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Wskazówki zawarte w tym podr´czniku majà na celu pomóc cz∏onkom
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich w przygotowa-
niu si´ do otrzymania rekomendacji Êwiàtynnych i udania si´ do Êwià-
tyni. Cz∏onkowie, którzy byli ju˝ w Êwiàtyni tak˝e mogà uczestniczyç w
lekcjach, aby pog∏´biç swojà wiedz´ o niej.

UCZESTNICY SEMINARIUM

Uczestnicy tego kursu powinni zarówno pragnàç udaç si´ do Êwiàtyni,
jak i byç godni rekomendacji Êwiàtynnej. Je˝eli nie otrzymali jeszcze
rekomendacji, powinni si´ do tego przygotowywaç.

JeÊli uczestnicy nie brali jeszcze udzia∏u w lekcjach Szko∏y Niedzielnej,
omawiajàcych podr´cznik Zasady ewangelii, zaleca si´, choç nie jest to
wymagane, aby zrobili to przed rozpocz´ciem tego kursu. Powinni oni
bowiem, przed przystàpieniem do kursu, w∏aÊciwie rozumieç podsta-
wowe doktryny i zasady ewangelii i dobrowolnie przestrzegaç przyka-
zaƒ Boga, takich jak: prawo czystoÊci moralnej, zachowywanie dnia
Sabatu Êwi´tym, przestrzeganie S∏owa MàdroÊci i p∏acenie dziesi´ciny.
GodnoÊç i dà˝enie do osobistej prawoÊci sà koniecznymi warunkami
uczestniczenia w obrz´dach Êwiàtynnych.

Rada zboru lub gminy pod kierunkiem biskupa lub prezydenta gminy
mo˝e omówiç sposoby wykorzystania materia∏u seminarium do swoich
celów, w ramach pracy nad wzmocnieniem rodzin, a tak˝e — podczas
przygotowywania m´˝czyzn do otrzymania Kap∏aƒstwa Melchizedeka.

Ka˝dy z uczestników powinien otrzymaç od biskupa lub prezydenta
gminy albo innego przywódcy w Kap∏aƒstwie Melchizedeka, w swoim
zborze lub gminie, osobiste zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w zaj´ciach.

CZAS I MIEJSCE

IloÊç uczestników tego kursu mo˝e byç ró˝na, ale zazwyczaj na pozio-
mie zboru lub gminy grupy powinny byç ma∏e. Zaj´cia mogà odbywaç
si´ w domu spotkaƒ lub w prywatnym domu. Miejsce, czas i cz´stotli-
woÊç spotkaƒ, powinny byç dogodne dla uczestników seminarium, a
tak˝e dla nauczyciela.

Materia∏ podzielony jest na siedem lekcji, jednak˝e prowadzàcy kurs
powinien przeznaczyç na ka˝dà lekcj´ tyle czasu, ile potrzebujà
uczniowie. Mo˝e to oznaczaç, ˝e na jednà lekcj´ przeznaczy si´ wi´cej
spotkaƒ.



MATERIA¸Y

Ka˝dy z uczniów powinien mieç na zaj´ciach dost´p do pism Êwi´tych.
Ka˝da osoba powinna równie˝ mieç dost´p do broszury Przygotowanie do
wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni (36793 166). Jest to materia∏ pomocniczy do
kursu. W czasie zaj´ç b´dzie si´ z niej cz´sto korzystaç i powinno po-
prosiç si´ uczniów, by w czasie trwania kursu przeczytali jà.

PROWADZÑCY KURS

Do prowadzenia lekcji mo˝na powo∏ywaç pojedyncze osoby lub pary
ma∏˝eƒskie. Prowadzàcy kurs powinni mieç silne Êwiadectwa o ewan-
gelii i byç wra˝liwi na podszepty Ducha Âwi´tego. Powinni byç obda-
rowanymi cz∏onkami, posiadaç aktualnà rekomendacj´ do Êwiàtyni
oraz rozumieç donios∏oÊç i Êwi´toÊç Êwiàtyni.

JeÊli jest to mo˝liwe, prowadzàcy kurs powinien towarzyszyç swoim
uczniom w Êwiàtyni, gdy b´dà oni otrzymywali swoje obrz´dy Êwià-
tynne.

PROPOZYCJE DLA PROWADZÑCEGO KURS

Zanim cz∏onkowie KoÊcio∏a wejdà do Êwiàtyni, powinni byç przy-
gotowani do tego pod wzgl´dem duchowym. W sk∏ad tego przygo-
towania wchodzi zadowalajàce zrozumienie doktryn odnoszàcych
si´ do planu zbawienia i pracy Êwiàtynnej. Masz przywilej pomaga-
nia innym w tym przygotowaniu, prowadzàc ich ku jednemu z 
najÊwi´tszych doÊwiadczeƒ ich ˝ycia. Bàdê wra˝liwy na podszepty
Ducha, aby móc przedstawiç uczniom materia∏ lekcyjny w jak naj-
lepszy sposób. Pami´taj o radzie Pana: „A Duch b´dzie wam dany
przez modlitw´ wiary; a je˝eli nie otrzymacie Ducha, nie b´dziecie
nauczaç” (NiP 42:14).

Przed pierwszà lekcjà przeczytaj ten podr´cznik od poczàtku do koƒca,
aby zapoznaç si´ z rozmieszczeniem materia∏u. Ka˝dà lekcj´ przygoto-
wywuj z du˝ym wyprzedzeniem, aby zrozumieç g∏ówne za∏o˝enia i
móc je dobrze przedstawiç. W czasie nauczania lekcji, zanim przej-
dziesz do nast´pnego punktu, upewnij si´, czy wszyscy uczniowie w
pe∏ni rozumiejà omawiany materia∏. Nie prowadê lekcji w poÊpiechu.
Bàdê cierpliwy i daj uczestnikom zaj´ç czas na przemyÊlenie naucza-
nego materia∏u, i pozwól im si´ do niego ustosunkowaç.

Przed ka˝dà lekcjà i w czasie jej trwania, stwarzaj uczniom sposob-
noÊç do zadawania pytaƒ i do dyskusji na tematy dotyczàce kursu.
Pomagaj im stosowaç w ˝yciu zasady, których si´ uczà. Odpowiadaj
na pytania, korzystajàc z pism Êwi´tych, nauk proroków w dniach
ostatnich oraz przewodnictwa Ducha Pana.
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W czasie trwania seminarium pami´taj o Êwi´tym charakterze obrz´-
dów Êwiàtynnych. Niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno
omawiaç poza Êwiàtynià, jak wyjaÊnia to nast´pujàce zdanie:

„O obrz´dach dokonywanych w Êwiàtyni nie rozmawiamy poza Êwiàty-
nià. Warto podkreÊliç fakt, ˝e nigdy nie zamierzano ograniczaç wiedzy
o ceremoniach Êwiàtynnych do grupy wybranych ludzi, którzy potrafià
trzymaç t´ wiedz´ w tajemnicy. Wr´cz przeciwnie; nieustannie nak∏a-
niamy ka˝dego, aby przygotowa∏ si´ do pójÊcia do Êwiàtyni. [...].

Obrz´dy i ceremonie Êwiàtynne sà proste. Sà one pi´kne. Sà Êwi´te.
Dla tych, którzy nie sà przygotowani do ich otrzymania, sà niezrozu-
mia∏e” (Przygotowanie do wejÊcia do Êwiàtyni, 2).

Pracuj nad wzmacnianiem w∏asnego Êwiadectwa o Êwiàtyni i w czasie
zaj´ç cz´sto sk∏adaj Êwiadectwo o prawdziwoÊci zasad, których na-
uczasz. Dostarczaj tak˝e okazji uczniom do tego, aby dzielili si´,
swoim Êwiadectwem, kiedy to w∏aÊciwe.

Zawsze pami´taj o kluczowym znaczeniu pracy Êwiàtynnej. Starszy
Boyd K. Packer powiedzia∏: „Obrz´dy i przymierza sà naszymi listami
uwierzytelniajàcymi, aby zostaç przyj´tymi do Jego obecnoÊci. Ich
godne otrzymanie jest celem poszukiwaƒ ca∏ego ˝ycia; a ich póêniej-
sze dochowanie — wyzwaniem Êmiertelnej egzystencji” (Conference
Report, kwiec.1987, 27; lub Ensign, maj 1987, 24).
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ÂWIÑTYNIA UCZY O
WIELKIM PLANIE ZBAWIENIA1
CEL

Pomóc uczniom zrozumieç, ˝e w Êwiàtyniach naucza si´ o planie
zbawienia.

PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpocz´ciem zaj´ç przygotuj na tablicy lub arkuszu papieru
niekompletny wykres przedstawiajàcy plan zbawienia (patrz str. 3).
(Mo˝esz narysowaç na kartce podobny niekompletny wykres dla
ka˝dego ucznia, aby uzupe∏ni∏ go w czasie dyskusji).

2. Upewnij si´, ˝e ka˝da osoba uczestniczàca w kursie ma dost´p do
egzemplarzy pism Êwi´tych. Rozdaj tak˝e wszystkim broszur´
Przygotowanie do wejÊcia do Êwiàtyni. Powinno si´ jà zamówiç jako
materia∏ do zaj´ç.

3. Mo˝esz wyznaczyç kilku uczniów do pomocy przy drugiej cz´Êci
lekcji. Podaj wyznaczonej osobie odsy∏acze do pism Êwi´tych, wy-
mienione pod ka˝dà z cz´Êci planu zbawienia (˝ycie przedÊmiertne,
Upadek Adama, itp). i poproÊ jà o przygotowanie na zaj´cia stresz-
czenia, o czym jest mowa w tych fragmentach na temat planu
zbawienia.

4. JeÊli dost´pny jest film video Video – Faza 1 (56779 166), mo˝esz
zechcieç pokazaç trzynastominutowy fragment „Poszukiwanie
szcz´Êcia”.

PRZEBIEG LEKCJI

ÂWIÑTYNIA JEST SZKO¸Ñ DUCHOWÑ

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

WyjaÊnij, ˝e na ka˝dej lekcji b´dziecie korzystali z pism Êwi´tych.
Zach´ç uczniów, aby przynosili swoje egzemplarze pism Êwi´tych na
ka˝de zaj´cia.

Rozdaj uczniom egzemplarze broszury Przygotowanie do wejÊcia do
Êwi´tej Êwiàtyni. WyjaÊnij, ˝e jest to dodatkowa pomoc dla uczestni-
ków tego kursu. W czasie lekcji b´dzie omawiany materia∏ z tej bro-
szury i wszyscy uczestnicy zaj´ç powinni jà przeczytaç w czasie
trwania kursu.

„A to jest ˝ywot
wieczny, aby po-
znali ciebie, jedy-
nego prawdziwego
Boga i Jezusa
Chrystusa, którego
pos∏a∏eÊ”
(Ewangelia Jana
17:3).
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Rozpocznij lekcj´ wyjaÊniajàc, ˝e Êwiàtynia jest szko∏à duchowà, która
pomaga nam nauczyç si´ wi´cej o celu tego ˝ycia i planie zbawienia.

PoproÊ uczniów o przeczytanie poni˝szych cytatów, które wyjaÊniajà
cz´Êç tego, o czym uczymy si´ w Êwiàtyni.

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏, ˝e Êwiàtynia „staje si´
szko∏à nauczajàcà o s∏odkich i Êwi´tych sprawach Boga. Tutaj dowia-
dujemy si´ o zarysach planu kochajàcego Ojca, jaki ma wobec Swych
synów i córek ze wszystkich pokoleƒ. Tutaj rozgrywa si´ przed na-
szymi oczami odysea wiecznej podró˝y cz∏owieka od ˝ycia przed na-
rodzeniem, poprzez jego ˝ycie Êmiertelne, a˝ do ˝ycia po Êmierci.
Wspania∏e fundamentalne i kluczowe prawdy sà przekazywane w jas-
ny, prosty i zrozumia∏y sposób wszystkim, którzy ich s∏uchajà” („The
Salt Lake Temple” Ensign, mar. 1993, 5–6).

Prezydent Brigham Young naucza∏, ˝e Êwiàtynne obrz´dy, zwane ob-
darowaniem dajà nam wskazówki potrzebne dla ˝ycia wiecznego:
„Wasze obdarowanie oznacza, ˝e otrzymujecie wszystkie obrz´dy w
domu Pana, które b´dà wam potrzebne, kiedy odejdziecie z tego
Êwiata, aby móc powróciç do obecnoÊci Ojca” („Osobiste przygotowa-
nie na b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtynne”, Starszy Russell M. Nelson,
Liahona, lipiec, 2001, 37).

PoproÊ uczniów o przeczytanie fragmentu z Ewangelii Jana 17:3.

• Czego naucza ten fragment o najwa˝niejszej wiedzy, jakà mo˝emy
osiàgnàç?

WyjaÊnij, ˝e w Êwiàtyni zdobywamy wi´kszà wiedz´ o Ojcu Niebieskim
i Jezusie Chrystusie i mo˝emy bardziej si´ do Nich zbli˝yç. Uczymy si´
o Ich planie dla nas, który jest ró˝nie nazywany w pismach Êwi´tych,
np.: plan odkupienia lub plan zbawienia.

• Co pomog∏o ci dotàd zdobywaç wiedz´ o planie zbawienia?

• W jaki sposób zrozumienie planu zbawienia b∏ogos∏awi twoje ˝ycie?

W ÂWIÑTYNI UCZYMY SI¢ O WIELKIM PLANIE ZBAWIENIA

WyjaÊnij, ˝e plan zbawienia nauczany jest jako cz´Êç Êwiàtynnego
obdarowania. Ten rozdzia∏ lekcji pomo˝e uczniom przygotowaç si´
do zrozumienia tych nauk w Êwiàtyni.

OdnieÊ si´ do niekompletnego wykresu na tablicy i przejrzyj poni˝sze
informacje, korzystajàc z fragmentów z pism Êwi´tych, aby pomóc
uczniom lepiej je zrozumieç. W czasie omawiania fragmentów z pism
Êwi´tych, zapisuj je w odpowiednim miejscu na wykresie (zobacz wy-
pe∏niony wykres na str. 6). JeÊli uczniowie majà swoje w∏asne wykresy,
poproÊ ich, aby je uzupe∏niali.

„I tak ich wypróbu-
jemy, czy wykonajà
wszystko, co im
Pan, ich Bóg,
naka˝e” 
(Abraham 3:25).
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JeÊli wyznaczy∏eÊ uczniów do pomocy, poproÊ ich o przedstawienie
przygotowanych informacji na temat planu zbawienia. WyjaÊnij,
˝e ta dyskusja odpowie na takie pytania, jak: Skàd przyszliÊmy?
Dlaczego jesteÊmy tutaj na ziemi? Dokàd idziemy po tym ˝yciu?

