiara w Jezusa Chrystusa

• Pokuta

• Chrzest, nasze pierwsze przymierze

• Dar Ducha Âwi´tego

• Wytrwaç do koƒca

Zobowiàzania

• Czy nadal b´dziesz pog∏´biaç wiar´ w Jezusa Chrystusa, uczàc si´
o Jego ewangelii?

• Czy odpokutujesz i b´dziesz si´ modliç o wybaczenie grzechów?

• Czy zostaniesz ochrzczony i staniesz si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich w dniu (data)? Czy b´dziesz
konfirmowany i przyjmiesz dar Ducha Âwi´tego?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan Êredniej d∏ugoÊci lekcji (10–15 minut)
Nasze przes∏anie jest przes∏aniem wiary i nadziei. Kochamy i czcimy Jezusa
Chrystusa. Jest On najwa˝niejszà postacià w planie Boga, stworzonym
dla naszego szcz´Êcia. ZadoÊç czyniàca ofiara Chrystusa umo˝liwia nam
uzyskanie ˝ycia wiecznego w obecnoÊci Boga. JeÊli b´dziemy ˝yç wed∏ug
Jego ewangelii, On w Swym mi∏osierdziu wybaczy nasze grzechy. Uzdrowi
nas, a na miejsce poczucia winy i wstydu pojawi si´ pokój i szcz´Êcie
w tym ˝yciu.

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prosta. Rozpoczyna si´ od wiary w Jezusa
Chrystusa. Wierzymy w Niego, ufamy Mu i polegamy na Nim. Taka wiara
prowadzi nas do pokuty — przestajemy czyniç to, co jest z∏e, i czynimy to,
co jest dobre. Wiara w Jezusa sprawia, ˝e chcemy okazaç naszà mi∏oÊç
poprzez przestrzeganie Jego przykazaƒ, w∏àczajàc w to chrzest. Po chrzcie
On obiecuje daç nam dar Ducha Âwi´tego. Duch Âwi´ty poprowadzi nas,
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pocieszy nas i pomo˝e nam poznaç prawd´. Mo˝emy odczuç w swoich
sercach i umys∏ach, kiedy jest z nami Duch Âwi´ty. B´dziemy odczuwaç
pokój, mi∏oÊç i radoÊç. B´dziemy chcieli s∏u˝yç innym. Przez ca∏e ˝ycie
b´dziemy starali si´ zadowoliç Pana.

Jezus Chrystus przywróci∏ Swà ewangeli´ poprzez proroka w dniach
ostatnich. Dowiadujemy si´ o ewangelii z Ksi´gi Mormona, którà mo˝esz
czytaç, zastanawiaç si´ nad jej treÊcià i modliç si´ na jej temat. Bóg powie
ci dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego, ˝e jest ona prawdziwa. Kiedy przekonasz
si´, ˝e jest prawdziwa, b´dziesz chcia∏ odpokutowaç i zostaç ochrzczonym,
aby móc otrzymaç odpuszczenie grzechów i dar Ducha Âwi´tego.

Zobowiàzania

• Czy nadal b´dziesz pog∏´biaç wiar´ w Jezusa Chrystusa, uczàc si´
o Jego ewangelii?

• Czy odpokutujesz i b´dziesz si´ modliç o wybaczenie grzechów?

• Czy zostaniesz ochrzczony i staniesz si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich w dniu (data)? Czy b´dziesz
konfirmowany i przyjmiesz dar Ducha Âwi´tego?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?

• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Plan pe∏nej lekcji (30–45 minut)
• Dzi´ki Chrystusowi mo˝emy byç oczyszczeni z grzechu

– Bóg wys∏a∏ na Êwiat Swego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa
(zob. Ew. Jana 3:16–17).

– Jedynie dzi´ki ∏asce i mi∏osierdziu mo˝emy byç oczyszczeni z grzechu
(zob. 2 Nefi 2:6–8).

– JesteÊmy odpowiedzialni za przyj´cie Chrystusa, odpokutowanie
i pos∏uszeƒstwo.

• Wiara w Jezusa Chrystusa

– Mamy wierzyç w Chrystusa jako Zbawiciela Êwiata.

– On chce, abyÊmy przyj´li Jego nauki i post´powali wed∏ug nich.

– Otrzymujemy b∏ogos∏awieƒstwa, kiedy jesteÊmy pos∏uszni (zob.
NiP 130:20–21).

• Pokuta

– Wiara w Chrystusa prowadzi do pokuty (zob. Alma 34).

– Odczuwamy bo˝y smutek (zob. II List do Koryntian 7:9–10).

– Przestajemy czyniç to, co jest z∏e, i czynimy to, co jest dobre.

– Wyznajemy nasze grzechy, a bardzo powa˝ne grzechy wyznajemy
przywódcom KoÊcio∏a, którzy mogà nam pomóc w odpokutowaniu
(zob. NiP 58:43).
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– Otrzymujemy wybaczenie; pokój zast´puje miejsce poczucia winy
i ˝alu (zob. Alma 36:17–21).

• Chrzest, nasze pierwsze przymierze

– Obrz´d jest Êwi´tym rytua∏em, dzi´ki któremu zawieramy przymierze
z Bogiem.

– Przymierze to wià˝àca i uroczysta umowa pomi´dzy Bogiem a
Jego dzieçmi.

– Przymierza niosà b∏ogos∏awieƒstwa.

– JesteÊmy chrzczeni przez zanurzenie na odpuszczenie grzechów
(zob. Zasady Wiary 1:4).

– Kiedy jesteÊmy ochrzczeni, rozpoczynamy nowe ˝ycie, pe∏ni
oddania Chrystusowi (zob. List do Rzymian 6:3–8).

– Chrzest musi byç dokonany przez tego, kto ma upowa˝nienie
kap∏aƒskie.

– Odnawiamy nasze przymierza przez cotygodniowe przyjmowanie
sakramentu (NiP 20:77, 79).

• Dar Ducha Âwi´tego

– Po chrzcie wodà nast´puje chrzest Duchem — obydwa obrz´dy sà
nierozerwalne.

– Posiadacze kap∏aƒstwa nadajà dar Ducha Âwi´tego poprzez
na∏o˝enie ràk.

– Duch Âwi´ty uczy nas, oczyszcza, pociesza, Êwiadczy o prawdzie,
ostrzega i wskazuje kierunek (zob. 2 Nefi 32:1–5; Mosjasz 5:1–6;
Moroni 10:5; NiP 36:2).

• Wytrwaç do koƒca

– Odkàd zostaliÊmy ochrzczeni i konfirmowani, musimy podà˝aç tà
Êcie˝kà.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby byç wolni od grzechu,
by móc cieszyç si´ darem Ducha Âwi´tego.

– Wiernie podà˝ajàc ewangelicznà Êcie˝kà wiary, pokuty, zawierajàc
przymierza i dotrzymujàc ich oraz otrzymawszy Ducha Âwi´tego,
mo˝emy kwalifikowaç si´ do otrzymania ˝ycia wiecznego (zob.
2 Nefi 31:14–20).

– Nieustannie, przez ca∏e nasze ˝ycie musimy dokonywaç pokuty
(zob. NiP 19:15–20).

Zobowiàzania

• Czy nadal b´dziesz pog∏´biaç wiar´ w Jezusa Chrystusa, uczàc si´ o
Jego ewangelii?

• Czy odpokutujesz i b´dziesz si´ modliç o wybaczenie grzechów?

• Czy zostaniesz ochrzczony i staniesz si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich w dniu (data)? Czy b´dziesz
konfirmowany i przyjmiesz dar Ducha Âwi´tego?

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´?
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• Czy mo˝emy umówiç si´ na nast´pnà wizyt´?

• Przykazania z lekcji 4, które zdecydujesz si´ tu w∏àczyç.

Pytania po nauczaniu
• Jakie masz pytania na temat tego, czego nauczaliÊmy?

• Co oznacza s∏owo „odpokutowaç”?

• Dlaczego dar Ducha Âwi´tego jest zasadniczà cz´Êcià ewangelii?

• Dlaczego wa˝ne jest dla ciebie przyj´cie chrztu i otrzymanie daru Ducha Âwi´tego?

• Czy w naszych spotkaniach koÊcielnych jest coÊ, czego nie zrozumia∏eÊ?

• Co podoba∏o ci si´ w naszych spotkaniach koÊcielnych?

S∏owa kluczowe
• Ewangelia: Bo˝y plan zbawienia, który jest mo˝liwy dzi´ki ZadoÊçuczynieniu

Jezusa Chrystusa. Ewangelia obejmuje wieczne prawdy lub prawa, przymierza
i obrz´dy potrzebne ludzkoÊci, aby powróci∏a przed oblicze Boga.

• Konfirmacja: Na∏o˝enie ràk przez posiadaczy Kap∏aƒstwa Melchizedeka, aby dana
osoba sta∏a si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a i aby nadany zosta∏ jej dar Ducha Âwi´tego.

• ¸aska: Umo˝liwiajàca moc Jezusa Chrystusa, która pozwala nam otrzymaç
b∏ogos∏awieƒstwa w tym ˝yciu oraz uzyskaç ˝ycie wieczne i wyniesienie po tym,
gdy wypróbowana b´dzie nasza wiara, gdy odpokutujemy i z ca∏ej si∏y b´dziemy
staraç si´ przestrzegaç przykazaƒ. Taka boska pomoc czy si∏a dana jest dzi´ki
mi∏osierdziu i mi∏oÊci Jezusa Chrystusa. Wszyscy potrzebujemy ∏aski z powodu
Upadku Adama i Ewy, a tak˝e z powodu naszej niegodziwoÊci.

• Mi∏osierdzie: Duch wspó∏czucia, ∏agodnoÊci i wybaczenia. Mi∏osierdzie jest
jednà z cech Boga. Jezus Chrystus oferuje nam mi∏osierdzie poprzez Swà ofiar´
ZadoÊçuczynienia, pod warunkiem naszej pokuty.

• Odnowienie: Zwrot czegoÊ, co zosta∏o zabrane lub zagubi∏o si´.

• Przymierze: Umowa pomi´dzy Bogiem a Jego dzieçmi. Nie jesteÊmy równymi
stronami tej umowy. Bóg ustala warunki przymierza, a my zgadzamy si´ czyniç to,
o co nas poprosi. Wówczas Bóg obiecuje nam pewne b∏ogos∏awieƒstwa w zamian
za nasze pos∏uszeƒstwo. Przyjmujemy obrz´dy zwiàzane z przymierzem. Kiedy
zawieramy takie przymierze, obiecujemy szanowaç je. Na przyk∏ad, cz∏onkowie
KoÊcio∏a zawierajà przymierze z Panem podczas chrztu i odnawiajà je, przyjmujàc
sakrament. Dalsze przymierza zawieramy w Êwiàtyni. Lud Pana to lud przymierza.
JesteÊmy wielce b∏ogos∏awieni, kiedy dochowujemy przymierzy zawartych z Panem.

• Wytrwaç do koƒca: Pozostaç wiernym przykazaniom Bo˝ym przez ca∏e ˝ycie,
pomimo pokus, przeszkód i przeciwnoÊci.

• ˚ycie wieczne: ˚ycie na zawsze wraz z rodzinà w obecnoÊci Boga (zob. NiP
132:19–20). ˚ycie wieczne jest najwspanialszym darem Boga dla cz∏owieka.

Inne terminy, które mogà wymagaç dalszego wyjaÊnienia osobom nauczanym

• Modlitwa

• Oczyszczony z grzechu

• Pokusa

• Prosta i wàska Êcie˝ka

• Sakrament

• Wybaczenie

• Wyznanie grzechu
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Notatki

Przykazania
Przygotowanie do chrztu i konfirmacji

Przedstawienie tej lekcji

Istnieje wiele sposobów przedstawienia przykazaƒ, znajdujàcych si´ w tej lekcji. Na przyk∏ad,
mo˝esz nauczaç kilku przykazaƒ z tej lekcji w ramach pierwszych trzech lekcji lub mo˝esz
z kilku przykazaƒ stworzyç odr´bnà lekcj´. To, co uczynisz, powinno zale˝eç od potrzeb
zainteresowanych i wskazówek Ducha.

Przygotuj si´ do nauczania
Twoim celem nauczania przykazaƒ jest pomóc ludziom ˝yç wed∏ug ewangelii poprzez

wykazywanie si´ wiarà w Jezusa Chrystusa i odpokutowanie, kiedy przygotowujà si´ do

chrztu i konfirmacji. Poprzez przestrzeganie przykazaƒ wzrastaç b´dzie ich Êwiadectwo

o ewangelii, poka˝à, ˝e przyszli „ze skruchà w sercu i w pokorze ducha” i zacznà pokut´

za swe grzechy (zob. Moroni 6:1–4; NiP 20:37).

Lekcja ta ró˝ni si´ od pierwszych trzech. Tamte lekcje wyjaÊniajà doktrynalne podstawy

ewangelii Jezusa Chrystusa. Ta lekcja wyjaÊnia konkretne przykazania, jakie da∏ nam Bóg,

by pomóc nam w stosowaniu zasad ewangelii w naszym ˝yciu.

Istnieje wiele sposobów przedstawienia tej lekcji. Twoje podejÊcie powinno zale˝eç od

potrzeb zainteresowanych i wskazówek Ducha. Ciàgle myÊl i módl si´ nad tym, w jaki

sposób pomóc zainteresowanym ˝yç wed∏ug ewangelii. Oto pomys∏y, które mo˝esz

wykorzystaç:

• Nauczaj jednego lub wi´cej przykazaƒ w ramach trzech pierwszych lekcji. JednoczeÊnie

zastanów si´ nad zasadà nauczanà w Alma 12:32: „Po zaznajomieniu ich wi´c z planem

odkupienia, Bóg da∏ im przykazania” (kursywa dodana). Pewne przykazania, takie jak

modlitwa i studiowanie pism Êwi´tych, mogà byç nauczane z najlepszym skutkiem

podczas pierwszych trzech lekcji. Innych przykazaƒ mo˝e lepiej nauczaç, kiedy ju˝

przedstawisz doktrynalne podstawy ewangelii, które znajdujà si´ w pierwszych

trzech lekcjach.

• Nauczaj dwóch lub trzech przykazaƒ, tworzàc z nich odr´bnà lekcj´.
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• Nauczaj jednego przykazania w ramach jednej lekcji.

• Nauczaj przykazaƒ w kontekÊcie ewangelii. Zanim b´dziesz nauczaç jednego lub kilku

przykazaƒ, pokrótce przypomnij lekcj´ na temat ewangelii Jezusa Chrystusa. Kiedy to

zrobisz, mo˝esz pomóc zainteresowanym, by dostrzegli, w jaki sposób te przykazania

odpowiadajà szerszej perspektywie wykazania si´ wiarà w Zbawiciela i odpokutowania,

w ramach przygotowaƒ do chrztu i konfirmacji. Kiedy dostrzegà w ewangelii Jezusa

Chrystusa pewien wzór ˝ycia, ich ˝ycie mo˝e byç b∏ogos∏awione.

Byç mo˝e niektórych zainteresowanych b´dziesz móg∏ nauczaç w czasie niewielu lekcji,

a inni mogà potrzebowaç wi´kszej iloÊci spotkaƒ. Podczas przedstawiania lekcji mo˝esz

byç elastyczny, si´gajàc po takie metody, które najlepiej pomogà ludziom w przygotowaniu

si´ do chrztu i konfirmacji. Twoim celem jest nie tylko omówienie ca∏ego materia∏u, ale

tak˝e pomoc innym w przyjÊciu do Chrystusa poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa, pokut´,

chrzest, przyj´cie daru Ducha Âwi´tego i wytrwanie do koƒca.

W rzadkich przypadkach lekcja mo˝e przekraczaç 45 minut. Byç mo˝e oka˝e si´, ˝e

ten czas pozwoli ci tylko na krótkie nauczanie. W takim przypadku mo˝esz potrzebowaç

cz´stych i krótkich odwiedzin, w czasie których omawiaç b´dziesz krótsze fragmenty

materia∏u.

Istnieje wiele sposobów, na jakie mo˝esz podejÊç do nauczania tej lekcji. To, których

przykazaƒ b´dziesz nauczaç, kiedy i ile czasu na to poÊwi´ciç, b´dzie zale˝a∏o od potrzeb

zainteresowanych i wskazówek Ducha.

Ucz si´ o przykazaniach i zobowiàzaniach
Kiedy studiujesz t´ lekcj´, post´puj wedle poni˝szego schematu:

• Przestudiuj rozdzia∏, który opisuje przykazania i zapisz prosty plan lekcji, majàcy od

trzech do pi´ciu g∏ównych punktów.

• Nauczaj swojego koleg´ dwu– lub trzyminutowej wersji tej lekcji. Poçwicz, w jaki sposób

wystosowaç zaproszenie do zobowiàzania i jak rozwiaç obawy.

• Przedyskutuj, w jaki sposób zastosowaç ka˝de zobowiàzanie, które przyjà∏

zainteresowany.

Pos∏uszeƒstwo
Bóg daje przykazania dla naszego dobra. Sà one instrukcjami od kochajàcego Ojca

w Niebie, majàcymi nam pomóc wieÊç szcz´Êliwe ˝ycie. Daje nam te˝ wolnà wol´, czyli

zdolnoÊç i mo˝liwoÊç wybierania pomi´dzy dobrem a z∏em. Kiedy jesteÊmy pos∏uszni

Bogu, post´pujemy wed∏ug wp∏ywu Ducha i decydujemy, ˝e podporzàdkujemy si´

Jego woli. Pos∏uszeƒstwo przykazaniom przynosi nam szcz´Êcie w tym ˝yciu i w ˝yciu

wiecznym w Êwiecie, który nastanie. Okazujàc pos∏uszeƒstwo, okazujemy naszà mi∏oÊç

Bogu. Niepos∏uszeƒstwo przynosi nam smutek.

Ojciec Niebieski zna nasze s∏aboÊci i jest wobec nas cierpliwy. B∏ogos∏awi nas, kiedy

staramy si´ przestrzegaç Jego przykazaƒ. Oczekuje, ˝e b´dziemy Mu pos∏uszni, aby móg∏

nas b∏ogos∏awiç.

Studiowanie pism Êwi´tych

Wolna wola
2 Nefi 2:26–29 NiP 58:26–29 Guide to the Scriptures, „Agency”
Alma 12:31 NiP 82:8–10
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Pos∏uszeƒstwo
NiP 130:20–21 Ew. Jana 14:15, 21 Ks. Kaznodziei Salomona 12:13

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz pos∏uszny prawom Boga?

Módl si´ cz´sto
Bóg nakaza∏ nam modliç si´ do Niego. Mo˝esz modliç si´ wsz´dzie i o ka˝dej porze.

Pan naucza∏ nas, by ukl´knàç i modliç si´ rano i wieczorem, indywidualnie i z naszymi

rodzinami. Nasz Ojciec Niebieski wys∏uchuje naszych modlitw i odpowiada na nie. Dzi´ki

codziennym modlitwom otrzymujemy boskie kierownictwo i b∏ogos∏awieƒstwa. Zawsze

powinniÊmy modliç si´ szczerze. PowinniÊmy te˝ modliç si´ z „prawdziwym zamiarem”,

co oznacza, ˝e zobowiàzujemy si´ do dzia∏ania zgodnego z odpowiedzià, jakà otrzymamy.

Modlimy si´ z wiarà do naszego Ojca w Niebie, w imi´ Jezusa Chrystusa (zob. Mosjasz

5:8). Poniewa˝ jest On naszym Ojcem, a my jesteÊmy Jego dzieçmi, odpowiada On na nasze

modlitwy. Rozpoczynamy nasze modlitwy od zwrócenia si´ do naszego Ojca w Niebie.

Koƒczymy nasze modlitwy, mówiàc: „W imi´ Jezusa Chrystusa, amen”.

W modlitwie rozmawiamy z naszym kochajàcym Ojcem w Niebie otwarcie i uczciwie.

Wyra˝amy wdzi´cznoÊç i dzi´kczynienie za nasze b∏ogos∏awieƒstwa. Mo˝emy daç wyraz

naszej mi∏oÊci do Niego. Prosimy te˝ o pomoc, ochron´ i wskazówki, zgodnie z potrzebami.

Kiedy b´dziemy modliç si´ z wiarà, szczerze i z prawdziwym zamiarem, dostrze˝emy

w naszym ˝yciu wp∏yw Boga. B´dzie nas prowadzi∏ w codziennym ˝yciu i b´dzie nam

pomaga∏ w podejmowaniu dobrych decyzji. Pob∏ogos∏awi nas uczuciem pocieszenia i

pokoju. Ostrze˝e nas przed niebezpieczeƒstwem i wzmocni, abyÊmy oparli si´ pokusom.

Wybaczy nasze grzechy. B´dziemy czuli, ˝e jesteÊmy bli˝ej Boga. Musimy nauczyç si´

rozpoznawania Jego wp∏ywu w naszym ˝yciu. Musimy nauczyç si´ ws∏uchiwania si´

w cichy, spokojny g∏os Ducha.

Mo˝emy rozpoznaç, kiedy Duch Âwi´ty uczy nas prawdy. Nasze umys∏y nape∏nià si´

natchnionymi i wznios∏ymi myÊlami. Doznamy oÊwiecenia, czyli uzyskamy nowà wiedz´.

Serca nape∏nià si´ uczuciem pokoju, radoÊci i mi∏oÊci. B´dziemy chcieli czyniç dobro i

byç pomocni dla innych. Uczucia te sà trudne do opisania, ale kiedy ich doÊwiadczamy,

mo˝emy je zauwa˝yç.

Studiowanie pism Êwi´tych

2 Nefi 32:8–9 NiP 6:22–23 NiP 19:28
Enos 1:1–12 NiP 8:2–3 I Ks. Królewska 19:11–12
Alma 34:17–28 NiP 9:7–9 Guide to the Scriptures, „Prayer”
Moroni 10:3–5

Zobowiàzanie

• Czy ukl´kniesz i b´dziesz si´ codziennie modli∏ indywidualnie i z rodzinà?
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Studiuj pisma Êwi´te
Pisma Êwi´te to spisane kroniki, prowadzone przez proroków, piszàcych pod wp∏ywem

Ducha Âwi´tego, zawierajàce opisy post´powania Boga z Jego dzieçmi. Okazujemy naszà

wiar´ poprzez studiowanie, ufnoÊç i pos∏uszeƒstwo objawionemu s∏owu Bo˝emu. Pilnie

badamy pisma Êwi´te, aby zrozumieç prawd´. Napawamy si´ nimi, poniewa˝ otwierajà

drzwi objawieniu i pokazujà nam to, co musimy czyniç i kim mamy si´ staç. Badamy

pisma Êwi´te, aby dowiedzieç si´ o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii. Wiara w Jezusa

Chrystusa jest darem od Boga i wyp∏ywa ze studiowania i ˝ycia wed∏ug Jego s∏owa i Jego

ewangelii. Zatwierdzone pisma Êwi´te KoÊcio∏a, zwane równie˝ podstawowymi pismami

Êwi´tymi to: Biblia Âwi´ta, Ksi´ga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Per∏a Wielkiej

WartoÊci. Codziennie powinniÊmy studiowaç te Êwi´te ksi´gi.

Studiowanie pism Êwi´tych

1 Nefi 19:22–23 2 Nefi 31:19–20 Ew. Jana 20:31
2 Nefi 9:50–51 2 Nefi 32:3–5 II List do Tymoteusza 3:14–17
2 Nefi 25:26 Alma 32:28–30 II List Piotra 1:20–21
2 Nefi 29:1–13 Ew. Jana 5:39

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz codziennie czyta∏ pisma Êwi´te indywidualnie i z rodzinà?

Zachowuj Sabat jako dzieƒ Êwi´ty
Nasze zachowanie w dzieƒ Sabatu odzwierciedla zobowiàzanie do szanowania i

oddawania czci Bogu. Zachowujàc Sabat jako dzieƒ Êwi´ty, okazujemy Bogu gotowoÊç

do dochowania naszych przymierzy. W ka˝dy dzieƒ Sabatu udajemy si´ do domu Pana,

aby tam oddawaç Mu czeÊç. Kiedy tam jesteÊmy, przyjmujemy sakrament na pamiàtk´

Jezusa Chrystusa i Jego ZadoÊçuczynienia. Odnawiamy przymierza i okazujemy, ˝e

jesteÊmy gotowi odpokutowaç za nasze grzechy i b∏´dy.

Tego dnia cieszymy si´ odpoczynkiem od pracy. Kiedy bierzemy udzia∏ w nabo˝eƒstwach

koÊcielnych i wspólnie oddajemy czeÊç Bogu, wzmacniamy si´ nawzajem. Pokrzepiamy

si´ towarzystwem przyjació∏ i rodziny. Nasza wiara wzmacnia si´, kiedy studiujemy pisma

Êwi´te i wi´cej uczymy si´ na temat przywróconej ewangelii.

Kiedy spo∏eczeƒstwo lub naród nie troszczy si´ o zaj´cia, które powinny mieç miejsce

w Sabat, jego ˝ycie religijne niszczeje, a to wp∏ywa negatywnie na wszystkie aspekty

˝ycia. Traci si´ b∏ogos∏awieƒstwa zwiàzane z przestrzeganiem dnia Sabatu. PowinniÊmy

wtedy powstrzymywaç si´ od robienia zakupów oraz od uczestniczenia w innych zaj´ciach

handlowych czy sportowych, które teraz powszechnie bezczeszczà Sabat.

Âwi´ci w Dniach Ostatnich powinni sprawiç, by ten Êwi´ty dzieƒ wolny by∏ od zaj´ç

tego Êwiata. Mo˝na to osiàgnàç poprzez wejÊcie w ten dzieƒ w duchu oddawania czci,

dzi´kczynienia, s∏u˝by oraz poprzez udzia∏ w zaj´ciach rodzinnych odpowiednich dla

dnia Sabatu. Kiedy cz∏onkowie KoÊcio∏a postarajà si´ dostosowaç zaj´cia niedzielne do

zamierzeƒ i Ducha Pana, ich ˝ycie nape∏ni si´ radoÊcià i pokojem.

Studiowanie pism Êwi´tych

3 Nefi 18:1–25 II Ks. Moj˝eszowa 20:8–11 Ks. Izajasza 58:13–14
NiP 59:9–15 II Ks. Moj˝eszowa 31:12–17
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W koÊciele siadaj obok zainteresowanych lub cz∏onków

Kiedy dwójki misjonarskie biorà udzia∏ w spotkaniach sakramentalnych czy konferencjach palika,
powinny siadaç obok zainteresowanych, ostatnio nawróconych lub cz∏onków. Nie powinny siadaç
wraz z innymi misjonarzami.

Zobowiàzania

• Czy b´dziesz zachowywaç Sabat jako dzieƒ Êwi´ty?

• Czy przygotujesz si´ do godnego przyj´cia sakramentu?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Jak rozumiesz dzieƒ Sabatu, w∏àczajàc w to przyjmowanie sakramentu co tydzieƒ i s∏u˝enie

innym cz∏onkom? Czy jesteÊ gotów przestrzegaç tego prawa [przed chrztem]?

Chrzest i konfirmacja
Chrzest i konfirmacja sà sposobem na wyra˝enie naszego pragnienia, by podà˝aç

Êcie˝kà Boga. Kiedy przyjmujemy chrzest i jesteÊmy konfirmowani, zawieramy z Bogiem

przymierze, ˝e weêmiemy na siebie imi´ Jezusa Chrystusa, ˝e zawsze b´dziemy o Nim

pami´taç i przestrzegaç Jego przykazaƒ. Obiecujemy te˝, ˝e zawsze b´dziemy Êwiadkami

Boga i b´dziemy pomagaç tym, którzy sà w potrzebie (zob. Mosjasz 18:8–9). W zamian

Bóg obiecuje daç nam sta∏e towarzystwo Ducha Âwi´tego, odpuszczenie grzechów i

ponowne narodziny.

Zobowiàzania

• Czy b´dziesz ochrzczony i konfirmowany?

• Czy zaprosisz zainteresowanych, by wzi´li udzia∏ w uroczystoÊci chrztu?

• JeÊli to mo˝liwe, zaproÊ zainteresowanych na spotkanie sakramentalne, na którym jakaÊ
osoba b´dzie konfirmowana.

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Wszystkie pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest.

Zaproszenie do chrztu

Zaproszenie do chrztu i konfirmacji powinno byç konkretne i proste. „Czy postàpisz zgodnie
z przyk∏adem Jezusa Chrystusa i zostaniesz ochrzczony przez kogoÊ, kto ma upowa˝nienie
kap∏aƒstwa Boga? Przygotujemy nabo˝eƒstwo chrztu na (data). Czy przygotujesz si´, by
przyjàç chrzest tego dnia?“

Podà˝aj za prorokiem
Prawda to wiedza o rzeczach, które rzeczywiÊcie by∏y, sà i b´dà. Nie zmienia si´ wraz

ze zmieniajàcymi si´ okolicznoÊciami czy up∏ywem czasu. Prawda jest taka sama w ka˝dym

wieku i w ka˝dej kulturze. èród∏em wszelkiej prawdy jest Bóg. Mo˝emy mieç wiar´ w

Niego, poniewa˝ wiemy, ˝e On nauczy nas jedynej prawdy. Bóg chce, aby wszystkie Jego

dzieci zna∏y prawd´. Dlatego te˝ poprzez proroków i aposto∏ów objawia prawdy konieczne

do zbawienia. Objawia prawd´ nam osobiÊcie poprzez pisma Êwi´te i osobiste objawienia.
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Prorok jest powo∏any i wybrany przez Boga. Jest on prawym m´˝czyznà wielkiej wiary.

Pan objawia mu prawdy poprzez Ducha Âwi´tego. Nakazuje Swojemu prorokowi, by

naucza∏ prawdy wszystkich ludzi. Ci, którzy uwierzà w s∏owa Bo˝e objawione poprzez

proroka, b´dà b∏ogos∏awieni.

KoÊció∏ Chrystusa zbudowany jest na fundamencie aposto∏ów i proroków, którzy

kierujà KoÊcio∏em dzi´ki objawieniu. Pan powo∏a∏ Józefa Smitha na pierwszego proroka

i przywódc´ tej ostatniej dyspensacji. Jego nast´pcy, którzy prowadzà KoÊció∏ Jezusa

Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich w dzisiejszych czasach, równie˝ sà prorokami

i aposto∏ami. Obecny prezydent KoÊcio∏a jest ˝yjàcym prorokiem. Mamy wierzyç w

wybranego proroka Bo˝ego, zdobyç przekonanie o jego boskim powo∏aniu i post´powaç

wedle jego nauk.

Cz´sto mamy mo˝liwoÊç publicznego popierania przywódców KoÊcio∏a. Popieraç oznacza

wspieraç. Mamy przygotowaç si´, ˝eby z chwilà gdy us∏yszymy przemawiajàcych

proroków i aposto∏ów, Duch Âwi´ty móg∏ potwierdziç prawdy, jakich nauczajà, i ˝ebyÊmy

wówczas zdecydowali, ˝e b´dziemy post´powaç wed∏ug rad, jakich udzielili.

Nie zb∏àdzà ci, którzy s∏uchajà i post´pujà wed∏ug rad ˝yjàcych proroków i aposto∏ów.

Nauki ˝yjàcych proroków zapewniajà kotwic´ wiecznej prawdy w Êwiecie zmieniajàcych si´

wartoÊci i pomagajà nam uniknàç nieszcz´Êcia i smutku. Zam´t i spory Êwiata nie przyt∏oczà

nas i b´dziemy mogli cieszyç si´ pewnoÊcià p∏ynàcà z ˝ycia w harmonii z wolà Boga.

Studiowanie pism Êwi´tych

Mosjasz 15:11–12 NiP 21:1–7 List do Efezjan 2:19–20
Alma 13:1–16 NiP 136:37–38 List do Efezjan 4:11–14
3 Nefi 12:1–2 Ew. Jana 15:16 List do Hebrajczyków 5:4
NiP 1:37–38 Dzieje Apostolskie 10:34–44 Ks. Amosa 3:7

Zobowiàzania

• Czy spotkasz si´ z biskupem?

• Czy b´dziesz popiera∏ przywódców KoÊcio∏a i post´powa∏ wedle ich rad?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Czy wierzysz, ˝e [obecny prezydent KoÊcio∏a] jest prorokiem Boga? Co to oznacza dla ciebie?

Przestrzegaj Dziesi´ciorga Przykazaƒ
Ojciec Niebieski daje nam przykazania, abyÊmy wiedzieli, co robiç i czego unikaç,

aby otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa, jakie On chce nam daç (radoÊç, spokój sumienia, trwa∏e

szcz´Êcie). Bóg objawi∏ Moj˝eszowi Dziesi´cioro Przykazaƒ, które mia∏y prowadziç Jego lud:

• „Nie b´dziesz mia∏ innych bogów obok mnie” (II Ks. Moj˝eszowa 20:3). Inni „bogowie”

to mogà byç bogactwa, w∏adza czy znaczàca pozycja.

• „Nie czyƒ sobie podobizny rzeêbionej czegokolwiek” (II Ks. Moj˝eszowa 20:4).

• „Nie nadu˝ywaj imienia Pana, Boga twojego” (II Ks. Moj˝eszowa 20:7).

• „Pami´taj o dniu sabatu, aby go Êwi´ciç” (II Ks. Moj˝eszowa 20:8).

• „Czcij ojca swego i matk´ swojà” (II Ks. Moj˝eszowa 20:12).

• „Nie zabijaj” (II Ks. Moj˝eszowa 20:13).

• „Nie cudzo∏ó˝” (II Ks. Moj˝eszowa 20:14).
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• „Nie kradnij” (II Ks. Moj˝eszowa 20:15).

• „Nie mów fa∏szywego Êwiadectwa przeciw bliêniemu swemu” (II Ks. Moj˝eszowa 20:16).

• „Nie po˝àdaj” (II Ks. Moj˝eszowa 20:17).

Dziesi´cioro Przykazaƒ nadal obowiàzuje w dzisiejszych czasach. Uczà nas, by oddawaç

czeÊç i okazywaç szacunek Bogu. Uczà nas, w jaki sposób traktowaç si´ wzajemnie.

˚adnych bogów

Ludzie wielu kultur posiadajà lub okazujà szacunek przedmiotom, które przypominajà im o Bogu
lub przodkach. Czasami, takie przedmioty jak statuetki, symbole religijne czy ma∏e kapliczki, mogà
równie˝ byç obiektem kultu. Pomó˝ zainteresowanym zrozumieç, ˝e Pan nakaza∏ nam, abyÊmy
nie czcili bo˝ków. Zach´ç ich, by usun´li ze swoich domów wszystkie przedmioty kultu czy takie,
do których si´ modlà. Pomó˝ im skoncentrowaç wiar´ i czeÊç na Ojcu Niebieskim i Jezusie
Chrystusie. Naucz ich, ˝e przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa skupia si´ na ˝yjàcym
Chrystusie.

W przywróconej ewangelii Pan naucza nas, jak mamy o Nim pami´taç. Pami´tamy o Nim poprzez
modlitw´, sakrament i oddawanie czci w Êwiàtyni. Twój prezydent misji da ci wskazówki w
okreÊlonych kwestiach.

Studiowanie pism Êwi´tych

Mosjasz 13 Ew. Mateusza 22:36–40 V Ks. Moj˝eszowa 5:6–21
NiP 59:5–6 II Ks. Moj˝eszowa 20:1–17

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz przestrzegaç Dziesi´ciorga Przykazaƒ?

Prawo czystoÊci moralnej
Bóg lubuje si´ w czystoÊci i nienawidzi grzechu seksualnego. CzystoÊç moralna obejmuje

ca∏kowite powstrzymywanie si´ od stosunków seksualnych przed Êlubem i absolutnà

wiernoÊç i lojalnoÊç wobec wspó∏ma∏˝onka po Êlubie. Osoby, które ˝yjà wed∏ug prawa

czystoÊci moralnej, cieszà si´ si∏à, która wyp∏ywa z panowania nad sobà. Cieszà si´

pewnoÊcià i zaufaniem w relacjach rodzinnych. Pe∏niej cieszà si´ wp∏ywem Ducha Âwi´tego

na ich ˝ycie. Ci, którzy ∏amià to prawo, cierpià z powodu trwa∏ego poczucia wstydu i

winy, które staje si´ ci´˝arem ich ˝ycia.

CzystoÊç moralna wymaga wiernoÊci w myÊlach i uczynkach. Nasze myÊli muszà

byç czyste, a my musimy byç skromni w ubiorze, mowie i dzia∏aniach. Musimy unikaç

pornografii w ka˝dej jej formie. Moc prokreacji, danà od Boga, i nasze cia∏a powinniÊmy

traktowaç jako Êwi´te. Kandydaci do chrztu majà ˝yç wed∏ug prawa czystoÊci moralnej,

które zakazuje wszelkich kontaktów seksualnych poza obr´bem legalnie zawartego

ma∏˝eƒstwa pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà. Nie mogà mieç nic wspólnego z aborcjà,

relacjami homoseksualnymi czy lesbijskimi. Ci, którzy pope∏nili grzech seksualny, mogà

odpokutowaç i uzyskaç wybaczenie.

Pary ˝yjàce razem

M´˝czyêni i kobiety, którzy ˝yjà razem, ale nie sà sobie poÊlubieni, nie mogà byç ochrzczeni,
jeÊli najpierw nie pobiorà si´ lub nie rozstanà. Ci, którzy sà poÊlubieni wi´cej ni˝ jednej osobie
naraz, nie mogà byç ochrzczeni. Szukaj rady u prezydenta misji, który da ci szczegó∏owe
wskazówki w ka˝dym przypadku.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Jakub 2:28 3 Nefi 12:27–30 Ew. Mateusza 5:27–28
Mosjasz 13:22 NiP 42:22–24 List do Rzymian 1:26–32
Alma 39:3–5 NiP 63:16 List do Efezjan 5:3–5

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz ˝yç zgodnie z prawem czystoÊci moralnej?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Jak rozumiesz prawo czystoÊci moralnej, które zakazuje wszelkich kontaktów seksualnych

poza obr´bem legalnie zawartego ma∏˝eƒstwa pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà? Czy jesteÊ
gotów przestrzegaç tego prawa [przed chrztem]?

• Czy kiedykolwiek dokona∏aÊ/przyczyni∏eÊ si´ do aborcji? Czy kiedykolwiek by∏eÊ w zwiàzku
homoseksualnym? [Uwaga: Osoba, która odpowie „tak” na któreÊ z tych pytaƒ, musi odbyç
wywiad z prezydentem misji, zanim zostanie ochrzczona].

Przestrzegaj S∏owa MàdroÊci
Pan objawi∏ Prorokowi Józefowi Smithowi prawo zdrowia zwane S∏owem MàdroÊci.

Prawo to uczy nas, jakiego po˝ywienia i jakich substancji powinniÊmy u˝ywaç, a jakich nie,

aby nasze cia∏a pozosta∏y zdrowe i abyÊmy byli wolni od z∏ych wp∏ywów. Pan obiecuje

b∏ogos∏awieƒstwa zdrowia, si∏y, ochrony przed z∏em i wi´kszà otwartoÊç na prawdy

duchowe.

Pami´taj, ˝e nasze cia∏a sà Êwi´te. PowinniÊmy traktowaç je z czcià i szacunkiem.

S∏owo MàdroÊci uczy, ˝e mamy jeÊç zdrowe po˝ywienie. Bardzo dok∏adnie uczy, ˝e mamy

unikaç szkodliwych substancji, do których nale˝y alkohol, tytoƒ, herbata i kawa. Musimy

te˝ unikaç narkotyków w ka˝dej postaci. Osoby nauczane, które chcà byç ochrzczone i

konfirmowane, muszà zrezygnowaç z tych rzeczy. Ludzie, którzy przestrzegajà S∏owa

MàdroÊci, sà bardziej otwarci na prawdy duchowe.

Twój prezydent misji odpowie na pytania zwiàzane z tym, czy inne substancje w twojej

kulturze obj´te sà S∏owem MàdroÊci.

Przezwyci´˝anie na∏ogów

Tym, którzy zmagajà si´ z rzuceniem palenia, alkoholu czy innych nawyków, najlepiej mo˝esz
pomóc, post´pujàc wed∏ug poni˝szych zasad. Sugestie te majà zastosowanie szczególnie w
przypadku S∏owa MàdroÊci, ale mo˝na przystosowaç je tak˝e do innych uzale˝nieƒ.

1. Pomó˝ ludziom ustanowiç cele, dotyczàce tego, kiedy i jak b´dà ˝yli wed∏ug S∏owa MàdroÊci.

2. Módl si´ za nich w osobistych modlitwach i kiedy jesteÊ z nimi.

3. Bàdê pozytywnie nastawiony i wspieraj ich, nawet jeÊli znów popadajà w na∏óg.

4. Nadal nauczaj ich ewangelii. Nauczaj ich, w jaki sposób wykorzystywaç modlitw´ i wiar´
jako êród∏o si∏y.

5. Pomó˝ im regularnie chodziç do koÊcio∏a i nawiàzywaç przyjaênie z tymi, którzy ˝yjà wed∏ug
S∏owa MàdroÊci, a którzy przezwyci´˝yli ten sam na∏óg.

6. JeÊli jest to w∏aÊciwe, zaproponuj im b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie.

7. Zach´ç ich, by usun´li ze swoich domów wszystkie szkodliwe substancje.

Zobacz rozdzia∏ 10, by znaleêç wi´cej wskazówek na temat pomagania ludziom w przezwyci´˝aniu
uzale˝nieƒ.
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Studiowanie pism Êwi´tych

NiP 89 I List do Koryntian 3:16–17 I List do Koryntian 6:19–20

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz ˝yç zgodnie ze S∏owem MàdroÊci?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Jak rozumiesz S∏owo MàdroÊci? Czy jesteÊ gotów przestrzegaç tego prawa [przed chrztem]?

Przestrzegaj prawa dziesi´ciny
Jednym z najwspanialszych b∏ogos∏awieƒstw cz∏onkostwa w KoÊciele Jezusa Chrystusa

Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest przywilej przyczyniania si´ do wzrostu królestwa Bo˝ego

poprzez p∏acenie dziesi´ciny. Dziesi´cina to staro˝ytne, boskie prawo. Na przyk∏ad,

prorok Abraham ze Starego Testamentu p∏aci∏ dziesi´cin´ ze wszystkiego, co posiada∏

(zob. Alma 13:15).

Tym, którzy p∏acà dziesi´cin´, Pan obiecuje, ˝e „[otworzy okna niebieskie] i [...] wyleje

[...] b∏ogos∏awieƒstwa ponad miar´” (Ks. Malachiasza 3:10). B∏ogos∏awieƒstwa te mogà byç

doczesne lub duchowe, ale przyjdà one do tych, którzy pos∏uszni sà temu boskiemu prawu.

Dziesi´cina oznacza jednà dziesiàtà i Pan nakaza∏ nam oddaç dziesiàtà cz´Êç naszego

przyrostu, co rozumie si´ jako dochody, abyÊmy mogli byç b∏ogos∏awieni. Prawo dziesi´ciny

daje nam mo˝noÊç pomagania w budowie Jego królestwa. Nasze dziesi´ciny sà Êwi´te dla

Pana i p∏acàc je, okazujemy Mu szacunek. Bóg obieca∏ obficie b∏ogos∏awiç tych, którzy

p∏acà uczciwà dziesi´cin´. Ci, którzy nie p∏acà, okradajà Boga (zob. Ks. Malachiasza 3:8).

Zatrzymujà dla siebie coÊ, co prawowicie nale˝y do Niego. Najpierw powinniÊmy szukaç

królestwa Bo˝ego, a dziesi´cina jest istotnym sposobem na czynienie tego. P∏acenie

dziesi´ciny jest wyrazem naszej wiary. Jest zewn´trznym znakiem naszej wiary w Boga

i Jego dzie∏o.

Fundusze dziesi´ciny wykorzystywane sà do wspierania dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a, takiej jak

budowanie i utrzymywanie Êwiàtyƒ i domów spotkaƒ, niesienie ewangelii na ca∏y Êwiat,

prowadzenie pracy Êwiàtynnej i historii rodzinnej oraz wiele innych dzia∏aƒ na ca∏ym

Êwiecie. Dziesi´cina nie jest przeznaczona na pensj´ lokalnych przywódców KoÊcio∏a,

którzy s∏u˝à bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Ka˝dego tygodnia lokalni przywódcy koÊcielni wysy∏ajà otrzymanà dziesi´cin´

bezpoÊrednio do siedziby g∏ównej KoÊcio∏a. Rada z∏o˝ona z Rady Prezydenta KoÊcio∏a,

Kworum Dwunastu Aposto∏ów i Przewodniczàcej Rady Biskupiej okreÊla dok∏adny sposób

wykorzystania Êwi´tych funduszy dziesi´ciny.

Studiowanie pism Êwi´tych

Dziesi´cina
NiP 119 List do Hebrajczyków 7:1–2 III Ks. Moj˝eszowa 27:30–33
NiP 120 I Ks. Moj˝eszowa 14:18–20 Ks. Malachiasza 3:7–12

Wiara
3 Nefi 13:33 Eter 12:6
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Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz ˝yç zgodnie z prawem dziesi´ciny, kiedy zostaniesz ochrzczony?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Jak rozumiesz prawo dziesi´ciny? Czy jesteÊ gotów przestrzegaç tego prawa?

Przestrzegaj prawa postu
Dla tych, którzy przestrzegajà Bo˝ego prawa postu, dost´pne sà wspania∏e b∏ogos∏a-

wieƒstwa. Post to obywanie si´ bez jedzenia i picia przez pewien okres. Zazwyczaj pierwsza

niedziela ka˝dego miesiàca wyznaczana jest na dzieƒ postu, co oznacza powstrzymywanie

si´ od dwóch nast´pujàcych po sobie posi∏ków, modlitw´ i sk∏adanie Êwiadectwa. Post

i modlitwa towarzyszà sobie. Kiedy poÊcimy i modlimy si´ z wiarà, jesteÊmy bardziej

otwarci na otrzymanie odpowiedzi na nasze modlitwy i b∏ogos∏awieƒstwa od Pana.

Obiecuje On nam, ˝e ciàgle b´dzie nas prowadzi∏. PowinniÊmy poÊciç i modliç si´ w intencji

konkretnych rzeczy. Post jest sprawà prywatnà i duchowà, dlatego nie powinniÊmy

zwracaç uwagi innych osób na to, ˝e poÊcimy.

Czysta religia obejmuje trosk´ o biednych. Mamy pomagaç w zaspokojeniu ich potrzeb

fizycznych i duchowych. Kiedy poÊcimy, przekazujemy pieniàdze KoÊcio∏owi na opiek´

nad biednymi i potrzebujàcymi. Nazywamy to ofiarà postnà. Przekazujemy co najmniej

takà sum´ pieni´dzy, jakà zaoszcz´dziliÊmy, poszczàc przez dwa posi∏ki. Jednak˝e nie

musimy ograniczaç datku do kosztu dwóch posi∏ków. JesteÊmy zach´cani, byÊmy byli na

tyle szczodrzy, na ile pozwalajà nam na to nasze warunki. Troszczàc si´ o potrzebujàcych,

wype∏niamy nasze przymierza chrztu i uzyskujemy odpuszczenie grzechów.

Studiowanie pism Êwi´tych

Post
Omni 1:26 Alma 17:2–3 NiP 88:76
Alma 5:45–46 Moroni 6:5 Ew. Mateusza 6:1–4, 16–18
Alma 6:6 NiP 59:12–16 Ks. Izajasza 58:6–11

Troszczenie si´ o biednych
Mosjasz 4:16–27 Alma 4:12–13 List Jakuba 1:27
Mosjasz 18:8–10 Ew. Mateusza 25:34–46 Ks. Izajasza 58:3–12

Zobowiàzania

• Czy b´dziesz poÊci∏ i modli∏ si´ w nast´pnà niedziel´ postnà w intencji konkretnej potrzeby?

• Czy b´dziesz przekazywa∏ szczodrà ofiar´ postnà [po swoim chrzcie]?

W jaki sposób przekazywaç dziesi´ciny i ofiary
Dziesi´ciny i ofiary p∏aci si´ dobrowolnie i prywatnie. Cz∏onkowie mogà p∏aciç

dziesi´ciny i ofiary kiedykolwiek, ale zazwyczaj najlepiej jest p∏aciç dziesi´cin´ z chwilà

uzyskania dochodu, a ofiar´ postnà w dniu postu. Cz∏onkowie dokonujà wp∏aty,

wype∏niajàc pokwitowanie wp∏aty, które mo˝na otrzymaç od rady biskupiej. Cz∏onek

zachowuje ˝ó∏tà kopi´ pokwitowania, a bia∏y orygina∏ wraz z pieni´dzmi zakleja w

za∏àczonej kopercie. Kopert´ przekazuje cz∏onkowi rady biskupiej. Wp∏aty te uwa˝ane
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sà za Êwi´te i nale˝à do Pana. Cz∏onek rady biskupiej i pisarz prowadzà dok∏adnà i

poufnà ksi´gowoÊç wszystkich wp∏at.

Pod koniec ka˝dego roku cz∏onkowie ustalajà status dziesi´ciny wraz z biskupem,

by okreÊliç ich wiernoÊç w p∏aceniu dziesi´ciny. Podczas tego prywatnego spotkania

cz∏onkowie otrzymujà sprawozdanie z danego roku, zawierajàce wszystkie ich wp∏aty.

Wszystkie informacje finansowe sà ÊciÊle poufne.

Nauczaj, w jaki sposób przekazywaç dziesi´ciny i ofiary

Poka˝ formularz wp∏aty i wyjaÊnij, jak go u˝ywaç. Po chrzcie nawróconych mo˝esz pomóc im
wype∏niç formularz.

Przestrzegaj prawa i szanuj je
Wszyscy Âwi´ci w Dniach Ostatnich wierzà w pos∏uszeƒstwo prawu kraju, w jakim

˝yjà. Radzi si´ cz∏onkom KoÊcio∏a, aby byli dobrymi obywatelami, anga˝owali si´ w

samorzàdy spo∏eczne i sprawy polityczne oraz aby s∏u˝yli spo∏eczeƒstwu. Jednak˝e

czynià to jako zaanga˝owani obywatele, a nie jako przedstawiciele KoÊcio∏a.

Studiowanie pism Êwi´tych

NiP 58:21 NiP 130:20–21 Zasady Wiary 1:12
NiP 98:5 NiP 134

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz pos∏uszny prawom kraju, w którym mieszkasz?

Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest, zwiàzane z lekcjà
• Czy kiedykolwiek pope∏ni∏eÊ powa˝ne przest´pstwo? JeÊli tak, czy wyrok jest w zawieszeniu,

czy jesteÊ na zwolnieniu warunkowym? [Uwaga: Osoba, która odpowie „tak” na któreÊ z tych
pytaƒ, musi odbyç wywiad z prezydentem misji, zanim zostanie ochrzczona].

Zaj´cie

Przy ka˝dym przykazaniu z tej lekcji wypisz obietnice z pism Êwi´tych, jakie Pan sk∏ada tym,
którzy je przestrzegajà. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania obietnice, które zrealizowa∏y
si´ w twoim ˝yciu.
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Notatki

Prawa i obrz´dy
Po chrzcie i konfirmacji

Przygotuj si´ do nauczania
Po chrzcie i konfirmacji nawróconego, przywódcy okr´gu decydujà, czy nauczanie

kontynuujà misjonarze okr´gu czy pe∏noetatowi misjonarze oraz jak d∏ugo pe∏noetatowi

misjonarze majà byç zaanga˝owani w nauczanie. Lekcj´ t´ nale˝y przedstawiç nowym

cz∏onkom wkrótce po ich chrzcie i konfirmacji. Mo˝esz nauczaç ich o tych prawach i

obrz´dach pomi´dzy ich chrztem a konfirmacjà lub nawet przed chrztem. Kandydaci

do chrztu powinni byç przynajmniej Êwiadomi tych praw i obrz´dów przed chrztem.

Lekcja ta podobna jest do lekcji 4. Twoje podejÊcie powinno zale˝eç od potrzeb osób

ostatnio nawróconych i wskazówek Ducha. Ciàgle myÊl i módl si´ nad tym, w jaki

sposób pomóc osobom nawróconym ˝yç wed∏ug ewangelii. Oto pomys∏y, które mo˝esz

wykorzystaç:

• Nauczaj nowego cz∏onka ka˝dego z praw i obrz´dów z tej lekcji podczas nauczania lekcji:

„Przes∏anie Przywrócenia”, „Plan zbawienia” i „Ewangelia Jezusa Chrystusa”. Na

przyk∏ad: podczas omawiania przes∏ania Przywrócenia mo˝esz nauczaç o kap∏aƒstwie i

pracy misjonarskiej, podczas omawiania planu zbawienia mo˝esz nauczaç o ma∏˝eƒstwie

na wiecznoÊç, Êwiàtyniach i pracy nad historià rodzinnà, nauczaniu i uczeniu si´ w

KoÊciele. Kiedy omawiasz ewangeli´ Jezusa Chrystusa, mo˝esz nauczaç o prostej i

wàskiej Êcie˝ce oraz s∏u˝bie w KoÊciele.

• Nauczaj dwóch lub trzech praw i obrz´dów, tworzàc z nich odr´bnà lekcj´.

• Nauczaj jednego prawa lub obrz´du w ramach jednej lekcji.

Wspó∏pracuj z cz∏onkami, by pomóc nowym cz∏onkom przyjàç prawa i obrz´dy i zaczàç

wed∏ug nich ˝yç. Pomó˝ nowym cz∏onkom dostrzec, ˝e przestrzegajàc praw Bo˝ych

uzyskajà odpuszczenie grzechów i pozostanà na drodze prowadzàcej do ˝ycia wiecznego.

DoÊwiadczà wi´kszego pokoju i radoÊci. Odnajdà odpowiedzi na pytania, jakie niesie

˝ycie, i bezpieczeƒstwo, znajdujàce si´ w wiedzy, która przynale˝y do prawdziwego

KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa. Prawa i obrz´dy s∏u˝à jako wskazówki potrzebne do tego, by

wieÊç radosne ˝ycie, majàc wiar´ w Jezusa Chrystusa i pewnà nadziej´ otrzymania ˝ycia

wiecznego z naszym Ojcem w Niebie.
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Ucz si´ o prawach, obrz´dach i zobowiàzaniach
Kiedy studiujesz lekcj´ „Prawa i obrz´dy”, pomocnym b´dzie post´powanie wedle

poni˝szego schematu.

• Przestudiuj rozdzia∏, który opisuje doktryn´ i zapisz prosty plan lekcji, majàcy od trzech

do pi´ciu g∏ównych punktów.

• Nauczaj swojego koleg´ dwu– lub trzyminutowej wersji tej lekcji. Poçwicz, w jaki sposób

wystosowaç zaproszenie do zobowiàzania i jak rozwiaç obawy.

• Przedyskutuj, w jaki efektywny sposób zastosowaç ka˝de zobowiàzanie, które przyjà∏

zainteresowany.

Kap∏aƒstwo i organizacje pomocnicze
Kap∏aƒstwo to moc i upowa˝nienie dane cz∏owiekowi do dzia∏ania w imi´ Boga dla

zbawienia Jego dzieci. Dzi´ki kap∏aƒstwu otrzymujemy obrz´dy zbawienia, jak i

b∏ogos∏awieƒstwa uzdrowienia, pocieszenia i rady.

KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich prowadzi Jezus Chrystus poprzez

aposto∏ów i proroków. Sà to prawi m´˝czyêni, których powo∏a∏ Bóg i którzy posiadajà

kap∏aƒstwo. W staro˝ytnoÊci Chrystus ustanowi∏ Swoich Aposto∏ów i nada∏ im kap∏aƒstwo.

Upowa˝nienie to zagin´∏o, kiedy ludzie odrzucili ewangeli´ i zabili Chrystusa i Aposto∏ów.

Upowa˝nienie kap∏aƒskie zosta∏o przywrócone w 1829 roku, kiedy Prorokowi Józefowi

Smithowi i Oliwierowi Cowdery’emu ukaza∏ si´ Jan Chrzciciel. Na∏o˝y∏ r´ce na ich g∏owy

i nada∏ im Kap∏aƒstwo Aarona (zob. NiP 13). Krótko po tym Piotr, Jakub i Jan — pierwsi

z Dwunastu Aposto∏ów — na∏o˝yli r´ce na Józefa Smitha i Oliwiera Cowdery’ego i nadali

im Kap∏aƒstwo Melchizedeka, które Piotr, Jakub i Jan otrzymali od Jezusa Chrystusa

(zob. NiP 27:12–13).

M´˝czyzna mo˝e otrzymaç upowa˝nienie kap∏aƒskie jedynie dzi´ki w∏aÊciwemu

ustanowieniu przez na∏o˝enie ràk przez tego, kto ma to upowa˝nienie. M´˝czyzna, który

otrzyma∏ kap∏aƒstwo, ma cudowne mo˝liwoÊci. Zawiera przymierze, ˝e b´dzie wype∏nia∏

Êwi´te obowiàzki, s∏u˝y∏ innym i pomaga∏ w budowaniu KoÊcio∏a. Musi mieç pragnienie,

by s∏u˝yç Bogu i musi byç ustanowiony do tej mocy (zob. NiP 4:3; 63:57). Koniecznym

te˝ jest, by posiadacze kap∏aƒstwa dokonywali Êwi´tych obrz´dów, takich jak chrzest i

konfirmacja. Kiedy godnie korzysta si´ z upowa˝nienia kap∏aƒskiego, manifestuje si´

moc Bo˝a. Z mocy kap∏aƒskiej mo˝na korzystaç jedynie w prawy sposób, z mi∏oÊcià i

cierpliwoÊcià.

Ca∏e kap∏aƒstwo pochodzi od Boga. W KoÊciele istniejà dwa rodzaje kap∏aƒstwa:

Kap∏aƒstwo Aarona i Kap∏aƒstwo Melchizedeka. Kap∏aƒstwo Aarona zajmuje si´ takimi

obrz´dami jak chrzest i sakrament. Godni m´˝czyêni w wieku 12 lat i wi´cej otrzymujà

Kap∏aƒstwo Aarona wkrótce po chrzcie i konfirmacji.

Godni doroÊli m´˝czyêni otrzymujà w koƒcu Kap∏aƒstwo Melchizedeka, czyli wy˝sze

kap∏aƒstwo. Dzi´ki mocy tego kap∏aƒstwa cz∏onkowie KoÊcio∏a otrzymujà wiele duchowych

i doczesnych b∏ogos∏awieƒstw. Godni posiadacze Kap∏aƒstwa Melchizedeka mogà nadawaç

dar Ducha Âwi´tego, ustanawiaç inne osoby do kap∏aƒstwa, jeÊli sà do tego wyznaczeni,

namaszczaç chorych poÊwi´conym olejkiem oraz dawaç b∏ogos∏awieƒstwa zdrowia i

pocieszenia. Godni m´˝owie i ojcowie, którzy dzier˝à Kap∏aƒstwo Melchizedeka, mogà

dawaç szczególne b∏ogos∏awieƒstwa swoim ˝onom, dzieciom i innym cz∏onkom rodziny.

Nauczyciele domowi odwiedzajà domy cz∏onków KoÊcio∏a i troszczà si´ o jednostki i

rodziny. Biskupi i prezydenci palików sà s´dziami w KoÊciele. Majà upowa˝nienie do

tego, by pomóc Âwi´tym, którzy zgrzeszyli, w odpokutowaniu i cieszeniu si´ pe∏nià
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b∏ogos∏awieƒstw wynikajàcych z cz∏onkostwa w KoÊciele. Przeprowadzajà wywiady z

ludêmi, by upewniç si´ co do tego, czy sà godni wejÊcia do Êwiàtyni.

Pod kierunkiem kap∏aƒskim organizacje pomocnicze pomagajà we wzmacnianiu cz∏on-

ków. Sà one wspania∏ym êród∏em pracy misjonarskiej, kiedy pomagajà w odnajdywaniu

i nauczaniu zainteresowanych oraz w przyjmowaniu do wspólnoty nowo nawróconych.

Kobiety w wieku 18 lat i starsze sà cz∏onkiniami Stowarzyszenia Pomocy, które s∏u˝àc

dociera do rodzin, pojedynczych osób i spo∏ecznoÊci. M∏ode kobiety w wieku od 12 do 18

lat sà obj´te programem M∏odych Kobiet. Ch∏opcy w podobnym wieku biorà udzia∏ w

programie M∏odych M´˝czyzn. Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 11 lat uczestniczà w

Organizacji Podstawowej. Wszyscy cz∏onkowie w wieku powy˝ej 12 lat zapisani sà na

lekcje Szko∏y Niedzielnej.

Studiowanie pism Êwi´tych

Mosjasz 18:17 NiP 84:19–20 Ew. ¸ukasza 9:1–6
Alma 13:1–19 NiP 107 Ew. Jana 15:16
NiP 20:38–65 NiP 121:34–46 List Jakuba 5:14–15

Zobowiàzania

• Czy przygotujesz si´ do otrzymania Kap∏aƒstwa Aarona (w przypadku zdolnych do tego i
godnych m´˝czyzn powy˝ej 12 roku ˝ycia)?

• Czy przygotujesz si´ do otrzymania Kap∏aƒstwa Melchizedeka (w przypadku zdolnych do
tego i godnych doros∏ych m´˝czyzn)?

• Czy b´dziesz braç aktywny udzia∏ w dzia∏alnoÊci odpowiednich organizacji pomocniczych?

Praca misjonarska
Cz∏onkowie, którzy dzielà si´ ewangelià, doÊwiadczajà radoÊci i bardziej doÊwiadczajà

Ducha Pana. Kiedy dzielimy si´ ewangelià, doceniamy, jak wartoÊciowa i wa˝na jest ona

dla nas i czujemy wi´kszà mi∏oÊç do Boga i innych. Pan nakaza∏ Swoim naÊladowcom, by

g∏osili ewangeli´ na ca∏ym Êwiecie, dajàc ka˝demu cz∏owiekowi mo˝liwoÊç przyj´cia lub

odrzucenia jej. Kiedy ludzie zostajà ochrzczeni, zawierajà przymierze, ˝e zawsze b´dà

Êwiadczyli o Bogu. JesteÊmy zobowiàzani do dzielenia si´ ewangelià z tymi, którzy jej

jeszcze nie otrzymali. Kiedy b´dà wiernie ˝yç wed∏ug ewangelii, ustanowià przyk∏ad,

pokazujàc cz∏onkom rodziny i przyjacio∏om wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, które p∏ynà z

takiego ˝ycia. Powinni te˝ wykorzystaç wszelkie sposobnoÊci do tego, by odpowiadaç na

pytania, dzieliç si´ literaturà lub materia∏ami audiowizualnymi oraz zapraszaç innych, by

dowiedzieli si´ wi´cej na temat przywróconej ewangelii. Cz∏onkowie powinni modliç si´ za

tych, którzy nie sà cz∏onkami KoÊcio∏a. Powinni modliç si´ o okazje misjonarskie — okazje

do s∏u˝enia tym, którzy sà innego wyznania i podzielenia si´ tym, w co wierzà. Pan obiecuje

pomoc cz∏onkom, aby wiedzieli, co powiedzieç i co zrobiç, kiedy dzielà si´ ewangelià.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jakub 5:70–75 NiP 19:29 NiP 84:74–76, 88
Mosjasz 28:3 NiP 33:8–11 NiP 88:81
NiP 18:10–16 NiP 38:40–42 NiP 100:5–8
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Zobowiàzania

• Czy przygotujesz si´ do tego, by zaprosiç przyjació∏ i krewnych, którzy nie nale˝à do KoÊcio∏a,
aby spotkali si´ z misjonarzami i dowiedzieli si´ o ewangelii?

• Czy b´dziesz si´ modliç za misjonarzy oraz o mo˝liwoÊci dzielenia si´ ewangelià?

• Czy b´dziesz przygotowywaç si´ do tego, by s∏u˝yç na misji?

Ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç
Podstawowà jednostkà KoÊcio∏a jest rodzina. Na ∏onie rodziny ludzie doÊwiadczajà

wielu najwspanialszych radoÊci i najwi´kszych smutków. Ma∏˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà

i kobietà jest ustanowione przez Boga i zajmuje najwa˝niejsze miejsce w planie Boga dla

zbawienia Jego dzieci. Sposób, w jaki powstaje ˝ycie doczesne na Ziemi, jest wyÊwi´cony

przez Boga i zabezpieczony przy pomocy ma∏˝eƒstwa. Boski plan szcz´Êcia umo˝liwia

trwanie zwiàzków rodzinnych nadal po Êmierci. Jednak˝e ma∏˝eƒstwo mo˝e trwaç przez

wiecznoÊç jedynie wtedy, gdy upowa˝nieni posiadacze kap∏aƒstwa dokonajà piecz´tujàcych

obrz´dów w Êwi´tych Êwiàtyniach i kiedy m´˝owie i ˝ony, którzy zostali zapiecz´towani,

dochowujà przymierzy, jakie zawarli. M´˝owie i ˝ony majà kochaç si´ nawzajem.

Tak jak przestrzegajà przykazaƒ i ˝yjà zgodnie z zasadami ewangelii, majà te˝ szanowaç

przyrzeczenia ma∏˝eƒskie z absolutnà wiernoÊcià (zob. „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”,

Liahona, paêdz. 1998, 24; zob. tak˝e NiP 42:22).

Najpewniej osiàga si´ szcz´Êcie w ˝yciu rodzinnym, kiedy podstaw´ stanowià nauki

Pana Jezusa Chrystusa i kiedy rodzice nadajà rodzinie najwy˝szy priorytet. „Wed∏ug

boskiego zamys∏u, ojcowie majà przewodniczyç swoim rodzinom w mi∏oÊci i prawoÊci,

i sà odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom niezb´dnych Êrodków do ˝ycia i

ochrony. G∏ównym obowiàzkiem matek jest dba∏oÊç o duchowy i fizyczny rozwój dzieci.

W tych Êwi´tych odpowiedzialnoÊciach, ojcowie i matki, sà zobowiàzani pomagaç sobie

wzajemnie, jako równi partnerzy” (Liahona, paêdz. 1988, 24). Rodzice razem majà uczyç

swoje dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa i pomagaç im ˝yç wed∏ug niej.

Szatan dokonuje zmasowanego ataku na rodziny. Wiele lat temu przywódcy KoÊcio∏a

wyznaczyli poniedzia∏kowe wieczory jako czas na domowe wieczory rodzinne. Rodzice

powinni wykorzystywaç ten czas, by uczyç swoje dzieci ewangelii, wzmacniaç swoje relacje

z nimi i razem si´ bawiç. Inne sposoby wzmacniania rodzin to: codzienna modlitwa

rodzinna i studiowanie pism Êwi´tych, rodzinne oddawanie czci Bogu w koÊciele i s∏u˝enie

innym. Niebo to kontynuacja idealnego domu. Dzi´ki obrz´dom kap∏aƒskim i prawemu

˝yciu mo˝emy ˝yç jako rodziny w obecnoÊci Boga na wiecznoÊç.

Studiowanie pism Êwi´tych

Ma∏˝eƒstwo
NiP 42:22 NiP 132:7 „Rodzina: Proklamacja
NiP 49:15 I Ks. Moj˝eszowa 2:24 dla Êwiata”
NiP 131:1–4 List do Efezjan 5:25

Rodzina
Mosjasz 4:14–15 NiP 130:2 „Rodzina: Proklamacja
3 Nefi 18:21 I List do Tymoteusza 5:8 dla Êwiata”

Nauczanie dzieci
Alma 56:47 NiP 68:25–30 List do Efezjan 6:4
Alma 57:21 Moj˝esz 6:55–62 Przyp. Salomona 22:6
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Zobowiàzania

• Czy b´dziesz odbywaç cotygodniowe domowe wieczory rodzinne, codziennà modlitw´
rodzinnà, codzienne rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i inne zaj´cia dla rodziny?

• Czy przygotujesz si´ do wejÊcia do Êwiàtyni, aby (1) otrzymaç w∏asne obdarowanie?
(2) zawrzeç ma∏˝eƒstwo na ˝ycie doczesne i na wiecznoÊç? (3) jeÊli jesteÊ w zwiàzku
ma∏˝eƒskim: byç zapiecz´towanym na wiecznoÊç jako mà˝ i ˝ona? i (4) zapiecz´towaç
dzieci do siebie?

• Czy b´dziesz z rodzinà oddawaç czeÊç Bogu w dzieƒ Sabatu?

• Czy b´dziesz s∏u˝yç innym?

Âwiàtynie i historia rodzinna
Bóg nakaza∏ Swojemu ludowi budowaç Êwiàtynie. W Êwiàtyni zawieramy Êwi´te

przymierza i obdarowani jesteÊmy darem mocy i wiedzy z wysokoÊci. Moc ta pomaga

nam w codziennym ˝yciu i umo˝liwia nam budowanie królestwa Bo˝ego. W Êwiàtyni

mo˝emy te˝ zawrzeç ma∏˝eƒstwo na ˝ycie doczesne i na wiecznoÊç, umo˝liwiajàc tym

samym naszym rodzinom przebywanie na zawsze w obecnoÊci Boga. Po przynajmniej

jednym roku cz∏onkostwa godni doroÊli majà prawo otrzymaç od biskupa rekomendacj´

na otrzymanie w∏asnego obdarowania. Po otrzymaniu w∏asnego obdarowania poÊlubiona

para mo˝e byç zapiecz´towana czyli zawrzeç ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç.

Zbawiciel kocha wszystkich ludzi i pragnie ich zbawienia, lecz miliony ludzi umar∏o,

nie majàc mo˝liwoÊci us∏yszenia przes∏ania przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa

czy otrzymania obrz´dów niezb´dnych do zbawienia. Dzi´ki Swojej pe∏nej mi∏oÊci ∏asce

i mi∏osierdziu, Pan umo˝liwi∏ zbawienie ka˝demu, kto zmar∏, nie majàc sposobnoÊci,

by otrzymaç, zrozumieç czy byç pos∏usznym ewangelii podczas ˝ycia w ÊmiertelnoÊci.

Dlatego ewangelia jest g∏oszona tym zmar∏ym ludziom w Êwiecie duchów. Cz∏onkowie

KoÊcio∏a na Ziemi dokonujà obrz´dów niezb´dnych do zbawienia w imieniu swych

zmar∏ych przodków i innych osób. W Êwiecie duchów zmarli majà mo˝liwoÊç przyj´cia

lub odrzucenia ewangelii i obrz´dów dokonanych w ich imieniu.

Z tego powodu cz∏onkowie KoÊcio∏a szukajà informacji na temat swych przodków.

Wype∏niajà karty rodowe i rodzinne rejestry grupowe i przedk∏adajà nazwiska zmar∏ych

krewnych, którzy potrzebujà tego, by obrz´dy te dokonane zosta∏y w ich imieniu w Êwi´tych

Êwiàtyniach. To jest praca nad historià rodzinnà. Godni cz∏onkowie powy˝ej 12 roku ˝ycia,

wraz z nowymi cz∏onkami, mogà uzyskaç od biskupa rekomendacj´ na dokonywanie

chrztów za zmar∏ych.

Historia rodzinna

ZaproÊ nowych cz∏onków, aby spotkali si´ z cz∏onkiem lub udali si´ do lokalnego centrum historii
rodzinnej (tam, gdzie jest to mo˝liwe), aby zapoznaç si´ z pracà nad historià rodzinnà i dost´pnymi
tam zasobami. Dostarcz im egzemplarz materia∏ów zwiàzanych z historià rodzinnà.

Studiowanie pism Êwi´tych

NiP 43:16 NiP 131 Psalm 65:4 Broszura, Welcome to the Family
NiP 95:8–9 NiP 132 I List Piotra 3:18–21 History Center (Witamy w
NiP 124:22–42 NiP 138 I List do Koryntian 15:29 Centrum Historii Rodzinnej)
NiP 128
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Zobowiàzania

• Czy b´dziesz przygotowywaç si´ do otrzymania obrz´dów Êwiàtynnych? (Wkrótce po chrzcie
i konfirmacji godni cz∏onkowie powy˝ej 12 roku ˝ycia mogà otrzymaç rekomendacj´, by udaç
si´ do Êwiàtyni i uczestniczyç w chrztach za zmar∏ych).

• Czy b´dziesz bra∏ udzia∏ w pracy nad historià rodzinnà i przed∏o˝ysz nazwiska przodków, aby
dokonano za nich w zast´pstwie obrz´dów Êwiàtynnych?

S∏u˝ba
Jednym z najwspanialszych b∏ogos∏awieƒstw cz∏onkostwa w KoÊciele jest mo˝liwoÊç

s∏u˝enia. Kiedy z mi∏oÊcià s∏u˝ymy innym, s∏u˝ymy Bogu. Kiedy zostajemy ochrzczeni,

zawieramy przymierze, ˝e b´dziemy pe∏niç takà s∏u˝b´ (zob. Mosjasz 18:8–10). Mamy byç

Êwiadomi fizycznych i duchowych potrzeb innych ludzi. Wówczas poÊwi´camy swój czas,

talenty i Êrodki, by pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb. NaÊladujemy przyk∏ad Zbawiciela,

który przyszed∏, by s∏u˝yç innym. Mamy czyniç to, co Jezus i staç si´ do Niego podobni.

Wkrótce po chrzcie nowi cz∏onkowie otrzymujà od przywódców kap∏aƒskich b∏ogos∏a-

wieƒstwo odpowiedzialnoÊci za pomaganie w KoÊciele. Nazywa si´ to powo∏aniem. Ca∏a

praca w KoÊciele wykonywana jest dobrowolnie. Nikt nie jest wynagradzany za takà s∏u˝b´.

