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Instrukcje dla nauczycieli
Zadaniem seminarium i instytutu religii jest: „[Nauczanie] uczniów doktryn i zasad
ewangelii tak, jak są przedstawione w pismach świętych oraz słowach proroków”
(Nauczanie i uczenie się ewangelii: Podręcznik dla nauczycieli i przywódców seminarium i
instytutu religii [2012], str. X). Na zajęciach seminarium cel ten osiągamy głównie
poprzez sekwencyjne studiowanie pism świętych, trzymając się naturalnego
porządku ksiąg i wersetów danego tomu pism świętych od początku do końca.
Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów podkreślił: „To jest
najważniejszy i najbardziej podstawowy sposób uzyskania żywej wody” („Zbiornik
żywej wody” [przemówienie wygłoszone podczas uroczystego spotkania KSE dla
młodych dorosłych, 4 lutego 2007], str. 3; strona internetowa: lds.org/broadcasts).

Inny sposób udzielania uczniom pomocy w zrozumieniu, wierze i życiu zgodnym z
doktryną Jezusa Chrystusa wiąże się z Doktrynami do opanowania. Program
Doktryn do opanowania jest oparty i zastępuje wcześniejsze programy seminarium
i instytutu religii, takie jak fragmenty do opanowania i studiowanie podstawowych
doktryn. Doktryny do opanowania mają na celu pomóc uczniom w:

1. Nauce i zastosowaniu boskich zasad dotyczących zdobywania
duchowej wiedzy.

2. Opanowaniu doktryn ewangelii Jezusa Chrystusa i fragmentów z pism
świętych, w których nauczane są doktryny. Skupimy się głównie na doktrynach
dotyczących następujących dziewięciu tematów:

• Boska Trójca

• Plan zbawienia

• Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

• Przywrócenie

• Prorocy i objawienie

• Kapłaństwo i klucze kapłaństwa

• Obrzędy i przymierza

• Małżeństwo i rodzina

• Przykazania

Program seminarium i instytutu religii przygotował materiały instruktażowe, które
mają pomóc nauczycielom i uczniom w osiągnięciu tych zamierzeń. Składają się na
nie publikacje: Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i Doktryny do
opanowania. Materiały dla nauczyciela. (Uwaga: „Doktryny do opanowania.
Materiały dla nauczyciela” będą dostępne dla wszystkich czterech kursów
seminarium).

Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument
Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument przeznaczony jest dla uczniów.
Składa się: (1) z wprowadzenia, które wyjaśnia, na czym polega program Doktryn
do opanowania i jak może im pomóc, (2) ze wskazówek, które przedstawiają
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zasady zdobywania duchowej wiedzy oraz (3) części, w której omówione są podane
powyżej tematy doktrynalne. Pod każdym tematem doktrynalnym znajdują się
oświadczenia na temat doktryny, które w istotny sposób nawiązują do życia
uczniów i są ważne dla zrozumienia, wiary i ich zastosowania przez uczniów.

Niektórym doktrynom i zasadom znajdującym się w rozdziałach „Zdobywanie
duchowej wiedzy” i „Tematy doktrynalne” w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument towarzyszą doktrynalne fragmenty do opanowania. Każdy
kurs (Stary Testament, Nowy Testament, Księga Mormona oraz Nauki i Przymierza
i Historia Kościoła) zawiera 25 doktrynalnych fragmentów do opanowania, co w
sumie daje 100 fragmentów. Lista tych fragmentów znajduje się z tyłu publikacji
Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Pomaganie uczniom w
zapamiętaniu i znalezieniu tych fragmentów oraz w zrozumieniu, w jaki sposób
nauczają one doktryny Zbawiciela, stanowi ważną część twojej pracy jako
nauczyciela.

Każdemu ze 100 doktrynalnych fragmentów do opanowania towarzyszy jedno
oświadczenie na temat doktryny w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy
dokument. Na przykład: fragment Józef Smith — Historia 1:15–20 jest podany w
związku z 4. tematem doktrynalnym pt.: „Przywrócenie” na dowód prawdy, że Bóg
Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, ukazali się Józefowi Smithowi w
odpowiedzi na jego modlitwę i powołali go na Proroka Przywrócenia.
Aczkolwiek tego doktrynalnego fragmentu do opanowania można użyć również w
związku z prawdą opisaną w 1. temacie doktrynalnym zatytułowanym „Boska
Trójca”, który podaje, że Boską Trójcę stanowią trzy odrębne i oddzielne
Osoby: Bóg, Wieczny Ojciec; Jego Syn, Jezus Chrystus oraz Duch Święty.
Dlatego ten doktrynalny fragment do opanowania jest wypisany jako dodatkowy
odnośnik związany z tym tematem.

Zwracanie uwagi na to, gdzie cytowany jest każdy z doktrynalnych fragmentów do
opanowania, pozwala zorientować się, w którym doświadczeniu związanym z
uczeniem się dany fragment będzie omawiany w materiałach dla nauczyciela na
kursie w bieżącym roku szkolnym. Użyty w poprzednim przykładzie fragment Józef
Smith — Historia 1:15–20 zostanie omówiony w doświadczeniu związanym z
uczeniem się, które dotyczy „Przywrócenia” w publikacji Doktryny do opanowania
— Nauki i Przymierza i Historia Kościoła. Materiały dla nauczyciela.

Nie wszystkie tematy doktrynalne będą omawiane w tak samo szczegółowym
stopniu każdego roku. Choć wszystkie tematy doktrynalne zostaną poruszone co
roku, jedynie konkretne oświadczenia na temat doktryny, którym towarzyszą
doktrynalne fragmenty do opanowania związane z kursem nauczanym w danym
roku, zostaną w tymże roku podkreślone w lekcjach dotyczących Doktryn do
opanowania.

Doktryny do opanowania. Materiały dla nauczyciela
Program nauczania Doktryn do opanowania składa się z 10 doświadczeń
związanych z uczeniem się, które należy przeprowadzić w trakcie roku szkolnego.
Materiały dla nauczyciela do każdego doświadczenia związanego z uczeniem się
będą najczęściej musiały zostać przekazane podczas kilku zajęć.
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Pierwsze doświadczenie związane z uczeniem się skupia się na pomocy uczniom w
nauce i zastosowaniu zasad dotyczących zdobywania duchowej wiedzy. Materiał
ten powinien zostać przedstawiony w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku
szkolnego. Pomoże on uczniom uchwycić ideę związaną z doktrynami do
opanowania. Ponadto, zasady nauczane podczas tego doświadczenia związanego z
uczeniem się zapewniają podstawę, na której będzie można się oprzeć i do której
będzie można powracać podczas kolejnych dziewięciu doświadczeń, które będą
omawiane w ciągu reszty roku.

Kolejne doświadczenia związane z uczeniem się oparte są o jeden z dziewięciu
podanych wcześniej tematów doktrynalnych. Przygotowano je w taki sposób, aby
pomogły uczniom głębiej zrozumieć doktrynę Zbawiciela i chętniej stosować ją w
życiu. Każde z tych doświadczeń związanych z uczeniem się składa się z trzech
głównych części zatytułowanych: „Zrozumienie doktryny”, „Ćwiczenia” i
„Omówienie doktryn do opanowania”.

Zrozumienie doktryny. Ta część każdego doświadczenia związanego z uczeniem
się zawiera serię ćwiczeń lub segmentów, których można nauczać podczas
przynajmniej jednych zajęć lekcyjnych. Zadania te pomogą uczniom rozwinąć
głębsze zrozumienie wszystkich tematów doktrynalnych oraz związanych z nimi
konkretnych oświadczeń na temat doktryny.

Zadania związane ze „Zrozumieniem doktryny” zwykle rozpoczynają się od
studiowania tematu doktrynalnego przedstawionego w publikacji Doktryny do
opanowania. Podstawowy dokument. Ponadto, zadania te skupiają się na konkretnych
oświadczeniach na temat doktryny, popartych doktrynalnymi fragmentami do
opanowania konkretnie związanymi z tomem pisma świętego, który omawiany jest
w danym roku szkolnym. Na przykład: podczas doświadczenia związanego z
uczeniem się pt.: „Boska Trójca” w publikacji Doktryny do opanowania — Nowy
Testament. Materiały dla nauczyciela nauczyciele mają za zadanie pomóc uczniom
opanować List do Hebrajczyków 12:9. W trakcie studiowania Księgi Mormona oraz
Nauk i Przymierzy i Historii Kościoła w kolejnych latach nauki w seminarium,
uczniowie będą skupiać się na dodatkowych doktrynalnych fragmentach do
opanowania, które wspierają inne oświadczenia na temat doktryny związane z
tematyką „Boskiej Trójcy” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy
dokument

Podczas ćwiczeń związanych ze „Zrozumieniem doktryny” uczniowie zachęcani są
do znalezienia, zaznaczenia i przestudiowania doktrynalnych fragmentów do
opanowania, żeby mogli ich używać do nauczania i wyjaśniania oświadczeń na
temat doktryny, którym towarzyszą. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można dodać
dodatkowe ćwiczenia, aby pomóc uczniom opanować oświadczenia na temat
doktryny i związane z nimi doktryny do opanowania.

Ćwiczenia. Każdemu doświadczeniu związanemu z uczeniem się towarzyszy
przynajmniej jedno ćwiczenie dla uczniów. Ćwiczenia z reguły składają się ze
studium przypadku, scenek do odegrania, sytuacji lub pytań, które uczniowie mogą
zadawać lub w których mogą uczestniczyć w małych grupach lub na forum klasy. Te
ćwiczenia są konieczne, by pomóc uczniom zrozumieć, jakie zastosowanie mają
dane oświadczenia na temat doktryny we współczesnych okolicznościach.
Ćwiczenia podkreślają także, w jaki sposób dana doktryna może ich błogosławić i
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pomagać w życiu według ewangelii i w nauczaniu ewangelii oraz wyjaśnianiu
swoich wierzeń bliźnim w spokojny i nieobraźliwy sposób.

Omówienie Doktryn do opanowania. Często powtarzane oświadczenia na temat
doktryny i towarzyszące im doktrynalne fragmenty do opanowania pomogą
uczniom w opanowaniu materiału. Każde doświadczenie związane z uczeniem się
zawiera segment z pomysłami, które pomogą wam omówić z uczniami
oświadczenia na temat doktryny i związane z nimi doktrynalne fragmenty do
opanowania, które poznali w trakcie roku szkolnego.

Wprowadzanie programu Doktryny do opanowania
Wprowadzanie programu Doktryny do opanowania różni się w zależności od
rodzaju zajęć seminarium, na który uczniowie są zapisani: codzienne zajęcia
seminarium (poranne i w trakcie przerw między innymi zajęciami), zajęcia
seminarium on-line oraz program nauczania seminarium w domu.

Doktryny do opanowania na codziennych zajęciach seminarium
Oczekujemy, że w trakcie roku szkolnego na Doktryny do opanowania poświęcisz
tygodniowo około 30 minut podczas zajęć w klasie. Liczba tygodni poświęconych
na każde z 10 doświadczeń związanych z uczeniem się będzie zależała od liczby
oświadczeń na temat doktryny i doktrynalnych fragmentów do opanowania, które
będą podkreślane i omawiane przy okazji danego tematu doktrynalnego. Niektóre
tematy będzie można adekwatnie omówić w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy
inne będą wymagać dodatkowych kilku tygodni na ukończenie (zob. „Doktryny do
opanowania — Nowy Testament. Tempo studiowania na zajęciach” poniżej).

Część zatytułowana „Zrozumienie doktryny”, która towarzyszy wszystkim
doświadczeniom związanym z uczeniem się doktryn do opanowania, podzielona
jest na ćwiczenia (segmenty), które można wykonać w ciągu 5 do 10 minut.
Pozwala to na elastyczne podejście do tempa nauczania w czasie przeznaczonym
na Doktryny do opanowania. Na przykład: jednego dnia możesz zaplanować
wykonanie jednego lub dwóch ćwiczeń w trakcie zajęć, a drugiego być może
będziesz musiał poświęcić cały czas przeznaczony na zajęcia na adekwatne
omówienie bloku z pism świętych, co nie pozostawi ci czasu na Doktryny do
opanowania. Niektóre ćwiczenia wymagają więcej czasu i możesz je wykonać w
dniu dodatkowym (zob. „Tempo studiowania — dla nauczycieli prowadzących
zajęcia codziennie” i „Sugestie dotyczące dni dodatkowych” w aneksie do
podręcznika dla nauczyciela).

Poza tematycznym omawianiem kluczowych fragmentów z pisma świętego w
ramach programu Doktryny do opanowania, powinieneś podkreślać te same
fragmenty, kiedy napotkasz je w trakcie sekwencyjnego studiowania pism świętych
z uczniami. Pomoże to im lepiej zrozumieć kontekst i treść każdego z tych
fragmentów oraz podkreśli znaczenie prawd nauczanych w każdym z nich.

Podczas codziennych zajęć seminarium program Doktryn do opanowania opiera się
na podstawie i zastępuje program fragmentów do opanowania. W przypadku
doktrynalnych fragmentów do opanowania, które wcześniej zaliczały się do
fragmentów do opanowania, Nowy Testament. Podręcznik dla nauczyciela seminarium
zawiera sugestie i ćwiczenia, które pomogą ci położyć na nie odpowiedni nacisk w
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trakcie sekwencyjnego studiowania pism świętych z uczniami. Nowe doktrynalne
fragmenty do opanowania nie będą w szczególny sposób oznaczone w podręczniku
dla nauczyciela. Ważne więc będzie ich odpowiednie i skuteczne podkreślenie w
trakcie sekwencyjnego studiowania pism świętych.

Uwaga: Niektóre fragmenty z pism świętych w publikacji Nowy Testament.
Podręcznik dla nauczyciela seminarium zaznaczone jako fragmenty do opanowania
nie pokrywają się z doktrynalnymi fragmentami do opanowania. Fragmenty te nie
powinny już być podkreślane zgodnie ze znajdującymi się w podręczniku
instrukcjami dotyczącymi fragmentów do opanowania, ale powinny zostać
omówione w trakcie programowego sekwencyjnego studiowania pism świętych.

Doktryny do opanowania — Nowy Testament. Tempo studiowania na zajęciach
Liczba tygodni poświęconych na każde z 10 doświadczeń związanych z uczeniem
się w trakcie studiowania Nowego Testamentu różni się w zależności od liczby
punktów doktrynalnych i doktrynalnych fragmentów do opanowania, które będą
omawiane przy okazji danego tematu. Doktryny do opanowania powinny zająć
około 30 minut tygodniowo i należy omawiać je, używając następującego
schematu:

• Segmenty dotyczące zrozumienia doktryny

• Ćwiczenia

• Omówienie Doktryn do opanowania — ćwiczenia

Na przykład: w poniższym przewodniku dotyczącym tempa studiowania czasami
dwa tygodnie przeznaczone są na ćwiczenia związane z Doktrynami do
opanowania na temat Boskiej Trójcy. W pierwszym tygodniu w poniedziałek
możesz omówić pierwszy segment pod tytułem „Zrozumienie doktryny”. We
wtorek możesz omówić drugi i trzeci segment, a na środę możesz zaplanować
przeprowadzenie wymyślonego przez ciebie kilkuminutowego ćwiczenia lub
wybrać wybrać jedno z ćwiczeń ze źródeł znajdujących się w aneksie podręcznika
Nowy Testament. Podręcznik dla nauczyciela seminarium. We czwartek możesz
zdecydować się na nieprzeprowadzanie ćwiczeń związanych z programem Doktryn
do opanowania, ponieważ będziesz potrzebować całego czasu lekcji na adekwatne
omówienie bloku z pism świętych, a w piątek możesz omówić czwarty segment pt.:
„Zrozumienie doktryny”. W drugim tygodniu możesz przeprowadzić dodatkowe
wybrane przez ciebie zadanie związane z opanowaniem fragmentów, innego
rodzaju ćwiczenie lub ćwiczenie podane w „Omówieniu doktryn do opanowania”.

Przejrzenie w podręczniku Nowy Testament. Podręcznik dla nauczyciela seminarium
programu nauczania na nadchodzący tydzień i ćwiczeń związanych z doktrynami
do opanowania w publikacji Doktryny do opanowania — Nowy Testament. Materiały
dla nauczyciela pomoże ci rozplanować i odpowiednio zagospodarować czas lekcji
na Doktryny do opanowania. Może będziesz musiał zdecydować, które części lekcji
można streścić, aby starczyło ci czasu na zajęcia związane z doktrynami do
opanowania i towarzyszące im ćwiczenia.

Poniższy przewodnik dotyczący tempa studiowania oparty jest na sposobie
nauczania polegającym na omówieniu punktów doktrynalnych w kolejności, w
jakiej występują w publikacji Doktryny do opanowania. Dokument podstawowy.
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Aczkolwiek, jeśli najpierw przeprowadzisz ćwiczenie związane ze „Zdobywaniem
duchowej wiedzy”, pozostałe tematy doktrynalne mogą być nauczane w dowolnej
kolejności. Rozważ dwa następujące style nauczania:

• Omów tematy doktrynalne w kolejności, w jakiej występują w publikacji
Doktryny do opanowania. Dokument podstawowy (zaczynając od „Boskiej Trójcy”,
a kończąc na „Przykazaniach”).

• Na ile to możliwe, dopasuj program studiowania tematów doktrynalnych przez
uczniów do materiału, który będą omawiać podczas spotkań niedzielnych.

Tydzień Temat doktrynalny

1

2

3

4

Zdobywanie duchowej wiedzy

5

6

Boska Trójca

7

8

9

10

11

12

Plan zbawienia

13

14

15

16

Zadośćuczynienie

17

18

19

Przywrócenie

20

21

22

23

Prorocy i objawienie

24 Kapłaństwo i klucze kapłaństwa
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Tydzień Temat doktrynalny

25

26

27

Obrzędy i przymierza

28

29

Małżeństwo i rodzina

30

33

32

Przykazania

Doktryny do opanowania na zajęciach seminarium on-line
Ćwiczenia związane z doktrynami do opanowania są częścią lekcji na zajęciach
seminarium on-line. Jeśli nauczasz zajęć seminarium on-line, pomocne będzie
przejrzenie wcześniejszego rozdziału pod tytułem „Doktryny do opanowania na
codziennych zajęciach seminarium” w celu zapoznania się z ważnymi zasadami i
praktykami, które możesz dopasować i zastosować w warunkach nauczania
seminarium on-line.

Doktryny do opanowania w programie nauczania seminarium w domu
Na chwilę obecną materiały dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie
nauczania seminarium w domu nie zostały zaktualizowane i nie uwzględniają
programu Doktryn do opanowania. Nauczyciele i uczniowie powinni korzystać z
aktualnych materiałów do programu nauczania seminarium w domu i z
towarzyszących im ćwiczeń dotyczących fragmentów do opanowania. Do czasu,
kiedy materiały do programu nauczania seminarium w domu nie zostaną
uaktualnione, zachęcamy nauczycieli, by rozdali uczniom egzemplarze publikacji
Doktryny do opanowania. Dokument podstawowy i zachęcali uczniów do
indywidualnego studiowania tego dokumentu oraz zawartych w nim
doktrynalnych fragmentów do opanowania.

INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIEL I
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Żyło raz sześciu w Hindustanie
Ludzi ciekawych niesłychanie
I chociaż byli ślepi,
Wybrali kiedyś się na błonie,
Aby zapoznać się ze słoniem
I umysł swój pokrzepić.

Zdobywanie duchowej
wiedzy
Część 1. (40 minut)
Uwaga: Części 1. i 2. mogą być nauczane w trakcie dwóch 40-minutowych zajęć
lekcyjnych albo można je połączyć i omówić w ciągu jednej 80-minutowej lekcji.

Poszukiwanie wiecznej prawdy
Napisz na tablicy słowo Prawda i zadaj uczniom następujące pytanie:

• Dlaczego odkrywanie lub uczenie się prawdy może być wyzwaniem?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy następujące pytanie: Gdzie
mogę się nauczyć i poznać prawdę?

Wyjaśnij, że Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium wypowiedział
się na temat wyzwania, jakim jest poznawanie prawdy, przytaczając starożytną
przypowieść zatytułowaną „Ślepcy i słoń”.

Możesz pokazać poniższą wypowiedź Prezydenta Uchtdorfa lub rozdać uczniom
po jednym egzemplarzu. Poproś jednego z nich o przeczytanie jej na głos. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób ta przypowieść ilustruje wyzwania, z
jakimi zmagamy się w naszych poszukiwaniach prawdy.

„Ponad sto lat temu amerykański poeta przedstawił w formie wiersza pewną
starożytną przypowieść. Pierwsza strofa brzmi następująco:

W wierszu tym każdy z sześciu podróżników chwycił inną część ciała słonia, a następnie opisał
pozostałym, co odkrył.

Jeden z mężczyzn trafił na nogę słonia i powiedział, że jest walcowata i chropowata jak drzewo.
Inny dotknął ciosu i opisał słonia jako włócznię. Trzeci chwycił ogon i upierał się, że słoń jest jak
lina. Czwarty odkrył trąbę i twierdził, że słoń jest jak wielki wąż.

Każdy opisał prawdę.

A ponieważ prawda każdego z nich opierała się na osobistym doświadczeniu, każdy upierał się
przy swoim.

Wiersz kończy się następującymi słowami:

I żaden ze ślepców tych aż do dziś
Nie chce się z innym ślepcem zgodzić,
Część prawdy tylko znając;
Każdy przy swojej trwa opinii,

1



Każdy ma rację swą jak inni,
Lecz wspólnie jej nie mają!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), str. 135–136, books.google.com; w tłum.: A. Marianowicza]”.

(„Co to jest prawda?” [Uroczyste spotkanie Kościelnego Systemu Edukacji, 13 stycznia 2013],
strona internetowa: lds.org/broadcasts).

• W jaki sposób ta przypowieść ilustruje pewne wyzwania w odkrywaniu prawdy?

• Jakie jeszcze napotykamy wyzwania w poszukiwaniu prawdy?

• Co pomogło by ślepcom osiągnąć bardziej dosłowne zrozumienie tego, co to
jest słoń? (Na przykład: pomoc osoby, która widzi całego słonia).

Bóg jest źródłem wiecznej prawdy
Wyjaśnij, że dzięki doświadczeniom podczas zajęć seminarium uczniowie będą
mieli wiele okazji do zwiększenia swojego zrozumienia wiecznej prawdy. Aby
pomóc im skutecznie to uczynić, wprowadzony został program o nazwie Doktryny
do opanowania. Inicjatywa ta zakłada dążenie do uczenia się i stosowania zasad
związanych ze zdobywaniem duchowej wiedzy i osiągnięciem głębszego
zrozumienia kluczowych doktryn ewangelii Jezusa Chrystusa.

Rozdaj uczniom egzemplarze publikacji Doktryny do opanowania. Dokument
podstawowy i poproś ich, aby otworzyli je na rozdziale pt.: „Zdobywanie duchowej
wiedzy”. Poproś ich, aby po cichu przeczytali pierwszy akapit i wyszukali, kto jest
źródłem wiecznej prawdy.

Poproś, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Możesz zaproponować, aby zaznaczyli
następującą doktrynę: Bóg jest wszechwiedzący i jest źródłem wszelkiej
prawdy.