˚ycie przed narodzeniem

1. JesteÊmy duchowymi dzieçmi Boga, naszego Ojca Niebieskiego,
˝yliÊmy z Nim jako duchy przed przyjÊciem na ziemi´ (zobacz
List do Rzymian 8:16–17).

2. Ojciec Niebieski zwo∏a∏ wielkà narad´ w niebie (zobacz Abraham
3:22–23). Przedstawi∏ tam plan dla naszego wiecznego rozwoju i
szcz´Êcia, który nazywany jest planem zbawienia. OpowiedzieliÊmy
si´ za tym planem

3. Zgodnie z tym planem Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Ojca
Niebieskiego, zaoferowa∏, ˝e b´dzie naszym Zbawicielem (zobacz
Moj˝esz 4:2; Abraham 3:27).

4. Lucyfer, inny syn Boga, zbuntowa∏ si´ przeciwko planowi Ojca
Niebieskiego i „chcia∏ zniszczyç wol´ cz∏owieka”. Zosta∏ on wyrzu-
cony z nieba wraz ze swymi zwolennikami i nigdy nie otrzyma
cia∏a fizycznego ani nie doÊwiadczy ˝ycia Êmiertelnego. Od wie-
ków Szatan, jak zwie si´ teraz Lucyfera, stara si´ uczyniç rodzaj
ludzki nieszcz´Êliwym tak, jak on sam jest nieszcz´Êliwy, poprzez
kuszenie ludzi do pope∏niania niegodziwoÊci (zobacz Moj˝esz 4:1,
3–4; 2 Nefi 2:17–18).

Upadek

1. Adam i Ewa zostali wybrani, aby przyjÊç na ziemi´ jako pierwsze 
z dzieci Ojca Niebieskiego i zostali umieszczeni w ogrodzie Eden.
W tym czasie ich cia∏a nie by∏y Êmiertelne (zobacz Moj˝esz 3:7–8,
21–23).

 

 

˚YCIE PRZED
NARODZENIEM

UPADEK

˚YCIE ÂMIERTELNE

POMI¢DZY ÂMIERCIÑ
A ZMARTWYCH-
WSTANIEM

KRÓLESTWA CHWA¸Y
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2. Adam i Ewa zdecydowali si´ zjeÊç owoc, którego Bóg zabroni∏ im
kosztowaç. W rezultacie swojego wyboru zostali oni odseparowani
od obecnoÊci Boga. Odseparowanie to nazywane jest Êmiercià du-
chowà. Stali si´ Êmiertelni, co oznacza∏o, ˝e ich cia∏a mia∏y umrzeç
po pewnym czasie. Mogli tak˝e mieç dzieci. Zmiany te okreÊlane sà
s∏owem Upadek (zobacz 2 Nefi 2:19–23; NiP 29:40–41).

˚ycie Êmiertelne 

1. Wszyscy, którzy w ˝yciu przedÊmiertnym wybrali podà˝anie za pla-
nem Ojca Niebieskiego, otrzymujà cia∏a fizyczne poprzez narodziny
na ziemi. W czasie naszego ˝ycia Êmiertelnego, poddawani jesteÊmy
próbom, które majà wykazaç, czy chcemy ˝yç w wierze i byç
pos∏uszni przykazaniom naszego Ojca Niebieskiego, gdy nie jest On
przy nas obecny fizycznie (zobacz Alma 34:32; Abraham 3:24–26).

2. W tym ˝yciu, ka˝dy z nas ma wolnoÊç wyboru co do podà˝ania za
Bogiem lub Szatanem (zobacz 2 Nefi 2:27).

Pomi´dzy Êmiercià a zmartwychwstaniem

1. Kiedy umieramy, nasze dusze idà do Êwiata duchów, a nasze cia∏a
pozostajà na ziemi. To roz∏àczenie trwa a˝ do naszego zmartwych-
wstania. Duchy ludzi prawych przebywajà w stanie spokoju i
szcz´Êcia, który nazywany jest rajem. Natomiast duchy ludzi nie-
godziwych mieszkajà w stanie ciemnoÊci, zwanym czasami ducho-
wym wi´zieniem (zobacz Alma 40:9–14; zobacz równie˝ I List
Piotra 3:19).

2. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
rodzaj ludzki otrzyma∏ sposób na pokonanie Êmierci fizycznej po-
przez zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie oznacza, ˝e nasze
duchy i doskona∏e cia∏a zostanà po∏àczone na wiecznoÊç (I List do
Koryntian 15:22; 2 Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa mo˝emy równie˝ dos-
tàpiç wybaczenia i zostaç oczyszczeni z naszych grzechów tak, ˝e
b´dziemy mogli zamieszkaç w obecnoÊci Boga. Zbawiciel cierpia∏
w ogrodzie Getsemane i na krzy˝u za grzechy ca∏ego rodzaju
ludzkiego. Rezultatem Jego ZadoÊçuczynienia jest to, ˝e mo˝emy
odpokutowaç za nasze grzechy i otrzymaç przebaczenie ich. JeÊli
˝yjemy zgodnie z ewangelià, mo˝emy otrzymaç dar ˝ycia wiecz-
nego i staç si´ podobni Jemu (zobacz Mosjasz 3:5–12).

Królestwa chwa∏y 

Po zmartwychwstaniu ka˝dy zostanie przydzielony do jednego z
królestw chwa∏y. Ludzie prawi odziedziczà wi´kszà radoÊç i wi´ksze
b∏ogos∏awieƒstwa ni˝ ci, którzy nie sà pos∏uszni przykazaniom Boga
(zobacz I List do Koryntian 15:35, 40–42).

„Wierzymy, ˝e przez
zadoÊçuczynienie
Chrystusa ca∏a
ludzkoÊç, przestrze-
gajàc praw i obrz´-
dów Ewangelii,
mo˝e dostàpiç
zbawienia” 
(Zasady Wiary 1:3).
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1. Chwa∏a telestialna jest dla tych, którzy nie przyjmujà ewangelii
Jezusa Chrystusa ani Êwiadectwa Jezusa czy proroków Boga i którzy
prowadzà grzeszne ˝ycie (zobacz NiP 76:81–88, 98–103).

2. Chwa∏a terrestialna jest dla uczciwych ludzi ziemi, których zaÊlepi∏a
przebieg∏oÊç ludzka, i dla tych, którzy nie sà dzielni w Êwiadectwie
Jezusa Chrystusa (zobacz NiP 76:71–79).

3. Chwa∏a celestialna jest przeznaczona dla tych, którzy przestrzegajà
przykazaƒ i otrzymujà obrz´dy, którzy pokonujà wszystkie rzeczy
dzi´ki wierze w Jezusa Chrystusa i stajà si´ czyÊci w sercu (zobacz
NiP 76:50–70).

PoproÊ, aby uczniowie odpowiedzieli na nast´pujàce pytania:

• Czego nowego nauczyliÊcie si´ o planie zbawienia, o czym wczeÊniej
nie wiedzieliÊcie?

• Jakie sà wasze uczucia co do roli Jezusa Chrystusa w tym wielkim
planie?

• Jak mo˝emy pokazaç Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi, 
˝e jesteÊmy wdzi´czni za Ich plan?

Aby zaakcentowaç wielkie znaczenie ZadoÊçuczynienia Zbawiciela w
planie zbawienia, zapisz pod uzupe∏nionym wykresem trzecià zasad´
wiary, zgodnie ze wzorem.

ZAKO¡CZENIE

PodkreÊl, ˝e Êwiàtynia dostarcza nam wiedzy o tym planie, wiedzy,
która wnosi wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa do naszego ˝ycia. Z∏ó˝ swoje
Êwiadectwo o b∏ogos∏awieƒstwach, jakie otrzyma∏eÊ dzi´ki zrozumie-
niu planu zbawienia i ˝yciu zgodnym z zasadami ewangelii.

Mo˝esz zakoƒczyç lekcj´ pokazujàc fragment filmu „Man’s Search for
Happiness”.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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˚YCIE PRZED
NARODZENIEM

UPADEK

˚YCIE ÂMIERTELNE

POMI¢DZY ÂMIERCIÑ
A ZMARTWYCH-
WSTANIEM

KRÓLESTWA CHWA¸Y

List do Rzymian 8:16–17
Abraham 3:22–23, 27
Moj˝esz 4:1–4
2 Nefi 2:17–18

Moj˝esz 3:7–8, 21–23
2 Nefi 2:19–25
NiP 29:40–41

Alma 34:32
Abraham 3:24–26
2 Nefi 2:27

Alma 40:9–14
I List Piotra 3:19
I List do Koryntian

15:22
2 Nefi 9:10–13
Alma 11:42–44
Mosjasz 3:5–12

I List do Koryntian 15:35,

40–42
NiP 76:81–88, 98–103
NiP 76:71–79
NiP 76:50–70

„Wierzymy, ˝e przez zadoÊçuczynienie Chrystusa ca∏a ludzkoÊç, przestrzegajàc 
praw i obrz´dów Ewangelii, mo˝e dostàpiç zbawienia” (Zasady Wiary 1:3).
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MUSIMY BYå GODNI, 
ABY WEJÂå DO ÂWIÑTYNI2
CEL

Pomóc uczniom zrozumieç, i˝ muszà byç godni wejÊcia do Êwiàtyni.

PRZYGOTOWANIE

1. Z du˝ym wyprzedzeniem poproÊ biskupa lub prezydenta gminy o
przedstawienie informacji na temat procesu otrzymywania reko-
mendacji Êwiàtynnej. Proponowany materia∏ do tej prezentacji
znajduje si´ na stronach 11–13, w rozdziale „Proces otrzymywania
rekomendacji Êwiàtynnej jest b∏ogos∏awieƒstwem”. JeÊli biskup nie
b´dzie móg∏ uczestniczyç w zaj´ciach, mo˝esz poprosiç o prezenta-
cj´ jednego z jego doradców.

2. Zapisz na tablicy lub arkuszu papieru nast´pujàcy cytat: „Prosz´
wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a, aby w swym ˝yciu przywiàzywali
wi´kszà wag´ do przyk∏adu, jaki da∏ nam Swoim ˝yciem Pan Jezus
Chrystus” (Prezydent Howard W. Hunter, w Conference Report,
paêdz.1994, 7; lub Ensign, list.1994, 8).

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak po-
trafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj, ˝e
niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

WyjaÊnij, ˝e ci, którzy wchodzà do Êwiàtyni, muszà okazywaç swojà
wiar´ w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, prowadzàc ˝ycie zgodne
z ewangelià i przestrzegajàc przykazaƒ. Muszà byç moralnie czyÊci,
p∏aciç pe∏nà dziesi´cin´, stosowaç si´ do S∏owa MàdroÊci, Êwi´ciç dzieƒ
Sabatu i staraç si´ byç prawym w pozosta∏ych sferach ˝ycia. Muszà oni
równie˝ mieç wywiad z biskupem lub prezydentem gminy oraz prezy-
dentem okr´gu lub misji i zostaç uznani za godnych otrzymania reko-
mendacji Êwiàtynnej. Podczas tej lekcji zostanà omówione niektóre z
zasad i przykazaƒ ewangelii, wed∏ug których muszà ˝yç uczniowie, aby
godnie wejÊç do Êwiàtyni.

„Najwi´kszym pra-
gnieniem mojego
serca jest to, aby
ka˝dy z cz∏onków
KoÊcio∏a by∏ godny
wejÊcia do Êwiàtyni.
Mam nadziej´, ˝e
ka˝dy doros∏y cz∏o-
nek KoÊcio∏a b´dzie
godny tego, aby po-
siadaç rekomendacj´ 
Êwiàtynnà i zawsze
b´dzie jà mia∏ przy
sobie” (Prezydent
Howard W. Hunter).
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CZYSTOÂå MORALNA

WyjaÊnij, ˝e Pan i Jego prorocy stale podkreÊlali wielkie znaczenie czy-
stoÊci moralnej. Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏: „Uznajemy
czystoÊç przedma∏˝eƒskà i ca∏kowità wiernoÊç po Êlubie. Te dwie 
rzeczy sumujà si´. Jest to sposób na szcz´Êliwe ˝ycie i na osiàgni´cie
zadowolenia. Dzi´ki temu mamy spokój i w sercu, i w domu” (w
Conference Report, paêdz.1996, 68; lub Ensign, listop. 1996, 49).

Wspólnie przeczytajcie poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych:

Nauki i Przymierza 42:22–24 (Pan przykaza∏ nam kochaç naszego
ma∏˝onka i nie po˝àdaç nikogo innego; da∏ nam przykazanie, abyÊmy
nie pope∏niali cudzo∏óstwa).

Nauki i Przymierza 121:45 (Pan przykaza∏ nam, aby „cnota nieprze-
rwanie [ozdabia∏a nasze] myÊli”).

I List do Tymoteusza 4:12 (Mamy byç przyk∏adem czystoÊci).

1 Nefi 10:21 (Nic nieczystego nie mo˝e przebywaç z Bogiem).

Zasady Wiary 1:13 (Wierzymy w cnot´ i szlachetnoÊç).

• Dlaczego Pan k∏adzie tak wielki nacisk na czystoÊç moralnà?

• Jakie sà efekty niemoralnoÊci, które mo˝emy dostrzec w otaczajà-
cym nas Êwiecie? Jakie sà niektóre z b∏ogos∏awieƒstw wyp∏ywajàcych
z prowadzenia czystego pod wzgl´dem moralnym ˝ycia?

PoproÊ uczniów, aby przeczytali cytat zapisany na tablicy lub arkuszu
papieru (zobacz cz´Êç tej lekcji pt.: „Przygotowanie”).

• W jaki sposób ta rada mo˝e pomóc nam i naszym dzieciom w od-
rzucaniu pokus p∏ynàcych ze Êwiata i prowadzeniu czystego moralnie
˝ycia?

DZIESI¢CINA

PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy 119:4.

Zaakcentuj fakt, ˝e na temat w∏aÊciwego p∏acenia dziesi´ciny cz∏onko-
wie Rady Prezydenta KoÊcio∏a udzielili nast´pujàcego wyjaÊnienia:
„Najprostszym znanym nam oÊwiadczeniem jest to wypowiedziane
przez samego Pana, to znaczy, ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni p∏aciç
‘jednà dziesiàtà ich rocznych dochodów’” (List od Rady Prezydenta,
19 marca 1970). Fundusze z dziesi´ciny przeznaczane sà na budow´
domów spotkaƒ i Êwiàtyƒ, wspieranie pracy misjonarskiej, i budowa-
nie królestwa Bo˝ego na ziemi.

Omów z cz∏onkami klasy poni˝sze zdanie wypowiedziane przez
Prezydenta Jamesa E. Fausta:
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„Dziesi´cina stanowi zasad´, która ma podstawowe znaczenie dla
szcz´Êcia osobistego i dobrobytu cz∏onków KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie,
zarówno bogatych jak i biednych. Dziesi´cina jest zasadà poÊwi´cenia
i kluczem, który otwiera okna niebios [...]. Cz∏onkowie KoÊcio∏a, któ-
rzy nie p∏acà dziesi´ciny, nie tracà swego cz∏onkostwa, lecz jedynie —
b∏ogos∏awieƒstwa” (w Conference Report, paêdz.1998, 73–74; lub
Ensign, list.1998, 58–59).

