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PRZES¸ANIE OD RADY
PREZYDENTA KOÂCIO¸A

Ksià˝ka ta w swym zamyÊle ma towarzyszyç
studiowaniu pism Êwi´tych i nauk proroków w
dniach ostatnich. Zach´camy Was do korzystania z
niej podczas studiowania i stosowania zasad ewan-
gelii. Si´gajcie po nià, kiedy przygotowujecie prze-
mówienia, prowadzicie lekcje i odpowiadacie na
pytania dotyczàce KoÊcio∏a.

Kiedy b´dziecie poznawaç prawdy ewange-
lii, polepszy si´ Wasze zrozumienie wiecznego
planu Ojca Niebieskiego. A gdy z tego zrozumie-
nia uczynicie podstaw´ Waszego ˝ycia, b´dziecie
potrafili dokonywaç màdrych wyborów, ˝yç w
harmonii z wolà Boga i odnajdziecie radoÊç ˝ycia.
Wzmocni si´ Wasze Êwiadectwo. Pozostaniecie
oddani wierze.

Pragniemy zwróciç si´ szczególnie do m∏o-
dzie˝y, m∏odych doros∏ych stanu wolnego i nowo
nawróconych. Obiecujemy, ˝e dzi´ki regularnej
osobistej modlitwie oraz studiowaniu pism Êwi´-
tych i doktryn ewangelii b´dziecie przygotowani,
do tego, by oprzeç si´ z∏ym wp∏ywom, które w
przeciwnym wypadku zwodzi∏yby Was i krzyw-
dzi∏y.

Niech ta ksià˝ka wzmacnia Was, gdy b´dzie-
cie dok∏adaç staraƒ, by zbli˝yç si´ do Zbawiciela i
naÊladowaç Jego przyk∏ad.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a
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TEMATY EWANGELI I U¸O˚ONE
W PORZÑDKU ALFABETYCZNYM

Aborcja

W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie aborcja sta∏a si´
powszechnà praktykà, w obronie której wysuwane sà zwod-
nicze argumenty. JeÊli masz pytania w tej kwestii, uzyskasz
pewnoÊç, post´pujàc zgodnie z objawionà wolà Pana. Pro-
rocy w dniach ostatnich pot´pili aborcj´, powo∏ujàc si´ na
deklaracj´ Pana: „Nie b´dziesz [...] zabija∏, ani czyni∏ niczego
takiego” (NiP 59:6). Ich rada w tej sprawie jest jednoznaczna:
cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich nie mogà poddawaç si´ aborcji, dokonywaç jej,
zach´caç do niej, p∏aciç za nià ani jej aran˝owaç. JeÊli w jaki-
kolwiek sposób popierasz aborcj´, mo˝esz podlegaç proce-
durom dyscypliny koÊcielnej.

Przywódcy KoÊcio∏a powiedzieli, ˝e w niektórych, wyjàt-
kowych przypadkach mo˝na uzasadniç dokonanie aborcji.
Mo˝e tak byç, kiedy cià˝a jest wynikiem kazirodztwa lub
gwa∏tu, kiedy kompetentni lekarze uznajà, ˝e ˝ycie lub zdro-
wie matki nara˝one jest na powa˝ne niebezpieczeƒstwo lub
gdy uznajà, i˝ p∏ód jest powa˝nie uszkodzony na tyle, ˝e
dziecko nie b´dzie ˝y∏o po narodzeniu. Jednak nawet takie
okolicznoÊci nie uzasadniajà dokonania aborcji automatycznie.
Osoby b´dàce w takiej sytuacji, powinny rozwa˝aç mo˝liwoÊç
aborcji jedynie po konsultacji z lokalnym przywódcà koÊciel-
nym i po otrzymaniu potwierdzenia w ˝arliwej modlitwie.

Kiedy dziecko zosta∏o pocz´te poza wi´zami zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, najlepszym rozwiàzaniem dla matki i ojca
dziecka jest pobraç si´ i pracowaç nad ustanowieniem wiecz-
nego zwiàzku rodzinnego. JeÊli ma∏o prawdopodobne jest
stworzenie udanego ma∏˝eƒstwa, rodzice powinni przekazaç
dziecko do adopcji, najlepiej poprzez LDS Family Services
(S∏u˝by Rodzinne ÂwDO) (zob. „Adopcja”, str. 8).
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Administracja KoÊcio∏a

Jezus Chrystus stoi na czele KoÊcio∏a. Misjà KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest pomaga-
nie wszystkim ludziom w tym, aby przyszli do Niego (zob.
Moroni 10:32). Aby wype∏niç t´ misj´, KoÊció∏ zorganizo-
wany jest wedle wzorca, objawionego przez Pana, „aby
przygotowaç Êwi´tych [...] a˝ dojdziemy wszyscy do jednoÊci
wiary i poznania Syna Bo˝ego” (List do Efezjan 4:12–13; zob.
tak˝e werset 11). Poni˝szy zarys przedstawia pokrótce orga-
nizacj´ KoÊcio∏a.

Dom i rodzina

Rodzina jest podstawowà jednostkà KoÊcio∏a, a dom naj-
wa˝niejszym miejscem, gdzie cz∏owiek uczy si´ ewangelii.
˚adna inna organizacja nie mo˝e zajàç miejsca rodziny.
KoÊció∏ stale wzrasta, ale zawsze jego celem b´dzie wspiera-
nie i wzmacnianie rodzin i poszczególnych jednostek w
wysi∏kach, zmierzajàcych do ˝ycia zgodnego z ewangelià.

Naczelna administracja

Pan prowadzi dzisiaj Swój lud przymierza poprzez Pre-
zydenta KoÊcio∏a, którego popieramy jako proroka, widzà-
cego i objawiciela. Prezydent KoÊcio∏a przewodniczy ca∏emu
KoÊcio∏owi. On i jego doradcy, którzy równie˝ sà prorokami,
widzàcymi i objawicielami, tworzà Kworum Rady Prezy-
denta KoÊcio∏a.

Cz∏onkowie Kworum Dwunastu Aposto∏ów tak˝e sà pro-
rokami, widzàcymi i objawicielami. Wraz z Radà Prezydenta
KoÊcio∏a sà „specjalnymi Êwiadkami imienia Chrystusa na
ca∏ym Êwiecie” (NiP 107:23). Dzia∏ajà pod kierunkiem Rady
Prezydenta KoÊcio∏a, „aby wzmacniaç KoÊció∏ i regulowaç
wszystkie jego sprawy we wszystkich narodach” (NiP 107:33).
„[Otwierajà] drzwi g∏oszàc [narodom] Ewangeli´ Jezusa
Chrystusa” (NiP 107:35).

Administracja KoÊcio∏a
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Cz∏onkowie Kworum Siedemdziesiàtych powo∏ywani sà
do g∏oszenia ewangelii i wzmacniania KoÊcio∏a. Dzia∏ajà pod
kierunkiem Dwunastu Aposto∏ów i pod przewodnictwem
siedmiu braci, którzy sà powo∏ani, by s∏u˝yç jako Prezydium
Siedemdziesiàtych. Cz∏onkowie Pierwszego i Drugiego
Kworum Siedemdziesiàtych sà desygnowanymi przedstawi-
cielami W∏adz Naczelnych i mogà byç powo∏ani do s∏u˝by w
ka˝dym miejscu na Êwiecie.

Przewodniczàca Rada Biskupia to prezydium Kap∏aƒstwa
Aarona na ca∏y KoÊció∏. Przewodniczàcy Biskup i jego
doradcy s∏u˝à pod kierunkiem Rady Prezydenta KoÊcio∏a, aby
administrowaç doczesnymi sprawami KoÊcio∏a.

Organizacja M∏odych M´˝czyzn, Stowarzyszenie Pomocy,
Organizacja M∏odych Kobiet, Organizacja Podstawowa i
Szko∏a Niedzielna majà swoje prezydia na szczeblu general-
nym, które zapewniajà udzielanie wskazówek i nadajà kieru-
nek pracy.

Administracja Obszaru

Obszar to najwi´ksza pod wzgl´dem geograficznym jed-
nostka KoÊcio∏a. Rada Prezydenta KoÊcio∏a wyznacza Prezy-
dium Siedemdziesiàtych, aby bezpoÊrednio nadzorowa∏o
wybrane obszary KoÊcio∏a pod kierunkiem Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów. Na innych obszarach KoÊcio∏a, Rada Prezy-
denta wyznacza do przewodniczenia Prezydia Obszarów. Pre-
zydium Obszaru sk∏ada si´ z prezydenta, który zazwyczaj
wyznaczony jest z Pierwszego lub Drugiego Kworum Sie-
demdziesiàtych, i dwóch doradców, którzy mogà byç wyzna-
czeni z któregokolwiek Kworum Siedemdziesiàtych. Prezy-
dium Obszaru s∏u˝y pod kierunkiem Rady Prezydenta
KoÊcio∏a, Kworum Dwunastu i Prezydium Siedemdziesiàtych.

Niektórzy bracia ustanawiani sà do urz´du Siedemdzie-
siàtego, ale nie s∏u˝à jako cz∏onkowie W∏adz Naczelnych. Sà
oni powo∏ani na Przedstawicieli Siedemdziesiàtych we W∏a-
dzach Obszaru i sà przydzielani do kworów innych ni˝ Pierw-
sze czy Drugie Kworum Siedemdziesiàtych, wedle kryteriów

Administracja KoÊcio∏a
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geograficznych. Na ogó∏ ich jurysdykcja jest ograniczona do
regionu, w którym zamieszkujà. Niektórzy Przedstawiciele
Siedemdziesiàtych we W∏adzach Obszaru s∏u˝à w Prezydiach
Obszarów.

Administracja lokalna

Okr´gi i gminy. Cz∏onkowie KoÊcio∏a sà zorganizowani w
kongregacje, które cz´sto spotykajà si´ razem, by wzbogacaç
si´ duchowo i cieszyç si´ swoim towarzystwem. Du˝e kon-
gregacje zwane sà okr´gami. Ka˝demu okr´gowi przewodni-
czy biskup, któremu pomagajà jego dwaj doradcy.

Ma∏e kongregacje zwane sà gminami. Ka˝dej gminie
przewodniczy prezydent gminy, któremu pomagajà jego
dwaj doradcy. Gmin´ mo˝na zorganizowaç wówczas, gdy na
danym obszarze mieszkajà co najmniej dwie rodziny, a jeden
z cz∏onków jest godnym posiadaczem Kap∏aƒstwa Melchi-
zedeka lub godnym kap∏anem w Kap∏aƒstwie Aarona.
Prezydium palika, misji i dystryktu organizuje i nadzoruje
prac´ gminy. Gmina mo˝e przekszta∏ciç si´ w okr´g, jeÊli
znajduje si´ na terenie palika.

Ka˝dy okr´g lub gmina zajmuje okreÊlony obszar geo-
graficzny. W pracy Pana w okr´gu lub gminie biorà udzia∏
ró˝ne organizacje: grupy wy˝szych kap∏anów, kwora star-
szych, Stowarzyszenie Pomocy dla kobiet powy˝ej 18 roku
˝ycia, kwora Kap∏aƒstwa Aarona dla m∏odych m´˝czyzn od
12 do 17 roku ˝ycia, program M∏odych Kobiet dla m∏odych
kobiet od 12 do 17 roku ˝ycia, Organizacja Podstawowa dla
dzieci od 18 miesi´cy do 11 lat oraz Szko∏a Niedzielna dla
wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a powy˝ej 12 roku ˝ycia. Ka˝da
z tych organizacji spe∏nia wa˝nà rol´ w nauczaniu ewangelii,
s∏u˝eniu i wspieraniu rodziców w ich Êwi´tym obowiàzku,
jakim jest pomaganie dzieciom, by nawróci∏y si´ do ewange-
lii Jezusa Chrystusa. Organizacje te wspó∏pracujà ze sobà, by
pomóc cz∏onkom w dzieleniu si´ ewangelià z innymi ludêmi.

Paliki, misje i dystrykty. Wi´kszoÊç obszarów, na których
zorganizowany jest KoÊció∏, podzielona jest na paliki. Termin

Administracja KoÊcio∏a
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palik pochodzi od proroka Izajasza, który prorokowa∏, ˝e
KoÊció∏ w dniach ostatnich b´dzie jak namiot, podtrzymy-
wany dla bezpieczeƒstwa przez paliki (zob. Ks. Izajasza 33:20;
54:2). Na palik sk∏ada si´ zazwyczaj od 5 do 12 okr´gów. Ka˝-
demu palikowi przewodniczy prezydent palika, któremu
pomagajà jego dwaj doradcy. Prezydenci palików sk∏adajà
sprawozdania Prezydium Siedemdziesiàtych lub Prezydium
Obszaru i stamtàd otrzymujà wskazówki.

Misja to jednostka koÊcielna, która zwykle obejmuje
obszar o wiele wi´kszy ni˝ jeden palik. Ka˝dej misji przewod-
niczy prezydent misji, któremu pomagajà jego dwaj doradcy.
Prezydenci misji sà bezpoÊrednio odpowiedzialni przed W∏a-
dzami Naczelnymi.

Podobnie jak gmina jest mniejszà wersjà okr´gu, tak dys-
trykt jest mniejszà wersjà palika. Dystrykt organizuje si´ wów-
czas, gdy na danym obszarze znajduje si´ wystarczajàca liczba
gmin, co pozwala na ∏atwe komunikowanie si´ i dogodne
podró˝e na spotkania dystryktu. Prezydent dystryktu powo-
∏any jest, by przewodniczyç dystryktowi i ma do pomocy
dwóch doradców. Prezydent dystryktu zdaje sprawozdania
prezydium misji. Dystrykt mo˝e przekszta∏ciç si´ w palik.

Programy dla cz∏onków stanu wolnego. Wielu cz∏onków
KoÊcio∏a nie o˝eni∏o si´ (nie wysz∏o za mà˝) lub rozwiedli si´
czy owdowieli. Ci cz∏onkowie tworzà dwie grupy: m∏odych
doros∏ych stanu wolnego (od 18 do 30 roku ˝ycia) i doros∏ych
stanu wolnego (od 31 roku ˝ycia wzwy˝).

Nie istnieje ˝aden ogólnokoÊcielny program dla m∏odych
doros∏ych stanu wolnego i doros∏ych stanu wolnego. Nato-
miast lokalni przywódcy kap∏aƒscy zach´cani sà do tego, by
w przypadku wystarczajàcej liczby osób stanu wolnego na
danym obszarze powo∏ywali przedstawicieli doros∏ych stanu
wolnego, którzy b´dà pracowaç pod ich kierunkiem. Przed-
stawiciele cz∏onków stanu wolnego planujà zaj´cia takie jak:
taƒce, projekty s∏u˝by i ogniska. Zaj´cia te dajà cz∏onkom
stanu wolnego mo˝liwoÊç spotkania si´ razem i wzajemnego
wzmacniania si´. Zach´ca si´ te˝ cz∏onków stanu wolnego,

Administracja KoÊcio∏a
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aby regularnie spotykali si´ ze swoimi przywódcami kap∏aƒ-
skimi w celu omówienia swoich potrzeb i mo˝liwoÊci wzra-
stania duchowego i s∏u˝enia.

Dodatkowe êród∏o: NiP 107

Zobacz tak˝e: Kap∏aƒstwo; Stowarzyszenie Pomocy

Adopcja

Dzieci majà prawo byç wychowywane przez rodziców, któ-
rzy szanujà wi´zy ma∏˝eƒskie i zapewniajà im mi∏oÊç i wspar-
cie. Adopcja mo˝e byç wspania∏ym b∏ogos∏awieƒstwem dla
wielu dzieci, które urodzi∏y si´, nie majàc takiej mo˝liwoÊci.

Kiedy dziecko zosta∏o pocz´te poza wi´zami zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, najlepszym rozwiàzaniem dla matki i ojca
dziecka jest pobraç si´ i pracowaç nad ustanowieniem wiecz-
nego zwiàzku rodzinnego. JeÊli ma∏o prawdopodobne jest
stworzenie udanego ma∏˝eƒstwa, rodzice powinni przekazaç
dziecko do adopcji, najlepiej poprzez LDS Family Services
(S∏u˝by Rodzinne ÂwDO). Przekazanie dziecka do adopcji
poprzez LDS Family Services pomaga rodzicom, którzy nie sà
ma∏˝eƒstwem, zrobiç dla dziecka to, co najlepsze. Tym samym
zapewnia to dziecku zapiecz´towanie w Êwiàtyni do matki i
ojca oraz zwi´ksza szans´ na b∏ogos∏awieƒstwa ewangelii w
˝yciu wszystkich zainteresowanych. Adopcja to bezintere-
sowna, pe∏na mi∏oÊci decyzja, która b∏ogos∏awi rodziców bio-
logicznych, dziecko oraz rodzin´ adopcyjnà.

JeÊli zawarliÊcie zwiàzek ma∏˝eƒski, a ty i twój wspó∏-
ma∏˝onek chcecie adoptowaç dziecko, sprawdêcie, czy zna-
cie wszystkie wymagania prawne swojego kraju oraz agen-
cje rzàdowe, które zajmujà si´ tymi sprawami. Zasi´gnijcie
rady przywódców kap∏aƒskich i, jeÊli to mo˝liwe, pracowni-
ków LDS Family Services. JeÊli na waszym obszarze nie ma
LDS Family Services, pracujcie z przywódcami kap∏aƒskimi,
by znaleêç licencjonowane i upowa˝nione instytucje, które
zapewniajà opiek´ zarówno dzieciom, jak i rodzicom adop-
cyjnym.

Adopcja
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Alkohol (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

Aposto∏ (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a; Prorocy)

Biblia (Zobacz: Pisma Êwi´te)

Biskup (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

Bluênierstwo

Bluênierstwo to lekcewa˝enie lub pogarda dla rzeczy
Êwi´tych. Oznacza ono swobodne lub pogardliwe u˝ywanie
imienia któregokolwiek cz∏onka Boskiej Trójcy. Oznacza te˝
wszelkiego rodzaju nieczystà lub wulgarnà mow´ albo
zachowanie.

Zawsze u˝ywaj imion Ojca Niebieskiego, Jezusa Chrystusa
i Ducha Âwi´tego z szacunkiem i uszanowaniem. Niew∏aÊciwe
u˝ywanie Ich imion jest grzechem. Bluênierczy, wulgarny lub
ordynarny j´zyk czy gesty, jak i niemoralne ˝arty, obra˝ajà
Pana i innych ludzi.

Plugawy j´zyk rani twego ducha i poni˝a ciebie. Nie
pozwól, by inni wp∏ywali na to, byÊ mówi∏ sproÊnym j´zy-
kiem, natomiast u˝ywaj czystego j´zyka, który podnosi i
podbudowuje innych. Wybieraj przyjació∏, którzy pos∏ugujà
si´ w∏aÊciwym s∏ownictwem. Bàdê przyk∏adem, który zach´ci
otaczajàce ci´ osoby do u˝ywania czystej mowy. JeÊli przyja-
ciele i znajomi wypowiadajà bluênierstwa, serdecznie zach´ç
ich, by wybierali inne s∏owa. JeÊli obstajà przy swoim j´zyku,
grzecznie odejdê lub zmieƒ temat.

JeÊli wyrobi∏eÊ w sobie zwyczaj przeklinania, mo˝esz z
nim zerwaç. Rozpocznij od podj´cia decyzji o zmianie. Módl
si´ o pomoc. JeÊli odczuwasz pokus´, by u˝ywaç bluênierczego
j´zyka, pozostaƒ cicho lub w inny sposób powiedz to, co mia-
∏eÊ do powiedzenia.

Dodatkowe êród∏a: II Ks. Moj˝eszowa 19:12; NiP 63:60–64

Zobacz tak˝e: Pokusy; SkromnoÊç

Alkohol
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B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne

B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne udzielane sà godnym
cz∏onkom KoÊcio∏a przez ustanowionego patriarch´. Twoje
b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne wskazuje na twà lini´ pocho-
dzenia z domu Izraela i zawiera osobistà rad´ Pana skiero-
wanà do ciebie.

Kiedy b´dziesz studiowaç swoje b∏ogos∏awieƒstwo
patriarchalne i post´powaç wedle zawartych w nim wskazó-
wek, zapewni ci ono przewodnictwo, pocieszenie i ochron´.
Aby dowiedzieç si´, w jaki sposób mo˝na otrzymaç b∏ogo-
s∏awieƒstwo patriarchalne, porozmawiaj ze swoim biskupem
lub prezydentem gminy.

Linia pochodzenia

Twoje b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne zawiera informa-
cje na temat linii pochodzenia, mówiàce, ˝e jesteÊ z domu
Izraela — czyli ˝e jesteÊ potomkiem Abrahama, nale˝àcym
do okreÊlonego plemienia Jakuba. Wielu Âwi´tych w Dniach
Ostatnich pochodzi z plemienia Efraima, plemienia, którego
g∏ównym obowiàzkiem jest przewodzenie pracy Pana w
dniach ostatnich.

Jako ˝e w ka˝dym z nas p∏ynie krew o ró˝nym pocho-
dzeniu, dwóch cz∏onków tej samej rodziny mo˝e przynale˝eç
do ró˝nych plemion Izraela.

Nie ma znaczenia, czy pochodzimy z domu Izraela przez
wi´zy krwi, czy przez adopcj´. Jako cz∏onek KoÊcio∏a jesteÊ
zaliczony do potomków Abrahama i jesteÊ dziedzicem wszyst-
kich obietnic i b∏ogos∏awieƒstw zwiàzanych z przymierzem
Abrahama (zob. „Przymierze Abrahama”, str. 132–133).

Uczenie si´ ze swojego b∏ogos∏awieƒstwa patriarchalnego

Kiedy ju˝ otrzyma∏eÊ swoje b∏ogos∏awieƒstwo patriar-
chalne, powinieneÊ cz´sto czytaç je z pokorà i po modlitwie.
Jest to osobiste objawienie od Ojca Niebieskiego, który zna
twe mocne strony, s∏aboÊci i wieczny potencja∏. Poprzez

B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne
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b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne pomo˝e ci On dowiedzieç
si´, czego si´ po tobie spodziewa. Mo˝e ono zawieraç obiet-
nice, upomnienia i ostrze˝enia. Z biegiem czasu rozpoznasz
w nim moc objawienia.

Kiedy b´dziesz post´powaç zgodnie z radami udzielo-
nymi ci w b∏ogos∏awieƒstwie, b´dzie mniejsze prawdopodo-
bieƒstwo tego, ˝e potkniesz si´ lub zb∏àdzisz. JeÊli nie b´dziesz
post´powaç wed∏ug rad, nie b´dziesz móg∏ otrzymaç obieca-
nych b∏ogos∏awieƒstw.

Choç b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne zawiera natchnionà
rad´ i obietnice, nie powinieneÊ oczekiwaç, ˝e odpowie na
wszystkie twoje pytania lub poda szczegó∏y tego, co stanie si´
w twoim ˝yciu. JeÊli b∏ogos∏awieƒstwo nie wspomina o jakimÊ
wa˝nym wydarzeniu takim, jak pe∏noetatowa misja czy ma∏-
˝eƒstwo, nie powinieneÊ przypuszczaç, ˝e nie b´dzie to mia∏o
miejsca.

Podobnie nie powinieneÊ przypuszczaç, ˝e wszystko, o
czym jest mowa w b∏ogos∏awieƒstwie patriarchalnym, spe∏ni
si´ w tym ˝yciu. B∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne jest wieczne
i jego obietnice mogà wykraczaç w wiecznoÊç. Bàdê pewien,
˝e jeÊli b´dziesz wierny, wszystkie obietnice wype∏nià si´ w
Paƒskim czasie. To, co nie stanie si´ w tym ˝yciu, wype∏ni si´
w nast´pnym.

Twoje b∏ogos∏awieƒstwo patriarchalne jest Êwi´te i
osobiste. Mo˝esz podzieliç si´ nim z najbli˝szà rodzinà, 
ale nie powinieneÊ czytaç go na g∏os publicznie, ani nie powi-
nieneÊ pozwalaç, aby inni je czytali lub interpretowali. Nawet
patriarcha, biskup czy prezydent gminy nie powinni go inter-
pretowaç.

Przechowuj cenne s∏owa swego b∏ogos∏awieƒstwa w
swoim sercu. Rozwa˝aj je i ˝yj tak, abyÊ by∏ godny otrzymania
obiecanych b∏ogos∏awieƒstw w tym ˝yciu i w ˝yciu przysz∏ym.

Boska Trójca

Pierwsza Zasada Wiary mówi: „Wierzymy w Boga, Wiecz-
nego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha Âwi´tego”.

Boska Trójca
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Te trzy Istoty tworzà Boskà Trójc´. Sprawujà w∏adz´ nad Êwia-
tem i wszystkimi stworzeniami naszego Ojca w Niebie.

Prawdziwa doktryna o Boskiej Trójcy zagin´∏a podczas
odst´pstwa, które nastàpi∏o po ziemskiej s∏u˝bie Zbawiciela i
Êmierci Jego Aposto∏ów. Przywrócona zosta∏a wraz z Pierwszà
Wizjà, jakà mia∏ czternastoletni Józef Smith (zob. Józef Smith
— Historia 1:17). Z opowieÊci Proroka o Pierwszej Wizji i z
innych jego nauk dowiadujemy si´, ˝e cz∏onkowie Boskiej
Trójcy to trzy odr´bne Istoty. Ojciec i Syn majà namacalne
pow∏oki z cia∏a i koÊci, a Duch Âwi´ty jest osobà duchowà
(zob. NiP 130:22).

Choç cz∏onkowie Boskiej Trójcy sà odr´bnymi Istotami,
które majà do odegrania ró˝ne rol´, majà jeden cel i doktryn´.
Sà w doskona∏y sposób zjednoczeni w zrealizowaniu boskiego
planu zbawienia Ojca Niebieskiego.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 3:13–17; Ew. Jana 14:6–10; 17:6–23;
Dzieje Apostolskie 7:55–56; 2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; NiP 76:20–24

Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Duch Âwi´ty; Jezus Chrystus

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec jest Najwy˝szà Istotà, w którà wierzymy i któ-
rej oddajemy czeÊç. Jest najwi´kszym Stworzycielem, W∏adcà
i Majàcym Piecz´ nad wszystkimi rzeczami. Jest doskona∏y,
posiada wszelkà moc i wiedz´ o wszystkich rzeczach. „Ma
pow∏ok´ z cia∏a i koÊci, namacalnà niczym cia∏o ludzkie” (NiP
130:22).

Nasz Ojciec Niebieski jest Bogiem sàdu, si∏y, wiedzy i
mocy, ale jest te˝ Bogiem doskona∏ego mi∏osierdzia, dobroci i
mi∏oÊci bliêniego. Chocia˝ „nie [pojmujemy] znaczenia
wszystkiego”, mo˝emy odnaleêç pokój w pewnoÊci, ˝e On nas
kocha (zob. 1 Nefi 11:17).

Ojciec naszych duchów

Jednym z najwi´kszych pytaƒ ˝ycia jest pytanie: „Kim
jestem?” Ulubiona pieÊƒ Organizacji Podstawowej pomaga

Bóg Ojciec
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odpowiedzieç na to pytanie nawet ma∏ym dzieciom. Âpie-
wamy: „Bóg moim Ojcem jest i przys∏a∏ tutaj mnie”. Wiedza
o tym, ˝e jesteÊmy dzieçmi Boga, daje nam si∏´, pocieszenie i
nadziej´.

JesteÊ dos∏ownym dzieckiem Boga, zrodzonym duchowo
w ˝yciu przedziemskim. Jako Jego dziecko mo˝esz byç
pewien, ˝e masz boski, wieczny potencja∏ i ˝e On wspomo˝e
ci´ w twych szczerych wysi∏kach, by osiàgnàç ten potencja∏.

Najwy˝szy Stworzyciel

Ojciec Niebieski jest Najwy˝szym Stworzycielem. Poprzez
Jezusa Chrystusa stworzy∏ Niebiosa, Ziemi´ i wszystko, co si´
na nich znajduje (zob. Moj˝esz 2:1). Alma powiedzia∏:
„Wszystko wskazuje na istnienie Boga, nawet ziemia i
wszystko, co znajduje si´ na jej powierzchni, jej ruch i planety
poruszajàce si´ wed∏ug ustalonego porzàdku Êwiadczà o ist-
nieniu Najwy˝szego Stwórcy” (Alma 30:44).

Podziwiaj co jakiÊ czas pi´kno stworzenia: drzewa, kwiaty,
zwierz´ta, góry, fale morza, nowonarodzone dziecko. Znajdê
czas na obserwowanie nieba, gdzie gwiazdy i planety sà dowo-
dem istnienia „Boga, [poruszajàcego] si´ w swoim majestacie i
mocy” (zob. NiP 88:41–47).

Autor planu zbawienia

Nasz Ojciec w Niebie pragnie, abyÊmy mieszkali z Nim na
wiecznoÊç. Jego dzie∏em i chwa∏à jest „przynieÊç nieÊmiertel-
noÊç i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi” (Moj˝esz 1:39). Aby to
umo˝liwiç, przygotowa∏ plan zbawienia. Wys∏a∏ Swego Umi-
∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa, by zerwa∏ wi´zy Êmierci i
zadoÊçuczyni∏ za grzechy Êwiata: „Albowiem tak Bóg umi∏o-
wa∏ Êwiat, ˝e Syna swego jednorodzonego da∏, aby ka˝dy, kto
weƒ wierzy, nie zginà∏, ale mia∏ ˝ywot wieczny” (Ew. Jana
3:16). Ta ofiara jest najwy˝szym wyrazem mi∏oÊci, jakà ma dla
nas nasz Ojciec.

Bóg Ojciec
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DojÊcie do poznania Boga Ojca

Jako dzieci Boga mamy z Nim szczególny zwiàzek,
wyró˝niajàcy nas spoÊród wszystkich innych Jego stworzeƒ.
Staraj si´ poznaç swojego Ojca w Niebie. On ci´ kocha i da∏ ci
cennà mo˝liwoÊç zbli˝enia si´ do Niego podczas modlitwy.
On s∏yszy twe modlitwy, ofiarowane w pokorze i szczeroÊci, i
odpowiada na nie.

Mo˝esz równie˝ poznaç swego Ojca, uczàc si´ o Jego
Umi∏owanym Synu i stosujàc ewangeli´ w swoim ˝yciu. Zba-
wiciel naucza∏ Swych uczniów: „GdybyÊcie byli mnie poznali
i Ojca mego byÊcie znali; [...] Kto mnie widzia∏, widzia∏ Ojca”
(Ew. Jana 14:7, 9).

Zbli˝ysz si´ do Ojca Niebieskiego, kiedy b´dziesz stu-
diowaç pisma Êwi´te i s∏owa proroków w dniach ostatnich
oraz kiedy b´dziesz s∏u˝yç. Gdy b´dziesz post´powaç wedle
woli Boga i ˝yç tak, jak On chce, byÊ ˝y∏, staniesz si´ bardziej
podobny do Niego i Jego Syna. A wtedy przygotujesz si´ do
powrotu i ˝ycia w Jego obecnoÊci.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Jana 14:6, 21–24; 17:3; Mosjasz 4:9; NiP 132:22–24;
Zasady Wiary 1:1

Zobacz tak˝e: Boska Trójca; Plan zbawienia; Stworzenie

Chrzest

Ksi´ga Mormona opowiada o grupie ludzi, którzy dowie-
dzieli si´ o ewangelii i zostali ochrzczeni w miejscu zwanym
Mormon. Od chwili swojego chrztu traktowali Mormon jako
pi´kne miejsce, poniewa˝ kiedy tam byli, „dostàpili poznania
swego Odkupiciela” (Mosjasz 18:30). Wzmocnieni Êwiadec-
twami i przymierzami zawartymi podczas chrztu pozostali
wierni Panu, nawet w czasach ci´˝kiej próby (zob. Mosjasz
23–24).

Podobnie jak ludzi z tej opowieÊci z Ksi´gi Mormona ty
tak˝e mo˝esz odczuwaç radoÊç, kiedy wspominasz przymie-
rze chrztu i obietnice Pana wzgl´dem ciebie. W obrz´dzie
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chrztu mo˝esz znaleêç si∏´ i nie jest wa˝ne, czy zosta∏eÊ
ochrzczony niedawno, czy wiele lat temu.

WejÊcie na Êcie˝k´ prowadzàcà do ˝ycia wiecznego

Chrzest to pierwszy obrz´d ewangelii niezb´dny do zba-
wienia (zob. Zasady Wiary 1:4). Poprzez chrzest i konfirma-
cj´, dokonane dzi´ki upowa˝nieniu kap∏aƒskiemu, sta∏eÊ si´
cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich.

Z chwilà chrztu okaza∏eÊ gotowoÊç do naÊladowania
przyk∏adu Zbawiciela. On te˝ zosta∏ ochrzczony, choç by∏ bez
grzechu. Janowi Chrzcicielowi wyjaÊni∏, ˝e potrzebowa∏
chrztu, by „wype∏niç wszelkà sprawiedliwoÊç” (zob. Ew.
Mateusza 3:13–17).

Wszyscy, którzy szukajà ˝ycia wiecznego, muszà naÊla-
dowaç przyk∏ad Zbawiciela i zostaç ochrzczeni oraz przyjàç
dar Ducha Âwi´tego. Prorok Nefi powiedzia∏, ˝e Zbawiciel
pokaza∏ nam „bram´, przez którà [mamy] wejÊç. I bramà,
przez którà [mamy] wejÊç, jest nawrócenie si´ i chrzest w
wodzie, a wtedy nast´puje odpuszczenie [naszych] grze-
chów przez ogieƒ Ducha Âwi´tego. Wtedy [jesteÊmy] na
wàskiej Êcie˝ce, która prowadzi do ˝ycia wiecznego” (2 Nefi
31:17–18). Otrzymamy ˝ycie wieczne, jeÊli wytrwamy do
koƒca, dotrzymujàc naszych przymierzy i przyjmujàc inne
obrz´dy zbawienia.

Chrzest dokonywany na sposób Pana

Zbawiciel objawi∏ Prorokowi Józefowi Smithowi praw-
dziwy sposób chrzczenia, wyjaÊniajàc, ˝e obrz´d musi byç
dokonany przez osob´, majàcà upowa˝nienie kap∏aƒskie i ˝e
musi byç dokonany przez zanurzenie.

„Osoba powo∏ana od Boga i posiadajàca upowa˝nienie od
Jezusa Chrystusa by chrzciç, wejdzie do wody wraz z osobà
poddajàcà si´ obrz´dowi chrztu i powie, nazywajàc t´ osob´
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po imieniu: Otrzymawszy upowa˝nienie od Jezusa Chrystusa,
ja ciebie chrzcz´ w imi´ Ojca, i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen.

Nast´pnie zanurzy t´ osob´ w wodzie, i pomo˝e jej
powstaç z wody” (NiP 20:73–74).

Zanurzenie symbolizuje Êmierç grzesznego ˝ycia chrzczo-
nej osoby i odrodzenie w ˝yciu duchowym, które b´dzie
poÊwi´cone s∏u˝bie Bogu i Jego dzieciom. Jest to równie˝ sym-
bol Êmierci i zmartwychwstania. (Zob. List do Rzymian 6:3–6).

Ma∏e dzieci a chrzest

Z objawieƒ danych w dniach ostatnich wiemy, ˝e ma∏e
dzieci sà odkupione dzi´ki mi∏osierdziu Jezusa Chrystusa.
Pan powiedzia∏: „Nie mogà grzeszyç, bowiem Szatanowi nie
jest dana moc kuszenia ma∏ych dzieci, dopóki nie zacznà byç
odpowiedzialne przede mnà” (zob. NiP 29:46–47). Majà nie
byç chrzczone, a˝ osiàgnà wiek odpowiedzialnoÊci, czyli jak
objawi∏ to Pan — wiek oÊmiu lat (zob. NiP 68:27; Joseph Smith
Translation, Genesis 17:11). Ka˝dy, kto twierdzi, ˝e ma∏e
dzieci potrzebujà chrztu, „zaprzecza mi∏osierdziu Chrystusa i
ma za nic Jego zadoÊçuczynienie i moc Jego odkupienia”
(Moroni 8:20; zob. tak˝e wersety 8–19, 21–24).

Twoje przymierze chrztu

Kiedy zosta∏eÊ ochrzczony, zawar∏eÊ z Bogiem przymie-
rze. Obieca∏eÊ wziàç na siebie imi´ Jezusa Chrystusa, prze-
strzegaç Jego przykazaƒ i s∏u˝yç Mu do koƒca (zob. Mosjasz
18:8–10; NiP 20:37). Za ka˝dym razem, kiedy przyjmujesz
sakrament, odnawiasz to przymierze (zob. NiP 20:77, 79).

Wzi´cie na siebie imienia Jezusa Chrystusa. Kiedy wzià∏eÊ na
siebie imi´ Jezusa Chrystusa, powinieneÊ postrzegaç siebie jako
Jego w∏asnoÊç. Stawiaç Go i Jego prac´ na pierwszym miejscu.
Staraç si´ robiç raczej to, czego On chce, ni˝ to, co chcesz robiç
lub co dyktuje ci Êwiat.

W Ksi´dze Mormona król Beniamin wyjaÊnia, dlaczego
tak wa˝ne jest wzi´cie na siebie imienia Zbawiciela:
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„Pod Jego przewodnictwem stajecie si´ wolni, i nie ma
innego przewodnictwa, poprzez które moglibyÊcie staç si´
wolni. Nie jest dane ˝adne inne imi´, poprzez które nast´puje
zbawienie, pragn´ wi´c, abyÊcie wzi´li na siebie imi´ Chry-
stusa, wszyscy, którzy przystàpiliÊcie do przymierza z
Bogiem, ˝e b´dziecie Mu pos∏uszni do koƒca swego ˝ycia.

I stanie si´, ˝e ktokolwiek to czyni, znajdzie si´ po pra-
wicy Boga, gdy˝ b´dzie zna∏ imi´, którym b´dzie przywo-
∏any, a b´dzie przywo∏any na imi´ Chrystusa.

I stanie si´, ˝e ktokolwiek nie weêmie na siebie imienia
Chrystusa, b´dzie zwany innym imieniem, znajdzie si´ wi´c
po lewicy Boga” (Mosjasz 5:8–10).

Przestrzeganie przykazaƒ. Twoje przymierze chrztu to zobo-
wiàzanie do wejÊcia do królestwa Bo˝ego, oddzielenia si´ od
Êwiata i bycia Êwiadkiem Boga „zawsze [...] we wszystkim, co
czynicie i gdziekolwiek si´ znajdujecie” (Mosjasz 18:9). Bycie
Êwiadkiem Boga obejmuje wszystko, co czynisz i mówisz.
Zawsze staraj si´ pami´taç o przykazaniach Pana i przestrze-
gaç ich. Niech twoje myÊli, j´zyk i uczynki b´dà czyste. Kiedy
korzystasz z rozrywek takich jak filmy, telewizja, Internet,
muzyka, ksià˝ki, czasopisma i gazety, zwa˝aj, czy podnosi ci´
to, co oglàdasz, czego s∏uchasz i co czytasz. Ubieraj si´ skrom-
nie. Wybieraj takich przyjació∏, którzy b´dà ci´ zach´caç do
osiàgania wiecznych celów. Trzymaj si´ z dala od niemoralno-
Êci, pornografii, hazardu, tytoniu, alkoholu i narkotyków.
Bàdê godny wejÊcia do Êwiàtyni.

S∏u˝enie Panu. Nakaz oddzielenia si´ od rzeczy tego
Êwiata nie oznacza, ˝e powinieneÊ izolowaç si´ od innych.
S∏u˝enie Panu stanowi cz´Êç przymierza chrztu, a najlepiej
mo˝esz to robiç, kiedy s∏u˝ysz swoim bliênim. Kiedy prorok
Alma naucza∏ o przymierzu chrztu, powiedzia∏, ˝e powinni-
Êmy „dêwigaç jedni drugich brzemiona, aby ul˝yç jeden dru-
giemu” i „p∏akaç z tymi, którzy p∏aczà, pocieszaç tych, którzy
potrzebujà pocieszenia” (Mosjasz 18:8–9). Bàdê uprzejmy i z
szacunkiem odnoÊ si´ do wszystkich ludzi, naÊladujàc przy-
k∏ad Jezusa Chrystusa.
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Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa chrztu

Kiedy b´dziesz dotrzymywaç przymierza zawartego
podczas chrztu, Pan b´dzie ci´ b∏ogos∏awi∏ za twà wiernoÊç.
Niektóre z b∏ogos∏awieƒstw, jakie otrzymujesz to: sta∏e towa-
rzystwo Ducha Âwi´tego, odpuszczenie twoich grzechów i
przywilej ponownego duchowego narodzenia si´.

Sta∏e towarzystwo Ducha Âwi´tego. Po twoim chrzcie jeden
lub kilku posiadaczy Kap∏aƒstwa Melchizedeka po∏o˝y∏o
swoje r´ce na twojej g∏owie i nada∏o ci dar Ducha Âwi´tego.
Dar ten daje ci prawo do sta∏ego towarzystwa Ducha Âwi´-
tego tak d∏ugo, jak jesteÊ tego godny. Sta∏e towarzystwo
Ducha jest jednym z najwspanialszych b∏ogos∏awieƒstw, jakie
mo˝esz otrzymaç w ˝yciu Êmiertelnym. Duch b´dzie ci´ pro-
wadzi∏ Êcie˝kami prawoÊci i pokoju, doprowadzajàc ci´ do
˝ycia wiecznego.

Odpuszczenie grzechów. Jako ˝e zosta∏eÊ ochrzczony,
mo˝esz otrzymaç odpuszczenie grzechów. Innymi s∏owy,
mo˝esz uzyskaç przebaczenie dzi´ki mi∏osierdziu Zbawiciela,
a wraz z tym b∏ogos∏awieƒstwem mo˝esz ostatecznie uzyskaç
zgod´ na ˝ycie w obecnoÊci Ojca Niebieskiego.

By uzyskaç wybaczenie grzechów, musisz wykazaç si´
wiarà w Jezusa Chrystusa, szczerze odpokutowaç i zawsze
staraç si´ dotrzymywaç przykazaƒ. Prorok Mormon naucza∏:
„Pierwszym owocem nawrócenia jest chrzest, który nast´puje
przez wiar´ dla wype∏nienia przykazaƒ, i wype∏nienie przy-
kazaƒ sprowadza odpuszczenie grzechów” (Moroni 8:25).
„Aby [twoje] grzechy pozosta∏y [ci] odpuszczone”, ciàgle
musisz korzyç si´ przed Bogiem, codziennie wzywaç Go w
swych modlitwach, pozostaç niezachwianym w wierze i s∏u-
˝yç potrzebujàcym (zob. Mosjasz 4:11–12, 26).

Ponowne narodzenie. Poprzez obrz´dy chrztu i konfirmacji
ponownie narodzi∏eÊ si´ do nowego ˝ycia. Zbawiciel powie-
dzia∏ do Nikodema: „JeÊli si´ kto nie narodzi z wody i z
Ducha, nie mo˝e wejÊç do Królestwa Bo˝ego” (Ew. Jana 3:5).
Tak jak noworodek z chwilà narodzenia rozpoczyna nowà
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egzystencj´, tak ty zaczà∏eÊ nowe ̋ ycie wraz z zawarciem przy-
mierza chrztu. Mo˝esz wzrastaç duchowo i stawaç si´ coraz
bardziej podobnym do Zbawiciela, zachowujàc przymierze
chrztu, przyjmujàc sakrament, by odnowiç to przymierze i
odpokutowujàc za swoje grzechy. Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e
kiedy zostajemy ochrzczeni, powinniÊmy „nowe ˝ycie [prowa-
dziç]” (List do Rzymian 6:4).

Wytrwanie do koƒca

Teraz, po chrzcie i otrzymaniu daru Ducha Âwi´tego,
musisz nadal kroczyç w prawoÊci, poniewa˝ te obrz´dy to
zaledwie poczàtek twojej podró˝y powrotnej do Ojca Niebie-
skiego. Prorok 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. Albowiem doszliÊcie dotàd tylko dzi´ki
s∏owu Chrystusa poprzez niezachwianà wiar´ w Niego, ufa-
jàc w pe∏ni zas∏ugom Tego, który ma moc zbawienia.

Potrzebujecie wi´c dà˝yç naprzód majàc nieugi´tà wiar´
w Chrystusa, pe∏nà Êwiat∏a nadziej´ i mi∏oÊç do Boga oraz do
wszystkich ludzi. JeÊli wi´c b´dziecie dà˝yç naprzód, napa-
wajàc si´ s∏owem Chrystusa i wytrwacie do koƒca, tak mówi
Ojciec: B´dziecie mieli ˝ycie wieczne” (2 Nefi 31:19–20).

Dodatkowe êród∏a: Dzieje Apostolskie 2:37–38; 2 Nefi 31:4–13; Alma
7:14–16; 3 Nefi 11:18–41; 27:13–22; NiP 39:5–6, 10; 76:50–53

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Kap∏aƒstwo; Pokuta; Pos∏uszeƒstwo; Sakra-
ment; Wiara

Cudzo∏óstwo (Zobacz: CzystoÊç moralna)

CzeÊç

CzeÊç to g∏´boki szacunek i mi∏oÊç. Kiedy jesteÊmy pe∏ni
czci w stosunku do Boga, szanujemy Go, wyra˝amy Mu
wdzi´cznoÊç i przestrzegamy Jego przykazaƒ.

Cudzo∏óstwo
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PowinieneÊ okazywaç czeÊç tak swoim zachowaniem,
jak i postawà. Pe∏ne czci zachowanie obejmuje modlitw´, stu-
diowanie pism Êwi´tych, poszczenie oraz p∏acenie dziesi´-
ciny i innych ofiar. Obejmuje noszenie skromnej odzie˝y i
u˝ywanie czystego, zdrowego j´zyka. G∏´bia czci przejawia
si´ wyborem muzyki i innej rozrywki, sposobem, w jaki
mówisz o Êwi´tych sprawach oraz tym, jak si´ ubierasz i
zachowujesz, kiedy idziesz do koÊcio∏a czy Êwiàtyni. Okazu-
jesz swà czeÊç Panu, kiedy s∏u˝ysz innym ludziom i gdy trak-
tujesz ich uprzejmie i z szacunkiem.

Kiedy twe ˝ycie b´dzie si´ coraz bardziej wype∏niaç czcià,
zauwa˝ysz cichà przemian´, jaka si´ w nim dokona. Pan obfi-
ciej wyleje na ciebie Swego Ducha. Rzadziej b´dà targaç tobà
konflikty i pomieszanie. B´dziesz móg∏ otrzymaç objawienie,
które pomo˝e ci rozwiàzaç problemy osobiste i rodzinne.

Tak jak czeÊç zbli˝a ci´ do Boga, brak czci wype∏nia cele
przeciwnika. Szatan b´dzie kusi∏ ci´, byÊ podà˝a∏ za tren-
dami tego Êwiata, ku zgie∏kowi, ekscytacji, niezgodzie oraz
rozluênionej moralnoÊci i braku cichej godnoÊci. Podobnie
jak dowódca prowadzàcy inwazj´ wojskowà, b´dzie si´ on
stara∏ zablokowaç kana∏y komunikacji pomi´dzy tobà a
Panem. Wystrzegaj si´ tej taktyki i staraj si´ byç przepe∏-
niony czcià we wszystkim, co robisz.

Dodatkowe êród∏a: III Ks. Moj˝eszowa 26:2; Psalm 89:5–7; List do Hebraj-
czyków 12:28; NiP 59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Zobacz tak˝e: Modlitwa; Objawienie; Oddawanie czci; SkromnoÊç;
Wdzi´cznoÊç; Wiara

CzystoÊç moralna

CzystoÊç moralna to czystoÊç seksualna, stan, który jest
„mi∏y [Bogu]” (Jakub 2:7). Aby byç czystym moralnie, musisz
wykazaç si´ czystoÊcià myÊli, s∏ów i uczynków. Nie mo˝esz
utrzymywaç ˝adnych kontaktów seksualnych przed Êlubem.
Natomiast po zawarciu ma∏˝eƒstwa musisz byç ca∏kowicie
wierny swojemu m´˝owi czy ˝onie.

CzystoÊç moralna
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Fizyczna intymnoÊç pomi´dzy m´˝em a ˝onà jest pi´kna
i Êwi´ta. Jest ustanowiona przez Boga dla tworzenia dzieci i
wyra˝ania mi∏oÊci w ramach ma∏˝eƒstwa.

W dzisiejszym Êwiecie Szatan sprawi∏, i˝ wielu ludzi
uwa˝a, ˝e seksualna intymnoÊç poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim
jest dopuszczalna. Jednak w oczach Boga stanowi ona
powa˝ny grzech. Jest to nadu˝ycie danej nam mocy tworzenia
˝ycia. Prorok Alma naucza∏, ˝e grzechy seksualne sà powa˝-
niejsze ni˝ wszystkie inne poza morderstwem i przeciwsta-
wieniem si´ Duchowi Âwi´temu (zob. Alma 39:3–5).

Czasami ludzie próbujà przekonaç sami siebie, ˝e relacje
seksualne poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim sà mo˝liwe do zaak-
ceptowania, jeÊli zaanga˝owane osoby si´ kochajà. To nie-
prawda. ¸amanie prawa czystoÊci moralnej i zach´canie do
tego innych nie jest wyrazem mi∏oÊci. Ludzie, którzy kochajà
si´, nigdy nie nara˝à szcz´Êcia i bezpieczeƒstwa kochanej
osoby dla tymczasowej, osobistej przyjemnoÊci.

Kiedy ludzie troszczà si´ o siebie wystarczajàco, by
zachowaç prawo czystoÊci moralnej, wzrasta ich mi∏oÊç,
zaufanie i oddanie, czego skutkiem jest wi´ksze szcz´Êcie i
jednoÊç. W przeciwieƒstwie do tego, relacje zbudowane na
niemoralnoÊci seksualnej nie trwajà d∏ugo. Osoby zaanga˝o-
wane w niemoralnoÊç seksualnà cz´sto odczuwajà strach,
poczucie winy i wstyd. Gorycz, zazdroÊç i nienawiÊç w krót-
kim czasie zast´pujà wszelkie pozytywne uczucia, które
wczeÊniej istnia∏y w tym zwiàzku.

Nasz Ojciec Niebieski da∏ nam prawo czystoÊci moralnej
dla naszej ochrony. Pos∏uszeƒstwo temu prawu jest niezb´dne
dla osobistego pokoju i wzmocnienia charakteru oraz szcz´-
Êcia w domu. Kiedy zachowujesz czystoÊç seksualnà, unikasz
duchowego i emocjonalnego uszczerbku, który pojawia si´
zawsze, kiedy dzielisz si´ swà intymnoÊcià z osobà, z którà nie
jesteÊ zwiàzany wi´zami ma∏˝eƒskimi. B´dziesz wra˝liwy na
przewodnictwo, si∏´, pocieszenie i ochron´ Ducha Âwi´tego
oraz wype∏nisz wa˝ne wymagania potrzebne do otrzymania
rekomendacji Êwiàtynnej oraz udzia∏u w obrz´dach Êwiàtyn-
nych.

CzystoÊç moralna

21



Grzechy seksualne

Pan i Jego prorocy pot´piajà niemoralnoÊç seksualnà.
Wszelkie kontakty seksualne poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim
∏amià prawo czystoÊci moralnej i sà niebezpieczne fizycznie i
duchowo dla tych, którzy si´ w nie anga˝ujà.

Dziesi´cioro Przykazaƒ zawiera przykazanie, abyÊmy nie
dopuszczali si´ cudzo∏óstwa, co oznacza zbli˝enia seksualne
pomi´dzy ˝onatym m´˝czyznà a kimÊ innym ni˝ jego ˝ona
lub pomi´dzy zam´˝nà kobietà i kimÊ innym ni˝ jej mà˝ (zob.
II Ks. Moj˝eszowa 20:14). Aposto∏ Pawe∏ powiedzia∏, ˝e „taka
jest bowiem wola Bo˝a”, abyÊmy „si´ powstrzymywali od
wszeteczeƒstwa”, co oznacza zbli˝enie seksualne pomi´dzy
niepoÊlubionymi sobie osobami (I List do Tesaloniczan 4:3).
Prorocy w dniach ostatnich nieustannie i wyraênie wypowia-
dajà si´ przeciwko takim grzechom i przeciwko z∏ym prakty-
kom molestowania seksualnego.

Podobnie jak inne wykroczenia przeciwko prawu czy-
stoÊci moralnej, tak i zachowania homoseksualne sà powa˝-
nym grzechem. Sà one sprzeczne z celem ludzkiej seksualno-
Êci (zob. List do Rzymian 1:24–32). Wypaczajà pe∏ne mi∏oÊci
zwiàzki i uniemo˝liwiajà ludziom otrzymanie b∏ogos∏a-
wieƒstw, które znaleêç mo˝na w ˝yciu rodzinnym, oraz
obrz´dów ewangelii niezb´dnych do zbawienia.

Samo powstrzymywanie si´ od zbli˝enia seksualnego
poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim nie wystarcza w Êwietle Paƒ-
skich norm czystoÊci osobistej. Pan wymaga od Swoich
uczniów wysokich norm moralnych, na które sk∏ada si´ ca∏-
kowita wiernoÊç ma∏˝onkowi tak myÊlà, jak i uczynkiem.
W kazaniu na Górze powiedzia∏ On: „S∏yszeliÊcie, i˝ powie-
dziano: Nie b´dziesz cudzo∏o˝y∏. A Ja wam powiadam, ˝e
ka˝dy kto patrzy na niewiast´ i po˝àda jej, ju˝ pope∏ni∏ z nià
cudzo∏óstwo w sercu swoim” (Ew. Mateusza 5:27–28).
W dniach ostatnich powiedzia∏: „Nie b´dziesz [...] pope∏nia∏
cudzo∏óstwa, [...] ani czyni∏ niczego takiego” (NiP 59:6).
I ponownie podkreÊli∏ zasad´, której naucza∏ w kazaniu na
Górze: „Ten kto spoziera na kobiet´, aby jej po˝àdaç, lub gdy
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któryÊ pope∏ni cudzo∏óstwo w sercu, nie b´dà mieli Ducha,
ale zaprzeczà wierze i l´kaç si´ b´dà” (NiP 63:16). Ostrze˝enie
to tyczy si´ wszystkich ludzi bez wzgl´du na to, czy pozostajà
w zwiàzku ma∏˝eƒskim, czy sà stanu wolnego.

JeÊli pope∏ni∏eÊ grzech seksualny, porozmawiaj ze swoim
biskupem lub prezydentem gminy, aby móg∏ pomóc ci
przejÊç przez proces odpokutowania (zob. „Pokuta”, str.
107–111).

JeÊli zmagasz si´ z pokusami seksualnymi, w∏àczajàc w to
pociàg to tej samej p∏ci, nie poddawaj si´ im. Bàdê pewien, ˝e
mo˝esz uniknàç takich zachowaƒ. Mo˝esz otrzymaç pomoc
od Pana, kiedy b´dziesz modliç si´ o si∏´ i pracowaç nad prze-
zwyci´˝eniem problemu. Podczas gdy to robisz, powinieneÊ
szukaç rady u swojego biskupa lub prezydenta gminy. On ci
pomo˝e.

Zachowywanie prawa czystoÊci moralnej

Bez wzgl´du na to, jak silne mogà si´ zdawaç pokusy,
Pan pomo˝e ci si´ nim oprzeç, jeÊli zdecydujesz, ˝e b´dziesz
Go naÊladowaç. Aposto∏ Pawe∏ oÊwiadczy∏: „Dotàd nie przy-
sz∏o na was pokuszenie, które by przekracza∏o si∏y ludzkie;
lecz Bóg jest wierny i nie dopuÊci, abyÊcie byli kuszeni ponad
si∏y wasze, ale z pokuszeniem da i wyjÊcie, abyÊcie je mogli
znieÊç” (I List do Koryntian 10:13). Poni˝sze rady mogà
pomóc ci w przezwyci´˝eniu cz´stych i ra˝àcych pokus dzi-
siejszego Êwiata.

Teraz zdecyduj, ˝e b´dziesz czysty moralnie. T´ decyzj´
musisz podjàç tylko raz. Podejmij jà teraz, zanim nadejdzie
pokusa i potem pozwól, by umacnia∏a si´, a majàc tak silne
postanowienie, nic jej nie poruszy. Teraz zdecyduj, ˝e nigdy
nie uczynisz niczego poza swym zwiàzkiem ma∏˝eƒskim, by
wzbudziç silne emocje, które mogà byç wyra˝ane jedynie w
jego ramach. Nie rozbudzaj tych emocji, ani w ciele innej
osoby, ani we w∏asnym. Teraz zdecyduj, ˝e b´dziesz ca∏ko-
wicie wierny swojemu ma∏˝onkowi.

CzystoÊç moralna
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Kontroluj swoje myÊli. Grzechu seksualnego nie pope∏nia
si´ w jednej chwili. Niemoralne zachowanie zawsze rozpo-
czyna si´ od nieczystej myÊli. JeÊli pozwalasz na to, by twoje
myÊli zatrzymywa∏y si´ na obscenicznych lub niemoralnych
rzeczach, w∏aÊnie robisz pierwszy krok ku niemoralnoÊci.
Natychmiast uciekaj, jeÊli znajdziesz si´ w sytuacji, która
mo˝e prowadziç do grzechu. Módl si´ o ciàg∏à si∏´ do opie-
rania si´ pokusie i kontrolowania swoich myÊli. Uczyƒ to
cz´Êcià swoich codziennych modlitw.

Trzymaj si´ z dala od pornografii. Nie oglàdaj, nie czytaj, ani
nie s∏uchaj niczego, co przedstawia lub opisuje cia∏o ludzkie
lub akt seksualny w sposób wzbudzajàcy emocje seksualne.
Materia∏y pornograficzne uzale˝niajà i niszczà. Mogà odrzeç
ci´ z szacunku do siebie i poczucia pi´kna ˝ycia. Mogà ci´
zniszczyç i poprowadziç ci´ ku z∏ym myÊlom i obel˝ywemu
zachowaniu.

JeÊli jesteÊ osobà stanu wolnego i spotykasz si´ z kimÊ, traktuj
t´ osob´ z szacunkiem. Nigdy nie traktuj tej osoby jako obiektu
zaspokojenia swej po˝àdliwoÊci. Z uwagà planuj pozytywne
i konstruktywne zaj´cia tak, abyÊcie nie pozostawali sami,
nie majàc ˝adnych planów. Pozostawajcie w bezpiecznych
miejscach, gdzie z ∏atwoÊcià mo˝ecie si´ kontrolowaç. Nie
bierz udzia∏u w rozmowach czy dzia∏aniach, które pobu-
dzajà seksualnoÊç. Nie oddawaj si´ nami´tnym poca∏unkom,
nie k∏adê si´ obok czy na drugiej osobie, nie dotykaj jej
intymnych, Êwi´tych miejsc, bez wzgl´du na to, czy ma ona
ubranie czy te˝ nie. Nie pozwól, by ktoÊ inny robi∏ to z tobà.

JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, bàdê wierny wspó∏ma∏˝onkowi
myÊlà, s∏owem i zachowaniem. Pan powiedzia∏: „Kochaj ˝on´
swojà ca∏ym swym sercem i ∏àcz si´ z nià i nikim innym. A ten,
co spoziera na kobiet´, aby jej po˝àdaç, zaprzeczy wierze, i nie
b´dzie mia∏ Ducha; i je˝eli nie odpokutuje, b´dzie odtràcony”
(NiP 42:22–23). W ˝aden sposób nie flirtuj. Na ile b´dzie to
mo˝liwe, unikaj przebywania sam na sam z osobà przeciwnej
p∏ci. Zadaj sobie pytanie, czy twój wspó∏ma∏˝onek by∏by
zadowolony, gdyby zna∏ twoje s∏owa bàdê uczynki. Pami´taj
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rad´ Aposto∏a Paw∏a: „Od wszelkiego rodzaju z∏a z dala si´
trzymajcie” (I List do Tesaloniczan 5:22). JeÊli b´dziesz unikaç
takich sytuacji, pokusy nie b´dà mia∏y okazji si´ rozwinàç.

Wybaczanie osobie, która odpokutowuje

Najlepszym kursem, jaki mo˝na obraç, jest ca∏kowita czy-
stoÊç moralna. B∏´dem jest pope∏nianie grzechów seksualnych
z myÊlà, ˝e póêniej po prostu si´ za nie odpokutuje. Takie
nastawienie samo w sobie jest grzechem, gdy˝ okazuje brak
szacunku dla Pana i przymierzy, jakie z nim zawar∏eÊ. Jed-
nak˝e, jeÊli pope∏ni∏eÊ grzechy natury seksualnej, Pan ofiaruje
ci wybaczenie, jeÊli odpokutujesz.

Proces pokuty jest trudny, ale mo˝liwy do przejÊcia.
Znowu mo˝esz byç czystym (zob. Ks. Izajasza 1:18). S∏odki
pokój wybaczenia mo˝e zajàç miejsce rozpaczy spowodowa-
nej grzechem. Aby dowiedzieç si´, co musisz zrobiç, by odpo-
kutowaç, zobacz „Pokuta”, str. 107–111.

Kiedy b´dziesz pracowaç nad tym, by byç godnym wej-
Êcia do Êwiàtyni, niech prowadzà ci´ s∏owa Psalmisty:

„Któ˝ mo˝e wstàpiç na gór´ Pana? I kto stanie na jego
Êwi´tym miejscu?

Kto ma czyste d∏onie i niewinne serca” (Psalm 24:3–4).

Dodatkowe êród∏a: II Ks. Moj˝eszowa 20:14; I List do Koryntian 6:18–20;
Alma 38:12; 3 Nefi 12:27–30

Zobacz tak˝e: Ma∏˝eƒstwo; Pornografia

Dar Ducha Âwi´tego (Zobacz: Duch Âwi´ty)

Dary Ducha (Zobacz: Dary duchowe)

Dary duchowe

Dary duchowe to b∏ogos∏awieƒstwa czy zdolnoÊci, które
dane sà mocà Ducha Âwi´tego. Bóg daje przynajmniej jeden
z tych darów ka˝demu wiernemu cz∏onkowi KoÊcio∏a. Kiedy

Dar Ducha Âwi´tego

25



otrzymasz te dary, wzmocnià i pob∏ogos∏awià ci´ indywidu-
alnie oraz pomogà ci s∏u˝yç innym. (Zob. NiP 46:8–12). Pisma
Êwi´te nauczajà o wielu darach Ducha:

• Dar wiedzy, ˝e „Jezus Chrystus jest Synem Boga, i ˝e
by∏ On ukrzy˝owany za grzechy Êwiata” (NiP 46:13).

• Dar zdolnoÊci uwierzenia w s∏owa tych, którzy Êwiad-
czà o Jezusie Chrystusie (zob. NiP 46:14).

• Dar wiedzy o „ró˝nicach w zarzàdzaniu” (NiP 46:15;
zob. tak˝e I List do Koryntian 12:5). Daru tego u˝ywa
si´ w administrowaniu i kierowaniu KoÊcio∏em.

• Dar wiedzy o „[ró˝norodnoÊci] metod dzia∏ania”,
który pomaga nam odró˝niç czy nauka albo wp∏yw
pochodzi od Boga, czy z jakiegoÊ innego êród∏a (NiP
46:16; zob. tak˝e I List do Koryntian 12:6–7).

• Dar „[mowy] màdroÊci” (I List do Koryntian 12:8; NiP
46:17). Nie odnosi si´ to do prawa, które znamy jako
S∏owo MàdroÊci. Raczej jest to dar màdroÊci — zdol-
noÊci do korzystania z wiedzy w prawy sposób.