Aby uczniowie lepiej zrozumieli tę doktrynę, poproś jednego z nich o przeczytanie
na głos wersetu: Mosjasz 4:9. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w
jaki sposób ten werset pomaga nam zrozumieć, dlaczego możemy polegać na
Bogu, który jest źródłem wszelkiej prawdy.

• Jakie słowa lub wyrażenia w tym wersecie opisują, dlaczego Bóg jest jedynym
wiarygodnym źródłem prawdy?

• Jak myślicie, dlaczego istotne jest poleganie na Bogu, który jest źródłem
wszelkiej prawdy? (Pomóż uczniom zrozumieć, że wiedza o tym, gdzie
powinniśmy szukać prawdy, jest pierwszym krokiem do jej uzyskania).

Jak zdobyć duchową wiedzę
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos ostatnie zdanie z pierwszego
akapitu oraz cały drugi akapit rozdziału „Zdobywanie duchowej wiedzy” z
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Poproś pozostałych, aby
śledzili tekst i odszukali, co możemy zrobić, żeby poprosić Boga, by objawił nam
duchową prawdę.

ZDOBYWANIE DUCHOWEJ WIEDZY
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Poproś uczniów, by opowiedzieli, czego się dowiedzieli. Aby pomóc uczniom
pogłębić zrozumienie tego, co musimy zrobić, aby zdobyć duchową prawdę,
podziel klasę na cztery grupy i każdej z nich wyznacz jeden z następujących
doktrynalnych fragmentów do opanowania lub zestawów fragmentów do
opanowania:

• Moroni 10:4–5

• Ew. Jana 7:17

• List Jakuba 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9

• II List do Tymoteusza 3:15–16; 2 Nefi 32:3

Wyjaśnij, że dasz im pięć minut na przeczytanie przydzielonych wersetów w grupie
i omówienie tego, o czym przeczytali, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.
(Możesz zapisać te pytania na tablicy lub rozdać je na kartkach).

1. Jakiej zasady dotyczącej poszukiwania duchowej prawdy uczymy się z tych
wersetów?

2. W jaki sposób te wersety pomogą wam lepiej zrozumieć sposób poszukiwania
duchowej prawdy?

3. Jakie mieliście doświadczenia z tym elementem wzorca zdobywania
duchowej prawdy?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś jednego ucznia z każdej grupy, aby
opowiedział reszcie klasy, o czym dyskutowali. Upewnij się, że w trakcie omawiania
tego, co odkryła każda z grup, uczniowie wymienią element procesu zdobywania
duchowej prawdy, o którym była mowa we wskazanych wersetach.

Kiedy wszystkie grupy skończą swoje sprawozdania, możesz poprosić klasę o
podzielenie się dodatkowymi spostrzeżeniami lub doświadczeniami na temat
zdobywania duchowej prawdy. Następnie możesz zadać następujące pytanie:

• W jaki sposób te różne metody poszukiwania prawdy są ze sobą powiązane w
procesie zdobywania duchowej wiedzy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostałych poproś, aby
wysłuchali, czego Starszy Scott nauczał o tym, co jest konieczne dla uzyskania
duchowej wiedzy.

„Uzyskanie wiedzy o wielkiej wartości wymaga niezwykłego osobistego wysiłku.
Ma to szczególnie zastosowanie, kiedy pragniemy uzyskać duchową wiedzę”
(„Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, listopad 1993, str. 87).

• Jak myślicie, dlaczego Pan wymaga z naszej strony wysiłku, zanim pozwoli nam
zdobyć duchową wiedzę?

ZDOBYWANIE DUCHOWEJ WIEDZY
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• Na podstawie osobistych doświadczeń odpowiedz: dlaczego warto jest zdobyć
duchową wiedzę — na przykład: świadectwo o naszym Ojcu Niebieskim, Jego
Synu, Jezusie Chrystusie, i o prawdzie Ich nauk?

Złóż świadectwo o tym, że uzyskanie duchowej wiedzy wymaga naszych
najusilniejszych wysiłków. Ojciec Niebieski jest gotowy nas nauczać, ale my
musimy być gotowi wykonać swoją część.

Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi jest istotnym elementem w
wysiłkach zmierzających do poznawania prawdy
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos trzeci akapit z rozdziału
„Zdobywanie duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy
dokument. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, czego uczymy się z tego
akapitu o znaczeniu zadawania pytań w naszych wysiłkach zmierzających do
zdobycia duchowej wiedzy.

Niech uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli. Potem napisz na tablicy następujące
podsumowanie prawdy: Zadawanie pytań i pilne poszukiwanie odpowiedzi
jest istotnym elementem w wysiłkach zmierzających do poznawania prawdy.

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest pilne poszukiwanie odpowiedzi na
pytania, które pojawiają się, kiedy dokładamy wysiłków, aby poznać prawdę?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak ważny jest ten aspekt zdobywania duchowej
wiedzy, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi
Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa. Poproś klasę, żeby wysłuchała, czego Prezydent
Uchtdorf nauczał na temat zadawania odpowiednich pytań. (Możesz wręczyć
każdemu uczniowi egzemplarz tej wypowiedzi).

„Skąd mamy wiedzieć, że jesteśmy na właściwej ścieżce, jeśli chodzi o prawdę
duchową?

Jednym ze sposobów jest zadanie właściwych pytań — takich, które pomagają
nam zastanowić się nad naszym postępem i ocenić, jak wszystko działa w naszym
przypadku. Są to takie pytania, jak:

‘Czy moje życie ma sens?’,

‘Czy wierzę w Boga?’,

‘Czy wierzę, że Bóg mnie zna i kocha mnie?’,

‘Czy wierzę, że Bóg słyszy moje modlitwy i odpowiada na nie?’,

‘Czy naprawdę jestem szczęśliwy?’,

‘Czy moje dążenia wiodą mnie ku wyższym duchowym celom i wartościom w życiu?’.

Głębokie pytania dotyczące życia prowadzą wiele osób i wiele rodzin na całym świecie do
poszukiwania prawdy. Często prowadzą je do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich i przywróconej ewangelii” („Sprawdza się świetnie!” Ensign lub Liahona, listopad
2015, str. 20–21).

• W jaki sposób ta wypowiedź Prezydenta Uchtdorfa pomaga nam lepiej
zrozumieć znaczenie zadawania odpowiednich pytań?

ZDOBYWANIE DUCHOWEJ WIEDZY
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Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie przykłady z pism świętych, które ilustrują,
w jaki sposób zadawanie odpowiednich pytań i pilne poszukiwanie odpowiedzi
doprowadziło ludzi do uzyskania duchowej wiedzy. (Niektóre przykłady to: Józef
Smith — Historia 1:10–20; Enos 1:1–8; Nauki i Przymierza 138:1–11).

Zwróć uwagę uczniów na następującą zasadę zapisaną pod koniec trzeciego
akapity w rozdziale „Zdobywanie duchowej wiedzy”: Nasze podejście i zamiary,
którymi charakteryzujemy się, zadając pytania i poszukując odpowiedzi, w
dużym stopniu wpłyną na naszą umiejętność zdobywania wiedzy poprzez
Ducha Świętego. Możesz im zaproponować, aby zapisali tę zasadę własnymi
słowami na marginesie publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.

Aby zilustrować różnicę pomiędzy zadawaniem szczerych pytań i zadawaniem
pytań w celu usprawiedliwienia własnego zachowania, krytykowania lub
podstępnego podejścia kogoś, poproś uczniów, aby w parach porównali pytania,
które Zeezrom zadał na początku, z pytaniami, które zadał po wysłuchaniu
świadectwa Almy i Amuleka. Niech jedna osoba z grupy po cichu przestudiuje
wersety: Alma 10:31–32; 11:21, a druga Alma 12:8. Poproś uczniów, aby wyjaśnili
sobie w parach, czego nauczyli się o tym, jak szczere były pytania Zeezroma i co
mogło go motywować. Kiedy uczniowie skończą omawiać w parach przydzielone
wersety, zadaj klasie następujące pytania:

• Jaka jest różnica pomiędzy tym, co motywowało Zeezroma i jego podejściem,
kiedy zadawał pierwsze pytania, a tym kiedy zadał je po wysłuchaniu
świadectwa Almy i Amuleka?

• Jakiego rodzaju prawdy szukał Zeezrom po wysłuchaniu świadectwa Almy i
Amuleka, według wersetu: Alma 12:8? (Zwróć uwagę uczniów na to, że po
wysłuchaniu świadectwa Almy i Amuleka Zeezrom nadal miał pytania, ale
miały one inny charakter. Zeezrom „zaczął […] usilnie wypytywać, aby
dowiedzieć się więcej o królestwie Bożym”).

Wyjaśnij, że wiele pięknej doktryny, która nauczana jest w rozdziałach Alma 12–13,
otrzymaliśmy w wyniku zadawania pytań. Owe pytania i udzielone odpowiedzi
ostatecznie pomogły Zeezromowi nawrócić się na ewangelię Jezusa Chrystusa (zob.
Alma 14:6; 15:3–12).

Możesz złożyć świadectwo o znaczeniu zadawania szczerych pytań i pilnego
poszukiwania odpowiedzi. Możesz opowiedzieć o tym, w jaki sposób dowiedziałeś
się, że Pan odpowiada na nasze szczere pytania.

Część 2. (40 minut)
Odpowiadanie na pytania związane z doktryną i historią Kościoła
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

ZDOBYWANIE DUCHOWEJ WIEDZY
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„Młodzi ludzie zastanawiają się ‘dlaczego?’ — dlaczego przykazano nam
niektóre rzeczy robić, a niektórych nie?” („The Great Plan of Happiness”
[przemówienie wygłoszone nauczycielom religii z Kościelnego Systemu Edukacji,
10 sierpnia 1993], strona internetowa: si.lds.org).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, czy kiedykolwiek zastanawiali się nad
tym, dlaczego przykazano nam robić niektóre rzeczy, a niektórych nie robić. Na
przykład: niektórzy ludzie mogą zastanawiać się, dlaczego Bóg przykazał nam
święcić dzień sabatu lub dlaczego nakazał, żeby intymność seksualna była
wyrażana jedynie pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są sobie prawnie
zaślubieni. Zwróć uwagę uczniów na to, że ta część lekcji na temat zdobywania
duchowej wiedzy ma na celu pomóc im nauczyć się zasad, którymi powinni się
kierować, kiedy mają pytania lub kiedy ludzie zadają im pytania związane z
doktryną, praktykami i historią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich.

Przypomnij uczniom o tym, że uczyli się już o źródle prawdy oraz o tym, jak
zdobywać duchową wiedzę: Bóg jest wszechwiedzący i jest źródłem wszelkiej
prawdy. Wyjaśnij, że pamiętanie o tej prawdzie jest pomocne, kiedy mamy pytania
na temat Kościoła, które wydają się trudne do zrozumienia.

Pokaż lub napisz na tablicy następujące zasady:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Wyjaśnij, że te zasady mogą pokierować nami, kiedy staramy się poznać i
zrozumieć wieczne prawdy oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas kwestie i
pytania.

Działaj z wiarą
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali 1. zasadę, „Działaj z wiarą”, z rozdziału
„Zdobywanie duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy
dokument. Poproś ich, aby odszukali i zaznaczyli zasady, które pomogą im
odpowiedzieć na nurtujące ich i inne osoby pytania na temat Kościoła.

Poproś uczniów, aby podzielili się tym, czego się dowiedzieli. Jeśli sami o tym nie
wspomną, zwróć ich uwagę na następującą zasadę: Kiedy dążymy do
pogłębienia naszego zrozumienia i rozwiązania nurtujących nas obaw, ważne
jest, byśmy polegali na świadectwie, które już posiadamy, o Jezusie
Chrystusie, Przywróceniu Jego ewangelii i naukach głoszonych przez
ustanowionych przez Niego proroków.

ZDOBYWANIE DUCHOWEJ WIEDZY
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• W jaki sposób, waszym zdaniem, zasady te pomagają nam, kiedy szczerze
staramy się zrozumieć i znaleźć odpowiedzi na trudne pytania i kwestie?

Poproś uczniów, aby podali kilka przykładów tego, w jaki sposób te zasady
pobłogosławiły ich, kiedy pojawiły się nurtujące ich kwestie, pytania lub obawy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech wysłuchają, w
jaki sposób pewna młoda kobieta działała z wiarą, kiedy znalazła się w trudnej
sytuacji.

„Rozmawiałem ostatnio z pewną Laurą, która mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Cytuję fragment z jej e-maila:

‘W zeszłym roku niektórzy z moich znajomych na Facebooku zaczęli dzielić się
swoimi poglądami o małżeństwie. Wielu opowiadało się za małżeństwem osób
tej samej płci, a kilkoro młodych świętych w dniach ostatnich ‘polubiło’ ich wpisy.
Ja sama wstrzymałam się od komentarza.

Postanowiłam wyrazić poparcie dla tradycyjnych związków małżeńskich w bardziej
przemyślany sposób.

Przy zdjęciu mojego profilu zamieściłam wpis: ‘Wierzę w małżeństwo pomiędzy mężczyzną a
kobietą’. Niemal natychmiast zaczęłam dostawać wiadomości. ‘Jesteś egoistką’. ‘Nie osądzaj’. W
jednym wpisie porównywano mnie do właścicieli niewolników. Otrzymałam też następującą
wiadomość od dobrego przyjaciela, który jest silnym członkiem Kościoła: ‘Musisz zacząć żyć w
naszych czasach. Świat się zmienia i ty też powinnaś’.

‘Nie odpowiedziałam na te zarzuty, ale również nie zdjęłam ze strony moich opinii’.

Na końcu napisała: ‘Czasami, jak powiedział Prezydent Monson, trzeba stać samemu’. Mam
nadzieję, że jako młodzież będziemy stać razem — wierni Bogu i naukom Jego żyjących
proroków” („Duchowe wichry”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 19–20).

• W jaki sposób ta młoda kobieta działała z wiarą, kiedy znalazła się w trudnej
sytuacji?

• Czy kiedykolwiek zmierzyliście się z podobnego rodzaju krytyką za to, że
opowiedzieliście się za tym, w co wierzycie? Jak na nią zareagowaliście?

Poproś uczniów, aby podzielili się z klasą tym, jak trzymanie się tego, co już wiemy i
mężne trwanie w obliczu wyzwań, pobłogosławiło ich i sprawiło, że ich świadectwo
wzrosło (zob. Jeffrey R. Holland, „Wierzę”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 94).
Zachęć uczniów, aby podjęli decyzję, że zawsze będą wierni swojemu świadectwu o
naukach Jezusa Chrystusa i Jego proroków (zob. Joseph Smith Translation, Luke
14:28 [Ew. Łukasza 14:27, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]).

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy
Wyjaśnij, że ludzie w czasach Apostoła Pawła borykali się z wieloma tego samego
rodzaju pytaniami i obawami, jakich doświadczamy w naszych czasach. Poproś
uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Koryntian 2:5, 9–11 i odszukali, co
zgodnie z naukami Pawła jest konieczne dla zrozumienia duchowej prawdy.
Możesz zwrócić ich uwagę na natchnioną zmianę, jakiej Prorok Józef Smith
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dokonał w wersecie 11. (zob. Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 2:11 [I List do
Koryntian 2:11, przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Poproś uczniów, aby podsumowali, co te wersety mówią o tym, w jaki sposób
możemy zrozumieć duchową prawdę. Pomóż im zrozumieć, że jedynie za sprawą
Ducha Boga możemy poznać „głębokości Boże” (I List do Koryntian 2:10) — czyli
prawdy, które można zrozumieć jedynie przez objawienie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 2. zasadę, „Badaj pojęcia i pytania
przez pryzmat wiecznej perspektywy”, z rozdziału „Zdobywanie duchowej wiedzy”
w publikacji Doktryny do opanowania. Dokument podstawowy. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, w jaki sposób możemy szukać pomocy Ducha i badać pojęcia
oraz pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

Poproś uczniów, żeby rozpoznali prawdy wypisane pod 2. zasadą, które pomogą im
zrozumieć, jak najlepiej badać zadawane im pytania. Zapisz ich odpowiedzi na
tablicy. (Odpowiedzi uczniów mogą zawierać następujące zasady: Zachowywanie
wiecznej perspektywy pozwala nam przeformułować pytania i postrzegać
pojęcia z perspektywy Pańskiej normy prawdy, a nie przyjmując założenia
świata. Kiedy pozostajemy zakotwiczeni, pokładając ufność w naszym Ojcu
Niebieskim i w Jego planie zbawienia, jesteśmy w stanie wyraźniej
postrzegać nurtujące nas kwestie).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć, w jaki sposób te zasady pomogą nam
podchodzić do naszych własnych pytań i do pytań innych osób, poproś jednego z
nich, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z
Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech wysłuchają, dlaczego ważne jest
zastanowienie się nad założeniami i wierzeniami, na których opiera się konkretne
pytanie. (Możesz wręczyć każdemu uczniowi egzemplarz tej wypowiedzi).

„Z powodu naszej wiedzy na temat [planu zbawienia] oraz innych prawd, które
objawił Bóg, zaczynamy z innymi przypuszczeniami niż ci, którzy nie podzielają
naszej wiedzy. W rezultacie dochodzimy do innych wniosków na temat wielu
ważnych tematów, które inni oceniają tylko w odniesieniu do swoich opinii na
temat doczesnego życia

[…]. Częstokroć lepiej by było, [gdybyśmy] w odpowiedzi określili światowe
przesłanki czy założenia poglądów, którym przyszło [nam] stawić czoła, a następnie określili
odmienne założenia i przesłanki, które kierują myśleniem świętych w dniach ostatnich. Nie
doprowadzi to do tego, że osoba spoza naszego wyznania zgodzi się z naszym stanowiskiem, ale
pomoże odwieść rozmowę od kłótni na temat wyciąganych wniosków i skierować ją ku
rozpoznaniu prawdziwego źródła niezgody” („As He Thinketh in His Heart” [wieczór ze Starszym
Dallinem H. Oaksem, 8 lutego 2013], strona internetowa: broadcasts.lds.org).

• W jaki sposób nasze wierzenia i założenia wpływają na zadawane przez nas
pytania i wyciągane wnioski? (Pomóż uczniom zrozumieć, że osoba, która
kieruje się założeniami świata, często wyciąga wnioski oparte o filozofię świata.
Jednak, kiedy pragniemy zrozumieć wieczną prawdę, ważne jest podchodzenie
do pytań we właściwym kontekście tego, co już wiemy o Bogu i Jego planie
zbawienia).
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Zwróć uwagę uczniów na to, że wiedza o Bogu i Jego planie zbawienia pomaga
nam zrozumieć cel, jaki kryje się za przykazaniami, które nam dał. Dla porównania,
osoby, które nie posiadają naszej wiedzy o planie zbawienia przygotowanym przez
Ojca Niebieskiego, najprawdopodobniej będą inaczej od nas postrzegały
przykazania.

Aby zilustrować związek pomiędzy założeniami, pytaniami i wnioskami, jakie może
wyciągnąć dana osoba, napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego kochający Bóg
chciałby nas ograniczyć lub odebrać nam nasze prawa, dając nam przykazania, zamiast
uczynić nas wolnymi, byśmy mogli robić to, co daje nam szczęście?

• Z jakiego założenia może wychodzić osoba zadająca tego rodzaju pytanie?

• Jakie znamy prawdy dotyczące Ojca Niebieskiego i planu, który dla nas
przygotował, które pomagają nam przyjrzeć się temu pytaniu z Jego
perspektywy?

• W jaki sposób tego rodzaju wieczna perspektywa zmienia nasze zrozumienie
tego problemu?

Poproś uczniów, aby wymienili inne pytania, do których należy podchodzić, mając
na uwadze wieczną perspektywę. Możesz zapisać ich odpowiedzi na tablicy.
Następnie poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób zasada dotycząca badania
pojęć i pytań przez pryzmat wiecznej perspektywy pomoże nam lepiej zrozumieć
rozpoznane pytania i kwestie oraz ocenić je według Pańskiej normy prawdy. W
trakcie dyskusji możesz zadać następujące uzupełniające pytania:

• W jaki sposób posiadanie duchowego świadectwa, uzyskanego poprzez moc
Ducha Świętego, o Przywróceniu, o powołaniu Proroka Józefa Smitha przez
Boga i o prawdziwości Księgi Mormona, pomaga wam, kiedy zmagacie się z
pytaniem dotyczącym Kościoła?

• W jaki sposób wiedza, że małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą jest
wyświęcone od Boga i że rodzina odgrywa centralną rolę w Jego planie, wpływa
na wasze poglądy, kiedy opinia społeczna stawia małżeństwo pomiędzy
mężczyzną i kobietą pod znakiem zapytania?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, w jaki sposób oni lub ich znajomi byli w stanie
lepiej zrozumieć jakieś pojęcie, naukę lub pytanie, kiedy rozważali je przez pryzmat
wiecznej perspektywy. Możesz także podzielić się swoim własnym
doświadczeniem.

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł
Przypomnij uczniom wiersz oparty na starożytnej przypowieści zatytułowanej
„Ślepcy i słoń”, którą przeczytali w wypowiedzi Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa w
1. części materiału pt.: „Zdobywanie duchowej wiedzy”. Poproś uczniów, aby
wyjaśnili, w jaki sposób ten wiersz ilustruje wyzwanie, jakim jest odkrywanie i
zrozumienie prawdy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 3. zasadę, „Dąż do osiągnięcia
głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł”, z rozdziału
„Zdobywanie duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do opanowania. Dokument
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podstawowy. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Bóg nam dał, żeby pomóc
nam odkryć i zrozumieć prawdę. Możesz zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli
to, co znajdą.

• Co Bóg nam dał, żeby pomóc nam odkryć i zrozumieć prawdę?

• Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać, kiedy zwracamy się do
wyznaczonych przez Pana źródeł prawdy? (W trakcie dyskusji możesz
zaproponować, żeby uczniowie zaznaczyli następującą zasadę: Kiedy
zwracamy się po odpowiedzi i kierownictwo do wyznaczonych przez
Pana w boski sposób źródeł, możemy uzyskać błogosławieństwo
rozróżnienia prawdy od błędu).

• W jaki sposób wiersz o ślepcach i słoniu ilustruje potrzebę zwracania się po
odpowiedzi i kierownictwo do wyznaczonych przez Boga źródeł?

Zwróć uwagę uczniów na pierwsze zdanie w drugim akapicie 3. zasady, „Dąż do
osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł”,
która brzmi: „Możemy także uczyć się prawdy z innych wiarygodnych źródeł”.

• W jaki sposób możemy rozpoznać prawdę pochodzącą z innych wiarygodnych
źródeł informacji?

• Dlaczego powinniśmy wystrzegać się niewiarygodnych źródeł informacji?

Poproś uczniów, aby podali kilka przykładów tego, w jaki sposób zostali
pobłogosławieni, gdy zwrócili się po odpowiedzi do wyznaczonych przez Boga
źródeł, kiedy zmagali się nurtującymi ich kwestiami i pytaniami. Możesz
przygotować się do podzielenia się własnym przykładem.

