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CZYM JEST EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA?
Ewangelia Jezusa Chrystusa to plan, jaki Ojciec Niebieski
przygotowa∏ dla szcz´Êcia i zbawienia* Swoich dzieci. Plan
ten zwany jest ewangelià Jezusa Chrystusa, poniewa˝
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa jest istotà tego planu.
Zgodnie z Jego planem, nasz Ojciec Niebieski zes∏a∏ na Êwiat
Swego Syna — Jezusa Chrystusa — aby pokazaç nam, w jaki
sposób wieÊç majàce sens i szcz´Êliwe ˝ycie oraz doÊwiadczyç
wiecznej radoÊci po tym ˝yciu. Dzi´ki ∏asce i mi∏osierdziu Jezusa
Chrystusa mo˝esz staç si´ wolny od
grzechu i cieszyç si´ czystym sumie-
niem. Mo˝esz staç si´ godny przebywa-
nia, po tym ˝yciu, w obecnoÊci Ojca
Niebieskiego.

Aby uzyskaç ten spokój i si∏´, musisz
poznaç zasady i obrz´dy ewangelii i
post´powaç wed∏ug nich. Zasada jest
prawdà, którà mo˝na stosowaç w ˝yciu;
obrz´d jest Êwi´tym, formalnym aktem,
dokonywanym dzi´ki upowa˝nieniu
kap∏aƒskiemu i cz´sto jest Êrodkiem
do zawarcia przymierza z naszym
Ojcem Niebieskim. Pierwszymi zasa-
dami ewangelii sà: wiara w Jezusa Chrystusa i odpokutowanie.
Pierwszymi obrz´dami ewangelii sà: chrzest i otrzymanie
Ducha Âwi´tego.

Kiedy poznasz pierwsze zasady i obrz´dy ewangelii i postàpisz
wedle nich, b´dziesz chcia∏ naÊladowaç przyk∏ad Chrystusa
przez reszt´ swego ˝ycia. Ta ciàg∏a wiernoÊç zasadom zwana
jest „wytrwaniem do koƒca”.

3
Nauki i ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa istotà Jego ewangelii.

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Mo˝esz ˝yç 

zgodnie z ewangelià 

Jezusa Chrystusa poprzez:

• Rozwijanie wiary w

Jezusa Chrystusa.

• Odpokutowanie.

• Przyj´cie chrztu i

otrzymanie Ducha

Âwi´tego.

• Wytrwanie do koƒca.
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WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA
Wiara to silne przekonanie, które motywuje cz∏owieka do dzia∏a-
nia. Wiara, która prowadzi do wybaczenia grzechów, skupia si´
na Jezusie Chrystusie, którego ZadoÊçuczynienie umo˝liwia zaist-
nienie wybaczenia. Wiara w Jezusa Chrystusa jest czymÊ wi´cej
ni˝ biernym przekonaniem, co do Jego osoby. Oznacza przekona-
nie, ˝e jest On Synem Bo˝ym i ˝e cierpia∏ za twoje grzechy, nie-

szcz´Êcia i choroby. Oznacza dzia∏anie
w oparciu o to przekonanie. Wiara w
Jezusa Chrystusa prowadzi ci´ do umi-
∏owania Go, pok∏adania w Nim ufnoÊci
i przestrzegania Jego przykazaƒ.

ODPOKUTOWANIE
Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi
to tego, ˝e b´dziesz chcia∏ zmieniç
swoje ˝ycie na lepsze. W czasie studio-
wania ewangelii dostrze˝esz, ˝e jesteÊ
grzeszny, czyli ˝e dzia∏a∏eÊ przeciw woli

i naukom Boga. Dzi´ki odpokutowaniu zmienisz te myÊli, prag-
nienia, nawyki i dzia∏ania, które nie sà w zgodzie z naukami
Boga. Obiecuje On, ˝e kiedy odpokutujesz, wybaczy ci grzechy.
Kiedy dokonujesz aktu odpokutowania:

Uznajesz, ˝e zgrzeszy∏eÊ i odczuwasz szczery ˝al za to, co uczyni∏eÊ.