Kiedy przyjmujemy powo∏anie, jesteÊmy publicznie popierani na spotkaniu koÊcielnym,

aby inni cz∏onkowie mogli poznaç nasze powo∏ania i zapewniç wsparcie. JesteÊmy te˝

wyÊwi´cani przez przywódc´ kap∏aƒskiego i otrzymujemy specjalne b∏ogos∏awieƒstwa,

które pomogà nam w wype∏nianiu powo∏aƒ. KoÊció∏ potrzebuje talentów i zdolnoÊci

ka˝dego cz∏onka, aby obsadziç wiele rozmaitych powo∏aƒ. Wszystkie powo∏ania sà wa˝ne

i pomagajà w budowaniu królestwa Bo˝ego. PowinniÊmy przyjàç takie powo∏ania i pilnie

pracowaç, aby uczyç si´ wype∏niaç nasze obowiàzki. Kiedy to czynimy, wzrastamy w

wierze, rozwijamy nowe talenty i wi´kszà zdolnoÊç do s∏u˝by oraz otrzymujemy liczne

b∏ogos∏awieƒstwa.

Studiowanie pism Êwi´tych

Mi∏oÊç bliêniego
Moroni 7:43–48 NiP 88:125 Ew. Mateusza 22:36–40 I List do Koryntian 13:1–8

Troszczenie si´ o biednych
Mosjasz 4:26 Alma 34:28–29 NiP 52:40 Ew. Mateusza 25:40

PowinniÊmy s∏u˝yç
Mosjasz 2:17 Mosjasz 18:8–10 NiP 42:29 NiP 107:99–100

Zobowiàzania

• Czy przyjmiesz i b´dziesz wype∏niaç obowiàzki zwiàzane z powo∏aniem (w∏àcznie z zadaniem
nauczyciela domowego lub odwiedzajàcej nauczycielki)?

• Czy b´dziesz wspieraç innych w ich powo∏aniach?
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Nauczanie i uczenie si´ w KoÊciele
KoÊció∏ jest tak zorganizowany, by doskonaliç i b∏ogos∏awiç ˝ycie cz∏onków. Daje

mo˝liwoÊci wzajemnego uczenia si´ ewangelii, zawierania przyjaêni, s∏u˝enia sobie

nawzajem oraz wspierania si´ w poszukiwaniu zbawienia. Ka˝dy cz∏onek jest nauczany

doktryn ewangelii w rodzinie i poprzez KoÊció∏. Kiedy cz∏onkowie powo∏ywani sà do

nauczania, otrzymujà materia∏y i pomoc umo˝liwiajàcà im odniesienie sukcesu.

Studiowanie pism Êwi´tych

NiP 88:77–79 List do Efezjan 4:11–14

Zobowiàzanie

• Czy b´dziesz chodzi∏ do koÊcio∏a?

Wytrwaç do koƒca
Kiedy ˝yjemy wed∏ug ewangelii, zbli˝amy si´ do naszego Ojca Niebieskiego. Radujemy

si´ i bardziej doceniamy ZadoÊçuczynienie Zbawiciela. Nasze rodziny zbli˝ajà si´ do siebie.

DoÊwiadczamy wi´kszej mi∏oÊci, radoÊci i pokoju, które p∏ynà z ZadoÊçuczynienia. W

naszych sercach dokonuje si´ przemiana i odnajdujemy bezpieczeƒstwo w ˝yciu wedle

przywróconej ewangelii.

Kiedy rozwijamy wiar´ w Chrystusa, dokonujemy pokuty i odnawiamy nasze

przymierza, radujemy si´ sta∏ym przewodnictwem Ducha Âwi´tego. JeÊli wytrwamy do

koƒca naszego ˝ycia, b´dàc wiernymi naszym przymierzom, otrzymamy ˝ycie wieczne.

Pewna cz´Êç cz∏onków nie wytrwa lub nie pozostanie w pe∏ni aktywna. Jednak˝e na

ka˝dym spoczywa osobista odpowiedzialnoÊç za wytrwanie do koƒca. „Zbawienie swoje

[sprawujemy]” (List do Filipian 2:12) oraz s∏u˝ymy i kochamy tych, których wiara os∏ab∏a,

prowadzàc do nieaktywnoÊci.

Studiowanie pism Êwi´tych

2 Nefi 31:20–21 NiP 20:37 Ew. Jana 14:15, 21 List do Filipian 2:12
Moroni 6:4 Zasady Wiary 1:3 List do Efezjan 4:11–14

Zobowiàzanie

• Czy nadal b´dziesz ˝y∏ wed∏ug ewangelii, dotrzymujàc przymierzy chrztu przez ca∏e swe ˝ycie?
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4 Rozpoznawanie Ducha

W jaki sposób
mam rozpoznaç
i rozumieç Ducha?

Rozwa˝

• Dlaczego potrzebuj´ osobistego objawienia?

• Kim jest Duch Âwi´ty i jak On dzia∏a?

• Dlaczego musz´ modliç si´ z wiarà?

• Jaka jest rola Ducha w pracy misjonarskiej?

• W jaki sposób mog´ rozpoznaç podszepty Ducha?

Osobiste objawienie

Józef Smith powiedzia∏: „Zbawienie nie mo˝e przyjÊç bez objawienia; pró˝no jest s∏u˝yç,

nie majàc go” (History of the Church, 3:389). Kiedy nauczysz si´ przyjmowaç i post´powaç

wed∏ug osobistego objawienia, odniesiesz sukces w pracy. Józef Smith naucza∏ te˝, ˝e

objawienie jest istotne w twojej codziennej pracy: „Jest to zasada, na której opierajà si´

rzàdy niebieskie — dzi´ki objawieniu przystosowanemu do warunków, w jakich

przebywajà dzieci królestwa” (History of the Church, 5:135).

Bóg kocha ciebie i wszystkie Swoje dzieci. Zale˝y Mu na tym, by wspieraç ci´ w realnych

i konkretnych wyzwaniach. Obiecano ci natchnienie, byÊ wiedzia∏, co robiç i dano ci moc,

by to uczyniç (zob. NiP 43:15–16). On pomo˝e ci, kiedy b´dziesz stara∏ si´ rozpoznaç i

zrozumieç Ducha poprzez pilne studiowanie pism Êwi´tych. Zaprowadzi ci´ do ludzi,

którzy przyjmà przes∏anie Przywrócenia. Da ci moc, by przekazaç przes∏anie i zaÊwiadczyç

o Chrystusie i Jego ewangelii. Poprzez dar Ducha Âwi´tego sp∏ynà na ciebie Jego b∏ogo-

s∏awieƒstwa. On prosi ci´, byÊ pozosta∏ godnym tego daru i abyÊ prosi∏, szuka∏ i puka∏

(zob. NiP 4:7; Ew. Mateusza 7:7–8).

˚yjemy w dniach, o których prorokowali prorocy Ksi´gi Mormona — w dniach, kiedy

ludzie b´dà „toczyli spory, i b´dà oni nauczaç wed∏ug w∏asnego rozumu i zaprzeczaç
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Duchowi Âwi´temu, który przemawia przez ludzi” (2 Nefi 28:4; zob. tak˝e 3 Nefi 29:6;

Mormon 9:7–8). Mimo to wielu ludzi tak˝e t´skni za duchowoÊcià. Kiedy nauczysz si´

otrzymywania osobistego objawienia, b´dziesz naucza∏ tego z mocà i upowa˝nieniem

(zob. Alma 17:3), poniewa˝ Duch Âwi´ty da ci moc przemawiania (zob. 1 Nefi 10:22).

Musisz staraç si´ i otrzymywaç osobiste objawienie poprzez Ducha Âwi´tego, kiedy

pomagasz ludziom w przyj´ciu chrztu i konfirmacji. Miej wiar´, ˝e otrzymasz osobiste

Êwiadectwo, które b´dzie ci´ prowadziç z dnia na dzieƒ. Duch Âwi´ty pomo˝e ci w ka˝dym

aspekcie pracy.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

W koƒcowych s∏owach swojego Êwiadectwa Moroni napisa∏ „[kilka] s∏ów zach´ty” (Moroni 10:2).
Przeczytaj Moroni 10 i zapisz w∏asnymi s∏owami, do czego Moroni zach´ca czytelników Ksi´gi
Mormona. (Zach´caç oznacza przekonujàco namawiaç lub nak∏aniaç kogoÊ do zrobienia czegoÊ).

Âwiat∏o Chrystusa
Cz∏owiek mo˝e otrzymaç duchowe przewodnictwo, zanim dostàpi chrztu i konfirmacji.

Ten duchowy wp∏yw rozpoczyna si´ od Âwiat∏a Chrystusa i „ka˝dy cz∏owiek otrzyma∏

Ducha Chrystusa, aby móg∏ odró˝niç dobro od z∏a” (Moroni 7:16; zob. tak˝e wersety 14–19).

Âwiat∏o Chrystusa to „boska energia, moc czy wp∏yw, który emanuje od Boga przez

Jezusa Chrystusa i wszystkiemu daje ˝ycie i Êwiat∏o. Jest to prawo, które zarzàdza

wszystkim, co jest w niebiosach i na Ziemi. Pomaga te˝ ludziom zrozumieç prawdy

ewangelii oraz stanàç na tej Êcie˝ce ewangelii, która wiedzie do zbawienia.

Âwiat∏a Chrystusa nie nale˝y myliç z Duchem Âwi´tym. Âwiat∏o Chrystusa to nie

osoba. Jest to wp∏yw, który pochodzi od Boga i przygotowuje danà osob´ na przyj´cie

Ducha Âwi´tego. Jest to wp∏yw, który w ˝yciu wszystkich ludzi wiedzie ku dobru.

Jednym z przejawów Êwiat∏a Chrystusa jest sumienie, które pomaga cz∏owiekowi wybraç

pomi´dzy dobrem a z∏em. Kiedy ludzie otrzymujà wi´cej wiedzy na temat ewangelii, ich

sumienie staje si´ bardziej wra˝liwe. Ludzie, pos∏uszni Êwiat∏u Chrystusa prowadzeni

sà ku ewangelii Jezusa Chrystusa” (The Guide to the Scriptures, „Light, Light of Christ”

[Âwiat∏o, Âwiat∏o Chrystusa], zob. tak˝e NiP 84:46–47).

Prezydent Boyd K. Packer powiedzia∏: „Wa˝ne jest dla [...] misjonarza [...], by wiedzia∏,

˝e Duch Âwi´ty mo˝e dzia∏aç poprzez Âwiat∏o Chrystusa. Nauczyciel prawd ewangelii

nie zaszczepia w osobie doros∏ej czy te˝ w dziecku niczego obcego ani nawet nowego.

Misjonarz lub nauczyciel raczej nawiàzuje kontakt z Duchem Chrystusa, który ju˝ tam

jest. Ewangelia b´dzie dla nich czymÊ znanym” („The Light of Christ”, przemówienie

wyg∏oszone na seminarium dla nowych prezydentów misji, 22 czerwca 2004, 2).

Duch Âwi´ty
Osoba Ducha Âwi´tego. Duch Âwi´ty jest trzecim cz∏onkiem Boskiej Trójcy. Jest osobà

duchowà, nie majàcà pow∏oki z cia∏a i koÊci (zob. NiP 130:22). Jest On Pocieszycielem,

który, jak obieca∏ Zbawiciel, mia∏ nauczaç Jego naÊladowców wszystkiego i przypomnieç

im wszystko, czego On ich naucza∏ (zob. Ew. Jana 14:26).

Moc Ducha Âwi´tego. Âwiadectwo, które przychodzi przed chrztem do osób szczerze

zainteresowanych, pojawia si´ dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego. „Moc Ducha Âwi´tego mo˝e

przed chrztem spoczàç na cz∏owieku i Êwiadczyç, ˝e ewangelia jest prawdziwa” (The Guide

to the Scriptures, „Holy Ghost” [Duch Âwi´ty]). Daje Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie i
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Jego dziele oraz o pracy Jego s∏ug na Ziemi. Duch Âwi´ty Êwiadczy o prawdzie. Wszyscy

ludzie mogà dowiedzieç si´ o prawdziwoÊci Ksi´gi Mormona poprzez moc Ducha Âwi´tego.

„I przez Ducha Âwi´tego mo˝ecie przekonaç si´ o prawdzie wszystkiego” (Moroni 10:5).

Dar Ducha Âwi´tego. Zainteresowani, którzy

otrzymali Êwiadectwo, nie majà jeszcze

obietnicy, i˝ Duch Âwi´ty b´dzie im stale

towarzyszyç. Józef Smith powiedzia∏: „Istnieje

ró˝nica pomi´dzy Duchem Âwi´tym a darem

Ducha Âwi´tego. Korneliusz otrzyma∏ Ducha

Âwi´tego, zanim zosta∏ ochrzczony, co by∏o

przekonujàcà mocà Bo˝à, mówiàcà mu o

prawdzie Ewangelii, ale nie móg∏ on otrzymaç

daru Ducha Âwi´tego, póki nie zosta∏

ochrzczony. Gdyby nie przyjà∏ na siebie

tego znaku czy obrz´du, Duch Âwi´ty, który

przekona∏ go o prawdzie Bo˝ej, opuÊci∏by go”

(History of the Church, 4:555).

„[...] Prawo do posiadania sta∏ego towarzy-

stwa Ducha Âwi´tego, pod warunkiem ˝e dana

osoba jest godna, jest darem, który mo˝na

otrzymaç jedynie poprzez na∏o˝enie ràk posia-

dacza Kap∏aƒstwa Melchizedeka po dostàpieniu wa˝nego chrztu w prawdziwym KoÊciele

Jezusa Chrystusa” (The Guide to the Scriptures, „Holy Ghost” [Duch Âwi´ty]).

Otrzyma∏eÊ dar Ducha Âwi´tego jako cz∏onek KoÊcio∏a na mocy upowa˝nienia

kap∏aƒskiego. Dar ten upowa˝nia ci´ do sta∏ego towarzystwa Ducha Âwi´tego tak

d∏ugo, jak jesteÊ tego godny. Módl si´ o przewodnictwo Ducha i odwa˝nie post´puj

zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

Âwi´ty Duch Obietnicy. O Duchu Âwi´tym mówi si´ te˝ jako o Âwi´tym Duchu Obietnicy

(zob. NiP 88:3). Byç zapiecz´towanym przez Âwi´tego Ducha Obietnicy oznacza, ˝e Duch

Âwi´ty potwierdza, i˝ Bóg akceptuje prawe dzia∏ania, obrz´dy i przymierza. Âwi´ty

Duch Obietnicy Êwiadczy Ojcu, ˝e obrz´dy niezb´dne do zbawienia zosta∏y dokonane

we w∏aÊciwy sposób i ˝e zwiàzane z nimi przymierza zosta∏y dochowane. Osoby

zapiecz´towane przez Âwi´tego Ducha Obietnicy otrzymujà wszystko, co posiada Ojciec

(zob. NiP 76:51–60; List do Efezjan 1:13–14). Wszystkie przymierza i akty muszà byç

zapiecz´towane przez Âwi´tego Ducha Obietnicy, jeÊli majà byç wa˝ne po tym ˝yciu

(zob. NiP 132:7, 18–19, 26). Z∏amanie przymierzy mo˝e usunàç zapiecz´towanie.

Dary Ducha. Dary Ducha to specjalne b∏ogos∏awieƒstwa duchowe, które Pan daje godnym

osobom dla ich w∏asnej korzyÊci i w celu b∏ogos∏awienia innych ludzi. Na przyk∏ad,

misjonarze, którzy muszà nauczyç si´ nowego j´zyka, mogà otrzymaç dar j´zyków, który

zapewni im boskà pomoc w jego nauce. Kilka darów Ducha opisanych jest w Moroni

10:8–18; Naukach i Przymierzach 46:11–33 oraz w I LiÊcie do Koryntian 12:1–12. To zaledwie

kilka przyk∏adów z wielu darów Ducha. Pan mo˝e pob∏ogos∏awiç ci´ na inne sposoby w

zale˝noÊci od twej wiernoÊci, twoich potrzeb i potrzeb osób, którym s∏u˝ysz. PowinieneÊ

pragnàç darów duchowych i ˝arliwie staraç si´ o nie (zob. NiP 46:8; I List do Koryntian

12:31; 14:1, 12). Dary te przychodzà poprzez modlitw´, wiar´ i uczynki, zgodnie z wolà

Bo˝à (zob. NiP 63:9–12; 84:64–73).

„Dar Ducha Âwi´tego
przychodzi po tym, jak dana

osoba odpokutuje i stanie
si´ godna. [...] Duch Âwi´ty

Êwiadczy o prawdzie i
uzmys∏awia duszy realnoÊç

Boga Ojca i Syna Jezusa
Chrystusa tak bardzo, ˝e ˝adna
ziemska moc ni w∏adza nie mo˝e

oddzieliç jej od tej wiedzy”.

– PREZYDENT JAMES E. FAUST
„THE GIFT OF THE HOLY GHOST — A SURE COMPASS”, 

ENSIGN, KWIEC. 1996, 4
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Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Przeczytaj poni˝sze odsy∏acze:

• The Guide to the Scriptures, „Holy Ghost” (Duch Âwi´ty), „Light, Light of Christ”
(Âwiat∏o, Âwiat∏o Chrystusa) oraz „Spirit” (Duch).

• Our Search for Happiness, 84–86, 91–92.
• Oddani wierze, „Duch Âwi´ty“ 33–35, „Dary duchowe”, 25–27.

Opisz natur´ i rol´ Ducha Âwi´tego.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:23–33.

• W jaki sposób Piotr i Jan starali si´ o dary duchowe?
• W jaki sposób Pan odpowiedzia∏ na ich modlitwy?
• Czego mo˝e nauczyç ci´ to doÊwiadczenie na temat w∏asnej pracy?

Moc Ducha w nawróceniu
Moc Ducha Âwi´tego jest bardzo istotna dla nawrócenia. Postaraj si´ zrozumieç

doktryn´ nawrócenia, a tak˝e doÊwiadczyç nawrócenia. Starszy Boyd K. Packer wyjaÊni∏

zasadniczà rol´, jakà odgrywa Duch w nawróceniu:

„Kiedy ma miejsce nawrócenie, dzieje si´ to poprzez moc Ducha. Nast´pujàce trzy rzeczy

sà niezb´dne dla osiàgni´cia sukcesu w pracy misjonarskiej:

Musimy zrozumieç, co powinien odczuwaç zainteresowany w celu doÊwiadczenia

nawrócenia.

Musimy zrozumieç, co powinien czuç misjonarz, aby nauczaç z nawracajàcà mocà Ducha.

A potem musimy zrozumieç, co powinien czuç cz∏onek, aby odniós∏ sukces w doÊwiad-

czeniu nawrócenia” (konferencja dla prezydentów misji, 3 kwiec. 1985).

Im lepiej zrozumiesz, co czujà zaintereso-

wani, misjonarze i cz∏onkowie, kiedy

otrzymujà Êwiadectwo Ducha, tym lepiej

zrozumiesz swojà rol´, którà jest:

• Bycie podbudowanym i zaznanie

oÊwiecenia umys∏u podczas badania

pism Êwi´tych i nauczania doktryny.

• Stworzenie podczas nauczania atmosfery,

w której Duch Âwi´ty b´dzie móg∏ z∏o˝yç

Êwiadectwo. Mo˝esz to zrobiç poprzez

nauczanie i Êwiadczenie o przes∏aniu

Przywrócenia. Nauczaj zgodnie ze wska-

zówkami Ducha i sk∏adaj Êwiadectwo,

˝e dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego wiesz,

i˝ prawdà jest to, czego nauczasz.

• Post´powanie zgodne ze wskazówkami

Ducha w czasie przystosowywania przes∏ania do potrzeb ka˝dej osoby.

• Zapraszanie ludzi do dzia∏ania. Ich wiara b´dzie wzrastaç, kiedy odpokutujà, b´dà

przestrzegaç przykazaƒ oraz zawrà przymierza i dochowajà ich.
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Starszy M. Russell Ballard mówi∏ o mocy Ducha: „Prawdziwe nawrócenie przychodzi

przez moc Ducha. Kiedy Duch porusza serce, wówczas serce si´ zmienia. Kiedy ludzie [...]

poczujà, ˝e Duch wspó∏dzia∏a z nimi lub kiedy zobaczà dowód mi∏oÊci i mi∏osierdzia

Pana w swoim ˝yciu, b´dà duchowo podbudowani i wzmocnieni, a ich wiara w Niego

powi´kszy si´. Te doÊwiadczenia z Duchem pojawiajà si´ naturalnie, kiedy osoba jest

gotowa do wypróbowania s∏owa. Oto, w jaki sposób dochodzimy do odczuwania, ˝e

ewangelia jest prawdziwa” („Teraz jest czas”, Liahona, stycz. 2001, 75).

Duch Âwi´ty dzia∏a w sercach ludzi, aby doprowadziç do takich zmian. Kiedy ludzie

decydujà, ˝e b´dà przestrzegaç przykazaƒ, silniej odczujà moc Ducha Âwi´tego i wzroÊnie

ich wiara, która jest niezb´dna dla okazywania pos∏uszeƒstwa Chrystusowi. A zatem

powinieneÊ pomagaç w rozwijaniu wiary tym osobom, z którymi pracujesz, proszàc je,

by odpokutowa∏y oraz z∏o˝y∏y zobowiàzania i dotrzyma∏y ich.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

• Przeczytaj jeden lub dwa z nast´pujàcych fragmentów i zastanów si´, co zainteresowany
musi odczuç, aby si´ nawróciç. Zapisz swoje uczucia i wra˝enia w dzienniku do studiowania.
Omów swoje pomys∏y z innymi misjonarzami i cz∏onkami.

2 Nefi 4:16–35; Enos 1; Mosjasz 4–5; 18:7–14; 27–28; Alma 5; 17–22; 32; 36; 38

• Przeczytaj jeden lub dwa z nast´pujàcych fragmentów i zastanów si´, co ty jako misjonarz i
jako cz∏onek musisz czuç, by nauczaç z mocà nawracania. Zapisz swoje uczucia i wra˝enia
w dzienniku do studiowania. Omów swoje pomys∏y z innymi misjonarzami i cz∏onkami.

1 Nefi 8:11–12; Mosjasz 28:1–4; Alma 26; 29; 31:26–38; 32; Moroni 7:43–48; NiP 4;
18:10–16; 50:21–22

Studiowanie pism Êwi´tych

Czego te fragmenty uczà na temat mocy Ducha w twojej pracy?
2 Nefi 33:1–2 NiP 42:11–17 Guide to the Scriptures, „Conversion,
NiP 50:13–22 Dzieje Apostolskie 2:37–38 Convert” (Nawrócenie, Nawrócony)
I List do Koryntian 2:11–14

Co mo˝esz zrobiç, by cieszyç si´ mocà Ducha w swojej pracy?
Alma 32:27–28 NiP 42:14 Ew. Jana 7:17

Dlaczego wa˝ne jest, by nauczaç tego, co si´ wie i w co si´ wierzy?
Alma 5:43–47 NiP 52:9 NiP 80:4

Módl si´ z wiarà
Mo˝esz nauczaç w Paƒski sposób jedynie dzi´ki mocy Ducha, a otrzymasz Go poprzez

modlitw´ wiary. Pan powiedzia∏: „A Duch b´dzie wam dany przez modlitw´ wiary; a je˝eli

nie otrzymacie Ducha, nie b´dziecie nauczaç” (NiP 42:14). Kiedy modlisz si´ o pomoc w

nauczaniu, moc Ducha Âwi´tego zaniesie twe nauki „do serc ludzi” (2 Nefi 33:1).

Prezydent Gordon B. Hinckley zilustrowa∏ t´ zasad´, opowiadajàc o pewnym

doÊwiadczeniu ze swojej misji:

„Zawsze b´d´ pami´taç dwóch m∏odych m´˝czyzn, którzy s∏u˝yli w mojej misji. Jeden

by∏ dos∏ownie gwiazdà. By∏ wykszta∏cony. By∏ b∏yskotliwy. By∏ bystry. By∏ nieco arogancki.

MieliÊmy te˝ drugiego misjonarza, który wczeÊniej malowa∏ znaki drogowe, szyldy i

reklamy. Pracowa∏ w warsztacie produkujàcym znaki i mia∏ niewielkie wykszta∏cenie, ale
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zna∏ swoje niedociàgni´cia i polega∏ na Panu. Kiedy modli∏ si´, widaç by∏o, ˝e rozmawia

z Panem. Nie by∏y to wyuczone formu∏ki, by∏a to konwersacja i ten m∏ody cz∏owiek

dokonywa∏ cudów, podczas gdy ten pierwszy zaledwie wykonywa∏ swoje obowiàzki

bez anga˝owania si´. Widaç by∏o wyraênie, ˝e jeden z nich mia∏ moc, a drugi jej nie mia∏.

Wzywajcie Pana. To On wystosowa∏ zaproszenie i On odpowie” (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 469).

Staraj si´ szczerze modliç z prawdziwym

zamiarem i „z ca∏ego serca” (Moroni 7:48).

Skuteczna modlitwa wymaga wielkiego

wysi∏ku (zob. Moroni 10:3–4; NiP 8:10; 9:7).

Powa˝nie zastanów si´ nad swojà postawà

i u˝ywanymi s∏owami. Kiedy si´ modlisz,

weê pod uwag´ nast´pujàce kwestie:

• U˝ywaj j´zyka modlitwy, który okazuje

mi∏oÊç i szacunek do Ojca Niebieskiego.

Pos∏uguj si´ stosownym i pe∏nym czci

s∏ownictwem, bez wzgl´du na j´zyk,

jakim mówisz. Na przyk∏ad, w j´zyku

angielskim u˝ywa si´ zaimków z pism

Êwi´tych takich jak TyÊ, Twa.

• Zawsze wyra˝aj wdzi´cznoÊç za otrzymane

b∏ogos∏awieƒstwa. JeÊli Êwiadomie

postarasz si´, by okazaç wdzi´cznoÊç, pomo˝e ci to dostrzec, ile mi∏osierdzia okazuje

ci Pan w twoim ˝yciu.

• Módl si´ szczególnie o kierownictwo i pomoc Ducha Âwi´tego. Poka˝, ˝e cenisz to

b∏ogos∏awieƒstwo, b´dàc wra˝liwym i Êwiadomym podszeptów duchowych. Nast´pnie

odwa˝nie post´puj zgodnie z nimi.

• Módl si´ z mi∏oÊcià i mi∏osierdziem.

Módl si´ za konkretne osoby po

nazwisku. ProÊ o natchnienie, które

pomo˝e ci zrozumieç i zaspokoiç ich

potrzeby. Módl si´ o dobro poznawa-

nych osób, zainteresowanych, nowo

nawróconych i mniej aktywnych

cz∏onków. Módl si´ za cz∏onków,

przywódców kap∏aƒstwa i organizacji

pomocniczych na twoim obszarze.

Módl si´ za swà rodzin´ w domu.

Módl si´ za koleg´/kole˝ank´, innych

misjonarzy i za swojego prezydenta

misji. Módl si´, by wiedzieç, jak mo-

˝esz pomóc innym, a potem bàdê

gotów poÊwi´ciç si´ w ich imieniu.

• Módl si´, byÊ dostrzeg∏, gdzie masz

iÊç i co robiç. Módl si´, byÊ by∏

zaprowadzony do tych, którzy sà

przygotowani na przyj´cie przes∏ania

Przywrócenia. Módl si´, byÊ dostrzeg∏

takie osoby.

„Ka˝dego ranka [...] misjonarze powinni

padaç przed Panem na kolana i prosiç

Go, by rozwiàza∏ im j´zyki i przemawia∏

przez nich dla b∏ogos∏awieƒstwa tych,

których b´dà nauczaç. Je˝eli b´dà tak

czyniç, nowe Êwiat∏o zagoÊci w ich ˝yciu.

B´dà mieli wi´cej zapa∏u do pracy.

Poznajà, ˝e w bardzo rzeczywistym

sensie sà s∏ugami Pana, przemawiajàcymi

w Jego imieniu. Zauwa˝à inne reakcje

u tych, których nauczajà. Gdy b´dà

tak czyniç pod wp∏ywem Ducha,

ich zainteresowani odpowiedzà pod

wp∏ywem tego samego Ducha”.

— PREZYDENT GORDON B. HINCKLEY
„S¸U˚BA MISJONARSKA”, PIERWSZE ÂWIATOWE SZKOLENIE DLA

PRZYWÓDCÓW, 11 STYCZ. 2003, 20



• Uznaj, ˝e twój Ojciec Niebieski lepiej zna twoje potrzeby ni˝ ty sam. Polegaj na Duchu,

by wiedzieç, o co si´ modliç (zob. 3 Nefi 19:24; NiP 46:28, 30).

• W wieczornych modlitwach zdawaj Panu sprawozdanie z tego, co dzia∏o si´ w danym

dniu. Póêniej przeÊledê z Nim plany na nast´pny dzieƒ. S∏uchaj podszeptów Ducha.

• Módl si´, by przezwyci´˝yç pokus´. Poddawanie si´ pokusie zak∏óca kontakt z Duchem.

• Módl si´, a kiedy jest to w∏aÊciwe, poÊç w intencji specjalnych b∏ogos∏awieƒstw.

• Rozwa˝aj pisma Êwi´te i módl si´ na ich temat. Otwierajà one okna objawienia.

• Wierz, ˝e Bóg odpowie na twoje modlitwy. Uznaj, ˝e myÊli Boga nie sà twoimi myÊlami

(zob. Ks. Izajasza 55:8–9) i zaufaj, ˝e Bóg odpowie na twoje modlitwy na Swój w∏asny

sposób i w Swoim czasie.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Zastanów si´ nad poni˝szymi wypowiedziami dotyczàcymi szczerej modlitwy:

„Problem z wi´kszoÊcià naszych modlitw polega na tym, ˝e wypowiadamy je tak, jak byÊmy
podnosili s∏uchawk´ telefonu i zamawiali artyku∏y spo˝ywcze — sk∏adamy zamówienie i odk∏adamy
s∏uchawk´. Potrzebujemy medytowaç, kontemplowaç, myÊleç o tym, o co si´ modlimy, a potem
porozmawiaç z Panem tak, jak cz∏owiek z cz∏owiekiem” (Gordon B. Hinckley, Teachings of
Gordon B. Hinckley, 469).

„Modlitwa, która jest tylko spazmatycznym p∏aczem w chwilach kryzysu, stanowi kraƒcowo
samolubny akt. Zwracamy si´ wtedy do Boga jak do fachowca od usterek lub serwisu technicznego,
którzy pomagajà nam jedynie w razie nag∏ych wypadków. PowinniÊmy pami´taç o Najwy˝szym
dzieƒ i noc — zawsze — nie tylko wtedy, gdy zawiedzie wszelka inna pomoc, a my rozpaczliwie
jej potrzebujemy” (Howard W. Hunter, The Teachings of Howard W. Hunter, wyd. Clyde J. Williams
[1997], 39).

Pos∏u˝ si´ poni˝szà skalà i oceƒ na swój prywatny u˝ytek swoje modlitwy. W dzienniku do
studiowania zapisz odpowiedzi na pytania, takie jak te zamieszczone poni˝ej: Gdzie umieÊci∏byÊ
si´ na tej skali? Gdzie chcia∏byÊ byç na tej skali? Jak zamierzasz to zmieniç?

S∏abo Ârednio Dobrze

S∏aba wiara w Chrystusa ����������� Silna wiara w Chrystusa

Nie sà pe∏ne wdzi´cznoÊci ����������� Sà pe∏ne wdzi´cznoÊci za wszystko

Nie sà skupione na pracy ����������� Sà skupione na pracy

Nie sà zwiàzane z dzia∏aniami ����������� Dzia∏ania sà przepojone modlitwami

Powtarzajàce si´ ����������� Skoncentrowane na dzisiejszych potrzebach

Przyt´pione uczucia ����������� Budujàce, orzeêwiajàce

Skoncentrowane na 
�����������

Skoncentrowane na 
nieczystych myÊlach czystych myÊlach

Skoncentrowane na sobie ����������� Majàce na wzgl´dzie innych ludzi

Ogólne, nie konkretne ����������� Konkretne, nie ogólne

Brak Ducha ����������� Duch prowadzi w modlitwie

Nie rozpoznane odpowiedzi ����������� PewnoÊç, ˝e Bóg odpowiada na modlitwy
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Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego musisz modliç si´ o Ducha?
2 Nefi 32:8–9 NiP 42:14 NiP 50:13–22
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O co powinieneÊ si´ modliç?
Alma 6:6 Alma 37:36–37 NiP 50:29–30
Alma 13:28 3 Nefi 18:20 Guide to the Scriptures, 
Alma 34:17–27 3 Nefi 19:9 „Prayer” (Modlitwa)

Naucz si´ rozpoznawaç podszepty Ducha
Duch zawsze mo˝e ci´ prowadziç i kierowaç tobà. Jednak˝e Duch przemawia cicho, tak

poprzez twe uczucia, jak i myÊli. Jednym z najwi´kszych wyzwaƒ, jakie masz ty i osoby,

z którymi pracujesz, jest rozpoznanie cichych, subtelnych podszeptów Ducha Âwi´tego.

Starszy Boyd K. Packer naucza∏: „W pismach Êwi´tych g∏os Ducha opisany jest nie jako

‚g∏oÊny’ czy ‚ostry’. Nie jest to ‚g∏os grzmotu ani og∏uszajàcy g∏os’. Jest to raczej ‚cichy

g∏os o wielkiej ∏agodnoÊci, niczym szept’, który potrafi ‚[dotrzeç] do ka˝dego zakàtka [...]

duszy’ i sprawiç, by ‚serca [...] rozgorza∏y’. (3 Nefi 11:3; Helaman 5:30; NiP 85:6–7).

Pami´tajcie, Eliasz nie us∏ysza∏ g∏osu Pana w wietrze, ani w trz´sieniu ziemi, ni w ogniu,

ale by∏ to ‚cichy ∏agodny powiew’ (I Ks. Królewska 19:12).

Duch nie przyciàga naszej uwagi krzykiem ani nie potrzàsa nami ci´˝kà r´kà.

Raczej szepcze. PieÊci tak ∏agodnie, ˝e jeÊli jesteÊmy czymÊ zaj´ci, mo˝emy wcale Go

nie poczuç. (Nic wi´c dziwnego, ˝e objawiono nam S∏owo MàdroÊci, bo jak osoba

pijana czy uzale˝niona mog∏aby us∏yszeç taki g∏os?)

Czasami napiera na nas tak stanowczo, ˝e zwracamy na niego uwag´. Jednak w

wi´kszoÊci przypadków, jeÊli nie przywiàzujemy wagi do ∏agodnych uczuç, Duch oddali

si´ i b´dzie czekaç, a˝ poszukamy Go, pos∏uchamy i w∏asnymi s∏owami powiemy tak, jak

powiedzia∏ Samuel w staro˝ytnych czasach: ‚Mów, bo s∏uga twój s∏ucha’ (I Ks. Samuela

3:10)” („The Candle of the Lord”, Ensign, stycz. 1983, 53).

Na Êwiecie jest wiele g∏osów, które zabiegajà o twojà uwag´ i z ∏atwoÊcià mogà zmniejszyç

twojà wra˝liwoÊç duchowà, jeÊli nie b´dziesz uwa˝aç.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Przestudiuj nast´pujàcà tabelk´. PomyÊl o tym, kiedy doÊwiadczy∏eÊ któregokolwiek z tych
uczuç, myÊli czy wra˝eƒ, opisanych w poni˝szych fragmentach. W miar´ studiowania i
zdobywania doÊwiadczenia dodawaj do listy nowe fragmenty. Zastanów si´, w jaki sposób
mo˝esz zastosowaç te zasady, by pomóc innym poczuç i rozpoznaç Ducha.

NiP 6:23; 11:12–14; | Daje poczucie mi∏oÊci, radoÊci, pokoju, cierpliwoÊci,
List do Rzymian 15:13; List do Galacjan 5:22–23 | pokory, ∏agodnoÊci, wiary i nadziei.

NiP 8:2–3 | Umys∏owi podsuwa myÊli, sercu uczucia.

NiP 128:1 | Zajmuje myÊli i narzuca uczucia.

Józef Smith — Historia 1:11–12 | Pomaga w tym, by pisma Êwi´te wywar∏y
| silniejszy wp∏yw.

NiP 9:8–9 | Daje dobre odczucia co do nauczania, jeÊli
| coÊ jest prawdà.

Alma 32:28; NiP 6:14–15; I List do Koryntian 2:9–11 | OÊwieca umys∏.

Alma 19:6 | CiemnoÊç zast´puje Êwiat∏em.

Mosjasz 5:2–5 | Wzmacnia pragnienie unikania z∏a
| i przestrzegania przykazaƒ.

Ew. Jana 14:26 | Naucza prawdy i przypomina jà.

Ew. Jana 14:27 | Daje uczucie pokoju i pocieszenia.
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Ew. Jana 16:13 | Prowadzi do prawdy i pokazuje przysz∏e rzeczy.

Moroni 10:5 | Objawia prawd´.

NiP 45:57 | Prowadzi i chroni przed oszustwem lub u∏udà.

2 Nefi 31:18; NiP 20:27; | Wielbi Boga Ojca i Jezusa
Ew. Jana 16:14 | Chrystusa i Êwiadczy o Nich.

NiP 42:16; 84:85; 100:5–8; Ew. ¸ukasza 12:11–12 | Kieruje s∏owami pokornych nauczycieli.

Ew. Jana 16:8 | Rozpoznaje i naprawia grzech.

Moroni 10:8–17; NiP 46:8–26; I List do Koryntian 12 | Daje dary Ducha.

Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; NiP 63:41 | Pomaga dostrzec lub rozró˝niç myÊli innych osób.

NiP 46:30; 50:29–30 | Mówi, o co si´ modliç.

2 Nefi 32:1–5; NiP 28:15 | Mówi, co robiç.

1 Nefi 10:22; Alma 18:35 | Pomaga prawym mówiç z mocà i upowa˝nieniem.

NiP 21:9; 100:8; Ew. Jana 15:26 | Âwiadczy o prawdzie.

2 Nefi 31:17; Alma 13:12; 3 Nefi 27:20 | UÊwi´ca i przynosi odpuszczenie grzechów.

1 Nefi 2:16–17; 2 Nefi 33:1; Alma 24:8 | Niesie prawd´ do serca s∏uchacza.

1 Nefi 1:1–3; I Ks. Moj˝eszowa 31:3–5 | Uwydatnia umiej´tnoÊci i zdolnoÊci.

1 Nefi 7:15; 2 Nefi 28:1; 32:7; | Ogranicza lub powstrzymuje (odmawia).
Alma 14:11; Mormon 3:16; Eter 12:2 |

NiP 50:13–22 | Podbudowuje zarówno nauczyciela, jak i uczniów.

NiP 88:3; Ew. Jana 14:26 | Przynosi pocieszenie.

|
|
|
|

W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób rozpoznajemy podszepty Ducha?” Prezydent

Gordon B. Hinckley przeczyta∏ Moroni 7:13, 16–17, a nast´pnie powiedzia∏: „Ostatecznie

jest to test. Czy przekonuje to do czynienia dobra, wzrastania, dzielnoÊci, czynienia tego,

co prawe, uprzejmoÊci, wielkodusznoÊci? JeÊli tak, to jest to od Ducha Bo˝ego. [...]

JeÊli zaprasza do czynienia dobra, to jest to od Boga. JeÊli zaprasza do czynienia z∏a,

wówczas jest to od diab∏a. [...] A jeÊli czynisz to, co prawe i jeÊli ˝yjesz w prawy sposób,

poznasz swoim sercem, co Duch mówi do ciebie.

Rozpoznasz podszepty Ducha poprzez owoce Ducha — jeÊli jest to coÊ, co oÊwieca,

co buduje, co jest pozytywne, afirmatywne i wznios∏e i prowadzi nas do lepszych myÊli,

lepszych s∏ów i lepszych uczynków, jest od Ducha Bo˝ego” (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 260–261).

Bóg odpowiada na twoje modlitwy poprzez osobiste natchnienie i objawienie.

Poprzez Ducha Âwi´tego b´dzie prowadzi∏ ci´ w odnajdywaniu osób, podczas nauczania

przywróconej ewangelii i wzmacniania mniej aktywnych cz∏onków i nowo nawróconych.

Twoim zadaniem jest ˝yç godnie, ˝arliwie si´ modliç, nauczyç si´ rozpoznawania

przewodnictwa Ducha oraz odwa˝nie post´powaç wedle Jego wskazówek.

Poleganie na Duchu
Jako s∏uga Pana masz wykonywaç Jego prac´ na Jego sposób i w oparciu o Jego moc.

Niektórzy misjonarze czujà si´ pewnie, kiedy wiedzà, jak odnieÊç sukces. Innym brak

takiej pewnoÊci. Jednak˝e pami´taj, ˝e poczucie pewnoÊci i wiara powinny mieç swe

korzenie w Chrystusie, nie w tobie. Polegaj bardziej na Duchu, ni˝ na w∏asnych talentach
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i zdolnoÊciach. Ufaj, ˝e Duch poprowadzi ci´ w ka˝dym aspekcie pracy. Prorok Józef Smith

naucza∏, ˝e Duch jest podstawà nauczania i g∏oszenia ewangelii:

„˚aden cz∏owiek nie mo˝e g∏osiç Ewangelii, nie majàc Ducha Âwi´tego” (History of the
Church, 2:477).

„Niektórzy zostali powo∏ani i ustanowieni przez Ducha objawienia i proroctwa i

zacz´li g∏osiç, kiedy Duch im na to pozwoli∏ i choç byli s∏abi, wzmacnia∏a ich moc Bo˝a”

(History of the Church, 4:538).

„[Józef Smith] przystàpi∏ do szkolenia Starszych w kwestii g∏oszenia Ewangelii i po∏o˝y∏

nacisk na koniecznoÊç uzyskania Ducha, aby mogli g∏osiç wraz z Duchem Âwi´tym

zes∏anym z niebios” (History of the Church, 4:13).

Podczas planowania zaj´ç na tydzieƒ i na ka˝dy dzieƒ b´dziesz musia∏ codziennie,

a nawet kilka razy w ciàgu dnia, zadaç sobie kilka podstawowych pytaƒ (zob. ramk´

„Studiowanie pism Êwi´tych”, w której znajdujà si´ przyk∏ady takich pytaƒ). Szukaj

natchnienia, by odpowiedzieç na te pytania w sposób, który b´dzie odpowiada∏ ka˝dej

sytuacji. Nast´pnie podczas planowania weê pod uwag´ te odpowiedzi. Jednak powinieneÊ

te˝ byç gotów podà˝aç za Duchem i zmieniaç plany, kiedy pojawià si´ nieprzewidziane

okolicznoÊci.

Przestudiuj poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych i zastanów si´, jakiej odpowiedzi

udzielajà na te wa˝ne pytania, które powinieneÊ zadawaç sobie ka˝dego dnia. Zastanów

si´, co te fragmenty znaczà dla twych wysi∏ków, zwiàzanych z odnajdywaniem ludzi,

z sesjami planowania oraz studiowaniem osobistym i z kolegà/kole˝ankà. PomyÊl te˝

nad ich znaczeniem, kiedy nauczasz lekcji, zapraszasz ludzi do z∏o˝enia zobowiàzaƒ,

sprawdzasz, czy si´ z nich wywiàzali, wzmacniasz nowych i mniej aktywnych cz∏onków

oraz wspó∏pracujesz z cz∏onkami.

Studiowanie pism Êwi´tych

Gdzie powinienem pójÊç?
Helaman 10:17 NiP 75:26–27
NiP 31:11 NiP 79:1–2

Co powinienem zrobiç?
1 Nefi 4:6 NiP 28:15
2 Nefi 32:2–5 NiP 52:3–4

Co powinienem powiedzieç?
2 Nefi 33:1 NiP 33:8–10 Ew. Mateusza 10:19–20
Alma 5:43–46 NiP 50:13–22 Ew. Marka 13:11
Alma 11:22 NiP 68:1–4 I List do Koryntian 2:4–5,
Helaman 5:18 NiP 75:3–11 12–13
Helaman 13:3–5 NiP 100:5–8 II Ks. Moj˝eszowa 4:10–12

W jaki sposób mam przystosowaç nauczanie do potrzeb moich zainteresowanych?
Alma 12:7 3 Nefi 17:2–3 NiP 84:85
Alma 41:1 NiP 71:1

Którymi fragmentami z pism Êwi´tych powinienem pos∏u˝yç si´ i jak to zrobiç?
Mosjasz 18:19–20 NiP 32:4 NiP 71:1
Mosjasz 27:35 NiP 42:11–17 NiP 80:4
NiP 18:32–36 NiP 68:1–4 Ew. ¸ukasza 24:13–32
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Krótkie ostrze˝enie
Kiedy modlisz si´ o natchnienie, powinieneÊ te˝ potwierdziç swoje uczucia. Na przyk∏ad,

porównaj swojà decyzj´ z fragmentami z pism Êwi´tych i naukami ˝yjàcych proroków.

Upewnij si´, ˝e te uczucia sà zgodne z twoimi zadaniami. Na przyk∏ad, nie otrzymasz

objawienia, by mówiç lokalnemu biskupowi, jak ma wykonywaç swoje powo∏anie. Omów

swoje decyzje i wnioski z kolegà/kole˝ankà, przywódcà dystryktu lub, jeÊli jest to w∏aÊciwe,

ze swoim prezydentem misji.

Prezydent Howard W. Hunter da∏ takà rad´: „Pozwólcie, ˝e dam wam krótkie ostrze˝enie.

[...] MyÊl´, ˝e jeÊli nie b´dziemy ostro˝ni [...], mo˝emy próbowaç fa∏szowaç prawdziwy

wp∏yw Ducha Pana metodami niegodnymi i stosujàcymi manipulacj´. Martwi mnie, kiedy

wydaje si´, ˝e silne emocje czy p∏ynàce ∏zy

identyfikowane sà z obecnoÊcià Ducha. Z ca∏à

pewnoÊcià Duch Pana mo˝e przynieÊç ze sobà

silne emocje, ∏àcznie ze ∏zami, ale zewn´trzna

manifestacja nie powinna byç mylona z obecno-

Êcià samego Ducha” (The Teachings of Howard W.
Hunter, 184). Duch Pana zawsze podbudowuje.

Objawienie i doÊwiadczenia duchowe sà

Êwi´te. Powinny byç traktowane jako poufne

i omawiane jedynie we w∏aÊciwych okoliczno-

Êciach. Jako misjonarz b´dziesz byç mo˝e bar-

dziej Êwiadomy doÊwiadczeƒ duchowych, ni˝

kiedykolwiek przedtem. Opieraj si´ pokusom, by

swobodnie rozmawiaç o takich doÊwiadczeniach.

Starszy Boyd K. Packer poradzi∏:

„Dowiedzia∏em si´, ˝e silne, wywierajàce

du˝e wra˝enie doÊwiadczenia duchowe nie

przychodzà do nas zbyt cz´sto. A kiedy tak si´ stanie, s∏u˝à zazwyczaj naszemu

podbudowaniu, pouczeniu nas i naszej poprawie. JeÊli nie jesteÊmy powo∏ani przez

odpowiednie w∏adze, nie mamy upowa˝nienia, by radziç lub poprawiaç innych.

Przekona∏em si´ te˝, ˝e niemàdrze jest ciàgle mówiç o niezwyk∏ych doÊwiadczeniach

duchowych. Majà one byç traktowane z troskà i mo˝na si´ nimi dzieliç jedynie wówczas,

gdy sam Duch podpowie nam, byÊmy opowiedzieli o nich w celu pob∏ogos∏awienia innych”

(Ensign, stycz. 1983, 53).

„JeÊli jesteÊmy godni, mamy
prawo do otrzymania objawieƒ

dla samych siebie, rodzice
dla dzieci, a cz∏onkowie

KoÊcio∏a w zwiàzku ze swoimi
powo∏aniami. Jednak prawo

do objawienia dla innych
nie wykracza poza tych,

którym s∏u˝ymy”.

– PREZYDENT JAMES E. FAUST
„COMMUNION WITH THE HOLY SPIRIT”, ENSIGN, MAR. 2002, 4

Studiowanie pism Êwi´tych

Poleganie na Duchu jest tak wa˝ne, ˝e Pan bardzo wyraênie ostrzega nas, byÊmy nie zaprzeczali
Duchowi lub nie gasili Go. Czego dowiadujesz si´ z poni˝szych fragmentów pism Êwi´tych?

Jakub 6:8–9 Mormon 9:7–9 NiP 11:25–26
3 Nefi 29:5–6 Moroni 10:7–8 I List do Tesaloniczan 5:19–20

Zapami´taj

• Módl si´ z wiarà, aby uzyskaç odpowiedzi na modlitwy.

• Naucz si´ rozumieç, rozpoznawaç i post´powaç wed∏ug podszeptów Ducha.

• Naucz si´ polegaç na Duchu, który poka˝e ci, gdzie iÊç, co zrobiç i co powiedzieç.

• Nauczaj innych, jak rozpoznawaç Ducha.



Osobiste studiowanie
• Zapisz swoje duchowe doÊwiadczenia w dzienniku do studiowania. Na przyk∏ad,

odpowiedz na takie pytania jak: Czy wtedy gdy studiowa∏em pisma Êwi´te, lepiej
coÊ zrozumia∏em? Czy mia∏em niezwyk∏à mo˝liwoÊç spotkania si´ z ludêmi, z
którymi mog∏em podzieliç si´ przes∏aniem? Czy dane mi by∏y s∏owa, które mog∏em
powiedzieç wtedy, kiedy tego potrzebowa∏em? Czy odczuwam wielkà mi∏oÊç do
ludzi, których spotka∏em? W jaki sposób uzyska∏em odpowiedê na swoje modlitwy?

• Podziel stron´ na dwie kolumny. Jednà kolumn´ zatytu∏uj „Co zrobi∏ Pan”, a drugà
— „Co zrobi∏ Lehi lub Nefi”. Przeczytaj histori´ o Liahonie i z∏amanym ∏uku (1 Nefi
16:9–30) lub o tym, jak Nefi budowa∏ statek (1 Nefi 17:7–16; 18:1–6). Podczas
czytania wypisuj w odpowiedniej kolumnie wydarzenia z historii. Zastanów si´,
czego ta historia mo˝e nauczyç ci´ o naturze natchnienia.

• Przejrzyj swój dziennik i znajdê przypadki, kiedy prowadzi∏ ci´ Duch lub
doÊwiadczy∏eÊ objawienia czy innego daru Ducha. Zastanów si´, kiedy, gdzie
i dlaczego mia∏y miejsce dane doÊwiadczenia. Czy zrobi∏eÊ coÊ szczególnego,
by przygotowaç si´ na takie doÊwiadczenie? W jaki sposób widaç by∏o w tym
doÊwiadczeniu r´k´ Pana? Jak si´ czu∏eÊ? Co mo˝esz zrobiç, by mieç podobne
doÊwiadczenia? Pami´tanie o tych doÊwiadczeniach mo˝e ci pomóc w rozpoznaniu
i ponownym otrzymaniu Ducha.

• Dzieje Apostolskie, znajdujàce si´ w Biblii, nazwane sà w wersji angielskiej
„Ksi´gà dziejów Ducha Âwi´tego dzia∏ajàcego poprzez Aposto∏ów”. Przeczytaj
nag∏ówki do rozdzia∏ów w ksi´dze Dziejów Apostolskich i wyjaÊnij, dlaczego tytu∏
ten mo˝e byç w∏aÊciwy. Znajdê potwierdzenie swojego stanowiska.

• Przestudiuj poni˝szà rad´ i zastanów si´ nad nià. W jaki sposób wià˝e si´ ona
z twoim codziennym g∏oszeniem ewangelii?

„Powiedz braciom, by byli pokorni i wierni i aby na pewno zachowywali
Ducha Pana, który poprowadzi ich w∏aÊciwà drogà. Bàdê ostro˝ny i nie
odwracaj si´ od spokojnego, cichego g∏osu; on ich nauczy, co robiç i gdzie
pójÊç; przyniesie owoce królestwa. Powiedz braciom, aby ich serca by∏y
otwarte na przekonanie tak, by byli gotowi na przyj´cie Ducha Âwi´tego, kiedy
ten przyjdzie do ich serc. Potrafià oni odró˝niç Ducha Pana od wszystkich innych
duchów — b´dzie On szepta∏ ich duszom o pokoju i radoÊci; usunie z ich serc
z∏oÊliwoÊç, nienawiÊç, spór i ca∏e z∏o, a ich wszelkim pragnieniem b´dzie
czynienie dobra” (cytowane w: Juvenile Instructor, 19 lipca 1873, 114).

Prorok Józef Smith da∏ t´ rad´ Brighamowi Youngowi we Ênie, prawie trzy lata po
swojej Êmierci. Co byÊ zrobi∏, gdybyÊ by∏ na miejscu Brighama Younga i otrzyma∏
takà rad´?

• Przestudiuj Alma 33:1–12; 34:17–29, 38. Na jakie pytania odpowiada∏ Alma?
(Przyjrzyj Alma 33:1–2). W jaki sposób Alma odpowiedzia∏ na te pytania? Jakie
da∏ zapewnienie dotyczàce tego, ˝e Bóg wys∏uchuje i odpowiada na modlitwy?

• Pan obieca∏, ˝e Duch b´dzie prowadzi∏ nas na wiele ró˝nych sposobów. Podczas
czytania poni˝szych fragmentów znajdê takie aspekty swojej pracy, które wymagajà
przewodnictwa Ducha. Co oznaczajà dla twego osobistego studiowania i studiowania
z kolegà/kole˝ankà przykazania i obietnice zawarte w poni˝szych fragmentach?
Jakie znaczenie majà dla spotkaƒ dystryktu, konferencji strefy, nabo˝eƒstw chrztu
i innych spotkaƒ?

Modlitwa
3 Nefi 19:24 NiP 50:30
NiP 46:30 List do Rzymian 8:26

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Prowadzenie spotkaƒ
Moroni 6:9 NiP 20:45 NiP 46:2

Pisanie
NiP 9:9 NiP 47:4 NiP 124:4
NiP 24:6 NiP 104:81 Moj˝esz 6:6

• Przeczytaj poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych (w∏àcznie z nag∏ówkami do
rozdzia∏ów).

NiP 60:1–5 NiP 61:1–4, 21–22 NiP 62:4–8
Co w tej opowieÊci by∏o dla Pana bardzo wa˝ne?

Co nie mia∏o dla Pana znaczenia?

Zastanów si´ nad nast´pujàcà wypowiedzià Starszego Dallina H. Oaksa:

„[KtoÊ mo˝e mieç] silne pragnienie, by byç prowadzonym przez Ducha Pana, ale
[...] niemàdrym jest rozciàgni´cie tego pragnienia do takiego punktu, w którym chce
byç prowadzonym w ka˝dym aspekcie. Pragnienie, aby byç prowadzonym przez
Pana jest swoistà mocà, ale musi temu towarzyszyç zrozumienie, ˝e nasz Ojciec
Niebieski zostawia wiele decyzji naszemu osobistemu wyborowi. Podejmowanie
decyzji jest jednym ze êróde∏ wzrastania, jakiego mamy doÊwiadczyç w ˝yciu
Êmiertelnym. Osoby, które próbujà przerzuciç podj´cie wszystkich decyzji na
Pana i proszà o objawienie w ka˝dym przypadku, wkrótce znajdà si´ w sytuacji,
kiedy modlà si´ o przewodnictwo i go nie otrzymujà. Na przyk∏ad, prawdopodobnie
stanie si´ tak w tych licznych przypadkach, w których wybory sà trywialne lub
ka˝da z mo˝liwoÊç jest do przyj´cia.

PowinniÊmy przestudiowaç wszystko naszym umys∏em, korzystajàc ze zdolnoÊci
rozumowania, jakie da∏ nam nasz Stwórca. Wówczas powinniÊmy modliç si´ o
kierownictwo i post´powaç zgodnie z tym, co otrzymaliÊmy. JeÊli nie otrzymaliÊmy
wskazówek, powinniÊmy dzia∏aç zgodnie z naszym najlepszym osàdem. Osoby,
które obstajà przy szukaniu objawionego kierownictwa w sprawach, w których
Pan nie chce nami kierowaç, mogà wywo∏aç odpowiedzi oparte na swoich
fantazjach czy uprzedzeniach, albo mogà nawet otrzymaç odpowiedê przez
medium fa∏szywego objawienia” („Our Strengths Can Become Our Downfall”,
Ensign, paêdz. 1994, 13–14).

Jaki jest zwiàzek pomi´dzy post´powaniem wed∏ug w∏asnego osàdu a poleganiem
na Duchu?

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Porozmawiajcie o modlitwach, jakie ofiarujecie jako para misjonarska. Czy sà

one prowadzone przez Ducha Âwi´tego? Czy otrzymaliÊcie odpowiedzi na swoje
modlitwy? Czy kiedy modlicie si´ jako para misjonarska:

– Wierzycie, ˝e Bóg da wam to, o co prosicie w prawoÊci?

– Dostrzegacie odpowiedzi na wasze modlitwy i dzi´kujecie za nie?

– Modlicie si´ za konkretnych ludzi po nazwisku i bierzecie pod uwag´ ich potrzeby?

– Modlicie si´ za siebie nawzajem i prosicie, by Duch was prowadzi∏?

– Otrzymujecie odpowiedzi na swoje modlitwy?

Omówcie jako para misjonarska, w jaki sposób ˝arliwiej b´dziecie szukaç Ducha.

• Przedyskutujcie, na jakie sposoby ludzie opisujà wp∏yw Ducha Âwi´tego. Zapiszcie
komentarze zainteresowanych na temat ich doÊwiadczeƒ zwiàzanych z Duchem
w procesie uczenia si´ ewangelii oraz próbach dotrzymywania zobowiàzaƒ. W jaki
sposób mo˝ecie pomóc innym w rozpoznaniu tego Êwi´tego wp∏ywu? Jak mo˝ecie
uniknàç manipulowania nimi, kiedy b´dziecie pomagaç?
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• Zastanówcie si´ i omówcie, w jaki sposób poni˝sza rada ma zastosowanie w
waszym przypadku: „Nie mo˝ecie wymusiç spraw duchowych. S∏owa takie jak:
zmusiç, przymusiç, naciskaç, wymagaç, nie opisujà przywileju, jaki mamy w czasie
obcowania z Duchem. Nie mo˝ecie zmusiç Ducha, aby zareagowa∏, tak jak nie
mo˝ecie zmusiç fasolki do kie∏kowania, czy piskl´cia do wyklucia przed czasem.
Mo˝ecie stworzyç atmosfer´, w której mo˝liwe jest wzrastanie, od˝ywianie
S∏owem i ochrona, ale nie mo˝ecie wymuszaç: musicie czekaç na wzrastanie”
(Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord”, Ensign, stycz. 1983, 53).

• Przedyskutujcie poni˝sze wypowiedzi oraz to, jak te zasady mogà zmieniç zarówno
wasze modlitwy, jak i waszà prac´. W jaki sposób wasze modlitwy mogà wp∏ywaç
na plany, ustanawianie celów, prac´ i codzienne zaj´cia?

„W du˝ej mierze nasze uczynki sà dzieçmi naszych modlitw. Po modlitwie dzia∏amy;
nasze w∏aÊciwe proÊby majà wp∏yw na obranie w∏aÊciwego kursu zachowania”
(Bruce R. McConkie, „Why the Lord Ordained Prayer”, Ensign, stycz. 1976, 12).

„Szczera modlitwa implikuje to, ˝e kiedy prosimy o jakieÊ b∏ogos∏awieƒstwo
lub cnot´, powinniÊmy pracowaç nad otrzymaniem tego b∏ogos∏awieƒstwa i
kultywowaniem tej cnoty” (David O. McKay, Secrets of a Happy Life, 114–115).

„ProÊcie [Boga], aby postawi∏ was tam, gdzie On chce i aby powiedzia∏ wam, co
chce, byÊcie zrobili i abyÊcie poczuli, ˝e jesteÊcie do Jego dyspozycji” (Brigham
Young, Discourses of Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe [1954], 46).

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Przedstaw lekcj´ na temat stosownego i pe∏nego czci j´zyka modlitwy.

• Kiedy jest to w∏aÊciwe, niech misjonarze podzielà si´ historià lub doÊwiadczeniem,
o jakim s∏yszeli podczas ostatniego spotkania Êwiadectw, nauczania czy w innych
okolicznoÊciach. Historie i doÊwiadczenia duchowe, o jakich mówià inni ludzie,
mogà pomóc ci rozwinàç wiar´ i uznaç, ˝e wp∏yw Ducha widoczny jest
powszechnie i cz´sto.

• Wyraê wdzi´cznoÊç za przejaw r´ki Pana w twojej pracy (zob. NiP 59:21).
Przedyskutuj, jak wyra˝anie wdzi´cznoÊci pomaga ci dostrzec ma∏e, ale bardzo
znamienne sposoby, na jakie Pan ci´ b∏ogos∏awi (zob. Eter 3:5).

• PoproÊ misjonarzy, aby wyg∏osili przemówienia na temat misji i mocy Ducha
Âwi´tego.

• PoproÊ ostatnio nawróconego, aby powiedzia∏ ci, w jaki sposób Duch Âwi´ty
natchnà∏ go, gdy by∏ zainteresowanym.

Prezydent misji
• Od czasu do czasu poproÊ misjonarzy, aby w swoich cotygodniowych listach do

ciebie zawarli odpowiednie doÊwiadczenia duchowe.

• Podczas wywiadów zapytaj od czasu do czasu o ich poranne i wieczorne modlitwy.
Zapytaj, czy wed∏ug nich te modlitwy sà znaczàce.

• Zapytaj misjonarzy, w jaki sposób pomagajà zainteresowanym, by odczuli
i rozpoznali Ducha.

• Kiedy jest to w∏aÊciwe, powiedz misjonarzom, w jaki sposób otrzymujesz
natchnienie co do transferów, co do niepos∏usznych lub potrzebujàcych
pomocy misjonarzy oraz doktryn, których powinieneÊ nauczaç.
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NotatkiJaka jest rola
Ksi´gi Mormona?

Rozwa˝

• W jaki sposób Ksi´ga Mormona jest zwornikiem, podstawà naszej religii?

• W jaki sposób Ksi´ga Mormona odpowiada na wielkie pytania duszy?

• Dlaczego Ksi´ga Mormona jest tak silnym narz´dziem w procesie nawrócenia?

• W jaki sposób powinienem u˝ywaç Ksi´gi Mormona do budowania wiary i pomagania innym
w zbli˝eniu si´ do Boga?

• Dlaczego obietnica, znajdujàca si´ w Moroni 10:3–5, jest kluczowa dla pracy misjonarskiej?

Ksi´ga Mormona jest mocnym dowodem na boskoÊç Chrystusa. Jest te˝ dowodem na

Przywrócenie ewangelii poprzez Proroka Józefa Smitha. Zasadniczà cz´Êcià nawrócenia

jest otrzymanie Êwiadectwa od Ducha Âwi´tego, ˝e Ksi´ga Mormona zawiera prawd´.

Jako misjonarz musisz najpierw mieç osobiste Êwiadectwo, ˝e Ksi´ga Mormona zawiera

prawd´. Âwiadectwo to podczas procesu nawracania mo˝e doprowadziç do g∏´bokiej i

trwa∏ej wiary w moc Ksi´gi Mormona. Bàdê pewien, ˝e Duch Âwi´ty z∏o˝y Êwiadectwo

ka˝demu, kto czyta Ksi´g´ Mormona i zastanawia si´ nad nià i kto ze szczerym sercem,

prawdziwym zamiarem i wiarà w Chrystusa pyta Boga, czy zawiera ona prawd´.

To Êwiadectwo Ducha Âwi´tego powinno byç g∏ównym celem twojego nauczania.

Ksi´ga Mormona jest zwornikiem, podstawà naszej religii
Prorok Józef Smith naucza∏, ˝e Ksi´ga Mormona stanowi

„podstaw´ naszej religii” (przedmowa do Ksi´gi Mormona).

Przy innej okazji powiedzia∏: „Zabierzcie Ksi´g´ Mormona

i objawienia — i co zostanie z naszej religii? Nie b´dzie jej”

(History of the Church, 2:52).

¸uk to mocna budowla architektoniczna, wykonana z

kamieni wykutych na kszta∏t klinów, które opierajà si´ na

sobie. Ârodkowy kamieƒ, czyli zwornik, zazwyczaj jest

ZWORNIK
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wi´kszy ni˝ pozosta∏e i unieruchamia wszystkie inne fragmenty. Kiedy Józef Smith

nazwa∏ Ksi´g´ Mormona „podstawà (zwornikiem) naszej religii”, naucza∏, ˝e spaja ona

ca∏à naszà religi´. Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏, ˝e Ksi´ga Mormona jest takim

zwornikiem na co najmniej trzy sposoby:

Âwiadek Chrystusa. „Ksi´ga Mormona jest zwornikiem w naszym Êwiadectwie o Jezusie

Chrystusie, który Sam jest kamieniem w´gielnym wszystkiego, co robimy. Z mocà i w

jasny sposób sk∏ada Êwiadectwo o Jego realnoÊci”.

Pe∏nia doktryny. „Sam Pan powiedzia∏, ˝e Ksi´ga Mormona zawiera ‚pe∏ni´ ewangelii

Jezusa Chrystusa’ (NiP 20:9). [...] W Ksi´dze Mormona odnajdziemy pe∏ni´ doktryn, które

sà konieczne dla naszego zbawienia. A one sà nauczane w sposób prosty i wyraêny tak,

˝e nawet dzieci mogà nauczyç si´ dróg zbawienia i wyniesienia”.

Podstawa Êwiadectwa. „Tak jak ∏uk zawali si´, jeÊli zwornik

zostanie usuni´ty, tak ca∏y KoÊció∏ b´dzie sta∏ lub upadnie

w zale˝noÊci od tego, czy Ksi´ga Mormona zawiera prawd´.

Wrogowie KoÊcio∏a rozumiejà to w jasny sposób. W∏aÊnie

dlatego tak usilnie starajà si´ obaliç prawdziwoÊç Ksi´gi

Mormona, poniewa˝ jeÊli b´dzie jà mo˝na zdyskredytowaç,

wówczas Prorok Józef Smith upadnie razem z nià. A razem

z nim nasze roszczenia co do kluczy kap∏aƒskich, objawienia

i przywróconego KoÊcio∏a. Ale i odwrotnie: jeÊli Ksi´ga

Mormona zawiera prawd´ — a miliony Êwiadczà, ˝e majà

Êwiadectwo od Ducha, ˝e jest ona prawdziwa — wówczas

muszà byç zaakceptowane roszczenia co do Przywrócenia

i wszystkiego, co jest z tym zwiàzane” (A Witness and a
Warning [1988], 18–19).

Ksi´ga Mormona, w po∏àczeniu z Duchem, jest twoim najsilniejszym êród∏em

nawracania. Jest to najbardziej poprawna ksi´ga na Ziemi (zob. przedmow´ do Ksi´gi

Mormona). Wyraênie naucza doktryny Chrystusa, szczególnie w lekcjach, które prowadzisz

dla zainteresowanych. Korzystaj z niej jako g∏ównego êród∏a nauczania przywróconej

ewangelii. Poni˝ej znajdujà si´ przyk∏ady prawd nauczanych wyraênie w Ksi´dze

Mormona, których b´dziesz nauczaç zainteresowanych.

Odsy∏acze

1 Nefi 12–14
2 Nefi 3; 26–29
Mosjasz 18

2 Nefi 2; 9
Mosjasz 3; 15
Alma 12; 40–42

2 Nefi 31–32
3 Nefi 11; 27

3 Nefi 11:22–28; 18
Moroni 2–6

Doktryny

Odst´pstwo, Przywrócenie, Józef Smith,
upowa˝nienie kap∏aƒskie

„Wielki plan Wiecznego Boga” wraz z
Upadkiem Adama, ZadoÊçuczynieniem,
Zmartwychwstaniem i Sàdem

Wiara w Chrystusa, pokuta, chrzest, dar
Ducha Âwi´tego i wytrwanie do koƒca

Obrz´dy takie jak chrzest, konfirmacja,
obrz´dy kap∏aƒskie i sakrament

Lekcja misjonarska

Przes∏anie Przywrócenia
ewangelii Jezusa Chrystusa

Plan zbawienia

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Dziesi´cioro Przykazaƒ;
Prawa i obrz´dy
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na poni˝sze pytania:

• W jaki sposób studiowanie Ksi´gi Mormona wp∏yn´∏o na twoje Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie?

• W jaki sposób mo˝esz u˝ywaç Ksi´gi Mormona, by pomóc innym we wzmocnieniu ich
Êwiadectw?

Studiowanie pism Êwi´tych

Co Zbawiciel mówi o Ksi´dze Mormona?
NiP 1:29 NiP 19:26–27 NiP 42:12
NiP 3:19–20 NiP 20:5–16 Moj˝esz 7:62
NiP 17:6 NiP 33:16

Ksi´ga Mormona Êwiadczy o Chrystusie
G∏ównym celem Ksi´gi Mormona jest przekonanie

wszystkich ludzi, ˝e Jezus jest Chrystusem (zob.

stron´ tytu∏owà Ksi´gi Mormona). Âwiadczy ona

o Chrystusie, potwierdzajàc realnoÊç Jego ˝ycia,

misji i mocy. Naucza prawdziwej doktryny

dotyczàcej ZadoÊçuczynienia — które jest podstawà

planu zbawienia. Niektórzy z tych, którzy spisywali

dzieje zawarte w Ksi´dze Mormona, widzieli

Chrystusa osobiÊcie. Brat Jereda, Nefi i Jakub

widzieli Chrystusa, zanim narodzi∏ si´ On w

˝yciu Êmiertelnym. Mormon i Moroni widzieli

zmartwychwsta∏ego Chrystusa. Poza tym obecne

by∏y t∏umy ludzi podczas krótkiej, lecz pe∏nej mocy

s∏u˝by Zbawiciela poÊród Nefitów (zob. 3 Nefi

11–28). Ci, którzy nic nie wiedzà lub wiedzà

niewiele o Zbawicielu, poznajà Go dzi´ki czytaniu,

rozwa˝aniu i modleniu si´ na temat Ksi´gi Mormona.

Âwiadectwo Ksi´gi Mormona potwierdza Êwiadectwo Biblii, ˝e Jezus jest Jednorodzonym

Synem Boga i Zbawicielem Êwiata. Kiedy b´dziesz naucza∏ pe∏ni ewangelii Jezusa

Chrystusa, cz´sto b´dziesz Êwiadczy∏ o Zbawicielu i Odkupicielu Êwiata. Dzi´ki mocy

Ducha Âwi´tego dodasz swoje ˝ywe Êwiadectwo o prawdziwoÊci tego przes∏ania.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Jakie powody spisywania kronik podali prorocy z Ksi´gi Mormona?
1 Nefi 6:4–6 2 Nefi 33:13–15 S∏owa Mormona 1:3–8
1 Nefi 9:3–5 Jakub 1:4–7 Alma 37:2, 14
2 Nefi 4:15–16 Jakub 4:1–6, 12 3 Nefi 5:14–15
2 Nefi 25:23–29 Enos 1:13 Mormon 8:35
2 Nefi 26:15–16 Jarom 1:2 NiP 3:16–20
2 Nefi 29:11–14 Omni 1:25–26 NiP 10:46–48
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Ksi´ga Mormona i Biblia potwierdzajà nawzajem swe przes∏ania
Wierzenia ludzi na temat Biblii bardzo si´ ró˝nià. Niektórzy wierzà, ˝e Biblia jest ksi´gà

ca∏kowicie doskona∏à, pozbawionà b∏´dów i ˝e jest wszystkim, czego potrzebujemy do

zbawienia. Inni traktujà Bibli´ jako literatur´ wartà studiowania, ale zaprzeczajà, jakoby by∏a

dowodem boskoÊci i cudów Chrystusa czy bezpoÊrednim objawieniem od Boga. Niektórzy

ignorujà Bibli´, a inni nigdy jej nie widzieli lub nie mieli mo˝liwoÊci przeczytania jej.

Âwi´ci w Dniach Ostatnich wierzà, ˝e „Biblia jest s∏owem Bo˝ym, o ile jest poprawnie

przet∏umaczona” (Zasady Wiary 1:8). Ksi´ga Mormona, nie rywalizujàc z Biblià, potwierdza

jej treÊç, nawo∏uje do jej czytania i Êwiadczy o prawdziwoÊci jej przes∏ania. PowinieneÊ

korzystaç z Ksi´gi Mormona i Biblii, by potwierdza∏y nawzajem swe przes∏anie.

Ksi´ga Mormona mówi o staro˝ytnych przymierzach, jakie Bóg zawar∏ ze Swoimi

dzieçmi; Biblia mówi o wielkich prorokach, którzy równie˝ otrzymali te przymierza

dzi´ki wierze. Ksi´ga Mormona Êwiadczy o Chrystusie i Jego ZadoÊçuczynieniu; Biblia

opisuje Jego narodziny, s∏u˝b´, Êmierç, ZadoÊçuczynienie i Zmartwychwstanie. A zatem

Biblia i Ksi´ga Mormona uzupe∏niajà si´ nawzajem i wzbogacajà swe treÊci.

W angielskiej wersji Biblii Króla Jakuba wydanej przez Âwi´tych w Dniach Ostatnich

oraz w Ksi´dze Mormona znajdujà si´ odsy∏acze i pomoce do studiowania, które z

kawa∏ka Judy (Biblia) i kawa∏ka Józefa (Ksi´ga Mormona) tworzà jeden kawa∏ek drewna

w naszych d∏oniach (zob. Ks. Ezechiela 37:15–17; zob. tak˝e 1 Nefi 13:34–41; 2 Nefi 3:12;

29:8). Niech priorytetem w nauczaniu b´dzie Ksi´ga Mormona, ale pokazuj te˝, jak Ksi´ga

Mormona i Biblia uczà tych samych zasad.

Korzystaj z Ksi´gi Mormona, by wyjaÊniç i wyt∏umaczyç fragmenty Biblii. Na przyk∏ad,

w Nowym Testamencie czytamy, ˝e Chrystus zosta∏ ochrzczony, by „wype∏niç wszelkà

sprawiedliwoÊç” (Ew. Mateusza 3:14–15). Ksi´ga Mormona wyjaÊnia, co to znaczy wype∏niç

wszelkà sprawiedliwoÊç (zob. 2 Nefi 31:5–9).