Możesz zapoznać uczniów z oficjalną stroną internetową Kościoła
mormonnewsroom.org (i jeśli to możliwe, pokazać im ją), na której Kościół
wyjaśnia informacje dotyczące różnych zagadnień budzących szerokie
zainteresowanie opinii publicznej, które dotyczą Kościoła, i dokonuje korekty
niepełnych i błędnych informacji podawanych przez media. Możesz także pokazać
uczniom kościelną stronę internetową Gospel Topics [Tematy ewangelii], którą
można znaleźć pod adresem: topics.lds.org. Artykuły opublikowane na stronie
Gospel Topics zawierają cenne i rzetelne informacje na wiele tematów dotyczących
zagadnień historycznych i doktrynalnych.

Wyjaśnij, że w ciągu roku szkolnego, poza sekwencyjnym studiowaniem Nowego
Testamentu, będą również studiować dziewięć tematów doktrynalnych z publikacji
Doktryny do opanowania. Dokument podstawowy (które towarzyszą tematom w
niedzielnym programie nauczania dla młodzieży) oraz doktrynalne fragmenty do
opanowania związane z danym tematem. W trakcie studiowania każdego z
tematów będą korzystać z omówionych w trakcie dzisiejszej lekcji zasad
dotyczących zdobywania duchowej wiedzy, które mają na celu pomóc im rozważać
rzeczywiste pytania, kwestie i zagadnienia do zastosowania w ich własnym życiu.

Złóż świadectwo o znaczeniu stosowania tych zasad, kiedy zmagamy się z
trudnymi pojęciami lub pytaniami. Zapewnij uczniów, że Pan pragnie ich nauczać
poprzez Swojego Ducha. Kiedy zwrócimy się do Niego z wiarą, da nam odpowiedzi
i nada nam kierunek w życiu.
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Omówienie Doktryn do opanowania
W trakcie oddzielnej lekcji możesz przeprowadzić następujące ćwiczenie, aby
pomóc uczniom powtórzyć doktrynalne fragmenty do opanowania z Nowego
Testamentu, o których mowa w części 1. i 2. tego doświadczenia związanego z
uczeniem się, które dotyczy zdobywania duchowej wiedzy.

Przed rozpoczęciem zajęć napisz na tablicy następujące doktrynalne fragmenty do
opanowania: Ew. Jana 7:17; I List do Koryntian 2:5, 9–11; II List do Tymoteusza
3:15–17; List Jakuba 1:5–6.

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Każdej z nich przydziel jeden z
podanych na tablicy doktrynalnych fragmentów do opanowania. Poproś ich, aby
wspólnie przeczytali w grupie dany fragment i rozpoznali nauczaną w nim
doktrynę.

Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. (Możesz odnieść się do
materiału znajdującego się we wcześniejszej części tego doświadczenia związanego
z uczeniem się lub w odpowiednich lekcjach w podręczniku Nowy Testament,
Podręcznik dla nauczyciela seminarium, w których znajdują się przykłady tego, jak
można przedstawić prawdy związane z tymi fragmentami z pism świętych).

Następnie poproś uczniów, żeby pracując w grupach, wybrali z danego fragmentu
kilka słów, które w najlepszy sposób ilustrują nauczaną doktrynę. Na przykład: w
Liście Jakuba 1:5–6 uczniowie mogą wybrać słowa brak, mądrość, prosić i Bóg.

Począwszy od grupy, której przydzielono Ew. Jana 7:17, poproś jednego z uczniów z
danej grupy o zapisanie na tablicy słów, które wybrali z konkretnego fragmentu i o
wyjaśnienie, dlaczego wybrali właśnie te słowa. (Jeśli dany fragment został
przydzielony więcej niż jednej grupie, poproś ucznia z każdej z tych grup o
wypisanie na tablicy słów, które wybrali. Jeśli będą się różniły, pomóż klasie wybrać
odpowiednie słowa). Razem z klasą powtórz odnośnik do pisma świętego i słowa
wypisane na tablicy. Powtórz tę czynność z pozostałymi trzema fragmentami z pism
świętych.

Na początku kilku kolejnych zajęć lekcyjnych możesz powtórzyć z uczniami te
doktrynalne fragmenty do opanowania wraz z wybranymi przez nich słowami.
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Boska Trójca
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (35 minut)
Segment 1. (10 minut)
Wyjaśnij, że jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich jesteśmy pobłogosławieni dokładnym zrozumieniem tego, jakie role
pełnią Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty.

Podziel klasę na grupy składające się z trzech lub czterech uczniów. Każdej grupie
daj po egzemplarzu następujących instrukcji i poproś, by je wykonali:

Znajdźcie temat doktrynalny nr 1, „Boska Trójca”, w swoim egzemplarzu publikacji Doktryny do
opanowania. Podstawowy dokument. Przeczytajcie po kolei na głos akapity związane z tym tematem i
wyszukajcie spostrzeżenia dotyczące Boskiej Trójcy.

Kiedy skończycie czytać, niech każdy z członków grupy odpowie na jedno z następujących pytań:

• Czego nowego dowiedziałeś się na temat Boskiej Trójcy lub jednego z jej członków?

• Która z doktryn dotyczących Boskiej Trójcy lub jednego z jej członków jest szczególnie ważna do
zrozumienia? Dlaczego?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby przedstawili klasie to,
co omawiali w swoich grupach.

Segment 2. (5 minut)
Poproś uczniów, aby przeszli do tematu doktrynalnego nr 1, „Boska Trójca” w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Następnie zapytaj:

• Jakiego wersetu użyto do nauczania doktryny mówiącej o tym, że Bóg jest
Ojcem naszych duchów? (List do Hebrajczyków 12:9).

Poproś uczniów, aby odnaleźli List do Hebrajczyków 12:9. Wyjaśnij, że werset ten
zawiera wskazówki, które Apostoł Paweł przekazał w swoich czasach Żydom,
którzy byli członkami Kościoła. Paweł pragnął pomóc członkom Kościoła
zrozumieć, jak powinni reagować na to, że Bóg ich karci, czyli poucza i instruuje
(zob. List do Hebrajczyków 12:7, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Helaman 12:9.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jakim tytułem Paweł określił Boga.

• Jakim tytułem Paweł określił Boga?

Poproś uczniów, aby rozważyli zapisanie w swoich pismach świętych następującej
prawdy obok Listu do Hebrajczyków 12:9: Bóg jest Ojcem naszych duchów.
Ponieważ jest to doktrynalny fragment do opanowania, możesz zaproponować,
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żeby zaznaczyli List do Hebrajczyków 12:9 w szczególny sposób, tak aby mogli go
łatwo odnaleźć.

Segment 3. (10 minut)
Przeczytaj na głos z klasą List do Hebrajczyków 12:9. Poproś uczniów, aby
powiedzieli, jakiej doktryny uczymy się o Bogu z tego wersetu.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć doktrynę, że Bóg jest Ojcem naszych
duchów, poproś kilkoro z nich, aby po kolei przeczytali na głos akapity z
poniższego tekstu z Gospel Topics [Tematy ewangelii] na stronie internetowej
LDS.org. (Jeśli masz taką możliwość, możesz pokazać uczniom, jak znaleźć stronę
Gospel Topics, żeby nauczyli się, jak samodzielnie znaleźć tę wypowiedź).

„Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich naucza, że wszystkie istoty ludzkie,
mężczyźni i kobiety, są ukochanymi duchowymi dziećmi niebiańskich rodziców, Ojca Niebieskiego
i Niebiańskiej Matki […].

Święci w dniach ostatnich oddają cześć Ojcu Niebieskiemu, w imię Chrystusa, i nie modlą się do
Niebiańskiej Matki. Kierują się przykładem Jezusa Chrystusa, który nauczał Swoich uczniów, żeby
‘nie [ustawali] modląc się do Ojca w imię [Jego]’ [3 Nefi 18:19–21]. Święci w dniach ostatnich są
uczeni, by modlić się do Ojca Niebieskiego, ale jak powiedział Prezydent Gordon B. Hinckley: ‘To,
że nie modlimy się do naszej Matki w Niebie, w żaden sposób jej nie umniejsza ani nie oczernia’
[„Daughters of God”, Ensign, listopad 1991, str. 100].

Podobnie jak w przypadku innych prawd ewangelii nasza obecna wiedza na temat naszej Matki
w Niebie jest ograniczona. Niemniej wiemy wystarczająco dużo, żeby docenić świętość tej
doktryny i pojąć pochodzący od Boga wzór, który został ustanowiony dla nas, dla dzieci
niebiańskich rodziców” (Gospel Topics, „Mother in Heaven”, lds.org/topics).

• Dlaczego pomocne jest zrozumienie, że posiadamy zarówno Ojca, jak i Matkę
w Niebie?

Segment 4. (10 minut)
W celu omówienia Listu do Hebrajczyków 12:9 i doktryny mówiącej, że Bóg jest
Ojcem naszych duchów, rozdaj uczniom po egzemplarzu następujących instrukcji i
poproś ich, aby wykonali opisane w nich ćwiczenie:

Przeczytaj i rozważ poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu
Apostołów.

„Jesteś dzieckiem Boga. Bóg jest ojcem twojego ducha. Pod względem duchowym jesteś szlachetnie
urodzonym potomkiem Króla Niebios. Zapamiętaj tę prawdę i trzymaj się jej. Niezależnie od liczby
pokoleń twoich doczesnych przodków, bez względu na rasę lub naród, który reprezentujesz, linię
twojego rodowodu można zapisać w jednym zdaniu. Jesteś dzieckiem Boga!” („To Young Women
and Men”, Ensign, maj 1989, str. 54).

W dzienniku do studiowania lub notatniku odpowiedz na następujące pytania:

• Skąd wiesz, że jesteś dzieckiem Boga?

• W jaki sposób wiedza o tym, że Bóg jest Ojcem twojego ducha, wpływa na to, jak siebie
postrzegasz i jakich dokonujesz wyborów?
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• W jaki sposób wiedza o tym, że Bóg jest Ojcem naszych duchów, wpływa na to, jak postrzegamy i
traktujemy bliźnich?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś jednego lub dwóch uczniów, którzy nie
czują się skrępowani, aby podzielili się tym, co napisali.

Możesz poświęcić kilka minut na początku kilku następnych lekcji, na przykład w
ramach myśli duchowej, na to, żeby kolejni uczniowie podzielili się tym, co zapisali
podczas tego ćwiczenia. Jeśli zdecydujesz się na to, poproś pierwszego ucznia,
który zabierze głos, aby przeczytał na głos List do Hebrajczyków 12:9 i powtórzył
doktrynę mówiącą o tym, że Bóg jest Ojcem naszych duchów. Powtarzanie tego
fragmentu i doktryny pomoże uczniom zapamiętać tę prawdę.

Ćwiczenie (12–15 minut)
Poproś uczniów, aby przeszli do części pt.: „Zdobywanie duchowej wiedzy” w
swoim egzemplarzu publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.
Omów znaczenie trzech następujących zasad: działanie z wiarą, badanie pojęć i
rozważanie pytań przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz dążenie do osiągnięcia
głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł.

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Każdej grupie daj po
egzemplarzu poniższych wskazówek i poproś, by się do nich zastosowali:

1. Przeczytajcie na głos opis następującej sytuacji i zastanówcie się, czy kiedyś mieliście podobne
uczucia jak ta młoda kobieta:

Ola doświadcza kilku wyzwań w rodzinie i w relacjach z niektórymi koleżankami. Pewnej nocy
klęka, żeby się pomodlić, ale nie rozpoczyna modlitwy. Sfrustrowana zadaje sobie pod nosem
pytanie: „Dlaczego Bóg o mnie nie dba?”. Siada na łóżku i rozmyśla nad swoimi problemami,
uważając każdy z nich za dowód na to, że Bóg się o nią nie troszczy.

Kilka dni później podczas zajęć dla młodzieży przywódczyni Młodych Kobiet pyta ją, co u niej
słychać. Ola odpowiada: „Nie za dobrze. Jest mi ostatnio trudno”. Przywódczyni zadaje jej
dodatkowe pytania i w końcu Ola mówi jej, że myśli, iż Bóg o nią nie dba.

2. Przedyskutujcie w grupie odpowiedź na następujące pytanie:

• Jeśli znaleźlibyście się w sytuacji jej przywódczyni, co moglibyście zrobić, żeby pomóc Oli
działać z wiarą, spojrzeć na te obawy przez pryzmat wiecznej perspektywy lub dążyć do
osiągnięcia zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł?

3. Przeczytajcie na głos resztę historii:

Przywódczyni Oli wyraża swoje szczere współczucie i pyta: „Czy możesz przypomnieć sobie
chwilę, w której wiedziałaś, że Bóg się o ciebie troszczy?”.

Ola pogrąża się w myślach i przypomina sobie kilka sytuacji, w których Bóg odpowiedział na jej
modlitwy. Opisuje je swojej przywódczyni. Przywódczyni odpowiada: „Dziękuję, że opowiedziałaś
mi o tych doświadczeniach. Wiem, że Bóg jest naszym Ojcem i że nas kocha. Wiem również, że
kocha i troszczy się o ciebie. Czasami trudno jest odczuwać Jego miłość, jeśli aktywnie nie staramy
się do Niego zbliżyć. Co ostatnio robisz, żeby zbliżyć się do Ojca Niebieskiego?”.

„Z reguły modlę się wieczorem. Ale tak naprawdę nie modliłam się do Ojca Niebieskiego w
sprawie moich obecnych wyzwań” — odpowiada Ola.
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„Ponieważ jesteś Jego córką, Ojciec Niebieski bardzo by chciał, żebyś Mu o nich opowiedziała.
Czy pomodlisz się i opowiesz Mu o swoich problemach i pytaniach?” — pyta przywódczyni Oli.

„Tak” — odpowiada Ola. Po czym mówi: „Dziękuję. Potrzebowałam tego przypomnienia!”.

4. Przedyskutujcie w grupie odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak myślicie, w jaki sposób pomoże Oli to, że będzie działała z wiarą?

• Co wiecie o Bogu, co pomoże wam, kiedy czujecie się od Niego oddaleni lub zastanawiacie
się, czy On dba o to, czego doświadczacie?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby przedstawili to, co
omawiali w swoich grupach.

Na zakończenie możesz złożyć świadectwo o tym, że Bóg jest Ojcem naszych
duchów i że kocha, i troszczy się o wszystkie Swoje dzieci. Poproś uczniów, aby
zawsze pamiętali, że są dziećmi Boga.

Omówienie Doktryn do opanowania
Wypisz na tablicy każdy z doktrynalnych fragmentów do opanowania z Nowego
Testamentu, którego uczniowie nauczyli się do tej pory podczas tego kursu.
Każdemu z uczniów przydziel inny doktrynalny fragment do opanowania. Poproś
uczniów, aby opisali na kartce sytuację, w której można zastosować zasady i prawdy
zawarte w przydzielonym im doktrynalnym fragmencie do opanowania.

Kiedy skończą pisać, zbierz wszystkie kartki. Przeczytaj na głos jedną z sytuacji i
poproś uczniów, aby rozpoznali doktrynalny fragment do opanowania, który
odnosi się do niej. Następnie poproś, aby wyjaśnili, w jaki sposób można w danej
sytuacji zastosować prawdy nauczane w doktrynalnych fragmentach do
opanowania, które rozpoznali. Powtórz ćwiczenie, czytając na głos resztę sytuacji.
Możesz również przedstawić niektóre z tych sytuacji na początku lub na końcu
zajęć w nadchodzącym tygodniu.
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Plan zbawienia
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (60–70 minut)
Segment 1. (10 minut)
Wskaż, że wielu ludzi na całym świecie nie ma właściwego czy dokładnego
zrozumienia planu zbawienia Ojca Niebieskiego. Jednakże my, jako członkowie
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zostaliśmy
pobłogosławieni wiedzą z pism świętych i naukami proroków, które pomagają nam
zrozumieć plan Ojca Niebieskiego.

Poproś uczniów, aby narysowali ilustrację przedstawiającą plan zbawienia, w której
uwzględnią życie przedziemskie, życie doczesne i życie po śmierci. Kiedy skończą,
podziel ich na pary i poproś o przeczytanie 2. tematu doktrynalnego, „Plan
zbawienia” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i
odszukanie dodatkowych szczegółów, które mogą dodać do swoich ilustracji. Niech
wyjaśnią partnerowi z pary, jakie szczegóły znaleźli i w jaki sposób pomagają nam
one lepiej zrozumieć plan Boga.

Segment 2. (10 minut)
Poproś uczniów, aby przejrzeli 2. temat doktrynalny „Plan zbawienia” w publikacji
Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i zaznaczyli oświadczenia na temat
doktryny, które poparte są odsyłaczami z Nowego Testamentu. Na przykład:

• Aby wypełnić ten plan i upodobnić się do naszego Ojca w Niebie,
musimy poznać Jego samego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i posiadać
właściwe zrozumienie Ich charakteru i cech (zob. Ew. Jana 17:3).

• Nasze ciała są święte i powinny być traktowane jako dar od naszego Ojca
Niebieskiego (zob. I List do Koryntian 6:19–20).

• Każdy człowiek będzie miał ostatecznie możliwość poznania zasad
ewangelii oraz przyjęcia jej obrzędów i przymierzy. Wielu wiernych
będzie głosić ewangelię tym, którzy będą przebywać w duchowym
więzieniu. Ci, którzy zdecydują się przyjąć ewangelię, odpokutować i
przyjąć dokonane za nich w świątyni obrzędy zbawienia, znajdą się w
raju do czasu Zmartwychwstania (zob. I List Piotra 4:6).

• Każda osoba, która narodziła się na ziemi, zmartwychwstanie dzięki
temu, że Jezus Chrystus przezwyciężył śmierć fizyczną (zob. I List do
Koryntian 15:20–22).

• Sąd Ostateczny nastąpi po Zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus osądzi
każdego człowieka, by określić, którą z wiecznych chwał otrzyma dana
osoba. Ów sąd odbędzie się na podstawie pragnień i posłuszeństwa danej
osoby wobec przykazań Boga (zob. Objawienie Jana 20:12).

• Istnieją trzy królestwa chwały: królestwo celestialne, królestwo
terrestrialne i królestwo telestialne (zob. I List do Koryntian 15:40–42).
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Segment 3. (20–25 minut)
Wybierz jedno lub wszystkie oświadczenia na temat doktryny oraz doktrynalne
fragmenty do opanowania wymienione powyżej i użyj ich podczas wymienionych
poniżej ćwiczeń. Jeśli postanowisz, że omówionych będzie tylko kilka oświadczeń,
powtórz to ćwiczenie dla pozostałych oświadczeń na temat doktryny i
doktrynalnych fragmentów do opanowania w czasie następnych dni.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że będą odpowiadać na pytania przyjaciela
na temat planu zbawienia. Niech uczniowie pracują w parach lub małych grupach
podczas studiowania wybranych przez ciebie doktrynalnych fragmentów do
opanowania. Napisz na tablicy następujące pytania, które uczniowie powinni
omówić podczas studiowania każdego fragmentu:

• W jaki sposób użylibyście doktrynalnego fragmentu do opanowania, aby
wyjaśnić związane z nim oświadczenie na temat doktryny wyszczególnione w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument?

• W jaki sposób dany fragment i doktryna będą pomocne dla kogoś, kto niewiele
wie na temat planu zbawienia przygotowanego przez Ojca Niebieskiego?

• W jaki sposób doktryna i nauczanie doktrynalnego fragmentu do opanowania
wpłynie na wybory, jakich dokonujesz teraz w życiu?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z resztą klasy. Aby zachęcić do dalszej dyskusji i pogłębiania
zrozumienia, możesz zadać dodatkowe pytania takie, jak:

• Dlaczego ważne jest, abyśmy my oraz inni ludzie zrozumieli te doktryny?

• Na jakie pytania dotyczące planu Ojca Niebieskiego odpowiadają te doktryny?

Segment 4. (20–25 minut)
Zapisz każde z poniższych pytań na osobnej fiszce lub kartce i połóż je zapisaną
stroną do dołu na jednym ze stołów w sali:

• Co dzieje się z tymi ludźmi, którzy zmarli nigdy nie poznawszy ewangelii, skoro trzeba
przyjąć ewangelię Jezusa Chrystusa, aby zostać zbawionym?

• Kto zmartwychwstanie?

• Dlaczego powinienem być wdzięczny za moje ciało, pomimo iż czasem jest źródłem
problemów?

• Słyszałem, że wszyscy ludzie ostatecznie trafią albo do nieba, albo do piekła. Czy
to prawda?

• Jaka jest najważniejsza wiedza, którą mogę zdobyć?

• W jaki sposób moje wybory dokonane w tym życiu wpłyną na to, co stanie się ze mną
po śmierci?

Jeśli to konieczne, omów doktrynalne fragmenty do opanowania związane z 2.
tematem doktrynalnym, „Plan zbawienia”. Możesz zapisać na tablicy odsyłacze do
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następujących fragmentów: Ew. Jana 17:3; I List do Koryntian 6:19–20; I List do
Koryntian 15:20–22; I List do Koryntian 15:40–42; I List Piotra 4:6; Objawienie
Jana 20:12.

Podziel uczniów do pracy w parach. Poproś jedną parę, aby wyszła na środek sali.
Wyjaśnij, że pozostali uczniowie to przyjaciele, którzy mają pytania dotyczące nauk
Kościoła. Kartki na stole zawierają pytania przyjaciół na temat planu zbawienia.
Poproś, aby wyznaczona para zastanowiła się, w jaki sposób udzieli odpowiedzi na
te pytania z użyciem doktrynalnych fragmentów do opanowania i oświadczeń na
temat doktryny, o których uczyła się w odniesieniu do planu zbawienia. Niech
uczniowie w parze wybiorą kartkę, a inny uczeń z klasy przeczyta pytanie.
Następnie niech para odpowie na to pytanie z użyciem doktrynalnych fragmentów
do opanowania. Powtórz to ćwiczenie z innymi parami uczniów, którzy
odpowiedzą na wybrane pytania. (Uwaga: Aby podzielić to ćwiczenie na krótsze
przedziały czasowe, możesz zadać jedno lub więcej z tych pytań w różne dni,
zamiast omówić wszystkie jednorazowo).

Na zakończenie zapytaj uczniów, w jaki sposób, podczas tego ćwiczenia,
wzmocniło się ich zrozumienie i świadectwo.

Ćwiczenie (30–40 minut)
Za pomocą części „Zdobywanie duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do
Opanowania. Podstawowy dokument pomóż uczniom przećwiczyć użycie trzech
zasad — działaj z wiarą, badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej
perspektywy oraz dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu
wyznaczonych przez Boga źródeł — i zastosować je do oświadczeń na temat
doktryny, o których uczyli się, poznając plan zbawienia. Następujące ćwiczenia
pomogą ci to osiągnąć. Ćwiczenia te można przeprowadzić jednego dnia lub w
ciągu kilku dni w zależności od twojego planu i potrzeb twoich uczniów.

Ćwiczenie 1. (20–25 minut)
Przeczytaj na głos poniższe zdanie i poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że to jest
wpis na jednym z portali społecznościowych:

„Nie rozumiem mormonów. Dlaczego żyją według tylu ograniczeń? Żadnych
tatuaży czy zakaz picia alkoholu, abstynencja seksualna przed ślubem i skromny
ubiór. Uważam, że to jest moje ciało i moje życie. Jeśli nie wyrządzasz komuś
krzywdy, rób to, co chcesz. Mormoni muszą wyluzować”.