• Dar „wiedzy” (I List do Koryntian 12:8; NiP 46:18).

• Dar zdolnoÊci do nauczania z mocà Ducha Âwi´tego
(zob. Moroni 10:9–10; zob. tak˝e NiP 46:18).

• Dar wiary (zob. I List do Koryntian 12:9; Moroni 10:11).

• Dar „[wiary], aby byli uzdrowieni” (NiP 46:19).

• Dar „[wiary], by uzdrawiaç” (NiP 46:20; zob. tak˝e
I List do Koryntian 12:9; Moroni 10:11).

• „Dar czynienia cudów” (I List do Koryntian 12:10; NiP
46:21; zob. tak˝e Moroni 10:12).

• Dar prorokowania (zob. I List do Koryntian 12:10;
Moroni 10:13; NiP 46:22). Umi∏owany Jan naucza∏, ˝e
„Êwiadectwem Jezusa jest duch proroctwa” (Objawie-
nie 19:10).

• Dar „objawienia anio∏ów i pos∏aƒców duchowych”
(Moroni 10:14).
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• Dar „rozró˝niania duchów” (I List do Koryntian 12:10;
NiP 46:23).

• Dar mówienia ró˝nymi j´zykami (zob. I List do Koryn-
tian 12:10; Moroni 10:15; NiP 46:24).

• Dar „wyk∏adania j´zyków” (I List do Koryntian 12:10;
NiP 46:25; zob. tak˝e Moroni 10:16).

Wymienione wczeÊniej dary duchowe i inne, znajdujàce
si´ w pismach Êwi´tych, stanowià zaledwie kilka przyk∏adów
z wielu darów Ducha. Pan mo˝e pob∏ogos∏awiç ci´ w inny
sposób, zale˝nie od twej wiernoÊci, twoich potrzeb i potrzeb
osób, którym s∏u˝ysz. Nakaza∏ nam pilnie pracowaç, abyÊmy
mogli otrzymaç dary duchowe:

„Przeto baczcie, aby was nie zwiedziono; i abyÊcie si´ nie
dali zwieÊç starajcie si´ gorliwie o najlepsze dary, pami´tajàc
zawsze, w jakim celu zosta∏y dane;

Bowiem zaprawd´ powiadam wam, dane sà na po˝ytek
tych co mnie kochajà i zachowujà wszystkie moje przykaza-
nia i temu, co stara si´ tak czyniç; aby korzystali z nich
wszyscy, którzy szukajà lub mnie proszà” (NiP 46:8–9; zob.
tak˝e werset 26).

Dodatkowe êród∏a: I List do Koryntian 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25;
NiP 46:27–33; Zasady Wiary 1:7

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Objawienie

Datki (Zobacz: Dziesi´cina; Post i ofiary postne)

Diabe∏ (Zobacz: Szatan)

Diakon (Zobacz: Kap∏aƒstwo; Kap∏aƒstwo Aarona)

D∏ugi

Poprzez Proroka Józefa Smitha Pan powiedzia∏ kiedyÊ do
grupy Âwi´tych: „Oto jest mojà wolà, abyÊcie sp∏acili wszyst-
kie wasze d∏ugi” (NiP 104:78). Od wczesnych dni istnienia
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KoÊcio∏a prorocy Pana nieustannie ostrzegajà nas, abyÊmy
unikali niewoli d∏ugu.

Jednym z najwi´kszych niebezpieczeƒstw popadni´cia w
d∏ugi sà towarzyszàce im odsetki. Niektóre formy kredytu,
takie jak karty kredytowe, majà szczególnie wysokà stop´
oprocentowania. Kiedy popadasz w d∏ugi, okazuje si´, ˝e
odsetki nie znajà litoÊci. Ciàgle si´ kumulujà, bez wzgl´du na
twojà sytuacj´: czy masz prac´, czy jesteÊ bezrobotny, zdrowy
czy chory. Nie zniknà, dopóki nie sp∏acisz d∏ugu. Nie daj si´
zwieÊç ofertom kredytowym, nawet jeÊli wydajà si´ byç atrak-
cyjne, obiecujàc niskà stop´ procentowà czy brak odsetek
przez pewien okres.

Pilnuj swej sytuacji finansowej. Narzuç sobie dyscyplin´,
kiedy b´dziesz robiç zakupy, unikajàc d∏ugów, na ile jest to
mo˝liwe. W wi´kszoÊci przypadków mo˝esz uniknàç d∏u-
gów, dzi´ki màdremu zarzàdzaniu swoimi zasobami. JeÊli
zaciàgnà∏eÊ d∏ug w postaci umiarkowanej sumy na zakup
skromnego domu lub zdobycia wykszta∏cenia, staraj si´ sp∏a-
ciç go tak szybko, jak jest to mo˝liwe i uwolnij si´ od tej nie-
woli. Kiedy sp∏acisz d∏ugi i zgromadzisz pewne oszcz´dnoÊci,
b´dziesz przygotowany na finansowe zawirowania, które
mogà pojawiç si´ na twej drodze. B´dziesz mia∏ schronienie
dla swojej rodziny i pokój w swym sercu.

Dodatkowe êród∏a: Ew. ¸ukasza 16:10–11; NiP 19:35

Domowy wieczór rodzinny

Dom jest najwa˝niejszym z miejsc, gdzie mo˝na uczyç
si´ ewangelii. ˚adna inna organizacja nie mo˝e zajàç miejsca
rodziny. Prorocy w dniach ostatnich nieustannie wzywajà
rodziców, by wychowywali swe dzieci w mi∏oÊci i nauczali je
ewangelii.

W 1915 roku Prezydent Joseph F. Smith i jego doradcy w
Radzie Prezydenta KoÊcio∏a zapoczàtkowali w ca∏ym KoÊciele
dzia∏ania zmierzajàce do wzmocnienia rodziny. Wezwali
rodziców w KoÊciele, aby zbierali si´ razem z dzieçmi raz w

Domowy wieczór rodzinny
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tygodniu podczas „wieczoru domowego”. Rodziny mia∏y
zarezerwowaç czas na wspólnà modlitw´ i Êpiew, czytanie
pism Êwi´tych, wzajemne nauczanie si´ ewangelii i udzia∏ w
zaj´ciach, które mia∏y budowaç jednoÊç w rodzinie.

W 1970 roku Prezydent Joseph Fielding Smith wraz ze
swoimi doradcami w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a przezna-
czy∏ poniedzia∏kowe wieczory na organizowanie domowych
wieczorów rodzinnych. Po wydaniu tego oÊwiadczenia
KoÊció∏ nie organizuje ˝adnych zaj´ç w poniedzia∏kowe wie-
czory po to, by rodziny wspólnie mog∏y sp´dzaç czas.

Prorocy w dniach ostatnich nadal nawo∏ujà cz∏onków
KoÊcio∏a, aby domowym wieczorom rodzinnym nadaç naj-
wy˝szy priorytet. Obiecujà, ˝e nasze oddanie si´ temu pro-
gramowi pomo˝e chroniç nasze rodziny przed z∏em naszych
czasów i przyniesie nam ogromnà radoÊç teraz i przez ca∏à
wiecznoÊç.

Wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni z wieczorów
poniedzia∏kowych uczyniç Êwi´ty czas, zarezerwowany na
domowe wieczory rodzinne. JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na,
odbywaj domowe wieczory rodzinne ze swoim wspó∏ma∏-
˝onkiem. Kiedy pojawià si´ dzieci, w∏àczcie je w domowe
wieczory rodzinne. Przystosujcie ten program do ich potrzeb
i zainteresowaƒ, i pozwólcie im w nim uczestniczyç. Kiedy
wasze dzieci ju˝ dorosnà i wyprowadzà si´, nadal odbywaj-
cie domowe wieczory rodzinne ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem.

JeÊli jesteÊ stanu wolnego, zastanów si´ nad tym, by
poprosiç biskupa lub prezydenta gminy o zorganizowanie
grupy, która wspólnie odbywa∏aby domowe wieczory
rodzinne przy udziale twoim i innych cz∏onków stanu wol-
nego w twoim okr´gu lub gminie. Mo˝e on powo∏aç przy-
wódc´ wieczorów domowych, który b´dzie odpowiedzialny
za zorganizowanie programu i sprawdzanie, czy realizo-
wany jest on regularnie.

Proponowany zarys domowego wieczoru rodzinnego
wyglàda nast´pujàco:

Domowy wieczór rodzinny
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• PieÊƒ na rozpocz´cie

• Modlitwa na rozpocz´cie

• Czytanie pism Êwi´tych

• Lekcja

• Zaj´cie

• PieÊƒ na zakoƒczenie

• Modlitwa na zakoƒczenie

• Pocz´stunek

Kiedy przygotowujesz lekcj´ na domowy wieczór
rodzinny, pami´taj, by oprzeç jà na pismach Êwi´tych, naukach
proroków w dniach ostatnich oraz na osobistych doÊwiadcze-
niach i Êwiadectwie. Ksià˝ka ta mo˝e ci pomóc w wyborze
tematów do nauczania. Poza tym mo˝esz skorzystaç z innych
publikacji koÊcielnych, takich jak: Family Home Evening Resource
Book (numer pozycji 31106), Zasady ewangelii (31110 166),
Przewodnik dla rodziny (31180 166) oraz czasopisma koÊcielne.

Zobacz tak˝e: Rodzina

Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa

Kiedy na zakoƒczenie ziemskiej s∏u˝by Jezus Chrystus
wstàpi∏ do nieba, dwaj anio∏owie powiedzieli Jego Aposto∏om:
„Ten Jezus, który od was zosta∏ wzi´ty w gór´ do nieba, tak
przyjdzie, jak go widzieliÊcie idàcego do nieba” (Dzieje Apo-
stolskie 1:11). Kiedy Zbawiciel przyjdzie ponownie, przyjdzie
w mocy i chwale, by Ziemia sta∏a si´ Jego królestwem. Jego
Drugie PrzyjÊcie b´dzie stanowi∏o poczàtek Milenium.

Drugie PrzyjÊcie b´dzie dla niegodziwych strasznym i
smutnym czasem, ale dla prawych b´dzie dniem pokoju i
triumfu. Pan oÊwiadczy∏:

„Bowiem ci, co sà màdrzy i przyj´li prawd´, i wzi´li
Ducha Âwi´tego za swego przewodnika, i nie dali si´ zwieÊç
— zaprawd´ powiadam wam, ˝e nie zostanà Êci´ci i wrzuceni
w ogieƒ, ale przetrwajà ten dzieƒ.

Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa
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I dostanà ziemi´ w dziedzictwo; i rozmno˝à si´, i wzrosnà
w si∏´, a dzieci ich urosnà bez grzechu do zbawienia.

Bowiem Pan b´dzie poÊród nich i chwa∏a jego b´dzie na
nich, i On b´dzie im królem i prawodawcà” (NiP 45:57–59).

Pan nie objawi∏, kiedy dok∏adnie przyjdzie: „Nikt nie zna
godziny ni dnia, ani anio∏owie w niebie, i nie dowiedzà si´,
dopóki On nie przyjdzie” (NiP 49:7). Jednak˝e objawi∏ Swoim
prorokom wydarzenia i znaki, które b´dà poprzedza∏y Jego
Drugie PrzyjÊcie. PoÊród tych przepowiedzianych wydarzeƒ i
znaków znajdujà si´:

• Odst´pstwo od prawdy ewangelii (zob. Ew. Mateusza
24:9–12; II List do Tesaloniczan 2:1–3).

• Przywrócenie ewangelii wraz z przywróceniem
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa (zob. Dzieje Apostolskie
3:19–21; Objawienie 14:6–7; NiP 45:28; 133:36).

• Przywrócenie kluczy kap∏aƒskich (zob. Ks. Malachia-
sza 3:23–24; NiP 110:11–16).

• Ujawnienie Ksi´gi Mormona (zob. Ks. Izajasza
29:4–18; 3 Nefi 21:1–11).

• G∏oszenie ewangelii na ca∏ym Êwiecie (zob. Ew. Mate-
usza 24:14).

• Czas niegodziwoÊci, wojen i zam´tu (zob. Ew. Mate-
usza 24:6–7; II List do Tymoteusza 3:1–7; NiP 29:17;
45:26–33; 88:91).

• Znaki na niebie i ziemi (zob. Ks. Joela 2:30–31; Ew.
Mateusza 24:29–30; NiP 29:14–16; 45:39–42; 49:23;
88:87–90).

Nie zamartwiaj si´ dok∏adnym czasem Drugiego Przyj-
Êcia Zbawiciela, natomiast ˝yj tak, abyÊ by∏ przygotowany na
Jego przyjÊcie bez wzgl´du na to, kiedy ono nastàpi. Kiedy
widzisz katastrofy tych dni ostatnich, pami´taj, ˝e osoby
prawe nie muszà baç si´ Drugiego PrzyjÊcia ani znaków,
które b´dà je poprzedza∏y. S∏owa Zbawiciela skierowane do

Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa
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Jego Aposto∏ów odnoszà si´ te˝ do ciebie: „Nie smuçcie si´,
bowiem gdy wszystko to si´ stanie, mo˝ecie wiedzieç, ˝e
spe∏nione b´dà obietnice, które wam dano” (NiP 45:35).

Dodatkowe êród∏a: Ew. ¸ukasza 21:34–36; II List Piotra 3:10–14; NiP
133:42–52; Józef Smith—Mateusz

Zobacz tak˝e: Milenium; Plan zbawienia; Znaki

Duch

JesteÊ duchowym dzieckiem Ojca Niebieskiego i istnia∏eÊ
jako duch, zanim narodzi∏eÊ si´ na Ziemi. Podczas swojego
˝ycia na Ziemi twój duch zamieszkuje twoje cia∏o fizyczne,
które jest zrodzone ze Êmiertelnych rodziców.

Z pism Êwi´tych dowiadujemy si´ o naturze duchów.
Dowiadujemy si´, ˝e „wszystek duch jest materià, lecz jest
lepszy, czyli czystszy, i daje si´ rozpoznaç jedynie czystszym
oczom” (NiP 131:7). Czytamy, ˝e „duch cz∏owieka [jest] na
podobizn´ jego osoby, jako te˝ duch zwierza i wszelkiego
innego stworzenia, które Bóg uczyni∏” (NiP 77:2; zob. tak˝e
Eter 3:7–16).

Pisma Êwi´te uczà te˝, ˝e w chwili Êmierci fizycznej duch
nie umiera. Oddziela si´ od cia∏a i ˝yje w poÊmiertnym Êwie-
cie duchowym. W chwili zmartwychwstania duch zjednoczy
si´ z cia∏em „nierozerwalnie [...] tworzàc w ten sposób jed-
noÊç duchowà i nieÊmiertelnà” (Alma 14:45).

Dodatkowe êród∏a: List do Rzymian 8:16–17; 2 Nefi 9:10–13; NiP 93:29, 33

Zobacz tak˝e: Dusza; Plan zbawienia; Zmartwychwstanie

Duchowa Êmierç (Zobacz: Âmierç duchowa)

Duch Pana (Zobacz: Duch Âwi´ty; Âwiat∏o Chrystusa)

Duch Prawdy (Zobacz: Duch Âwi´ty)

Duch
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Duch Âwi´ty

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). Cz´sto mówi si´ o Nim jako o Duchu, Duchu Âwi´-
tym, Duchu Bo˝ym, Duchu Pana czy Pocieszycielu.

Rola Ducha Âwi´tego

Duch Âwi´ty wspó∏dzia∏a w doskona∏y sposób z Ojcem
Niebieskim i Jezusem Chrystusem, wype∏niajàc kilka ról, które
pomagajà ci ˝yç w prawy sposób i otrzymywaç b∏ogos∏awieƒ-
stwa ewangelii.

„Âwiadczy o Ojcu i Synu” (2 Nefi 31:18) oraz objawia i
naucza „o prawdzie wszystkiego” (Moroni 10:5). Mo˝esz
otrzymaç pewne Êwiadectwo o Ojcu Niebieskim i Jezusie
Chrystusie jedynie dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego. Sposób, w
jaki porozumiewa si´ z twoim duchem, niesie ze sobà wi´k-
szà pewnoÊç ni˝ jakakolwiek komunikacja, jakà nawiàzujesz
dzi´ki swym naturalnym zmys∏om.

Kiedy b´dziesz staraç si´ pozostaç na Êcie˝ce, która pro-
wadzi do ˝ycia wiecznego, Duch Âwi´ty „[wyjawi ci]
wszystko, co [masz] czyniç” (zob. 2 Nefi 32:1–5). Mo˝e pomóc
ci w podj´ciu decyzji i ochroni ci´ przed fizycznym i ducho-
wym niebezpieczeƒstwem.

Dzi´ki Niemu mo˝esz otrzymaç dary Ducha, które przy-
niosà korzyÊç tobie i tym, których kochasz i którym s∏u˝ysz
(zob. NiP 46:9-11).

Jest On Pocieszycielem (Ew. Jana 14:26). Podobnie jak
kojàcy g∏os kochajàcego rodzica mo˝e uspokoiç p∏aczàce
dziecko, tak podszepty Ducha mogà uciszyç twój strach, ukoiç
n´kajàce troski ˝ycia i pocieszyç ci´, gdy si´ smucisz. Duch
Âwi´ty mo˝e „[nape∏niç] serce nadziejà i doskona∏à mi∏oÊcià”
oraz „[nauczaç] pokojowych spraw królestwa” (Moroni 8:26;
NiP 36:2).

Duch Âwi´ty
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Dzi´ki Jego mocy jesteÊ uÊwi´cony, kiedy dokonujesz
pokuty, przyjmujesz obrz´dy chrztu i konfirmacji oraz pozo-
stajesz wierny swoim przymierzom (zob. Mosjasz 5:1–6;
3 Nefi 27:20; Moj˝esz 6:64–68).

Jest On Âwi´tym Duchem Obietnicy (zob. List do Efezjan
1:13; NiP 132:7, 18–19, 26). Dzi´ki Swym zdolnoÊciom potwier-
dza, ˝e obrz´dy kap∏aƒskie, jakie otrzymujesz i przymierza,
jakie zawierasz, sà przyjmowane przez Boga. To potwierdze-
nie zale˝y od twej sta∏ej wiernoÊci.

Dar Ducha Âwi´tego

Wszyscy szczerzy poszukiwacze prawdy mogà odczuç
wp∏yw Ducha Âwi´tego, prowadzàcy ich do Jezusa Chrystusa
i Jego ewangelii. Jednak˝e pe∏nia b∏ogos∏awieƒstw, udziela-
nych poprzez Ducha Âwi´tego, dost´pna jest jedynie tym,
którzy otrzymali dar Ducha Âwi´tego i pozostajà godni.

Kiedy zosta∏eÊ ochrzczony w KoÊciele Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, jeden lub kilku posiadaczy
Kap∏aƒstwa Melchizedeka po∏o˝y∏o r´ce na twej g∏owie i w
Êwi´tym obrz´dzie kap∏aƒskim konfirmowa∏o ci´ na cz∏onka
KoÊcio∏a. Cz´Êcià tego obrz´du, zwanego konfirmacjà, by∏o
nadanie ci daru Ducha Âwi´tego.

Dar Ducha Âwi´tego ró˝ni si´ od wp∏ywu Ducha Âwi´-
tego. Przed swoim chrztem mog∏eÊ od czasu do czasu odczu-
waç wp∏yw Ducha Âwi´tego i dzi´ki temu wp∏ywowi mog∏eÊ
otrzymaç Êwiadectwo o prawdzie. Teraz, gdy masz ju˝ dar
Ducha Âwi´tego, masz prawo do sta∏ego towarzystwa jed-
nego cz∏onka Boskiej Trójcy, pod warunkiem, ˝e przestrze-
gasz przykazaƒ.

Pe∏na radoÊç p∏ynàca z posiadania daru Ducha Âwi´tego
polega na otrzymywaniu objawieƒ i pocieszenia, s∏u˝eniu
innym i b∏ogos∏awieniu ich dzi´ki darom duchowym oraz na
oczyszczeniu z grzechu i kwalifikowaniu si´ do wyniesienia
w królestwie celestialnym. B∏ogos∏awieƒstwa te uzale˝nione
sà od tego, czy jesteÊ godny ich otrzymania. Pojawiajà si´ one
stopniowo, gdy jesteÊ na nie gotowy. Kiedy twe ˝ycie b´dzie
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harmonizowaç z wolà Boga, z czasem b´dziesz otrzymywaç
Ducha Âwi´tego w wi´kszej mierze. Prorok Józef Smith
oÊwiadczy∏, ˝e tajemnice królestwa Bo˝ego „mogà byç tylko
oglàdane i pojmowane mocà Ducha Âwi´tego, którà Bóg
zsy∏a, na tych, którzy Go kochajà, i oczyszczajà si´ przed
Nim” (zob. NiP 76:114–116).

Pami´taj, ˝e „Duch Pana [...] nie pozostaje [...] w zbez-
czeszczonych Êwiàtyniach” (Helaman 4:24). Choç otrzyma∏eÊ
dar Ducha Âwi´tego, Duch b´dzie mieszka∏ z tobà jedynie
wówczas, gdy b´dziesz przestrzega∏ przykazaƒ. Wycofa si´,
jeÊli obrazisz Go profanacjà, nieczystoÊcià, niepos∏uszeƒ-
stwem, buntem czy innym grzechem. Bàdê czysty. Wype∏niaj
swe ˝ycie dobrocià, abyÊ móg∏ byç godny sta∏ego towarzy-
stwa Ducha Âwi´tego.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 3:11; Ew. Jana 15:26; 16:13; Dzieje
Apostolskie 2:38; 8:12–17; 19:1–6; I List do Koryntian 2:9–14; 12:3; List do
Galacjan 5:22–23; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 31:17; NiP 8:2–3; 39:20–24;
68:25–28; 121:46; Zasady Wiary 1:4

Zobacz tak˝e: Boska Trójca; Chrzest; Dary duchowe; Na∏o˝enie ràk;
Objawienie

Dusza

W pismach Êwi´tych termin dusza u˝ywany jest w dwóch
znaczeniach. Po pierwsze, duch, który jest po∏àczony z cia∏em
fizycznym, czy to w ˝yciu Êmiertelnym, czy po zmartwych-
wstaniu, zwany jest duszà (zob. NiP 88:15–16). Po drugie,
nasze duchy czasami zwane sà duszami (zob. Alma 40:15–18;
Abraham 3:23)

Zobacz tak˝e: Duch; Plan zbawienia; Zmartwychwstanie

Dziesi´cina

Jednym z b∏ogos∏awieƒstw cz∏onkostwa w KoÊciele
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest przywilej
p∏acenia dziesi´ciny. ˚yjàc zgodnie z prawem dziesi´ciny,
przyczyniasz si´ do budowania królestwa Bo˝ego na Ziemi.

Dusza
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Definicja i cel dziesi´ciny

Aby p∏aciç pe∏nà dziesi´cin´, oddajesz Panu poprzez Jego
KoÊció∏ jednà dziesiàtà swoich przychodów. Przekazujesz
swà dziesi´cin´ cz∏onkowi swojej rady biskupiej czy prezy-
dium gminy.

Lokalni przywódcy przekazujà fundusze z dziesi´ciny
bezpoÊrednio do siedziby g∏ównej KoÊcio∏a, gdzie rada okreÊla,
w jaki sposób wykorzystaç te Êwi´te zasoby. Rada ta sk∏ada si´
z Rady Prezydenta KoÊcio∏a, Kworum Dwunastu Aposto∏ów
oraz Przewodniczàcej Rady Biskupiej. Dzia∏ajàc zgodnie z
objawieniem, jej cz∏onkowie podejmujà decyzje zgodnie ze
wskazówkami Pana. (Zob. NiP 120:1).

Fundusze dziesi´ciny sà zawsze wykorzystywane dla
celów Pana: by budowaç i utrzymywaç Êwiàtynie i domy spo-
tkaƒ, by pomagaç w finansowaniu pracy misjonarskiej oraz
prowadziç prac´ KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie.

B∏ogos∏awieƒstwa p∏acenia pe∏nej dziesi´ciny

Prawo dziesi´ciny wymaga poÊwi´cenia, ale twoje pos∏u-
szeƒstwo temu prawu przynosi b∏ogos∏awieƒstwa, które sà o
wiele wspanialsze ni˝ wszystko, co oddajesz. Prorok Mala-
chiasz naucza∏:

„PrzynieÊcie ca∏à dziesi´cin´ do spichlerza, aby by∏ zapas
w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na prób´! —
mówi Pan Zast´pów — czy wam nie otworz´ okien niebie-
skich i nie wylej´ na was b∏ogos∏awieƒstwa ponad miar´”
(Ks. Malachiasza 3:10).

B∏ogos∏awieƒstwa sp∏ywajà na wszystkich, którzy p∏acà
pe∏ne dziesi´ç procent swoich dochodów, nawet jeÊli suma
jest niewielka. Kiedy b´dziesz pos∏uszny temu prawu, Pan
pob∏ogos∏awi ci´ tak duchowo, jak i doczeÊnie.

Zobowiàzanie si´ do p∏acenia dziesi´ciny

JeÊli dotàd nie wdro˝y∏eÊ zwyczaju konsekwentnego
p∏acenia dziesi´ciny, mo˝esz mieç trudnoÊci z uwierzeniem,
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˝e mo˝esz sobie pozwoliç na oddanie jednej dziesiàtej swo-
jego dochodu. Jednak˝e ci, którzy wiernie p∏acà dziesi´cin´,
dowiadujà si´, ˝e nie mogà pozwoliç sobie na niezap∏acenie
dziesi´ciny. W bardzo dos∏owny i wspania∏y sposób okna nie-
bios otwierajà si´ i wylewane sà na nich b∏ogos∏awieƒstwa.

Pami´taj, ˝e p∏acenie dziesi´ciny jest nie tyle kwestià pie-
ni´dzy, ile kwestià wiary. Zaufaj Panu. Da∏ On to przykazanie
dla naszej korzyÊci i z∏o˝y∏ towarzyszàcà mu obietnic´. Szu-
kaj si∏y w wierze Nefiego, który powiedzia∏: „Bàdêmy wierni
wype∏niajàc przykazanie Pana, gdy˝ jest On pot´˝niejszy ani-
˝eli ca∏y Êwiat” (1 Nefi 4:1).

Zobacz tak˝e: Post i ofiary postne

Dziesi´cioro Przykazaƒ

Dziesi´cioro Przykazaƒ to wieczne zasady ewangelii, które
sà niezb´dne dla naszego wyniesienia. Pan objawi∏ je Moj˝e-
szowi w czasach staro˝ytnych (zob. II Ks. Moj˝eszowà 20:1–17)
i powtórzy∏ je w objawieniach w dniach ostatnich (zob. NiP
42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Dziesi´cioro Przykazaƒ to zasad-
nicza cz´Êç ewangelii. Pos∏uszeƒstwo tym przykazaniom toruje
drog´ pos∏uszeƒstwu wobec innych zasad ewangelii.

Poni˝szy przeglàd Dziesi´ciorga Przykazaƒ zawiera
krótkie wyjaÊnienie dotyczàce tego, w jaki sposób przykaza-
nia te odnoszà si´ do wspó∏czesnego ˝ycia.

1. „Nie b´dziesz mia∏ innych bogów obok mnie” (II Ks.
Moj˝eszowa 20:3). PowinniÊmy robiç „wszystko jedy-
nie dla chwa∏y Bo˝ej” (NiP 82:19). PowinniÊmy kochaç
Pana i s∏u˝yç Mu ca∏ym naszym sercem, mocà, umy-
s∏em i si∏à (zob. V Ks. Moj˝eszowa 6:5; NiP 59:5).

2. „Nie czyƒ sobie podobizny rzeêbionej czegokolwiek”
(II Ks. Moj˝eszowa 20:4). W przykazaniu tym Pan pot´-
pia oddawanie czci bo˝kom. Ba∏wochwalstwo mo˝e
przyjàç ró˝ne formy. Niektórzy ludzie wprawdzie nie
k∏aniajà si´ rzeêbom czy podobiznom, ale zast´pujà
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˝ywego Boga innymi bo˝kami, takimi jak pieniàdze,
maj´tnoÊci, idee czy presti˝. W ich ˝yciu „skarb jest ich
bogiem” — bogiem, który „przepadnie razem z nimi”
(2 Nefi 9:30).

3. „Nie nadu˝ywaj imienia Pana, Boga twojego” (II Ks.
Moj˝eszowa 20:7). Aby poznaç wyjaÊnienie tego przy-
kazania, zobacz has∏o „Bluênierstwo”, str. 9.

4. „Pami´taj o dniu sabatu, aby go Êwi´ciç” (II Ks. Moj˝e-
szowa 20:8). Aby poznaç wyjaÊnienie tego przykaza-
nia, zobacz has∏o „Sabat”, str. 142–143.

5. „Czcij ojca swego i matk´ swojà” (II Ks. Moj˝eszowa
20:12). Przykazanie to pozostaje wià˝àce, nawet wtedy,
gdy jesteÊmy doroÊli. Zawsze powinniÊmy szanowaç
naszych rodziców.

6. „Nie zabijaj” (II Ks. Moj˝eszowa 20:13). Aby zrozumieç,
jak to przykazanie odnosi si´ do tych, którzy muszà iÊç
na wojn´, zobacz has∏o „Wojna”, str. 177–178.

7. „Nie cudzo∏ó˝” (II Ks. Moj˝eszowa 20:14). W póêniej-
szym objawieniu Pan zakaza∏ nie tylko cudzo∏óstwa, ale
i powiedzia∏, ˝e nie mo˝na „[czyniç] niczego takiego”
(NiP 59:6). NiewiernoÊç, homoseksualizm i inne grze-
chy seksualne sà pogwa∏ceniem siódmego przykazania.
Dodatkowe wyjaÊnienie znajduje si´ pod has∏em
„CzystoÊç moralna”, str. 20–25.

8. „Nie kradnij” (II Ks. Moj˝eszowa 20:15). Kradzie˝ to
forma nieuczciwoÊci. Aby zapoznaç si´ z wyjaÊnie-
niem, czym jest uczciwoÊç, zobacz str. 168–169.

9. „Nie mów fa∏szywego Êwiadectwa przeciw bliêniemu
swemu” (II Ks. Moj˝eszowa 20:16). Sk∏adanie fa∏szy-
wego Êwiadectwa jest innà formà nieuczciwoÊci. Aby
zapoznaç si´ z wyjaÊnieniem, czym jest uczciwoÊç,
zobacz str. 168–169.

10. „Nie po˝àdaj” (II Ks. Moj˝eszowa 20:17). Po˝àdanie
czy zazdroszczenie czegoÊ, co nale˝y do innej osoby,
niszczy dusz´. Mo˝e trawiç nasze myÊli i n´kaç nas
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trwa∏ym poczuciem nieszcz´Êcia i niezadowolenia.
Cz´sto prowadzi do innych grzechów i do d∏ugów
finansowych.

Choç wi´kszoÊç z Dziesi´ciorga Przykazaƒ mówi o rze-
czach, których nie powinniÊmy robiç, mówià te˝ o tym, co
powinniÊmy robiç. Zbawiciel streÊci∏ Dziesi´cioro Przykazaƒ w
postaci dwóch zasad: kochaç Pana i kochaç bliêniego:

„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 22:37–39).

Dodatkowe êród∏a: Mosjasz 12:33–36; 13:11–24

Zobacz tak˝e: Bluênierstwo; CzeÊç; CzystoÊç moralna; Oddawanie czci;
Pos∏uszeƒstwo; Sabat; UczciwoÊç; Wojna; Wolna wola

Edukacja

Pan nakaza∏: „Szukajcie wiedzy, przez nauk´ jak i przez
wiar´” (NiP 88:118). Poradzi∏ nam, abyÊmy uczyli si´ ewan-
gelii i zdobywali wiedz´ „o rzeczach tak w niebie jak i na
ziemi, i pod ziemià; rzeczach, co by∏y, co sà, rzeczach, co
muszà wkrótce nastaç; rzeczach co sà w domu, rzeczach co sà
poza domem; wojnach i zmartwieniach narodów; i sàdach co
sà na làdzie; i wiedzy tak˝e o krajach i królestwach — [aby-
Êmy] byli przygotowani we wszystkim” (NiP 88:78–80).

Nauka szkolna i szkolenie zawodowe

Zawsze powinieneÊ pracowaç nad kszta∏ceniem swojego
umys∏u i szkoleniem swych ràk, aby odnieÊç sukces w wybra-
nej dziedzinie. Wykorzystuj swe wykszta∏cenie, aby dzia∏aç
ku dobru. Kiedy b´dziesz tak czyniç, b´dziesz postrzegany
jako osoba uczciwa. B´dziesz przygotowany na przysz∏e
mo˝liwoÊci i b´dziesz wspania∏ym atutem swojej rodziny,
KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa.
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Poszukaj najlepszej dost´pnej mo˝liwoÊci pobierania
nauki. Mogà to byç: licea, uniwersytety, szko∏y zawodowe,
kursy korespondencyjne, szko∏y spo∏eczne czy szkolenia pry-
watne.

Seminarium i Instytut

Na ca∏ym Êwiecie Âwi´ci w Dniach Ostatnich w wieku od
14 do 18 lat uczestniczà w zaj´ciach seminarium, które odby-
wajà si´ w dni robocze i opierajà si´ na naukach z pism Êwi´-
tych. Instytuty religii to kursy odbywajàce si´ w dni robocze,
które omawiajà rozmaite tematy ewangelii i sà przeznaczone
dla Âwi´tych w Dniach Ostatnich w wieku od 18 do 30 lat.

Programy te zapewniajà duchowy i towarzyski klimat w
miejscu, gdzie studenci mogà przebywaç ze sobà w czasie,
kiedy uczà si´ czegoÊ wi´cej na temat ewangelii.

Chcàc uzyskaç informacje na temat seminarium i insty-
tutu, skontaktuj si´ z lokalnym przywódcà kap∏aƒskim.

Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie

Przez ca∏e ˝ycie wykorzystuj wszelkie mo˝liwoÊci zdo-
bywania wykszta∏cenia. To pomo˝e ci uaktualniaç wiedz´
zawodowà, podnosiç swe umiej´tnoÊci i rozwijaç zaintereso-
wania. W naszym szybko zmieniajàcym si´ Êwiecie musisz
znaleêç czas, by zdobyç wykszta∏cenie potrzebne w czasach
obecnych jak i w przysz∏oÊci.

Oprócz dalszego zdobywania formalnego wykszta∏cenia
mo˝esz uczyç si´ poprzez czytanie, branie udzia∏u w warto-
Êciowych wydarzeniach kulturalnych, odwiedzanie muzeów i
miejsc historycznych oraz obserwowanie otaczajàcego Êwiata.

Dodatkowe êród∏a: PrzypowieÊci Salomona 1:5; NiP 130:18–19

Ewangelia

Ewangelia to plan szcz´Êcia Ojca Niebieskiego. Nadrz´dnà
doktrynà ewangelii jest ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa.
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Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Podstawowymi zasadami
i obrz´dami Ewangelii sà: Wiara w Pana Jezusa Chrystusa;
Odpokutowanie; Chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia
grzechów; Na∏o˝enie ràk dla otrzymania daru Ducha Âwi´-
tego” (Zasady Wiary 1:4) Ewangelia w swej pe∏ni obejmuje
wszystkie doktryny, zasady, prawa, obrz´dy i przymierza,
konieczne do tego, byÊmy byli wyniesieni w królestwie cele-
stialnym. Zbawiciel obieca∏, ˝e jeÊli wytrwamy do koƒca, ˝yjàc
wiernie wed∏ug ewangelii, sprawi On, ˝e b´dziemy bez winy
przed Ojcem podczas Sàdu Ostatecznego (zob. 3 Nefi 27:16).

Pe∏nia ewangelii by∏a g∏oszona we wszystkich wiekach,
kiedy dzieci Boga by∏y przygotowane na to, by jà otrzymaç.
W dniach ostatnich czyli w dyspensacji pe∏ni czasów, ewan-
gelia zosta∏a przywrócona poprzez Proroka Józefa Smitha.

Dodatkowe êród∏a: List do Rzymian 1:16–17; 3 Nefi 27:13–22; NiP 11:24;
39:5–6

Zobacz tak˝e: Chrzest; Duch Âwi´ty; Jezus Chrystus; Plan zbawienia;
Pokuta; Przywrócenie ewangelii; Wiara; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chry-
stusa

Goràce napoje (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

Grzech

Kiedy umyÊlnie ∏amiemy przykazania Bo˝e, pope∏niamy
grzech. Pope∏niamy te˝ grzech, kiedy nie post´pujemy w
prawy sposób pomimo tego, ˝e znamy prawd´ (zob. List
Jakuba 4:17).

Pan powiedzia∏, ˝e „nie [mo˝e] patrzeç na grzech nawet
z najmniejszym pob∏a˝aniem” (NiP 1:31). Wynikiem grzechu
jest wycofanie si´ Ducha Âwi´tego, a w przysz∏oÊci niemo˝-
noÊç zamieszkania w obecnoÊci naszego Ojca Niebieskiego,
poniewa˝ „˝aden nieczysty cz∏owiek nie mo˝e przebywaç z
Bogiem” (1 Nefi 10:21).

Ka˝dy z nas z∏ama∏ przykazania czy nie post´powa∏
zgodnie ze swà wiedzà o prawdzie. Aposto∏ Jan naucza∏: „JeÊli
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mówimy, ˝e grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i
prawdy w nas nie ma. JeÊli wyznajemy grzechy swoje, wierny
jest [Jezus Chrystus] i sprawiedliwy i odpuÊci nam grzechy, i
oczyÊci nas od wszelkiej nieprawoÊci” (I List Jana 1:8–9).
Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa mo˝emy odpoku-
towaç i uzyskaç wybaczenie wszystkich naszych grzechów.

Dodatkowe êród∏a: List do Rzymian 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37;
Helaman 5:10–11; NiP 82:1–3; 88:34–35

Zobacz tak˝e: Mi∏osierdzie; Pokusy; Pokuta; Pos∏uszeƒstwo; Sprawiedli-
woÊç; Âmierç duchowa; Wybaczenie; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

Grzech pierworodny

Z powodu Upadku Adama i Ewy wszyscy ludzie ˝yjà
w upad∏ym stanie, oddzieleni od Boga i podlegajà Êmierci
fizycznej. Jednak˝e nie jesteÊmy pot´pieni tym, co niektórzy
nazywajà „grzechem pierworodnym”. Mówiàc innymi s∏owy,
nie jesteÊmy odpowiedzialni za grzech Adama w Ogrodzie
Eden. Prorok Józef Smith powiedzia∏: „Wierzymy, ˝e ludzie
zostanà ukarani za swe w∏asne grzechy, a nie za grzech pier-
worodny Adama” (Zasady Wiary 1:2)

Poprzez ZadoÊçuczynienie Zbawiciel zap∏aci∏ za grzech
pope∏niony w Ogrodzie Eden (zob. Moj˝esz 6:53). Da∏ nam
pewnoÊç zmartwychwstania i obietnic´ powrotu do obecno-
Êci naszego Ojca Niebieskiego na zawsze, pod warunkiem,
˝e b´dziemy wierni.

Zobacz tak˝e: Upadek

Hazard

KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich
jest przeciwny hazardowi, w∏àczajàc w to loterie paƒstwowe.

Hazard powodowany jest pragnieniem otrzymania cze-
goÊ za nic. Pragnienie takie jest niszczàce dla ducha. Prowadzi
ono do odstàpienia od nauk Zbawiciela mówiàcych o mi∏oÊci
i s∏u˝bie i wiedzie ku egoizmowi charakterystycznemu dla

Grzech pierworodny

42



przeciwnika. Podwa˝a wartoÊç pracy i oszcz´dnoÊci oraz
dewaluuje pragnienie wk∏adania uczciwego wysi∏ku we
wszystko, co robimy.

Osoby, które oddajà si´ hazardowi, wkrótce odkryjà
oszustwo kryjàce si´ w stwierdzeniu, ˝e mogà daç niewiele
lub nic, a otrzymaç w zamian coÊ, co ma wartoÊç. Okazuje si´,
˝e k∏adà na szali du˝e sumy pieni´dzy, w∏asne domy oraz
szacunek cz∏onków rodziny i przyjació∏. Oszukani i uzale˝-
nieni cz´sto ryzykujà fundusze, które powinni przeznaczyç
na inne cele, takie jak zaspokojenie podstawowych potrzeb
swoich rodzin. HazardziÊci cz´sto sà tak zniewoleni i tak zde-
sperowani, by sp∏aciç d∏ugi wynikajàce z hazardu, ˝e zaczy-
najà kraÊç, rezygnujàc z dobrego imienia.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a zach´ca nas, abyÊmy po∏àczyli
si∏y z tymi, którzy sprzeciwiajà si´ legalizacji i sponsorowa-
niu przez paƒstwo jakiejkolwiek formy hazardu w naszych
spo∏ecznoÊciach.

Zobacz tak˝e: Pokusy

Herbata (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

Homoseksualizm (Zobacz: CzystoÊç moralna)

JednoÊç

Tu˝ przed tym, jak Zbawiciel dokona∏ ZadoÊçuczynienia,
modli∏ si´ za Swych uczniów, których wys∏a∏ w Êwiat, by
nauczali ewangelii. Modli∏ si´ te˝ za tych, którzy uwierzà w
Niego ze wzgl´du na s∏owa Jego uczniów. Prosi∏ o jednoÊç:
„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie,
aby i oni w nas jedno byli, aby Êwiat uwierzy∏, ˝e Ty mnie
pos∏a∏eÊ” (Ew. Jana 17:21).

Z tej modlitwy dowiadujemy si´, jak ewangelia jednoczy
nas z Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem oraz ze sobà
nawzajem. Kiedy ˝yjemy zgodnie z ewangelià, przyjmujàc
obrz´dy niezb´dne do zbawienia i dochowujàc naszych
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przymierzy, zmienia si´ nasza natura. ZadoÊçuczynienie
Zbawiciela uÊwi´ca nas i mo˝emy ˝yç w jednoÊci, radujàc si´
pokojem w tym ˝yciu i przygotowujàc si´ do zamieszkania
na zawsze z Ojcem i Jego Synem.

Pan powiedzia∏: „Je˝eli nie jesteÊcie jednym, nie jesteÊcie
moi” (NiP 38:27). Mo˝esz poszukiwaç jednoÊci i zach´caç do
niej swojà rodzin´ i cz∏onków KoÊcio∏a. JeÊli jesteÊ
˝onaty/zam´˝na, ty i twój ma∏˝onek mo˝ecie byç jednoÊcià w
celu i dzia∏aniu. Mo˝esz sprawiç, ˝e wasze wyjàtkowe cechy
b´dà si´ wzajemnie uzupe∏nia∏y, kiedy b´dziecie stawiaç czo∏a
wyzwaniom i wzrastaç w mi∏oÊci i zrozumieniu. Mo˝esz
odczuwaç jednoÊç z innymi cz∏onkami rodziny i cz∏onkami
KoÊcio∏a, gdy razem s∏u˝ycie, nauczacie si´ nawzajem i doda-
jecie sobie nawzajem otuchy. Mo˝esz staç si´ jednym z Prezy-
dentem KoÊcio∏a i innymi przywódcami koÊcielnymi, kiedy
studiujesz ich s∏owa i post´pujesz wedle ich wskazówek.

Wraz ze wzrostem KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie wszyscy
Âwi´ci w Dniach Ostatnich mogà byç zjednoczeni. Mo˝emy
byç „jednego serca mi∏ujàc si´ wzajemnie” (Mosjasz 18:21).
Doceniamy ró˝nice kulturowe i osobowoÊciowe, ale te˝ sta-
ramy si´ o „jednoÊç wiary”, która rodzi si´, gdy naÊladujemy
natchnionych przywódców i pami´tamy, ˝e wszyscy jesteÊmy
dzieçmi tego samego Ojca (zob. List do Efezjan 4:3–6, 11–13).

Zobacz tak˝e: Ma∏˝eƒstwo; Mi∏oÊç; Pos∏uszeƒstwo; S∏u˝ba; Syjon

Jezus Chrystus

1 stycznia 2000 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów wyda∏y poni˝szà deklaracj´. Zatytu∏o-
wana jest ona „˚yjàcy Chrystus” i sk∏ada Êwiadectwo o Panu
Jezusie Chrystusie i mówi pokrótce o Jego to˝samoÊci i
boskiej misji:

„Kiedy obchodzimy rocznic´ narodzin Jezusa Chrystusa,
które mia∏y miejsce dwa tysiàce lat temu, ofiarowujemy nasze
Êwiadectwo o prawdziwoÊci Jego niezrównanego ˝ycia oraz
nieskoƒczonej czystoÊci Jego wielkiej, zadoÊç czyniàcej ofiary.
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˚adna inna osoba nie mia∏a tak g∏´bokiego wp∏ywu na
wszystkich, którzy ˝yli dotàd i b´dà jeszcze ˝yli na ziemi.

By∏ On Wielkim Jehowà Starego Testamentu, Mesjaszem
Nowego. Pod kierownictwem swojego Ojca by∏ Stworzycie-
lem ziemi. ‘Wszystko przez [Niego] powsta∏o, a bez niego nic
nie powsta∏o, co powsta∏o’ (Ew. Jana 1:3). Choç by∏ bez-
grzeszny, zosta∏ ochrzczony, aby wype∏ni∏a si´ wszelka spra-
wiedliwoÊç. ‘Chodzi∏, czyniàc dobrze’ (Dzieje Apostolskie
10:38), a mimo to pogardzano Nim za to. Jego ewangelia by∏a
przes∏aniem pokoju i dobrej woli. Nawo∏ywa∏ wszystkich, by
podà˝ali Jego przyk∏adem. Chodzi∏ drogami Palestyny,
uzdrawiajàc chorych, powodujàc, ˝e niewidomi widzieli i
wskrzeszajàc zmar∏ych. Naucza∏ prawd wiecznoÊci, realnoÊci
naszej przedÊmiertnej egzystencji, celu naszego ˝ycia na
ziemi oraz tego, kim potencjalnie mogà byç synowie i córki
Boga w przysz∏ym ˝yciu.

Ustanowi∏ sakrament jako przypomnienie Jego wielkiej,
zadoÊç czyniàcej ofiary. Zosta∏ pojmany i pot´piony na pod-
stawie fa∏szywych oskar˝eƒ, skazany, aby zadowoliç t∏um
oraz wydany na Êmierç na krzy˝u na Kalwarii. Odda∏ swoje
˝ycie, aby zadoÊçuczyniç za grzechy ca∏ej ludzkoÊci. To On
ofiarowa∏ wielki zast´pczy dar za wszystkich, którzy kiedy-
kolwiek b´dà ˝yli na ziemi.

UroczyÊcie Êwiadczymy, ˝e Jego ˝ycie, które jest w cen-
trum ludzkiej historii, ani nie rozpocz´∏o si´ w Betlejem, ani
nie zakoƒczy∏o si´ na Kalwarii. By∏ On Pierworodnym Ojca,
Jednorodzonym Synem w ciele, Odkupicielem Êwiata.

Powsta∏ z grobu, aby byç ‘pierwiastkiem tych, którzy
zasn´li’ (I List do Koryntian 15:20). Jako Powsta∏y Pan, odwie-
dza∏ tych, których kocha∏ w tym ˝yciu. S∏u˝y∏ tak˝e poÊród
swoich ‘innych owiec’ (Ew. Jana 10:16) w staro˝ytnej Ame-
ryce. We wspó∏czesnym Êwiecie On i Jego Ojciec ukazali si´
ch∏opcu Józefowi Smithowi, wprowadzajàc od dawna obiecy-
wanà ‘pe∏ni´ czasów’ (List do Efezjan 1:10).

O ˚yjàcym Chrystusie Prorok Józef Smith napisa∏: ‘Oczy
Jego niczym p∏omieƒ ognia; w∏osy na g∏owie bia∏e niczym
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nieskalany Ênieg; oblicze Jego jaÊnia∏o ponad blask s∏oƒca; a
g∏os Jego by∏ niczym g∏os rozp´dzonych wód, sam g∏os
Jehowy, mówiàcy:

‘Jam jest pierwszym i ostatnim; jam jest ten, co ˝yje, jam
jest ten, którego zabito; jam jest waszym or´downikiem u
Ojca’ (NiP 110:3–4).

Prorok oznajmi∏ o Nim równie˝: ‘A teraz, po licznych
Êwiadectwach, jakie o Nim dano, oto Êwiadectwo najnowsze
które o Nim sk∏adamy: ˝e On ˝yje!

Bowiem ujrzeliÊmy Go, po samej prawicy Boga; i s∏ysze-
liÊmy g∏os dajàcy Êwiadectwo ˝e jest Jednorodzonym Ojca —

˚e Jego mocà, przez Niego, i z Niego Êwiaty by∏y i sà
tworzone, a ich mieszkaƒcy sà Bogu rodzonymi synami i cór-
kami’ (NiP 76:22–24).

Oznajmiamy uroczystymi s∏owy, ˝e Jego kap∏aƒstwo i
Jego KoÊció∏ zosta∏y przywrócone na ziemi — zbudowane
‘na fundamencie aposto∏ów i proroków, którego kamieniem
w´gielnym jest sam Chrystus Jezus’ (List do Efezjan 2:20).

Âwiadczymy, ˝e pewnego dnia On powróci na ziemi´.
‘I objawi si´ chwa∏a Paƒska, i ujrzy to wszelkie cia∏o pospo∏u’
(Ksi´ga Izajasza 40:5). B´dzie panowa∏ jako Król królów i rzà-
dzi∏ jako Pan panów, ka˝de kolano ugnie si´ i wszelki j´zyk
b´dzie Go czci∏. Ka˝dy z nas stanie, aby byç przez Niego osà-
dzonym wed∏ug naszych uczynków i pragnieƒ naszych serc.

Sk∏adamy Êwiadectwo, jako Jego nale˝ycie wyÊwi´ceni
Aposto∏owie — ˝e Jezus jest ˚yjàcym Chrystusem, nieÊmiertel-
nym Synem Bo˝ym. Jest wielkim królem Immanuelem, który
stoi dzisiaj po prawicy swojego Ojca. Jest Êwiat∏em, ˝yciem i
nadziejà Êwiata. Jego droga jest Êcie˝kà, która prowadzi do
szcz´Êcia w tym ˝yciu i w ˝yciu wiecznym w Êwiecie, który
przyjdzie. Bogu niech b´dà dzi´ki za niezrównany dar Jego
boskiego Syna” (Liahona, kwiec. 2002, 2–3).

Zobacz tak˝e: ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa
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Józef Smith

Wiosnà 1820 roku czternastoletni Józef Smith szuka∏
prawdziwego KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa, kiedy przeczyta∏
pewien fragment z Biblii: „A jeÊli komu z was brak màdroÊci,
niech prosi Boga, który wszystkich obdarza ch´tnie i bez
wypominania, a b´dzie mu dane” (List Jakuba 1:5; zobacz
tak˝e Józef Smith — Historia 1:11–12). M∏ody Józef, majàc pro-
stà, niezachwianà wiar´ postàpi∏ zgodnie z radà zawartà w
tym fragmencie. Uda∏ si´ sam do lasu, gdzie modli∏ si´, by
dowiedzieç si´, do którego koÊcio∏a powinien przystàpiç.
W odpowiedzi na jego modlitw´ ukazali mu si´ Bóg Ojciec i
Jezus Chrystus. Powiedzieli mu, mi´dzy innymi, ˝e nie powi-
nien przyst´powaç do ˝adnego z koÊcio∏ów, które wtedy ist-
nia∏y. (Zob. Józef Smith — Historia 1:13–20).

Kiedy Józef Smith dowiód∏ tego, i˝ jest godny, powie-
rzono mu boskà misj´ proroka Boga. Poprzez niego Pan
wykona∏ wielkà i cudownà prac´, która obejmowa∏a: ujaw-
nienie Ksi´gi Mormona, przywrócenie kap∏aƒstwa, objawie-
nie cennych prawd ewangelii, zorganizowanie prawdziwego
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa oraz ustanowienie pracy Êwiàtyn-
nej. 27 czerwca 1844 roku Józef i jego brat, Hyrum, zostali
zabici podczas ataku uzbrojonego mot∏ochu. Swoje Êwiadec-
twa przypiecz´towali w∏asnà krwià.

Twoje Êwiadectwo o przywróconej ewangelii b´dzie
pe∏ne, jeÊli obejmie ono Êwiadectwo o boskiej misji Józefa
Smitha. PrawdziwoÊç KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich opiera si´ na prawdziwoÊci Pierwszej Wizji
i innych objawieniach, jakie Pan da∏ Prorokowi Józefowi. Pre-
zydent John Taylor, trzeci Prezydent KoÊcio∏a, napisa∏: „Pro-
rok Józef Smith i Wizjoner Pana, uczyni∏ wi´cej, poza Jezusem
jedynie, dla zbawienia ludzi na tym Êwiecie ni˝ jakikolwiek
inny cz∏owiek, co na nim ˝y∏” (NiP 135:3).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; NiP 5:9–10; 135;
Józef Smith — Historia

Zobacz tak˝e: Prorocy; Przywrócenie ewangelii
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Kap∏an (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a; Kap∏aƒstwo; Kap∏aƒstwo

Aarona)

Kap∏aƒstwo

Kap∏aƒstwo jest wiecznà mocà i upowa˝nieniem od Boga.
Poprzez kap∏aƒstwo Bóg stworzy∏ Niebiosa i Ziemi´ i zarzà-
dza nimi. Dzi´ki tej mocy dokonuje odkupienia i wyniesienia
Swoich dzieci, przynoszàc „nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot
cz∏owiekowi” (Moj˝esz 1:39).

Upowa˝nienie kap∏aƒskie dane ludziom na Ziemi

Bóg udziela upowa˝nienia kap∏aƒskiego godnym, nale˝à-
cym do KoÊcio∏a m´˝czyznom, aby mogli dzia∏aç w Jego imi´
dla zbawienia Jego dzieci. Posiadacze kap∏aƒstwa mogà byç
upowa˝nieni do g∏oszenia ewangelii, udzielania obrz´dów
zbawienia oraz zarzàdzania królestwem Bo˝ym na Ziemi.

M´˝czyêni, którzy sà cz∏onkami KoÊcio∏a, mogà rozpo-
czàç swà s∏u˝b´ kap∏aƒskà, kiedy osiàgnà wiek 12 lat. Rozpo-
czynajà, dzier˝àc Kap∏aƒstwa Aarona, a póêniej mogà kwali-
fikowaç si´ do nadania im Kap∏aƒstwa Melchizedeka.
Obejmujà oni ró˝ne urz´dy w kap∏aƒstwie, takie jak: urzàd
diakona, nauczyciela czy kap∏ana w Kap∏aƒstwie Aarona oraz
starszego i wy˝szego kap∏ana w Kap∏aƒstwie Melchizedeka,
na ró˝nych etapach swojego ˝ycia oraz wtedy gdy przygoto-
wujà si´ na przyj´cie ró˝nych obowiàzków. (Wi´cej informacji
na temat Kap∏aƒstwa Aarona i Kap∏aƒstwa Melchizedeka
znajduje si´ na str. 52–54 oraz 54–55.

Aby m´˝czyzna, b´dàcy cz∏onkiem KoÊcio∏a, móg∏ dzier-
˝yç kap∏aƒstwo, upowa˝niony posiadacz kap∏aƒstwa musi
mu je nadaç i ustanowiç go na urzàd w tym kap∏aƒstwie (zob.
List do Hebrajczyków 5:4; NiP 42:11; Zasady Wiary 1:5).

Chocia˝ upowa˝nienie kap∏aƒskie nadawane jest w
KoÊciele jedynie m´˝czyznom, b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
stwa sà dost´pne dla wszystkich — dla m´˝czyzn, kobiet i
dzieci. Wszyscy czerpiemy korzyÊci z wp∏ywu prawego
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przywództwa kap∏aƒskiego i wszyscy mamy przywilej otrzy-
mania obrz´dów kap∏aƒskich niezb´dnych do zbawienia.

Kap∏aƒstwo i rodzina

Najwa˝niejsze okolicznoÊci pos∏ugiwania si´ kap∏aƒ-
stwem majà miejsce na ∏onie rodziny. Ka˝dy mà˝ i ojciec w
KoÊciele powinien staraç si´ ˝yç tak, aby byç godnym posia-
dania Kap∏aƒstwa Melchizedeka. Wraz z ˝onà, która jest jego
równym partnerem, przewodzi w prawoÊci i mi∏oÊci, s∏u˝àc
jako duchowy przywódca rodziny. Przewodzi rodzinie w
regularnej modlitwie, studiowaniu pism Êwi´tych oraz pod-
czas domowych wieczorów rodzinnych. Wspó∏pracuje z ˝onà,
by nauczaç dzieci i pomagaç im przygotowaç si´ na przyj´cie
obrz´dów zbawienia (zob. NiP 68:25–28). Udziela kap∏aƒskich
b∏ogos∏awieƒstw rady, uzdrowienia i pocieszenia.

Wielu cz∏onków nie ma w swoich domach wiernego
posiadacza Kap∏aƒstwa Melchizedeka, jednak˝e dzi´ki s∏u˝-
bie nauczycieli domowych i przywódców kap∏aƒskich wszys-
cy cz∏onkowie KoÊcio∏a mogà cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami
mocy kap∏aƒskiej w swoim ˝yciu.

Kwora kap∏aƒskie

Kworum kap∏aƒskie to zorganizowana grupa braci, któ-
rzy zajmujà ten sam urzàd kap∏aƒski. Nadrz´dnymi celami
kworów jest s∏u˝enie innym, budowanie poczucia jednoÊci i
braterstwa oraz wzajemne szkolenie si´ w kwestii doktryn,
zasad i obowiàzków.

Kwora istniejà na wszystkich poziomach organizacji
KoÊcio∏a. Prezydent KoÊcio∏a i jego doradcy tworzà Kworum
Rady Prezydenta KoÊcio∏a. Równie˝ Dwunastu Aposto∏ów
posiada w∏asne kworum. Siedemdziesiàci — zarówno z
W∏adz Naczelnych jak i z W∏adz Obszaru — sà zorganizo-
wani w kwora. Ka˝dy prezydent palika przewodniczy kwo-
rum wy˝szych kap∏anów, do którego nale˝à wszyscy wy˝si
kap∏ani w paliku. Ka˝dy okr´g lub gmina zazwyczaj ma

Kap∏aƒstwo

49



kworum starszych, kap∏anów, nauczycieli i diakonów. Wy˝si
kap∏ani równie˝ zorganizowani sà w okr´gach, s∏u˝àc w gru-
pach wy˝szych kap∏anów.

Nauczanie domowe

Od chwili, kiedy posiadacze kap∏aƒstwa sà ustanowieni
na urzàd nauczyciela, majà mo˝liwoÊç i obowiàzek s∏u˝yç jako
nauczyciele domowi. W ten sposób pracujà nad wype∏nieniem
swojego obowiàzku, którym jest „zawsze dawaç baczenie nad
wiernymi, byç z nimi i wzmacniaç ich” (NiP 20:53).

Na nauczycielach domowych spoczywa Êwi´ty obowià-
zek, by byç pierwszym koÊcielnym êród∏em niesienia
pomocy pojedynczym osobom i rodzinom. Przynajmniej raz
w miesiàcu odwiedzajà wyznaczonych im cz∏onków. S∏u˝àc i
odwiedzajàc wyznaczonych cz∏onków, wspierajà rodziców w
ich obowiàzkach, nauczajà ewangelii ka˝dego cz∏onka
rodziny, piel´gnujà przyjaênie oraz pomagajà im przygoto-
waç si´ na otrzymanie obrz´dów Êwiàtynnych i ˝yç tak, by
byli godnymi b∏ogos∏awieƒstw ewangelii.

Przywódcy w okr´gach i gminach upewniajà si´, czy
ka˝da rodzina lub osoba ma przydzielonych nauczycieli
domowych. Sprawdzajà prac´ nauczycieli domowych, by
pomóc w zaspokojeniu duchowych i doczesnych potrzeb ka˝-
dego cz∏onka.

Klucze kap∏aƒskie

Ci, którzy dzier˝à klucze kap∏aƒskie, zarzàdzajà korzysta-
niem z upowa˝nienia kap∏aƒskiego w KoÊciele (zob. NiP 65:2;
124:123). Ci, którzy posiadajà klucze kap∏aƒskie, majà prawo
przewodniczyç KoÊcio∏owi i kierowaç nim w ramach okreÊlo-
nej jurysdykcji. Biskup, na przyk∏ad, posiada klucze kap∏aƒ-
skie, które umo˝liwiajà mu przewodniczenie w jego okr´gu.
A zatem, kiedy dziecko w okr´gu przygotowuje si´ do chrztu,
osoba dokonujàca chrztu dziecka musi otrzymaç pozwolenie
od biskupa.

Kap∏aƒstwo

50



Jezus Chrystus dzier˝y wszystkie klucze kap∏aƒstwa.
Da∏ Swoim Aposto∏om klucze, które sà konieczne do zarzà-
dzania Jego KoÊcio∏em. Jedynie aposto∏–senior, czyli Prezy-
dent KoÊcio∏a, mo˝e u˝ywaç (lub upowa˝niç innà osob´ do
u˝ycia) tych kluczy, aby zarzàdzaç ca∏ym KoÊcio∏em (zob.
NiP 43:1–4; 81:2; 132:7).

Prezydent KoÊcio∏a przekazuje klucze kap∏aƒskie innym
przywódcom kap∏aƒskim, aby mogli przewodniczyç na swo-
ich obszarach odpowiedzialnoÊci. Klucze kap∏aƒskie nada-
wane sà prezydentom Êwiàtyƒ, misji, palików i dystryktów,
biskupom, prezydentom gmin oraz prezydentom kworów.
Osoba, która s∏u˝y na jednym z tych stanowisk, dzier˝y te
klucze do czasu, gdy zostanie odwo∏ana. Doradcy nie otrzy-
mujà kluczy, ale otrzymujà upowa˝nienie i spoczywa na nich
odpowiedzialnoÊç poprzez powo∏anie i wyznaczenie zadaƒ.

Prawe korzystanie z kap∏aƒstwa

JeÊli jesteÊ posiadaczem kap∏aƒstwa, pami´taj, ˝e
kap∏aƒstwo powinno byç cz´Êcià ciebie ca∏y czas i w ka˝dych
okolicznoÊciach. Nie jest podobne do peleryny, którà mo˝esz
za∏o˝yç i zdjàç zale˝nie od swej woli. Ka˝de ustanowienie na
urzàd kap∏aƒski jest powo∏aniem do trwajàcej ca∏e ˝ycie
s∏u˝by, której towarzyszy obietnica, ˝e Pan wyszkoli ci´ do
Jego pracy, stosownie do twej wiernoÊci.

Musisz byç godny, abyÊ móg∏ otrzymaç moc kap∏aƒskà i
korzystaç z niej. S∏owa, które wypowiadasz i codzienne zacho-
wanie wp∏ywajà na twojà zdolnoÊç do s∏u˝by. Twoje publiczne
zachowanie musi byç bez zarzutu. Twoje zachowanie na osob-
noÊci jest jeszcze wa˝niejsze. Pan oÊwiadczy∏ poprzez Proroka
Józefa Smitha, ˝e „prawa kap∏aƒstwa sà nierozerwalnie zwià-
zane z mocami niebieskimi, i ˝e moce niebieskie nie mogà byç
kontrolowane ni manipulowane w ˝aden inny sposób, lecz
tylko wed∏ug zasad prawoÊci” (NiP 121:36). Ostrzega∏ posia-
daczy kap∏aƒstwa:

„Kiedy usi∏ujemy zakryç nasze grzechy, czy zadowoliç
pych´ naszà, naszà pró˝nà ambicj´, lub wywieraç kontrol´
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czy panowanie czy przymus nad duszami dzieci ludzkich, w
jakimkolwiek stopniu niesprawiedliwoÊci, oto niebiosa wyco-
fujà si´; zasmucony jest Duch Paƒski; a kiedy jest wycofany,
Amen kap∏aƒstwu czyli w∏adzy tego cz∏owieka. Oto zanim
si´ spostrze˝e, jest pozostawiony sam sobie” (NiP 121:37–38).