Przestajesz robiç to, co jest z∏e i starasz si´ nigdy wi´cej tego
nie powtarzaç.

Wyznajesz Panu swe grzechy i prosisz o wybaczenie. Czyniàc
tak, pozbywasz si´ ci´˝kiego brzemienia. JeÊli zgrzeszy∏eÊ prze-
ciwko innej osobie, o wybaczenie prosisz tak˝e jà.

4
Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest pierwszà zasadà ewangelii.

„Zaufaj Panu z ca∏ego

swojego serca i nie polegaj

na w∏asnym rozumie!

Pami´taj o nim na 

wszystkich swoich drogach, 

a On prostowaç b´dzie

twoje Êcie˝ki!”

Przyp. Salomona 3:5–6
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Dokonujesz rekompensaty. Robisz wszystko, co w twojej mocy,
by rozwiàzaç problemy, jakie mog∏y spowodowaç twoje dzia∏ania.

Przestrzegasz przykazaƒ. Przestrzeganie przykazaƒ Boga wnosi
do twego ˝ycia moc ewangelii. Ewangelia da ci si∏´ do porzuce-
nia grzechów. Przestrzeganie przykazaƒ obejmuje s∏u˝enie, wy-
baczanie innym i uczestniczenie w spotkaniach koÊcielnych.

Uznajesz moc Zbawiciela.
Najwa˝niejszà cz´Êcià pokuty jest
zdanie sobie sprawy z tego, ˝e wyba-
czenie jest mo˝liwe dzi´ki Jezusowi
Chrystusowi. Czasami mo˝esz mieç
wra˝enie, ˝e Bóg nie wybaczy powa˝-
nych grzechów. Jednak˝e Zbawiciel
cierpia∏ za nasze grzechy, abyÊmy mogli
pozostawiç je za sobà — nawet te po-
wa˝ne. Wynikiem prawdziwej pokuty
jest wybaczenie, spokój, pocieszenie i
radoÊç.

Odpokutowanie nie zawsze oznacza
dokonania wielkiej przemiany. Cz´sto
wymaga po prostu wi´kszego zaanga˝o-
wania si´ w ˝ycie w zgodzie z wolà
Boga. Prawdziwa pokuta nie zawsze
jest szybkim procesem. Bàdê cierpliwy,
kiedy starasz si´ czyniç to, co jest w∏a-
Êciwe, i kiedy naprawiasz pope∏nione
b∏´dy. Kiedy odpokutujesz, doÊwiadczysz przemiany serca. Nie
b´dziesz ju˝ pragnà∏ grzeszyç. Dowiesz si´, ˝e jesteÊ dzieckiem
Bo˝ym i ˝e nie musisz, wcià˝ od nowa, pope∏niaç tych samych
b∏´dów. Zwi´kszy si´ i pog∏´bi twoje pragnienie post´powania
wedle woli Boga.

7
Jezus daje pokój wszystkim, którzy odpokutujà.

Wszyscy pope∏niamy

b∏´dy. Czasami wyrzà-

dzamy szkod´ sobie i

powa˝nie ranimy innych, 

w taki sposób, ˝e sami nie

mo˝emy tego odwróciç.

Niszczymy coÊ, czego sami

nie mo˝emy naprawiç.

Wówczas czujemy si´

winni, jesteÊmy ukorzeni

i cierpimy — a sami nie

mo˝emy si´ z tego wyle-

czyç. Uzdrawiajàca moc

ZadoÊçuczynienia mo˝e

byç lekarstwem na to,

czego sami nie

potrafimy naprawiç.

01134_166_TheGospel.qxd  03-08-2011  10:36  Page 7



CHRZEST I DUCH ÂWI¢TY
Wiara w Jezusa Chrystusa i pokuta przygotujà ci´ do obrz´du
chrztu i przyj´cia Ducha Âwi´tego. Jezus Chrystus naucza∏,
˝e ka˝dy musi zostaç ochrzczony wodà i Duchem (Duchem
Âwi´tym) na odpuszczenie — czyli przebaczenie — grzechów.
Poprzez chrzest dokonany przez tego, który posiada upowa˝nie-
nie kap∏aƒskie i dzi´ki przyj´ciu Ducha Âwi´tego, doÊwiadczysz
ponownych duchowych narodzin.