Poproś uczniów, aby napisali odpowiedź na ten wpis. Poproś ich, aby w odpowiedzi
użyli I Listu do Koryntian 6:19 i trzech zasad zdobywania duchowej wiedzy. Napisz
te zasady na tablicy:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.
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Aby pomóc uczniom przećwiczyć dążenie do osiągnięcia głębszego zrozumienia
przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł, możesz poprosić ich o odszukanie
dodatkowych fragmentów w Topical Guide [Przewodniku tematycznym], Bible
Dictionary [Słowniku biblijnym] lub w Guide to the Scriptures [Przewodniku po
pismach świętych]. Mogą także odszukać wypowiedzi przywódców Kościoła, które
wyjaśniają kwestię świętości naszych ciał. Jeśli to możliwe, mogą użyć urządzeń
elektronicznych w celu wyszukania tych wypowiedzi na stronie LDS.org lub
odszukać je w czasopismach Kościoła. Dla przykładu możesz przeczytać na głos
następującą wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Ci, którzy wierzą, że nasze ciała nie są niczym więcej jak tylko rezultatem
ewolucyjnego przypadku, nie będą się czuli odpowiedzialni przed Bogiem czy
kimkolwiek za to, co robią ze swoim lub czyimś ciałem. My, którzy mamy
świadectwo o szerszej prawdziwości życia przedziemskiego, ziemskiego i
wieczności po tym życiu, musimy uznać, że mamy obowiązek wobec Boga
związany z szanowaniem tego ukoronowania Jego fizycznego stworzenia.

Mówiąc słowami Pawła:

‘Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego
macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym’ (I List do Koryntian
6:19–20).

Uznając te prawdy […], z pewnością nie będziemy niszczyć naszych ciał tatuażami ani osłabiać
ich narkotykami, czy też hańbić ich cudzołóstwem, nierządem czy nieskromnością. Nasze ciało
jest narzędziem naszego ducha i konieczne jest, abyśmy troszczyli się o nie najlepiej, jak możemy.
Powinniśmy uświęcać je mocą, by służyć i nadal wykonywać pracę Chrystusa” („Refleksje na
temat uświęconego życia”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 17).

Kiedy uczniowie skończą pisać, poproś ich o przeczytanie odpowiedzi innemu
uczniowi w klasie i wspólne omówienie, jak skorzystali z tych trzech zasad,
udzielając odpowiedzi w swoim wpisie. Poproś ich, aby przedstawili niektóre
odpowiedzi reszcie klasy i omówili, jak odzwierciedlają one zasady zdobywania
duchowej wiedzy.

Na zakończenie poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, aby lepiej żyć
według doktryny, którą dzisiaj omawiali.

Ćwiczenie 2. (10–15 minut)
Krótko omów z uczniami doktrynalne fragmenty do opanowania z Nowego
Testamentu, które pomagają wyjaśnić doktrynę planu zbawienia. Następnie poproś
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy scenariusz. Niech wszyscy
zastanowią się, w jaki sposób doktryny dotyczące tego planu pomogą José w
dokonywaniu wyborów:

„Szybciej” — krzyknął trener na José, który właśnie nie wykorzystał okazji do
strzelenia gola. Sylwia, przyjaciółka José, obserwowała, jak wyraźnie
zdenerwowany wracał na ławkę. Wiedziała, jak bardzo zależało mu, aby dobrze
wypaść. Ciężko pracował, aby dostać się do drużyny piłkarskiej. Nie był najszybszy
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ani najsilniejszy w drużynie, ale miał umiejętności, które zrobiły wrażenie na
trenerach.

José i Sylwia przyjaźnią się od kilku lat, od kiedy on przeprowadził się do jej
okręgu. Sylwia jest pod wrażeniem nie tylko jego uprzejmości, ale także jego
zaangażowania w wykonywanie obowiązków kapłańskich. Jest wdzięczna za to, że
ma przyjaciela, który podziela jej przekonania.

Sylwia zauważyła, że José wyciągnął butelkę z wodą i połknął jedną zieloną
tabletkę z dna torby. Zmarszczyła brwi, widząc jak połyka tabletkę i popija ją
kilkoma łykami wody. Parę dni temu jego koledzy z drużyny dali mu nielegalne
środki dopingujące. José powiedział, że czuje się silniejszy, odkąd zaczął je brać.

Sylwia także widziała, jak połykał jedną tabletkę rano, więc teraz zdecydowała, że z
nim o tym porozmawia. „Nie powinieneś się tym faszerować — powiedziała — a
jeśli trener dowie się o tym, z pewnością wylecisz z drużyny”.

„To nic takiego — odpowiedział. — To moje ciało, i przestanę to brać, kiedy
dorównam kolegom pod względem siły i szybkości. Porozmawiajmy o
czymś innym”.

• Z czym zmagały się osoby przedstawione w tym scenariuszu?

• Co jest niewłaściwego w sposobie myślenia i zachowania José?

• W jaki sposób, waszym zdaniem, Sylwia widzi tę sytuację?

Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi na te pytania, przypomnij im o trzech zasadach
zdobywania duchowej wiedzy, którymi są: działanie z wiarą, badanie pojęć i pytań
przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz dążenie do osiągnięcia głębszego
zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł.

Możesz poprosić, aby dwoje uczniów odegrało dalszą część tej scenki — jedna
osoba to Sylwia, a druga to José. Poproś ucznia, który odegra rolę Sylwii, o
zademonstrowanie jednej lub kilku z trzech zasad zdobywania duchowej wiedzy,
aby pomóc José ponownie przemyśleć dokonane przez niego wybory. Poproś
ucznia, który odegra rolę José, aby zareagował łagodnie i szczerze.

Po odegraniu scenki niech pozostali uczniowie rozpoznają przedstawione zasady.
Możesz także poprosić uczniów, aby zaproponowali, jak jeszcze można zastosować
te zasady w tej scence.

Zachęć uczniów, aby złożyli swoje świadectwa o doktrynie i zasadach nauczanych
podczas tego ćwiczenia.

Omówienie Doktryn do opanowania
Doktrynalne fragmenty do opanowania należy omawiać w kolejnych dniach, aby
pomóc uczniom zapamiętać je i używać ich. Szukaj sposobności, aby omawiać te
fragmenty w ciągu całego roku nauki.

Następne ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom w zapamiętaniu sześciu
doktrynalnych fragmentów do opanowania z Nowego Testamentu, które są
wymienione w 2. temacie doktrynalnym „Plan zbawienia” w publikacji Doktryny do
opanowania. Podstawowy podręcznik. Możesz jednak dostosować to ćwiczenie tak,
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aby zwierało inne doktrynalne fragmenty do opanowania, jakich uczniowie
nauczyli się w ciągu roku szkolnego.

Wręcz każdemu uczniowi po egzemplarzu poniższego quizu dla
doktrynalnych fragmentów do opanowania z Nowego Testamentu, które

pomogą nam zrozumieć doktrynę planu zbawienia. Możesz systematycznie
omawiać te fragmenty, zanim przeprowadzisz to ćwiczenie, aby uczniowie poznali
odsyłacze i kluczowe wyrażenia. Na kilka minut przed rozpoczęciem quizu pozwól
uczniom przestudiować fragmenty z pism świętych i 2. temat doktrynalny, „Plan
zbawienia”, z publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Następnie
przeprowadź quiz. Poproś uczniów, aby zapisali właściwy odsyłacz do pisma
świętego w pustym miejscu obok każdej liczby.

Potem wspólnie rozwiążcie test, abyś mógł odpowiedzieć na pytania lub udzielić
wyjaśnień dotyczących danych fragmentów.

1. ____________________„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego?”

2. ____________________„I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich
uczynkami było napisane w księgach”.

3. ____________________„Inny jest blask słońca, inny blask księżyca i inny blask gwiazd […].
Tak też jest ze zmartwychwstaniem”.

4. ____________________„W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia”.

5. ____________________„Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy zostaną ożywieni”.

6. ____________________„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego
Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”.

Zachęć uczniów, aby zapamiętali te odsyłacze i kluczowe wyrażenia. W ciągu kilku
następnych tygodni możesz na różne sposoby przepytywać uczniów z tych
fragmentów.

Odpowiedzi do quizu: (1) I List do Koryntian 6:19–20; (2) Objawienie Jana 20:12;
(3) I List do Koryntian 15:40–42; (4) I List Piotra 4:6; (5) I List do Koryntian
15:20–22; (6) Ew. Jana 17:3.
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Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (65 minut)
Segment 1. (10 minut)
Napisz na tablicy następujące zdanie: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezus Chrystus może
zrobić dla nas więcej, niż przebaczyć nam nasze grzechy.

Poproś uczniów, aby wymienili dodatkowe błogosławieństwa, oprócz przebaczenia
grzechów, jakie możemy otrzymać dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela.
Odpowiedzi uczniów zapisz na tablicy.

Poproś uczniów, aby przeszli do 3. tematu doktrynalnego, „Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.
Poproś kilku z nich, aby po kolei przeczytali na głos pierwszych pięć akapitów.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakie błogosławieństwa możemy otrzymać
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, czego dowiedzieli się i niech podadzą
dodatkowe błogosławieństwa, które nie były dotychczas wymienione na tablicy.

Zwróć uwagę uczniów na czwarty akapit i poproś ich, aby podkreślili następującą
prawdę: Kiedy przychodzimy do Zbawiciela z wiarą, wzmacnia On nas,
żebyśmy mogli nosić nasze brzemiona i dokonywać rzeczy, których sami nie
bylibyśmy w stanie wykonać.

• Jakich ciężarów i wyzwań, które nie są wynikiem naszych grzechów, możemy
doświadczyć podczas życia doczesnego?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o wyzwaniach, jakim stawiają czoła. Zachęć ich, aby
podczas dalszego studiowania tematu Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa
rozważyli, w jaki sposób mogą otrzymać siłę od Zbawiciela, która pomoże im
sprostać wyzwaniom.

Segment 2. (5 minut)
Podziel uczniów na pary i poproś, aby przeczytali razem Ew. Mateusza 11:28–30 i
zaznaczyli ten doktrynalny fragment do opanowania. Poproś ich o omówienie
odpowiedzi na następujące pytania:

• W jaki sposób fragment ten ilustruje oświadczenie na temat doktryny, które
wcześniej zostało rozpoznane: „Kiedy przychodzimy do Zbawiciela z wiarą,
wzmacnia On nas, żebyśmy mogli nosić nasze brzemiona i dokonywać rzeczy,
których sami nie bylibyśmy w stanie wykonać”?

• Czego fragment ten uczy o naszym obowiązku?

• Czego uczy nas o tym, co Zbawiciel zrobi dla nas, jeśli do Niego przyjdziemy?
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Segment 3. (5 minut)
Pokaż lub rozdaj egzemplarze poniższych wypowiedzi Starszego Davida A.
Bednara oraz Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów.
Wyjaśnij, że wypowiedzi tych Apostołów pomagają nam głębiej zrozumieć ten
temat związany z doktryną Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, a w szczególności
doktrynę, że jeśli przyjdziemy do Zbawiciela z wiarą, On wzmocni nas, abyśmy
mogli nosić nasze brzemiona i dokonywać rzeczy, których sami nie bylibyśmy w
stanie wykonać. Poproś dwóch uczniów, aby przeczytali na głos po jednej
wypowiedzi. Niech pozostali śledzą tekst i odszukają spostrzeżenia na temat tego,
w jaki sposób Zbawiciel może wzmocnić nas, abyśmy mogli nosić nasze brzemiona.

„Nie ma takiego bólu fizycznego, takiej rany duchowej, takiego cierpienia duszy
czy serca, takiej choroby czy słabości, z którymi być może kiedyś przyjdzie nam
się uporać w życiu doczesnym, których Zbawiciel pierwszy nie doświadczył. Być
może w chwili słabości wołamy: ‘Nikt nie wie, co czuję. Nikt mnie nie rozumie’.
Jednak Syn Boży doskonale wie i rozumie, gdyż odczuł i poniósł nasze własne
brzemiona. A dzięki Swej nieskończonej i wiecznej ofierze (zob. Alma 34:14), ma

doskonałą empatię i może wyciągnąć ku nam Swe miłosierne ramiona. Może wyciągnąć rękę,
dotknąć nas, pospieszyć na ratunek, uzdrowić i nas wzmocnić, abyśmy byli kimś więcej, niż
kiedykolwiek moglibyśmy być, oraz pomóc nam uczynić to, czego sami nie moglibyśmy uczynić,
polegając jedynie na własnych siłach” (David A. Bednar, „Znoście swe trudy z łatwością”, Ensign
lub Liahona, maj 2014, str. 90).

„Zadośćuczynienie daje też nam siłę, by przetrwać, ‘doświadczając boleści,
cierpienia i wszelkich pokus’, ponieważ nasz Zbawiciel wziął także na Siebie
‘boleści i choroby swego ludu’ (Alma 7:11). Bracia i siostry, jeśli wasza wiara,
modlitwy i moc kapłaństwa nie uzdrowią was z waszego cierpienia, z pewnością
Zadośćuczynienie da wam siłę, aby nieść to brzemię” (Dallin H. Oaks, „On
uzdrawia obciążonych”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 9).

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się wyrażeniem lub przemyśleniem, które
przykuły ich uwagę i niech powiedzą, w jaki sposób pogłębia to ich zrozumienie
błogosławieństw dostępnych dla nas dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób wy, lub ktoś kogo znacie, zostaliście pobłogosławieni taką
pomocą i siłą od Zbawiciela?

Na zakończenie możesz podzielić się swoim świadectwem o mocy Zbawiciela do
tego, aby nas wzmacniać, kiedy przychodzimy do Niego z wiarą.

Segment 4. (5 minut)
Rozpocznij od wyjaśnienia, że obecnie wielu ludzi na świecie, łącznie z
chrześcijanami, nie rozumie, iż Jezus Chrystus ma zmartwychwstałą powłokę z
ciała i kości. Poproś uczniów, aby zastanowili się, dlaczego istotne jest to, czy Jezus
Chrystus powstał z martwych, posiadając nieśmiertelne fizyczne ciało.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:36–39. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego jesteśmy nauczani o zmartwychwstałym ciele
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Jezusa Chrystusa. Powiedz im, że Ew. Łukasza 24:36–39 to doktrynalny fragment
do opanowania i zachęć ich, aby zaznaczyli lub odnotowali go w wyróżniający się
sposób, aby mogli go z łatwością odnaleźć.

• Co, według tego fragmentu, uczynił Zbawiciel, aby zaświadczyć Swoim
uczniom, że powstał z martwych i ma pełne chwały ciało fizyczne?

Poproś uczniów, aby rozważyli zapisanie doktryny: Jezus Chrystus powstał z
grobu, posiadając pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości obok
wersetów Ew. Łukasza 24:36–39.

Segment 5. (5 minut)
Zapisz na tablicy następujące oświadczenie na temat doktryny oraz pytania:

Jezus Chrystus powstał z grobu, posiadając pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z
ciała i kości.

1. Dlaczego Jezus Chrystus mógł zmartwychwstać jako pierwszy?

2. W jaki sposób na całą ludzkość wpłynie to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał,
posiadając pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości?

Poproś uczniów, aby przeszli do 3. tematu doktrynalnego, „Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.
Podziel uczniów na dwie grupy. Pierwsza niech po cichu przeczyta drugi akapit i
odszuka odpowiedzi na pierwsze pytanie zapisane na tablicy. Druga niech
przeczyta trzeci akapit i odszuka odpowiedzi na drugie pytanie zapisane na tablicy.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś tych, którzy studiowali odpowiedź na
pierwsze pytanie, aby podzielili się swoimi przemyśleniami. Następnie poproś tych,
którzy studiowali drugie pytanie, aby opowiedzieli o tym, czego się nauczyli.

Segment 6. (5 minut)
Aby pomóc uczniom pogłębić zrozumienie doktryny, że Jezus Chrystus powstał z
grobu, mając pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości, pokaż lub rozdaj
egzemplarze poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego
Prezydium. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał ją na głos. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Prezydent Uchtdorf powiedział o tym, jaki wpływ na
starożytnych Apostołów miało to, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

„Po tym, jak Go ukrzyżowano, znaleźli się [Apostołowie Zbawiciela] w otchłani
smutku i rozpaczy — nie byli w stanie zrozumieć, co się właśnie stało. Ale jedno
wydarzenie wszystko zmieniło. Ich Pan im się ukazał i oświadczył: ‘Spójrzcie na
ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem’ [Ew. Łukasza 24:39].

Kiedy Apostołowie rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa — kiedy
doświadczyli chwalebnego Zmartwychwstania ich ukochanego Zbawiciela —

stali się innymi ludźmi. Nic nie mogło ich powstrzymać przed wypełnieniem wyznaczonej im misji
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[…]. Zmienili życie ludzi na całym świecie. Zmienili świat” („Wdzięczni bez względu na
okoliczności”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 76).

• Jaki wpływ na Apostołów miało to, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa
Chrystusa?

• W jaki sposób wasze świadectwo o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał,
posiadając pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości, może wpłynąć w
podobny sposób na wasze życie?

Segment 7. (10 minut)
Zapisz na tablicy następującą prawdę: Płacąc za nasze grzechy, Jezus Chrystus
nie zdjął z nas osobistej odpowiedzialności. Poproś uczniów, aby wyjaśnili
własnymi słowami, co to oznacza.

Poproś uczniów, aby odnieśli się do 3. tematu doktrynalnego, „Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i po
cichu przeczytali piąty akapit, który rozpoczyna się od zdania zapisanego na tablicy.
Zachęć uczniów, aby odszukali ważne przemyślenia o tym, co musimy zrobić, aby
mieć dostęp do mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

• Za co jesteśmy osobiście odpowiedzialni, aby otrzymać pełnię błogosławieństw
Zadośćuczynienia Zbawiciela? (Mamy rozwinąć wiarę w Niego, odpokutować,
przyjąć chrzest, przyjąć Ducha Świętego i wytrwać wiernie do końca
naszego życia).

Wyjaśnij, że części „Wiara w Jezusa Chrystusa” i „Pokuta” w temacie doktrynalnym
3. „Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa” pomogą nam lepiej zrozumieć, co musimy
uczynić, aby otrzymać błogosławieństwa dostępne dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa. Poproś jednego ucznia, aby przeczytał na głos część „Wiara w Jezusa
Chrystusa”, a drugi niech przeczyta na głos część „Pokuta”. Pozostali niech śledzą
tekst i odnotują przemyślenia, które są dla nich ważne w kwestii tego, co musimy
zrobić, aby przyjąć ofiarę Zbawiciela. (Uwaga: Możesz wyjaśnić, że obrzęd chrztu i
przyjęcie daru Ducha Świętego oraz szanowanie zawartych przymierzy są
omówione w 7. temacie doktrynalnym, „Obrzędy i przymierza”).

Po przeczytaniu części o wierze w Jezusa Chrystusa i pokucie poproś uczniów, aby
podzielili się oświadczeniami na temat doktryny i przemyśleniami, które są dla
nich ważne.

Segment 8. (5 minut)
Zapisz na tablicy następujący początek zdania: Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa
prowadzi do…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos części „Wiara w Jezusa
Chrystusa” w 3. temacie doktrynalnym, „Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa”, w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, w jaki sposób mogą dokończyć zdanie napisane na tablicy.
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• Jak uzupełnicie zdanie zapisane na tablicy? (Po udzieleniu odpowiedzi uzupełnij
zdanie zapisane na tablicy, tak aby przedstawiało następującą doktrynę:
Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do czynów i jest wyrażona
w tym, jakie wiedziemy życie).

• Dlaczego prawdziwa wiara musi być skupiona na Panu Jezusie Chrystusie?

• Jakie przykłady z pism świętych pokazują, że prawdziwa wiara w Jezusa
Chrystusa doprowadziła kogoś do prawych uczynków?

Segment 9. (5 minut)
Napisz na tablicy odsyłacz: Ew. Jana 2:17–18. Wyjaśnij, że to jest doktrynalny
fragment do opanowania i poproś uczniów, aby znaleźli go w swoich pismach
świętych, przeczytali po cichu i zaznaczyli w wyróżniający się sposób. Możesz także
poprosić uczniów, aby zapisali następujące oświadczenie na temat doktryny w
swoich pismach świętych obok tych wersetów: Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa
prowadzi do czynów i jest wyrażona w tym, jakie wiedziemy życie.

Segment 10. (10 minut)
Podziel uczniów na trzy- lub czteroosobowe grupy. Poproś każdą grupę o wspólne
przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:17–18 i przygotowanie się do tego, aby udzielić
klasie odpowiedzi na poniższe pytania. (Możesz pokazać pytania lub przygotować
ulotkę dla każdego z uczniów). Zanim uczniowie zaczną czytać, możesz wyjaśnić
im, że słowo uczynki odnosi się do prawych czynów.

• Dlaczego, waszym zdaniem, wiara bez uczynków (czyli prawych czynów) jest
„martwa”?

• Jakie są przykłady czynów, które powinny towarzyszyć prawdziwej wierze w
Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób możecie nauczać pięcioletnie dziecko z Organizacji Podstawowej
o relacji, jaka istnieje pomiędzy wiarą a prawymi uczynkami, tak aby zostało to
przez nie zrozumiane?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś jedną lub dwie grupy, aby podzieliły się
swoimi odpowiedziami na pierwsze pytanie, a inna grupa lub dwie grupy niech
podzielą się swoimi przemyśleniami na temat drugiego pytania. Następnie poproś
co najmniej jedną grupę, aby uczyła małe dziecko o relacji, jaka istnieje pomiędzy
wiarą a uczynkami.

Po dyskusji w klasie możesz złożyć swoje świadectwo o mocy rozwijania wiary w
Zbawiciela poprzez prawe uczynki.

Ćwiczenie (20 minut)
Przeczytaj uczniom przykładową sytuację:

Kobieta, święta w dniach ostatnich, zaczyna dokonywać wyborów i postępować w
sposób, który jest sprzeczny z niektórymi normami w Kościele, łącznie z prawem
czystości moralnej. Usprawiedliwia swoje czyny, mówiąc, że nikt nie jest doskonały
i że nadal chodzi do kościoła i na seminarium oraz że wciąż wierzy w Jezusa
Chrystusa.

ZADOŚĆUCZYNIENIE  JEZUSA CHRYSTUSA

26



Napisz następujące pytania na tablicy lub rozdaj je na ulotkach i poproś
uczniów, aby omówili je w małych grupach:

Działaj z wiarą:

• Co moglibyście zrobić — jeśli ta młoda kobieta byłaby waszą przyjaciółką — aby pomóc jej
rozwinąć wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię?

Badaj problemy i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• Jakie prawdy związane z planem zbawienia i wiarą w Jezusa Chrystusa pomogą tej młodej
kobiecie lepiej ocenić jej wybory i czyny?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• Jakimi fragmentami lub naukami proroków moglibyście podzielić się, aby pomóc tej młodej
kobiecie zrozumieć, co oznacza okazywanie wiary w Jezusa Chrystusa poprzez uczynki?

Złóż świadectwo o doktrynie, że prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do
czynów i jest wyrażona w tym, jakie wiedziemy życie.