Nie mo˝esz wykorzystywaç jakiejkolwiek mocy czy
wp∏ywu kap∏aƒstwa, jak tylko „przez perswazj´, przez cier-
pliwoÊç, przez delikatnoÊç i ∏agodnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç;
Przez dobroç i samà wiedz´, które wielce powi´kszà dusz´
bez ob∏udy i bez przewrotnoÊci”. JeÊli jesteÊ „natchniony
przez Ducha Âwi´tego”, by napomnieç kogoÊ, oka˝ potem
„zwi´kszonà mi∏oÊç temu, którego upomnia∏eÊ, aby ci´ nie
poczyta∏ za swego wroga; Aby wiedzia∏, ˝e twoja wiernoÊç
silniejsza jest od p´t Êmierci” (NiP 121:41–44).

Kiedy korzystasz z kap∏aƒstwa w prawy sposób i w
duchu mi∏oÊci, odnajdziesz radoÊç w s∏u˝bie, b´dàc narz´-
dziem w r´kach Pana. Powiedzia∏ On:

„Niechaj trzewia wasze tak˝e b´dà pe∏ne mi∏osierdzia
dla wszystkich ludzi, i dla domowników wiary, i niechaj
cnota nieprzerwanie ozdabia wasze myÊli; wówczas wasza
pewnoÊç siebie wzmocni si´ w obecnoÊci Boga; a doktryna
kap∏aƒstwa osiàdzie na duszy twojej niczym rosa z nieba.

Duch Âwi´ty b´dzie twoim sta∏ym towarzyszem, a ber∏o
twoje niezmiennym ber∏em sprawiedliwoÊci i prawdy; a pano-
wanie twoje b´dzie wiecznym panowaniem, i bez u˝ycia przy-
musu przyp∏ynie do ciebie na wieki wieków” (NiP 121:45–46).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Jana 15:16; Dzieje Apostolskie 8:14–20; List
Jakuba 5:14–15; NiP 13; 20; 84; 107; Józef Smith — Historia 1:68–73

Zobacz tak˝e: Administracja KoÊcio∏a; Kap∏aƒstwo Aarona; Kap∏aƒstwo
Melchizedeka; Obrz´dy; Przywrócenie ewangelii

Kap∏aƒstwo Aarona

Kiedy Prorok Józef Smith t∏umaczy∏ Ksi´g´ Mormona,
natknà∏ si´ na wzmiank´ o chrzcie dla odpuszczenia grze-
chów. 15 maja 1829 roku Józef i jego skryba, Oliwier Cowdery,
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udali si´ do lasu, by zapytaç Pana o chrzest. Kiedy modlili si´,
„wys∏annik niebios zstàpi∏ w ob∏oku Êwiat∏a”. Wys∏annikiem
tym by∏ Jan Chrzciciel, prorok, który przed wiekami ochrzci∏
Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, zmartwychwsta∏a istota,
po∏o˝y∏ r´ce na Józefie i Oliwierze i nada∏ ka˝demu z nich
Kap∏aƒstwo Aarona, które zosta∏o zabrane z ziemi podczas
okresu Wielkiego Odst´pstwa. Majàc to upowa˝nienie, Józef i
Oliwier mogli ochrzciç si´ nawzajem. (Zob. Józef Smith —
Historia 1:68–72).

W dzisiejszym KoÊciele Kap∏aƒstwo Aarona mogà otrzy-
maç godni cz∏onkowie p∏ci m´skiej, z chwilà gdy ukoƒczà
12 lat. Tym samym majà wiele mo˝liwoÊci, by s∏u˝yç i braç
udzia∏ w Êwi´tych obrz´dach kap∏aƒskich. Gdy godnie
wype∏niajà swe obowiàzki, dzia∏ajà w imi´ Pana, pomagajàc
innym w otrzymaniu b∏ogos∏awieƒstw ewangelii.

Urz´dy Kap∏aƒstwa Aarona to: biskup, kap∏an, nauczy-
ciel i diakon. Diakoni roznoszà sakrament z upowa˝nienia
przewodniczàcego przywódcy kap∏aƒskiego (zazwyczaj
biskupa lub prezydenta gminy). Pomagajà biskupowi lub pre-
zydentowi gminy troszczyç si´ o cz∏onków KoÊcio∏a, s∏u˝àc i
pomagajàc w sprawach doczesnych, takich jak zbieranie ofiar
postnych. Nauczyciele mogà wykonywaç wszystkie obo-
wiàzki diakonów, ale majà tak˝e inne mo˝liwoÊci s∏u˝by.
Przygotowujà sakramentalny chleb i wod´ oraz s∏u˝à jako
nauczyciele domowi. Kap∏ani mogà wykonywaç wszystkie
obowiàzki diakonów i nauczycieli. Z upowa˝nienia przewod-
niczàcego przywódcy kap∏aƒskiego mogà tak˝e b∏ogos∏awiç
sakrament, chrzciç i wyÊwi´caç innych do urz´dów kap∏ana,
nauczyciela i diakona.

Kap∏aƒstwo Aarona jest „dodatkiem do wi´kszego, czyli
Kap∏aƒstwa Melchizedeka” (NiP 107:14). Cz´sto zwane jest
kap∏aƒstwem przygotowawczym. Kiedy posiadacz kap∏aƒ-
stwa s∏u˝y w Kap∏aƒstwie Aarona, przygotowuje si´ do
otrzymania Kap∏aƒstwa Melchizedeka, otrzymania b∏ogos∏a-
wieƒstw Êwiàtynnych, s∏u˝enia na pe∏noetatowej misji, bycia
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kochajàcym m´˝em i ojcem oraz do kontynuowania trwajàcej
ca∏e ˝ycie s∏u˝by Panu.

Zobacz tak˝e: Kap∏aƒstwo; Kap∏aƒstwo Melchizedeka

Kap∏aƒstwo Melchizedeka

„Istniejà w KoÊciele dwa kap∏aƒstwa, a mianowicie
kap∏aƒstwo Melchizedeka i Aarona” (NiP 107:1). Wy˝szym
jest Kap∏aƒstwo Melchizedeka, które jest „pod∏ug Systemu
Syna Bo˝ego” (NiP 107:3). „Dzier˝y prawo do prezydentury, i
ma moc i w∏adz´ nad wszystkimi urz´dami koÊcielnymi” (NiP
107:8). Dzier˝y te˝ „[klucze] wszystkich duchowych b∏ogos∏a-
wieƒstw KoÊcio∏a” (NiP 107:18). Nazwane jest imieniem wy˝-
szego kap∏ana, który ˝y∏ w czasach proroka Abrahama (zob.
NiP 107:2–4; zob. tak˝e Alma 13:14–19).

Dzi´ki upowa˝nieniu Kap∏aƒstwa Melchizedeka przy-
wódcy KoÊcio∏a prowadzà KoÊció∏ i kierujà g∏oszeniem
ewangelii na ca∏ym Êwiecie. W obrz´dach Kap∏aƒstwa Mel-
chizedeka „ukazana jest [boska] moc” (NiP 84:20).

To wy˝sze kap∏aƒstwo dane by∏o Adamowi i by∏o na
Ziemi zawsze wtedy, gdy Pan objawia∏ Swà ewangeli´. W cza-
sie Wielkiego Odst´pstwa zosta∏o zabrane z Ziemi, ale przy-
wrócono je w maju 1829 roku, kiedy Aposto∏owie Piotr, Jakub
i Jan nadali je Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery.

Urz´dy Kap∏aƒstwa Melchizedeka to: Aposto∏, Siedem-
dziesiàty, wy˝szy kap∏an i starszy. Prezydentem Wy˝szego
Kap∏aƒstwa jest Prezydent KoÊcio∏a (zob. NiP 107:64–66).

M´˝czyêni w KoÊciele muszà byç godnymi posiadaczami
Kap∏aƒstwa Melchizedeka, aby otrzymaç obdarowanie Êwià-
tynne i byç zapiecz´towani do swej rodziny na wiecznoÊç.
Majà upowa˝nienie do b∏ogos∏awienia chorych i dawania
szczególnych b∏ogos∏awieƒstw cz∏onkom rodziny i innym
osobom. Z upowa˝nienia przewodniczàcych przywódców
kap∏aƒskich mogà nadawaç dar Ducha Âwi´tego i ustanawiaç
innych godnych m´˝czyzn do urz´dów w Kap∏aƒstwie
Aarona i Melchizedeka.
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Kiedy m´˝czyzna otrzymuje Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
sk∏ada przysi´g´ i zawiera przymierze kap∏aƒskie. Zobowià-
zuje si´ byç wiernym, wzrastaç w powo∏aniu, „pilnie [zwa˝aç]
na s∏owa ˝ycia wiecznego” i „˝yç [...] wed∏ug ka˝dego s∏owa,
które wychodzi z ust Bo˝ych”. Ci, którzy dochowajà tego
przymierza, b´dà uÊwi´ceni Duchem i otrzymajà „wszystko,
co posiada [...] Ojciec”. (Zob. NiP 84:33–44).

Zobacz tak˝e: Kap∏aƒstwo; Kap∏aƒstwo Aarona

Kawa (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

Klucze kap∏aƒstwa (Zobacz: Kap∏aƒstwo)

Kolczykowanie cia∏a

Prorocy w dniach ostatnich usilnie zniech´cajà cz∏onków
do przek∏uwania cia∏a za wyjàtkiem celów medycznych. JeÊli
dziewcz´ta lub kobiety pragnà przek∏uç uszy, zach´ca si´ je,
by nosi∏y tylko jednà par´ skromnych kolczyków.

Osoby, które zdecydujà si´ zlekcewa˝yç t´ rad´, okazujà
brak szacunku sobie jak i Bogu. Pewnego dnia b´dà ˝a∏owaç
swej decyzji.

Aposto∏ Pawe∏ naucza∏ o wa˝noÊci naszych cia∏ i niebez-
pieczeƒstwie celowego ich bezczeszczenia: „Czy nie wiecie,
˝e Êwiàtynià Bo˝à jesteÊcie i ˝e Duch Bo˝y mieszka w was?
JeÊli ktoÊ niszczy Êwiàtyni´ Bo˝à, tego zniszczy Bóg, albo-
wiem Êwiàtynia Bo˝a jest Êwi´ta, a wy nià jesteÊcie” (I List do
Koryntian 3:16–17).

Zobacz tak˝e: SkromnoÊç; Tatua˝e

Konfirmacja (Zobacz: Duch Âwi´ty; Na∏o˝enie ràk)

Kontrola urodzeƒ

Kiedy poÊlubione pary sà do tego fizycznie zdolne, majà
przywilej zapewnienia Êmiertelnych cia∏ duchowym dzieciom
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Ojca Niebieskiego. Odgrywajà wa˝nà rol´ w wielkim planie
szcz´Êcia, który pozwala dzieciom Boga na otrzymanie cia∏
fizycznych i doÊwiadczenie ˝ycia Êmiertelnego.

JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, wraz ze swym ma∏˝onkiem
powinniÊcie przedyskutowaç Êwi´ty obowiàzek sprowadze-
nia dzieci na Êwiat i wychowania ich w prawoÊci. W czasie tej
rozmowy zastanówcie si´ nad Êwi´toÊcià i sensem ˝ycia. Roz-
wa˝cie radoÊç p∏ynàcà z obecnoÊci dzieci w domu. PomyÊlcie
o wiecznych b∏ogos∏awieƒstwach, które przychodzà wraz z
dobrym potomstwem. Majàc Êwiadectwo o tych zasadach ty i
twój ma∏˝onek b´dziecie przygotowani na to, by z modlitwà
zdecydowaç, ile i kiedy mieç dzieci. To sà wasze wspólne
decyzje i Pana.

Kiedy b´dziecie omawiaç t´ Êwi´tà kwesti´, pami´tajcie,
˝e relacje seksualne w ramach ma∏˝eƒstwa sà zatwierdzone
w boski sposób. Jednym z celów takich relacji jest zapewnie-
nie fizycznego cia∏a dzieciom Bo˝ym, innym zaÊ celem jest
wyra˝anie wzajemnej mi∏oÊci — zjednoczenie m´˝a i ˝ony w
lojalnoÊci, wiernoÊci, uznaniu i wspólnym celu.

KoÊcielne rady dyscyplinarne

Na biskupach i prezydentach gmin oraz prezydentach
palików, misji i dystryktów spoczywa obowiàzek pomagania
cz∏onkom w przezwyci´˝aniu grzechu poprzez odpokuto-
wanie. Najpowa˝niejsze grzechy, takie jak: powa˝ne pogwa∏-
cenie prawa cywilnego, zn´canie si´ nad wspó∏ma∏˝onkiem,
zn´canie si´ nad dzieckiem, cudzo∏óstwo, gwa∏t i kazirodz-
two, cz´sto wymagajà formalnych procedur dyscyplinarnych
KoÊcio∏a. Formalne procedury dyscyplinarne KoÊcio∏a mogà
obejmowaç ograniczenie przywilejów wynikajàcych z cz∏on-
kostwa w KoÊciele lub utracenie cz∏onkostwa.

Formalny proces dyscyplinarny rozpoczyna si´ z chwilà,
gdy przewodniczàcy przywódca kap∏aƒski powo∏uje rad´
dyscyplinarnà. Celem rady dyscyplinarnej jest zbawienie
duszy grzesznika, ochrona niewinnych i czuwanie nad czy-
stoÊcià, prawoÊcià i dobrym imieniem KoÊcio∏a.
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KoÊcielna procedura dyscyplinarna jest natchnionym
procesem, który trwa przez jakiÊ czas. Dzi´ki temu procesowi
i dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa cz∏onek mo˝e
uzyskaç przebaczenie grzechów, odzyskaç spokój umys∏u i
zgromadziç si∏´, by w przysz∏oÊci uniknàç grzechu. KoÊcielne
post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e byç w swym zamie-
rzeniu koƒcem tego procesu. Ma na celu pomoc dzieciom
Ojca Niebieskiego, by trwa∏y w ich wysi∏kach zmierzajàcych
do pe∏nego powrotu do cz∏onkostwa w KoÊciele i odzyskaniu
wszystkich p∏ynàcych z niego b∏ogos∏awieƒstw. Oczekuje si´,
˝e jego nast´pstwem b´dzie wprowadzenie przez danà osob´
wszelkich koniecznych zmian, aby ca∏kowicie odpokutowaç.

Zobacz tak˝e: Pokuta; Wybaczenie

Królestwa chwa∏y

Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy
ludzie zmartwychwstanà (zob. Alma 11:42–45). Po zmar-
twychwstaniu staniemy przed Panem, aby nas osàdzi∏ (zob.
Objawienie 20:12; 3 Nefi 27:14). Ka˝dy z nas b´dzie przydzie-
lony, by zamieszkaç na wiecznoÊç w szczególnym królestwie
chwa∏y. Pan naucza∏ tej zasady, kiedy powiedzia∏: „W domu
Ojca mego wiele jest mieszkaƒ” (Ew. Jana 14:2).

Istniejà trzy królestwa chwa∏y: królestwo celestialne, kró-
lestwo terestialne i królestwo telestialne. Chwa∏a, jakà odzie-
dziczysz, b´dzie zale˝eç od g∏´bi twego nawrócenia, które
wyra˝a si´ w pos∏uszeƒstwie przykazaniom Pana. B´dzie
zale˝eç od sposobu, w jaki „[przyjà∏eÊ] Êwiadectwo Jezusa”
(NiP 76:51; zob. tak˝e wersety 74, 79, 101).

Królestwo celestialne

Królestwo celestialne jest najwy˝szym z trzech królestw
chwa∏y. Osoby zamieszkujàce to królestwo na zawsze
b´dà przebywaç w obecnoÊci Boga Ojca i Jego Syna Jezusa
Chrystusa. Naszym celem powinno byç odziedziczenie
chwa∏y celestialnej jak i pomaganie innym w otrzymaniu
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tego wspania∏ego b∏ogos∏awieƒstwa. Takiego celu nie osiàga
si´ po jednej próbie; jest to wynikiem prawoÊci trwajàcej
przez ca∏e ˝ycie oraz sta∏oÊci w zmierzaniu ku celu.

Królestwo celestialne jest miejscem przygotowanym
dla tych, którzy „przyj´li Êwiadectwo Jezusa” i „co si´ stali
doskonali poprzez Jezusa, poÊrednika nowego przymierza,
który dokona∏ doskona∏ego zadoÊçuczynienia przez przelanie
swej w∏asnej krwi” (NiP 76:51, 69). Aby odziedziczyç ten dar,
musimy przyjàç obrz´dy niezb´dne do zbawienia, przestrze-
gaç przykazaƒ i odpokutowaç za nasze grzechy. Szczegó∏owe
wyjaÊnienia na temat tych, którzy odziedziczà chwa∏´ cele-
stialnà, znajdujà si´ w Naukach i Przymierzach 76:50–70,
92–96.

W styczniu 1836 roku Prorok Józef Smith otrzyma∏ obja-
wienie, które poszerzy∏o jego zrozumienie wymagaƒ, które
nale˝y spe∏niç, by odziedziczyç chwa∏´ celestialnà. Niebiosa
otworzy∏y si´ przed nim i jego oczom ukaza∏o si´ królestwo
celestialne. Zdumia∏ si´, gdy zobaczy∏ tam swojego starszego
brata Alvina, choç Alvin zmar∏ przed przyj´ciem obrz´du
chrztu. (Zob. NiP 137:1–6). Wówczas Prorok Józef us∏ysza∏
g∏os Pana:

„Tak doszed∏ mnie g∏os Paƒski, mówiàcy: Wszyscy, co
umarli bez wiedzy tej Ewangelii, a co by jà byli przyj´li,
gdyby im dozwolono pozostaç, b´dà dziedzicami Królestwa
Celestialnego Boga;

Tak˝e wszyscy, co umrà odtàd bez tej wiedzy, a co by jà
przyj´li z ca∏ego serca, b´dà dziedzicami tego królestwa;

Bowiem Ja, Pan, b´d´ sàdzi∏ wszystkich ludzi wed∏ug ich
uczynków, wed∏ug pragnienia ich serc” (NiP 137:7–9).

Komentujàc to objawienie Prorok Józef powiedzia∏:
„I zobaczy∏em tak˝e, ˝e wszystkie dzieci, co umierajà zanim
dojdà do wieku odpowiedzialnoÊci, sà zbawione w Celestial-
nym Królestwie Nieba” (NiP 137:10).

Z innego objawienia danego Prorokowi Józefowi dowia-
dujemy si´, ˝e sà trzy stopnie w królestwie celestialnym. Aby
byç wyniesionym w najwy˝szym stopniu i kontynuowaç
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wieczne zwiàzki rodzinne, musimy wejÊç do „nowego i
wiecznego przymierza ma∏˝eƒstwa” i byç wiernym temu
przymierzu. Mówiàc innymi s∏owy, ma∏˝eƒstwo Êwiàtynne
jest niezb´dne do osiàgni´cia najwy˝szego stopnia chwa∏y
celestialnej. (Zob. NiP 131:1–4). Wszyscy, którzy sà godni
zawarcia nowego i wiecznego przymierza ma∏˝eƒstwa, b´dà
mieli takà mo˝liwoÊç, jeÊli nie w tym ˝yciu, to w nast´pnym.

Królestwo terestialne

Ci, którzy odziedziczà chwa∏´ terestialnà, „otrzymujà z
obecnoÊci Syna, ale nie z pe∏ni Ojca. Przeto sà cia∏ami tere-
stialnymi, a nie cia∏ami celestialnymi, i ró˝nià si´ w chwale
jako ksi´˝yc ró˝ni si´ od s∏oƒca” (NiP 76:77–78). Mówiàc ogól-
nie, osoby zamieszkujàce królestwo terestialne b´dà to
uczciwi ludzie, „których zaÊlepi∏a przebieg∏oÊç ludzka” (NiP
76:75). Do tej grupy b´dà nale˝eli cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy
„nie sà dzielni w Êwiadectwie Jezusa” (NiP 76:79). B´dà to
równie˝ ci, którzy odrzucili mo˝liwoÊç przyj´cia ewangelii w
˝yciu Êmiertelnym, ale którzy póêniej przyj´li jà w poÊmier-
telnym Êwiecie duchów (zob. NiP 76:73–74). Aby dowiedzieç
si´ wi´cej na temat tych, którzy odziedziczà chwa∏´ tere-
stialnà, zobacz Nauki i Przymierza 76:71–80, 91, 97.

Królestwo telestialne

Chwa∏a telestialna zarezerwowana jest dla tych, którzy
„nie przyj´li ewangelii Chrystusa ani Êwiadectwa Jezusa”
(NiP 76:82). Osoby te otrzymajà swà chwa∏´ po odkupieniu z
wi´zienia duchów, które czasami nazywane jest piek∏em (zob.
NiP 76:84, 106). Szczegó∏owe wyjaÊnienia na temat tych, któ-
rzy odziedziczà chwa∏´ telestialnà, znajdujà si´ w Naukach i
Przymierzach 76:81–90, 98–106, 109–112.

Zatracenie

Niektórzy ludzie nie b´dà godni zamieszkania w ˝adnym
królestwie chwa∏y. B´dà oni nazwani „synami zatracenia” i
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b´dà musieli „zaznaç królestwa, co nie jest królestwem chwa∏”
(NiP 76:32; 88:24). B´dzie to stan „tych wszystkich, co znajà
[Bo˝à] moc, i pokosztowali jej, i dozwolili sobie, przez moc
diabelskà, by ich pokonano i zaprzeczyli prawdzie i oparli si´
mocy [Boga]” (NiP 76:31; zobacz tak˝e wersety 30, 32–49).

Dodatkowe êród∏a: I List do Koryntian 15:40–42; NiP 88:20–39; 130:18–19

Zobacz tak˝e: Niebo; Piek∏o; Plan zbawienia; ZadoÊçuczynienie Jezusa
Chrystusa; ˚ycie wieczne;

Królestwo celestialne (Zobacz: Królestwa chwa∏y)

Królestwo telestialne (Zobacz: Królestwa chwa∏y)

Królestwo terestialne (Zobacz: Królestwa chwa∏y)

Krzy˝

Krzy˝ w wielu koÊcio∏ach chrzeÊcijaƒskich jest symbo-
lem Êmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela oraz szczerym
wyrazem wiary. Jako cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich my tak˝e z czcià pami´tamy o
cierpieniu Zbawiciela. Jednak, jako ˝e Zbawiciel ˝yje, nie
wykorzystujemy symbolu Jego Êmierci jako symbolu naszej
wiary.

Twoje ˝ycie musi byç wyrazem twej wiary. Pami´taj, ˝e
kiedy zosta∏eÊ ochrzczony i konfirmowany, zawar∏eÊ przy-
mierze, by wziàç na siebie imi´ Jezusa Chrystusa. Kiedy twoi
znajomi b´dà patrzyli na ciebie, powinni móc odczuç twà
mi∏oÊç do Zbawiciela i Jego dzie∏a.

Jedynymi cz∏onkami KoÊcio∏a, którzy noszà symbol
krzy˝a, sà kapelani Âwi´ci w Dniach Ostatnich, którzy noszà
go na mundurze wojskowym, by pokazaç, ˝e sà kapelanami
chrzeÊcijaƒskimi.

Zobacz tak˝e: ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa; Jezus Chrystus;
Zmartwychwstanie
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Ksi´ga Mormona (Zobacz: Pisma Êwi´te)

Kworum (Zobacz: Kap∏aƒstwo)

Kworum Dwunastu Aposto∏ów (Zobacz: Administracja

KoÊcio∏a)

Kworum Siedemdziesiàtych (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

¸aska

S∏owo ∏aska, zgodnie z pismami Êwi´tymi, odnosi si´
przede wszystkim do boskiej pomocy i si∏y, jakie otrzymu-
jemy poprzez ZadoÊçuczynienie Pana Jezusa Chrystusa. Apo-
sto∏ Piotr naucza∏, ˝e powinniÊmy „[wzrastaç] [...] w ∏asce i w
poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”
(II List Piotra 3:18).

Zbawienie dzi´ki ∏asce

Z powodu Upadku ka˝dy doÊwiadczy doczesnej Êmierci.
Dzi´ki ∏asce, dost´pnej poprzez zadoÊç czyniàcà ofiar´ Zba-
wiciela, wszyscy ludzie zmartwychwstanà i otrzymajà nie-
ÊmiertelnoÊç (zob. 2 Nefi 9:6–13). Jednak˝e samo zmartwych-
wstanie nie kwalifikuje nas do ˝ycia wiecznego w obecnoÊci
Boga. Nasze grzechy sprawiajà, ˝e jesteÊmy nieczyÊci i nie
mo˝emy zamieszkaç w obecnoÊci Boga, dlatego potrzebu-
jemy Jego ∏aski, która nas oczyÊci i udoskonali, „gdy doko-
namy wszystkiego, co jest w naszej mocy” (2 Nefi 25:23).

Wyra˝enie „gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej
mocy” uczy nas, ˝e aby otrzymaç pe∏ni´ ∏aski Pana i byç god-
nym zamieszkania z Nim, musimy ze swej strony w∏o˝yç w to
pewien wysi∏ek. Pan nakaza∏ nam, abyÊmy byli pos∏uszni
Jego ewangelii, co oznacza wiar´ w Niego, odpokutowanie za
nasze grzechy, przyj´cie chrztu, otrzymanie daru Ducha
Âwi´tego i wytrwanie do koƒca (zob. Ew. Jana 3:3–5; 3 Nefi
27:16–20; Zasady Wiary 1:3–4). Prorok Moroni napisa∏ o ∏asce,
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jakà otrzymujemy, kiedy przychodzimy do Zbawiciela i jeste-
Êmy pos∏uszni Jego naukom:

„Przystàpcie do Chrystusa i stawajcie si´ w Nim dosko-
nali. Wyzbàdêcie si´ wszelkiej bezbo˝noÊci, i jeÊli wyzb´-
dziecie si´ wszelkiej bezbo˝noÊci i b´dziecie kochaç Boga ze
wszystkich si∏, ca∏ym swoim umys∏em i mocà, wtedy Jego
∏aska wystarczy wam, abyÊcie przez Jego ∏ask´ mogli staç si´
doskonali w Chrystusie, i jeÊli dzi´ki ∏asce Boga staniecie si´
doskonali w Chrystusie, w ˝aden sposób nie wyprzecie si´
mocy Boga.

I jeÊli dzi´ki ∏asce Boga staniecie si´ doskonali w
Chrystusie i nie wyprzecie si´ Jego mocy, dzi´ki ∏asce Boga sta-
niecie si´ uÊwi´ceni w Chrystusie przez przelanie Jego krwi, co
w przymierzu z Ojcem sprowadza odpuszczenie waszych
grzechów, ˝e stajecie si´ Êwi´ci i bez skazy” (Moroni 10:32–33).

Otrzymywanie ∏aski w ciàgu ca∏ego ˝ycia

Oprócz tego, ˝e potrzebujesz ∏aski dla swego ostatecznego
zbawienia, potrzebujesz te˝ jej dodajàcej si∏ mocy w ka˝dym
dniu ˝ycia. Kiedy pilnie, w pokorze i ∏agodnoÊci zbli˝ysz si´
do Ojca Niebieskiego, On dzi´ki Swej ∏asce podniesie ci´ i
wzmocni (zob. PrzypowieÊci Salomona 3:34; I List Piotra 5:5;
NiP 88:78; 106:7–8). Poleganie na Jego ∏asce umo˝liwi ci robie-
nie post´pów i wzrastanie w prawoÊci. Sam Jezus „nie dozna∏
pe∏ni od poczàtku, ale szed∏ od ∏aski do ∏aski, dopóki nie uzy-
ska∏ pe∏ni” (NiP 93:13). ¸aska umo˝liwia ci pomaganie w
budowie królestwa Bo˝ego i s∏u˝enie w taki sposób, w jaki nie
podo∏a∏byÊ, polegajàc jedynie na w∏asnej sile i Êrodkach (zob.
Ew. Jana 15:5; List do Filipian 4:13; List do Hebrajczyków
12:28; Jakub 4:6–7).

JeÊli kiedykolwiek ogarnie ci´ zniech´cenie lub poczu-
jesz si´ zbyt s∏aby, by nadal ˝yç zgodnie z ewangelià, pami´-
taj o sile, jakà mo˝esz uzyskaç dzi´ki mocy ∏aski. Pocieszenie
i zapewnienie mo˝na odnaleêç w nast´pujàcych s∏owach
Pana: „Wystarczy Mej ∏aski dla wszystkich, którzy si´ przede
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Mnà ukorzà; albowiem jeÊli si´ przede Mnà ukorzà i majà
wiar´ we Mnie, uczyni´, ˝e to, co w nich s∏abe, stanie si´
mocne” (Eter 12:27).

Dodatkowe êród∏a: Dzieje Apostolskie 15:11; List do Rzymian 5:2; 2 Nefi
10:24; 11:5

Zobacz tak˝e: ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa; Zbawienie; Zmartwych-
wstanie

Ma∏˝eƒstwo

W dzisiejszym Êwiecie wielu ludzi umniejsza wartoÊç, a
nawet kpi z ma∏˝eƒstwa i rodziny. PoÊród tych mylàcych i
niszczycielskich g∏osów Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów przemawia zgodnym g∏osem prawdy.
„UroczyÊcie [og∏aszajà], ˝e ma∏˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà i
kobietà jest wyÊwi´cone od Boga i ˝e rodzina zajmuje cen-
tralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczàcego wiecznego
przeznaczenia Jego dzieci” (zob. „Rodzina: Proklamacja dla
Êwiata”, str. 138–140 w tej ksià˝ce).

Najwspanialszà radoÊç w ˝yciu mo˝na odnaleêç w rodzi-
nie. Silne zwiàzki rodzinne wymagajà wysi∏ku, ale przynoszà
one wielkie szcz´Êcie w tym ˝yciu i przez ca∏à wiecznoÊç.
Nawet jeÊli w przesz∏oÊci nie cieszy∏eÊ si´ posiadaniem szcz´-
Êliwej rodziny, mo˝esz staraç si´ o szcz´Êliwe, wieczne ma∏-
˝eƒstwo i pe∏ne mi∏oÊci relacje z cz∏onkami rodziny.

Nowe i wieczne przymierze ma∏˝eƒstwa

W planie szcz´Êcia naszego Ojca Niebieskiego m´˝czyz-
na i kobieta mogà byç zapiecz´towani do siebie na doczesne
˝ycie i na wiecznoÊç. Osoby zapiecz´towane w Êwiàtyni majà
pewnoÊç, ˝e ich zwiàzek b´dzie trwa∏ na zawsze, jeÊli pozo-
stanà wierne swoim przymierzom. Wiedzà, ˝e nic, nawet
Êmierç, nie mo˝e na sta∏e ich rozdzieliç.

Przymierze wiecznego ma∏˝eƒstwa jest niezb´dne do
wyniesienia. Pan objawi∏ poprzez Józefa Smitha: „W chwale
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celestialnej istniejà trzy nieba, lub stopnie; I aby uzyskaç naj-
wy˝szy, cz∏owiek musi wstàpiç do tego systemu kap∏aƒstwa
(to znaczy nowego i wiecznego przymierza ma∏˝eƒstwa);
A je˝eli tego nie uczyni, nie mo˝e go uzyskaç. Mo˝e on
wstàpiç do innego, ale to jest kres jego królestwa; nie mo˝e
mieç przyrostu” (NiP 131:1–4).

Po przyj´ciu obrz´du zapiecz´towania i zawarciu Êwi´-
tych przymierzy w Êwiàtyni para musi trwaç w wiernoÊci, aby
otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa wiecznego ma∏˝eƒstwa i wynie-
sienia. Pan powiedzia∏:

„Je˝eli mà˝ zaÊlubia niewiast´ przez s∏owo moje, które jest
moim prawem, i przez nowe i wieczne przymierze, i jest to im
przypiecz´towane przez Âwi´tego Ducha obietnicy, przez
tego, kto jest pomazany, któremu wyznaczy∏em t´ moc i klu-
cze tego kap∏aƒstwa; [...] a je˝eli wytrwasz w moim przymie-
rzu [...] stanie si´ im we wszystkim, cokolwiek s∏uga mój na∏o-
˝y∏ na nich, w czasie, i przez ca∏à wiecznoÊç; i b´dzie mia∏o
pe∏nà moc, kiedy zejdà z tego Êwiata” (NiP 132:19; wyjaÊnienie
terminu „Âwi´ty Duch Obietnicy”, zob. str. 34).

Przygotowanie do ma∏˝eƒstwa

JeÊli jesteÊ stanu wolnego, starannie przygotuj si´ do
ma∏˝eƒstwa. Pami´taj, ˝e nie istnieje substytut ma∏˝eƒstwa w
Êwiàtyni. Przygotuj si´ do poÊlubienia w∏aÊciwej osoby, we
w∏aÊciwym miejscu i czasie. ˚yj w prawy sposób, tak jak
osoba, którà masz nadziej´ poÊlubiç.

Umawiaj si´ na randki tylko z tymi, którzy majà wysokie
normy moralne i w których towarzystwie mo˝esz zachowaç
swoje zasady. Z uwagà planuj pozytywne i konstruktywne
zaj´cia tak, abyÊcie nie pozostawali sami, nie majàc ˝adnych
planów. Pozostawajcie w bezpiecznych miejscach, gdzie z
∏atwoÊcià mo˝ecie si´ kontrolowaç. Nie bierz udzia∏u w roz-
mowach czy dzia∏aniach, które pobudzajà seksualnoÊç.

Szukaj towarzysza/towarzyszki, który/a wyznaje twojà
wiar´. Szukaj kogoÊ, kogo zawsze mo˝esz szanowaç, kogoÊ,
kto b´dzie ci´ uzupe∏nia∏. Zanim si´ o˝enisz/wyjdziesz za

Ma∏˝eƒstwo

64



mà˝, upewnij si´, ˝e odnalaz∏eÊ kogoÊ, komu mo˝esz oddaç
ca∏e swe serce, ca∏à swà mi∏oÊç, wiernoÊç i lojalnoÊç.

Rada dla tych, którzy nie majà wspó∏ma∏˝onka

Niektórzy cz∏onkowie KoÊcio∏a pozostajà sami nie z
w∏asnej winy, nawet jeÊli chcà o˝eniç si´/wyjÊç za mà˝. JeÊli
jesteÊ w takiej sytuacji, bàdê pewien, ˝e „Bóg wspó∏dzia∏a we
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga mi∏ujà” (List do
Rzymian 8:28). JeÊli b´dziesz godny, pewnego dnia, w tym
˝yciu albo w przysz∏ym, otrzymasz wszystkie b∏ogos∏awieƒ-
stwa p∏ynàce ze zwiàzku wiecznej rodziny. Pan wielokrotnie
sk∏ada∏ t´ obietnic´ poprzez Swoich proroków w dniach
ostatnich.

JeÊli jesteÊ stanu wolnego i pragniesz o˝eniç si´/wyjÊç za
mà˝, nie poddawaj si´. JednoczeÊnie nie pozwól na to, by ten
cel zbytnio ci´ absorbowa∏, a raczej aktywnie anga˝uj si´ w
warte zachodu zaj´cia. Szukaj mo˝liwoÊci s∏u˝enia swej dal-
szej rodzinie i spo∏ecznoÊci. Przyjmuj powo∏anie koÊcielne i
wzrastaj w nim. Pozostawaj czysty, zarówno fizycznie jak i
duchowo. Nadal ucz si´, rozwijaj i rób post´py w swoim
˝yciu osobistym.

Osiàganie szcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa

JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, pami´taj, ˝e przyjaêƒ i
mi∏oÊç pomi´dzy tobà a twoim wspó∏ma∏˝onkiem powinna
byç najbardziej cenionym ziemskim zwiàzkiem. Twój wspó∏-
ma∏˝onek, poza Panem, jest jedynà osobà, którà nakazano ci
kochaç ca∏ym swym sercem (zob. NiP 42:22).

Pami´taj, ˝e ma∏˝eƒstwo w swym najprawdziwszym
znaczeniu, jest partnerstwem osób równych, gdzie nikt nie
próbuje dominowaç, ale raczej zach´ca, pociesza drugà osob´
i pomaga jej.

Jako ˝e ma∏˝eƒstwo jest w tym ˝yciu bardzo wa˝nym
zwiàzkiem, wymaga, by poÊwi´ciç mu czas i zas∏uguje na to.
Nie nadawaj wy˝szych priorytetów rzeczom mniej wa˝nym.
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Zarezerwuj czas na wspólnà rozmow´ i wys∏uchanie si´
nawzajem. Bàdê troskliwy i pe∏en szacunku. Cz´sto dawaj
wyraz swym g∏´bokim uczuciom.

Ustal, ˝e mi´dzy tobà a twoim wspó∏ma∏˝onkiem nie zaj-
dzie nic, co doprowadzi∏oby do zak∏ócenia waszego ma∏˝eƒ-
stwa. Postanów, ˝e pomimo wyzwaƒ, jakie mogà si´ pojawiç,
twe ma∏˝eƒstwo odniesie sukces.

Bàdêcie wobec siebie lojalni. Bàdêcie wierni przymierzom
ma∏˝eƒstwa myÊlà, s∏owem i uczynkiem. Pami´taj, ˝e Pan
powiedzia∏: „Kochaj ˝on´ swojà ca∏ym swym sercem i ∏àcz si´
z nià i nikim innym” (NiP 42:22). Wyra˝enie „z nikim innym”
mówi, ˝e ˝adna osoba, ˝adne dzia∏anie czy ˝adna rzecz nie
powinny znajdowaç si´ w hierarchii wa˝noÊci ponad zwiàz-
kiem z twym wspó∏ma∏˝onkiem.

Unikaj wszystkiego, co mog∏oby doprowadziç ci´ do
jakiegokolwiek rodzaju niewiernoÊci. Pornografia, niezdrowe
fantazjowanie i flirtowanie podkopià twój charakter i uderzà
w podstawy twego ma∏˝eƒstwa.

Razem zarzàdzajcie swoimi finansami. Wspó∏pracujcie
nad u∏o˝eniem bud˝etu i stosujcie si´ do niego. Narzuçcie
sobie dyscyplin´ w wydawaniu pieni´dzy i unikajcie niewoli
d∏ugów. Màdre zarzàdzanie finansami i brak d∏ugów przy-
czynià si´ do istnienia pokoju w waszym domu.

Skoncentrujcie swoje ˝ycie na ewangelii Jezusa Chrystusa.
Pomagajcie sobie nawzajem w dochowywaniu zawartych
przymierzy. Razem chodêcie do koÊcio∏a i do Êwiàtyni. Razem
studiujcie pisma Êwi´te. Razem kl´kajcie w modlitwie na roz-
pocz´cie i zakoƒczenie ka˝dego dnia, aby podzi´kowaç Ojcu
Niebieskiemu za siebie nawzajem i aby zjednoczyç si´ w proÊ-
bie o to, by zes∏a∏ b∏ogos∏awieƒstwa na wasze ˝ycie, wasz
dom, na waszych bliskich i by spe∏ni∏ wasze prawe pragnie-
nia. Wówczas Bóg b´dzie was prowadzi∏, a codzienne roz-
mowy z Nim przyniosà pokój i radoÊç, które nie mogà wyp∏y-
nàç z ˝adnego innego êród∏a. Przez lata wasz zwiàzek b´dzie
stawa∏ si´ coraz s∏odszy. Wzmocni si´ wasza mi∏oÊç. WzroÊnie
te˝ wasze wzajemne uznanie dla siebie.
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Dodatkowe êród∏a: I Ks. Moj˝eszowa 1:27–28; 2:18, 21–24; I List do
Koryntian 11:11; List do Efezjan 5:22–33; Moj˝esz 2:27–28; 3:18, 21–24

Zobacz tak˝e: CzystoÊç moralna; JednoÊç; Rodzina; Rozwód; Âwiàtynie

Milenium

Milenium to okres tysiàca lat. Kiedy mówimy o „Mile-
nium”, mamy na myÊli tysiàc lat, które nastàpià po Drugim
PrzyjÊciu Zbawiciela (zob. Objawienie 20:4; NiP 29:11). Podczas
Milenium, „Chrystus b´dzie osobiÊcie królowa∏ na Ziemi”
(Zasady Wiary 1:10).

Milenium b´dzie czasem prawoÊci i pokoju na Ziemi. Pan
objawi∏, ˝e „w dniu tym wrogoÊç cz∏owieka, i wrogoÊç zwie-
rza, wrogoÊç wszystkiego, co ˝yje ustanie” (NiP 101:26; zob.
tak˝e Ks. Izajasza 11:6–9). Szatan b´dzie „skr´powany [...]
i nie znajdzie miejsca w sercach dzieci ludzkich” (NiP 45:55;
zob. tak˝e Objawienie 20:1–3).

Podczas Milenium wszyscy ludzie na Ziemi b´dà dobrzy
i sprawiedliwi, choç wielu z nich nie otrzyma∏o wczeÊniej
pe∏ni ewangelii. W konsekwencji tego, cz∏onkowie KoÊcio∏a
b´dà brali udzia∏ w pracy misjonarskiej.

B´dà oni równie˝ uczestniczyli podczas Milenium w
pracy Êwiàtynnej. Âwi´ci nadal b´dà budowaç Êwiàtynie i
przyjmowaç obrz´dy w imieniu swych zmar∏ych krewnych.
Dzi´ki objawieniu b´dà przygotowywaç rejestry wszystkich
swoich przodków a˝ do Adama i Ewy.

Ca∏kowita prawoÊç i pokój b´dà trwaç do zakoƒczenia
tysiàca lat, kiedy to Szatan „zostanie uwolniony na krótki czas,
aby móg∏ zebraç swoje armie”. Armie Szatana b´dà walczyç
przeciwko zast´pom niebieskim, które poprowadzi Micha∏
czyli Adam. Szatan i jego naÊladowcy zostanà pokonani i
wyp´dzeni na zawsze. (Zob. NiP 88:111–115).

Dodatkowe êród∏a: NiP 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Zobacz tak˝e: Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa
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Mi∏osierdzie

Nasz Ojciec Niebieski zna nasze s∏aboÊci i grzechy. Oka-
zuje nam mi∏osierdzie, kiedy wybacza nam nasze grzechy i
pomaga nam powróciç, by zamieszkaç w Jego obecnoÊci.

Takie wspó∏czucie mo˝e wydawaç si´ sprzeczne z pra-
wem sprawiedliwoÊci, które mówi, ˝e ˝adna nieczysta rzecz
nie mo˝e zamieszkaç z Bogiem (zob. 1 Nefi 10:21), jednak˝e
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa sprawi∏o, ˝e Bóg móg∏
„[pozostaç] doskona∏ym, sprawiedliwym i mi∏osiernym
Bogiem” (Alma 42:15).

Przyj´cie mi∏osierdzia Bo˝ego

Zbawiciel zaspokoi∏ wymagania sprawiedliwoÊci, kiedy
stanà∏ na naszym miejscu i wycierpia∏ kar´ za nasze grzechy.
Dzi´ki temu bezinteresownemu czynowi Ojciec mo˝e mi∏o-
siernie powstrzymaç ukaranie nas i powitaç nas w Swej obec-
noÊci. Aby uzyskaç od Pana wybaczenie, musimy szczerze
odpokutowaç za nasze grzechy. Jak naucza∏ prorok Alma:
„SprawiedliwoÊç przedstawia swe ˝àdania, a tak˝e mi∏osier-
dzie domaga si´ tych, do których ma prawo, i tak nikt z wyjàt-
kiem prawdziwie nawróconych nie zostanie zbawiony” (Alma
42:24; zob. tak˝e wersety 22–23, 25).

Wybaczenie grzechów nie jest jedynym darem mi∏osier-
dzia p∏ynàcym od Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.
Ka˝de b∏ogos∏awieƒstwo, jakie otrzymujesz, jest aktem mi∏o-
sierdzia, czymÊ wi´cej ni˝ to, na co kiedykolwiek móg∏byÊ
zas∏u˝yç w∏asnymi si∏ami. Mormon naucza∏: „Wszelkie dobro
nast´puje przez Chrystusa, gdy˝ inaczej ludzie pozostaliby
upadli i nie zaznali ˝adnego dobra” (Moroni 7:24). JesteÊ, na
przyk∏ad, odbiorcà boskiego mi∏osierdzia, kiedy Ojciec Nie-
bieski wys∏uchuje twych modlitw i odpowiada na nie, kiedy
otrzymujesz przewodnictwo Ducha Âwi´tego i kiedy jesteÊ
uzdrowiony dzi´ki mocy kap∏aƒskiej. Mimo ˝e wszystkie te
b∏ogos∏awieƒstwa sà nast´pstwem twego pos∏uszeƒstwa, nie
móg∏byÊ ich otrzymaç tylko dzi´ki w∏asnym wysi∏kom. Jest to
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dar mi∏osierdzia pochodzàcy od kochajàcego i wspó∏czujà-
cego Ojca.

Okazywanie mi∏osierdzia innym

Zbawiciel nakaza∏, mówiàc do Swych uczniów: „Bàdêcie
mi∏osierni, jak mi∏osierny jest Ojciec wasz” (Ew. ¸ukasza
6:36). Mo˝esz naÊladowaç przyk∏ad mi∏osierdzia Ojca Niebie-
skiego w swoich relacjach z innymi ludêmi. Postaraj si´ uwol-
niç swoje ˝ycie od arogancji, dumy i zarozumia∏oÊci. Postaraj
si´ byç wspó∏czujàcy, okazywaç szacunek, wybaczaç, byç
delikatnym i cierpliwym, nawet kiedy jesteÊ Êwiadomy man-
kamentów innych osób. Kiedy b´dziesz tak czyni∏, twój przy-
k∏ad sprawi, ˝e inni b´dà bardziej mi∏osierni, a ty b´dziesz
móg∏ prosiç Boga o wi´cej mi∏osierdzia.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 5:7; Ew. ¸ukasza 10:25–37; Alma
34:14–16

Zobacz tak˝e: ¸aska; Mi∏oÊç bliêniego; SprawiedliwoÊç; Wybaczenie

Mi∏oÊç

Mi∏oÊç jest g∏´bokim oddaniem, troskà i uczuciem. Mi∏oÊç
do Boga i bliênich jest cechà charakterystycznà uczniów
Jezusa Chrystusa (zob. Ew. Mateusza 22:35–40; Ew. Jana
13:34–35; 2 Nefi 31:20). Okazujemy mi∏oÊç naszemu Ojcu Nie-
bieskiemu poprzez przestrzeganie Jego przykazaƒ i s∏u˝enie
Jego dzieciom. Mi∏oÊç do innych mo˝emy wyraziç poprzez
okazywanie im uprzejmoÊci, s∏uchanie ich, wspieranie ich w
chwili smutku, pocieszanie ich, s∏u˝enie im, modlenie si´ za
nich, dzielenie si´ z nimi ewangelià i pozostawanie ich
przyjació∏mi.

Kiedy pami´tamy, ˝e wszyscy jesteÊmy dzieçmi Boga, ˝e
jesteÊmy duchowymi braçmi i siostrami, wzrasta nasza
mi∏oÊç do osób nas otaczajàcych. Mi∏oÊç, która wyp∏ywa ze
zrozumienia tego braterstwa, ma moc przekraczajàcà wszel-
kie granice wyp∏ywajàce z ró˝nic narodowoÊciowych, religij-
nych czy koloru skóry.
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Dodatkowe êród∏a: III Ks. Moj˝eszowa 19:18, 34; V Ks. Moj˝eszowa 6:5;
Ew. ¸ukasza 6:31–36; Ew. Jana 15:9–15; I List Jana 4:7–21; Mosjasz 4:14–15;
NiP 4:5; 12:8; 112:11; 121:41–45

Zobacz tak˝e: Mi∏osierdzie; Mi∏oÊç bliêniego; Pos∏uszeƒstwo; S∏u˝ba

Mi∏oÊç bliêniego

Mi∏oÊç bliêniego jest „prawdziwà mi∏oÊcià Chrystusa”
czyli „wiecznà mi∏oÊcià” (Moroni 7:47; 8:17). Prorok Mormon
naucza∏: „Mi∏oÊç ta jest cierpliwa, ∏askawa, nie zazdroÊci, nie
unosi si´ pychà, nie szuka swego, nie daje si´ ∏atwo sprowo-
kowaç, nie ma z∏ych myÊli, nie cieszy si´ z niegodziwoÊci, ale
raduje si´ z triumfu prawdy; znosi wszystko, ma wiar´ i
nadziej´, ˝e wszystko nastàpi, i mi∏oÊç ta przetrwa wszystko”
(Moroni 7:45; zob. tak˝e I List do Koryntian 13:4–7).

Jezus Chrystus jest doskona∏ym przyk∏adem mi∏oÊci bliê-
niego. Podczas Swej ziemskiej s∏u˝by zawsze „chodzi∏, czy-
niàc dobrze”, nauczajàc ewangelii i okazujàc szczere wspó∏-
czucie biednym, pokrzywdzonym i zrozpaczonym (zob. Ew.
Mateusza 4:23; Ew. Marka 6:6; Dzieje Apostolskie 10:38). Naj-
wspanialszym wyrazem mi∏oÊci bliêniego by∏o Jego nieskoƒ-
czone ZadoÊçuczynienie. Powiedzia∏ On: „Wi´kszej mi∏oÊci
nikt nie ma nad t´, jak gdy kto ˝ycie swoje k∏adzie za przyja-
ció∏ swoich” (Ew. Jana 15:13). By∏ to najwi´kszy akt cierpli-
woÊci, ˝yczliwoÊci i bezinteresownoÊci, jakiego kiedykolwiek
zaznamy. Zrozumiawszy trwa∏à mi∏oÊç Zbawiciela mo˝esz
çwiczyç wiar´ i odpokutowaç za swoje grzechy, b´dàc pew-
nym, ˝e On ci wybaczy i wzmocni ci´, gdy b´dziesz si´ stara∏
˝yç zgodnie z ewangelià.

Zbawiciel chce, abyÊ przyjà∏ Jego mi∏oÊç i chce, byÊ dzie-
li∏ si´ nià z innymi. Powiedzia∏ do Swoich uczniów: „Nowe
przykazanie daj´ wam, abyÊcie si´ wzajemnie mi∏owali, jak
Ja was umi∏owa∏em; abyÊcie si´ i wy wzajemnie mi∏owali. Po
tym wszyscy poznajà, ˝eÊcie uczniami moimi, jeÊli mi∏oÊç
wzajemnà mieç b´dziecie” (Ew. Jana 13:34–35). Bierz przy-
k∏ad ze Zbawiciela w swych relacjach z cz∏onkami rodziny i
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z innymi ludêmi. Staraj si´ kochaç tak, jak On kocha, okazu-
jàc niewyczerpane wspó∏czucie, cierpliwoÊç i mi∏osierdzie.

Kiedy wcià˝ b´dziesz doÊwiadczaç doskona∏ej mi∏oÊci
Chrystusa i kiedy b´dziesz okazywaç innym mi∏oÊç Chrystu-
sowà, oka˝e si´, ˝e twoja mi∏oÊç wzrasta. DoÊwiadczysz rado-
Êci p∏ynàcej ze s∏u˝enia Panu. Duch Âwi´ty b´dzie twoim sta-
∏ym towarzyszem, który prowadziç ci´ b´dzie podczas s∏u˝by
i w relacjach z innymi ludêmi. B´dziesz przygotowany na
spotkanie z Panem podczas Sàdu, kiedy nagrodzi ci´ stosow-
nie do twojego oddania dla Jego pracy. Mormon naucza∏:

„JeÊli nie macie tej mi∏oÊci, jesteÊcie niczym, gdy˝ mi∏oÊç
ta nigdy nie zawodzi. Nie ustawajcie wi´c w tej mi∏oÊci, która
jest najwi´kszà ze wszystkich cnót, gdy˝ wszystko inne prze-
padnie.

Ale mi∏oÊç bliêniego jest prawdziwà mi∏oÊcià Chrystusa
i trwa na wieki, i kto wyka˝e si´ nià ostatniego dnia, dobrze
mu b´dzie.

A wi´c, moi umi∏owani bracia, módlcie si´ do Ojca z
ca∏ego serca, aby przela∏ w wasze serca t´ mi∏oÊç, którà obda-
rza wszystkich prawdziwie naÊladujàcych Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, abyÊcie stali si´ synami Boga i gdy si´ uka˝e, aby-
Êmy byli jak On, gdy˝ zobaczymy Go, jakim jest, abyÊmy
mogli mieç t´ nadziej´ i zostali oczyszczeni stajàc si´ bez
skazy, jak On jest bez skazy” (Moroni 7:46–48).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 25:31–46; I List Jana 4:18; Eter 12:33–34;
NiP 12:8; 34:3; 121:45

Zobacz tak˝e: Mi∏oÊç; S∏u˝ba

Modlitwa

JesteÊ dzieckiem Boga. Twój Ojciec Niebieski kocha ci´ i
zna twoje potrzeby oraz pragnie, byÊ rozmawia∏ z Nim za
poÊrednictwem modlitwy. Módl si´ do Niego i do nikogo
innego. Pan Jezus Chrystus nakaza∏: „Dlatego nie ustawajcie
modlàc si´ do Ojca w imi´ Moje” (3 Nefi 18:19).
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Kiedy nabierzesz zwyczaju, by zwracaç si´ do Boga w
modlitwie, poznasz Go i zbli˝ysz si´ do Niego. Twoje prag-
nienia stanà si´ bardziej podobne do Jego pragnieƒ. B´dziesz
móg∏ otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa dla siebie i dla innych, które
On jest gotów ci daç, jeÊli tylko poprosisz o nie z wiarà.

Zasady modlitwy

Ojciec Niebieski zawsze jest gotów wys∏uchaç i odpo-
wiedzieç na twoje modlitwy. Si∏a twoich modlitw zale˝y od
ciebie. Kiedy starasz si´, by modlitwa sta∏a si´ cz´Êcià twego
˝ycia, pami´taj o tej radzie:

Niech twoje modlitwy majà znaczenie. Prorok Mormon
ostrzega∏, ˝e jeÊli ktoÊ „wielbi [...] Boga, ale nieszczerze, [...]
Bóg nie przyjmuje takich modlitw i takie modlenie na nic si´
nie zdaje” (Moroni 7:9). Aby twoja modlitwa by∏a znaczàca,
musisz modliç si´ szczerze i „z ca∏ego serca” (Moroni 7:48).
Uwa˝aj, by unikaç „wielomównoÊci” w czasie modlitwy (zob.
Ew. Mateusza 6:7). Powa˝nie zastanów si´ nad swojà postawà
i s∏owami, którymi si´ pos∏ugujesz.

U˝ywaj j´zyka, który wyra˝a mi∏oÊç, szacunek, czeÊç i bliskoÊç.
Zastosowanie tej zasady b´dzie si´ ró˝ni∏o w zale˝noÊci od
j´zyka, jakim si´ pos∏ugujesz. JeÊli, na przyk∏ad, modlisz si´
po polsku, powinieneÊ w odniesieniu do Boga u˝ywaç j´zyka
zbli˝onego do j´zyka pism Êwi´tych. Jednak˝e bez wzgl´du
na j´zyk zasada pozostaje ta sama: kiedy si´ modlisz, powi-
nieneÊ u˝ywaç s∏ów, które we w∏aÊciwy sposób ujmujà pe∏nà
mi∏oÊci i szacunku relacj´ z Bogiem. Mo˝esz mieç pewne pro-
blemy z nauczeniem si´ j´zyka modlitwy, ale stopniowo
poczujesz si´ coraz pewniej, w miar´ jak b´dziesz si´ modli∏ i
czyta∏ pisma Êwi´te.

Zawsze dzi´kuj Ojcu Niebieskiemu. PowinieneÊ „[dzi´ko-
waç] Mu codziennie za wiele ∏ask i b∏ogos∏awieƒstw, którymi
[...] [ci´] obdarza” (Alma 34:38). Kiedy poÊwi´cisz czas na to,
by przypomnieç sobie o swoich b∏ogos∏awieƒstwach, dostrze-
˝esz, jak wiele czyni dla ciebie Ojciec Niebieski. Wyraê Mu
swoje podzi´kowanie.
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Staraj si´ o przewodnictwo i si∏´ Ojca Niebieskiego we wszyst-
kim, co robisz. Alma radzi∏ swojemu synowi Helamanowi:
„Módl si´ do Boga, aby ci´ we wszystkim wspomaga∏. Cokol-
wiek czynisz i gdziekolwiek si´ udajesz, niech b´dzie to w
Panu, niech wszystkie twoje myÊli kierujà si´ ku Panu, a serce
twe zawsze Go mi∏uje. Radê si´ Pana we wszystkim, co czy-
nisz, a On pokieruje Tobà dla twego dobra. Gdy udajesz si´ w
nocy na spoczynek, uczyƒ to z myÊlà o Panu, aby móg∏ si´
tobà opiekowaç podczas snu, a gdy wstajesz rano, niech serce
twe przepe∏nia wdzi´cznoÊç do Boga; i jeÊli b´dziesz czyni∏ to
wszystko, zostaniesz podniesiony ostatniego dnia” (Alma
37:36–37; zob. tak˝e Alma 34:17–26).

Kiedy si´ modlisz, pami´taj o potrzebach innych. Módl si´ „o
[...] [twoje] dobro i dobro tych, którzy sà wokó∏ [...] [ciebie]”
(Alma 34:27). ProÊ Ojca Niebieskiego, by b∏ogos∏awi∏ i pocie-
sza∏ tych, którzy znajdujà si´ w potrzebie. ProÊ Go, by inspiro-
wa∏ i wzmacnia∏ Prezydenta KoÊcio∏a, pozosta∏ych Przedstawi-
cieli W∏adz Naczelnych oraz twoich lokalnych przywódców
koÊcielnych. Módl si´ o dobro cz∏onków rodziny i przyjació∏.
Módl si´ za przywódców rzàdowych. PoproÊ Pana, by
natchnà∏ i chroni∏ misjonarzy oraz ludzi, których nauczajà.

Szukaj przewodnictwa Ducha Âwi´tego, abyÊ wiedzia∏, co
powinno znaleêç si´ w twoich modlitwach. Duch Âwi´ty mo˝e
nauczyç ci´, jak si´ modliç oraz prowadziç ci´ w tym, co
mówisz (zob. List do Rzymian 8:26; 2 Nefi 32:8). Mo˝e pomóc
ci, byÊ modli∏ si´ „zgodnie z wolà Boga” (NiP 46:30).

Kiedy prosisz o coÊ w swojej modlitwie, rób wszystko, co w
twej mocy, by osiàgnàç to, o co prosisz. Ojciec Niebieski ocze-
kuje, ˝e b´dziesz robi∏ coÊ wi´cej, ni˝ tylko prosi∏ o b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Kiedy masz do podj´cia wa˝nà decyzj´, Ojciec
cz´sto b´dzie chcia∏, byÊ „[rozpatrzy∏ jà] w umyÊle”, zanim
da ci odpowiedê (zob. NiP 9:7–8). Twoje modlitwy o prze-
wodnictwo b´dà skuteczne tylko wtedy, gdy do∏o˝ysz sta-
raƒ, by byç otwartym na podszepty Ducha Âwi´tego. Twoje
modlitwy o w∏asne dobro i dobro innych pójdà na marne,
jeÊli „[b´dziesz] odtràcaç potrzebujàcych, nagich, nie [...]
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[b´dziesz] odwiedzaç chorych czy dotkni´tych nieszcz´-
Êciem i nie [...] [b´dziesz] dzieliç si´ tym, co [...] [posiadasz],
z potrzebujàcymi” (Alma 34:28).

JeÊli masz przed sobà do wykonania trudne zadanie,
Ojciec Niebieski ucieszy si´, gdy ukl´kniesz i poprosisz Go o
pomoc, a potem powstaniesz z kolan i zabierzesz si´ do
pracy. On pomo˝e ci we wszystkich twych prawych stara-
niach, ale z rzadka zrobi za ciebie coÊ, co mo˝esz zrobiç sam.

Modlitwa osobista

W Swoim kazaniu na Górze Jezus Chrystus radzi∏: „Ale ty,
gdy si´ modlisz, wejdê do komory swojej, a zamknàwszy
drzwi za sobà, módl si´ do Ojca swego, który jest w ukryciu,
a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odp∏aci tobie” (Ew. Mate-
usza 6:6). Osobista, prywatna modlitwa jest niezb´dnà cz´Êcià
twojego rozwoju duchowego.

Codziennie, przynajmniej rano i wieczorem znajdê miej-
sce, w którym nic nie b´dzie ci´ rozpraszaç. W pokorze
ukl´knij i obcuj z Ojcem Niebieskim. Chocia˝ czasami byç
mo˝e b´dziesz zmuszony modliç si´ po cichu, do∏ó˝ wszelkich
staraƒ, by czasami modliç si´ na g∏os (zob. NiP 19:28; 20:51).

Pami´taj, ˝e modlitwa to dwustronna komunikacja. Kiedy
zakoƒczysz modlitw´, poczekaj i pos∏uchaj. Czasami Ojciec
Niebieski poradzi, poprowadzi lub pocieszy ci´, gdy jesteÊ
jeszcze na kolanach.

Nigdy nie poddawaj si´ myÊli, ˝e nie jesteÊ godny, by si´
modliç. Ten pomys∏ pochodzi od Szatana, który chce ci´ prze-
konaç, ˝e nie wolno ci si´ modliç (zob. 2 Nefi 32:8). JeÊli czu-
jesz, ˝e nie masz ochoty si´ modliç, módl si´, a˝ jà poczujesz.

Zbawiciel nakaza∏: „Módl si´ zawsze, byÊ zakoƒczy∏
zwyci´sko, abyÊ móg∏ pokonaç Szatana, i abyÊ umknà∏ ràk
s∏ug Szatana, co popierajà jego dzie∏o” (NiP 10:5). Chocia˝
nie mo˝esz ca∏y czas byç na kolanach, ciàg∏e ofiarowanie
osobistej, prywatnej modlitwy mo˝e sprawiç, ˝e twoje serce
„w myÊli [b´dzie si´ modli∏o]” nieustannie (Alma 34:27; zob.
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tak˝e 3 Nefi 20:1). Przez ca∏y dzieƒ mo˝esz zachowaç sta∏e
poczucie mi∏oÊci do Ojca Niebieskiego i Jego Umi∏owanego
Syna. Mo˝esz po cichu wyraziç wdzi´cznoÊç Ojcu i prosiç
Go o si∏´ potrzebnà do wykonywania obowiàzków. W cza-
sach pokus czy fizycznego niebezpieczeƒstwa mo˝esz po
cichu prosiç Go o pomoc.

Modlitwa rodzinna

Poza tym, ˝e Zbawiciel nakaza∏ nam modliç si´ na osob-
noÊci, nawo∏ywa∏ nas, byÊmy modlili si´ z rodzinami. Powie-
dzia∏: „Módlcie si´ z waszymi rodzinami do Ojca, zawsze w
imi´ Moje, aby wasze ˝ony i dzieci by∏y b∏ogos∏awione”
(3 Nefi 18:21).

JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, spraw, by modlitwa
rodzinna by∏a sta∏ym punktem ˝ycia rodzinnego. Ka˝dego
ranka i ka˝dego wieczoru kl´kajcie razem w pokorze. Niech
ka˝dy cz∏onek rodziny ma mo˝liwoÊç cz´stego ofiarowywa-
nia modlitwy. Jednoczcie si´ we wdzi´cznoÊci za b∏ogos∏a-
wieƒstwa, jakie da∏ wam Ojciec Niebieski. Jednoczcie si´ w
wierze, by prosiç o b∏ogos∏awieƒstwa, których potrzebujecie,
i modliç si´ za innych.