Omów z cz∏onkami klasy poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych:

III Ksi´ga Moj˝eszowa 27:30 (Dziesi´cina nale˝y do Pana; jest dla
Niego Êwi´ta).

Ksi´ga Malachiasza 3:8–11 (Okradamy Boga, kiedy nie p∏acimy dzie-
si´ciny; Bóg wielce pob∏ogos∏awi tych, którzy p∏acà dziesi´cin´).

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymaliÊcie dzi´ki p∏aceniu dziesi´ciny?

• Jak myÊlicie, dlaczego okradamy Boga nie p∏acàc dziesi´ciny?
(Zobacz NiP 104:14).

WyjaÊnij, ˝e co roku wszyscy cz∏onkowie spotykajà si´ z biskupem
lub prezydentem gminy na wywiadzie dotyczàcym ustalenia statusu
dziesi´ciny i sk∏adajà oÊwiadczenie odnoÊnie do tego, czy p∏acà pe∏nà
dziesi´cin´. Spotkanie to jest dla cz∏onków okazjà, aby oceniç, czy do-
brze wype∏niajà to wa˝ne przykazanie.

S¸OWO MÑDROÂCI

WyjaÊnij, ˝e zanim wejdziemy do Êwiàtyni, Pan oczekuje od nas tego,
˝e pozb´dziemy si´ nawyków, które czynià nasze ˝ycie nieczystym i
niezdrowym, zarówno pod wzgl´dem duchowym jak i fizycznym.

Przeczytaj fragmenty lub ca∏oÊç z podanych wersetów z pism Êwi´tych:

I List do Koryntian 3:16–17 (Nasze cia∏o jest Êwiàtynià Boga i nie po-
winno byç bezczeszczone).

Nauki i Przymierza 89 (Objawienie to jest znane jako S∏owo MàdroÊci.
Wersety 1–9 opisujà, czego nie powinniÊmy spo˝ywaç; wersety 10–17
mówià o tym, co jest dobre dla naszych cia∏; wersety 18–21 zawierajà
obietnic´ Pana dla tych, którzy dotrzymujà Jego przykazaƒ).

• Jakie zjawiska w dzisiejszym Êwiecie utrudniajà nam dotrzymywanie
przykazaƒ danych nam w S∏owie MàdroÊci?

• Jak mo˝emy pomóc samym sobie i naszym dzieciom w okazywaniu
pos∏uszeƒstwa prawom Pana dotyczàcym zdrowia?

PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy 29:34.

• Jak myÊlicie, w jaki sposób S∏owo MàdroÊci mo˝e b∏ogos∏awiç nas
zarówno duchowo, jak i fizycznie?
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• Czym sà niektóre z „[wielkich skarbów] wiedzy” (NiP 89:19), jakie
mo˝emy otrzymaç b´dàc pos∏uszni tym przykazaniom?

Przeczytaj nast´pujàcà wypowiedê Prezydenta Boyda K. Packera:

„Twoja wiedza duchowa zale˝y do pewnego stopnia od sposobu, 
w jaki traktujesz swoje cia∏o. Oto, dlaczego S∏owo MàdroÊci jest tak
wa˝ne.

Kszta∏towanie nawyku u˝ywania substancji zabronionych w tym ob-
jawieniu — herbaty, kawy, napojów alkoholowych, wyrobów tyto-
niowych — zak∏óca delikatne odczucie porozumienia duchowego,
podobnie jak czynià to wywo∏ujàce uzale˝nienie narkotyki.

Nie ignorujcie S∏owa MàdroÊci, poniewa˝ mo˝e to was kosztowaç
‘wielkie skarby wiedzy, nawet ukryte skarby’, które obiecano tym,
którzy stosujà si´ do niego. A dobre zdrowie jest dodatkowym b∏ogo-
s∏awieƒstwem” (w Conference Report, paêdz. 1994, 78; lub Ensign,
list. 1994, 61).

DZIE¡ SABATU

Przeczytajcie razem II Ksi´g´ Moj˝eszowà 20:8–11.

WyjaÊnij, ˝e Pan zawsze przykazywa∏ swojemu ludowi, aby Êwi´ciç
dzieƒ Sabatu. Pan obieca∏ wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa tym, którzy tak
czynià.

PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy 59:9–13.

• Jakie sà g∏ówne przyczyny, podane przez Pana, dla których nale˝y
Êwi´ciç dzieƒ Sabatu?

• W jaki sposób Nauki i Przymierza 59:9–13 mogà daç nam przyk∏ad
Êwi´cenia dnia Sabatu?

• Jakie sà niektóre b∏ogos∏awieƒstwa obiecane tym, którzy we w∏aÊciwy
sposób Êwi´cà dzieƒ Sabatu?

Podczas tej dyskusji podziel si´ nast´pujàcymi zasadami, nauczanymi
przez Starszego Jamesa E. Fausta:

„Dlaczego Bóg prosi∏ nas, abyÊmy czcili dzieƒ Sabatu? MyÊl´, ˝e sà trzy
przyczyny. Pierwsza jest zwiàzana z fizycznà potrzebà odpoczynku i
odnowienia si∏ [...].

Druga przyczyna ma, wed∏ug mnie, daleko wi´ksze znaczenie. Jest
ona zwiàzana z potrzebà regeneracji i wzmocnienia naszej istoty
duchowej [...].

Trzecia przyczyna mo˝e byç najwa˝niejsza z tych trzech. Wià˝e si´
ona z pos∏uszeƒstwem wobec przykazaƒ jako formà wyra˝enia naszej
mi∏oÊci do Boga. B∏ogos∏awieni sà ci, którzy nie potrzebujà innych
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powodów przestrzegania przykazaƒ oprócz ich mi∏oÊci do Zbawiciela”
(w Conference Report, paêdz.1991, 46–47; lub Ensign, list.1991, 35).

• Jakich b∏ogos∏awieƒstw doÊwiadczyliÊcie w swoim ˝yciu Êwi´càc
dzieƒ Sabatu?

PoproÊ uczniów, aby postanowili ˝yç zgodnie z przykazaniami, które
by∏y dzisiaj omawiane: prawem czystoÊci moralnej, prawem dziesi´-
ciny, S∏owem MàdroÊci i Êwi´ceniem dnia Sabatu jako dnia Êwi´tego.
Wtedy b´dà lepiej przygotowani do przyjÊcia do Êwiàtyni i Pan wyleje
na nich b∏ogos∏awieƒstwa w wi´kszej obfitoÊci.

PROCES OTRZYMYWANIA REKOMENDACJI ÂWIÑTYNNEJ JEST
B¸OGOS¸AWIE¡STWEM

WyjaÊnij, ˝e zanim cz∏onkowie pójdà do Êwiàtyni, ka˝dy z nich
musi uznany byç za godnego otrzymania rekomendacji Êwiàtynnej.
Nast´pujàce stwierdzenie wyjaÊnia, ˝e proces starania si´ o t´ reko-
mendacj´ mo˝e pob∏ogos∏awiç ˝ycie ka˝dej osoby.

„Obowiàzkiem biskupa jest zadawanie pytaƒ odnoÊnie naszej osobis-
tej godnoÊci. Wywiad ten ma ogromne znaczenie dla was, jako
cz∏onków KoÊcio∏a, jest on bowiem okazjà do omówienia, wspólnie z
wyÊwi´conym s∏ugà Pana, wzoru waszego ˝ycia. JeÊli cokolwiek w wa-
szym ˝yciu jest nie w porzàdku, biskup b´dzie móg∏ s∏u˝yç wam po-
mocà w rozwiàzaniu danego problemu. Dzi´ki tej procedurze, gdy
radzicie si´ powszechnego s´dziego w Izraelu, mo˝ecie zadeklarowaç
swojà godnoÊç lub zaczàç nad nià pracowaç, aby wejÊç do Êwiàtyni za
zgodà Pana” (Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 3)

WyjaÊnij, ˝e biskup lub prezydent gminy oraz prezydent okr´gu
lub misji przeprowadzajà wywiad z ka˝dà osobà, która ubiega si´ o
rekomendacj´ Êwiàtynnà po raz pierwszy oraz z tymi, którzy planujà
zawarcie ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni. Doradcy w radzie biskupiej i prezy-
dium okr´gu mogà przeprowadziç taki wywiad z osobà, która chce
odnowiç swojà rekomendacj´.

Teraz poproÊ biskupa lub prezydenta gminy lub jednego z jego dorad-
ców o prezentacj´ na temat rekomendacji Êwiàtynnych. Biskup nie
powinien dok∏adnie czytaç grupie pytaƒ zadawanych w czasie wy-
wiadu, ale mo˝e przedstawiç pewne zagadnienia, które pomogà
uczniom zrozumieç, czego mogà si´ spodziewaç w czasie tego wy-
wiadu przed otrzymaniem rekomendacji Êwiàtynnej. Poni˝sze oÊwiad-
czenia mogà zostaç wykorzystane jako wzór:

Cz∏onkowie ubiegajàcy si´ o rekomendacj´ Êwiàtynnà powinni mieç
Êwiadectwo o Ojcu Niebieskim, Panu Jezusie Chrystusie i o Duchu
Âwi´tym. Powinni popieraç proroka Pana, innych przedstawicieli
W∏adz Naczelnych i swoich lokalnych przywódców koÊcielnych. Nie
powinni sympatyzowaç ani byç zwiàzani z ˝adnymi grupami lub

„Zach´cam cz∏on-
ków KoÊcio∏a do
tego, ˝eby uczynili
Êwiàtyni´ Pana
wielkim symbolem
swojego cz∏onko-
stwa w KoÊciele, a
tak˝e najdoskonal-
szym miejscem dla
ich najÊwi´tszych
przymierzy”
(Prezydent Howard
W. Hunter).
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osobami indywidualnymi, które odesz∏y od KoÊcio∏a i których nauki
lub praktyki sà sprzeczne z ewangelià.

Ubiegajàcy si´ o rekomendacj´ powinni wiernie ucz´szczaç na spotka-
nia sakramentalne, spotkania kap∏aƒstwa i inne zebrania koÊcielne.
Powinni sumiennie wype∏niaç powo∏ania dane im przez w∏adze ka-
p∏aƒskie. Powinni staraç si´ przestrzegaç wszystkich przykazaƒ Pana,
w∏àcznie z p∏aceniem pe∏nej dziesi´ciny, uczciwoÊcià w s∏owach i
uczynkach, nie u˝ywaniem herbaty, kawy, alkoholu, tytoniu i innych
szkodliwych i prowadzàcych do na∏ogów substancji.

Powinni wieÊç czyste i cnotliwe ˝ycie i przestrzegaç Paƒskiego prawa
czystoÊci moralnej, które zabrania stosunków seksualnych z osobà
innà ni˝ ma∏˝onek, któremu sà oni prawnie poÊlubieni. Powinni ˝yç
w zgodzie z zasadami ewangelii zarówno w duchowych jak i fizycz-
nych relacjach z innymi cz∏onkami ich rodzin. Nie wolno im byç za-
anga˝owanymi w jakiekolwiek duchowe, fizyczne, psychiczne lub
emocjonalne zn´canie si´ nad innymi.

Muszà pragnàç wyznaç swoje grzechy i wyrzec si´ ich. Powa˝ne grze-
chy takie, jak: nieczystoÊç moralna, zn´canie si´ nad cz∏onkami ro-
dziny, przynale˝noÊç do odst´pczych grup i udzia∏ w ich praktykach
lub te˝ powa˝ne pogwa∏cenie prawa danego kraju, muszà byç wy-
znane biskupowi lub prezydentowi gminy na d∏ugo przed wywiadem
poprzedzajàcym otrzymanie rekomendacji Êwiàtynnej. JeÊli w sumie-
niu danej osoby, które to sumienie jest Âwiat∏em Chrystusa danym
wszystkim ludziom, rodzi si´ pytanie dotyczàce tego, czy coÊ po-
winno byç omówione z biskupem lub prezydentem gminy, to praw-
dopodobnie ta sprawa powinna zostaç przedyskutowana.

Ci, którzy otrzymali rozwód, b´dà musieli otrzymaç poÊwiadczenie od
biskupa lub prezydenta gminy i prezydenta okr´gu lub prezydenta mi-
sji przed otrzymaniem rekomendacji Êwiàtynnej. Muszà oni wype∏niaç
zobowiàzania zwiàzane z postanowieniami rozwodowymi, ∏àcznie z
bie˝àcym p∏aceniem alimentów.

Niektórzy mogà sobie zadawaç pytanie, dlaczego konieczne jest przej-
Êcie wywiadu zarówno z cz∏onkiem prezydium okr´gu lub prezyden-
tem misji po przejÊciu wywiadu z cz∏onkiem rady biskupiej lub
prezydentem gminy. Kiedy staramy si´ o uzyskanie rekomendacji
Êwiàtynnej, to tak naprawd´ prosimy Pana o pozwolenie na wejÊcie do
Êwiàtyni. Mamy przywilej, aby zaÊwiadczyç o naszej godnoÊci przed
dwoma Êwiadkami, którzy sà uprawnionymi s∏ugami Pana. Zar´czenie
przed s∏ugami Pana o naszej godnoÊci potrzebnej do wejÊcia do Êwi´tej
Êwiàtyni, jest dla nas przywilejem.
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ZAKO¡CZENIE

Omów poni˝sze oÊwiadczenie Prezydenta Howarda W. Huntera, aby
podkreÊliç znaczenie pozostawania godnym wejÊcia do Êwiàtyni oraz
sta∏ego noszenia aktualnej rekomendacji Êwiàtynnej:

„Zach´cam cz∏onków KoÊcio∏a do tego, ˝eby uczynili Êwiàtyni´ Pana
wielkim symbolem swojego cz∏onkostwa, a tak˝e najdoskonalszym
miejscem dla ich najÊwi´tszych przymierzy. Najwi´kszym pragnieniem
mojego serca jest to, aby ka˝dy z cz∏onków KoÊcio∏a by∏ godny wejÊcia
do Êwiàtyni. Mam nadziej´, ˝e ka˝dy doros∏y cz∏onek KoÊcio∏a b´dzie
godny tego, aby posiadaç rekomendacj´ Êwiàtynnà i zawsze b´dzie jà
mia∏ przy sobie, nawet jeÊli odleg∏oÊç do Êwiàtyni nie pozwala na na-
tychmiastowe lub cz´ste korzystanie z niej” (zacytowane w publikacji
Jaya M. Todda „President Howard W. Hunter”, Ensign, lipiec 1994, 5).