Omówienie Doktryn do opanowania
Zrozumienie doktrynalnych fragmentów do opanowania przez uczniów pogłębi się,
gdy ułożą do nich własne podpowiedzi. Podpowiedzi te mogą być w formie pytań,
słów kluczowych, scenariuszy i sposobów zastosowania. Poproś uczniów, aby
pracowali razem lub w małych grupach i napisali wskazówki, które będą związane
z określonymi doktrynalnymi fragmentami do opanowania. (Możesz wybrać kilka
fragmentów, które chcesz, aby uczniowie przejrzeli lub się ich nauczyli). Następnie
poproś uczniów, aby po kolei przeczytali na głos swoje podpowiedzi. Jeden punkt
jest przydzielany za prawidłowe odgadnięcie doktrynalnego fragmentu do
opanowania — tobie lub klasie.

ZADOŚĆUCZYNIENIE  JEZUSA CHRYSTUSA
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Przywrócenie
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (40 minut)
Segment 1. (6 minut)
Napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego ewangelia musiała zostać
przywrócona? Poproś uczniów, aby omówili to pytanie, a następnie niech odniosą się
do 4. tematu doktrynalnego, „Przywrócenie”, w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos część
„Odstępstwo”. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się po
ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa i śmierci Jego Apostołów.

• Co stało się po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa i śmierci Jego Apostołów?
(Pomóż uczniom rozpoznać następującą prawdę doktrynalną: Wielkie
odstępstwo miało miejsce, kiedy ludzie odwrócili się od prawd ewangelii
i Pan wycofał upoważnienie i klucze kapłańskie z ziemi).

• Jakie problemy opisane w tej części, którą właśnie przeczytaliśmy, były częścią
Wielkiego Odstępstwa?

Segment 2. (8 minut)
Poproś uczniów, aby przeszli do 4. tematu doktrynalnego, „Przywrócenie”, w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Niech przejrzą część pt.:
„Odstępstwo” i przypomną sobie doktrynę, jaką wcześniej rozpoznali na temat
Wielkiego Odstępstwa. Następnie poproś, aby znaleźli doktrynalny fragment do
opanowania, który potwierdza tę doktrynę.

Poproś uczniów, aby otworzyli II List do Tesaloniczan 2:1–3. Możesz poprosić ich,
aby zaznaczyli ten fragment w wyróżniający się sposób, żeby mogli z łatwością go
odnaleźć.

Wyjaśnij, że Apostoł Paweł napisał te wersety, aby uspokoić członków Kościoła,
którzy niepokoili się, że Drugie Przyjście już nastąpiło lub miało się to stać wkrótce.
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos tego fragmentu. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co powiedział Paweł, że stanie się, zanim nastąpi Drugie
Przyjście Jezusa Chrystusa.

• Co powiedział Paweł, że stanie się, zanim nastąpi Drugie Przyjście?

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Paweł, pisząc o odstępstwie (II List do
Tesaloniczan 2:3)?

Jeśli to konieczne, wyjaśnij, że słowo „odstępstwo” odnosiło się do Wielkiego
Odstępstwa, które miało nastąpić po śmierci Apostołów Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób to wyjaśnienie pomogło członkom Kościoła w czasach Pawła?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli, że „odstępstwo” przepowiedziane
przez Apostoła Pawła już nastąpiło?
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Segment 3. (6 minut)
Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć prawdę, że Wielkie Odstępstwo nastąpiło,
kiedy ludzie odwrócili się od prawd ewangelii i Pan wycofał upoważnienie i klucze
kapłańskie z ziemi, poproś ich, aby przeczytali na głos następującą wypowiedź
Prezydenta Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Prawdziwa nazwa Kościoła brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich. Jest to ponownie ustanowiony Kościół Jezusa Chrystusa. Kiedy żył On
na tym świecie, założył Swój Kościół. Powołał Apostołów, Siedemdziesiątych i
innych przywódców, którym nadał upoważnienie kapłańskie, by działali w Jego
imieniu [zob. Ew. Mateusza 10:1; Ew. Łukasza 6:13; 10:1; List do Efezjan
4:11–12]. Po śmierci Chrystusa i Jego Apostołów ludzie zmienili obrzędy i

doktrynę. Pierwotny Kościół i kapłaństwo zostały utracone. Po wiekach ciemności Jezus Chrystus
wskrzesił Swój Kościół pod przewodnictwem Ojca w Niebie. Teraz ponownie tętni on życiem,
przywrócony i działający pod Jego boskim przewodnictwem [zob. NiP 1:30]” („Zapytajcie
misjonarzy! Oni wam pomogą!”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 18).

• Dlaczego, według Prezydenta Nelsona, było konieczne Przywrócenie?

• W jakim sensie wiedza o Wielkim Odstępstwie pomaga nam docenić ważność
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

Segment 4. (8 minut)
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos pierwsze trzy akapity z 4.
tematu doktrynalnego, „Przywrócenie”, w publikacji Doktryny do Opanowania.
Podstawowy dokument. Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali,
jakie wydarzenia doprowadziły do Przywrócenia ewangelii w dniach ostatnich.
Poproś ich, aby wskazali na ważne wydarzenia.

Wskaż na następującą doktrynę w pierwszym akapicie: Starożytni prorocy
przepowiadali Przywrócenie ewangelii w dniach ostatnich. Poproś uczniów,
aby rozważyli zapisanie tej prawdy w pismach świętych obok doktrynalnego
fragmentu do opanowania, który to potwierdza — Dzieje Apostolskie 3:19–21.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Pan objawił starożytnym prorokom, że będzie
Przywrócenie w dniach ostatnich i nakazał im o tym prorokować?

Segment 5. (12 minut)
Poproś uczniów, aby w wyróżniający się sposób zaznaczyli Dzieje Apostolskie
3:19–21, jako doktrynalny fragment do opanowania. Wyjaśnij, że Apostołowie Piotr
i Jan uzdrowili w pobliżu świątyni w Jerozolimie chromego mężczyznę, który nie
mógł chodzić. Wieści o tym cudzie szybko się rozeszły i wielu ludzi zgromadziło się,
łącznie z tymi, którzy wcześniej odrzucili Jezusa Chrystusa. Poproś jednego z
uczniów, aby przeczytał na głos ten fragment. Pozostali nich śledzą tekst i
odszukają, co polecił Apostoł Paweł uczynić zgromadzonym tam ludziom.

• Jakie przesłanie wygłosił Piotr do tego ludu?

Możesz wskazać, że wyrażenie: „aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał
przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa” w wersecie 20. odnosi się do czasu
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podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy to „[Ziemia] […] zostanie
odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę” (Zasady Wiary 1:10).

Wyjaśnij, że w Dziejach Apostolskich 3:21 Piotr prorokował, że Jezus Chrystus
pozostanie w niebie „aż do czasu odnowienia wszechrzeczy”. Wyrażenie: „do czasu
odnowienia wszechrzeczy” odnosi się do Przywrócenia ewangelii w dniach
ostatnich.

• Kto, według wersetu 21., oprócz Piotra prorokował, że nastąpi Przywrócenie
ewangelii w dniach ostatnich?

• Kiedy proroctwa Piotra zaczęły się wypełniać? (Kiedy Bóg Ojciec i Jezus
Chrystus ukazali się Józefowi Smithowi w Świętym Lesie).

Złóż swoje świadectwo o tym, że prorocy Pana w różnych epokach prorokowali o
czasach, w których teraz żyjemy i wyczekiwali Przywrócenia ewangelii oraz
Drugiego Przyjścia Pana.

Ćwiczenie (25 minut)
Pomóż uczniom przećwiczyć zastosowanie trzech zasad zdobywania duchowej
wiedzy w temacie dotyczącym Przywrócenia, którymi są: działaj z wiarą, badaj
pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz dąż do osiągnięcia
głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł.

Poniższe ćwiczenie można ukończyć podczas jednej lekcji albo rozdzielić je kilka
lekcji w zależności od twojego planu nauczania i potrzeb uczniów.

Podziel uczniów w pary i daj każdej z nich po egzemplarzu poniższych
instrukcji. (Aby pomóc uczniom przygotować odpowiedzi na pytania z

użyciem wyznaczonych przez Boga źródeł, możesz pokazać im, jak szukać
fragmentów oraz innych informacji na temat odstępstwa i Przywrócenia w Guide to
the Scriptures [Przewodniku po pismach] lub w Topical Guide [Przewodniku
tematycznym]. Możesz także pokazać im, jak odnaleźć przemówienia na te tematy,
wyszukując je na stronie LDS.org).

Przeczytajcie razem poniższy scenariusz, a następnie omówcie pytania po każdej zasadzie. Bądźcie
przygotowani, aby pomóc przyjacielowi opisanemu w scenariuszu, żeby zrozumiał, jak działać z wiarą,
patrzeć na pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy i jak osiągnąć głębsze zrozumienie przy użyciu
wyznaczonych przez Boga źródeł. (Później będziecie mieli możliwość odegrania tej scenki z inną parą
uczniów).

Kilkoro twoich przyjaciół nie należy do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Pewnego dnia opowiadasz im o Józefie Smithie i Przywróceniu, kiedy jeden z nich, szczerze oddany
chrześcijanin innego wyznania, pyta: „Dlaczego Bóg ukazał się Józefowi Smithowi, skoro
chrześcijaństwo było powszechne, a wielu ludzi wierzyło w Biblię?”.

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• W jaki sposób moglibyście wykorzystać doktryny i doktrynalne fragmenty do opanowania, które
studiowaliśmy, aby pomóc przyjacielowi lepiej zrozumieć zagadnienia związane z tym pytaniem?

• Jakie są dodatkowe wyznaczone przez Boga źródła, obok pism świętych, które możecie polecić
swojemu przyjacielowi, aby uzyskał większe zrozumienie?
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Badaj pytanie przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• Jak, mając na uwadze wiarę w Boga i Jezusa Chrystusa tego przyjaciela, moglibyście pomóc mu
rozważyć to pytanie przez pryzmat jego dotychczasowej wiedzy o tym, że dzieci Boga w
przeszłości odwróciły się od prawdy? (Na przykład, możesz powiedzieć, że ludzie odwrócili się od
nauk proroków, takich jak Noe i Mojżesz).

• W jaki sposób moglibyście zachęcić tego przyjaciela, aby rozważył to, co wie i w co wierzy na
temat Boga i Jego pragnienia nauczania Swoich dzieci, a następnie do zbadania tego pytania?

Działaj z wiarą:

• W jaki sposób ten przyjaciel mógłby rozwinąć wiarę w Boga, aby nauczyć się prawdy?

• Co możecie polecić waszemu przyjacielowi lub do czego go zachęcić, aby jego wiara została
wzmocniona?

Po upływie wyznaczonego czasu przeorganizuj pracę tak, żeby każda para uczniów
pracowała z inną parą. Poproś jedną parę uczniów, aby odgrywała rolę przyjaciela,
który ma pytanie, a druga para niech odpowie według tego, co omówili, używając
trzech zasad. Kiedy jedna para wykona swoje zadanie, niech pary zamienią
się rolami.

Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego nauczyli się lub co
poczuli podczas dyskusji i odgrywania scen. Na zakończenie możesz dać kilku
uczniom możliwość podzielenia się swoimi świadectwami o Przywróceniu
ewangelii w dniach ostatnich poprzez Proroka Józefa Smitha.

Omówienie Doktryn do opanowania
Podczas następnych lekcji omawiaj doktrynalne fragmenty do opanowania, aby
pomóc uczniom je zapamiętać i dać możliwość do zastosowania. Szukaj
sposobności, aby omawiać te fragmenty w ciągu całego roku nauki. Możesz
skorzystać z ćwiczeń, takich jak poniższe:

Rozdaj uczniom małe karteczki. Poproś, aby wybrali kilka doktrynalnych
fragmentów do opanowania, które dotychczas studiowali w tym roku i na
oddzielnych karteczkach zapisali odsyłacze do tych fragmentów. Na odwrotach
kartek niech uczniowie napiszą kluczowe wyrażenia lub inne podpowiedzi, które
pomogą im w rozpoznaniu fragmentu. (Kluczowe wyrażenia do doktrynalnych
fragmentów do opanowania są podane na zakładce doktryn do opanowania).

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Poproś, aby przy użyciu
przygotowanych kartek przeprowadzili quiz dla członków grupy. Uczniowie mogą
pokazać kartkę z napisanym odsyłaczem i poprosić pozostałych, aby rozpoznali
fragment lub mogą pokazać kluczowe wyrażenie i poprosić o rozpoznanie księgi i
rozdziału, jak też wersetu lub wersetów, gdzie znajduje się dany doktrynalny
fragment do opanowania.

Na koniec ćwiczenia możesz przeprowadzić ustny lub pisemny quiz wśród uczniów
i poprosić ich, aby dopasowali odsyłacze z pism świętych do doktrynalnych
fragmentów do opanowania z ich kluczowymi wyrażeniami.
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Prorocy i objawienie
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (50 minut)
Segment 1. (10 minut)
Na tablicy napisz następujące pytanie: Jakie aspekty Kościoła sprawiają, że jest
wyjątkowy? Poproś uczniów o odpowiedź. Zapisuj ich odpowiedzi na tablicy.
Wyjaśnij, że jednym z aspektów Kościoła, który go wyróżnia od innych, jest wiara,
że mamy żyjących proroków i że stale przekazywane są objawienia.

Wskaż, że Nowy Testament zawiera trzy doktrynalne fragmenty do opanowania,
które pomogą nam lepiej zrozumieć temat dotyczący proroków i objawienia.
Napisz na tablicy następujące odsyłacze i daj uczniom czas na przeczytanie i
zaznaczenie każdego fragmentu lub odnotowanie go w wyróżniający się sposób,
jako doktrynalnego fragmentu do opanowania: Ew. Jana 15:16; List do Efezjan
2:19–20; List do Efezjan 4:11–14.

Poproś uczniów, aby przeszli do 5. tematu doktrynalnego, „Prorocy i objawienie”, w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Poproś kilkoro uczniów,
aby po kolei przeczytali na głos pięć akapitów. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają oświadczenia na temat doktryny, które wspierane są przez trzy
doktrynalne fragmenty do opanowania zapisane na tablicy.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Możesz poprosić ich, aby
zaznaczyli lub podkreślili następujące oświadczenia na temat doktryny:

• Prorok to osoba, która została powołana przez Boga do przemawiania w
Jego imieniu.

• Prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie i nauczają Jego ewangelii. Czynią
wiadomymi wolę Boga i Jego prawdziwy charakter. Potępiają grzech,
ostrzegają przed jego konsekwencjami i pomagają nam unikać bycia
zwiedzionymi.

• W trakcie Swojej doczesnej posługi i ponownie w naszych czasach Pan
zorganizował Swój Kościół na opoce proroków i apostołów.

Segment 2. (5 minut)
Napisz na tablicy następującą doktrynę: Prorok to osoba, która została powołana przez
Boga i przemawia w Jego imieniu. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Jana
15:16 i odszukali słowa lub wyrażenia, które nauczają tej doktryny.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, co znaleźli. Możesz zaproponować im, aby
zaznaczyli zdanie: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was”.

• Czego fragment ten uczy nas o tym, w jaki sposób dana osoba zostaje
prorokiem?
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• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest zrozumienie, że prorocy są wybierani i
powołani przez Boga, a nie przez człowieka?

Wyjaśnij, że słowo przeznaczyłem oznacza oficjalne działanie na mocy upoważnienia
kapłańskiego od Boga poprzez nałożenie rąk.

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby osoba została w prawidłowy
sposób ustanowiona, aby przemawiać w imieniu Boga?

Segment 3. (10 minut)
Zapisz na tablicy następujące oświadczenia na temat doktryny: Prorocy świadczą o
Jezusie Chrystusie i nauczają Jego ewangelii. Czynią wiadomymi wolę Boga i Jego
prawdziwy charakter. Potępiają grzech, ostrzegają przed jego konsekwencjami i pomagają
nam unikać bycia zwiedzionymi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:11–14. Poproś
resztę klasy, aby śledziła tekst i odszukała słowa oraz wyrażenia, które wspierają
zapisane na tablicy oświadczenia na temat doktryny.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wskaż, że werset 12. naucza o trzech ważnych powodach, dla których Bóg
powołuje proroków. Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli te trzy powody.

Podziel klasę na trzy grupy i przypisz każdej z nich poniższe pytania do omówienia.
(Zachęć uczniów, aby odnosili się do zapisanych na tablicy oświadczeń na temat
doktryny do Listu do Efezjan 4:11–14. Przypomnij im, że popieramy członków
Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów jako proroków).

1. W jaki sposób prorocy pomagają doskonalić świętych?

2. Jakie są przykłady „dzieła posługiwania” (werset 12.) podejmowanego przez
proroków?

3. W jaki sposób prorocy pouczają lub wzmacniają Kościół?

Poproś uczniów, aby przeczytali List do Efezjan 4:13–14 i odszukali
błogosławieństwa wynikające z tego, że mamy w Kościele żyjących proroków.

Niech uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli.

• W jaki sposób prorocy pomagają nam, członkom Kościoła, osiągnąć „[jedność]
wiary” (werset 13.)? Dlaczego jest to tak ważne?

• W jaki sposób prorocy pomagają nam uniknąć bycia „miotanymi i unoszonymi
lada wiatrem [fałszywej] nauki” (werset 14.)?

• Jakie są przykłady fałszywych doktryn, przed którymi chronią nas i ostrzegają
nasi prorocy?

Możesz poprosić uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania zapisali odpowiedź na następujące pytanie:

• W jaki sposób niedawno wygłoszone przemówienie, nauka lub świadectwo
proroka pomogło wam zwiększyć wiedzę o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii
lub uniknąć bycia zwiedzionymi?
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Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby jeśli tego chcą, przedstawili
klasie to, co zapisali.

Segment 4. (10 minut)
Zapisz na tablicy następujące oświadczenie na temat doktryny nauczanej w Liście
do Efezjan 2:19–20: W trakcie Swojej doczesnej posługi i ponownie w naszych czasach
Pan zorganizował Swój Kościół na opoce proroków i apostołów.

Wyjaśnij, że Apostoł Paweł napisał ten list do Efezjan, pragnąc wzmocnić ich
duchowo, chronić i zjednoczyć członków Kościoła, gdyż niektórzy z nich osłabli
w wierze.

Poproś jednego z uczniów, aby na głos przeczytał List do Efezjan 2:19–20. Poproś
resztę klasy, aby śledziła tekst i odszukała słowa lub wyrażenia, które wspierają
oświadczenie na temat doktryny zapisane na tablicy.

Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• W jaki sposób, waszym zdaniem, wiedza, że Chrystus zorganizował Swój
Kościół na fundamencie proroków i apostołów, mogła wzmocnić świętych
w Efezie?

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby Kościół Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich był także zorganizowany na fundamencie proroków i
apostołów?

Podziel uczniów do pracy w parach lub w małych grupach i poproś ich, aby omówili
odpowiedź na poniższe pytanie:

• Wielu ludzi wierzy, że zorganizowana religia nie jest konieczna, że jest tylko
wymysłem człowieka. W jaki sposób możesz użyć prawdy nauczanej w Liście
do Efezjan 2:19–20, aby pomóc komuś zrozumieć ważność należenia do
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zaangażowania w
jego działania?

Po upływie wyznaczonego czasu niech uczniowie opowiedzą, o czym dyskutowali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech
wsłuchają się w to, co Starszy Christofferson powiedział o celu Kościoła. (Możesz
wręczyć każdemu uczniowi egzemplarz tej wypowiedzi).

„Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które uważają się za religijne lub
uduchowione, a jednocześnie nie chcą uczęszczać do kościoła lub nawet nie
widzą potrzeby istnienia takiej instytucji. Praktykowanie religii to dla nich sprawa
czysto osobista. Jednakże Kościół jest dziełem Tego, na kim skupia się nasza
duchowość — Jezusa Chrystusa […].

W połowie czasu Jezus zorganizował Swoje dzieło w taki sposób, że ewangelia
mogła zaistnieć jednocześnie wśród wielu narodów i różnych ludów. Ta organizacja — Kościół
Jezusa Chrystusa — została założona ‘na fundamencie apostołów i proroków, którego
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus’ [List do Efezjan 2:20]. Były w nim dodatkowe
urzędy, takie jak siedemdziesiąty, starszy, biskup, kapłan, nauczyciel i diakon […].
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Po odstępstwie i rozpadzie Kościoła, który Pan zorganizował podczas pobytu na ziemi, Zbawiciel,
poprzez Proroka Józefa Smitha, ponownie ustanowił Kościół Jezusa Chrystusa. Starożytny cel
pozostaje niezmienny: nauczanie dobrej nowiny ewangelii Jezusa Chrystusa oraz udzielanie
obrzędów zbawienia. Innymi słowy — przyprowadzanie ludzi do Chrystusa” („Po co nam
Kościół”, Ensign lub Liahona, listopad 2015, str. 108).

• Jaki, według Starszego Christoffersona, był cel Kościoła w starożytności i jaki
jest dzisiaj?

Segment 5. (10 minut)
Omów z uczniami List do Efezjan 2:19–20 oraz następujące oświadczenie na temat
doktryny: W trakcie Swojej doczesnej posługi i ponownie w naszych czasach Pan
zorganizował Swój Kościół na opoce proroków i apostołów.

Wskaż na wyrażenie „kamień węgielny” w wersecie 20. Wyjaśnij, że Jezus
Chrystus, będący kamieniem węgielnym, nadal prowadzi i kieruje Swoim
Kościołem za pośrednictwem Swoich proroków i apostołów. Objawia prawa dla
wszystkich dzieci Bożych i prowadzi Swój Kościół poprzez ustanowione sługi.
Prawa Boże to doktryna, zasady, przykazania, obrzędy i przymierza, jak też
procedury i praktyki Kościoła, które objawia On poprzez Swoich proroków.

Napisz na tablicy wyrażenia:

1. Wieczne prawa

2. Prawa dotyczące działań kapłańskich i zarządzania Kościołem

Wyjaśnij, że niektóre prawa objawione przez Pana są wieczne i dotyczą one na
przykład planu zbawienia. Prawa te są niezmienne. Jednakże Pan może czasem
podkreślić konkretne wieczne prawa ze względu na zmiany społeczne i w
zależności od potrzeb Jego Kościoła czy świata. Obok wyrażenia „Wieczne prawa”
napisz na tablicy są niezmienne.

Wskaż, że są także prawa w Kościele, które mogą zmienić się według wytycznych
Pana przekazanych Jego prorokom. Są to prawa dotyczące działań kapłańskich w
kwestiach ewangelii i jej obrzędów i odnoszą się do organizacji i zarządzania
Kościołem Pana oraz Jego ludem. Niektóre z tych praw także nazywa się
procedurami i praktykami Kościoła. Kiedy prorocy i apostołowie dążą do uzyskania
natchnienia od Pana i wspólnie naradzają się, dokonują zmian w tych prawach, co
dzieje się zgodnie z wolą Pana. Zmiany te umożliwiają uporządkowany rozwój
Kościoła na całym świecie oraz wynikają ze zmieniających się warunków i potrzeb
na świecie. Obok wyrażenia „Prawa dotyczące działań kapłańskich i zarządzania
Kościołem” napisz na tablicy mogą się zmienić.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy wiecznymi prawami a
prawami dotyczącymi działań kapłańskich i zarządzania Kościołem, przeczytaj na
głos poniższe przykłady i zapytaj uczniów, o których prawach jest mowa:
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1. Do lat siedemdziesiątych XX w. kwora Siedemdziesiątych były zorganizowane
w palikach w całym Kościele, a mężczyźni ustanowieni na urząd
Siedemdziesiątego działali w lokalnych obszarach. W połowie lat
siedemdziesiątych Prezydent Spencer W. Kimball zrekonstruował i poszerzył
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych, jako kworum przedstawicieli Władz
Generalnych. (Prawo dotyczące działań kapłańskich i zarządzania Kościołem).