Dlaczego potrzebuj´ chrztu?
Jezus Chrystus ustanowi∏ przyk∏ad, kiedy sam zosta∏ ochrzczony,
by „wype∏niç wszelkà sprawiedliwoÊç” (Ew. Mateusza 3:15).
Kiedy zostaniesz ochrzczony, odpuszczone ci b´dà twoje grzechy
(zob. Dzieje Apostolskie 2:38). Zawierasz przymierze z Bogiem,
czyli sk∏adasz Mu obietnic´: ty obiecujesz, ˝e przyjmiesz Jezusa
Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ˝e b´dziesz Go naÊladowa∏

i przestrzega∏ Jego przykazaƒ. JeÊli
wykonasz swojà cz´Êç, nasz Ojciec
Niebieski obiecuje, ˝e wybaczy twoje
grzechy. Kiedy zostajesz ochrzczony na
mocy w∏aÊciwego upowa˝nienia, twoje
grzechy zostajà zmyte.

Chrzest to zanurzenie w wodzie na
krótkà chwil´. W taki sposób zosta∏
ochrzczony Jezus Chrystus. Chrzest
przez zanurzenie jest Êwi´tym symbo-

lem Êmierci, pochówku i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa;
symbolizuje koniec twego starego ˝ycia i poczàtek nowego ˝ycia,
które podejmujesz jako naÊladowca Jezusa Chrystusa.

Dlaczego potrzebuj´ otrzymaç Ducha Âwi´tego?
Podczas gdy chrzest zmywa twe grzechy, Duch Âwi´ty uÊwi´ca,
czyli oczyszcza ci´. JeÊli pozostaniesz wierny swoim przymierzom
chrztu, zawsze b´dziesz móg∏ mieç z sobà Ducha Âwi´tego.

8

„Odpowiedzia∏ Jezus:

Zaprawd´, zaprawd´,

powiadam ci, jeÊli si´ kto

nie narodzi z wody i z

Ducha, nie mo˝e wejÊç

do Królestwa Bo˝ego”.

Ew. Jana 3:5

Jezus Chrystus zosta∏ ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
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Wszyscy dobrzy ludzie mogà odczuç wp∏yw Ducha Âwi´tego, ale
tylko ci, którzy sà ochrzczeni i którzy otrzymali Ducha Âwi´tego,
majà prawo do Jego sta∏ego towarzystwa przez ca∏e ˝ycie.

Duch Âwi´ty pomaga ci rozpoznaç i zrozumieç prawd´. Zapewnia
si∏´ duchowà i natchnienie. Pociesza w trudnych czasach i kieruje
tobà w podejmowaniu decyzji. Mo˝esz poczuç mi∏oÊç Boga i Jego
wp∏yw na twoje codzienne ˝ycie, dzi´ki Duchowi Âwi´temu.

Twa umiej´tnoÊç radowania si´ tym
boskim darem zale˝y od pos∏uszeƒstwa
Bo˝ym przykazaniom. Duch Âwi´ty nie
mo˝e pozostawaç z tymi, którzy nie ˝yjà
zgodnie z naukami Boga. Takie osoby
tracà przywilej Jego przewodnictwa i
natchnienia. Zawsze staraj si´ byç
godny towarzystwa i wskazówek Ducha
Âwi´tego.

Po chrzcie otrzymasz Ducha Âwi´tego.
Podczas obrz´du zwanego konfirmacjà
jeden lub kilku posiadaczy kap∏aƒstwa

k∏adzie swe r´ce na twojej g∏owie. Konfirmujà ci´ na cz∏onka
KoÊcio∏a i b∏ogos∏awià ci´, byÊ przyjà∏ Ducha Âwi´tego. Obrz´d
ten zazwyczaj ma miejsce podczas nabo˝eƒstwa w koÊciele, nie-
d∏ugo po chrzcie. Ochrzczony i konfirmowany stajesz si´ cz∏on-
kiem KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

10
Ducha Âwi´tego nadaje si´ poprzez na∏o˝enie ràk.

Duch Âwi´ty mo˝e ci´ na-

uczaç i wskazywaç drog´.