Z∏ó˝ Êwiadectwo o b∏ogos∏awieƒstwach, których doÊwiadczy∏eÊ ˝yjàc
godnie, aby ucz´szczaç do Êwiàtyni.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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PRACA ÂWIÑTYNNA WNOSI WSPANIA¸E
B¸OGOS¸AWIE¡STWA DO NASZEGO ˚YCIA3
CEL

Pomóc uczniom zrozumieç, ˝e ci którzy godnie ucz´szczajà do
Êwiàtyni, otrzymajà od Pana wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa.

PRZYGOTOWANIE

1. Uwa˝nie przejrzyj fragmenty pism Êwi´tych, które b´dà wykorzy-
stane podczas tej lekcji, tak abyÊ by∏ dobrze przygotowany do
prowadzenia dyskusji na ich temat w czasie zaj´ç.

2. Przygotuj si´ do odÊpiewania z uczestnikami lekcji hymnu na temat
pracy Êwiàtynnej lub odwiecznej natury prawdy, jak np.: „O, czym
prawda jest” (Hymny oraz pieÊni dla dzieci, str. 54).

3. Mo˝esz pokazaç, jeÊli jest dost´pny, szeÊciominutowy film video
„Temples Are for Eternal Covenants”, znajdujàcy si´ na kasecie
Family Home Evening Video Supplement (International) (56736).

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak 
potrafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj,
˝e niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

PRACA ÂWIÑTYNNA ISTNIEJE JU˚ OD STARO˚YTNYCH CZASÓW

Mo˝esz zechcieç zaÊpiewaç z klasà hymn na temat pracy Êwiàtynnej
lub odwiecznej natury prawdy.

WyjaÊnij, ˝e Pan zawsze przykazywa∏ Swemu ludowi budowanie
Êwiàtyƒ i dawa∏ objawienia dotyczàce pracy tam wykonywanej.

• Jakie Êwiàtynie i tabernakulum wymienione sà w pismach Êwi´tych?

PoproÊ uczniów o przejrzenie indeksów w pismach Êwi´tych, aby od-
naleêç fragmenty mówiàce o Êwiàtyniach i tabernakulach. Mo˝esz
wypisaç odpowiedzi na tablicy. Mo˝esz równie˝ poprosiç uczestników
zaj´ç, aby zapoznali si´ z nast´pujàcymi fragmentami:

„I prosimy Ci´,
Âwi´ty Ojcze, aby
s∏udzy Twoi mogli
pójÊç z tego domu
uzbrojeni mocà
Twojà, i aby imi´
Twoje by∏o na nich,
i chwa∏a Twoja
wokó∏ nich” 
(NiP 109:22).
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Tabernakulum Moj˝esza: II Ksi´ga Moj˝eszowa 40:1–2, 34–38

Âwiàtynia Salomona: II Ksi´ga Kronik 3:1–2; 5:1

Âwiàtynia Heroda: Ewangelia Mateusza 21:12–15

Âwiàtynie Nefitów: 2 Nefi 5:16; Mosjasz 1:18; 3 Nefi 11:1

WyjaÊnij, ˝e z powodu odst´pstwa wszystkie z tych Êwiàtyƒ straci∏y
w koƒcu swój prawdziwy cel i zosta∏y zniszczone. Praca Êwiàtynna w
swej pe∏ni zosta∏a przywrócona w naszych czasach poprzez Proroka
Józefa Smitha, wnoszàc wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa do naszego ˝ycia.

Starszy Bruce R. McConkie powiedzia∏: „Natchnione wznoszenie i
w∏aÊciwe wykorzystywanie Êwiàtyƒ jest jednym z najwspanialszych
dowodów boskiej pracy Pana. [...] Tam, gdzie sà Êwiàtynie, i gdzie
duch objawienia spoczywa na tych, którzy nimi zarzàdzajà, tam
mo˝na znaleêç lud Pana; tam, gdzie tych rzeczy nie ma, nie ma te˝
KoÊcio∏a, królestwa ani prawdy niebiaƒskiej” (Mormon Doctrine, 
2 wyd. [1966], 781).

TYM, KTÓRZY GODNIE UCZ¢SZCZAJÑ DO ÂWIÑTYNI, OBIECANE SÑ WSPANIA¸E
B¸OGOS¸AWIE¡STWA

Âwiàtynia lub dom Pana jest miejscem, gdzie przygotowujemy si´ do
wyniesienia w królestwie celestialnym. Zdobywamy tam wi´kszà wie-
dz´ o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie. Zawieramy z Nimi przy-
mierza, a Oni w zamian obiecujà nam wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa.

W Naukach i Przymierzach Pan opisa∏ niektóre z b∏ogos∏awieƒstw dla
tych, którzy ucz´szczajà do Êwiàtyni i sà godni przymierzy tam zawar-
tych. Niektóre z tych b∏ogos∏awieƒstw sà opisane w rozdziale 109 —
jest to modlitwa wypowiedziana w czasie poÊwi´cenia Âwiàtyni
Kirtland. S∏owa tej modlitwy zosta∏y objawione Józefowi Smithowi.

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏, ˝e „nadal otrzymujemy b∏o-
gos∏awieƒstwa wspomniane w tej modlitwie zarówno indywidualnie,
jako rodziny i jako lud, dzi´ki mocy kap∏aƒskiej, danej nam przez
Pana do wykorzystywania w Jego Êwi´tych Êwiàtyniach” („The Great
Symbol of Our Membership”, Ensign, paêdz. 1994, 4)

Nast´pnie Prezydent Hunter zacytowa∏ niektóre wersety z rozdzia∏u
109. PoproÊ uczniów o odczytanie tych wersetów: Nauki i Przymierza
109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. PoproÊ ich, aby odszukali b∏ogos∏a-
wieƒstwa, o których mówi Pan.

Po przeczytaniu powy˝szych wersetów, poproÊ uczniów o wymienienie
b∏ogos∏awieƒstw, które w nich znaleêli. Zapisz komentarze na tablicy.
Wymienione b∏ogos∏awieƒstwa mogà obejmowaç:
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1. Chwa∏a Pana b´dzie spoczywa∏a na Jego ludzie.

2. S∏udzy Pana opuszczà Êwiàtyni´ z Jego mocà, imieniem i chwa∏à, a
anio∏owie b´dà opiekowali si´ nimi.

3. S∏udzy Pana zaniosà prawdy ewangelii ze Êwiàtyni po kraƒce Êwiata.

4. Zostanà zorganizowane okr´gi, aby lud Pana móg∏ si´ gromadziç.

5. Rozproszony Izrael pozna prawd´ i b´dzie si´ radowa∏.

6. Pan b´dzie pami´ta∏ o rodzinach Âwi´tych, o ich wszystkich chorych
i udr´czonych.

7. Królestwo Pana wype∏ni ca∏à ziemi´.

8. Pewnego dnia s∏udzy Pana zostanà zabrani przed Jego oblicze i b´dà
z Nim przebywali na zawsze.

• Co czujecie, kiedy myÊlicie o tych wspania∏ych b∏ogos∏awieƒ-
stwach, obiecanych tym, którzy godnie ucz´szczajà do Êwiàtyni i 
dochowujà swoich przymierzy?

Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏: „Czy kiedykolwiek zosta∏y
dane ludziom tak niesamowite i wspania∏e obietnice! Oczywiste jest
wi´c to, ˝e Pan pragnie, aby jego naÊladowcy podà˝ali za Jego przy-
k∏adem i do Jego Êwiàtyƒ” (Ensign, paêdz. 1994, 5).

Pan da∏ tak˝e obietnice zwiàzane ze Êwiàtyniami w Naukach i
Przymierzach 97. PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy
97:15–21.

• Czego dowiadujemy si´ z wersetów 15–17 o tym, co lud Pana musi
zrobiç, aby zas∏u˝yç sobie na b∏ogos∏awieƒstwa w Jego Êwiàtyniach?
(Byç czystego serca i nie pozwoliç na to, aby jakakolwiek nieczysta
rzecz dosta∏a si´ do Êwiàtyni).

WyjaÊnij, ˝e ludzie o czystym sercu nazywani sà Syjonem. Wersety
15–21 uczà, ˝e mo˝emy pomagaç w budowie Syjonu godnie ucz´sz-
czajàc do Êwiàtyni, dà˝àc do zachowania czystego serca i nie pozwala-
jàc na to, by skala∏o nas z∏o.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa zosta∏y obiecane w tych wersetach ludziom
godnym nazywania ich Syjonem?

WyjaÊnij, ˝e w staro˝ytnoÊci istnia∏o miasto o nazwie Syjon. Zosta∏o
ono zbudowane przez proroka Enocha i jego lud. Miasto to zosta∏o
zabrane do nieba z powodu prawoÊci jego mieszkaƒców (zobacz NiP
38:4; Moj˝esz 7:18–21, 69).

Syjon b´dzie na ziemi tak˝e w dniach ostatnich. W dziesiàtej zasadzie
wiary Pan obiecuje, ˝e miasto o nazwie Syjon zostanie zbudowane na
kontynencie amerykaƒskim. PoproÊ uczniów o przeczytanie tej zasady.

„I obecnoÊç moja
tam b´dzie [w
moim domu], bo-
wiem przyjd´ doƒ, i
wszyscy, co sà
czystego serca,
którzy doƒ wejdà,
zobaczà Boga” 
(NiP 97:16).
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WyjaÊnij, ˝e rozproszony lud Izraela zbierze si´ w tym wspania∏ym
mieÊcie (zobacz NiP 103:11–13).

Obecnie cz∏onkom KoÊcio∏a radzi si´, aby stawali si´ godni ucz´szcza-
nia do Êwiàtyni i budowali Syjon, gdziekolwiek na Êwiecie przysz∏o im
˝yç. Mamy uczyniç nasze domy Êwiàtyniami — miejscem czystoÊci,
mi∏oÊci i osobistego objawienia.

• Co mo˝emy zrobiç, aby nasze serca by∏y czystsze?

• W jaki sposób Êwiat utrudnia nam czasami utrzymywanie naszego
serca w czystoÊci?

• W jaki sposób moglibyÊcie pomóc cz∏onkom swojej rodziny, gminy
lub zboru staç si´ ludêmi czystego serca?

WyjaÊnij, ˝e w∏aÊnie ci, którzy zawierajà przymierza Êwiàtynne, do-
trzymujà ich i przez ca∏e ˝ycie dà˝à do tego, aby byç czystego serca,
pomagajà w budowie Syjonu.

ZAKO¡CZENIE

Z∏ó˝ Êwiadectwo o tym, ˝e ci, którzy godnie ucz´szczajà do Êwiàtyni,
otrzymajà od Pana wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, ∏àcznie z b∏ogos∏a-
wieƒstwem przynale˝noÊci do ludu Syjonu. Musimy robiç wszystko,
co w naszej mocy, aby byç godni tych b∏ogos∏awieƒstw i aby mieç
czyste serca.

Mo˝esz pokazaç film video pt. „Temples Are For Eternal Covenants”.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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OTRZYMYWANIE OBRZ¢DÓW I ZAWIERANIE
PRZYMIERZY ÂWIÑTYNNYCH4
CEL

Pomóc uczniom zrozumieç znaczenie obrz´dów i przymierzy Êwiàtyn-
nych.

PRZYGOTOWANIE

1. Mo˝esz pokazaç film video Together Forever (53411), jeÊli jest on do-
st´pny. Prezentacja zajmie oko∏o 27 minut.

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak 
potrafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj,
˝e niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

W ÂWIÑTYNI OTRZYMUJEMY OBRZ¢DY I ZAWIERAMY PRZYMIERZA

WyjaÊnij, ˝e w Êwiàtyni otrzymujemy obrz´dy, które pozwolà nam
powróciç do obecnoÊci Boga. Zawieramy tam tak˝e przymierza, w
których zobowiàzujemy si´ do przestrzegania praw ewangelii.
Poni˝szy materia∏ dostarczy informacji na temat obrz´dów i przymie-
rzy w ogóle, a w szczególnoÊci obrz´dów i przymierzy Êwiàtynnych.

Obrz´dy

WyjaÊnij, ˝e obrz´d jest Êwi´tà ceremonià o znaczeniu i skutkach
duchowych.

PoproÊ uczniów, aby wymienili niektóre z obrz´dów, jakie mamy w
KoÊciele. (Mogà wymieniç nadawanie imienia i b∏ogos∏awienie dzieci,
chrzest, konfirmacj´, sakrament, wyÊwi´cenie do kap∏aƒstwa oraz
obrz´dy Êwiàtynne).

WyjaÊnij, ˝e obrz´dy dokonywane mocà kap∏aƒstwa sà niezb´dne dla
naszego wyniesienia. To w∏aÊnie dzi´ki tym obrz´dom otrzymujemy
moc Bo˝à w naszym ˝yciu.

PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy 84:19–21.

„I bez jego obrz´-
dów, i w∏adzy
kap∏aƒstwa, moc
Boga nie jest
ukazana ludziom
w ciele“ 
(NiP 84:21).
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• Co jest konieczne do tego, aby ukazana nam zosta∏a moc Boga?
(Obrz´dy Kap∏aƒstwa Melchizedeka. „Wi´kszym kap∏aƒstwem”, 
o którym mówià te wersety, jest Kap∏aƒstwo Melchizedeka).

Niech uczniowie otworzà broszur´ Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej
Êwiàtyni na stronie 29. PoproÊ o odczytanie na g∏os nast´pujàcego
stwierdzenia:

„Jak wa˝ne sà obrz´dy dla nas, jako cz∏onków KoÊcio∏a?

Czy mo˝ecie byç szcz´Êliwi, czy mo˝ecie zostaç odkupieni, czy mo˝e-
cie zostaç wyniesieni bez nich? Odpowiedê brzmi: Sà one czymÊ wi´-
cej, ani˝eli czymÊ wskazanym bàdê po˝àdanym, nawet czymÊ wi´cej
ni˝ koniecznoÊcià. Sà nawet czymÊ wi´cej ni˝ rzeczà zasadniczà lub
istotnà. One sà niezb´dne dla ka˝dego z nas”.

Przymierza

PodkreÊl, ˝e przymierze jest Êwi´tà umowà pomi´dzy Bogiem a danà
osobà lub grupà ludzi. Bóg przedstawia Swoje warunki i obiecuje
b∏ogos∏awiç nas, jeÊli ich dotrzymamy. Kiedy zdecydujemy, ˝e nie
dotrzymamy przymierzy, nie mo˝emy otrzymaç b∏ogos∏awieƒstw
i niekiedy konsekwencjà naszego niepos∏uszeƒstwa jest cierpienie.
Obrz´dy kap∏aƒstwa niezb´dne do zbawienia zawsze idà w parze
z przymierzami.

• Jakie przymierza z Panem zawarliÊcie do tej pory w swoim ˝yciu?
(Uczniowie mogà wymieniç przymierze chrztu, które odnawiamy za
ka˝dym razem, kiedy przyjmujemy sakrament).