Kiedy b´dziesz korzystaç z Ksi´gi Mormona i Biblii jako towarzyszàcych sobie tomów

pism Êwi´tych, pokonajà one spory i poprawià fa∏szywe doktryny (zob. 2 Nefi 3:12).

Biblia uczy nast´pujàcej zasady w odniesienia do prawa Êwiadków: „Na zeznaniu dwóch

albo trzech Êwiadków opieraç si´ b´dzie ka˝da sprawa” (II List do Koryntian 13:1).

W harmonii z tym prawem oba pisma — Ksi´ga Mormona i Biblia — Êwiadczà o Jezusie

Chrystusie.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Znajdê w Ksi´dze Mormona i Biblii odsy∏acze do poni˝szych tematów. Przyk∏ady podane sà w
nawiasach po ka˝dym temacie. Dodaj w∏asne fragmenty i tematy.

• Prorocy (Ks. Amosa 3:7 i Jakub 4:4–6)

• Odst´pstwo (II List do Tymoteusza 4:3–4 i 2 Nefi 28)

• Przywrócenie (Dzieje Apostolskie 3:19–21 i 1 Nefi 13:34–42)

• Dzieci Bo˝e (Dzieje Apostolskie 17:29 i 1 Nefi 17:36)

Studiowanie pism Êwi´tych

Co Biblia mówi o Ksi´dze Mormona?
Ew. Jana 10:16 Ks. Ezechiela 37:15–17 Guide to the Scriptures, „Ephraim” (Efraim),
Ks. Izajasza 29:4, 11–18 podtytu∏: The Stick of Ephraim or Joseph 

(Kawa∏ek Efraima lub Józefa)
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Co Ksi´ga Mormona mówi o Biblii?
1 Nefi 13:20–29, 40–41 3 Nefi 23:1 Mormon 7:8–9
2 Nefi 29:3–14

W jaki sposób obie ksi´gi s∏u˝à jako Êwiadectwa o Chrystusie?
2 Nefi 29:8 Ew. Jana 20:31 Dzieje Apostolskie 10:43

Ksi´ga Mormona odpowiada na pytania duszy
Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏, ˝e misjonarze „muszà pokazaç, jak [Ksi´ga

Mormona] odpowiada na wielkie pytania duszy” („Flooding the Earth with the Book of

Mormon”, Ensign, list. 1988, 5).

„Wielkie pytania duszy” mogà zawieraç pytania takie jak te: Czy Bóg naprawd´ istnieje?

Czy ˝y∏em przed narodzeniem? Czy b´d´ ˝y∏ po Êmierci? Jaki jest cel istnienia? Czy Jezus

naprawd´ jest Zbawicielem?

Inne pytania mogà koncentrowaç si´ na bardziej

doczesnych potrzebach: W jaki sposób mog´

udoskonaliç moje relacje ze wspó∏ma∏˝onkiem?

W jaki sposób mog´ pomóc moim nastoletnim

dzieciom, by unika∏y narkotyków czy niemoral-

noÊci? Jak mog´ znaleêç prac´, by zapewniç byt

mojej rodzinie?

Ewangelia Jezusa Chrystusa pomaga nam

odpowiedzieç na obydwa rodzaje pytaƒ. Kiedy

zdobywamy wiar´, ˝e Ksi´ga Mormona jest

prawdziwa, mo˝emy zaczàç odpowiadaç na

pytania dotyczàce celu ˝ycia i nadziei na

˝ycie wieczne. Ksi´ga Mormona opisuje plan

szcz´Êcia, który nadaje ˝yciu sens i perspektyw´.

Odpowiedzi na poni˝sze pytania sà w jasny

sposób wyjaÊnione w Ksi´dze Mormona.

• Czy Bóg istnieje? (Alma 22)

• Czego Jezus Chrystus oczekuje ode mnie? (2 Nefi 9)

• W jaki sposób mo˝e mi pomóc wiara w Jezusa Chrystusa? (Alma 36)

• Czy istnieje ˝ycie po Êmierci? (Alma 40)

• Jaki jest cel istnienia? (Alma 34)

• Dlaczego Bóg pozwala na istnienie z∏a i cierpienia? (2 Nefi 2; Alma 14:9–11; 60:13)

• Czy moje nowo narodzone dziecko potrzebuje chrztu? (Moroni 8)

• Czy Bóg mnie zna? (Alma 5:38, 58)

• Czy Bóg odpowiada na modlitwy? (Enos 1)

• W jaki sposób mog´ odnaleêç pokój i radoÊç? (Mosjasz 2, 4)

• W jaki sposób moja rodzina mo˝e byç szcz´Êliwsza i bardziej zjednoczona? (Mosjasz 2)

• Jak mog´ znaleêç równowag´ pomi´dzy rodzinà a karierà? (3 Nefi 13)

• W jaki sposób mog´ wzmocniç moje relacje ze wspó∏ma∏˝onkiem? (3 Nefi 14)
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• Co mog´ zrobiç, by z∏o nie zagra˝a∏o mojej rodzinie? (Alma 39)

• Jak mog´ uniknàç grzechu? (Helaman 5)

Kiedy czytamy Ksi´g´ Mormona, majàc przewodnictwo Ducha, pomo˝e nam ona

odpowiedzieç sobie na osobiste pytania. Naucza, ˝e modlitwa i objawienie sà kluczem

do rozwiàzywania konkretnych problemów. Pomaga nam wierzyç w to, ˝e Bóg odpowie

na nasze modlitwy.

Ksi´ga Mormona pomaga te˝ zrozumieç, ˝e

przykazania Bo˝e nie sà restrykcyjnà listà nakazów

i zakazów, ale wskazówkami wiodàcymi ku

szcz´Êliwemu, obfitemu ˝yciu. Kiedy zaczynamy

rozumieç, ˝e pierwsze zasady i obrz´dy ewangelii

sà drogà prowadzàcà do obfitego ˝ycia, b´dziemy

wdzi´czni, ˝e pomagajà nam one odpowiedzieç

sobie na ka˝de pytania i zaspokoiç ka˝dà potrzeb´.

Na przyk∏ad, rozumiemy, ˝e pokuta, wybaczenie

i zobowiàzanie si´ do s∏u˝enia innym sà czymÊ

zasadniczym w doskonaleniu relacji ze wspó∏-

ma∏˝onkiem. Widzimy, ˝e wiara w Chrystusa,

zawieranie i dotrzymywanie przymierzy oraz

post´powanie zgodne z podszeptami Ducha mogà

pomóc nastolatkom w unikni´ciu silnych pokus,

jakie ich otaczajà.

Ewangelia mo˝e odpowiedzieç na niemal ka˝de pytanie i zaspokoiç niemal ka˝dà

potrzeb´. To w∏aÊnie dlatego masz „uczyç [...] zasad mojej Ewangelii, które sà w Biblii

i Ksi´dze Mormona, a w których jest pe∏nia Ewangelii” (NiP 42:12).

„W Êwiecie bardziej
niebezpiecznym [...] Ksi´ga

Mormona: Jeszcze Jedno
Âwiadectwo o Jezusie

Chrystusie ma o˝ywczà moc
uzdrowienia g∏odujàcych

dusz na Êwiecie”.

– PREZYDENT BOYD K. PACKER
„KSI¢GA MORMONA: JESZCZE JEDNO ÂWIADECTWO
O JEZUSIE CHRYSTUSIE”, LIAHONA, STYCZ. 2001, 64

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Zrób list´ niektórych „wielkich pytaƒ duszy”, które mogà zadaç zainteresowani. Znajdê w Ksi´dze
Mormona odpowiedzi na te pytania. Zapisz odpowiedzi w swoim dzienniku do studiowania i
wykorzystaj je podczas nauczania.

Ksi´ga Mormona zbli˝a ludzi do Boga
Na temat Ksi´gi Mormona Prorok Józef Smith powiedzia∏, ˝e „przybli˝y do Boga ludzi

przestrzegajàcych jej nauk bardziej ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga” (przedmowa do Ksi´gi

Mormona). Ksi´ga Mormona jest trampolinà dla Êwiadectwa i osobistego objawienia.

Korzystaj z Ksi´gi Mormona, by pomóc ludziom w zdobyciu duchowych doÊwiadczeƒ,

szczególnie Êwiadectwa od Ducha Âwi´tego, ˝e ksi´ga ta zawiera prawd´. Dzi´ki konse-

kwentnemu zapraszaniu ludzi, by ˝yli zgodnie z zasadami znajdujàcymi si´ w Ksi´dze

Mormona, pomagasz im rozwinàç wiar´ w Jezusa Chrystusa i zbli˝yç si´ do Boga.

Prezydent Gordon B. Hinckley oÊwiadczy∏: „Ci, którzy z modlitwà przeczytali [Ksi´g´

Mormona] — tak bogaci, jak i biedni, wykszta∏ceni lub nie — wzroÊli dzi´ki jej mocy. [...]

Bez wahania obiecuj´ wam, ˝e jeÊli z modlitwà przeczytacie Ksi´g´ Mormona, bez wzgl´du

na to, ile razy wczeÊniej jà czytaliÊcie, do waszych serc przyjdzie [...] Duch Pana. Pojawi

si´ wzmocnione postanowienie, by kroczyç w pos∏uszeƒstwie Jego przykazaniom i pojawi

si´ silniejsze Êwiadectwo o ˝ywotnej realnoÊci Syna Bo˝ego” („The Power of the Book of

Mormon”, Ensign, czerw. 1988, 6).
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Korzystaj z Ksi´gi Mormona, by odpowiadaç na wàtpliwoÊci
Wielu ludzi nie uwierzy we wszystko, czego b´dziesz nauczaç. Prezydent Ezra Taft

Benson naucza∏, w jaki sposób Ksi´ga Mormona mo˝e byç g∏ównym êród∏em reakcji w

takich sytuacjach:

„Mamy korzystaç z Ksi´gi Mormona, by radziç sobie z wàtpliwoÊciami wobec

KoÊcio∏a. [...]

[...] Wszystkie wàtpliwoÊci, czy b´dà one dotyczyç aborcji, wielo˝eƒstwa, oddawania

czci siódmego dnia itp., w gruncie rzeczy zale˝à wy∏àcznie od tego, czy Józef Smith i jego

nast´pcy byli i sà prorokami Boga, otrzymujàcymi boskie objawienie. [...]

[...] Jedyny problem, jaki osoba kwestionujàca nasze

nauki sama musi rozwiàzaç, dotyczy tego, czy Ksi´ga

Mormona zawiera prawd´. Poniewa˝ jeÊli Ksi´ga

Mormona zawiera prawd´, wówczas Jezus jest

Chrystusem, Józef Smith by∏ Jego prorokiem, KoÊció∏

Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest

prawdziwy i jest dziÊ kierowany przez proroka,

otrzymujàcego objawienie.

Naszym g∏ównym zadaniem jest g∏osiç ewangeli´

i robiç to skutecznie. Nie jesteÊmy zobowiàzani do

rozwiania ka˝dej wàtpliwoÊci. Ostatecznie za ka˝dym

cz∏owiekiem stoi Êciana wiary i tam musi on budowaç

swoje stanowisko” (A Witness and a Warning, 4–5).

Na przyk∏ad, szczerze zainteresowani mogà mieç

wàtpliwoÊci w kwestii tego, czego nauczasz o S∏owie

MàdroÊci. Pomó˝ im dostrzec, ˝e ich prawdziwym

pytaniem jest, czy Józef Smith mówi∏ jako prorok

Boga, kiedy przykazanie to zosta∏o odnowione w tej

dyspensacji. Mo˝esz powiedzieç: „Posiadanie wiary

potrzebnej do zaakceptowania tej nauki wymaga

pewnoÊci, ˝e to przykazanie przysz∏o do nas dzi´ki

objawieniu, jakie Prorok Józef Smith otrzyma∏ od Boga. Sposobem na to, aby dowiedzieç

si´, ˝e Józef Smith jest prorokiem Boga, jest przeczytanie i modlenie si´ na temat Ksi´gi

Mormona”.

Zainteresowani sami muszà rozwiaç swoje obawy i wàtpliwoÊci. Mo˝esz im pomóc,

kiedy skupisz ich uwag´ na tym, co wzmocni ich wiar´ w Jezusa Chrystusa — na czytaniu

i modleniu si´ na temat Ksi´gi Mormona. Kiedy wzmocnià swe Êwiadectwo o Przywróceniu,

b´dà mieli si∏´, by pokonaç swoje obawy i wàtpliwoÊci.

Kiedy odpowiadasz na wàtpliwoÊci, pami´taj, ˝e opieramy si´ na wspó∏czesnych

prorokach — Józefie Smithie i jego nast´pcach — którzy otrzymujà bezpoÊrednie objawienie

od Boga. A zatem pierwszym pytaniem, na jakie musi odpowiedzieç sobie zainteresowany,

jest to, czy Józef Smith by∏ prorokiem, a odpowiedê t´ mo˝na uzyskaç, czytajàc Ksi´g´

Mormona i modlàc si´ na jej temat.
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Józef Smith i Ksi´ga Mormona

Jednym ze sposobów na to, by dowiedzieç si´, ˝e Józef Smith jest prorokiem Boga, jest
przeczytanie Ksi´gi Mormona i modlenie si´ na jej temat.
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, w jaki sposób nawiàza∏byÊ do Józefa Smitha i Ksi´gi
Mormona, by odpowiedzieç na poni˝sze wàtpliwoÊci:

• „Nie wierz´, ˝e Bóg jeszcze przemawia do ludzi”.

• „Wierz´, ˝e mog´ czciç Boga na swój w∏asny sposób, zamiast za poÊrednictwem jakiejÊ
zorganizowanej religii”.

• „Dlaczego musz´ zrezygnowaç z lampki wina do obiadu, jeÊli przystàpi´ do waszego koÊcio∏a?”

• „Dlaczego potrzebuj´ religii?”

W jaki sposób powinieneÊ korzystaç z Ksi´gi Mormona?
Wielu zainteresowanych albo nie czyta Ksi´gi Mormona, albo nie rozumie tego, co

czyta. Ci, którzy nie czytajà bàdê nie rozumiejà Ksi´gi Mormona, b´dà mieli trudnoÊci

z otrzymaniem Êwiadectwa o jej prawdziwoÊci.

Czytaj Ksi´g´ Mormona ze swoimi zainteresowanymi

Podczas wspólnego czytania módl si´, by Duch Âwi´ty z∏o˝y∏ Êwiadectwo zainteresowanym,
˝e Ksi´ga Mormona zawiera prawd´.

Mo˝esz pomóc zainteresowanym, czytajàc

z nimi Ksi´g´ Mormona. Módl si´ o pomoc,

kiedy wybierasz fragmenty, które odpowie-

dzà na ich wàtpliwoÊci i problemy. Wspólne

czytanie mo˝e byç cz´Êcià lekcji lub kolejnych

spotkaƒ. Mo˝esz równie˝ zaanga˝owaç

cz∏onków w czytanie z zainteresowanymi.

Niektóre szczególnie wa˝ne fragmenty to:

strona tytu∏owa, przedmowa (szczególnie

dwa ostatnie akapity) oraz Moroni 10:3–5.

Fragmenty te pomogà zainteresowanym zrozumieç, w jaki sposób zdobyç Êwiadectwo

o Ksi´dze Mormona. Zach´caj ich, by czytali Ksi´g´ Mormona od poczàtku, ∏àcznie ze

Êwiadectwami trzech i oÊmiu Êwiadków oraz Êwiadectwem Proroka Józefa Smitha.

Czytajcie i omawiajcie krótkie fragmenty

(takie jak 1 Nefi 3:7 lub Mosjasz 2:17) oraz

d∏u˝sze fragmenty lub ca∏e rozdzia∏y

(takie jak 2 Nefi 31, Alma 7 czy 3 Nefi 18).

Podczas wspólnego czytania od czasu

do czasu przerywajcie je i omówcie to,

co przeczytaliÊcie. Zwróç uwag´ na to,

by w czasie czytania poszukaç kluczowych

przes∏aƒ czy wa˝nych doktryn. Podziel si´

w∏aÊciwymi spostrze˝eniami, uczuciami,

Êwiadectwami i doÊwiadczeniem

osobistym. Pomó˝ innym poczuç duchowà

moc Ksi´gi Mormona. W ten sposób

mo˝esz nauczaç ich prawdziwej doktryny

wprost z Ksi´gi Mormona. Kontynuuj t´

„Prosz´, nie traktujcie Ksi´gi
Mormona jako czegoÊ oczywistego.

Módlcie si´ o wizj´ tego,
jak skuteczniej mo˝na korzystaç

z Ksi´gi Mormona podczas misji.
Obiecuj´ wam, ˝e jeÊli to zrobicie,

zaznacie oÊwiecenia w kwestii tego,
jaki kierunek powinniÊcie obraç”.

– STARSZY JOSEPH B. WIRTHLIN
SEMINARIUM DLA NOWYCH PREZYDENTÓW MISJI, 23 CZERWCA 1999 R.
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praktyk´ podczas kolejnych spotkaƒ tak, by nauczane osoby mog∏y rozwinàç umiej´tnoÊç

samodzielnego czytania i modlenia si´.

Nauczaj zasad i doktryn, pos∏ugujàc si´ s∏owami i wyra˝eniami, jakich u˝ywali prorocy

Ksi´gi Mormona. WyjaÊnij t∏o i kontekst fragmentu. WyjaÊnij nieznane s∏owa i wyra˝enia.

„OdnoÊ” do siebie i swoich zainteresowanych to, co przeczytaliÊcie, znajdujàc

zastosowanie tego, co istotne dla ciebie osobiÊcie i twoich zainteresowanych (zob. 1 Nefi

19:23). „Odnosiç” to tworzyç mentalny most pomi´dzy zrozumieniem doktryny a ˝yciem

zgodnym z nià. Aby szczerze czytaç z prawdziwym zamiarem, ty i osoby nauczane musicie

byç gotowi do tego, by dzia∏aç zgodnie z doktrynà, wprowadziç jà w swe codzienne ˝ycie

oraz, jeÊli to konieczne, odpokutowaç. Dzi´ki ˝yciu zgodnemu z doktrynà, zdob´dziesz

pewnoÊç, ˝e jest ona prawdziwa. Mo˝esz, na przyk∏ad, powiedzieç zainteresowanemu:

• „Nefi, podobnie jak ty, zmaga∏ si´ z trudnym wyzwaniem. Ale kiedy praktykowa∏ wiar´

po to, by ‚pójÊç i uczyniç’ to, co Pan mu nakaza∏, móg∏ odnieÊç sukces. (Przeczytaj 1 Nefi

3:7). Wiem, ˝e Bóg pomo˝e ci ˝yç zgodnie ze S∏owem MàdroÊci”.

• „Janku, to dobrze, ˝e chcesz uwolniç si´ od poczucia winy. Tak jak Zbawiciel obieca∏

Nefitom — jeÊli odpokutujesz, dostàpisz chrztu i otrzymasz Ducha Âwi´tego, b´dziesz

,bez winy przed Ojcem’”. (Przeczytaj 3 Nefi 27:16).

Polegaj na obietnicy, znajdujàcej si´ w Moroni 10:3–5. Ka˝da osoba, która szczerze czyta

i modli si´ na temat tej ksi´gi, mo˝e przekonaç si´ o jej prawdziwoÊci dzi´ki mocy Ducha

Âwi´tego. Czyƒ wszystko, co w twej mocy, by pomóc zainteresowanym:

• Przeczytaç Ksi´g´ Mormona i zastanowiç si´ nad jej przes∏aniem dotyczàcym Jezusa

Chrystusa.

• Modliç si´ do Boga z wiarà w Jezusa Chrystusa, by otrzymaç Êwiadectwo o tym, ˝e

Ksi´ga Mormona zawiera prawd´ i ˝e Józef Smith jest prorokiem Przywrócenia.

• Modliç si´ szczerze i z prawdziwym zamiarem, co oznacza, ˝e b´dà mieli zamiar dzia∏aç

zgodnie z odpowiedzià, jakà otrzymajà od Boga.

Ty te˝ powinieneÊ regularnie stosowaç t´ obietnic´, by wzmocniç i odnowiç w∏asne

Êwiadectwo o Ksi´dze Mormona. Odnowione Êwiadectwo pomo˝e ci w zachowaniu

trwa∏ego przekonania, ˝e ka˝dy, kto zastosuje si´ do tej obietnicy, otrzyma odpowiedê.

Korzystaj z Ksi´gi Mormona w ka˝dym aspekcie pracy

Ksi´ga Mormona jest pot´˝nym êród∏em w nawróceniu. Korzystaj z niej jako g∏ównego êród∏a
nauczania przywróconej prawdy.

Pami´taj:

• Ksi´ga Mormona jest zwornikiem, podstawà naszego Êwiadectwa o Chrystusie, naszej doktryny
i naszego Êwiadectwa w ogóle.

• Ksi´ga Mormona w jasny sposób naucza doktryny, zawartej w lekcjach misjonarskich.

• Korzystaj z Ksi´gi Mormona, by odpowiedzieç na pytania duszy i zareagowaç na wàtpliwoÊci
dotyczàce KoÊcio∏a.

• Czytaj konsekwentnie fragmenty z Ksi´gi Mormona wraz z zainteresowanymi i nowo
nawróconymi. Rób wszystko, co w twojej mocy, by sprawiç, ˝eby codziennie czytali
jà na w∏asnà r´k´ i stosowali to, czego si´ dowiadujà.

• Zaufaj obietnicy Pana, ˝e ka˝da osoba, która szczerze czyta Ksi´g´ Mormona i modli si´ na
jej temat, przekona si´ o jej prawdziwoÊci dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego.



Osobiste studiowanie
• Przeczytaj 2 Nefi 2, 9, 30, 31, 32 i zaznacz ka˝dy odsy∏acz do Jezusa Chrystusa.

Zrób list´ ró˝nych imion i tytu∏ów Chrystusa, u˝ywanych w tych rozdzia∏ach.
PodkreÊl s∏owa wypowiedziane przez Chrystusa. Zaznacz Jego cechy i uczynki.
Mo˝esz kontynuowaç t´ praktyk´ w miar´ czytania ca∏ej Ksi´gi Mormona.

• Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, co czu∏eÊ, kiedy po raz pierwszy
zdoby∏eÊ duchowe Êwiadectwo, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa.

• W NiP 20:17 wyra˝enie „przez to wiemy” wprowadza doktryny, jakie naucza i
wyjaÊnia Ksi´ga Mormona. Przeczytaj NiP 20:15–35 i zrób list´ wspomnianych
doktryn. Wybierz jednà z nich i skorzystaj z Guide to the Scripture, by porównaç
swojà list´ z tym, czego Biblia uczy na ich temat.

• Porównaj kazanie na Górze, znajdujàce si´ w Ew. Mateusza 5–7, z kazaniem
Chrystusa w Êwiàtyni, opisanym w 3 Nefi 12–14. Zrób list´ prostych i cennych
prawd, które zosta∏y przywrócone dzi´ki Ksi´dze Mormona.

• Zrób list´ pytaƒ, jakie zadali zainteresowani. Znajdê w Ksi´dze Mormona fragmenty,
które odpowiedzà na te pytania i wykorzystuj je w miar´ potrzeb w swoim
codziennym nauczaniu.

• Znajdê w Ksi´dze Mormona fragment, który zmieni∏ twoje ˝ycie. Zapisz swoje
uczucia z tym zwiàzane w dzienniku do studiowania.

• Znajdê w Ksi´dze Mormona ka˝dy przypadek, kiedy zapisane by∏y s∏owa czyjejÊ
modlitwy. W dzienniku do studiowania zapisz wspólne elementy tych modlitw.

• Przeczytaj 2 Nefi 33:10–15 i Moroni 10:27–29, 34. Co podczas sàdu powiesz
Nefiemu i Moroniemu o tym, jak wykorzystywa∏eÊ Ksi´g´ Mormona? Zapisz
swojà odpowiedê i ustanów cele zmierzajàce do poprawy.

• Z nag∏ówków do Mosjasza 11–16 zrób streszczenie tego, czego naucza∏ Abinadi.
Przeczytaj te rozdzia∏y i rozszerz swoje podsumowanie.

• Z nag∏ówków do Mosjasza 2–5 zrób streszczenie tego, czego naucza∏ król Beniamin.
Przeczytaj te rozdzia∏y i rozszerz swoje podsumowanie.

• Kiedy codziennie czytasz Ksi´g´ Mormona, zapisuj w dzienniku do studiowania te
fragmenty, które zrobi∏y na tobie wra˝enie. Zapisz, w jaki sposób zastosujesz je w
swoim ˝yciu.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Razem czytajcie Ksi´g´ Mormona. Podzielcie si´ tym, czego si´ dowiedzieliÊcie

i co poczuliÊcie. Z∏ó˝cie te˝ sobie nawzajem Êwiadectwa.

• Którym z proroków lub misjonarzy z Ksi´gi Mormona chcia∏byÊ byç i dlaczego?
Podziel si´ swojà odpowiedzià z kolegà/kole˝ankà.

• Przeczytajcie razem Alma 26 i 29. Podzielcie si´ swoimi uczuciami na temat misji.
Zapiszcie je w swoich dziennikach do studiowania.

• Przeczytajcie Alma 37:9 i przedyskutujcie, jak wa˝ne by∏y pisma Êwi´te dla
Ammona i jego towarzyszy–misjonarzy. Znajdêcie odsy∏acze opisujàce to, jak
korzystali z pism Êwi´tych.

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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• Przeczytaj z kolegà/kole˝ankà Alma 11–14. Jedno z was niech czyta rol´ Almy
lub Amuleka, a drugie — przeciwnika. Zauwa˝cie, jak ci misjonarze odpowiadali
na trudne pytania.

• Przeczytajcie poni˝szà prawdziwà histori´ i omówcie to, czego nauczyliÊcie si´
na temat wa˝noÊci i mocy Ksi´gi Mormona (nazwiska zosta∏y zmienione).

„Kiedy zaproponowaliÊmy Sniderom, by przyj´li chrzest i zostali konfirmowani,
Siostra Snider by∏a gotowa, ale Brat Snider powiedzia∏: ‚Starsi, nie róbcie sobie
nadziei. Nie wiem, czy kiedykolwiek to si´ stanie!’ Choç Brat Snider przyjà∏ to,
czego nauczaliÊmy i zawsze by∏ ciep∏y i przyjacielski, g∏´boko martwi∏o go to,
jak jego rodzina zareaguje na wieÊç, ˝e przystàpi∏ do innego koÊcio∏a.

Po kilku tygodniach obserwowania zmagaƒ Brata Snidera mój kolega i ja poczuliÊmy,
˝e powinniÊmy jeszcze raz przeczytaç ze Sniderami 3 Nefi 11. Nigdy nie zapomn´
tego, co si´ sta∏o tamtego wieczoru. Kiedy otworzyliÊmy Ksi´g´ Mormona, mój
kolega wyjaÊni∏: ‚Rozdzia∏ ten, jak mo˝e sobie przypominacie, opowiada o tym,
jak Zbawiciel odwiedzi∏ lud z Ksi´gi Mormona. Teraz przeczytamy o mi∏oÊci
Zbawiciela do tych ludzi i o tym, czego ich naucza∏’. Po kolei czytaliÊmy po
jednym lub po dwa wersety. Po przeczytaniu piàtego wersetu mój kolega przerwa∏
i powiedzia∏: ‚Zawsze robi∏ na mnie wra˝enie opis g∏osu, który us∏yszeli. G∏os nie
by∏ ostry, nie by∏ g∏oÊny i choç to by∏ cichy g∏os, przeszy∏ ich z ogromnà mocà.
Nie by∏ on s∏yszany jedynie za pomocà uszu — przemawia∏ do ich serc’. Patrzy∏em,
w jakim skupieniu Sniderowie s∏uchajà mojego kolegi.

Po dyskusji na temat modlitwy i s∏uchania Ducha przysz∏a kolej Brata Snidera: ‚I
gdy us∏yszeli g∏os po raz trzeci, zrozumieli. I us∏yszeli te s∏owa: Oto Mój umi∏owany
Syn, w którym sobie upodoba∏em, przez którego ws∏awi∏em Moje imi´. S∏uchajcie
Go’. Brat Snider zatrzyma∏ si´, wpatrujàc si´ uwa˝nie w swojà Ksi´g´ Mormona.
Potem spojrza∏ na mnie i zapyta∏: ‚Ojciec Niebieski by∏ naprawd´ dumy ze Swojego
Syna, prawda?’ ‚Tak’ — odpowiedzia∏em. Brat Snider jeszcze raz zwróci∏ wzrok
ku ksi´dze i wpatrywa∏ si´ w jej otwarte stronice, jakby by∏ pogrà˝ony w g∏´bokiej
zadumie. W koƒcu powiedzia∏: ‚Chcia∏bym, ˝eby Ojciec Niebieski by∏ te˝ dumny ze
mnie. Zastanawiam si´, jak On by mnie przedstawi∏. MyÊl´, ˝e jeÊli... no jeÊli chc´,
by by∏ ze mnie dumny, wówczas lepiej by by∏o, gdybym robi∏ to, co On chce, bym
robi∏’. ‚Tak, myÊl´, ˝e to by∏oby wa˝ne’ — odpowiedzia∏em. ‚Có˝ — kontynuowa∏
Brat Snider — myÊl´, ˝e nie b´d´ ju˝ za bardzo przejmowa∏ si´ tym, co myÊlà inni,
a bardziej tym, co myÊli Bóg’. Po krótkiej pauzie Brat Snider pokiwa∏ g∏owà i z
determinacjà w oku powiedzia∏: ‚MyÊl´, ˝e najlepiej b´dzie, jak zostan´ ochrzczony’.
Jego odpowiedê by∏a tak nieoczekiwana, ˝e mój kolega i ja patrzyliÊmy na niego
pustym wzrokiem. W koƒcu, mój kolega powiedzia∏: ‚Tak, to w∏aÊnie by∏oby w∏aÊciwe.
Faktycznie, w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u Zbawiciel naucza...’. Kiedy mój kolega
mówi∏, poczu∏em ogieƒ w swoim sercu i wdzi´cznoÊç za moc Ksi´gi Mormona”.

W jaki sposób ci misjonarze wykorzystali Ksi´g´ Mormona? Jak ty i twój kolega
wykorzystacie jà skuteczniej w swoich wysi∏kach zwiàzanych z pracà misjonarskà?

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• åwicz korzystanie z Ksi´gi Mormona na ka˝dy sposób wymieniony w nag∏ówkach

tego rozdzia∏u.

• Zrób list´ wàtpliwoÊci lub pytaƒ stawianych przez zainteresowanych. WyjaÊniajcie
sobie nawzajem, w jaki sposób odpowiedzielibyÊcie na te pytania, korzystajàc z
Ksi´gi Mormona.

• Razem czytajcie Ksi´g´ Mormona. Dziel si´ wiedzà, uczuciami i Êwiadectwem.

• åwicz korzystanie z Ksi´gi Mormona, by potwierdziç przes∏anie Przywrócenia.
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• Wybierz jednego ze wspania∏ych misjonarzy z Ksi´gi Mormona. Omów cechy
charakteru tego misjonarza i poproÊ misjonarzy, by zrobili list´ tych cech. PoproÊ
ka˝dego misjonarza, by wyznaczy∏ sobie cel, którym b´dzie zastosowanie jednej
z tych cech. Powtarzaj regularnie to zaj´cie, korzystajàc z przyk∏adów misjonarzy
z Ksi´gi Mormona.

• PoproÊ misjonarzy, by podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy Ksi´ga Mormona
pomog∏a ich zainteresowanym w procesie nawrócenia.

• Niech misjonarze podzielà si´ najlepszymi odpowiedziami, jakie Ksi´ga Mormona
udzieli∏a na pytania duszy.

Prezydent misji
• Nauczaj misjonarzy, jak korzystaç z Ksi´gi Mormona, aby potwierdziç prawdziwoÊç

przes∏ania o Przywróceniu.

• Wraz z misjonarzami przeczytaj 1 Nefi 1 i porównaj to z doÊwiadczeniem
Józefa Smitha.

• Daj misjonarzom czyste egzemplarze Ksi´gi Mormona w mi´kkiej ok∏adce.
Niech ró˝nymi kolorami zaznaczà:

– Ka˝dy odsy∏acz do Jezusa Chrystusa (ka˝de z Jego imion lub zaimki odnoszàce
si´ do Niego).

– Jego s∏owa (wypowiedziane przez Niego lub przez proroków, kiedy mówili:
„Tak mówi Pan”).

– Jego cechy.

– Doktryny i zasady zawarte w Ksi´dze Mormona.

PoproÊ misjonarzy, aby na dole ka˝dej strony zapisali liczb´ odsy∏aczy. Po dwóch
lub trzech miesiàcach od tego zaj´cia, podczas wywiadów lub spotkaƒ dystryktów
poproÊ misjonarzy, by podzielili si´ ze sobà nawzajem tym, czego si´ dowiedzieli.
Mo˝esz rozwa˝yç wykonanie podobnego zaj´cia, by ca∏a misja zaznacza∏a
odsy∏acze, mówiàce o wierze w Jezusa Chrystusa, pokucie, chrzcie, darze Ducha
Âwi´tego lub innej fundamentalnej zasadzie ewangelii.

• Podczas wywiadów poproÊ misjonarzy, by podzielili si´ z tobà fragmentami z
Ksi´gi Mormona, które zmieni∏y ich ˝ycie.

• Pomó˝ misjonarzom dostrzec, w jaki sposób Ksi´ga Mormona naucza doktryn
z lekcji misjonarskich. Na przyk∏ad, jeÊli tematem by∏o ZadoÊçuczynienie, niech
misjonarze zapiszà w jednej kolumnie ka˝dy g∏ówny element ZadoÊçuczynienia,
o jakim mówi Ksi´ga Mormona, wraz z odsy∏aczami. Nast´pnie w drugiej kolumnie,
obok, niech wypiszà te same elementy, tak jak naucza Biblia. Niech misjonarze
pozostawià puste miejsca obok tych zagadnieƒ, których brakuje lub których Biblia
nie naucza. Wówczas dla misjonarzy stanie si´ oczywiste, w jaki sposób Ksi´ga
Mormona jest zwornikiem czyli podstawà naszej doktryny. To samo zaj´cie mo˝na
przeprowadziç w odniesieniu do innych doktryn, jakich nauczajà misjonarze.

• Rozpoznaj pytania duszy poÊród ludzi w twojej misji. PoproÊ misjonarzy, aby
odnaleêli odpowiedzi w Ksi´dze Mormona.
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6 Cechy Chrystusowe

NotatkiW jaki sposób mam
rozwijaç w sobie
cechy Chrystusowe?

Rozwa˝

• W jaki sposób mog´ rozwijaç w sobie cechy, które sprawià, ˝e b´d´ silniejszym i
skuteczniejszym g∏osicielem ewangelii Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób rozwijanie cech Chrystusowych pomo˝e mi osiàgnàç cel, jaki mam jako
misjonarz?

• Którà z cech powinienem rozwijaç w sobie najbardziej?

Na poczàtku Swej s∏u˝by w Êmiertelnym ˝yciu Jezus Chrystus szed∏ wzd∏u˝ wybrze˝y

Morza Galilejskiego i wezwa∏ dwóch rybaków, Piotra i Andrzeja. „Pójdêcie za mnà —

powiedzia∏ — a zrobi´ was rybakami ludzi” (Ew. Mateusza 4:19; zob. tak˝e Ew. Marka

1:17). Pan równie˝ ciebie powo∏a∏ do wykonania Jego pracy i zaprasza ci´, byÊ szed∏ za Nim.

To zaproszenie, by iÊç za Chrystusem jest zaproszeniem do naÊladowania Jego przyk∏adu

i stania si´ takim jak On.

Niektóre rozdzia∏y w podr´czniku „AbyÊcie g∏osili mojà ewangeli´” koncentrujà si´ na tym,

co powinieneÊ robiç jako misjonarz — jak studiowaç, jak nauczaç, jak màdrze gospodarowaç

swoim czasem. Jednak˝e równie istotne, jak to, co robisz, jest to, kim jesteÊ.

Przywrócona ewangelia daje ci mo˝liwoÊç stania si´ takim, jak Ojciec Niebieski i Jezus

Chrystus. Zbawiciel pokaza∏ drog´. Ustanowi∏ doskona∏y przyk∏ad i nakaza∏ nam staç si´

takimi, jak On (zob. 3 Nefi 27:27). Ucz si´ o Nim i staraj si´ wprowadzaç Jego cechy do

swojego ˝ycia. Dzi´ki mocy Jego ZadoÊçuczynienia, mo˝esz osiàgnàç ten cel i doprowadziç

innych do tego samego.

Pisma Êwi´te opisujà cechy Chrystusowe, które sà niezb´dne dla twego ostatecznego

rozwoju przez czas misji, jak i przez reszt´ ˝ycia. Przestudiuj fragmenty z pism Êwi´tych

zawarte w tym rozdziale i poszukaj przyk∏adów cech Chrystusowych podczas studiowania

innych rozdzia∏ów.
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Cechy Chrystusowe sà darem od Boga. Pojawiajà si´, kiedy w prawy sposób korzystasz

ze swej wolnej woli. ProÊ Ojca Niebieskiego, by b∏ogos∏awi∏ ci´ tymi cechami. Nie mo˝esz

rozwinàç ich bez Jego pomocy. Majàc pragnienie zadowolenia Boga, znajdê swe s∏aboÊci,

bàdê gotów i staraj si´ udoskonaliç siebie.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co te fragmenty z pism Êwi´tych mówià o naÊladowaniu przyk∏adu Jezusa Chrystusa?
3 Nefi 12:48 Ew. Jana 13:1–16 I List Piotra 2:21
3 Nefi 27:21, 27

Jaki jest zwiàzek pomi´dzy pierwszymi zasadami ewangelii a cechami Chrystusowymi?
Moroni 8:25–26

Pomys∏y do studiowania tego rozdzia∏u

Istnieje wiele propozycji przestudiowania tego rozdzia∏u. Wypróbuj jednà z nich:

• Kiedy wykonasz zaj´cie „Cechy charakteru”, znajdujàce si´ na koƒcu tego rozdzia∏u,

znajdê cech´, której najbardziej potrzebujesz lub najbardziej chcesz rozwinàç. Przestudiuj

cz´Êç tego rozdzia∏u, opisujàcà danà cech´ i postaw sobie za cel rozwini´cie jej.

• Przeczytaj rozdzia∏ bez studiowania fragmentów z pism Êwi´tych i zdecyduj, którà cech´

chcesz dok∏adniej przestudiowaç. Nast´pnie przestudiuj najwa˝niejsze fragmenty

zwiàzane z danà cechà. Poszukaj dodatkowych fragmentów, nie wymienionych w tym

rozdziale, które nauczajà o tej cesze. Zapisz pomys∏y dotyczàce jej rozwijania w swoim

dzienniku do studiowania.

• Znajdê cech´, którà chcesz przestudiowaç. Post´puj zgodnie ze wzorem, znajdujàcym

si´ w cz´Êci „Rozwijanie cech Chrystusowych”, pod koniec rozdzia∏u.

Wiara w Jezusa Chrystusa
Kiedy masz wiar´ w Chrystusa, wierzysz, ˝e jest On

Synem Bo˝ym, Jednorodzonym Synem Ojca w ciele.

Przyjmujesz Go jako Zbawiciela i Odkupiciela oraz post´-

pujesz zgodnie z Jego naukami. Wierzysz, ˝e twoje grzechy

mogà zostaç odpuszczone dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu.

Wiara w Niego oznacza, ˝e ufasz Mu i jesteÊ pewien, ˝e

On ci´ kocha.

Wiara prowadzi do dzia∏ania, w tym do pokuty,

pos∏uszeƒstwa i oddanej s∏u˝by. Kiedy masz wiar´ w

Jezusa Chrystusa, ufasz Panu wystarczajàco mocno, by

post´powaç zgodnie z Jego przykazaniami, nawet jeÊli nie

w pe∏ni je rozumiesz. Osiàgasz to, czego Pan chce, byÊ

osiàgnà∏. Pomagasz wprowadziç dobro w swoje ˝ycie i w

˝ycie innych ludzi. Mo˝esz czyniç cuda zgodnie z wolà

Pana. Twoja wiara znajdzie swój wyraz w pilnoÊci i pracy.

Wiara jest zasadà mocy. Bóg dzia∏a przez moc, ale Jego moc zazwyczaj objawia si´

w odpowiedzi na wiar´ (zob. Moroni 10:7). Dzia∏a zgodnie z wiarà Swoich dzieci.

Przeciwieƒstwem wiary jest wàtpliwoÊç i strach.
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Twa wiara wzroÊnie dzi´ki pilnemu studiowaniu, modlitwie, oddanej s∏u˝bie i

pos∏uszeƒstwu podszeptom Ducha Âwi´tego i przykazaniom.

Twa wiara w Jezusa Chrystusa wrasta w miar´, jak poznajesz Go i Jego nauki. Kiedy

zg∏´biasz pisma Êwi´te i badasz je, uczysz si´ Jego dróg, Jego mi∏oÊci do wszystkich ludzi

i Jego przykazaƒ.

Cz´Êcià wiary jest zaufanie co do misji i mocy Ducha Âwi´tego. Dzi´ki wierze otrzymujesz

odpowiedzi na swoje modlitwy i osobiste natchnienie, by prowadzi∏o ci´ w pracy Pana.

Studiowanie pism Êwi´tych

Czym jest wiara?
Alma 32:21 List do Hebrajczyków 11:1; Oddani wierze, „Wiara”, 174–177
Eter 12:6 zob. przypis b w Biblii wydanej przez Guide to the Scriptures, „Faith” (Wiara)

Âwi´tych w Dniach Ostatnich

Jak zdobyç wiar´ i co mo˝esz zrobiç dzi´ki wierze?
2 Nefi 25:29 Alma 32 Moroni 7:33
2 Nefi 26:13 Helaman 15:7–8 List do Rzymian 10:17
Mosjasz 4:6–12 Eter 12:7–22 List do Hebrajczyków 11

Jakie b∏ogos∏awieƒstwa przychodzà dzi´ki wierze?
Mosjasz 3:17 Helaman 5:9–12 Ew. Jana 14:6
Mosjasz 5:1–15

Nadzieja
Nadzieja jest trwa∏ym zaufaniem, ˝e Pan wype∏ni

z∏o˝one ci obietnice. Przejawia si´ jako pewnoÊç,

optymizm, entuzjazm i cierpliwa wytrwa∏oÊç. Jest

wiarà i oczekiwaniem na to, ˝e coÊ si´ stanie. Kiedy

masz nadziej´, przechodzisz przez próby i trudnoÊci,

majàc pewnoÊç i b´dàc przekonany, ˝e wszystko

b´dzie dzia∏a∏o dla twojego dobra. Nadzieja pomaga

pokonaç zniech´cenie. Pisma Êwi´te cz´sto opisujà

nadziej´, jakà pok∏adamy w Jezusie Chrystusie,

jako pewnoÊç, ˝e odziedziczymy ˝ycie wieczne

w królestwie celestialnym.

Prezydent James E. Faust naucza∏:

„Nadzieja jest kotwicà naszych dusz. [...]

Nadzieja jest zaufaniem, i˝ spe∏nià si´ obietnice

Boga; jest wiarà, ˝e jeÊli teraz b´dziemy dzia∏aç,

w przysz∏oÊci wype∏nià si´ upragnione

b∏ogos∏awieƒstwa. [...]

„Niezachwianym êród∏em naszej nadziei jest to, ˝e jesteÊmy synami i córkami Boga i ˝e

Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, wybawi∏ nas od Êmierci” („Hope, an Anchor of the Soul”,

Ensign, list. 1999, 59–60).

„Poniewa˝ zostaliÊmy
pob∏ogos∏awieni nadziejà,

jako uczniowie wyciàgnijmy
r´k´ do wszystkich, którzy
z jakiejkolwiek przyczyny
‚[zachwiali] si´ w nadziei,

opartej na ewangelii’
(List do Kolosan 1:23).

PodnieÊmy opuszczone r´ce,
które utraci∏y nadziej´”.

– STARSZY NEAL A. MAXWELL
„BRIGHTNESS OF HOPE”, ENSIGN, NOV. 1994, 36
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Studiowanie pism Êwi´tych

Czym jest nadzieja i na co mamy nadziej´?
2 Nefi 31:20 Moroni 7:40–48 List do Rzymian 8:24–25
Alma 58:10–11 NiP 59:23 List do Hebrajczyków 6:10–20
Eter 12:4, 32 NiP 138:14 Guide to the Scriptures, „Hope” (Nadzieja)

Mi∏oÊç bliêniego i mi∏oÊç
Pewnego razu pewien m´˝czyzna zapyta∏

Jezusa: „Które przykazanie jest najwi´ksze?”

Jezus odpowiedzia∏: „B´dziesz mi∏owa∏

Pana, Boga swego, z ca∏ego serca swego i

z ca∏ej duszy swojej, i z ca∏ej myÊli swojej.

To jest najwi´ksze i pierwsze przykazanie.

A drugie podobne temu: B´dziesz mi∏owa∏

bliêniego swego jak siebie samego” (Ew.

Mateusza 22:36–39).

Mi∏oÊç bliêniego jest „prawdziwà mi∏oÊcià

Chrystusa” (Moroni 7:47). Obejmuje wiecznà

mi∏oÊç Boga do wszystkich Jego dzieci.

Wszyscy staramy si´ rozwijaç ten rodzaj

mi∏oÊci. Kiedy przepe∏nia ci´ mi∏oÊç

bliêniego, przestrzegasz przykazaƒ Bo˝ych

i czynisz wszystko, co w twej mocy, by s∏u˝yç innym i pomagaç im w przyj´ciu

przywróconej ewangelii.

Mi∏oÊç bliêniego jest darem od Boga. Prorok Mormon powiedzia∏, ˝e powinniÊmy

„[modliç] si´ do Ojca z ca∏ego serca, aby przela∏ w [nasze] serca t´ mi∏oÊç” (Moroni 7:48).

Kiedy b´dziesz post´powa∏ zgodnie z tà radà i stara∏ si´ czyniç prawoÊç, wzroÊnie twoja

mi∏oÊç do wszystkich ludzi, szczególnie do tych, poÊród których pracujesz. Poczujesz szczerà

trosk´ o wieczne dobro i szcz´Êcie innych ludzi. B´dziesz ich postrzega∏ jako dzieci Bo˝e,

majàce potencja∏, by staç si´ podobnymi do naszego Ojca Niebieskiego i b´dziesz pracowa∏

w ich imieniu. B´dziesz unikaç negatywnych uczuç, takich jak z∏oÊç, zawiÊç, po˝àdanie

czy chciwoÊç. B´dziesz unika∏ osàdzania innych, krytykowania ich czy mówienia o nich

w negatywny sposób. Postarasz si´ zrozumieç ich oraz ich punkt widzenia. B´dziesz wobec

nich cierpliwy i postarasz si´ pomóc im, gdy b´dà zmagaç si´ z trudnoÊciami i zniech´ce-

niem. Mi∏oÊç bliêniego, podobnie jak wiara, prowadzi do dzia∏ania. B´dziesz rozwijaç mi∏oÊç

bliêniego, gdy b´dziesz szukaç mo˝liwoÊci s∏u˝enia innym i dawania czegoÊ z siebie.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Czym jest mi∏oÊç bliêniego?
Moroni 7:45–48 Guide to the Scriptures, 
I List do Koryntian 13 „Charity” (Mi∏oÊç bliêniego)

W jaki sposób Jezus okazywa∏ mi∏oÊç bliêniego?
1 Nefi 19:9 Eter 12:33–34 Ew. ¸ukasza 7:12–15
Alma 7:11–13
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Czego uczà poni˝sze wersety na temat mi∏oÊci bliêniego?
2 Nefi 26:30 Alma 7:24 I List do Tymoteusza 4:12
Mosjasz 2:17 Eter 12:28 I List Piotra 4:8; zobacz przypis a w Biblii 

Mosjasz 28:3 NiP 88:125 wydanej przez Âwi´tych w Dniach Ostatnich

Cnota
Cnota bierze swój poczàtek w twych najskrytszych myÊlach i pragnieniach. Jest wzorem

myÊlenia i post´powania, opartym na najwy˝szych wzorcach moralnych. Jako ˝e Duch

Âwi´ty nie mieszka w nieczystym tabernakulum, cnota jest wst´pnym warunkiem

otrzymania przewodnictwa Ducha. Dobrà miarà twojej cnoty jest to, co czynisz przedmiotem

swych myÊli i dzia∏ania, kiedy jesteÊ sam i sàdzisz, ˝e nikt na ciebie nie patrzy.

Osoby cnotliwe sà czyste i nieskalane duchowo. Koncentrujà si´ na prawoÊci, wznios∏ych

myÊlach i nie pozwalajà sobie na niegodne myÊli, które prowadzà do niew∏aÊciwego

post´powania umys∏u. Przestrzegajà przykazaƒ Bo˝ych i post´pujà wedle rady przywódców

KoÊcio∏a. Modlà si´ o si∏´, by oprzeç si´ pokusom i czyniç to, co jest prawe. Szybko odpo-

kutowujà za wszelki grzech czy b∏àd. ˚yjà tak, by byç godnymi rekomendacji Êwiàtynnej.

Twój umys∏ jest jak scena w teatrze. Jednak˝e w teatrze twego umys∏u, na scenie mo˝e

przebywaç w danej chwili tylko jeden aktor. JeÊli scena jest pusta, cz´sto zaczynajà si´

na niej pojawiaç myÊli ciemnoÊci i grzechu, które chcà kusiç. Jednak˝e myÊli te nie majà

mocy, jeÊli scena twego umys∏u zaj´ta jest przez zdrowe myÊli, takie, jak wyuczony na

pami´ç hymn czy werset z pisma Êwi´tego, który mo˝esz przywo∏aç w chwili pokusy.

Dzi´ki kontrolowaniu sceny umys∏u mo˝esz oprzeç si´ uporczywym ch´ciom oddania

si´ pokusie czy popadni´ciu w grzech. Mo˝esz staç si´ czysty i cnotliwy.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy byç cnotliwym?
NiP 4:6 NiP 46:33 II List Piotra 1:3–8
NiP 25:2 NiP 121:45–46 Guide to the Scriptures, „Virtue” (Cnota)
NiP 38:24 Zasady Wiary 1:13

Wiedza
Pan nakaza∏: „Szukajcie wiedzy, przez nauk´ jak i przez wiar´” (NiP 88:118). Ostrzega∏

te˝: „Zbawienie cz∏owieka w niewiedzy jest niemo˝liwe” (NiP 131:6). Staraj si´ zdobyç

wiedz´, szczególnie wiedz´ duchowà. Codziennie studiuj pisma Êwi´te i studiuj te˝ s∏owa

˝yjàcych proroków. Staraj si´ znaleêç pomoc w konkretnych kwestiach, wyzwaniach i

mo˝liwoÊciach poprzez studiowanie i modlitw´. Zwracaj szczególnà uwag´ na fragmenty

z pism Êwi´tych, które mo˝esz wykorzystaç podczas nauczania oraz gdy odpowiadasz

na pytania na temat przywróconej ewangelii.

Zastanów si´, w jaki sposób mo˝esz zastosowaç w swoim ˝yciu zasady ewangelii.

Kiedy b´dziesz studiowaç pilnie, z modlitwà i z czystym zamiarem, Duch Âwi´ty oÊwieci

twój umys∏, nauczy ci´ i pomo˝e zrozumieç znaczenie pism Êwi´tych oraz nauk ˝yjàcych

proroków. Mo˝esz te˝ zdobyç wiedz´, obserwujàc i s∏uchajàc innych, szczególnie

przywódców KoÊcio∏a. Mo˝esz powiedzieç podobnie jak Nefi: „Moja dusza lubuje si´

w piÊmie Êwi´tym, w sercu rozwa˝am je [...]. Moja dusza lubuje si´ w tym, co pochodzi

od Pana i w sercu rozwa˝am ciàgle, co widzia∏em i s∏ysza∏em” (2 Nefi 4:15–16).
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Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób wiedza pomaga w wykonywaniu pracy Paƒskiej?
Alma 17:2–3 NiP 88:77–80

W jaki sposób mo˝esz zdobyç wiedz´?
2 Nefi 32:1–5 NiP 42:61 NiP 88:118
Moroni 10:5 NiP 76:5–10 Guide to the Scriptures, „Knowledge” (Wiedza)

CierpliwoÊç
CierpliwoÊç jest zdolnoÊcià do przetrwa-

nia opóênienia, k∏opotów, przeciwnoÊci czy

cierpienia, bez popadania w z∏oÊç, frustracj´

czy niepokój. Jest to zdolnoÊç do czynienia

woli Bo˝ej i zaakceptowania tego, ˝e

wszystko dzieje si´ zgodnie z Jego czasem.

Kiedy jesteÊ cierpliwy, nie za∏amujesz si´

pod wp∏ywem presji i potrafisz ze spokojem

i nadziejà stawiç czo∏o przeciwnoÊciom.

CierpliwoÊç zwiàzana jest z nadziejà i wiarà

— musisz czekaç na wype∏nienie obiecanych

przez Pana b∏ogos∏awieƒstw.

W codziennych doÊwiadczeniach i zwiàz-

kach potrzebujesz cierpliwoÊci, szczególnie

w relacjach ze swoim kolegà/kole˝ankà.

Kiedy pracujesz nad pokonywaniem b∏´dów

i s∏aboÊci, musisz byç cierpliwy wobec

wszystkich ludzi, tak˝e wobec siebie.

„˚ycie jest pe∏ne trudnoÊci —
niektóre z nich sà niewielkie,

a inne sà powa˝niejszej natury.
Wydaje si´, ˝e istniejà niekoƒczàce

si´ zapasy wyzwaƒ dla jednego
cz∏owieka i dla wszystkich. Nasz
problem polega na tym, ˝e cz´sto

w przypadku takich wyzwaƒ
spodziewamy si´ natychmiastowych
rozwiàzaƒ, zapominajàc, ˝e cz´sto
potrzebna jest niebiaƒska cnota,

jakà jest cierpliwoÊç”.

– PREZYDENT THOMAS S. MONSON
„PATIENCE — A HEAVENLY VIRTUE”, ENSIGN, LIST. 1995, 59

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

• Przestudiuj Mosjasz 28:1–9. Jakie by∏y pragnienia synów Mosjasza?

• Jaka by∏a rada Pana dla tych misjonarzy? (Zob. Alma 17:10–11 i 26:27).

• Co si´ sta∏o w wyniku ich cierpliwoÊci i pilnoÊci? (Zob. Alma 26)

• Zapisz swoje odpowiedzi w dzienniku do studiowania.

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego cierpliwoÊç jest wa˝na? W jaki sposób cierpliwoÊç i wiara wià˝à si´ ze sobà?
Mosjasz 23:21 Alma 34:40–41 II List do Koryntian 6:1–10
Mosjasz 24:9–16 NiP 101:38 List Jakuba 5:10–11
Alma 31:31 List do Rzymian 5:3–5 Psalm 46:10
Alma 32:41–43 List do Rzymian 8:24–25 Guide to the Scriptures, „Patience” (CierpliwoÊç)

Pokora
Pokora to gotowoÊç do podporzàdkowania si´ woli Pana i oddanie czci Panu za

wszystko, co si´ dokona∏o. Zawiera on w sobie wdzi´cznoÊç za Jego b∏ogos∏awieƒstwa

i zaakceptowanie faktu, i˝ ciàgle potrzebujemy Jego boskiej pomocy. Pokora to nie oznaka 
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s∏aboÊci. To znak duchowej si∏y. Kiedy z pokorà ufasz

Mu i uznajesz Jego moc i mi∏osierdzie, mo˝esz mieç

pewnoÊç, ˝e Jego przykazania sà dla twego dobra.

JesteÊ przekonany, ˝e mo˝esz uczyniç wszystko, czego

Pan od ciebie wymaga, jeÊli na Nim polegasz. JesteÊ te˝

gotów zaufaç Jego wybranym s∏ugom i post´powaç

zgodnie z ich radà. Pokora pomo˝e ci, gdy b´dziesz

stara∏ si´ byç pos∏uszny, ci´˝ko pracowaç i bezintere-

sownie s∏u˝yç.

Przeciwieƒstwem pokory jest duma, która pot´piona

jest w pismach Êwi´tych. Byç dumnym to ufaç bardziej

we w∏asne si∏y, ni˝ polegaç na Bogu czy Jego s∏ugach.

Oznacza to równie˝, ceniç sprawy tego Êwiata wy˝ej

ni˝ sprawy Boga. Dumni ludzie zaszczyty przypisujà

sobie i nie oddajà chwa∏y Bogu. Duma oparta jest na wspó∏zawodnictwie — osoby dumne

chcà mieç wi´cej i uwa˝ajà si´ za lepszych od innych ludzi. Duma zazwyczaj rodzi uczucia

z∏oÊci i nienawiÊci i stanowi wielkà przeszkod´.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy byç pokornym?
2 Nefi 9:28–29 Alma 26:12 Guide to the Scriptures, „Humble, Humility” 
Mosjasz 4:11–12 Ew. Mateusza 26:39 (Pokorny, Pokora)
Alma 5:26–29

Jakie otrzymujesz b∏ogos∏awieƒstwa, kiedy si´ korzysz?
Alma 32:1–16 NiP 67:10 Ew. Mateusza 23:12
Eter 12:27 NiP 112:10
NiP 12:8 NiP 136:32–33

W jaki sposób mo˝esz rozpoznaç w sobie dum´?
1 Nefi 15:7–11 II List do Tymoteusza 3:1–4 Przyp. Salomona 15:10
1 Nefi 16:1–3 Przyp. Salomona 13:10 Przyp. Salomona 28:25

PilnoÊç
PilnoÊç to sta∏y, konse-

kwentny, szczery i ener-

giczny wysi∏ek wk∏adany

w prac´ Pana. Pan ocze-

kuje, ˝e b´dziesz pilnie

pracowa∏ — wytrwale,

wk∏adajàc w to wielki wy-

si∏ek i uwag´. Pilny misjo-

narz pracuje skutecznie i

wydajnie. PilnoÊç w pracy

misjonarskiej jest wyra-

zem mi∏oÊci do Pana i Jego

pracy. Kiedy jesteÊ pilny,

odnajdujesz w swej pracy

radoÊç i satysfakcj´.

„Cz´sto mówi∏em, ˝e jednym z najwi´kszych
sekretów pracy misjonarskich jest praca! JeÊli

misjonarz b´dzie pracowa∏, b´dzie mia∏ Ducha;
jeÊli b´dzie mia∏ Ducha, b´dzie naucza∏ z Duchem;

a jeÊli b´dzie naucza∏ z Duchem, dotknie serc
ludzi i b´dzie szcz´Êliwy. Nie pojawi si´ t´sknota
za domem, nie b´dzie martwienia si´ przez ca∏y
ten czas o rodzin´, a talenty i zainteresowania

koncentrowaç si´ b´dà na g∏oszeniu. Praca, praca,
praca — nic nie zastàpi jej w zadowalajàcy sposób,

szczególnie dotyczy to pracy misjonarskiej”.

– PREZYDENT EZRA TAFT BENSON
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON (1988), 200
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Z w∏asnej nieprzymuszonej woli czyƒ wiele dobra (zob. NiP 58:27). Nie czekaj, a˝ twoi

przywódcy powiedzà ci, co masz robiç. Rób wszystko, co mo˝esz, nawet kiedy jesteÊ

zm´czony. Skup si´ na najwa˝niejszych rzeczach i unikaj marnowania czasu. Módl si´

o przewodnictwo i si∏´. Planuj regularnie i skutecznie. Unikaj wszystkiego, co rozprasza

twoje myÊli czy uczynki.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy byç pilnym?
Moroni 9:6 NiP 107:99–100 Guide to the Scriptures, „Diligence” (PilnoÊç)
NiP 10:4

Dlaczego Pan oczekuje, ˝e b´dziesz pilny?
NiP 75:2–5 NiP 127:4 NiP 130:20–21
NiP 123:12–14

W jaki sposób pilnoÊç zwiàzana jest z wolnà wolà?
Mosjasz 4:26–27 NiP 58:26–29

Pos∏uszeƒstwo
Od ciebie jako misjonarza oczekuje si´,

byÊ by∏ gotów przestrzegaç przykazaƒ, byÊ

przestrzega∏ zasad misji i post´powa∏ wedle

rad twoich przywódców. Pos∏uszeƒstwo to

pierwsze prawo niebios. Jest to akt wiary.

Czasami mo˝e si´ zdarzyç, ˝e b´dzie si´ od

ciebie wymagaç rzeczy, których do koƒca nie

b´dziesz rozumieç. Kiedy jesteÊ pos∏uszny,

wrasta twoja wiara, wiedza, màdroÊç,

Êwiadectwo, ochrona i wolnoÊç. Staraj si´

byç pos∏usznym Panu, ˝yjàcemu prorokowi

i swojemu prezydentowi misji.

„Dyscyplina, która jest cz´Êcià
codziennego pos∏uszeƒstwa,
czystego prowadzenia si´ i

zdrowego ˝ycia, buduje wokó∏
ciebie zbroj´ ochrony i

bezpieczeƒstwa, która broni
przed pokusami dr´czàcymi
ci´ na Êcie˝ce ÊmiertelnoÊci”.

– STARSZY L. TOM PERRY
„CALLED TO SERVE”, ENSIGN, MAJ 1991, 39

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy byç pos∏usznym?
1 Nefi 2:3 NiP 82:8–10 Ew. Jana 14:15
Mosjasz 5:8 Ew. Mateusza 7:24–27 Guide to the Scriptures, „Obedience, Obedient, Obey”
Mosjasz 15:7 Ew. Jana 7:17 (Pos∏uszeƒstwo, Pos∏uszny, Byç pos∏usznym)

Czego mo˝esz nauczyç si´ na temat pos∏uszeƒstwa z poni˝szych fragmentów z pism
Êwi´tych?
1 Nefi 3:7 NiP 105:6 II Ks. Królewska 5:1–14

Dlaczego m∏odzi wojownicy w armii Helamana byli tak bardzo pos∏uszni?
W jaki sposób byli b∏ogos∏awieni?
Alma 56:45–48 Alma 57:21–27
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Rozwijanie w sobie cech Chrystusowych
W miar´ studiowania i starania si´ o rozwijanie w sobie cech opisanych w tym

rozdziale i innych cech, znajdujàcych si´ w pismach Êwi´tych, pomocny mo˝e okazaç

si´ nast´pujàcy plan:

• Wybierz cech´, którà chcia∏byÊ rozwijaç.

• Zapisz definicj´ i opis cechy.

• Podczas studiowania zapisz pytania, na które szukasz odpowiedzi.

• Wypisz i gruntownie przestudiuj fragmenty z pism Êwi´tych, które uczà na temat

tej cechy.

• Zapisz swoje uczucia i wra˝enie.

• Wyznacz sobie cele i zrób plan zastosowania tej cechy w ˝yciu.

• Módl si´, by Pan pomóg∏ ci rozwinàç t´ cech´.

• Od czasu do czasu oceniaj post´py, jakie robisz rozwijajàc ka˝dà z cech.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Wybierz cech´ z tego rozdzia∏u lub z pism Êwi´tych. Post´puj zgodnie ze wzorem znajdujàcym
si´ powy˝ej, by lepiej zrozumieç i zaplanowaç rozwój cechy.

Spójrz na swojà plakietk´ misjonarskà. Czym twoja
plakietka ró˝ni si´ od tej, jakà noszà pracownicy jakiejÊ
firmy? Zwróç uwag´, ˝e dwa najwa˝niejsze elementy
plakietki to twoje nazwisko i imi´ Zbawiciela. W jaki
sposób mo˝esz upewniç si´, ˝e reprezentujesz Zbawiciela
jako jeden z Jego uczniów? Dlaczego wa˝ne jest, by
ludzie wiàzali w pozytywny sposób twoje nazwisko ze
Zbawicielem? Zapisz swoje przemyÊlenia w dziennikach
do studiowania.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jakie niektóre cechy wymienione sà w tych fragmentach z pism Êwi´tych?
Mosjasz 3:19 NiP 121:41–45 List do Filipian 4:8
Alma 7:23 Zasady Wiary 1:13 II List Piotra 1:5–8
NiP 4

Zapami´taj

• PowinieneÊ byç misjonarzem Chrystusowym, a nie tylko wykonywaç prac´ misjonarskà.

• Uczenie si´, po to, by staç si´ podobnym do Chrystusa, jest procesem, który trwa przez
ca∏e ˝ycie.

• NaÊladuj przyk∏ad Chrystusa, rozwijaj Jego cechy, pojedynczo — jedno dzia∏anie i jedna
decyzja naraz.

• Przemiana zmierzajàca do tego, by staç si´ podobnym do Chrystusa, wymaga praktykowania
wiary, odpokutowania, przestrzegania przykazaƒ, przyj´cia w wi´kszym stopniu Ducha
Âwi´tego i wytrwania do koƒca.



Osobiste studiowanie
• Przygotuj pi´ciominutowe przemówienie w oparciu o jednà z cech, omówionych

w tym rozdziale.

• Korzystajàc z Guide to the Scripture poszukaj, w jaki sposób Zbawiciel stanowi∏
przyk∏ad cech, opisanych w tym rozdziale. Zapisz to, czego si´ nauczy∏eÊ w swoim
dzienniku do studiowania.

• Od czasu do czasu wykonuj zaj´cie „Cechy charakteru”, znajdujàce si´ na koƒcu
rozdzia∏u.

• Wybierz z tego rozdzia∏u jednà cech´. Zadaj sobie pytania:

– W jaki sposób mog´ rozwinàç w sobie t´ cech´?

– Co musi si´ zmieniç w moim sercu, umyÊle i dzia∏aniu, abym rozwinà∏ t´ cech´?

– W jaki sposób dochowywanie przymierzy pomo˝e mi rozwinàç t´ cech´?

– W jaki sposób rozwijanie tej cechy pomo˝e mi zas∏u˝yç sobie na Ducha Âwi´tego
i staç si´ silniejszym s∏ugà w g∏oszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa?

• Znajdê przyk∏ady cech Chrystusowych w ˝yciu m´˝czyzn i kobiet z pism Êwi´tych.
Zapisz swoje wra˝enia w dzienniku do studiowania.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Przestudiujcie odsy∏acze z biblioteczki misjonarskiej, mówiàce o cechach

Chrystusowych.

• Omówcie zwiàzki pomi´dzy ró˝nymi cechami. Na przyk∏ad:

– W jaki sposób wiara zwiàzana jest z pilnoÊcià?

– W jaki sposób zwiàzane sà ze sobà pokora i mi∏oÊç?

– W jaki sposób wiedza wzmacnia cierpliwoÊç?

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Kilka dni przed spotkaniem dystryktu lub konferencjà strefy poproÊ ka˝dego

misjonarza, aby wybra∏ jednà z cech z tego rozdzia∏u lub z pism Êwi´tych i
przygotowa∏ pi´ciominutowe przemówienie na temat tej cechy wraz z fragmentami
pism, które jemu pomog∏y.

W czasie spotkania zarezerwuj czas, by kilkoro misjonarzy podzieli∏o si´ swoimi
przemówieniami.

• Podziel misjonarzy na trzy grupy i daj im poni˝sze zadania:

Grupa 1: Przeczytajcie 1 Nefi 17:7–16 i odpowiedzcie na pytania:

– W jaki sposób Nefi wykaza∏ si´ wiarà?
– Co zrobi∏ Nefi, co pokaza∏o cechy Chrystusowe?
– Co Pan obieca∏ Nefiemu, jeÊli b´dzie wierny i b´dzie przestrzega∏ przykazaƒ?
– W jaki sposób opowieÊç ta odnosi si´ do pracy misjonarskiej?

Grupa 2: Przeczytajcie Jakub 7:1–15 i odpowiedzcie na pytania:

– Dlaczego wiara Jakuba by∏a wystarczajàco silna, by oprzeç si´ atakowi Szerema?
– W jaki sposób Jakub wykaza∏ si´ wiarà, kiedy rozmawia∏ z Szeremem?
– W jaki sposób dzia∏ania Jakuba uwidoczni∏y cechy Chrystusowe?
– Co mo˝emy zrobiç, by rozwinàç wiar´ podobnà do wiary Jakuba?

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Grupa 3: Przeczytajcie Józef Smith — Historia 1:8–18 i odpowiedzcie na pytania:

– W jaki sposób Józef Smith wykaza∏ si´ wiarà w Jezusa Chrystusa?
– W jaki sposób zosta∏a wypróbowana jego wiara?
– Co zrobi∏, co pokaza∏o cechy Chrystusowe?
– Co mo˝emy zrobiç, by naÊladowaç przyk∏ad Józefa Smitha?

Kiedy grupy skoƒczà prac´, zbierz misjonarzy razem i poproÊ ich, by podzielili si´
tym, co omawiali.

• Podziel si´ doÊwiadczeniem, kiedy by∏eÊ b∏ogos∏awiony lub natchniony wiarà
innej osoby.

• Niech misjonarze zajrzà do cz´Êci „Zaj´cia: cechy charakteru”. Ka˝demu
misjonarzowi daj kartk´, na której zapisze swoje odpowiedzi.

Kiedy ukoƒczà prac´, poproÊ ich, by wyznaczyli cele osobiste.

PoproÊ kilku misjonarzy, by podzielili si´ tym, czego si´ nauczyli i co czuli, kiedy
uzupe∏niali çwiczenia.

Podziel si´ swoim Êwiadectwem na temat wa˝noÊci rozwijania w sobie cech
Chrystusowych.

Prezydent misji
• PoproÊ misjonarzy, by przeczytali jednà z czterech Ewangelii w Nowym Testamencie

lub 3 Nefi 11–28. Niech podkreÊlà to, co uczyni∏ Zbawiciel i co sami mogà uczyniç.

• Nauczaj misjonarzy na temat pilnoÊci, korzystajàc z wyznaczania celów i
planowania. Poka˝, w jaki sposób pilnoÊç w koncentrowaniu si´ na ludziach
jest wyrazem mi∏oÊci.

• Podczas wywiadów poproÊ misjonarzy, by powiedzieli o cechach, które starajà
si´ w sobie rozwijaç.

• W czasie konferencji strefy poproÊ misjonarzy, by powiedzieli o cechach
Chrystusowych, jakie podziwiajà w swoim koledze/kole˝ance.
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ZAJ¢CIA: CECHY CHARAKTERU
Bardzo uwa˝nie przeczytaj poni˝sze pozycje. Zdecyduj, która odpowiedê opisuje ciebie i wybierz najw∏aÊciwszà z poni˝ej podanych. Zapisz odpo-
wiedê do ka˝dej pozycji w swoim dzienniku do studiowania. Wzrastanie duchowe to stopniowy proces i nikt nie jest doskona∏y, wi´c mo˝esz ocze-
kiwaç, ˝e niektóre cechy ocenisz wy˝ej ni˝ inne.

Klucz do odpowiedzi    1 = nigdy    2 = czasami    3 = cz´sto    4 = prawie zawsze    5 = zawsze

Wiara
_____ 1. Wierz´ w Chrystusa i akceptuj´ Go jako

mojego Zbawiciela. (2 Nefi 25:29)
_____ 2. Jestem pewien, ˝e Bóg mnie kocha.

(1 Nefi 11:17)
_____ 3. Ufam Zbawicielowi na tyle, ˝e akceptuj´

Jego wol´ i czyni´ wszystko, o co prosi.
(1 Nefi 3:7)

_____ 4. Goràco wierz´, ˝e dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa mog´
uzyskaç wybaczenie wszystkich swoich
grzechów. (Enos 1:5–8)

_____ 5. Mam wystarczajàcà wiar´ w Chrystusa, by
uzyskaç odpowiedzi na swoje modlitwy.
(Mosjasz 27:14)

_____ 6. W ciàgu dnia myÊl´ o Zbawicielu i
pami´tam, co On dla mnie zrobi∏.
(NiP 20:77, 79)

_____ 7. Mam wiar´ koniecznà, by przyczyniç si´
do tego, aby w moim ˝yciu i w ˝yciu
innych osób mia∏y miejsce dobre rzeczy.
(Eter 12:12)

_____ 8. Dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego wiem, ˝e
Ksi´ga Mormona jest prawdziwa.
(Moroni 10:3–5)

_____ 9. Mam wystarczajàcà wiar´ w Chrystusa,
aby osiàgnàç wszystko to, czego On chce,
abym uczyni∏ — nawet cuda, jeÊli b´dzie
to konieczne. (Moroni 7:33)

Nadzieja
_____ 10. Jednym z najwi´kszych moich pragnieƒ

jest odziedziczenie ˝ycia w celestialnym
królestwie Boga. (Moroni 7:41)

_____ 11. Jestem pewien, ˝e moja misja b´dzie
szcz´Êliwa i pe∏na sukcesów. (NiP 31:3–5)

_____ 12. Jestem spokojny i optymistycznie nasta-
wiony co do przysz∏oÊci. (NiP 59:23)

_____ 13. Goràco wierz´, ˝e pewnego dnia
zamieszkam z Bogiem i stan´ si´ taki, jak
On. (Eter 12:4)

Mi∏oÊç bliêniego i mi∏oÊç
_____ 14. Szczerz´ pragn´, by inni zaznali wiecznego

dobra i szcz´Êcia. (Mosjasz 28:3)
_____ 15. Kiedy modl´ si´, prosz´ o mi∏oÊç bliêniego

czyli czystà mi∏oÊç Chrystusowà.
(Moroni 7:47–48)

_____ 16. Staram si´ zrozumieç uczucia innych i
spojrzeç na spraw´ z ich punktu widzenia.
(List Judy 1:22)

_____ 17. Wybaczam tym, którzy mnie obrazili lub
skrzywdzili. (List do Efezjan 4:32)

_____ 38. Mam cierpliwoÊç do b∏´dów i s∏aboÊci
innych osób. (List do Rzymian 15:1)

_____ 39. Jestem cierpliwy wobec siebie i polegam
na Panu, gdy pracuj´ nad pokonaniem
swoich s∏aboÊci. (Eter 12:27)

_____ 40. Ze spokojem i nadziejà stawiam czo∏o
przeciwnoÊciom i nieszcz´Êciom.
(Alma 34:40–41)

Pokora
_____ 41. Jestem ∏agodnego i pokornego serca.