„Pocieszyciel, Duch Âwi´ty,

którego Ojciec poÊle w

imieniu moim, nauczy was

wszystkiego i przypomni

wam wszystko, co wam

powiedzia∏em”.

Ew. Jana 14:26

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.
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Sakrament
Po swoim chrzcie, co tydzieƒ odnawiasz
przymierza chrztu poprzez przyj´cie
sakramentu. Podczas nabo˝eƒstwa sa-
kramentalnego b∏ogos∏awi si´ chleb i
wod´, po czym rozdaje zgromadzonym
na pamiàtk´ ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa. Chleb symbolizuje Jego
cia∏o, a woda — Jego krew. Kiedy odnawiasz przymierza chrztu,
obiecane ci jest, ˝e zawsze b´dziesz mieç z sobà Ducha Âwi´tego.

13
Sakrament pomaga nam pami´taç o Jezusie Chrystusie.

*Definicje s∏ów wydrukowanych na czerwono podane sà na stronie 18 i 19.

Sakrament pomaga ci,

byÊ z wdzi´cznoÊcià

pami´ta∏ o ˝yciu, 

s∏u˝bie i ZadoÊçuczynieniu

Syna Bo˝ego.
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WYTRWAå DO KO¡CA
Stajesz si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa, pokut´
oraz obrz´dy chrztu i konfirmacji. Kiedy ju˝ zostaniesz cz∏on-
kiem KoÊcio∏a, b´dziesz nadal wzrasta∏ w zrozumieniu doktryn.
B´dziesz nadal wykazywa∏ si´ wiarà w Jezusa Chrystusa, b´dziesz
dokonywa∏ pokuty, odnawia∏ przymierza chrztu poprzez spo˝y-
wanie sakramentu i b´dziesz kierowa∏ si´ tym, co mówi Duch
Âwi´ty. Te pierwsze zasady i obrz´dy ewangelii sà wzorem post´-
powania przez ca∏e ˝ycie. To trwajàce ca∏e ˝ycie zobowiàzanie
zwane jest cz´sto „wytrwaniem do koƒca”.

Wytrwanie do koƒca nadaje ˝yciu kierunek, pokój i szcz´Êcie.
Odczujesz radoÊç, kiedy b´dziesz stara∏ si´ staç si´ podobny do
Jezusa Chrystusa, s∏u˝àc i pomagajàc tym, którzy sà wokó∏ cie-
bie. Lepiej zrozumiesz swe relacje z Ojcem w Niebie i odczujesz
doskona∏à mi∏oÊç, jakà ci´ darzy. Zaznasz nadziei i poczucia celu
w tym, cz´sto nieszcz´Êliwym i pe∏nym problemów, Êwiecie.

14
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Ewangelia Jezusa Chrystusa 

jest sposobem na ˝ycie.

„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, 

napawajàc si´ s∏owem Chrystusa

i wytrwacie do koƒca, 

tak mówi Ojciec: 

B´dziecie mieli ˝ycie wieczne”.

3 Nefi 31:20
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SKÑD MOG¢ WIEDZIEå?
Ewangelia Jezusa Chrystusa zosta∏a
przywrócona poprzez objawienie, jakie
Bóg da∏ Prorokowi Józefowi Smithowi
i innym prorokom.

Mo˝esz dowiedzieç si´, sam dla siebie,
˝e to wszystko jest prawdà, pytajàc
o to w modlitwie swojego Ojca
Niebieskiego. On odpowie ci poprzez
Ducha Âwi´tego, który zwany jest
tak˝e Duchem Bo˝ym. Duch Âwi´ty
sk∏ada Êwiadectwo, czyli Êwiadczy o
Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie.
Duch Âwi´ty potwierdza prawd´ po-
przez uczucie, myÊli i wra˝enia.
Uczucia, które pochodzà od Ducha
Âwi´tego, sà silne, ale zazwyczaj sà te˝
delikatne i ciche. Jak naucza nas Biblia: „Owocem zaÊ Ducha sà:
mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç, uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç,
∏agodnoÊç [i] wstrzemi´êliwoÊç” (List do Galacjan 5:22–23).