Dzi´ki regularnej modlitwie ty i cz∏onkowie twojej
rodziny zbli˝ycie si´ do Boga i do siebie nawzajem. Wasze
dzieci nauczà si´ porozumiewaç z Ojcem Niebieskim. B´dzie-
cie lepiej przygotowani, by s∏u˝yç innym i opieraç si´ poku-
som. Wasz dom b´dzie miejscem duchowej si∏y, schronieniem
od z∏ych wp∏ywów Êwiata.

Modlitwa publiczna

Czasami mo˝esz byç poproszony o ofiarowanie modli-
twy przed zgromadzeniem, najcz´Êciej podczas spotkaƒ lub
lekcji koÊcielnych. Kiedy otrzymasz takà mo˝liwoÊç, pami´-
taj, ˝e nie wyg∏aszasz kazania, lecz komunikujesz si´ z Ojcem
Niebieskim. Nie martw si´ o to, co inni mogà sàdziç o tym,
co mówisz, lecz ofiaruj prostà, p∏ynàcà z serca modlitw´.
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Otrzymywanie odpowiedzi na modlitw´

Zbawiciel naucza∏: „ProÊcie, a b´dzie wam dane, szukaj-
cie, a znajdziecie; ko∏aczcie, a otworzà wam. Ka˝dy bowiem,
kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto ko∏acze, temu
otworzà” (Ew. Mateusza 7:7–8). Do Nefitów powiedzia∏ On:
„I o cokolwiek, co jest w∏aÊciwe, poprosicie Ojca w imi´ Moje,
wierzàc, ˝e otrzymacie, zostanie wam dane” (3 Nefi 18:20).

Ojciec Niebieski wys∏uchuje twoich modlitw. Byç mo˝e
nie odpowiada w sposób, jakiego oczekujesz, ale czyni to —
we w∏asnym czasie i zgodnie ze Swojà wolà. A poniewa˝
On wie, co jest dla ciebie najlepsze, mo˝e czasami powie-
dzieç nie, nawet jeÊli twoje proÊby sà szczere.

Odpowiedzi na modlitwy przychodzà na wiele sposo-
bów. Cz´sto pojawiajà si´ w postaci cichego, spokojnego
g∏osu Ducha Âwi´tego (zob. „Objawienie”, str. 85–90). Mogà
one przyjÊç jako pewne okolicznoÊci w twoim ˝yciu lub
uczynki otaczajàcych ci´ osób. Kiedy b´dziesz zbli˝a∏ si´ do
Ojca Niebieskiego w modlitwie, z wi´kszà ∏atwoÊcià dostrze-
˝esz Jego màdre i pe∏ne mi∏osierdzia odpowiedzi na twoje
proÊby. Dowiesz si´, ˝e jest On „ucieczkà i si∏à naszà, Pomocà
w utrapieniach najpewniejszà” (Psalm 46:2).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 6:5–15; List Jakuba 1:5–6; Enos 1:1–17;
Mosjasz 4:11–12; 3 Nefi 13:6–7; 14:7–8; NiP 19:38; 88:63–65; Józef Smith —
Historia 1:9–19

Zobacz tak˝e: Post i ofiary postne; Oddawanie czci; Wiara

Nadzieja

S∏owo nadzieja jest czasami êle rozumiane. W naszym
codziennym j´zyku s∏owo to cz´sto zawiera element niepew-
noÊci. Na przyk∏ad, mo˝emy powiedzieç, ˝e mamy nadziej´
na zmian´ pogody lub ˝e odwiedzi nas przyjaciel. Jednak˝e w
j´zyku ewangelii s∏owo nadzieja jest czymÊ pewnym, nie-
zmiennym i aktywnym. Prorocy mówià o posiadaniu „pe∏nej
nadziei” (Alma 34:41) i „nadziei ˝ywej” (I List Piotra 1:3).
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Prorok Moroni naucza∏: „Kto wi´c wierzy w Boga, mo˝e mieç
pe∏nà nadziej´ lepszego Êwiata, a nawet miejsca po prawicy
Boga; i ta nadzieja wywodzi si´ z wiary i jest duchowà
kotwicà dla dusz ludzi, dajàc im pewnoÊç i wytrwa∏oÊç, aby
zawsze czynili wiele dobra, i nak∏aniajàc ich, by chwalili
Boga” (Eter 12:4).

Kiedy mamy nadziej´, ufamy obietnicom Boga. Mamy
cichà pewnoÊç, ˝e jeÊli czynimy „dzie∏a prawoÊci”, otrzy-
mamy „swojà nagrod´, nagrod´ pokoju w tym Êwiecie,
i ˝ycia wiecznego w Êwiecie przysz∏ym” (NiP 59:23).
Mormon naucza∏, ˝e taka nadzieja pojawia si´ jedynie dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa: „I jakà powinniÊmy
mieç nadziej´? Oto powiadam wam, powinniÊcie mieç
nadziej´, ˝e zmartwychwstaniecie i b´dziecie mieli ˝ycie
wieczne dzi´ki zadoÊçuczynieniu Chrystusa i Jego zmar-
twychwstaniu i ˝e stanie si´ to zgodnie z obietnicà ze
wzgl´du na waszà wiar´” (Moroni 7:41).

Kiedy starasz si´ ˝yç zgodnie z ewangelià, wzrasta twa
zdolnoÊç, by obfitowaç „w nadziej´ przez moc Ducha Âwi´-
tego” (List do Rzymian 15:13). Wzrasta twa nadzieja, kiedy
modlisz si´ i zabiegasz u Boga o wybaczenie. W Ksi´dze Mor-
mona misjonarz o imieniu Aaron zapewni∏ króla Lamanitów:
„JeÊli pragniesz tego, a ukorzysz si´ przed Bogiem i nawrócisz
si´ ˝a∏ujàc wszystkich swoich grzechów, i padniesz przed
Bogiem, wzywajàc Jego imienia, wierzàc, ˝e otrzymasz, wtedy
b´dzie ci dana nadzieja, której pragniesz” (Alma 22:16).
Zyskujesz te˝ nadziej´, kiedy studiujesz pisma Êwi´te i post´-
pujesz wedle ich nauk. Aposto∏ Pawe∏ naucza∏: „Cokolwiek
bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano,
abyÊmy przez cierpliwoÊç i przez pociech´ z Pism nadziej´
mieli” (List do Rzymian 15:4).

Zasada nadziei rozciàga si´ na wiecznoÊç, ale mo˝e te˝
wspieraç ci´ podczas codziennych wyzwaƒ. „B∏ogos∏awiony
ten — mówi Psalmista — którego pomocà jest Bóg Jakuba,
którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego” (Psalm 146:5). Majàc
nadziej´, mo˝esz odnaleêç radoÊç w tym ˝yciu. Mo˝esz byç
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„[wytrwa∏y] i [znosiç] te cierpienia majàc pe∏nà nadziej´,
˝e kiedyÊ [odpoczniesz] od wszystkiego, co [ci] teraz
dokucza” (Alma 34:41). Mo˝esz „dà˝yç naprzód majàc nie-
ugi´tà wiar´ w Chrystusa, pe∏nà Êwiat∏a nadziej´ i mi∏oÊç do
Boga oraz do wszystkich ludzi. JeÊli wi´c [b´dziesz] dà˝yç
naprzód, napawajàc si´ s∏owem Chrystusa i [wytrwasz] do
koƒca, tak mówi Ojciec: [B´dziesz mia∏] ˝ycie wieczne”
(2 Nefi 31:19–20). 

Dodatkowe êród∏a: Treny 3:25–26; I List do Koryntian 15:19–22; I List
Piotra 3:15; I List Jana 3:2–3; Jakub 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Eter
12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22

Zobacz tak˝e: Mi∏oÊç bliêniego; PrzeciwnoÊci; Wiara; ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa

Na∏o˝enie ràk

Na∏o˝enie ràk to czynnoÊç objawiona przez Pana dla doko-
nania wielu obrz´dów kap∏aƒskich, takich jak: konfirmacja,
ustanowienie, wyÊwi´cenie do s∏u˝by w powo∏aniu, b∏ogos∏a-
wienie chorych oraz udzielanie innych b∏ogos∏awieƒstw
kap∏aƒskich (zob. NiP 42:44; Zasady Wiary 1:4–5). Osoby
majàce w∏aÊciwe upowa˝nienie kap∏aƒskie k∏adà r´ce na g∏o-
wie osoby przyjmujàcej obrz´d. Czyniàc to, sà narz´dziem,
dzi´ki któremu Pan b∏ogos∏awi Swojej dzieci (zob. NiP 36:2).

Posiadacze kap∏aƒstwa zawsze czynià to w ten sposób.
Adam ustanawia∏ swych prawych potomków przez na∏o˝e-
nie ràk (zob. NiP 107:40–50). Kiedy Jakub wyg∏asza∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwa dla Efraima i Menasessa, po∏o˝y∏ r´ce na ich g∏o-
wach (zob. I Ks. Moj˝eszowa 48:14–19). Alma „wyÊwi´ci∏
kap∏anów i starszych przez na∏o˝enie ràk, wed∏ug kap∏aƒ-
stwa Boga” (Alma 6:1). Aposto∏owie Piotr i Jan nadawali dar
Ducha Âwi´tego nak∏adajàc r´ce (zob. Dzieje Apostolskie
8:14–17). W tej dyspensacji Jan Chrzciciel przez na∏o˝enie ràk
nada∏ Kap∏aƒstwo Aarona Józefowi Smithowi i Oliwierowi
Cowdery (zob. Józef Smith — Historia 1:68–69).
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Dodatkowe êród∏a: IV Ks. Moj˝eszowa 27:18–23; Dzieje Apostolskie
19:1–6; I List do Tymoteusza 4:14; NiP 33:15; 35:6

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Kap∏aƒstwo

Narada w Niebie (Zobacz: Plan zbawienia)

Narkotyki (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

Nauczanie domowe (Zobacz: Kap∏aƒstwo)

Nauczanie ewangelii

Pan oÊwiadczy∏: „I daj´ wam przykazanie, ˝e macie
nauczaç jeden drugiego doktryny królestwa. Uczcie pilnie, a
∏aska moja b´dzie wam towarzyszyç, abyÊcie mogli byç
pouczeni doskonalej w teorii, w zasadzie, w doktrynie, w pra-
wie Ewangelii we wszystkich sprawach, co dotyczà królestwa
Bo˝ego, które sà stosowne dla was, abyÊcie zrozumieli” (NiP
88:77–78).

Dajàc to przykazanie, Pan powierzy∏ nam Êwi´ty obowià-
zek. Prowadzi nas te˝ do niezliczonych mo˝liwoÊci wartoÊcio-
wego s∏u˝enia innym. Niewiele doÊwiadczeƒ da si´ porównaç
z radoÊcià, jaka p∏ynie z pomagania innym ludziom, by uczyli
si´ i ˝yli zgodnie z ewangelià.

To przykazanie nauczania odnosi si´ do ciebie, nawet
jeÊli w chwili obecnej nie masz formalnego powo∏ania na
nauczyciela. Masz mo˝liwoÊç nauczania jako cz∏onek swojej
rodziny, jako nauczyciel domowy lub odwiedzajàca nauczy-
cielka, a nawet jako wspó∏pracownik, sàsiad i przyjaciel. Cza-
sami nauczasz poprzez s∏owa, jakie przygotowa∏eÊ. Czasami
mo˝esz wykorzystaç krótkie, niezaplanowane chwile, w cza-
sie których mo˝esz podzieliç si´ prawdami ewangelii.
Najcz´Êciej jednak nauczasz poprzez przyk∏ad.
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Nauczanie na sposób Zbawiciela

Kiedy starasz si´ nauczaç ewangelii, niech Jezus Chrystus
b´dzie twoim przyk∏adem. Studiuj opowieÊci o Jego s∏u˝bie w
˝yciu Êmiertelnym i wyszukuj metod, jakimi On si´ pos∏ugiwa∏
w czasie nauczania. Okazywa∏ On szczerà mi∏oÊç i trosk´ o
tych, którym s∏u˝y∏. Wzmacnia∏ poszczególne osoby, nauczajàc
je zasad ewangelii w sposób, który pomaga∏ rozwiàzywaç ich
indywidualne problemy. Rozbudza∏ w niektórych z nich prag-
nienie zrozumienia i ˝ycia zgodnego z ewangelià. Czasami
zadawa∏ pytania, które pomaga∏y im zastosowaç to, czego si´
nauczyli. Naucza∏ zbawiennych prawd ewangelii, pomagajàc
Swoim s∏uchaczom w zrozumieniu tego, co musieli wiedzieç,
co robiç i kim byç, aby mogli otrzymaç dar ˝ycia wiecznego.

Kiedy b´dziesz naÊladowa∏ przyk∏ad Zbawiciela, twoje
nauczanie b´dzie od˝ywia∏o i podnosi∏o innych oraz budowa∏o
ich wiar´ i dawa∏o im pewnoÊç, która pozwoli stawiç czo∏o
wyzwaniom ˝ycia. Zach´ci ich do porzucenia grzechu oraz
przestrzegania przykazaƒ. Pomo˝e im przyjÊç do Chrystusa i
przebywaç w Jego mi∏oÊci.

Nauczanie poprzez Ducha

Pan powiedzia∏: „A Duch b´dzie wam dany przez modli-
tw´ wiary; a je˝eli nie otrzymacie Ducha, nie b´dziecie
nauczaç” (NiP 42:14). Duch, czyli Duch Âwi´ty, jest cz∏on-
kiem Boskiej Trójcy. Jednym z celów Ducha jest „[Êwiadczyç]
[...] o prawdzie wszystkiego” (Moroni 10:4–5). Jedynie dzi´ki
wp∏ywowi Ducha nauki ewangelii mo˝na podbudowywaç i
inspirowaç.

Jako nauczyciel ewangelii masz przywilej byç narz´dziem,
dzi´ki któremu Duch Âwi´ty mo˝e nauczaç, Êwiadczyç, pocie-
szaç i inspirowaç. Jak naucza∏ Nefi: „Gdy cz∏owiek przemawia
pod wp∏ywem Ducha Âwi´tego, jego s∏owa pod wp∏ywem
Ducha Âwi´tego przenikajà do serc ludzi” (2 Nefi 33:1).

JeÊli przygotujesz si´ duchowo, Duch Âwi´ty pomo˝e ci
dowiedzieç si´, co robiç i co powiedzieç podczas nauczania.
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Mo˝esz si´ przygotowaç poprzez cz´ste modlitwy, studiowa-
nie pism Êwi´tych, ˝ycie zgodne z ewangelià i okazywanie
pokory.

Metody nauczania

Twoje nauczanie b´dzie najskuteczniejsze, kiedy b´dziesz
korzysta∏ z ró˝norodnych, dostosowanych do potrzeb metod
nauczania. Mo˝esz, na przyk∏ad, dzieliç si´ historiami i przy-
k∏adami, by utrzymaç uwag´ ludzi oraz pokazaç, w jaki spo-
sób zasady ewangelii odnoszà si´ do codziennego ˝ycia.
Mo˝esz korzystaç z ilustracji i pomocy dydaktycznych, by
wzmocniç zrozumienie opowieÊci z pism Êwi´tych i zasad
ewangelii. Dzi´ki muzyce mo˝esz wraz z osobami naucza-
nymi przywo∏aç wp∏yw Ducha Âwi´tego oraz daç wyraz
uczuciom, które trudno wypowiedzieç w inny sposób. Mo˝esz
zadawaç pytania, które zach´cà do przemyÊlanego uczenia si´
i dyskusji i które doprowadzà do dzielenia si´ osobistymi,
w∏aÊciwymi doÊwiadczeniami. Mo˝esz pomóc uczniom w
skupieniu uwagi, wykorzystujàc proste zaj´cia.

Kiedy zastanawiasz si´ nad wykorzystaniem konkretnej
metody nauczania, zadaj sobie nast´pujàce pytania: Czy ta
metoda przywo∏a wp∏yw Ducha? Czy pasuje do Êwi´toÊci
zasady, której nauczam? Czy podbuduje ona i wzmocni
osoby, które ucz´?

Pami´taj, ˝e jako nauczyciel ewangelii reprezentujesz
Pana. Upewnij si´, ˝e wszystko, co robisz i mówisz, jest pe∏ne
czci i w zgodzie z Jego wolà.

Dodatkowe sugestie na temat nauczania ewangelii
mo˝esz znaleêç w pozycjach: Nauczanie — nie ma wi´kszego
powo∏ania (36123 166); Przewodnik do nauczania (34595 166) oraz
rozdzia∏ 16 „Gospel Teaching and Leadership” w podr´czniku
Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary
Leaders (35903).

Dodatkowe êród∏a: Mosjasz 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; NiP 11:21
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Nauki i Przymierza (Zobacz: Pisma Êwi´te)

Nawrócenie

„Albowiem zamys∏ cia∏a, to Êmierç — jak powiedzia∏
Aposto∏ Pawe∏ — a zamys∏ Ducha, to ˝ycie i pokój” (List do
Rzymian 8:6; zob. tak˝e 2 Nefi 9:39). Jako ˝e znajdujemy si´
w upad∏ym stanie, cz´sto zmagamy si´ z pokusami i czasami
poddajemy si´ im, „ulegajàc pragnieniom cia∏a i z∏a, które w
nim jest” (2 Nefi 2:29; zob. tak˝e „Upadek”, str. 169–172 w tej
ksià˝ce). AbyÊmy mogli otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwo ˝ycia
wiecznego, musimy mieç „zamys∏ Ducha” i pokonywaç
nasze nieprawe pragnienia. Musimy si´ zmieniaç. Dok∏ad-
niej mówiàc, musimy byç przemienieni czyli nawróceni dzi´ki
mocy ZadoÊçuczynienia Zbawiciela i dzi´ki mocy Ducha
Âwi´tego. Proces ten nazywa si´ nawróceniem.

Nawrócenie obejmuje zmian´ zachowania, ale przemiana
ta zachodzi g∏´biej. Zmienia si´ sama nasza natura. Jest to tak
znamienna przemiana, ˝e Pan i Jego prorocy mówià o niej:
ponowne narodziny, przemiana serca i chrzest ogniem. Pan
powiedzia∏:

„Nie dziw si´, ˝e wszyscy ludzie: m´˝czyêni i kobiety
wszystkich narodów, plemion, j´zyków i ludów, potrzebujà si´
ponownie narodziç, to jest narodziç si´ z Boga przechodzàc z
przyziemnego i upad∏ego stanu w stan prawoÊci, dost´pujàc
odkupienia przez Boga i stajàc si´ Jego synami i córkami.

I tak zaczynajà oni nowe ˝ycie, a jeÊli tego nie uczynià,
w ˝aden sposób nie odziedziczà królestwa Bo˝ego” (Mosjasz
27:25–26).

Proces nawrócenia

Nawrócenie to proces, a nie pojedyncze wydarzenie. Sta-
jesz si´ nawróconym w wyniku swoich prawych wysi∏ków
zmierzajàcych do naÊladowania Zbawiciela. Obejmujà one
pog∏´bianie wiary w Jezusa Chrystusa, odpokutowanie za
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grzechy, przyj´cie chrztu, otrzymanie daru Ducha Âwi´tego i
wytrwanie w wierze do koƒca.

Mimo ˝e nawrócenie jest czymÊ cudownym i zmieniajà-
cym ˝ycie, jest to cichy cud. Ukazanie si´ anio∏ów czy inne
spektakularne wydarzenia nie powodujà nawrócenia. Nawet
Alma, który widzia∏ anio∏a, nawróci∏ si´ jedynie po tym, jak
„[poÊci∏] i [modli∏] si´ przez wiele dni, aby zdobyç Êwiadec-
two o prawdzie” (Alma 5:46). A Pawe∏, który widzia∏ zmar-
twychwsta∏ego Zbawiciela, naucza∏, ˝e „nikt nie mo˝e rzec:
Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Âwi´tym” (I List do
Koryntian 12:3).

Jako ˝e nawrócenie jest cichym, sta∏ym procesem, mo˝esz
nawróciç si´ i nie zdawaç sobie z tego sprawy. Mo˝esz byç jak
Lamanici, którzy „ze wzgl´du na ich wiar´ [w Chrystusa],
gdy si´ nawrócili [...] zostali ochrzczeni ogniem Ducha Âwi´-
tego, a nie wiedzieli o tym” (3 Nefi 9:20). Twoje ciàg∏e wysi∏ki,
zmierzajàce do pog∏´biania wiary i naÊladowania Zbawiciela,
doprowadzà ci´ do g∏´bszego nawrócenia.

Cechy charakterystyczne ludzi, którzy si´ nawrócili

Ksi´ga Mormona opisuje ludzi, którzy nawrócili si´ do
Pana:

Pragnà czyniç dobro. Lud króla Beniamina oÊwiadczy∏:
„Duch Pana Wszechmogàcego uczyni∏ w naszych sercach
wielkà przemian´, ˝e nie mamy wi´cej pragnienia czynienia
z∏a, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra” (Mosjasz 5:2).
Alma mówi∏ o ludziach, którzy „nie mogli patrzeç na grzech
bez odrazy” (Alma 13:12).

Nie buntujà si´ przeciwko Panu. Mormon opowiedzia∏ o
grupie Lamanitów, którzy stali si´ niegodziwi i krwio˝erczy,
ale którzy „nawrócili si´ do Pana” (Alma 23:6). Lud ten
zmieni∏ swà nazw´ na Anti-Nefi-Lehitów i „stali si´ sprawied-
liwym ludem, od∏o˝yli broƒ swego buntu i nie wyst´powali
wi´cej przeciwko Bogu ani przeciwko ˝adnemu ze swych
braci” (Alma 23:7).
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Dzielà si´ ewangelià. Enos, Alma Starszy, Alma M∏odszy,
synowie Mosjasza, Amulek i Zeezrom poÊwi´cili si´ g∏osze-
niu ewangelii po swoim nawróceniu do Pana (zob. Enos 1:26;
Mosjasz 18:1; Mosjasz 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Przepe∏nieni sà mi∏oÊcià. Po tym, jak zmartwychwsta∏y Zba-
wiciel odwiedzi∏ ludzi w Ameryce, „wszyscy w ca∏ym kraju,
zarówno Nefici jak i Lamanici, nawrócili si´ do Pana. Zaprze-
stali walk i sporów i post´powali uczciwie mi´dzy sobà. [...]

I ludzie w ca∏ym kraju nie spierali si´ mi´dzy sobà,
˝ywiàc w sercu mi∏oÊç Bo˝à.

Nie by∏o poÊród nich zawiÊci, zatargów, zamieszek, roz-
pusty, k∏amstw, morderstw czy rozwiàz∏oÊci. I ˝aden lud
stworzony r´kà Boga nie móg∏ byç tak szcz´Êliwy jak oni.

I nie mieli spiskowców, morderców, Lamanitów czy te˝
ludu o innej nazwie, gdy˝ stanowili jednoÊç jako dzieci
Chrystusa majàce odziedziczyç królestwo Bo˝e” (4 Nefi 1:2,
15–17).

Pragnienie wi´kszego nawrócenia

Na tobie w pierwszym rz´dzie spoczywa odpowiedzial-
noÊç za w∏asne nawrócenie. Nikt nie mo˝e nawróciç si´ za cie-
bie, ani nikt nie mo˝e zmusiç ci´, byÊ si´ nawróci∏. Jednak˝e
inne osoby mogà pomóc ci w tym procesie. Ucz si´ z prawych
przyk∏adów cz∏onków rodziny, przywódców i nauczycieli w
KoÊciele oraz od m´˝czyzn i kobiet z pism Êwi´tych.

Kiedy b´dziesz stara∏ si´ naÊladowaç doskona∏y przyk∏ad
Zbawiciela, wzroÊnie mo˝liwoÊç doÊwiadczenia pot´˝nej
przemiany serca. Studiuj pisma Êwi´te, módl si´ z wiarà,
przestrzegaj przykazaƒ i staraj si´ o sta∏e towarzystwo Ducha
Âwi´tego. Kiedy b´dziesz robi∏ post´py w procesie nawróce-
nia, doÊwiadczysz „wielkiej radoÊci”, podobnie jak lud króla
Beniamina, kiedy Duch „uczyni∏ w [ich] sercach wielkà prze-
mian´” (zob. Mosjasz 5:2, 4). B´dziesz móg∏ postàpiç wedle
rady króla Beniamina, byÊ by∏ „[wytrwa∏y] i [niezachwiany]
czyniàc zawsze wiele dobra, aby Chrystus, Pan Bóg Wszech-
mogàcy, móg∏ zapiecz´towaç [ci´] jako [swojego], [abyÊ móg∏]
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byç [wzi´ty] do nieba i dostàpiç wiecznego zbawienia i ˝ycia
wiecznego” (Mosjasz 5:15).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 18:3; Ew. ¸ukasza 22:32; Alma 5:7–14

Zobacz tak˝e: Chrzest; Duch Âwi´ty; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa;
Zbawienie

Niebo

W pismach Êwi´tych s∏owo niebo u˝ywane jest w dwóch
znaczeniach. Pierwsze odnosi si´ do miejsca, gdzie ˝yje Bóg
i oznacza ostateczny dom dla wiernych (zob. Mosjasz 2:41).
Drugie odnosi si´ do przestrzeni wokó∏ Ziemi (zob. I Ksi´g´
Moj˝eszowà 1:1).

Dodatkowe êród∏a: Psalm 11:4; Ew. Mateusza 6:9; 1 Nefi 1:8; Mosjasz 3:8;
NiP 20:17

Zobacz tak˝e: Królestwa chwa∏y

Niedziela (Zobacz: Oddawanie czci; Sabat)

NiemoralnoÊç seksualna (Zobacz: CzystoÊç moralna)

NiewiernoÊç (Zobacz: CzystoÊç moralna)

Obdarowanie (Zobacz: Âwiàtynie)

Objawienie

Objawienie to forma porozumiewania si´ przez Boga z
Jego dzieçmi. To przewodnictwo pochodzi z ró˝nych kana∏ów,
zgodnie z potrzebami i warunkami poszczególnych osób,
rodzin i KoÊcio∏a jako ca∏oÊci.

Kiedy Pan objawia Swà wol´ KoÊcio∏owi, przemawia
przez Swojego proroka. Pisma Êwi´te zawierajà wiele takich
objawieƒ — s∏ów Pana, poczàwszy od proroków staro˝ytnych
a˝ po proroków w dniach ostatnich. Dzisiaj Pan nadal kieruje
KoÊcio∏em, objawiajàc Swà wol´ Swym wybranym s∏ugom.
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Prorocy nie sà jedynymi osobami, które mogà otrzymaç
objawienie. JeÊli jesteÊ godny, mo˝esz otrzymaç objawienie,
które pomo˝e ci w przypadku konkretnych potrzeb, obowiàz-
ków i pytaƒ oraz pomo˝e ci wzmocniç swoje Êwiadectwo.

Przygotowanie si´ do otrzymania objawienia poprzez Ducha
Âwi´tego

Pisma Êwi´te mówià o ró˝nych rodzajach objawienia,
takich jak: wizje, sny i przyjÊcia anio∏ów. Dzi´ki takim kana∏om
Pan przywróci∏ Swà ewangeli´ w dniach ostatnich oraz objawi∏
prawdy, mówiàce o takich doktrynach jak przedziemska egzy-
stencja, odkupienie zmar∏ych oraz trzy królestwa chwa∏y. Jed-
nak˝e wi´kszoÊç objawieƒ dla przywódców i cz∏onków
KoÊcio∏a przychodzi poprzez podszepty Ducha Âwi´tego.

Ciche, duchowe podszepty mogà nie wydawaç si´ tak
spektakularne jak wizje czy przyjÊcie anio∏ów, ale sà one sil-
niejsze, trwalsze i mogà zmieniaç ˝ycie. Âwiadectwo Ducha
Âwi´tego wywo∏uje w duszy wra˝enie, które ma wi´ksze zna-
czenie ni˝ wszystko, co mo˝esz zobaczyç czy us∏yszeç. Dzi´ki
takim objawieniom otrzymasz trwa∏à moc do tego, by pozo-
staç wiernym ewangelii i pomóc w tym innym ludziom.

Poni˝sze rady pomogà ci przygotowaç si´ na otrzymanie
podszeptów Ducha Âwi´tego:

Módl si´ o przewodnictwo. Pan powiedzia∏: „ProÊcie, a
b´dzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; ko∏aczcie, a otwo-
rzà wam. Ka˝dy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka,
znajduje, a kto ko∏acze, temu otworzà” (Ew. Mateusza 7:7–8).
Aby znaleêç i otrzymaç, musisz szukaç i prosiç. JeÊli nie
pukasz — modlàc si´ do Ojca Niebieskiego o przewodnictwo
— drzwi objawienia nie zostanà przed tobà otwarte. Lecz jeÊli
zbli˝ysz si´ do Ojca w pokornej modlitwie, w koƒcu b´dziesz
móg∏ „[otrzymaç] objawienie za objawieniem, wiedz´ za wie-
dzà, [abyÊ pozna∏] tajemnice i ewangeliczne zasady pokoju —
co przynoszà radoÊç, co przynoszà ˝ycie wieczne” (NiP 42:61).

Bàdê pe∏en czci. CzeÊç to g∏´boki szacunek i mi∏oÊç. Kiedy
jesteÊ pe∏en czci i pokoju, zapraszasz objawienie. Nawet kiedy
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wokó∏ ciebie panuje rozgardiasz, mo˝esz zachowaç pe∏nà czci
postaw´ i byç przygotowanym na otrzymanie przewodnictwa
Pana.

Bàdê pokorny. Pokora jest blisko zwiàzana z czcià. Kiedy
jesteÊ pokorny, uznajesz swà zale˝noÊç od Pana. Prorok Mor-
mon naucza∏: „A dzi´ki tej ∏agodnoÊci i pokorze serca nast´puje
nawiedzenie przez Ducha Âwi´tego, który jest Pocieszycielem i
nape∏nia serce nadziejà i doskona∏à mi∏oÊcià” (Moroni 8:26).

Przestrzegaj przykazaƒ. Kiedy przestrzegasz przykazaƒ,
jesteÊ przygotowany na otrzymanie, rozpoznanie i post´po-
wanie wed∏ug podszeptów Ducha Âwi´tego. Pan obieca∏: „Ale
temu, co zachowuje moje przykazania dam tajemnice mojego
królestwa, i one b´dà w nim studnià ˝ywej wody, wytryskujà-
cej ku wiecznemu ˝ywotowi” (NiP 63:23).

Przyjmuj sakrament, b´dàc tego godny. Modlitwy sakramen-
talne nauczajà, w jaki sposób otrzymaç sta∏e towarzystwo
Ducha Âwi´tego. Kiedy przyjmujesz sakrament, Êwiadczysz
Bogu, ˝e jesteÊ gotów wziàç na siebie imi´ Jego Syna, zawsze
o Nim pami´taç i przestrzegaç Jego przykazaƒ. Ojciec Niebie-
ski obieca∏, ˝e kiedy b´dziesz dochowywaç tych przymierzy,
zawsze b´dziesz mia∏ ze sobà Ducha. (Zobacz NiP 20:77, 79).

Codziennie studiuj pisma Êwi´te. Kiedy b´dziesz pilnie stu-
diowaç pisma Êwi´te, b´dziesz uczyç si´ z przyk∏adów m´˝-
czyzn i kobiet, których ˝ycie by∏o b∏ogos∏awione w zale˝no-
Êci od tego, jak post´powali wed∏ug objawionej woli Pana.
Staniesz si´ te˝ bardziej otwarty na Ducha Âwi´tego. Kiedy
b´dziesz czytaç i rozwa˝aç, mo˝esz otrzymaç objawienie na
temat tego, w jaki sposób konkretny fragment z pisma Êwi´-
tego ma zastosowanie w twoim przypadku lub co jeszcze
Pan pragnie ci powiedzieç. Jako ˝e czytanie pism Êwi´tych
mo˝e pomóc ci w otrzymaniu objawienia, powinieneÊ je czy-
taç codziennie.

PoÊwi´ç czas na rozwa˝anie. Kiedy rezerwujesz sobie czas na
rozwa˝anie prawd ewangelii, otwierasz umys∏ i serce na prze-
wodni wp∏yw Ducha Âwi´tego (zob. 1 Nefi 11:1; NiP 76:19;

Objawienie

87



138:1–11). Rozwa˝anie odrywa twe myÊli od trywialnych rze-
czy tego Êwiata i zbli˝a ci´ do Ducha.

Kiedy starasz si´ o konkretne przewodnictwo, przestudiuj
danà spraw´ w swoim umyÊle. Czasami s∏owa Pana przyjdà do
ciebie jedynie po tym, jak przestudiujesz spraw´ w swoim
umyÊle. Pan wyjaÊni∏ ten proces Oliwierowi Cowdery, który
s∏u˝y∏ jako skryba Józefa Smitha podczas t∏umaczenia wi´k-
szej cz´Êci Ksi´gi Mormona. Poprzez Proroka Józefa Smitha
Pan przemówi∏ do Oliwiera Cowdery, wyjaÊniajàc, dlaczego
Oliwier nie mo˝e t∏umaczyç Ksi´gi Mormona, nawet jeÊli
otrzyma∏ dar t∏umaczenia: „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).

Cierpliwie staraj si´ poznaç wol´ Boga. Bóg objawia Siebie „w
Jego w∏asnym czasie, i na Jego w∏asny sposób, i wed∏ug Jego
w∏asnej woli” (zob. NiP 88:63–68). Objawienie zapewne przyj-
dzie do ciebie „s∏owo po s∏owie, przykazanie po przykazaniu,
troch´ tu i troch´ tam” (2 Nefi 28:30; zob. tak˝e Ks. Izajasza
28:10; NiP 98:12). Nie próbuj wymuszaç kwestii duchowych.
Objawienie nie przychodzi w ten sposób. Bàdê cierpliwy i miej
zaufanie co do czasu Pana.

Rozpoznawanie podszeptów Ducha Âwi´tego

W dzisiejszym Êwiecie, poÊród wielu ha∏asów i pos∏aƒ-
ców, musisz nauczyç si´ rozpoznawaç podszepty Ducha Âwi´-
tego. Poni˝ej wymienione sà g∏ówne sposoby, na jakie Duch
Âwi´ty komunikuje si´ z nami:

Przemawia do umys∏u i serca cichym, spokojnym g∏osem. Pan
naucza∏: „Oto przemówi´ do ciebie w twym umyÊle i sercu
przez Ducha Âwi´tego, który zstàpi na ciebie i zamieszka w
twoim sercu. Oto jest to duch objawienia” (NiP 8:2–3). Cza-
sami Duch Âwi´ty pomo˝e ci zrozumieç prawd´ ewangelii
lub podszepnie ci coÊ, co „wydaje si´ zajmowaç [twe] myÊli i
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narzuca si´ najsilniej uczuciom [twoim]” (NiP 128:1). Chocia˝
takie objawienie mo˝e mieç na ciebie du˝y wp∏yw, prawie
zawsze przychodzi w ciszy jako „cichy ∏agodny powiew”
(zob. I Ks. Królewska 19:9–12; Helaman 5:30; NiP 85:6).

Przemawia do nas poprzez uczucia. Chocia˝ cz´sto mówimy,
˝e Duch komunikuje si´ za pomocà g∏osu, ten g∏os cz´Êciej
mo˝emy poczuç ni˝ us∏yszeç. A kiedy mówimy o „s∏uchaniu”
podszeptów Ducha Âwi´tego, cz´sto opisujemy ten duchowy
podszept, mówiàc: „Poczu∏em...”. O zasadzie tej mówi rada
Pana udzielona Oliwierowi Cowdery w 9 rozdziale Nauk i
Przymierzy, który omówiony jest na stronie 88. Jednak˝e rada
ta cz´sto jest êle rozumiana. Po przeczytaniu tego fragmentu
niektórzy cz∏onkowie KoÊcio∏a czujà si´ zagubieni, czujàc, ˝e
nigdy nie otrzymali podszeptu Ducha Âwi´tego, poniewa˝
nigdy nie doznali tego palàcego uczucia w piersi. Zwróç
uwag´ na ostatnie s∏owa Nauk i Przymierzy 9:8: „Uczujesz, ˝e
jest to s∏uszne”. Palàce uczucie opisane w tym fragmencie
wskazuje na uczucie pocieszenia i spokoju, a niekoniecznie na
wra˝enie fizycznego goràca. Kiedy nadal starasz si´ poznaç
wol´ Pana w swoim ˝yciu i post´powaç wed∏ug niej, rozpo-
znasz, w jaki sposób Duch Âwi´ty wp∏ywa na ciebie osobiÊcie.

Przynosi pokój. Duch Âwi´ty cz´sto zwany jest Pocieszy-
cielem (zob. Ew. Jana 14:26; NiP 39:6). Kiedy b´dzie objawia∏
ci wol´ Pana, „[zeÊle spokój] na twój umys∏” (NiP 6:23).
Pokoju, jaki On daje, nie mogà imitowaç ziemskie wp∏ywy
czy fa∏szywe nauki. Jest to pokój, jaki obieca∏ Zbawiciel, kiedy
upewnia∏ Swych uczniów, ˝e zeÊle im Pocieszyciela. „Pokój
zostawiam wam, mój pokój daj´ wam; nie jak Êwiat daje, Ja
wam daj´. Niech si´ nie trwo˝y serce wasze i niech si´ nie
l´ka” (Ew. Jana 14:27).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Amosa 3:7; Ew. Mateusza 16:13–18; I List do
Koryntian 2:9–14; 12:3; Objawienie 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; NiP
76:5–10; 121:26–33; Zasady Wiary 1:7, 9

Zobacz tak˝e: CzeÊç; Dary duchowe; Duch Âwi´ty; Modlitwa; Pisma
Êwi´te; Wiara
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Obrz´dy

Obrz´d w KoÊciele to Êwi´ty, formalny akt, dokonany
dzi´ki upowa˝nieniu kap∏aƒskiemu. Niektóre obrz´dy sà
konieczne do naszego wyniesienia. Obrz´dy takie zwane sà
obrz´dami niezb´dnymi do zbawienia. Nale˝à do nich:
chrzest, konfirmacja, wyÊwi´cenie do Kap∏aƒstwa Melchi-
zedeka (w przypadku m´˝czyzn), obdarowanie Êwiàtynne
oraz zapiecz´towanie ma∏˝eƒstwa. Wraz z ka˝dym z tych
przymierzy zawieramy uroczyste przymierze z Panem.

Inne obrz´dy, takie jak: nadawanie imienia i b∏ogos∏a-
wienie dzieci, poÊwi´canie olejku, b∏ogos∏awienie chorych i
cierpiàcych równie˝ dokonywane sà na mocy upowa˝nienia
kap∏aƒskiego. Mimo ˝e nie sà one niezb´dne do zbawienia,
sà wa˝ne dla naszego pocieszenia, przewodnictwa i zach´ty.

Obrz´dy i przymierza pomagajà nam pami´taç o tym,
kim jesteÊmy. Przypominajà nam o naszym obowiàzku wobec
Boga. Pan da∏ je po to, aby pomóc nam w przyjÊciu do Niego
i otrzymaniu ˝ycia wiecznego. Kiedy szanujemy je, On nas
wzmacnia.

Mo˝esz mieç wiele sposobnoÊci uczestniczenia w obrz´-
dach kap∏aƒskich. Kiedy masz takà mo˝liwoÊç, zrób wszystko,
co w twej mocy, by przygotowaç si´ do tego, bez wzgl´du na
to, czy masz dokonywaç obrz´dów, czy te˝ je przyjmowaç.
Przygotowaç mo˝esz si´ poprzez modlitw´, post, rozmow´ z
przywódcami kap∏aƒskimi oraz studiowanie pism Êwi´tych i
s∏ów proroków w dniach ostatnich. JeÊli posiadasz kap∏aƒ-
stwo, zawsze powinieneÊ byç duchowo przygotowany do
dokonania obrz´du. Wiedê czyste, godne ˝ycie i staraj si´ o
sta∏e towarzystwo Ducha Âwi´tego.

Dodatkowe êród∏a: NiP 84:19–21; Zasady Wiary 1:3–5

Zobacz tak˝e: Ewangelia; Kap∏aƒstwo; Przymierze
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Oddawanie czci

Oddawaç czeÊç Bogu to okazywaç Mu swojà mi∏oÊç, sza-
cunek i oddanie oraz s∏u˝yç Mu. Pan nakaza∏ Moj˝eszowi:
„Czcij Boga, bo tylko Jemu b´dziesz s∏u˝y∏” (Moj˝esz 1:15).
W tej dyspensacji nakaza∏ On: „Przeto daj´ im przykazanie,
mówiàc tak: Kochaç b´dziesz Pana, twego Boga, ca∏ym
swoim sercem, z ca∏ej swojej mocy, umys∏u i si∏y; i s∏u˝yç mu
b´dziesz w imi´ Jezusa Chrystusa” (NiP 59:5). JeÊli nad mi∏oÊç
do Boga stawiasz jakàkolwiek osob´ czy rzecz, oddajesz si´
ba∏wochwalstwu (zob. II Ks. Moj˝eszowà 20:3–6).

Modlitwa to jeden ze sposobów, w jaki mo˝esz oddawaç
czeÊç Ojcu. Alma naucza∏ swojego syna Helamana: „Módl si´
do Boga, aby ci´ we wszystkim wspomaga∏. Cokolwiek czy-
nisz i gdziekolwiek si´ udajesz, niech b´dzie to w Panu, niech
wszystkie twoje myÊli kierujà si´ ku Panu, a serce twe zawsze
Go mi∏uje” (Alma 37:36).

Na spotkania koÊcielne powinieneÊ ucz´szczaç w duchu
oddawania czci Bogu. Pan nakaza∏: „I abyÊ pe∏niej ustrzeg∏
si´ od skazy Êwiata, udasz si´ do domu modlitwy i ofiarujesz
swe sakramenty w moim Êwi´tym dniu; Bowiem zaprawd´
jest to dzieƒ przeznaczony tobie, abyÊ odpoczà∏ od trudów, i
odda∏ czeÊç Najwy˝szemu” (NiP 59:9–10).

Udzia∏ w obrz´dach kap∏aƒskich jest równie˝ cz´Êcià
oddawania przez ciebie czci Bogu. Kiedy z szacunkiem
przyjmujesz sakrament i ucz´szczasz do Êwiàtyni, pami´tasz
o Ojcu Niebieskim i oddajesz Mu czeÊç, a tak˝e wyra˝asz
wdzi´cznoÊç Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Poza zewn´trznym wyra˝aniem tego, ˝e oddajesz czeÊç
Bogu, powinieneÊ cechowaç si´ takà postawà bez wzgl´du
na to, gdzie jesteÊ i co robisz. Alma naucza∏ tej zasady grup´
ludzi, którzy zostali przep´dzeni z miejsca, gdzie czcili Boga.
Pomóg∏ im dostrzec, ˝e prawdziwe oddawanie czci nie ogra-
nicza si´ do jednego dnia w tygodniu (zob. Alma 32:11). Prze-
mawiajàc do tych samych ludzi towarzysz Almy, Amulek,
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zach´ca∏ ich, by „czcili Boga, gdziekolwiek [b´dà], aby [...] Go
czcili w duchu i w prawdzie” (Alma 34:38).

Dodatkowe êród∏a: Psalm 95:6–7; Mosjasz 18:25; Alma 33:2–11; NiP
20:17–19, 29; Zasady Wiary 1:11

Zobacz tak˝e: Post i ofiary postne; Bóg Ojciec; Mi∏oÊç; Modlitwa; Sabat

Odst´pstwo

Kiedy pojedyncze osoby lub grupy ludzi odwracajà si´
od zasad ewangelii, znajdujà si´ w stanie odst´pstwa.

Okresy powszechnego odst´pstwa mia∏y miejsce na
przestrzeni ca∏ej historii Êwiata. Po okresach prawoÊci ludzie
cz´sto sk∏aniali si´ ku niegodziwoÊci. Jednym z przyk∏adów
jest Wielkie Odst´pstwo, które pojawi∏o si´ po tym, jak Zba-
wiciel ustanowi∏ Swój KoÊció∏. Po Êmierci Zbawiciela i Jego
Aposto∏ów ludzie sfa∏szowali zasady ewangelii i wprowa-
dzili nieuprawnione zmiany w organizacji KoÊcio∏a i obrz´-
dach kap∏aƒskich. Z powodu powszechnej niegodziwoÊci
Pan wycofa∏ z Ziemi upowa˝nienie kap∏aƒskie.

W czasie Wielkiego Odst´pstwa ludzkoÊç pozostawa∏a
bez boskiego kierownictwa ˝yjàcych proroków. Powsta∏o
wiele koÊcio∏ów, ale ˝aden z nich nie mia∏ mocy kap∏aƒskiej
potrzebnej do prowadzenia ludzi ku prawdziwej wiedzy o
Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie. Cz´Êç fragmentów pism Êwi´-
tych zosta∏a sfa∏szowana lub zagubiona i nikt nie mia∏ upo-
wa˝nienia do nadawania daru Ducha Âwi´tego czy dokony-
wania innych obrz´dów kap∏aƒskich. Odst´pstwo to trwa∏o
do czasu, a˝ Ojciec Niebieski i Jego Umi∏owany Syn ukazali
si´ w 1820 roku Józefowi Smithowi i zapoczàtkowali przy-
wrócenie pe∏ni ewangelii.

Teraz ˝yjemy w czasach, kiedy zosta∏a przywrócona
ewangelia Jezusa Chrystusa. Jednak powszechne odst´pstwo
nie przezwyci´˝y KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich, jak sta∏o si´ to ze staro˝ytnym KoÊcio∏em.
Pisma Êwi´te uczà, ˝e KoÊció∏ ju˝ nigdy nie b´dzie znisz-
czony (zob. NiP 138:44; zob. tak˝e Ks. Daniela 2:44).
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Mimo i˝ nie b´dzie kolejnego powszechnego odst´pstwa,
ka˝dy z nas musi strzec si´ osobistego odst´pstwa. Mo˝esz
ustrzec si´ osobistego odst´pstwa poprzez dochowywanie
przymierzy, przestrzeganie przykazaƒ, naÊladowanie przy-
wódców KoÊcio∏a, przyjmowanie sakramentu i sta∏e wzmac-
nianie Êwiadectwa, dzi´ki codziennemu czytaniu pism Êwi´-
tych, modlitwie i s∏u˝bie.

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 24:5; Ks. Amosa 8:11–12; Ew. Mateusza
24:4–14; Dzieje Apostolskie 20:28–30; II List do Tymoteusza 3:1–5, 14–15;
4:3–4; 1 Nefi 13:24–29; Mormon 1:13–14; NiP 1:15–17; Józef Smith —
Historia 1:17–19

Zobacz tak˝e: Administracja KoÊcio∏a; Kap∏aƒstwo; Przywrócenie ewangelii

Odwiedziny domowe (Zobacz: Stowarzyszenie Pomocy)

Odzienie (Zobacz: Âwiàtynie)

Ojciec Niebieski (Zobacz: Bóg Ojciec)

Okr´g (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

Osàdzanie innych

Czasami ludzie uwa˝ajà, ˝e czymÊ z∏ym jest osàdzanie
innych w jakikolwiek sposób. Choç jest to prawdà w przy-
padku pot´piania innych czy nies∏usznego ich osàdzania,
b´dziesz musia∏ przez ca∏e swe ˝ycie wyra˝aç swe sàdy na
temat idei, sytuacji i ludzi. Pan da∏ wiele przykazaƒ, których
nie móg∏byÊ przestrzegaç, bez oceniania. Powiedzia∏, na przy-
k∏ad: „Strze˝cie si´ fa∏szywych proroków, [...] Po ich owocach
poznacie ich” (Ew. Mateusza 7:15–16) i „Wyjdêcie spomi´dzy
niegodziwych” (NiP 38:42). Musisz wydawaç sàdy na temat
ludzi podczas podejmowania wielu wa˝nych decyzji, takich
jak wybieranie przyjació∏, g∏osowanie na przywódców paƒ-
stwowych czy wybór wiecznego partnera.
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Wydawanie sàdów jest wa˝nym elementem korzystania
z wolnej woli i wymaga wielkiej uwagi, szczególnie kiedy
osàd dotyczy innych ludzi. Wszystkie twe oceny powinny
byç dokonywane wedle prawych wzorców. Pami´taj, ˝e tylko
Bóg, który zna serce ka˝dego cz∏owieka, mo˝e dokonaç osta-
tecznego sàdu nad danym cz∏owiekiem (zob. Objawienie
20:12; 3 Nefi 27:14; NiP 137:9).

Pan da∏ nam pewne ostrze˝enie, by pomaga∏o nam w
osàdzaniu innych: „Bo takim sàdem, jakim sàdzicie, i was
osàdzà; i takà miarà, jakà mierzycie, wam odmierzà. Dlaczego
widzisz py∏ek w oku brata, a w swoim belki nie dostrzegasz?
Jak mo˝esz powiedzieç swemu bratu: Pozwól, ˝e ci wyjm´ z
oka py∏ek, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob∏udniku, wyrzuç
najpierw belk´ ze swego oka, a wtedy b´dziesz lepiej widzia∏,
aby wyjàç py∏ek z oka twego brata” (3 Nefi 14:2–5).

W tym fragmencie pisma Êwi´tego Pan naucza, ˝e wada,
jakà widzimy u innych, cz´sto jest jak drobny py∏ek w oku tej
osoby, w porównaniu z naszymi w∏asnymi wadami, które sà
jak ogromne belki w naszych oczach. Czasami koncentru-
jemy si´ na wadach innych, zamiast pracowaç nad w∏asnym
doskonaleniem.

Twe prawe sàdy na temat innych mogà zapewniç im
potrzebne przewodnictwo, a w niektórych przypadkach
ochron´ dla ciebie i twej rodziny. Ka˝dy taki sàd feruj z uwagà
i troskà. Na ile to mo˝liwe, oceniaj sytuacj´, w jakiej znajdujà
si´ ludzie, a nie samych ludzi. JeÊli to mo˝liwe, powstrzymuj
si´ od wydawania sàdów do czasu, a˝ posiàdziesz wystarcza-
jàcà wiedz´ na temat faktów. Zawsze bàdê wra˝liwy na Ducha
Âwi´tego, który mo˝e prowadziç ci´ w twych decyzjach.
Pami´taj o radzie, jakà Alma da∏ swojemu synowi, Korianto-
nowi: „Uwa˝aj, abyÊ by∏ mi∏osierny wobec naszych braci;
post´puj sprawiedliwie, rozsàdzaj w prawoÊci i nie ustawaj w
czynieniu dobra” (Alma 41:14).

Dodatkowe êród∏a: I Ks. Samuela 16:7; Moroni 7:14–19; NiP 11:12

Zobacz tak˝e: Mi∏osierdzie; Mi∏oÊç; Mi∏oÊç bliêniego; Wybaczenie
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Osobiste objawienie (Zobacz: Objawienie)

Palik (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

Per∏a Wielkiej WartoÊci (Zobacz: Pisma Êwi´te)

Piek∏o

Objawienia w dniach ostatnich mówià o piekle w co naj-
mniej dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu, jest to
nazwa wi´zienia duchów, miejsca w poÊmiertelnym Êwiecie
duchów dla tych, „co umarli w swych grzechach, bez wiedzy
prawdy, czyli w wyst´pku, odrzuciwszy proroków” (NiP
138:32). Jest to stan tymczasowy, w którym duchy b´dà
nauczane ewangelii i b´dà mia∏y mo˝liwoÊç odpokutowania i
przyj´cia obrz´dów zbawienia, które sà dokonywane za nich
w Êwiàtyniach (zob. NiP 138:30–35). Ci, którzy przyjmà ewan-
geli´, mogà zamieszkaç w raju a˝ do Zmartwychwstania. Po
zmartwychwstaniu i osàdzeniu, osiàgnà stopieƒ chwa∏y, któ-
rego b´dà godni. Ci, którzy nie zdecydujà si´ odpokutowaç,
ale nie sà synami zatracenia, pozostanà w wi´zieniu duchów
a˝ do koƒca Milenium, kiedy b´dà uwolnieni z piek∏a, zostanà
ukarani i zmartwychwstanà do chwa∏y telestialnej (zob. NiP
76:81–85).

W swym drugim znaczeniu, s∏owo piek∏o u˝ywane jest w
odniesieniu do ciemnoÊci na zewnàtrz, która jest miejscem
zamieszka∏ym przez diab∏a, jego anio∏ów i synów zatracenia
(zob. NiP 29:36–38; 76:28–33). Synowie zatracenia to ci, dla
których nie ma „przebaczenia ani na tym, ani na przysz∏ym
Êwiecie — wypar∏szy si´ Ducha Âwi´tego, po tym, gdy Go
przyj´li, i wypar∏szy si´ Jednorodzonego Syna Ojca, ukrzy˝o-
wawszy Go dla siebie i wystawiwszy Go na otwartà haƒb´”
(NiP 76:34–35; zob. tak˝e wersety 31–33, 36–37). KtoÊ taki nie
odziedziczy miejsca w ˝adnym królestwie chwa∏y i na zawsze
pozostanie w piekle (zob. NiP 76:38; 88:24, 32).

Zobacz tak˝e: Królestwa chwa∏y; Szatan
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Pisma Êwi´te

Kiedy Êwi´ci m´˝owie Bo˝y piszà lub mówià pod wp∏y-
wem Ducha Âwi´tego, ich s∏owa „[b´dà] Pismem Âwi´tym,
[b´dà] wolà Pana, [b´dà] zamys∏em Pana, [b´dà] s∏owem
Pana, [b´dà] g∏osem Pana, i mocà boskà do zbawienia” (NiP
68:4). Oficjalne, stanowiàce kanon pisma Êwi´te KoÊcio∏a, cz´-
sto zwane podstawowymi pismami Êwi´tymi, to: Biblia
Âwi´ta, Ksi´ga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Per∏a
Wielkiej WartoÊci. Te tomy pism Êwi´tych opisane sà na stro-
nach 97–100.

Wa˝noÊç codziennego studiowania pism Êwi´tych.

Podstawowym celem pism Êwi´tych jest Êwiadczenie o
Chrystusie, pomaganie nam w przyjÊciu do Niego i otrzyma-
niu ˝ycia wiecznego (zob. Ew. Jana 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4;
Mosjasz 13:33–35). Prorok Mormon Êwiadczy∏:

„Ka˝dy, kto chce, mo˝e przyjàç s∏owo Bo˝e, które daje
˝ycie, jest pe∏ne mocy, obraca w niwecz wszelkà chytroÊç,
zasadzki i podst´py diab∏a, i przeprowadzi cz∏owieka
nale˝àcego do Chrystusa wàskà drogà nad wiecznà otch∏anià
˝a∏oÊci przygotowanà na poch∏oni´cie niegodziwych.

I przywiedzie ich nieÊmiertelne dusze, by spocz´li po pra-
wicy Boga w królestwie niebieskim obok Abrahama, Izaaka,
Jakuba i wszystkich naszych Êwi´tych ojców, aby nie musieli
nigdy odejÊç” (Helaman 3:29–30).

Prorocy w dniach ostatnich radzà nam, byÊmy codzien-
nie studiowali pisma Êwi´te, zarówno indywidualnie, jak i z
naszymi rodzinami. Zach´cajà nas, tak jak Nefi zach´ca∏ swo-
ich braci, abyÊmy odnosili pisma Êwi´te do siebie, dowiadu-
jàc si´, w jaki sposób Êwi´te opowieÊci dawnych czasów majà
zastosowanie w naszym dzisiejszym ˝yciu (zob. 1 Nefi
19:23–24). Nawo∏ujà nas, abyÊmy „[badali] Pisma” (Ew. Jana
5:39) i „[napawali] si´ s∏owami Chrystusa” (2 Nefi 32:3).

Odniesiesz wielkie korzyÊci, jeÊli b´dziesz post´powaç
zgodnie z tà radà. Codzienne, g∏´bokie studiowanie pism
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Êwi´tych pomo˝e ci byç otwartym na podszepty Ducha
Âwi´tego. Zbuduje twojà wiar´, umocni ci´ w obliczu pokusy
i pomo˝e ci zbli˝yç si´ do twojego Ojca Niebieskiego i Jego
Umi∏owanego Syna.

Stwórz plan osobistego studiowania pism Êwi´tych.
Zastanów si´ nad tym, ile czasu konkretnie przeznaczysz ka˝-
dego dnia na studiowanie pism Êwi´tych. W tym czasie czytaj
z uwagà, zwa˝ajàc na podszepty Ducha. ProÊ Ojca Niebie-
skiego, by pomóg∏ ci dowiedzieç si´, czego masz si´ uczyç i co
robiç, zgodnie z Jego wolà.

Kontynuuj czytanie pism Êwi´tych, szczególnie Ksi´gi
Mormona, przez ca∏e swoje ˝ycie. B´dziesz wcià˝ od nowa
odkrywaç skarby pism Êwi´tych, odnajdujàc w nich nowe
znaczenie i zastosowanie w czasie studiowania ich na ró˝-
nych etapach swojego ˝ycia.

JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na wyznacz czas na codzienne
czytanie pism Êwi´tych w swojej rodzinie. Mo˝e to byç trudne
zadanie, ale przyniesie wspania∏e, wieczne rezultaty. Pod
przewodnictwem Ducha zaplanuj czytanie pism Êwi´tych,
które zaspokoi potrzeby twojej rodziny. Nie obawiaj si´ czy-
tania pism Êwi´tych ma∏ym dzieciom. J´zyk tych Êwi´tych
kronik ma moc, która dotknie nawet najm∏odszych.

Biblia

Biblia podzielona jest na dwie cz´Êci: Stary i Nowy Testa-
ment. Stary Testament jest Êwi´tym zapisem tego, jak Bóg
post´powa∏ ze Swym ludem przymierza w Ziemi Âwi´tej.
Obejmuje nauki takich proroków jak: Moj˝esz, Jozue, Izajasz,
Jeremiasz i Daniel. Nowy Testament mówi o narodzinach,
ziemskiej s∏u˝bie i ZadoÊçuczynieniu Zbawiciela. Koƒczy si´
opisem s∏u˝by uczniów Zbawiciela.

Jako ˝e Biblia by∏a t∏umaczona wiele razy, wydawana
jest w ró˝nych wersjach. W j´zyku angielskim KoÊció∏ przyjà∏
jako pismo Êwi´te Bibli´ w wersji Króla Jakuba.

W KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostat-
nich szanujemy Bibli´ i jej Êwi´te nauki. Z biblijnych opowie-
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Êci mówiàcych o post´powaniu Boga z Jego ludem mo˝emy
czerpaç si∏´ i pocieszenie.

Ksi´ga Mormona: Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie
Chrystusie

Ksi´ga Mormona ujawniona zosta∏a w tej dyspensacji z
woli Pana. Jest to zapis post´powania Boga z ludem, który
zamieszkiwa∏ staro˝ytne Ameryki. Prorocy Pana wyryli ory-
ginalne kroniki na z∏otych p∏ytach. Pan oÊwiadczy∏, ˝e Ksi´ga
Mormona zawiera „pe∏ni´ ewangelii Jezusa Chrystusa” (NiP
20:9; zob. tak˝e NiP 42:12).

22 wrzeÊnia 1827 roku anio∏ o imieniu Moroni — ostatni
prorok z Ksi´gi Mormona — przekaza∏ te kroniki Prorokowi
Józefowi Smithowi. Dzi´ki darowi i mocy Bo˝ej Prorok Józef
przet∏umaczy∏ je na j´zyk angielski. Od tamtej pory Ksi´ga
Mormona zosta∏a przet∏umaczona na wiele innych j´zyków.

G∏ównym celem Ksi´gi Mormona jest przekonanie
wszystkich ludzi, „˝e Jezus jest Chrystusem, Wiecznym
Bogiem, objawiajàcym si´ wszystkim narodom” (zob. stron´
tytu∏owà Ksi´gi Mormona). Naucza ona, ˝e wszyscy ludzie
„potrzebujà do Niego przystàpiç, aby mogli zostaç zbawieni”
(1 Nefi 13:40). Józef Smith powiedzia∏, ˝e Ksi´ga Mormona
„jest bardziej poprawna ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga na
Ziemi, ˝e stanowi podstaw´ naszej religii i ˝e przybli˝y do
Boga ludzi przestrzegajàcych jej nauk bardziej ni˝ jakakol-
wiek inna ksi´ga” (przedmowa do Ksi´gi Mormona).

Ksi´ga Mormona jest jeszcze jednym Êwiadectwem prawd
nauczanych w Biblii. Przywraca te˝ „[cenne] i [proste]”
prawdy, które zosta∏y zagubione z Biblii z powodu b∏´dów w
t∏umaczeniu lub które „zosta∏y [...] usuni´te”, aby „wykrzywiç
proste drogi Pana” (zob. 1 Nefi 13:24–27, 38–41). Biblia i Ksi´ga
Mormona „[zrosnà] si´ razem a˝ do wykazania fa∏szywych
doktryn, zaprzestania sporów i ustanowienia pokoju” (2 Nefi
3:12).

Pod koniec Ksi´gi Mormona prorok Moroni naucza nas, w
jaki sposób mo˝emy dowiedzieç si´, ˝e zawiera ona prawd´:
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„I gdy otrzymacie te s∏owa, zach´cam was, abyÊcie zapytali
Boga, Wiecznego Ojca, w imi´ Chrystusa, czy jest to prawdà, i
jeÊli zapytacie w szczeroÊci serca, z prawdziwym zamiarem,
majàc wiar´ w Chrystusa, objawi On wam prawd´ przez
Ducha Âwi´tego” (Moroni 10:4; zob. tak˝e wersety 3 i 5).

Nauki i Przymierza

Nauki i Przymierza zawierajà objawienia dane Prorokowi
Józefowi Smithowi. Zawierajà te˝ kilka objawieƒ danych
innym prorokom w dniach ostatnich. Ta ksi´ga pism Êwi´tych
jest wyjàtkowa, poniewa˝ nie jest t∏umaczeniem staro˝ytnych
zapisów. Jest zbiorem objawieƒ danych przez Pana Jego wybra-
nym prorokom w dniach ostatnich.

Prorok Józef Smith powiedzia∏, ˝e Nauki i Przymierza
stanowià „podwalin´ KoÊcio∏a w tych dniach ostatnich, i
dobrodziejstwo dla Êwiata wykazujàce, ˝e klucze tajemnic
królestwa naszego Zbawiciela ponownie powierzono cz∏o-
wiekowi” (wst´p do rozdzia∏u 70 NiP).

Per∏a Wielkiej WartoÊci

Per∏a Wielkiej WartoÊci obejmuje ksi´g´ Moj˝esza, ksi´g´
Abrahama, natchnione t∏umaczenie 24. rozdzia∏u Ewangelii
Mateusza dokonane przez Proroka Józefa Smitha i inne
zapisy Proroka Józefa.

Ksi´ga Moj˝esza to ma∏y wyjàtek z natchnionego t∏uma-
czenia Biblii, dokonanego przez Józefa Smitha. Jest to pe∏niej-
sza kronika zapisów Moj˝esza z poczàtków I Ksi´gi Moj˝e-
szowej, która znajduje si´ w Starym Testamencie. Zawiera
wiele doktryn i nauk z Biblii, które zagubiono i podaje dodat-
kowe informacje na temat planu zbawienia, stworzenia Ziemi
i post´powania Pana z Adamem i Enochem.