(Ew. Mateusza 11:29)
_____ 42. Polegam na pomocy Pana. (Alma 26:12)
_____ 43. Jestem szczerze wdzi´czny za b∏ogos∏a-

wieƒstwa, jakie otrzymuj´ od Pana.
(Alma 7:23)

_____ 44. Moje modlitwy sà ˝arliwe i szczere.
(Enos 1:4)

_____ 45. Doceniam wskazówki od moich
przywódców lub nauczycieli. (2 Nefi 9:28)

_____ 46. Staram si´ podporzàdkowaç woli Pana,
bez wzgl´du na to, jaka ona jest.
(Mosjasz 24:15)

PilnoÊç
_____ 47. Skutecznie pracuj´, nawet wtedy, gdy nikt

na mnie nie naciska czy nie sprawuje
nade mnà Êcis∏ej kontroli. (NiP 58:26–27)

_____ 48. W moich wysi∏kach koncentruj´ si´
na najwa˝niejszych rzeczach.
(Ew. Mateusza 23:23)

_____ 49. Ofiarowuj´ osobiste modlitwy przynajmniej
dwa razy w ciàgu dnia. (Alma 34:18–27)

_____ 50. Koncentruj´ myÊli na swoim powo∏aniu
misjonarskim. (NiP 4:2, 5)

_____ 51. Regularnie wyznaczam sobie cele i planuj´.
(NiP 88:119)

_____ 52. Ci´˝ko pracuj´, a˝ do zakoƒczenia pracy
pe∏nym sukcesem. (NiP 10:4)

_____ 53. W swej pracy znajduj´ radoÊç i
satysfakcj´. (Alma 36:24–25)

Pos∏uszeƒstwo
_____ 54. Kiedy modl´ si´, prosz´ o si∏´, by oprzeç

si´ pokusom i czyniç to, co jest prawe.
(3 Nefi 18:15)

_____ 55. Przestrzegam wymaganych przykazaƒ, aby
byç godnym rekomendacji Êwiàtynnej.
(NiP 97:8)

_____ 56. Dobrowolnie przestrzegam zasad misji
i post´puj´ zgodnie z radà moich
przywódców. (List do Hebrajczyków 13:17)

_____ 57. Staram si´ ˝yç w zgodzie z prawami
i zasadami ewangelii. (NiP 41:5)

_____ 18. Staram si´ pomóc innym, kiedy zmagajà
si´ z problemami lub sà zniech´ceni.
(Mosjasz 18:9)

_____ 19. Kiedy jest to w∏aÊciwe, mówi´ innym, ˝e
ich kocham i troszcz´ si´ o nich.
(Ew. ¸ukasza 7:12–15)

_____ 20. Szukam mo˝liwoÊci s∏u˝enia innym
ludziom. (Mosjasz 2:17)

_____ 21. Mówi´ pozytywnie o innych. (NiP 42:27)
_____ 22. Jestem uprzejmy i cierpliwy wobec innych,

nawet kiedy trudno jest pozostaç z nimi w
dobrych stosunkach. (Moroni 7:45)

_____ 23. Ciesz´ si´ osiàgni´ciami innych.
(Alma 17:2–4)

Cnota
_____ 24. Moje serce jest czyste i nieskalane.

(Psalm 24:3–4)
_____ 25. Nie mam pragnienia czynienia z∏a, lecz

pragnienie czynienia dobra. (Mosjasz 5:2)
_____ 26. Mo˝na na mnie polegaç — robi´ to, o czym

powiedzia∏em, ˝e zrobi´. (Alma 53:20)
_____ 27. Koncentruj´ si´ na prawych, wznios∏ych

myÊlach i wyrzucam z mojego umys∏u
niezdrowe myÊli. (NiP 121:45)

_____ 28. Odpokutowuj´ za swoje grzechy i
staram si´ pokonaç swoje s∏aboÊci.
(NiP 49:26–28)

_____ 29. W swoim ˝yciu odczuwam wp∏yw Ducha
Âwi´tego. (NiP 11:12–13)

Wiedza
_____ 30. Mam pewnoÊç co do swojego zrozumienia

doktryn i zasad ewangelii. (Eter 3:19–20)
_____ 31. Codziennie studiuj´ pisma Êwi´te.

(Ew. Jana 5:39)
_____ 32. Gorliwie staram si´ zrozumieç prawd´

i znaleêç odpowiedzi na moje pytania.
(NiP 6:7)

_____ 33. Otrzymuj´ wiedz´ i przewodnictwo dzi´ki
Duchowi. (1 Nefi 4:6)

_____ 34. Kocham i ceni´ doktryny i zasady
ewangelii. (2 Nefi 4:15)

CierpliwoÊç
_____ 35. Cierpliwie czekam a˝ wype∏nià si´

b∏ogos∏awieƒstwa i obietnice Pana.
(2 Nefi 10:17)

_____ 36. Potrafi´ czekaç, nie denerwujàc si´
i nie b´dàc sfrustrowanym. (List do
Rzymian 8:25)

_____ 37. Jestem cierpliwy i opanowany, kiedy stoj´
wobec swoich wyzwaƒ misjonarskich.
(Alma 17:11)
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W jaki sposób
mog´ lepiej
nauczyç si´ mojego
j´zyka misyjnego?

Rozwa˝

• Dlaczego przez ca∏y czas musz´ doskonaliç umiej´tnoÊci j´zykowe?

• W jaki sposób mog´ udoskonaliç swojà umiej´tnoÊç mówienia i nauczania w j´zyku
mojej misji?

• Jak mog´ zdobyç dar j´zyków?

Przygotuj si´ duchowo

Pan oÊwiadczy∏: „Ka˝dy cz∏owiek us∏yszy pe∏ni´ Ewangelii w swym w∏asnym j´zyku, i w

swej w∏asnej mowie, przez tych, co sà wyÊwi´ceni do tej mocy” (NiP 90:11). Wzmacniaj

swoje osobiste Êwiadectwo, by przydaç swym s∏owom mocy nawracania. Najpierw prze-

studiuj doktryny i lekcje w swoim ojczystym j´zyku. Zrozumienie wzmocni twe Êwiadec-

two i zdolnoÊç przekonywajàcego nauczania i Êwiadczenia. Nast´pnie mo˝esz nauczyç si´

wyra˝ania przes∏ania Przywrócenia w j´zyku swojej misji pod przewodnictwem Ducha.

Poni˝ej wypisane sà sposoby, na jakie mo˝esz wzmocniç swà wiar´ w to, ˝e Pan

pomo˝e ci nauczaç i Êwiadczyç w j´zyku twojej misji:

• Uznaj, ˝e zosta∏eÊ powo∏any przez Boga, za poÊrednictwem proroka.

• ˚yj tak, aby byç godnym towarzystwa Ducha Âwi´tego.

• Przestrzegaj przykazaƒ i podporzàdkuj si´ normom misjonarskim.
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• Szczerze módl si´ o boskà pomoc.

• Ka˝dego dnia studiuj, praktykuj i u˝ywaj j´zyka misji.

Bàdê oddany i pilny
Nauczenie si´ tego, by skutecznie nauczaç w j´zyku misji, wymaga pilnych wysi∏ków.

Nie zdziw si´, jeÊli zadanie to poczàtkowo wydawaç si´ b´dzie trudne. Nauczenie si´ j´zyka

wymaga czasu. Miej do siebie cierpliwoÊç. Szukaj pomocy u swojego kolegi/kole˝anki,

cz∏onków, zainteresowanych i innych misjonarzy.

Nie przestawaj doskonaliç umiej´tnoÊci j´zykowych, kiedy ju˝ ludzie zacznà ci´

rozumieç. Wraz ze wzrostem p∏ynnoÊci j´zyka ludzie b´dà uwa˝niej s∏uchaç tego, co

masz do powiedzenia, ni˝ tego, jak mówisz. Mniej b´dziesz si´ martwi∏ o to, jak wyraziç

uczucia, które goszczà w twym sercu. Lepiej b´dziesz móg∏ reagowaç na potrzeby

zainteresowanych i podszepty Ducha.

Staraj si´ opanowaç j´zyk w czasie swojej misji, jak i po jej zakoƒczeniu. Pan wiele w

ciebie zainwestowa∏ i mo˝e zechce wykorzystaç twe umiej´tnoÊci j´zykowe w póêniejszym

czasie. Starszy Jeffrey R. Holland wyjaÊni∏: „Mamy [...] nadziej´, ˝e ka˝dy misjonarz, który

uczy si´ nowego j´zyka podczas g∏oszenia, opanuje go w ka˝dy mo˝liwy sposób. [...] A gdy

b´dziecie tak czyniç, zwi´kszà si´ wasze umiej´tnoÊci g∏oszenia i Êwiadczenia. B´dziecie

lepiej przyjmowani przez zainteresowanych i b´dziecie wywierali na nich wi´ksze wra˝enie

pod wzgl´dem duchowym. [...] Nie poprzestawajcie jedynie na tym, co misjonarze nazywajà

s∏ownictwem misjonarskim. Poszerzajcie umiej´tnoÊci j´zykowe, na ile mo˝ecie, a

zdob´dziecie wi´kszy dost´p do serc ludzi” (przekaz satelitarny dla misjonarzy, sierp. 1998).

Podczas nauki j´zyka misji nie jesteÊ sam. Kiedykolwiek Pan daje przykazanie, umo˝liwia

te˝ jego wype∏nienie (zob. 1 Nefi 3:7). Szukaj Jego pomocy. Bàdê oddany studiowaniu.

Z czasem zdob´dziesz umiej´tnoÊci j´zykowe potrzebne do wype∏nienia celu, jaki majà

misjonarze.

Ucz si´ j´zyka angielskiego
JeÊli nie mówisz po angielsku, jako misjonarz powinieneÊ si´ go uczyç. Pob∏ogos∏awi

ci´ to w czasie misji i przez ca∏e twe ˝ycie. Nauka angielskiego sprawi, ˝e b´dziesz móg∏

pomagaç w budowaniu królestwa Pana na inne sposoby i pob∏ogos∏awi ciebie i twojà

rodzin´. Pomo˝e ci w tym wiele z sugestii, znajdujàcych si´ w tym rozdziale. Szczególnie

skoncentruj si´ na nast´pujàcych kwestiach:

• Postaw sobie za cel rozmawianie po angielsku ze swoim kolegà/kole˝ankà. JeÊli twój

kolega/kole˝anka zna ju˝ angielski i próbuje nauczyç si´ twojego j´zyka, mo˝ecie

postanowiç, ˝e w mieszkaniu b´dziecie rozmawiaç po angielsku, a gdy wychodzicie,

mówicie w j´zyku misji.

• Razem ze swoim kolegà/kole˝ankà czytaj Ksi´g´ Mormona po angielsku. Mo˝ecie te˝

czytaç na zmian´: ty czytasz werset po angielsku, a potem twój kolega/kole˝anka czyta

werset w j´zyku misji. Poprawiajcie nawzajem wymow´ i intonacj´.

• PoproÊ prezydenta misji o sugestie na temat prostych gramatycznie tekstów w j´zyku

angielskim, jeÊli jeszcze ich nie masz.

Zasady uczenia si´ j´zyka
W rozdziale tym opisane sà zasady, które pomogà ci w skuteczniejszym studiowaniu i

nauce j´zyka.
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• Przyjmij obowiàzek. Regularnie twórz lub dostosowuj cele i plan studiowania j´zyka.

Staraj si´ u˝ywaç j´zyka przy ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji.

• Niech studiowanie ma sens. Zadaj sobie pytania: Dlaczego to studiuj´? W jaki sposób

pomo˝e mi to w lepszym porozumiewaniu si´? ¸àcz to, co studiujesz, z realnymi

sytuacjami i codziennymi zaj´ciami. Studiuj te kwestie j´zykowe, które pomogà ci

powiedzieç to, co chcesz. Na przyk∏ad, jeÊli chcia∏byÊ podczas nauczania wykorzystaç

histori´ z pism Êwi´tych, naucz si´ s∏ownictwa i gramatyki, potrzebnych do jej

opowiedzenia.

• Staraj si´ rozmawiaç. Staraj si´ znaleêç równowag´ pomi´dzy studiowaniem gramatyki

i struktury j´zyka a uczeniem si´ podczas codziennych zaj´ç. Nic nie zastàpi rozmowy

z osobà, której j´zykiem ojczystym jest j´zyk, którego chcesz si´ nauczyç.

• Gruntownie ucz si´ nowych poj´ç. B´dziesz móg∏ przywo∏aç i u˝ywaç w praktyce zasad

j´zykowych, jeÊli b´dziesz regularnie powtarza∏ to, co studiowa∏eÊ i jeÊli b´dziesz

çwiczy∏ to w nowych sytuacjach.

Stwórz plan studiowania j´zyka
Plan studiowania j´zyka pomaga zarówno nowym, jak i doÊwiadczonym misjonarzom,

skupiç si´ na tym, co mogà zrobiç ka˝dego dnia, by doskonaliç swojà umiej´tnoÊç

mówienia w j´zyku misji. Twój plan b´dzie obejmowa∏ to, co b´dziesz robiç w czasie

studiowania j´zyka, jak i czynnoÊci wykonywane w ciàgu dnia.

JeÊli zachodzi taka potrzeba, wykorzystaj czas przeznaczony na studiowanie j´zyka,

by stworzyç lub zmodyfikowaç plan studiowania. Wówczas, ka˝dego ranka podczas

studiowania, ucz si´ tych kwestii j´zykowych, których b´dziesz potrzebowa∏ w czasie

zaj´ç danego dnia. Poni˝sze wskazówki pomogà ci w tworzeniu w∏asnego planu uczenia

si´ j´zyka:

1. Postaw sobie cele. Tygodniowe i codzienne cele pomogà ci w uczeniu si´ j´zyka misji.

Niech twoje cele koncentrujà si´ na doskonaleniu umiej´tnoÊci komunikowania si´ oraz

nauczania w czasie zaplanowanych zaj´ç, takich jak spotkania z zainteresowanymi celem

nauczania, szukanie sposobnoÊci nauczania czy spotkania rady okr´gu. Sprawdzaj, jakie

robisz post´py w osiàganiu celów zwiàzanych z naukà j´zyka. Zadaj sobie pytanie, co

mo˝esz zrobiç, by lepiej i z wi´kszà mocà komunikowaç si´ podczas zaplanowanych zaj´ç.

2. Wybierz narz´dzia, z których b´dziesz korzystaç. Przejrzyj poni˝sze narz´dzia do nauki j´zyka

i zdecyduj, których mo˝esz u˝yç do osiàgni´cia swoich celów:

• Podstawowe pisma Êwi´te w j´zyku

misji.

• Lekcje w j´zyku misji.

• S∏ownik kieszonkowy.

• Ma∏y podr´cznik z gramatykà.

• Materia∏y j´zykowe z Centrum

Szkolenia Misjonarzy.

• Kartki z notatkami.

• Notes kieszonkowy.

• Inne materia∏y koÊcielne w j´zyku misji.
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3. Ucz si´ na pami´ç s∏ownictwa i zwrotów. Znajdê s∏ownictwo i zwroty, które pomogà ci w

osiàgni´ciu celów. Plan nauki j´zyka mo˝e obejmowaç nast´pujàce pomys∏y:

• Znajdê s∏ownictwo i zwroty w lekcjach, broszurkach, pismach Êwi´tych i innych

publikacjach koÊcielnych, których mo˝esz u˝yç podczas nauczania.

• W notesie zapisuj s∏owa i zwroty, których nie znasz. NoÊ ze sobà ma∏y s∏owniczek

i szukaj tych s∏ów.

• NoÊ kartki z notatkami, by studiowaç ca∏y dzieƒ. Zapisz s∏owo lub zwrot po jednej

stronie, a definicj´ po drugiej. Odk∏adaj s∏owa, których si´ nauczy∏eÊ. Pracuj nad

pozosta∏ymi s∏owami, a˝ poznasz je wszystkie.

• U˝ywaj nowych s∏ów i zwrotów w zdaniach podczas osobistego studiowania,

nauczania i przez ca∏y dzieƒ.

• åwicz wymow´, wypowiadajàc na g∏os nowe s∏owa i wyra˝enia.

• Ucz si´ na pami´ç najwa˝niejszych fragmentów z pism Êwi´tych w j´zyku misji.

• Ucz si´ na pami´ç prostych zdaƒ z lekcji lub broszur, które mówià o podstawowych

zasadach ewangelii. Znajdê inne sposoby na wyra˝enie tych poj´ç.

4. Ucz si´ gramatyki. Korzystaj z materia∏ów do nauki j´zyka, by znaleêç zasady grama-

tyczne, które pomogà ci osiàgnàç cel. JeÊli zachodzi taka potrzeba, poproÊ o pomoc ko-

leg´/kole˝ank´, doÊwiadczonego misjonarza lub cz∏onka. Weê pod uwag´ wprowadzenie

kilku z poni˝szych pomys∏ów:

• Korzystaj z tekstów do gramatyki, jakie otrzyma∏eÊ w CSM lub z tekstów zatwierdzonych

przez prezydenta misji, które pomogà ci zrozumieç gramatyk´ i wzory zdaƒ znajdujàce

si´ w lekcjach, broszurach i pismach Êwi´tych.

• Przygotuj zdania, które sà przyk∏adem konkretnych zasad gramatycznych i które

wykorzystasz podczas zaplanowanych zaj´ç. Poçwicz mówienie i pisanie tych zdaƒ.

• Zwróç uwag´ na szyk zdania danego j´zyka oraz na s∏owa i ich cz´Êci.

• Szukaj mo˝liwoÊci çwiczenia i stosowania tych kwestii gramatycznych, które studiujesz

ka˝dego dnia.

5. Czynnie s∏uchaj. Weê pod uwag´ wprowadzenie poni˝szych pomys∏ów:

• Uwa˝nie s∏uchaj osób, których j´zykiem ojczystym jest j´zyk twojej misji. NaÊladuj to,

co s∏yszysz.

• Kiedy us∏yszysz coÊ, czego nie rozumiesz, zapisz to i dowiedz si´, co to znaczy. åwicz

s∏ownictwo lub wzory zdaƒ.

• Kiedy s∏uchasz, staraj si´ rozpoznaç s∏ownictwo i wzory zdaƒ, których ostatnio si´ uczy∏eÊ.

• Kiedy s∏yszysz zwrot wyra˝ony w sposób ró˝niàcy si´ od tego, jakiego u˝ywa∏eÊ, zapisz

to i çwicz. Jednak˝e, jako s∏uga Pana, zawsze u˝ywaj stosownego j´zyka, nie slangu.

• Zrób list´ tego, co ludzie mogà powiedzieç ci podczas zaplanowanych zaj´ç. Poszukaj

s∏ów i zwrotów odnoszàcych si´ do tych wypowiedzi. Zaplanuj i przeçwicz, w jaki

sposób móg∏byÊ odpowiedzieç.

6. Udoskonalaj umiej´tnoÊç czytania i pisania. Czytaj Ksi´g´ Mormona w j´zyku misji, by

nauczyç si´ s∏ownictwa i zwrotów oraz przeçwiczyç gramatyk´, wymow´ i p∏ynnoÊç.

W korzystaniu z pism Êwi´tych w j´zyku misji tkwi wielka si∏a. Weê te˝ pod uwag´

poni˝sze pomys∏y:
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• Naucz si´ czytaç i pisaç alfabet, charakterystyczne litery dla danego j´zyka oraz pisaç

odr´cznie. W systemach opartych na innym alfabecie, skup si´ na umiej´tnoÊci czytania,

np. czytania pism Êwi´tych, co pomo˝e ci w czasie nauczania.

• Czytaj na g∏os Ksi´g´ Mormona, inne pisma Êwi´te lub czasopisma koÊcielne w j´zyku

misji. Zwróç uwag´ na nieznane s∏ownictwo, zwroty i gramatyk´. JeÊli nie znasz

jakiegoÊ s∏owa, zanim poszukasz go w s∏owniku, spróbuj zrozumieç jego znaczenie z

kontekstu. Dodaj to s∏owo do swoich kartek z notatkami. JeÊli jest to konieczne, korzystaj

jednoczeÊnie z pism Êwi´tych w j´zyku ojczystym i misyjnym.

• Niech ktoÊ uczy ci´ wymowy, intonacji i pauz podczas czytania.

• åwicz pisanie w j´zyku misyjnym, np. osobiste notatki i przypomnienia, listy,

podzi´kowania i s∏owa zach´ty. Zapisz swoje Êwiadectwo w egzemplarzach Ksi´gi

Mormona, które rozdajesz.

7. PoproÊ innych, by ci pomogli. Weê pod uwag´ wprowadzenie poni˝szych pomys∏ów:

• JeÊli twój kolega/kole˝anka jest osobà,

której j´zykiem ojczystym jest j´zyk

misji, skorzystaj z tej wspania∏ej

mo˝liwoÊci poprzez cz´ste zadawanie

pytaƒ i proÊb´ o komentarze.

• PoproÊ swojego koleg´/kole˝ank´

i osoby, których j´zykiem ojczystym

jest j´zyk misji, by poprawiali ci´ i

zaproponowali, w jaki sposób mo˝esz

doskonaliç umiej´tnoÊci. JeÊli u˝ywajà

s∏owa, którego nie rozumiesz, poproÊ,

aby je zdefiniowali. Cz´sto ch´tne do

pomocy sà dzieci i dziadkowie.

• PoproÊ o pomoc nauczane osoby. WyjaÊnij: „Ucz´ si´ twojego j´zyka. Prosz´, pomó˝

mi. JeÊli mam k∏opot ze znalezieniem odpowiedniego s∏owa, pomó˝ mi je znaleêç”.

• Nie wahaj si´ prosiç o konkretnà pomoc: „Jak mówicie na __________?” „Jak wymawia

si´ __________?” „Co oznacza __________?” „Czy móg∏byÊ/mog∏abyÊ powtórzyç?”

Zapisz odpowiedzi i przestudiuj je.

• PoproÊ cz∏onków, aby przepytali ci´ z twoich kartek z notatkami czy z listy s∏ówek i aby

pomogli ci w czytaniu na g∏os pism Êwi´tych.

8. Oceƒ i popraw swój plan studiowania. Ka˝dego tygodnia przejrzyj plan studiowania, by

oceniç, czy dzia∏a. PoproÊ swojego koleg´/kole˝ank´ i przywódców misji, by zasugerowali,

co powinieneÊ udoskonaliç.

U˝ywaj j´zyka misji przy ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji. Rozmawiaj w nim ze swoim

kolegà/kole˝ankà w ciàgu dnia tak cz´sto, jak jest to mo˝liwe. Na osobnoÊci i publicznie

módl si´ w j´zyku misji, ucz si´ w∏aÊciwego j´zyka modlitwy i naucz si´ mówiç to, co jest

w twoim sercu.

Nie bój si´ pope∏niaç b∏´dów. Ka˝dy, kto uczy si´ nowego j´zyka, pope∏nia b∏´dy. Ludzie

b´dà to rozumieli i docenià wysi∏ek, jaki wk∏adasz w uczenie si´ ich j´zyka. Uczenie si´

na pami´ç zwrotów i fragmentów z pism Êwi´tych pomo˝e ci w unikni´ciu b∏´dów, ale

nie powinieneÊ wykorzystywaç zbyt d∏ugich tekstów jako sposobu unikania pomy∏ek.
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Korzystajàc z powy˝szych wskazówek, przygotuj plan studiowania. Przejrzyj plan z kolegà/kole˝ankà
lub przywódcà misyjnym.

Ucz si´ ze swoim kolegà/kole˝ankà
Pomó˝ swoim kolegom/kole˝ankom zaznaç smaku sukcesu i zdobyç pewnoÊç w

uczeniu si´ j´zyka tak szybko, jak jest to mo˝liwe. Szczerze i cz´sto praw komplementy

kolegom/kole˝ankom i innym misjonarzom na temat czynionych przez nich post´pów.

Uwa˝aj, by nie mówiç i nie robiç niczego, co mo˝e os∏abiç ich pewnoÊç, ale te˝ nie

chroƒ ich na tyle, by nie uczyli si´. Nie odmawiaj pomocy, kiedy jest potrzebna.

Dawaj im wiele sposobnoÊci, by pomyÊlnie nauczaç i Êwiadczyç. Weê pod uwag´

poni˝sze pomys∏y dotyczàce uczenia si´ ze swoimi kolegami/kole˝ankami:

• Nauczajcie si´ nawzajem gramatyki i s∏ownictwa, jakie opanowaliÊcie.

• åwiczcie nauczanie w j´zyku misji. Najpierw niech nowi misjonarze uczà bardzo

prostych rzeczy, dzielà si´ prostym Êwiadectwem i recytujà z pami´ci fragmenty z

pism Êwi´tych. Wraz ze wzrostem pewnoÊci siebie i zdolnoÊci b´dà mogli pe∏niej braç

udzia∏ w nauczaniu zainteresowanych.

• åwiczcie u˝ywanie j´zyka w zwyczajnych, codziennych rozmowach misjonarskich.

• W uprzejmy, prosty i praktyczny sposób komentujcie swoje osiàgni´cia. Wa˝ne jest te˝,

by nie poczuç si´ ura˝onym poprawkami innych.

Zauwa˝, jak w poni˝szej prawdziwej historii bardziej doÊwiadczony misjonarz

pomaga∏ swojemu koledze.

W∏aÊnie przyjecha∏em do mojego drugiego miejsca, gdy mój kolega powiedzia∏, ˝e teraz jest moja
kolej, by podzieliç si´ duchowà myÊlà podczas spotkania przy kolacji. By∏em wi´cej ni˝ przestraszony.
Mój pierwszy kolega zawsze by∏ szcz´Êliwy, gdy móg∏ nauczaç, a ja zwykle mówi∏em niewielkà cz´Êç
lekcji i póêniej s∏ucha∏em, jak on rozwija temat i odpowiada na ka˝de pytanie.

Próbowa∏em przekonaç mojego obecnego koleg´, ˝e to on powinien przekazaç myÊl duchowà, ale
zach´ca∏ mnie, bym podjà∏ si´ tego zadania. åwiczy∏em z jego pomocà.

Kiedy nadszed∏ ten moment, otworzy∏em swoje pisma Êwi´te i przeczyta∏em fragmenty z 3 Nefi 5 i 7.
Z trudem, ale uda∏o mi si´ wyjaÊniç, dlaczego moim zdaniem te fragmenty by∏y wa˝ne i odetchnà∏em
z ulgà, kiedy skoƒczy∏em. Gdy zadano pytanie, spojrza∏em na koleg´, oczekujàc odpowiedzi, ale on nie
otworzy∏ ust. Wtedy to zadziwi∏em samego siebie, gdy udzieli∏em odpowiedzi po francusku, w sposób
zrozumia∏y dla obecnych. A jeszcze bardziej si´ zdziwi∏em, ˝e cz∏onek zdawa∏ si´ nie zauwa˝aç, i˝ by∏em
niepewny swoich umiej´tnoÊci j´zykowych. Zyska∏em pewnoÊç siebie i zda∏em sobie spraw´, ˝e mój
francuski jest lepszy, ni˝ przypuszcza∏em.

Mija∏y tygodnie, a mój kolega nadal pozwala∏ mi nauczaç — nawet, kiedy nie sàdzi∏em, ˝e mog´,
nawet, kiedy prawdopodobnie on zastanawia∏ si´, czy mi si´ to uda. A jako ˝e zach´ca∏ mnie do mówienia,
s∏uchania i nauczania, moje umiej´tnoÊci j´zykowe szybciej si´ zwi´ksza∏y i czu∏em, ˝e sta∏em si´
narz´dziem naszego Ojca w Niebie, zamiast byç po prostu cichym towarzyszem drugiego starszego.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• W jaki sposób mo˝esz lepiej pomóc swojemu koledze/kole˝ance w nauce j´zyka, jeÊli
pracujesz z nowym misjonarzem?

• O jakiego rodzaju pomoc mo˝esz poprosiç bardziej doÊwiadczonego koleg´/kole˝ank´,
jeÊli jesteÊ nowym misjonarzem?
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Nauka kultury i j´zyka
Kultura i j´zyk sà blisko ze sobà zwiàzane. Zrozumienie kultury pomo˝e w wyjaÊnieniu,

dlaczego j´zyka u˝ywa si´ w taki w∏aÊnie sposób. Staraj si´ zrozumieç kultur´ ludzi, poÊród

których pracujesz, byÊ móg∏ przekazaç wyjàtkowe aspekty przes∏ania Przywrócenia w

sposób, który b´dzie dla nich jasny.

Jednà z najwspanialszych rzeczy, jakà mo˝esz uczyniç, by zdobyç zaufanie i mi∏oÊç,

jest przyj´cie ich kultury we w∏aÊciwy sposób. Wielu wielkich misjonarzy tak robi∏o (zob.

I List do Koryntian 9:20–23). Staraj si´, by ci ludzie czuli si´ dobrze w twoim towarzystwie

i przy twoich umiej´tnoÊciach j´zykowych.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• Wyobraê sobie, ˝e s∏u˝ysz na misji w Azji. Przygotowujesz si´, by nauczaç kogoÊ o zmartwych-
wstaniu i wiesz, ˝e buddyÊci wierzà w reinkarnacj´. W jaki sposób b´dziesz uczy∏ o zmartwych-
wstaniu tak, by zainteresowany zrozumia∏, ˝e ta doktryna ró˝ni si´ od poj´cia reinkarnacji?
Jakich s∏ów i zwrotów byç mo˝e b´dziesz musia∏ si´ nauczyç, by ukoƒczyç to zadanie?

• Zastanów si´ nad kulturowym i religijnym pochodzeniem nauczanych osób. Rozpoznaj takie
aspekty ich przekonaƒ, które mogà doprowadziç ich do b∏´dnego zrozumienia doktryn ewangelii.
Zaplanuj, w jaki sposób klarownie nauczaç tych doktryn.

Dar j´zyków
Szukaj darów Ducha, w∏àcznie z darem j´zyków i t∏umaczenia j´zyków. Pomo˝e ci on

— bardziej ni˝ cokolwiek innego — w mówieniu i rozumieniu j´zyka ludzi w twojej misji.

Nie zdob´dziesz tego daru, nie wk∏adajàc ze swej strony ˝adnego wysi∏ku; musisz aktywnie

staraç si´ o niego. Cz´Êcià starania si´ o dar j´zyków jest praca, zmaganie si´ i czynienie

wszystkiego, co w twej mocy, by nauczyç si´ j´zyka. Miej ufnoÊç, ˝e Duch pomo˝e ci,

gdy b´dziesz ˝yç w taki sposób, w jaki powinieneÊ i gdy b´dziesz czyniç, co w twej

mocy. Miej wiar´, ˝e mo˝esz mieç dar j´zyków w prawdziwym i najpe∏niejszym tego

s∏owa znaczeniu.

Kiedy czujesz, ˝e masz trudnoÊci z wyra˝eniem si´ w taki sposób, w jaki byÊ chcia∏,

pami´taj, ˝e Duch potrafi przemawiaç do serc wszystkich dzieci Bo˝ych. Prezydent Thomas

S. Monson naucza∏: „Jest jeden j´zyk [...], który jest wspólny dla wszystkich misjonarzy

— to j´zyk Ducha. Nie uczy si´ go z tekstów pisanych przez bardzo wykszta∏conych ludzi,

ani nie nabywa si´ go dzi´ki czytaniu i uczeniu si´ na pami´ç. J´zyk Ducha przychodzi

do tego, kto ca∏ym swym sercem chce poznaç Boga i przestrzega Jego boskich przykazaƒ.

Bieg∏oÊç w tym j´zyku pozwala na przekraczanie granic, przezwyci´˝anie przeszkód i

poruszanie serc ludzkich” („The Spirit Giveth Life”, Ensign, czerw. 1997, 2).

Zapami´taj

• Najpierw studiuj doktryny i nauczane lekcje w swoim ojczystym j´zyku.

• Naucz si´ mówiç o tych doktrynach i wyra˝aç swoje uczucia w j´zyku misji.

• Stwórz plan studiowania j´zyka i regularnie staraj si´ wykorzystywaç nowe pomys∏y, kiedy
próbujesz udoskonaliç swój j´zyk misji.

• Staraj si´ o przewodnictwo Ducha, by pomóg∏ ci zrozumieç i komunikowaç si´ z ludêmi w
twojej misji.



Osobiste studiowanie
• Przejrzyj sugestie z tego rozdzia∏u. Znajdê te propozycje, z których jeszcze nie

korzysta∏eÊ i postaw sobie cel, by wykorzystaç je w ciàgu kilku nast´pnych dni.

• Podczas nast´pnego spotkania dystryktu zapytaj doÊwiadczonego misjonarza,
obdarzonego uzdolnieniami j´zykowymi, co robi, by uczyç si´ j´zyka.

• Przeczytaj i omów poni˝szà wypowiedê Starszego Richarda G. Scotta: „Tam, [...]
gdzie tradycje narodowe lub zwyczaje stojà w sprzecznoÊci z naukami Boga,
odrzuçcie je. Tam, gdzie tradycje i zwyczaje sà w harmonii z Jego naukami, nale˝y
je ceniç” („Removing Barriers to Happiness”, Ensign, maj 1998, 87). PomyÊl, w
jaki sposób kultura na obszarze, na którym s∏u˝ysz, ró˝ni si´ od twojej. Zrób list´
tych ró˝nic. Nast´pnie wykreÊl te, które stojà w sprzecznoÊci z naukami ewangelii.
Zastanów si´ nad tymi, które pozosta∏y i pomyÊl, w jaki sposób mo˝esz sprawiç,
by zwyczaje te sta∏y si´ twoimi.

• Zrób plan studiowania, by w j´zyku twojej misji przygotowaç si´ do jednej z
nast´pujàcych rzeczy:

– Opowiedzenia historii Józefa Smitha.

– Streszczenia 3 Nefi 11.

– Streszczenia Alma 32.

– Opowiedzenia historii Nefiego i mosi´˝nych p∏yt (zob. 1 Nefi 3–5).

– WyjaÊnienia znaczenia s∏owa dyspensacja.

– Podzielenia si´ osobistym doÊwiadczeniem.

• Wypisuj na kartkach s∏ówka z jednej z lekcji, których nie znasz. NoÊ je do czasu,
a˝ opanujesz je wszystkie.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Przeçwiczcie nauczanie siebie nawzajem lekcji misjonarskich w j´zyku waszej misji.

• PoproÊ koleg´/kole˝ank´, by wys∏ucha∏ twojej wymowy i pomóg∏ ci jà poprawiç.

• Wybierzcie historie lub fragmenty z pism Êwi´tych, które chcielibyÊcie
wykorzystaç podczas nauczania. Poçwiczcie streszczenie ich w∏asnymi s∏owami.

• Przejrzyjcie pomys∏y z tego rozdzia∏u. Omówcie, które sugestie moglibyÊcie
wykorzystaç podczas studiowania z kolegà/kole˝ankà w ciàgu nast´pnego tygodnia.

• JeÊli trenujesz nowego misjonarza, zapisuj sytuacje, kiedy twój kolega/kole˝anka
nie jest rozumiany. Zrób list´ odpowiednich s∏ów, wyra˝eƒ czy zagadnieƒ
gramatycznych, które pomog∏yby twojemu koledze/kole˝ance. WyjaÊnij i przeçwicz,
jak wykorzystaç kwestie z listy podczas przysz∏ych, zaplanowanych zaj´ç.

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• ZaproÊ na spotkanie osoby, których j´zykiem ojczystym jest j´zyk misji. Zorganizuj

misjonarzy tak, by w ma∏ych grupach nauczali te osoby. PoproÊ te osoby, by robi∏y
notatki i podzieli∏y si´ spostrze˝eniami na temat j´zyka u˝ywanego przez misjonarzy.

• Wyznacz wczeÊniej jednego lub dwóch misjonarzy, by opowiedzieli o swoich
sukcesach zwiàzanych ze studiowaniem j´zyka. Niech podzielà si´ swoimi
pomys∏ami.

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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• Wyznacz doÊwiadczonego misjonarza, by krótko przedstawi∏ takie kwestie
j´zykowe, które sprawiajà misjonarzom najwi´kszà trudnoÊç. Przedstaw
przyk∏ady poprawnego u˝ycia j´zyka, a misjonarze niech je przeçwiczà.

• Niech misjonarze, których j´zykiem ojczystym jest j´zyk misji, podzielà si´
pomocnymi spostrze˝eniami.

Prezydent misji
• Od czasu do czasu przeprowadzaj wywiad z misjonarzami w j´zyku, jakiego

si´ uczà.

• PoproÊ lokalnych przywódców kap∏aƒstwa o pomys∏y, dotyczàce tego, jak
misjonarze mogà doskonaliç swój j´zyk.

• Zwróç uwag´, jakie b∏´dy najcz´Êciej pope∏niajà misjonarze, uczàcy si´ nowego
j´zyka. Podczas konferencji strefy przeprowadê szkolenie, celem wyeliminowania
tych b∏´dów.

• Nauczaj misjonarzy doktryny o darach duchowych.

• Obserwuj swoich misjonarzy, kiedy nauczajà w nowym j´zyku.

• Szukaj mo˝liwoÊci rozmawiania z misjonarzami w j´zyku misji.
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NotatkiW jaki
sposób mam màdrze
wykorzystywaç czas?

Rozwa˝

• W jaki sposób cele mogà pomóc mi byç skuteczniejszym misjonarzem?

• Na czym powinny koncentrowaç si´ moje cele?

• Jakimi narz´dziami i êród∏ami planowania dysponuj´ oraz jak z nich b´d´ korzystaç?

• Dlaczego wa˝na jest ksi´ga obszaru?

• W jaki sposób mam przeprowadzaç cotygodniowe i codzienne sesje planowania?

• Skàd b´d´ wiedzia∏, czy moje cele i plany sà pomocne w posuwaniu pracy Pana do przodu?

Zosta∏eÊ wyznaczony do wykonywania pracy Pana na konkretnym obszarze. Pragnie

On, abyÊ dba∏ o swój obszar z mi∏oÊcià i wielkà troskà. Twoim celem jest pomóc innym,

by przyszli do Niego poprzez chrzest i konfirmacj´.

Rób wszystko, co w twej mocy, byÊ pozostawi∏ swój obszar silniejszym, ni˝ go zasta∏eÊ.

Znamienne cele i uwa˝ne planowanie pomogà ci w osiàgni´ciu tego, czego wymaga od

ciebie Pan. Kiedy b´dziesz troszczyç si´ o ludzi na przydzielonym ci obszarze, b´dziesz

móg∏ liczyç na Niego i na przywódców twojej misji.

W twoim liÊcie z powo∏aniem na misj´ jest napisane: „Oczekuje si´ od ciebie, ˝e

poÊwi´cisz ca∏y swój czas i uwag´ s∏u˝bie Panu, pozostawiajàc za sobà wszystkie

sprawy osobiste. Kiedy tak uczynisz, Pan pob∏ogos∏awi ciebie i staniesz si´ skutecznym

or´downikiem i pos∏aƒcem prawdy. Pok∏adamy w tobie nadziej´ i modlimy si´, by Pan

pomóg∏ ci sprostaç obowiàzkom zwiàzanym z wype∏nianiem tego Êwi´tego zadania”.

Rozdzia∏ ten pomo˝e ci dowiedzieç si´, w jaki sposób ustanawianie celów, planowanie

i odpowiedzialnoÊç mogà pomóc wielu ludziom w przyj´ciu przywróconej ewangelii.



Notatki

8 Wykorzystywanie czasu w màdry sposób

138

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Przeczytaj Jakub 5:11–13, 61–64, 74–75 i odpowiedz na te pytania:

• Jakich uczuç doznaje Pan wobec Swoich dzieci?

• Jakiego rodzaju wysi∏ku wymaga Pan od Swoich s∏ug?

Kluczowe wskaêniki dla nawracania
Byç mo˝e zastanawia∏eÊ si´, które z twych wielu obowiàzków sà najwa˝niejsze. Chcàc

odpowiedzieç na to pytanie, musisz zrozumieç swój cel i dowiedzieç si´, w jaki sposób

skuteczne wykorzystywanie czasu mo˝e pomóc ci w osiàgni´ciu tego celu.

Twoim celem jest zapraszanie innych, by przyszli do Chrystusa, a realizujesz go

pomagajàc im w przyj´ciu przywróconej ewangelii poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa

i Jego ZadoÊçuczynienie, pokut´, chrzest, przyj´cie daru Ducha Âwi´tego i wytrwanie

do koƒca. Przywódcy KoÊcio∏a okreÊlili kluczowe wskaêniki, które pomogà ci skupiç si´

na tym celu. Gdy skoncentrujesz si´ na nich, pomo˝esz ludziom w robieniu post´pów, co

doprowadzi ich do chrztu, konfirmacji, ciàg∏ej aktywnoÊci w KoÊciele i trwa∏ego nawrócenia.

Kluczowe wskaêniki przydatne dla sporzàdzania zapisów i sprawozdaƒ

• Nawróceni ochrzczeni i konfirmowani

• Zainteresowani z ustalonà datà chrztu

• Zainteresowani, którzy sà obecni na spotkaniu sakramentalnym

• Lekcje przedstawiane zainteresowanym w obecnoÊci cz∏onka

• Inne przedstawione lekcje

• Zainteresowani robiàcy post´py

• Pozyskane dane o potencjalnych zainteresowanych, z którymi si´ skontaktowano

• Nowi zainteresowani

• Lekcje przedstawione ostatnio nawróconym i mniej aktywnym cz∏onkom

Te wskaêniki mówià o wydarzeniach i warunkach, które ilustrujà post´p danej osoby

w trwa∏ym nawróceniu si´. Poni˝ej znajduje si´ krótki opis ka˝dego z tych kluczowych

wskaêników:

Nawróceni ochrzczeni i konfirmowani: Ka˝dy nawrócony, który przyjà∏ obrz´dy chrztu i

konfirmacji.

Zainteresowani z ustalonà datà chrztu: Ka˝dy zainteresowany, który zgodzi∏ si´ byç ochrzczony

i konfirmowany konkretnego dnia.

Zainteresowani, którzy sà obecni na spotkaniu sakramentalnym: Ka˝dy zainteresowany, który

by∏ obecny na spotkaniu sakramentalnym.

Lekcje przedstawiane zainteresowanym w obecnoÊci cz∏onka: Ogólna liczba lekcji przedstawionych

wszystkim zainteresowanym w obecnoÊci cz∏onka. Lekcja zazwyczaj obejmuje nauczanie

jednej lub kilku zasad ewangelii z lekcji misjonarskich, modlitw´ na rozpocz´cie i

zakoƒczenie oraz proÊb´ o z∏o˝enie zobowiàzaƒ. Nie jest wymagane, abyÊ naucza∏
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wszystkich zasad znajdujàcych si´ w danej lekcji. Miarà skutecznoÊci twego nauczania

mo˝e byç wzrastajàca wiara zainteresowanych w Zbawiciela, ich pokuta za grzechy i

gorliwe przygotowywanie si´ do przyj´cia obrz´dów chrztu i konfirmacji.

Inne przedstawione lekcje: Ogólna liczba lekcji przedstawionych zainteresowanym nie w

obecnoÊci cz∏onka.

Zainteresowani robiàcy post´py: Ogólna liczba zainteresowanych, z którymi przeprowadzono

dwie lub wi´cej lekcji i którzy dochowujà zobowiàzaƒ, takich jak modlenie si´, czytanie

Ksi´gi Mormona, chodzenie do koÊcio∏a oraz przygotowywanie si´ do chrztu i konfirmacji.

Wed∏ug tej definicji zainteresowani, którzy sà ch´tni to dalszego uczenia si´ ewangelii,

ale majà k∏opoty z dochowaniem zobowiàzaƒ, nie sà zainteresowanymi robiàcymi post´py.

Sà zaliczani do grupy „nowi zainteresowani” lub „inni zainteresowani”.

Pozyskane dane o potencjalnych zainteresowanych, z którymi si´ skontaktowano: Ogólna liczba

danych o potencjalnych zainteresowanych, z którymi si´ skontaktowano i których nauczano

lub umówiono si´ na konkretne spotkanie. Kiedy ju˝ skontaktujesz si´ z poleconà osobà,

dane jej przenosi si´ z grupy „pozyskanych danych o potencjalnych zainteresowanych”

i staje si´ ona „nowym zainteresowanym”, co odnotowuje si´ w sprawozdaniach lub

usuwa si´ z dalszych zapisów. Mo˝esz te˝ uznaç, ˝e skontaktowa∏eÊ si´ z osobà, którà ci

polecono, jeÊli po wielu próbach nie mo˝esz do niej dotrzeç lub okazuje si´, ˝e adres jest

niew∏aÊciwy. Takie dane odsy∏ane sà z powrotem do biura misji wraz z notkà opisujàcà,

dlaczego nie dosz∏o do kontaktu.

Ogólna suma pozyskanych danych o potencjalnych zainteresowanych odnosi si´ do

wszystkich danych tego rodzaju, których jeszcze nie sprawdzi∏eÊ (dane od cz∏onków,

zainteresowanych, z siedziby g∏ównej KoÊcio∏a itp.).

Nowi zainteresowani: Ogólna liczba osób, których nauczano jednej lekcji i z którymi

umówiono si´ na konkretne spotkanie.

Lekcje nauczane ostatnio nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków: Ogólna liczba lekcji, jakie

przeprowadzono z nawróconymi, którzy sà cz∏onkami krócej ni˝ jeden rok i z mniej

aktywnymi cz∏onkami.

Podczas gdy wyznaczasz cele i uk∏adasz plany, oceƒ swà prac´ na podstawie tego,

w jaki sposób twoje wysi∏ki wp∏ywajà na liczb´ osób, podanà w ka˝dym z kluczowych

wskaêników. Twoim celem powinno byç zwi´kszanie liczb w ka˝dej kategorii wskaêników.

B´dziesz robiç wiele rzeczy, których nie uj´to w kluczowych wskaênikach, takich jak

nawiàzywanie kontaktów na ulicy czy studiowanie osobiste i studiowanie z kolegà/kole-

˝ankà. Te wa˝ne zaj´cia wp∏ywajà na jeden lub wi´cej kluczowych wskaêników. Na

przyk∏ad, kiedy nauczasz tych, których sam znajdziesz, dodajesz nowych zainteresowa-

nych do grupy nauczanych przez siebie osób. JakoÊç studiowania osobistego i studiowania

z kolegà/kole˝ankà wp∏ynie na zwi´kszenie si´ mo˝liwoÊci nauczania przez Ducha, co

pob∏ogos∏awi twoich nowych i robiàcych post´py zainteresowanych. Si∏a odnajdywania

i nauczania wp∏ynie na ka˝dy z kluczowych wskaêników. Oceniaj wszystko, co robisz,

na podstawie tego, czy dane dzia∏anie zwi´ksza liczb´ osób w ka˝dej kategorii. JeÊli ani

ty, ani twój kolega/kole˝anka nie widzicie, w jaki sposób konkretne dzia∏ania zwiàzane

z g∏oszeniem mog∏yby zwi´kszyç liczb´ osób w jednym lub kilku kluczowych wskaêni-

kach, musicie postawiç sobie pytanie, czy to dzia∏anie jest warte waszego czasu.
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Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Zapisz w swoim dzienniku do studiowania ka˝de dzia∏anie zwiàzane z g∏oszeniem, jakiego
podj´liÊcie si´ w ciàgu minionych trzech dni. Przy ka˝dym z dzia∏aƒ okreÊl, czy wp∏yn´∏o ono na
jeden z kluczowych wskaêników. JeÊli wp∏yn´∏o, napisz obok tak. JeÊli nie wp∏yn´∏o, napisz obok
nie. Przy ka˝dym dzia∏aniu, przy którym zapisa∏eÊ tak, opisz, jaki mia∏o ono wp∏yw. Przy ka˝dym
dzia∏aniu, przy którym zapisa∏eÊ nie, okreÊl, dlaczego je podjà∏eÊ i czy b´dziesz podejmowa∏ to
dzia∏anie w przysz∏oÊci. Omów swà list´ z kolegà/kole˝ankà i wyjaÊnij, dlaczego przy niektórych
dzia∏aniach zapisa∏eÊ tak, a przy innych nie. Przedyskutujcie, z których dzia∏aƒ byç mo˝e
powinniÊcie zrezygnowaç.

Ksi´ga obszaru oraz narz´dzia do planowania i sk∏adania sprawozdaƒ
Moroni naucza∏ na temat tych, którzy w jego czasach zostali przyj´ci do KoÊcio∏a przez

chrzest i konfirmacj´: „Podawali swe imiona, aby o nich pami´tano i wzmacniano ich

dobrym s∏owem Bo˝ym, aby utrzymali si´ na dobrej drodze” (Moroni 6:4).

Dano ci narz´dzia, które pomogà ci zapisywaç wa˝ne informacje na temat nauczanych

przez ciebie osób. Narz´dzia te pozwolà ci równie˝ podzieliç si´ pewnymi informacjami

z tymi, którzy ich potrzebujà, jak pokazano to na ilustracji.

Narz´dzia te i wszystkie informacje potrzebne do wykonywania pracy znajdujà si´ w

ksi´dze obszaru i „Codziennym kalendarzu misjonarskim”. Ksi´ga obszaru u∏o˝ona jest

w nast´pujàcy sposób:

• Mapa obszaru
– Mapa obszaru z zakreÊlonymi granicami

• Rejestry post´pów
– Formularze „Rejestr post´pów”

• Zainteresowani z ustalonà datà chrztu i
konfirmacji
– Formularze „Rejestr nauczania”

• Zainteresowani robiàcy post´py
– Formularze „Rejestr nauczania”

• Nowi i inni zainteresowani
– Formularze „Rejestr nauczania”

• Potencjalni zainteresowani
– Formularze „Potencjalni

zainteresowani”

– Dane o potencjalnych

zainteresowanych pozyskane z

mediów i w inny sposób

• Byli zainteresowani
– Formularze „Rejestr nauczania”

• Ostatnio nawróceni i mniej aktywni
cz∏onkowie
– Formularze „Rejestr nauczania”

– Formularze „Lista kroków podj´tych

wobec nawróconych”

IloÊç 
informacji

Prezydent misji

Przywódcy misyjni

Rada okr´gu

Misjonarze

Piramida informacyjna

Codzienny kalendarz
misjonarski; Ksi´ga obszaru

Rejestr post´pów

Podsumowanie bie˝àcego
sprawozdania

Tygodniowe sprawozdanie
misjonarza

Narz´dzia:
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• Informacje na temat okr´gu i misji
– Spis telefonów w okr´gu

– Lista powo∏aƒ w okr´gu

– Harmonogram spotkaƒ w okr´gu

i spotkaƒ misjonarskich

– Lista rodzin, w których cz´Êç

nale˝y do KoÊcio∏a

– Spis telefonów misjonarzy w

twoim dystrykcie lub strefie

• Przywództwo
– „Podsumowanie bie˝àcego sprawozdania”

• Informacje na temat obszaru
– Informacje na temat mieszkania

– Transport publiczny

– Fryzjer

– Pralnia

– Sklepy

– Miejsca, których nale˝y unikaç

– Kontakty

Ksi´ga obszaru

Ka˝dy obszar g∏oszenia ma ksi´g´ obszaru, która staje si´ trwa∏ym zapisem twoich codziennych
wysi∏ków. Codziennie uaktualniaj najwa˝niejsze informacje i korzystaj z nich podczas cotygodniowej
sesji planowania. Prowadê ksi´g´ w sposób staranny, dok∏adny i na bie˝àco tak, by ka˝dy przysz∏y
misjonarz móg∏ opieraç si´ na twej natchnionej s∏u˝bie. Kiedy zostaniesz o to poproszony, weê
swojà ksi´g´ obszaru na wywiady czy konferencje strefy, gdzie przywódcy misyjni b´dà mogli jà
przejrzeç i pomogà ci w skuteczniejszym korzystaniu z niej.

PowinieneÊ codziennie korzystaç z niektórych cz´Êci ksi´gi obszaru, kiedy uaktualniasz

i dostosowujesz swoje plany. Bierz ze sobà ksi´g´ obszaru na konferencje strefy i wywiady,

aby przywódcy misyjni mogli jà przejrzeç. Ksi´ga ta powinna pozostawaç w twoim

mieszkaniu po twoim przeniesieniu w inne miejsce, aby przyszli misjonarze mogli

korzystaç z zawartych tam informacji.

W ksi´dze obszaru prowadê dok∏adne, pe∏ne i bie˝àce zapiski na temat wszystkich

ludzi, z którymi pracujesz. Poni˝ej znajduje si´ wyjaÊnienie na temat tych narz´dzi.
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Rejestr nauczania: Formularz ten pomo˝e ci w zapisaniu szczegó∏owych informacji na

temat post´pów zainteresowanych, ostatnio nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków,

których nauczasz.

            

(Pierwsza strona formularza)

• Dane osobowe. • Daty chrztu i konfirmacji.

• Zapis o tym, kiedy naucza∏eÊ

zasad z ka˝dej z pi´ciu lekcji i

czy by∏ obecny przy tym cz∏onek

KoÊcio∏a. Cz´Êç ta pozwala ci na

elastycznoÊç w zapisie tego,

czego nauczasz, bez wzgl´du na

kolejnoÊç nauczanych zasad.

• Zapis statusu zobowiàzaƒ,

jakich podejmujà si´ zainte-

resowani. W tej cz´Êci zapi-

sujesz dat´, kiedy poprosi∏eÊ

zainteresowanego, by podjà∏

si´ zobowiàzania i zazna-

czasz, czy mu si´ to uda∏o.

• Mo˝esz odno-

towaç lekcje

nauczane

przed chrztem

i nauczane po

chrzcie.
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Rejestr post´pów: Formularz ten umo˝liwia ci podsumowanie post´pów zainteresowanych,

ostatnio nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków, których nauczasz. Pozwala ci te˝

zdaç sprawozdanie na temat kluczowych wskaêników. Korzystaj z niego, by skorelowaç

twoje wysi∏ki z pracà przywódców okr´gu i palika podczas spotkaƒ koordynujàcych

dzia∏ania misjonarzy i spotkaƒ rady okr´gu. B´dziesz uaktualniaç ten rejestr w czasie

cotygodniowych sesji planowania lub przed spotkaniami rady okr´gu. JeÊli jest to

wykonalne, ka˝dego tygodnia lub tak cz´sto, jak jest to potrzebne, daj kopie tego rejestru

biskupowi, przywódcy misyjnemu w okr´gu oraz innym cz∏onkom rady okr´gu. Upewnij

(Druga strona formularza)

• Cz´Êç, gdzie opisujesz bardziej

szczegó∏owe informacje na temat

osoby czy rodziny. Nie zamieszczaj

kwestii bardzo osobistych czy

negatywnych komentarzy.

• Cz´Êç, gdzie opisujesz wa˝ne

informacje, uzyskane podczas

nauczania. Mo˝esz wpisaç powsta∏e

wàtpliwoÊci, trudnoÊci w wype∏nieniu

zobowiàzaƒ oraz sukcesy zwiàzane

z czytaniem czy modlitwà. Mo˝esz

zaznaczyç, czy dana osoba chodzi do

koÊcio∏a i czy czyta Ksi´g´ Mormona.

• Cz´Êç, gdzie mo˝esz odnotowaç

dalsze wizyty kontrolne, jeÊli osoba

lub rodzina przesta∏a interesowaç si´

KoÊcio∏em.

Kiedy utworzony zostaje „Rejestr

nauczania”, powinien on pozostaç w

ksi´dze obszaru do czasu, a˝ osoba czy

rodzina stanie si´ w pe∏ni aktywna w

KoÊciele, przenosi si´ lub umiera.
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si´, ˝e informacje znajdujàce si´ na formularzach „Rejestr post´pów” sà kompletne,

dok∏adne i czytelne. Wówczas rada okr´gu b´dzie mia∏a do ciebie zaufanie.

Potencjalni zainteresowani: Formularz ten umo˝liwi ci prowadzenie zapisków na temat osób,

które potencjalnie mogà staç si´ zainteresowanymi.

Do formularza „Potencjalni zainteresowani” przepisz informacje, znajdujàce si´

w „Codziennym kalendarzu misjonarskim”, w cz´Êci zatytu∏owanej „Potencjalni

zainteresowani”. Wykorzystaj te informacje, by zaplanowaç kolejne wizyty, przejrzeç

z przywódcà misyjnym w okr´gu prac´ cz∏onków–misjonarzy oraz zaplanowaç inne

zaj´cia, które mogà pomóc ludziom, którzy zaczynajà interesowaç si´ przywróconà

ewangelià. Formularz ten s∏u˝y te˝ jako historyczny zapis dla misjonarzy, którzy w

przysz∏oÊci zostanà przydzieleni do twojego obszaru. Kiedy wiesz, ˝e zostaniesz

przeniesiony do innego obszaru, upewnij si´, ˝e skopiowa∏eÊ wszystkie informacje

ze swojego „Codziennego kalendarza misjonarskiego”.

 

• Status potencjalnego

zainteresowanego.

(Czy osoba zosta∏a

usuni´ta z listy zainte-

resowanych, czy jest

teraz nauczana lub czy

nale˝y skontaktowaç

si´ z nià póêniej?)

• Czy osoba ta zosta∏a

polecona przez kogoÊ

czy znaleziona przez

misjonarzy?

• Dzieƒ, kiedy skontak-

towano si´ z osobà.

• Wa˝ne komentarze.

Podsumowanie bie˝àcego sprawozdania:
Wykorzystuj to cotygodniowe sprawozda-

nie, by zebraç informacje na temat ka˝dego

z kluczowych wskaêników. Ka˝da para

misjonarska korzysta z „Podsumowania

bie˝àcego sprawozdania”, znajdujàcego

si´ na koƒcu ich „Codziennego kalendarza

misjonarskiego”, by przekazaç t´ informacj´

przywódcy dystryktu. Przywódca dystryktu

zapisuje nazwiska ka˝dej pary misjonarskiej

ze swojego dystryktu na „Podsumowaniu

bie˝àcego sprawozdania”, wraz z tygodnio-

wymi sumami ogólnymi dla ka˝dego z

kluczowych wskaêników. Nast´pnie, na

dole formularza, podlicza on sumy dla dys-

tryktu. Informacje przekazywane sà dalej.

Przywódcy dystryktów przekazujà sumy

z dystryktów swoim przywódcom stref.



Notatki

8 Wykorzystywanie czasu w màdry sposób

145

Przywódcy stref przekazujà sumy ze stref asystentom prezydenta. Asystenci prezydenta

przekazujà sumy z misji prezydentowi misji.

Codzienny kalendarz misjonarski: Narz´dzie to posiada nast´pujàce cz´Êci:

• SzeÊç tygodni z codziennymi harmonogramami; siódmy tydzieƒ jako wykaz.

• Strony przeznaczone na zapis celów na dany tydzieƒ.

• Podsumowanie wskazówek dotyczàcych planowania; lista wydarzeƒ, które prowadzà

do chrztu, konfirmacji i aktywnoÊci w KoÊciele; plany dotyczàce lekcji misjonarskich;

pomys∏y na znajdowanie osób, które mo˝na nauczaç oraz pytania wywiadu

poprzedzajàcego chrzest.

• Cz´Êç przeznaczona na informacje o kontaktach oraz na adresy i numery telefonów

zainteresowanych i cz∏onków.

• Podsumowanie bie˝àcego sprawozdania, w którym zapisuje si´ osiàgni´cia z danego

tygodnia.

Podczas cotygodniowych sesji planowania zapisuj swoje cotygodniowe cele w „Codzien-

nym kalendarzu misjonarskim” na stronie „Cele na tydzieƒ”, jak pokazano to poni˝ej.

• Cele na tydzieƒ dla ka˝dego

z kluczowych wskaêników.

• Rzeczywiste wyniki z tygodnia. Wyniki z ka˝dego

dnia znajdujà si´ w codziennym harmonogramie.

Sum´ z ka˝dego tygodnia przenosi si´ tutaj.

• Nazwiska osób, które prawdopodobnie mogà pomóc ci

w osiàgni´ciu celów (robiàcy post´py zainteresowani, nowi

zainteresowani). Wyznacz sobie jako cel to, co zgodnie z

twoimi oczekiwaniami stanie si´ z tymi ludêmi (b´dà chodziç

do koÊcio∏a, czytaç Ksi´g´ Mormona, ustalà daty chrztu itd.).

• Miejsce na zapisa-

nie innych celów

osobistych lub

ustanowionych z

kolegà/kole˝ankà.
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• Codzienny harmonogram, gdzie mo˝esz

zapisaç umówione nauczanie, spotkania i

szukanie zainteresowanych. Planuj w taki

sposób, by ka˝da godzina dnia wype∏niona

by∏a sensownymi zaj´ciami. Jest te˝ miejsce

na plan alternatywny.

• Miejsce do wypisania zadaƒ,

jakie musisz wykonaç (rozmowy

telefoniczne, osoby, z którymi

trzeba nawiàzaç kontakt,

przygotowanie do lekcji,

sprawdzenie zobowiàzaƒ itd.).

• Miejsce na zapisanie tego, co b´dziesz

studiowa∏ w ramach przygotowaƒ na

umówione nauczanie.

• Cele na dzieƒ i rzeczywiste

wyniki dla wybranych

wskaêników kluczowych.

Tygodniowe sprawozdanie misjonarza: To sprawozdanie

daje ci mo˝liwoÊç zdania bezpoÊredniej relacji

prezydentowi misji na temat twych wysi∏ków

zwiàzanych z g∏oszeniem oraz twych spraw

osobistych, które chcia∏byÊ opisaç. Kiedy piszesz

ten list, wyra˝aj si´ dok∏adnie i na temat, ale nie

uwa˝aj, ˝e musisz wykorzystaç ca∏à wolnà prze-

strzeƒ. Prezydent misji b´dzie jedynà osobà, która

przeczyta ten list, mo˝esz wi´c bez przeszkód i

otwarcie dzieliç si´ swoimi komentarzami.

Ka˝dego dnia, kiedy planujesz i g∏osisz ewangeli´, korzystaj z dziennego harmonogramu,

jak pokazano to poni˝ej:
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Jak wyznaczaç cele
Cele odzwierciedlajà pragnienia naszych

serc i naszà wizj´ tego, co mo˝emy osiàgnàç.

Dzi´ki celom i pragnieniom nasze plany

zmieniajà si´ w czyn. Wyznaczanie celów

i planowanie sà aktami wiary. Z modlitwà

wyznaczaj cele, które sà w harmonii z

przykazaniem Zbawiciela, by „[czyniç]

uczniami wszystkie narody, chrzczàc je

w imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego”

(Ew. Mateusza 28:19).

Wyznaczaj cele dla ka˝dego z kluczowych

wskaêników. Mo˝esz te˝ wyznaczaç cele

zwiàzane z twoim osobistym rozwojem. Czyƒ

wszystko, co w twojej mocy, by osiàgnàç cele,

uwzgl´dniajàc szacunek dla wolnej woli

innych ludzi. Ostatecznà miarà sukcesu jest nie

tyle osiàgni´cie celów, co s∏u˝ba, jakà pe∏nisz

i post´p, jaki robià inni. Cele sà Êrodkami,

które pomogà ci uczyniç wiele dobrego poÊród

dzieci Ojca Niebieskiego. Nie sà czymÊ, za co

mo˝na oczekiwaç uznania.

Starannie przemyÊlane cele wska˝à ci jasny

kierunek i pomogà wype∏niç dzieƒ zaj´ciami,

które pomogà ludziom wzmocniç ich wiar´

w Zbawiciela i czyniç post´py na drodze do

chrztu, konfirmacji i pe∏nej aktywnoÊci w KoÊciele. Cele, które rzucajà wyzwania, pomogà

ci skutecznie pracowaç i sprawià, ˝e b´dziesz wzrastaç. Podczas wyznaczania celów weê

pod uwag´ poni˝sze wskazówki:

• Post´puj zgodnie z podszeptami Ducha.

• Koncentruj si´ na kluczowych wskaênikach.

• Skoncentruj si´ ludziach. Mimo ˝e b´dziesz pos∏ugiwa∏ si´ liczbami, bàdê w stanie

podeprzeç te liczby nazwiskami ludzi tam, gdzie jest to mo˝liwe.

• Bàdê konkretny i bàdê realistà, ale wyznaczaj cele, które wp∏ynà na twój rozwój.

• Wyznaczaj cele tygodniowe i dzienne.

• Wyznaczaj cele studiowania osobistego i studiowania z kolegà/kole˝ankà, ∏àcznie ze

studiowaniem j´zyka, jeÊli uczysz si´ nowego j´zyka.

• Ka˝dego dnia, ka˝dego tygodnia i po ka˝dym szeÊciotygodniowym cyklu mierz swoje

post´py. Kiedy nie uda ci si´ osiàgnàç celu, oceƒ swoje wysi∏ki i znajdê sposób na jego

osiàgni´cie. JeÊli to konieczne, dostosuj swoje oczekiwania.

Po jakimÊ czasie twoi przywódcy mogà ustanowiç doskona∏e wzorce, których celem jest

rozszerzenie twej wizji i pog∏´bienie wiary. Wzorce dystryktu, strefy i misji pomogà

ci rozwijaç si´, skutecznie pracowaç i osiàgnàç wy˝szy poziom dzia∏ania. Nie sà one

przeznaczone do wykorzystywania jako przydzia∏y, które narzucajà konkretne cele tobie

i twojemu koledze/kole˝ance.

„Jestem g∏´boko przekonany,
˝e jeÊli nie wyznaczymy sobie
celów w naszym ˝yciu i nie
nauczymy si´, jak opanowaç

techniki ˝ycia, by osiàgnàç nasze
cele, mo˝emy do˝yç s´dziwego

wieku i spojrzeç wstecz na nasze
˝ycie tylko po to, by zobaczyç,
˝e wykorzystaliÊmy jedynie

niewielkà cz´Êç pe∏nego
potencja∏u. Kiedy dana osoba
opanuje zasady wyznaczania
celu, b´dzie wówczas zdolna
do wprowadzania wielkich
zmian, w wyniku których

osiàgnie w tym ˝yciu pe∏ni´”.

– STARSZY M. RUSSELL BALLARD
PRZEMÓWIENIE WYG¸OSZONE DO M¸ODYCH DOROS¸YCH NA

OBSZARZE SALT LAKE, 18 PAèDZ. 1981 R.
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Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Wyznaczajcie tygodniowe cele dla ka˝dego z kluczowych wskaêników. Przy ka˝dym celu zadajcie
sobie pytanie:

• Czy z liczbami wià˝à si´ nazwiska?

• Czy ten cel jest konkretny?

• Czy ten cel jest realny?

• Czy ten cel nas rozwinie?

• Czy jesteÊmy zaanga˝owani w realizacj´ tego celu?

Omówcie ka˝dy cel. JeÊli to konieczne, okreÊlcie, w jaki sposób mo˝na go skorygowaç i dlaczego.

Cotygodniowa sesja planowania
Kiedy ju˝ wyznaczycie cele, zdecydujcie, w jaki sposób je osiàgnàç. Ty i twój

kolega/kole˝anka powinniÊcie odbywaç cotygodniowe sesje planowania w dniu i w

czasie, który jest mniej produktywny dla g∏oszenia, jak np. czwartek czy piàtek rano.

Wasz prezydent misji wybierze dzieƒ i czas cotygodniowych sesji planowania. Takie

cotygodniowe planowanie mo˝e zabraç dwie do trzech godzin.

Wasza dyskusja powinna skupiç si´ na potrzebach ludzi i na tym, jak pomóc im w

robieniu post´pów. W czasie cotygodniowych sesji planowania, przejrzyjcie poprzednie

cele i wyznaczcie nowe, na nadchodzàcy tydzieƒ. Weêcie pod uwag´ ka˝dy aspekt

g∏oszenia.

Rekomendowanym czasem na cotygodniowe bie˝àce sprawozdanie jest niedzielny

wieczór. Sprawozdanie sporzàdzone w niedziel´ wieczorem zawiera najdok∏adniejszy

status misji, poniewa˝ wi´kszoÊç chrztów i konfirmacji ma miejsce w sobot´ lub niedziel´.

Poniewa˝ cotygodniowà sesj´ planowania prawdopodobnie odbywacie w dniu innym

ni˝ dzieƒ sk∏adania sprawozdaƒ, przy planowaniu uwzgl´dnijcie okres 10 dni. Na przyk∏ad,

jeÊli wasza cotygodniowa sesja planowania odbywa si´ w czwartek, przejrzyjcie post´p na

drodze do osiàgni´cia celu, jaki zrobiliÊcie przez kilka dni tego tygodnia i zaplanujcie, co

musicie zrobiç, by osiàgnàç te cele do niedzieli. Nast´pnie wyznaczcie cele i zróbcie plany

na nast´pny tydzieƒ, od poniedzia∏ku do niedzieli. W niedziel´ wieczorem podsumujecie

i zdacie sprawozdanie z osiàgni´ç ubieg∏ego tygodnia i b´dziecie mieç gotowy plan na

nadchodzàcy tydzieƒ. Poni˝szy opis mówi o tym, w jaki sposób wskazówki dotyczàce

planowania majà zastosowanie w przypadku cotygodniowej sesji planowania.

1. Módlcie si´ i starajcie si´ o natchnienie. Zanim rozpoczniecie, przygotujcie „Codzienny

kalendarz misjonarski” i ksi´g´ obszaru. Sesj´ planowania rozpocznijcie od modlitwy.

Kiedy omawiacie potrzeby ludzi i planujecie, w jaki sposób im s∏u˝yç i pomóc w

post´pie na drodze ewangelii, starajcie si´ o natchnienie. Módlcie si´ szczególnie za

swoich konkretnych zainteresowanych. Miejcie wiar´, by prosiç Ojca Niebieskiego, aby

pob∏ogos∏awi∏ ich odpowiedziami na modlitwy, pragnieniem chodzenia do koÊcio∏a itp.

2. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany dla zainteresowanych, którzy majà byç ochrzczeni i
konfirmowani w nadchodzàcym tygodniu. Przejrzycie „Rejestr nauczania” dla ka˝dej osoby,

która zobowiàza∏a si´ do przyj´cia chrztu lub konfirmacji w nadchodzàcym tygodniu.

Omówcie przygotowania, jakich musicie si´ podjàç, by przeprowadzony zosta∏ wywiad

poprzedzajàcy chrzest, by mia∏y miejsce uroczystoÊci chrztu oraz konfirmacje. Korzystajàc

z „Rejestru nauczania”, omówcie ka˝de zobowiàzanie, z którym te osoby mogà mieç
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problemy oraz sposób, w jaki mo˝ecie im pomóc. Zaplanujcie, ˝e codziennie b´dziecie z

nimi w kontakcie. Omówcie, w jaki sposób mo˝ecie pomóc przywódcy misyjnemu w okr´gu

uzgodniç z biskupem przeprowadzenie konfirmacji podczas spotkania sakramentalnego.

3. Wyznaczcie cele i uk∏adajcie plany dla zainteresowanych z ustalonà datà chrztu. Przejrzycie

„Rejestr nauczania” dla ka˝dej osoby, która b´dzie ochrzczona w nadchodzàcych

tygodniach. Porozmawiajcie o lekcjach, których musicie ich nauczaç. Zastanówcie si´, jak

mo˝ecie im pomóc w przygotowaniach do chrztu i konfirmacji. Przedyskutujcie przypadki

zainteresowanych, którzy nie zostali ochrzczeni w zaplanowanym przez nich czasie. Z

uwagà zastanówcie si´ nad ich potrzebami i przedyskutujcie je. Wyznaczcie nowe cele i

u∏ó˝cie plany, które pomogà im czyniç post´py, by w konkretnym dniu i godzinie mogli

zawrzeç przymierze chrztu i otrzymaç obrz´d konfirmacji. W „Rejestrze nauczania”

zaznaczcie o∏ówkiem zasady, jakich planujecie nauczaç oraz zobowiàzania, w których

wype∏nieniu pomo˝ecie im. OkreÊlcie, co mo˝ecie zrobiç, by pomóc im w przyj´ciu tych

lekcji i wype∏nieniu zobowiàzaƒ.

4. Wyznaczcie cele i uk∏adajcie plany, by pomóc
zainteresowanym w przyjÊciu na spotkanie sakra-
mentalne. Przejrzyjcie „Rejestry nauczania”

ka˝dego zainteresowanego i omówcie jego/jej

obecnoÊç na spotkaniu sakramentalnym. W

przypadku zainteresowanych, którzy regu-

larnie sà obecni na spotkaniu sakramentalnym,

omówcie, co powinniÊcie zrobiç, by pomóc

im w dalszym prze˝ywaniu duchowych i

wznios∏ych doÊwiadczeƒ. W przypadku tych,

którzy nigdy nie byli na spotkaniu sakramen-

talnym, byli tylko raz lub sà od czasu do

czasu, omówcie, co mo˝e powstrzymywaç

ich od przychodzenia. Na przyk∏ad, mo˝e

potrzebujà pomocy zwiàzanej z transportem,

mo˝e bojà si´ lub nie znajà nabo˝eƒstw przeprowadzanych przez Âwi´tych w Dniach

Ostatnich lub mo˝e majà negatywne doÊwiadczenia z przesz∏oÊci. Omówcie, co mo˝ecie

zrobiç, by pomóc im w pokonaniu tych przeszkód. Zaplanujcie cele zwiàzane z liczbà

zainteresowanych, których chcecie zobaczyç na spotkaniu sakramentalnym. Zaplanujcie,

kto zabierze tych ludzi do koÊcio∏a, kto ich powita i kto b´dzie z nimi siedzia∏ podczas

spotkania. Zaplanujcie skontaktowanie si´ z przywódcami kworum i organizacji pomoc-

niczych oraz nauczycielami odpowiedzialnymi za lekcje, na których b´dà zainteresowani.