Te uczucia sà potwierdzeniem ze strony Ducha Âwi´tego, ˝e to
przes∏anie jest prawdziwe. B´dziesz musia∏ wówczas zdecydowaç,
czy b´dziesz ˝yç w harmonii z ewangelià Jezusa Chrystusa, przy-
wróconà za poÊrednictwem Józefa Smitha.

17

W jaki sposób 

mam si´ modliç?

• Zwróç si´ do swojego

Ojca Niebieskiego.

• Wyraê uczucia swego

serca (wdzi´cznoÊç,

pytania, proÊby o po-

twierdzenie, ˝e Ksi´ga

Mormona i nauki mi-

sjonarzy sà prawdziwe).

• Zakoƒcz („W imi´

Jezusa Chrystusa,

amen”).

Dzi´ki szczerej modlitwie mo˝esz poznaç prawd´.
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WYJAÂNIENIE ZNACZENIA TERMINÓW
Chrzest — konieczny krok na drodze uzyskania wybaczenia
grzechów. Poprzez chrzest i konfirmacj´, dokonane dzi´ki upo-
wa˝nieniu kap∏aƒskiemu, stajemy si´ cz∏onkami KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Chrzest odbywa si´
przez zanurzenie, co oznacza, ˝e osoba chrzczona przez krótkà
chwil´ przebywa pod wodà. Chrzest pokazuje naszà ch´ç naÊla-
dowania przyk∏adu Chrystusa i zawarcia przymierzy z Bogiem.

Konfirmacja — sposób, w jaki dana osoba otrzymuje Ducha
Âwi´tego. W trakcie tego obrz´du, który zazwyczaj ma miejsce
podczas spotkania sakramentalnego wkrótce po chrzcie, osoba
jest konfirmowana, czyli staje si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

¸aska — boska pomoc i si∏a dana dzi´ki mi∏osierdziu i mi∏oÊci
Jezusa Chrystusa. Dzi´ki Jego ∏asce, która sta∏a si´ mo˝liwa po-
przez Jego ZadoÊçuczynienie, ca∏a ludzkoÊç dostàpi zmartwych-
wstania. Dzi´ki Jego ∏asce ci, którzy stale dokonujà pokuty i
˝yjà w zgodzie z Jego ewangelià, odczujà ciàg∏à bliskoÊç ich Ojca
Niebieskiego w swoim ˝yciu i b´dà ˝yç w Jego obecnoÊci w
˝yciu nast´pnym.

Obrz´d — Êwi´ty, formalny akt, dokonany dzi´ki upowa˝nieniu
kap∏aƒskiemu. Jest to np. chrzest, nadanie Ducha Âwi´tego i
sakrament. Obrz´dy sà cz´sto sposobem zawarcia przymierzy
z Bogiem.

18
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Przymierze — umowa pomi´dzy Bogiem a Jego dzieçmi. Bóg
ustala warunki przymierza, a my zgadzamy si´ byç Mu pos∏uszni.
Bóg obiecuje pewne b∏ogos∏awieƒstwa, w zamian za nasze pos∏u-
szeƒstwo.

Sakrament — obrz´d, który przypomina cz∏onkom KoÊcio∏a o
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmujemy sakra-
ment, odnawiamy przymierze, jakie zawarliÊmy podczas chrztu.
B∏ogos∏awi si´ chleb i wod´, po czym rozdaje si´ zgromadzonym.
Chleb symbolizuje cia∏o Jezusa Chrystusa, a woda — Jego krew.
Obrz´du tego dokonuje si´ co tydzieƒ podczas nabo˝eƒstwa
zwanego spotkaniem sakramentalnym.