Ksi´ga Abrahama jest t∏umaczeniem staro˝ytnych kronik
spisanych na papirusie, w posiadanie których KoÊció∏ wszed∏
w 1835 roku. Prorok Józef Smith przet∏umaczy∏ te zapisy
dzi´ki objawieniu. Ksi´ga ta zawiera prawdy na temat prze-
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dziemskiej Narady w Niebie, stworzenia Ziemi, natury Boga
i kap∏aƒstwa.

Cz´Êç „Józef Smith — Mateusz” powi´ksza naszà wiedz´
o nauki Zbawiciela na temat Jego Drugiego PrzyjÊcia.

Zapisy Józefa Smitha w Perle Wielkiej WartoÊci obejmujà:

• Józef Smith — Historia; jest to fragment historii
KoÊcio∏a, spisanej przez Proroka. To relacja z wydarzeƒ
prowadzàcych do przywrócenia KoÊcio∏a, obejmujà-
cych Pierwszà Wizj´, przybycie Moroniego do Proroka
Józefa, otrzymanie z∏otych p∏yt oraz przywrócenie
Kap∏aƒstwa Aarona.

• Zasady Wiary, które spisa∏ Prorok Józef Smith jako
podstawowe wyznania wiary i doktryny.

Dodatkowe êród∏a: List do Rzymian 15:4; II List do Tymoteusza 3:15–17;
2 Nefi 25:26; Alma 17:2–3; 3 Nefi 23:1–5; NiP 18:33–36; Zasady Wiary 1:8

Zobacz tak˝e: Objawienie; Prorocy; Przywrócenie ewangelii

Plan zbawienia

W przedziemskiej egzystencji Ojciec Niebieski przygoto-
wa∏ plan, by umo˝liwiç nam stanie si´ takimi jak On i otrzy-
manie pe∏ni radoÊci. Pisma Êwi´te mówià o tym planie jako o
„planie zbawienia” (Alma 24:14; Moj˝esz 6:62), „planie
szcz´Êcia” (Alma 42:8), „planie odkupienia” (Jakub 6:8; Alma
12:30) oraz „planie mi∏osierdzia” (Alma 42:15).

Plan zbawienia jest pe∏nià ewangelii. Obejmuje Stworze-
nie, Upadek, ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa oraz wszyst-
kie prawa, obrz´dy i doktryny ewangelii. Niezb´dna w planie
Ojca Niebieskiego jest moralna wolna wola czyli nasza zdol-
noÊç dokonywania wyborów i dzia∏ania. Z powodu tego
planu mo˝emy byç udoskonaleni poprzez ZadoÊçuczynienie,
otrzymaç pe∏ni´ radoÊci i ˝ycie na zawsze w obecnoÊci Boga.
Nasze zwiàzki rodzinne mogà trwaç przez ca∏à wiecznoÊç.
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Uczestniczysz w planie Ojca Niebieskiego i twoje wieczne
doÊwiadczenie mo˝na podzieliç na trzy g∏ówne cz´Êci: ˝ycie
przedziemskie, ˝ycie doczesne i ˝ycie po Êmierci. Kiedy zro-
zumiesz ten plan, odnajdziesz odpowiedzi na pytania, które
zadaje wiele osób: Skàd pochodzimy? Dlaczego tu jesteÊmy?
Gdzie si´ znajdziemy po tym ˝yciu?

˚ycie przedziemskie

Zanim narodzi∏eÊ si´ na Ziemi, ˝y∏eÊ w obecnoÊci swo-
jego Ojca Niebieskiego jako jedno z Jego duchowych dzieci.
W tej przedziemskiej egzystencji bra∏eÊ udzia∏ w naradzie
wraz z innymi duchowymi dzieçmi Ojca Niebieskiego.
Podczas tej narady Ojciec Niebieski przedstawi∏ wspania∏y
plan szcz´Êcia (zob. Abraham 3:22–26).

Zgodnie z planem szcz´Êcia przedziemski Jezus Chrystus,
Pierworodny Syn Ojca w duchu, zgodzi∏ si´ byç Zbawicielem
(zob. Moj˝esz 4:2; Abraham 3:27). Tym, którzy podà˝yli za
Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem, pozwolono przyjÊç
na Ziemi´, by doÊwiadczyli ÊmiertelnoÊci i robili post´py na
drodze ku ˝yciu wiecznemu. Lucyfer, inny duchowy syn
Boga, zbuntowa∏ si´ i „chcia∏ zniszczyç wol´ cz∏owieka” (Moj-
˝esz 4:3). Sta∏ si´ Szatanem i wraz ze swoimi naÊladowcami
zosta∏ wyrzucony z Nieba. Odmówiono im przywileju otrzy-
mania cia∏a fizycznego oraz doÊwiadczenia ÊmiertelnoÊci (zob.
Moj˝esz 4:4; Abraham 3:27–28).

Podczas przedziemskiego ˝ycia rozwija∏eÊ swà to˝samoÊç
i zwi´ksza∏eÊ swe mo˝liwoÊci duchowe. B´dàc pob∏ogos∏a-
wionym darem wolnej woli, podjà∏eÊ wa˝ne decyzje, takie jak
post´powanie wed∏ug planu Ojca Niebieskiego. Decyzje te
wp∏yn´∏y na twe ówczesne i obecne ˝ycie. Wzros∏a twa inteli-
gencja, nauczy∏eÊ si´ kochaç prawd´ i przygotowa∏eÊ si´ do
przyjÊcia na Ziemi´, gdzie nadal mo˝esz robiç post´py.
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˚ycie Êmiertelne

Teraz doÊwiadczasz ˝ycia w ÊmiertelnoÊci. Twój duch
zjednoczony jest z cia∏em, dajàc ci mo˝liwoÊç wzrastania i
rozwijania si´ w sposób, w jaki nie mog∏eÊ wzrastaç w ˝yciu
przedziemskim. Ten czas twej egzystencji jest czasem nauki,
kiedy mo˝esz dowieÊç swej wartoÊci, zdecydowaç, ˝e przyj-
dziesz do Chrystusa i przygotowaç si´ do bycia godnym
˝ycia wiecznego. Jest to równie˝ czas, kiedy mo˝esz pomóc
innym w odnalezieniu prawdy i zdobyciu Êwiadectwa o pla-
nie zbawienia.

˚ycie po Êmierci

Kiedy umrzesz, twój duch uda si´ do Êwiata duchów
i b´dzie oczekiwaç na zmartwychwstanie. Podczas zmartwych-
wstania twój duch i cia∏o ponownie po∏àczà si´, zostaniesz osà-
dzony i przyj´ty do królestwa chwa∏y. Chwa∏a, jakà odziedzi-
czysz, b´dzie zale˝eç od g∏´bi twego nawrócenia i twego
pos∏uszeƒstwa przykazaniom Pana (zob. „Królestwa chwa∏y”,
str. 57–60). B´dzie zale˝eç od sposobu, w jaki „[przyjà∏eÊ] Êwia-
dectwo Jezusa” (NiP 76:51; zob. tak˝e wersety 74, 79, 101).

B∏ogos∏awieƒstwa wyp∏ywajàce z poznania planu

Âwiadectwo o planie zbawienia mo˝e daç ci nadziej´ i
nadaç cel, podczas gdy zmagasz si´ z wyzwaniami ˝ycia.
Mo˝esz odnaleêç otuch´ w wiedzy, ˝e jesteÊ dzieckiem Boga
i ˝e ˝y∏eÊ w Jego obecnoÊci, zanim narodzi∏eÊ si´ na Ziemi.
Wiedza o tym, ˝e twe uczynki dokonane podczas ˝ycia
Êmiertelnego wp∏ywajà na twe wieczne przeznaczenie, mo˝e
pomóc odnaleêç sens twego obecnego ˝ycia. Majàc t´ wie-
dz´, mo˝esz oprzeç wa˝ne decyzje na wiecznych prawdach,
a nie na zmiennych warunkach ˝ycia. Ciàgle mo˝esz udo-
skonalaç swe relacje z cz∏onkami rodziny, znajdujàc radoÊç w
obietnicy, ˝e twoja rodzina mo˝e trwaç wiecznie. Mo˝esz
znaleêç radoÊç w Êwiadectwie o ZadoÊçuczynieniu, przyka-
zaniach Pana, obrz´dach, przymierzach i doktrynach,
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wiedzàc, ˝e „ten, co czyni dzie∏a prawoÊci, otrzyma swojà
nagrod´, nagrod´ pokoju w tym Êwiecie, i ˝ycia wiecznego w
Êwiecie przysz∏ym” (NiP 59:23).

Dodatkowe êród∏a: 2 Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42;
Moj˝esz 6:47–62

Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Ewangelia; Jezus Chrystus; Królestwa chwa∏y;
Niebo; Piek∏o; Raj; Stworzenie; Âmierç duchowa; Âmierç fizyczna;
Upadek; Wolna wola; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa; Zmartwych-
wstanie

Pocieszyciel (Zobacz: Duch Âwi´ty)

Podstawowe pisma Êwi´te (Zobacz: Pisma Êwi´te)

Pokora

Byç pokornym to z wdzi´cznoÊcià uznaç swà zale˝noÊç
od Pana — zrozumieç, ˝e ciàgle potrzebujesz Jego wsparcia.
Pokora jest uznaniem, ˝e twe talenty i zdolnoÊci sà darami od
Boga. Nie jest oznakà s∏aboÊci, bojaêni czy strachu. Jest zna-
kiem tego, ˝e wiesz, gdzie le˝y twoja prawdziwa si∏a. Mo˝esz
byç zarówno pokorny jak i nieustraszony. Mo˝esz byç jedno-
czeÊnie pokorny jak i odwa˝ny.

Jezus Chrystus jest najwspanialszym przyk∏adem pokory.
Podczas Swej ziemskiej s∏u˝by zawsze przyznawa∏, ˝e Jego
si∏a pochodzi z tego, i˝ uznaje Swà zale˝noÊç od Ojca. Powie-
dzia∏: „Nie mog´ sam z siebie nic uczyniç. [...] Staram si´ pe∏-
niç nie mojà wol´, lecz wol´ tego, który mnie pos∏a∏” (Ew. Jana
5:30).

Pan wzmocni ci´, kiedy ukorzysz si´ przed Nim. Jakub
naucza∏: „Bóg si´ pysznym przeciwstawia, a pokornym ∏ask´
daje. [...] Uni˝cie si´ przed Panem, a wywy˝szy was” (List
Jakuba 4:6, 10).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 18:4; 23:12; 26:39; Ew. ¸ukasza 22:42;
I List Piotra 5:5–6; Mosjasz 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Helaman 3:33–35;
Eter 12:27; NiP 12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33
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Pokój

Wielu ludzi myÊli, ˝e pokój to brak wojny. Jednak˝e
mo˝emy odczuwaç pokój nawet w czasie wojny i brak pokoju
nawet wtedy, kiedy wojna nie sieje grozy. Zwyk∏y brak kon-
fliktów to za ma∏o, by w naszych sercach goÊci∏ pokój. Pokój
przychodzi dzi´ki ewangelii — poprzez ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa, opiek´ Ducha Âwi´tego, naszà w∏asnà pra-
woÊç, szczerà pokut´ i pilnà s∏u˝b´.

Nawet kiedy Êwiat wokó∏ ciebie wrze, mo˝esz cieszyç si´
b∏ogos∏awieƒstwem wewn´trznego pokoju. I mo˝e tak byç
przez ca∏y czas, tak d∏ugo, jak starasz si´ byç wiernym swo-
jemu Êwiadectwu o ewangelii i kiedy pami´tasz, ˝e Ojciec
Niebieski i Jezus Chrystus kochajà ci´ i troszczà si´ o ciebie.

Poza odczuwaniem pokoju we w∏asnym sercu mo˝esz
nieÊç pokój swojej rodzinie, spo∏ecznoÊci i Êwiatu. Dzia∏asz na
rzecz pokoju, gdy przestrzegasz przykazaƒ, s∏u˝ysz, trosz-
czysz si´ o cz∏onków rodziny i bliênich oraz gdy dzielisz si´
ewangelià. Niesiesz pokój zawsze, kiedy próbujesz ul˝yç cier-
piàcemu.

Poni˝sze s∏owa Zbawiciela uczà nas, w jaki sposób
mo˝emy doÊwiadczaç pokoju, który przynosi ewangelia:

„Pocieszyciel, Duch Âwi´ty, którego Ojciec poÊle w imie-
niu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam
wszystko, co wam powiedzia∏em.

Pokój zostawiam wam, mój pokój daj´ wam; nie jak
Êwiat daje, Ja wam daj´. Niech si´ nie trwo˝y serce wasze i
niech si´ nie l´ka” (Ew. Jana 14:26–27).

„Nie bójcie si´ czyniç dobra, synowie moi, bo cokolwiek
zasiejecie, to zbieraç b´dziecie; przeto jeÊli siejecie dobro,
dobro zbierzecie w nagrod´.

Przeto nie l´kaj si´, trzódko; czyƒ dobro; niech Ziemia i
piek∏o jednoczy si´ przeciw wam, bo je˝eli budujecie na
mojej opoce, nie przemogà was.

Oto nie pot´piam ci´; idê swojà drogà i nie grzesz wi´cej;
z powagà wykonuj zleconà ci przeze mnie prac´.
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Radê mi si´ w ka˝dej myÊli; nie wàtp, nie l´kaj si´.
Patrz na rany, które przebi∏y mój bok i Êlady gwoêdzi w

r´kach i stopach; bàdê wierny, przestrzegaj moich przykazaƒ,
a odziedziczysz królestwo niebieskie” (NiP 6:33–37).

„To powiedzia∏em wam, abyÊcie we mnie pokój mieli.
Na Êwiecie ucisk mieç b´dziecie, ale ufajcie, Ja zwyci´˝y∏em
Êwiat” (Ew. Jana 16:33).

Kiedy b´dziesz pami´taç o Zbawicielu i podà˝aç Jego
Êladem, naprawd´ mo˝esz byç dobrej myÊli. Ca∏y czas
b´dziesz móg∏ cieszyç si´ prawdziwym i trwa∏ym pokojem.
Nadziej´ mo˝esz odnaleêç w pierwszych s∏owach Zbawiciela
do uczniów po Jego Zmartwychwstaniu: „Pokój wam!” (Ew.
Jana 20:19).

Dodatkowe êród∏o: NiP 59:23

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Jezus Chrystus; Mi∏oÊç; Mi∏oÊç bliêniego;
Nadzieja; S∏u˝ba; Wojna

Pokusy

Aposto∏ Pawe∏ prorokowa∏, ˝e w dniach ostatnich
nastanà „trudne czasy” (II List do Tymoteusza 3:1). Wp∏yw
przeciwnika jest powszechny i ma on si∏´, by uwodziç. Jed-
nak˝e mo˝esz pokonaç Szatana i przezwyci´˝yç jego pokusy.
Ojciec Niebieski ofiarowa∏ ci dar wolnej woli — moc wybie-
rania pomi´dzy dobrem a z∏em. Mo˝esz „[ukorzyç] si´ przed
Panem i [wzywaç] Jego Êwi´tego imienia, [byÊ czuwa∏] i nie
[ustawa∏] modlàc si´, [abyÊ] nie [by∏ kuszony] ponad swà
wytrzyma∏oÊç” (Alma 13:28). Kiedy dobrowolnie b´dziesz
przestrzega∏ przykazaƒ, twój Ojciec Niebieski wzmocni ci´,
byÊ opar∏ si´ pokusom.

Poni˝sze rady pomogà ci pokonaç pokusy:
Skoncentruj swoje ˝ycie na Zbawicielu. Prorok Helaman

radzi∏ swoim synom: „Zapami´tajcie, ˝e opokà, na której
potrzebujecie budowaç, jest nasz Odkupiciel, którym jest
Chrystus, Syn Boga, aby gdy diabe∏ poÊle na was swe wichry
i wiry powietrzne, gdy ze wszystkich si∏ uderzy w was swym
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gradem i burzà, okaza∏o si´ to bezskuteczne, aby nie by∏ w
stanie zepchnàç was w przepaÊç ˝a∏oÊci i niekoƒczàcej si´ nie-
doli, abyÊcie si´ ostali dzi´ki opoce, na której jesteÊcie zbudo-
wani, która jest pewnà podstawà, i jeÊli ludzie budujà na niej,
nie upadnà” (Helaman 5:12).

Módl si´ o si∏´. Kiedy zmartwychwsta∏y Zbawiciel przy-
szed∏ do Nefitów, naucza∏ zgromadzone t∏umy: „Czuwajcie i
nie ustawajcie w modlitwie, aby nie ulec pokusie, gdy˝ szatan
chce was dostaç i przesiaç jak pszenic´. Dlatego nie ustawaj-
cie modlàc si´ do Ojca w imi´ Moje” (3 Nefi 18:18–19). W póê-
niejszych czasach udzieli∏ podobnej rady: „Módl si´ zawsze,
byÊ zakoƒczy∏ zwyci´sko, abyÊ móg∏ pokonaç Szatana, i abyÊ
umknà∏ ràk s∏ug Szatana, co popierajà jego dzie∏o” (NiP 10:5).

Codziennie studiuj pisma Êwi´te. Kiedy b´dziesz studiowaç
prawdy ewangelii i stosowaç je w swoim ˝yciu, Pan pob∏o-
gos∏awi ci´ mocà oparcia si´ pokusie. Nefi naucza∏: „Ludzie,
którzy sà pos∏uszni s∏owu Boga i wytrwajà przy nim, nigdy
nie zginà, ani te˝ pokusy, czy ogniste pociski z∏ego ducha nie
b´dà w stanie ich pokonaç, aby zaÊlepiajàc prowadziç ich ku
ruinie” (1 Nefi 15:24; zob. tak˝e Helaman 3:29–30).

Wype∏nij swoje ˝ycie dobrem. Jest bardzo wiele dobrych
rzeczy, poÊród których mo˝esz wybieraç, ˝e nie musisz mieç
udzia∏u w z∏u. Kiedy wype∏nisz swoje ˝ycie dobrem, nie
b´dzie miejsca na nic innego.

Unikaj pe∏nych pokus miejsc i sytuacji. Nie mo˝esz ca∏kowi-
cie uniknàç pokus, ale mo˝esz unikaç miejsc czy sytuacji,
gdzie najprawdopodobniej b´dziesz kuszony. Mo˝esz te˝ uni-
kaç niew∏aÊciwych materia∏ów w czasopismach, ksià˝kach,
telewizji, kinie, muzyce czy Internecie.

Staraj si´ natchnàç innych do czynienia dobra. Tu˝ przed tym,
jak Zbawiciel cierpia∏ w Ogrodzie Getsemane, modli∏ si´ za
Swoich uczniów: „Ja da∏em im s∏owo twoje, a Êwiat ich zniena-
widzi∏, poniewa˝ nie sà ze Êwiata, jak Ja nie jestem ze Êwiata.
Nie prosz´, abyÊ ich wzià∏ ze Êwiata, lecz abyÊ ich zachowa∏ od
z∏ego. Nie sà ze Êwiata, jak i Ja nie jestem ze Êwiata. PoÊwi´ç ich
w prawdzie twojej; s∏owo twoje jest prawdà. Jak mnie pos∏a∏eÊ
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na Êwiat, tak i ja pos∏a∏em ich na Êwiat” (Ew. Jana 17:14–18). Jako
uczeƒ Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich mo˝esz byç w Êwie-
cie, ale nie byç „ze Êwiata”. Poza tym, ˝e sam mo˝esz unikaç
pokus, mo˝esz te˝ wp∏ywaç na innych, by wiedli dobre i
zdrowe ˝ycie. Mo˝esz dawaç dobry przyk∏ad, byç dobrym
przyjacielem, udzielaç si´ w s∏u˝bie dla spo∏eczeƒstwa oraz,
jeÊli jest to w∏aÊciwe, wypowiadaç si´ otwarcie w obronie war-
toÊci moralnych.

Nigdy nie wahaj si´ z podj´ciem decyzji, ˝e oprzesz si´ pokusie.
Staraj si´ naÊladowaç przyk∏ad Zbawiciela, który „cierpia∏ [...]
pokusy lecz si´ im nie podda∏” (NiP 20:22). Kiedy Szatan kusi∏
Jezusa na pustyni, Pan nigdy si´ nie zawaha∏. Jego odpowiedê
by∏a szybka i pewna: „Idê precz, szatanie!” (Ew. Mateusza
4:10). Dzi´ki swym prawym myÊlom, s∏owom i uczynkom
mo˝esz odpowiedzieç na pokusy przeciwnika z takim samym
przekonaniem. „Przeciwstawcie si´ diab∏u, a ucieknie od was.
Zbli˝cie si´ do Boga, a zbli˝y si´ do was” (List Jakuba 4:7–8).

Dodatkowe êród∏a: List do Rzymian 12:21; List do Efezjan 6:11–17; List
Jakuba 1:12; NiP 23:1; 31:12; Moj˝esz 1:12–22

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Pokuta; Post i ofiary postne; Sumienie; Szatan;
Âwiat∏o Chrystusa; Wolna wola

Pokuta

Pokuta jest jednà z pierwszych zasad ewangelii (zob.
Zasady Wiary 1:4). Jest niezb´dna dla twego szcz´Êcia w tym
˝yciu i przez ca∏à wiecznoÊç. Pokuta jest czymÊ wi´cej ni˝
zwyczajnym przyznaniem si´ do niew∏aÊciwych uczynków.
Jest przemianà umys∏u i serca, która daje ci nowe spojrzenie
na Boga, na siebie i na Êwiat. Oznacza ona odwrócenie si´ od
grzechu i zwrócenie si´ do Boga z proÊbà o wybaczenie.
Powoduje jà mi∏oÊç do Boga i szczere pragnienie przestrzega-
nia Jego przykazaƒ.
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Potrzeba odpokutowania

Pan powiedzia∏, ˝e „nikt nieczysty nie odziedziczy króle-
stwa niebieskiego” (Alma 11:37). Twoje grzechy czynià ci´
nieczystym — niegodnym powrotu i zamieszkania w obecno-
Êci twojego Ojca Niebieskiego. Przynoszà te˝ cierpienie twej
duszy w tym ˝yciu.

Poprzez ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa Ojciec Niebie-
ski zapewni∏ jeden sposób na to, by twoje grzechy zosta∏y
wybaczone (zob. „Wybaczenie”, str. 179–181). Jezus Chrystus
cierpia∏ kar´ za twoje grzechy, abyÊ móg∏ uzyskaç wybaczenie,
jeÊli szczerze odpokutujesz. Kiedy odpokutujesz i b´dziesz
polegaç na Jego zbawiennej ∏asce, zostaniesz oczyszczony z
grzechu. Powiedzia∏ On:

„Dlatego nakazuj´ ci, abyÊ odpokutowa∏ — odpokutuj,
abym nie smaga∏ ci´ biczem mych ust, i gniewem moim i
oburzeniem, a cierpienia twoje b´dà dotkliwe — nie wiesz
nawet jak dotkliwe, nie wiesz, jak przenikliwe, nie wiesz, jak
ci´˝kie do zniesienia.

Bowiem ja, Bóg, cierpia∏em je za wszystkich, aby nie cier-
pieli, je˝eli odpokutujà;

Ale je˝eli nie odpokutujà, cierpieç b´dà jako ja sam cier-
pia∏em;

A cierpienia te sprawi∏y, ˝e nawet ja sam, b´dàc Bogiem,
ponad wszystko, dr˝a∏em z bólu, i krwawi∏em ze wszystkich
porów, i cierpia∏em w ciele i duchu — i pragnà∏em, abym nie
musia∏ wypiç tej czary goryczy, i cofnàç si´ —

Jednak chwa∏a niech b´dzie Ojcu, i skosztowa∏em, i ukoƒ-
czy∏em przygotowania dla dzieci ludzkich” (NiP 19:15–19).

Niebezpieczeƒstwo odk∏adania pokuty

Nie usprawiedliwiaj swoich grzechów, ani nie odk∏adaj
pokuty. Amulek ostrzega∏: „Albowiem to ˝ycie dane jest
ludziom, aby przygotowali si´ na spotkanie z Bogiem. Okres
tego ˝ycia jest okresem danym ludziom na wykonanie ich
prac. [...] B∏agam was, nie odk∏adajcie na koniec swego
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nawrócenia. Oto jeÊli podczas tego ˝ycia, danego nam, byÊmy
przygotowali si´ na wiecznoÊç, nie zmienimy si´ na lepsze,
po tym ˝yciu czeka nas noc ciemnoÊci, podczas której ˝adna
praca nie mo˝e byç wykonana” (Alma 34:32–33).

Elementy pokuty

Pokuta to bolesny proces, ale prowadzi on do wybacze-
nia i trwa∏ego pokoju. Pan powiedzia∏ poprzez proroka Iza-
jasza: „Choç wasze grzechy b´dà czerwone jak szkar∏at, jak
Ênieg zbielejà; choç b´dà czerwone jak purpura, stanà si´
bia∏e jak we∏na” (Ks. Izajasza 1:18). Pan obieca∏ w tej dyspen-
sacji: „Oto przebaczono temu, co odpokutowa∏ za swe grze-
chy, i ja, Pan, nie pami´tam ich wi´cej” (NiP 58:42). Na
pokut´ sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy:

Wiara w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Moc grzechu
jest wielka. Aby uwolniç si´ od niego, musisz zwróciç si´ do
Ojca Niebieskiego i modliç si´ do Niego z wiarà. Szatan mo˝e
próbowaç przekonaç ci´, ˝e nie jesteÊ godzien, by modliç si´,
˝e Ojciec Niebieski jest tak z ciebie niezadowolony, ˝e nie
wys∏ucha twoich modlitw. To k∏amstwo. Twój Ojciec w Nie-
bie zawsze jest gotów ci pomóc, jeÊli przyjdziesz do Niego ze
skruszonym sercem. Ma On moc, by uzdrowiç ci´ i pomóc ci
zatriumfowaç nad grzechem.

Pokuta jest aktem wiary w Jezusa Chrystusa — uzna-
niem mocy Jego ZadoÊçuczynienia. Pami´taj, ˝e mo˝esz uzy-
skaç wybaczenie jedynie na Jego warunkach. Kiedy z
wdzi´cznoÊcià uznasz Jego ZadoÊçuczynienie i Jego moc do
oczyszczenia ci´ z grzechu, b´dziesz móg∏ „rozwijaç swà
wiar´ dla nawrócenia si´” (Alma 34:17).

˚al za grzech. W celu uzyskania wybaczenia musisz naj-
pierw przyznaç si´ sam przed sobà, ˝e zgrzeszy∏eÊ. JeÊli sta-
rasz si´ ˝yç wed∏ug ewangelii, takie przyznanie si´ doprowa-
dzi ci´ do „[smutku], który jest wed∏ug Boga”, który „sprawia
upami´tanie ku zbawieniu” (II List do Koryntian 7:10). Smu-
tek Bo˝y nie przychodzi z powodu naturalnych konsekwencji
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grzechu lub z powodu strachu przed karà, natomiast
wyp∏ywa z wiedzy, ˝e Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus nie sà
z ciebie zadowoleni. Kiedy doÊwiadczasz Bo˝ego smutku,
masz szczere pragnienie zmiany i gotowoÊç do podporzàdko-
wania si´ ka˝demu z wymogów uzyskania przebaczenia.

Wyznanie. „Kto ukrywa wyst´pki, nie ma powodzenia,
lecz kto je wyznaje i porzuca, dost´puje mi∏osierdzia” (Przy-
powieÊci Salomona 28:13). Niezb´dna do uzyskania wyba-
czenia jest gotowoÊç do pe∏nego ujawnienia Ojcu Niebie-
skiemu wszystkiego, co zrobi∏eÊ. Padnij przed Nim na kolana
w pokornej modlitwie, przyznajàc si´ do swoich grzechów.
Wyznaj swój wstyd i win´, a potem proÊ o pomoc.

Powa˝ne grzechy, takie jak pogwa∏cenie prawa czystoÊci
moralnej, mogà zagroziç twojemu cz∏onkostwu w KoÊciele. A
zatem musisz wyznaç takie grzechy zarówno Panu, jak i Jego
przedstawicielom w KoÊciele. Dzieje si´ to pod okiem
biskupa lub prezydenta gminy, a mo˝liwe ˝e równie˝ prezy-
denta palika czy misji, którzy s∏u˝à jako stró˝e i s´dziowie w
KoÊciele. Chocia˝ jedynie Pan mo˝e wybaczyç grzechy, ci
przywódcy kap∏aƒscy odgrywajà niezmiernie wa˝nà rol´ w
procesie pokuty. Twoje wyznanie potraktujà jako poufne i
pomogà ci przejÊç przez proces pokuty. Bàdê z nimi ca∏kowi-
cie uczciwy. JeÊli twoje wyznanie b´dzie cz´Êciowe, gdy
wspomnisz jedynie o mniejszych b∏´dach, nie b´dziesz móg∏
rozwiàzaç problemu spowodowanego powa˝niejszym, nie-
ujawnionym grzechem. Im szybciej rozpoczniesz ten proces,
tym szybciej odnajdziesz pokój i radoÊç, które przychodzà
wraz z cudem wybaczenia.

Porzucenie grzechu. Chocia˝ wyznanie jest niezb´dnym
elementem pokuty, samo w sobie nie wystarczy. Pan powie-
dzia∏: „Przez to mo˝ecie wiedzieç, czy cz∏owiek odpokuto-
wa∏ za swe grzechy — oto wyzna je i wyrzeknie si´ ich” (NiP
58:43).
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Trwaj w niezachwianym i sta∏ym postanowieniu, ˝e
nigdy nie powtórzysz grzechu. Kiedy dotrzymasz tego zobo-
wiàzania, nigdy ju˝ nie doÊwiadczysz bólu tego grzechu.

Natychmiast uciekaj, gdy znajdziesz si´ w jakiejkolwiek
niebezpiecznej sytuacji. JeÊli jakaÊ sytuacja powoduje lub
mo˝e powodowaç, ˝e zgrzeszysz, odejdê. Nie mo˝esz pod-
dawaç si´ pokusie i oczekiwaç, ˝e przezwyci´˝ysz grzech.

Naprawienie win. Na tyle, na ile jest to mo˝liwe, musisz
naprawiç wszystko, co zniszczy∏eÊ swoimi uczynkami, nie-
zale˝nie od tego, czy b´dzie to czyjaÊ w∏asnoÊç, czy reputa-
cja. Dobrowolne naprawianie krzywd pokazuje Panu, ˝e
robisz wszystko, co mo˝esz, by odpokutowaç.

Prawe ˝ycie. Nie wystarczy po prostu próbowaç opieraç
si´ z∏u lub byç wolnym od grzechu. Musisz wype∏niç swoje
˝ycie prawoÊcià i oddaç si´ zaj´ciom, które przynoszà
duchowà si∏´. Zatop si´ w pismach Êwi´tych. Codziennie
módl si´, by Pan da∏ ci si∏´ przekraczajàcà twojà w∏asnà. Cza-
sami módl si´ o szczególne b∏ogos∏awieƒstwa.

Pe∏ne pos∏uszeƒstwo wnosi pe∏ni´ mocy ewangelii do
twego ˝ycia, w∏àcznie ze wzrastajàcà si∏à, potrzebnà do prze-
zwyci´˝enia swoich s∏aboÊci. Pos∏uszeƒstwo to obejmuje
dzia∏ania, które poczàtkowo mogà nie byç cz´Êcià pokuty, jak
np. ucz´szczanie na spotkania, p∏acenie dziesi´ciny, s∏u˝enie
i wybaczanie innym. Pan obieca∏: „Jednak˝e temu, kto doko-
nuje pokuty i przestrzega przykazaƒ Pana, zostanie przeba-
czone” (NiP 1:32).

Dodatkowe êród∏a: Ew. ¸ukasza 15:11–32; 2 Nefi 9:19–24; Mosjasz 4:1–3,
10–13; 26:30–31; NiP 18:10–16

Zobacz tak˝e: Chrzest; Grzech; KoÊcielne rady dyscyplinarne; Plan zba-
wienia; Pokusy; Wiara; Wybaczenie; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa
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Pomoc wzajemna

Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a ma dwa obowiàzki zwiàzane z
pomocà wzajemnà: staç si´ samowystarczalnym oraz trosz-
czyç si´ o biednych i potrzebujàcych.

Na rodzicach spoczywa Êwi´ta odpowiedzialnoÊç za
fizyczne i duchowe dobro swoich dzieci. Kiedy dzieci dora-
stajà, stajà si´ coraz bardziej odpowiedzialne za w∏asny dobro-
byt. Rodzice powinni nauczaç dzieci podstawowych zasad
pomocy wzajemnej, pomagajàc im przygotowaç si´ na bycie
samowystarczalnymi i zaspokajanie w przysz∏oÊci potrzeb ich
w∏asnych rodzin. Rodzice mogà te˝ dawaç dzieciom mo˝li-
woÊç niesienia pomocy biednym i potrzebujàcym.

JeÊli jesteÊ doros∏ym cz∏onkiem KoÊcio∏a, wszystkie
poni˝sze rady odnoszà si´ bezpoÊrednio do ciebie. JeÊli jesteÊ
m∏odym m´˝czyznà lub m∏odà kobietà, wi´kszoÊç ma zasto-
sowanie w twoim przypadku, nawet jeÊli nadal w du˝ej mie-
rze jesteÊ na utrzymaniu rodziców.

Stawanie si´ samowystarczalnymi

OdpowiedzialnoÊç za spo∏eczny, emocjonalny, duchowy,
fizyczny i ekonomiczny dobrobyt w pierwszej kolejnoÊci spo-
czywa na tobie, w drugiej na twojej rodzinie i w trzeciej na
KoÊciele. Pod natchnieniem Pana i dzi´ki w∏asnej pracy powi-
nieneÊ zaspokajaç potrzeby w∏asne i twojej rodziny zarówno
w kwestiach duchowych jak i doczesnych.

B´dziesz móg∏ lepiej zatroszczyç si´ o siebie i swojà
rodzin´, kiedy b´dziesz samowystarczalny. B´dziesz przygo-
towany, by przetrwaç czasy przeciwnoÊci, nie stajàc si´ zale˝-
nym od innych.

Mo˝esz staç si´ samowystarczalnym poprzez (1) wyko-
rzystanie wszelkich mo˝liwoÊci zdobywania wykszta∏cenia;
(2) praktykowanie zdrowych zasad od˝ywiania si´ i higieny;
(3) przygotowanie si´ i zdobycie odpowiedniej pracy; (4) prze-
chowywanie zapasów po˝ywienia i odzie˝y w takim stopniu,
w jakim zezwala na to prawo; (5) màdre zarzàdzanie swoimi
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zasobami, w∏àcznie z p∏aceniem dziesi´ciny i ofiar oraz unika-
niem d∏ugów; (6) rozwijanie duchowej, emocjonalnej i
spo∏ecznej si∏y.

Aby staç si´ samowystarczalnym, musisz byç ch´tny do
pracy. Pan nakaza∏ nam, abyÊmy pracowali (zob. I Ks. Moj˝e-
szowa 3:19; NiP 42:42). Uczciwa praca jest podstawowym êró-
d∏em szcz´Êcia, poczucia w∏asnej wartoÊci oraz powodzenia.

JeÊli chwilowo nie jesteÊ w stanie zaspokoiç swoich pod-
stawowych potrzeb dzi´ki pracy w∏asnych ràk czy przy
wsparciu rodziny, byç mo˝e KoÊció∏ b´dzie móg∏ ci pomóc.
W takiej sytuacji KoÊció∏ cz´sto zapewnia zasoby pozwala-
jàce prze˝yç, by pomóc tobie i twojej rodzinie na powrót staç
si´ samowystarczalnymi.

Troszczenie si´ o biednych i potrzebujàcych

Pan zawsze nakazywa∏, aby Jego lud troszczy∏ si´ o bied-
nych i potrzebujàcych. Powiedzia∏: „Musicie odwiedzaç bied-
nych i potrzebujàcych, i s∏u˝yç im pomocà, aby im ul˝yç”
(NiP 44:6). Nakaza∏ równie˝: „I we wszystkim pami´tajcie
biednych i potrzebujàcych, chorych i cierpiàcych, bo kto tego
nie czyni, nie jest moim uczniem” (NiP 52:40).

Mo˝esz troszczyç si´ o biednych i potrzebujàcych na wiele
sposobów. Jednym z wa˝nych sposobów jest post i przekazy-
wanie ofiar postnych, które biskup lub prezydent gminy
wykorzystuje, by pomagaç cz∏onkom okr´gu lub gminy, cier-
piàcym z powodu ubóstwa, choroby czy innych trudnoÊci.
Mo˝esz te˝ poÊwi´caç swój czas i dzieliç si´ swoimi talentami.
Mo˝esz s∏u˝yç bezdomnym, niepe∏nosprawnym, wdowom i
innym osobom z sàsiedztwa czy spo∏ecznoÊci.

Poza troskà o potrzebujàcych na poziomie lokalnym i
indywidualnym KoÊció∏ dociera do ludzi innych wyznaƒ,
którzy cierpià z powodu kl´sk ˝ywio∏owych, ubóstwa, cho-
roby i innych sytuacji kryzysowych. KoÊció∏ zapewnia zasoby
potrzebne do prze˝ycia, by pomóc rodzinom i poszczegól-
nym jednostkom w wyjÊciu z kryzysu i w pracy zmierzajàcej
ku samowystarczalnoÊci. Darowizny na koÊcielny Nieusta-
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jàcy Fundusz Edukacyjny zapewniajà pozbawionym przywi-
lejów spo∏ecznych Âwi´tym w Dniach Ostatnich Êrodki na
kontynuowanie ich kszta∏cenia. Misjonarze s∏u˝by koÊcielnej
poÊwi´cajà swój czas i Êrodki, by podnieÊç poziom w zakresie
umiej´tnoÊci czytania i pisania, promowaç zdrowy tryb ˝ycia
oraz zapewniç szkolenie.

Dodatkowe êród∏a: List Jakuba 1:27; Jakub 2:17–19; NiP 42:31; 104:15–18

Zobacz tak˝e: Post i ofiary postne; S∏u˝ba

Ponowne narodzenie (Zobacz: Chrzest; Przymierze; Zbawienie)

Pornografia

Pornografià nazywamy wszelkie materia∏y, przedstawia-
jàce lub opisujàce cia∏o ludzkie lub zachowanie seksualne w
sposób wywo∏ujàcy podniecenie seksualne. Rozpowszech-
niana jest za poÊrednictwem mediów, czyli czasopism, ksià˝ek,
telewizji, filmów, muzyki oraz Internetu. Jest ona szkodliwa
dla ducha podobnie jak dla cia∏a szkodliwe sà: tytoƒ, alkohol i
narkotyki. Jakakolwiek forma korzystania z materia∏ów porno-
graficznych jest pogwa∏ceniem przykazania Bo˝ego: „Nie
b´dziesz [...] pope∏nia∏ cudzo∏óstwa, [...] ani czyni∏ niczego
takiego” (NiP 59:6). Pornografia mo˝e prowadziç do innych
powa˝nych grzechów. Cz∏onkowie KoÊcio∏a powinni unikaç
wszelkich form pornografii i sprzeciwiaç si´ jej wydawaniu,
rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu.

Pornografia uzale˝nia, co jest tragiczne w skutkach.
Podobnie jak inne uzale˝nienia prowadzi ludzi do ekspery-
mentowania i szukania silniejszych form pobudzania si´.
JeÊli eksperymentujesz z nià i dajesz si´ z∏apaç w pu∏apk´,
zniszczy ci´, obni˝ajàc stan twego umys∏u, uczuciowoÊci i
ducha. Obedrze ci´ z szacunku do siebie i poczucia pi´kna
˝ycia. Zniszczy ci´ i poprowadzi ku z∏ym myÊlom, a praw-
dopodobnie tak˝e ku z∏ym uczynkom. Sprowadzi straszne
zniszczenie do twoich zwiàzków rodzinnych.
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Ze wzgl´du na uzale˝niajàcà natur´ pornografii i
krzywd´, jakà mo˝e wyrzàdziç cia∏u i duchowi, s∏udzy Boga
nieustannie ostrzegajà nas, byÊmy od niej stronili. JeÊli znalaz-
∏eÊ si´ w pu∏apce pornografii, natychmiast przestaƒ zajmowaç
si´ nià i szukaj pomocy. Dzi´ki pokucie mo˝esz uzyskaç wyba-
czenie i znaleêç nadziej´ w ewangelii. Udaj si´ do biskupa lub
prezydenta gminy po porad´ na temat przezwyci´˝enia pro-
blemu i szukaj uzdrowienia poprzez ZadoÊçuczynienie Jezusa
Chrystusa. ProÊ Pana, by da∏ ci si∏´, abyÊ przezwyci´˝y∏ to
okropne uzale˝nienie.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 5:27–28; List do Rzymian 6:12; Alma
39:9; NiP 42:23

Zobacz tak˝e: CzystoÊç moralna; Pokusy

Pos∏uszeƒstwo

W przedziemskiej egzystencji Ojciec Niebieski przewod-
niczy∏ wielkiej Naradzie w Niebie. Tam dowiedzieliÊmy si´ o
Jego planie dla naszego zbawienia, który obejmowa∏ czas
próby na Ziemi: „Uczyƒmy Ziemi´, na której mogà mieszkaç.
I tak ich wypróbujemy, czy wykonajà wszystko, co im Pan,
ich Bóg, naka˝e” (Abraham 3:24–25). Jednym z powodów,
dla których jesteÊ na Ziemi, jest okazanie twej gotowoÊci do
przestrzegania przykazaƒ Ojca Niebieskiego.

Wiele osób uwa˝a, ˝e przykazania sà ci´˝arem i ograni-
czajà wolnoÊç i osobisty rozwój. Zbawiciel naucza∏ jednak, ˝e
prawdziwa wolnoÊç pojawia si´ jedynie w wyniku podà˝a-
nia za Nim: „Je˝eli wytrwacie w s∏owie moim, prawdziwie
uczniami moimi b´dziecie i poznacie prawd´, a prawda was
wyswobodzi” (Ew. Jana 8:31–32). Bóg daje przykazania dla
twego dobra. Sà one pe∏nymi mi∏oÊci wskazówkami, danymi
dla twego szcz´Êcia oraz fizycznego i duchowego dobrobytu.

Prorok Józef Smith naucza∏, ˝e pos∏uszeƒstwo przykaza-
niom prowadzi do b∏ogos∏awieƒstw Bo˝ych. Powiedzia∏:
„Jest prawo, nieodwo∏alnie postanowione w niebie zanim
powsta∏ Êwiat, od którego sà uzale˝nione wszystkie b∏ogos∏a-
wieƒstwa — I kiedy otrzymujemy jakieÊ b∏ogos∏awieƒstwo
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od Boga, jest to przez pos∏uszeƒstwo temu prawu, od którego
jest ono uzale˝nione” (NiP 130:20–21). Zasady tej naucza∏ te˝
król Beniamin. „Pragn´, abyÊcie rozwa˝yli b∏ogos∏awieƒstwa
i szcz´Êcie tych, którzy przestrzegajà przykazaƒ Boga” —
radzi∏. „Gdy˝ Bóg ich b∏ogos∏awi we wszystkim, zarówno w
sprawach doczesnych jak i duchowych, i jeÊli pozostanà
wierni do koƒca, wstàpià do nieba, aby tam przebywaç z
Bogiem w stanie wiecznego szcz´Êcia. Pami´tajcie, ˝e jest to
prawda, albowiem Pan to powiedzia∏” (Mosjasz 2:41).

Nasze pos∏uszeƒstwo przykazaniom jest wyrazem naszej
mi∏oÊci do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Zbawiciel
powiedzia∏: „ JeÊli mnie mi∏ujecie, przykazaƒ moich przestrze-
gaç b´dziecie” (Ew. Jana 14:15). Póêniej oÊwiadczy∏: „JeÊli
przykazaƒ moich przestrzegaç b´dziecie, trwaç b´dziecie w
mi∏oÊci mojej, jak i Ja przestrzega∏em przykazaƒ Ojca mego i
trwam w mi∏oÊci jego” (Ew. Jana 15:10).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Jozuego 24:14–15; Ks. Kaznodziei Salomona
12:13; Ew. Mateusza 7:21; Ew. Jana 7:17; 1 Nefi 3:7; NiP 58:21–22; 82:8–10

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Wolna wola

Post i ofiary postne

Post to dobrowolne obywanie si´ bez jedzenia i picia
przez pewien czas. Post po∏àczony ze szczerà modlitwà mo˝e
pomóc ci w przygotowaniu siebie i innych na otrzymanie
b∏ogos∏awieƒstw Bo˝ych.

Cele postu

Pewnego razu Zbawiciel wyp´dzi∏ z dziecka diab∏a i
wykorzysta∏ to doÊwiadczenie, aby nauczaç Swoich uczniów
na temat mocy modlitwy i postu. Jego uczniowie zapytali Go:
„Dlaczego my nie mogliÊmy go wyp´dziç?” Jezus odpowie-
dzia∏: „Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawd´ powiadam
wam, gdybyÊcie mieli wiar´ jak ziarnko gorczycy, to powie-
dzielibyÊcie tej górze: PrzenieÊ si´ stàd tam, a przeniesie si´,
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i nic niemo˝liwego dla was nie b´dzie. Ale ten rodzaj nie
wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitw´ i post”. (Zob. Ew.
Mateusza 17:14–21).

OpowieÊç ta uczy, ˝e modlitwa i post mogà daç dodat-
kowà si∏´ zarówno tym, którzy udzielajà b∏ogos∏awieƒstw
kap∏aƒskich, jak i tym, którzy je otrzymujà. Mo˝na te˝ zasto-
sowaç jà do osobistych wysi∏ków zmierzajàcych do ˝ycia
wed∏ug ewangelii. JeÊli masz jakàÊ s∏aboÊç lub grzech, który
starasz si´ przezwyci´˝yç, mo˝esz potrzebowaç postu i modli-
twy celem otrzymania pomocy lub wybaczenia, którego prag-
niesz. Podobnie jak w przypadku demona, którego wyp´dzi∏
Zbawiciel, twoja trudnoÊç mo˝e byç tego rodzaju, ˝e poradziç
sobie z nià mo˝na jedynie poprzez modlitw´ i post.

Twój post mo˝e mieç wiele celów. Post jest jednym ze
sposobów oddawania czci Bogu i wyra˝ania Mu wdzi´czno-
Êci (zob. Ew. ¸ukasza 2:37; Alma 45:1). Mo˝esz poÊciç, kiedy
prosisz Ojca Niebieskiego o b∏ogos∏awieƒstwo dla chorych
lub cierpiàcych (zob. Ew. Mateusza 17:14–21). Post mo˝e
pomóc tobie i tym, których kochasz, w otrzymaniu objawie-
nia i nawróceniu si´ na prawd´ (zob. Alma 5:46; 6:6). Poprzez
post mo˝esz zdobyç si∏´ do opierania si´ pokusom (zob. Ks.
Izajasza 58:6). Mo˝esz poÊciç, kiedy starasz si´ ukorzyç przed
Bogiem i wykazaç si´ wiarà w Jezusa Chrystusa (zob. Omni
1:26; Helaman 3:35). Mo˝esz poÊciç, by otrzymaç przewod-
nictwo, kiedy dzielisz si´ ewangelià i wykonujesz powo∏ania
koÊcielne (zob. Dzieje Apostolskie 13:2–3; Alma 17:3, 9; 3 Nefi
27:1–2). Post mo˝e towarzyszyç prawemu smutkowi lub
˝a∏obie (zob. Alma 28:4–6; 30:1–2).

Niedziela postna

KoÊció∏ wyznaczy∏ na dzieƒ postu jednà niedziel´ w mie-
siàcu, zazwyczaj jest to pierwsza niedziela. W∏aÊciwe prze-
strzeganie niedzieli postnej oznacza obejÊcie si´ bez jedzenia i
picia przez dwa kolejne posi∏ki, obecnoÊç na spotkaniu post-
nym po∏àczonym ze sk∏adaniem Êwiadectw oraz przekazanie
ofiary postnej na pomoc dla tych, którzy sà w potrzebie.
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Kwota twojej ofiary postnej powinna stanowiç przy-
najmniej równowartoÊç dwóch posi∏ków, których nie zjad∏eÊ.
JeÊli mo˝esz, bàdê szczodry i przeka˝ kwot´ przekraczajàcà
t´ sum´.

Poza przestrzeganiem dni postu wyznaczonych przez
przywódców KoÊcio∏a, mo˝esz poÊciç w innych dniach,
zgodnie ze swoimi potrzebami i potrzebami innych. Jed-
nak˝e nie powinieneÊ poÊciç zbyt cz´sto ani przez zbyt d∏ugi
okres.

Prawdziwy post

W Kazaniu na Górze Jezus naucza∏, czym jest prawdziwy
post. Pot´pia∏ hipokrytów, którzy w czasie postu „szpecà [...]
twarze swoje, aby ludziom pokazaç, ˝e poszczà”. Zamiast na
zewnàtrz okazywaç prawoÊç, powinieneÊ poÊciç przed
„[Ojcem twoim], który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odp∏aci tobie” (Ew. Mateusza 6:16–18).

Prorok Izajasz równie˝ naucza∏ o prawdziwym duchu
postu: „Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: ˝e si´
rozwiàzuje bezprawne wi´zy, ˝e si´ zrywa powrozy jarzma,
wypuszcza na wolnoÊç uciÊnionych i ∏amie wszelkie jarzmo,
˝e podzielisz twój chleb z g∏odnym i biednych bezdomnych
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz
go, a od swojego wspó∏brata si´ nie odwrócisz” (Ks. Izajasza
58:6–7).

Izajasz Êwiadczy∏ te˝ o b∏ogos∏awieƒstwach, które przy-
chodzà w wyniku przestrzegania przez nas prawa postu.
„Wtedy twoje Êwiat∏o wzejdzie jak zorza poranna i twoje
uzdrowienie rych∏o nastàpi; twoja sprawiedliwoÊç pójdzie
przed tobà, a chwa∏a Paƒska b´dzie twojà tylnà stra˝à. Gdy
potem b´dziesz wo∏a∏, Pan ci´ wys∏ucha, a gdy b´dziesz
krzycza∏ o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spo-
Êród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne
mówienie, gdy g∏odnemu podasz swój chleb i zaspokoisz
pragnienie strapionego, wtedy twoje Êwiat∏o wzejdzie w
ciemnoÊci, a twój zmierzch b´dzie jak po∏udnie, i Pan b´dzie
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ciebie stale prowadzi∏ i nasyci twojà dusz´ nawet na pustko-
wiach, i sprawi, ˝e twoje cz∏onki odzyskajà swojà si∏´, i
b´dziesz jak ogród nawodniony i jak êród∏o, którego wody
nie wysychajà” (Ks. Izajasza 58:8–11).

Dodatkowe êród∏a: 3 Nefi 13:16–18; NiP 59:12–14; 88:76, 119

Zobacz tak˝e: Modlitwa

PoÊwi´cenie

PoÊwi´ciç to wyrzec si´ czegoÊ, co jest dla nas cenne, ze
wzgl´du na coÊ, co ma wi´kszà wartoÊç. Jako Âwi´ci w
Dniach Ostatnich mamy mo˝liwoÊç poÊwi´cania ziemskich
rzeczy dla Pana i Jego królestwa. Cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich powinni byç gotowi
na dokonanie ka˝dego poÊwi´cenia, wymaganego przez
Pana. Gdyby nie wymagano od nas poÊwi´cenia, nigdy nie
bylibyÊmy w stanie rozwinàç wiary koniecznej do wiecznego
zbawienia.

ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa jest wielkà i wiecznà
ofiarà (czyli poÊwi´ceniem), która znajduje si´ u podstaw
ewangelii (zob. Alma 34:8–16). Zanim Zbawiciel dokona∏
ZadoÊçuczynienia, lud Jego przymierza sk∏ada∏ w ofierze
zwierz´ta, co by∏o symbolem Jego ofiary. Praktyka ta pomog∏a
im oczekiwaç ZadoÊçuczynienia (zob. Moj˝esz 5:4–8). Nakaz
sk∏adania ofiar ze zwierzàt zakoƒczy∏ si´ wraz ze Êmiercià
Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym KoÊciele na pamiàtk´ zadoÊç
czyniàcej ofiary Zbawiciela przyjmujemy sakrament.

Poza pami´taniem o zadoÊç czyniàcej ofierze Jezusa
Chrystusa, mamy sk∏adaç naszà w∏asnà ofiar´: skruszone
serce i pokornego ducha. Zbawiciel powiedzia∏: „Nie z∏o˝y-
cie Mi wi´cej krwawych ofiar ani ofiar ca∏opalenia, gdy˝ nie
przyjm´ ˝adnej krwawej ofiary ani ofiary ca∏opalenia. Waszà
ofiarà dla Mnie b´dzie skruszone serce i pokorny duch. I kto
przyjdzie do mnie ze skruszonym sercem i w pokorze ducha,
ochrzcz´ go ogniem Ducha Âwi´tego” (3 Nefi 9:19–20).
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Mieç skruszone serce i pokornego ducha to ukorzyç si´ i
byç otwartym na wol´ Boga oraz na rad´ tych, których On
powo∏a∏ do przewodzenia Jego KoÊcio∏owi. Oznacza to tak˝e
odczuwanie g∏´bokiego smutku z powodu grzechu i szczere
pragnienie pokuty. Prorok Lehi podkreÊli∏ wa˝noÊç sk∏adania
takiej ofiary: „Oto [Chrystus] poÊwi´ca siebie jako ofiar´ za
grzech, aby zaspokoiç wymagania prawa wobec tych wszyst-
kich, którzy majà skruszone serce i pokornego ducha, i wobec
nikogo innego wymagania tego prawa nie mogà byç zaspo-
kojone” (2 Nefi 2:7). JeÊli nie z∏o˝ymy w ofierze skruszonego
serca i pokornego ducha, nie mo˝emy otrzymaç pe∏ni b∏ogo-
s∏awieƒstw, które przychodzà dzi´ki ZadoÊçuczynieniu.

JeÊli jesteÊ gotów poÊwi´ciç si´ tak, jak nakaza∏ Pan,
b´dziesz przez Niego przyj´ty. Naucza∏ On: „Wszyscy spo-
Êród tych, co wiedzà, ˝e serca ich sà uczciwe, i sà ukorzeni, i
ich duchy skruszone, i ch´tni przestrzegaç przymierzy przez
ofiar´ — wszelkà ofiar´, jakà Ja, Pan, naka˝´ — przyj´ci sà
przeze mnie” (NiP 97:8). Majàc wiecznà perspektyw´ mo˝esz
dostrzec, ˝e wyrzekanie si´ rzeczy tego Êwiata wcale nie jest
poÊwi´ceniem. B∏ogos∏awieƒstwa, które otrzymujesz, prze-
wy˝szajà wszystko, co oddajesz.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 19:16–22; NiP 59:8

Zobacz tak˝e: Mi∏oÊç; Pokuta; Pos∏uszeƒstwo; Sakrament; S∏u˝ba; ZadoÊç-
uczynienie Jezusa Chrystusa

Praca misjonarska

Kiedy doÊwiadczamy b∏ogos∏awieƒstw ˝ycia zgodnego z
zasadami ewangelii, w oczywisty sposób chcemy dzieliç si´
tym b∏ogos∏awieƒstwem z innymi. Pan mówi∏ o radoÊci,
która pojawia si´ w naszym ˝yciu, kiedy dzielimy si´ Jego
ewangelià:

„I choçbyÊ si´ trudzi∏ przez wszystkie swoje dni g∏oszàc
pokut´ temu ludowi i przywiód∏ do mnie zaledwie jednà
dusz´, jak˝e wielka b´dzie twoja radoÊç z nià w królestwie
mojego Ojca!

Praca misjonarska

120



A je˝eli wielka b´dzie twoja radoÊç z przyprowadzenia
do mnie jednej duszy do królestwa mojego Ojca, jak˝e wielka
b´dzie twoja radoÊç, gdy przyprowadzisz do mnie wiele
dusz!” (NiP 18:15–16).

Ka˝dy cz∏onek jest zobowiàzany do tego, aby byç
misjonarzem

Pan oÊwiadczy∏, ˝e obowiàzek pracy misjonarskiej spo-
czywa na wszystkich Âwi´tych w Dniach Ostatnich (zob. NiP
88:81). Jako cz∏onek KoÊcio∏a Pana mo˝esz dzi´ki prowadze-
niu dobrego ˝ycia i dzi´ki sile Êwiadectwa pomóc w przygo-
towaniu cz∏onków rodziny, przyjació∏ i znajomych na spo-
tkanie si´ z pe∏noetatowymi misjonarzami.

Najsilniejszym przes∏aniem misjonarskim, jakie mo˝esz
przekazaç, jest twój przyk∏ad szcz´Êliwego ˝ycia, jakie wie-
dziesz jako Âwi´ty w Dniach Ostatnich. Pami´taj, ˝e ludzie
nie przyst´pujà do KoÊcio∏a jedynie z powodu zasad ewan-
gelii, jakich si´ uczà. Robià to, poniewa˝ odczuwajà coÊ, co
zaczyna zaspokajaç ich potrzeby duchowe. JeÊli twa przyjaêƒ
jest szczera, przyjaciele b´dà mogli poczuç ducha twego
Êwiadectwa i szcz´Êcia.

Poza tym ustanawiajàc dobry przyk∏ad, mo˝esz byç
„zawsze [gotów] do obrony przed ka˝dym, domagajàcym si´
od [ciebie] wyt∏umaczenia si´ z nadziei [twojej]” (I List Piotra
3:15). Mo˝esz modliç si´ o mo˝liwoÊç opowiedzenia innym o
przywróconej ewangelii. Wówczas bàdê czujny, poniewa˝
wielu ludzi t´skni do prawdy.

S∏u˝enie na pe∏noetatowej misji

Po Swoim Zmartwychwstaniu Pan nakaza∏ uczniom:
„Idêcie [...] i czyƒcie uczniami wszystkie narody, chrzczàc je
w imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego” (Ew. Mateusza 28:19).
Aby wype∏niç to przykazanie, m∏odzi m´˝czyêni tego
KoÊcio∏a, którzy sà do tego zdolni, majà obowiàzek ducho-
wego, fizycznego i emocjonalnego przygotowania si´ do s∏u-
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˝enia jako pe∏noetatowi misjonarze. Mo˝liwoÊç odbycia pe∏-
noetatowej misji majà równie˝ kobiety stanu wolnego i doj-
rza∏e pary. JeÊli pragniesz s∏u˝yç na pe∏noetatowej misji,
porozmawiaj ze swoim biskupem lub prezydentem gminy.

S∏u˝enie nowym cz∏onkom KoÊcio∏a

Praca misjonarska obejmuje pomaganie i wspieranie
tych, którzy przystàpili do KoÊcio∏a. Kiedy zastanawiasz si´
nad tym obowiàzkiem, pami´taj, ˝e nowi cz∏onkowie mogà
napotykaç próby, kiedy przyst´pujà do KoÊcio∏a. Ich nowe
zobowiàzania cz´sto obejmujà wyrzeczenie si´ starych przy-
zwyczajeƒ oraz opuszczenie starych przyjació∏ i znajomych.
Poza tym KoÊció∏ pokazuje nowy sposób ˝ycia, który mo˝e
wydawaç si´ inny i stawiaç du˝e wymagania.

Ka˝dy nowy cz∏onek KoÊcio∏a potrzebuje trzech rzeczy:
przyjaciela, powo∏ania i od˝ywiania „dobrym s∏owem
Bo˝ym” (Moroni 6:4). Mo˝esz staraç si´ pomagaç w tych
wysi∏kach. Zawsze mo˝esz byç przyjacielem. Nawet jeÊli nie
zajmujesz stanowiska, które pozwala ci formalnie powo∏ywaç
do s∏u˝by w KoÊciele lub przydzielaç obowiàzki, mo˝esz pra-
cowaç u boku nowych cz∏onków w dziele s∏u˝by. Mo˝esz te˝
szukaç mo˝liwoÊci dzielenia si´ s∏owem Bo˝ym z nowymi
cz∏onkami.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Marka 16:15; Alma 26:1–16; NiP 4; 60:2; 84:88;
123:12

Praca nad historià rodzinnà i genealogia

3 kwietnia 1836 roku prorok Eliasz przyszed∏ do Józefa
Smitha i Oliwiera Cowdery w Âwiàtyni Kirtland. Nada∏ im
kap∏aƒskà moc piecz´towania, umo˝liwiajàc zapiecz´towanie
rodzin przez wszystkie pokolenia. Nadajàc t´ moc, wype∏ni∏
proroctwo mówiàce, ˝e Pan poÊle go, „aby zwróci∏ serca ojców
do dzieci, a dzieci do ojców, bo inaczej ca∏a ziemia zostanie
dotkni´ta klàtwà” (zob. NiP 110:14–16; zob. tak˝e Ks. Mala-
chiasza 3:23–24).
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Dzi´ki pracy nad historià rodzinnà mo˝esz wziàç udzia∏
w dalszym wype∏nianiu si´ tego proroctwa. Mo˝esz poznaç
swoich przodków i bardziej ich pokochaç. Historie o ich
odwadze i wierze mogà byç dla ciebie natchnieniem. B´dziesz
móg∏ przekazaç to dziedzictwo swoim dzieciom.

Sà to trwa∏e korzyÊci p∏ynàce z pracy nad historià
rodzinnà, ale nie stanowià one zasadniczego powodu, dla któ-
rego KoÊció∏ z wielkim poÊwi´ceniem gromadzi rejestry gene-
alogiczne. Wszystkie wysi∏ki zwiàzane z koÊcielnà historià
rodzinnà idà w kierunku stworzenia „∏àczàcego ogniwa [...]
pomi´dzy ojcami a dzieçmi” (NiP 128:18). To ∏àczàce ogniwo
powstaje dzi´ki mocy kap∏aƒskiej poprzez Êwi´te obrz´dy
Êwiàtynne, jakie otrzymujemy w imieniu naszych przodków.

Odkupienie zmar∏ych

Wiele dzieci Ojca Niebieskiego umar∏o, nie majàc mo˝li-
woÊci przyj´cia pe∏ni ewangelii. Pan w Swym mi∏osierdziu i
nieskoƒczonej mi∏oÊci przygotowa∏ dla nich sposób zdobycia
Êwiadectwa o ewangelii i przyj´cia kap∏aƒskich obrz´dów
niezb´dnych do zbawienia.

W Êwiecie duchów g∏osi si´ „Ewangeli´ tym, co umarli w
swych grzechach, bez wiedzy prawdy, czyli w wyst´pku,
odrzuciwszy proroków. Tych [uczy si´] wiary w Boga, pokuty
za grzechy, zast´pczego chrztu dla odpuszczenia grzechów,
daru Ducha Âwi´tego przez na∏o˝enie ràk, i wszystkich innych
zasad Ewangelii niezb´dnych im do poznania, aby si´ nada-
wali i mogli byç sàdzeni wed∏ug ludzi w ciele, ale ˝yç wed∏ug
Boga w duchu” (NiP 138:32–34).

Wielu ludzi w Êwiecie duchów przyjmuje ewangeli´. Jed-
nak˝e sami nie mogà przyjàç obrz´dów kap∏aƒskich, ponie-
wa˝ nie posiadajà cia∏ fizycznych. W Êwi´tych Êwiàtyniach
mamy przywilej dokonywania obrz´dów w ich imieniu.
Obrz´dy te obejmujà: chrzest, konfirmacj´, wyÊwi´cenie do
Kap∏aƒstwa Melchizedeka (w przypadku m´˝czyzn), obdaro-
wanie, zapiecz´towanie ma∏˝eƒstwa i zapiecz´towanie dzieci
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do rodziców. Pan objawi∏ t´ prac´ Prorokowi Józefowi Smi-
thowi, przywracajàc praktyk´, która by∏a objawiona chrzeÊci-
janom krótko po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (zob.
I List do Koryntian 15:29).