Zaplanujcie powiadomienie o tym biskupa. W „Rejestrze post´pu” zapiszcie, w jaki sposób

pomóc mo˝e rada okr´gu. U∏ó˝cie plany dotyczàce tego, co musicie zrobiç ka˝dego dnia

tygodnia, by przygotowaç te osoby do przyjÊcia do koÊcio∏a.

5. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany zwiàzane z lekcjami dla zainteresowanych robiàcych post´py.
Przejrzyjcie „Rejestry nauczania” ka˝dego zainteresowanego robiàcego post´py, który

by∏ nauczany w obecnoÊci cz∏onka KoÊcio∏a. Porozmawiajcie o tym, jak, wed∏ug was,

przyj´li oni przes∏anie. Przejrzyjcie w „Rejestrze nauczania” zobowiàzania i wydarzenia,

z którymi majà problemy. Omówcie, w jaki sposób pomóc cz∏onkom okr´gu i radzie

okr´gu, by nadal zainteresowani byli post´pem tych osób. Wyznaczcie cele zwiàzane z

nauczanà lekcjà, zobowiàzania, które pomo˝ecie im wype∏niç, szczególnie te dotyczàce

obecnoÊci w koÊciele oraz wa˝ne doÊwiadczenia, które dzi´ki wam mogà oni prze˝yç w

ciàgu nast´pnych kilku tygodni.
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Przejrzyjcie „Rejestry nauczania” ka˝dego zainteresowanego robiàcego post´py, który

nie by∏ nauczany w obecnoÊci cz∏onka KoÊcio∏a. Takimi zainteresowanymi mogà byç

ludzie, których znaleêliÊcie dzi´ki w∏asnym wysi∏kom. Przedyskutujcie, który przywódca

kap∏aƒstwa lub organizacji pomocniczej móg∏by si´ z nimi zaprzyjaêniç. Przejrzyjcie lekcje,

jakich b´dziecie nauczaç oraz zobowiàzania, które pomo˝ecie im wype∏niç. Wyznaczcie

cele, jakie majà spe∏niç nauczane lekcje, sposób, w jaki zaanga˝ujecie cz∏onków i pomo˝ecie

zainteresowanym w przyjÊciu na spotkanie sakramentalne. Zapiszcie te cele w „Rejestrze

nauczania” i zróbcie konieczne plany.

6. Wyznaczcie cele i u∏ó˝cie plany zwiàzane z lekcjami dla wszystkich innych zainteresowanych.
Przejrzyjcie „Rejestry nauczania” ka˝dego zainteresowanego, który nie robi post´pów.

Omówcie, dlaczego ˝aden z tych zainteresowanych nie wype∏nia zobowiàzaƒ. Omówcie,

w jaki sposób zaanga˝ujecie przywódców kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych w

przyj´cie do wspólnoty tych zainteresowanych. Omówcie wi´kszoÊç z propozycji

znajdujàcych si´ w punkcie 5. Wyznaczajcie cele i plany, by pomóc tym ludziom robiç

post´py. Zapiszcie te cele w „Rejestrze nauczania”.

7. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany, by skontaktowaç si´ i nauczaç osoby, których dane
otrzymaliÊcie od cz∏onków, zainteresowanych, osób nie b´dàcych cz∏onkami oraz z siedziby g∏ównej
KoÊcio∏a. Przejrzyjcie formularze „Potencjalni zainteresowani”. Przejrzycie wszystkie dane

o potencjalnych zainteresowanych, jakie otrzymaliÊcie. Przejrzycie dane o potencjalnych

zainteresowanych, z którymi jeszcze si´ nie skontaktowaliÊcie. Wyznaczcie cele i plany,

by w ciàgu tygodnia skontaktowaç si´ z mo˝liwie jak najwi´kszà liczbà potencjalnych

zainteresowanych. Najlepiej ze wszystkimi. Z osobami, których dane uzyskaliÊcie z

siedziby g∏ównej KoÊcio∏a, powinniÊcie skontaktowaç si´ z ciàgu 24 godzin, jeÊli to mo˝liwe.

Omówcie, jak moglibyÊcie dotrzeç do ka˝dej osoby czy rodziny i jakiego przes∏ania

ich nauczaç. JeÊli dane pochodzà z siedziby g∏ównej KoÊcio∏a, omówcie, w jaki sposób

b´dziecie nauczaç przes∏ania ewangelii, wykorzystujàc film wideo, ksià˝k´ lub inne

materia∏y, jakie zamówi∏y te osoby. Upewnijcie si´, ˝e macie pozycj´, o którà prosili. JeÊli

to w∏aÊciwe, skontaktujcie si´ telefonicznie z poleconà osobà i umówcie si´ na spotkanie.

Omówcie, w jaki sposób powinniÊcie zaaran˝owaç nast´pne spotkanie.

8. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany, by otrzymaç wi´cej danych od cz∏onków, zainteresowanych
i osób nie b´dàcych cz∏onkami. Z modlitwà wybierzcie innych cz∏onków i zainteresowanych,

których mo˝ecie odwiedziç. Zaplanujcie, jak pomo˝ecie im zaprosiç ich przyjació∏ i

cz∏onków rodziny, by dowiedzieli si´ o przywróconej ewangelii. Omówcie, w jaki sposób

zaprosicie ich do udzia∏u w pracy misjonarskiej. Zaplanujcie spotkania i poczyƒcie

konieczne plany.

9. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany zwiàzane z lekcjami dla ostatnio nawróconych i mniej
aktywnych cz∏onków. Przejrzyjcie „Rejestry nauczania” ka˝dego ostatnio nawróconego i

mniej aktywnego cz∏onka, którego nauczacie. Wyznaczajcie cele i plany zwiàzane z

lekcjami, które przeprowadzicie. OkreÊlcie, w jaki sposób pomo˝ecie tym ludziom w

przychodzeniu na spotkania sakramentalne i wype∏nieniu innych zobowiàzaƒ.

10. Wyznaczajcie cele i uk∏adajcie plany, by znaleêç nowych zainteresowanych. Przejrzyjcie opisy

swoich wysi∏ków z ubieg∏ego tygodnia w celu znalezienia nowych zainteresowanych

dzi´ki danym o potencjalnych zainteresowanych, dzi´ki s∏u˝bie i w∏asnemu poszukiwaniu

ich. Zajrzyjcie do informacji w cz´Êci ksi´gi obszaru, która zatytu∏owana jest „Potencjalni

zainteresowani”. Omówcie, dlaczego jedne osoby sta∏y si´ nowymi zainteresowanymi, a

inne nie. Wyznaczcie cele dotyczàce tego, ilu zainteresowanych znajdziecie w przysz∏ym
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tygodniu. Zidentyfikujcie tych, którzy prawdopodobnie stanà si´ zainteresowanymi.

Znajdêcie te˝ cz∏onków i rodziny, z których tylko cz´Êç nale˝y do KoÊcio∏a, a których

chcielibyÊcie odwiedziç, polecone osoby, które mo˝na odwiedziç, a tak˝e znajdêcie

mo˝liwoÊci s∏u˝by. Zaplanujcie, które narz´dzie wykorzystacie do szukania ludzi, jak np.

kartki–ulotki, kasety wideo, DVD, pisma Êwi´te czy broszurki. Przedyskutujcie te˝, gdzie

pójdziecie, by nawiàzaç kontakt z ludêmi, ilu ludzi poznacie ka˝dego dnia, ilu zaintereso-

wanych poprosicie o dane o potencjalnych zainteresowanych, ilu by∏ych zainteresowanych

odwiedzicie, w jaki sposób pomóc mo˝e wam rada okr´gu itd. Zróbcie konkretne plany

na ka˝dy nast´pny dzieƒ. Pozosta∏y czas wype∏nijcie szukaniem mo˝liwoÊci, które pomogà

wam w osiàgni´ciu celu. Wyznaczcie cele i zaplanujcie porozmawianie z tyloma ludêmi,

ilu Pan postawi na waszej drodze. Zawsze starajcie si´ znaleêç ludzi do nauczania.

11. Zaplanujcie, w jaki sposób wspó∏pracowaç z radà okr´gu. Biskup sprawuje w∏adz´

przewodniczàcà. Szanujcie jego upowa˝nienie i miejcie na nie wzglàd. Pod jego kierunkiem

przeglàdajcie „Rejestr post´pów”, wykorzystywany podczas wczeÊniejszego spotkania

koordynujàcego misjonarzy lub podczas rady okr´gu. Omówcie zadania, jakie otrzymaliÊcie

od biskupa lub przywódcy misyjnego w okr´gu oraz zdajcie sprawozdanie z waszych

osiàgni´ç. Omówcie, w jaki sposób zaanga˝owaç innych, którzy mogà pomóc, jak np.

przywódc´ misyjnego w okr´gu, przywódców kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych

oraz innych cz∏onków. Starannie przygotujcie „Rejestr post´pów” na nadchodzàce spotkanie

rady okr´gu, spotkanie komitetu wykonawczego kap∏aƒstwa oraz spotkanie koordynujàce

misjonarzy. Upewnijcie si´, ˝e spisany jest starannie i czytelnie. Wyznaczcie cele i u∏ó˝cie

plany, by harmonijnie wspó∏pracowaç z przywódcami okr´gu. Kiedy jest to mo˝liwe,

róbcie kopie „Rejestru post´pów” dla przywódców okr´gu, którzy sà obecni.

12. Wpisujcie do harmonogramu spotkania, które odbywajà si´ regularnie. W swoich „Codziennych

kalendarzach misjonarskich” wpiszcie spotkania, które odbywajà si´ regularnie, takie

jak spotkania dystryktu, konferencje strefy, wywiady i spotkania koÊcielne. Omówcie

zadania, jakie musicie wykonaç przed ka˝dym z tych spotkaƒ i wpiszcie je do rubryki

„Notatki/rzeczy do zrobienia”.

13. Przeprowadêcie ocen´ siebie jako pary misjonarskiej. Pod koniec ka˝dej cotygodniowej sesji

planowania podziel si´ ze swoim kolegà/kole˝ankà w∏aÊciwymi celami i poproÊ go/jà

o pomoc w osiàgni´ciu ich. Przedyskutujcie mocne strony waszych relacji. Omówcie

wszelkie wyzwania, które mogà odciàgaç waszà par´ od pracy w jednoÊci czy od bycia

pos∏usznym. Rozwià˝cie konflikty. Powiedz swojemu koledze/kole˝ance, jakie zalety w

nim/niej dostrzegasz. PoproÊ o sugestie na temat tego, w jaki sposób mo˝esz si´ doskonaliç.

JeÊli jest to potrzebne, postawcie sobie za cel popraw´ waszych relacji. Zakoƒczcie

planowanie modlitwà.

Codzienne sesje planowania
Pod koniec ka˝dego dnia przeprowadzajcie sesje planowania. JeÊli nauczacie lekcji,

mo˝ecie byç poza domem do 21:30. W innym przypadku powróçcie do swego mieszkania

przed 21:00 i od 21:00 do 21:30 zajmijcie si´ codziennà sesjà planowania. (Prezydenci misji

mogà wed∏ug w∏asnego uznania dostosowaç ten plan do lokalnych warunków). Podczas

codziennych sesji planowania zastosujcie te same zasady i wskazówki co do sesji

tygodniowych — ale w prostszej formie. Bàdêcie w nastawieniu modlitewnym, kiedy

omawiacie lekcje lub tematy, które mo˝ecie przestudiowaç w czasie osobistego studiowania

lub studiowania z kolegà/kole˝ankà i które pomogà wam w tworzeniu planu. Zapiszcie

te tematy w codziennym harmonogramie, w miejscu do tego przeznaczonym.
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Przejrzyjcie codzienny harmonogram. Na ka˝dà godzin´ dnia zaplanujcie jakieÊ sensowne

zaj´cie. W niedziel´, w czasie wieczornej sesji planowania, podsumujcie i przygotujcie

cotygodniowe „Podsumowanie bie˝àcego sprawozdania”, napiszcie cotygodniowy list

do prezydenta misji i okreÊlcie cele na nadchodzàcy tydzieƒ.

Zanim nast´pnego dnia opuÊcicie mieszkanie, przejrzyjcie cele, plany i harmonogram.

JeÊli zachodzi taka potrzeba, nanieÊcie poprawki. Zawsze módlcie si´ przed wyjÊciem z

mieszkania. Mo˝ecie okreÊliç, na ile skuteczne sà wasze codzienne plany, kiedy nie musicie

pytaç kolegi/kole˝anki: „Co teraz powinienem robiç?”

OdpowiedzialnoÊç
Zasada odpowiedzialnoÊci jest w wiecznym planie

Boga czymÊ najbardziej istotnym. W czasie sàdu

ostatecznego wszyscy staniemy przed Panem i zdamy

sprawozdanie z tego, co zrobiliÊmy, dzia∏ajàc w takich

warunkach, jakie On nam da∏ (zob. Alma 5:15–19;

NiP 137:9). Podczas misji wiele mo˝esz nauczyç si´

na temat odpowiedzialnoÊci, co b´dzie procentowa∏o

w twym dalszym ˝yciu. Zasada odpowiedzialnoÊci

pob∏ogos∏awi ci´, jeÊli:

• Podejdziesz do wyznaczania celów i planowania

z nastawieniem, ˝e  zdasz sprawozdanie ze

swoich wysi∏ków przywódcom misyjnym i

Panu powiesz o tym w modlitwie.

• Poczujesz si´ osobiÊcie odpowiedzialny za Êwi´te zaufanie, jakim obdarzy∏ ci´ Pan.

• Wyznaczaç b´dziesz znamienne cele.

• Zdecydujesz, ˝e przejmiesz inicjatyw´ w rozliczaniu si´ z pracy przed Panem i

przywódcami misyjnymi. Nie czekaj, a˝ ktoÊ ci´ poprosi. Nie oczekuj, ˝e inni b´dà

cz´sto kontaktowaç si´ z tobà, celem uzyskania informacji. Miej pragnienie zdania

sprawozdania ze swej pracy.

• Weê na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç za swojà prac´. Nigdy nie obwiniaj innych osób

za trudne warunki czy brak post´pu.

• Staraj si´ uczyç od swoich przywódców i proÊ ich, by sugerowali, w jaki sposób mo˝esz

si´ doskonaliç.

• Miej motywacj´, by czyniç wszystko, co w twojej mocy.

Rozliczenie si´ nie pojawia si´ jedynie pod koniec twojej misji. Jest to zasada, która

wp∏ywa na to, jak rozpoczynasz, jak myÊlisz i co czujesz w kwestii odpowiedzialnoÊci,

jakà powierzy∏ ci Pan, jaki jest twój stosunek do pracy i jak poradzisz sobie z wytrwaniem

do koƒca. Stosunek, jaki masz wobec doÊwiadczeƒ misyjnych, odzwierciedla twà mi∏oÊç

do Ojca Niebieskiego i Jego Syna oraz twój szacunek dla kap∏aƒstwa.

Kiedy modlisz si´ na osobnoÊci i ze swoim kolegà/kole˝ankà, szukaj natchnienia na

temat tego, co powinieneÊ robiç ka˝dego dnia. Kiedy post´pujesz wed∏ug planu, módl si´

i proÊ Pana o przewodnictwo. Przez ca∏y dzieƒ noÊ w sercu modlitw´, aby Duch pomóg∏

ci wiedzieç, gdzie iÊç, co robiç i co powiedzieç. Zadaj siebie pytanie: „Co wi´cej mog´

zrobiç?” W modlitwie pod koniec dnia zdaj sprawozdanie ze swej pracy.

„Tam, gdzie mierzy si´
dokonania, doskonali si´
je. Tam, gdzie mierzy si´
dokonania i zdaje z nich
sprawozdanie, poziom
doskonalenia wzrasta”.

– STARSZY THOMAS S. MONSON
„THOU ART A TEACHER COME FROM GOD”,

IMPROVEMENT ERA, GRUDZ. 1970, 101
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Ka˝dego tygodnia b´dziesz zdawa∏ sprawozdanie swoim przywódcom misyjnym,

u˝ywajàc „Podsumowania bie˝àcego sprawozdania”. JeÊli jesteÊ przywódcà misyjnym,

otrzymasz te informacje od innych misjonarzy. Oka˝ zainteresowanie ich ˝yciem i ˝yciem

tych, których nauczajà — nie tylko poprzez liczby. Nie wykorzystuj tego narz´dzia czy

informacji, jakie otrzymujesz, do kontrolowania czy manipulowania. Otrzymane dzi´ki

temu narz´dziu informacje dadzà ci mo˝liwoÊç pochwalenia misjonarzy za ich oddanie

oraz dostrze˝enia okazji do przysz∏ego szkolenia.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy byç odpowiedzialnym?
NiP 58:26–33 NiP 101:78 Ks. Ezechiela 33:1–6

Dlaczego wolna wola jest wa˝na w przypadku odpowiedzialnoÊci?
2 Nefi 2:26–29 Helaman 14:30–31

W jaki sposób misjonarz i przywódca misyjny powinni wspó∏pracowaç ze sobà?
NiP 38:23–25 List do Hebrajczyków 13:17–18

Zapami´taj

• Skoncentruj swoje wysi∏ki na celu.

• Wyznaczaj cele zgodnie z kluczowymi wskaênikami.

• Módl si´ z ca∏ej mocy nad swoimi celami i planami.

• Korzystaj z ksi´gi obszaru i „Codziennego kalendarza misjonarskiego”, by pomóc ludziom
rozwinàç wiar´, odpokutowaç, zostaç ochrzczonym, przyjàç dar Ducha Âwi´tego i wytrwaç
do koƒca.

• Przy ka˝dym kluczowym wskaêniku ustanawiaj cele, które pomogà ci si´gaç dalej, wykazaç
si´ wiarà i skutecznie pracowaç.

• Przeprowadzaj cotygodniowe i codzienne sesje planowania, które skupià si´ na pomaganiu
innym w robieniu post´pów na drodze ewangelii.

• Zdawaj sprawozdanie ze swoich wysi∏ków Panu i przywódcom misyjnym.



Osobiste studiowanie
• W dzienniku do studiowania zapisz jednozdaniowe odpowiedzi na ka˝de z pytaƒ,

znajdujàcych si´ w cz´Êci „Rozwa˝”.

• Przez kilka chwil pomyÊl nad ostatnim dniem swojej misji. Kiedy ten dzieƒ nadejdzie:

– Co chcia∏byÊ powiedzieç na temat tego, czego dokona∏eÊ jako misjonarz?

– Co chcia∏byÊ, by si´ sta∏o?

– Jakie zasz∏y w tobie zmiany, które chcia∏byÊ, by inni dostrzegli?

W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na ka˝de z tych pytaƒ. OkreÊl,
co teraz musisz zrobiç, by zrealizowaç te cele. Zapisz plany, które przychodzà
ci na myÊl.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Korzystajàc z ksi´gi obszaru, odpowiedzcie na poni˝sze pytania:

– Czy wszystkie zapiski sporzàdzane sà na bie˝àco, sà dok∏adne i ∏atwe do
odczytania?

– Czy misjonarz, który jest nowy na danym obszarze, b´dzie w stanie przejrzeç
ksi´g´ obszaru i dowiedzieç si´, na jakim etapie post´pu duchowego znajdujà
si´ ludzie oraz co jeszcze nale˝y zrobiç, by im pomóc?

– Czy misjonarz, który jest nowy na danym obszarze, b´dzie móg∏ skorzystaç
z waszej pracy, by znaleêç nowych zainteresowanych?

– Wyobraêcie sobie, ˝e przedstawiacie Panu ksi´g´ obszaru, kiedy zdajecie
sprawozdanie z tego, jak troszczyliÊcie si´ o ludzi na swoim terenie. Czy Pan
by∏by zadowolony z waszych wysi∏ków?

• Omówcie przyk∏ad jednego z waszych nowych zainteresowanych. W „Codziennym
kalendarzu misjonarskim” znajdêcie stron´ zatytu∏owanà „Zdarzenia, które prowadzà
do chrztu, konfirmacji i aktywnoÊci w KoÊciele”. Wybierzcie jedno zdarzenie i
przygotujcie list´ tego, co musicie zrobiç, by mia∏o ono miejsce. Omówcie, w jaki
sposób moglibyÊcie zaplanowaç te zadania, by wydarzenie to mia∏o miejsce jak
najszybciej.

• Omów poni˝szà analogi´ ze swoim kolegà/kole˝ankà. Oceƒcie, jak d∏ugo w ciàgu
ka˝dego dnia twoja „w´dka” jest w wodzie.

„Nikt z nas nie powinien byç podobny do w´dkarza, który uwa˝a, ˝e ∏owi∏ ryby
przez ca∏y dzieƒ, skoro w rzeczywistoÊci wi´kszoÊç czasu sp´dzi∏ na wchodzeniu
i wychodzeniu z wody, jedzeniu prowiantu i zmaganiu si´ ze sprz´tem. Sukces
w´dkarski zale˝y od tego, jak d∏ugo w´dka by∏a w wodzie, a nie od tego, jak
d∏ugo jest si´ poza domem. Niektórzy w´dkarze sà poza domem przez dwanaÊcie
godzin, a ich w´dka jest w wodzie przez dziesi´ç godzin. Inni sà poza domem
przez dwanaÊcie godzin, a ich w´dka jest w wodzie jedynie przez dwie godziny.
Ci mogà zastanawiaç si´, dlaczego nie odnoszà takich samych sukcesów jak inni.

Ta sama zasada odnosi si´ do misjonarzy, których Nauczyciel nazwa∏ ‚rybakami
ludzi’. W´dka misjonarska powinna byç w wodzie ju˝ w chwili, gdy on czy ona
opuszcza swoje mieszkanie” (Dallin H. Oaks, seminarium dla nowych prezydentów
misji, 20 czerw. 2000).

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Przeczytaj misjonarzom jednà z poni˝szych sytuacji. Niech misjonarze omówià

w ma∏ych grupach cele i plany, które pomogà ludziom z tych przyk∏adów robiç
post´py na drodze do chrztu i konfirmacji. Niech ka˝da grupa podzieli si´ swoimi
pomys∏ami.

Sytuacja pierwsza: Spotka∏eÊ Kub´ i Beat´, kiedy pracowali w kuchni, wydajàcej
posi∏ki dla biednych i bezdomnych. Przeprowadzi∏eÊ z nimi jednà lekcj´, a teraz chcà
dowiedzieç si´ wi´cej. Nie znajà ˝adnego cz∏onka KoÊcio∏a. Beata jest chrzeÊcijankà,
a Kuba nie wyznaje ˝adnej konkretnej religii. Nie sà ma∏˝eƒstwem, ale mieszkajà
ze sobà. Kuba pracuje od 16:00 do 24:00. Beata pracuje w ciàgu dnia.

Sytuacja druga: Ze Stefanem przeprowadzono wszystkie lekcje i chodzi on do
koÊcio∏a przynajmniej dwa razy w miesiàcu. Wierzy, ˝e Józef Smith jest prorokiem
Boga i ˝e Ksi´ga Mormona zawiera prawd´. Cz∏onkowie jego rodziny to pobo˝ni
katolicy i nie akceptujà jego spotkaƒ z misjonarzami.

Sytuacja trzecia: Jola jest studentkà college’u. Ma przyjaciela, który jest cz∏onkiem
KoÊcio∏a. Poprosi∏ on jà, by spotka∏a si´ z wami. PrzeprowadziliÊcie z nià dwie
lekcje. Na obu lekcjach obecny by∏ ten przyjaciel. Jeszcze nie by∏a w koÊciele i
ma du˝o pracy zwiàzanej z odrabianiem prac domowych, co utrudnia jej czytanie
Ksi´gi Mormona.

• PoproÊ misjonarzy, by podzielili si´ doÊwiadczeniami, kiedy dzi´ki ustanawianiu
celów i robieniu planów mogli pomóc ludziom:

– Rozwinàç wi´kszà wiar´ w Zbawiciela.

– Odpokutowaç i dokonaç zmian, które zbli˝y∏y ich do Boga.

– Przyjàç przymierze chrztu i konfirmacji.

– Powróciç do KoÊcio∏a i odnowiç przymierza chrztu.

• Podziel misjonarzy na trzy grupy. WyjaÊnij, ˝e ka˝da grupa otrzyma wa˝ne zadanie.
Nast´pnie przydziel im poni˝sze zadania:

– Otwarcie nowego obszaru nawracania.

– Przygotowanie sesji szkoleniowej podczas konferencji strefy na temat
przedstawienia zainteresowanym Ksi´gi Mormona.

– Wprowadzenie rodziny zainteresowanego do okr´gu. W rodzinie jest trójka dzieci:
oÊmioletnia dziewczynka, dwunastoletnia dziewczynka i szesnastoletni ch∏opiec.

Powiedz misjonarzom, ˝e majà osiem minut na przygotowanie planu. Jeden z
misjonarzy powinien zapisywaç plan, ∏àcznie z codziennymi zaj´ciami.

Niech ka˝da grupa przedstawi swój plan. Po ka˝dej prezentacji zapytaj:

– Co misjonarze powinni wiedzieç w ka˝dej z tych sytuacji?

– Jakie mogà byç skutki tego, ˝e nie zaplanowaliÊcie znaczàcych zaj´ç albo
w ogóle nic nie zaplanowaliÊcie?

Po wszystkich prezentacjach zapytaj:

– W jaki sposób planowanie i ustanawianie celów jest wyrazem mi∏oÊci,
wyrazem wiary?

8 Wykorzystywanie czasu w màdry sposób
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Prezydent misji
• PoproÊ misjonarzy, aby na konferencj´ strefy lub na wywiady przynieÊli ze sobà

ksi´gi obszaru. Poza samodzielnym przejrzeniem ksiàg obszaru, zastanów si´ nad
tym, by poprosiç o przejrzenie tej ksi´gi przywódców misyjnych lub swojà ˝on´.

• Od czasu do czasu przyglàdaj si´ cotygodniowym lub codziennym misjonarskim
sesjom planowania.

• Od czasu do czasu przeprowadzaj wywiady w mieszkaniach misjonarzy. Kiedy tak
si´ stanie, poproÊ swojà ˝on´ lub asystentów, by przejrzeli misjonarskie ksi´gi
obszaru i codzienne kalendarze.

• Cz´sto przeglàdaj „Codzienne kalendarze misjonarskie”.

• Od czasu do czasu bierz udzia∏ w spotkaniach rady okr´gu.

8 Wykorzystywanie czasu w màdry sposób
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Notatki
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W jaki sposób
mam odnajdywaç
ludzi, aby nauczaç ich?

Rozwa˝

• Co to znaczy „[znaleêç] tych, co was przyjmà” (NiP 42:8)?

• Jak mam rozwijaç w sobie wiar´, by znaleêç ludzi do nauczania?

• Dlaczego powinienem anga˝owaç cz∏onków w szukanie zainteresowanych?

• Jaka jest rola mediów oraz danych o potencjalnych zainteresowanych z siedziby g∏ównej
KoÊcio∏a?

• Jaki jest zwiàzek pomi´dzy odnajdywaniem a nauczaniem?

• Jaka jest rola s∏u˝by w odnajdywaniu ludzi, aby nauczaç ich?

• Jakich pomys∏ów dotyczàcych odnajdywania ludzi, których móg∏bym nauczaç, jeszcze nie
wypróbowa∏em?

Rozwijanie w sobie wiary, by znajdywaç ludzi

Doktryny i zasady zawarte w tym rozdziale wzmocnià twà wiar´ w to, ˝e Pan

przygotowuje ludzi na przyj´cie ciebie i przywróconej ewangelii. Zaprowadzi ci´

do nich lub doprowadzi ich do ciebie. Odnajdywanie ludzi wyglàda ró˝nie w ró˝nych

cz´Êciach Êwiata. Misjonarze i prezydenci misji muszà dostosowaç si´ do warunków,

jednak˝e pomimo ró˝nic zasady odnajdywania sà uniwersalne.

Rodzina Bo˝a. Wszyscy ludzie na Ziemi byli w ˝yciu przedziemskim cz∏onkami rodziny

Bo˝ej (zob. Dzieje Apostolskie 17:26–29; List do Hebrajczyków 12:9). W tym ˝yciu jesteÊmy

cz´Êcià rodziny Bo˝ej i mo˝emy cieszyç si´ jeszcze wi´kszymi b∏ogos∏awieƒstwami jako

cz∏onkowie Jego rodziny w ˝yciu przysz∏ym. Wszyscy jesteÊmy braçmi i siostrami w

rodzinie Boga. Wiedza ta daje nam poczucie to˝samoÊci i przynale˝noÊci. Daje nam powód,

byÊmy mieli nadziej´ na ˝ycie wieczne w obecnoÊci Boga. Rozumiemy te podstawowe
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prawdy dzi´ki Przywróceniu. Nauczanie twoich braci i sióstr przywróconych prawd jest

twoim obowiàzkiem i b∏ogos∏awieƒstwem. Mo˝esz modliç si´ jak Alma, kiedy stara∏ si´

pomóc Zoramitom, którzy popadli w odst´pstwo: „Pob∏ogos∏aw nam, Panie, aby si´ nam

powiod∏o, abyÊmy mogli przyprowadziç ich z powrotem do Ciebie dzi´ki Chrystusowi.

Ich dusze sà cenne [...]. Daj nam wi´c, Panie, moc i màdroÊç, abyÊmy mogli odzyskaç

tych naszych braci dla Ciebie” (Alma 31:34–35).

„Znajdêcie tych, co was przyjmà”. Macie budowaç KoÊció∏, „[znajdujàc] tych, co was przyjmà”

(NiP 42:8). Tacy ludzie rozpoznajà w was s∏ugi Pana. B´dà gotowi post´powaç zgodnie

z waszym przes∏aniem. Wielu z tych ludzi to ci, „którzy sà powstrzymywani od prawdy,

tylko dlatego, ˝e nie wiedzà, gdzie jà znaleêç” (NiP 123:12).

Zazwyczaj nie wiesz, kim sà ci ludzie. Byç mo˝e od razu nie rozpoznajà w was s∏ug

Pana. Mogà nie rozumieç, ˝e wi´kszy pokój, kierownictwo i cel w tym ˝yciu pojawià si´

dzi´ki przywróconej ewangelii, a nie — z innego êród∏a. Cz´sto nie zdajà sobie sprawy

z tego, ˝e szukali przywróconej ewangelii, a˝ jà znajdà. Na przyk∏ad, pewien nawrócony

powiedzia∏: „Kiedy us∏ysza∏em o ewangelii, wype∏ni∏a ona luk´ w mym sercu, o istnieniu

której nawet nie wiedzia∏em”. Inny powiedzia∏: „Zakoƒczy∏em poszukiwania, choç nie

wiedzia∏em, ˝e czegoÊ szuka∏em”.

Kiedykolwiek masz za zadanie s∏u˝yç, pami´taj, ˝e Pan „[dopuÊci∏], abyÊcie przyszli

na to miejsce; bowiem [uzna∏] to za konieczne dla zbawienia dusz”. Pracuj skutecznie, by

„[wznieÊç] g∏osy do tego ludu; [g∏osiç] myÊli, jakie umieszcz´ w sercach waszych, i nie

pomieszacie si´ wobec ludzi”. JeÊli tak uczynisz, otrzymasz obietnic´, ˝e „b´dzie [ci] dane

w samej godzinie, w samej chwili, co [masz] powiedzieç” (NiP 100:4–6). Odnajdywanie z

Duchem jest tak samo wa˝ne, jak nauczanie z Duchem. JeÊli podczas nauczania b´dziesz

prowadzony przez Ducha, twe usi∏owania zwiàzane z odnajdywaniem ludzi odniosà

wi´kszy skutek. Miej wiar´, ˝e b´dziesz wiedzia∏, czego nauczaç i co zrobiç, by znaleêç

tych, którzy ci´ przyjmà.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Wielu z cz∏onków, jakich odwiedzicie, to nawróceni na KoÊció∏. Znajdêcie czas na to, by zapytaç
ich, jak nawiàzali kontakt z KoÊcio∏em i po czym poznali, ˝e misjonarze nauczali ich prawdy.
Podsumujcie ich doÊwiadczenia w dzienniku do studiowania.

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób dzieci Boga sà przygotowywane i naprowadzane na przywróconà ewangeli´?
Alma 13:24 NiP 29:7 NiP 84:45–47, 88
Alma 16:16–17 NiP 33:6 NiP 136:32–33

Rozmawiajcie z ka˝dà osobà
Kiedy Prorok Józef Smith podró˝owa∏ z grupà misjonarzy po rzece Missouri, Pan

objawi∏: „Nie ma potrzeby, by [...] [moi starsi] bystro [podró˝owali] [...], podczas gdy

po obu stronach mieszkaƒcy ginà w niewierze” (NiP 61:3). Kiedy szybko przechodzisz

od jednych zaj´ç do drugich, módl si´ o umiej´tnoÊç dostrze˝enia niezaplanowanych

mo˝liwoÊci s∏u˝enia i nauczania tych, którzy byç mo˝e „ginà w niewierze”. Módl si´ o

duchowà wra˝liwoÊç na rozpoznanie mo˝liwoÊci. Oka˝e si´, ˝e Bóg postawi na twej drodze

Swoje dzieci, które sà przygotowane na przyj´cie przywróconej ewangelii.
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W pracy misjonarskiej nie stanie si´ nic a˝

do chwili, gdy znajdziesz kogoÊ, kogo mo˝esz

nauczaç. Ka˝dego dnia rozmawiaj z tyloma

ludêmi, z iloma tylko mo˝esz. To normalne,

˝e mo˝na mieç obawy co do rozmawiania z

ludêmi, ale mo˝esz modliç si´ o wiar´ i si∏´, by

mieç wi´cej Êmia∏oÊci w g∏oszeniu przywróconej

ewangelii. Kiedy b´dziesz próbowa∏ rozmawiaç

z ka˝dym, kogo spotkasz, spróbuj zastosowaç

poni˝sze pomys∏y:

• Rozmawiaj z ludêmi o ich rodzinie. Pomó˝

im dostrzec, w jaki sposób przywrócona

ewangelia mo˝e b∏ogos∏awiç ich rodziny.

• Szukaj rzeczy, które o czymÊ mówià — takich jak sprz´ty w domu lub wyglàd podwórka,

nadruki na ubraniach, zwróç uwag´ na dzieci — to pomo˝e ci zdecydowaç, w jaki

sposób rozpoczàç rozmow´.

• Pilnie s∏uchaj tego, co mówià do ciebie ludzie.

• Bàdê ciep∏y, przyjacielski i radosny. Zaproponuj pomoc.

• Ufaj, ˝e Duch wska˝e ci w sercu i w umyÊle to, czego masz nauczaç.

• Zapraszaj ka˝dego, by dowiedzia∏ si´ o przywróconej ewangelii.

• Wr´czaj kartki–ulotki.

• Pytaj o nazwiska znajomych osób, które mog∏yby zainteresowaç si´ waszym przes∏aniem.

Kiedy b´dziesz czytaç poni˝szà prawdziwà histori´, zauwa˝, w jaki sposób m´˝czyzna

by∏ przygotowany na przyj´cie misjonarzy i jak misjonarze wykorzystali niezaplanowanà

mo˝liwoÊç nauczania go ewangelii.

Gdy by∏em dzieckiem, nigdy nie mówiono mi, bym czyta∏ Bibli´. W niedziele chodzi∏em do koÊcio∏a,
ale nic z siebie nie dawa∏em i nic w zamian nie otrzymywa∏em. Pozby∏em si´ z∏udzeƒ, co do mojej religii.
[...] Szuka∏em [...] Boga, chcàc wiedzieç, czy On w ogóle istnieje. By∏em spragniony poznania Go i Jego
s∏ów. Jednak˝e nie potrafi∏em znaleêç tego, czego szuka∏em.

By∏y takie chwile, kiedy czu∏em, ˝e jestem bliski ugaszenia tego pragnienia. Kiedy po raz pierwszy
trzyma∏em w ramionach moje pierwsze dziecko, córk´, mia∏em wra˝enie, ˝e Bóg naprawd´ istnieje.
Wiele lat póêniej, kiedy urodzi∏a si´ jej siostrzyczka, doÊwiadczy∏em tego samego uczucia. [...] Jednak
przez wi´kszoÊç czasu niewyt∏umaczalne zm´czenie cià˝y∏o na mojej duszy. By∏em duchowo spragniony
i nie potrafi∏em znaleêç miejsca, gdzie móg∏bym si´ napiç.

W kwietniu 1994 roku mieszka∏em w Monterrey, w Meksyku, zarabiajàc na ˝ycie jako taksówkarz.
Pewnego dnia pada∏o przez kilka godzin, a kaskady wody sp∏ywa∏y po zboczach gór. Po kilku godzinach
jazdy w deszczu znalaz∏em si´ w ma∏ym miasteczku, znajdujàcym si´ oko∏o oÊmiu kilometrów od
Monterrey. By∏a ju˝ pora [...] wracaç do domu. Nagle zobaczy∏em dwóch m´˝czyzn idàcych pieszo.
Mieli na sobie ciemne spodnie i bia∏e koszule i wyglàdali na przemoczonych od stóp do g∏ów.

Kiedy podjecha∏em do nich, otworzy∏em drzwi taksówki i zawo∏a∏em: „Wsiadajcie! Jad´ do Monterrey”.
Wy˝szy z m´˝czyzn, który mia∏ bardzo jasnà karnacj´, powiedzia∏: „Nie mamy pieni´dzy”.
„Podwioz´ za darmo” — odpowiedzia∏em.
Szybko wsiedli do taksówki.
Podczas jazdy rozmawialiÊmy. Zapytali, czy mogliby podzieliç si´ ze mnà przes∏aniem o Jezusie

Chrystusie. Zgodzi∏em si´ i poda∏em im swój adres.
Kiedy wszed∏em do domu, obudzi∏em ˝on´ i powiedzia∏em jej o dwóch m∏odych m´˝czyznach. „Co

za przypadek — powiedzia∏em. — Jeden jest Meksykaninem, drugi Amerykaninem, a obaj majà na
imi´ Elder [Starszy]”.
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„Starszy to misjonarz” — odpowiedzia∏a moja ˝ona, która wiedzia∏a co nieco o KoÊciele.
GdzieÊ w g∏´bi serca poczu∏em poruszenie. Ci m∏odzi m´˝czyêni pozostawili w mym sercu poczucie

radosnego zaciekawienia. Poczu∏em, ˝e jestem blisko wody, która mo˝e zaspokoiç moje pragnienie, ˝e
jest ona w moim zasi´gu.

5 czerwca przyszli do mojego domu misjonarze i z radoÊcià ich wys∏ucha∏em. 19 czerwca, dwa tygodnie
póêniej, zosta∏em ochrzczony. W paêdzierniku, cztery miesiàce póêniej, zosta∏a ochrzczona moja ˝ona.
Nasza najstarsza córka mia∏a religi´ w szkole. Kiedy przysz∏a do koÊcio∏a po raz pierwszy, zawo∏a∏a:
„Tato, to jest o wiele lepsze ni˝ to, czego si´ ucz´ w szkole!” Ona te˝ zosta∏a ochrzczona w paêdzierniku.

W grudniu 1995 roku zostaliÊmy
zapiecz´towani jako rodzina na to ˝ycie i
na wiecznoÊç w meksykaƒskiej Âwiàtyni
Mexico City. Teraz jesteÊmy rodzinà, która
cieszy si´ harmonià, pokojem i szcz´Êciem.
Wiemy, Komu oddajemy czeÊç. Wiemy,
skàd pochodzimy i dokàd zmierzamy.
Kochamy s∏owo Bo˝e, a w szczególnoÊci
Ksi´g´ Mormona i kochamy Jego KoÊció∏,
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich. Dzi´ki tym darom odnaleêliÊmy
t´ studni´ wody ˝ywej, o której Zbawiciel
mówi∏ Samarytance: „Kto napije si´ wody,
którà Ja mu dam, nie b´dzie pragnà∏ na wieki, lecz woda, którà Ja mu dam, stanie si´ w nim êród∏em wody
wytryskujàcej ku ˝ywotowi wiecznemu” (Ew. Jana 4:14). [Victor Manuel Cabrera, „Thirsting for the
Living Water”, Ensign, sierp. 2001, 60–61]
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Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• W jaki sposób m´˝czyzna ten by∏ przygotowany na przyj´cie przywróconej ewangelii?

• Co by si´ sta∏o, gdyby misjonarze nie otworzyli ust, aby podzieliç si´ przes∏aniem ewangelii?

• Przejrzyj, co wczoraj robi∏eÊ. Czy rozmawia∏eÊ z tyloma ludêmi, z iloma tylko mog∏eÊ?
JeÊli nie, przygotuj plan i postaw sobie za cel, aby zrobiç to dzisiaj.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co Pan mówi o otwieraniu ust? Czego powinieneÊ nauczaç? Co ci obiecano?
NiP 24:12 NiP 33:7–15 NiP 60:2–3, 7–8
NiP 28:16

Nauczaj, kiedy znajdziesz i znajduj, kiedy nauczasz
Odnajdywanie i nauczanie to zaj´cia powiàzane ze sobà. Kiedy spotykasz ludzi, bàdê

przygotowany na to, by przedstawiç krótkie podsumowanie przywróconej prawdy tak,

by Duch Âwi´ty móg∏ z∏o˝yç Êwiadectwo o tym, ˝e jesteÊcie s∏ugami Pana. W wielu

sytuacjach b´dziesz musia∏ umieç przedstawiç przes∏anie w jednà minut´ lub krócej.

Ludzie sà przyzwyczajeni do krótkich, mocnych oÊwiadczeƒ. Na przyk∏ad, mo˝esz

Êwiadczyç o przes∏aniu Przywrócenia w zaledwie dwóch lub trzech zdaniach:

Pierwotne prawdy Bo˝e (ewangelia Jezusa Chrystusa), po wiekach nieobecnoÊci, zosta∏y przywrócone
na Ziemi´ przez naszego kochajàcego Boga za poÊrednictwem ˝yjàcego proroka. Mamy na to dowód,
który mo˝esz wziàç do r´ki, czytaç, rozwa˝aç w swym sercu i modliç si´, by przekonaç si´ o jego
prawdziwoÊci. Czy mo˝emy...
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JeÊli masz wi´cej czasu, mo˝esz powiedzieç wi´cej:

Nasze przes∏anie jest proste. Bóg jest naszym Ojcem. My jesteÊmy Jego dzieçmi. JesteÊmy cz´Êcià
Jego rodziny. On nas kocha. Od poczàtku istnienia Êwiata post´powa∏ zgodnie z pewnym wzorem mi∏oÊci
i troszczenia si´. Wiele razy przepe∏niony mi∏oÊcià objawia∏ ewangeli´ Jezusa Chrystusa, aby Jego dzieci
mog∏y dowiedzieç si´, jak do Niego powróciç. Objawia∏ jà takim prorokom jak Adam, Noe, Abraham i
Moj˝esz. Jednak niektórzy ludzie wielokrotnie odrzucali t´ ewangeli´. Dwa tysiàce lat temu sam Jezus
Chrystus naucza∏ Swej ewangelii. To niewiarygodne, lecz ludzie odrzucili nawet Jezusa. Kiedykolwiek
ludzie lekcewa˝à lub zniekszta∏cajà prawdziwe doktryny i obrz´dy, Bóg wycofuje swoje upowa˝nienie
do zarzàdzania KoÊcio∏em.

Zapraszamy pana, by doda∏ pan te nauki do prawd, które ju˝ sobie ceni. Prosz´ si´ zastanowiç nad tym,
czego dowodzimy, ˝e nasz Ojciec Niebieski ponownie zwróci∏ si´ do Swoich dzieci z mi∏oÊcià i objawi∏
prorokowi prawdziwe doktryny i obrz´dy. Ten prorok nazywa∏ si´ Józef Smith. Dowód tej wspania∏ej
prawdy znajduje si´ w ksi´dze — Ksi´dze Mormona. Mo˝na jà wziàç do r´ki, czytaç i zastanawiaç si´
nad jej prawdami w swym umyÊle i sercu.

Unikaj sk∏onnoÊci, by mówiç coÊ w stylu: „Czy ma pan kilka minut, abyÊmy mogli

przekazaç przes∏anie o...”, zamiast tego wyrób w sobie zwyczaj natychmiastowego

rozpoczynania nauczania i Êwiadectwa, kiedy spotykasz ludzi. Znajdziesz wi´cej ludzi,

których móg∏byÊ nauczaç, kiedy b´dziesz Êwiadczyç i pozwolisz im poczuç moc Ducha

Âwi´tego.

Niezale˝nie od poczàtku rozmowy, szybko i z prostotà przejdê do tematu Przywrócenia

ewangelii, poniewa˝ to jest naszym wyjàtkowym przes∏aniem dla Êwiata. Osoby, które

nauczasz, cz´sto majà przyjació∏ lub krewnych, którzy sà przygotowani na przyj´cie

przywróconej ewangelii. W ka˝dej sytuacji zwiàzanej z nauczaniem — takiej jak szukanie,

nauczanie zainteresowanych, praca z cz∏onkami — zadawaj pytanie: „Kogo znasz, kto

by∏by zainteresowany i skorzysta∏ z tego przes∏ania?” Po otrzymaniu danych o

potencjalnym zainteresowanym zapytaj: „Kto jeszcze móg∏by skorzystaç z naszego

przes∏ania?” Nie wahaj si´ podnosiç t´ kwesti´ ponownie na kolejnych spotkaniach. Kiedy

nauczane osoby doÊwiadczà b∏ogos∏awieƒstw ewangelii, zwi´kszy si´ ich pragnienie

dzielenia si´ nià (zob. 1 Nefi 8:12). Podczas uczenia si´ ewangelii cz´sto nawiàzujà nowe

przyjaênie. Misjonarze, którzy stosujà t´ zasad´, zazwyczaj majà wiele osób do nauczania.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

• Przygotuj jednominutowe przes∏anie, oparte na jednej z lekcji. Zastanów si´ nad sposobami
nauczania tej lekcji podczas znajdywania ludzi.

• OkreÊl, jak szybko mo˝esz po∏àczyç to przes∏anie z Przywróceniem.

• Podziel si´ przes∏aniem ze swoim kolegà/kole˝ankà.

• Postaw sobie za cel nauczanie dzisiaj tego przes∏ania we w∏aÊciwym czasie, by do∏àczyç
nowych zainteresowanych do grupy nauczanych osób.

• Przejrzyj list´ osób, które obecnie nauczasz. Zrób list´ tych, których poprosi∏eÊ o dane o
potencjalnych zainteresowanych, i tych, których o to nie poprosi∏eÊ. Poçwicz, w jaki sposób
poprosisz o te dane osoby z ka˝dej grupy. Zapisz w swoim kalendarzu uwag´, by poprosiç o
to podczas nast´pnej wizyty.
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Mówienie o wa˝noÊci rodziny
Przywrócona ewangelia Jezusa

Chrystusa b∏ogos∏awi rodziny.

Rodziny, które ˝yjà zgodnie z

zasadami przywróconej ewangelii,

mogà staç si´ silniejsze i doÊwiad-

czyç pokoju, radoÊci oraz poczucia

przynale˝noÊci i to˝samoÊci.

Rozmawianie o wa˝noÊci rodziny

z osobami, które spotykasz ka˝dego

dnia, pomo˝e ci znaleêç ludzi do

nauczania. Jest to normalnym

zjawiskiem, ˝e wi´kszoÊç osób jest

zainteresowana rodzinà. Podczas odnajdywania osób szybko mo˝esz po∏àczyç to, co

wi´kszoÊç ludzi wie o rodzinie, z przes∏aniem Przywrócenia. W takiej sytuacji mo˝esz

powiedzieç coÊ takiego:

Nie ma dla nas nic wa˝niejszego od rodziny. Nasza rodzina przywiàzuje nas do siebie, daje nam
nazwisko i pomaga nam czuç si´ potrzebnymi i kochanymi. Po naszych rodzinach dziedziczymy
indywidualne cechy charakteru, atrybuty i wyglàd zewn´trzny, co daje nam tym samym niepowtarzalnà
to˝samoÊç.

Posiadanie silnej, szcz´Êliwej rodziny jest dla wielu ludzi na ca∏ym Êwiecie najwy˝szym priorytetem.
Osiàgni´cie tego celu cz´sto bywa trudne. W czasach, kiedy otacza nas z∏o, wychowywanie dzieci i
posiadanie silnego ma∏˝eƒstwa w dzisiejszym Êwiecie mo˝e wydawaç si´ niemal niemo˝liwe.

Nast´pnie mo˝esz przejÊç do przes∏ania Przywrócenia:

Uczucie mi∏oÊci i troszczenie si´ o rodzin´ jest czymÊ wiecznym i na sta∏e zakorzenionym w naszych
duszach. Sà one punktem odniesienia w naszych relacjach z Bogiem. JesteÊ cz´Êcià rodziny Bo˝ej od
czasów poprzedzajàcych twoje narodziny. Jest On naszym Ojcem. A jako ˝e jest On naszym Ojcem,
my jesteÊmy braçmi i siostrami. Ojciec Niebieski pragnie, abyÊmy powrócili do Niego, by ˝yç z Nim jako
cz∏onkowie Jego rodziny. Rodziny tutaj, na Ziemi, powiàzane sà z rodzinà Bo˝à. Rodziny mogà ˝yç razem
po tym ˝yciu. Wiemy o tym, poniewa˝ po wiekach nieobecnoÊci prawdziwe doktryny i obrz´dy, takie jak
chrzest przez zanurzenie, zosta∏y przywrócone na Ziemi´ przez naszego kochajàcego Ojca Niebieskiego,
za poÊrednictwem ˝yjàcego proroka. Przywrócone prawdy nie tylko pomagajà nam zrozumieç nasze
miejsce w rodzinie Bo˝ej, ale sà najwi´kszà nadziejà na silnà, szcz´Êliwà rodzin´ w tym ˝yciu. Czy
mo˝emy wi´cej powiedzieç o...

To samo mo˝na zrobiç z innymi tematami, takimi jak szcz´Êcie, przeciwnoÊci, cel ˝ycia

czy Êmierç. Bez wzgl´du na to, jaki temat poruszy spotkana osoba, pami´taj, by szybko

po∏àczyç to z przes∏aniem dla Êwiata.

Znaczenie cz∏onków
Pracuj z cz∏onkami KoÊcio∏a, by znaleêç ludzi których moglibyÊcie nauczaç. Idealna

sytuacja jest wtedy, kiedy cz∏onkowie zapraszajà innych, aby byli nauczani i sà obecni

podczas lekcji. Kiedy cz∏onkowie tak post´pujà, wi´cej ludzi przyjmuje chrzest i pozostaje

aktywnymi w KoÊciele. Zwiàzek z cz∏onkami jest wa˝ny, poniewa˝ ∏agodzi serca ludzi i

cz´sto prowadzi ich do interesowania si´ przywróconà ewangelià. Cz´sto oznacza to, ˝e

nowi ludzie pojawiajà si´ w kr´gu przyjació∏ cz∏onków KoÊcio∏a, w∏àczajàc w to aktywnych

i mniej aktywnych cz∏onków, ostatnio nawróconych i rodziny, w których nie wszyscy

nale˝à do KoÊcio∏a.
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Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏:

„Bardzo wielu z nas postrzega prac´ misjonarskà

jako zwyczajne rozdawanie ulotek, chodzenie

od drzwi do drzwi. Ka˝dy, któremu nieobca jest

ta praca, wie, ˝e jest lepszy sposób. A jest nim

praca poprzez cz∏onków KoÊcio∏a. Kiedykolwiek

pojawia si´ cz∏onek, który przedstawia

zainteresowanego, istnieje natychmiastowy

system wsparcia. Cz∏onek sk∏ada Êwiadectwo

o prawdzie tego dzie∏a. Zale˝y mu na szcz´Êciu

przyjaciela. Jest podekscytowany, kiedy przyjaciel robi post´py w uczeniu si´ ewangelii.

Pe∏noetatowi misjonarze mogà wykonywaç nauczanie, ale cz∏onek, tam gdzie jest to

mo˝liwe, wesprze nauczanie, kiedy zaproponuje swój dom na miejsce s∏u˝by misjonarskiej.

Z∏o˝y szczere Êwiadectwo o boskoÊci tej pracy. B´dzie tam, by odpowiedzieç na pytania,

gdy zabraknie w pobli˝u misjonarzy. B´dzie przyjacielem nawróconego, który dokonuje

wielkiej i cz´sto trudnej przemiany. [...] Za proces przyprowadzania nowych ludzi do

KoÊcio∏a nie sà odpowiedzialni sami misjonarze. Odnoszà oni najwi´kszy sukces, kiedy

cz∏onkowie stajà si´ êród∏em, z którego pochodzà nowi zainteresowani” (Ensign, maj

1999, 105–106).

Punktem wyjÊciowym w budowaniu silnych relacji z cz∏onkami jest biskup. Zaoferuj

pomoc i s∏u˝b´ w ka˝dy prawy sposób, kiedy ci´ o to poprosi. Regularnie zadawaj sobie

pytanie: „Jestem dla biskupa b∏ogos∏awieƒstwem czy ci´˝arem?” Wypracuj w sobie

postaw´ „Jak mog´ pomóc?” JeÊli szukasz sposobnoÊci, by kochaç, s∏u˝yç i nauczaç,

jest wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e biskup i cz∏onkowie okr´gu zaufajà ci w sprawie

cz∏onków swojej rodziny i przyjació∏.

Zastanów si´ nad poni˝szym fragmentem z listu misjonarza do prezydenta misji:

Drogi Prezydencie,
Zadzwonili dziÊ asystenci i powiedzieli, ˝e b´d´ przeniesiony. Poczu∏em, ˝e powinienem napisaç i

podzi´kowaç Ci za przys∏anie mnie na ten obszar. Wydaje si´, jakbyÊ wczoraj mówi∏ mi o wyzwaniach,
jakie stojà przede mnà.

Nasza pierwsza niedziela potwierdzi∏a to, o czym mi mówi∏eÊ. W okr´gu przyj´to nas oboj´tnie.
Jedynym promykiem Êwiat∏a tej pierwszej niedzieli by∏ Scott, nowy przywódca misyjny w okr´gu. Miesiàc
temu zosta∏ przeniesiony do bazy Si∏ Lotniczych i od dwóch tygodni s∏u˝y∏ jako przywódca misyjny w
okr´gu. Tej pierwszej niedzieli Scott zaprosi∏ nas do swojego domu na obiad, by omówiç, co mo˝na zrobiç,
by praca sz∏a naprzód. Po obiedzie ukl´kn´liÊmy do modlitwy i poprosiliÊmy Ojca Niebieskiego o
wskazówki. Kiedy si´ modliliÊmy, mia∏em poczucie spokoju i determinacji. StwierdziliÊmy, ˝e najlepszym
sposobem na to, by praca sz∏a naprzód jest zdobycie zaufania cz∏onków. ZdecydowaliÊmy, ˝e b´dziemy
naÊladowaç przyk∏ad Ammona i s∏u˝yç im.

Zacz´liÊmy od biskupa. Z powodu braku chrztów na tym obszarze i braku staraƒ ze strony poprzednich
misjonarzy nie podszed∏, co jest zrozumia∏e, zbyt entuzjastycznie do naszej proÊby o spotkanie. W koƒcu
zaprosi∏ nas do siebie na obiad. DowiedzieliÊmy si´, ˝e biskup przygotowywa∏ si´ do usuni´cia dywanu
ze swojego pokoju dziennego i odnowienia drewnianej pod∏ogi. ZaproponowaliÊmy naszà pomoc i zosta∏a
ona przyj´ta. Pod koniec pracy biskup poprosi∏ nas, byÊmy przemawiali na spotkaniu sakramentalnym.
OdebraliÊmy to jako przejaw zaufania, jakim nas zaczà∏ darzyç.

Gdy spotykaliÊmy si´ z innymi cz∏onkami, post´powaliÊmy tak samo. ZnajdowaliÊmy sposobnoÊç,
by im s∏u˝yç na wiele ró˝nych, prostych sposobów. Kiedy nie byliÊmy z cz∏onkami, pukaliÊmy do drzwi
i rozmawialiÊmy o przywróconej ewangelii z tyloma ludêmi, z iloma tylko by∏o to mo˝liwe. ZostaliÊmy
pob∏ogos∏awieniu ludêmi, którzy chcieli byç nauczani i cz∏onkowie zobaczyli, ˝e przyprowadzamy do
koÊcio∏a ludzi, których znajdywaliÊmy na w∏asnà r´k´. Nastawienie ca∏ego okr´gu zacz´∏o si´ zmieniaç.
Praca misjonarska cieszy∏a si´ coraz wi´kszym entuzjazmem. Kiedy cz∏onkowie nam zaufali, praca
nabra∏a tempa. Odby∏o si´ wiele chrztów.

„Koniec koƒców najwi´kszym
i najwa˝niejszym
obowiàzkiem jest

g∏oszenie ewangelii”.

– PROROK JÓZEF SMITH
TEACHINGS OF THE PROPHET JOSEPH SMITH, 113
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Wielu cz∏onków KoÊcio∏a boi si´

wykonywaç prac´ misjonarskà. Wielu

nie ma pewnoÊci, gdzie zaczàç lub co

powiedzieç. Wielu boi si´, ˝e straci

bliskich przyjació∏, jeÊli spróbuje podzieliç

si´ z nimi ewangelià. Istnieje wiele

sposobów na to, by pomóc cz∏onkom.

Na przyk∏ad, pomó˝ budowaç ich wiar´,

uczàc ich przes∏ania Przywrócenia oraz

innych doktryn z lekcji. Pomó˝ im poczuç

Ducha i moc naszego przes∏ania. Wzmocnienie zrozumienia doktryny Chrystusa uczyni

wi´cej dla zwi´kszenia zaufania do ciebie i dla zbudowania entuzjazmu dla pracy

misjonarskiej, ni˝ cokolwiek innego, co móg∏byÊ zrobiç. Pomó˝ im zrozumieç, ˝e ofiarowanie

przywróconej ewangelii wyp∏ynie w bardziej naturalny sposób z naszych zwiàzków,

kiedy b´dà okazywaç mi∏oÊç i s∏u˝yç cz∏onkom rodziny i przyjacio∏om. Naucz ich zasad

z cz´Êci „Idê, czyniàc dobrze” tego rozdzia∏u. Zach´ç cz∏onków, by „[gromadzili] si´

cz´sto, jednoczàc si´ w poÊcie i ˝arliwej modlitwie dla dobra dusz tych, którzy nie znali

Boga” (Alma 6:6). We wszystkim, co robisz wspólnie z cz∏onkami, staraj si´ wzmacniaç

i budowaç ich wiar´, która pomo˝e im w wykonywaniu pracy misjonarskiej.

Poza pracà z aktywnymi cz∏onkami, staraj si´ znaleêç ludzi, których móg∏byÊ nauczaç

poprzez potencjalnych starszych, mniej aktywnych cz∏onków i nowych cz∏onków.

Cz∏onkowie ci majà prawdopodobnie wielu przyjació∏ innych wyznaƒ i b´dà b∏ogos∏awieni,

gdy podzielà si´ przywróconà ewangelià z cz∏onkami rodziny i przyjació∏mi.

Podczas ka˝dego spotkania z cz∏onkami rób wszystko, co w twojej mocy, by zach´ciç

ich, aby:

• Modlili si´ i post´powali zgodnie z podszeptami Ducha.

• Ofiarowali s∏u˝b´.

• Pog∏´biali przyjaênie.

• Otwierali usta, by dzieliç si´ przywróconà ewangelià.

• Prosili innych, by robili to, co wzmocni ich wiar´ w Chrystusa.

Ka˝dà informacj´ o potencjalnym zainteresowanym, jakà otrzymasz od cz∏onka,

powinieneÊ traktowaç jak coÊ cennego. Kiedy cz∏onek podaje ci nazwisko przyjaciela,

abyÊ zatelefonowa∏ lub odwiedzi∏ go, zareaguj szybko i powiedz danemu cz∏onkowi o

rezultacie spotkania.

Pomys∏y na pomaganie cz∏onkom

Istnieje wiele sposobów na to, by zach´ciç cz∏onków do wi´kszego zaanga˝owania si´ w prac´
misjonarskà. Weê pod uwag´ poni˝sze pomys∏y:

• Szukaj przewodnictwa biskupa i innych przywódców w okr´gu. Aby uzyskaç dodatkowà
pomoc w tej dziedzinie, zobacz rozdzia∏ 13.

• Nauczaj przywódców KoÊcio∏a i cz∏onków przes∏ania Przywrócenia oraz innych lekcji.

• Nauczaj ich, by kochali swoich sàsiadów i przyjació∏ i s∏u˝yli im.

• Zach´caj ich, by poÊcili i modlili si´ o okazje do pracy misjonarskiej.

• Zach´caj ich, by odwiedzali znajomych, którzy ostatnio prze˝yli wydarzenia, odmieniajàce
˝ycie (narodziny, Êmierç w rodzinie, ma∏˝eƒstwo lub niedawna przeprowadzka).
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• PoproÊ ich, by pomogli ci w nauczaniu. Idealnà sytuacjà by∏oby, gdyby by∏ z tobà cz∏onek
KoÊcio∏a, który wczeÊniej wyznawa∏ t´ samà religi´, co zainteresowany.

• Pomó˝ im ustaliç daty, kiedy poproszà przyjació∏, aby dowiedzieli si´ o przes∏aniu Przywrócenia.

• Poka˝ im to, co mogà daç innym, jak np.: egzemplarze Ksi´gi Mormona, filmy wideo czy
kartki–ulotki.

• Zach´ç ich, by zaprosili przyjació∏ do koÊcio∏a lub na domowy wieczór rodzinny, by obejrzeli
wydany przez KoÊció∏ film wideo albo wzi´li udzia∏ w rozmowie na temat ewangelii.

• Pomó˝ im poçwiczyç to, co mogà powiedzieç przyjacio∏om.

• Nauczaj ich, dlaczego tak wartoÊciowe jest dzielenie si´ ewangelià, bez wzgl´du na rezultaty.

Istnieje wiele innych sposobów na to, by pomóc cz∏onkom, aby byli bardziej zaanga˝owani. Staraj
si´ powi´kszaç t´ list´ w ciàgu swej misji. Podziel si´ swoimi pomys∏ami z innymi misjonarzami.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Wraz ze swoim kolegà/kole˝ankà przejrzyj to, co zrobiliÊcie w ubieg∏ym miesiàcu, by s∏u˝yç i
pomóc biskupowi oraz innym przywódcom i cz∏onkom. Omówcie i zaplanujcie, co mo˝ecie zrobiç
w nadchodzàcym miesiàcu, by pog∏´biç relacje z nimi.

Przejrzyjcie pomys∏y wymienione w ramce „Pomys∏y na pomaganie cz∏onkom”. Znajdêcie te
pomys∏y, których jeszcze nie wypróbowaliÊcie. Przygotujcie plan, pos∏ugujàc si´ codziennym
kalendarzem i wypróbujcie w nadchodzàcym tygodniu niektóre z pomys∏ów.

Dane o potencjalnych zainteresowanych pozyskane dzi´ki mediom i z
siedziby g∏ównej KoÊcio∏a

Dane o potencjalnych zainteresowanych to kolejne êród∏o odnajdywania ludzi

przygotowanych na przyj´cie przywróconej ewangelii. KoÊció∏ korzysta z danych,

ale tak˝e aktywnie dociera do dzieci Bo˝ych na wiele innych sposobów. Wzbudza on

zainteresowanie, tworzàc np. reklamy w mediach, oÊrodki dla odwiedzajàcych, miejsca

historyczne, pomoc spo∏ecznà i humanitarnà oraz strony internetowe (www.mormon.org,

www.lds.org, www.familysearch.org). Dane pozyskane przez media i z siedziby g∏ównej

KoÊcio∏a to dane ludzi, którzy zgodzili si´ na to, by odwiedzili ich przedstawiciele KoÊcio∏a,

aby dostarczyç jakàÊ rzecz (np.: Bibli´ Âwi´tà lub Ksi´g´ Mormona) i przekazaç wi´cej

informacji na temat KoÊcio∏a. Te mo˝liwoÊci nauczania powinny byç traktowane przez

misjonarzy jako Êwi´ty obowiàzek.

Zanim odwiedzisz takà osob´, upewnij si´, ˝e dobrze znasz przedmiot, który masz

przynieÊç. Zaplanuj krótkà lekcj´, by skierowaç rozmow´ z przedmiotu na nauk´ przes∏ania

Przywrócenia. W niektórych przypadkach takie dane poprowadzà ci´ do tych, których

przygotowuje Bóg. JeÊli ludzie, z którymi si´ kontaktujesz, nie sà zainteresowani, zapytaj

ich, czy znajà kogoÊ, kto by∏by zainteresowany. Porozmawiaj te˝ z innymi mieszkaƒcami

domostwa i sàsiadami. Zapytaj ka˝dego z nich, czy zna jeszcze kogoÊ, kto móg∏by byç

zainteresowany twoim przes∏aniem. Byç mo˝e zosta∏eÊ zaprowadzony do tej osoby,

poniewa˝ ktoÊ w domu lub sàsiedztwie jest gotowy na przyj´cie ewangelii.

Kiedy pracujesz z kimÊ, do kogo zosta∏eÊ pos∏any z polecenia, pami´taj aby:

• Skontaktowaç si´ z nimi w przeciàgu 24 godzin.

• JeÊli jest to wykonalne — zadzwoniç wczeÊniej, by umówiç si´ na spotkanie. JeÊli nikogo

nie ma w domu, spróbuj o innych porach tego dnia.
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• Dostarczyç to, o co prosili i przypomnieç im, ˝e prosili o spotkanie. Zebraç wszystkich

domowników, by ci´ pos∏uchali.

• Nauczaç przes∏ania Przywrócenia.

• Poprosiç, by budowali swà wiar´ na Chrystusie.

• Poprosiç o dane o potencjalnych zainteresowanych.

• Zaaran˝owaç nast´pne spotkanie.

• Zaplanowaç prac´ w okolicy, po zakoƒczeniu spotkania.

• JeÊli osoby nie ma w domu — porozmawiaç z sàsiadami.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Znajdêcie wszystkie dane z ostatniego miesiàca o potencjalnych zainteresowanych na waszym
obszarze. Znajdêcie ka˝dà osob´, z którà nie nawiàzano kontaktu i odwiedêcie jà. Zdecydujcie,
z którà osobà, z wczeÊniej odwiedzonych, powinniÊcie ponownie si´ spotkaç.

Historia rodzinna
Historia rodzinna czyli genealogia jest jeszcze jednym sposobem na odnalezienie osób,

które móg∏byÊ nauczaç. Historia rodzinna jest teraz jednym z najbardziej rozpowszech-

nionych hobby na Êwiecie. Duch Eliasza wp∏ywa na miliony ludzi na Ziemi, by zacz´li

badaç histori´ swych przodków. Wielu pragnie silniejszej ∏àcznoÊci z obecnà rodzinà.

To mo˝e prowadziç do pragnienia, by znaleêç ∏àcznoÊç i to˝samoÊç z rodzinà Bo˝à.

OkreÊl, jakiego rodzaju êród∏a do badaƒ genealo-

gicznych dost´pne sà na waszym obszarze. Na

przyk∏ad, mo˝esz zaprosiç ludzi do lokalnego

centrum historii rodzinnej lub przedstawiç ich

cz∏onkom, którzy mogà pomóc im w wykonaniu

poczàtkowych poszukiwaƒ rodów rodziny. Nie

musisz wiedzieç zbyt wiele na temat historii rodzin-

nej, by zaproponowaç ten rodzaj s∏u˝by, jeÊli masz

do pomocy cz∏onków KoÊcio∏a. Na wi´kszoÊci

obszarów na Êwiecie sà cz∏onkowie, którzy mogà

pomóc innym w poszukiwaniu korzeni rodzinnych.

Zaanga˝uj cz∏onków tak, by potencjalni zaintereso-

wani spotkali si´ z ludêmi, z którymi mogà si´ za-

przyjaêniç. WyjaÊnij, ˝e korzystanie z centrów

historii rodzinnej jest bezp∏atne.

Kiedy poznajesz ludzi, pukajàc od drzwi do drzwi lub na ulicy, mo˝esz wr´czaç im

kartki–ulotki z numerem telefonu centrum historii rodzinnej, oferujàc bezp∏atne wst´pne

poszukiwania korzeni rodzinnych. Nast´pnego dnia lub za dwa dni ponownie skontaktuj

si´ z mieszkaƒcami domów, w których zostawi∏eÊ kartki. Daj takie kartki zainteresowanym,

którzy mogà przekazaç je przyjacio∏om i krewnym. Dobrym pomys∏em jest noszenie ze

sobà czteropokoleniowego wykresu rodowego i pokazanie go tym, którzy noszà to samo

nazwisko co ty.

Aby rozpoczàç, zastanów si´ nad poni˝szym:

• Odwiedê centrum historii rodzinnej, jeÊli jest na twoim obszarze.

„Mam nadziej´, ˝e ujrz´,
jak znikajà sztuczne linie
graniczne, które tak cz´sto
rysujemy pomi´dzy pracà
misjonarskà a Êwiàtynià
i pracà genealogicznà,
jako ˝e jest to ta sama

praca odkupienia!”

– PREZYDENT SPENCER W. KIMBALL
„THE THINGS OF ETERNITY — STAND WE IN

JEOPARDY?” ENSIGN, STYCZ. 1977, 3
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• Przedyskutuj z biskupem i radà okr´gu swoje pragnienie ofiarowania pomocy z

dziedziny historii rodzinnej tym, których spotykasz na co dzieƒ.

• Omów z przywódcami okr´gu, w jaki sposób mo˝na najlepiej skoordynowaç te wysi∏ki:

– Czy biskup przychylnie odnosi si´ do twej propozycji, by pomóc cz∏onkom okr´gu?

– Którzy cz∏onkowie okr´gu s∏u˝à w centrum historii rodzinnej lub majà doÊwiadczenie

w pracy nad historià rodzinnà?

– Jaki sposób jest najlepszy, by tych cz∏onków poprosiç o pomoc?

– Kto mo˝e ci towarzyszyç, kiedy przedk∏adasz wykresy rodowe czy grupowe

rejestry rodzinne?

Przeczytaj poni˝szà histori´ opowiedzianà przez starszego wiekiem misjonarza. Zwróç

uwag´ na rol´, jakà odegra∏a historia rodzinna w nawróceniu tego ma∏˝eƒstwa.

Mildred Schultz by∏a oddanà cz∏onkinià swojego koÊcio∏a. Nic dziwnego wi´c, ˝e kiedy misjonarze
zapukali do jej drzwi, nie traci∏a czasu i zaprosi∏a ich do Êrodka, by móc nauczaç ich „prawdy”. Kiedy
misjonarze nauczali, poruszy∏y jà prawdy przywróconej ewangelii i zosta∏a ochrzczona. Przez ca∏y ten
czas nauczania jej mà˝, Frank, nie chcia∏ w nim uczestniczyç.

W tym w∏aÊnie momencie zosta∏em zaanga˝owany w t´ prac´. Starsi przedstawili nas Siostrze Schultz.
PomogliÊmy jej rozpoczàç prac´ nad drzewem rodzinnym, a potem poprosiliÊmy, by spotka∏a si´ z nami
w centrum historii rodzinnej. Nadszed∏ dzieƒ naszego spotkania i Frank zapyta∏, czy mo˝e przyjÊç,
poniewa˝ te˝ chcia∏by poszukaç swoich przodków. OczywiÊcie by∏a podekscytowana tà perspektywà
i razem poszli do centrum.

Starsi zaplanowali, ˝e spotkajà si´ z nami tego samego dnia póêniej. Zanim przyszli, pokazaliÊmy
Frankowi i Mildred bibliotek´ i przedstawiliÊmy ich Siostrze Wright. Siostra Wright by∏a specjalistkà
ds. historii rodzinnej i zaoferowa∏a pomoc w znalezieniu informacji na temat ojca Franka. Znalaz∏a w
ksi´dze jego nazwisko i mog∏a te˝ pokazaç Frankowi map´ Niemiec, na której widaç by∏o miejsce
urodzenia jego ojca. By∏ tak podekscytowany tym odkryciem, ˝e kiedy przyszli starsi, zaprosi∏ ich
na obiad, by pokazaç im zdj´cia i opowiedzieç im o swojej rodzinie. Duch Eliasza dotknà∏ jego serca
i zmi´kczy∏ je, a tak˝e otworzy∏ drzwi dla ewangelii, by wesz∏a i wype∏ni∏a jego ˝ycie.

Tego wieczoru Mildred zastanawia∏a si´, co mog∏aby powiedzieç, by pomóc Frankowi zainteresowaç
si´ ewangelià. Przysz∏o jej do g∏owy pewne pytanie. „Frank — zacz´∏a — czy chcia∏byÊ byç ze mnà
na zawsze, nawet po tym, jak skoƒczy si´ to ˝ycie? Czy chcia∏byÊ mieç rodzin´ na wiecznoÊç?” Szybko
odpowiedzia∏: „Och, Mildred, oczywiÊcie ˝e tak. Co mog´ zrobiç?” By∏o to pytanie, o jakie si´ modli∏a.
„Pos∏uchaj tego, co majà do powiedzenia misjonarze” — odpowiedzia∏a. Zgodzi∏ si´. Kiedy misjonarze
zacz´li go nauczaç, ciep∏o przes∏ania Przywrócenia rozwia∏o jego wàtpliwoÊci i obawy. Ochoczo
zaakceptowa∏ prawdy, jakimi podzielili si´ misjonarze. Przyjà∏ zaproszenie do chrztu. Od tego czasu
Frank i Mildred byli silnymi i aktywnymi cz∏onkami KoÊcio∏a.