• Jakie przymierza zawieramy, kiedy przyjmujemy chrzest? (Zobacz
Mosjasz 18:8–10; NiP 20:37).

PodkreÊl, ˝e zawierajàc przymierza z Bogiem, wyra˝amy nasze prag-
nienie s∏u˝enia Bogu i wol´ okazywania Mu pos∏uszeƒstwa we wszyst-
kim, o co zostaniemy poproszeni. W zamian za to Bóg obiecuje nam
wiele wspania∏ych b∏ogos∏awieƒstw. Aby robiç post´py ku ˝yciu wiecz-
nemu, musimy zawieraç przymierza i dochowywaç ich.

Obrz´dy i przymierza Êwiàtynne

WyjaÊnij, ˝e obrz´dy Êwiàtynne obejmujà obdarowanie i zapiecz´towa-
nia (Êlub w Êwiàtyni i zapiecz´towanie rodziców z dzieçmi) zarówno
dla ˝ywych, jak i dla zmar∏ych. Obrz´d chrztu za zmar∏ych dokony-
wany jest w Êwiàtyni tak, jak pozosta∏e obrz´dy kap∏aƒskie. W obrz´-
dach Êwiàtynnych, zawieramy uroczyste przymierza, w których
oddajemy si´ Bogu i zobowiàzujemy si´ pomagaç przy budowie Jego
królestwa na ziemi.

„Zobowiàzujemy
si´ do ofiarowania
naszego czasu, pie-
ni´dzy i talentów
— wszystkiego tego,
czym jesteÊmy i co
posiadamy — dla
dobra królestwa
Boga na ziemi”
(Przygotowanie do
wejÊcia do Êwi´tej
Êwiàtyni, 34).
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Starszy James E. Talmage powiedzia∏ nast´pujàce s∏owa o przymierzach,
które zawieramy podczas obdarowania:

„Obrz´dy obdarowania przedstawiajà pewne zobowiàzania osoby je
przyjmujàcej takie jak: przymierze i obietnica przestrzegania prawa
czystoÊci moralnej, okazywania mi∏osierdzia, ˝yczliwoÊci, tolerancji i
pozostawania czystym, przymierze i obietnica poÊwi´cania zarówno
talentów, jak i dóbr materialnych dla szerzenia prawdy i podnoszenia
na duchu rodzaju ludzkiego, sta∏ego poÊwi´cenia sprawie prawdy oraz
starania si´ w ka˝dy mo˝liwy sposób o przy∏àczenie si´ do wielkich
przygotowaƒ, aby ziemia mog∏a byç gotowa na przyj´cie jej Króla —
Pana Jezusa Chrystusa. Z ka˝dym zawartym przymierzem i podj´tym
zobowiàzaniem wià˝e si´ obiecane b∏ogos∏awieƒstwo, uzale˝nione od
wiernego przestrzegania warunków danego przymierza” (The House of
the Lord, wyd. popr. [1976], 84).

Mo˝esz przypomnieç omówione przymierza, wypisujàc je na tablicy.
Zaakcentuj to, ˝e zawieramy przymierza, aby byç prawi i czyÊci, a
tak˝e, aby ofiarowaç wszystko to, co mamy na budow´ królestwa
Pana. Przeczytaj nast´pujàce zdanie:

„JesteÊmy ludem przymierza. Zobowiàzujemy si´ do ofiarowania na-
szego czasu, pieni´dzy i talentów — wszystkiego tego, czym jesteÊmy
i co posiadamy — dla dobra królestwa Boga na ziemi” (Przygotowanie
do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 34).

• W jaki sposób mo˝emy ofiarowaç „wszystko to, czym jesteÊmy i co
posiadamy” królestwu Boga?

• Co czasami powstrzymuje cz∏onków od dawania wszystkiego, co
majà, królestwu Pana?

Mo˝esz z∏o˝yç swoje Êwiadectwo o b∏ogos∏awieƒstwach, jakich do-
Êwiadczy∏eÊ z powodu zawarcia i dochowania przymierzy w Êwiàtyni.
Mo˝esz te˝ poprosiç innà osob´, posiadajàcà obdarowanie, aby po-
dzieli∏a si´ swoim Êwiadectwem.

MUSIMY BYå WIERNI PRZYMIERZOM, KTÓRE ZAWIERAMY W ÂWIÑTYNI

WyjaÊnij, ˝e Pan powiedzia∏, „Komu wiele dano, od tego wiele b´dzie
si´ ˝àdaç” (Ewangelia ¸ukasza 12:48).

• W jaki sposób werset ten odnosi si´, waszym zdaniem, do przymie-
rzy, które zawieramy w Êwiàtyni?

WyjaÊnij, ˝e Pan da∏ obrz´dy i przymierza Êwiàtynne, aby Jego dzieci
mog∏y zrozumieç cel tego ˝ycia i przygotowaç si´ na wspania∏e mo˝li-
woÊci ˝ycia wiecznego. Kiedy otrzymujemy te b∏ogos∏awieƒstwa, bie-
rzemy na siebie odpowiedzialnoÊç, aby byç godni naszej zdobytej
wiedzy i naszych mo˝liwoÊci. Zaakcentuj to, ˝e musimy byç wierni
przymierzom, jakie zawieramy w Êwiàtyni.



OTRZYMYWANIE OBRZ¢DÓW I ZAWIERANIE PRZYMIERZY ÂWIÑTYNNYCH

21

• Dlaczego tak wa˝ne jest pozostanie wiernym przymierzom, które
zawieramy w Êwiàtyni?

PoproÊ uczniów, aby przeczytali Nauki i Przymierza 82:10.

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „,Powiadam wam, Pan
zobowiàzany jest kiedy czynicie, co mówi. Pan nigdy nie ∏amie Swoich
przymierzy. Gdy zawiera On przymierze z jednym z nas, nigdy go
nie z∏amie. JeÊli dane przymierze zostanie zerwane, to b´dzie to z
naszej winy. Kiedy przymierze zostaje z∏amane, On nie jest zobo-
wiàzany do dania nam b∏ogos∏awieƒstwa i my go nie otrzymamy”
(Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956],
2:256–257).

WIERNOÂå NASZYM PRZYMIERZOM PRZYNIESIE NAM SPOKÓJ I BEZPIECZE¡STWO

WyjaÊnij, ˝e Êwiàtynia jest miejscem spokoju i sanktuarium w nie-
spokojnym Êwiecie. JeÊli b´dziemy ucz´szczaç do Êwiàtyni regular-
nie i b´dziemy wierni naszym przymierzom, znajdziemy spokój,
bezpieczeƒstwo i w∏aÊciwy kierunek w naszym ˝yciu.

Starszy Neal A. Maxwell powiedzia∏: „JeÊli b´dziemy dochowywaç
naszych przymierzy, zapewnià nam one duchowe bezpieczeƒstwo”
(Conference Report, kwiec. 1987, 87; lub Ensign, maj 1987, 71).

• W jaki sposób przymierza, które do tej pory zawarliÊcie, zapewni∏y
wam duchowe bezpieczeƒstwo?

Zwróç uwag´, ˝e w Êwiàtyni zobowiàzujemy si´ do takiego ˝ycia, aby
byç godni powrotu do obecnoÊci Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.
Czasami, poÊród codziennych problemów, mo˝emy zastanawiaç si´,
czy takie ˝ycie w ogóle jest mo˝liwe.

PoproÊ uczniów, aby przeczytali 1 Nefi 17:3, 13.

• Czego uczà te wersety o tym, w jaki sposób Pan pomo˝e nam, jeÊli
b´dziemy dà˝yli do tego, aby powróciç do Niego? W jaki sposób s∏owa
te wype∏ni∏y si´ w waszym ˝yciu?

Starszy Boyd K. Packer powiedzia∏: „Gdy przychodzicie do Êwiàtyni,
otrzymujecie swoje obdarowanie i kl´kacie przy o∏tarzu, aby zostaç
zapiecz´towani, mo˝ecie wieÊç zwyk∏e ˝ycie i byç zwyk∏ymi ludêmi —
walczàcymi z pokusami, ponoszàcymi pora˝ki i odpokutowujàcymi,
ponownie pope∏niajàcymi b∏´dy i odpokutowujàcymi, ale zawsze zde-
cydowanymi, aby dochowaç swoich przymierzy. [...] A wtedy nadej-
dzie dzieƒ, kiedy us∏yszycie to b∏ogos∏awieƒstwo: ‘Dobrze, s∏ugo
dobry i wierny! Nad tym, co ma∏e, by∏eÊ wierny, wiele ci powierz´;
wejdê do radoÊci pana swego’ (Ewangelia Mateusza 25:21)” (Let Not
Your Heart Be Troubled [1991], 257).

„Ja, Pan, zobowià-
zany jestem kiedy
czynicie co mówi´;
ale gdy nie czynicie
co mówi´, nie 
macie obietnicy”
(NiP 82:10).
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Prezydent Howard W. Hunter prosi∏ nas, abyÊmy cz´sto chodzili do
Êwiàtyni „po osobiste b∏ogos∏awieƒstwa p∏ynàce z czci w niej odda-
wanej, po Êwi´toÊç i bezpieczeƒstwo otrzymywane w jej Êwi´tych
murach. Âwiàtynia jest miejscem pi´kna, objawieƒ i spokoju. Jest to
dom Pana. Jest ona Êwi´ta dla Pana. Powinna byç tak˝e Êwi´ta dla
nas” (zacytowane za Jayem M. Toddem w „President Howard W.
Hunter”, Ensign, lipiec 1994, 5).

ZAKO¡CZENIE

PoproÊ uczniów, aby podzielili si´ swoimi uczuciami co do b∏ogos∏a-
wieƒstw p∏ynàcych z otrzymywania obrz´dów i zawierania przymierzy
Êwiàtynnych z Ojcem Niebieskim.

JeÊli czas na to pozwoli, mo˝esz pokazaç film video Together Forever,
jeÊli jest on dost´pny w waszym obszarze.

Z∏ó˝ swoje Êwiadectwo o b∏ogos∏awieƒstwach zwiàzanych z otrzymy-
waniem obrz´dów Êwiàtynnych i o przywileju, jakim jest zawieranie
przymierzy z Ojcem Niebieskim.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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UCZENIE SI¢ OD PANA POPRZEZ SYMBOLE

5
CEL

Pomóc uczniom zrozumieç i doceniç wykorzystanie symboli w
Êwiàtyni.

PRZYGOTOWANIE

1. PrzynieÊ flag´ waszego paƒstwa lub jej zdj´cie.

2. PoproÊ jednego z uczniów o streszczenie historii o tym, jakiej 
odpowiedzi udzieli∏ jeden z Braci, na pytanie dotyczàce odzienia
Êwiàtynnego. Historia jest przedstawiona na stronach 20–21 w
broszurze Przygotowanie do wejÊcia do Êwiàtyni.

Uwaga dla nauczyciela: Obrz´dy i przymierza Êwiàtynne sà Êwi´te i
dyskusja na ich temat dozwolona jest jedynie w murach Êwiàtyni.
Dlatego te˝ omawianie ich na zaj´ciach powinno si´ ograniczyç do
wyjaÊnieƒ zawartych w tym podr´czniku.

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak 
potrafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj, 
˝e niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

SYMBOLE SÑ WA˚NE W NASZYM CODZIENNYM ˚YCIU

WyjaÊnij, ˝e w naszym codziennym ˝yciu mamy stale do czynienia
z symbolami. Narysuj poni˝sze lub inne odpowiednie symbole na
tablicy. PoproÊ uczniów, aby powiedzieli, co ka˝dy z nich oznacza.

Poka˝ uczniom flag´ waszego paƒstwa lub jej zdj´cie, a nast´pnie
poproÊ, aby powiedzieli, co ta flaga dla nich znaczy.

„Dam ludziom
s∏owo po s∏owie,
przykazanie po
przykazaniu, troch´
tu i troch´ tam, i
b∏ogos∏awieni b´dà
ci, którzy s∏uchajà
Moich przykazaƒ”
(2 Nefi 28:30).
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• Jakie inne przedmioty lub zachowania sà wyrazem patriotyzmu?
(Hymn, mundur, element ubioru, Êwi´to lub uroczystoÊç).

Zaznacz, ˝e te rzeczy sà symbolami, które okreÊlajà lub oznaczajà pa-
triotyzm.

• Jakie sà symbole mi∏oÊci i szacunku? (Prezent lub pierÊcionek, 
poca∏unek lub przytulenie kogoÊ, kszta∏t serca).

• Czy symbole przekazujà t´ samà wiadomoÊç wszystkim ludziom?
Dlaczego tak lub dlaczego nie?

• Dlaczego u˝ywamy symboli?

Niech uczniowie podyskutujà na ten temat. Mogà oni zaproponowaç
nast´pujàce rzeczy:

1. Symbole mogà nam pomóc pami´taç o wa˝nych rzeczach.

2. Symbole mogà uczyç nas prawd abstrakcyjnych, które mogà byç
trudne do nauczenia si´ w inny sposób.

3. Symbole mogà przedstawiaç uczucia.

4. Symbole mogà uczyç ró˝nych zasad, zale˝nie od naszej osobistej
gotowoÊci do uczenia si´.

WyjaÊnij, ˝e kiedy symbole si´ powtarzajà, uczymy si´ lepiej je 
rozumieç.

JEZUS CHRYSTUS I JEGO PROROCY U˚YWALI SYMBOLI

WyjaÊnij, ˝e Zbawiciel stale u˝ywa∏ symboli w czasie nauczania.

• Czy mo˝ecie sobie przypomnieç, kiedy Pan naucza∏ u˝ywajàc
symboli?

Uczniowie mogà wymieniç takie rzeczy, jak zagubionà owc´ (zobacz
Ewangeli´ Mateusza 18:12–14), ziarno gorczycy (zobacz Ewangeli´
Mateusza 13:31–32), lub drogocennà per∏´ (zobacz Ewangeli´
Mateusza 13:45–46).

• Jak myÊlicie, dlaczego Zbawiciel u˝ywa∏ symboli, kiedy naucza∏?

Niech uczniowie podyskutujà na ten temat. Nast´pnie odczytaj 
poni˝sze oÊwiadczenie:

„Sam Pan, Mistrz w nauczaniu przemawiajàc do swoich uczniów stale
naucza∏ w przypowieÊciach, s∏ownej formie symbolicznego przedsta-
wiania rzeczy, które w innym przypadku mog∏yby byç trudne do zro-
zumienia. Mówi∏ on o doÊwiadczeniach zaczerpni´tych z ˝ycia Jego
uczniów, o kurach i kurcz´tach, ptakach, kwiatach, lisach, drzewach,
rabusiach, w´drowcach, zachodach s∏oƒca, bogatych i biednych […].
Mówi∏ o ziarnie gorczycznym, o perle. Chcia∏ nauczaç s∏uchajàcych go
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ludzi, wi´c mówi∏ o prostych rzeczach w znaczeniu symbolicznym.
˚adna z tych rzeczy nie jest tajemnicza lub niejasna, a wszystkie sà
symbolami” (Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 8).