Kiedy otrzymujesz obrz´dy kap∏aƒskie w imieniu zmar-
∏ych, stajesz si´ dla nich zbawicielem na górze Syjon (zob. Ks.
Abdiasza 1:21). Twoje wysi∏ki stajà si´ podobne do zadoÊç
czyniàcej ofiary Zbawiciela — wykonujesz prac´ zbawienia
dla tych, którzy sami nie mogà jej dokonaç.

Twoje obowiàzki w zakresie pracy nad historià rodzinnà

W pracy nad historià rodzinnà masz trzy podstawowe
obowiàzki:

1. Przyj´cie obrz´dów Êwiàtynnych dla siebie i pomoc
najbli˝szym cz∏onkom rodziny w otrzymaniu ich.

2. Posiadanie aktualnej rekomendacji Êwiàtynnej i jak naj-
cz´stsze ucz´szczanie do Êwiàtyni, gdy tylko pozwalajà
na to okolicznoÊci.

3. Zbieranie informacji na temat historii rodzinnej, abyÊ
móg∏ pomóc swoim przodkom w otrzymaniu b∏ogos∏a-
wieƒstw Êwiàtynnych.

Mo˝esz braç udzia∏ w pracy Êwiàtynnej i pracy nad histo-
rià rodzinnà, przynajmniej do pewnego stopnia, bez wzgl´du
na okolicznoÊci i na to, gdzie mieszkasz. Choç prawdopodob-
nie nie b´dziesz móg∏ zrobiç wszystkiego, mo˝esz jednak
uczyniç coÊ. Poni˝sze pomys∏y mogà pomóc ci zaczàç:

• Zapisuj wa˝ne szczegó∏y swojego ˝ycia. Zapisz dat´ i
miejsce swoich urodzin oraz dat´ chrztu i konfirmacji.
Prowadê osobisty dziennik, by zapisywaç najwa˝niej-
sze wydarzenia swojego ˝ycia, w∏àcznie z osobistymi
doÊwiadczeniami, które b´dà wzmacniaç wiar´ twoich
dzieci i przysz∏ych pokoleƒ.
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• Poznaj swoich przodków. Zacznij od zapisania infor-
macji ze swojej pami´ci i z dost´pnych ci w domu êró-
de∏. Notuj istotne informacje, które dok∏adnie pami´-
tasz lub które mo˝esz uzyskaç od rodzeƒstwa,
rodziców, wujków, cioç, dziadków i pradziadków.
W miar´ mo˝liwoÊci zdobàdê kopie zaÊwiadczeƒ lub
innych dokumentów, które zawierajà te informacje.
Kiedy zbierzesz wi´cej informacji, mo˝esz zechcieç
poszukaç danych w innych miejscach, takich jak reje-
stry publiczne. W swoim okr´gu lub gminie byç mo˝e
jest konsultant ds. historii rodzinnej, który mo˝e ci
pomóc. Mo˝esz te˝ odwiedziç oficjalnà stron´ inter-
netowà KoÊcio∏a, zajmujàcà si´ historià rodzinnà:
www.familysearch.org.

• Kiedy odnajdziesz dane o swoich przodkach, zapisz
te informacje na wykresach rodowych i na formula-
rzach grupowych rejestrów rodzinnych. Formularze
te dost´pne sà w formie dokumentów na papierze, jak
i programów komputerowych wydanych przez
KoÊció∏, takich jak Personal Ancestral File (Osobisty
rejestr rodowy przodków).

Kiedy zdob´dziesz niezb´dne informacje o przodkach,
którzy zmarli nie przyjàwszy ewangelii, zapewnij im wyko-
nanie za nich pracy Êwiàtynnej. Nawet jeÊli nie mieszkasz
wystarczajàco blisko Êwiàtyni, aby dokonaç dla siebie i za
cz∏onków rodziny tych obrz´dów, mo˝esz przed∏o˝yç nazwi-
ska przodków do Êwiàtyni, aby inni mogli wykonaç za nich
t´ prac´. Mo˝e jesteÊ w stanie odwiedziç najbli˝sze centrum
historii rodzinnej lub skonsultowaç si´ z konsultantami ds.
historii rodzinnej w okr´gu lub gminie, by zobaczyç, jak to
zrobiç.

Prorok Józef Smith oÊwiadczy∏, ˝e „sà to zasady co do
umar∏ych i ˝ywych, których nie mo˝na lekko pominàç, je˝eli
chodzi o nasze zbawienie. Bowiem ich zbawienie jest nie-
zb´dne i zasadnicze dla naszego zbawienia [...], ˝e oni nie
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mogà byç udoskonaleni bez nas — ani my nie mo˝emy byç
udoskonaleni bez naszych umar∏ych” (NiP 128:15). Dzi´ki
swojemu udzia∏owi w pracy nad historià rodzinnà, ty i twoi
przodkowie mo˝ecie robiç post´py ku zbawieniu.

Zobacz tak˝e: Âwiàtynie

Proroctwo (Zobacz: Dary duchowe; Objawienie)

Prorocy

Jako cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich jesteÊmy b∏ogos∏awieni tym, ˝e prowadzà
nas ˝yjàcy prorocy — natchnieni m´˝czyêni powo∏ani do
tego, by mówiç w imieniu Pana tak jak Moj˝esz, Izajasz, Piotr,
Pawe∏, Nefi, Mormon i inni prorocy z pism Êwi´tych. Popie-
ramy Prezydenta KoÊcio∏a jako naszego proroka, widzàcego i
objawiciela — jedynà osob´ na Ziemi, która otrzymuje obja-
wienia, by prowadziç ca∏y KoÊció∏. Popieramy te˝ doradców
w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a i cz∏onków Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów jako proroków, widzàcych i objawicieli.

Podobnie jak prorocy dawnych czasów, dzisiejsi prorocy
Êwiadczà o Jezusie Chrystusie i nauczajà Jego ewangelii.
Czynià wiadomymi wol´ Boga i Jego prawdziwy charakter.
Mówià w sposób odwa˝ny i jasny, pot´piajàc grzech i ostrze-
gajàc przed jego konsekwencjami. Czasami mogà byç
natchnieni, by dla naszej korzyÊci prorokowaç o przysz∏ych
wydarzeniach.

Zawsze mo˝esz pok∏adaç zaufanie w ˝yjàcych proro-
kach. Ich nauki odzwierciedlajà wol´ Pana, który oÊwiad-
czy∏: „Co ja, Pan, powiedzia∏em, rzek∏em i nie usprawiedli-
wiam si´; i chocia˝ przeminie niebo i Ziemia, s∏owo moje nie
przeminie, lecz wszystko si´ wype∏ni, co sam rzek∏em, lub co
powiedzieli moi s∏udzy, bowiem jest to jedno” (NiP 1:38).

Twoje bezpieczeƒstwo zale˝y w najwi´kszej mierze od
post´powania w zgodzie ze s∏owem Pana, danym poprzez
Jego proroków, szczególnie przez obecnego Prezydenta
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KoÊcio∏a. Pan ostrzega, ˝e ci, którzy ignorujà s∏owa ˝yjàcego
proroka, upadnà (zob. NiP 1:14–16). Obiecuje On wielkie b∏o-
gos∏awieƒstwa tym, którzy idà w Êlady Prezydenta KoÊcio∏a.

„Przeto wy, to znaczy KoÊció∏, zwa˝aç b´dziecie na
wszystkie jego s∏owa i przykazania, które on wam da w miar´
jak sam otrzyma, ˝yjàc w Êwi´toÊci wobec mnie;

Bo s∏owo jego przyjmiecie tak, jakby pochodzi∏o z mych
w∏asnych ust, z ca∏à cierpliwoÊcià i wiarà.

Bo je˝eli tak czyniç b´dziecie, bramy piekielne nie prze-
mogà was; i rozproszy Pan Bóg moce ciemnoÊci przed wami
i sprawi, ˝e zadr˝y niebo dla waszego dobra i chwa∏y Jego
imienia” (NiP 21:4–6).

Dodatkowe êród∏a: II Ks. Kronik 20:20; Ks. Amosa 3:7; List do Efezjan
2:19–20; 1 Nefi 22:1–2; Mosjasz 13:33–35; NiP 107:91–92; Zasady Wiary 1:6

PrzeciwnoÊci

Plan odkupienia Ojca Niebieskiego zawiera doÊwiadcza-
nie przez ciebie przeciwnoÊci podczas ziemskiego ˝ycia. Próby,
rozczarowania, smutek, choroby i ból stanowià trudny okres
twego ˝ycia, jednak, jeÊli zwrócisz si´ do Pana, mogà prowa-
dziç do wzrostu duchowego, doskonalenia si´ i rozwoju.

PrzeciwnoÊci majà ró˝ne êród∏a. Czasami mo˝esz napo-
tkaç próby, które sà konsekwencjà twej dumy czy niepos∏u-
szeƒstwa. Prób tych mo˝na uniknàç, prowadzàc prawe ˝ycie.
Inne stanowià po prostu naturalny etap ˝ycia i mogà pojawiç
si´ wtedy, kiedy ˝yjemy w prawoÊci. Na przyk∏ad: mo˝esz
doÊwiadczyç prób w postaci choroby, niepewnoÊci lub
Êmierci bliskiej ci osoby. Czasami przeciwnoÊci mogà pojawiç
si´ jako nast´pstwo z∏ych wyborów czy raniàcych s∏ów i
uczynków innych osób.

Reagowanie na przeciwnoÊci z wiarà

Twoje powodzenie i szcz´Êcie, zarówno doczesne jak i
wieczne, w du˝ej mierze zale˝à od tego, w jaki sposób reagu-
jesz na trudy ˝ycia.
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Jedna z opowieÊci z Ksi´gi Mormona ilustruje ró˝ne
reakcje na przeciwnoÊci. Przez kilka dni prorok Lehi i jego
rodzina w´drowali po pustkowiu, zdobywajàc po˝ywienie
za pomocà ∏uków i strza∏. Rodzina napotka∏a na trudnoÊci,
kiedy synowie Lehiego stracili mo˝liwoÊç u˝ywania swoich
∏uków. ¸uki Lamana i Lemuela utraci∏y swà spr´˝ystoÊç, a
∏uk Nefiego si´ z∏ama∏. Laman i Lemuel, g∏odni i zm´czeni,
zacz´li z∏orzeczyç Panu. Nawet Lehi zaczà∏ szemraç. Jednak
Nefi nie podda∏ si´ zniech´ceniu. Zaczà∏ dzia∏aç. Powiedzia∏:
„I sta∏o si´, ˝e ja, Nefi, zrobi∏em z drzewa ∏uk i z prostej ˝er-
dzi strza∏´ i uzbroiwszy si´ w ∏uk i strza∏´, w proc´ i kamie-
nie, zapyta∏em mojego ojca: Dokàd mam pójÊç, by zdobyç
˝ywnoÊç?” Ukorzony s∏owami Nefiego Lehi zapyta∏ Pana,
gdzie powinni udaç si´, by zdobyç po˝ywienie. Pan odpo-
wiedzia∏ na jego modlitwy i zaprowadzi∏ Nefiego do takiego
miejsca. (Zob. 1 Nefi 16:15–31).

Niektórzy ludzie, stajàc w obliczu przeciwnoÊci przypo-
minajà Lamana i Lemuela. Narzekajà i gorzkniejà. Zadajà
pytania w stylu: „Dlaczego przytrafi∏o si´ to w∏aÊnie mnie?
Dlaczego teraz musz´ cierpieç? Czym sobie na to zas∏u˝y-
∏em?” A te pytania majà moc dominowania nad myÊlami.
Mogà one zaw∏adnàç ich widzeniem spraw, poch∏onàç ich
energi´ i pozbawiç ich doÊwiadczeƒ, które mieli otrzymaç
zgodnie z wolà Pana. Zamiast reagowaç w taki w∏aÊnie spo-
sób, powinniÊmy naÊladowaç przyk∏ad Nefiego. Zastanów
si´ nad takimi pytaniami jak: „Co mam zrobiç? Czego ma
mnie nauczyç to doÊwiadczenie? Co mam zmieniç? Komu
mam pomóc? W jaki sposób mam przypomnieç sobie w cza-
sie prób o wielu b∏ogos∏awieƒstwach?”

Ka˝dy rodzaj przeciwnoÊci wymaga innej reakcji. Na
przyk∏ad: jeÊli dotkn´∏a ci´ choroba, mo˝e po prostu musisz
byç cierpliwy i wierny. JeÊli cierpisz z powodu s∏ów lub czy-
nów innych osób, powinieneÊ pracowaç nad wybaczeniem
tym, którzy ci´ obrazili. JeÊli jesteÊ ofiarà zn´cania si´, natych-
miast powinieneÊ/powinnaÊ poszukaç pomocy. JeÊli próby sà
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nast´pstwem twego niepos∏uszeƒstwa, powinieneÊ/powinnaÊ
poprawiç swoje zachowanie i z pokorà prosiç o wybaczenie.

Choç reakcje na przeciwnoÊci b´dà si´ ró˝niç, jedna kwe-
stia powinna byç niezmienna: twoje zaufanie do Ojca Niebie-
skiego i Jezusa Chrystusa. Prorok Alma naucza∏: „Kto zaufa
Bogu, otrzyma pomoc w swych trudnoÊciach, k∏opotach i cier-
pieniach i zostanie podniesiony ostatniego dnia” (Alma 36:3).

Zaufanie do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa

Kiedy ufasz Ojcu i Synowi, jesteÊ pewien, ˝e kochajà ci´
w doskona∏y sposób — chcà, abyÊ by∏ szcz´Êliwy i pomogà
ci wzrastaç duchowo. Przestrzegasz przykazaƒ. Starasz si´
poznaç Ich wol´ i czynisz to, czego Oni wymagajà od ciebie,
nawet jeÊli twoje w∏asne pragnienia sà inne. Twoim modli-
twom o ulg´ w cierpieniach towarzyszy zrozumienie, ˝e
Ojciec Niebieski nie rozwià˝e natychmiast wszystkich pro-
blemów, ˝e mo˝e chce, abyÊ poczeka∏, nadal wzrastajàc i
uczàc si´. Dzi´ki temu wszystkiemu odnajdziesz pociesze-
nie w przekonaniu, ˝e Zbawiciel doskonale rozumie twoje
próby. Jego nieskoƒczone ZadoÊçuczynienie polega∏o mi´-
dzy innymi na tym, ˝e wzià∏ On na Siebie „boleÊci i choroby
swego ludu”. Wzià∏ na Siebie „ich s∏aboÊci, aby Jego serce
przepe∏ni∏o si´ mi∏osierdziem przez doÊwiadczenia w ciele,
aby przez doÊwiadczenia w ciele pozna∏, jak mo˝e pomagaç
swoim w ich s∏aboÊciach” (Alma 7:11–12). Jako ˝e doÊwiad-
czy∏ On twojego bólu, wie te˝, w jaki sposób ci pomóc. JeÊli
zwracasz si´ do Niego z wiarà, wzmocni ci´ tak, ˝e wytrzy-
masz ka˝dà prób´, jakiej doÊwiadczysz.

Kiedy starasz si´ zaufaç Panu w czasach prób, pami´taj
o nast´pujàcej radzie danej poprzez Proroka Józefa Smitha:

„Nagroda tego, co jest wierny w cierpieniu, jest wi´ksza
w królestwie niebieskim.

Nie mo˝ecie tymczasem dostrzec waszymi Êmiertelnymi
oczami zamiaru Boga odnoÊnie tego, co nastàpi póêniej, ni
chwa∏y, jaka nastàpi po wielu cierpieniach.
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Bowiem b∏ogos∏awieƒstwa przychodzà po wielu cierpie-
niach” (NiP 58:2–4).

Odnajdowanie pokoju i radoÊci podczas przeciwnoÊci

Mo˝esz odnaleêç pokój i radoÊç nawet wtedy, kiedy zma-
gasz si´ z wyzwaniami i smutkiem. W Ksi´dze Mormona
znajduje si´ opowieÊç o prawym ludzie, który nauczy∏ si´ tej
prawdy. Cierpiàc niewol´ pod rzàdami okrutnego w∏adcy,
otworzyli swe serca przed Bogiem (zob. Mosjasz 24:8–12). Pan
odpowiedzia∏:

„PodnieÊcie g∏owy i bàdêcie dobrej myÊli, albowiem
pami´tam obietnic´, którà mi daliÊcie, i sprzymierz´ si´ z
Moim ludem, i wyzwol´ go z niewoli.

Uczyni´ lekkimi ci´˝ary w∏o˝one na wasze ramiona, ˝e
nie b´dziecie ich odczuwaç, nawet gdy jesteÊcie w niewoli, i
uczyni´ to, abyÊcie mogli odtàd Êwiadczyç o Mnie i z ca∏à
pewnoÊcià wiedzieli, ˝e Ja, Pan Bóg, jestem z Moim ludem w
ich niedoli” (Mosjasz 24:13–14).

Lud zareagowa∏ z wiarà i „sta∏o si´, ˝e ci´˝ary w∏o˝one
na [nich] sta∏y si´ im lekkie, a Pan wzmocni∏ ich, ˝e mogli
znosiç swe trudy z ∏atwoÊcià, i we wszystkim poddawali si´
oni woli Pana cierpliwie i z pogodà ducha” (Mosjasz 24:15).

Podobnie jak ci prawi ludzie mo˝esz „[poddaç] si´ [...]
woli Pana cierpliwie i z pogodà ducha”, wiedzàc, ˝e wzmocni
ci´ podczas prób. Obieca∏ On: „Wszystko, co was dotkn´∏o,
obróci si´ na wasze dobro i chwa∏´ mojego imienia” (NiP 98:3).

Dodatkowe êród∏a: List do Hebrajczyków 4:15–16; 2 Nefi 2:11–24; Mosjasz
23:21–22; NiP 105:6; 121:7–9; 122

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Pokój; Pokuta; Wybaczenie

Przedziemska egzystencja (Zobacz: Plan zbawienia)

Przeklinanie (Zobacz: Bluênierstwo)
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Przymierze

Przymierze to Êwi´ta umowa pomi´dzy Bogiem a jakàÊ
osobà lub grupà ludzi. Bóg ustanawia okreÊlone warunki i
obiecuje b∏ogos∏awiç nas, kiedy b´dziemy dochowywaç tych
warunków. Kiedy zdecydujemy, ˝e nie dochowamy przymie-
rzy, nie mo˝emy otrzymaç b∏ogos∏awieƒstw i w niektórych
przypadkach cierpimy kar´, która nast´puje w wyniku
naszego niepos∏uszeƒstwa.

Wszystkim obrz´dom kap∏aƒskim niezb´dnym do zba-
wienia towarzyszà przymierza. Na przyk∏ad: zawar∏eÊ przy-
mierze, kiedy zosta∏eÊ ochrzczony i odnawiasz je za ka˝dym
razem, kiedy przyjmujesz sakrament (zob. Mosjasz 18:8–10;
NiP 20:37, 77, 79). JeÊli otrzyma∏eÊ Kap∏aƒstwo Melchi-
zedeka, z∏o˝y∏eÊ przysi´g´ i zawar∏eÊ przymierze kap∏aƒ-
stwa (zob. NiP 84:33–44). Âwiàtynne obrz´dy obdarowania i
zapiecz´towania równie˝ obejmujà Êwi´te przymierza.

Zawsze pami´taj o przymierzach, jakie zawierasz z
Panem i szanuj je. Wówczas nie b´dziesz potrzebowa∏ ˝ad-
nych napomnieƒ w kwestii tego, co masz robiç (zob. NiP
58:26–28). Duch Âwi´ty natchnie ci´, a zachowanie Chrystu-
sowe wejdzie na sta∏e do twego usposobienia. Zgodnie z tym,
co obieca∏ Pan, „[otrzymasz] objawienie za objawieniem, wie-
dz´ za wiedzà, [abyÊ pozna∏] tajemnice i ewangeliczne zasady
pokoju — co przynoszà radoÊç, co przynoszà ˝ycie wieczne”
(NiP 42:61). Twa najwi´ksza nadzieja powinna mieç êród∏o w
radoÊci uÊwi´cenia, które wyp∏ywa z boskiego przewodnic-
twa. Twoje najwi´ksze obawy powinny byç zwiàzane z utratà
tych b∏ogos∏awieƒstw.

Dodatkowe êród∏a: Ks. Jeremiasza 31:31–34; Mosjasz 5; Moroni 10:33;
NiP 82:10; 97:8; 98:13–15

Zobacz tak˝e: Chrzest; Kap∏aƒstwo; Ma∏˝eƒstwo; Obrz´dy; Przymierze
Abrahama; Sakrament; Âwiàtynie
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Przymierze Abrahama

Abraham otrzyma∏ ewangeli´ i zosta∏ wyÊwi´cony na
wy˝szego kap∏ana (zob. NiP 84:14; Abraham 1:2). Póêniej
zawar∏ ma∏˝eƒstwo celestialne, które jest przymierzem wynie-
sienia (zob. NiP 131:1–4; 132:19, 29). W zwiàzku z zawartym
przymierzem otrzyma∏ od Pana wspania∏e obietnice dotyczàce
jego rodziny. Mówi∏y one mi´dzy innymi, ˝e:

• Liczne b´dzie jego potomstwo (zob. I Ks. Moj˝eszowa
17:5–6; Abraham 2:9; 3:14).

• Jego nasienie, czyli potomstwo, otrzyma ewangeli´ i
b´dzie dzier˝yç kap∏aƒstwo (zob. Abraham 2:9).

• Dzi´ki s∏u˝bie jego potomstwa „b∏ogos∏awione b´dà
wszystkie rodziny na Ziemi b∏ogos∏awieƒstwami Ewan-
gelii, które sà b∏ogos∏awieƒstwami zbawienia, czyli
˝ycia wiecznego” (Abraham 2:11).

Wszystkie te przymierza i obietnice, jakie Abraham
otrzyma∏ od Pana, nazywajà si´ przymierzem Abrahama. Jest
to wieczne przymierze, które rozciàga si´ na ca∏e potomstwo
Abrahama (zob. I Ks. Moj˝eszowa 17:7). Aby dana osoba
mog∏a byç zaliczona do potomstwa Abrahama, musi prze-
strzegaç praw i obrz´dów ewangelii. Wówczas osoba ta
mo˝e otrzymaç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa przymierza
Abrahama, nawet jeÊli nie jest jego dos∏ownym potomkiem
(zob. List do Galacjan 3:26–29; 4:1–7; NiP 84:33–40).

Jako cz∏onek KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich jesteÊ dzieckiem przymierza (zob. 3 Nefi
20:25–26). Otrzyma∏eÊ wiecznà ewangeli´ i odziedziczy∏eÊ te
same obietnice, jakie dano Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Masz prawo do b∏ogos∏awieƒstw kap∏aƒskich i ˝ycia wiecz-
nego, zale˝nie od twojej wiernoÊci w dokonywaniu obrz´dów
zbawienia i dotrzymywaniu towarzyszàcych im przymierzy.
Dzi´ki twoim wysi∏kom i pracy twych potomków b∏ogos∏a-
wione b´dà narody Ziemi.
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Zobacz tak˝e: B∏ogos∏awieƒstwa patriarchalne; Kap∏aƒstwo; Obrz´dy;
Przymierze; ˚ycie wieczne

Przywrócenie ewangelii

Kiedy Jezus Chrystus by∏ na Ziemi, ustanowi∏ Swój
KoÊció∏ poÊród tych, którzy Go naÊladowali. Po Jego Ukrzy-
˝owaniu i Êmierci Aposto∏ów, z powodu rozprzestrzeniajà-
cego si´ odst´pstwa zabrano z Ziemi pe∏ni´ ewangelii (zob.
„Odst´pstwo”, str. 92–93). Wielu m´˝czyzn i kobiet przez
wieki Wielkiego Odst´pstwa szuka∏o pe∏ni ewangelii, ale nie
mogli jej znaleêç. Choç wielu szczerze g∏osi∏o o Zbawicielu i
Jego naukach, nikt nie posiada∏ pe∏ni prawdy czy kap∏aƒ-
skiego upowa˝nienia od Boga.

Wielkie Odst´pstwo by∏o czasem duchowej ciemnoÊci,
ale teraz ˝yjemy w czasach, kiedy mo˝emy mieç udzia∏ w
„[Êwietle] ewangelii o chwale Chrystusa” (II List do Koryn-
tian 4:4; zob. tak˝e NiP 45:28). Pe∏nia ewangelii zosta∏a przy-
wrócona i znowu na Ziemi jest prawdziwy KoÊció∏ Jezusa
Chrystusa. Nie mo˝e si´ z nim równaç ˝adna inna organiza-
cja. Jego istnienie nie jest wynikiem reformacji, kiedy m´˝-
czyêni i kobiety w dobrej wierze robili wszystko, co w ich
mocy, by nastàpi∏a zmiana. Jest to przywrócenie KoÊcio∏a
ustanowionego przez Jezusa Chrystusa. To dzie∏o Ojca Nie-
bieskiego i Jego Umi∏owanego Syna.

Jako cz∏onek KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich mo˝esz otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa,
których nie by∏o na Ziemi przez prawie dwa tysiàce lat.
Poprzez obrz´d chrztu i konfirmacji mo˝esz uzyskaç odpusz-
czenie grzechów i cieszyç si´ sta∏ym towarzystwem Ducha
Âwi´tego. Mo˝esz ˝yç zgodnie z zasadami ewangelii, w jej
pe∏ni i prostocie. Mo˝esz zrozumieç natur´ Boskiej Trójcy,
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa, cel ˝ycia na Ziemi oraz
rzeczywistoÊç ˝ycia po Êmierci. Masz ten przywilej, ˝e jesteÊ
prowadzony przez ˝yjàcego proroka, który naucza w dzisiej-
szych czasach woli Bo˝ej. Obrz´dy Êwiàtynne umo˝liwiajà ci
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uzyskanie przewodnictwa i pokoju, przygotowanie do ˝ycia
wiecznego, zapiecz´towanie do rodziny oraz zapewnienie
zmar∏ym przodkom obrz´dów niezb´dnych do zbawienia.

Wydarzenia zwiàzane z Przywróceniem

Poni˝ej znajduje si´ zarys kilku wa˝nych wydarzeƒ
zwiàzanych z przywróceniem ewangelii i ustanowieniem
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich,
o którym Pan powiedzia∏, ˝e jest „[jedynym prawdziwym i
˝ywym koÊcio∏em] na powierzchni ca∏ej Ziemi” (NiP 1:30).

Wczesna wiosna 1820 roku. W poszukiwaniu prawdzi-
wego KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa czternastoletni Józef
Smith modli∏ si´ w lasku, w pobli˝u swego domu w
Palmyrze, w stanie Nowy Jork. W odpowiedzi na jego
pokornà modlitw´ ukazali mu si´ Ojciec Niebieski i
Jezus Chrystus i powiedzieli, ˝e nie powinien przyst´-
powaç do ˝adnego z koÊcio∏ów, znajdujàcych si´ w
owych czasach na Ziemi. (Zobacz Józef Smith — Histo-
ria 1:11–19). W KoÊciele to doÊwiadczenie nazywamy
Pierwszà Wizjà Józefa Smitha.

21–22 wrzeÊnia 1823 roku. Do Józefa Smitha przyszed∏
anio∏ o imieniu Moroni. Moroni prorokowa∏ o nadcho-
dzàcych wydarzeniach i powiedzia∏ Józefowi o kroni-
kach Ksi´gi Mormona, spisanych na z∏otych tablicach.
Anio∏ pozwoli∏ Józefowi zobaczyç z∏ote p∏yty, które
zosta∏y zakopane w pobli˝u Wzgórza Kumorah. (Zob.
Józef Smith — Historia 1:27–53).

22 wrzeÊnia 1827 roku. Józef Smith otrzyma∏ z∏ote p∏yty
z ràk Moroniego na Wzgórzu Kumorah po tym, jak
przez cztery kolejne lata 22 wrzeÊnia, spotyka∏ si´ z
Moronim. (Zob. Józef Smith — Historia 1:53, 59).

15 maja 1829 roku. Józef Smith i jego skryba, Oliwier
Cowdery, przeczytawszy podczas pracy nad t∏umacze-
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niem z∏otych p∏yt fragment na temat chrztu dla
odpuszczenia grzechów, udali si´ w odosobnione miej-
sce, by zapytaç Pana o t´ spraw´. Tam, na brzegu rzeki
Susquehanna, w pobli˝u Harmony, w stanie Pensylwa-
nia, uzyskali odpowiedê na swojà modlitw´. Jan
Chrzciciel, zmartwychwsta∏a istota, przyszed∏ do nich
jako „wys∏annik niebios [...] w ob∏oku Êwiat∏a”. Nada∏
im Kap∏aƒstwo Aarona. Nast´pnie, zgodnie z jego
wskazówkami, Józef i Oliwier ochrzcili si´ nawzajem i
ustanowili si´ do Kap∏aƒstwa Aarona. (Zob. Józef
Smith — Historia 1:68–72; zob. tak˝e NiP 13).

Maj 1829 roku. Staro˝ytni Aposto∏owie, Piotr, Jakub i
Jan, nadali Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery
Kap∏aƒstwo Melchizedeka. (Zob. NiP 128:20).

Czerwiec 1829 roku. Prorok Józef Smith, prowadzony
przez „dar i moc Bo˝à” (NiP 135:3), ukoƒczy∏ t∏uma-
czenie Ksi´gi Mormona.

26 marca 1830 roku. W Palmyrze, w stanie Nowy Jork,
ukaza∏y si´ pierwsze wydrukowane egzemplarze
Ksi´gi Mormona.

6 kwietnia 1830 roku. W Fayette Township, w stanie
Nowy Jork, zorganizowano KoÊció∏, który liczy∏ na
poczàtku szeÊciu cz∏onków.

27 marca 1836 roku. PoÊwi´cono Âwiàtyni´ Kirtland,
pierwszà Êwiàtyni´ wybudowanà w tej dyspensacji.
Prorok Józef Smith ofiarowa∏ modlitw´ poÊwi´cajàcà,
która dana mu by∏a poprzez objawienie. (Zob. NiP
109).

3 kwietnia 1836 roku. W Âwiàtyni Kirtland Józefowi
Smithowi i Oliwierowi Cowdery ukaza∏ si´ Zbawiciel.
Józefowi i Oliwierowi ukazali si´ te˝ i przekazali im
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klucze kap∏aƒstwa Moj˝esz, Eliasz i prorok Eliasz. Pro-
rok Eliasz przyniós∏ klucze mocy piecz´tujàcej, które
umo˝liwiajà piecz´towanie rodzin na wiecznoÊç. (Zob.
NiP 110).

Przeznaczenie KoÊcio∏a

Starotestamentowy prorok Daniel przepowiedzia∏, ˝e
Bóg „stworzy królestwo, które na wieki nie b´dzie znisz-
czone” i które „ostoi si´ na wieki” (Ks. Daniela 2:44). Proro-
kujàc, mówi∏ o KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich — królestwie Bo˝ym na Ziemi w dzisiejszych cza-
sach. KoÊció∏, majàcy poczàtkowo szeÊciu cz∏onków, od dnia,
w którym go zorganizowano, wzrasta i rozkwita, i nadal
b´dzie rozwija∏ si´, a˝ „[wype∏ni] ca∏à ziemi´” (Ks. Daniela
2:35; zob. tak˝e NiP 65:2). Ka˝dego roku przyjmujà chrzest
setki tysi´cy osób. Ksi´ga Mormona jest t∏umaczona na wiele
j´zyków. Âwiàtynie sà wznoszone na ca∏ym Êwiecie. Wraz z
Jezusem Chrystusem, który jest g∏owà KoÊcio∏a, ˝yjàcy pro-
rocy b´dà kierowaç post´pem KoÊcio∏a do a˝ czasu, gdy Zie-
mia b´dzie przygotowana na Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela.

Prorok Józef Smith powiedzia∏ o b∏ogos∏awieƒstwach
Przywrócenia: „Teraz, có˝ s∏yszymy w Ewangelii, którà otrzy-
maliÊmy? G∏os radoÊci! G∏os litoÊci z nieba; i g∏os prawdy z
ziemi; radosnà nowin´ dla umar∏ych; g∏os radoÊci dla ˝yjàcych
i umar∏ych; radosnà nowin´ wielkiej radoÊci” (NiP 128:19).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 2:1–3; 29:13–14; Dzieje Apostolskie
3:19–21; Objawienie 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15; NiP 128:19–21; 133:36–39, 57–58;
Józef Smith — Historia

Zobacz tak˝e: Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa; Józef Smith; Objawienie;
Odst´pstwo

Rada Prezydenta KoÊcio∏a (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a;

Prorocy)
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Raj

W pismach Êwi´tych s∏owo raj u˝ywane jest w ró˝nych
znaczeniach. Po pierwsze, wskazuje na miejsce pokoju i
szcz´Êcia w Êwiecie duchów po ˝yciu Êmiertelnym, zarezer-
wowanym dla tych, którzy zostali ochrzczeni i pozostali
wierni (zob. Alma 40:12; Moroni 10:34). Duchy, znajdujàce si´
w wi´zieniu duchów, majà mo˝liwoÊç uczenia si´ ewangelii
Jezusa Chrystusa, odpokutowania za swoje grzechy i przyj´-
cia obrz´dów chrztu i konfirmacji dzi´ki pracy, jakà wykonu-
jemy w Êwiàtyniach (zob. NiP 138:30–35). Kiedy to uczynià,
mogà wejÊç do raju.

S∏owo raj u˝yte w drugim znaczeniu wyst´puje w opo-
wieÊci ¸ukasza, opisujàcej Ukrzy˝owanie Zbawiciela. Kiedy
Jezus by∏ na krzy˝u, ukrzy˝owany z∏oczyƒca powiedzia∏:
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego”
(Ew. ¸ukasza 23:42). Zgodnie ze s∏owami Ew. ¸ukasza 23:43,
Pan odpowiedzia∏: „Zaprawd´, powiadam ci, dziÊ b´dziesz ze
mnà w raju”. Prorok Józef Smith wyjaÊni∏, ˝e s∏owo to zosta∏o
tu b∏´dnie przet∏umaczone. W rzeczywistoÊci Pan powiedzia∏,
˝e z∏oczyƒca b´dzie z Nim w Êwiecie duchów.

S∏owo raj wyst´puje równie˝ w II LiÊcie do Koryntian
12:4, gdzie prawdopodobnie odnosi si´ do królestwa cele-
stialnego. W dziesiàtej Zasadzie Wiary s∏owo rajskiej opisuje
chwa∏´ Ziemi podczas Milenium.

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Âmierç fizyczna; Zmartwychwstanie

Rodzina

23 wrzeÊnia 1995 roku Prezydent Gordon B. Hinckley,
pi´tnasty Prezydent KoÊcio∏a, przeczyta∏ poni˝szà proklama-
cj´ podczas generalnego spotkania Stowarzyszenia Pomocy.
Ta natchniona proklamacja zatytu∏owana „Rodzina: Prokla-
macja dla Êwiata” sta∏a si´ ostatecznym oÊwiadczeniem
KoÊcio∏a na temat rodziny.
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„My, Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Rada Dwunastu
Aposto∏ów KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich, uroczyÊcie og∏aszamy, ˝e ma∏˝eƒstwo mi´dzy
m´˝czyznà i kobietà jest wyÊwi´cone od Boga i ˝e rodzina
zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczàcego
wiecznego przeznaczenia Jego dzieci.

Wszystkie istoty ludzkie — m´˝czyêni i kobiety — sà
stworzone na obraz i podobieƒstwo Boga. Ka˝dy jest umi∏o-
wanym synem lub córkà niebiaƒskich rodziców i dlatego
ka˝dy posiada boskà natur´ i przeznaczenie. P∏eç stanowi
zasadniczà cech´ to˝samoÊci i celu istnienia ka˝dej osoby w
jej ˝yciu przed przyjÊciem na ziemi´, podczas ˝ycia ziem-
skiego i w wiecznoÊci.

Podczas ˝ycia przed przyjÊciem na Êwiat, duchowi syno-
wie i duchowe córki zna∏y i czci∏y Boga, jako swojego Wiecz-
nego Ojca i przyj´∏y Jego plan, dzi´ki któremu Jego dzieci
mogà otrzymaç fizyczne cia∏o i zdobyç doÊwiadczenia pod-
czas ˝ycia na ziemi, aby czyniç post´py ku doskona∏oÊci i
ostatecznie osiàgnàç swoje boskie przeznaczenie, jako dzie-
dzice ˝ycia wiecznego. 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.

Pierwsze przykazanie, jakie Bóg da∏ Adamowi i Ewie,
nawiàzywa∏o do ich rodzicielskiego potencja∏u jako mà˝ i
˝ona. OÊwiadczamy, ˝e przykazanie Boga dla Jego dzieci,
aby si´ rozmna˝a∏y i zape∏nia∏y ziemi´, pozostaje w mocy.
OÊwiadczamy tak˝e, i˝ Bóg nakaza∏, aby Êwi´ta moc prokre-
acji by∏a wykorzystywana tylko pomi´dzy m´˝czyznà i
kobietà, prawnie zaÊlubionymi jako mà˝ i ˝ona.

OÊwiadczamy, ˝e sposób, w jaki powstaje ˝ycie na ziemi,
jest ustanowiony przez Boga. Potwierdzamy Êwi´toÊç ˝ycia i
jego wa˝noÊç w wiecznym planie Boga.

Mà˝ i ˝ona majà Êwi´tà odpowiedzialnoÊç, aby kochaç i
dbaç o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. ‘Oto dzieci sà
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darem Pana’ (Psalm 127:3). Rodzice majà Êwi´ty obowiàzek
wychowywania swoich dzieci w mi∏oÊci i prawoÊci, zaspoka-
jania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich mi∏o-
Êci i s∏u˝by wzajemnej, zachowywania przykazaƒ Boga i bycia
przestrzegajàcymi prawa obywatelami, niezale˝nie od tego
gdzie mieszkajà. M´˝owie i ˝ony — matki i ojcowie — stanà
przed Bogiem, aby byç przez Niego osàdzeni za wype∏nienie
tych zobowiàzaƒ.

Rodzina jest wyÊwi´cona od Boga. Ma∏˝eƒstwo pomi´-
dzy m´˝czyznà i kobietà stanowi podstaw´ Jego wiecznego
planu. Dzieci majà prawo do tego, aby przyjÊç na Êwiat w
prawnie zaÊlubionym zwiàzku i byç wychowywane przez
ojca i matk´, którzy szanujà przysi´g´ ma∏˝eƒskà i sà im ca∏-
kowicie wierni. Szcz´Êcie w ˝yciu rodzinnym mo˝e byç naj-
pewniej 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.
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 odpo-
wiedzialnoÊciach, ojcowie i matki, sà zobowiàzani pomagaç
sobie wzajemnie, jako równi partnerzy. Niepe∏nosprawnoÊç,
Êmierç lub inne okolicznoÊci mogà wymagaç przystosowania
do konkretnej sytuacji. W razie potrzeby powinna s∏u˝yç
pomocà dalsza rodzina.

Ostrzegamy te osoby, które ∏amià przymierze czystoÊci,
które molestujà wspó∏ma∏˝onka albo potomstwo, lub które
nie wype∏niajà swoich obowiàzków rodzinnych, pewnego
dnia stanà przed Bogiem, aby byç przez Niego za to sàdzeni.
Ostrzegamy ponadto, ˝e dezintegracja rodziny sprowadzi na
ludzi, spo∏eczeƒstwa i narody nieszcz´Êcia przepowiedziane
przez staro˝ytnych i wspó∏czesnych proroków.
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Wzywamy odpowiedzialnych obywateli i cz∏onków rzà-
dów na ca∏ym Êwiecie, aby promowali takie zasady, które sà
przeznaczone, aby zachowaç i wzmacniaç rodzin´, jako pod-
stawowà jednostk´ spo∏eczeƒstwa” (Liahona, paêdz. 1996, 20).

Zobacz tak˝e: Domowy wieczór rodzinny; Ma∏˝eƒstwo; Âwiàtynie

Rodzinna modlitwa (Zobacz: Modlitwa)

Rozwód

W dokumencie „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata” Rada
Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów „uro-
czyÊcie [og∏osili], ˝e ma∏˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà i kobietà
jest wyÊwi´cone od Boga i ˝e rodzina zajmuje centralne miej-
sce w planie Stworzyciela dotyczàcego wiecznego przezna-
czenia Jego dzieci” (zob. str. 138 w tej ksià˝ce). Pomimo tych
prawd rozwody sta∏y si´ czymÊ powszechnym w wielu spo-
∏ecznoÊciach i wzrasta ich liczba nawet poÊród cz∏onków
KoÊcio∏a. Ta rozpowszechniajàca si´ plaga nie jest dzie∏em
Boga, ale Jego przeciwnika.

Ka˝da para ma∏˝onków powinna wspólnie pracowaç nad
tym, aby byli godni b∏ogos∏awieƒstw wiecznego ma∏˝eƒstwa.
JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na i wraz z ma∏˝onkiem doÊwiad-
czacie trudnoÊci, pami´tajcie, ˝e rozwód czy separacja nie jest
lekarstwem na wi´kszoÊç k∏opotów ma∏˝eƒskich. Lekarstwo
tkwi w ewangelii Jezusa Chrystusa — w pokucie, wybacze-
niu, uczciwoÊci i mi∏oÊci; w traktowaniu wspó∏ma∏˝onka tak,
jak sam byÊ chcia∏ byç traktowany (zob. Ew. Mateusza 7:12).
Kiedy pracujecie nad rozwiàzaniem problemów, mo˝ecie iÊç
razem do biskupa lub prezydenta gminy, by poradziç si´ go.

Zobacz tak˝e: Ma∏˝eƒstwo; Mi∏oÊç; Mi∏oÊç bliêniego; Rodzina; Âwiàtynie

Rzàd (Zobacz: Rzàdy i prawa cywilne)
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Rzàdy i prawa cywilne

Rozdzia∏ 134 Nauk i Przymierzy zawiera deklaracj´
wiary Âwi´tych w Dniach Ostatnich „odnoÊnie rzàdów i
praw w ogóle” (NiP 134, streszczenie rozdzia∏u). Rozdzia∏
ten zawiera nast´pujàce oÊwiadczenie:

„Wierzymy, ˝e rzàdy zosta∏y ustanowione przez Boga
dla po˝ytku cz∏owieka; i ˝e czyni On ludzi odpowiedzial-
nymi za ich uczynki odnoÊnie ich, tak co do ustanawiania
praw jaki i wykonywania ich, dla dobra i bezpieczeƒstwa
spo∏eczeƒstwa. [...]

Wierzymy, ˝e wszyscy ludzie sà zobowiàzani do utrzy-
mywania i popierania swych rzàdów, pod którymi zamiesz-
kujà, majàc jednoczeÊnie zapewnionà ochron´ swych przyro-
dzonych i niezb´dnych praw przez kodeksy tych rzàdów;
i ˝e bunt i rebelia nie przystojà ˝adnemu obywatelowi chro-
nionemu w takowy sposób, i winny byç stosownie karane;
i ˝e wszystkie rzàdy majà prawo wprowadzenia takich prze-
pisów, jakie w ich w∏asnej opinii sà najlepiej obliczone na
zabezpieczenie interesów publicznych; jednoczeÊnie jednak
uznajàce za Êwi´tà wolnoÊç sumienia.

Wierzymy, ˝e ka˝dy cz∏owiek winien byç poszanowany
na swoim stanowisku, w∏adcy i s´dziowie jako tacy, b´dàc
umieszczeni dla ochrony niewinnych i dla ukarania winnych;
i ˝e prawom wszyscy ludzie winni sà respekt i poszanowanie,
jako ˝e bez nich pokój i harmonia by∏yby zastàpione przez
anarchi´ i terror; prawa ludzkie b´dàc ustanowione w tym
w∏aÊnie celu, by regulowaç nasze interesy jako jednostki i jako
narody, mi´dzy cz∏owiekiem i cz∏owiekiem; a prawa boskie
dane od nieba, wytyczajàce zasady co do spraw duchowych,
dla wiary i oddawania czci, za oba rodzaje ma cz∏owiek
odpowiedzieç przed swym Stwórcà” (NiP 134:1, 5–6).

Kluczowym elementem oddzielenia koÊcio∏a od paƒstwa
jest obowiàzek zagwarantowania wolnoÊci religijnej, spoczy-
wajàcy na rzàdzie. Prorocy w dniach ostatnich popierajà
t´ zasad´, zgodnie ze s∏owami zapisanymi w jedenastej
zasadzie wiary: „Domagamy si´ przywileju czczenia
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Wszechmogàcego Boga wed∏ug tego, co nam dyktuje nasze
sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim
ludziom — niech czczà na swój sposób, gdziekolwiek i cokol-
wiek czciç pragnà”. Zgodnie z zasadà rozdzia∏u koÊcio∏a od
paƒstwa, KoÊció∏ nie udziela poparcia ˝adnej partii ani kan-
dydatowi. Nie zezwala na wykorzystywanie swoich budyn-
ków i urzàdzeƒ dla celów politycznych. KoÊció∏ nie anga˝uje
si´ w polityk´, chyba ˝e podnoszone sà kwestie moralne,
w których to przypadkach KoÊció∏ b´dzie si´ cz´sto wypo-
wiada∏.

Chocia˝ KoÊció∏ zajmuje stanowisko neutralne wobec
polityki, jego przywódcy zach´cajà cz∏onków, aby byli zaan-
ga˝owanymi obywatelami. Jako Âwi´ci w Dniach Ostatnich
powinniÊmy zrozumieç, ˝e w kraju, w którym mieszkamy,
zajmujemy pewne miejsca i stanowiska. Uczmy si´ historii,
dziedzictwa i praw swego kraju. JeÊli mo˝emy g∏osowaç i
wp∏ywaç na poczynania rzàdu, aktywnie zaanga˝ujmy si´ w
popieranie i obron´ zasad prawdy, prawoÊci i wolnoÊci.

Dodatkowe êród∏a: NiP 98:10; Zasady Wiary 1:12

Sabat

Sabat to dzieƒ Paƒski, wyznaczony w ka˝dym tygodniu
na odpoczynek i oddawanie czci. W czasach Starego Testa-
mentu lud przymierza uznawa∏ za Sabat siódmy dzieƒ tygo-
dnia, poniewa˝ Bóg odpoczywa∏ siódmego dnia po tym, jak
stworzy∏ Ziemi´. Pan podkreÊli∏ wa˝noÊç przestrzegania
Sabatu w Dziesi´ciorgu Przykazaƒ:

„Pami´taj o dniu sabatu, aby go Êwi´ciç.
SzeÊç dni b´dziesz pracowa∏ i wykonywa∏ wszelkà swojà

prac´,
ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie

b´dziesz wykonywa∏ ˝adnej pracy ani ty, ani twój syn, ani
twoja córka, ani twój s∏uga, ani twoja s∏u˝ebnica, ani twoje
byd∏o, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.

Gdy˝ w szeÊciu dniach uczyni∏ Pan niebo i ziemi´, morze
i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczà∏.
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Dlatego Pan pob∏ogos∏awi∏ dzieƒ sabatu i poÊwi´ci∏ go”
(II Ks. Moj˝eszowa 20:8–11).

Po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które mia∏o miej-
sce pierwszego dnia tygodnia, uczniowie Pana zacz´li prze-
strzegaç Sabatu w pierwszy dzieƒ tygodnia — w niedziel´
(zob. Dzieje Apostolskie 20:7).

W dniach ostatnich Pan nakaza∏ nam, byÊmy nadal Êwi´-
cili dzieƒ Sabatu. Obieca∏, ˝e jeÊli b´dziemy przestrzegaç tego
przykazania, otrzymamy „[pe∏ni´] ziemi” (zob. NiP 59:16–20).

Jako ˝e Sabat jest dniem Êwi´tym, powinien byç zarezer-
wowany na godne i Êwi´te zaj´cia. Nie wystarczy samo
powstrzymywanie si´ od pracy i rekreacji. W rzeczywistoÊci
jeÊli w Sabat jedynie powstrzymujemy si´ od robienia czego-
kolwiek, zawodzimy w Êwi´ceniu dnia Sabatu. W objawieniu
danym Józefowi Smithowi w 1831 roku Pan nakaza∏: „I abyÊ
pe∏niej ustrzeg∏ si´ od skazy Êwiata, udasz si´ do domu modli-
twy i ofiarujesz swe sakramenty w moim Êwi´tym dniu;
Bowiem zaprawd´ jest to dzieƒ przeznaczony tobie, abyÊ odpo-
czà∏ od trudów, i odda∏ czeÊç Najwy˝szemu” (NiP 59:9–10).
W zgodzie z tym objawieniem ka˝dego tygodnia uczestni-
czymy w spotkaniu sakramentalnym. Inne zaj´cia odpowiednie
dla dnia Sabatu to: modlenie si´, medytowanie, studiowanie
pism Êwi´tych i nauk proroków w dniach ostatnich, pisanie
listów do rodziny i przyjació∏, czytanie odpowiednich materia-
∏ów, odwiedzanie chorych i cierpiàcych oraz ucz´szczanie na
inne spotkania koÊcielne.

Dodatkowe êród∏a: II Ks. Moj˝eszowa 31:16–17; Mosjasz 18:23; NiP
59:11–14; 68:29

Zobacz tak˝e: CzeÊç; Oddawanie czci; Sakrament

Sakrament

Podczas nocy poprzedzajàcej Ukrzy˝owanie Jezus
Chrystus spotka∏ si´ ze Swoimi Aposto∏ami i ustanowi∏
sakrament. „I wziàwszy chleb, i podzi´kowawszy, ∏ama∏ i
dawa∏ im, mówiàc: To jest cia∏o moje, które si´ za was daje; to
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czyƒcie na pamiàtk´ mojà. Podobnie i kielich, gdy by∏o po
wieczerzy, mówiàc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi
mojej, która si´ za was wylewa” (Ew. ¸ukasza 22:19–20). Po
Swoim Zmartwychwstaniu ustanowi∏ sakrament poÊród
Nefitów (zob. 3 Nefi 18:1–11).

Dzisiaj, na pamiàtk´ zadoÊç czyniàcej ofiary Jezusa
Chrystusa, spo˝ywany chleb i wod´. Obrz´d ten jest zasad-
niczà cz´Êcià oddawania czci i duchowego rozwoju. Im cz´-
Êciej zastanawiamy si´ nad jego znaczeniem, tym Êwi´tszy
si´ dla nas staje.

Pami´ç o Zbawicielu i Jego ZadoÊçuczynieniu

Sakrament daje ci sposobnoÊç, byÊ z wdzi´cznoÊcià
pami´ta∏ o ˝yciu, s∏u˝bie i ZadoÊçuczynieniu Syna Bo˝ego.

Prze∏amany chleb stanowi pamiàtk´ Jego cia∏a. Mo˝esz
wspominaç Jego fizyczne cierpienie — szczególnie Jego cier-
pienie na krzy˝u. Mo˝esz rozpami´tywaç to, ˝e dzi´ki Jego
mi∏osierdziu i ∏asce wszyscy ludzie zmartwychwstanà i b´dà
mieli mo˝liwoÊç uzyskania ˝ycia wiecznego z Bogiem.

Trzymajàc ma∏y kubeczek z wodà, mo˝esz rozpami´ty-
waç to, ˝e Zbawiciel przela∏ Swà krew w czasie wielkiego
cierpienia i bólu duchowego, które swój poczàtek mia∏y w
Ogrodzie Getsemane. Tam powiedzia∏ On: „Sm´tna jest dusza
moja a˝ do Êmierci” (Ew. Mateusza 26:38). Podporzàdkowujàc
si´ woli Ojca, wycierpia∏ wi´cej, ni˝ jesteÊmy w stanie pojàç:
„Oto krew [...] si´ sàczy∏a z ka˝dego Jego poru, tak wielka
[by∏a] Jego m´ka za niegodziwoÊç i wyst´pki Jego ludu”
(Mosjasz 3:7). Mo˝esz przypominaç sobie, ˝e Jezus Chrystus
poprzez przelanie Swej krwi zbawi∏ ciebie i wszystkich ludzi
od tego, co pisma Êwi´te nazywajà „grzechem pierworod-
nym” Adama (Moj˝esz 6:54). Mo˝esz te˝ wspominaç, ˝e cier-
pia∏ tak˝e za grzechy, smutki i cierpienia wszystkich dzieci
Ojca Niebieskiego, zapewniajàc odpuszczenie grzechów tym
wszystkim, którzy odpokutujà i ˝yjà w zgodzie z ewangelià
(zob. 2 Nefi 9:21–23).
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Odnowienie przymierzy i obiecanych b∏ogos∏awieƒstw

Kiedy przyjmujesz sakrament, Êwiadczysz Bogu, ˝e twa
pami´ç o Jego Synu b´dzie trwaç d∏u˝ej ni˝ ta krótka chwila
Êwi´tego obrz´du. Obiecujesz, ˝e zawsze b´dziesz o Nim
pami´taç. Âwiadczysz, ˝e jesteÊ gotów wziàç na siebie imi´
Chrystusa i b´dziesz przestrzegaç Jego przykazaƒ. Przyjmu-
jàc sakrament i dokonujàc tych zobowiàzaƒ, odnawiasz swe
przymierze chrztu (zob. Mosjasz 18:8–10; NiP 20:37).

Kiedy dotrzymujesz przymierza chrztu, otrzymujesz
wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa. Gdy je odnawiasz, Pan odna-
wia obiecane odpuszczenie grzechów. B´dàc oczyszczonym
z grzechu, mo˝esz „zawsze [...] mieç z sobà Jego Ducha”
(NiP 20:77). Sta∏e towarzystwo Ducha jest jednym z najwspa-
nialszych darów, jakie mo˝esz otrzymaç w ˝yciu Êmiertel-
nym. Duch b´dzie ci´ prowadzi∏ Êcie˝kami prawoÊci i
pokoju, doprowadzajàc ci´ do ˝ycia wiecznego z twoim
Ojcem w Niebie i Jezusem Chrystusem.

Godne przyjmowanie sakramentu

Ka˝dego tygodnia, przygotowujàc si´ do sakramentu,
zarezerwuj sobie czas na ocenienie swego ˝ycia i odpokuto-
wanie za grzechy. Nie musisz byç doskona∏y, aby przyjàç
sakrament, ale powinieneÊ mieç w swoim sercu ducha pokory
i pokuty. Ka˝dego tygodnia powinieneÊ przygotowaç si´ do
tego Êwi´tego obrz´du, majàc skruszone serce i pokornego
ducha (zob. 3 Nefi 9:20).

Kiedy podchodzisz do sakramentu uroczyÊcie i z szacun-
kiem, na jaki on zas∏uguje, stanie si´ cotygodniowà sposob-
noÊcià do introspekcji, odpokutowania i ponownego oddania
si´ Panu — b´dzie êród∏em si∏y i sta∏ym przypomnieniem
ZadoÊçuczynienia Zbawiciela.

Dodatkowe êród∏a: I List do Koryntian 11:23–29; Moroni 4–5; NiP
20:75–79; 27:2

Zobacz tak˝e: Przymierze; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa
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Siedemdziesiàty (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

Siedemdziesiàty Przedstawiciel W∏adz Obszaru
(Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

SkromnoÊç

SkromnoÊç to pokora i przyzwoitoÊç w ubiorze, wyglà-
dzie, j´zyku i zachowaniu. JeÊli jesteÊ skromny, nie przycià-
gasz niezas∏u˝onej uwagi. Raczej „[wys∏awiasz] tedy Boga w
ciele [swoim]” (I List do Koryntian 6:20; zob. tak˝e werset 19).

JeÊli nie jesteÊ pewien, czy twój ubiór bàdê wyglàd jest
skromny, zadaj sobie pytanie: „Czy tak wyglàdajàc dobrze
bym si´ czu∏, gdybym by∏ w obecnoÊci Pana?” Mo˝esz zadaç
sobie podobne pytanie w kwestii j´zyka i zachowania. „Czy
wypowiedzia∏bym te s∏owa lub bra∏ udzia∏ w tych wydarze-
niach, gdyby obecny by∏ tu Pan?” Uczciwe odpowiedzi na te
pytania mogà doprowadziç ci´ do wprowadzenia w twym
˝yciu wa˝nych zmian. Poni˝sze informacje pomogà ci w
wysi∏kach, zmierzajàcych do tego, aby byç skromnym.

Ubiór i wyglàd

Prorocy zawsze radzili nam, abyÊmy ubierali si´ skrom-
nie. Rad´ t´ mo˝na odnaleêç w prawdzie, która mówi, ˝e
cia∏o ludzkie jest Êwi´tym dzie∏em Bo˝ym. Szanuj swe cia∏o
jako dar od Boga. Poprzez swój ubiór i wyglàd mo˝esz poka-
zaç Panu, i˝ wiesz, jak wiele jest ono warte.

Twój ubiór jest wyrazem tego, kim jesteÊ. Przekazuje infor-
macje na twój temat i wp∏ywa na zachowanie twoje i innych.
Kiedy jesteÊ zadbany i skromnie ubrany, zapraszasz Ducha, by
ci towarzyszy∏ i we w∏aÊciwy sposób wp∏ywasz na innych.

Najwa˝niejszym aspektem przykazania skromnoÊci jest
zrozumienie Êwi´tej mocy prokreacji, zdolnoÊci do sprowa-
dzania dzieci na ten Êwiat. Mocy tej mo˝na u˝ywaç jedynie
pomi´dzy m´˝em a ˝onà. Skàpe i wywo∏ujàce seksualne
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skojarzenia stroje, takie jak bardzo krótkie spodenki i spód-
niczki, obcis∏e ubrania i koszulki, które nie zakrywajà brzu-
cha, mogà pobudzaç pewne pragnienia i dzia∏ania, ∏amiàce
Paƒskie prawo czystoÊci moralnej.

Poza unikaniem skàpych strojów powinieneÊ unikaç
wszelkiej ekstrawagancji w stroju, wyglàdzie i fryzurach.
Niech twój ubiór, wyglàd i sposób bycia zawsze b´dà schludne
i czyste. Niech nigdy nie b´dà niechlujne czy w niew∏aÊciwy
sposób swobodne. Nie szpeç cia∏a tatua˝em czy kolczykowa-
niem. JeÊli jesteÊ kobietà i pragniesz przek∏uç uszy, noÊ tylko
jednà par´ skromnych kolczyków.

Przy ka˝dej okazji zachowuj wysokie zasady skromno-
Êci. Nie obni˝aj ich, by przyciàgnàç uwag´ do swego cia∏a
lub zyskaç aprobat´ innych. Prawdziwi uczniowie Jezusa
Chrystusa zachowujà Paƒskie zasady bez wzgl´du na
obecnà mod´ czy presj´ otoczenia.

J´zyk i zachowanie

Podobnie jak ubiór i wyglàd twój j´zyk i zachowanie to
wyraz twego charakteru. Twe s∏owa i uczynki mogà mieç
ogromny wp∏yw na ciebie i innych. Wyra˝aj si´ w czysty,
pozytywny i wznios∏y sposób, a twe uczynki niech przyno-
szà szcz´Êcie osobom ci´ otaczajàcym. Wysi∏ki zmierzajàce
do bycia skromnym w s∏owach i uczynkach doprowadzà do
wi´kszego przewodnictwa i pociechy od Ducha Âwi´tego.

Unikaj wulgarnego j´zyka i swobodnego, niew∏aÊciwego
wypowiadania imienia Paƒskiego, które jest tak powszechne
na Êwiecie. Oprzyj si´ wszelkim pokusom, by braç udzia∏ w
ekstremalnym lub niew∏aÊciwym zachowaniu. Lekcewa˝àca
natura takiego j´zyka i zachowania os∏abia zdolnoÊç do
otrzymywania cichych podszeptów Ducha Âwi´tego.

Dodatkowe êród∏a: NiP 42:40–41; Zasady Wiary 1:13

Zobacz tak˝e: CzystoÊç moralna; Kolczykowanie cia∏a; Profanacja; Tatua˝e
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S∏owo MàdroÊci

S∏owo MàdroÊci jest prawem dotyczàcym zdrowia, które
Pan objawi∏, by nios∏o korzyÊci fizyczne i duchowe. W obja-
wieniu, znajdujàcym si´ w 89 rozdziale Nauk i Przymierzy,
Pan mówi nam, jakie po˝ywienie jest dla nas dobre i jakie sub-
stancje nie sà dobre dla naszych cia∏. Za przestrzeganie S∏owa
MàdroÊci obiecuje b∏ogos∏awieƒstwa duchowe i fizyczne.

W S∏owie MàdroÊci Pan nakazuje nam, abyÊmy nie spo-
˝ywali nast´pujàcych substancji:

• Napoje alkoholowe (zob. NiP 89:5–7).

• Tytoƒ (zob. NiP 89:8).

• Herbata i kawa (zob. NiP 89:9; prorocy w dniach ostat-
nich nauczali, ˝e termin „goràce napoje” odnosi si´ do
herbaty i kawy).

Wszystko, co szkodzi cz∏owiekowi i co cz∏owiek spo-
˝ywa celowo, nie jest w harmonii ze S∏owem MàdroÊci.
Odnosi si´ to szczególnie do narkotyków, które mogà znisz-
czyç osoby od nich uzale˝nione. Trzymaj si´ od nich z dala.
Nie eksperymentuj z nimi. Nadu˝ywanie lekarstw przepisa-
nych na recept´ równie˝ prowadzi do destrukcyjnego uza-
le˝nienia.

Pan powiedzia∏, ˝e nast´pujàce pokarmy sà dobre dla
naszych cia∏:

• Warzywa i owoce, które powinny byç spo˝ywane
„z umiarem i dzi´kczynieniem” (zob. NiP 89:10–11).

• Mi´so „zwierzàt i ptactwa w powietrzu”, które
„trzeba [...] u˝ywaç oszcz´dnie” (zob. NiP 89:12–13).

• Ziarna takie jak: pszenica, ry˝ i owies, które sà „pod-
porà ˝ycia” (zob. NiP 89:14–17).

S∏owo MàdroÊci

148



B∏ogos∏awieƒstwa przestrzegania S∏owa MàdroÊci

Tym, którzy przestrzegajà S∏owa MàdroÊci, Pan obieca∏:
„A wszyscy Êwi´ci, co pomnà, by zachowywaç i czyniç te

powiedzenia, ˝yjàc w pos∏uszeƒstwie przykazaniom, otrzy-
majà zdrowie w ˝ywocie i szpik w koÊciach swoich;

I znajdà màdroÊç i wielkie skarby wiedzy, nawet ukryte
skarby;

I b´dà biec i nie utrudzà si´, i pójdà i nie os∏abnà.
A Ja, Pan, daj´ im obietnic´, ˝e ominie ich anio∏ zag∏ady,

jak dzieci Izraela, i nie zabije ich” (NiP 89:18–21).

Przezwyci´˝anie uzale˝nienia

Najlepszym wyjÊciem jest ca∏kowite unikanie substancji,
których Pan zakaza∏ w S∏owie MàdroÊci. Jednak˝e jeÊli uzale˝-
ni∏eÊ si´ od jakiejÊ substancji, mo˝esz si´ od tego uwolniç.
Mo˝esz przezwyci´˝yç uzale˝nienie dzi´ki w∏asnemu wysi∏-
kowi, dzi´ki dodajàcej mocy ∏aski Pana, pomocy cz∏onków
rodziny i przyjació∏ oraz wskazówkom przywódców KoÊcio∏a.

Módl si´ o pomoc i rób wszystko, co w twej mocy, by
oprzeç si´ pokusom wynikajàcym z uzale˝nienia. Twój Ojciec
Niebieski chce, abyÊ otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwa wyp∏ywa-
jàce z przestrzegania S∏owa MàdroÊci, a On wzmocni ci´, gdy
b´dziesz podejmowa∏ szczere wysi∏ki.