Frank i Mildred ci´˝ko pracowali nad ukoƒczeniem pracy, by mo˝na by∏o dokonaç obrz´dów zbawienia
za ich rodzin´. By∏ to ekscytujàcy dzieƒ, kiedy zostali ochrzczeni w imieniu cz∏onków swojej rodziny.
W dniach, kiedy wykonywana by∏a praca Êwiàtynna, Brat Schultz mia∏ sen zwiàzany z jego ojcem.
Zobaczy∏ go na ranczo, które by∏o domem jego dzieciƒstwa. Jego ojciec sta∏ obok fotela na biegunach,
ubrany na bia∏o i wyciàga∏ r´ce do swojego syna. Frank obudzi∏ si´ z p∏aczem. Wiedzia∏, ˝e jego ojciec
przyjà∏ wykonanà za niego prac´.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

• Co spowodowa∏o, ˝e Frank zdecydowa∏, by nauczali go misjonarze?

• W jaki sposób mo˝na lepiej powiàzaç prac´ nad historià rodzinnà z planem Bo˝ym dla rodzin?

• W jaki sposób korzystacie z historii rodzinnej jako narz´dzia do odnajdywania ludzi? W jaki
sposób mo˝ecie zaproponowaç informacje na temat historii rodzinnej ludziom, których
spotykacie ka˝dego dnia? Przygotujcie plany, by zaczàç u˝ywaç historii rodzinnej jako
wa˝niejszego narz´dzia w wysi∏kach zwiàzanych z odnajdywaniem ludzi.
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Historia rodzinna jest skutecznym narz´dziem, które mo˝na wykorzystaç do odnalezienia

tych, których Pan przygotowa∏ na przyj´cie przywróconej ewangelii. Módlcie si´ o to,

byÊcie byli Êwiadomi mo˝liwoÊci wykorzystania historii rodzinnej podczas, gdy szukacie

ludzi. Zazwyczaj gdy ludzie mówià o rodzinie, majà duchowe doznania. Czujà te˝ Ducha,

kiedy sà nauczani doktryn, mówiàcych o tym, dlaczego pracujemy nad historià rodzinnà.

Poza tym zatrzymywanie nawróconego przynosi lepsze rezultaty, kiedy jako nowy cz∏onek

potrafi szukaç swoich korzeni rodzinnych i dokonywaç Êwi´tych obrz´dów w imieniu

swoich przodków.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co przywróci∏ Pan na Ziemi´ za poÊrednictwem Eliasza?
NiP 110:14–16 NiP 138:32–34 Ks. Malachiasza 3:23–24
NiP 128:16–18

Zaj´cie: Studiowanie osobiste i z kolegà/kole˝ankà

Zorganizuj wizyt´ w lokalnym centrum historii rodzinnej w towarzystwie cz∏onka, który ma
doÊwiadczenie w tej dziedzinie. Podczas takiej wizyty dowiedz si´, jakiego rodzaju us∏ugi sà
tam oferowane. Zdobàdê inne informacje, jak np.: kiedy otwarte jest centrum, kto w nim s∏u˝y
i co oferuje osobom, z którymi kontaktujesz si´ na co dzieƒ.

Poçwicz, w jaki sposób zaproponujesz pomoc zwiàzanà z historià rodzinnà tym, których spotykasz.
Zaplanuj proponowanie pomocy zwiàzanej z historià rodzinnà w ramach poszukiwania
zainteresowanych.

Przeczytaj i omów temat „Praca nad historià rodzinnà i genealogia” w leksykonie Oddani wierze,
by lepiej zrozumieç t´ prac´. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania to, czego si´ nauczy∏eÊ.

Byli zainteresowani
Byli zainteresowani to cenne êród∏o odnajdywania

ludzi, których móg∏byÊ nauczaç. Istnieje wiele

przyczyn, dla których ludzie przestajà si´ interesowaç

KoÊcio∏em. Takà przyczynà mo˝e byç: przeniesienie

misjonarzy, wyjazd zainteresowanych na wakacje,

bywa tak, ˝e misjonarze przestajà odwiedzaç

zainteresowanych, choç oni oczekujà tych wizyt albo

zainteresowani uwa˝ajà, i˝ misjonarze nie nauczà

ich niczego nowego. Wielu by∏ych zainteresowanych

mówi, ˝e ponownie chcieliby spotykaç si´ z

misjonarzami.

Cz´sto przeglàdaj ksi´g´ obszaru, by znaleêç

by∏ych zainteresowanych. Z modlitwà zastanów

si´ nad informacjà w ksi´dze obszaru na temat tego, w jaki sposób zainteresowani po raz

pierwszy nawiàzali kontakt z KoÊcio∏em, czego byli nauczani, jak reagowali i dlaczego

przestali interesowaç si´ ewangelià. JeÊli cz∏onkowie byli zaanga˝owani w nauczanie i

przyjmowanie do wspólnoty by∏ych zainteresowanych, zapytaj ich, co zapami´tali z tego

doÊwiadczenia. W oparciu o t´ informacj´ przygotuj plan, by ponownie skontaktowaç si´

z zainteresowanymi.
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JeÊli ktoÊ, kogo nauczasz, podejmuje decyzj´, by przerwaç swe zainteresowanie

ewangelià, zapisz t´ informacj´ w ksi´dze obszaru, a b´dzie ona pomocna dla misjonarzy,

którzy skontaktujà si´ z danà osobà w przysz∏oÊci.

Podczas czytania opisu poni˝szego doÊwiadczenia zastanów si´ nad mocà, jaka tkwi

w kontaktowaniu si´ z by∏ymi zainteresowanymi.

Ku memu zdumieniu zosta∏em powo∏any do pracy w tej samej misji, w której rok wczeÊniej s∏u˝y∏a
moja starsza siostra. Po kilku miesiàcach na polu misyjnym zosta∏em przeniesiony do jednego z obszarów,
w którym ona s∏u˝y∏a. Kiedy dowiedzia∏a si´ o przeniesieniu, napisa∏a do mnie i poprosi∏a, bym odwiedzi∏
rodzin´, którà naucza∏a ona i jej kole˝anka. Wyrazi∏a swà mi∏oÊç do rodziny Normanów i poczucie
bliskoÊci z nimi oraz rozczarowanie, jakiego dozna∏a, gdy przestali oni interesowaç si´ KoÊcio∏em.

Mój kolega i ja znaleêliÊmy rodzin´ Normanów i zostaliÊmy ciep∏o przez nich przyj´ci. Przyj´li
nasze zaproszenie do ponownego wys∏uchania przes∏ania o przywróconej ewangelii. Nie jestem pewien,
na czym polega∏a ró˝nica tym razem, ale teraz byli w pe∏ni gotowi do zaakceptowania naszego przes∏ania.
Ca∏a rodzina zosta∏a ochrzczona i konfirmowana.

Po tym doÊwiadczeniu zastanawia∏em si´ nad innymi by∏ymi zainteresowanymi, z którymi
pracowa∏a moja siostra. PomyÊla∏em: „Skoro zadzia∏a∏o to w przypadku Normanów, to mo˝e zadzia∏a
te˝ w przypadku innych ludzi, których naucza∏a siostra”. Zdecydowa∏em, ˝e napisz´ do niej na temat
skontaktowania si´ z innymi ludêmi, których naucza∏a. Przejrza∏a swój dziennik i przes∏a∏a mi nazwiska
innych by∏ych zainteresowanych na tym obszarze.

Mój kolega i ja sp´dziliÊmy nast´pny tydzieƒ na kontaktowaniu si´ z tymi ludêmi. Ku naszej radoÊci
niemal po∏owa z nich przyj´∏a zaproszenie do ponownego wys∏uchania przywróconej ewangelii. Kilka
osób z tej grupy zosta∏o ochrzczone i konfirmowane. Podczas spotkaƒ z by∏ymi zainteresowanymi
prosiliÊmy ich równie˝ o dane o potencjalnych zainteresowanych spoÊród ich przyjació∏ i znajomych,
których mog∏oby zainteresowaç nasze przes∏anie. W wyniku tego znaleêliÊmy kolejne osoby do nauczania.
By∏ to najpracowitszy okres na mojej misji.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

• Znajdêcie wszystkich by∏ych zainteresowanych w ksi´dze obszaru.

• Zróbcie plany, by w ciàgu nast´pnych 24 godzin skontaktowaç si´ z tyloma osobami, z iloma
jest to mo˝liwe.

Odnajdywanie dzi´ki w∏asnym wysi∏kom
Staraj si´ wzmocniç swà wiar´, ˝e Bóg przygotowuje Swoje dzieci na przyj´cie przes∏ania

Przywrócenia. Kiedy b´dziesz robiç wszystko co w twej mocy, dzia∏ajàc pod wp∏ywem

Ducha Âwi´tego, by znaleêç ludzi, których móg∏byÊ nauczaç, Pan postawi takich ludzi na

twojej drodze.

Jest wiele szlachetnych sposobów na to, by znaleêç tych, którzy sà przygotowani na

przywróconà ewangeli´. Musisz zrobiç wszystko co w twojej mocy, by znaleêç si´ na

Êcie˝ce takich osób. Misjonarze uwa˝ajà, ˝e poni˝sze pomys∏y pomog∏y im w znalezieniu

osób do nauczania, dzi´ki w∏asnym wysi∏kom. Podczas przeglàdania tej listy, zaplanuj

wypróbowanie niektórych z tych pomys∏ów, które sà dla ciebie nowe. Lista ta s∏u˝y

te˝ jako punkt wyjÊciowy do zastanowienia si´ nad innymi szlachetnymi sposobami

odnajdywania ludzi, których mo˝na nauczaç.

• Pracuj z biskupem i radà okr´gu, by znaleêç osoby, którym ostatnio narodzi∏o si´

dziecko, którzy przeprowadzili si´ na wasz obszar lub doÊwiadczyli Êmierci w rodzinie,

i skontaktowaç si´ z nimi.
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• Szukaj sposobnoÊci zaofiarowania prostej s∏u˝by.

• Nauczaj cz∏onków przes∏ania Przywrócenia —

∏àcznie z aktywnymi i mniej aktywnymi

cz∏onkami, ostatnio nawróconymi oraz

rodzinami, w których nie wszyscy nale˝à

do KoÊcio∏a. PoproÊ ich, by przedstawili ci´

ludziom, których mo˝esz nauczaç.

• Zorganizuj ogniska dla cz∏onków, na które mogà

przyprowadzaç swoich przyjació∏ lub podczas

których mo˝esz nauczaç ewangelii i poprosiç

o dane o potencjalnych zainteresowanych.

• Zaoferuj si´, ˝e nauczysz ludzi, jak majà

odbywaç si´ domowe wieczory rodzinne.

• Zaoferuj si´, ˝e oprowadzisz po domu spotkaƒ napotkane osoby.

• Zaoferuj si´, ˝e zorganizujesz spotkanie z biskupem.

• ZaproÊ ludzi do odwiedzenia strony www.mormon.org.

• Zorganizuj lekcje studiowania pism Êwi´tych.

• Nauczaj angielskiego jako j´zyka obcego.

• ZaproÊ osoby w odpowiednim wieku, by uczestniczy∏y w seminarium lub instytucie.

• Pukaj od drzwi do drzwi lub rozmawiaj z ludêmi na ulicach.

• Korzystaj z kartek–ulotek, DVD, kaset wideo i broszur.

• Staraj si´ o dane o potencjalnych zainteresowanych od obecnych zainteresowanych,

by∏ych zainteresowanych, mniej aktywnych cz∏onków, potencjalnych starszych i od

ka˝dego, kogo spotkasz.

• Blisko wspó∏pracuj z lokalnymi przedstawicielami KoÊcio∏a ds. relacji ze spo∏eczeƒstwem,

by w miejscowych gazetach opublikowaç artyku∏y na temat waszej s∏u˝by misjonarskiej.

• ZaproÊ ludzi, by przyszli na spotkania koÊcielne, zaj´cia i dni otwarte.

• Zapraszaj ludzi na uroczystoÊci chrztu. Zapewni to wspania∏e wprowadzenie do

KoÊcio∏a, a zainteresowani b´dà mieli cudownà okazj´, by poczuç wp∏yw Ducha.

Idê, czyniàc dobrze
Twa wiara, ˝e znajdziesz ludzi, których móg∏byÊ nauczaç, okazywana jest poprzez twoje

uczynki. W czasie ziemskiej s∏u˝by Zbawiciel „przyjà∏ postaç s∏ugi” (List do Filipian 2:7).

Chodzi∏ „czyniàc dobrze” (Dzieje Apostolskie 10:38) i „g∏oszàc ewangeli´” (Ew. Mateusza

4:23). Kiedy b´dziesz naÊladowaç ten przyk∏ad, znajdziesz tych, którzy ci´ przyjmà.

Dzi´ki s∏u˝bie ty oraz ci, którzy sà

przygotowani na przywróconà ewangeli´,

staniecie na swej drodze w pe∏en mocy,

inspirujàcy sposób. Twoje dobre uczynki

pomogà ludziom dostrzec w tobie s∏ug´

Bo˝ego i poprowadzà do mo˝liwoÊci

nauczania przywróconej ewangelii.

Wiele doÊwiadczeƒ zwiàzanych ze

s∏u˝bà, jakie mieli misjonarze przed misjà,

to zaplanowane „projekty s∏u˝by”, takie
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jak pomaganie komuÊ w czasie przeprowadzki, s∏u˝enie w gospodarstwie koÊcielnym

czy sprzàtanie podwórza. Jako misjonarz b´dziesz oferowa∏ takà zaplanowanà s∏u˝b´

ka˝dego tygodnia (by uzyskaç wi´cej informacji, zobacz Missionary Handbook [Podr´cznik

misjonarski]).

S∏u˝ba, opisana w tym rozdziale, koncentruje si´ na niezaplanowanych mo˝liwoÊciach.

Ten rodzaj s∏u˝by anga˝uje s∏uchanie Ducha, by dostrzec ma∏e, proste akty uprzejmoÊci,

jakie mo˝esz zaoferowaç dzieciom Bo˝ym. Módl si´ i bàdê Êwiadomy okazji, by przez

ca∏y dzieƒ czyniç dobro. Kiedy b´dziesz stara∏ si´ czyniç dobro, zostaniesz poprowadzony

do ludzi, którzy sà przygotowani na przywróconà ewangeli´.

Kiedy b´dziesz czyta∏ poni˝szà opowieÊç, zwróç uwag´, w jaki sposób misjonarze

„czynili dobro” i g∏osili ewangeli´.

Pablo regularnie przychodzi∏ na nasze cotygodniowe lekcje
angielskiego. By∏ on emerytowanym d˝entelmenem, który
uczy∏ si´ angielskiego, by oderwaç si´ na chwil´ od zajmowania
si´ niedomagajàcà ˝onà. Pewnego tygodnia przesta∏
przychodziç. Nikt nie wiedzia∏, dlaczego. JakiÊ miesiàc
póêniej znów przyszed∏ na lekcj´. Zmieni∏ si´. Straci∏ na
wadze i wyglàda∏ na przygn´bionego. Nie bra∏ udzia∏u w
lekcji, tak jak to mia∏ w zwyczaju, a potem opuÊci∏ klas´,
zanim mogliÊmy z nim porozmawiaç.

W ciàgu nast´pnego tygodnia mój kolega i ja modliliÊmy
si´, by Pablo znów przyszed∏ na lekcj´, byÊmy mogli z nim
porozmawiaç. Nasze modlitwy zosta∏y wys∏uchane, poniewa˝
pojawi∏ si´ na zaj´ciach. Kiedy rozmawialiÊmy z nim po lekcji,
powiedzia∏, ˝e jego ˝ona zmar∏a. Powiedzia∏ nieco o tym, co si´
sta∏o, a my wyraziliÊmy nasze wspó∏czucie. PowiedzieliÊmy
mu, ˝e chcemy pomóc mu zrozumieç, w jaki sposób znowu
mo˝e byç ze swojà ˝onà. Podniós∏ g∏ow´, spojrza∏ mi w oczy
i ze ∏zami z∏oÊci i smutku powiedzia∏: „JeÊli naprawd´ chcecie
mi pomóc, to mo˝e byÊcie przyszli do mojego domu i pomogli
mi przywróciç ∏ad w moim ˝yciu. Czy˝ nie to robià misjonarze?
Potrzebuj´ pomocy w uporzàdkowaniu domu i moich spraw”.

ByliÊmy zaskoczeni i ukorzeni s∏owami Pabla. ZaoferowaliÊmy pomoc we wszystkim, czego
potrzebowa∏. MyÊl´, ˝e od tej chwili zaczà∏ ufaç naszym intencjom. Powiedzia∏ nam, byÊmy nast´pnego
dnia przyszli do jego domu i pomogli mu w przyci´ciu drzew. PoszliÊmy do niego o wyznaczonym
czasie i zacz´liÊmy prac´ u jego boku. Kiedy przez wiele miesi´cy zajmowa∏ si´ swà ˝onà, zaniedba∏ prace
porzàdkowe na podwórzu i w domu. Dla naszej trójki by∏o bardzo du˝o pracy. W ten sposób co tydzieƒ
s∏u˝yliÊmy w jego domu. PrzycinaliÊmy drzewa, wyrywaliÊmy chwasty i zbieraliÊmy owoce. Nie
rozpocz´liÊmy nauczania — kiedykolwiek próbowaliÊmy zaczynaç, szybko ucina∏ rozmow´. Najlepiej
si´ czu∏, kiedy rozmawialiÊmy o jego ˝yciu i rodzinie. Przewa˝nie po prostu s∏uchaliÊmy.

Po up∏ywie oko∏o pó∏tora miesiàca Pablo zaskoczy∏ nas pytaniem: „Czy naprawd´ zobacz´ znowu
mojà ˝on´?” Z radoÊcià odpowiedzieliÊmy, ˝e tak. Z∏o˝yliÊmy Êwiadectwo o wiecznych rodzinach
i staraliÊmy si´ jak najlepiej odpowiedzieç na jego pytania.

NauczaliÊmy Pabla o planie zbawienia. By∏ poruszony tà doktrynà. Zanim odeszliÊmy, mia∏ list´
pytaƒ, na które chcia∏ odpowiedzi, jak np.: „Czy moja ˝ona b´dzie mia∏a cia∏o, gdy znowu jà zobacz´?”
i „Czy b´dziemy wolni od choroby i cierpienia?” OdpowiedzieliÊmy na jego pytania i umówiliÊmy si´
na spotkanie, by omówiç zasady przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.

Nied∏ugo potem oblicze Pabla odmieni∏o si´. Cz´Êciej si´ uÊmiecha∏ i wydawa∏ si´ bardziej spokojny.
Naprawd´ mia∏ „nadziej´ lepszego Êwiata” (Eter 12:4). Nasza s∏u˝ba pomog∏a mu zaufaç temu, czego
nauczaliÊmy.

„Czy chcecie byç
szcz´Êliwi? Zapomnijcie
o sobie i zatraçcie si´ w
tej wspania∏ej sprawie.

Kierujcie swe wysi∏ki, by
pomagaç ludziom. [...]

Doskonalcie si´, podnoÊcie
tych, których kolana sà

s∏abe, podnoÊcie r´ce, które
opad∏y. ˚yjcie ewangelià

Jezusa Chrystusa”.

– PREZYDENT GORDON B. HINCKLEY
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, 597
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Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• W jaki sposób misjonarze w tej opowieÊci „czynili dobro”?

• Jakà rol´ odegra∏a s∏u˝ba w decyzji Pabla, aby byç nauczanym ewangelii?

• Czy szukasz mo˝liwoÊci czynienia dobra ka˝dego dnia? Czy mo˝esz si´ w tym udoskonaliç?

Zapisz w swoim dzienniku do studiowania lub przedyskutuj z kolegà/kole˝ankà, w jaki sposób
mo˝esz czyniç wi´cej dobra przez ca∏y dzieƒ, by znaleêç wi´cej osób do nauczania.

Uwierz, ˝e osoby, które sà przygotowane

na przyj´cie przes∏ania Przywrócenia, zostanà

postawione na twej drodze. Bóg te˝ postawi

ciebie tam, gdzie twe dobre uczynki i s∏owa

przygotujà ludzi na przyj´cie misjonarzy i

cz∏onków KoÊcio∏a. Podczas odnajdywania ludzi

módl si´ i szukaj mo˝liwoÊci s∏u˝by, pomagania

i podnoszenia innych. Kiedy s∏u˝ysz, rozmawiaj

z ka˝dym, kogo spotykasz. Miej wiar´, ˝e

mo˝esz dzieliç si´ przywróconà ewangelià.

Bez wzgl´du na to, jak s∏u˝ysz, powinieneÊ

to robiç, poniewa˝ kochasz swoich braci i swoje

siostry, a tym samym masz nadziej´, modlisz

si´ i szczerze pragniesz, by nauczaç ich

przywróconej prawdy.

Wskazówki

Pami´taj o poni˝szych wskazówkach, kiedy starasz si´ czyniç dobro:
• Pozostawaj ze swoim kolegà/kole˝ankà.

• Zachowuj Êwi´tà natur´ twego powo∏ania.

• Zachowuj zasady misjonarskie i nie ofiarowuj, ani nie wykorzystuj swoich pieni´dzy.

• Zobacz Missionary Handbook (Podr´cznik misjonarski), by zapoznaç si´ ze wskazówkami
dotyczàcymi cotygodniowej s∏u˝by na rzecz spo∏ecznoÊci.

Studiowanie pism Êwi´tych

Jaka by∏a rola s∏u˝by w ˝yciu Zbawiciela?
3 Nefi 17:7, 21 Ew. Mateusza 9:1–8 Ew. Jana 4:46–54
Ew. Mateusza 8:1–4 Ew. Marka 1:21–28

Jaka by∏a rola s∏u˝by podczas misji Ammona i Aarona?
Alma 17:19–25 Alma 18:8–10 Alma 22:3

O zrobienie czego prosi ci´ Pan?
3 Nefi 27:21

˚aden wysi∏ek nie idzie na marne
Twoja praca nie idzie na marne, kiedy ludzie decydujà, ˝e nie b´dà interesowaç si´

przywróconà ewangelià. Twoje nieustajàce wysi∏ki, zmierzajàce do s∏u˝enia i nauczania
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tylu osób, jak tylko jest to mo˝liwe, jest jednym ze sposobów Boga na przygotowanie

Jego dzieci na to, by w koƒcu przyj´∏y Jego s∏ugi. Cz´sto dociera do Swoich dzieci poprzez

ciebie. Nawet wtedy gdy ludzie nie korzystajà z mo˝liwoÊci dowiedzenia si´ o ewangelii,

twoja s∏u˝ba i twoje s∏owa sà dowodem mi∏oÊci Boga do nich i mogà zasiaç nasiona,

których owoce zbiorà przyszli misjonarze i cz∏onkowie KoÊcio∏a.

Nie zniech´caj si´, kiedy ludzie nie przyjmujà ewangelii. Wypowiedzia∏eÊ pe∏nym

g∏osem ostrze˝enie. Da∏eÊ im mo˝liwoÊç dokonania jednoznacznego wyboru. Uczniowie

Chrystusa odczuwajà smutek, kiedy ludzie nie chcà odpokutowaç, ale zachowujà oni

wizj´ tego, kim sà i co robià. Nadal pilnie podà˝ajà naprzód.

Zapami´taj

• Buduj KoÊció∏, „[znajdujàc] tych, co was przyjmà” (NiP 42:8).

• Staraj si´ o Ducha i post´puj wed∏ug Jego wskazówek podczas odnajdywania ludzi.

• Ludzie na twoim obszarze zostali przygotowani na przyj´cie przywróconej ewangelii.

• Cz∏onkowie KoÊcio∏a — ∏àcznie z tymi, którzy sà aktywni, mniej aktywni, którzy sà potencjalnymi
starszymi i ostatnio nawróconymi — sà twoim najlepszym êród∏em, by odnaleêç ludzi, nauczaç
ich, ochrzciç i konfirmowaç.

• Rozwijaj mocne relacje z biskupem i cz∏onkami.

• Nauczaj, kiedy znajdziesz i znajduj, kiedy nauczasz

• Bàdê Êwiadomy istnienia niezaplanowanych mo˝liwoÊci znalezienia ludzi.

• Módl si´ o mo˝liwoÊci czynienia dobra i g∏oszenia przes∏ania o Przywróceniu ewangelii
Jezusa Chrystusa.

• Istnieje wiele sposobów na odnajdywanie ludzi, których mo˝na nauczaç. Unikaj koncentrowania
si´ na zaledwie jednym czy dwóch sposobach.



Osobiste studiowanie
• Przeczytaj poni˝szy list od misjonarki do jej rodziców: „W autobusie naucza∏am

wspania∏à kobiet´. Wraca∏yÊmy ze spotkania dystryktu. By∏o tylko jedno wolne
miejsce, wi´c usiad∏am i zacz´∏am przeglàdaç listy. Najpierw, oczywiÊcie, zacz´∏am
czytaç list od was, ten ze zdj´ciami maleƒkiego Evana. Dostrzeg∏am, ˝e jakaÊ para
oczu obok mnie równie˝ przyglàda si´ zdj´ciom, wi´c spojrza∏am i napotka∏am
wzrok starszej pani. UÊmiechn´∏a si´ i zacz´∏a patrzeç przez okno. Potem
przymkn´∏a oczy, jakby chcia∏a zasnàç. Pomodli∏am si´: ‚Ojcze Niebieski, chc´ z
nià porozmawiaç. Pomó˝ mi’. Minut´ póêniej otworzy∏a oczy i wyprostowa∏a si´,
a ja szybko zagadn´∏am: ‚Nie sàdzi pani, ˝e on jest s∏odki?’ Pokaza∏am jej zdj´cie
Evana i zacz´∏am rozmawiaç z nià o rodzinie. Zapyta∏am jà o dzieci. Oczy zasz∏y
jej ∏zami i opowiedzia∏ mi histori´ o tym, jak jej córka nienawidzi jej i nie chce
mieç z nià nic wspólnego. P∏aka∏a, a ja p∏aka∏am razem z nià. Powiedzia∏am jej
o planie zbawienia i o tym, ˝e Ojciec Niebieski jà zna i wie, przez co przechodzi.
P∏aka∏am i mówi∏am jej, ˝e wiem, i˝ jej córka kocha jà, poniewa˝ ja jestem córkà
matki, która mnie kocha i którà ja kocham. WyjaÊni∏am, ˝e czasami ludzie podejmujà
z∏e decyzje i ˝e jej córka ma wolnà wol´. Powiedzia∏a mi, uÊmiechajàc si´: ‚Jestem
pewna, ˝e twoja mama za tobà t´skni i ˝e ju˝ ci´ nigdzie nie puÊci, gdy znowu
ci´ zobaczy’. Podzi´kowa∏a mi za rozmow´ i poda∏a swój adres, abyÊmy mog∏y
podzieliç si´ z nià ewangelià. Kiedy wysiada∏a z autobusu, powiedzia∏a: ‚Wsiad∏am
do niew∏aÊciwego autobusu, ale nie wysiad∏am. Nikt nie usiad∏ obok mnie, do czasu
a˝ ty przysz∏aÊ... i popatrz co si´ sta∏o’. Plan Boga jest doskona∏y!”

Jakie zasady, omawiane w tym rozdziale, dostrzegasz w tej opowieÊci? Przejrzyj
rozdzia∏ i zrób list´ w swoim dzienniku do studiowania. Którà z tych zasad mo˝esz
wypróbowaç dzisiaj?

• Przeczytaj Ew. Jana 15:12–13; 21:15–17; I List do Tesaloniczan 2 oraz Mosjasz
18:8–10. Jak ci idzie wype∏nianie twego obowiàzku, jakim jest kochanie i s∏u˝enie
innym? Jak mo˝esz si´ w tym udoskonaliç? Zapisz swoje odpowiedzi w dzienniku
do studiowania.

• Skàd ludzie b´dà wiedzieç, ˝e jesteÊ s∏ugà Pana? Kiedy zastanawiasz si´ nad tym
pytaniem, przestudiuj Moroni 7:3–5; Ew. Mateusza 7:20; Ew. Jana 13:34–35.
Zapisz swoje przemyÊlenia w dzienniku do studiowania.

• Przeczytaj 3 Nefi 18:31–32; Alma 8:16; Alma 24:7–8 oraz Alma 32:41. Zastanów
si´, czego te wersety uczà na temat pracy z by∏ymi zainteresowanymi. Zapisz w
dzienniku do studiowania, czego si´ dowiedzia∏eÊ i nauczaj tego swojego
koleg´/kole˝ank´.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Korzystajàc z codziennego kalendarza zaplanujcie spotkanie z osobami ostatnio

nawróconymi. PoproÊcie te osoby, by opowiedzia∏y o tym, jak by∏y przygotowane na
ewangeli´. Zadajcie podobne pytania: Jaki by∏ twój pierwszy kontakt z KoÊcio∏em?
Co ostatecznie przekona∏o ci´ do tego, by spotkaç si´ z misjonarzami? W swoim
dzienniku do studiowania zapiszcie to, czego si´ dowiedzieliÊcie.

• Przejrzyjcie ka˝dy z poni˝szych tematów. Korzystajàc z lekcji, przygotujcie prostà
sytuacj´, która ma na celu odnajdywanie ludzi. Poçwiczcie nauczanie w takiej
sytuacji i szybkie przechodzenie z ka˝dego tematu do tematu Przywrócenia.

– Uczucie potrzeby wi´kszego kierownictwa i celu w ˝yciu.

– Ch´ç zbli˝enia si´ do Boga.

– Potrzeba pomocy przy podejmowaniu wa˝nych decyzji.

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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• Przeczytajcie strony 66–68 ksià˝ki Our Search for Happiness i strony 122–126
oraz 137–140 leksykonu Oddani wierze, by lepiej zrozumieç doktrynalnà
podstaw´ pracy nad historià rodzinnà. Przygotujcie przemówienie na temat
pracy nad historià rodzinnà i podzielcie si´ nim z kolegà/kole˝ankà.

• Wyobraê sobie, ˝e ty i twój kolega/kole˝anka jesteÊcie przeniesieni na nowy
obszar. Znajdujecie ksi´g´ obszaru w dobrym stanie, ale nie macie ˝adnych
zainteresowanych. Co byÊcie zrobili, by znaleêç ludzi do grupy nauczanych
osób tak szybko, jak jest to mo˝liwe? Zaplanujcie, ˝e dzisiaj wprowadzicie w
˝ycie niektóre z tych pomys∏ów.

• Poni˝sze pomys∏y sprawdzi∏y si´ w przypadku wielu misjonarzy i cz∏onków.
Przeczytaj i przestudiuj je ze swoim kolegà/kole˝ankà.

– Pomó˝cie cz∏onkom zrobiç list´ przyjació∏, krewnych i znajomych, z którymi
mogliby podzieliç si´ ewangelià. Przejrzyjcie list´ z cz∏onkami i pomó˝cie im z
modlitwà wybraç kogoÊ, kogo chcieliby przygotowaç na us∏yszenie o ewangelii.

– Pomó˝cie im ustaliç dzieƒ, do którego (a) b´dà pracowaç, by przygotowaç
osob´ lub rodzin´ na to, aby by∏a nauczana w ich domu lub (b) podejmà jakieÊ
inne kroki zwiàzane z przyjmowaniem do wspólnoty, by ich na to przygotowaç.
Ustalenie daty narzuca cz∏onkom cel i pomaga im wykazaç si´ wiarà.

– Pomó˝cie im zaplanowaç, co b´dà robiç od teraz do ustalonego dnia.

– Pytajcie o rezultaty, by wesprzeç i zach´ciç ich. PoproÊcie ich, by podzielili si´
sukcesami i obawami.

Omówcie, w jaki sposób mo˝ecie zastosowaç te pomys∏y na obszarze, na
którym s∏u˝ycie.

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Przeczytaj i przedyskutuj rozdzia∏ „Odnajdywanie dzi´ki w∏asnym wysi∏kom”.

– Omów, w jaki sposób te pomys∏y pomog∏y misjonarzom znaleêç ludzi, których
mo˝na nauczyç.

– Wypisz na tablicy inne pomys∏y na odnajdywanie ludzi do nauczania. PoproÊ
misjonarzy, by przedstawili swoje pomys∏y.

– PoproÊ misjonarzy, by postawili sobie osobiste cele zwiàzane z doskonaleniem
si´ w zakresie odnajdywania ludzi.

• Zrób list´ sytuacji sprzyjajàcych odnajdywaniu.

– Ka˝demu misjonarzowi przydziel jednà sytuacj´. Daj mu/jej 5 minut na
przygotowanie tego, jak b´dzie nauczaç przes∏ania Przywrócenia. OdeÊlij
ich do lekcji „Przes∏anie Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa”, jeÊli
zajdzie taka potrzeba.

– PodkreÊl wa˝noÊç dostosowania d∏ugoÊci przes∏ania do okolicznoÊci. Na
przyk∏ad, misjonarze mogà sp´dziç wi´cej czasu na nauczaniu w domu cz∏onka,
ni˝ kiedy nauczajà kogoÊ w sklepie.

– Niech tylu misjonarzy, na ilu czas pozwoli, naucza przes∏ana Przywrócenia w
przydzielonych im sytuacjach.
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• Nauczaj zasad, znajdujàcych si´ w cz´Êci „Nauczaj, kiedy znajdziesz i znajduj,
kiedy nauczasz”.

– Wyznacz ka˝dego misjonarza do przygotowania jednominutowego przes∏ania,
którym móg∏by si´ podzieliç w sytuacji sprzyjajàcej odnajdywaniu ludzi.
Przes∏anie to powinno opieraç si´ na doktrynie znajdujàcej si´ w lekcjach
misjonarskich.

– PoproÊ misjonarzy, by poçwiczyli dzielenie si´ ze sobà jednominutowym
przes∏aniem. Mo˝esz zechcieç, by zrobili to w ró˝nych, hipotetycznych
okolicznoÊciach, takich jak nauczanie w domu cz∏onka, nauczanie u progu
drzwi, nauczanie na ulicy lub kontaktowanie si´ z osobami poleconymi. Niech
misjonarze poçwiczà nauczanie w ka˝dej z tych sytuacji.

Prezydent misji
• Ustanów przyk∏ad pracy cz∏onków–misjonarzy w swojej rodzinie. Podziel si´

swoimi doÊwiadczeniami z misjonarzami i cz∏onkami.

• Naradê si´ z przywódcami kap∏aƒskimi co do tego, jaki jest najlepszy sposób na
to, by misjonarze znajdywali ludzi do nauczania w twojej misji.

• Organizuj ogniska misjonarskie, podczas których mo˝esz przemawiaç do
zainteresowanych w swojej misji. Wspó∏pracuj z przywódcami kap∏aƒskimi, by
na ognisko przyszli cz∏onkowie, którzy mogliby przyprowadziç swoich przyjació∏.
Podczas takich ognisk, przed twoim przemówieniem, niech ostatnio nawrócone
osoby z∏o˝à swe Êwiadectwo i opowiedzà o swoim nawróceniu. W swoich
uwagach skup si´ na przes∏aniu Przywrócenia.

• Poka˝ misjonarzom swój czteropokoleniowy wykres i wyjaÊnij, jak z niego
korzystasz podczas poszukiwania.

• Od czasu do czasu idê z misjonarzami, by pomóc im znaleêç ludzi, których
mogliby nauczaç.
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NotatkiW jaki sposób
mog´ udoskonaliç
swoje umiej´tnoÊci
nauczania?

Rozwa˝

• W jaki sposób powinienem nauczaç z pism Êwi´tych?

• Dlaczego powinienem zadawaç pytania, kiedy nauczam?

• Jakiego rodzaju pytania powinienem zadawaç?

• Co powinienem zrobiç, aby lepiej s∏uchaç osób, które nauczam i Ducha?

• W jaki sposób mog´ pomóc ludziom, by rozwia∏y si´ ich obawy?

• W jaki sposób mog´ pomóc innym w przezwyci´˝eniu z∏ych nawyków i uzale˝nieƒ?

JesteÊ powo∏any do nauczania przywróconej ewangelii tylu ludzi, ilu ci´ przyjmie.

Nauczanie stanowi punkt odniesienia wszystkich twoich poczynaƒ. Kszta∏tujesz w sobie

cechy Chrystusowe, studiujesz lekcje misjonarskie, doskonalisz umiej´tnoÊç mówienia

j´zykiem swojej misji i polegasz na Duchu po to, by nauczaç z mocà przekonywania. Pan

przekaza∏ to w bardzo prosty sposób, dajàc przykazanie z obietnicà:

„Nie dà˝ do g∏oszenia mego s∏owa, lecz wpierw staraj si´ uzyskaç s∏owo moje, a wówczas

rozwià˝e si´ j´zyk twój; wtedy, jeÊli zapragniesz, b´dziesz mia∏ Ducha mojego i s∏owo

moje, moc Boga do przekonywania ludzi” (NiP 11:21).

„Ani nie troszczcie si´ na zapas co powiecie; ale zachowujcie w swoich umys∏ach

stale s∏owa ˝ywota, a b´dzie wam dane w tej˝e godzinie ta cz´Êç, co b´dzie przydzielona

ka˝demu” (NiP 84:85).
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Cz∏onkowie Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów powiedzieli:

„Naszym celem jest takie nauczanie przywróconej ewangelii, by pozwoliç Duchowi

prowadziç zarówno misjonarzy jak i tych, którzy sà nauczani. Koniecznym jest nauczenie

si´ [lekcji misjonarskich], ale nie powinny byç one przekazywane jako wyuczona na pami´ç

prezentacja. Misjonarz powinien czuç si´ swobodnie, pos∏ugujàc si´ w∏asnymi s∏owami,

jak podpowiada mu Duch. Nie powinien recytowaç z pami´ci, ale mówiç z serca, na swój

w∏asny sposób. Mo˝e odejÊç od porzàdku lekcji i uczyç zasad pod natchnieniem, zgodnie

z zainteresowaniami i potrzebami osoby, którà naucza. Mówiàc z osobistym przekonaniem

i pos∏ugujàc si´ w∏asnymi s∏owami, powinien z∏o˝yç swoje Êwiadectwo o prawdziwoÊci

tych nauk” („OÊwiadczenie na temat pracy misjonarskiej”, List od Rady Prezydenta

KoÊcio∏a, 11 grudnia 2002 r.).

Naucz si´ ufaç Duchowi, aby mówi∏ ci, co powinieneÊ powiedzieç i zrobiç. Dzi´ki

studiowaniu i rozwijaniu umiej´tnoÊci nauczania omówionych w tym rozdziale i

korzystaniu z nich, staniesz si´ zdolniejszym narz´dziem w r´kach Pana. Duch si´gnie

do wiedzy i umiej´tnoÊci, jakie rozwinà∏eÊ, by pomóc ci nauczaç z wi´kszà mocà. JakoÊç i

moc twojego nauczania pomo˝e innym zrozumieç i poczuç wag´ przywróconej ewangelii.

Fakt, ˝e jesteÊ godny, b´dzie mia∏ wp∏yw na ich zrozumienie, które zale˝y równie˝ od tego,

czy poÊwi´cisz im swà uwag´, czy dobrze wyjaÊnisz im ewangeli´, czy wykorzystasz

pisma Êwi´te, podzielisz si´ swoim Êwiadectwem, odpowiesz na pytania i poprosisz ich

o z∏o˝enie i dotrzymanie zobowiàzaƒ.

Post´puj zgodnie z podszeptami Ducha

„Duch jest najwa˝niejszym elementem w tej pracy. Z Duchem, który powi´ksza twoje powo∏anie,
mo˝esz czyniç dla Pana cuda na polu misyjnym. Bez Ducha nigdy ci si´ nie powiedzie bez
wzgl´du na twoje talenty i zdolnoÊci” (Ezra Taft Benson, seminarium dla nowych prezydentów
misji, 25 czerw. 1986).

ZaproÊ Ducha

Poni˝sze sugestie pomogà ci zaprosiç Ducha w czasie nauczania:

– Módl si´. – Dziel si´ doÊwiadczeniami.
– Korzystaj z pism Êwi´tych. – Wyra˝aj mi∏oÊç do Pana i do innych.
– Sk∏adaj Êwiadectwo.

W jaki sposób rozpoczàç nauczanie
Bardzo wa˝ne sà pierwsze chwile sp´dzone z zainteresowanymi. Zainteresowani

muszà nauczyç si´ ufaç tobie. Swojà pierwszà wizyt´ rozpocznij w sposób ciep∏y, pe∏en

szacunku i szczery. Zadaj kilka prostych pytaƒ, które pozwolà ci zrozumieç ich religijnà

przesz∏oÊç oraz ich oczekiwania wobec waszego spotkania. Zapytaj, na przyk∏ad: „Jakà

rol´ odgrywa religia w twoim ˝yciu?” Nie zadawaj jednak˝e osobistych pytaƒ, które

mog∏yby postawiç ich w niezr´cznej sytuacji.

Zanim zaczniesz, poproÊ wszystkich obecnych, aby przy∏àczyli si´ do waszej lekcji.

Zach´ç ich, by wy∏àczyli telewizor i usun´li inne rzeczy, które mog∏yby rozpraszaç ich

uwag´, aby nic nie ogranicza∏o Ducha Pana.

WyjaÊnij, ˝e chcia∏byÊ rozpoczàç i zakoƒczyç lekcj´ modlitwà. Zaproponuj, ˝e sam

ofiarujesz modlitw´ na rozpocz´cie. Módl si´ w sposób prosty, lecz ˝arliwy, by Pan
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pob∏ogos∏awi∏ ludzi, których nauczasz, w ka˝dym aspekcie ich ˝ycia, a szczególnie by

mogli poczuç prawd´, o której b´dziesz nauczaç.

Oka˝ osobom zainteresowanym szczere zainteresowanie i mi∏oÊç oraz wiar´ w moc

ewangelii, z jakà nawraca ona ludzi (zob. Moroni 7:43–48). Zgodnie ze wskazówkami

Ducha mo˝esz wyraziç zainteresowanym swoje myÊli w nast´pujàcy sposób:

• Poniewa˝ Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim, my wszyscy jesteÊmy braçmi i siostrami.

ChcielibyÊmy zwracaç si´ do was jako do braci i sióstr.

• Ka˝dy cz∏owiek, którego nauczamy, ma w∏asne wyzwania i troski. Bez wzgl´du na to,

jakie sà twoje potrzeby czy troski, pomo˝e ci Zbawiciel i Jego nauki — ewangelia.

• Nasze przes∏anie umo˝liwi ci udoskonalenie twego ˝ycia. Pomo˝e zmierzyç si´ z

problemami i wyzwaniami, z którymi wszyscy si´ borykamy.

• Nasze przes∏anie, które skupia si´ na osobie Jezusa Chrystusa, ma wielkà wartoÊç i wag´.

• Wszyscy pope∏niamy b∏´dy w tym ˝yciu, a te b∏´dy wywo∏ujà poczucie winy i

wstydu. Nie mo˝na zaznaç ulgi bez odpokutowania i uzyskania przebaczenia.

Ca∏kowite uzdrowienie mo˝e nastàpiç dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Chrystusa.

• Naszego przes∏ania nie mo˝na poznaç w jednej chwili. Zrozumienie przychodzi z

czasem, dzi´ki modlitwie, studiowaniu, doÊwiadczeniu i przestrzeganiu przykazaƒ

Bo˝ych.

• Mamy s∏aboÊci, jak ka˝dy. Byç mo˝e nie mówimy zbyt dobrze twoim j´zykiem lub

nie jesteÊmy w stanie odpowiedzieç na ka˝de twoje pytanie. Ale jesteÊmy powo∏ani

przez proroka Boga, by podzieliç si´ tym, co wiemy. A wiemy, ˝e nasze przes∏anie

jest prawdziwe.

• B´dziemy przewodnikami, abyÊ sam móg∏ poznaç prawd´ naszego przes∏ania. To ty

dokonasz wyboru, czy przyjmiesz to przes∏anie i b´dziesz post´powaç zgodnie z nim.

Dlatego nie kr´puj si´ i zadawaj pytania.

• Kiedy szczerze b´dziesz stara∏ si´ zrozumieç nasze przes∏anie, mo˝esz napotkaç

wyzwania, ale Bóg Ci pomo˝e.

• Kiedy przyjmiesz nasze przes∏anie, dowiesz si´, jak zawrzeç z Bogiem przymierza czyli

zwiàzaç si´ obietnicami. Dowiesz si´, jak zmieniç swe ˝ycie, tak aby by∏o ono bardziej

zgodne z Jego naukami. Zapragniesz post´powaç wedle nauk Jezusa Chrystusa i przyjàç

chrzest z ràk osób, które majà w∏aÊciwe upowa˝nienie (zob. Ew. Jana 3:5).

Zanim zaczniesz nauczaç doktryn zawartych w danej lekcji, zastanów si´ nad krótkim,

ogólnym przedstawieniem tego, czego zamierzasz nauczaç. Pomó˝ ludziom dostrzec, ˝e

b´dzie to mia∏o dla nich osobiste znaczenie. Wielu z zainteresowanych, których nauczasz,

zosta∏o przygotowanych przez Pana (zob. Alma 16:16–17). Kiedy podczas pierwszego

spotkania b´dziecie wszyscy dzieliç si´ duchowymi doÊwiadczeniami, b´dà oni was

postrzegaç jako s∏ugi Pana.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Przeçwicz z kolegà/kole˝ankà ró˝ne sposoby rozpoczynania lekcji z wykorzystaniem
powy˝szych propozycji.
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Dostosuj swoje nauczanie do potrzeb nauczanych osób
Ka˝da osoba lub rodzina, którà uczysz,

jest kimÊ wyjàtkowym. PowinieneÊ

staraç si´ byç wra˝liwy na ich sytuacj´,

nawet jeÊli nie zrozumiesz ich wszystkich

zainteresowaƒ, osiàgni´ç, potrzeb lub

obaw. Wszystkim ludziom mo˝na

najlepiej pomóc, bez wzgl´du na ich

potrzeby lub problemy, jeÊli przyjmà

ewangeli´ i b´dà stosowaç jej nauki

w swoim ˝yciu. Kiedy pos∏uchasz

podszeptów Ducha, b´dziesz móg∏

dostosowaç swoje nauczanie.

Kiedy poczujesz natchnienie, mo˝esz

zmieniç porzàdek lekcji, by przystosowaç

go do zainteresowaƒ i potrzeb zainteresowanego. Mo˝esz poÊwi´ciç wi´cej ni˝ jedno

spotkanie na nauczanie, by nauczaç zasad z jednej lekcji, a czasami mo˝esz nauczaç

zawartoÊci dwóch lekcji podczas jednej wizyty. Ojciec Niebieski zna Swoje dzieci, wi´c

kiedy podejmujesz decyzje podczas nauczania, polegaj na natchnieniu. Módl si´ o dar

rozró˝niania i zwracaj uwag´ na myÊli lub uczucia, które si´ pojawiajà na temat tego,

czego nauczasz.

B´dziesz musia∏ dostosowaç nauczanie, tak aby poÊwi´ciç wi´cej uwagi tym zobowià-

zaniom, które sà najtrudniejsze dla zainteresowanego. Na przyk∏ad, ktoÊ mo˝e z ∏atwoÊcià

zaakceptowaç Ksi´g´ Mormona jako s∏owo Bo˝e, a ktoÊ inny mo˝e mieç trudnoÊci z

przyj´ciem czegokolwiek poza Biblià. KtoÊ mo˝e mieç trudnoÊci z rzuceniem palenia,

ale ochoczo zaakceptuje prawo dziesi´ciny.

Kiedy planujesz nauczanie konkretnych doktryn, zwracaj uwag´ na to, ile nowych

informacji przekazujesz. Nauczaj w tempie odpowiednim dla mo˝liwoÊci zainteresowanych.

Niektórzy b´dà robili post´py szybciej, ni˝ inni. Upewnij si´, ˝e zadajesz wystarczajàcà

iloÊç pytaƒ i uwa˝nie s∏uchasz ich odpowiedzi, abyÊ mia∏ gruntowne zrozumienie tego, jak

szybko i jak dobrze zainteresowany uczy si´ i stosuje przedstawiane przez ciebie doktryny.

Bàdê Êwiadomy up∏ywajàcego czasu. Wi´kszoÊç spotkaƒ nie powinna przekraczaç 45

minut. Jednak˝e nauczanie mo˝na ukoƒczyç w ciàgu 15 czy 20 minut, jeÊli zachodzi taka

potrzeba. JeÊli ktoÊ ma na spotkanie z tobà zaledwie 15 minut, dostosuj nauczanie, by

uszanowaç ograniczenia czasowe.

Zaufaj obietnicy, ˝e Duch da ci „w samej godzinie, w samej chwili, co [masz]

powiedzieç” (NiP 100:6).

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Wyobraê sobie, ˝e idziesz ulicà i zauwa˝asz starszego m´˝czyzn´, który stara si´ wrzuciç do
pojemnika na Êmieci ci´˝kie torby. Ty i twój kolega/kole˝anka pomagacie mu, w efekcie czego
on pyta was, kim jesteÊcie. Po krótkiej rozmowie zaprasza was do domu i zgadza si´ wys∏uchaç
waszego przes∏ania. Po wst´pnej rozmowie mówi wam, ˝e:

• Jego ˝ona zmar∏a rok temu i naprawd´ mu jej brakuje.

• ¸atwo si´ m´czy ze wzgl´du na stan swego serca.

• Zastanawia si´ teraz cz´Êciej ni˝ kiedykolwiek przedtem, czy Bóg istnieje.

Czego móg∏byÊ go nauczaç? Jak móg∏byÊ dostosowaç swoje nauczanie, by jak najlepiej
zaspokoiç jego potrzeby i rozwiaç obawy?
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Studiowanie pism Êwi´tych

Co to znaczy daç „[t´] cz´Êç, co b´dzie przydzielona ka˝demu”?
Alma 29:8 NiP 84:85

Co Pan obieca∏ wiernym misjonarzom?
NiP 68:2–4 NiP 100:5–8 Ew. Mateusza 10:19–20

Nauczaj w jednoÊci ze swoim kolegà/kole˝ankà
Pan nakaza∏: „I pójdziecie w mocy

mojego Ducha, nauczajàc mojej

Ewangelii, dwójkami” (NiP 42:6).

Twoje nauczanie b´dzie mia∏o wi´kszà

moc i wzbudzi wi´ksze zainteresowa-

nie, jeÊli ty i twój kolega/kole˝anka

b´dziecie pracowaç w jednoÊci. Podczas

codziennego planowania i studiowania

nauczycie si´, w jaki sposób zjednoczyç

si´ i nauczaç jednym g∏osem.

Nauczanie b´dzie mia∏o wi´kszà

moc, jeÊli ty i twój kolega/kole˝anka b´dziecie na zmian´ nauczaç krótkich fragmentów

lekcji. Podczas prezentacji przes∏ania unikaj popadania w rutyn´. Wspieraj swojego

koleg´/kole˝ank´, ofiarujàc drugie Êwiadectwo na temat prawd, o jakich Êwiadczy∏. Kiedy

Duch podpowiada ci, byÊ coÊ powiedzia∏, idê za Jego podszeptami. Jako para misjonarska

bàdêcie gotowi do wzajemnych ust´pstw, byÊcie nie przeszkadzali przewodnictwu Ducha.

Kiedy mówisz, utrzymuj kontakt wzrokowy z zainteresowanym. Kiedy nie mówisz,

módl si´ za swojego koleg´/kole˝ank´ i uwa˝nie obserwuj reakcje zainteresowanego.

Studiowanie pism Êwi´tych

W jaki sposób para misjonarska ma wspieraç si´ nawzajem?
Alma 12:1 NiP 42:6 NiP 52:9–10

PoproÊ cz∏onków o pomoc w nauczaniu
Kiedykolwiek jest to mo˝liwe, proÊ cz∏onków, najlepiej niedawno nawróconych, by

pomogli ci w nauczaniu. Idealnà sytuacjà by∏oby, gdyby byli z tobà cz∏onkowie KoÊcio∏a,

którzy wczeÊniej wyznawali t´ samà religi´ co zainteresowany. Poka˝ cz∏onkom kopi´ tej

lekcji i omów, czego wed∏ug ciebie powinni nauczaç. Omówcie, jak mo˝ecie razem pracowaç.

Na przyk∏ad, niech cz∏onkowie, jeÊli jest to w∏aÊciwe, opowiedzà o tym, w jaki sposób

mogli nauczyç si´ konkretnej zasady z lekcji, przyjàç jà i ˝yç wed∏ug niej. Niech wyjaÊnià,

w jaki sposób podj´li decyzj´ o przystàpieniu do KoÊcio∏a. Kiedy cz∏onkowie przy∏àczà si´

do nauczania, b´dà mieli mo˝liwoÊç poczuç radoÊç p∏ynàcà z pracy misjonarskiej. Pomaga

to równie˝ zainteresowanemu nawiàzaç przyjaêƒ. Prezydent Thomas S. Monson naucza∏:

W procesie nauczania zainteresowani mogà odnieÊç korzyÊç z si∏y Êwiadectw z∏o˝onych przez pary
cz∏onków, które w ostatnich latach zrobi∏y krok prowadzàcy do chrztu i cz∏onkostwa. W Kanadyjskiej Misji
Ontario i Quebec, gdzie mieszka∏a nasza rodzina, kiedy przewodniczy∏em misji, okaza∏o si´, ˝e wi´kszoÊç
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populacji nale˝a∏a do byç mo˝e trzech najwi´kszych wyznaƒ: koÊcio∏a rzymsko–katolickiego, koÊcio∏a
anglikaƒskiego i zjednoczonego koÊcio∏a Kanady. W ka˝dym mieÊcie misji tak zorganizowaliÊmy prac´,
˝e nowo ochrzczona rodzina z ka˝dego z tych wyznaƒ mog∏a pomagaç misjonarzom, którzy nauczali
nowych zainteresowanych. I tak ka˝da para cz∏onków mog∏a towarzyszyç misjonarzom w czasie drugiej
lub trzeciej wizyty.

Mo˝ecie doceniç np. si∏´ Êwiadectwa Brata i Siostry Stoneman, którzy przyszli ze zjednoczonego
koÊcio∏a Kanady, kiedy misjonarze pracowali z osobami w∏aÊnie z tego koÊcio∏a. Brat Stoneman, drukarz,
powiedzia∏: „Kiedy przystàpi∏em do KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, by∏em
g∏ównym drukarzem zjednoczonego koÊcio∏a Kanady. Straci∏em prac´. Ale znalaz∏em lepszà. Co wi´cej,
znalaz∏em prawd´ w ca∏ej jej pe∏ni. Wy te˝ mo˝ecie si´ zmieniç. Wy te˝ mo˝ecie podjàç takà decyzj´.
Pozwólcie, ˝e przyjedziemy po was w niedziel´ rano, byÊmy mogli razem usiàÊç w koÊciele. Potem mo˝ecie
us∏yszeç i poczuç to sami. B´dziemy obok was”.

Anthony i Edith Belfiglio stali si´ takà parà przyjmujàcà do wspólnoty osoby, które mia∏y korzenie
rzymsko–katolickie. Rezultat by∏ taki sam. To si´ mo˝e udaç. I tacy nawróceni pozostajà nawróconymi.
Poza tym pary podejmujà decyzje, by zapuÊciç swe korzenie jeszcze g∏´biej w bogatà gleb´ ewangelii.
Zarówno Brat Stoneman jak i Brat Belfiglio zostali ustanowieni patriarchami. Po∏àczenie wysi∏ków
cz∏onków i misjonarzy podczas takiej konkretnej wspó∏pracy przynosi wielkie zgromadzenie cennych
dusz (przekaz satelitarny szkolenia misjonarzy, 25 kwietnia 2003).

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Wyobraê sobie, ˝e masz pierwsze spotkanie, w czasie którego b´dziesz nauczaç lekcji rodzin´
w domu cz∏onka. Zdecyduj, jak przygotowa∏byÊ ka˝dego z nast´pujàcych cz∏onków, by pomóg∏
ci w nauczaniu:

• Misjonarza okr´gu, który ostatnio powróci∏ z pe∏noetatowej misji

• Kap∏ana

• Osob´ ostatnio nawróconà

• Biskupa

Korzystaj z pism Êwi´tych
Podstawowe pisma Êwi´te KoÊcio∏a sà twoim zasadniczym êród∏em nauczania

przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. Mo˝esz te˝ wykorzystywaç s∏owa ˝yjàcych

proroków. Istnieje wiele powodów, dla których bardzo wa˝ne jest korzystanie z pism

Êwi´tych jako podstawy nauczania. Na przyk∏ad:

• Pan i Jego prorocy powiedzieli nam, by to robiç (zob. NiP 42:12, 56–58; 71:1). Prorok w

dniach ostatnich poradzi∏: „S∏owa i to, jak Pan ich u˝y∏ w Ksi´dze Mormona [...] powinny

byç wykorzystywane przez nas podczas nauczania zasad ewangelii” (Ezra Taft Benson,

„The Book of Mormon and the Doctrine and Covenants”, Ensign, maj 1987, 84).

• Pisma Êwi´te zapraszajà Ducha Âwi´tego do twego nauczania. Z mocà nauczajà s∏owa

Bo˝ego (zob. Alma 31:5).

• Pisma Êwi´te odpowiadajà na wielkie pytania duszy (zob. 2 Nefi 32:3; Jakub 2:8).

• Pisma Êwi´ta dajà twemu nauczaniu upowa˝nienie i wiarygodnoÊç, nawet na

obszarach, które nie majà przesz∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej.
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Twoja zdolnoÊç do nauczania z mocà

z pism Êwi´tych wyp∏ywa w du˝ej mierze

z iloÊci czasu, który sp´dzasz na ich

studiowaniu. Kiedy codzienne b´dziesz

napawa∏ si´ s∏owem Bo˝ym, wzroÊnie

twoja umiej´tnoÊç nauczania z pism

Êwi´tych. Poza tym, twe zaproszenie do

studiowania i rozwa˝ania pism Êwi´tych

b´dzie silniejsze, poniewa˝ robisz to

samo. Pomó˝ ludziom uwierzyç w pisma

Êwi´te — szczególnie w Ksi´g´ Mormona

— jako êród∏o objawionej prawdy. Kiedy

ludzie uwierzà pismom Êwi´tym, b´dziesz

móg∏ im lepiej pomóc w poprawnym

zrozumieniu doktryny. Mogà ci pomóc

poni˝sze sugestie.

Zrób wprowadzenie do fragmentu z pisma Êwi´tego. Opisz pokrótce t∏o i kontekst fragmentu,

z którego b´dziesz korzystaç. PoproÊ zainteresowanego, by poszuka∏ w tym fragmencie

konkretnych punktów. Kiedy nauczasz ludzi majàcych ograniczonà wiedz´ na temat pism

Êwi´tych, mo˝esz rozpoczàç od opisania zawartoÊci fragmentu, u˝ywajàc j´zyka, który

b´dzie dla nich zrozumia∏y. Poni˝ej znajdujà si´ przyk∏ady przedstawienia fragmentu

z pisma Êwi´tego:

• „Tutaj, w historii Józefa Smitha mamy zapis s∏ów Józefa, który mówi, co si´ z nim sta∏o,

kiedy poszed∏ do lasu si´ modliç. Powiedzia∏: ‚Ujrza∏em s∏up Êwiat∏a...’”.

• „W tym fragmencie prorok Alma naucza ludzi, którzy majà problemy z wykazaniem

si´ wiarà w s∏owo Bo˝e. Porównuje s∏owo Bo˝e do nasiona, które mo˝e byç zasiane w

naszych sercach. Czy mo˝esz zaczàç czytaç werset...”.

Przeczytaj fragment. Przeczytaj werset na g∏os lub poproÊ o to zainteresowanego. Bàdê

wra˝liwy wobec uczuç tych, którzy majà k∏opoty z czytaniem. JeÊli fragment jest dla nich

trudny do zrozumienia, przeczytaj go z nimi uwa˝nie i pomó˝ im zrozumieç najtrudniejsze

punkty lub daj im do przeczytania prostszy fragment. Mo˝esz te˝ podaç definicj´ trudnych

s∏ów lub wyra˝eƒ.

• „Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza ch´tnie i bez wypominania [‚bez

wypominania’ oznacza, ˝e Bóg nie wypomina cz∏owiekowi win czy b∏´dów], a

b´dzie mu dane” (List Jakuba 1:5).

Niektóre fragmenty z pism Êwi´tych sà jasne i nie potrzebujà wyjaÊnienia. WyjaÊnienie

innych mo˝e wymagaç czasu.

Stosuj pisma Êwi´te. „OdnoÊ” pisma Êwi´te do siebie i do zainteresowanych, pokazujàc, w

jaki sposób zasady nie tracà dziÊ na aktualnoÊci (zob. 1 Nefi 19:23). Poka˝ zainteresowanym,

w jaki sposób mogà je zastosowaç w swoim ˝yciu. Kiedy to zrobià, dowiedzà si´, ˝e dok-

tryna jest prawdziwa. Z∏ó˝ Êwiadectwo o zasadzie i obiecaj b∏ogos∏awieƒstwa. Na przyk∏ad:

• „Na ludzie Almy, podobnie jak na tobie, spoczywa∏o ci´˝kie jarzmo, takie, ˝e niemal

nie mogli go znieÊç. Ale kiedy wykazywali si´ wiarà i ‚wo∏ali do Niego usilnie’, On

wzmacnia∏ ich tak, ˝e mogli przetrwaç wyzwanie, a potem wyswobodzi∏ ich od prób.

I tak jak Bóg uczyni∏ to z tymi ludêmi, wiem, ˝e pomo˝e ci w twoich próbach, kiedy...”.
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• „Wskazówki Almy skierowane do ludzi w wodach Mormon odnoszà si´ do nas w

dzisiejszych czasach. Janku, czy jesteÊ gotów...”.

Ludzie, których b´dziesz nauczaç, bardzo ró˝nià si´ tym, jak postrzegajà Êwi´te teksty,

na ile znajà Bibli´, jak dobrze rozumiejà j´zyk biblijny oraz jak g∏´boko wierzà, ˝e Biblia

zawiera s∏owo Bo˝e. Pomó˝ zainteresowanym wypracowaç w sobie szacunek dla pism

Êwi´tych. Dzi´ki skutecznemu korzystaniu podczas nauczania z pism Êwi´tych, mo˝esz

pomóc zainteresowanym rozpoczàç studiowanie ich na w∏asnà r´k´. Po ka˝dej wizycie

zaproponuj przeczytanie konkretnych rozdzia∏ów lub wersetów. Jako zadanie podczas

czytania mo˝esz daç im do rozwa˝enia pytania, które mo˝ecie omówiç podczas nast´pnego

spotkania. To zach´ci ich do codziennego czytania pism Êwi´tych w ich domach i udzia∏u

w koÊcielnych spotkaniach i lekcjach, gdzie korzysta si´ z pism Êwi´tych.

Kulturowe spojrzenie na pisma Êwi´te

Wi´kszoÊç religii posiada Êwi´te teksty lub tomy pism Êwi´tych, ale to, jak z nich korzystajà lub
je postrzegajà, mo˝e ró˝niç si´ od sposobu, w jaki cz∏onkowie KoÊcio∏a patrzà na pisma Êwi´te.
Na przyk∏ad, byç mo˝e b´dziesz musia∏ wyjaÊniç, ˝e zaznaczanie fragmentów w pismach Êwi´tych
jest dowodem twego pragnienia, by zrozumieç i stosowaç nauki pism Êwi´tych, a nie oznakà
braku szacunku. Pomó˝ nauczanym przez ciebie osobom dostrzec, ˝e podstawowe pisma Êwi´te
sà wa˝ne, poniewa˝ zawierajà s∏owo Pana, zapisane sà przez proroków Bo˝ych i ˝e przyjmujemy
je jako prawd´.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Przejrzyjcie jeden z poni˝szych fragmentów. OkreÊlcie, w jaki sposób:
• PrzedstawilibyÊcie fragment.

• PrzedstawilibyÊcie t∏o i kontekst.

• PrzedstawilibyÊcie fragment i wyjaÊnili jego znaczenie.

• WyjaÊnilibyÊcie trudne s∏owa.

• PomoglibyÊcie zainteresowanym zastosowaç fragment w ich ˝yciu.

Strona tytu∏owa Ksi´gi Mormona; 3 Nefi 11; Moroni 10:3–8; Ew. Jana 17:3; List do Rzymian
8:16–17; I List do Koryntian 15:29; List Jakuba 1:5; I List Piotra 3:19–20; Ks. Amosa 3:7

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego wa˝ne jest, by nauczaç z pism Êwi´tych?
1 Nefi 19:23 NiP 20:7–12 II List do Tymoteusza 3:15–17
2 Nefi 4:15–16

Nauczaj, by zrozumieli
Jest wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e ludzie uwierzà w przes∏anie Przywrócenia

ewangelii, kiedy je zrozumiejà. Prezydent James E. Faust powiedzia∏: „Studiujcie, rozwa˝ajcie

i nauczajcie z pism Êwi´tych, szczególnie z Ksi´gi Mormona i Nowego Testamentu.

Poznajcie prawd´ na tyle dobrze, byÊcie mogli mówiç o niej w jasny sposób. B. H. Roberts

napisa∏: ‚By poznaç prawd´, musi byç ona wyartyku∏owana, a im klarowniejsza i pe∏niejsza

b´dzie ta wypowiedê, tym wi´kszà b´dzie mia∏ Duch Âwi´ty mo˝liwoÊç, by Êwiadczyç

duszy cz∏owieczej, ˝e to dzie∏o jest prawdziwe’ [New Witnesses for God, 3 tomy (1909),

2:vii]. Nie mo˝esz nawróciç ludzi bardziej, ni˝ sam jesteÊ nawrócony” („What I Want My

Son to Know before He Leaves on His Mission”, Ensign, maj 1996, 41).



Notatki

10 Umiej´tnoÊci potrzebne do nauczania

185

Nakazano ci, byÊ wyk∏ada∏ i wyjaÊnia∏ pisma

Êwi´te, kiedy nauczasz (zob. NiP 68:1). Wyk∏adaç
oznacza zwi´kszyç zrozumienie drugiej osoby i w

jasny sposób wyt∏umaczyç coÊ. Wyk∏adaç ewangeli´

oznacza dla ciebie wyjaÊniaç znaczenie doktryn i

fragmentów z pism Êwi´tych w sposób prosty i jasny,

ufajàc, ˝e Duch prowadzi ci´ w tym, co mówisz.

U˝ywaj pe∏nego godnoÊci, lecz zrozumia∏ego j´zyka,

by pomóc ludziom zrozumieç zasad´ doktrynalnà.

Zadawaj pytania, by pomóc im zastanowiç si´ nad

zasadami i sprawdziç, czy rozumiejà i akceptujà to,

czego naucza∏eÊ.

Pod koniec trzech pierwszych lekcji w rozdziale

3 znajduje si´ lista s∏ów, które mogà byç nieznane

dla nauczanych osób. Cz´Êcià nauczania — którego

celem jest zrozumienie — jest upewnienie si´, ˝e

wyjaÊni∏eÊ s∏owa, wyra˝enia i idee na tyle, ˝e ludzie lepiej je rozumiejà. Mo˝esz udoskonaliç

swoje umiej´tnoÊci zwiàzane z wyjaÊnianiem ewangelii poprzez:

• Rozumienie s∏ów, których u˝ywasz.

• Definiowanie s∏ów, których inni mogà nie rozumieç. Wiele s∏ów, które oznaczajà dla

cz∏onków KoÊcio∏a konkretne rzeczy, w prosty sposób zdefiniowane sà w Guide to the

Scripture oraz w leksykonie Oddani wierze.

• Zadawanie ludziom pytaƒ takich jak: „Czy wiesz, co mamy na myÊli, gdy mówimy...?”

lub „Czy mo˝esz powtórzyç w∏asnymi s∏owami to, o czym mówiliÊmy?”

Kiedy studiujesz doktryny z rozdzia∏u 3, znajdê s∏owa, które twoim zdaniem mogà

byç dla zainteresowanych trudne do zrozumienia. Kiedy nauczasz doktryny z rozdzia∏u

3, rób notatki przy s∏owach, wyra˝eniach i ideach, które sà trudne dla zainteresowanych.

Zdefiniuj te s∏owa, korzystajàc ze wspomnianych wczeÊniej êróde∏. Wypróbuj swoje

definicje w rozmowie z zainteresowanymi i niedawno nawróconymi.

„W tym przejawia si´
prawdziwa inteligencja

cz∏owieka, kiedy podejmuje
temat, który sam w

sobie jest tajemniczy i
wspania∏y, i rozwija go,
i upraszcza tak, ˝e nawet
dziecko mo˝e go pojàç”.

– PREZYDENT JOHN TAYLOR
THE GOSPEL KINGDOM,

WYB. G. HOMER DURHAM (1943), 270

Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego powinniÊmy starannie wyk∏adaç czy wyjaÊniaç doktryny?
Mosjasz 8:3 Alma 12:1 NiP 68:1–5
Mosjasz 27:35 3 Nefi 26:1 NiP 71:1

Jak uczymy si´? Dlaczego wa˝ne jest, by odkrywaç lub stopniowo ujawniaç informacje?
2 Nefi 28:30 Mosjasz 2:9 NiP 98:11–12
Jakub 4:13

Dlaczego wa˝na jest prostota?
2 Nefi 25:4, 7, 28 Alma 13:23 Ks. Nehemiasza 8:8
2 Nefi 32:7

W jaki sposób Pan komunikuje si´ ze Swoimi dzieçmi?
2 Nefi 31:3 NiP 1:24
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Zadawaj pytania
Jezus Chrystus cz´sto zadawa∏

pytania, by pomóc ludziom w

zastanowieniu si´ i zastosowaniu

zasad. Jego pytania wywo∏ywa∏y

zadum´, dociekliwoÊç duszy i

zobowiàzanie.

W∏aÊciwe pytania pomogà ci

zrozumieç zainteresowania, obawy

czy pytania, jakie majà inni. Mogà

wzbogaciç twoje nauczanie, zaprosiç

Ducha i pomóc zainteresowanym

w nauce.

NieprzemyÊlane pytania mogà wystraszyç, zirytowaç i obraziç zainteresowanych. Mogà

te˝ sprawiç, ˝e stracisz kontrol´ nad sytuacjà sprzyjajàcà nauczaniu. Staraj si´ zadawaç

pytania, które:

• Sà proste i ∏atwo je zrozumieç.

• Pomogà ludziom zastanowiç si´ nad tym, czego ich nauczasz.

• Pomogà ci okreÊliç ich stopieƒ zrozumienia tego, czego uczysz.

• Pomogà ludziom zastosowaç to, czego si´ uczà.

Kiedy nauczane przez ciebie osoby b´dà odpowiadaç na tego typu pytania, poczujà,

˝e mogà mówiç otwarcie. W∏aÊciwe pytania mogà prowadziç zainteresowanych do

zadania ci pytaƒ, kiedy nie b´dà czegoÊ rozumieli, kiedy b´dà mieli wàtpliwoÊci lub

kiedy b´dà chcieli dowiedzieç si´, co robiç. Dobre pytania mogà pomóc nauczanym

osobom podzieliç si´ uczuciami, a tym samym odkryç wzrastajàce Êwiadectwo. A oto

przyk∏ady skutecznych pytaƒ:

• Jakie masz pytania na temat tego, czego nauczaliÊmy?

• Czy wierzysz, ˝e Ojciec Niebieski ci´ kocha? Dlaczego?

• W jaki sposób pope∏niamy czasami ten sam b∏àd, jak ludzie w tej historii?

Aby pomóc nauczanym osobom przygotowaç si´ do udzielenia odpowiedzi na pytania,

mo˝esz powiedzieç: „Kiedy b´d´ wyjaÊniaç wa˝noÊç Êwi´cenia dnia Sabatu, zadaj sobie

pytanie: ‚Co oznacza dla mnie to przykazanie?’” Unikaj zadawania pytaƒ, które:

• Zawierajà wi´cej ni˝ jednà myÊl.

• Odnoszà si´ do doktryn, których jeszcze nie naucza∏eÊ.

• Nie majà jasnego celu.

• Sà zbyt dociekliwe i wÊcibskie.

Zadawanie zbyt wielu pytaƒ, szczególnie podczas pierwszej wizyty, wywo∏uje wra˝enie,

˝e prowadzisz „przes∏uchanie”. Nie proÊ zainteresowanych, by udzielali ci odpowiedzi

na temat niewa˝nych czy oczywistych szczegó∏ów. CoÊ takiego przemieni dobre warunki,

sprzyjajàce nauczaniu w zgadywank´. Kiedy chcesz uzyskaç konkretnà odpowiedê,

najlepiej zadaç rzeczowe pytanie lub przedstawiç informacj´ w jakiÊ inny sposób. Unikaj

zadawania pytaƒ, które mogà zawstydziç tego, kto nie zna odpowiedzi. Pytania sà

najbardziej u˝yteczne, kiedy zostanà zadane po tym, jak naucza∏eÊ i Êwiadczy∏eÊ o jakiejÊ

wa˝nej zasadzie. Poni˝ej znajdujà si´ przyk∏ady pytaƒ o mniejszej skutecznoÊci:
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• Kto by∏ pierwszym prorokiem? (Pytanie zadane przed nauczaniem o dyspensacjach).

• W jaki sposób zachowywanie naszych cia∏ w czystoÊci pomaga nam mieç Ducha i

pokazuje, ˝e jesteÊmy gotowi post´powaç wedle s∏ów proroka? (Wi´cej ni˝ jedna myÊl).

• Czy wa˝ne jest to, by znaç przykazania Bo˝e? (Odpowiedê tak–nie i pytanie zbyt

oczywiste).

• Jakie sà twoje odczucia w zwiàzku z Ksi´gà Mormona? (Zanim jà przeczytali).

• Co to za rzecz, którà mo˝emy robiç ka˝dego dnia, która pomo˝e nam zbli˝yç si´ do

Boga? (Niejasne pytanie, na które oczekuje si´ konkretnej odpowiedzi: modliç si´).

• Kto by∏ nast´pnym prorokiem po Noem? (ProÊba o zgadywanie).