ZadoÊçuczynienie — wydarzenie, które umo˝liwia nam pojedna-
nie si´ z Bogiem. ZadoÊçuczyniç to odcierpieç kar´ za grzech;
tym samym grzesznicy poprzez pokut´ pozbywajà si´ skutków
grzechu. Tylko Jezus Chrystus móg∏ w doskona∏y sposób zadoÊç-
uczyniç za ca∏à ludzkoÊç. Jego ZadoÊçuczynienie zawiera w
sobie cierpienie za nasze grzechy, przelanie krwi oraz Êmierç i
Zmartwychwstanie. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu zmartwychwstanie
ka˝dy, kto ˝y∏. ZadoÊçuczynienie wskazuje nam równie˝ sposób
uzyskania wybaczenia grzechów i ˝ycia na zawsze z Bogiem.

Zbawienie —  uwolnienie si´ od grzechu i Êmierci. Zbawienie
sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa.
Dzi´ki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa ka˝dy b´dzie móg∏
przezwyci´˝yç skutki Êmierci. Mo˝emy te˝ byç zbawieni od skut-
ków naszych grzechów poprzez wiar´ w Jezusa Chrystusa. Wiar´
t´ okazuje si´, ˝yjàc w duchu pokuty, w pos∏uszeƒstwie prawom
i obrz´dom ewangelii oraz s∏u˝àc Chrystusowi.

19
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DODATKOWE ZAGADNIENIA WARTE
PRZESTUDIOWANIA
Poni˝sze pytania i fragmenty z pism Êwi´tych pomogà ci wi´cej do-
wiedzieç si´ o zasadach omówionych w tej broszurce i zastanowiç
si´ nad nimi. Lista ta nie jest pe∏na; przypisy i odsy∏acze w pismach
Êwi´tych odeÊlà ci´ do dodatkowych fragmentów i materia∏ów.

Czym jest ewangelia Jezusa Chrystusa?
3 Nefi 27:13–22 (Ksi´ga Mormona, strony 400–401)

Co to znaczy mieç wiar´?
W jaki sposób wiara mo˝e ci´ wzmocniç?
List do Hebrajczyków 11:1, 6 (Biblia, Nowy Testament)
Alma 32:21, 26–28 (Ksi´ga Mormona, strona 253)
Eter 12:6 (Ksi´ga Mormona, strona 445)

Co to znaczy odpokutowaç?
Dlaczego ka˝dy powinien odpokutowaç?
Ew. ¸ukasza 15:3–10 (Biblia, Nowy Testament)
Dzieje Apostolskie 3:19 (Biblia, Nowy Testament)
Alma 12:33–34 (Ksi´ga Mormona, strony 207–208)
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Dlaczego ka˝dy potrzebuje chrztu?
Dzieje Apostolskie 2:38 (Biblia, Nowy Testament)
2 Nefi 31–32 (Ksi´ga Mormona, strony 95–97)

Kim jest Duch Âwi´ty?
W jaki sposób Duch Âwi´ty mo˝e b∏ogos∏awiç twoje ˝ycie?
2 Nefi 32:5 (Ksi´ga Mormona, strona 97)
3 Nefi 27:20 (Ksi´ga Mormona, strona 401)

Jaki jest cel sakramentu?
3 Nefi 18:1–12 (Ksi´ga Mormona, strona 386)
Moroni 4–5 (Ksi´ga Mormona, strony 454–455)

Co oznacza wytrwaç do koƒca?
2 Nefi 31:15–20 (Ksi´ga Mormona, strona 96)
3 Nefi 15:9 (Ksi´ga Mormona, strona 382)
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ODDAWAJ CZEÂå BOGU RAZEM Z NAMI

PRZYJDè I ZOBACZ, W JAKI SPOSÓB PRZYWRÓCONA
EWANGELIA MO˚E POB¸OGOS¸AWIå TWOJE ˚YCIE

Spotkanie sakramentalne jest g∏ównym nabo˝eƒstwem, podczas
którego oddajemy czeÊç Bogu. Zazwyczaj trwa nieco ponad godzin´
i sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:

Hymny: Âpiewane przez zgromadzonych. (Na sali znajdujà si´
Êpiewniki).