Dodatkowe êród∏a: NiP 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Zobacz tak˝e: Pokusy; Pos∏uszeƒstwo

S∏u˝ba

Prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa pragnà s∏u˝yç
tym, którzy sà wokó∏ nich. Zbawiciel powiedzia∏: „Po tym
wszyscy poznajà, ˝eÊcie uczniami moimi, jeÊli mi∏oÊç wza-
jemnà mieç b´dziecie” (Ew. Jana 13:35).

Kiedy zosta∏eÊ ochrzczony, zawar∏eÊ przymierze, by
wziàç na siebie imi´ Jezusa Chrystusa. Prorok Alma wyjaÊni∏
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to przymierze grupie osób nowo nawróconych, które chcia∏y
dostàpiç chrztu. Zauwa˝y∏, ˝e ich pragnienie, by „przystàpiç
do stada Boga”, obejmowa∏o znamiennà s∏u˝b´, by „dêwigaç
jedni drugich brzemiona, aby ul˝yç jeden drugiemu”, „p∏akaç
z tymi, którzy p∏aczà” i „pocieszaç tych, którzy potrzebujà
pocieszenia” (Mosjasz 18:8–9).

Kiedy starasz si´ s∏u˝yç innym, bierz przyk∏ad ze Zbawi-
ciela. Pomimo tego ˝e przyszed∏ na Ziemi´ jako Syn Bo˝y,
pokornie s∏u˝y∏ tym, którzy Go otaczali. Powiedzia∏: „Ja jestem
wÊród was jako ten, który us∏uguje” (Ew. ¸ukasza 22:27).

Zbawiciel naucza∏ wa˝noÊci s∏u˝by za pomocà przypo-
wieÊci. W tej przypowieÊci powraca On na Ziemi´ w chwale i
oddziela prawych od niegodziwych. Do prawych powiedzia∏:
„Pójdêcie, b∏ogos∏awieni Ojca mego, odziedziczcie Króle-
stwo, przygotowane dla was od za∏o˝enia Êwiata. Albowiem
∏aknà∏em, a daliÊcie mi jeÊç, pragnà∏em, a daliÊcie mi piç,
by∏em przychodniem, a przyj´liÊcie mnie, by∏em nagi, a przy-
odzialiÊcie mnie, by∏em chory, a odwiedzaliÊcie mnie, by∏em
w wi´zieniu, a przychodziliÊcie do mnie” (Ew. Mateusza
25:34–36).

Prawi, którzy nie pojmowali tych s∏ów, zapytali: „Panie!
Kiedy widzieliÊmy ci´ ∏aknàcym, a nakarmiliÊmy ci´, albo
pragnàcym, a daliÊmy ci piç? A kiedy widzieliÊmy ci´ przy-
chodniem i przyj´liÊmy ci´ albo nagim i przyodzialiÊmy ci´?
I kiedy widzieliÊmy ci´ chorym albo w wi´zieniu, i przycho-
dziliÊmy do ciebie?” (Ew. Mateusza 25:37–39).

Wówczas Pan odpowiedzia∏: „Cokolwiek uczyniliÊcie jed-
nemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliÊcie”
(Ew. Mateusza 25:40).

Zbawiciel prosi nas, byÊmy oddali si´ s∏u˝bie innym
ludziom. Mo˝liwoÊci ku temu sà nieograniczone. Ka˝dego
dnia szukaj sposobnoÊci, by uradowaç czyjeÊ serce, powie-
dzieç coÊ mi∏ego, zrobiç dla kogoÊ coÊ, czego sam nie móg∏by
dokonaç, dzieliç si´ ewangelià. Bàdê otwarty na podszepty
Ducha, który podpowiada ci, byÊ s∏u˝y∏. Przekonasz si´, ˝e
kluczem do prawdziwego szcz´Êcia jest dzia∏anie na rzecz
szcz´Êcia innych.
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Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 22:35–40; 25:41–46; Ew. ¸ukasza
10:25–37; List do Galacjan 5:13–14; Mosjasz 2:17

Zobacz tak˝e: Mi∏oÊç; Mi∏oÊç bliêniego

Smith, Józef jr (Zobacz: Józef Smith)

Spotkanie sakramentalne (Zobacz: PoÊwi´cenie; Sabat;

Sakrament)

SprawiedliwoÊç

SprawiedliwoÊç to niezmienne prawo, które przynosi
konsekwencje pewnych dzia∏aƒ. Dzi´ki prawu sprawiedliwo-
Êci otrzymujesz b∏ogos∏awieƒstwa, kiedy przestrzegasz przy-
kazaƒ Boga (zob. NiP 130:21–22). Prawo sprawiedliwoÊci ˝àda
te˝, abyÊ zap∏aci∏ kar´ za ka˝dy grzech, jaki pope∏niasz. Mówi,
˝e ˝adna nieczysta rzecz nie mo˝e zamieszkaç z Bogiem (zob.
1 Nefi 10:21).

Kiedy Zbawiciel dokona∏ ZadoÊçuczynienia, wzià∏ na Sie-
bie nasze grzechy. Móg∏ „zaspokoiç wymagania prawa”
(2 Nefi 2:7), poniewa˝ podda∏ si´ karze, której prawo ˝àda∏o za
nasze grzechy. Czyniàc tak „[uczyni∏] zadoÊç wymaganiom
sprawiedliwoÊci” i umo˝liwi∏ okazanie mi∏osierdzia ka˝demu,
kto odpokutuje i naÊladuje Go (zob. Mosjasz 15:9; Alma
34:14–16). Jako ˝e zap∏aci∏ cen´ za nasze grzechy, nie b´dziesz
musia∏ ponosiç tej kary, jeÊli odpokutujesz (zob. NiP 19:15–20).

Dodatkowe êród∏a: 2 Nefi 9:26; Alma 42

Zobacz tak˝e: Mi∏osierdzie; Pokuta; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

Starszy (Zobacz: Kap∏aƒstwo; Kap∏aƒstwo Melchizedeka)

Stowarzyszenie Pomocy

Stowarzyszenie Pomocy zosta∏o za∏o˝one przez Proroka
Józefa Smitha 17 marca 1842 roku w Nauvoo, w stanie Illinois.
W czasie swego powstania Stowarzyszenie Pomocy mia∏o
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dwa g∏ówne cele: zapewniaç pomoc biednym i potrzebujàcym
oraz pracowaç dla zbawienia dusz. Organizacja ta istnieje
nadal, pozostajàc wiernà swym pierwotnym, przewodnim
zasadom. Na ca∏ym Êwiecie siostry ze Stowarzyszenia Pomocy
wspó∏pracujà z posiadaczami kap∏aƒstwa, by spe∏niaç misj´
KoÊcio∏a. Wspierajà si´ nawzajem, kiedy:

• Rozwijajà swoje Êwiadectwa o Jezusie Chrystusie
dzi´ki modlitwie i studiowaniu pism Êwi´tych.

• Szukajà duchowej si∏y poprzez post´powanie zgodne
z podszeptami Ducha Âwi´tego.

• Z oddaniem pracujà nad wzmacnianiem ma∏˝eƒstw,
rodzin i domów.

• Odnajdujà zaszczyt w macierzyƒstwie i radoÊç w
kobiecoÊci.

• Odnajdujà radoÊç w s∏u˝bie i dobrych uczynkach.

• Kochajà ˝ycie i nauk´.

• Opowiadajà si´ za prawdà i prawoÊcià.

• Wspierajà kap∏aƒstwo jako upowa˝nienie Boga na
Ziemi.

• Radujà si´ b∏ogos∏awieƒstwami Êwiàtyni.

• Rozumiejà swe boskie przeznaczenie i dà˝à do uzyska-
nia wyniesienia.

JeÊli jesteÊ w Stowarzyszeniu Pomocy, jednym ze sposo-
bów wzi´cia udzia∏u w misji organizacji jest przyj´cie zada-
nia, by s∏u˝yç jako nauczycielka odwiedzajàca. Kiedy odwie-
dzasz wyznaczone ci siostry i s∏u˝ysz im, zarezerwuj czas na
nauczanie ewangelii i piel´gnowanie przyjaêni. Poza s∏u˝e-
niem poszczególnym osobom, mo˝esz odgrywaç wa˝nà rol´
we wzmacnianiu rodzin.

Przywódcy w okr´gach i gminach upewniajà si´, czy
ka˝da siostra powy˝ej 18 roku ˝ycia ma przydzielone nauczy-
cielki odwiedzajàce. Przywódcy kap∏aƒstwa i Stowarzyszenia
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Pomocy sprawdzajà prac´ nauczycielek odwiedzajàcych, by
pomóc w zaspokojeniu duchowych i doczesnych potrzeb ka˝-
dej siostry.

Jako siostra w Stowarzyszeniu Pomocy jesteÊ cz∏onkinià
Êwiatowej wspólnoty sióstr, które jednoczy oddanie Jezusowi
Chrystusowi. ¸àczysz si´ z innymi córkami Boga jako kobieta
wiary, cnoty, wizji i mi∏oÊci bliêniego, majàc pewnà wiedz´, ˝e
twe ˝ycie ma sens, cel i kierunek. B´dàc w Stowarzyszeniu
Pomocy masz mo˝liwoÊç odnajdowania radoÊci we wspólno-
cie i przyjaêni sióstr, s∏u˝enia w znamienny sposób, dzielenia
si´ Êwiadectwem i talentami oraz wzrastania duchowego.

Stworzenie

Jezus Chrystus, pod przewodnictwem Ojca Niebie-
skiego, stworzy∏ Niebiosa i Ziemi´ (zob. Mosjasz 3:8; Moj˝esz
2:1). Z pisma Êwi´tego, objawionego poprzez Proroka Józefa
Smitha, wiemy, ˝e podczas dzie∏a Stworzenia Pan zorganizo-
wa∏ materi´, która ju˝ istnia∏a (zob. Abraham 3:24). Nie stwo-
rzy∏ Êwiata „z niczego”, jak uwa˝ajà niektórzy.

Pisma Êwi´te nauczajà tak˝e, ˝e Adam by∏ „[pierwszym
cz∏owiekiem]” (Moj˝esz 1:34). Bóg stworzy∏ Adama i Ew´ na
Swe w∏asne podobieƒstwo i na podobieƒstwo Swego Jedno-
rodzonego (zob. Moj˝esz 2:26–27).

Stworzenie stanowi integralnà cz´Êç planu zbawienia
Ojca Niebieskiego. Daje ono ka˝demu z nas szans´ przyjÊcia
na Ziemi´, gdzie otrzymujemy cia∏o fizyczne i wykorzystu-
jemy naszà wolnà wol´. Podczas przedziemskiej Narady
Bogów pad∏y nast´pujàce s∏owa: „Zejdêmy na dó∏, bo jest
tam przestrzeƒ, i weêmy materia∏ i uczyƒmy Ziemi´, na któ-
rej mogà mieszkaç. I tak ich wypróbujemy, czy wykonajà
wszystko, co im Pan, ich Bóg, naka˝e” (Abraham 3:24–25).

JesteÊ duchowym dzieckiem Boga, a twoje cia∏o stwo-
rzone jest na Jego podobieƒstwo. Aby okazaç wdzi´cznoÊç za
te b∏ogos∏awieƒstwa, mo˝esz troszczyç si´ o swe cia∏o, prze-
strzegajàc S∏owa MàdroÊci i innych przykazaƒ, zwiàzanych
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ze zdrowiem duchowym i fizycznym (zob. NiP 89; zob. tak˝e
NiP 88:124). Mo˝esz te˝ okazywaç szacunek innym ludziom
jako dzieciom Boga.

Jako beneficjent ca∏ego pi´kna dzie∏a stworzenia, mo˝esz
troszczyç si´ o Ziemi´ i pomagaç w zachowaniu jej dla przy-
sz∏ych pokoleƒ.

Dodatkowe êród∏a: I Ks. Moj˝eszowa 1–2; List do Hebrajczyków 1:1–2;
1 Nefi 17:36; NiP 38:1–3; 59:16–20; Moj˝esz 1–3; Abraham 4–5

Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Jezus Chrystus; Plan zbawienia

Sumienie

Wszyscy ludzie rodzà si´ ze zdolnoÊcià rozró˝nienia
pomi´dzy dobrem a z∏em. Ta umiej´tnoÊç, zwana sumieniem,
jest przejawem Âwiat∏a Chrystusa (zob. Moroni 7:15–19).

Twoje sumienie pomo˝e ci unikaç sytuacji, które sà
szkodliwe dla twego ducha. Kiedy b´dziesz przestrzegaç
przykazaƒ i podejmowaç dobre decyzje, doÊwiadczysz spo-
koju sumienia.

Kiedy grzeszysz, odczuwasz wyrzuty sumienia lub
poczucie winy, tak jak czujesz ból fizyczny, kiedy jesteÊ zra-
niony fizycznie. Jest to naturalna reakcja twojego sumienia
na grzech i mo˝e ci´ ona doprowadziç do odpokutowania.

Dzi´ki pokucie i wybaczeniu odzyskasz spokój sumie-
nia. Z drugiej strony, jeÊli zignorujesz podszepty sumienia i
nie odpokutujesz, os∏abnie ono, jakbyÊ by∏ „[naznaczony] w
sumieniu pi´tnem wyst´pku” (I List do Tymoteusza 4:2).

Naucz si´ s∏uchaç swego sumienia. Jest to wa˝na cz´Êç
wykorzystywania swej wolnej woli. Im cz´Êciej b´dziesz s∏u-
chaç sumienia, tym silniejszy b´dzie jego g∏os. Wra˝liwe
sumienie jest oznakà zdrowego ducha.

Dodatkowe êród∏a: Mosjasz 4:1–3; NiP 84:45–47

Zobacz tak˝e: Pokusy; Pos∏uszeƒstwo; Âwiat∏o Chrystusa, Wolna wola
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Syjon

Nauki i Przymierza zawierajà wiele fragmentów, w któ-
rych Pan nakazuje Âwi´tym, by „[dà˝yli do ujawnienia i usta-
nowienia sprawy Syjonu” (NiP 6:6; zob. tak˝e NiP 11:6; 12:6;
14:6).

W pismach Êwi´tych s∏owo Syjon pojawia si´ w kilku
ró˝nych znaczeniach. Ogólnie przy pomocy tego s∏owa okre-
Êla si´ „ludzi czystego serca” (NiP 97:21). S∏owa Syjon cz´sto
u˝ywa si´ w odniesieniu do ludu Pana czyli KoÊcio∏a i jego
palików (zob. NiP 82:14).

Na poczàtku tej dyspensacji przywódcy KoÊcio∏a radzili
cz∏onkom, by budowali Syjon, emigrujàc do jednego miejsca.
Dzisiaj nasi przywódcy radzà nam budowaç Syjon tam,
gdzie mieszkamy. Prosi si´ cz∏onków KoÊcio∏a, by pozosta-
wali w swoich ojczyznach i pomagali w ustanowieniu tam
KoÊcio∏a. Buduje si´ wiele Êwiàtyƒ, aby Âwi´ci w Dniach
Ostatnich z ca∏ego Êwiata mogli otrzymywaç b∏ogos∏awieƒ-
stwa Êwiàtynne.

S∏owo Syjon cz´sto odnosi si´ do konkretnych miejsc
geograficznych, jak na przyk∏ad:

• Miasto Enocha (zob. Moj˝esz 7:18–21).

• Staro˝ytne miasto Jerozolima (zob. II Ks. Samuela
5:6–7; I Ks. Królewskà 8:1; II Ks. Królewskà 9:28).

• Nowa Jerozolima, która b´dzie wybudowana w Hrab-
stwie Jackson, w stanie Missouri (zob. NiP 45:66–67;
57:1–3; Zasady Wiary 1:10).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 2:2–3; 1 Nefi 13:37; NiP 35:24; 39:13;
45:68–71; 59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6;
136:31

Szatan

Szatan, zwany te˝ przeciwnikiem lub diab∏em, jest wro-
giem prawoÊci i tych, którzy starajà si´ post´powaç wed∏ug
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zasad Boga. Jest on duchowym synem Boga, kiedyÊ by∏ anio-
∏em i „mia∏ w∏adz´ w obliczu Boga” (NiP 76:25; zob. tak˝e
Ks. Izajasza 14:12; NiP 76:26–27). Jednak˝e podczas przed-
ziemskiej Narady w Niebie Lucyfer, jak wówczas zwano
Szatana, zbuntowa∏ si´ przeciwko Ojcu Niebieskiemu i pla-
nowi zbawienia. Podczas tego buntu przeciwko Bogu Szatan
„chcia∏ zniszczyç wol´ cz∏owieka” (Moj˝esz 4:3). Powiedzia∏:
„Odkupi´ ca∏à ludzkoÊç tak, ˝e ani jedna dusza nie b´dzie
stracona i dokonam tego na pewno, daj mi wi´c Twojà czeÊç”
(Moj˝esz 4:1).

Szatan przekona∏ „trzecià cz´Êç zast´pów niebieskich”,
by odwrócili si´ od Ojca (NiP 29:36). W wyniku tego buntu
Szatan i jego naÊladowcy zostali odci´ci od obecnoÊci Boga i
odmówiono im b∏ogos∏awieƒstwa otrzymania cia∏a fizycz-
nego (Objawienie 12:9). Odmówiono im te˝ mo˝liwoÊci
odziedziczenia któregokolwiek z królestw chwa∏y.

Ojciec Niebieski pozwala Szatanowi i jego naÊladowcom,
by kusili nas, co stanowi cz´Êç naszego doÊwiadczenia w
˝yciu Êmiertelnym (zob. 2 Nefi 2:11–14; NiP 29:39). Jako ˝e
Szatan „dà˝y do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak
on nieszcz´Êliwi” (2 Nefi 2:27), on i jego naÊladowcy starajà
si´ sprowadziç nas z drogi prawoÊci. Najsilniej atakuje on naj-
wa˝niejsze aspekty planu szcz´Êcia Ojca Niebieskiego. Na
przyk∏ad, stara si´ zdyskredytowaç Zbawiciela i kap∏aƒstwo,
aby wzbudziç wàtpliwoÊci co do mocy ZadoÊçuczynienia, by
sfa∏szowaç objawienie, aby odwróciç naszà uwag´ od prawdy
i zaprzeczyç osobistej odpowiedzialnoÊci za czyny. Próbuje
umniejszyç wartoÊç rodziny poprzez wprowadzanie zamie-
szania w kwestiach p∏ci, promowanie zwiàzków seksualnych
poza ma∏˝eƒstwem, wyÊmiewanie ma∏˝eƒstwa oraz zniech´-
canie par ma∏˝eƒskich do posiadania dzieci, które gdyby
nie to, wychowywa∏yby dzieci w prawoÊci.

Nie musisz ulegaç pokusom Szatana. Masz w sobie moc,
by przed∏o˝yç dobro ponad z∏o i zawsze mo˝esz szukaç
pomocy Pana dzi´ki modlitwie. (Zobacz „Pokusy”, str.
105–107).
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Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 14:12–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 2:16–18;
Moroni 7:12; NiP 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Zobacz tak˝e: Grzech; Pokusy; Wolna wola

Szcz´Êcie

Prorok Lehi, Êwiadczàc o „wiecznych celach”, naucza∏:
„Ludzie przychodzà na Êwiat, aby mogli osiàgnàç szcz´Êcie”
(2 Nefi 2:15, 25).

Ojciec Niebieski pragnie, abyÊmy odnaleêli prawdziwe,
trwa∏e szcz´Êcie. Nasze szcz´Êcie jest zamys∏em wszystkich
b∏ogos∏awieƒstw, jakie nam daje: nauk ewangelii, przykazaƒ,
obrz´dów kap∏aƒskich, zwiàzków rodzinnych, proroków,
Êwiàtyƒ, pi´kna stworzenia, a nawet mo˝liwoÊci doÊwiad-
czenia przeciwnoÊci. Jego plan dla naszego zbawienia cz´sto
zwany jest „[wielkim planem] szcz´Êcia” (Alma 42:8). Wys∏a∏
Swego Umi∏owanego Syna, aby dokona∏o si´ ZadoÊçuczynie-
nie tak, abyÊmy mogli byç szcz´Êliwi w tym ˝yciu i otrzymaç
pe∏nà radoÊç w wiecznoÊci.

Wielu ludzi próbuje odnaleêç szcz´Êcie i spe∏nienie w
dzia∏aniach, które stojà w sprzecznoÊci z przykazaniami
Pana. Ignorujàc plan, jaki ma dla nich Bóg, odrzucajà jedyne
êród∏o prawdziwego szcz´Êcia. Oddajà si´ diab∏u, który
„dà˝y do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak on nie-
szcz´Êliwi” (2 Nefi 2:27). W koƒcu poznajà prawd´ w s∏o-
wach ostrze˝enia, jakie Alma skierowa∏ do swego syna,
Koriantona: „Czynienie z∏a nigdy nie by∏o szcz´Êciem”
(Alma 41:10).

Niektórzy w tym ˝yciu chcà si´ tylko bawiç. A kiedy
staje si´ to ich g∏ównym celem, pozwalajà na to, by doczesne
przyjemnoÊci odciàga∏y ich od trwa∏ego szcz´Êcia. Tym
samym okradajà si´ z trwa∏ej radoÊci duchowego wzrastania,
s∏u˝by i ci´˝kiej pracy.

JeÊli chcesz byç szcz´Êliwy, pami´taj, ˝e jedynà drogà ku
prawdziwemu szcz´Êciu jest ˝ycie zgodne z treÊciami ewan-
gelii. Odnajdziesz pokój, wieczne szcz´Êcie, gdy b´dziesz
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stara∏ si´ przestrzegaç przykazaƒ, modli∏ si´ o si∏´, odpoku-
tujesz za swe grzechy, b´dziesz uczestniczy∏ w zdrowych
zaj´ciach i s∏u˝y∏ w znamienny sposób. Oka˝e si´, ˝e dobrze
si´ bawisz w granicach ustanowionych przez kochajàcego
Ojca w Niebie.

Twoje szcz´Êcie mo˝e byç zaraêliwe. Kiedy inni b´dà ci´
obserwowaç, byç mo˝e zapragnà poznaç êród∏o twej rado-
Êci. Wówczas tak˝e oni b´dà mogli doÊwiadczyç szcz´Êcia,
które swe êród∏o ma w ˝yciu zgodnym z ewangelià Jezusa
Chrystusa.

Dodatkowe êród∏a: Psalm 35:9; 2 Nefi 5:27; Mosjasz 2:41; 3 Nefi 17:18–20;
4 Nefi 1:15–16; NiP 18:10–16

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Praca misjonarska; S∏u˝ba

Âmierç duchowa

Âmierç duchowa to oddzielenie od Boga. Pisma Êwi´te
mówià o dwóch êród∏ach Êmierci duchowej. Pierwszym êró-
d∏em jest Upadek, a drugim nasze w∏asne niepos∏uszeƒstwo.

Prorok Samuel z Ksi´gi Mormona naucza∏: „Od upadku
Adama wszyscy ludzie sà odci´ci od Pana i umierajà,
zarówno doczeÊnie jak i duchowo” (Helaman 14:16). Podczas
naszego ˝ycia na Ziemi jesteÊmy oddzieleni od Boga. Poprzez
ZadoÊçuczynienie Jezus Chrystus odkupi∏ ka˝dà osob´ od
Êmierci duchowej. Samuel Êwiadczy∏, ˝e Zmartwychwstanie
Zbawiciela powoduje „wykupienie ca∏ej ludzkoÊci od pierw-
szej, duchowej Êmierci; [...] Ale zmartwychwstanie Chrystusa
odkupuje ca∏à ludzkoÊç i umo˝liwia ludziom powrót do
Pana” (Helaman 14:16–17). Prorok Lehi naucza∏, ˝e dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu „wszyscy ludzie przyjdà do Boga i stanà w
jego obecnoÊci, aby byç przez Niego sàdzeni wed∏ug Jego
prawdy i Êwi´toÊci” (2 Nefi 2:10).

Poza tym Êmierç duchowa przychodzi w wyniku naszego
niepos∏uszeƒstwa. Nasze grzechy powodujà, ˝e jesteÊmy nie-
czyÊci i nie mo˝emy mieszkaç w obecnoÊci Boga (zob. List do
Rzymian 3:23; Alma 12:12–16, 32; Helaman 14:18; Moj˝esz

Âmierç duchowa

158



6:57). Poprzez ZadoÊçuczynienie Jezus Chrystus ofiarowuje
odkupienie od Êmierci duchowej, ale jedynie wówczas, gdy
wykazujemy si´ wiarà w Niego, dokonujemy pokuty za nasze
grzechy i przestrzegamy zasad i obrz´dów ewangelii (zob.
Alma 13:27–30; Helaman 14:19; Zasady Wiary 1:3).

Dodatkowe êród∏a: 1 Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Zobacz tak˝e: Grzech; Pokuta; Pos∏uszeƒstwo; Upadek; Wiara; ZadoÊç-
uczynienie Jezusa Chrystusa

Âmierç fizyczna

Âmierç fizyczna to oddzielenie ducha od cia∏a Êmiertel-
nego. Upadek Adama sprowadzi∏ na Êwiat Êmierç fizycznà
(zob. Moj˝esz 6:48).

Âmierç jest integralnà cz´Êcià planu zbawienia Ojca Nie-
bieskiego (zob. 2 Nefi 9:6). AbyÊmy stali si´ podobni do
naszego Ojca Niebieskiego, musimy doÊwiadczyç Êmierci i
póêniej otrzymaç doskona∏e, zmartwychwsta∏e cia∏o.

Kiedy cia∏o fizyczne umiera, duch ˝yje nadal. W Êwiecie
duchów duchy prawych „zostajà przyj´te w stan szcz´Êcia
nazwany rajem, stan odpoczynku i pokoju, gdzie odpoczywajà
od wszelkich k∏opotów, trosk i smutku” (Alma 40:12). Miejsce
zwane wi´zieniem duchów jest zarezerwowane dla tych, „co
umarli w swych grzechach, bez wiedzy prawdy, czyli w
wyst´pku, odrzuciwszy proroków” (NiP 138:32). Duchy w
wi´zieniu „[naucza si´] wiary w Boga, pokuty za grzechy,
zast´pczego chrztu dla odpuszczenia grzechów, daru Ducha
Âwi´tego przez na∏o˝enie ràk, i wszystkich innych zasad
Ewangelii niezb´dnych im do poznania” (NiP 138:33–34). JeÊli
zaakceptujà zasady ewangelii, odpokutujà za swe grzechy i
przyjmà obrz´dy dokonane w ich imieniu w Êwiàtyni, powi-
tani zostanà w raju.

Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu i Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa Êmierç fizyczna jest jedynie czymÊ tymczasowym:
„Albowiem jak w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w
Chrystusie wszyscy zostanà o˝ywieni” (I List do Koryntian
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15:22). Ka˝dy zmartwychwstanie, co oznacza, ˝e duch ka˝dej
osoby powróci do cia∏a — „wszystkim zostanie przywrócone
kompletne cia∏o” i ju˝ wi´cej nie b´dzie podlegaç Êmierci
(Alma 40:23; zob. tak˝e Alma 11:44–45).

Prawdopodobnie doÊwiadczy∏eÊ bólu, zwiàzanego ze
Êmiercià cz∏onka rodziny lub przyjaciela. To naturalne, ˝e w
takiej chwili odczuwa si´ smutek. Tak naprawd´, ˝a∏oba jest
jednym z najg∏´bszych wyrazów mi∏oÊci. Pan powiedzia∏:
„˚yç b´dziecie w mi∏oÊci tak, ˝e b´dziecie p∏akaç nad utratà
tych, co umrà” (NiP 42:45). Jedynym sposobem na nieodczu-
wanie smutku z powodu Êmierci by∏oby wyeliminowanie
mi∏oÊci ze swojego ˝ycia.

Nawet kiedy op∏akujesz Êmierç ukochanej osoby, mo˝esz
znaleêç pocieszenie w obietnicy zmartwychwstania i pewno-
Êci tego, ˝e rodziny mogà byç na zawsze razem. Mo˝esz mieç
„wielki powód do ˝a∏oÊci, jak równie˝ do radowania si´ —
˝a∏oÊci z powodu Êmierci i zag∏ady wielu ludzi, a radoÊci ze
wzgl´du na Êwiat∏o Chrystusa prowadzàce do ˝ycia” (Alma
28:14; zob. tak˝e 9–13).

Poza uzyskaniem pocieszenia w zwiàzku ze Êmiercià
ukochanej osoby, mo˝esz znaleêç spokój wynikajàcy z wie-
dzy, ˝e ty te˝ w koƒcu umrzesz. Kiedy ˝yjesz zgodnie z
ewangelià, mo˝esz pami´taç o obietnicy Pana: „Ci, co umrà
we mnie, nie zakosztujà Êmierci, bowiem s∏odkà im b´dzie”
(NiP 42:46).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 25:8; I List do Koryntian 15:51–58; 2 Nefi
9:6–15; Mosjasz 16:6–8

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Raj; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa;
Zmartwychwstanie

Âwiadectwo

Âwiadectwo to duchowe potwierdzenie dane przez
Ducha Âwi´tego. Podstawà Êwiadectwa jest wiedza,
˝e Ojciec Niebieski ˝yje i kocha nas, ˝e Jezus Chrystus ˝yje,
˝e jest On Synem Bo˝ym i ˝e dokona∏ nieskoƒczonego
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ZadoÊçuczynienia, ˝e Józef Smith jest prorokiem Boga, który
zosta∏ powo∏any, by przywróciç ewangeli´, ˝e dzisiaj pro-
wadzi nas ˝yjàcy prorok i ˝e KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest prawdziwym KoÊcio∏em
Zbawiciela na Ziemi. W oparciu o t´ podstaw´ Êwiadectwo
roÊnie, a˝ obejmie wszystkie zasady ewangelii.

Uzyskiwanie i wzmacnianie Êwiadectwa

Jako cz∏onek KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich masz Êwi´tà sposobnoÊç i obowiàzek zdobyç
w∏asne Êwiadectwo. Gdy masz ju˝ Êwiadectwo, twoim obo-
wiàzkiem jest dbanie o nie przez ca∏e ˝ycie. Twoje szcz´Êcie w
tym ˝yciu i przez ca∏à wiecznoÊç w du˝ym stopniu zale˝y od
tego, czy jesteÊ „[dzielny] w Êwiadectwie Jezusa” (NiP 76:79;
zob. tak˝e wersety 51, 74, 101). Kiedy pracujesz nad tym,
pami´taj o nast´pujàcych zasadach:

Staranie o Êwiadectwo rozpoczyna si´ od prawego, szczerego
pragnienia. Ojciec Niebieski pob∏ogos∏awi ci´ stosownie do
prawych pragnieƒ twojego serca i wysi∏ków, zmierzajàcych
do wykonywania Jego woli. Alma naucza∏, przemawiajàc do
grupy ludzi, którzy nie mieli jeszcze Êwiadectwa o ewangelii:
„JeÊli jednak przebudzicie si´, wyt´˝ycie swoje si∏y i wypró-
bujecie moje s∏owa, wierzàc nawet w ma∏ym stopniu, a jeÊli
nie mo˝ecie wi´cej, majàc tylko pragnienie wiary, pozwólcie,
aby to pragnienie wzrasta∏o w was, a˝ uwierzycie na tyle, by
dopatrzyç si´ prawdy przynajmniej w cz´Êci moich s∏ów”
(Alma 32:27).

Âwiadectwo pojawia si´ poprzez cichy wp∏yw Ducha Âwi´tego.
Skutki posiadania Êwiadectwa mogà byç cudowne i mogà
zmieniç ˝ycie, ale dar Êwiadectwa zazwyczaj przychodzi
jako cicha pewnoÊç, której nie towarzyszà spektakularne
przejawy mocy Bo˝ej. Nawet Alma, którego odwiedzili anio-
∏owie i który widzia∏ Boga zasiadajàcego na tronie, musia∏
poÊciç i modliç si´, by móc otrzymaç Êwiadectwo dzi´ki
mocy Ducha Âwi´tego (zob. Alma 5:45–46; 36:8, 22).
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Twoje Êwiadectwo b´dzie wzrasta∏o wraz z doÊwiadczeniem.
Nikt nie otrzymuje od razu pe∏nego Êwiadectwa. Twoje
Êwiadectwo b´dzie wzrasta∏o coraz bardziej wraz z
doÊwiadczeniem. B´dzie rozwijaç si´, kiedy oka˝esz swà
gotowoÊç do s∏u˝enia KoÊcio∏owi w dowolnym powo∏aniu.
B´dzie wzrasta∏o, gdy podejmiesz decyzj´, ˝e b´dziesz prze-
strzegaç przykazaƒ. Kiedy b´dziesz wspieraç i wzmacniaç
innych, zobaczysz, ˝e twoje Êwiadectwo stopniowo b´dzie
si´ rozwija∏o. Gdy b´dziesz modli∏ si´ i poÊci∏, studiowa∏
pisma Êwi´te, ucz´szcza∏ na spotkania koÊcielne i s∏ucha∏,
jak inni dzielà si´ swoimi Êwiadectwami, b´dziesz pob∏ogo-
s∏awiony chwilami natchnienia, które podbudujà twoje
Êwiadectwo. Takie chwile b´dà si´ pojawia∏y przez ca∏e
˝ycie, gdy tylko b´dziesz stara∏ si´ ˝yç wed∏ug ewangelii.

Twoje Êwiadectwo b´dzie wzrastaç, kiedy b´dziesz si´ nim dzie-
li∏. Nie czekaj z dzieleniem si´ Êwiadectwem, a˝ b´dzie ono w
pe∏ni rozwini´te. Cz´Êciowy rozwój Êwiadectwa ma miejsce
wtedy, gdy si´ nim dzielisz. W rzeczywistoÊci zobaczysz, ˝e
kiedy dajesz ze swojego Êwiadectwa to, co masz, powróci ono
do ciebie wzmocnione.

Sk∏adanie Êwiadectwa

Podczas postnego spotkania Êwiadectw i w czasie roz-
mów z cz∏onkami rodziny i przyjació∏mi mo˝esz odczuwaç
podszept, by podzieliç si´ Êwiadectwem. Pami´taj, ˝e w
takich przypadkach nie musisz przedstawiaç d∏ugiego, robià-
cego wra˝enie wywodu. Twoje Êwiadectwo b´dzie najsilniej-
sze, kiedy wyrazisz krótkie, p∏ynàce z g∏´bi serca przekonanie
o Zbawicielu, Jego naukach i Przywróceniu. Módl si´ o prze-
wodnictwo, a Duch pomo˝e ci dowiedzieç si´, w jaki sposób
wyraziç uczucia serca. Odnajdziesz wielkà radoÊç, kiedy
b´dziesz dzieliç si´ z innymi nadziejà i pewnoÊcià, jakà da∏
ci Pan.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Jana 7:17; I List do Koryntian 2:9–14; List Jakuba
1:5–6; Moroni 10:3–5; NiP 6:22–23; 62:3; 88:81
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Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Dary duchowe; Duch Âwi´ty; Modlitwa; Obja-
wienie; Post i ofiary postne; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

Âwiat∏o Chrystusa

Âwiat∏o Chrystusa „wychodzi z obecnoÊci Boga, aby
wype∏niç ogrom przestworzy”. Jest to „Êwiat∏o, co jest we
wszystkim, co daje ˝ycie wszystkiemu, co jest prawem, którym
wszystko jest zarzàdzane” (NiP 88:12–13; zobacz tak˝e wersety
6–11). Moc ta w dobry sposób wp∏ywa na ˝ycie wszystkich
ludzi (zob. Ew. Jana 1:9; NiP 93:2). W pismach Êwi´tych Âwiat∏o
Chrystusa nazywane jest czasami Duchem Pana, Duchem
Bo˝ym, Duchem Chrystusa lub Âwiat∏em ˚ycia.

Âwiat∏a Chrystusa nie nale˝y myliç z Duchem Âwi´tym.
Nie jest ono osobà, jak Duch Âwi´ty. Jego wp∏yw prowadzi
ludzi tak, by odnaleêli prawdziwà ewangeli´, zostali
ochrzczeni i otrzymali dar Ducha Âwi´tego (zob. Ew. Jana
12:46; Alma 26:14–15).

Sumienie jest przejawem Âwiat∏a Chrystusa, umo˝liwia-
jàcym nam odró˝nienie dobra od z∏a. Prorok Mormon
naucza∏: „Oto ka˝dy cz∏owiek otrzyma∏ Ducha Chrystusa,
aby móg∏ odró˝niç dobro od z∏a, i wyjaÊni´ wam, jak macie
to czyniç. Otó˝ wszystko, co sk∏ania do czynienia dobra i
przekonuje do wiary w Chrystusa, jest dane mocà Chrystusa
i jest Jego darem, b´dziecie wi´c przekonani, ˝e pochodzi od
Boga. [...] A teraz, moi bracia, wiedzàc, jakim Êwiat∏em macie
si´ kierowaç rozsàdzajàc pomi´dzy dobrem a z∏em, a jest to
Êwiat∏o Chrystusa, uwa˝ajcie, abyÊcie rozsàdzili w∏aÊciwie,
gdy˝ b´dziecie sàdzeni zale˝nie od tego, jak rozsàdzicie”
(Moroni 7:16, 18).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Jana 8:12; Alma 28:14

Zobacz tak˝e: Duch Âwi´ty; Sumienie

Âwiat∏o Chrystusa

163



Âwiàtynie

Âwiàtynie sà dos∏ownymi domami Pana. Sà to Êwi´te
miejsca oddawania czci, które mo˝e odwiedziç Pan. Pod
wzgl´dem Êwi´toÊci jedynie dom mo˝na porównaç do Êwià-
tyni.

Na przestrzeni historii Pan nakazywa∏ Swojemu ludowi
budowanie Êwiàtyƒ. Wspó∏czesny KoÊció∏ zwa˝a na wezwa-
nie Pana, by budowaç Êwiàtynie na ca∏ym Êwiecie, udost´p-
niajàc b∏ogos∏awieƒstwa Êwiàtyni wi´kszej liczbie dzieci Ojca
Niebieskiego.

Obrz´dy dla ˝yjàcych

Najwa˝niejszym celem istnienia Êwiàtyƒ jest zapewnienie
obrz´dów niezb´dnych dla naszego wyniesienia w królestwie
celestialnym. Obrz´dy Êwiàtynne prowadzà do najwspanial-
szych b∏ogos∏awieƒstw dost´pnych dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa. Wszystko, co robimy w KoÊciele — nasze
spotkania i zaj´cia, nasze wysi∏ki misjonarskie, lekcje, jakie
nauczamy i hymny, które Êpiewamy — powinno kierowaç nas
do Zbawiciela i pracy, jakà wykonujemy w Êwi´tych Êwiàty-
niach.

Jednym z obrz´dów, jakie otrzymujemy w Êwiàtyni, jest
obdarowanie. S∏owo obdarowanie wskazuje na „dar”, a obda-
rowanie Êwiàtynne naprawd´ jest darem od Boga. Obrz´d
sk∏ada si´ z serii nauk i obejmuje przymierza, jakie zawie-
ramy, obiecujàc, ˝e b´dziemy ˝yç w prawy sposób i stosowaç
si´ do wymogów ewangelii. Obdarowanie pomaga nam sku-
piç si´ na Zbawicielu, Jego roli w planie naszego Ojca Niebie-
skiego oraz na zobowiàzaniu si´ do podà˝ania Jego Êladem.

Innym obrz´dem Êwiàtynnym jest zawarcie ma∏˝eƒstwa
celestialnego, kiedy to mà˝ i ˝ona sà do siebie zapiecz´towy-
wani na wiecznoÊç. Zapiecz´towanie dokonane w Êwiàtyni
trwa przez wiecznoÊç, jeÊli mà˝ i ˝ona sà wierni przymie-
rzom, jakie zawarli.

Dzieci rodziców, którzy zostali zapiecz´towani w Êwià-
tyni, rodzà si´ w przymierzu. Dzieci te stajà si´ automatycz-
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nie cz´Êcià wiecznej rodziny. Dzieci, które nie przysz∏y na
Êwiat w przymierzu, równie˝ mogà staç si´ cz´Êcià wiecznej
rodziny, kiedy ich naturalni lub adopcyjni rodzice zostajà
zapiecz´towani do siebie. Obrz´du zapiecz´towania dzieci
do rodziców dokonuje si´ w Êwiàtyni.

JeÊli otrzyma∏eÊ obrz´dy Êwiàtynne, zawsze pami´taj o
przymierzach, jakie zawar∏eÊ. Powracaj do Êwiàtyni tak cz´-
sto, jak jest to mo˝liwe. JeÊli jesteÊ ojcem lub matkà, nauczaj
swoje dzieci o wa˝noÊci Êwiàtyni. Pomó˝ im przygotowaç si´
do tego, by byli godni wejÊcia do Êwiàtyni.

JeÊli nie otrzyma∏eÊ jeszcze obrz´dów Êwiàtynnych, ju˝
teraz zacznij si´ przygotowywaç. Kiedy pozwolà na to oko-
licznoÊci, udaj si´ do Êwiàtyni, by uczestniczyç w chrztach i
konfirmacjach za zmar∏ych.

Obrz´dy za zmar∏ych

Ludzie, którzy zmarli nie przyjàwszy niezb´dnych
obrz´dów ewangelii, mogà je otrzymaç dzi´ki pracy dokony-
wanej w Êwiàtyni. Mo˝esz wykonaç t´ prac´ w imieniu swo-
ich przodków i innych zmar∏ych osób. W ich imieniu mo˝esz
zostaç ochrzczony i konfirmowany, mo˝esz otrzymaç obda-
rowanie i uczestniczyç w zapiecz´towaniach m´˝a do ˝ony i
dzieci do rodziców.

PowinieneÊ aktywnie poszukiwaç rejestrów swoich zmar-
∏ych przodków, aby móc wykonaç za nich prac´ Êwiàtynnà.

Wi´cej informacji na temat pracy Êwiàtynnej za zmar∏ych
oraz pracy nad historià rodzinnà uzyskasz w cz´Êci „Praca
nad historià rodzinnà i genealogia”, na str. 122–126.

Godny wejÊcia do Êwiàtyni

Aby wejÊç do Êwiàtyni, musisz byç godny. O swojej god-
noÊci zaÊwiadczasz w czasie dwóch wywiadów — jednego z
cz∏onkiem swojej rady biskupiej lub prezydentem gminy oraz
drugiego — z cz∏onkiem prezydium palika lub prezydentem
misji. Twój przywódca kap∏aƒski potraktuje ten wywiad jako
spraw´ prywatnà i poufnà. Podczas ka˝dego z tych wywia-
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dów przywódca kap∏aƒski zada ci pytania na temat twojego
prowadzenia si´ i bycia godnym. Zapyta ci´ o twoje Êwiadec-
two na temat Ojca Niebieskiego i ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa oraz o to, czy popierasz naczelnych i lokalnych
przywódców KoÊcio∏a. Poprosi ci´, byÊ potwierdzi∏, ˝e jesteÊ
czysty moralnie i ˝e przestrzegasz S∏owa MàdroÊci, p∏acisz
pe∏nà dziesi´cin´, ˝yjesz w harmonii z naukami KoÊcio∏a i nie
pozostajesz w zwiàzku odst´pczym ani nie sympatyzujesz z
˝adnà grupà odst´pczà.

JeÊli na pytania wywiadu udzielisz w∏aÊciwych odpowie-
dzi i jeÊli ty i twój przywódca kap∏aƒski jesteÊcie przekonani,
˝e jesteÊ godny tego, by wejÊç do Êwiàtyni, otrzymasz reko-
mendacj´ Êwiàtynnà. Ty i twoi przywódcy kap∏aƒscy podpi-
szecie rekomendacj´, która pozwoli ci ucz´szczaç do Êwiàtyni
przez nast´pne dwa lata, o ile pozostaniesz godny.

Wywiady w sprawie rekomendacji Êwiàtynnej oferujà
wspania∏à sposobnoÊç sprawdzenia stylu swojego ˝ycia i tego,
czy jesteÊ godny. JeÊli w twoim ˝yciu jest coÊ, co nie jest w∏a-
Êciwe, umów si´ na rozmow´ z biskupem lub prezydentem
gminy na d∏ugo przed wywiadem w sprawie rekomendacji
Êwiàtynnej. B´dzie móg∏ ci pomóc w przygotowaniu si´ do
bycia godnym rekomendacji Êwiàtynnej.

Ubranie Êwiàtynne

Kiedy udajesz si´ do Êwiàtyni, powinieneÊ na∏o˝yç swoje
najlepsze ubranie, tak jak to robisz, gdy idziesz do koÊcio∏a.
Kiedy jesteÊ wewnàtrz Êwiàtyni, zmieniasz swoje ubranie na
bia∏à odzie˝ Êwiàtynnà. Odbywa si´ to w przebieralni, gdzie
masz do dyspozycji szafk´ i osobne, prywatne miejsce na
zmian´ ubrania. W Êwiàtyni zwraca si´ szczególnà uwag´ na
skromnoÊç.

Kiedy wk∏adasz swoje ubranie do szafki, mo˝esz zosta-
wiç za sobà wszystkie swe ziemskie przeszkody. Ubrany na
bia∏o mo˝esz mieç poczucie jednoÊci i równoÊci z innymi
osobami w Êwiàtyni, poniewa˝ ka˝da z osób znajdujàcych si´
w pobli˝u ciebie jest ubrana podobnie.
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Noszenie odzienia Êwiàtynnego

Kiedy ju˝ zosta∏eÊ obdarowany, jesteÊ pob∏ogos∏awiony
noszeniem odzienia Êwiàtynnego przez ca∏e swoje ˝ycie.
JesteÊ zobligowany, by nosiç je zgodnie ze wskazówkami,
jakie otrzyma∏eÊ podczas obdarowania. Pami´taj, ˝e b∏ogo-
s∏awieƒstwa zwiàzane z tym Êwi´tym przywilejem uzale˝-
nione sà od tego, czy jesteÊ godny i czy wiernie przestrzegasz
przymierzy Êwiàtynnych.

Odzienie jest sta∏ym przypomnieniem o przymierzach, jakie
zawar∏eÊ w Êwiàtyni. Ca∏y czas powinieneÊ traktowaç je z sza-
cunkiem. Nie powinieneÊ wystawiaç odzienia na widok tych,
którzy nie zrozumiejà jego znaczenia oraz nie powinieneÊ
modyfikowaç go, by dostosowaç do ró˝nych stylów ubioru.
Kiedy nosisz je we w∏aÊciwy sposób, zapewnia ci ochron´ przed
pokusà i z∏em. Noszenie odzienia jest zewn´trznym wyrazem
wewn´trznego zobowiàzania do naÊladowania Zbawiciela.

B∏ogos∏awieƒstwa p∏ynàce z ucz´szczania do Êwiàtyni

Poza tym, ˝e Êwiàtynia jest miejscem dokonywania Êwi´-
tych obrz´dów kap∏aƒskich, jest te˝ miejscem pokoju i obja-
wienia. Kiedy jesteÊ targany konfliktami lub kiedy cià˝à ci
wa˝ne decyzje, które musisz podjàç, mo˝esz zanieÊç swe troski
do Êwiàtyni. Tam mo˝esz zyskaç duchowe przewodnictwo.

Czasami mo˝esz mieç odczucie, ˝e nie myÊlisz w jasny
sposób, poniewa˝ twój umys∏ jest bardzo obcià˝ony proble-
mami i wiele spraw domaga si´ twojej uwagi. W Êwiàtyni
kurz tych zak∏óceƒ mo˝e osiàÊç, mg∏a i opary mogà si´
unieÊç, a ty mo˝esz zrozumieç to, czego nie rozumia∏eÊ wcze-
Êniej. Mo˝esz znaleêç nowe sposoby radzenia sobie z
wyzwaniami, jakie napotykasz.

Pan b´dzie ci´ b∏ogos∏awi∏, kiedy b´dziesz bra∏ udzia∏ w
Êwi´tych obrz´dach w Êwiàtyni. A b∏ogos∏awieƒstwa, jakie ci
da, nie b´dà ogranicza∏y si´ do czasu, kiedy przebywasz w
Êwiàtyni. Pob∏ogos∏awi ci´ we wszystkich aspektach ˝ycia.
Twa praca w Êwiàtyni wzmocni ci´ i udoskonali pod wzgl´-
dem duchowym.

Âwiàtynie

167



Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 2:1–3; NiP 88:119; 109–110; 124:39–41

Zobacz tak˝e: Ma∏˝eƒstwo; Obrz´dy; Plan zbawienia; Praca nad historià
rodzinnà i genealogia; Przymierze

Tatua˝e

Prorocy w dniach ostatnich usilnie zniech´cajà cz∏onków
do tatuowania cia∏a. Osoby, które lekcewa˝à t´ rad´, okazujà
brak szacunku wobec siebie jak i wobec Bogu. Aposto∏ Pawe∏
naucza∏ o wa˝noÊci naszych cia∏ i niebezpieczeƒstwie celo-
wego ich bezczeszczenia: „Czy nie wiecie, ˝e Êwiàtynià Bo˝à
jesteÊcie i ˝e Duch Bo˝y mieszka w was? JeÊli ktoÊ niszczy
Êwiàtyni´ Bo˝à, tego zniszczy Bóg, albowiem Êwiàtynia Bo˝a
jest Êwi´ta, a wy nià jesteÊcie” (I List do Koryntian 3:16–17).

JeÊli masz tatua˝, nosisz na sobie ciàg∏e przypomnienie
b∏´du, jaki pope∏ni∏eÊ. Mo˝esz zastanowiç si´ nad jego usu-
ni´ciem.

Zobacz tak˝e: Kolczykowanie cia∏a

Tytoƒ (Zobacz: S∏owo MàdroÊci)

UczciwoÊç

Trzynasta Zasada Wiary mówi: „Wierzymy w uczci-
woÊç”. Byç uczciwym oznacza byç przez ca∏y czas szczerym,
wiernym i nie dopuszczaç si´ k∏amstwa.

Kiedy jesteÊ ca∏kowicie uczciwy, mo˝esz cieszyç si´ poko-
jem umys∏u i zachowaç szacunek do siebie. Budujesz w ten
sposób si∏´ charakteru, co pozwala ci s∏u˝yç Bogu i innym.
W oczach Boga i ludzi ci´ otaczajàcych jesteÊ godny zaufania.

Z drugiej strony, jeÊli jesteÊ nieuczciwy w s∏owach czy
uczynkach, ranisz siebie, a cz´sto ranisz te˝ innych. JeÊli k∏a-
miesz, kradniesz, oszukujesz czy zaniedbujesz prac´, za którà
otrzymujesz zap∏at´, tracisz szacunek do siebie. Tracisz te˝
przewodnictwo Ducha Âwi´tego. Mo˝e okazaç si´, ˝e znisz-
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czy∏eÊ wi´zi z cz∏onkami rodziny i przyjació∏mi i ˝e ludzie ju˝
ci nie ufajà.

Pozostawanie uczciwym cz´sto wymaga odwagi i ofiarno-
Êci, szczególnie wtedy, gdy inni próbujà przekonaç ci´, ˝e nie-
uczciwoÊç mo˝na usprawiedliwiç. JeÊli znajdziesz si´ w takiej
sytuacji, pami´taj, ˝e trwa∏y pokój wynikajàcy z uczciwoÊci,
jest czymÊ cenniejszym ni˝ chwilowe uczucie komfortu p∏y-
nàce z podà˝ania za t∏umem.

Dodatkowe êród∏a: II Ks. Moj˝eszowa 20:16; 2 Nefi 9:34; NiP 97:8

Ukrzy˝owanie (Zobacz: Krzy˝; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa)

Upadek

W Ogrodzie Eden Bóg nakaza∏: „Z ka˝dego drzewa w
ogrodzie mo˝esz swobodnie spo˝ywaç, ale nie b´dziesz spo-
˝ywaç owocu z drzewa znajomoÊci dobrego i z∏ego; jednak˝e
mo˝esz sam wybraç, bo decyzja nale˝y do ciebie; ale pami´taj,
˝e ja tego zakaza∏em, bo w dniu, w którym spo˝yjesz owoc z
tego drzewa, umrzesz na pewno” (Moj˝esz 3:16–17). Jako ˝e
Adam i Ewa z∏amali to przykazanie i spo˝yli owoc z drzewa
wiadomoÊci dobrego i z∏ego, zostali wyp´dzeni sprzed oblicza
Pana (zob. NiP 29:40–41). Mówiàc innymi s∏owy — doÊwiad-
czyli Êmierci duchowej. Stali si´ te˝ istotami Êmiertelnymi
czyli podlegali Êmierci fizycznej. Âmierç duchowa i fizyczna
nazywana jest Upadkiem.

Nasz upad∏y stan

Jako potomkowie Adama i Ewy odziedziczyliÊmy w
˝yciu doczesnym upad∏y stan (zob. Alma 42:5–9, 14). Jeste-
Êmy oddzieleni od obecnoÊci Pana i podlegamy Êmierci
fizycznej. ˚yjemy te˝ w stanie przeciwnoÊci, w którym jeste-
Êmy wystawiani na próby przez trudnoÊci ˝ycia i pokusy
przeciwnika (zob. 2 Nefi 2:11–14; NiP 29:39; Moj˝esz 6:48–49).

Ten upad∏y stan powoduje, ˝e wewnàtrz nas rozgrywa
si´ konflikt. JesteÊmy duchowymi dzieçmi Boga, w których
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tkwi potencja∏, byÊmy byli „uczestnikami boskiej natury’
(II List Piotra 1:4). Jednak˝e „jesteÊmy niegodni przed
[Bogiem], gdy˝ z powodu upadku ustawicznie sk∏aniamy si´
ku nieprawoÊci” (Eter 3:2). Ciàgle musimy staraç si´ prze-
zwyci´˝aç w sobie niegodziwe sk∏onnoÊci i pragnienia.

Powtarzajàc s∏owa anio∏a, król Beniamin powiedzia∏:
„Albowiem naturalny cz∏owiek [...] jest wrogiem Boga, by∏
nim od upadku Adama”. Król Beniamin ostrzega∏, ˝e w tym
naturalnym czyli upad∏ym stanie ka˝dy cz∏owiek b´dzie
wrogiem Boga na zawsze, „jeÊli nie podda si´ wp∏ywowi
Âwi´tego Ducha i nie odsunie tego, co jest w nim naturalne,
stajàc si´ Êwi´tym poprzez zadoÊçuczynienie Chrystusa
Pana, i b´dzie jak dziecko, uleg∏y, ∏agodny, pokorny, cier-
pliwy, pe∏en mi∏oÊci, sk∏onny do poddania si´ wszystkiemu,
co Pan uwa˝a za stosowne mu wyznaczyç, tak jak dziecko
poddaje si´ woli swego ojca” (Mosjasz 3:19).

KorzyÊci p∏ynàce z Upadku

Upadek jest integralnà cz´Êcià planu zbawienia Ojca
Niebieskiego (zob. 2 Nefi 2:15–16; 9:6). Idzie on w dwóch kie-
runkach — w dó∏ i do przodu. Poza wprowadzeniem Êmierci
fizycznej i duchowej Upadek daje nam mo˝liwoÊç, byÊmy
urodzili si´ na Ziemi, uczyli si´ i dokonywali post´pów.
Poprzez wykorzystywanie w prawy sposób wolnej woli i
naszà szczerà pokut´, z chwilà grzechu mo˝emy przyjÊç do
Chrystusa i dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu przygotowaç si´
na otrzymanie daru ˝ycia wiecznego. Prorok Lehi naucza∏:

„I jeÊli Adam nie pope∏ni∏by wykroczenia, nie upad∏by,
lecz pozosta∏ w ogrodzie w Edenie. I wszystko, co zosta∏o
stworzone, musia∏oby pozostaç w takim samym stanie,
w jakim zosta∏o stworzone, i Adam i Ewa musieliby pozostaç
w tym stanie na zawsze, bez koƒca.

[Adam i Ewa] nie mieliby dzieci, pozostaliby wi´c w nie-
winnoÊci nie odczuwajàc radoÊci, gdy˝ nie znaliby nieszcz´-
Êcia, nie czyniàc nic dobrego, albowiem nie znaliby grzechu.
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Ale wszystko sta∏o si´ wed∏ug màdroÊci Tego, który wie
wszystko.

Upadek Adama nastàpi∏, aby ludzie mogli przyjÊç na
Êwiat, i ludzie przychodzà na Êwiat, aby mogli osiàgnàç
szcz´Êcie.

I gdy wype∏ni si´ czas, Mesjasz przyjdzie wykupiç ludzi
z upadku” (2 Nefi 2:22–26; zob. tak˝e wersety 19–21, 27).

Adam i Ewa wyrazili swà wdzi´cznoÊç za b∏ogos∏awieƒ-
stwa, które nastàpi∏y w wyniku Upadku.

„I tego dnia b∏ogos∏awi∏ Adam Boga i zosta∏ nape∏niony
Duchem i zaczà∏ prorokowaç o wszystkich rodzinach na
ziemi, mówiàc: B∏ogos∏awione niech b´dzie imi´ boskie, bo
przez moje wykroczenie otwar∏y si´ moje oczy i doznam rado-
Êci w tym ˝yciu i znowu w ciele ujrz´ Boga.

A Ewa, jego ma∏˝onka, s∏ysza∏a wszystko i cieszy∏a si´,
mówiàc: Gdyby nie nasz wyst´pek, nigdy nie mielibyÊmy
potomstwa ani nie znali dobra i z∏a, radoÊci odkupienia i
wiecznego ˝ycia, które Bóg daje wszystkim pos∏usznym”
(Moj˝esz 5:10–11).

Odkupienie z Upadku

Z powodu naszej upad∏ej, Êmiertelnej natury i naszych
osobistych grzechów naszà jedynà nadziej´ mo˝emy pok∏a-
daç w Chrystusie i planie odkupienia.

Poprzez ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa ka˝dy
dostàpi odkupienia od skutków Upadku. Zmartwychwsta-
niemy i zostaniemy przyprowadzeni przed oblicze Pana, by
byç osàdzeni (zob. 2 Nefi 2:5–10; Alma 11:42–45; Helaman
14:15–17).

Poza odkupieniem nas od powszechnych skutków
Upadku Zbawiciel mo˝e odkupiç nas z naszych w∏asnych
grzechów. W naszym upad∏ym stanie grzeszymy i oddalamy
si´ od Pana, Êciàgajàc na siebie Êmierç duchowà. Jak powie-
dzia∏ Aposto∏ Pawe∏: „Gdy˝ wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwa∏y Bo˝ej” (List do Rzymian 3:23). JeÊli pozostaniemy w
naszych grzechach, nie b´dziemy mogli zamieszkaç w obec-
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noÊci Boga, poniewa˝ „˝adna nieczysta rzecz nie mo˝e [...]
zamieszkaç [...] w Jego obecnoÊci” (Moj˝esz 6:57). Na szcz´-
Êcie ZadoÊçuczynienie „daje warunek nawrócenia” (Helaman
14:18), umo˝liwiajàc nam uzyskanie przebaczenia naszych
grzechów i zamieszkania w obecnoÊci Boga na zawsze. Alma
naucza∏: „Dany jest cz∏owiekowi okres czasu, podczas któ-
rego mo˝e si´ nawróciç. To ˝ycie sta∏o si´ wi´c okresem próby,
okresem przygotowania na spotkanie Boga, przygotowania
do stanu wiecznoÊci, o którym mówiliÊmy, ˝e nast´puje po
zmartwychwstaniu umar∏ych” (Alma 12:24).

Wdzi´cznoÊç za zadoÊç czyniàcà ofiar´ Zbawiciela

Podobnie jak naprawd´ nie pragniemy jedzenia, dopóki
nie jesteÊmy godni, tak i nie pragniemy w pe∏ni wiecznego
zbawienia, dopóki nie dostrze˝emy tego, ˝e potrzebujemy
Zbawiciela. Staje si´ to, kiedy wzrasta nasze zrozumienie
Upadku. Jak naucza∏ prorok Lehi: „I ca∏a ludzkoÊç jest zgu-
biona i upad∏a, i pozostanie takà na zawsze, jeÊli ludzie nie
zdadzà si´ na tego Odkupiciela” (1 Nefi 10:6).

Dodatkowe êród∏a: I Ks. Moj˝eszowa 3; Mormon 9:12–14; Moj˝esz 4

Zobacz tak˝e: Grzech; Grzech pierworodny; Plan zbawienia; Wolna wola;
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

Ustanowienie przed narodzeniem

W przedziemskim Êwiecie duchowym Bóg wyznaczy∏
pewne duchy do wype∏nienia szczególnej misji podczas ich
˝ycia doczesnego. Nazywa si´ to ustanowieniem przed naro-
dzeniem.

Ustanowienie przed narodzeniem nie gwarantuje, ˝e
dane osoby otrzymajà pewne powo∏ania lub obowiàzki.
Mo˝liwoÊci takie pojawiajà si´ w tym ˝yciu jako nast´pstwo
prawego korzystania z przywileju wolnej woli, podobnie jak
ustanowienie przed narodzeniem by∏o wynikiem prawego
post´powania w przedziemskiej egzystencji.
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Jezus Chrystus zosta∏ ustanowiony przed narodzeniem,
aby wype∏niç ZadoÊçuczynienie, stajàc si´ „[barankiem nie-
winnym] i [nieskalanym]” (Objawienie 13:8; zob. tak˝e I List
Piotra 1:19–21). Pisma Êwi´te mówià o innych, którzy zostali
ustanowieni przed narodzeniem. Prorok Abraham dowiedzia∏
si´ o swoim ustanowieniu, kiedy mia∏ wizj´, w której zobaczy∏
„wielu szlachetnych i wielkich” poÊród duchów w przed-
ziemskim Êwiecie duchowym. Powiedzia∏: „I widzia∏ Bóg, ˝e
dusze te sà dobre, i stanà∏ mi´dzy nimi, i powiedzia∏: Tych
uczyni´ moimi w∏adcami; bowiem sta∏ mi´dzy duchami
widzàc, ˝e sà dobre; i powiedzia∏ mi: Abrahamie, jesteÊ jed-
nym z nich; zosta∏eÊ wybrany jeszcze przed narodzeniem”
(Abraham 3:22–23). Pan powiedzia∏ Jeremiaszowi: „Wybra∏em
ci´ sobie, zanim ci´ utworzy∏em w ∏onie matki, zanim si´ uro-
dzi∏eÊ, poÊwi´ci∏em ci´, na proroka narodów przeznaczy∏em
ci´” (Ks. Jeremiasza 1:5). Jan Chrzciciel zosta∏ ustanowiony
przed narodzeniem, by przygotowaç ludzi na ziemskà s∏u˝b´
Zbawiciela (zob. Ks. Izajasza 40:3; Ew. ¸ukasza 1:13–17; 1 Nefi
10:7–10).

Doktryna ustanowienia przed narodzeniem odnosi si´ do
wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a, nie tylko do Zbawiciela i Jego
proroków. Przed stworzeniem Ziemi, wiernym kobietom
powierzono okreÊlone zadania, a wierni m´˝czyêni zostali
ustanowieni do wykonywania pewnych obowiàzków kap∏aƒ-
skich. Chocia˝ nie pami´tasz tego, z pewnoÊcià zgodzi∏eÊ si´
wype∏niç wa˝ne zadania w s∏u˝bie swojemu Ojcu. Kiedy
dowiedziesz tego, ˝e jesteÊ godny, b´dziesz mia∏ mo˝liwoÊç
wykonania zadaƒ, które ci wówczas wyznaczono.