2. Wiara i pokuta są konieczne, abyśmy mogli rozwijać się i stawać podobnymi do
naszego Ojca Niebieskiego. (Wieczne prawo).

3. W 1990 roku Kościół wyrównał miesięczną kwotę na pokrycie miesięcznych
wydatków wymaganą od misjonarzy stanu wolnego bez względu na to, gdzie
zostaną powołani do służby. Wcześniej misjonarze płacili różne kwoty w
zależności od kosztów życia w obszarze świata, do którego zostali wyznaczeni
do służby. (Prawo dotyczące działań kapłańskich i zarządzania Kościołem).

Następnie podziel uczniów na małe grupy lub pary i rozdaj wszystkim
uczniom po egzemplarzu poniższego arkusza. Poproś, aby wspólnie

dopasowali odpowiedzi.

Przy każdym punkcie niech określą, czy jest to przykład (A) wiecznych praw (które są niezmienne), czy
(B) praw dotyczących działań kapłańskich i zarządzania Kościołem (które się zmieniają).

_____ 1. Od wszystkich, którzy są poczytalni, wymagany jest chrzest poprzez zanurzenie i
konfirmacja, aby mogli wejść do królestwa Boga.

_____ 2. Według prawa Mojżesza tylko mężczyźni z plemienia Lewiego byli ustanawiani do
Kapłaństwa Aarona.

_____ 3. Przed 1896 rokiem comiesięczne spotkania w dzień postu i świadectw odbywały się we
czwartki, a nie w niedziele.

_____ 4. Od połowy XIX wieku do 1978 roku czarnoskórzy mężczyźni o afrykańskim
pochodzeniu nie byli ustanawiani do kapłaństwa.

_____ 5. Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów ponownie podkreśliły prawdy
związane z małżeństwem i rodziną, kiedy w 1995 roku został wydany dokument „Rodzina:
Proklamacja dla świata”.

_____ 6. W 2012 roku Prezydent Thomas S. Monson ogłosił, że minimalny wiek do odbycia
pełnoetatowej służby misjonarskiej dla młodych mężczyzn to 18 lat, a dla młodych kobiet to
19 lat.

_____ 7. W 2015 roku Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów poleciły członkom
Kościoła, aby nadali priorytet właściwemu przestrzeganiu dnia sabatu.

Niech uczniowie jako klasa naniosą ewentualne poprawki, a ty odpowiedz na
pytania lub udziel dokładniejszych wyjaśnień. Poproś uczniów, aby podali inne
przykłady dotyczące tych dwóch kategorii praw. (Odpowiedzi znajdują się na końcu
tego doświadczenia związanego z uczeniem się).

• W jakim sensie zrozumienie różnic pomiędzy wiecznymi prawami, które są
niezmienne, a prawami dotyczącymi działań kapłańskich i zarządzania
Kościołem, które mogą się zmienić, pomoże nam zrozumieć fakt, że
potrzebujemy proroków, którzy mogą ogłaszać wolę Pana?
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Segment 6. (5 minut)
Omów z uczniami List do Efezjan 2:19–20 oraz następujące oświadczenie na temat
doktryny: W trakcie Swojej doczesnej posługi i ponownie w naszych czasach Pan
zorganizował Swój Kościół na opoce proroków i apostołów.

Przypomnij uczniom, co było omówione w poprzedniej części: Wieczne prawa są
niezmienne, a prawa dotyczące działań kapłańskich i zarządzania Kościołem
prorocy Pana mogą zmienić po wspólnych naradach i uzyskaniu przewodnictwa
od Pana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Prezydenta
Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech słuchają, jak
prorocy uzyskują przewodnictwo i objawienia od Pana.

„Popieramy 15 mężczyzn, którzy zostali ustanowieni jako prorocy, widzący i
objawiciele. Kiedy pojawia się trudny problem — a każdego dnia zdają się one
być coraz trudniejsze — tych 15 mężczyzn zmaga się z nim, starając się poznać
wszelkie konsekwencje różnych sposobów działania i usilnie stara się usłyszeć
głos Pana. Po poście, modlitwie, studiowaniu, rozważaniach i naradach z moimi
Braćmi na te poważne tematy, często budzę się w nocy i otrzymuję dalsze

wskazówki dotyczące nurtujących nas spraw. Moi Bracia mają podobne doświadczenia.

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów naradzają się wspólnie i dzielą się
wszystkim, co Pan pozwolił nam zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie zrozumieć i poczuć. A
następnie obserwujemy, jak Pan daje natchnienie Prezydentowi Kościoła, aby on przekazał nam
Jego wolę.

Dzięki temu proroczemu procesowi w 2012 roku dokonaliśmy zmiany minimalnego wieku
wymaganego do pełnienia służby misjonarskiej. Niedawno ponownie dokonaliśmy zmian w
przewodniku kościelnym w związku z zalegalizowaniem w niektórych krajach związków
jednopłciowych. Przepełnieni współczuciem wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec dzieci,
długo zmagaliśmy się, żeby zrozumieć wolę Pana w tej sprawie. Ciągle mając na uwadze Boży
plan zbawienia i Jego nadzieję na to, że każde z Jego dzieci uzyska życie wieczne, rozważaliśmy
niezliczone permutacje i kombinacje różnych możliwych sytuacji. Poszcząc, wielokrotnie
spotykaliśmy się na modlitwie w świątyni i szukaliśmy dalszego kierownictwa i natchnienia. A
następnie, kiedy Pan dał natchnienie Swojemu prorokowi, Prezydentowi Thomasowi S.
Monsonowi, żeby ogłosił on nam Jego zamiar i wolę, każdy z nas poczuł w tej świętej chwili
duchowe potwierdzenie. Naszym przywilejem jako Apostołów jest popieranie tego, co zostało
objawione Prezydentowi Monsonowi. Objawienie od Pana dla Jego sług to święty proces i taki
też jest nasz przywilej otrzymywania osobistego objawienia” („Stawanie się prawdziwie
milenijnym pokoleniem” [Uroczyste ogólnoświatowe spotkanie dla młodych dorosłych, 10
stycznia 2016 r.], strona internetowa: broadcasts.lds.org).

• Czego nauczyliście się o tym, w jaki sposób prorocy i apostołowie uzyskują
objawienie, aby prowadzić Kościół?

• W jaki sposób wiedza o tym, jak prorocy przygotowują się do otrzymania
objawienia, pomoże nam, kiedy będziemy mieć pytania dotyczące nauk i
praktyk Kościoła. (Możemy wiedzieć, że prorocy z uwagą dążyli do uzyskania
woli Pana i poznali ją. My także możemy naśladować ich przykład i
przygotować się w sercu do otrzymania potwierdzającego objawienia).
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Poproś uczniów, aby pomyśleli o doświadczeniach, które pomogły im poznać, że
prorocy są powołani przez Boga, aby byli Jego rzecznikami i prowadzili Jego
Kościół. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą
klasy. Możesz również opowiedzieć o własnym doświadczeniu lub złożyć
świadectwo.

Ćwiczenie (45–60 minut)
Pomóż uczniom wykorzystać trzy zasady zdobywania duchowej wiedzy w
odniesieniu do tematu doktrynalnego „Prorocy i objawienie”, którymi są: działanie
z wiarą, badanie pojęć i pytań przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz dążenie do
osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł.

Ćwiczenia z tej części można przeprowadzić podczas jednej lekcji albo rozdzielić je
na kilka lekcji w zależności od twojego planu i potrzeb uczniów.

Ćwiczenie 1. (20–25 minut)
Zapisz na tablicy następujące trzy zasady:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Wręcz każdemu uczniowi egzemplarz broszury Dla wzmocnienia młodzieży [2011] i
poproś ich o wyszukanie i rozpoznanie różnych zachowań, jakich według rad
proroków mamy unikać.

Poproś uczniów o opowiedzenie o tym, co znaleźli i zapisz klika ich odpowiedzi na
tablicy.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają przyjaciela z innego wyznania, który
mówi: „Dziwi mnie, że mormoni nie…”. Poproś uczniów, aby uzupełnili to
niedokończone zdanie słowami z listy zapisanej na tablicy.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą użyć trzech zasad
zapisanych na tablicy, aby pewnie odpowiedzieć na pytanie przyjaciela.

Wyjaśnij, że będą mieli możliwość odegrania tej scenki. Możesz użyć poniższych
pytań, aby pomóc uczniom zebrać myśli. (Możesz rozdać te pytania uczniom).

Działaj z wiarą:

• W jaki sposób, waszym zdaniem, wierne posłuszeństwo naukom proroków, pomoże odpowiedzieć
na pytanie przyjaciela?

• W jaki sposób możecie zachęcić tego przyjaciela, aby działał z wiarą w kwestii poruszonej w
zadanym pytaniu?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:
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• Co wiecie o roli proroków w planie zbawienia przygotowanym przez Ojca Niebieskiego?

• Jakie potencjalne nieporozumienia lub fałszywe założenia może mieć wasz przyjaciel na temat
proroków?

• W jaki sposób prorocy wzmocnili was i pomogli wam dowiedzieć się więcej o Jezusie Chrystusie i
Ojcu Niebieskim?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• Z jakich materiałów źródłowych możecie skorzystać, aby uzyskać większe zrozumienie tego,
dlaczego prorocy radzą nam, żebyśmy unikali zachowania wspomnianego w pytaniu przyjaciela?
(Możesz wyznaczyć czas uczniom na przeszukanie nauk [znajdujących się na przykład w broszurze
Dla wzmocnienia młodzieży], przemówień i świadectw proroków w dniach ostatnich, które
pomogą im głębiej zrozumieć rady i nauki proroków oraz je wyjaśnić).

Po upływie wyznaczonego czasu podziel uczniów na pary. Niech na zmianę
opowiedzą, jak postąpiliby w przedstawionej powyżej sytuacji. Kiedy każdy
wypowie się, możesz zakończyć to ćwiczenie, prosząc kilkoro uczniów, aby złożyli
swoje świadectwa o prorokach w dniach ostatnich.

Ćwiczenie 2. (10–15 minut)
Zapisz na tablicy następujące trzy zasady:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Przeczytaj na głos następującą sytuację:

Masz przyjaciela w klasie lub kworum, który coraz rzadziej przychodzi na Wspólne
Zajęcia i na niedzielne spotkania w kościele. Postanowiłeś, że z nim porozmawiasz.
Przyjaciel ten odpowiada: „Wiesz, zacząłem zastanawiać się, czy chodzenie do
konkretnego kościoła jest konieczne. Jest dużo dobrych ludzi na ziemi, którzy nie
chodzą do żadnego kościoła, nie mówiąc już o naszym. Myślę, że jeśli prowadzą
prawe życie i traktują dobrze bliźnich, to i tak dostaną się do nieba”.

• Jakie punkty doktryny o prorokach i objawieniu pomogą temu przyjacielowi
zrozumieć ważność wiernego uczęszczania na spotkania kościelne?

• Co możesz zrobić, aby pomóc temu przyjacielowi działać z wiarą, badać pojęcia
i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy i dążyć do osiągnięcia głębszego
zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł, żeby lepiej
zrozumiał ważność uczęszczania na spotkania kościelne?
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Ćwiczenie 3. (15–20 minut)
Uwaga: To ćwiczenie ma pomóc uczniom zastosować doktrynę, którą studiowali w
segmencie 5. i 6. w części „Zrozumienie doktryny” tego doświadczenia związanego
z uczeniem się.

Przypomnij uczniom, że zasady zdobywania duchowej wiedzy są następujące:
działanie z wiarą, badanie pojęć i pytań przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz
dążenie do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł. (Jeśli chcesz, możesz zapisać te zasady na tablicy).

Przeczytaj na głos następujący scenariusz:

Podczas rodzinnego obiadu twój wujek stwierdził, że Kościół w wyniku presji
społecznej w przyszłości zmieni swoje stanowisko, by było bardziej zgodne ze
stanowiskiem zajmowanym przez społeczeństwo. Argumentując, wspomniał, że
Kościół zmienił swoje stanowisko w kwestii praktykowania wielożeństwa oraz
zezwolił czarnoskórym mężczyznom pochodzenia afrykańskiego dzierżyć
kapłaństwo i otrzymywać obrzędy świątynne. Inni członkowie rodziny wyrazili
różne opinie na ten temat. Od czasu tej dyskusji zastanawiasz się, czy twój wujek
miał rację, rozważając pytanie: Dlaczego czasem Kościół zdaje się ulegać presji społecznej
i dokonuje zmian w procedurach? (Zapisz to pytanie na tablicy).

Aby pomóc uczniom przećwiczyć zastosowanie zasad zdobywania
duchowej wiedzy, jak też doktrynę nauczaną w Liście do Efezjan 2:19–20,

wręcz każdemu z nich egzemplarz poniższej karty z zadaniami i poproś, aby
zapisali swoje odpowiedzi na podane pytania.

Działaj z wiarą:

• Co już wiesz o prorokach i o tym, w jaki sposób dążą do uzyskania objawienia?

• Jakie miałeś doświadczenia, w których otrzymałeś potwierdzenie, że Pan prowadzi Swój Kościół
poprzez objawienie skierowane do Jego proroków?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• W jaki sposób mógłbyś przeformułować pytanie zapisane na tablicy, aby spojrzeć na nie z
perspektywy ewangelii Jezusa Chrystusa i planu zbawienia?

• Jakie mogą być niektóre cele, dla których Jezus Chrystus, poprzez Swoich proroków, wprowadza
zmiany w procedurach i praktykach Kościoła?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• Jakie są źródła wyznaczone przez Boga, do których mógłbyś się odnieść, aby znaleźć informacje o
zmianach w praktyce wielożeństwa i w praktyce ograniczeń dotyczących ustanawiania do
kapłaństwa i udzielania obrzędów świątynnych członkom wywodzącym się z Afryki?

Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w zlokalizowaniu wyznaczonych przez Boga
źródeł, możesz skierować ich do następujących materiałów:

• Deklaracja Oficjalna — 1 (łącznie z wprowadzeniem w wydaniu pism świętych
z 2013 roku)

• „The Manifesto and the End of Plural Marriage” (strona internetowa: LDS.org)
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• Deklaracja Oficjalna — 2 (łącznie z wprowadzeniem w wydaniu pism świętych
z 2013 roku)

• „Race and the Church: All Are Alike unto God” (mormonnewsroom.org)

• „Race and the Priesthood” (topics.lds.org)

• „Elder Dallin H. Oaks’ Reaction to Priesthood Revelation”
(mormonnewsroom.org)

Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się ich odpowiedziami z resztą klasy. Jeśli
czas na to pozwala, możesz podzielić uczniów na pary i poprosić, aby odegrali, jak
by odpowiedzieli, gdyby podczas rozmowy ponownie pojawił się ten temat.

Omówienie Doktryn do opanowania
Wyznacz uczniom kilka minut na szybkie przypomnienie doktrynalnych
fragmentów do opanowania, które poznali w tym roku szkolnym. Poproś jednego z
uczniów, aby wyszedł na przód klasy, zabrawszy ze sobą swoje pisma święte.
Poproś tego ucznia, aby odnalazł jeden z doktrynalnych fragmentów do
opanowania bez pokazywania pozostałym osobom, jaki to fragment. Niech uczeń
ten napisze na tablicy jedno słowo z doktrynalnego fragmentu do opanowania.
(Zachęć tego ucznia, aby wybrał słowa kluczowe z tego fragmentu, a nie słowa, jak
np.: i lub oto).

Poproś pozostałych o wyszukanie w ich pismach świętych doktrynalnego
fragmentu do opanowania, z którego pochodzi to słowo. Jeśli nikt nie może znaleźć
właściwego fragmentu na podstawie jednego słowa, poproś ucznia stojącego na
przedzie klasy o napisanie na tablicy kolejnego słowa z tego doktrynalnego
fragmentu do opanowania. Powtarzaj te czynności do momentu, aż co najmniej
jeden uczeń odnajdzie właściwy fragment. Poproś pozostałych uczniów, aby
otworzyli pisma na tym fragmencie i wspólnie go przeczytali. Następnie powtórz to
ćwiczenie przy udziale innego ucznia z użyciem innego doktrynalnego fragmentu
do opanowania.

Odpowiedzi do ćwiczenia: (1) A; (2) B; (3) B; (4) B; (5) A; (6) B; (7) A.
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Kapłaństwo i klucze
kapłańskie
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (20 minut)
Segment 1. (7 minut)
Pokaż klucz lub narysuj na tablicy ilustrację przedstawiającą klucz i zapytaj uczniów,
do czego się go używa. Wyjaśnij, że Pan użył analogii klucza, aby pomóc nam
zrozumieć, jak On kieruje i zarządza Swoim kapłaństwem i Swoim dziełem
na ziemi.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos 6. temat doktrynalny,
„Kapłaństwo i klucze kapłańskie”, w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i podkreślili
oświadczenia na temat doktryny, które pomogą im zrozumieć, czym są klucze
kapłańskie i jak odnoszą się do mocy kapłaństwa.

• Jaka jest definicja kapłaństwa?

• Jakie rozpoznałeś oświadczenia na temat doktryny, które wyjaśniają, czym są
klucze kapłańskie? (Uczniowie mogą omówić kilka oświadczeń na temat
doktryny na podstawie tego, co przeczytali. Po udzieleniu odpowiedzi, poproś
ich, aby zaznaczyli następującą doktrynę w trzecim akapicie: Klucze
kapłaństwa to prawo do prezydentury, czyli moc udzielona człowiekowi
przez Boga, aby zarządzał i kierował królestwem Boga na ziemi).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć tę doktrynę, poproś ich, aby użyli tego, co
zaznaczyli w temacie doktrynalnym podczas omawiania następujących pytań:

• Jaki istnieje związek pomiędzy kluczami kapłańskimi a obrzędami?

• Jakie obrzędy kapłańskie muszą autoryzować osoby posiadające odpowiednie
klucze kapłańskie?

Pomóż uczniom zrozumieć, że obrzędy niezbędne do zbawienia (takie jak: chrzest,
konfirmacja, ustanowienie do Kapłaństwa Melchizedeka [dla mężczyzn],
obdarowanie świątynne, zapieczętowanie świątynne) wymagają autoryzacji od
przywódcy kapłańskiego, który dzierży odpowiednie klucze kapłańskie lub który
działa pod kierownictwem osoby, która dzierży te klucze (zob. także 7. temat
doktrynalny, „Obrzędy i przymierza”, w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument). Upoważnienie jest również wymagane do nadania imienia i
błogosławienia dziecka, poświęcenia grobu, udzielenia błogosławieństwa
patriarchalnego i do przygotowania, pobłogosławienia oraz rozdania sakramentu.
Jednakże osoby dzierżące Kapłaństwo Melchizedeka mogą poświęcić oliwę,
błogosławić chorych, udzielać błogosławieństw ojcowskich oraz innych
błogosławieństw pocieszenia i rady bez uzyskiwania upoważnienia od przywódcy
kapłańskiego.
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• Jaki jest związek pomiędzy rolą kluczy kapłańskich a powołaniami w Kościele
zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet?

Segment 2. (7 minut)
Omów z uczniami następującą doktrynę: „Klucze kapłaństwa to prawo do
prezydentury, czyli moc udzielona człowiekowi przez Boga, aby zarządzał i
kierował królestwem Boga na ziemi”. Aby pomóc uczniom pogłębić zrozumienie tej
prawdy, poproś ich, żeby wyobrazili sobie, iż otrzymali pojazd, do uruchomienia
którego potrzebny jest klucz, jednakże nie dostali klucza.

• Do czego potrzebny jest klucz, skoro macie już dostęp do pojazdu? (Chociaż
mają dostęp do pojazdu, to potrzebny jest klucz, aby uruchomić silnik i pojazd
mógł ruszyć).

• W jakim sensie ta analogia odnosi się do kluczy kapłańskich koniecznych do
tego, aby kierować pracą związaną z kapłaństwem i królestwem Boga na ziemi?

Pokaż lub rozdaj egzemplarze poniższego wyjaśnienia, czym są klucze kapłańskie,
którego autorem jest Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wyjaśnienie Prezydenta Nelsona.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Prezydent Nelson opisał
klucze kapłańskie.

„Klucze są ważne i stanowią pewną wartość. Większość z nas nosi klucze w
kieszeni lub torbie, dokądkolwiek idziemy. Inne klucze są nie tylko ważne i
stanowią wartość, ale są cenne, pełne mocy i niewidzialne! Mają one wieczne
znaczenie. Są to klucze kapłaństwa […].

Kapłaństwo jest [upoważnieniem od Boga przekazanym] mężczyźnie, aby służył
dla zbawienia ludzi. ‘Moc kierowania tą pracą stanowi klucze Kapłaństwa’

(Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], str. 141). Istnieje różnica
pomiędzy posiadaniem kapłaństwa a posiadaniem kluczy kapłaństwa. Kiedy mężczyźnie
nadawane są klucze, nie otrzymuje on dodatkowego kapłaństwa. To, co posiada, to prawo do
kierowania pracą kapłaństwa” („Klucze kapłaństwa”, Liahona, październik 2005, str. 26).

• Czego nauczyliście się z wyjaśnienia Prezydenta Nelsona, a co pomaga wam
lepiej zrozumieć, czym są klucze kapłańskie?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali 6. temat doktrynalny, „Kapłaństwo i
klucze kapłańskie”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.
Niech poszukają przykładów osób, które dzierżą klucze kapłańskie. Poproś klasę o
podzielenie się tym, co znalazła.

• W jakich sytuacjach wasze życie zostało pobłogosławione, gdyż ktoś użył kluczy
kapłańskich?

Segment 3. (6 minut)
Napisz na tablicy Ew. Mateusza 16:15–19 i wyjaśnij, że to jest doktrynalny fragment
do opanowania, który naucza o kluczach kapłańskich. Poproś uczniów, aby
zaznaczyli ten fragment w wyróżniający się sposób, jako doktrynalny fragment do
opanowania. Zachęć ich, aby zapisali kluczowe słowa na marginesie pism świętych,
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co pomoże im zapamiętać doktrynę na temat kluczy kapłańskich nauczaną w tym
fragmencie.

Wyjaśnij, że Zbawiciel zapytał Swoich Apostołów, kim sądzą, że On jest. W
odpowiedzi Piotr złożył świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus następnie
oświadczył, że da Piotrowi klucze Jego królestwa. Poproś kilkoro uczniów, aby po
kolei czytali na głos Ew. Mateusza 16:15–19. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i
odszukali, co Jezus powiedział Piotrowi o kluczach kapłańskich.