WyjaÊnij, ˝e prorocy i aposto∏owie cz´sto u˝ywali symboli, aby nauczaç
o Jezusie Chrystusie i Jego zadoÊç czyniàcej ofierze. ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa jest fundamentem ewangelii i wszystkich b∏ogos∏a-
wieƒstw, jakie otrzymujemy. Sprawia ono, ˝e mo˝liwe jest uzyskanie
zbawienia. Dlatego te˝ wi´kszoÊç symboli w pismach Êwi´tych uczy
nas o Zbawicielu i Jego ofierze.

PoproÊ uczniów, aby przeczytali fragment z Moj˝esza 6:63.

• Jakie z rzeczy na ziemi dajà Êwiadectwo o Zbawicielu? 

PoproÊ uczniów, aby przeczytali Alma 13:16.

• W jaki sposób obrz´dy kap∏aƒstwa dajà Êwiadectwo o Zbawicielu?

Zwróç uwag´ na to, ˝e zanim Zbawiciel dokona∏ ZadoÊçuczynienia,
Jego lud przymierza sk∏ada∏ w ofierze zwierz´ta jako symbol Jego
zadoÊç czyniàcej ofiary (zobacz Moj˝esz 5:4–8). Ten obyczaj usta∏
wraz ze Êmiercià Zbawiciela i Jego Zmartwychwstaniem. Obecnie Pan
przykazuje nam, abyÊmy ofiarowali Mu „skruszone serce i [pokor-
nego ducha]” (3 Nefi 9:20). A obrz´dy kap∏aƒskie nadal pomagajà
nam pami´taç o zadoÊç czyniàcej ofierze Zbawiciela. Starszy Russell
M. Nelson naucza∏:

„Podstawowe obrz´dy ewangelii symbolizujà ZadoÊçuczynienie.
Chrzest przez zanurzenie jest symbolem Êmierci, pochówku i
Zmartwychwstania Odkupiciela. Uczestnictwo w sakramencie odna-
wia przymierza zawarte podczas chrztu a tak˝e na nowo przywraca
naszà pami´ç o um´czonym ciele Zbawiciela i krwi, którà przela∏ za
nas. Obrz´dy Êwiàtynne symbolizujà nasz powrót do ∏ask Pana i na
zawsze piecz´tujà rodziny”(w Conference Report, paêdz.1996, 47;
lub Ensign, list.1996, 35).

SYMBOLE NAUCZAJÑ NAS PRAWDY, JEÂLI JESTEÂMY DUCHOWO WRA˚LIWI

WyjaÊnij, ˝e za ˝ycia Zbawiciela na ziemi Jego uczniowie pytali Go,
dlaczego naucza∏ poprzez przypowieÊci. PrzypowieÊci sà historiami
nauczajàcymi wa˝nych prawd, cz´sto w j´zyku symbolicznym. Niech
uczniowie przeczytajà fragment z Ewangelii Mateusza 13:10–12, aby
dowiedzieç si´, co na ten temat powiedzia∏ Zbawiciel.

• Co, waszym zdaniem, mia∏ na myÊli Zbawiciel wypowiadajàc te
s∏owa?

WyjaÊnij, ˝e Pan objawia prawd´ tym, którzy sà duchowo przygoto-
wani na jej zrozumienie. Ci, którzy przyjmujà prawd´ z wiarà i pos∏u-
szeƒstwem, b´dà otrzymywali jej coraz wi´cej. Ci, którzy nie sà
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duchowo przygotowani i nie przyjmujà prawdy, lub przyjmujà jà z
powàtpiewaniem, stopniowo utracà i t´ prawd´, którà ju˝ posiadajà.

Historie z symbolami przedstawiajà prawd´ w taki sposób, ˝e ci,
którzy sà duchowo przygotowani, rozumiejà znaczenie tych symboli.
Natomiast osoby nie przygotowane nie pojmujà ich znaczenia.

Niektórzy ludzie wspó∏czeÊni Zbawicielowi zrozumieli przes∏ania Jego
przypowieÊci, ale by∏o wielu takich, którzy ich nie zrozumieli. Tak
samo dzieje si´ dzisiaj. WÊród prawych cz∏onków KoÊcio∏a istnieje
wiele poziomów duchowego zrozumienia.

Niech uczniowie przeczytajà 2 Nefi 28:30 oraz Nauki i Przymierza
42:49–50.

• Czego te wersety uczà na temat sposobu, w jaki uczymy si´ prawdy
od Boga?

WyjaÊnij, ˝e ka˝dy z nas mo˝e osiàgnàç duchowy poziom, na którym
zrozumie znaczenie symboli wykorzystywanych w ewangelii, w pis-
mach Êwi´tych, a w szczególnoÊci w Êwiàtyni.

W ÂWIÑTYNI OTRZYMUJE SI¢ NAJÂWI¢TSZE NAUKI PRZEKAZYWANE PRZEZ
SYMBOLE

WyjaÊnij, ˝e najÊwi´tsze nauki przekazywane przez symbole otrzymuje
si´ w Êwiàtyni. W symboliczny sposób, nauki i rytua∏y Êwiàtynne za-
bierajà nas w podró˝ do ˝ycia wiecznego, zakoƒczonà symbolicznym
wejÊciem do obecnoÊci Boga. Przedstawiani bohaterowie, sceneria,
ubiory, przekazywane znaki i wszystkie omawiane w Êwiàtyni zdarze-
nia sà symboliczne. JeÊli zostanà zrozumiane, pomogà one ka˝demu
w rozpoznawaniu prawdy i duchowym rozwoju.

Niektóre z symboli sà proste, a ich znaczenie oczywiste. Âwiàtynia
sama w sobie jest symbolem:

„JeÊli widzieliÊcie jakàÊ Êwiàtyni´ w nocy, w pe∏ni oÊwietlonà, wiecie
jak wielkie wra˝enie wywo∏uje ten widok. Dom Pana, wynurzajàcy si´
z ciemnoÊci w jasnej poÊwiacie, staje si´ symbolem mocy i natchnie-
nia ewangelii Jezusa Chrystusa, stojàcej jako drogowskaz w Êwiecie,
który coraz bardziej pogrà˝a si´ w duchowej ciemnoÊci”
(Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 10).

Ubiór Êwiàtynny ma tak˝e symboliczne znaczenie. Kiedy wchodzimy
do Êwiàtyni, zmieniamy nasze zwyk∏e ubranie na bia∏y ubiór Êwià-
tynny, który jest symbolem czystoÊci. Prezydent James E. Faust powie-
dzia∏:

„Zasadniczym elementem czci oddawanej w Êwiàtyni jest zasada, ˝e
‘Bóg nie ma wzgl´du na osob´’ [Dzieje Apostolskie 10:34]. W po-
Êwi´conych murach Êwiàtyni nie liczy si´ pozycja spo∏eczna, zdro-

„Oto ka˝da rzecz
ma sobie podobnà,
a wszystko zosta∏o
stworzone i zro-
bione, aby daç
Êwiadectwo o mnie,
zarówno rzeczy
doczesne jak i
duchowe” 
(Moj˝esz 6:63).
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wie, status, rasa lub wykszta∏cenie. Wszystkie stroje sà bia∏e.
Wszyscy otrzymujà te same nauki. Wszyscy zawierajà te same przy-
mierza i sk∏adajà te same obietnice. Wszyscy otrzymujà te same naj-
wy˝sze wieczne b∏ogos∏awieƒstwa, o ile ˝yjà w taki sposób, aby
oczekiwaç ich. Wszyscy sà równi przed Stwórcà” (w Conference
Report, kwiec. 1997, 23; lub Ensign, maj 1997, 20).

WyjaÊnij, ˝e cz∏onkowie, którzy otrzymali obrz´dy i zawarli przymie-
rza Êwiàtynne z Bogiem, noszà specjalne odzienie (bielizn´) przez
reszt´ swojego ˝ycia. Przeczytaj nast´pujàce oÊwiadczenie:

„Odzienie jest symbolem Êwi´tego przymierza. Daje poczucie skrom-
noÊci i kiedy je nosimy, staje si´ dla nas tarczà i ochronà. [...] Odzienie
okrywajàce nasze cia∏o, wizualnie i namacalnie przypomina nam o
tych przymierzach [zawartych w Êwiàtyni]. Dla wielu cz∏onków
KoÊcio∏a odzienie jest swego rodzaju ochronà przed pokusami, kiedy
stajemy z nimi twarzà w twarz. WÊród innych rzeczy, odzienie symbo-
lizuje nasz g∏´boki szacunek dla praw Boga — w tym równie˝ dla
norm moralnych” (Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 20, 23).

PoproÊ jednego z wyznaczonych uczniów o streszczenie historii, o tym,
jak jeden z Braci opisa∏ cel noszenia odzienia Êwiàtynnego (zobacz
Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 20–21, 23).

WyjaÊnij, ˝e niemal ka˝dy aspekt ceremonii Êwiàtynnej jest symbo-
liczny. Oznacza to, i˝ ka˝dy powinien przygotowaç si´, najlepiej
jak umie, na duchowy odbiór symbolicznej natury obdarowania
Êwiàtynnego.

• Co mog∏oby przeszkodziç danej osobie w duchowym nastawieniu
w Êwiàtyni?

Uczniowie mogà wymieniç nast´pujàce rzeczy:

1. Dana osoba mo˝e nie byç godna. Dla osoby, która nie odpokuto-
wa∏a szczerze i nie przygotowa∏a si´ do wejÊcia do Êwiàtyni pokor-
nie i z modlitwà, symbole b´dà pozbawione ˝ycia a ich znaczenie
ukryte.

2. Danej osobie mo˝e brakowaç wiary. Osoba, która nie wierzy w
Jezusa Chrystusa i w ceremoni´ Êwiàtynnà, mo˝e nie otrzymaç od
Ducha Âwi´tego natchnienia niezb´dnego do zrozumienia obdaro-
wania Êwiàtynnego.

3. Dana osoba mo˝e tak bardzo koncentrowaç si´ na zewn´trznej
otoczce ceremonii, ˝e umknà jej uwadze wa˝ne nauki przekazywane
za pomocà symboli.
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• W jaki sposób mo˝emy przygotowaç si´, aby byç bardziej wra˝liwi
duchowo w Êwiàtyni?

ZAKO¡CZENIE

Zwróç uwag´, i˝ osoby udajàce si´ do Êwiàtyni po raz pierwszy, mogà
oczekiwaç, ˝e nauczà si´ wielu nowych rzeczy i odczujà moc Ducha
Pana. Zach´ç uczniów, aby przygotowali si´ duchowo na swe Êwià-
tynne doÊwiadczenia. Przypomnij im o tym, ˝e za pierwszym razem
nie mo˝na zrozumieç wszystkiego, co jest przedstawiane. Powinni oni
powracaç do Êwiàtyni tak cz´sto, jak b´dzie to mo˝liwe, aby nadal
si´ uczyç i ponownie doÊwiadczaç duchowych uczuç.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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PRZYGOTOWANIE SI¢ DO
WEJÂCIA DO ÂWI¢TEJ ÂWIÑTYNI6
CEL

Przygotowanie uczniów do godnego wejÊcia do Êwiàtyni.

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak 
potrafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj,
˝e niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

KA˚DY POWINIEN PRZYGOTOWAå SI¢ DO WEJÂCIA DO ÂWIÑTYNI

WyjaÊnij, ˝e ka˝dy jest osobiÊcie odpowiedzialny za podj´cie kroków,
które pozwolà mu w pe∏ni cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami zwiàzanymi
ze Êwiàtynià.

Omówcie krótko pi´ç poni˝szych zagadnieƒ. Ka˝de z nich okreÊla
sposób, w jaki powinniÊmy byç przygotowani do wejÊcia do Êwiàtyni.
Mo˝esz wypisywaç te zagadnienia w punktach na tablicy, w miar´
omawiania ka˝dego z nich.

1. Ka˝dy powinien byç godny.

PoproÊ uczniów o przeczytanie Nauk i Przymierzy 97:15–17.

• Czego uczy was ten fragment o tym, jak wa˝ne jest bycie godnym,
kiedy wchodzicie do Êwiàtyni?

Prezydent Howard W. Hunter poprosi∏ nas, abyÊmy rozwa˝yli „po-
stawy i sposoby godnego post´powania, ku którym skierowa∏ nas
Pan w radzie, jakiej udzieli∏ przez Proroka Józefa Smitha Âwi´tym
w Kirtland, gdy przygotowywali si´ do budowy Êwiàtyni.

Rada ta znajduje si´ w Naukach i Przymierzach 88:119. PoproÊ
uczniów o przeczytanie tego wersetu.

PoproÊ uczniów tak˝e o zastanowienie si´ nad pytaniem postawionym
przez Prezydenta Huntera: „Czy te postawy i sposoby godnego post´-
powania rzeczywiÊcie odzwierciedlajà to, czego ka˝dy z nas pragnie i
do czego dà˝y?” („The Great Symbol of Our Membership”, Ensign,
paêdz. 1994, 2).

„A je˝eli lud mój
zbuduje mi dom w
imi´ Paƒskie, i nie
dopuÊci, aby ˝adna
nieczysta rzecz doƒ
nie wesz∏a, aby nie
zosta∏ zbezczesz-
czony, chwa∏a moja
spocznie na nim”
(NiP 97:15).
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2. Ka˝dy powinien byç pokorny.

Ka˝dy kto wchodzi do Êwiàtyni, powinien to czyniç z pokorà i prag-
nieniem, aby byç nauczanym z niebios.

• Jak myÊlicie, dlaczego pokora jest tak wa˝na, kiedy s∏u˝ymy i uczymy
si´ w Êwiàtyni?

Niech uczniowie przeczytajà Nauki i Przymierza 136:32–33.

• Czego te wersety uczà o znaczeniu pokory? Jak moglibyÊcie odnieÊç
t´ rad´ do pójÊcia do Êwiàtyni po raz pierwszy?

3. Ka˝dy powinien rozumieç, ˝e otrzymywanie obrz´dów i zawieranie
przymierzy Êwiàtynnych jest niezb´dne do osiàgni´cia ˝ycia wiecznego.

Prezydent Harold B. Lee powiedzia∏: „Ceremonie Êwiàtynne zosta∏y
ustanowione przez màdrego Ojca Niebieskiego, który objawi∏ nam
je w tych dniach ostatnich, jako wskazówki i ochron´ na ca∏e nasze
˝ycie, abyÊmy mogli uzyskaç wyniesienie w królestwie celestialnym,
w którym przebywajà Bóg i Chrystus” („Enter a Holy Temple”,
Improvement Era, czerw. 1967, 144).