Naucz si´ zadawaç pytania zgodne z

podszeptami Ducha. Odpowiednie pytanie

zadane w odpowiednim czasie mo˝e wielce

pomóc nauczanym przez ciebie osobom w

g∏´bszym poznaniu ewangelii i odczuciu

Ducha. I podobnie — niew∏aÊciwe pytanie lub

zadane w niew∏aÊciwym czasie mo˝e zak∏óciç

proces uczenia si´. Zadawanie w∏aÊciwych

pytaƒ we w∏aÊciwym czasie wymaga od

ciebie post´powania w zgodzie z Duchem,

s∏uchania tych, których nauczasz oraz

skupienia w trakcie ca∏ego nauczania.

Skuteczne nauczanie mo˝e byç ci´˝kà pracà

i wymaga koncentracji i wysi∏ku z twojej

strony i ze strony twojego kolegi/kole˝anki.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Co mog∏oby staç si´ z post´pem zainteresowanego, gdyby zetknà∏ si´ z poni˝szymi sytuacjami,
a ty nigdy byÊ si´ o tym nie dowiedzia∏?

• Wspó∏pracownicy, którzy regularnie robià sobie ˝arty ze spraw duchowych.

• Cz∏onkowie rodziny, którzy sà silnymi cz∏onkami innego koÊcio∏a.

• Przyjaciele, którzy uwa˝ajà, ˝e mormoni to niechrzeÊcijaƒska sekta.

• Duchowe doÊwiadczenie podczas czytania Ksi´gi Mormona.

Zastanów si´ nad pytaniami, które chcia∏byÊ zadaç, by dowiedzieç si´ wi´cej na temat ka˝dej
z powy˝szych sytuacji. Swoje pytania zapisz w dzienniku do studiowania. Omów ze swoim
kolegà/kole˝ankà, w jaki sposób mo˝ecie udoskonaliç pytania, jakie ka˝de z was zapisa∏o przy
tym zaj´ciu.

S∏uchaj
Kiedy z uwagà b´dziesz s∏uchaç innych, lepiej ich zrozumiesz. Kiedy b´dà wiedzieç,

˝e ich myÊli i uczucia sà dla ciebie wa˝ne, jest bardziej prawdopodobne, ˝e otworzà si´

na twoje nauki, b´dà dzieliç si´ osobistymi doÊwiadczeniami i podejmà zobowiàzania.

Kiedy s∏uchasz, mo˝esz skuteczniej dostosowaç swoje nauki do ich potrzeb i zainteresowaƒ.

S∏uchaj szczególnie podszeptów Ducha. Kiedy inni dzielà si´ z tobà swoimi uczuciami,

w twoim umyÊle mogà pojawiç si´ myÊli czy pomys∏y wywo∏ane przez Ducha. B´dziesz

móg∏ zrozumieç to, co inni próbujà wyraziç.
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Kiedy ludzie mówià do ciebie, unikaj pokusy, by zastanawiaç si´ na tym, co zamierzasz

powiedzieç. Upewnij si´, ˝e naprawd´ koncentrujesz si´ na danej osobie, wypowiadajàc

swojà odpowiedê, a nie planujàc jà. Starszy Jeffrey R. Holland naucza∏: „Wa˝niejsze ni˝

mówienie jest s∏uchanie. Ci ludzie nie sà martwymi obiektami traktowanymi wy∏àcznie

jako dane do statystyk chrztów. Sà dzieçmi Boga, naszymi braçmi oraz siostrami i

potrzebujà tego, co my posiadamy. Bàdêcie prawdziwi. W szczeroÊci wyciàgajcie do

nich r´ce. Zapytajcie tych przyjació∏, co ma dla nich najwi´ksze znaczenie. Co oni mi∏ujà

oraz co im jest drogie. A póêniej s∏uchajcie. JeÊli pozwalajà na to okolicznoÊci, mo˝ecie

zapytaç, czego si´ obawiajà, czego pragnà lub czego brakuje w ich ˝yciu. Obiecuj´ wam,

˝e zawsze coÊ z tego, co powiedzà, odniesie si´ do prawdy ewangelii, o której mo˝ecie

z∏o˝yç Êwiadectwo, a potem mo˝ecie zaoferowaç coÊ wi´cej. [...] JeÊli b´dziemy s∏uchaç

z mi∏oÊcià, nie b´dziemy musieli si´ zastanawiaç nad tym, co powiedzieç. B´dzie to nam

dane przez ducha i przez naszych przyjació∏” („Aby mi by∏y Êwiadectwem”, Liahona,

lipiec 2001, 15, kursywa oryginalna).

Ludzie komunikujà si´ te˝ poprzez sposób, w jaki siedzà, wyraz twarzy, uk∏ad ràk,

ton g∏osu oraz ruchy oczu. Obserwuj te niewerbalne informacje; mogà pomóc ci zrozumieç

uczucia nauczanych przez ciebie osób. Bàdê równie˝ Êwiadom swojego j´zyka cia∏a.

Wysy∏aj sygna∏y zainteresowania i entuzjazmu poprzez szczere s∏uchanie rozmówcy.

Nie bój si´ ciszy. Ludzie cz´sto potrzebujà czasu na zastanowienie si´ i odpowiedzenie

na pytania lub na wyra˝enie tego, co czujà. Mo˝esz zamilknàç po tym, jak zada∏eÊ pytanie,

podzieli∏eÊ si´ duchowym doÊwiadczeniem lub kiedy ludzie majà trudnoÊç z wyra˝eniem

tego, co chcà powiedzieç. Zapewnij ludziom czas na dokoƒczenie ich myÊli, zanim ty

odpowiesz i nie przerywaj, kiedy mówià.

Kiedy myÊlisz, ˝e zrozumia∏eÊ, o czym jest mowa, oka˝ to, mówiàc np.: „Wi´c mówisz,

˝e ______________. Prawda?” lub „JeÊli dobrze zrozumia∏em, uwa˝asz, ˝e _____________.”

Kiedy nie jesteÊ pewien, czy rozumiesz, poproÊ danà osob´ o wyjaÊnienie.

Niektórzy ludzie mogà mieç tendencj´ do tego, by dominowaç w rozmowie i nie

dopuÊciç ci´ do nauczania o przywróconej ewangelii. B´dziesz musia∏ nauczyç si´

taktownego przejmowania kontroli w takiej sytuacji. Na przyk∏ad: „Doceniamy to, ˝e

mówisz nam o tym, ale jest to kwestia, którà chcielibyÊmy omówiç w póêniejszym terminie.

Poprosz´ koleg´, by to zanotowa∏, abyÊmy nie zapomnieli o tym przy nast´pnej wizycie”.

Pami´taj, najlepiej pomo˝esz ludziom, gdy b´dziesz naucza∏ ich ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kiedy b´dziesz uwa˝nie s∏ucha∏, Duch pomo˝e ci, byÊ poznaç, co masz powiedzieç.

S∏uchanie wymaga wysi∏ku i koncentracji. Pewien misjonarz podzieli∏ si´ poni˝szym

prawdziwym doÊwiadczeniem (nazwisko zmieniono).

Mój kolega i ja nauczaliÊmy rodzin´ Sanchezów. By∏o goràco, a dzieci robi∏y wiele ha∏asu.
Zagadnà∏em Siostr´ Sanchez o czytanie Ksi´gi Mormona. Kiedy zaczyna∏a mówiç, zauwa˝y∏em, ˝e
jej syn z∏apa∏ notatnik mojego kolegi i zaczà∏ biegaç po pokoju, wymachujàc nim w powietrzu. Chocia˝
patrzy∏em na Siostr´ Sanchez, mój umys∏ b∏àdzi∏ gdzie indziej. PomyÊla∏em sobie: „Jest tak goràco i
chcia∏bym, ˝eby ten ma∏y ch∏opiec usiad∏ spokojnie. To si´ po prostu nie uda”. Kiedy mój umys∏ gdzieÊ
b∏àdzi∏, zauwa˝y∏em, ˝e Siostra Sanchez ma trudnoÊci z mówieniem. Odnios∏em subtelne wra˝enie,
˝e mam s∏uchaç. Mia∏em trudnoÊci z przebiciem si´ przez goràco i ha∏as. Uwa˝nie przyglàda∏em si´
jej twarzy, kiedy mówi∏a. Spojrza∏a w dó∏, a potem podnios∏a wzrok na mojego koleg´ i na mnie. Jej
mà˝ bezskutecznie próbowa∏ uciszyç dzieci. Nastàpi∏a przerwa, a potem dr˝àcym g∏osem powiedzia∏a:
„Zrobi∏am to, o co mnie poprosiliÊcie. Przeczyta∏am te rozdzia∏y, które mi wskazaliÊcie i modli∏am
si´”. Ponownie zamilk∏a i spojrza∏a w dó∏. Zerkn´∏a na dzieci, a potem jej oczy napotka∏y mój wzrok.
„Otrzyma∏am odpowiedê — powiedzia∏a z uÊmiechem i ∏zami w oczach. — Jest prawdziwa. Wiem,
˝e jest prawdziwa”. Duch wype∏ni∏ pokój. Z sercem przepe∏nionym wdzi´cznoÊcià za to, ˝e s∏ucha∏em,
uÊmiechnà∏em si´ i powiedzia∏em: „Tak, to prawda”.
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Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Po przejrzeniu powy˝szej historii, zapisz w swoim dzienniku do studiowania odpowiedzi na
poni˝sze pytania lub przedyskutuj je ze swoim kolegà/kole˝ankà.

• Co mog∏oby si´ wydarzyç, gdyby misjonarz bardziej troszczy∏ si´ o swoje samopoczucie czy
notatnik kolegi?

• W jaki sposób by∏a pob∏ogos∏awiona ta zainteresowana, dzi´ki temu, ˝e misjonarz jej s∏ucha∏?

Odpowiedz na poni˝sze pytania:

A = Nigdy tak nie robi´ C = Zazwyczaj tak robi´
B = Czasami tak robi´ D = Zawsze tak robi´

• Kiedy rozmawiam z innymi, myÊl´ o podobnych doÊwiadczeniach, którymi móg∏bym si´
podzieliç, zamiast uwa˝nie s∏uchaç.

• Kiedy inni mówià o swoich uczuciach, staram si´ postawiç na ich miejscu, by zrozumieç,
jak si´ czujà.

• Kiedy ucz´ zainteresowanych, martwi´ si´ o to, co powiem albo czego b´d´ naucza∏
w nast´pnej kolejnoÊci.

• Jestem sfrustrowany, kiedy zainteresowani chcà zbyt wiele mówiç.

• Mam trudnoÊci ze Êledzeniem lub rozumieniem tego, co inni próbujà mi powiedzieç.

• Cz´sto b∏àdz´ myÊlami, podczas gdy mój kolega/kole˝anka naucza.

• Denerwuj´ si´, jeÊli ktoÊ do mnie mówi, a inni przerywajà lub rozpraszajà mojà uwag´.

• Otrzymuj´ duchowe podszepty, by coÊ powiedzieç lub zrobiç, ale je ignoruj´.

OkreÊl, co mo˝esz zrobiç, by udoskonaliç swà umiej´tnoÊç s∏uchania.

Rozwijaj dobre relacje z zainteresowanymi

Aby uniknàç za˝enowania, niektórzy ludzie b´dà udzielali takich odpowiedzi na pytania, jakich
w ich mniemaniu oczekujesz, zamiast podzieliç si´ prawdziwymi uczuciami. Staraj si´ rozwijaç
relacje, które pozwolà im bez obaw dzieliç si´ swoimi prawdziwymi uczuciami.

Pomó˝ ludziom rozwiaç ich obawy
Niektórym nauczanym przez ciebie osobom

b´dzie brakowa∏o wiary, by dotrzymaç zobowià-

zaƒ, inni spotkajà si´ ze sprzeciwem, a jeszcze inni

nie zawsze przyjmà wszystko, czym si´ z nimi

dzielisz. B´dà musieli podjàç w∏asne decyzje, ale

ty b´dziesz chcia∏ uczyniç wszystko, co w twej

mocy, by odpowiedzieç na ich pytania, pomóc

im rozwiaç obawy i pokonaç przeciwnoÊci.

Czasami obawy ludzi sà niczym góry lodowe.

Na powierzchni widaç jedynie ich niewielkà

cz´Êç. Obawy te mogà byç z∏o˝one i trudne

do rozwiàzania. Dlatego musisz post´powaç

zgodnie z podszeptami Ducha i odpowiadaç w

sposób, który najlepiej odpowiada sytuacji. Módl

si´ o dar rozró˝niania i post´puj wed∏ug swoich

odczuç. Ojciec Niebieski zna serca i N
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doÊwiadczenia wszystkich ludzi (ca∏e góry lodowe) i pomo˝e ci poznaç, co jest najlepsze

w przypadku ka˝dej osoby.

Kiedy pomagasz innym, by rozwia∏y si´ ich obawy, najpierw postaraj si´ zrozumieç

te obawy, zadajàc pytania i s∏uchajàc ich. Polegaj na Duchu, by pomóg∏ ci dowiedzieç si´,

jak pomóc im, by rozwia∏y si´ ich obawy. Na przyk∏ad, mo˝esz skorzystaç z fragmentu z

pism Êwi´tych, by zajàç si´ wàtpliwoÊciami na temat potrzeby chrztu lub mo˝esz podzieliç

si´ swoim Êwiadectwem o Proroku Józefie Smithie.

Cz´sto jest tak, ˝e obawy majà raczej charakter spo∏eczny, ni˝ doktrynalny. Na przyk∏ad,

zainteresowani mogà obawiaç si´ sprzeciwu cz∏onków rodziny, jeÊli przystàpiliby do

KoÊcio∏a. Mogà si´ równie˝ obawiaç odrzucenia ze strony swoich przyjació∏ w pracy. Bez

wzgl´du na to, jakie mogà byç te obawy, twoi zainteresowani mogà mieç doÊwiadczenia

z przesz∏oÊci czy podlegaç wp∏ywom, które przyczyni∏y si´ do powstania obaw, których

ty nie rozumiesz. W wielu przypadkach cz∏onkowie b´dà mogli pomóc ci zrozumieç te

obawy i pomóc zainteresowanym.

Sposób, w jaki podejdziesz do jakiejÊ obawy zainteresowanego, b´dzie zale˝a∏ od

jej natury. OkreÊl, czy obawa ta pojawi∏a si´ dlatego, ˝e osoba nie ma duchowego

potwierdzenia prawdy Przywrócenia czy dlatego, ˝e nie chce zobowiàzaç si´ do ˝ycia

wed∏ug prawdziwej zasady. Zrozumienie êród∏a problemu pomo˝e ci tak, ˝e b´dziesz

wiedzia∏, czy skupiç si´ na Êwiadectwie czy na zobowiàzaniu.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Wybierzcie jedno zobowiàzanie, do którego dotrzymania zach´cacie podczas nauczania lekcji.
Nast´pnie wynajdêcie ró˝ne wàtpliwoÊci, jakie mogà powstrzymaç kogoÊ od przyj´cia czy
wywiàzania si´ z tego zobowiàzania. Omówcie i przeçwiczcie, w jaki sposób mo˝ecie najlepiej
pomóc ludziom, kiedy pracujà nad rozwianiem swych obaw.

Pokuta i uwolnienie si´ od uzale˝nienia
Pokuta do proces duchowy, który zawiera w sobie pokor´, wyznanie, naprawienie

b∏´dy oraz odwrócenie si´ od grzechu. Jest to trwa∏a przemiana myÊli i uczynków. W

idealnej sytuacji pokuta za konkretny grzech powinna byç konieczna tylko jeden raz.

Jednak˝e, jeÊli ten grzech ponownie ma miejsce, pokuta jest Êrodkiem uzdrowienia

(zob. Mosjasz 26:30; Moroni 6:8; NiP 1:31–32).

Pokuta to proces emocjonalny i fizyczny. Ludzie muszà zaprzestaç powtarzajàcych

si´, zakorzenionych zachowaƒ, które sà niew∏aÊciwe. Niepo˝àdane dzia∏ania muszà byç

zastàpione zdrowym i w∏aÊciwym zachowaniem.

A zatem, zarówno pokuta, jak i uzdrowienie mogà wymagaç czasu. Czasami nawróceni,

nawet majàcy najlepsze intencje, ulegajà pokusie, kiedy robià post´py na drodze ku

samodyscyplinie. W takich przypadkach nowo nawróceni, kiedy starajà si´ przezwyci´˝yç

pokus´ i w pe∏ni odpokutowaç, pracujà ze swoimi przywódcami kap∏aƒskimi, nie z

misjonarzami.

Poprzez chrzest i konfirmacj´ ludzie otrzymujà dar Ducha Âwi´tego, który wzmocni

ich zdolnoÊç przezwyci´˝enia tych wyzwaƒ. Jednak˝e chrzest i konfirmacja mogà nie w

pe∏ni usunàç emocjonalnà i fizycznà ch´ç do kontynuowania takich zachowaƒ. Chocia˝

dana osoba mo˝e odnosiç wst´pne sukcesy, do pe∏nej pokuty i uwolnienia mo˝e byç

konieczne dalsze uzdrowienie emocjonalne.
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Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• PomyÊl o zainteresowanym, ostatnio nawróconym czy mniej aktywnym cz∏onku, który stara
si´ pokonaç uzale˝nienie.

• Przejrzyj „Wiara w Jezusa Chrystusa” i „Pokuta” z lekcji zatytu∏owanej „Ewangelia Jezusa
Chrystusa”, znajdujàcej si´ w rozdziale 3.

• Czego móg∏byÊ nauczaç takà osob´ z tej lekcji i z tego rozdzia∏u, co pomog∏oby jej pokonaç
uzale˝nienie?

• Utwórz plan lekcji, by pomóc takiej osobie.

Pomaganie zainteresowanym i ostatnio nawróconym w zrozumieniu pokuty
i uwolnieniu si´ od uzale˝nienia

KtoÊ mo˝e poprosiç ci´, byÊ odpowiedzia∏ na pytania i wàtpliwoÊci na temat

uzale˝nienia. B´dziesz te˝ chcia∏ pomóc ludziom w znalezieniu odpowiedzi na trudne

pytania zwiàzane z tymi problemami. Pomocne mogà byç nast´pujàce pomys∏y:

• Podziel si´ swoim Êwiadectwem

o uzdrawiajàcej mocy ewangelii,

szczególnie ZadoÊçuczynienia

(zob. Alma 7:11–13).

• Z∏ó˝ Êwiadectwo, ˝e jedynie Bóg

mo˝e dokonaç cudu duchowego

uzdrowienia (zob. Psalm 147:3).

• WyjaÊnij, ˝e dar uzdrowienia

obejmuje zarówno cia∏o, jak i

ducha.

Podstawowe kroki, które pomagajà

ludziom w procesie emocjonalnego uzdrowienia to:

• Rozpoznanie problemu i przyznanie si´ do niego. Wymaga to uwa˝nej i uczciwej

samooceny.

• Przyznanie, ˝e dane zachowanie jest szkodliwe. Wp∏ywa ono na innych i wymaga zmiany.

• Bycie pokornym i odczuwanie ˝alu.

• Staranie si´ o wybaczenie tych osób, które zosta∏y zranione i nauczenie si´ wybaczania

samemu sobie.

• Zaprzestanie czynienia tego, co uzale˝nia i rozpocz´cie robienia tego, co zdrowe.

• Pozostanie wiernym — przestrzeganie przymierzy chrztu, s∏u˝enie, modlenie si´ o pomoc

Ducha Âwi´tego oraz okazywanie pragnienia przestrzegania przykazaƒ Bo˝ych.

• Zrozumienie, ˝e Pan zawsze kocha Swoje dzieci — nawet kiedy robià b∏´dy i oddajà

si´ starym nawykom. Zawsze dost´pna jest pokuta i droga wiodàca do uwolnienia si´.

Plan pokonania uzale˝nienia
Byç mo˝e zainteresowani oraz nowi i mniej aktywni cz∏onkowie zapytajà, co mogà

zrobiç, by przezwyci´˝yç jakieÊ uzale˝nienie. Ufajà twojej umiej´tnoÊci ofiarowania

przewodnictwa i wsparcia. Pomocne mogà byç nast´pujàce sugestie:
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• Niech pokrótce opiszà czas, miejsca i ludzi, którzy wp∏ywajà na takie zachowanie.

Nast´pnie omówcie list´ ze wspó∏ma∏˝onkiem, biskupem, misjonarzem okr´gu czy

innym zaufanym przyjacielem. Porozmawiajcie o tym, czego potrzebujà, by zmieniç

lub uniknàç tego, co wymienili.

• Niech zapiszà, co teraz omija ich przez to zachowanie oraz co ich ominie w przysz∏oÊci,

jeÊli nie naprawià tego zachowania.

• Niech zapiszà ró˝ne rzeczy, jakie mogà robiç, by uniknàç niew∏aÊciwego zachowania

lub zniech´ciç si´ do niego. Mo˝e to byç rozmowa ze wspó∏ma∏˝onkiem, telefon do

biskupa lub przyjaciela z proÊbà o wsparcie, çwiczenia i wszelkie inne dzia∏ania, które

pomogà im uniknàç pokusy.

• Zach´caj ich, by regularnie si´ modlili, studiowali pisma Êwi´te, s∏uchali wznios∏ej

muzyki oraz czytali dobre ksià˝ki.

• Zach´caj ich, by poprosili o

b∏ogos∏awieƒstwo kap∏aƒskie.

• Zach´caj ich, by nadal byli aktywni w

KoÊciele, który jest po to, by pomóc im w

przezwyci´˝eniu ich problemu i zbli˝eniu

ich do Pana.

• Zach´caj ich, by brali udzia∏ w spotkaniach

grup wsparcia lub by zasi´gn´li fachowej

pomocy. W niektórych miejscach istniejà

LDS Family Services (S∏u˝by Rodzinne

ÂwDO).

• Zach´caj ich, by nigdy si´ nie poddawali!

Pan b´dzie im pomaga∏, nawet jeÊli

zabierze to troch´ czasu.

Aktywny Âwi´ty w Dniach Ostatnich mo˝e najlepiej pomóc nowym cz∏onkom pozostaç

aktywnymi, kiedy stanie si´ ich przyjacielem. Cz∏onkowie powinni wyciàgaç r´k´ do

zainteresowanych i nowych cz∏onków, okazujàc im ciep∏e i pozytywne nastawienie.

Zainteresowani i nowo nawróceni zareagujà w przychylny sposób, kiedy powita si´ ich

uÊmiechem, kiedy szczerze zapyta si´, co u nich s∏ychaç, kiedy ktoÊ usiàdzie obok nich

podczas spotkaƒ i kiedy zaprosi si´ ich na obiad rodzinny lub na domowy wieczór

rodzinny.

Poniewa˝ prawdopodobne jest, ˝e niektórzy mogà powróciç do uzale˝nienia, przywódcy

kap∏aƒscy i cz∏onkowie nie powinni byç zszokowani lub zniech´ceni, jeÊli dowiedzà si´,

˝e zainteresowany lub nowy cz∏onek byç mo˝e zmaga si´ z takimi problemami. Powinni

okazaç zaufanie danej osobie i nie osàdzaç jej, jeÊli oddaje si´ ona starym nawykom.

Powinni traktowaç to jako tymczasowe i zrozumia∏e komplikacje. Pot´pianie zaintereso-

wanego czy nowego nawróconego, który jest uzale˝niony, nigdy nie jest pomocne i

prawdopodobnie doprowadzi do zniech´cenia, niepowodzenia i nieaktywnoÊci. Nowo

nawrócony, który nagle przestaje przychodziç do koÊcio∏a, mo˝e uleg∏ staremu uzale˝nieniu

i czuje si´ niegodny i zniech´cony. W odniesieniu sukcesu mogà pomóc natychmiastowe

odwiedziny wraz z zach´tà i wsparciem. Cz∏onkowie powinni okazywaç s∏owami i

uczynkami, ˝e akceptujà nawróconych (zob. 3 Nefi 18:32).

Najwa˝niejsze, co mo˝e zrobiç ka˝da osoba w celu przezwyci´˝enia problemów z

uzale˝nieniem, to pozostaç aktywnym w KoÊciele oraz staraç si´ ˝yç b´dàc wiernym.
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Zaj´cie: Osobiste studiowanie

PomyÊl o jakimÊ zwyczaju, który masz — czymÊ, co robisz cz´sto i bezwiednie, jak np.
wy∏amywanie palców, poprawianie okularów, jedzenie w nadmiarze czy zbyt d∏ugie spanie. Teraz
przez ca∏y dzieƒ spróbuj tego nie robiç. Kiedy ci si´ uda, spróbuj nie robiç tego przez ca∏y tydzieƒ.
Omów swoje doÊwiadczenie z kolegà/kole˝ankà. Nast´pnie spróbuj wyobraziç sobie, o ile trudniej
jest zainteresowanemu pokonaç uzale˝nienie, takie jak palenie tytoniu czy u˝ywanie alkoholu.

Pozostaw coÊ zainteresowanemu
Na zakoƒczenie ka˝dego nauczania daj zainteresowanemu coÊ do przeczytania i

rozwa˝enia, gdy b´dzie si´ przygotowywa∏ na nast´pne spotkanie. Mo˝esz wyznaczyç

rozdzia∏y z Ksi´gi Mormona. Mo˝esz daç broszurk´, omawiajàcà to, czego naucza∏eÊ lub

czego masz zamiar nauczaç podczas nast´pnego spotkania. Mo˝e to te˝ byç inna literatura

lub prezentacja audiowizualna. JeÊli ma dost´p do Internetu, zach´ç do odwiedzenia

strony www.mormon.org. Zainteresowani zawsze powinni dostaç coÊ, nad czym mogà

pomyÊleç, zastanowiç si´ i modliç. B´dzie to temat na rozpocz´cie dyskusji podczas

nast´pnego spotkania.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Przejrzyjcie to, co mo˝ecie zostawiç zainteresowanym, w∏àcznie z broszurkami i materia∏ami
audiowizualnymi. Czy sà inne rzeczy, które musicie zdobyç, by móc dzieliç si´ nimi z
zainteresowanymi? W swoich kalendarzach zróbcie list´ przedmiotów, które musicie zamówiç.

Zastanówcie si´ nad przypadkiem ka˝dego zainteresowanego, którego planujecie nauczaç w
tym tygodniu. Jakie rozdzia∏y z Ksi´gi Mormona b´dà dla nich najbardziej pomocne? Jakie inne
materia∏y przynios∏yby im korzyÊç? Zapiszcie w kalendarzach, w cz´Êci „Notatki/Lista spraw do
za∏atwienia”, co zamierzacie daç ka˝demu zainteresowanemu i co zrobicie, by w czasie nast´pnej
wizyty nawiàzaç do tej rzeczy.

Nauczaj przywróconej ewangelii tych, którzy nie majà korzeni chrzeÊcijaƒskich
Niektórzy ludzie, których b´dziesz nauczaç, mogà nie wierzyç w Ojca Niebieskiego i

Jezusa Chrystusa, czy te˝ mogà nie mieç tradycji chrzeÊcijaƒskich. Jednak˝e wielu z tych

ludzi b´dzie mia∏o swoje wierzenia, praktyki i miejsca, które uznajà za Êwi´te. Niezwykle

wa˝ne jest, byÊ jako s∏uga Bo˝y okaza∏ w∏aÊciwy szacunek ich wierzeniom religijnym oraz

tradycji. Nie rób niczego, co by∏oby wyrazem braku szacunku wobec tego, co jest dla

nich wa˝ne.

Mo˝esz zastanawiaç si´, w jaki sposób powinieneÊ dostosowaç swoje metody nauczania

do tych ludzi. Pomocnym b´dzie, byÊ pami´ta∏, ˝e aby si´ nawróciç, wszystkie dzieci

Bo˝e, bez wzgl´du na pochodzenie, muszà rozwinàç wiar´ w Jezusa Chrystusa, muszà

odpokutowaç, przyjàç obrz´dy chrztu i konfirmacji oraz wytrwaç do koƒca, przestrzegajàc

przykazaƒ i s∏u˝àc. Zasady, które pomogà innym w budowaniu ich wiary w Jezusa

Chrystusa, sà takie same we wszystkich kulturach.

Mo˝esz pomóc ludziom we w∏aÊciwym zrozumieniu tego, ˝e Bóg jest naszym Ojcem

Niebieskim i w rozwini´ciu wiary w Jezusa Chrystusa, bardziej pomagajàc im, by mieli

duchowe doÊwiadczenia, ni˝ tylko opowiadajàc im o naturze Boga. Na przyk∏ad,

pomo˝esz ludziom to zrozumieç, kiedy oni:
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• Zdob´dà duchowe przekonanie, ˝e Bóg Ojciec i Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, ukazali

si´ Prorokowi Józefowi Smithowi.

• Us∏yszà twe szczere nauki i Êwiadectwo o ewangelii, ∏àcznie z tym, dlaczego

zdecydowa∏eÊ si´ naÊladowaç Jezusa Chrystusa.

• Cz´sto b´dà s∏uchaç, jak ty i inni cz∏onkowie rozmawiacie z Ojcem Niebieskim w prostej,

p∏ynàcej z serca modlitwie.

• Us∏yszà, jak sk∏adasz silne Êwiadectwo.

• B´dà modliç si´ z tobà i sami.

• Dowiedzà si´, jakie sà twoje uczucia wzgl´dem pism Êwi´tych, kiedy b´dziesz je

czytaç i omawiaç.

• Codziennie b´dà czytaç s∏owo Bo˝e z pism Êwi´tych (szczególnie z Ksi´gi Mormona).

• B´dà chodziç do koÊcio∏a, by móc zobaczyç, jak czcimy Pana.

• B´dà spotykaç si´ z cz∏onkami KoÊcio∏a, którzy b´dà mogli wyjaÊniç, w jaki sposób

zacz´li wierzyç w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

• B´dà przestrzegaç przykazaƒ.

Dzia∏ania te przyniosà korzyÊci wszystkim osobom, które nauczasz, ale sà szczególnie

wa˝ne, kiedy nauczasz osoby nie majàce korzeni chrzeÊcijaƒskich, poniewa˝ jest mniej

prawdopodobne, ˝e ci ludzie doÊwiadczyli tego ju˝ wczeÊniej.

Wielu nawróconych, nie majàcych korzeni chrzeÊcijaƒskich, mówi, ˝e niezbyt du˝o

zrozumieli z tego, co mówili misjonarze, ale czuli Ducha i chcieli czyniç to, o co ich oni

prosili. Musisz uczyniç wszystko, co w twojej mocy, by pomóc zainteresowanym zrozumieç

doktryny ewangelii. Bàdê cierpliwy i wspieraj ich, kiedy zdarzy si´, ˝e b´dà potrzebowali

troch´ czasu, by nauczyç si´ rozpoznawania i wyra˝ania uczuç, jakie w nich tkwià. Mo˝e

b´dziesz musia∏ dostosowaç tempo i g∏´bi´ swego nauczania, by pomóc im w zrozumieniu.

Kiedy przygotowujesz si´ do nauczania ludzi, którzy nie majà korzeni chrzeÊcijaƒskich,

mo˝esz:

• Zapewniç proste streszczenie i przeglàd ka˝dej lekcji.

• Poprosiç ich, by powiedzieli, co rozumiejà i czego doÊwiadczyli.

• Zarezerwowaç czas na podanie znaczenia istotnych s∏ów i zasad. Nauczane osoby

mogà nie znaç wielu s∏ów, których b´dziesz u˝ywa∏ w czasie nauczania.

• Powróciç do wczeÊniej nauczanych lekcji, by w sposób bardziej jasny nauczaç doktryny.

Mo˝e byç to konieczne w ka˝dym momencie procesu nauczania.

Przyk∏ady z pism Êwi´tych

Pisma Êwi´te zawierajà przyk∏ady misjonarzy nauczajàcych ludzi, którzy nie wierzyli w Boga lub
którzy êle rozumieli Jego prawdziwà natur´. Przestudiuj podane poni˝ej fragmenty, a nast´pnie
wyjaÊnij swojemu koledze/kole˝ance lub zapisz w swoim dzienniku, w jaki sposób misjonarze
pomogli ludziom zdobyç Êwiadectwo o tym, ˝e Bóg istnieje.

• Alma i Amulek (Alma 9–12; 15)

• Ammon i Aaron (Alma 17–22)

• Alma (Alma 30)

• Alma i inni (Alma 31–35)

• Pawe∏ (Dzieje Apostolskie 17:16–34)
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Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Kiedy jest to mo˝liwe, znajdêcie nawróconego, który przed spotkaniem z misjonarzami nie nale˝a∏
do tradycji chrzeÊcijaƒskiej. Umówcie si´ na spotkanie i zapytajcie o doÊwiadczenia zwiàzane z
jego nawróceniem. Na przyk∏ad, mo˝ecie zapytaç, co sprawi∏o, ˝e ta osoba uwierzy∏a w Boga,
pierwszy raz si´ modli∏a, pierwszy raz poczu∏a odpowiedê na modlitw´; zapytajcie o rol´ pism
Êwi´tych w jej ˝yciu oraz czym by∏o dla niej przyjÊcie na nabo˝eƒstwa niedzielne. W swoich
dziennikach do studiowania zapiszcie to, czego si´ dowiedzieliÊcie.

Zapami´taj

• Kiedy ludzie sà nauczani przywróconej ewangelii i ˝yjà wed∏ug niej, ich potrzeby zostanà
zaspokojone.

• Ka˝dego dnia planuj i studiuj ze swoim kolegà/kole˝ankà, aby poczuç jednoÊç i nauczaç
jednym g∏osem.

• Cz´sto dziel si´ swoim Êwiadectwem.

• Pisma Êwi´te, szczególnie Ksi´ga Mormona, sà twoimi podstawowymi êród∏ami nauczania.

• Módl si´ o dar rozró˝niania, by wiedzieç, kiedy korzystaç z umiej´tnoÊci, opisanych
w tym rozdziale.



Osobiste studiowanie
• Wyobraê sobie, ˝e znajdujesz si´ w nast´pujàcych sytuacjach. W jaki sposób

mo˝esz wykorzystaç zasady i umiej´tnoÊci z tego rozdzia∏u, by pomóc ludziom
robiç post´py? Zaplanuj, w jaki sposób zastosujesz je w ka˝dej z tych sytuacji.

– W czasie spaceru po parku widzisz kobiet´ i ma∏ego ch∏opca, siedzàcych
samotnie na ∏awce. Kobieta p∏acze.

– Przychodzisz do domu zainteresowanych, którzy przygotowywali si´ do chrztu,
a oni mówià ci, ˝e nie chcà si´ ju˝ wi´cej z tobà spotykaç.

– Siódmy raz umawiasz si´ z zainteresowanym, który nauczany by∏ przez kilku
misjonarzy w ciàgu dwóch lat. By∏o niewiele, jeÊli w ogólne, oznak post´pu.

– Zaczynasz nauczaç przes∏ania ewangelii rodzin´ cz∏onka, a oni mówià:
„ProsiliÊmy ka˝dego, kogo znamy, by spotka∏ si´ z misjonarzami, ale oni
wszyscy mówià, ˝e nie chcà”.

• Wybierz jednà z lekcji misjonarskich. Znajdê jeden lub dwa fragmenty z pism
Êwi´tych z ka˝dej g∏ównej zasady. Przeçwicz nauczanie tych fragmentów, jak
przedstawiono to w cz´Êci „Korzystaj z pism Êwi´tych”, w tym rozdziale.

• Przez okres kilku tygodni przeglàdaj nauki Zbawiciela, znajdujàce w Ewangeliach
(Mateusza, Marka, ¸ukasza, Jana) oraz w 3 Nefim. W swoim dzienniku do
studiowania zrób list´ pytaƒ, jakie zadawa∏. Porównaj te pytania z pytaniami,
jakie zazwyczaj zadajesz.

• Przeczytaj opowieÊç o Ammonie i królu Lamonim, znajdujàcà si´ w Alma 18 oraz
opowieÊç o Aaronie w Alma 22:4–18. Kiedy czytasz, znajdê i opisz, jak Ammon
i Aaron:

– Post´powali zgodnie z Duchem i nauczali z mi∏oÊcià.

– Rozpoczynali nauczanie.

– Przystosowywali nauki tak, by zaspokoiç potrzeby.

– Sk∏adali Êwiadectwo.

– Korzystali z pism Êwi´tych.

– Zadawali pytania, s∏uchali i rozwiewali obawy.

– Zach´cali nauczane osoby, by podejmowa∏y zobowiàzania.

• Rozwa˝ poni˝szà wypowiedê Prezydenta Harolda B. Lee na temat nauczania,
którego skutkiem ma byç zrozumienie. Oceƒ, w jakim stopniu twoje nauczanie
doktryn ewangelii jest jasne. W swoim dzienniku do studiowania zapisz to, czego
si´ dowiedzia∏eÊ.

„Mo˝esz pozostaç w kr´gu pism Êwi´tych i uproÊciç je tak, by ich terminy by∏y
zrozumia∏e” (The Teachings of Harold B. Lee, wyb. Clyde J. Williams [1996], 444).

„Teraz wy jako nauczyciele nie idziecie g∏osiç nowej doktryny. Macie nauczaç
starych doktryn, ale nie na tyle trywialnie, aby mogli je zrozumieç, lecz musicie
nauczaç doktryn KoÊcio∏a na tyle prosto, by nie mogli ich nie zrozumieç” (The
Teachings of Harold B. Lee, 458).

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Przejrzyj plan lekcji z ostatniej lekcji, jakà przeprowadzi∏eÊ. Zapisz jedno pytanie

przy ka˝dej z g∏ównych zasad, znajdujàcych si´ w planie. Nast´pnie przejrzyj
pytania, by sprawdziç, czy sà one w zgodzie z tym, czego naucza si´ w tym
rozdziale. Póêniej odpowiedz na ka˝de pytanie, jakbyÊ by∏ zainteresowanym.
Popraw pytania, jeÊli zajdzie taka potrzeba. Podziel si´ swoimi pytaniami z
kolegà/kole˝ankà. Wspólnie oceƒcie swoje pytania.

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Zastanówcie si´ nad potrzebami zainteresowanego, którego nauczacie. Omówcie,
w jaki sposób mo˝ecie odpowiedzieç na swoje pytania. Przedyskutujcie te˝, w jaki
sposób pytania te mogà zaprosiç Ducha i pomóc zainteresowanemu w uczeniu
si´ ewangelii.

• PomyÊlcie o wszystkich swoich nowych zainteresowanych. Omówcie, co mo˝ecie
zrobiç, by pomóc im staç si´ zainteresowanymi, którzy robià post´py. Zapiszcie
swoje pomys∏y w dziennikach do studiowania i poczyƒcie plany w swoim
codziennych kalendach.

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• ZaproÊ na spotkanie cz∏onków lub aktualnych zainteresowanych. WyjaÊnij grupie,

˝e chcesz, aby misjonarze udoskonalili swoje umiej´tnoÊci dzielenia si´ ich wa˝nym
przes∏aniem. Wybierz lekcj´ i umiej´tnoÊç. Niech przez 20 minut misjonarze
nauczajà cz∏onków lub zainteresowanych wybranej przez ciebie lekcji, koncentrujàc
si´ na umiej´tnoÊci, jakà wskaza∏eÊ. Niech skoƒczà po up∏ywie 20 minut. Po
tym, jak misjonarze mieli mo˝noÊç nauczania, zbierz grup´ i niech cz∏onkowie i
zainteresowani powiedzà misjonarzom, co by∏o najskuteczniejsze i niech podadzà
jeden sposób udoskonalenia si´.

• Poka˝ na wideo przyk∏ady misjonarzy nauczajàcych lub kontaktujàcych si´ z ludêmi.
Wybierz jednà umiej´tnoÊç i w ramach grupy przedyskutuj, jak misjonarze
poradzili sobie z zastosowaniem zasad zwiàzanych z tà umiej´tnoÊcià.

• Wybierz jednà umiej´tnoÊç lub wa˝ny aspekt tej umiej´tnoÊci i znajdê doktryn´
lub fragment z pism Êwi´tych, który wspiera t´ umiej´tnoÊç. Nauczaj misjonarzy
doktrynalnej podstawy tej umiej´tnoÊci.

Prezydent misji
• Od czasu do czasu towarzysz misjonarzom podczas nauczania. Zaplanuj z nimi,

w jaki sposób mo˝esz wziàç udzia∏ w nauczaniu.

• Zach´caj przywódców kap∏aƒskich, by towarzyszyli misjonarzom podczas
spotkaƒ, w czasie których nauczajà, oraz niech zdadzà z tego sprawozdanie.

• Zademonstruj skuteczne wykorzystanie pism Êwi´tych i pytaƒ oraz umiej´tnego
s∏uchania, kiedy nauczasz misjonarzy podczas konferencji strefy i wywiadów.
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W jaki sposób mam
pomagaç ludziom w
podj´ciu i dotrzymaniu
zobowiàzaƒ?

Rozwa˝

• Dlaczego powinienem koncentrowaç si´ na zapraszaniu ludzi do podj´cia zobowiàzaƒ?

• W jaki sposób zobowiàzania wià˝à si´ z nawróceniem?

• W jaki sposób mog´ sk∏adaç pokorne Êwiadectwo?

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa mog´ obiecaç?

• Dlaczego wa˝ne jest, bym sprawdza∏ post´py osób, które podejmujà zobowiàzania?

Zapraszanie do podj´cia zobowiàzaƒ

Jako misjonarz pragniesz zbawienia dusz (zob. Mosjasz 28:3). Wiesz, ˝e ludzie mogà

przyjÊç do Chrystusa i uzyskaç zbawienie jedynie pod warunkiem odpokutowania

(zob. NiP 18:10–16). Jednym ze sposobów na zaspokojenie tego pragnienia jest wzywanie

do pokuty (zob. Alma 5:49; D&C 15:6; 16:6) i Êmia∏e proszenie ludzi, by wykazali si´ wiarà

celem odpokutowania, aby zostali ochrzczeni wodà i Duchem i wiernie wytrwali do koƒca

(zob. 3 Nefi 27:16–20; Mormon 7:10).

Zobowiàzanie jest zasadniczà cz´Êcià procesu pokuty. Jest to akt zobligowania si´ do

okreÊlonego dzia∏ania, a nast´pnie pilne trzymanie si´ podj´tej decyzji. Kiedy ludzie szczerze

zobowiàzujà si´ do czegoÊ, majà prawdziwy zamiar, co oznacza, ˝e w pe∏ni chcà czyniç

to, do czego si´ zobowiàzali. Podejmujà niezachwianà i szczerà decyzj´ przemiany. Stajà

si´ oddani Chrystusowi i poÊwi´cajà si´ Jego ewangelii. Dotrzymywanie zobowiàzaƒ

wskazuje, jak „prawdziwie [...] Êwiadczà swymi czynami, ˝e otrzymali Ducha Chrystusa
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dla odpuszczenia grzechów” (NiP 20:37). Kiedy w ramach nauczania prosisz zaintereso-

wanych o podj´cie zobowiàzania, zapraszasz ich do odpokutowania.

Jednym z najlepszych sposobów na to, by pomóc ludziom w z∏o˝eniu i dotrzymaniu

zobowiàzaƒ, jest zwrócenie si´ do nich z proÊbà, by to uczynili. Zapraszanie do podj´cia

zobowiàzaƒ i sprawdzanie, czy dane zobowiàzanie jest dotrzymywane, jest istotne,

poniewa˝:

• Ludzie stajà si´ nawróceni, kiedy ˝yjà

zgodnie z zasadami, jakich si´ uczà

(zob. Ew. Jana 7:17) i czujà Ducha, który

potwierdza, ˝e to co robià, jest mi∏e ich

Ojcu w Niebie.

• Pokuta i przemiana pomogà ludziom

w pokonaniu wyzwaƒ, w uwolnieniu

si´ od poczucia wstydu i winy i

doÊwiadczà oni pokoju i radoÊci,

jakie p∏ynà z Bo˝ego wybaczenia win.

• Dotrzymywanie zobowiàzaƒ przygotowuje ludzi do zawarcia i dochowania Êwi´tych

przymierzy.

Mo˝esz okazaç ludziom swojà mi∏oÊç i wiar´ w Bo˝e obietnice poprzez sprawdzanie

ich post´pów, by pomóc im w odpokutowaniu i dotrzymaniu zobowiàzaƒ.

Zobowiàzania potrzebne do chrztu wypisane sà w pierwszych czterech lekcjach.

Zobowiàzania zwiàzane z post´pem duchowym, jaki ma miejsce po chrzcie i konfirmacji,

znajdujà si´ w lekcji 5. Stale bàdê Êwiadomy potrzeby proszenia ludzi, by robili to, co

wzmocni ich wiar´ w Chrystusa. Pami´taj o nast´pujàcych zasadach:

• Ka˝de dzia∏anie zwiàzane z odnajdywaniem zainteresowanych — czy to poprzez

cz∏onków, dane o potencjalnych zainteresowanych, czy te˝ osobiste kontakty z ludêmi

— powinno prowadziç do zapraszania ich do okreÊlonego dzia∏ania, zazwyczaj do

uzyskania wi´kszej wiedzy na temat przes∏ania Przywrócenia.

• Z rzadka, jeÊli w ogóle tak si´ zdarzy, powinieneÊ rozmawiaç z ludêmi lub ich nauczaç

bez wystosowania zaproszenia, by uczynili coÊ, co wzmocni ich wiar´ w Chrystusa.

• Podczas nauczania skup si´ na jednym lub kilku zobowiàzaniach. JeÊli nie prosisz ludzi,

by zobowiàzali si´ do czegoÊ, nie prosisz ich, by odpokutowali i przyszli do Chrystusa.

• Kiedy w czasie studiowania z kolegà/kole˝ankà przygotowujecie si´ do nauczania

lekcji, weêcie pod uwag´ potrzeby i status ka˝dego zainteresowanego i w planie lekcji

zawrzyjcie jedno lub wi´cej zobowiàzaƒ.

• W czasie lekcji mo˝esz poczuç natchnienie, by poprosiç o inne zobowiàzania ni˝ te,

które zaplanowa∏eÊ. Zawsze proÊ ludzi, by odpokutowali.

• Bàdê odwa˝ny i mów z przekonaniem, kiedy prosisz ludzi o podj´cie zobowiàzania

(zob. Alma 38:12). Âmia∏oÊç jest wyrazem twojej wiary w to, ˝e pos∏uszeƒstwo

przykazaniom Pana przynosi b∏ogos∏awieƒstwa.

• Ludzie prawdopodobnie si´ nie zmienià, jeÊli ich o to nie poprosisz.
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Studiowanie pism Êwi´tych

Dlaczego tak wa˝ne jest wystosowywanie zaproszeƒ?
Alma 5:62 Moroni 7:13
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Dlaczego zobowiàzania sà tak wa˝ne?
2 Nefi 31 Alma 32:27 NiP 20:37
Mosjasz 2:41 NiP 14:7 Ew. Jana 7:17
Alma 7:14–16

Zadawaj bezpoÊrednie pytania
Zaproszenie do podj´cia zobowiàzania cz´sto przyjmuje form´ pytania „czy b´dziesz”,

które wymaga odpowiedzi tak lub nie. Zaproszenia takie powinny byç sformu∏owane w

sposób konkretny, bezpoÊredni i jasny. Zach´cajà lub prowadzà ludzi do podj´cia decyzji,

by podjàç okreÊlone dzia∏anie. Wymagajà od nich podj´cia zobowiàzania i wykazania si´

czynnà wiarà w zasady, jakich ich naucza∏eÊ.

Poni˝ej jest kilka przyk∏adów dobrych zaproszeƒ, po których nast´puje poczàtek obietnicy

lub Êwiadectwa:

• Czy przeczytasz [3 Nefi 11, Moroni 10:3–5, t´ broszurk´], zanim spotkamy si´ jutro

o godzinie 19.00? Wiem, ˝e jeÊli to zrobisz... Âwiadcz´, ˝e Ksi´ga Mormona jest...

• Czy b´dziesz si´ modliç i zapytasz Boga, czy Józef Smith by∏ prorokiem? Wiem, ˝e kiedy

b´dziesz si´ modliç, Bóg... Wiem, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem...

• Czy pójdziesz z nami do koÊcio∏a w t´ niedziel´ o 9.00? JeÊli tak, b´dziesz... Wiem, ˝e

KoÊció∏ Chrystusa zosta∏ przywrócony...

• Czy zaczniesz teraz ˝yç zgodnie z prawem czystoÊci moralnej tak, jak ci to wyjaÊniliÊmy?

˚ycie w zgodzie z tym prawem b´dzie... Jako s∏uga Pana Êwiadcz´, ˝e ˝ycie w czystoÊci...

• Czy przed najbli˝szym piàtkiem zaprosisz [imi´], by spotka∏ si´ z nami i zaczà∏ si´ uczyç

o ewangelii? Duch pomo˝e ci... Dzielenie si´ ewangelià pob∏ogos∏awi twoje ˝ycie...

• Czy mo˝emy przyjÊç do ciebie, do domu i opowiedzieç ci wi´cej o tym, jak Bóg powo∏a∏

proroka w naszych czasach tak, jak to robi∏ w czasach staro˝ytnych? Kiedy to zrozumiesz,

twojemu ˝yciu zacznie przyÊwiecaç wi´kszy cel, przybierze ono nowy kierunek i wype∏ni

je wi´kszy spokój... Âwiadcz´, ˝e Bóg ponownie powo∏a∏...

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

W swoim dzienniku do studiowania do ka˝dego zobowiàzania zapisz zaproszenie, które jest
proste, bezpoÊrednie i jasne. JeÊli wczeÊniej robi∏eÊ to, zrób to ponownie i porównaj swoje
nowe zaproszenia z wczeÊniejszymi wersjami. Zadaj sobie pytanie, czy twoja umiej´tnoÊç
wystosowywania takich zaproszeƒ wzros∏a.

Razem ze swoim kolegà/kole˝ankà przejrzyj zaproszenia, jakie zapisaliÊcie. Przy ka˝dym
zaproszeniu przedyskutujcie nast´pujàce pytania:

• Czy przy zaproszeniu wyjaÊni∏em obiecane przez Pana b∏ogos∏awieƒstwa? Je˝eli nie, to dlaczego?

• Czy unikam wystosowywania tego zaproszenia? Je˝eli tak, to dlaczego?

• Czy czuj´ si´ niezr´cznie, kiedy wystosowuj´ to zaproszenie? Jak mog´ si´ poprawiç?

• Jak wa˝ne jest to zaproszenie dla mnie osobiÊcie?

• Jak cz´sto pami´tam o sprawdzeniu post´pów osób, które przyj´∏y zaproszenia, które
wystosowa∏em? Jak mog´ si´ poprawiç?
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PomyÊl o zainteresowanych lub znanych ci mniej aktywnych cz∏onkach i poçwicz wystosowywanie
tych zaproszeƒ, jakbyÊ mówi∏ w∏aÊnie do nich.

JeÊli jest to konieczne, skoryguj zaproszenia w planie lekcyjnym. Ustanów konkretne cele, które
pomogà ci w wystosowaniu zaproszeƒ w ciàgu dnia i tygodnia.

Obiecuj ludziom b∏ogos∏awieƒstwa
Ludzie potrzebujà powodu, by zmieniç swoje myÊli i uczynki. Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa

cz´sto zapewniajà silnà motywacj´ do tego, by byç pos∏usznym Bogu. Kiedy Pan daje

przykazanie, cz´sto obiecuje b∏ogos∏awieƒstwa za jego przestrzeganie (zob. NiP 130:20–21).

Kiedy przygotowujesz ludzi do tego, by byli pos∏uszni konkretnemu przykazaniu,

nauczaj ich, ˝e:

• ˚yjàc zgodnie z przykazaniami okazujà mi∏oÊç Bogu i Jego Synowi.

• Kiedy przestrzegajà przykazaƒ Bo˝ych, okazujà Bogu swe zaufanie.

• W zamian otrzymajà b∏ogos∏awieƒstwa, które On obieca∏.

Kiedy Êwiadczysz o jakimÊ przykazaniu, mów o b∏ogos∏awieƒstwach, jakie otrzyma∏eÊ

dzi´ki ˝yciu w zgodzie z tym przykazaniem. Obiecaj tym, których uczysz, ˝e mogà cieszyç

si´ podobnymi b∏ogos∏awieƒstwami.

Kiedy ludzie starajà si´ przestrzegaç jakiegoÊ przykazania, poproÊ ich, by powiedzieli

o b∏ogos∏awieƒstwach, jakie da∏ im Ojciec Niebieski. Zapewnij ich, ˝e chocia˝ w ich ˝yciu

pojawià si´ trudnoÊci, Jego b∏ogos∏awieƒstwa b´dà trwaç, jeÊli b´dà pos∏uszni Jego woli.

Studiowanie pism Êwi´tych

Co Pan mówi na temat Swego pragnienia, by nas b∏ogos∏awiç?
Alma 37:17 NiP 1:37 NiP 76:5–10

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Przeczytaj Nauki i Przymierza 82:10 i 130:20–21. Nast´pnie przestudiuj poni˝sze fragmenty
z pism Êwi´tych. W swoim dzienniku do studiowania zrób dwie kolumny. Po jednej stronie
zapisuj przykazania, jakie znajdziesz w ka˝dym z fragmentów. Po drugiej stronie zapisuj
obietnice zwiàzane z przestrzeganiem tych przykazaƒ.

NiP 11:21 NiP 89:18–21 NiP 100:5–8
NiP 84:85 NiP 95:8–9 Ks. Malachiasza 3:10–12

Przejrzyj zobowiàzania wymienione w jednej z lekcji misjonarskich. Przy ka˝dym zobowiàzaniu
odpowiedz na poni˝sze pytania:

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa obieca∏ Pan tym, którzy dotrzymujà tego zobowiàzania?

• W jaki sposób okazywanie pos∏uszeƒstwa tej zasadzie pomo˝e ludziom w uzyskaniu wiary
i Êwiadectwa?

• W jaki sposób to zobowiàzanie pomo˝e ludziom w odpokutowaniu i wi´kszym otwarciu si´
na Ducha?
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Cz´sto sk∏adaj Êwiadectwo
Âwiadectwo to duchowe potwierdzenie i

zapewnienie dane przez Ducha Âwi´tego. Sk∏adaç

Êwiadectwo to przekazaç prostà, bezpoÊrednià

deklaracj´ wiary — uczucie, potwierdzenie,

przekonanie co do prawdy ewangelii. Dzielenie si´

Êwiadectwem jest cz´sto jednym z najsilniejszych

sposobów zapraszania Ducha i pomagania innym

w odczuciu Jego obecnoÊci. Dodaje to bie˝àce,

osobiste Êwiadectwo do prawd, jakich naucza∏eÊ

z pism Êwi´tych. Skuteczny misjonarz naucza,

Êwiadczy i zaprasza innych do czynienia tego,

co buduje wiar´ w Jezusa Chrystusa. Obejmuje

to sk∏adanie obietnic, które wyp∏ywajà z ˝ycia

zgodnego z prawdziwymi zasadami. Na przyk∏ad,

misjonarz mo˝e powiedzieç: „Wiem, ˝e jeÊli

b´dziesz traktowaç Sabat jako dzieƒ Êwi´ty, znajdziesz w swoim sercu wi´cej pokoju”.

Aby twoje Êwiadectwo mia∏o moc przekonywania, musisz byç szczery. Silne Êwiadectwo

nie zale˝y od elokwencji czy si∏y g∏osu, ale od przekonania, jakie masz w swym sercu.

Codziennie staraj si´ rozwijaç swoje zrozumienie i przekonanie co do doktryn i zasad,

jakich nauczasz. Cz´sto sk∏adaj Êwiadectwo, by zapiecz´towaç prawd´ nauczanych zasad

i doktryny. Gdy tylko jest to mo˝liwe, nauczaj, a potem Êwiadcz oraz Êwiadcz, kiedy

nauczasz.

Twoje Êwiadectwo mo˝e byç tak

proste, jak te zdania: „Jezus Chrystus

jest Synem Bo˝ym” lub „Zdoby∏em

w∏asne Êwiadectwo, ˝e Ksi´ga Mormona

zawiera prawd´”. Mo˝esz te˝ podzieliç

si´ krótkim doÊwiadczeniem, mówiàcym

o tym, jak zdoby∏eÊ t´ wiedz´.

Âwiadectwo sk∏adaj kilkakrotnie podczas

ka˝dej lekcji — nie tylko na koniec

spotkania. Sk∏adaj Êwiadectwo, ˝e to,

czego naucza∏ twój kolega/kole˝anka,

pochodzi od Boga. Sk∏adaj Êwiadectwo,

˝e zasada, jakiej b´dziesz nauczaç,

pob∏ogos∏awi ˝ycie zainteresowanych,

jeÊli b´dà post´powaç zgodnie z nià. Powiedz, w jaki sposób post´powanie wed∏ug tej

zasady pob∏ogos∏awi∏o twoje ˝ycie.

Ludzie mogà czasami racjonalnie kwestionowaç to, czego nauczasz, ale trudno jest

kwestionowaç szczere Êwiadectwo, p∏ynàce z serca. Kiedy Êwiadczysz, módl si´, aby

osoby nauczane poczu∏y potwierdzajàce Êwiadectwo Ducha Âwi´tego. Kiedy Êwiadczysz,

pomagasz tworzyç atmosfer´, w której zainteresowani poczujà, jak Duch Âwi´ty potwierdza

twoje Êwiadectwo o prawdzie. Przygotuje ich to do przyj´cia zobowiàzaƒ, jakie przeka˝esz.

Brigham Young w ciàgu pierwszego roku uczenia si´ na temat przywróconej ewangelii

nie zosta∏ ochrzczony w KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Jednak

o swoim nawróceniu powiedzia∏: „JeÊliby wszelki talent, og∏ada, màdroÊç i wyrafinowanie

tego Êwiata zosta∏y do mnie zes∏ane wraz z Ksi´gà Mormona i zaÊwiadczy∏y z najwi´kszà

„W kwestii Êwiadectwa
pami´taj, ˝e ten, kto si´ nim
ch´tnie dzieli — zachowuje

je, podczas gdy ten, kto
samolubnie zatrzymuje je
dla siebie — traci je. [...]
Nauczaj i Êwiadcz. Nie

ma lepszego po∏àczenia”.

– STARSZY THOMAS S. MONSON
PATHWAYS TO PERFECTION [1973], 100–101



Notatki

11 Dotrzymywanie zobowiàzaƒ

204

ziemskà elokwencjà o jej prawdzie, dowodzàc tego w oparciu o wiedz´ i doczesnà

màdroÊç, by∏yby dla mnie jak dym, który pojawi∏ si´ tylko po to, by si´ za chwil´ rozwiaç.

Jednak˝e, kiedy zobaczy∏em m´˝czyzn´, który nie b´dàc elokwentny, ani nie posiadajàc

talentu do publicznego przemawiania, móg∏ jedynie powiedzieç: ‚Dzi´ki mocy Ducha

Âwi´tego wiem, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa, ˝e Józef Smith jest Prorokiem Pana’,

Duch Âwi´ty p∏ynàcy od tego cz∏owieka oÊwieci∏ moje zrozumienie i przede mnà pojawi∏o

si´ Êwiat∏o, chwa∏a i nieÊmiertelnoÊç. By∏em nimi otoczony, nape∏niony i wiedzia∏em sam

dla siebie, ˝e Êwiadectwo tego cz∏owieka jest prawdziwe” (w: Journal of Discourses, 1:90).

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Poni˝sze fragmenty stanowià przyk∏ady sk∏adania Êwiadectwa. Przeczytaj ka˝de z pytaƒ i ka˝dy
fragment z pisma Êwi´tego. Zapisz swoje odpowiedzi w dzienniku do studiowania.

• O czym Êwiadczà aposto∏owie i prorocy w tych wersetach?

• Jak bardzo wierzà w to, co mówià? Skàd wiesz, ˝e sà przekonani o tej prawdzie?

• Co masz na myÊli, kiedy mówisz: „Ja wiem, ˝e ____________ jest prawdà”? Jakich innych
s∏ów mo˝esz u˝yç, by wyraziç swoje przekonania?

Jakub 7:7–12 NiP 76:22–24 Dzieje Apostolskie 2:14–38
Alma 5:45–48 Ew. Jana 3:3–11 Dzieje Apostolskie 10:34–44
Alma 34:1, 8

Studiowanie pism Êwi´tych

Jakie sà niektóre zasady i obietnice zwiàzane ze sk∏adaniem Êwiadectwa?
2 Nefi 33:1 NiP 84:61 Ew. Jana 15:26
NiP 62:3 NiP 100:5–8

Sprawdzanie post´pów
Wystosowanie zaproszenia bez sprawdzenia jego wykonania jest jak rozpocz´cie podró˝y

bez jej zakoƒczenia lub kupienie biletów na koncert i niepójÊcie na niego. Bez ukoƒczenia

dzia∏ania zobowiàzanie jest czymÊ go∏os∏ownym.

Przemiana mo˝e byç trudna. Twoim zadaniem jest wzmocnienie ludzi w ich

postanowieniu przemiany. PowinieneÊ zrobiç wszystko, co w twej mocy, aby pomóc

ludziom w dotrzymaniu ich zobowiàzaƒ.

Szczerà pokut´ mo˝na najlepiej okazaç poprzez prawe uczynki, które trwajà przez

pewien czas, szczególnie w przypadku takich przykazaƒ jak czystoÊç moralna, S∏owo

MàdroÊci i dziesi´cina. Kiedy ty i przywódcy okr´gu pracujecie z ludêmi, by pomóc im

w dotrzymaniu ich zobowiàzaƒ, okazujcie im zrozumienie. Bàdêcie cierpliwi, ale i wytrwali.

Twa s∏u˝ba trwa, dopóki ludzie nie zacznà ˝yç zgodnie z tymi zobowiàzaniami lub,

innymi s∏owy, dopóki nie odpokutujà (zob. 3 Nefi 18:32). Czasami b´dziesz musia∏

odwiedziç ich kilka razy, by pomóc im w rozwini´ciu na tyle silnej wiary w danà

zasad´, aby doprowadzi∏a ich ona do pokuty.

Sprawdzanie post´pów rozpoczyna si´ od chwili, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz ludzi

i nauczasz ich:

• Niech zapiszà swoje zobowiàzanie na czymÊ, co im zostawiasz, np. na broszurce lub

kartce z waszymi nazwiskami i numerem telefonu.
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• Upewnij si´, czy ludzie wiedzà, i˝ b´dziesz sk∏adaç im krótkie, codzienne wizyty

pomi´dzy spotkaniami, na których b´dziesz nauczaç. WyjaÊnij, ˝e twoim celem jest

wspieranie ich i pomaganie im. Opowiedz im pokrótce o tym, co b´dziecie robiç podczas

takich wizyt.

• Sporzàdê notatk´ w swoim kalendarzu w cz´Êç „Notatki/Lista spraw do za∏atwienia”,

aby jutro sprawdziç ka˝de zobowiàzanie, jakie dzisiaj zaproponowa∏eÊ.

Cz´sto, a jeÊli jest to mo˝liwe, codziennie kontaktuj si´ z tymi osobami, by dowiedzieç

si´, jakie post´py robià w wype∏nianiu swych zobowiàzaƒ, odpowiadaj na pytania, nauczaj

dodatkowych lekcji, wspólnie czytajcie Ksi´g´ Mormona, dzielcie si´ fragmentami z pism

Êwi´tych lub korzystajcie z materia∏ów audiowizualnych. Kiedy b´dziesz cz´sto odwiedza∏

ludzi, wzmocnisz ich duchowe uczucia, jakich doÊwiadczajà, kiedy nauczasz ich przes∏ania

Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa. Takie podtrzymywanie wp∏ywu Ducha jest

bardzo wa˝ne. Mo˝e byç tak, ˝e b´dziesz dzwoniç do zainteresowanych, by przypomnieç

im o zobowiàzaniach i zach´ciç do dotrzymywania ich.

Pomagaj zainteresowanym dostrzegaç b∏ogos∏awieƒstwa, jakie otrzymujà, kiedy

dotrzymujà zobowiàzaƒ. Oka˝ im szczególnà pomoc, kiedy b´dà opisywaç swoje uczucia,

kiedy Duch Êwiadczy∏ im o prawdziwoÊci przes∏ania.

Chwal ludzi, którym uda∏o si´ dotrzymaç zobowiàzaƒ i dodawaj im otuchy.

Zainteresowani zmieniajà swoje ˝ycie. Muszà si´ wiele nauczyç i wiele dokonaç.

Chwal ich szczerze i cz´sto. Wyraê wdzi´cznoÊç za ich post´p i wiar´ w to, ˝e mogà

odnieÊç sukces. Zach´caj ich zawsze, kiedy jesteÊ z nimi.

Wyra˝aj swe zatroskanie i rozczarowanie, kiedy ludziom nie uda si´ dotrzymaç

zobowiàzaƒ i tym samym doÊwiadczyç b∏ogos∏awieƒstw.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Zapisz w swoim codziennym kalendarzu plany zwiàzane z codziennym kontaktowaniem si´ z
ka˝dym zainteresowanym. Zaplanuj z kilkudniowym wyprzedzeniem, co zrobisz, by sprawdziç
zobowiàzania zainteresowanych.

Wybierz jedno zobowiàzanie, do którego b´dziesz zach´ca∏ podczas nauczania lekcji. Nast´pnie
zastanów si´ nad rozmaitymi wàtpliwoÊciami, które mogà powstrzymaç kogoÊ od przyj´cia
zobowiàzania czy wywiàzania si´ z niego. Omów i przeçwicz, najlepszy sposób, w jaki mo˝esz
pomóc ludziom, kiedy pracujà nad pozbyciem si´ swych obaw.

Zapami´taj

• Skup si´ na proszeniu ludzi, by podejmowali zobowiàzania w ka˝dej sytuacji zwiàzanej
z odnajdywaniem ludzi czy z nauczaniem — proÊ zarówno tych, którzy nie sà cz∏onkami
KoÊcio∏a, jak i cz∏onków.

• Zapraszaj do podejmowania zobowiàzaƒ, by pomóc ludziom w doÊwiadczeniu nawrócenia.

• Obiecuj b∏ogos∏awieƒstwa.

• Sk∏adaj Êwiadectwo.

• Sprawdzaj post´py, by pomóc ludziom w dotrzymaniu zobowiàzaƒ.



Osobiste studiowanie
• Znajdê jakieÊ przykazanie zawarte w lekcji 4 lub 5. Zastanów si´ nad

b∏ogos∏awieƒstwami, jakie otrzyma∏eÊ w wyniku przestrzegania tego przykazania
i zapisz je w swoim dzienniku.

• Zapytaj listownie cz∏onków swojej rodziny, w jaki sposób byli b∏ogos∏awieni dzi´ki
przestrzeganiu konkretnego przykazania (np. dziesi´ciny).

• Zapisz, jak czujesz si´ z myÊlà o zapraszaniu ludzi do podejmowania zobowiàzaƒ.
Czy jesteÊ odwa˝ny czy nieÊmia∏y? Czy jesteÊ pewien, ˝e ludzie b´dà b∏ogos∏awieni,
czy masz wàtpliwoÊci? Czy jesteÊ konsekwentny, cierpliwy i pomocny w czasie
codziennych kontaktów? Czy ludzie wiedzà, ˝e ich kochasz? W jaki sposób
mo˝esz naprawiç wszelkie s∏aboÊci, jakie znajdujesz w swoich zaproszeniach
do zobowiàzaƒ?

• Przejrzyj swoje plany lekcyjne dla ka˝dej lekcji. Czy zawar∏eÊ w nich konkretne
zobowiàzania? Czy plan lekcji w prosty sposób prowadzi do zobowiàzaƒ?

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Pos∏ugujàc si´ swoim codziennym kalendarzem sporzàdêcie list´ osób, z którymi

kontaktowaliÊcie si´ w ciàgu ostatnich dwóch dni, wpisujàc na nià zarówno
zainteresowanych jak i cz∏onków. Przy ka˝dej osobie zapiszcie zobowiàzanie(a),
jakie z∏o˝y∏a i inne zaproszenia, jakie moglibyÊcie lub powinniÊcie wystosowaç.
Przedyskutujcie, dlaczego uda∏o si´ wam uzyskaç zobowiàzania od niektórych z
tych ludzi i co spowodowa∏o, ˝e nie uzyskaliÊcie ich od pozosta∏ych. Co zrobicie,
by sprawdziç post´py w dotrzymywaniu tych zobowiàzaƒ?

• Zajrzyjcie do swoich codziennych kalendarzy i zapiszcie nazwiska konkretnych
zainteresowanych, których b´dziecie nauczaç w ciàgu nast´pnego lub dwóch
kolejnych dni. Zastanówcie si´, które przykazanie(a) wymienione w lekcjach 4 i 5
im zaproponujecie. Omówcie, w jaki sposób przeka˝ecie zobowiàzanie i konkretne
b∏ogos∏awieƒstwa, jakie obiecacie za jego dotrzymanie.

• Weêcie pod uwag´ pokazanie zainteresowanym „Rejestru nauczania”, by
wiedzieli, czego si´ b´dzie od nich oczekiwaç. JeÊli jest to w∏aÊciwe, dajcie im
kopi´ rejestru.

• Przejrzyjcie w swoich kalendarzach cz´Êç „Notatki/Lista spraw do za∏atwienia”
z ubieg∏ych trzech dni, by zobaczyç, czy zapisaliÊcie swoje zadanie polegajàce
na sprawdzeniu ka˝dego zaproszenia, jakie wystosowaliÊcie.

Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Przedyskutuj skuteczne i twórcze pomys∏y na codzienny kontakt z zainteresowanymi.

W jaki sposób misjonarze skutecznie pracowali z cz∏onkami? Jakie materia∏y
ksià˝kowe czy audiowizualne sà przydatne? Co mo˝esz zrobiç, kiedy ludzi nie
ma w domu lub sà zbyt zaj´ci, by si´ z tobà zobaczyç?

• Przedyskutuj, w jaki sposób misjonarze mogà skutecznie nauczaç przykazaƒ
z lekcji 4 i 5.

• Przedyskutuj konkretne obawy niektórych z obecnych zainteresowanych. Z czego
wynikajà te obawy? Co mogà zrobiç misjonarze, by je rozwiaç?

Pomys∏y do studiowania i zastosowania
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Prezydent misji
• Od czasu do czasu towarzysz misjonarzom podczas nauczania. Pomó˝ im skupiç

si´ na pomaganiu ludziom w podejmowaniu i dotrzymywaniu zobowiàzaƒ.

• Zach´caj przywódców kap∏aƒskich i cz∏onków, by aktywnie uczestniczyli w
codziennym kontaktowaniu si´ z zainteresowanymi.

• Bàdê przyk∏adem w wystosowywaniu zaproszeƒ podczas swojej pracy misjonarskiej
i wobec misjonarzy, którym s∏u˝ysz.
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W jaki sposób mam
przygotowaç ludzi do
chrztu i konfirmacji?

Rozwa˝

• Co musz´ zrobiç, by przygotowaç ludzi do chrztu i konfirmacji?

• Jak mam przeprowadziç skuteczny wywiad poprzedzajàcy chrzest?

• Jak zaplanowaç i przeprowadziç uroczystoÊç chrztu w uduchowionej atmosferze?

• Jak ÊciÊle wspó∏pracowaç z biskupem, by upewniç si´, ˝e nawróceni byli konfirmowani?

• Dlaczego tak wa˝ne jest wype∏nianie rejestrów chrztu i konfirmacji?

Przygotowanie ludzi do chrztu i konfirmacji

Celem twojego nauczania jest pomóc innym w rozwijaniu wiary w Jezusa Chrystusa i

odpokutowaniu za grzechy. Jak naucza∏ Mormon, „pierwszym owocem nawrócenia

jest chrzest” (Moroni 8:25). Wywiad poprzedzajàcy chrzest jest Êrodkiem ustanowionym

przez KoÊció∏ po to, by upewniç si´, ˝e ka˝dy kandydat spe∏nia normy Pana zwiàzane z

chrztem i jest przygotowany na otrzymanie daru Ducha Âwi´tego. Dzi´ki temu wywiadowi

kandydaci do chrztu spe∏niajà wymagania zawarte w pismach Êwi´tych, Êwiadczàc przed

upowa˝nionym przedstawicielem KoÊcio∏a, ˝e „prawdziwie odpokutowali za swoje

grzechy” (NiP 20:37). Zobowiàzania, jakich zainteresowani si´ podejmujà, przygotowujà

ich do zawarcia i dotrzymania przymierza chrztu. Ludzie, którzy dotrzymali zobowiàzaƒ,

o jakie ich poprosi∏eÊ, b´dà dobrze przygotowani do wywiadu oraz cz∏onkostwa i

aktywnoÊci w KoÊciele.

Kiedy nauczasz zainteresowanych i przygotowujesz ich do chrztu i konfirmacji, upewnij

si´, ˝e spe∏niajà wymagania potrzebne do chrztu.
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Wymagania potrzebne do chrztu

Nauki i Przymierza 20:37:
• Ukorzyç si´ przed Bogiem.

• Pragnàç chrztu.

• PrzyjÊç ze z∏amanym sercem i skruszonym duchem.

• Odpokutowaç za wszystkie swoje grzechy.

• Byç gotowym do wzi´cia na siebie imienia Chrystusa.

• Mieç postanowienie, by s∏u˝yç Chrystusowi do koƒca.

• ZaÊwiadczyç swoimi czynami, ˝e otrzymali Ducha Chrystusa dla odpuszczenia grzechów.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów:
• Przeprowadziç w swym ˝yciu wystarczajàce zmiany, by spe∏niaç wymagania, jakie znajdujà

si´ w Naukach i Przymierzach 20:37.

• Rozwijaç wiar´ w Chrystusa.

• Odpokutowaç za grzechy.

• ˚yç wed∏ug zasad moralnych.

• ˚yç wed∏ug S∏owa MàdroÊci.

• Zobowiàzaç si´ do p∏acenia dziesi´ciny.

• Byç nauczanym wszystkich lekcji misjonarskich [lekcje 1–4 w „Rejestrze nauczania” oraz
zwiàzane z tym zobowiàzania].

• Spotkaç si´ z biskupem lub prezydentem gminy.

• Uczestniczyç w kilku spotkaniach sakramentalnych.