Dodatkowe êród∏a: Alma 13:1–9; NiP 138:53–56

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Wolna wola

Uzale˝nienie (Zobacz: Hazard; Pornografia; S∏owo MàdroÊci)
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Wdzi´cznoÊç

Pan obieca∏: „A kto przyjmuje wszystko z wdzi´cznoÊcià,
b´dzie uczyniony chwalebnym” (NiP 78:19). Wdzi´cznoÊç to
postawa, która podnosi i wynosi nas duchowo. Prawdopo-
dobnie z w∏asnego doÊwiadczenia wiesz, ˝e jesteÊ szcz´Êliw-
szy, kiedy wdzi´cznoÊç goÊci w twoim sercu. Kiedy jesteÊ
wdzi´czny, nie mo˝esz byç zgorzknia∏y, pe∏ny urazy czy
wàt∏ego ducha.

Bàdê wdzi´czny za wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa, które
sà twym udzia∏em. Bàdê wdzi´czny za ogromne mo˝liwoÊci,
które przed tobà stojà. Bàdê wdzi´czny swoim rodzicom.
Niech wiedzà o twojej wdzi´cznoÊci. Podzi´kuj swoim przy-
jacio∏om i nauczycielom. Wyraê wdzi´cznoÊç ka˝demu, kto
robi ci przys∏ug´ lub pomaga w jakikolwiek sposób.

Dzi´kuj swojemu Ojcu Niebieskiemu za dobroç, którà ci
On okazuje. Mo˝esz wyraziç swà wdzi´cznoÊç Bogu, uznajàc
we wszystkim Jego r´k´, dzi´kujàc za wszystko, co ci daje,
przestrzegajàc Jego przykazaƒ i s∏u˝àc innym. Podzi´kuj Mu
za Jego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyraê
wdzi´cznoÊç za wspania∏y przyk∏ad Zbawiciela, za Jego
nauki, za Jego wyciàgni´tà r´k´, która podnosi i pomaga, za
Jego nieskoƒczone ZadoÊçuczynienie.

Podzi´kuj Panu za Jego przywrócony KoÊció∏. Podzi´kuj
Mu za wszystko, co KoÊció∏ ci oferuje. Podzi´kuj Mu za przy-
jació∏ i rodzin´. Niech duch dzi´kczynienia przewodzi twoim
dniom i nocom i niech je b∏ogos∏awi. Popracuj nad postawà
wdzi´cznoÊci. Oka˝e si´, ˝e przyniesie to wspania∏e wyniki.

Dodatkowe êród∏a: Psalm 100:3–4; Ew. ¸ukasza 17:11–19; Mosjasz 2:19–22;
Alma 34:38; NiP 59:7

Wiara

Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e „wiara jest pewnoÊcià tego,
czego si´ spodziewamy, przeÊwiadczeniem o tym, czego nie
widzimy” (List do Hebrajczyków 11:1). Alma powiedzia∏
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podobnie: „JeÊli wi´c masz wiar´, pok∏adasz nadziej´ w tym,
czego nie widzia∏eÊ, a co jest prawdà” (Alma 32:21).

Wiara jest zasadà dzia∏ania i mocy. Kiedykolwiek pracu-
jesz nad osiàgni´ciem godnego celu, wykazujesz si´ wiarà.
Okazujesz nadziej´ osiàgni´cia czegoÊ, czego nie mo˝esz jesz-
cze zobaczyç.

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa

Aby twoja wiara doprowadzi∏a ci´ do zbawienia, musi
koncentrowaç si´ na Panu Jezusie Chrystusie (zob. Dzieje
Apostolskie 4:10–12; Mosjasz 3:17; Moroni 7:24–26; Zasady
Wiary 1:4). Mo˝esz wykazaç si´ wiarà w Chrystusa, kiedy
masz pewnoÊç, ˝e On istnieje, masz w∏aÊciwe wyobra˝enie o
Jego charakterze i wiedz´, którà wykorzystujesz, gdy starasz
si´ ˝yç wedle Jego woli.

Posiadanie wiary w Jezusa Chrystusa to ca∏kowite pole-
ganie na Nim — ufanie Jego nieskoƒczonej mocy, inteligencji
i mi∏oÊci. Obejmuje wiar´ w Jego nauki. Oznacza wiar´, i˝
nawet jeÊli nie rozumiesz wszystkiego, On to rozumie. Pami´-
taj, ˝e poniewa˝ On doÊwiadczy∏ twego bólu, nieszcz´Êç i
chorób, wie, jak pomóc ci wznieÊç si´ ponad codzienne trudy
(zob. Alma 7:11–12; NiP 122:8). On „[zwyci´˝y∏] Êwiat” (Ew.
Jana 16:33) i przygotowa∏ ci mo˝liwoÊç otrzymania ˝ycia
wiecznego. Zawsze jest gotów ci pomóc, kiedy b´dziesz
pami´ta∏ o Jego usilnej proÊbie: „Radê mi si´ w ka˝dej myÊli;
nie wàtp, nie l´kaj si´” (NiP 6:36).

˚ycie z wiarà

Wiara to coÊ wi´cej ni˝ pasywne wierzenia. Okazujesz
swà wiar´ poprzez uczynki, sposób, w jaki ˝yjesz.

Zbawiciel obieca∏: „JeÊli b´dziecie mieli wiar´ we Mnie,
b´dziecie mogli dokonaç wszystkiego, co uznam za wska-
zane” (Moroni 7:33). Wiara w Jezusa Chrystusa mo˝e moty-
wowaç ci´ do naÊladowania Jego doskona∏ego przyk∏adu
(zob. Ew. Jana 14:12). Twoja wiara mo˝e prowadziç ci´ do
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dobrych uczynków, przestrzegania przykazaƒ i odpokutowa-
nia za grzechy (zob. List Jakuba 2:18; 1 Nefi 3:7; Alma 34:17).
Mo˝e pomóc ci w przezwyci´˝aniu pokus. Alma poradzi∏
swojemu synowi Helamanowi: „Nauczaj ich, aby [...] wierzàc
w Pana Jezusa Chrystusa opierali si´ wszelkiej pokusie
diab∏a” (Alma 37:33).

Pan dokona w twoim ˝yciu wielu cudów, zgodnie z twojà
wiarà (zob. 2 Nefi 26:13). Wiara w Jezusa Chrystusa pomo˝e ci
w duchowym i fizycznym uzdrowieniu poprzez Jego ZadoÊç-
uczynienie (zob. 3 Nefi 9:13–14). Kiedy nadejdà czasy próby,
wiara mo˝e daç ci odwag´ do podà˝ania naprzód i dzielnego
zmierzenia si´ z wszelkimi trudnoÊciami. Nawet jeÊli przy-
sz∏oÊç zdaje si´ byç niepewna, twoja wiara w Zbawiciela mo˝e
przynieÊç ci spokój (zob. List do Rzymian 5:1; Helaman 5:47).

Pog∏´bianie wiary

Wiara jest darem od Boga, ale musisz piel´gnowaç jà,
aby by∏a silna. Wiara podobna jest do mi´Êni r´ki — jeÊli
b´dziesz jà çwiczyç, b´dzie stawaç si´ silniejsza. JeÊli zosta-
wisz jà na temblaku, os∏abnie.

Mo˝esz piel´gnowaç dar wiary poprzez modlitwy do
Ojca Niebieskiego w imi´ Jezusa Chrystusa. Kiedy wyra˝asz
swojà wdzi´cznoÊç Ojcu i prosisz Go o b∏ogos∏awieƒstwa, któ-
rych potrzebujesz ty i inne osoby, zbli˝asz si´ do Niego. Zbli-
˝ysz si´ do Zbawiciela, którego ZadoÊçuczynienie daje ci mo˝-
liwoÊç proszenia o mi∏osierdzie (zob. Alma 33:11). B´dziesz te˝
otwarty na ciche przewodnictwo Ducha Âwi´tego.

Wzmacniasz swà wiar´ poprzez przestrzeganie przy-
kazaƒ. Podobnie jak wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa, wiar´
zdobywa si´ i pog∏´bia dzi´ki osobistemu pos∏uszeƒstwu i
prawym dzia∏aniom. JeÊli pragniesz wzbogaciç swà wiar´
do granic mo˝liwoÊci, musisz dotrzymaç przymierzy, które
zawar∏eÊ.

Mo˝esz równie˝ rozwijaç swà wiar´ poprzez studiowanie
pism Êwi´tych i s∏ów proroków w dniach ostatnich. Prorok
Alma naucza∏, ˝e s∏owo Bo˝e pomaga we wzmacnianiu wiary.
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Porównujàc s∏owo do nasiona, powiedzia∏, ˝e „pragnienie
wiary” mo˝e doprowadziç ci´ do tego, ˝e „[zrobisz] miejsce”
dla s∏owa, aby mo˝na je by∏o „zasadziç w [twoim] sercu”.
Wówczas poczujesz, ˝e s∏owo jest dobre, poniewa˝ zacznie
powi´kszaç twojà dusz´ i oÊwiecaç zrozumienie. Wzmocni
twà wiar´. Kiedy wcià˝ b´dziesz piel´gnowa∏ s∏owo w swoim
sercu, „gorliwie wzmacniajàc je swà wiarà, jeÊli [zadbasz] o
drzewko, gdy zaczyna rosnàç, wytrwale czekajàc na jego
owoc, zakorzeni si´ i stanie drzewem rosnàcym ku ˝yciu
wiecznemu”. (Zob. Alma 32:26–43).

Dodatkowe êród∏a: List do Hebrajczyków 11; List Jakuba 1:5–6; 2:14–26;
Eter 12:4–27; Moroni 7:20–48; NiP 63:7–11; 90:24

Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Chrzest; Jezus Chrystus; Pokuta

Wi´zienie duchów (Zobacz: Piek∏o; Raj; Âmierç fizyczna)

W∏adze Naczelne (Zobacz: Administracja KoÊcio∏a)

Wojna

Pan powiedzia∏, ˝e w dniach ostatnich „pójdà s∏uchy o
wojnach i pog∏oskach wojny, i ca∏a ziemia b´dzie pe∏na zamie-
szania, i upadnà serca ludzi” (NiP 45:26).

Jako cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich jesteÊmy ludem pokoju. NaÊladujemy Zba-
wiciela, który jest Ksi´ciem Pokoju. Wyczekujemy Jego mile-
nijnych rzàdów, kiedy zakoƒczà si´ wojny, a pokój zostanie
przywrócony na Ziemi´ (zob. Ks. Izajasza 2:4). Jednak˝e uzna-
jemy, ˝e w tym Êwiecie przywódcy rzàdowi czasami wysy∏ajà
wojska na wojn´, aby broniç swych narodów i wartoÊci.

Âwi´ci w Dniach Ostatnich, b´dàcy w wojsku, nie muszà
czuç si´ rozdarci pomi´dzy swoim krajem a swoim Bogiem.
W KoÊciele „wierzymy w pos∏uszeƒstwo królom, prezyden-
tom, w∏adcom i rzàdom; w przestrzeganie, poszanowanie i
poparcie dla prawa” (Zasady Wiary 1:12). S∏u˝ba wojskowa
pokazuje oddanie tej zasadzie.
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JeÊli Âwi´ci w Dniach Ostatnich wezwani sà na pole
walki, mogà braç przyk∏ad z kapitana Moroniego, wspania-
∏ego przywódcy wojskowego z Ksi´gi Mormona. Choç by∏ on
wojownikiem o pot´˝nej sile, „nie znajdowa∏ przyjemnoÊci w
rozlewie krwi” (Alma 48:11). Mia∏ on „niezachwianà wiar´ w
Chrystusa” i jedynym powodem, dla którego walczy∏, by∏a
„[obrona jego] ludu, [jego] kraju, [jego] religii i swobód”
(Alma 48:13). JeÊli Âwi´ci w Dniach Ostatnich muszà iÊç na
wojn´, powinni iÊç w duchu prawdy i prawoÊci, z pragnie-
niem czynienia dobra. Powinni iÊç z mi∏oÊcià w sercach
wobec wszystkich dzieci Boga, w∏àcznie z tymi, które sà po
przeciwnej stronie. Wówczas, jeÊli muszà przelaç krew, ich
uczynek nie b´dzie policzony za grzech.

Zobacz te˝: Pokój; Rzàdy i prawa cywilne

Wolna wola

Twój Ojciec Niebieski da∏ ci wolnà wol´, zdolnoÊç wybie-
rania i dzia∏ania we w∏asnym imieniu. Wolna wola jest nie-
zb´dnym elementem planu zbawienia. Bez niej nie by∏byÊ w
stanie uczyç si´, robiç post´pów ani naÊladowaç Zbawiciela.
Posiadajàc jà mo˝esz „wybraç wolnoÊç i ˝ycie wieczne dzi´ki
wielkiemu wstawiennictwu za wszystkich ludzi; [mo˝esz]
te˝ wybraç niewol´ i Êmierç wed∏ug niewoli i w∏adzy diab∏a”
(2 Nefi 2:27).

Jeszcze przed narodzeniem mia∏eÊ moc dokonywania
wyborów. Podczas Narady w Niebie w ˝yciu przedziemskim
Ojciec Niebieski przedstawi∏ Swój plan, który zawiera∏
zasad´ wolnej woli. Lucyfer zbuntowa∏ si´ i „chcia∏ zniszczyç
wol´ cz∏owieka” (Moj˝esz 4:3). W wyniku tego Lucyferowi i
tym, którzy za nim podà˝yli, odmówiono przywileju otrzy-
mania Êmiertelnego cia∏a. Twoja obecnoÊç tu, na Ziemi,
potwierdza fakt, ˝e wykorzysta∏eÊ swà wolnà wol´, by post´-
powaç zgodnie z planem Ojca Niebieskiego.

W ˝yciu Êmiertelnym nadal masz wolnà wol´. To, w jaki
sposób wykorzystujesz ten dar, okreÊla, czy b´dziesz szcz´-

Wolna wola

178



Êliwy, czy nieszcz´Êliwy w tym ˝yciu i w ˝yciu przysz∏ym.
Posiadasz wolnoÊç wyboru i dzia∏ania, ale nie mo˝esz wybraç
konsekwencji swoich uczynków. Konsekwencje mogà nie
pojawiç si´ natychmiast, ale kiedyÊ na pewno si´ pojawià.
Wybieranie dobra i prawoÊci prowadzi do szcz´Êcia, pokoju i
˝ycia wiecznego, podczas gdy wybieranie grzechu i z∏a w
konsekwencji doprowadzi do bólu i smutku.

JesteÊ odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decy-
zje. Nie powinieneÊ obwiniaç okolicznoÊci, rodziny czy przyja-
ció∏, jeÊli zdecydowa∏eÊ si´ nie przestrzegaç przykazaƒ Bo˝ych.
JesteÊ dzieckiem Boga i posiadasz ogromnà si∏´. Mo˝esz
wybieraç prawoÊç i szcz´Êcie bez wzgl´du na okolicznoÊci.

JesteÊ te˝ odpowiedzialny za rozwijanie zdolnoÊci i talen-
tów, jakimi obdarzy∏ ci´ Ojciec Niebieski. JesteÊ przed Nim
odpowiedzialny za to, co uczynisz ze swoimi zdolnoÊciami i w
jaki sposób wykorzystasz swój czas. Nie trwoƒ czasu. Bàdê
gotów ci´˝ko pracowaç. Z w∏asnej nieprzymuszonej woli czyƒ
wiele dobra.

Dodatkowe êród∏a: V Ks. Moj˝eszowa 11:26–28; 30:15–20; Ks. Jozuego
24:14–15; 2 Nefi 2; Helaman 14:30–31; NiP 58:26–28; 101:78

Zobacz tak˝e: Plan zbawienia; Pokusy; Pos∏uszeƒstwo

Wybaczenie

Pisma Êwi´te mówià o wybaczeniu w dwojakim sensie.
Pan nakazuje nam, abyÊmy odpokutowali za nasze grzechy i
starali si´ o Jego wybaczenie. Nakazuje nam równie˝ wyba-
czanie tym, którzy nas obrazili bàdê zranili. W modlitwie Paƒ-
skiej Jezus radzi nam, abyÊmy prosili Ojca Niebieskiego, by
„[odpuÊci∏] nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom” (Ew. Mateusza 6:12).

Staranie si´ o uzyskanie wybaczenia Pana

Grzech jest wielkim ci´˝arem. Przynosi poczucie winy i
cierpienie, p∏ynàce z wiedzy, ˝e sprzeciwiliÊmy si´ woli
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naszego Ojca w Niebie. Sprowadza ucià˝liwe wyrzuty sumie-
nia, kiedy zdajemy sobie spraw´, ˝e z powodu naszych uczyn-
ków byç mo˝e zraniliÊmy innych i uniemo˝liwiliÊmy naszemu
Ojcu zes∏anie b∏ogos∏awieƒstw, które by∏ gotów nam daç.

Z powodu ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa mo˝emy
uzyskaç wybaczenie za nasze grzechy dzi´ki szczerej i pe∏nej
pokucie. Grzeszne ˝ycie powoduje cierpienie i ból, ale wyba-
czenie Pana przynosi ulg´, pocieszenie i radoÊç. Pan obieca∏:

„Oto przebaczono temu, co odpokutowa∏ za swe grze-
chy, i ja, Pan, nie pami´tam ich wi´cej” (NiP 58:42).

„Choç wasze grzechy b´dà czerwone jak szkar∏at, jak
Ênieg zbielejà; choç b´dà czerwone jak purpura, stanà si´
bia∏e jak we∏na” (Ks. Izajasza 1:18).

Mo˝esz doÊwiadczyç tego cudu, kiedy musisz odpoku-
towaç za powa˝ne grzechy czy codzienne s∏aboÊci. Tak jak
Zbawiciel prosi∏ staro˝ytny lud, tak te˝ prosi nas dzisiaj:

„Pójdêcie do mnie wszyscy, którzy jesteÊcie spracowani i
obcià˝eni, a Ja wam dam ukojenie.

Weêcie na siebie moje jarzmo i uczcie si´ ode mnie, ˝e
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych.

Albowiem jarzmo moje jest mi∏e, a brzemi´ moje lekkie”
(Ew. Mateusza 11:28–30).

„Czy˝ nie odstàpicie od swych grzechów i nie nawróci-
cie si´, abym móg∏ was uzdrowiç?

Zaprawd´ powiadam wam, ˝e jeÊli przystàpicie do Mnie,
b´dziecie mieli ˝ycie wieczne. Oto czekam na was z mi∏osier-
dziem, i kto przyjdzie do Mnie, przyjm´ go. I b∏ogos∏awieni sà
ci, którzy do Mnie przyst´pujà” (3 Nefi 9:13–14).

Aby zapoznaç si´ z wyjaÊnieniem, czym jest pokuta,
zobacz „Pokuta”, strony 107–111.

Wybaczanie innym

Poza staraniem si´ o uzyskanie wybaczenia za nasze grze-
chy musimy byç gotowi wybaczaç innym. Pan powiedzia∏:
„Przeto powiadam wam, ˝e powinniÊcie sobie nawzajem
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wybaczaç; bowiem ten, co nie odpuszcza bratu jego przewi-
nieƒ, stoi pe∏en winy przed Panem; bowiem pozostaje w nim
wi´kszy grzech. Ja, Pan, odpuszcz´, komu b´d´ chcia∏ odpu-
Êciç, ale od was jest wymagane, abyÊcie odpuÊcili wszystkim
ludziom” (NiP 64:9–10).

W codziennym ˝yciu z ca∏à pewnoÊcià inni ludzie b´dà
traktowaç ci´ w niew∏aÊciwy sposób — czasami przypad-
kiem, a czasami celowo. ¸atwo w takiej sytuacji zgorzknieç
czy z∏oÊciç si´ lub pragnàç odwetu, ale nie jest to droga Paƒ-
ska. Zbawiciel poradzi∏: „Mi∏ujcie nieprzyjació∏ waszych i
módlcie si´ za tych, którzy was przeÊladujà” (Ew. Mateusza
5:44). Kiedy by∏ przybity do krzy˝a, ustanowi∏ doskona∏y
przyk∏ad wybaczania. Majàc na myÊli ˝o∏nierzy rzymskich,
którzy Go ukrzy˝owali, modli∏ si´: „Ojcze, odpuÊç im, bo nie
wiedzà, co czynià” (Ew. ¸ukasza 23:34).

Módl si´ o si∏´ do wybaczenia tym, którzy ci´ êle potrak-
towali. Porzuç uczucie z∏oÊci, goryczy czy zemsty. Szukaj w
ludziach dobra, zamiast koncentrowaç si´ na ich b∏´dach i
wyolbrzymiaç ich s∏aboÊci. Pozwól Bogu byç s´dzià z∏ych
uczynków innych osób. Pozbycie si´ urazy mo˝e sprawiaç
trudnoÊci, ale z pomocà Pana jesteÊ w stanie tego dokonaç.
Oka˝e si´, ˝e wybaczenie mo˝e zagoiç powa˝ne rany, zast´-
pujàc trucizn´ niezgody i nienawiÊci pokojem i mi∏oÊcià, które
daç mo˝e jedynie Bóg.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 6:14–15; 18:21–22; 1 Nefi 7:16–21

Zobacz tak˝e: Osàdzanie innych; Pokuta; ZadoÊçuczynienie Jezusa
Chrystusa

Wyniesienie (Zobacz: ˚ycie wieczne)

Zasady Wiary

Zasady Wiary to trzynaÊcie podstawowych punktów
wiary, którà wyznajà cz∏onkowie KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Prorok Józef Smith zapisa∏ je w
liÊcie do Johna Wentwortha, wydawcy gazety, w odpowiedzi
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na wyra˝onà przez niego ch´ç poznania wierzeƒ cz∏onków
KoÊcio∏a. Póêniej zosta∏y one wydane w czasopismach koÊciel-
nych. Obecnie sà uwa˝ane za pismo Êwi´te i znajdujà si´ w
Perle Wielkiej WartoÊci.

ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

S∏owo zadoÊçuczyniç oznacza pojednaç si´ lub przywróciç
harmoni´. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa
mo˝emy pojednaç si´ z naszym Ojcem Niebieskim (zob. List
do Rzymian 5:10–11; 2 Nefi 25:23; Jakub 4:11). Mo˝emy osta-
tecznie zamieszkaç w Jego obecnoÊci na zawsze — jako ci
„co si´ stali doskonali poprzez Jezusa” (zob. NiP 76:62, 69).

Jezus Chrystus zosta∏ „przygotowany od za∏o˝enia
Êwiata, by odkupiç [Swój] lud” (Eter 3:14). W przedziemskim
Êwiecie duchów Ojciec Niebieski przedstawi∏ wieczny plan
zbawienia, który wymaga∏ nieskoƒczonego i wiecznego
ZadoÊçuczynienia. Przedziemski Jezus, znany wczeÊniej jako
Jehowa, pokornie powiedzia∏, ˝e wype∏ni wol´ Ojca zwiàzanà
z planem (zob. Moj˝esz 4:2). Zatem zosta∏ wyznaczony przed
narodzeniem, by dokonaç ZadoÊçuczynienia: przyjÊç na
Ziemi´, cierpieç za nasze grzechy, umrzeç na krzy˝u i zmar-
twychwstaç. Sta∏ si´ „[Barankiem], który zosta∏ zabity” (Obja-
wienie 13:8; zob. tak˝e I List Piotra 1:19–20; Moj˝esz 7:47).

ZadoÊçuczynienie jest najwy˝szym wyrazem mi∏oÊci,
jakà Ojciec Niebieski ˝ywi do nas (zob. Ew. Jana 3:16). Jest
równie˝ najwi´kszym wyrazem mi∏oÊci Jezusa Chrystusa do
Ojca i do nas (zob. Ew. Jana 14:28–31; 15:9–13; I List Jana 3:16;
NiP 34:3; 138:1–4).

Potrzebujemy ZadoÊçuczynienia

Wszyscy ludzie, jako potomkowie Adama i Ewy, pono-
szà konsekwencje Upadku. Wszyscy doÊwiadczamy Êmierci
duchowej, która rozpocz´∏a si´ wraz z odejÊciem sprzed obli-
cza Boga. I wszyscy podlegamy Êmierci doczesnej, która jest
Êmiercià cia∏a fizycznego (zob. Alma 42:6–9; NiP 29:41–42).
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Nasz upad∏y stan sprawia, ˝e podlegamy przeciwno-
Êciom i pokusom. Kiedy ulegamy pokusom, odleg∏oÊç pomi´-
dzy nami a Bogiem zwi´ksza si´ i nie mo˝emy osiàgnàç Jego
chwa∏y (zob. List do Rzymian 3:23).

Wieczna sprawiedliwoÊç wymaga tego, aby skutki
Upadku trwa∏y i abyÊmy zostali ukarani za nasze z∏e
uczynki. Bez ZadoÊçuczynienia duchowa i doczesna Êmierç
zbudowa∏yby pomi´dzy nami a Bogiem przeszkod´ nie do
pokonania. Jako ˝e nie mo˝emy sami zbawiç si´ od skutków
Upadku ani od w∏asnych grzechów, na zawsze bylibyÊmy
oddzieleni od naszego Ojca Niebieskiego, poniewa˝ „˝adna
nieczysta rzecz nie mo˝e [...] zamieszkaç [...] w Jego obecno-
Êci” (Moj˝esz 6:57).

Jedynym sposobem na to, abyÊmy byli zbawieni, jest to,
by zbawi∏ nas ktoÊ inny. Potrzebujemy kogoÊ, kto zaspokoi
wymogi sprawiedliwoÊci — kto b´dàc na naszym miejscu
weêmie na siebie ci´˝ar Upadku i zap∏aci za nasze grzechy.
Jezus Chrystus zawsze by∏ jedynà osobà, która by∏a zdolna
do z∏o˝enia takiej ofiary.

Jezus Chrystus naszà jedynà nadziejà

Ju˝ zanim zosta∏a stworzona Ziemia Zbawiciel by∏ naszà
jedynà nadziejà na „[pokój] w tym Êwiecie i [˝ycie wieczne]
w Êwiecie przysz∏ym” (NiP 59:23).

Jedynie On mia∏ moc, by z∏o˝yç Swe ˝ycie i ponownie je
odzyskaç. Po Swej ziemskiej matce, Marii, odziedziczy∏ to, ˝e
móg∏ umrzeç. Po Swym nieÊmiertelnym Ojcu odziedziczy∏
moc przezwyci´˝enia Êmierci. Powiedzia∏ On: „Jak bowiem
Ojciec ma ˝ywot sam w sobie, tak da∏ i Synowi, by mia∏
˝ywot sam w sobie” (Ew. Jana 5:26).

Jedynie On móg∏ odkupiç nas z naszych grzechów. Bóg
Ojciec da∏ Mu t´ moc (zob. Helaman 5:11). Zbawiciel móg∏ jà
przyjàç i doprowadziç do ZadoÊçuczynienia, poniewa˝ sam
by∏ wolny od grzechu. „Cierpia∏ On pokusy, lecz si´ im nie
podda∏” (NiP 20:22). Prowadzàc doskona∏e i bezgrzeszne
˝ycie, by∏ wolny od wymogów sprawiedliwoÊci. Móg∏ zap∏a-
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ciç za tych, którzy odpokutujà, jako ˝e mia∏ moc odkupienia
i sam nie by∏ niczego winny wobec sprawiedliwoÊci. Móg∏
wi´c powiedzieç:

„Ojcze, spójrz na cierpienia i Êmierç tego, co nie pope∏ni∏
˝adnego grzechu i z którego by∏eÊ wielce zadowolony; spójrz
na krew Twego Syna, którà przelano, krew tego, którego
odda∏eÊ, abyÊ sam by∏ wychwalony;

Przeto oszcz´dê, Ojcze, tych moich braci, co wierzà w
moje imi´, aby mogli przyjÊç do mnie i mieç ˝ycie wieczne”
(NiP 45:4–5).

Zaprawd´ „˝adne inne imi´ czy sposób zbawienia nie
b´dzie, dany ludziom. Stanie si´ to tylko przez i w imi´
Chrystusa, Pana Wszechmogàcego” (Mosjasz 3:17).

ZadoÊç czyniàca ofiara

ZadoÊç czyniàca ofiara Jezusa dokona∏a si´ w Ogrodzie
Getsemane i na krzy˝u w Kalwarii. W Getsemane podda∏ si´
woli Ojca i poczà∏ przyjmowaç na siebie grzechy wszystkich
ludzi. Powiedzia∏ On nieco na temat tego, czego doÊwiadczy∏
w chwili p∏acenia za nasze grzechy:

„Ja, Bóg, cierpia∏em je za wszystkich, aby nie cierpieli,
je˝eli odpokutujà;

Ale je˝eli nie odpokutujà, cierpieç b´dà jako ja sam cier-
pia∏em;

A cierpienia te sprawi∏y, ˝e nawet ja sam, b´dàc Bogiem,
ponad wszystko, dr˝a∏em z bólu, i krwawi∏em ze wszystkich
porów, i cierpia∏em w ciele i duchu — i pragnà∏em, abym nie
musia∏ wypiç tej czary goryczy, i cofnàç si´ —

Jednak chwa∏a niech b´dzie Ojcu, i skosztowa∏em, i
ukoƒczy∏em przygotowania dla dzieci ludzkich” (NiP
19:16–19; zob. tak˝e Ew. ¸ukasza 22:44; Mosjasz 3:7).

Zbawiciel nadal cierpia∏ za nasze grzechy, kiedy pozwo-
li∏ na to, by byç ukrzy˝owanym — „zosta∏ On podniesiony
na krzy˝u i umar∏ za grzechy Êwiata” (1 Nefi 11:33).

Na krzy˝u poniós∏ Êmierç, na którà si´ zgodzi∏. Póêniej
Jego cia∏o zosta∏o z∏o˝one w grobie do czasu Jego zmartwych-
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wstania i sta∏ si´ „pierwiastkiem tych, którzy zasn´li” (I List
do Koryntian 15:20). Poprzez Swojà Êmierç i Zmartwychwsta-
nie przezwyci´˝y∏ dla nas Êmierç fizycznà. Póêniej powiedzia∏:

„Przyszed∏em na Êwiat wype∏niç wol´ Mego Ojca, albo-
wiem to On Mnie pos∏a∏.

I Mój Ojciec pos∏a∏ Mnie, abym zosta∏ podniesiony na
krzy˝u, a potem móg∏ przyciàgnàç do siebie wszystkich
ludzi; aby, tak jak Ja zosta∏em podniesiony przez ludzi, Ojciec
podniós∏ ludzi, aby stan´li przede Mnà i zostali osàdzeni za
swe dobre czy z∏e czyny.

W tym celu zosta∏em podniesiony na krzy˝u i zgodnie z
mocà Ojca przyciàgn´ do siebie wszystkich ludzi, aby zostali
osàdzeni wed∏ug swych czynów.

I stanie si´, ˝e kto si´ nawróci i zostanie ochrzczony w imi´
Moje, b´dzie nape∏niony Duchem Âwi´tym; i jeÊli wytrwa do
koƒca, uznam, ˝e jest bez winy przed Ojcem, gdy powstan´, by
sàdziç Êwiat” (3 Nefi 27:13–16).

Powszechne odkupienie od skutków Upadku

Poprzez ZadoÊçuczynienie Jezus Chrystus odkupi∏
wszystkich ludzi od skutków Upadku. Wszyscy ludzie, któ-
rzy kiedykolwiek ˝yli lub b´dà ˝yli na ziemi, zmartwych-
wstanà i zostanà przyprowadzeni przed oblicze Boga, by byç
osàdzeni (zob. 2 Nefi 2:5–10; Helaman 14:15–17). Dzi´ki
darowi mi∏osierdzia i majàcej moc odkupienia ∏asce Zbawi-
ciela, my wszyscy otrzymamy dar nieÊmiertelnoÊci i ˝ycia na
zawsze w doskona∏ym, zmartwychwsta∏ym ciele.

Zbawienie od naszych grzechów

Mimo ˝e bezwarunkowo b´dziemy odkupieni od
powszechnych skutków Upadku, ponosimy odpowiedzial-
noÊç za nasze w∏asne grzechy. Jednak˝e mogà byç nam one
wybaczone i mo˝emy byç z nich oczyszczeni, jeÊli przyj-
miemy „zadoÊçuczynienie krwià Chrystusa” (Mosjasz 4:2).
Musimy wykazaç si´ wiarà w Jezusa Chrystusa, odpokuto-
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waç, przyjàç chrzest dla odpuszczenia grzechów i otrzymaç
dar Ducha Âwi´tego. Alma radzi∏:

„Potrzebujecie si´ nawróciç i ponownie narodziç, albo-
wiem Duch mówi, ˝e jeÊli si´ ponownie nie narodzicie, nie
mo˝ecie odziedziczyç królestwa niebieskiego. Pójdêcie wi´c i
zostaƒcie ochrzczeni dla nawrócenia, abyÊcie mogli obmyç si´
z waszych grzechów, abyÊcie mieli wiar´ w Baranka Bo˝ego,
który g∏adzi grzechy Êwiata i ma moc zbawienia i oczyszcze-
nia z wszelkiej nieprawoÊci” (Alma 7:14).

Dar ˝ycia wiecznego

Zbawiciel powiedzia∏, ˝e ˝ycie wieczne to „dar [który]
jest najwi´kszym darem Boga” (NiP 14:7). Uzyskaç ˝ycie
wieczne to znaczy byç godnym zamieszkania w obecnoÊci
Boga, odziedziczyç miejsce w najwy˝szym stopniu królestwa
celestialnego. Ten dar jest dost´pny jedynie dzi´ki ZadoÊç-
uczynieniu Jezusa Chrystusa. Mormon powiedzia∏: „I jakà
powinniÊmy mieç nadziej´? Oto powiadam wam, powinni-
Êcie mieç nadziej´, ˝e zmartwychwstaniecie i b´dziecie mieli
˝ycie wieczne dzi´ki zadoÊçuczynieniu Chrystusa i Jego
zmartwychwstaniu i ˝e stanie si´ to zgodnie z obietnicà ze
wzgl´du na waszà wiar´” (Moroni 7:41).

Aby otrzymaç ten dar, musimy spe∏niç okreÊlone
warunki. Musimy wykazaç si´ wiarà w Jezusa Chrystusa,
odpokutowaç za nasze grzechy i wiernie wytrwaç do koƒca.
Musimy przyjàç obrz´dy niezb´dne do zbawienia: chrzest,
dar Ducha Âwi´tego, wyÊwi´cenie do Kap∏aƒstwa Melchi-
zedeka (w przypadku m´˝czyzn) oraz obdarowanie w Êwià-
tyni i ma∏˝eƒstwo zapiecz´towane na wiecznoÊç. Poprzez
przyj´cie tych obrz´dów i dotrzymanie towarzyszàcych im
przymierzy przyst´pujemy do Chrystusa i ostatecznie otrzy-
mujemy dar ˝ycia wiecznego (zob. Zasady Wiary 1:3).

W Swej nieskoƒczonej sprawiedliwoÊci i mi∏osierdziu Pan
daje równie˝ ˝ycie wieczne „[wszystkim], co umarli bez wie-
dzy tej Ewangelii, a co by jà byli przyj´li, gdyby im dozwolono
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pozostaç” oraz „[wszystkim dzieciom], co umierajà zanim
dojdà do wieku odpowiedzialnoÊci” (NiP 137:7, 10).

Zbawiciel zaprasza nas, abyÊmy przyj´li ˝ycie wieczne:
„Oto zaprasza On wszystkich ludzi, z otwartymi ramionami
czeka na nich z ∏askà i mówi: Nawróçcie si´, a przyjm´ was.
Mówi On: Pójdêcie do Mnie, a jeÊç b´dziecie owoc z drzewa
˝ycia, do woli b´dziecie jeÊç chleb i piç wody ˝ycia” (Alma
5:33–34).

Odnajdowanie pokoju i uzdrowienia poprzez
ZadoÊçuczynienie

B∏ogos∏awieƒstwa ZadoÊçuczynienia Zbawiciela rozcià-
gajà si´ na ca∏à wiecznoÊç, ale mogà równie˝ przyjÊç i w tym
˝yciu. Kiedy przystàpisz do Chrystusa, poznasz radoÊç pozo-
stawania czystym w oczach Pana. B´dziesz móg∏ powtórzyç
s∏owa Almy, który po pope∏nieniu wielu grzechów i bunto-
waniu si´, doÊwiadczy∏ bolesnego, lecz uzdrawiajàcego pro-
cesu pokuty. Po uzyskaniu wybaczenia Êwiadczy∏ on:

„Nie pami´ta∏em wi´cej o bólu, ani nie dr´czy∏o mnie
wi´cej wspomnienie moich grzechów.

Jak wielka by∏a moja radoÊç i jak cudowne Êwiat∏o, które
zobaczy∏em! Dusz´ mojà przepe∏ni∏a radoÊç tak silna, jak silny
by∏ mój ból!

[...] Nie ma nic tak straszliwego i pe∏nego goryczy jak
moje ówczesne cierpienia, a z drugiej strony, [...] nie ma nic tak
cudownego i s∏odkiego jak radoÊç, której dozna∏em” (Alma
36:19–21).

Oprócz ofiarowania nam uwolnienia od bólu grzechu
Zbawiciel ofiarowuje pokój w czasach próby. ZadoÊçuczynie-
nie Jezusa polega∏o mi´dzy innymi na wzi´ciu na Siebie bole-
Êci, chorób i dolegliwoÊci wszystkich ludzi (zob. Alma
7:11–12). On rozumie nasze cierpienia, poniewa˝ sam ich
doÊwiadczy∏. A doskonale je rozumiejàc, wie, jak ci pomóc.
Mo˝esz „wszelkà trosk´ swojà [z∏o˝yç] na niego, gdy˝ On ma
o [ciebie] staranie” (I List Piotra 5:7).
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Dzi´ki swej wierze i prawoÊci oraz dzi´ki Jego zadoÊç czy-
niàcej ofierze wszelka niesprawiedliwoÊç, wszelkie rany i ból
tego ˝ycia mogà byç w pe∏ni zrekompensowane i naprawione.
B∏ogos∏awieƒstw, jakich ci odmówiono w tym ˝yciu, doznasz
w wiecznoÊci. I choç byç mo˝e nie ul˝y ci On we wszystkich
obecnych cierpieniach, pob∏ogos∏awi ci´ pocieszeniem,
zrozumieniem i si∏à, byÊ „[móg∏] znosiç swe trudy z ∏atwo-
Êcià” (Mosjasz 24:15).

„Pójdêcie do mnie wszyscy, którzy jesteÊcie spracowani i
obcià˝eni — powiedzia∏ Zbawiciel — a Ja wam dam ukoje-
nie” (Ew. Mateusza 11:28). Przy innej okazji jeszcze raz obie-
ca∏ Swój pokój, mówiàc: „Na Êwiecie ucisk mieç b´dziecie, ale
ufajcie, Ja zwyci´˝y∏em Êwiat” (Ew. Jana 16:33). To sà obiet-
nice ZadoÊçuczynienia: w tym ˝yciu i przez ca∏à wiecznoÊç.

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 49:13–16; 53; Ew. Mateusza 26–28; Ew.
Marka 14–16; Ew. ¸ukasza 22–24; Ew. Jana 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13;
19–20; I List do Koryntian 15:20–22; List do Hebrajczyków 4:14–16; I List
Jana 1:7; 1 Nefi 10:6; 2 Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; Jakub 4:12; Mosjasz 3:1–19;
Alma 22:14; 34:5–18; 42; Helaman 5:9–12; 14:13–19; 3; Nefi 9:14–22;
27:13–22; Mormon 9:10–14; Eter 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; NiP
18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Moj˝esz 1:39

Zobacz tak˝e: Bóg Ojciec; Chrzest; Ewangelia; Królestwa chwa∏y; Mi∏oÊç
bliêniego; Obrz´dy; Plan zbawienia; Pokuta; SprawiedliwoÊç; Âmierç
duchowa; Âmierç fizyczna; Upadek; Wiara, Wybaczenie; Zbawienie;
Zmartwychwstanie; ˚ycie wieczne

Zbawienie

W czasie rozmów z innymi chrzeÊcijanami czasami
mo˝esz us∏yszeç takie pytanie: „Czy zosta∏eÊ zbawiony?”
Osoby, które je zadajà, zazwyczaj majà na myÊli akt szczerego
wyznania, czy poÊwiadczenia, ˝e przyjà∏eÊ Jezusa Chrystusa
jako twojego osobistego Pana i Zbawiciela. Zadajàc to pyta-
nie, okazujà wiar´ w poni˝sze s∏owa, spisane przez Aposto∏a
Paw∏a:

„Bo jeÊli ustami swoimi wyznasz, ˝e Jezus jest Panem, i
uwierzysz w sercu swoim, ˝e Bóg wzbudzi∏ go z martwych,
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zbawiony b´dziesz. Albowiem sercem wierzy si´ ku uspra-
wiedliwieniu, a ustami wyznaje si´ ku zbawieniu” (List do
Rzymian 10:9–10).

Odpowiadanie na pytanie „Czy zosta∏eÊ zbawiony?”

W LiÊcie do Rzymian 10:9–10 s∏owa zbawiony oraz zba-
wienie oznaczajà zwiàzek przymierza z Jezusem Chrystusem.
Poprzez ten zwiàzek przymierza mamy pewnoÊç zbawienia
od wiecznych konsekwencji grzechu, je˝eli jesteÊmy
pos∏uszni. Ka˝dy wierny Âwi´ty w Dniach Ostatnich jest zba-
wiony, jeÊli u˝yjemy tego s∏owa w tym znaczeniu. Zostali-
Êmy nawróceni na przywróconà ewangeli´. Poprzez obrz´d
chrztu weszliÊmy w zwiàzek przymierza ze Zbawicielem,
bioràc na siebie Jego imi´. Nasze przymierze chrztu odna-
wiamy, przyjmujàc sakrament.

Ró˝ne znaczenia s∏owa zbawienie

W doktrynach KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich terminy zbawiony i zbawienie majà ró˝ne
znaczenia. W zale˝noÊci od znaczenia, twoja odpowiedê na
pytanie: „Czy zosta∏eÊ zbawiony?” b´dzie brzmieç: „Tak” lub
„Tak, ale pod pewnymi warunkami”. Poni˝sze wyjaÊnienie
to zarys szeÊciu znaczeƒ s∏owa zbawienie.

Zbawienie od Êmierci fizycznej. Wszyscy ludzie w koƒcu
umrà. Jednak˝e dzi´ki ZadoÊçuczynieniu i Zmartwychwsta-
niu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstanà —
b´dàc zbawieni od Êmierci fizycznej. Pawe∏ Êwiadczy∏: „Albo-
wiem jak w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w Chrystusie
wszyscy zostanà o˝ywieni” (I List do Koryntian 15:22).

Zbawienie od grzechu. Aby byç oczyszczonym od grzechu
dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Zbawiciela, musisz wykazaç si´
wiarà w Jezusa Chrystusa, zostaç ochrzczony i otrzymaç dar
Ducha Âwi´tego (zob. Dzieje Apostolskie 2:37–38). JeÊli zosta-
∏eÊ ochrzczony i otrzyma∏eÊ Ducha Âwi´tego dzi´ki w∏aÊci-

Zbawienie

189



wemu upowa˝nieniu kap∏aƒskiemu, ju˝ warunkowo zosta∏eÊ
zbawiony od grzechu. Jednak˝e nie zosta∏eÊ ca∏kowicie zba-
wiony od grzechu do czasu, a˝ zakoƒczysz swój ˝ywot na
Ziemi, wytrwawszy wiernie do koƒca.

Zwróç uwag´, ˝e nie mo˝esz byç zbawiony w swoich grze-
chach; nie mo˝esz otrzymaç bezwarunkowego zbawienia jedy-
nie dzi´ki zwyk∏emu wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa,
wiedzàc, ˝e nieuchronnie b´dziesz pope∏nia∏ grzechy przez
reszt´ swego ˝ycia (zob. Alma 11:36–37). Dzi´ki ∏asce Bo˝ej
mo˝esz zostaç zbawiony od swoich grzechów (zob. Helaman
5:10–11). Aby otrzymaç to b∏ogos∏awieƒstwo, musisz wykazaç
si´ wiarà w Jezusa Chrystusa, staraç si´ przestrzegaç przyka-
zaƒ, wyrzec si´ grzechu i dzi´ki obrz´dowi sakramentu doko-
nywaç powtórnej pokuty i oczyszczenia.

Ponowne narodzenie. Czasami mo˝esz us∏yszeç pytanie,
czy narodzi∏eÊ si´ ponownie. W pismach Êwi´tych cz´sto
pojawia si´ zasada powtórnych narodzin. Nowy Testament
zawiera nauk´ Jezusa, wed∏ug której musimy „[narodziç si´]
na nowo”, a jeÊli nie „[narodzimy si´] z wody i z Ducha, nie
[mo˝emy] wejÊç do Królestwa Bo˝ego” (Ew. Jana 3:3, 5). Ta
nauka znajduje potwierdzenie w Ksi´dze Mormona: „I Pan
powiedzia∏ mi: Nie dziw si´, ˝e wszyscy ludzie: m´˝czyêni i
kobiety wszystkich narodów, plemion, j´zyków i ludów,
potrzebujà si´ ponownie narodziç, to jest narodziç si´ z Boga
przechodzàc z przyziemnego i upad∏ego stanu w stan prawo-
Êci, dost´pujàc odkupienia przez Boga i stajàc si´ Jego synami
i córkami. I tak zaczynajà oni nowe ˝ycie, a jeÊli tego nie uczy-
nià, w ˝aden sposób nie odziedziczà królestwa Bo˝ego”
(Mosjasz 27:25–26).

Ponowne narodziny to proces, który ma miejsce po tym,
jak zostaliÊmy ochrzczeni i otrzymaliÊmy dar Ducha Âwi´tego.
Przychodzi w wyniku naszej gotowoÊci do tego, by „przystà-
piç do przymierza z naszym Bogiem, zobowiàzujàc si´ do czy-
nienia Jego woli i do pos∏uszeƒstwa Jego przykazaniom we
wszystkim do koƒca naszego ˝ycia” (Mosjasz 5:5). Wówczas
„serca [...] [nasze] uleg∏y przemianie poprzez wiar´ w Jego
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imi´, [zrodziliÊmy] si´ wi´c z Niego” (Mosjasz 5:7). JeÊli zosta-
∏eÊ ochrzczony i otrzyma∏eÊ dar Ducha Âwi´tego — wraz z
przymierzem, by wziàç na siebie imi´ Jezusa Chrystusa —
mo˝esz powiedzieç, ˝e narodzi∏eÊ si´ ponownie. I mo˝esz
doÊwiadczaç ponownych narodzin, kiedy przyjmujesz sakra-
ment.

Zbawienie od ignorancji. Wielu ludzi ˝yje w stanie ciem-
noÊci, nie znajàc Êwiat∏a przywróconej ewangelii. Sà oni
„powstrzymywani od prawdy, tylko dlatego, ˝e nie wiedzà,
gdzie jà znaleêç” (NiP 123:12). Jako cz∏onek KoÊcio∏a Pana
jesteÊ zbawiony od tego stanu. Masz wiedz´ o Bogu Ojcu,
Jezusie Chrystusie, celu ˝ycia, planie zbawienia i twoim
wiecznym potencjale. Mo˝esz ˝yç jako uczeƒ Zbawiciela,
który oÊwiadczy∏: „Ja jestem Êwiat∏oÊcià Êwiata; kto idzie za
mnà, nie b´dzie chodzi∏ w ciemnoÊci, ale b´dzie mia∏ Êwiat-
∏oÊç ˝ywota” (Ew. Jana 8:12).

Zbawienie od drugiej Êmieci. Pisma Êwi´te czasami mówià
o zbawieniu od drugiej Êmierci. Druga Êmierç jest ostatecznà
Êmiercià duchowà — odci´ciem od prawoÊci i odmówieniem
miejsca w którymkolwiek z królestw chwa∏y (zob. Alma
12:32; NiP 88:24). Ta druga Êmierç nie nadejdzie a˝ do czasu
Sàdu Ostatecznego i b´dzie dotyczy∏a niewielu osób (zob.
NiP 76:31–37). Niemal ka˝da osoba, która kiedykolwiek ˝y∏a
na Ziemi, ma pewnoÊç, i˝ uzyska zbawienie od drugiej
Êmierci (zob. NiP 76:40–45).

˚ycie wieczne lub wyniesienie. W pisma Êwi´tych s∏owa
zbawiony i zbawienie cz´sto odnoszà si´ do ˝ycia wiecznego
czyli wyniesienia (zob. Abraham 2:11). ˚ycie wieczne to
poznanie Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz zamiesz-
kanie z Nimi na zawsze — odziedziczenie miejsca w najwy˝-
szym stopniu królestwa celestialnego (zob. Ew. Jana 17:3; NiP
131:1–4; 132:21–24). Aby otrzymaç ten dar, musimy uczyniç
wi´cej, ni˝ tylko odpokutowaç za nasze grzechy oraz zostaç
ochrzczeni i konfirmowani przez osoby posiadajàce w∏aÊciwe
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upowa˝nienie kap∏aƒskie. M´˝czyêni muszà otrzymaç
Kap∏aƒstwo Melchizedeka, a wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a
muszà zawrzeç w Êwiàtyni Êwi´te przymierza i dotrzymaç
ich, ∏àcznie z zawarciem ma∏˝eƒstwa na wiecznoÊç.

JeÊli u˝ywamy s∏owa zbawienie na okreÊlenie ˝ycia wiecz-
nego, nikt z nas nie mo˝e powiedzieç, ˝e zosta∏ zbawiony w
˝yciu Êmiertelnym. Ten wspania∏y dar mo˝na otrzymaç jedy-
nie po Sàdzie Ostatecznym.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 10:22; Ew. Marka 16:16; List do Efezjan
2:8–10; List do Jakuba 2:14–18; 2 Nefi 25:23, 26; Mosjasz 5:8–15; 3 Nefi
9:21–22; Moroni 10:32–33; Zasady Wiary 1:3

Zobacz tak˝e: Chrzest; Królestwa chwa∏y; ¸aska; Plan zbawienia; ZadoÊç-
uczynienie Jezusa Chrystusa; ˚ycie wieczne

Zbawiony (Zobacz: Zbawienie)

Zmartwychwstanie

Z powodu Upadku Adama i Ewy podlegamy Êmierci
fizycznej, która jest oddzieleniem ducha od cia∏a. Dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmar-
twychwstanà — b´dàc zbawieni od Êmierci fizycznej (zob.
I List do Koryntian 15:22). Zmartwychwstanie to ponowne
jednoczenie ducha z cia∏em w doskona∏ym, nieÊmiertelnym
stanie, nie podlegajàcym chorobom czy Êmierci (zob. Alma
11:42–45).

Zbawiciel by∏ pierwszà osobà na tej Ziemi, która zmar-
twychwsta∏a. Nowy Testament zawiera kilka opowieÊci
Êwiadczàcych o tym, ˝e powsta∏ On z grobu (zob. Ew. Mate-
usza 28:1–8; Ew. Marka 16:1–14; Ew. ¸ukasza 24:1–48; Ew.
Jana 20:1–29; I List do Koryntian 15:1–8; II List Piotra 1:16–17).

Kiedy zmartwychwsta∏y Pan ukaza∏ si´ Swoim Aposto∏om,
pomóg∏ im zrozumieç, ˝e ma pow∏ok´ z cia∏a i koÊci. Powie-
dzia∏: „Spójrzcie na r´ce moje i nogi moje, ˝e to Ja jestem.
Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma cia∏a ani koÊci,
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jak widzicie, ˝e Ja mam” (Ew. ¸ukasza 24:39). Po Swoim Zmar-
twychwstaniu ukaza∏ si´ te˝ Nefitom (zob. 3 Nefi 11:10–17).

W czasie zmartwychwstania b´dziemy „sàdzeni wed∏ug
swych czynów. [...] Zostaniemy przyprowadzeni przed Boga,
znajàc tak jak teraz znamy i wyraênie pami´tajàc wszystkie
nasze przewinienia” (Alma 11:41, 43). Od naszej wiernoÊci
b´dzie zale˝a∏a wieczna chwa∏a, jakà otrzymamy. Chocia˝
wszyscy ludzie zmartwychwstanà, jedynie ci, którzy przyszli
do Chrystusa i mieli udzia∏ w pe∏ni Jego ewangelii, odziedzi-
czà wyniesienie w królestwie celestialnym.

Zrozumienie i Êwiadectwo o zmartwychwstaniu mo˝e
daç ci nadziej´ i perspektyw´, kiedy doÊwiadczasz wyzwaƒ,
prób i triumfów w ˝yciu. Mo˝esz znaleêç pocieszenie w pew-
noÊci, ˝e Zbawiciel ˝yje i ˝e dzi´ki Jego ZadoÊçuczynieniu
„zrywa wi´zy Êmierci, ˝e grób nie zwyci´˝a, a ˝àd∏o Êmierci
poch∏ania nadzieja chwa∏y” (Alma 22:14).

Dodatkowe êród∏a: Ks. Izajasza 25:8; 26:19; Ew. Jana 5:25–29; 11:25–26;
I List do Koryntian 15; Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14;
NiP 88:15–16; 93:33–34; Moj˝esz 1:39

Zobacz tak˝e: Dusza; Królestwa chwa∏y; Plan zbawienia; Âmierç fizyczna;
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa

Znaki

Znaki to wydarzenia czy doÊwiadczenia, które okazujà
moc Bo˝à. Cz´sto sà to cuda. Oznaczajà i og∏aszajà wielkie
wydarzenia, takie jak narodziny, Êmierç i Drugie PrzyjÊcie
Zbawiciela. Przypominajà nam o przymierzach, jakie zawar∏
z nami Pan. Znaki mogà te˝ sk∏adaç Êwiadectwo o boskim
powo∏aniu lub wskazywaç na dezaprobat´ Pana.

Niektórzy ludzie twierdzà, ˝e uwierzyliby w Boga czy
Jego dzie∏o, gdyby mogli zobaczyç znak. Jednak˝e Pan powie-
dzia∏: „Lecz oto wiara nie przychodzi przez znaki, ale znaki idà
za tymi, co wierzà” (NiP 63:9). Takie znaki otrzymujà ci, którzy
sà wierni i pos∏uszni, aby wzmocniç ich wiar´.
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Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 12:38–39; Ew. Marka 13:22–27;
Ew. ¸ukasza 2:8–17; Alma 30:43–52; Helaman 14; 3 Nefi 1:13–21; 8:2–25;
Eter 12:6; NiP 63:7–12

Zobacz tak˝e: Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chrystusa; Pos∏uszeƒstwo; Wiara

Zn´canie si´

Zn´canie si´ to takie traktowanie innych lub siebie, które
prowadzi do urazów fizycznych lub psychicznych. Rani
umys∏ i ducha, a cz´sto wyrzàdza tak˝e krzywd´ cia∏u. Mo˝e
powodowaç zam´t, wàtpliwoÊci, nieufnoÊç i strach. Stanowi
pogwa∏cenie praw spo∏ecznych i znajduje si´ w ca∏kowitej
sprzecznoÊci z naukami Zbawiciela. Pan pot´pia ka˝dà form´
zn´cania si´, zarówno fizycznego, seksualnego, s∏ownego jak
i emocjonalnego. Takie zachowanie mo˝e doprowadziç do
uruchomienia procedur dyscypliny KoÊcielnej.

Rada dla osoby, która zn´ca si´ nad innymi

JeÊli twoje zachowanie w stosunku do jakiejÊ osoby nosi∏o
cechy zn´cania si´, musisz odpokutowaç za swój grzech. B∏a-
gaj Pana, by ci wybaczy∏. ProÊ o przebaczenie tych, których
skrzywdzi∏eÊ. Porozmawiaj z biskupem lub prezydentem
gminy, aby móg∏ ci pomóc w procesie pokuty oraz, jeÊli to
konieczne, pomóg∏ ci w uzyskaniu dodatkowych porad czy
innej pomocy.

JeÊli uczucie z∏oÊci podsyca twoje z∏e zachowanie, naucz
si´ panowaç nad swym gniewem. Zwróç si´ w modlitwie do
Pana i poproÊ Go o pomoc. JeÊli spojrzysz z perspektywy
wiecznoÊci, dostrze˝esz, ˝e twoja z∏oÊç prawie zawsze poja-
wia si´ w odpowiedzi na coÊ, co nie jest istotne.

JeÊli jesteÊ winien seksualnego zn´cania si´, narzuç sobie
dyscyplin´ umys∏u. Pami´taj, ˝e twoje myÊli majà pot´˝ny
wp∏yw na twoje ˝ycie, gdy˝ nie jest ˝yczliwy cz∏owiek, który
„w sercu swoim nie jest [...] ˝yczliwy” (PrzypowieÊci Salo-
mona 23:7). Trzymaj si´ z dala od pornografii i tego, co
mog∏oby pobudzaç niemoralne pragnienia seksualne. Módl
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si´ o to, by „cnota nieprzerwanie [ozdabia∏a twoje] myÊli”
(NiP 121:45).

Pomoc dla ofiar zn´cania

JeÊli jesteÊ ofiarà zn´cania, natychmiast szukaj pomocy.
Porozmawiaj ze swoim przywódcà kap∏aƒskim — zazwyczaj
ze swoim biskupem lub prezydentem gminy, ale czasami
mo˝e to byç cz∏onek prezydium palika lub dystryktu. On
mo˝e pomóc ci w decyzji, co robiç.

Bàdê pewien/pewna, ˝e nie ponosisz winy za krzyw-
dzàce zachowanie innych osób. Nie musisz czuç si´ winny/a.
JeÊli jesteÊ ofiarà gwa∏tu lub innego rodzaju seksualnego zn´-
cania si´ — bez wzgl´du na to, czy jesteÊ ofiarà osoby ci zna-
nej, nieznajomej czy nawet cz∏onka rodziny — nie jesteÊ
winny/a pope∏nienia grzechu seksualnego. Wiedz, ˝e jesteÊ
niewinny/a i ˝e Ojciec Niebieski kocha ci´.

Módl si´ o pokój, którzy przychodzi jedynie poprzez
Jezusa Chrystusa i Jego ZadoÊçuczynienie (zob. Ew. Jana 14:27;
16:33). Zbawiciel doÊwiadczy∏ wszystkich twoich cierpieƒ,
nawet tych spowodowanych przez innych i wie, w jaki sposób
ci pomóc (zob. Alma 7:11–12). Nie szukaj odwetu i skup si´ na
tym, nad czym masz kontrol´, np. na w∏asnym nastawieniu do
˝ycia. Módl si´ o si∏´, by wybaczyç tym, którzy ci´ skrzywdzili.

Nadal szukaj pomocy u przywódcy kap∏aƒskiego, aby
móg∏ przeprowadziç ci´ przez proces uzdrowienia emocjo-
nalnego. Dzi´ki b∏ogos∏awieƒstwom ewangelii mo˝esz prze-
rwaç cykl zn´cania si´ i uwolniç si´ od cierpienia, jakiego
dozna∏eÊ/aÊ.

Dodatkowe êród∏a: Ew. Mateusza 18:1–6; NiP 121:34–46

Zobacz tak˝e: Pokuta; Wybaczenie

˚ycie wieczne

Pan powiedzia∏: „Albowiem to dzie∏o moje i chwa∏a moja
— by przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏owie-
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kowi” (Moj˝esz 1:39). NieÊmiertelnoÊç to ˝ycie na zawsze
jako zmartwychwsta∏a istota. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa ka˝dy otrzyma ten dar. ˚ycie wieczne, czyli
wyniesienie, to odziedziczenie miejsca w najwy˝szym stop-
niu królestwa celestialnego, gdzie b´dziemy ˝yç w obecnoÊci
Boga i kontynuowaç swoje zwiàzki rodzinne (zob. NiP
131:1–4). Podobnie jak w przypadku nieÊmiertelnoÊci, dar ten
jest dost´pny dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Jed-
nak˝e wymaga on „[przestrzegania] praw i obrz´dów Ewan-
gelii” (Zasady Wiary 1:3).

Pozostawanie na Êcie˝ce prowadzàcej do ˝ycia wiecznego

Z chwilà chrztu i otrzymania daru Ducha Âwi´tego wkro-
czy∏eÊ na Êcie˝k´, która prowadzi do ˝ycia wiecznego. Prorok
Nefi naucza∏:

„Bramà, przez którà macie wejÊç, jest nawrócenie si´ i
chrzest w wodzie, a wtedy nast´puje odpuszczenie grzechów
przez ogieƒ Ducha Âwi´tego.

Wtedy jesteÊcie na wàskiej Êcie˝ce, która prowadzi do
˝ycia wiecznego. Oto weszliÊcie przez bram´, postàpiliÊcie
wed∏ug przykazaƒ Ojca i Syna, i otrzymaliÊcie Ducha Âwi´-
tego, który Êwiadczy o Ojcu i Synu a˝ do spe∏nienia Jego obiet-
nicy, ˝e jeÊli weszliÊcie przez bram´, otrzymacie” (2 Nefi
31:17–18).

Nefi podkreÊli∏, ˝e odkàd weszliÊmy na t´ „prostà i wàskà
Êcie˝k´”, musimy wytrwaç do koƒca.

„Gdy ju˝ dostaliÊcie si´ na t´ wàskà Êcie˝k´, pytam was:
Czy to ju˝ wszystko? Oto mówi´ wam: Nie. Albowiem
doszliÊcie dotàd tylko dzi´ki s∏owu Chrystusa poprzez nie-
zachwianà wiar´ w Niego, ufajàc w pe∏ni zas∏ugom Tego,
który ma moc zbawienia.

Potrzebujecie wi´c dà˝yç naprzód majàc nieugi´tà wiar´
w Chrystusa, pe∏nà Êwiat∏a nadziej´ i mi∏oÊç do Boga oraz do
wszystkich ludzi. JeÊli wi´c b´dziecie dà˝yç naprzód, napa-
wajàc si´ s∏owem Chrystusa i wytrwacie do koƒca, tak mówi
Ojciec: B´dziecie mieli ˝ycie wieczne” (2 Nefi 31:19–20).
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Teraz, po chrzcie i konfirmacji, wi´ksza cz´Êç twojego
post´pu ku ˝yciu wiecznemu zale˝y od otrzymania innych
obrz´dów zbawienia: w przypadku m´˝czyzn — wyÊwi´cenia
do Kap∏aƒstwa Melchizedeka, w przypadku m´˝czyzn i
kobiet — obdarowania Êwiàtynnego i zapiecz´towania ma∏-
˝eƒstwa. Kiedy otrzymasz te obrz´dy i dotrzymasz towarzy-
szàcych im przymierzy, przygotujesz si´ do odziedziczenia
najwy˝szego stopnia chwa∏y celestialnej.

W zasi´gu twoich ràk

Kiedy zastanawiasz si´ nad swoim post´pem na tej „pro-
stej i wàskiej Êcie˝ce”, bàdê pewien, ˝e ˝ycie wieczne jest w
zasi´gu twoich ràk. Pan chce, abyÊ powróci∏ do Niego, a On
nigdy nie b´dzie wymaga∏ od ciebie niczego, czego nie móg∏-
byÊ osiàgnàç. Wszystkie Jego przykazania zosta∏y wprowa-
dzone po to, by przyczyniç si´ do twego szcz´Êcia. Kiedy
wykazujesz si´ wiarà i s∏u˝ysz Mu ca∏à swà mocà, daje ci si∏´
i pomaga ci uczyniç to, co ci nakazuje (zob. 1 Nefi 3:7). Pami´-
taj, ˝e kiedy dasz z siebie wszystko i odpokutujesz za swe
grzechy, ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa zrekompensuje
twà s∏aboÊç i odp∏aci za doznane w ˝yciu niesprawiedliwoÊci,
cierpienia i ból: „Wiemy, ˝e dzi´ki Jego ∏asce zostaniemy zba-
wieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy”
(2 Nefi 25:23).

Dodatkowe êród∏a: Ew. Jana 3:16; 17:3; 2 Nefi 9:39; Moroni 7:41; NiP
14:7; 50:5

Zobacz tak˝e: Królestwa chwa∏y; ¸aska; ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa
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