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏: „B∏ogos∏awieƒstwa te za-
pewniajà nam, poprzez naszà wiernoÊç, ofiarowanà nam przez Pana
per∏´ wielkiej wartoÊci, a sà to najwi´ksze b∏ogos∏awieƒstwa, jakie mo-
˝emy otrzymaç w tym ˝yciu. Wspania∏à rzeczà jest przystàpienie do
KoÊcio∏a, ale nie mo˝na osiàgnàç wyniesienia bez zawarcia przymierzy
w domu Pana i otrzymania kluczy i upowa˝nienia tam przekazywa-
nych, a których nie mo˝na uzyskaç dzisiaj w ˝adnym innym miejscu
na ziemi” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy
[1954–1956], 2:253).

4. Ka˝dy powinien rozumieç, jak wa˝ne jest noszenie odzienia Êwià-
tynnego.

WyjaÊnij, ˝e ci, którzy wzi´li udzia∏ w ceremonii Êwiàtynnej majà
przywilej, aby nosiç odzienie Êwi´tego kap∏aƒstwa. Rada Prezydenta
KoÊcio∏a, w oÊwiadczeniu dla KoÊcio∏a, stwierdzi∏a:

„Cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy za∏o˝yli na siebie odzienie w Êwiàtyni,
zawarli przymierze, ˝e b´dà je nosiç przez ca∏e swoje ˝ycie. Oznacza
to, i˝ odzienie noszone jest jako bielizna zarówno w dzieƒ, jak i w
nocy. [...]

Podstawowym za∏o˝eniem powinno byç to, aby nosiç odzienie i nie
znajdowaç wymówek do zdejmowania go. [...] JeÊli zaistnieje koniecz-
noÊç zdj´cia odzienia, [...] powinno ono zostaç za∏o˝one z powrotem
tak szybko, jak to tylko mo˝liwe.

Zasady skromnoÊci i odpowiedniego zakrywania cia∏a sà oczywistà
cz´Êcià przymierza i powinny byç stosowane w odniesieniu do

„Zorganizujcie si´;
przygotujcie ka˝dà
potrzebnà rzecz; i
ustanówcie dom,
dom modlitwy,
dom postu, dom
wiary, dom nauki,
dom chwa∏y, 
dom porzàdku,
dom Boga” 
(NiP 88:119).
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wszelkiego rodzaju ubioru. Cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy otrzymali
swoje obdarowanie, noszà odzienie, jako przypomnienie Êwi´tych
przymierzy, które zawarli z Panem, a tak˝e jako ochron´ przed po-
kusami i z∏em. To, w jaki sposób jest ono noszone, jest zewn´trz-
nym wyrazem wewn´trznego zobowiàzania si´ do naÊladowania
Zbawiciela” (List od Rady Prezydenta KoÊcio∏a, 10 paêdz. 1988).

5. Ka˝dy powinien byç przygotowany na osobiste i Êwi´te oddawanie
czci.

W Êwiàtyni, przed, w czasie i po ceremoniach, dana osoba ma mo˝li-
woÊç medytacji i zbli˝enia do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.
Przed ka˝dym stojà pytania, które wymagajà odpowiedzi, ci´˝ary,
które powinny byç zmniejszone, i problemy, które muszà zostaç roz-
wiàzane. Dla wielu Êwiàtynia by∏a i jest miejscem odpoczynku od
Êwiata i miejscem komunikowania si´ z Ojcem Niebieskim. Wielu te˝
odnalaz∏o w Êwiàtyni odpowiedzi, spokój i radoÊç.

Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Âwiàtynia jest miejscem o-
trzymywania osobistych objawieƒ. Kiedy jakiÊ problem lub trudnoÊç
przygniata∏y mnie swoim ci´˝arem, udawa∏em si´ do Domu Pana z
modlitwà w sercu po odpowiedzi. A odpowiedzi te przychodzi∏y w
jasny i nieomylny sposób” („What I Hope You Will Teach Your
Children about the Temple,” Ensign, sierp. 1985, 8).

WyjaÊnij, ˝e mo˝emy dostarczaç do Êwiàtyni imiona i nazwiska osób,
które sà w potrzebie, aby ucz´szczajàce do niej osoby mog∏y jednoczyç
si´ w wierze i modlitwie, w imieniu tych, którzy potrzebujà pomocy.

SPECJALNE PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ WIZYTY W ÂWIÑTYNI

Poni˝sze informacje pomogà ka˝demu w poczynieniu koniecznych
przygotowaƒ do pierwszej wizyty w Êwiàtyni i postaraniu si´, aby
jak najbardziej podnios∏a ona go na duchu. Omów z uczniami te 
informacje, które b´dà mia∏y zastosowanie w ich sytuacji.

1. Rekomendacja Êwiàtynna. Uzyskaj rekomendacj´ Êwiàtynnà.
Upewnij si´, ˝e masz jà ze sobà, udajàc si´ do Êwiàtyni, poniewa˝
mogà do niej wejÊç tylko osoby z wa˝nymi rekomendacjami. JeÊli
b´dziesz ˝y∏ godnie, rekomendacja ta pozwoli ci na udanie si´ do
ka˝dej ze Êwiàtyƒ KoÊcio∏a tak cz´sto, jak tylko b´dziesz tego chcia∏
w ciàgu nast´pnych dwóch lat. Aby odnowiç swojà rekomendacj´
Êwiàtynnà, b´dziesz musia∏ odbyç wywiad z cz∏onkiem rady bisku-
piej lub prezydentem gminy i cz∏onkiem prezydium okr´gu lub
prezydentem misji.

2. Ustalenie daty wizyty i planowanie jej. Zanim udasz si´ do Êwiàtyni,
aby otrzymaç obdarowanie lub obrz´d zapiecz´towania, skon-
taktuj si´ ze Êwiàtynià, aby umówiç si´. Dowiedz si´, o której go-
dzinie powinieneÊ przybyç do Êwiàtyni i ile czasu zaplanowaç na
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przebywanie w niej. JeÊli jest to konieczne, poproÊ o pomoc w
t∏umaczeniu na j´zyk, którym si´ pos∏ugujesz.

3. Plany podró˝y. JeÊli mieszkasz daleko od Êwiàtyni, powinieneÊ roz-
wa˝yç nast´pujàce rzeczy:

• WczeÊniejsze zorganizowanie transportu, noclegu i posi∏ków.
Byç mo˝e korzystniejsze b´dzie podró˝owanie z grupà, jeÊli jest to
mo˝liwe.

• JeÊli jest to konieczne, wymieƒ pieniàdze na walut´ kraju, w
którym znajduje si´ Êwiàtynia.

• Zabierz ze sobà wystarczajàcà iloÊç pieni´dzy na pokrycie wszel-
kich kosztów. Prawdopodobnie b´dziesz musia∏ zakupiç dodatkowe
pary odzienia, wypo˝yczyç ubiór Êwiàtynny oraz zap∏aciç za nocleg
i podró˝. (Weê pod uwag´ to, ˝e wiele Êwiàtyƒ nie wypo˝ycza
odzie˝y. Rada Prezydenta KoÊcio∏a zach´ca wszystkich cz∏onków,
aby kupili sobie w∏asnà odzie˝ Êwiàtynnà).

4. Ubiór. Zaplanuj ubranie si´ tak, jak na niedzielne spotkania. Kobiety
nie powinny nosiç w Êwiàtyni spodni.

5. Przewodnicy. Wszyscy, którzy udajà si´ do Êwiàtyni po raz pierwszy,
powinni mieç towarzyszàcego im przewodnika. Mo˝e nim byç cz∏o-
nek rodziny lub przyjaciel tej samej p∏ci, który ju˝ by∏ uprzednio w
Êwiàtyni, lub jeden z pracowników Êwiàtynnych. Pracownicy Êwià-
tynni w ka˝dej sytuacji b´dà s∏u˝yli pomocà.

6. Zapiecz´towania. JeÊli planujesz wykonanie obrz´dów za zmar∏ych
przodków, powinieneÊ zabraç ze sobà do Êwiàtyni wype∏nione gru-
powe rejestry rodzinne. JeÊli ty i twój ma∏˝onek ma zostaç zapie-
cz´towany lub jeÊli majà byç zapiecz´towane do was wasze dzieci,
musisz mieç ze sobà grupowy rejestr twojej rodziny. JeÊli zamie-
rzasz zawrzeç ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni, powinieneÊ mieç ze sobà po-
zwolenie na zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Przeczytaj dok∏adnie
Âwiàtynia i praca nad historià rodzinnà — przewodnik dla cz∏onków
(Member’s Guide to Temple and Family History Work) (34697
166), aby uzyskaç szczegó∏owe informacje dotyczàce dokonywania
obrz´dów za ˝ywych i umar∏ych. Mo˝ecie równie˝ skontaktowaç
si´ z biurem rejestrów w Êwiàtyni, którà zamierzasz odwiedziç.

7. Opieka nad dzieçmi. JeÊli na ceremoni´ zapiecz´towania w Êwiàtyni
udajà si´ dzieci, otrzymajà one w∏aÊciwà opiek´ w Êwiàtynnym
centrum dla m∏odzie˝y do czasu, kiedy b´dà mog∏y do∏àczyç do
ciebie w pokoju, w którym odbywajà si´ zapiecz´towania. Na czas
ceremonii otrzymajà one bia∏y ubiór. Po ceremonii zapiecz´towa-
nia dzieci powrócà do centrum, aby tam na ciebie zaczekaç. W
Êwiàtyni nie zapewnia si´ opieki dzieciom nie bioràcym udzia∏u
w zapiecz´towaniu.
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8. Odzienie Êwiàtynne. Przed wejÊciem do Êwiàtyni, b´dziesz musia∏
zakupiç jednà lub dwie pary odzienia Êwiàtynnego. Nie zak∏adaj
go przed wejÊciem do Êwiàtyni. Po otrzymaniu obdarowania i gdy
stwierdzisz, ˝e rozmiar i materia∏ wybranego przez ciebie odzienia
jest w∏aÊciwy, mo˝esz zakupiç dodatkowe pary. Niektórzy wolà
najpierw upraç pierwszà par´ odzienia, aby upewniç si´, ˝e b´dzie
ono pasowa∏o, przed zakupieniem nowych. Odzienie Êwiàtynne
produkowane jest przez KoÊció∏ i mo˝na je zakupiç w centrum 
dystrybucji w pobli˝u Êwiàtyni.

9. Ubiór Êwiàtynny. Rada Prezydenta KoÊcio∏a zach´ca cz∏onków, aby
kupowali i u˝ywali w∏asnà odzie˝ Êwiàtynnà. W niektórych Êwià-
tyniach za ma∏à op∏atà mo˝esz wypo˝yczyç ubiór, który nosi si´
w Êwiàtyni, ale jest korzystniej dla cz∏onków byç w posiadaniu
w∏asnego ubioru i dbaç o niego. Biskup lub prezydent gminy mo˝e
udzieliç informacji o tym, gdzie mo˝na zakupiç ubiór.

Do Êlubu Êwiàtynnego siostry mogà za∏o˝yç swojà sukni´ Êlubnà,
ale musi ona byç bia∏a, mieç d∏ugie r´kawy, krój i materia∏ powinny
byç skromne, suknia nie mo˝e mieç trenu ani przesadnych ozdób.

ZAKO¡CZENIE

Podziel si´ swoim Êwiadectwem na temat Êwi´toÊci pracy Êwiàtynnej.
Powiedz, ˝e czujesz si´ szcz´Êliwy, widzàc uczniów przygotowujàcych
si´ do wejÊcia doÊwiàtyni.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.

Po tej lekcji, tam gdzie jest to mo˝liwe, uczniowie i instruktorzy 
powinni razem udaç si´ do Êwiàtyni.

„Ceremonie Êwià-
tynne zosta∏y usta-
nowione przez
màdrego Ojca
Niebieskiego[...],
abyÊmy wszyscy
mogli osiàgnàç wy-
niesienie w króle-
stwie celestialnym”
(Prezydent Harold B.
Lee).
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B¸OGOS¸AWIE¡STWA B¢DÑCE
NAST¢PSTWEM UCZ¢SZCZANIA DO ÂWIÑTYNI7
CEL

Przypomnieç uczniom ich pierwszà wizyt´ w Êwiàtyni i pomóc im
przygotowaç si´ na radoÊç p∏ynàcà ze Êwiàtyni przez reszt´ ˝ycia.

PRZYGOTOWANIE

1. Przygotuj si´ do tego, aby poprowadziç t´ lekcj´ w formie dzielenia
si´ uczuciami, spostrze˝eniami i przemyÊleniami. Wi´kszoÊç
uczniów b´dzie chcia∏a omówiç swojà pierwszà wizyt´ w Êwiàtyni.

2. Wyznacz jednego z uczniów do odczytania Nauk i Przymierzy
110:1–10 i podzielenia si´ uczuciami co do tego fragmentu.

3. Wyznacz ucznia do streszczenia informacji na temat Eliasza w 
publikacji Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 23–24.

4. Przygotuj si´ do odpowiedzi na pytania, które mog∏y si´ zrodziç
w czasie pierwszej wizyty w Êwiàtyni, ale nie omawiaj pytaƒ i 
zagadnieƒ, na które odpowiedzieç mo˝na tylko w Êwiàtyni. JeÊli
powstanà takie pytania, zach´ç uczniów do ponownych wizyt w
Êwiàtyni.

PRZEBIEG LEKCJI

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na rozpocz´cie.

Zapytaj, czy uczniowie majà jakieÊ pytania. PoÊwi´ç wymaganà iloÊç
czasu na to, aby odpowiedzieç na wszystkie pytania, najlepiej jak 
potrafisz i zgodnie z tym, co podpowiada ci Duch Pana. Pami´taj, 
˝e niektórych aspektów pracy Êwiàtynnej nie wolno omawiaç poza
Êwiàtynià.

ZACHOWANIE W SERCU MI¸OÂCI DO PRACY ÂWIÑTYNNEJ

• Jak czuliÊcie si´ b´dàc w Êwiàtyni?

WyjaÊnij, ˝e s∏u˝ba Êwiàtynna wnosi wiele b∏ogos∏awieƒstw do ˝ycia
tych, którzy cz´sto udajà si´ do Êwiàtyni. Powiedz uczniom, ˝e mogà
zapisaç w pami´tniku swoje uczucia zwiàzane z doÊwiadczeniami w
Êwiàtyni, dopóki sà one jeszcze Êwie˝e w ich umys∏ach. Przypomnij
im, ˝e mimo ˝e mogà zapisaç swoje uczucia, nie wolno im pisaç o
szczegó∏ach dotyczàcych pracy Êwiàtynnej, o których nie mówi si´
poza Êwiàtynià.

„Oto bowiem przy-
jà∏em ten dom i
b´dzie w nim imi´
moje; i objawi´ si´
ludowi mojemu w
litoÊci w tym domu”
(NiP 110:7).
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• Jak myÊlicie, co mo˝ecie zrobiç, aby umi∏owanie s∏u˝by Êwiàtynnej
pozosta∏o w was przez ca∏e ˝ycie?