(„OÊwiadczenie na temat pracy misjonarskiej”, List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 11 grudnia
2002 r.)

Kiedy zainteresowany ustali pewnà dat´ chrztu, zaplanuj, kiedy ukoƒczysz wszystkie

dzia∏ania, które doprowadzà do chrztu i konfirmacji, zgodnie z informacjami wymienionymi

w twoim codziennym kalendarzu. Z uwagà przejrzyj „Rejestr nauczania”, by upewniç

si´, ˝e naucza∏eÊ podstawowych doktryn i ˝e kandydat jest przygotowany do odpowiedzi

na ka˝de pytanie wywiadu poprzedzajàcego chrzest. Podczas nast´pnego spotkania

przejrzyj ten plan z danà osobà. JeÊli jest to mo˝liwe, osoba ta powinna uczestniczyç w

uroczystoÊci chrztu, zanim odb´dzie si´ jej w∏asny chrzest.

JeÊli uwa˝asz, ˝e nauczana osoba potrzebuje dodatkowego przygotowania, nie planuj

wywiadu a˝ do czasu, gdy zainteresowany sprosta wszystkim wzorcom. JeÊli kandydat

jest nieletni, upewnij si´, ˝e rodzice lub opiekunowie udzielili zezwolenia na chrzest —

najlepiej na piÊmie.

Kiedy pomagasz ludziom przygotowaç si´ do wywiadu poprzedzajàcego chrzest,

powiedz im, jaki jest cel wywiadu. Nauczaj ich i sk∏adaj Êwiadectwo o Êwi´toÊci chrztu i

otrzymania daru Ducha Âwi´tego. WyjaÊnij, ˝e chcesz upewniç si´, czy rozumiejà zasady,

jakich ich naucza∏eÊ i czy rozumiejà treÊç przymierza, jakie zawrà. WyjaÊnij te˝, ˝e wywiad

jest sposobnoÊcià Êwiadczenia przed przedstawicielem Pana, ˝e sà gotowi dostàpiç tych

Êwi´tych obrz´dów. Kiedy dochowajà przymierzy zawartych podczas chrztu i konfirmacji,

otrzymajà odpuszczenie grzechów. Powiedz, jakie pytania zada osoba przeprowadzajàca

wywiad, na temat ich wiary w treÊç wa˝nych doktryn, pokuty za przesz∏e grzechy oraz
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gotowoÊci do zawarcia przymierza, ˝e przez ca∏e ˝ycie b´dà pos∏uszni Jezusowi

Chrystusowi. PodkreÊl, ˝e chrzest wodà jest niekompletny bez konfirmacji i daru

Ducha Âwi´tego.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

• Przeczytaj ka˝dy z poni˝szych fragmentów i wypisz w punktach wymienione w pismach
Êwi´tych warunki dostàpienia chrztu i konfirmacji.

2 Nefi 9:23; 31:4–13 3 Nefi 27:13–21 NiP 20:37
Mosjasz 18:8–10 Moroni 6:1–4 NiP 22
Alma 7:14–15 Moroni 8:25–26 Dzieje Apostolskie 2:37–39

• Podczas wywiadu poprzedzajàcego chrzest kandydatom zadaje si´ pytanie, czy sà gotowi
wziàç na siebie imi´ Chrystusa. Co mo˝esz zrobiç, by pomóc we w∏aÊciwym zrozumieniu
tego pytania? Kiedy zastanawiasz si´ nad tym pytaniem, przestudiuj poni˝sze fragmenty z
pism Êwi´tych:

Mosjasz 4–5 Mosjasz 26:18, 21–27 3 Nefi 27:1–10
Mosjasz 18:1–11

Mo˝esz te˝ poszukaç innych fragmentów, które pomogà w zrozumieniu tej zasady.

Jak przeprowadziç wywiad
Osoba przeprowadzajàca wywiad, majàc za przewodnika Ducha, powinna zadaç pytania

wywiadu poprzedzajàcego chrzest, aby okreÊliç, czy kandydat do chrztu sprosta∏

wymogom opisanym w Naukach i Przymierzach 20:37. Osoba ta powinna dostosowaç

pytania do wieku i dojrza∏oÊci kandydata.

JeÊli z odpowiedzi na pytania wywiadu wynika, ˝e kandydat nie sprosta∏ wymaganiom,

nale˝y prze∏o˝yç chrzest i konfirmacj´ na inny termin. Zainteresowany powinien byç

dodatkowo nauczany przez pe∏noetatowych misjonarzy oraz przyjmowany do wspólnoty

przez cz∏onków okr´gu.

Przywódca dystryktu lub przywódca strefy, który przeprowadza wywiad, powinien:

• Przeprowadziç wywiad na osobnoÊci, w dogodnym miejscu sprzyjajàcym odczuwaniu

Ducha Pana. Kolega przeprowadzajàcego wywiad powinien znajdowaç si´ w pobli˝u.

• Rozpoczàç spotkanie od modlitwy.

• Pomóc kandydatowi w tym, by czu∏ si´ dobrze.

• Sprawiç, ˝e wywiad b´dzie podnoszàcym na duchu doÊwiadczeniem.

• Upewniç si´, ˝e kandydat rozumie cel wywiadu.

• Zadaç pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest. Wykorzystaç dodatkowe pytania,

by poczuç si∏´ Êwiadectwa danej osoby i szczeroÊç jej pokuty.

• Odpowiedzieç na pytania kandydata.

• Poprosiç osob´ o z∏o˝enie Êwiadectwa i wyra˝enie swoich uczuç.

• JeÊli dana osoba ma problemy ze Êwiadectwem lub nie jest godna, nale˝y wyjaÊniç, ˝e

najlepiej b´dzie prze∏o˝yç dat´ chrztu, do czasu, gdy lepiej si´ do tego przygotuje.
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Pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest

1. Czy wierzysz, ˝e Bóg jest naszym Wiecznym Ojcem? Czy wierzysz, ˝e Jezus Chrystus jest
Synem Bo˝ym, Zbawicielem i Odkupicielem Êwiata?

2. Czy wierzysz, ˝e KoÊció∏ i ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏y przywrócone poprzez Proroka
Józefa Smitha? Czy wierzysz, ˝e [obecny prezydent KoÊcio∏a] jest prorokiem Boga? Co to
oznacza dla ciebie?

3. Co oznacza dla ciebie odpokutowaç? Czy sàdzisz, ˝e odpokutowa∏eÊ/∏aÊ za swoje
wczeÊniejsze grzechy?

4. Czy kiedykolwiek pope∏ni∏eÊ/∏aÊ powa˝ne przest´pstwo? JeÊli tak, czy wyrok jest w zawieszeniu,
czy jesteÊ na zwolnieniu warunkowym? Czy kiedykolwiek dokona∏aÊ/przyczyni∏eÊ si´ do aborcji?
Czy kiedykolwiek by∏eÊ/∏aÊ w zwiàzku homoseksualnym?

5. By∏eÊ/∏aÊ nauczany/a, ˝e cz∏onkostwo w KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich obejmuje ˝ycie wed∏ug standardów ewangelii. Jak rozumiesz poni˝sze zasady?
Czy jesteÊ gotów/gotowa ich przestrzegaç?
a. Prawo czystoÊci moralnej, które zakazuje wszelkich kontaktów seksualnych poza obr´bem

legalnie zawartego ma∏˝eƒstwa pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà.
b. Prawo dziesi´ciny.
c. S∏owo MàdroÊci.
d. Dzieƒ Sabatu, w∏àczajàc przyjmowanie sakramentu co tydzieƒ i s∏u˝enie innym cz∏onkom.

6. Kiedy zostajesz ochrzczony/a, zawierasz przymierze z Bogiem, ˝e b´dziesz gotów/gotowa
wziàç na siebie imi´ Chrystusa i przestrzegaç Jego przykazaƒ przez ca∏e ˝ycie. Czy jesteÊ
gotów/gotowa zawrzeç to przymierze i staraç si´ byç wiernym/à w zachowaniu go?

Na koniec wywiadu, który zakoƒczy∏ si´ pomyÊlnie, pogratuluj kandydatowi. Do∏àcz

do pozosta∏ych misjonarzy i wyjaÊnij, co stanie si´ podczas uroczystoÊci chrztu.

WyjaÊnij, ˝e konfirmacja odbywa si´ pod kierownictwem biskupa podczas spotkania

sakramentalnego w okr´gu, w granicach którego zamieszkujà.

JeÊli konieczne jest prze∏o˝enie daty chrztu, przywódca dystryktu lub przywódca

strefy oraz inni misjonarze powinni traktowaç t´ sytuacj´ delikatnie i poufnie. Zapewnij

kandydata, ˝e mo˝e mu si´ powieÊç i wyjaÊnij, ˝e gruntowna pokuta za niektóre grzechy

wymaga wi´cej czasu. WyjaÊnij, ˝e Êwi´ta natura obrz´du wymaga wysokich norm

pozostawania godnym. Zapewnij kandydata, ˝e ty i inne osoby zrobicie wszystko, co

w waszej mocy, aby go wesprzeç. Nast´pnie dotrzymaj swojej obietnicy.

Chrzest i konfirmacja: pytania i odpowiedzi

Kto przeprowadza wywiad poprzedzajàcy chrzest i konfirmacj´?
Zazwyczaj przywódca dystryktu przeprowadza wywiady poprzedzajàce chrzest kandydatów,
nauczanych przez misjonarzy w jego dystrykcie, ∏àcznie z kandydatami nauczanymi przez jego
przywódców strefy. Przywódca strefy przeprowadza wywiady z kandydatami nauczanymi przez
przywódc´ dystryktu. Prezydent misji lub ktoÊ, przez niego wyznaczony, przeprowadza wywiad
z osobami, które pope∏ni∏y powa˝ne grzechy. Przywódcy dystryktu lub strefy nie przeprowadzajà
wywiadu poprzedzajàcego chrzest z kandydatami spoza swojego dystryktu czy strefy, chyba ˝e
prezydent misji wyznaczy ich do tego.

Jaka jest definicja poj´cia „chrzest nawróconego”?
Chrzty nawróconych to chrzty:

• Osób w wieku dziewi´ciu lat i starszych, którzy nigdy nie byli ochrzczeni i konfirmowani na
cz∏onków KoÊcio∏a.
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• Dzieci w wieku oÊmiu lat, których oboje rodzice nie sà cz∏onkami lub których rodzice zostali
ochrzczeni i konfirmowani w tym samym czasie co dziecko.

Czy musz´ mieç pozwolenie na ochrzczenie dziecka?
Zanim mo˝esz nauczaç i ochrzciç zainteresowanego, który w Êwietle prawa jest osobà nieletnià,
musisz zdobyç zgod´ rodzica(ów) lub prawnego opiekuna(ów) — najlepiej na piÊmie. Poza tym
powinieneÊ mieç dobry powód, by uwierzyç, ˝e dziecko rozumie treÊç przymierza chrztu i zrobi
wszystko, by byç pos∏usznym ewangelii, ∏àcznie z wiernym ucz´szczaniem na spotkania koÊcielne.

Czy potrzebuj´ zgody wspó∏ma∏˝onka, by ochrzciç m´˝a lub ˝on´?
Tak. Nie dokonuj chrztu osoby ˝onatej lub zam´˝nej bez wiedzy jego lub jej wspó∏ma∏˝onka.

JeÊli ojciec rodziny nie jest gotów do chrztu, czy powinienem ochrzciç rodzin´, czy poczekaç
do czasu, a˝ ojciec b´dzie gotów?
JeÊli ojciec rodziny nie jest gotowy do przyj´cia chrztu i konfirmacji, a inni cz∏onkowie rodziny
sà na to gotowi, mo˝esz powiedzieç ojcu, ˝e wola∏byÊ nie chrzciç rodziny bez niego, poniewa˝
KoÊció∏ szanuje g∏ow´ rodziny i poniewa˝ cz∏onkowie rodziny b´dà robiç wi´ksze post´py w
ewangelii jako rodzina. JeÊli ojciec nadal odmawia chrztu, mo˝esz ochrzciç i konfirmowaç
reszt´ rodziny za jego zgodà.

Czy to dobry pomys∏, by ustanowiç ojca do Kap∏aƒstwa Aarona zaraz po chrzcie tak, aby
móg∏ ochrzciç pozosta∏ych cz∏onków rodziny?
Nie. Ojciec musi byç konfirmowany podczas spotkania sakramentalnego, a po wywiadzie
przeprowadzonym przez biskupa musi byç poparty do otrzymania Kap∏aƒstwa Aarona. Chrzty
cz∏onków rodziny nie powinny byç opóêniane tylko po to, by ojciec sam móg∏ dokonaç chrztów.

Czy mog´ nauczaç i ochrzciç osob´, która by∏a ekskomunikowana?
Chrzty osób ekskomunikowanych nie sà chrztami nawróconych i misjonarze nie przeprowadzajà
przed chrztem wywiadów z takimi osobami. Mo˝esz pracowaç z takimi osobami jedynie pod
Êcis∏ym nadzorem prezydenta misji i biskupa.

Co robiç, jeÊli osoba ma zaplanowanà dat´ chrztu, ale nie dotrzymuje wszystkich zobowiàzaƒ?
JeÊli uwa˝asz, ˝e nauczana osoba potrzebuje dodatkowego przygotowania, nie planuj wywiadu
poprzedzajàcego chrzest do czasu, a˝ zainteresowany dotrzyma zobowiàzaƒ i sprosta wzorcom.

Co mam robiç, kiedy ludzie chcà zostaç ochrzczeni, ale mieszkajà razem bez Êlubu?
Kandydaci do chrztu, którzy mieszkajà z osobà przeciwnej p∏ci nie b´dàc sobie poÊlubieni, muszà,
aby mogli dostàpiç chrztu, albo zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski, albo przestaç ze sobà mieszkaç.

Pytanie nr 4 wywiadu poprzedzajàcego chrzest mówi o tym, czy dana osoba by∏a zaanga˝owana
w powa˝ny grzech, taki jak aborcja, zwiàzki homoseksualne czy powa˝ne przest´pstwo. Co
powinienem zrobiç, jeÊli ktoÊ przyzna si´ do takiego grzechu?
1. Wskazówki dla misjonarzy nauczajàcych danà osob´. Czasami zainteresowani mogà sami

powiedzieç o takich grzechach, kiedy nauczasz ich o przykazaniach i prosisz ich o przyj´cie
zobowiàzaƒ. Jednak˝e, jeÊli nic nie mówià, ale ty sàdzisz, ˝e mogà mieç jakiÊ problem,
przygotuj ich do wywiadu poprzedzajàcego chrzest, pytajàc, czy byli kiedyÊ zaanga˝owani w
którykolwiek z tych grzechów. JeÊli b´dziesz ju˝ Êwiadomy pope∏nienia powa˝nego grzechu,
nie wypytuj o jego szczegó∏y. Nie planuj daty chrztu ani nie dawaj ˝adnych obietnic na temat
tego, czy uzyskajà zgod´ na chrzest i konfirmacj´. Wyraê swà mi∏oÊç i przejdê do zasady
pokuty. Z ˝yczliwoÊcià wyjaÊnij, ˝e te grzechy sà powa˝ne i ˝e porozmawia z nimi i pomo˝e
im w tej kwestii osoba bardziej dojrza∏a i doÊwiadczona (twój prezydent misji lub ktoÊ, kogo
wyznaczy). Nast´pnie przeÊlij proÊb´ o wywiad poprzedzajàcy chrzest bezpoÊrednio
prezydentowi misji.



Notatki

12 Chrzest i konfirmacja

214

2. Wskazówki dla osoby przeprowadzajàcej wywiad poprzedzajàcy chrzest i konfirmacj´. JeÊli
misjonarze we w∏aÊciwy sposób nauczali kandydata przed wywiadem poprzedzajàcym chrzest,
kwestie te, jeÊli istniejà, powinny byç przekazane prezydentowi misji. JeÊli si´ pojawià, wyraê
swà mi∏oÊç i przypomnij przykazania i zasad´ pokuty. Z ˝yczliwoÊcià wyjaÊnij, ˝e te grzechy
sà powa˝ne i ˝e porozmawia z nimi i pomo˝e im w tej kwestii osoba bardziej dojrza∏a i
doÊwiadczona (twój prezydent misji lub ktoÊ, kogo wyznaczy). Nast´pnie przeka˝ proÊb´
o wywiad poprzedzajàcy chrzest bezpoÊrednio prezydentowi misji.

Zaj´cie: Osobiste studiowanie

Zastanów si´, jak móg∏byÊ si´ czuç, gdyby to z tobà przeprowadzano wywiad poprzedzajàcy
chrzest. Zastanów si´ nad poni˝szymi pytaniami:

• Jakie aspekty wywiadu mog∏yby wydawaç ci si´ dziwne? Co mog∏aby zrobiç lub powiedzieç
osoba przeprowadzajàca wywiad, by ci´ uspokoiç?

• W jaki sposób osoba przeprowadzajàca wywiad mo˝e wspó∏dzia∏aç z tobà?

• Jak byÊ chcia∏, by reagowa∏a osoba przeprowadzajàca wywiad, gdybyÊ wyrazi∏ swoje
wàtpliwoÊci czy nieporozumienia albo gdybyÊ wyzna∏ powa˝ny grzech?

Zapisz w dzienniku do studiowania odpowiedzi na te pytania.

Wype∏nij rejestry chrztu i konfirmacji
Misjonarz, który przeprowadza wywiad, powinien wype∏niç aktualny formularz

chrztu i konfirmacji, zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. Powinien wyjaÊniç, ˝e

rejestry cz∏onkowskie powstajà na podstawie rejestrów chrztu i b´dà zawieraç wa˝ne

informacje o nowych cz∏onkach oraz obrz´dach, jakie przyj´li. Kiedykolwiek cz∏onkowie

si´ przeprowadzajà, rejestry cz∏onków sà przekazywane do nowej jednostki, aby nowy

biskup móg∏ zapewniç powitanie we wspólnocie i pomoc. Misjonarz powinien poprosiç

kandydata, by w czasie wywiadu sprawdzi∏ informacje zawarte w formularzu. Bez rejestru

cz∏onkowskiego dana osoba nie b´dzie mog∏a otrzymaç rekomendacji Êwiàtynnej.

Biskup upewnia si´, ˝e formularz konfirmacji zosta∏ wype∏niony dla ka˝dego kandydata,

zgodnie z instrukcjami znajdujàcymi si´ w formularzu.

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Przestudiuj: Mosjasz 6:1–3 i Moroni 6:1–4. W jaki sposób fragmenty te odnoszà si´ do
spoczywajàcej na tobie odpowiedzialnoÊci za w∏aÊciwe prowadzenie rejestrów chrztu i konfirmacji?

UroczystoÊç chrztu
Duch objawia si´ z niezwyk∏à si∏à, kiedy dokonywane sà Êwi´te obrz´dy chrztu i

konfirmacji. UroczystoÊç chrztu i nast´pujàca po nim konfirmacja powinny byç dla nowo

nawróconych najwznioÊlejszymi prze˝yciami duchowymi. Ty i przywódca misyjny w

okr´gu powinniÊcie uczyniç wszystko, co w waszej mocy, by sprawiç, ˝e uroczystoÊç

chrztu b´dzie dobrze zorganizowanym, inspirujàcym i niezapomnianym prze˝yciem.

UroczystoÊci takie powinny wzmacniaç nowo nawróconych w kwestii zobowiàzania

si´ do pozostania aktywnymi.
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Na uroczystoÊç chrztu zaproÊ rad´ biskupià,

przywódców kworum i organizacji pomocniczych

oraz nauczycieli domowych i odwiedzajàce nauczycieli

(jeÊli zostali ju˝ wyznaczeni). Na uroczystoÊç chrztu

oraz na spotkanie sakramentalne, na którym odb´dzie

si´ konfirmacja, powinni byç zaproszeni przyjaciele

i krewni nawróconych oraz wszyscy twoi obecni

zainteresowani. DoÊwiadczenie to pomo˝e im poczuç

Ducha i przygotowaç ich na przyj´cie zaproszenia,

by dowiedzieç si´ wi´cej na temat ewangelii.

Wspó∏pracuj z kandydatem do chrztu oraz przywódcà

misyjnym okr´gu, by zaprosiç przyjació∏ i krewnych

kandydata. Nast´pnie, po uroczystoÊci porozmawiajcie

na temat ich doÊwiadczeƒ i zaproponuj im, by

dowiedzieli si´, dlaczego ich przyjaciel zdecydowa∏

si´ na chrzest.

Misjonarze, którzy nauczali kandydata do chrztu, wraz z przywódcà misyjnym w okr´gu

koordynujà organizacjà uroczystoÊci. WyjaÊnij kandydatowi do chrztu, co planujecie i

dlaczego. Omów w∏aÊciwy ubiór i sposób, w jaki kandydat otrzyma bia∏e ubranie, które

za∏o˝y na chrzest. Uzgodnijcie miejsce i czas chrztu. UroczystoÊç zazwyczaj prowadzi

cz∏onek rady biskupiej lub przywódca misyjny w okr´gu. Poni˝ej znajdujà si´ niezb´dne

sprawy, które nale˝y zaplanowaç i zorganizowaç.

UroczystoÊç chrztu mo˝e zawieraç nast´pujàce elementy:

1. Preludium muzyczne.

2. Krótkie powitanie przywódcy kap∏aƒskiego, prowadzàcego uroczystoÊç (przewodziç

powinien cz∏onek rady biskupiej).

3. Hymn i modlitwa na rozpocz´cie.

4. Jedno lub dwa krótkie przemówienia na tematy zwiàzane z ewangelià, takie jak chrzest

i dar Ducha Âwi´tego.

5. Muzyka.

6. Dokonanie obrz´du chrztu.

7. Czas zadumy, podczas gdy osoby bioràce udzia∏ w chrzcie przebierajà si´ w suchà

odzie˝. Mo˝e to byç s∏uchanie interludium muzycznego, Êpiewanie dobrze znanych

hymnów i pieÊni Organizacji Podstawowej, pokazywanie koÊcielnych materia∏ów

audiowizualnych czy sk∏adanie Êwiadectw.

8. SposobnoÊç, by nowo nawróceni z∏o˝yli swoje Êwiadectwa, jeÊli tego pragnà.

9. Hymn i modlitwa na zakoƒczenie.

10. Postludium muzyczne.
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Konfirmacja
Osoba przyjmuje obrz´d konfirmacji po swoim

chrzcie (zob. NiP 20:41). Za nowo nawróconego uwa˝a

si´ cz∏onka KoÊcio∏a po dokonaniu obrz´dów chrztu

i konfirmacji (zob. Ew. Jana 3:5; NiP 33:11). Nowo

nawróceni sà konfirmowani podczas spotkania

sakramentalnego okr´gu, w granicach którego

zamieszkujà, a nie podczas uroczystoÊci chrztu.

Biskup odpowiada za to, by konfirmacja mia∏a

miejsce po chrzcie w mo˝liwie krótkim terminie.

W konfirmacji uczestniczy biskup lub jeden z

jego doradców. Biskup mo˝e poprosiç do udzia∏u

w konfirmacji misjonarzy–starszych, którzy pomagali

w nauczaniu nawróconego. ÂciÊle wspó∏pracuj z

biskupem i przywódcà misyjnym, tak by upewniç

si´, ˝e dokonano tego niezb´dnego obrz´du.

Po chrzcie i konfirmacji
Misjonarze mogà nadal przyjaêniç si´ z nowymi cz∏onkami pod kierunkiem biskupa.

Nadal nauczaj ich i powracaj do tego, czego si´ nauczyli. Zach´caj i wspieraj ich, czytaj z

nimi Ksi´g´ Mormona i pomó˝ im dzieliç si´ ewangelià z cz∏onkami rodziny i przyjació∏mi.

Kiedy jest to w∏aÊciwe, przez reszt´ ˝ycia kontaktuj si´ z tymi, których naucza∏eÊ,

zach´caj ich i wspieraj.

Po konfirmacji nadal korzystaj z „Rejestru nauczania”, by odnotowywaç post´p w

ponownym nauczaniu lekcji 1–4 oraz lekcji 5. ÂciÊle wspó∏pracuj z przywódcà misyjnym

w okr´gu oraz przywództwem okr´gu, by pomóc nowo nawróconym pozostaç aktywnymi

i otrzymaç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Zapami´taj

• Odpowiednio przygotuj kandydatów do wywiadu poprzedzajàcego chrzest i konfirmacj´.

• Upewnij si´, ˝e kandydaci spe∏nili wymagania potrzebne do chrztu i konfirmacji.

• Pomó˝ w zapewnieniu uduchowionej atmosfery podczas uroczystoÊci chrztu.

• Wykorzystaj uroczystoÊci chrztu i konfirmacji jako sposobnoÊç do odnajdywania
zainteresowanych.

• Dok∏adnie wype∏nij formularze chrztu i konfirmacji.



Pomys∏y do studiowania i zastosowania

Osobiste studiowanie
• Zrób list´ wyzwaƒ, z jakimi mo˝e spotkaç si´ kandydat do chrztu. Dlaczego wa˝ne

jest, ˝eby kandydaci czuli mi∏oÊç i przyjaêƒ cz∏onków KoÊcio∏a?

• Przestudiuj Moroni 6 oraz Nauki i Przymierza 20:68–69. Czego dowiedzia∏eÊ si´
z tych wersetów na temat przygotowania ludzi do chrztu i konfirmacji? Zapisz,
czego si´ dowiedzia∏eÊ i podziel si´ swoimi przemyÊleniami z kolegà/kole˝ankà
w czasie wspólnego studiowania.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• Straszy Henry B. Eyring wyjaÊni∏, dlaczego tak wa˝ne sà wysokie wzorce

post´powania. Omów t´ rad´ ze swoim kolegà/kole˝ankà i oceƒcie, co sàdzicie
na temat Êmia∏ego pomagania ludziom w spe∏nieniu tych wzorców. „Pan ustanawia
Swe wzorce tak, aby móg∏ nas b∏ogos∏awiç. PomyÊlcie o b∏ogos∏awieƒstwach.
On obiecuje pomoc Ducha Âwi´tego tym, którzy podejmà wzorce. Obiecuje On
osobisty spokój. Obiecuje On szans´ na otrzymanie Êwi´tych obrz´dów w Jego
domu. I obiecuje On tym, którzy ˝yjà wed∏ug Jego wzorców, ˝e b´dà mieli ˝ycie
wieczne. [...] Poniewa˝ kochamy ludzi, którym s∏u˝ymy, ka˝dy z nas chce lepiej
wykonywaç prac´ podnoszenia dzieci naszego Ojca Niebieskiego do wiernoÊci
i czystoÊci, której potrzebujà, aby mieç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa Pana. [...]
Zaczynacie g∏oszàc wzorce Pana jasno i bez t∏umaczenia si´. A im bardziej Êwiat
odchodzi od nich i drwi sobie z nich, tym Êmielej musimy to robiç” („Wzorce
bycia godnym”, Pierwsze Êwiatowe spotkanie szkoleniowe dla przywódców,
stycz. 2003, 10–11).

• Podziel si´ ze swoim kolegà/kole˝ankà tym, czego dowiedzia∏eÊ si´ z tego rozdzia∏u
na temat przygotowania ludzi do chrztu i konfirmacji.

• Przypomnij sobie ostatnià uroczystoÊç chrztu, w jakiej uczestniczy∏eÊ. Porównaj jà
ze wskazówkami znajdujàcymi si´ w cz´Êci zatytu∏owanej „UroczystoÊç chrztu”.
Co posz∏o dobrze? Co mo˝na by by∏o poprawiç? Przedyskutuj, w jaki sposób
sprawisz, ˝e uroczystoÊç, jakà zaplanowa∏eÊ, b´dzie przebiegaç w uduchowionej
i wznios∏ej atmosferze.

• Przeçwicz, jak przygotujesz konkretnego zainteresowanego do wywiadu
poprzedzajàcego chrzest.

• Przejrzyj pytania wywiadu poprzedzajàcego chrzest. Zastanów si´, w jaki sposób
poradzisz sobie z ró˝nymi sytuacjami, takimi jak poni˝sze:

– Kandydat nie powiedzia∏ ci, ˝e odbywa wyrok w zawieszeniu za wczeÊniej
pope∏nione przest´pstwo.

– Osoba nie otrzyma∏a silnej odpowiedzi na modlitw´, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem.

– Kandydat wypali∏ papierosa dwa dni temu.

– Kandydatka nie jest pewna, czy otrzyma∏a odpowiedê na modlitwy.

– Rodzina odczuwa presj´ przyjació∏ i nie jest pewna, czy jest gotowa na chrzest.

• Przejrzyj formularz „Rejestru chrztu” i „Rejestr konfirmacji” oraz formularz
„Âwiadectwo chrztu i konfirmacji”. Jak mo˝esz upewniç si´, ˝e informacje,
jakie poda∏eÊ, sà w∏aÊciwe i pe∏ne?
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Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• Przypomnij o wa˝noÊci wywiadu poprzedzajàcego chrzest. Omów, w jaki sposób

misjonarze powinni przygotowaç zainteresowanych do wywiadu.

• Przedyskutuj, jak wykorzystaç uroczystoÊç chrztu i konfirmacji jako sposobnoÊç
odnajdywania zainteresowanych.

Prezydent misji
• Wspó∏pracuj z lokalnymi przywódcami kap∏aƒskimi, by zapewniç efektywne

korzystanie z „Rejestru post´pu”.

• Od czasu do czasu przeprowadzaj pierwszy wywiad przed chrztem.

• Nauczaj przywódców dystryktu i przywódców strefy, jak przeprowadzaç wywiady
poprzedzajàce chrzest.

• Poinstruuj cz∏onków prezydium misji i przywódców kap∏aƒskich, jak przeprowadzaç
wywiady poprzedzajàce chrzest z kandydatami, którzy pope∏nili powa˝ne grzechy.
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W jaki sposób mam
pracowaç z przywódcami
palika i okr´gu?

Rozwa˝

• Czego potrzebujà nowo nawróceni i mniej aktywni cz∏onkowie, aby staç si´ aktywnymi
cz∏onkami KoÊcio∏a?

• Jakie sà obowiàzki przywódców palika i okr´gu w odniesieniu do pracy misjonarskiej,
zatrzymywania nawróconych i uaktywniania?

• W jaki sposób mog´ pomóc przywódcom okr´gu w ustanawianiu KoÊcio∏a?

• Co powinno staç si´ podczas cotygodniowych spotkaƒ korelacyjnych, które odbywajà
si´ z udzia∏em przywódcy misyjnego w okr´gu?

Podczas misji masz ogromnà mo˝liwoÊç, by pracowaç z wieloma przywódcami i

cz∏onkami. Razem b´dziecie wzmacniaç i ustanawiaç KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych

w Dniach Ostatnich. Relacje, jakie nawià˝esz z przywódcami KoÊcio∏a, b´dà b∏ogos∏awiç

ci´ przez reszt´ ˝ycia. Sà to wa˝ne relacje, które powstajà, gdy ty i cz∏onkowie KoÊcio∏a

staracie si´ zanieÊç przywróconà ewangeli´ dzieciom Ojca Niebieskiego. Zrozumienie tego,

w jaki sposób pracowaç w ramach organizacji okr´gu, pomo˝e ci iÊç naprzód z wi´kszym

skupieniem i wi´kszà mocà.

Wzmacnianie nowych i mniej aktywnych cz∏onków
Kiedy osoby nawrócone zosta∏y ochrzczone i konfirmowane, z∏o˝y∏y Êwi´te obietnice,

˝e b´dà pos∏uszne i b´dà s∏u˝yç Bogu i innym przez reszt´ swojego ˝ycia. Stajà si´ kandy-

datami do zbawienia w królestwie celestialnym. Aby otrzymaç obiecane b∏ogos∏awieƒstwa,

muszà wytrwaç do koƒca, majàc wiar´ w Jezusa Chrystusa. Cz∏onkowie KoÊcio∏a sà

niezb´dni w pomaganiu nowo nawróconym, by pozostali aktywni i wierni.
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Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Praca misjonarska absolutnie nie ma sensu,

jeÊli nie zatrzymamy owoców tego wysi∏ku. Te dwie rzeczy muszà byç nierozdzielne. [...]

Ka˝da nawrócona osoba jest wspania∏ym i powa˝nym obowiàzkiem” („Find the Lambs,

Feed the Sheep”, Ensign, maj 1999, 108).

Przede wszystkim na radzie okr´gu pod kierunkiem biskupa spoczywa odpowiedzialnoÊç

za wzmacnianie nowych cz∏onków i cz∏onków mniej aktywnych. Upewniajà si´ oni, ˝e

nowo nawróceni i mniej aktywni cz∏onkowie majà przyjació∏, sà od˝ywiani s∏owem

Bo˝ym oraz otrzymali powo∏anie i spoczywa na nich jakiÊ obowiàzek. Mogà poprosiç,

by pe∏noetatowi misjonarze pomogli w nauczaniu domowym (lub siostry misjonarki

w odwiedzinach domowych) oraz w odwiedzaniu nowych cz∏onków, mniej aktywnych

cz∏onków i potencjalnych starszych. Najlepiej, abyÊ podczas takich wizyt by∏ w parze

z cz∏onkiem.

Ty te˝ jesteÊ odpowiedzialny za tych ludzi. Prezydent Hinckley powiedzia∏: „Teraz

na was jako misjonarzach [...] spoczywa cz´Êç odpowiedzialnoÊci za to, aby wasi nowo

nawróceni zwiàzali si´ z KoÊcio∏em Mo˝e nie b´dziecie mogli nadal ich odwiedzaç. Ale

mo˝ecie od czasu do czasu pisywaç do nich i dodawaç im otuchy. [...] Kiedy pojedziecie do

domu, nie zapominajcie o nich. Zawsze ˝yjcie tak, abyÊcie byli godni ich zaufania. Piszcie

do nich od czasu do czasu, zapewniajàc ich o swojej mi∏oÊci” (Ensign, maj 1999, 109).

Kiedy ty i twój kolega/kole˝anka jesteÊcie na

spotkaniach koÊcielnych, powinniÊcie siadaç ze

swoimi zainteresowanymi lub cz∏onkami, których

przyjmujecie do wspólnoty, aby ich wspieraç

i wzmacniaç. Nie powinniÊcie siadaç w grupie

z innymi misjonarzami.

Istotnà cz´Êcià twojej misji jest ustanowienie

KoÊcio∏a i wzmocnienie jednostki, w której

s∏u˝ysz. Cz´Êciowo czynisz to, pomagajàc

nowo nawróconym w pozostaniu aktywnymi i

pomagajàc mniej aktywnym cz∏onkom powróciç

do aktywnoÊci. Do twoich obowiàzków nale˝y wspólnie z misjonarzami okr´gu nauczaç

jeszcze raz pierwszych czterech lekcji oraz lekcji 5. W nauczaniu tych zasad pomagaç te˝

mogà misjonarze okr´gu, nauczyciele domowi i odwiedzajàce nauczycielki.

Prezydent Gordon B. Hinckley opowiedzia∏ histori´ odnoszàcà si´ do wyzwaƒ, jakim

mo˝e stawiaç czo∏o wielu nowo nawróconych:

Par´ dni temu otrzyma∏em bardzo interesujàcy list. Napisa∏a go kobieta, która przystàpi∏a do
KoÊcio∏a rok temu. Pisze:

„Moja podró˝ do KoÊcio∏a by∏a niezwyk∏a i doÊç trudna. Ten miniony rok by∏ najtrudniejszym rokiem,
jaki kiedykolwiek prze˝y∏am w ˝yciu. Ale by∏ te˝ rokiem najbardziej obfitujàcym w nagrody. Jako nowy
cz∏onek nadal staj´ codziennie przed wyzwaniami”.

Pisze dalej, ˝e kiedy przystàpi∏a do KoÊcio∏a, nie odczuwa∏a wsparcia ze strony przywództwa w swym
okr´gu. Jej biskup wydawa∏ si´ byç oboj´tny na nià jako na nowego cz∏onka. Czujàc si´ odtràcona,
zwróci∏a si´ do swojego prezydenta misji, który otworzy∏ przed nià nowe mo˝liwoÊci.

Twierdzi, ˝e „cz∏onkowie KoÊcio∏a nie wiedzà, jak to jest byç nowym cz∏onkiem [...]. Dlatego jest
prawie niemo˝liwe, aby wiedzieli, jak nas wspieraç”.

Rzucam wam wyzwanie, moi bracia i siostry, jeÊli nie wiecie, jak to jest, spróbujcie to sobie
wyobraziç. Mo˝na czuç si´ strasznie samotnym. Mo˝na prze˝ywaç rozczarowanie. Mo˝na byç
pe∏nym obaw. My, którzy jesteÊmy w tym KoÊciele, bardziej ró˝nimy si´ od Êwiata ni˝ mo˝emy to
sobie uzmys∏owiç. Ta kobieta pisze dalej: „Kiedy my, jako zainteresowani, zostajemy cz∏onkami
KoÊcio∏a, zaskakuje nas odkrycie, ˝e weszliÊmy do zupe∏nie obcego Êwiata, Êwiata, który ma swoje
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tradycje, kultur´ i j´zyk. Odkrywamy, ˝e nie ma ani jednej osoby, ani jednego miejsca, do którego
moglibyÊmy zwróciç si´ z proÊbà o przewodnictwo w naszej podró˝y do tego nowego Êwiata. Na
poczàtku ta podró˝ jest ekscytujàca, nasze b∏´dy nawet zabawne, potem staje si´ to frustrujàce, a w
koƒcu frustracja zmienia si´ w gniew. I to w∏aÊnie w tym stadium frustracji i gniewu odchodzimy.
Wracamy do Êwiata, z którego przyszliÊmy, gdzie wiedzieliÊmy, kim jesteÊmy, gdzie mieliÊmy swój
wk∏ad i gdzie mogliÊmy mówiç znanym nam j´zykiem” [Ensign, maj 1999, 108].

Zaj´cie: Studiowanie osobiste lub z kolegà/kole˝ankà

Przeczytaj poprzednià opowieÊç. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na poni˝sze
pytania lub przedyskutuj je ze swoim kolegà/kole˝ankà. Wyznacz odpowiednie cele i
przygotuj plany.

• OkreÊl, na podstawie tej opowieÊci, jakie czynniki utrudniajà nowym cz∏onkom pozostanie
aktywnymi.

• W jaki sposób zaanga˝owanie cz∏onków w proces nauczania od jego poczàtku mo˝e pomóc
w przypadku tych wyzwaƒ?

• MyÊl o tych, których nauczasz. W jaki sposób mo˝esz bardziej zaanga˝owaç cz∏onków, by
pomogli zainteresowanym w rozpocz´ciu spo∏ecznego przejÊcia do KoÊcio∏a?

Nauczanie i odwiedziny domowe
Prezydenci palików i biskupi, w porozumieniu z prezydentem misji, mogà skorzystaç z

pomocy misjonarzy, aby odwiedzali mniej aktywnych cz∏onków i rodziny, w których nie

wszyscy nale˝à do KoÊcio∏a. Kiedy sytuacja na to pozwala, mogà poprosiç pe∏noetatowych

misjonarzy, aby wzi´li udzia∏ w nauczaniu domowym i odwiedzinach domowych. Takie

nauczanie powinno wzmocniç cz∏onków, daç misjonarzom wi´ksze mo˝liwoÊci nauczania

oraz pomóc im w zdobyciu danych o potencjalnych zainteresowanych (zob. „OÊwiadczenie

na temat pracy misjonarskiej”, list od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 11 grud. 2002).

Wspó∏pracuj z radà okr´gu, by wzmacniaç nowych i mniej aktywnych cz∏onków
Nauczanie i chrzczenie zainteresowanych od-

bywa si´ pod kierunkiem twojego prezydenta misji.

Jednak˝e dzie∏o g∏oszenia ewangelii z wi´kszà

mocà b´dzie zdà˝aç naprzód, kiedy pe∏noetatowi

misjonarze i cz∏onkowie skoordynujà swoje wysi∏ki

i b´dà pracowaç w jednoÊci. Cz´sto mo˝e byç tak,

˝e b´dziesz zapraszany na spotkania rady okr´gu

czy komitetu wykonawczego kap∏aƒstwa. Sprawà

nadrz´dnà jest dla ciebie upewnienie si´, ˝e twoi

zainteresowani sà w KoÊciele. Cz´sto b´dzie to

oznacza∏o, i˝ b´dziesz im towarzyszyç. JeÊli musisz

wybieraç pomi´dzy uczestnictwem w spotkaniu

rady okr´gu a przyprowadzeniem kogoÊ do

KoÊcio∏a, zrób to drugie. W takim przypadku

przeka˝ kopi´ „Rejestru post´pu” przywódcy

misyjnemu w okr´gu i upewnij si´, ˝e posiada

on wszystkie informacje potrzebne radzie okr´gu

czy komitetowi wykonawczemu kap∏aƒstwa.
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Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏:

„Ka˝dej nowo nawróconej osobie potrzebne sà trzy rzeczy:

1. Przyjaciel w KoÊciele, do którego mo˝e stale si´ zwracaç, który b´dzie kroczy∏ obok

niej, który odpowie na jej pytania, który zrozumie jej problemy.

2. Zadanie. AktywnoÊç to geniusz tego KoÊcio∏a. Jest to proces, poprzez który wzrastamy.

Wiara i mi∏oÊç do Pana sà jak mi´Ênie mojej r´ki. JeÊli ich u˝ywam, rosnà w si∏´. JeÊli

po∏o˝´ je na temblaku, os∏abnà. Ka˝da osoba nawrócona zas∏uguje na to, by powierzyç

jej obowiàzek. [...]

3. Ka˝da nawrócona osoba musi byç ‚wzmacniana dobrym s∏owem Bo˝ym’ (Moroni 6:4).

Konieczne jest, a˝eby taka osoba zosta∏a przyj´ta w poczet cz∏onków kworum kap∏aƒstwa

lub Stowarzyszenia Pomocy, M∏odych Kobiet, M∏odych M´˝czyzn, Szko∏y Niedzielnej, czy

Organizacji Podstawowej. Osoba taka musi byç zach´cana, aby przychodzi∏a na spotkania

sakramentalne i przyjmowa∏a sakrament, by odnowiç przymierza, jakie zawar∏a podczas

chrztu” (Ensign, maj 1999, 106).

Rada okr´gu zajmie si´ zapewnieniem przyjaciela, zadania i duchowego po˝ywienia

osobom nowo nawróconym. Mo˝esz im pomóc, jeÊli zostaniesz o to poproszony.

Przywódcy kap∏aƒstwa i cz∏onkowie b´dà przyjmowali do wspólnoty nowo nawróconych

przy twojej pomocy.

Przyjaêƒ

• JeÊli to mo˝liwe, zapewnij

obecnoÊç cz∏onków na ka˝dej lekcji

poprzedzajàcej chrzest i konfirmacj´.

Cz∏onkowie ci powinni byç cz´sto

z zainteresowanymi po to, by

odpowiadaç na ich pytania, rozumieç

ich wyzwania i zach´caç ich.

• ZaproÊ cz∏onków do udzia∏u w

uroczystoÊci chrztu i poproÊ ich,

by powitali nowo nawróconego w

okr´gu. Cz∏onkowie pomagajà nowo

nawróconym poczuç si´ dobrze w

czasie ró˝nych spotkaƒ koÊcielnych. Powinni te˝ przedstawiç ich innym cz∏onkom.

• Przedstaw zainteresowanych biskupowi, jego doradcom, prezydentom kworum

starszych i Stowarzyszenia Pomocy oraz innym przywódcom w okr´gu tak szybko,

jak jest to mo˝liwe. WyjaÊnij rol´ biskupa i innych przywódców w okr´gu.

SposobnoÊci do s∏u˝enia

• Pomó˝ nawróconym m´˝czyznom zrozumieç i przygotowaç si´ na przyj´cie Kap∏aƒstwa

Aarona i Kap∏aƒstwa Melchizedeka. WyjaÊnij, ˝e kwora kap∏aƒskie zapewniajà mo˝liwoÊç

wspólnego uczenia si´, oddawania czci i s∏u˝enia.

• Zaanga˝uj nowo nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków w takà s∏u˝b´, jak pomaganie

wdowie lub osobie chorej albo udzia∏ w projektach s∏u˝by.

• Skieruj nawróconych do konsultantów ds. historii rodzinnej, aby mogli wype∏niç

grupowy rejestr rodzinny i wykres rodowy. JeÊli pozwalajà na to okolicznoÊci, pomó˝

im przygotowaç si´ do wzi´cia udzia∏u w chrztach w Êwiàtyni za ich zmar∏ych przodków.
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• PoproÊ nawróconych, by przygotowali cz∏onków rodziny i przyjació∏, aby byli nauczani

przez misjonarzy. Misjonarze powinni poprosiç nowo nawróconych i mniej aktywnych

cz∏onków o dane o potencjalnych zainteresowanych.

Od˝ywianie za pomocà S∏owa Bo˝ego

• Dokoƒcz nauczanie zasad z lekcji 5 „Prawa i obrz´dy”.

• Przypomnij nowo nawróconym i mniej aktywnym cz∏onkom o zobowiàzaniach, jakie

z∏o˝yli przed chrztem i przymierzach, jakie zawarli podczas chrztu i konfirmacji.

• Zach´ç ich, by codziennie modlili si´ na osobnoÊci i ze swoimi rodzinami.

• Zach´ç ich, by codziennie studiowali pisma Êwi´te, a szczególnie Ksi´g´ Mormona.

• Wzmacniaj Êwiadectwo nowo nawróconych o Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa

poprzez Proroka Józefa Smitha. Przejrzyj lekcje, które przedstawi∏eÊ przed chrztem i

konfirmacjà, przystosowujàc zobowiàzania do bie˝àcych potrzeb.

• Nadal nauczaj o wa˝noÊci przychodzenia do koÊcio∏a w ka˝dà niedziel´ i godnego

przyjmowania sakramentu. Przychodê i siadaj z nowo nawróconymi lub mniej

aktywnymi cz∏onkami.

• ZaproÊ ich na lekcje Zasad ewangelii, odbywajàce si´ podczas Szko∏y Niedzielnej.

• Korzystajàc z Family Home Evening Resource Book nauczaj ich, w jaki sposób

przeprowadzaç domowe wieczory rodzinne, które odbywajà si´ w poniedzia∏kowe

wieczory.

• Zach´caj ich, by dzielili si´ przywróconà ewangelià z innymi.

• Pomó˝ im zapisaç si´ na zaj´cia seminarium lub instytutu.

• Powiedz im o takich êród∏ach koÊcielnych jak: www.mormon.org, www.lds.org oraz

www.familysearch.org.

Studiowanie pism Êwi´tych

Od˝ywianie S∏owem Bo˝ym
Mosjasz 18:18–20 Alma 31:5 Moroni 6:4

S∏u˝ba
Mosjasz 2:17 Ew. Mateusza 25:40 Topical Guide, „Serve” (S∏u˝ba) 

i „Service” (S∏u˝yç)

Jaka jest rola prezydenta pe∏noetatowej misji?
Prezydent pe∏noetatowej misji dzier˝y klucze chrztów nawróconych. Pod jego

kierunkiem na pe∏noetatowych misjonarzach spoczywa podstawowy obowiàzek

nauczania zainteresowanych. Jednak˝e to biskup nadzoruje post´p i przyjmowanie do

wspólnoty zainteresowanych, kiedy sà oni nauczani. Plan misyjny okr´gu przeprowadza

si´ pod kierunkiem przewodniczàcej w∏adzy biskupa. Prezydent misji regularnie spotyka

si´ z prezydentami palika, aby upewniç si´, czy pe∏noetatowi misjonarze wspó∏pracujà

z lokalnymi przywódcami kap∏aƒstwa. Koordynuje wysi∏ki zwiàzane z nawracaniem i

oferuje pomoc prezydentowi palika w zapewnieniu szkolenia w zwiàzku z zasadami i

zwyczajami w pracy misjonarskiej.
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Jakie sà obowiàzki przywódców palika i okr´gu?
Lokalni przywódcy i cz∏onkowie KoÊcio∏a sà twoimi najlepszymi sprzymierzeƒcami.

Szanuj ich i staraj si´ budowaç z nimi dobre relacje. Kiedy pracujesz z tymi przywódcami,

pami´taj, ˝e majà oni te˝ inne obowiàzki, zawiàzane ze swoimi powo∏aniami. Staraj si´

byç dla przywódców w twoim paliku i okr´gu b∏ogos∏awieƒstwem, a nie ci´˝arem.

Twojà postaw´ powinno cechowaç pytanie: „W jaki sposób mog´ pomóc?” Naradzaj si´

z biskupem i przywódcà misyjnym w okr´gu w sprawie swych planów i zaj´ç. Upewnij

si´, ˝e to, co robisz, wspiera plany misyjne okr´gu.

Poni˝ej opisana jest rola lokalnego przywództwa kap∏aƒskiego w pracy misjonarskiej.

Zrozumienie ich roli pomo˝e ci lepiej z nimi wspó∏pracowaç.

Prezydent palika
Prezydent palika nadzoruje prac´ biskupów zwiàzanà z obowiàzkami misjonarskimi,

zatrzymywaniem nawróconych i uaktywnianiem. Podczas comiesi´cznych wywiadów z

biskupami omawia on plany oraz post´py poszczególnych zainteresowanych i cz∏onków.

Upewnia si´, ˝e doktryny zwiàzane z pracà misjonarskà sà regularnie nauczane w czasie

spotkaƒ w paliku i okr´gu oraz ˝e przywódcy kap∏aƒscy i inne osoby sà szkoleni w zakresie

obowiàzków misjonarskich.

Prezydent palika spotyka si´ te˝ regularnie z prezydentem misji, aby koordynowaç

wysi∏ki misjonarskie, w∏àcznie ze szkoleniem przywódców i cz∏onków, korzystaniem

i anga˝owaniem pe∏noetatowych misjonarzy oraz pomaganiem w uaktywnianiu.

Wy˝szy doradca
Wy˝szy doradca wyznaczany jest przez prezydium palika, by promowaç w paliku

prac´ misjonarskà oraz prac´ zwiàzanà z zatrzymywaniem i uaktywnianiem. Regularnie

zdaje sprawozdania prezydium palika z post´pu tej pracy. Zapewnia te˝ to, by przywódcy

misyjni w okr´gu byli w∏aÊciwie przeszkoleni co do swych obowiàzków, w∏àcznie z

przygotowaniem planu misyjnego dla okr´gu.

Biskup
Biskup jest odpowiedzialny za wysi∏ki zwià-

zane z pracà misjonarskà, zatrzymywaniem i

uaktywnianiem w okr´gu. Niezmiernie wa˝ny

jest jego osobisty udzia∏ i przywództwo. Aby

pomóc w wykonaniu tej pracy, biskup powo∏uje

godnego posiadacza Kap∏aƒstwa Melchizedeka,

by s∏u˝y∏ jako przywódca misyjny w okr´gu.

Powo∏uje te˝ wystarczajàcà liczb´ misjonarzy

okr´gu, by zaspokajali potrzeby okr´gu.

Biskup wykorzystuje komitet wykonawczy

kap∏aƒstwa i rad´ okr´gu do koordynowania

pracy misjonarskiej oraz wysi∏ków zwiàzanych

z zatrzymywaniem i uaktywnianiem. Nadaje

kierunek rozwoju i przeprowadzenia planu misyjnego w okr´gu.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

Zarezerwujcie czas na spotkanie z biskupem. Starajcie si´ o jego kierownictwo w kwestii tego,
jak najlepiej mo˝ecie s∏u˝yç w okr´gu.
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Przywódcy kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych
Przywódcy kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych powinni regularnie przeglàdaç status

nowych cz∏onków i mniej aktywnych cz∏onków oraz zaplanowaç, w jaki sposób najlepiej

przyjàç ich do wspólnoty i wzmocniç ich. Powinni te˝ blisko wspó∏pracowaç z przywódcà

misyjnym w okr´gu, aby wraz z misjonarzami okr´gu i pe∏noetatowymi misjonarzami

koordynowaç prac´ misjonarskà oraz wysi∏ki zwiàzane z zatrzymywaniem i uaktywnianiem.

Przywódca misyjny w okr´gu

Pod kierunkiem biskupa przywódca misyjny w okr´gu:

• Daje przyk∏ad dzielenia si´ ewangelià z innymi oraz przyjmowania do wspólnoty

zainteresowanych, nowo nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków.

• Wraz z przywódcami kap∏aƒstwa, przywódcami organizacji pomocniczych i cz∏onkami

koordynuje prac´ misjonarzy okr´gu i pe∏noetatowych misjonarzy.

• Korzysta z „Rejestru post´pów”, „Listy kroków podj´tych wobec nawróconych” oraz

z „Listy wywiadów” i dzia∏aƒ rady biskupiej, aby przejrzeç post´py zainteresowanych,

nowo nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków podczas spotkaƒ komitetu

wykonawczego kap∏aƒstwa i rady okr´gu.

• Prowadzi cotygodniowe misjonarskie spotkania koordynujàce.

• Organizuje uroczystoÊci chrztu nawróconych w okr´gu we wspó∏pracy z pe∏noetatowymi

misjonarzami. UroczystoÊci takie zazwyczaj prowadzi cz∏onek rady biskupiej lub

przywódca misyjny w okr´gu.

Przywódca misyjny w okr´gu s∏u˝y te˝ w komitecie wykonawczym kap∏aƒstwa,

radzie okr´gu i w komitecie ds. pomocy wzajemnej w okr´gu oraz ucz´szcza na spotkania

przywództwa kap∏aƒskiego w paliku.

Misjonarze okr´gu
Do s∏u˝by misjonarzy okr´gu powo∏ywani sà kwalifikowani do tego bracia i siostry.

Ich prac´ nadzoruje przywódca misyjny w okr´gu.

Misjonarze okr´gu odnajdujà, przyjmujà do wspólnoty i nauczajà zainteresowanych.

Szkolà te˝ i przyjmujà do wspólnoty nowo nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków.

Misjonarz okr´gu, który posiada Kap∏aƒstwo Melchizedeka, mo˝e byç powo∏any, by

s∏u˝yç jako asystent przywódcy misyjnego w okr´gu.

Koordynowanie pracy misjonarskiej
Prac´ misjonarskà w okr´gu zazwyczaj koordynuje si´ podczas spotkaƒ komitetu

wykonawczego kap∏aƒstwa i rady okr´gu, korzystajàc z „Rejestru post´pów”,

dostarczonych przez pe∏noetatowych misjonarzy. Misjonarskim celem tych spotkaƒ

jest zdanie sprawozdania, zaplanowanie i koordynowanie zadaƒ zwiàzanych z

odnajdywaniem, nauczaniem, przyjmowaniem do wspólnoty i uaktywnianiem,

jak jest to naszkicowane w poni˝szych akapitach.

Odnajdywanie ludzi do nauczania. Komitet wykonawczy kap∏aƒstwa i rada okr´gu omawiajà

plany przygotowania konkretnych osób do nauczania przez pe∏noetatowych misjonarzy.

Omawiany jest post´p poszczególnych cz∏onków okr´gu zwiàzany z przygotowaniem

pojedynczych osób i rodzin do lekcji misjonarskich.

Nauczanie i chrzczenie. Komitet wykonawczy kap∏aƒstwa i rada okr´gu co tydzieƒ

przeglàdajà „Rejestr post´pów”, w którym opisane sà post´py ka˝dej z osób nauczanych
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przez pe∏noetatowych misjonarzy. Koordynujà te˝ plany zwiàzane z nauczaniem w

domach cz∏onków, przyjmowaniem do wspólnoty zainteresowanych oraz zapewnieniem

udzia∏u cz∏onków w uroczystoÊci chrztu.

Przyjmowanie do wspólnoty i nauczanie nowych cz∏onków. Komitet wykonawczy kap∏aƒstwa

i rada okr´gu przeglàdajà „Listy kroków podj´tych wobec nawróconych”, aby monitorowaç

post´p ka˝dego nowego cz∏onka. Omawiajà te˝, w jaki sposób przyjmowaç do wspólnoty

nowych cz∏onków. Na proÊb´ biskupa rekomendujà potencjalne powo∏ania dla nowo

nawróconych.

Przyjmowanie do wspólnoty i nauczanie mniej aktywnych cz∏onków. Komitet wykonawczy

kap∏aƒstwa i rada okr´gu koordynujà wysi∏ki kworów kap∏aƒstwa i pe∏noetatowych

misjonarzy zwiàzane z uaktywnianiem. Planujà te˝, jak przyjmowaç do wspólnoty mniej

aktywnych cz∏onków, szczególnie poprzez zapraszanie ich na spotkania i zaj´cia koÊcielne.

Dodatkowa wspó∏praca z przywódcami misyjnymi w okr´gu

Prac´ misjonarskà w okr´gu zazwyczaj koordynuje si´ podczas spotkaƒ komitetu

wykonawczego kap∏aƒstwa i rady okr´gu. JeÊli konieczne jest dodatkowe koordynowanie,

przywódca misyjny w okr´gu mo˝e organizowaç spotkania z pe∏noetatowymi misjonarzami

koordynujàce prac´ misjonarzy. Inne osoby, które mogà byç zaproszone na to spotkanie,

to: misjonarze okr´gu, asystent z przywództwa grupy wy˝szych kap∏anów, doradca z

prezydium kworum starszych oraz doradczyni z prezydium Stowarzyszenia Pomocy.

Osoby obecne na spotkaniu mogà przejrzeç i zdaç sprawozdanie z zadaƒ i celów,

zaplanowanych na wczeÊniejszym spotkaniu oraz omówiç plany na nadchodzàcy tydzieƒ.

Kiedy zachodzi taka potrzeba, mogà te˝ koordynowaç zadania misjonarzy okr´gu, aby

pracowali z pe∏noetatowymi misjonarzami i mogà omawiaç, co zrobiç, aby po∏àczone

wysi∏ki misjonarzy okr´gu i pe∏noetatowych misjonarzy by∏y bardziej skuteczne.

Plan misji okr´gu

W wielu okr´gach okaza∏o si´, ˝e rozwijanie planu misji okr´gu promuje prac´

misjonarskà okr´gu. Takie plany mogà obejmowaç cele, inicjatywy i zaj´cia, które

pomogà cz∏onkom okr´gu zaprosiç ludzi, by wys∏uchali ewangelii. Pojedyncze osoby

i rodziny równie˝ odniosà korzyÊç z rozwijania takiego planu, który prowadziç b´dzie

w ich wysi∏kach misjonarskich.

Cz∏onkowie powinni korzystaç ze wszelkich prawych sposobów, by odnaleêç ludzi,

którzy sà gotowi wys∏uchaç przes∏ania Przywrócenia. Powinni po∏o˝yç nacisk na

znalezienie ojców, matek i dzieci, którzy przyjdà do KoÊcio∏a jako rodzina. Poni˝ej

podanych jest kilka propozycji do rozwa˝enia podczas pracy nad planem misji.

• Módl si´, by Pan przygotowa∏ serca konkretnych osób na wys∏uchanie ewangelii.

Módl si´ te˝ o to, by byç wra˝liwym na tych, których On przygotowuje (zob. Alma

6:6). „Pi´knym b´dzie dzieƒ — naucza∏ Prezydent Gordon B. Hinckley — kiedy nasi

ludzie b´dà nie tylko modliç si´ za misjonarzy na ca∏ym Êwiecie, ale tak˝e poproszà

Pana, by pob∏ogos∏awi∏ ich samych, by mogli pomagaç misjonarzom, którzy trudzà

si´ w ich w∏asnym okr´gu” („S∏u˝ba misjonarska”, Pierwsze spotkanie szkoleniowe

dla przywódców, 19 stycz. 2003).

• Bàdê Êwiadomy mo˝liwoÊci zwiàzanych z docieraniem do innych. Bàdê przyjacielski

i z mi∏oÊcià wyciàgaj r´k´ do wszystkich ludzi.

• PoproÊ przyjació∏ i sàsiadów, aby s∏u˝yli u boku cz∏onków podczas takich wydarzeƒ,

jak: s∏u˝enie spo∏ecznoÊci, zapewnianie posi∏ków tym, którzy sà w potrzebie, nauczanie
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mini lekcji w czasie zaj´ç wzbogacajàcych w Stowarzyszeniu Pomocy, pomaganie w

zaj´ciach okr´gu, pomaganie ludziom podczas przeprowadzki, praca w skautingu oraz

pomaganie w ramach historii rodzinnej czy projektach pomocy wzajemnej.

• Zapraszaj krewnych, przyjació∏ i sàsiadów, którzy nie sà cz∏onkami, na chrzty,

konfirmacje i obrz´dy ustanowienia do kap∏aƒstwa.

• PoproÊ osoby nie b´dàce cz∏onkami o pomoc w organizowaniu szczególnych wydarzeƒ,

jak np. Êniadania podczas Êwiàt paƒstwowych.

• Spraw, by spotkania okr´gu, zaj´cia, ogniska i dni otwarte by∏y takiej jakoÊci i tak

interesujàce, by cz∏onkowie byli podekscytowani pomys∏em zaproszenia do udzia∏u

swoich znajomych.

• Zapraszaj ludzi na domowe wieczory rodzinne.

• Odwiedzaj ludzi, którzy doÊwiadczajà zmian w swoim ˝yciu, jak np. Êlubu, narodzin

czy Êmierci.

• Odwiedzaj tych, którzy wprowadzili si´ w pobli˝u twojego miejsca zamieszkania i

pomagaj im. Podziel si´ informacjami na temat spo∏ecznoÊci, okolicy i KoÊcio∏a.

• Korzystaj z ka˝dej okazji, by rozmawiaç o ewangelii. Omawiaj takie tematy jak:

Zbawiciel, Ksi´ga Mormona, Biblia, cel ˝ycia, rodzina i historia rodzinna.

• Zach´caj m∏odzie˝, by zaprzyjaênia∏a si´ z innymi m∏odymi ludêmi i zaprasza∏a ich na

spotkania i zaj´cia w KoÊciele.

• Pracuj z rodzinami, w których cz´Êç nale˝y do KoÊcio∏a.

• Planuj duchowe, wznios∏e spotkania sakramentalne.

Zaj´cie: Studiowanie z kolegà/kole˝ankà

• Wraz z kolegà/kole˝ankà przeczytaj i omów ze str. 4–8 leksykonu Oddani wierze rozdzia∏
„Administracja KoÊcio∏a”.

• Podziel si´ ze swoim kolegà/kole˝ankà i zapisz w dzienniku do studiowania, czego si´
dowiedzia∏eÊ.

• Przedyskutujcie, w jaki sposób wasze przemyÊlenia wp∏ynà na stosunek do pracy
z przywódcami KoÊcio∏a.

Zobowiàzanie, by pozostaç aktywnym w KoÊciele
Praca misjonarska ma najwi´kszy wp∏yw, kiedy ludzie zobowiàzujà si´ i dotrzymujà

zobowiàzania, ˝e pozostanà aktywni w KoÊciele przez wszystkie dni swego ˝ycia. Nie

wystarcza, by ludzie po prostu przyszli do KoÊcio∏a. Muszà przyjÊç, by pozostaç. Wszystkie

twoje nauki i zaproszenia muszà iÊç w tym w∏aÊnie kierunku. Celem otrzymania wszystkich

b∏ogos∏awieƒstw, jakie ma dla cz∏onków nasz Ojciec Niebieski, muszà oni nadal ˝yç

zgodnie z zasadami ewangelii i byç aktywni w KoÊciele.

Nefi naucza∏: „A teraz, moi ukochani bracia, gdy ju˝ dostaliÊcie si´ na t´ wàskà Êcie˝k´,

pytam was: Czy to ju˝ wszystko? Oto mówi´ wam: Nie. [...] Potrzebujecie wi´c dà˝yç

naprzód majàc nieugi´tà wiar´ w Chrystusa [...] i [jeÊli] wytrwacie do koƒca, tak mówi

Ojciec: B´dziecie mieli ˝ycie wieczne” (2 Nefi 31:19–20).

Z ca∏ych si∏ staraj si´, by pomóc ludziom, aby zas∏u˝yli na „˝ycie wieczne [...], który to

dar jest najwi´kszym darem Boga” (NiP 14:7).
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Zapami´taj

• Buduj silne relacje z biskupem i cz∏onkami rady okr´gu.

• W sposób w∏aÊciwy bierz udzia∏ podczas spotkaƒ komitetu wykonawczego kap∏aƒstwa
i rady okr´gu.

• Bàdê przydatny radzie okr´gu. Kiedy cz∏onkowie rady proszà ci´ o pomoc:

– Bàdê gotów przyjmowaç do wspólnoty nawróconych i mniej aktywnych cz∏onków, pomagaj
im w wykonywaniu ich powo∏aƒ i w s∏u˝bie oraz ponownie przeprowadê z nimi lekcje
misjonarskie.

– Wraz z cz∏onkami przeprowadê z nowo nawróconymi lekcj´ „Prawa i obrz´dy”.



Pomys∏y do studiowania i zastosowania

Osobiste studiowanie
• Korzystajàc ze swojego kalendarza, zaplanuj porozmawianie z nowo nawróconymi

i ostatnio uaktywnionymi cz∏onkami na temat wyzwaƒ w ich ˝yciu i ucz´szczania
do koÊcio∏a. Co najbardziej im pomog∏o? W dzienniku do studiowania zapisz swoje
przemyÊlenia na temat ich doÊwiadczeƒ. Czego dowiedzia∏eÊ si´, co pomo˝e ci w
pracy z obecnymi zainteresowanymi?

• Przestudiuj 2 Nefi 31:18–20; Alma 26:1–7 i 32:32–43 oraz Moroni 6. Zapisz, czego
dowiedzia∏eÊ si´ z tych wersetów w kwestii wzmacniania nowo nawróconych.

Studiowanie z kolegà/kole˝ankà
• W czasie spotkania rady okr´gu zapytajcie biskupa, czy na waszym obszarze sà

jacyÊ mniej aktywni cz∏onkowie, których, wed∏ug niego, powinniÊcie odwiedziç.
Podczas wizyty u mniej aktywnych cz∏onków starajcie si´ budowaç ich wiar´
w Jezusa Chrystusa. Zapytajcie ich o dane potencjalnych zainteresowanych.

• Przestudiujcie I List do Koryntian 3:2; List do Hebrajczyków 5:12; oraz Nauki
i Przymierza 19:22. Czym jest mleko, o którym tu mowa? Czym jest mi´so?
Porównajcie swoje odpowiedzi z doktrynami w rozdziale: „Co mam studiowaç
i czego nauczaç?” Dlaczego musicie zapewniç mleko i mi´so w odpowiedniej
kolejnoÊci i we w∏aÊciwej iloÊci? W jaki sposób macie to zrobiç?

• Przeczytajcie poni˝szy cytat, w którym Prezydent Joseph F. Smith opisuje uczucia,
jakie towarzyszy∏y mu podczas jego chrztu.

„Uczucie, jakie na mnie sp∏yn´∏o, by∏o czystym pokojem, mi∏oÊcià i Êwiat∏em. W
mej duszy poczu∏em, ˝e jeÊli zgrzeszy∏em — a na pewno nie by∏em bez grzechu
— zosta∏o mi wybaczone, ˝e naprawd´ zosta∏em oczyszczony z grzechu; me
serce zosta∏o poruszone, a ja poczu∏em, ˝e nie zrani´ najmniejszego robaczka
u mych stóp. Czu∏em si´ tak, jak gdybym chcia∏ wsz´dzie czyniç dobro, ka˝dej
istocie i w ka˝dej kwestii. Czu∏em nowe ˝ycie, nowe pragnienie czynienia tego, co
prawe. W mej duszy nie by∏o najmniejszego pragnienia z∏a. [...] By∏o to coÊ, co
sp∏yn´∏o na mnie i wiedzia∏em, ˝e pochodzi∏o to od Boga; wiedzia∏em, ˝e to jest i
b´dzie dla mnie ˝ywym Êwiadectwem tego, i˝ przyjà∏em Pana” (Gospel Doctrine,
5. wyd. [1939], 96).

Teraz przeczytaj s∏owa wypowiedziane przez Prezydenta Smitha, kiedy up∏yn´∏o
ju˝ sporo czasu od jego chrztu:

„Och! Jak˝e chcia∏em zachowaç tego samego ducha i to samo szczere pragnienie
w mym sercu przez wszystkie chwile mego ˝ycia od [dnia chrztu] do teraz. Mimo
tego, ˝e wielu z nas otrzyma∏o to Êwiadectwo, te nowe narodziny, t´ przemian´
serca, mo˝e zb∏àdziç w osàdzie lub pope∏niç wiele b∏´dów, a byç mo˝e cz´sto te˝
nie podo∏aç prawdziwym zasadom ˝ycia — wówczas dokonujemy pokuty za z∏o
i od czasu do czasu szukamy wybaczenia z ràk Pana. I od owej chwili to samo
pragnienie i cel, które przenika∏y naszà dusz´ w czasie chrztu i uzyskania
odpuszczenia grzechów, nadal ma w posiadaniu nasze serce i nadal w∏ada
uczuciem i pasjà naszej duszy” (Gospel Doctrine, 96).

– Czego osobiÊcie dowiedzia∏eÊ si´ od Prezydenta Smitha na temat w∏asnego
Êwiadectwa i zobowiàzania do ˝ycia wed∏ug ewangelii?

– Czego dowiedzia∏eÊ si´ na temat trudnoÊci, jakie napotykajà po chrzcie na
swej drodze nowo nawróceni, a nawet przyszli prorocy?

– Co mo˝esz zrobiç w przypadku ostatnio nawróconych i mniej aktywnych
cz∏onków, aby pomóc im odzyskaç „pragnienie i cel”, jakie kiedyÊ mieli?
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Spotkania dystryktu i konferencje strefy
• PoproÊ biskupa, aby powiedzia∏ o wyzwaniach zwiàzanych z pracà z mniej

aktywnymi cz∏onkami i nowo nawróconymi. PoproÊ, by podkreÊli∏, w jaki
sposób misjonarze mogà pomóc przezwyci´˝yç te wyzwania.

• Omów przypowieÊci o zagubionej owcy, zgubionej monecie i synu marnotrawnym
(zob. Ew. ¸ukasza 15).

Prezydent misji
• Pracuj z lokalnymi przywódcami kap∏aƒskimi, aby zach´ciç ich do pomagania

nowo nawróconym, aby:

– Byli ustanowieni do kap∏aƒstwa.

– Otrzymali nauczycieli domowych.

– Przygotowali nazwiska przodków, by by∏y zabrane do Êwiàtyni i by dokonano
za nich chrztów za zmar∏ych.

– By∏a przeprowadzona lekcja „Prawa i obrz´dy” przy udziale nauczycieli
domowych.

• Naucz lokalnych przywódców, w jaki sposób korzystaç z pracy misjonarzy na
radach okr´gu.

• Naucz lokalnych przywódców, jaki jest cel i korzyÊci „Rejestru post´pów”.

• Od czasu do czasu poproÊ misjonarzy, aby pokazali ci egzemplarz „Rejestru
post´pów”.

• Od czasu do czasu kontaktuj si´ z ostatnio nawróconymi, by dowiedzieç si´, co
u nich s∏ychaç i w jaki sposób misjonarze i cz∏onkowie mogà im pomóc.

• PoproÊ przywódców palika lub okr´gu, by porozmawiali z misjonarzami, aby
wyjaÊniç im, w jaki sposób misjonarze mogà staç si´ dla nich najbardziej pomocni.

• PoproÊ osoby ostatnio nawrócone, by porozmawia∏y z misjonarzami i opowiedzia∏y
o swoich doÊwiadczeniach zwiàzanych z byciem nowymi cz∏onkami KoÊcio∏a.

• Od czasu do czasu poproÊ cz∏onków, którzy sà nawróconymi, aby podczas
konferencji strefy podzielili si´ doÊwiadczeniem nawrócenia.
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• Twoim celem jest przyprowadziç dusze do Chrystusa.
• Przygotuj ludzi, aby sprostali wymaganiom dotyczàcym chrztu, które

znajdujà si´ w Naukach i Przymierzach 20:37 oraz w pytaniach wywiadu
poprzedzajàcego chrzest.

• Módl si´ cz´sto za siebie i innych.
• Polegaj na Duchu, który poka˝e ci, gdzie iÊç, co zrobiç i co powiedzieç.
• Bàdê wierny w swym pos∏uszeƒstwie.
• Ka˝dego dnia studiuj j´zyk swojej misji.

• Ka˝dego dnia rób plany i koncentruj si´ na kluczowych wskaênikach.
• Pracuj efektywnie ca∏y dzieƒ, ka˝dego dnia.

• ProÊ ka˝dego o skierowania do potencjalnych zainteresowanych.
• Nauczaj, kiedy znajdziesz; znajduj, kiedy nauczasz.

• Czytaj Ksi´g´ Mormona z tymi, których nauczasz.
• Nauczaj ludzi, ˝e wa˝nym sposobem na dowiedzenie si´, ˝e Józef Smith jest

prorokiem Boga, jest czytanie Ksi´gi Mormona i modlenie si´ na jej temat.
• Codziennie kontaktuj si´ z ka˝dym zainteresowanym.
• Cz´sto sk∏adaj Êwiadectwo.
• JeÊli to mo˝liwe, niech na ka˝dej lekcji b´dzie cz∏onek.
• Zawsze ustalaj konkretne daty i godziny nast´pnej lekcji.
• Zapraszaj wszystkich zainteresowanych na uroczystoÊci chrztu.
• Po ka˝dej lekcji daj zainteresowanemu coÊ do przeczytania i rozwa˝enia,

gdy b´dzie si´ przygotowywa∏ na nast´pne spotkanie.

• Buduj relacje z cz∏onkami, s∏u˝àc im i pracujàc z przywódcami okr´gu.
• Pomagaj przywódcom okr´gu w kwestii zatrzymywania i uaktywniania cz∏onków.

• Pomó˝ ka˝dej nauczanej osobie zobowiàzaç si´, ˝e dokona pokuty i
wzmocni swà wiar´ w Zbawiciela.

• Kochaj Pana i s∏u˝ Mu najlepiej, jak potrafisz.

Zapami´taj...
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