Modlitwy: Ofiarowane przez cz∏onków KoÊcio∏a.

Sakrament: B∏ogos∏awi si´ chleb i wod´, po czym rozdaje zgromadzo-
nym na pamiàtk´ ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Mówcy: Zazwyczaj wczeÊniej wyznacza si´ jednego lub dwóch cz∏on-
ków zgromadzenia, aby przemawiali na tematy ewangelii.

Ubiór: M´˝czyêni i ch∏opcy zazwyczaj noszà garnitury lub porzàdne
spodnie oraz bia∏e koszule i krawaty. Kobiety i dziewcz´ta ubrane
sà w sukienki lub spódnice.

Podczas nabo˝eƒstwa nie zbiera si´ datków.

�
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Zapraszamy ci´ na dodatkowe spotkania, zgodne z twoimi zaintere-
sowaniami i wiekiem. KolejnoÊç i dost´pnoÊç tych spotkaƒ mo˝e
si´ ró˝niç.

Szko∏a Niedzielna: Lekcje poÊwi´cone studiowaniu pism Êwi´tych
i doktryn ewangelii.

Spotkania kap∏aƒskie: Lekcje dla m´˝czyzn i ch∏opców powy˝ej 12
roku ˝ycia.

Stowarzyszenie Pomocy: Lekcje dla kobiet powy˝ej 18 roku ˝ycia.

M∏ode Kobiety: Lekcje dla dziewczàt w wieku od 12 do 18 lat.

Organizacja Podstawowa: Seria zaj´ç i lekcji dla dzieci w wieku od 3
do 11 lat. W wielu miejscach istnieje te˝ ˝∏obek dla dzieci w wieku
od 18 miesiàca do 3 lat.

Godzina rozpocz´cia spotkania sakramentalnego:

Adres kaplicy:

01134_166_TheGospel.qxd  03-08-2011  10:36  Page 23



Ilustracje
Przednia ok∏adka: Fragment obrazu ˚ywa woda — Simon Dewey. © Simon Dewey. Nie kopiowaç
Strona 2: Fragment obrazu Kazanie na Górze — Carl Heinrich Bloch. Wykorzystane za pozwoleniem Narodowego Muzeum

Historycznego w Frederiksborgu w Hillerød, w Danii
Strona 5: Wzbudzenie z martwych córki Jaira — Greg K. Olsen. © Greg K. Olsen
Strona 6: Dobry Uzdrowiciel — Greg K. Olsen. © Conceptions Unlimited Investments, Inc. Nie kopiowaç
Strona 9: Jan Chrzciciel chrzczàcy Jezusa — Greg K. Olsen. © Greg K. Olsen. Nie kopiowaç
Strony 11, 12, 16, 22, 23 — Marina Lukach

© 2005 Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie prawa zastrze˝one. Printed in the USA. Zatwierdzenie wersji angielskiej: 11/05.
Zatwierdzenie do t∏umaczenia: 11/05. T∏umaczenie z The Gospel of Jesus Christ. Polish

4 02011 34166 8

POLISH

01134 166

Co powinienem zrobiç?
• Przeczytaç Ksi´g´ Mormona.

Proponowane fragmenty do

przeczytania:

• Pomodliç si´, by wiedzieç, ˝e Jezus Chrystus jest twoim

Zbawicielem.

• Odpokutowaç i modliç si´ o wybaczenie swoich grzechów.

Staraç si´ ˝yç zgodnie z przykazaniami Bo˝ymi.

• Chodziç do koÊcio∏a.

• Przygotowaç si´ do przyj´cia chrztu dnia

• Odwiedziç stron´ www.mormon.org/pol, aby dowiedzieç si´ wi´cej

o przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Nadal spotykaç si´ z misjonarzami, aby dowiedzieç si´ wi´cej o

prawdach, jakie Bóg przywróci∏ poprzez wspó∏czesnych proroków.

Nast´pnie spotkanie:

Nazwiska misjonarzy i numer telefonu:

www.mormon.org/pol
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