Zapisz pomys∏y uczniów na tablicy. Mo˝esz tak˝e przedstawiç nast´-
pujàce punkty:

1. MyÊl codziennie o doÊwiadczeniach, które mia∏eÊ w Êwiàtyni.

WyjaÊnij, ˝e niektórzy majà wi´ksze mo˝liwoÊci, aby ucz´szczaç do
Êwiàtyni ni˝ inni. Ale gdy ju˝ sami byliÊmy w Êwiàtyni i odczuliÊmy
tam Ducha, powinniÊmy codziennie szukaç okazji, aby myÊleç o cere-
moniach Êwiàtynnych i przymierzach, które tam zawarliÊmy. Pomo˝e
nam to myÊleç i post´powaç lepiej.

Nie zdo∏amy zapami´taç wszystkiego, co ma miejsce w Êwiàtyni,
ale po ka˝dej wizycie powinniÊmy staraç si´ pami´taç jak najwi´cej.
PowinniÊmy tak˝e studiowaç fragmenty w pismach Êwi´tych i s∏owa
proroków dotyczàce Êwiàtyni. Niektóre z nich zosta∏y przedstawione
w czasie tego kursu.

Mo˝esz poprosiç jednego z uczniów o streszczenie nast´pujàcego 
oÊwiadczenia z broszury pt. Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwià-
tyni, ze strony 10:

„Ceremonia Êwiàtynna nie b´dzie za pierwszym razem w pe∏ni zrozu-
mia∏a. B´dzie zrozumia∏a tylko cz´Êciowo. Wracajcie do niej ciàgle.
Wracajcie, aby si´ uczyç. Rzeczy, które za pierwszym razem by∏y dla
was niezrozumia∏e lub sta∏y si´ dla was zagadkà, albo by∏y dla was
tajemnicze, stanà si´ dla was zrozumia∏e i znane. [...]

Je˝eli macie sposobnoÊç, aby uczestniczyç w sesji obdarowania lub
byç Êwiadkiem podczas zapiecz´towania, rozwa˝cie g∏´bsze znaczenie
tego, w czym uczestniczyliÊcie. I podczas nast´pnej wizyty pami´taj-
cie o tym; w spokoju i w duchu modlitwy przyjrzyjcie si´ temu, a
odkryjecie, ˝e wasza wiedza powi´kszy∏a si´.

Jednà ze wspania∏ych wartoÊci doÊwiadczenia, jakie daje Êwiàtynia
jest to, ˝e prezentuje ona szerokà panoram´ celów Boga odnoszàcych
si´ do tej ziemi. Pewnego razu byliÊmy w Êwiàtyni (i mo˝emy do niej
powracaç i odÊwie˝aç naszà pami´ç) i wydarzenia ˝ycia u∏o˝y∏y si´ w
pewien schemat. Mo˝emy widzieç z perspektywy, gdzie jesteÊmy i
mo˝emy szybko zauwa˝yç, kiedy zmierzamy w z∏ym kierunku”.

2. Pami´tajcie o tym, ˝e centralnà postacià obrz´dów Êwiàtynnych
jest Zbawiciel, Jezus Chrystus

Pisma Êwi´te uczà nas, ˝e wa˝nym powodem, dla jakiego buduje si´
Êwiàtynie jest to, „aby Syn Cz∏owieczy mia∏ miejsce, gdzie by si´ móg∏
objawiç swemu ludowi” (NiP 109:5). Symbole i rytua∏y Êwiàtynne po-
magajà nam skoncentrowaç naszà uwag´ na Zbawicielu.
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WyjaÊnij, ˝e Zbawiciel naprawd´ objawi∏ si´ w Âwiàtyni w Kirtland.
Ukaza∏ si´ Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowdery’emu, aby przyjàç
Êwiàtyni´, jako Swój dom. Wizyta ta jest opisana w Naukach i
Przymierzach 110:1–10. PoproÊ wyznaczonego ucznia o przeczytanie
i omówienie tego fragmentu.

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa obieca∏ Zbawiciel tym, którzy budujà Êwià-
tynie i ucz´szczajà do nich?

W ÂWIÑTYNI RODZINY ZOSTAJÑ ZAPIECZ¢TOWANE RAZEM NA WIECZNOÂå

PoproÊ uczniów o przeczytanie w Ksi´dze Malachiasza 3:23–24.

PoproÊ wyznaczonego ucznia o streszczenie informacji o Eliaszu,
znajdujàcych si´ w broszurze Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwià-
tyni, 23–24.

WyjaÊnij, ˝e Eliasz powróci∏ i przywróci∏ klucze kap∏aƒstwa, co po-
zwala rodzinom na to, aby by∏y zapiecz´towane razem w Êwiàty-
niach, na wiecznoÊç.

Niech uczniowie przeczytajà Nauki i Przymierza 110:13–16.
Nast´pnie poproÊ uczniów, aby przeczytali nast´pujàce oÊwiadczenie
ze str. 27 broszury Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni:

„Od tego dnia, 3 kwietnia 1836 roku, serca dzieci zacz´∏y zwracaç si´
ku ich ojcom. Odtàd obrz´dy nie mia∏y charakteru tymczasowego, ale
dokonywano ich na sta∏e. Moc do zapiecz´towywania by∏a z nami.
˚adna inna w∏adza nie przewy˝sza tego swojà wartoÊcià. Moc ta na-
daje sens i wieczny wymiar wszystkim obrz´dom dokonywanym z
w∏aÊciwym upowa˝nieniem, zarówno za ˝ywych, jak i za umar∏ych”.

Zbawiciel opisa∏ moc zapiecz´towywania w swoich s∏owach do
Aposto∏a Piotra, jak mo˝emy to przeczytaç w Ewangelii Mateusza
16:19. Niech uczniowie przeczytajà ten werset.

WyjaÊnij, ˝e dzisiaj prorok i Prezydent KoÊcio∏a posiada te same klu-
cze. „Ta Êwi´ta moc piecz´towania jest obecnie w KoÊciele. Ci, którzy
znajà znaczenie tej w∏adzy, niczego nie uwa˝ajà za Êwi´tsze. Niczego
nie dzier˝y si´ z takà uwagà. Jest stosunkowo niewielu ludzi, którzy
dzier˝à w danym czasie t´ moc piecz´towania na ziemi — w ka˝dej
Êwiàtyni sà bracia, którym dano moc piecz´towania. Mo˝na otrzymaç
jà tylko od proroka, widzàcego, objawiciela i Prezydenta KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich lub od tych, których
wydelegowa∏ on, aby nadawali t´ moc innym” (Przygotowanie do wej-
Êcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 24, 26)

WyjaÊnij, ˝e obrz´dy zapiecz´towania obejmujà zapiecz´towanie
m´˝a i ˝ony oraz rodziców i dzieci. Kiedy rodzice zostanà zapiecz´to-
wani w Êwiàtyni, dzieci które im si´ urodzà, przyjdà na Êwiat w przy-
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mierzu zapiecz´towania swoich rodziców i nie b´dà musia∏y zostaç z
nimi zapiecz´towane ponownie.

• Jak myÊlicie, w jaki sposób zapiecz´towanie rodziny w Êwiàtyni,
mo˝e wp∏ynàç na myÊli i czyny jej cz∏onków?

• Jak myÊlicie, jakie b∏ogos∏awieƒstwa sp∏ynà na rodzin´ z powodu
jej zapiecz´towania w Êwiàtyni?

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Czy by∏ kiedykolwiek
m´˝czyzna, który prawdziwie kocha∏ kobiet´ lub kobieta, która praw-
dziwie kocha∏a m´˝czyzn´, a którzy nie modlili si´, aby ich zwiàzek
móg∏ trwaç i po tym ˝yciu? Czy kiedykolwiek zdarzy∏o si´, ˝e rodzice,
którzy pochowali swoje dziecko, nie pragn´li goràco zapewnienia, ˝e
ich ukochany syn lub córka b´dà z nimi w przysz∏ym Êwiecie? Czy
ktokolwiek wierzàcy w ˝ycie wieczne mo˝e wàtpiç, i˝ Bóg niebios
przyzna∏by Swoim synom i córkom ten najcenniejszy atrybut ˝ycia,
mi∏oÊç, która znajduje swoje najg∏´bsze odzwierciedlenie w zwiàzkach
rodzinnych? Nie, màdroÊç wymaga tego, aby zwiàzki rodzinne ist-
nia∏y nadal po Êmierci. Ludzkie serce t´skni za tym, a Bóg niebios ob-
jawi∏ sposób, w jaki mo˝na to osiàgnàç. Zapewnià to Êwi´te obrz´dy
w domu Pana” („Why These Temples?” Temples of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints [1988], 4)

ÂWIÑTYNIE DAJÑ NAM MO˚LIWOÂå S¸U˚ENIA TYM, KTÓRZY UMARLI

Niech uczniowie przeczytajà fragment z Ksi´gi Abdiasza 1:21.

Prorok Józef Smith wyjaÊni∏, w jaki sposób cz∏onkowie KoÊcio∏a mogà
staç si´ zbawicielami na Górze Syjon:

„Przeto, jak [Âwi´ci] majà staç si´ zbawicielami na Górze Syjon? Przez
budow´ Êwiàtyƒ, wznoszenie baptysteriów, otrzymywanie wszystkich
obrz´dów, chrztów, konfirmacji, obmyç, namaszczeƒ, wyÊwi´ceƒ i
mocy zapiecz´towania, w imieniu wszystkich ich zmar∏ych przodków;
i odkupiç ich, aby mogli powstaç w pierwszym zmartwychwstaniu i
zostaç wyniesieni razem z nimi na trony chwa∏y; i jest to w∏aÊnie ten
∏aƒcuch, który wià˝e serca ojców z sercami dzieci, a dzieci z ojców, co
jest wype∏nieniem misji Eliasza” (History of the Church, 6:184)

WyjaÊnij, ˝e cz´Êcià planu zbawienia naszego Ojca Niebieskiego by∏o
przygotowanie sposobu dla tych, którzy umarli nie otrzymawszy ob-
rz´dów niezb´dnych do zbawienia, aby mogli je otrzymaç. W Êwiecie
duchów, ludzie majà mo˝liwoÊç us∏yszenia ewangelii. Mogà jà tam
przyjàç, ale nie mogà sami otrzymaç obrz´dów ewangelii. Pan nakaza∏
nam, abyÊmy dokonywali tych obrz´dów za nich w Êwi´tych Êwiàty-
niach. PowinniÊmy w∏o˝yç szczególny wysi∏ek w prac´ nad historià 
rodzinnà tak, byÊmy mogli dokonywaç obrz´dów w imieniu naszych
przodków.

„Ta praca zast´pcza
dokonywana w na-
szych Êwiàtyniach,
musi posuwaç si´
naprzód w tym
samym duchu 
bezinteresownego
poÊwi´cenia i 
ofiary, który
towarzyszy∏ ˝yciu
Mistrza” 
(Prezydent Thomas
S. Monson).
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Obrz´dy za zmar∏ych dokonywane w Êwiàtyniach obejmujà chrzest,
konfirmacj´, wyÊwi´cenie do kap∏aƒstwa, obdarowanie, zapiecz´towa-
nie m´˝a i ˝ony oraz rodziców i dzieci.

PowinniÊmy powracaç do Êwiàtyni tak cz´sto, jak na to pozwalajà 
nasze mo˝liwoÊci, aby s∏u˝yç tym, którzy umarli, przez dokonywanie
obrz´dów za nich. W ten sposób pob∏ogos∏awimy ˝ycie tych, którym
s∏u˝ymy i nasze w∏asne. Informacj´ o tym, w jaki sposób dokonuje
si´ obrz´dów za zmar∏ych, mo˝na uzyskaç w Âwiàtynia i praca nad 
historià rodzinnà — przewodnik dla cz∏onków (Member’s Guide to
Temple and Family History Work) (34697 166).

Prezydent Thomas S. Monson powiedzia∏:

„Docenienie Êwiàtynnego obdarowania i obrz´dów zapiecz´towania
zbli˝y cz∏onków naszych rodzin do siebie i ka˝dy z nich b´dzie prag-
nà∏, aby te same b∏ogos∏awieƒstwa by∏y dost´pne dla tych, którzy
odeszli [...].

Ta praca zast´pcza, dokonywana w naszych Êwiàtyniach, powinna
byç prowadzona w tym samym duchu bezinteresownego poÊwi´cenia
i ofiary, który towarzyszy∏ ˝yciu Mistrza. Kiedy Go pami´tamy, jest
nam ∏atwiej wykonywaç naszà cz´Êç tej jak˝e wa˝nej pracy. Za ka˝-
dym razem, gdy spoglàdamy na jeden z tych Êwi´tych domów, przy-
pomnijmy sobie o wiecznych mo˝liwoÊciach, które znajdujà si´ w ich
wn´trzu nie tylko dla nas, ale i dla naszych zmar∏ych”. (Pathways to
Perfection [1973], 206–207)

ZAKO¡CZENIE

PodkreÊl, ˝e ucz´szczanie do Êwiàtyni pozwala nam s∏u˝yç innym i
stale zdobywaç wi´kszà wiedz´ duchowà. Przeczytaj nast´pujàce
zdania:

„˚adna inna praca nie jest wi´kszà ochronà dla KoÊcio∏a, ni˝ praca
Êwiàtynna i badania genealogiczne, które jà wspierajà. ˚adna inna
praca nie mo˝e oczyÊciç nas duchowo w wi´kszym stopniu. ˚adna
inna praca nie daje nam wi´kszej mocy. ˚adna inna praca nie wy-
maga od nas wy˝szego stopnia prawoÊci. [...]

JeÊli przyjmiemy objawienie dotyczàce dokonywania obrz´dów Êwià-
tynnych i jeÊli zawrzemy nasze przymierza bez kwestionowania ich i
niepewnoÊci, Pan b´dzie nas chroni∏. Otrzymamy natchnienie wy-
starczajàce do stawienia czo∏a wyzwaniom ˝ycia. [...]

Tak wi´c udawajcie si´ do Êwiàtyni — przychodêcie po swoje b∏ogo-
s∏awieƒstwa i domagajcie si´ ich. Jest to jest Êwi´ta praca”
(Przygotowanie do wejÊcia do Êwi´tej Êwiàtyni, 37).
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Zakoƒcz lekcj´ dzielàc si´ swoimi Êwiadectwami. Zach´ç uczniów do
cz´stego odwiedzania Êwiàtyni, aby mogli byç nauczani przez Ducha
Pana.

Mo˝esz wspomnieç o tym, ˝e uczniowie mogà zakupiç w koÊcielnych
centrach dystrybucji i obejrzeç w domach film video Mountain of the
Lord (53300). Trwa on 73 minuty i opowiada on o budowie Âwiàtyni
w Salt Lake.

PoproÊ kogoÊ o odmówienie modlitwy na zakoƒczenie.
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