• Do czynienia czego, według słów Zbawiciela z wersetu 19., miał mieć moc Piotr
po otrzymaniu kluczy królestwa, czyli kluczy kapłańskich? (Do wiązania i
rozwiązywania na ziemi i w niebie. Oznacza to, że takie czynności jak obrzędy
dokonywane na mocy tych kluczy kapłańskich są wiążące i ważne podczas życia
doczesnego i w wieczności, łącznie z wiązaniem, czyli pieczętowaniem rodzin w
świątyniach).

• W jaki sposób mógłbyś wykorzystać ten doktrynalny fragment do opanowania,
aby pomóc komuś zrozumieć ważność upoważnienia, jakie prorok i apostołowie
mają współcześnie, aby kierować dziełem Boga?

Uwaga: Będziesz musiał omawiać z uczniami doktrynalne fragmenty do
opanowania podczas następnych lekcji, aby pomóc im je zapamiętać i dać
możliwość do zastosowania. Szukaj sposobności do omawiania tego i innych
doktrynalnych fragmentów do opanowania w ciągu całego roku nauki.

Ćwiczenie (25–30 minut)
Pomóż uczniom przećwiczyć zastosowanie trzech zasad zdobywania duchowej
wiedzy w 6. temacie doktrynalnym, „Kapłaństwo i klucze kapłańskie”, z publikacji
Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Możesz zapisać te zasady na tablicy
przed rozpoczęciem ćwiczenia:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Podziel uczniów na trzy grupy i daj każdej z nich egzemplarze ulotki, która
odpowiada numerowi grupy. Daj każdej grupie 8–10 minut na omówienie

scenariusza i pytań podanych w ulotce. Wyjaśnij, że po dyskusji w grupie, każdy
uczeń będzie miał możliwość przećwiczyć udzielanie odpowiedzi na wyznaczone
pytanie z uczniami z dwóch pozostałych grup.

Grupa 1.
Przedyskutujcie w grupie następujący scenariusz:
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Służysz na misji. Wraz ze swoim towarzyszem uczysz zainteresowaną kobietę o ważności chrztu. Kiedy
zapraszasz ją, aby przyjęła chrzest, odpowiada pytaniem: „Dlaczego muszę ponownie przyjąć chrzest?
W moim kościele byłam już ochrzczona”.

Omów, jak możesz pomóc jej, używając zasad i pytań podanych poniżej:

Działaj z wiarą:

• W jaki sposób twoja zainteresowana może działać z wiarą, kiedy dąży do zrozumienia, dlaczego
potrzebuje przyjąć chrzest poprzez upoważnienie kapłańskie i pod kierownictwem tego, który
posiada klucze kapłańskie?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• W jaki sposób zrozumienie kapłaństwa i kluczy kapłańskich pomoże rzucić nowe światło na
pytanie zadane przez twoją zainteresowaną?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• W jaki sposób doktryna nauczana w Ew. Mateusza 16:15–19 pomoże twojej zainteresowanej
odnaleźć odpowiedź na jej pytanie?

• Czy są jeszcze inne fragmenty z pism, które pomogą twojej zainteresowanej zrozumieć, dlaczego
musi zostać ochrzczona przez osobę posiadającą właściwe upoważnienie?

Grupa 2.
Przedyskutujcie w grupie następujący scenariusz:

Przyjaciel zwierza się tobie, że dopuścił się poważnych grzechów w związku z prawem czystości
moralnej i próbuje odpokutować. Podczas studiowania pism świętych dowiedziałeś się, że biskup w
okręgu lub prezydent gminy w Kościele posiada klucze Kapłaństwa Aarona, wśród których znajdują
się klucze „ewangelii pokuty” (NiP 13:1).

Zachęcasz przyjaciela, aby spotkał się z biskupem, ale ten odpowiada, mówiąc: „Nie rozumiem,
dlaczego muszę spotkać się z moim biskupem. Wiem, że muszę wyznać, co zrobiłem, ale już
przyznałem się do tego Panu. Modliłem się, prosząc o przebaczenie i zmieniłem swoje zachowanie.
Przyjąłem sakrament. Dlaczego muszę spotkać się z biskupem, aby otrzymać przebaczenie od Pana?
Czy to nie jest sprawa tylko między mną a Panem?”.

Omów, jak możesz odpowiedzieć przyjacielowi, używając zasad i pytań podanych poniżej:

Działaj z wiarą:

• Co ten przyjaciel może zrobić, aby rozwinąć i wzmocnić swoją wiarę w Zbawiciela i w klucze
kapłaństwa, które nadał On Swoim upoważnionym sługom?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• W jaki sposób zrozumienie posiadanych przez biskupa kluczy kapłańskich pomoże ci
odpowiedzieć na pytanie przyjaciela?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• W jaki sposób słowa Zbawiciela z Ew. Mateusza 16:19 pomogą temu przyjacielowi zrozumieć, że
dzierżone przez biskupa klucze kapłańskie są powiązane z wiecznymi błogosławieństwami
dostępnymi dla przyjaciela, w tym z wybaczeniem grzechów.

• Jakie inne źródła wyznaczone przez Boga możesz wskazać przyjacielowi, aby się do nich zwrócił,
żeby lepiej zrozumieć tę kwestię?
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Grupa 3.
Przedyskutujcie w grupie następujący scenariusz:

Podczas wakacji spędziłeś tydzień z dalszą rodziną. Twoja rodzina omawia kwestię znalezienia okręgu
lub gminy, do którego udacie się w niedzielę. Twój kuzyn, który jest kapłanem w Kapłaństwie Aarona
odwraca się do ciebie i mówi: „Czy nie moglibyśmy sami zorganizować spotkania sakramentalnego?
Jestem kapłanem, więc mogę pobłogosławić i rozdać sakrament, a ty oraz inni członkowie rodziny
mogą modlić się i wygłosić przemówienia”.

Omów, jak możesz odpowiedzieć na propozycję kuzyna, używając zasad i pytań podanych poniżej:

Działaj z wiarą:

• W jaki sposób twoja rodzina może okazać wiarę w upoważnienie tych, którzy posiadają klucze
kapłańskie do kierowania pracą kapłańską, podczas planowania sposobu przyjmowania
sakramentu na wakacjach?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

• W jaki sposób zrozumienie doktryny o kluczach kapłańskich pomaga wyjaśnić, kiedy posiadacz
kapłaństwa może dokonać obrzędu takiego, jak sakrament?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• Do jakich źródeł wyznaczonych przez Boga możesz się odnieść, aby lepiej zrozumieć, kiedy
posiadacz kapłaństwa jest upoważniony do wykonania obrzędu kapłańskiego?

Jeśli uczniowie potrzebują pomocy, aby rozpoznać źródła wyznaczone przez Boga
w odniesieniu do pytań w przypisanych im scenariuszach, możesz poprosić, aby
przeszukali następujące materiały:

Grupa 1.: Nauki i Przymierza 22:2–4.

Grupa 2.: Mosjasz 26:12–15, 29–31; Starszy C. Scott Grow, „Co i dlaczego
powinienem wyznać swojemu biskupowi?”, New Era, październik 2013, str. 28–30
lub Liahona, październik 2013, str. 58–60.

Grupa 3.: „Priesthood Ordinances and Blessings,” Handbook 2: Administering the
Church (2010), 20.1 („Obrzędy i błogosławieństwa kapłaństwa”, Podręcznik 2:
Administrowanie Kościołem), LDS.org; Starszy Dallin H. Oaks, „Klucze i
upoważnienie kapłańskie”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 49–52.

Kiedy każda grupa omówi przypisany im scenariusz oraz pytania, zorganizuj nowe
grupy uczniów, aby w składzie każdej z nich byli: jeden uczeń z grupy 1., jeden
uczeń z grupy 2. i jeden z grupy 3. Niech każdy uczeń przeczyta wyznaczony mu
scenariusz pozostałym uczniom w grupie, a następnie niech zaprezentuje, jakiej
udzieliłby odpowiedzi na zadane pytanie.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami i świadectwami o błogosławieństwach wynikających z tego, że
przewodzą nam ci, którzy dzierżą klucze kapłańskie.

Omówienie Doktryn do opanowania
Aby pomóc uczniom zapamiętać, gdzie znajdują się doktrynalne fragmenty do
opanowania, których się do tej pory nauczyli, niech każdy z nich narysuje na kartce
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tabelkę 4 x 4. Niech ponumerują każdy rząd od góry do dołu, a na górze każdej
kolumny napiszą A, B, C i D.

A B C D

1

2

3

4

Omów doktrynalne fragmenty do opanowania, jakich uczniowie nauczyli się do tej
pory na tym kursie. Następnie poproś ich, aby w dowolnej kolejności napisali w
tabeli 16 odsyłaczy do doktrynalnych fragmentów do opanowania. (Jeśli uczniowie
poznali mniej niż 16 fragmentów, mogą napisać niektóre odsyłacze więcej niż raz.
Jeśli nauczyli się więcej niż 16, mogą dodać rzędy lub kolumny do tabeli).

Przeczytaj na głos część jednego z doktrynalnych fragmentów do opanowania, a
każdy uczeń niech wskaże palcem odsyłacz w tabeli, który jego zdaniem pasuje do
tego fragmentu. Gdy skończysz czytać, powiedz, gdzie znajdował się ten fragment,
aby uczniowie sprawdzili swoje odpowiedzi. Jeśli wskażą na prawidłowy odsyłacz,
niech oznaczą to literą X.

Kiedy uczeń oznaczy cztery pola w rzędzie w jakimkolwiek kierunku, może
krzyknąć: „Doktryna do opanowania”. Możesz kontynuować, aż wszyscy zaznaczą
cztery pola w linii lub zaznaczą wszystkie pola.

KAPŁAŃSTWO I  KLUCZE KAPŁAŃSKIE
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Obrzędy i przymierza
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (20 minut)
Segment 1. (10 minut)
Napisz na tablicy słowa: Obrzędy i Przymierza. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki
sposób mogą zdefiniować każde z tych słów osobie, która ich nie zna.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali akapity w 7. temacie
doktrynalnym, „Obrzędy i przymierza”, w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument. Pozostali niech śledzą tekst i zaznaczą słowa lub wyrażenia,
które pomagają im lepiej zrozumieć, czym są obrzędy i przymierza.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o tym,
co zaznaczyli. Rozważ zadanie następujących pytań:

• Czym jest obrzęd niezbędny do zbawienia?

• Jakie obrzędy niezbędne do zbawienia otrzymaliście?

• Czego ten temat doktrynalny naucza o konieczności chrztu? (Poproś uczniów,
aby zaznaczyli następującą prawdę w ich egzemplarzu publikacji Doktryny do
opanowania. Podstawowy dokument: Chrzest jest konieczny, aby człowiek
mógł się stać członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa i wejść do królestwa
celestialnego).

• Dlaczego, waszym zdaniem, chrzest jest konieczny, aby stać się członkiem
Kościoła Jezusa Chrystusa i wejść do królestwa celestialnego?

Poproś uczniów, aby po cichu przypomnieli sobie swój chrzest i konfirmację na
członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Poproś kilkoro
uczniów, aby opowiedzieli o tym, gdzie zostali ochrzczeni, kto ich ochrzcił oraz
wyrazili swoje wrażenia i uczucia związane z tym przeżyciem.

Segment 2. (10 minut)
Omów z uczniami następującą doktrynę nauczaną w temacie doktrynalnym
„Obrzędy i przymierza” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy
dokument: Chrzest jest konieczny, aby człowiek mógł się stać członkiem Kościoła
Jezusa Chrystusa i wejść do królestwa celestialnego.

• Jaki fragment z Nowego Testamentu wspiera tę doktrynę?

Poproś uczniów, aby otworzyli pisma na Ew. Jana 3:5. Możesz zaproponować, aby
w wyróżniający się sposób zaznaczyli ten doktrynalny fragment do opanowania,
żeby mogli go z łatwością odnaleźć. Wyjaśnij, że Ew. Jana 3 zawiera nauki
Zbawiciela skierowane do faryzeusza o imieniu Nikodem, który chciał dowiedzieć
się więcej o ewangelii.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 3:5. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co, według Zbawiciela, powinniśmy zrobić, aby wejść do
królestwa Boga.

• Co, według słów Zbawiciela, jest wymagane, aby wejść do królestwa Boga?

• O jakim obrzędzie niezbędnym do zbawienia określonym słowami „narodzi z
wody” jest tutaj mowa?

• O jakim obrzędzie niezbędnym do zbawienia określonym słowami „narodzi
[…] z Ducha” jest tutaj mowa?

• W jaki sposób przyjęcie chrztu pomaga wam w podejmowanych wysiłkach, aby
być godnymi wejścia do królestwa celestialnego i żyć ponownie z waszym
Ojcem w Niebie?

Ćwiczenie (10 minut)
Przypomnij uczniom o trzech zasadach wymienionych w części „Zdobywanie
duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i
zapisz je na tablicy:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Aby pomóc uczniom przećwiczyć używanie tych zasad w odniesieniu do tematu
„Obrzędy i przymierza”, przeczytaj na głos następujący scenariusz:

Jedna z waszych przyjaciółek chce dowiedzieć się więcej na temat Kościoła i bierze
udział w lekcjach z misjonarzami. Przeczytała fragmenty Księgi Mormona, była
kilka razy na spotkaniach kościelnych i powiedziała, że wierzy w przywróconą
ewangelię. Pewnego dnia, wracając do domu po dyskusji z misjonarzami,
przyjaciółka powiedziała: „Wierzę w to, o czym nauczają mnie misjonarze, ale czy
nie będę dobrą osobą i dobrą chrześcijanką, jeśli nie będę ochrzczona w
konkretnym kościele?”.

• W jaki sposób moglibyście zachęcić przyjaciółkę, aby działała z wiarą, kiedy
będzie rozważać zaproszenie do przystąpienia do chrztu?

• W jaki sposób moglibyście pomóc tej przyjaciółce spojrzeć na pytanie dotyczące
chrztu z wiecznej perspektywy? Jakimi prawdami o planie zbawienia i ewangelii
Jezusa Chrystusa moglibyście się z nią podzielić, aby pomóc jej zrozumieć
wieczną ważność obrzędu chrztu?

• Co możecie zrobić, aby pomóc swojej przyjaciółce w dążeniu do uzyskania
głębszego zrozumienia poprzez źródła wyznaczone przez Boga?

• W jaki sposób moglibyście użyć Ew. Jana 3:5, aby pomóc tej przyjaciółce?

OBRZĘDY I  PRZYMIERZA
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Wyznacz uczniom kilka minut na przeszukanie w Topical Guide [Przewodniku
tematycznym], Guide to the Scriptures [Przewodniku po pismach świętych], Bible
Dictionary [Słowniku biblijnym] lub Gospel Topics [Tematach ewangelii] (na
stronie: lds.org/topics) wpisów pod hasłem „Baptism” [Chrzest]. Niech odszukają
fragmenty, które pomogą przyjaciółce odpowiedzieć na jej pytanie. Po upływie
wyznaczonego czasu podziel uczniów w pary lub małe grupy i poproś ich, aby
opowiedzieli sobie, co znaleźli. Możesz spędzić trochę czasu z każdą z grup, aby
przysłuchać się ich dyskusji i, jeśli to potrzebne, zaoferować pomoc.

Na zakończenie możesz poprosić jednego lub więcej uczniów, aby podzielili się
swoimi świadectwami o ważności obrzędów i przymierzy — a w szczególności
obrzędu chrztu — w planie Ojca Niebieskiego.

Omówienie Doktryn do opanowania
Możesz przeprowadzać quizy, aby dać uczniom możliwość sprawdzenia tego, jak
zapamiętali doktrynalne fragmenty do opanowania. Pytania mogą obejmować
podpowiedzi, takie jak kluczowe słowa lub odsyłacze do fragmentów, cytaty z
wersetów lub scenariusze, które ilustrują nauczane tam prawdy. Pytania do quizów
można odczytać na głos, zapisać na tablicy lub wręczyć na kartce. Kiedy uczniowie
wezmą udział w quizie, zastanów się nad połączeniem w pary uczniów o wysokiej
liczbie punktów z uczniami o niskim wyniku. Uczeń, który ma więcej punktów,
może pomóc, temu, który ma ich mniej, zrozumieć skuteczne sposoby studiowania
i udoskonalić proces opanowania fragmentów doktrynalnych. Taka para może też
postawić sobie za cel osiągnięcie wyższej wspólnej liczby punktów podczas
następnego quizu. Zastanów się nad stworzeniem tabeli lub biuletynu do
wywieszenia na tablicy, który będzie zawierał cele i postęp uczniów.

OBRZĘDY I  PRZYMIERZA
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Małżeństwo i rodzina
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (25–30 minut)
Segment 1. (10 minut)
Napisz na tablicy I List do Koryntian 11:11. Wskaż, że jest to doktrynalny fragment
do opanowania i poproś uczniów, aby znaleźli go w swoich pismach świętych i
zaznaczyli w wyróżniający się sposób, żeby mogli go z łatwością odnaleźć. Wyjaśnij,
że fragment ten pomaga nam zrozumieć temat doktrynalny „Małżeństwo i
rodzina”.

Wyjaśnij, że w liście skierowanym do członków Kościoła w Koryncie (który,
znajduje się teraz w Grecji) Apostoł Paweł nauczał o małżeństwie. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 11:11. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, czego te wersety uczą o relacjach pomiędzy mężem i żoną.

Wyjaśnij, że słowa „w Panu” odnoszą się do planu ewangelii Ojca Niebieskiego,
który umożliwia nam otrzymanie życia wiecznego i stanie się Jemu podobnymi.

• Co sugeruje ten werset o konieczności małżeństwa pomiędzy mężczyzną a
kobietą?

Poproś uczniów, aby przeczytali 8. temat doktrynalny: „Małżeństwo i rodzina” w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i odszukali zdania, które
pomogą nam zrozumieć konieczność małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą
w planie Boga.

Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli. Następnie wskaż na
następującą prawdę wyszczególnioną w tym temacie: Jedynie poprzez zawarcie i
wierne przestrzeganie przymierza małżeństwa celestialnego mężczyźni i
kobiety mogą wypełnić swój boski, wieczny potencjał. Możesz zasugerować,
aby uczniowie zapisali lub odnotowali tę zasadę w swoich pismach świętych obok I
Listu do Koryntian 11:11.

Segment 2. (5–10 minut)
Napisz na tablicy następującą doktrynę: Jedynie poprzez zawarcie i wierne
przestrzeganie przymierza małżeństwa celestialnego mężczyźni i kobiety mogą wypełnić
swój boski, wieczny potencjał. Poproś uczniów, aby znaleźli doktrynalny fragment do
opanowania w Nowym Testamencie, który naucza tej doktryny. Kiedy uczniowie
wskażą na I List do Koryntian 11:11, poproś jednego z nich, aby przeczytał go
na głos.

Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy. Następnie poproś go, aby
wyciągnął przed siebie obie ręce.

• W jakim sensie ręce są do siebie podobne?

• Czym się różnią?
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Poproś ucznia, aby schował jedną rękę za siebie. Potem zadaj klasie następujące
pytania:

• Jakie czynności mogą być trudne do wykonania z użyciem tylko jednej ręki?

• Jakie są przykłady tego, że wspólna praca obu rąk czyni nas silniejszymi?

• W jaki sposób możemy odnieść ten przykład naszych dłoni do tej doktrynalnej
prawdy o małżeństwie pomiędzy mężczyzną a kobietą?

Wskaż, że niektóre osoby nie mają za życia możliwości zawrzeć przymierza
wiecznego małżeństwa. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej
wypowiedzi Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Żadne błogosławieństwa, w tym małżeństwo na wieczność i posiadanie
wiecznej rodziny, nie ominą nikogo, kto jest ich godzien. Choć w przypadku
niektórych osób otrzymanie tego błogosławieństwa może wymagać więcej czasu
— być może nawet wykroczyć poza ramy życia doczesnego — to ich nie ominie”
(„The Church Is for All People”, Ensign, czerwiec 1989, str. 76).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest zrozumienie, że w planie Ojca
Niebieskiego wszystkie godne osoby będą miały możliwość zawarcia
przymierza małżeństwa celestialnego i będą miały wieczną rodzinę?

Segment 3. (10 minut)
Pokaż lub rozdaj uczniom egzemplarze poniższej wypowiedzi Starszego Davida A.
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał ją na głos. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają dodatkowe
przemyślenia na temat studiowanej doktryny o małżeństwie pomiędzy mężczyzną
a kobietą.

„Po stworzeniu ziemi Adam został umieszczony w Ogrodzie Eden. Ważne jest
jednak, że Bóg powiedział: ‘Nie dobrze jest, aby człowiek był sam’ (Mojżesz 3:18;
zob. także I Ks. Mojżeszowa 2:18) i Ewa stała się żoną Adama i dla niego
pomocą. Plan szczęścia wymagał, jako elementów składowych, jedynej w swoim
rodzaju kombinacji duchowych, fizycznych, psychicznych i emocjonalnych
przymiotów zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Mężczyzna i kobieta mają uczyć się

od siebie, wzmacniać się nawzajem, błogosławić i wzajemnie uzupełniać” („Wierzymy w cnotę”,
Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 41–42).

• W jaki sposób nauki Starszego Bednara odnoszą się do prawdy nauczanej w I
Liście do Koryntian 11:11?

Poproś uczniów, aby w dzienniku do studiowania odpowiedzieli na jedno z
poniższych pytań:

• W jaki sposób cechy i obowiązki mężczyzn i kobiet mogą uzupełniać się w
małżeństwie i rodzinie?

MAŁŻEŃSTWO I  RODZINA
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• Jakie cechy mogą rozwinąć wspólnie mąż i żona poprzez przymierze
małżeństwa, które pomogą im upodobnić się do Ojca Niebieskiego?

Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi przemyśleniami z resztą klasy.

Ćwiczenie (45–55 minut)
Następujące ćwiczenia pomogą uczniom zastosować zasady, jakich nauczyli się na
początku roku w doświadczeniu związanym z uczeniem się dotyczącym
zdobywania duchowej wiedzy. Aby przypomnieć uczniom te zasady możesz
zapisać je na tablicy:

• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Ćwiczenia te można przeprowadzić jednego dnia lub w ciągu kilku dni w
zależności od twojego planu i potrzeb twoich uczniów.

Ćwiczenie 1. (20–25 minut)
Uwaga: Jeśli to konieczne, dostosuj poniższy scenariusz do doświadczeń twoich
uczniów.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następujący scenariusz:

Kiedy zdobywasz dalsze wykształcenie po służbie na misji, zaczynasz spotykać się z
kimś, kto ma silne świadectwo o Jezusie Chrystusie, traktuje cię z szacunkiem i
pomaga ci stać się jak najlepszą wersją siebie. Z czasem wzrasta uczucie miłości
między wami i zaczynacie rozmawiać o małżeństwie. Kiedy jednak rozważasz
zawarcie związku małżeńskiego, martwi cię stres i wyzwania związane z
założeniem rodziny i kontynuowaniem edukacji, pracą i rozwojem kariery
zawodowej. Myślisz sobie: „Czy nie łatwiej i lepiej byłoby poczekać i opóźnić
zawarcie związku małżeńskiego i założenie rodziny do czasu, kiedy skończę szkołę,
znajdę dobrze płatną pracę i będę mieć wystarczająco pieniędzy?”.

• Dlaczego w tej sytuacji kuszące może być opóźnienie zawarcia związku
małżeńskiego?

• Co możesz zrobić, aby działać z wiarą, gdy zastanawiasz się nad tym pytaniem i
planujesz przyszłość?

• W jaki sposób szukanie boskiego przewodnictwa pomoże ci dokonać mądrych
wyborów, jeśli chodzi o edukację, planowanie kariery, małżeństwo i założenie
rodziny?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, co wiedzą o roli małżeństwa i rodziny
w planie zbawienia.

MAŁŻEŃSTWO I  RODZINA
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• W jaki sposób doktryna, którą studiowaliśmy w I Liście do Koryntian 11:11,
odnosi się do tej sytuacji?

• Jak można przeformułować te obawy, aby rozpatrzyć tę kwestię z wiecznej
perspektywy? (Możliwe przykłady: Co może mnie ominąć, jeśli będę czekać z
zawarciem związku małżeńskiego? Jakie są korzyści i błogosławieństwa
zarówno teraz, jak i w wieczności z uczynienia priorytetem zawarcia związku
małżeńskiego i założenia rodziny?).

Podziel uczniów na grupy liczące od trzech do pięciu osób i daj im 5 minut na
przeszukanie pism świętych i, jeśli to możliwe, przemówień z niedawnych
konferencji generalnych Kościoła oraz innych źródeł, aby zyskać dodatkowe
zrozumienie, które będzie pomocne przy podejmowaniu decyzji w kwestii
małżeństwa i założenia rodziny. Aby podać przykład, możesz poprosić jednego z
uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź Prezydenta Thomasa S.
Monsona skierowaną do mężczyzn Kościoła:

„Jeśli martwicie się o zapewnienie środków finansowych żonie i rodzinie, muszę
was zapewnić, że nie jest wstydem, kiedy para żyje skromnie i oszczędza. Regułą
jest, że w tym czasie wyzwań zbliżycie się do siebie jako para, kiedy będziecie się
uczyć poświęcenia i podejmowania trudnych decyzji” („Moc kapłaństwa”, Ensign
lub Liahona, maj 2011, str. 67).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli w pismach świętych lub w
dodatkowych źródłach, zyskując dodatkowe zrozumienie tych kwestii.

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby zawarcie związku małżeńskiego i
założenie rodziny było priorytetem w waszym życiu?

• Co teraz możesz zrobić, aby przygotować się do zawarcia małżeństwa na
wieczność i założenia rodziny?

Ćwiczenie 2. (25-30 minut)
Przeczytaj na głos następujący scenariusz:

Pewnego wieczoru rozmawiasz ze swoim bratem, który wyznaje, że trudno jest mu
przyjąć nauki Kościoła na temat małżeństw jednopłciowych. Mówi: „Trudno mi jest
zrozumieć, dlaczego Kościół nadal naucza, że małżeństwa jednopłciowe są czymś
złym. Dlaczego odmawia się ludziom szczęścia, które odczuwa się w udanych
związkach jednopłciowych?”.

Poproś uczniów, aby rozważyli, co zrobiliby w tej sytuacji.

• Co możesz zrobić, by działać z wiarą, kiedy próbujesz odpowiedzieć na
pytania brata?

• W jaki sposób możesz pomóc swojemu bratu działać z wiarą?

• Jakiej doktryny nauczyliśmy się podczas studiowania I Listu do Koryntian 11:11,
która pomoże nam zrozumieć kwestię małżeństw jednopłciowych z
perspektywy Pana?

MAŁŻEŃSTWO I  RODZINA
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• Jakie doktrynalne prawdy pomogą nam spojrzeć na kwestię małżeństw
jednopłciowych z wiecznej perspektywy?

Aby zachęcić uczniów do korzystania z nauk proroków dla pogłębienia ich
zrozumienia, rozdaj egzemplarze ulotki „Dlaczego małżeństwo jest

podstawą”, znajdującej się na końcu tego doświadczenia związanego z uczeniem
się. Jej treść pochodzi z artykułu Starszego Bednara z Kworum Dwunastu
Apostołów pt.: „Marriage is Essential to His Eternal Plan” [Małżeństwo jest
podstawą Jego wiecznego planu]. Poproś uczniów, aby przeczytali ją z kimś z klasy i
odszukali prawd na temat małżeństwa i rodziny, które pomogą im w zrozumieniu
kwestii małżeństw jednopłciowych.

• W jaki sposób możesz użyć nauk Starszego Bednara, aby pomóc bratu spojrzeć
na kwestię małżeństw jednopłciowych z perspektywy planu zbawienia i
ewangelii Jezusa Chrystusa?

Uwaga: Możesz użyć innego lub nowszego przemówienia wygłoszonego przez
przywódcę Kościoła, zamiast korzystać z tego w ulotce.

Omówienie Doktryn do opanowania
Aby pomóc uczniom w zapamiętywaniu i odszukiwaniu doktrynalnych fragmentów
do opanowania, które poznali w tym roku szkolnym, używaj podpowiedzi
pomagających w szybkim lokalizowaniu fragmentów w pismach świętych.
Podpowiedzi zawierają kluczowe słowa, kontekst, doktrynę i zasady oraz pomysły
na zastosowanie

Ćwiczenie „wyścig na fragmenty”, w którym uczniowie ścigają się, by znaleźć
wersety Doktryn do opanowania, pomoże im w aktywnym angażowaniu się w
naukę fragmentów. Ćwiczenia „wyścig na fragmenty” nie powinny skutkować
zranionymi uczuciami ani urażać Ducha. Pomóż uczniom uniknąć zbytniej
rywalizacji oraz traktowania pism świętych w niewłaściwy sposób. Zadbaj o to, by
pokonywali oni rekordy, a nie rywalizowali ze sobą nawzajem. Możesz, na
przykład, zorganizować wyścig uczniów z nauczycielem lub mogą się ścigać, aby
zobaczyć, czy określony procent uczniów potrafi odnaleźć fragment przed upływem
jakiegoś czasu.

Aby przygotować uczniów do uczestnictwa w ćwiczeniu „wyścig na fragmenty”,
możesz dać im kilka minut na przejrzenie odsyłaczy i słów kluczowych w
doktrynalnych fragmentach do opanowania, zanim rozpoczniesz ćwiczenie. Mogą
to zrobić razem z drugą osobą lub możecie przejrzeć te fragmenty jako klasa.

Dlaczego małżeństwo jest podstawą
Starszy David A. Bednar

Kworum Dwunastu Apostołów

Fragment z: „Marriage Is Essential to His Eternal Plan”, Ensign, czerwiec 2006, str. 82–87; lub
Liahona, czerwiec 2006, str. 50–55
W dokumencie „Rodzina: Proklamacja dla świata” Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu
Apostołów uroczyście ogłosili, że „małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i
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że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego
dzieci” [Rodzina: Proklamacja dla świata”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129]. To kluczowe
zdanie z proklamacji wiele nas uczy na temat doktrynalnego znaczenia małżeństwa i podkreśla
priorytet małżeństwa i rodziny w planie Ojca. Prawe małżeństwo to przykazanie i podstawowy krok w
procesie tworzenia pełnego miłości związku rodzinnego, który może trwać poza granice życia
doczesnego.

Istnieją dwa niepodważalne, doktrynalne powody, które pomagają nam zrozumieć, dlaczego
małżeństwo jest niezbędną częścią planu Ojca.

Powód 1.: Natura męskich i żeńskich duchów dopełnia się i wzajemnie udoskonala, dlatego
mężczyźni i kobiety mają razem kroczyć naprzód ku wyniesieniu.

Wieczna natura i znaczenie małżeństwa mogą być w pełni zrozumiane jedynie w najbardziej istotnym
kontekście planu Ojca dla Jego dzieci. „Wszystkie istoty ludzkie — mężczyźni i kobiety — są
stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy z nas jest umiłowanym duchowym synem lub córką
niebiańskich rodziców” oraz „posiada boską naturę i przeznaczenie” [„Rodzina: Proklamacja dla
świata”]. Wielki plan szczęścia umożliwia duchowym synom i córkom Ojca Niebieskiego otrzymanie
ciał fizycznych, zdobywanie doświadczeń podczas życia na ziemi i czynienie postępów ku
doskonałości.

„Płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyjściem
na ziemię, podczas życia ziemskiego i w wieczności” [„Rodzina: Proklamacja dla świata”] i w
znacznej mierze definiuje, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy na ziemi, co mamy robić i kim się stać. Dla
spełnienia boskich celów duchy męskie i kobiece różnią się od siebie, mają odmienne cechy i
uzupełniają się wzajemnie.

Po stworzeniu ziemi Adam został umieszczony w Ogrodzie Eden. Jednak, co ważne, Bóg powiedział,
że „niedobrze jest, aby człowiek był sam” (I Ks. Mojżeszowa 2:18; Mojżesz 3:18) i Ewa stała się
towarzyszką i pomocą odpowiednią dla Adama. Plan szczęścia wymagał, jako elementów
składowych, jedynej w swoim rodzaju kombinacji duchowych, fizycznych, psychicznych i
emocjonalnych przymiotów, zarówno męskich, jak i kobiecych. Żadne z nich, ani mężczyzna, ani
kobieta, samo nie byłoby w stanie wypełnić celów stworzenia.

Według boskiego zamysłu, mężczyźni i kobiety mają razem podążać w kierunku doskonałości i pełni
chwały. Z powodu swych odmiennych usposobień i zdolności, mężczyźni i kobiety niezależnie wnoszą
do związku małżeńskiego niepowtarzalne perspektywy i doświadczenia. Mężczyzna i kobieta w różny
sposób, aczkolwiek w równym stopniu, przyczyniają się do zgodności i jedności, których nie można
osiągnąć w żaden inny sposób. Mężczyzna uzupełnia i udoskonala kobietę, a kobieta uzupełnia i
udoskonala mężczyznę, kiedy uczą się od siebie nawzajem i wzajemnie wzmacniają się i błogosławią.
„W Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety” (I List do Koryntian
11:11; kursywa dodana).

Powód 2.: Zgodnie z boskim planem, zarówno mężczyzna, jak i kobieta są potrzebni, aby
sprowadzać dzieci na ten świat i zapewnić im jak najlepsze warunki wychowania i rozwoju.

Przykazanie dane w starożytności Adamowi i Ewie, aby rozmnażali się i zapełniali ziemię, do dziś
pozostaje w mocy. „Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była wykorzystywana tylko pomiędzy
mężczyzną a kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona […]. Sposób, w jaki powstaje życie na
ziemi, jest ustanowiony przez Boga” [„Rodzina: Proklamacja dla świata”]. Zatem małżeństwo
pomiędzy kobietą a mężczyzną jest zaaprobowaną drogą, poprzez którą duchy z preegzystencji
wkraczają w życie doczesne. Pełna abstynencja seksualna przed zawarciem małżeństwa oraz
całkowita wierność w małżeństwie chronią świętość tej uświęconej drogi.

Dom, wraz z kochającymi i lojalnymi mężem i żoną, jest doskonałym miejscem, w którym dzieci
wychowywane mogą być w miłości i prawości, i w którym zaspokojone mogą być ich potrzeby
duchowe i fizyczne. Tak jak jedyne w swoim rodzaju cechy charakterystyczne zarówno mężczyzn, jak i
kobiet, przyczyniają się do uczynienia związku małżeńskiego spełnionym, tak i te same cechy są
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istotne w wychowywaniu i nauczaniu dzieci i opiece nad nimi. „Dzieci mają prawo do tego, aby
przyjść na świat w prawnie zaślubionym związku i być wychowywane przez ojca i matkę, którzy
szanują przysięgę małżeńską i są jej całkowicie wierni” [„Rodzina: Proklamacja dla świata”].
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Przykazania
Uwaga: Poniższe ćwiczenia dotyczące doktryn do opanowania można
przeprowadzić podczas kilku lub jednej lekcji.

Zrozumienie doktryny (25 minut)
Segment 1. (10 minut)
Napisz na tablicy następujące pytania:

• Dlaczego Bóg daje nam przykazania?

• Dlaczego powinniśmy ich przestrzegać?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali pierwszy akapit 9. tematu doktrynalnego,
„Przykazania”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument i
odszukali odpowiedzi na pytania wypisane na tablicy.

• Dlaczego Bóg daje nam przykazania? (Aby pomóc nam rozwijać się i stać się
podobnymi do Niego. Przykazania są wyrazem miłości Boga do nas).

• Dlaczego tak ważne jest, abyśmy przestrzegać przykazań Boga? (Przestrzeganie
przykazań pozwala nam na okazanie naszej miłości do Pana i przyniesie nam
szczęście oraz błogosławieństwa).

Poproś uczniów, aby otworzyli pisma na Ew. Jana 14:15 i zaproponuj, aby zaznaczyli
ten werset jako doktrynalny fragment do opanowania. Wyjaśnij, że Jezus po Swoim
ostatnim posiłku z Apostołami, zanim został ukrzyżowany, nauczał Swoich
Apostołów o istocie tego, jakie powinniśmy mieć uczucia w kwestii przestrzegania
przykazań. Poświęć kilka minut, aby pomóc uczniom zapamiętać miejsce i tekst
tego fragmentu, a następnie zapytaj:

• Co, według tego wersetu, okazujemy Zbawicielowi, kiedy przestrzegamy
przykazań? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, możesz zapisać na tablicy
następującą prawdę: Okazujemy naszą miłość do Zbawiciela poprzez
przestrzeganie Jego przykazań).

• Dlaczego, waszym zdaniem, przestrzeganie przykazań pokazuje naszą miłość
do Zbawiciela?

Segment 2. (5 minut)
Poproś uczniów, aby napisali odsyłacz Ew. Mateusza 22:36–39 na marginesie pism
świętych obok Ew. Jana 14:15. Następnie niech otworzą pisma na Ew. Mateusza
22:36–39 i poproś ich, aby zaznaczyli te wersety, jako doktrynalny fragment do
opanowania.

Aby pomóc uczniom zrozumieć kontekst tego fragmentu, niech przeczytają po
cichu Ew. Mateusza 22:34–36 i odszukają, jakie pytanie zadano Zbawicielowi.

• Jakie pytanie znawca zakonu zadał Zbawicielowi?

58



Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 22:37–39. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają odpowiedź, jakiej udzielił mu
Zbawiciel.

• Jakie, według słów Zbawiciela, są dwa największe przykazania? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą doktrynę: Dwa największe przykazania to:
będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli swojej oraz będziesz miłował bliźniego swego jak
siebie samego).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał drugi akapit 9. tematu doktrynalnego,
„Przykazania”, w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jaki jest związek pomiędzy miłowaniem
Boga i miłowaniem bliźnich.

• Jaka jest relacja między kochaniem Boga a kochaniem bliźnich?

• Dlaczego, waszym zdaniem, te przykazania są uważane za największe?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, co robią, aby okazać miłość Bogu i tym, którzy
ich otaczają.

Segment 3. (5 minut)
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie o jakich dwóch największych
przykazaniach nauczał Jezus Chrystus i niech rozpoznają doktrynalny fragment do
opanowania, który naucza o tej prawdzie.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć Ew. Mateusza 22:36–39 oraz doktrynę, że
dwa największe przykazania to miłowanie Pana, Boga swego, z całego serca swego
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej oraz miłowanie bliźniego swego jak
siebie samego, poproś aby jeden z nich przeczytał na głos Ew. Mateusza 22:40.
Poproś uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, co Jezus Chrystus powiedział o tych
dwóch największych przykazaniach.

• Co Jezus powiedział o tych przykazaniach? (Wszystkie przykazania nauczane w
prawie i przez proroków — w dwóch głównych częściach ówczesnych pism
świętych — opierają się, czyli są skupione, na tych dwóch największych
przykazaniach).

Możesz pokazać lub wręczyć kopie poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F.
Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie tej
wypowiedzi na głos. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jak wszystkie inne
przykazania opierają się na tych dwóch największych przykazaniach.

„Jakże jasno przemawiał Zbawiciel, kiedy powiedział, że wszystkie pozostałe
przykazania opierają się na zasadzie miłości. Jeśli nie będziemy zaniedbywać
ważnych praw — jeśli naprawdę będziemy uczyć się kochać naszego Ojca
Niebieskiego i naszego bliźniego, z całego serca, duszy i umysłu — wszystko inne
będzie na swoim miejscu” („Miłość Boga”, Ensign lub Liahona, listopad 2009,
str. 24).
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• W jakim sensie każde inne przykazanie opiera się na tych dwóch największych
przykazaniach?

Kiedy upłynie czas wyznaczony na udzielenie odpowiedzi, poproś uczniów o
przeczytanie ostatnich trzech akapitów 9. tematu doktrynalnego, „Przykazania”, w
publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument. Zachęć ich do
zaznaczenia innych wymienionych przykazań. Niech zastanowią się, w jaki sposób,
przestrzegając tych przykazań, okazujemy naszą miłość do Boga i bliźnich.

Segment 4. (5 minut)
Zaproponuj, aby uczniowie napisali odsyłacz Ew. Mateusza 5:14–16 na marginesie
pism świętych obok Ew. Mateusza 22:36–39. Wyjaśnij, że podczas Kazania na górze
Zbawiciel nauczał, w jaki sposób możemy okazać miłość Bogu i bliźnim. Następnie
niech uczniowie otworzą Ew. Mateusza 5:14–16 i poproś ich, aby zaznaczyli te
wersety, jako doktrynalny fragment do opanowania. Wyjaśnij, że w tych wersetach
Zbawiciel dał Swoim uczniom przykazanie, które jest jednym z najważniejszych
sposobów okazywania naszej miłości do tych, którzy nas otaczają i do Boga.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 5:14–16 i odszukanie, o
czym Zbawiciel nauczał Swoich uczniów.

• Co, waszym zdaniem, oznaczają słowa: „Tak niechaj świeci wasza światłość
przed ludźmi” (Ew. Mateusza 5:16)?

• W jaki sposób ten doktrynalny fragment do opanowania pomaga nam
zrozumieć, jak możemy dzielić się ewangelią z ludźmi, którzy nas otaczają?
(Kiedy przestrzegamy przykazań i dajemy prawy przykład, ci, którzy są wokół
nas, będą dostrzegać nasze wybory i wynikające z nich błogosławieństwa i
mogą być bardziej otwarci na przyjęcie ewangelii).

Poproś uczniów, aby zapisali zasadę, że możemy nauczać ewangelii innych ludzi
poprzez nasz dobry przykład, obok Ew. Mateusza 5:14–16.

Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek byli nauczani lub wzmocnieni przykładem
przyjaciela czy członka rodziny, który dokonał wyboru, aby przestrzegać przykazań.
Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, jeśli nie jest to
dla nich krępujące.

Zaproponuj, aby uczniowie napisali odsyłacz Ew. Jana 14:15 na marginesie pism
świętych obok Ew. Mateusza 5:14–16. Jeśli podczas lekcji masz czas, pomóż
uczniom odnaleźć wersety, które napisali na marginesie w ramach ćwiczeń
dotyczących doktryn do opanowania i daj im czas, aby zapamiętali te wersety z
pisma świętego.

Na zakończenie złóż świadectwo o zasadach omawianych w temacie doktrynalnym
„Przykazania” w publikacji Doktryny do opanowania. Podstawowy dokument.

Ćwiczenie (20 minut)
Następujące ćwiczenie pomoże uczniom postępować według zasad, które poznali
w części „Zdobywanie duchowej wiedzy” w publikacji Doktryny do opanowania.
Podstawowy dokument. Aby przypomnieć uczniom te zasady, możesz zapisać je na
tablicy:

PRZYKAZANIA

60



• Działaj z wiarą.

• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy.

• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez
Boga źródeł.

Poproś uczniów, aby przejrzeli 9. temat doktrynalny, „Przykazania”, w publikacji
Doktryny do opanowania. Podstawowy Dokument, a następnie zapytaj, jakie
przykazania mogą być trudne do przestrzegania dla młodej osoby, jeśli nie do
końca rozumie ona ich cel. Wypisz ich odpowiedzi na tablicy.

Poproś uczniów, aby pracowali w parach i wybrali jedno z przykazań z listy
na tablicy. Wręcz każdej parze egzemplarz poniższej ulotki i poproś te

pary o przeczytanie jej treści i omówienie odpowiedzi na pytania.

Działaj z wiarą:

• Co możesz zrobić, aby zachęcić do działania z wiarą osobę, która zmaga się ze zrozumieniem,
dlaczego Bóg dał dane przykazanie?

Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej perspektywy:

Przejrzyj doktrynę nauczaną w Ew. Jana 14:15; Ew. Mateusza 5:14–16 i Ew. Mateusza 22:36–39.

• W jaki sposób doktryna nauczana w tych fragmentach pomoże tej osobie lepiej zrozumieć
przykazanie, które wskazałeś?

• Jakie inne prawdy pomogą przekazać wieczną perspektywę, zamiast światowej, w związku z tym
przykazaniem, które wskazałeś?

Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł:

• O czym ostatnio nauczali prorocy Pana, a co pomoże danej osobie zrozumieć ważność
przestrzegania przykazania, które wybrałeś? (Możesz odnieść się do wypowiedzi członków
Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów, które znajdują się na stronie LDS.org i w
czasopismach Kościoła).

Po upływie czasu wyznaczonego na omówienie tych pytań poproś uczniów o
wzięcie udziału w odgrywaniu scen. Niech jeden uczeń z każdej pary odegra rolę
osoby, której trudno jest zrozumieć, dlaczego Pan wymaga od Swoich dzieci, aby
żyły według przykazania, jaki ta para wybrała. Drugi uczeń niech pomoże tej
osobie, która się zmaga, by działać z wiarą, aby zbadała to przykazanie przez
pryzmat wiecznej perspektywy i dążyła do osiągnięcia głębszego zrozumienia tego
przykazania przy użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł. Daj uczniom około 10
minut na odegranie ich scen.

Po upływie wyznaczonego czasu na odegranie scen, możesz omówić ze wszystkimi
w klasie następujące pytania:

• W jaki sposób możemy wybrać, aby działać z wiarą, kiedy nie rozumiemy
pewnych przykazań lub kiedy trudno jest nam ich przestrzegać?
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• W jaki sposób pomogłeś przyjacielowi zbadać pytanie lub problem z danym
przykazaniem z wiecznej perspektywy?

• Jakich wyznaczonych przez Boga źródeł użyłeś, aby odpowiedzieć na to pytanie
lub zachęcić zmagającego się przyjaciela, żeby dążył do uzyskania głębszego
zrozumienia?

Zakończ to ćwiczenie, prosząc uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami,
jakie mieli w jego trakcie.

Omówienie Doktryn do opanowania
Poproś uczniów, aby przejrzeli doktrynalne fragmenty do opanowania w Nowym
Testamencie i wybrali jeden, który zawiera doktrynę lub zasadę, o jakiej mają
świadectwo. Poproś ich, aby złożyli świadectwo o tej doktrynie lub zasadzie i
podzielili się doświadczeniami, jakie pomogły im zyskać o tym świadectwo. Kiedy
uczniowie będą się dzielić swoimi świadectwami, Duch Święty potwierdzi prawdy o
doktrynie lub zasadzie, o której świadczą. Ich świadectwa mogą też zainspirować
innych do tego, by postępowali zgodnie z wiarą.

PRZYKAZANIA
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