
Dziennik do studiowania
„Wiedza skrzętnie zanotowana to wiedza dostępna w chwili potrzeby. Informacje 
bardzo ważne pod względem duchowym powinny być przechowywane w 
świętym miejscu, które mówi Panu, jak bardzo je cenisz. Taka praktyka zwiększa 
prawdopodobieństwo tego, że otrzymasz dalsze oświecenie”.

Richard G. Scott, „Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, listopad 1993, str. 88.
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Kiedy obchodzimy rocznic^ narodzin Jezusa
Chrystusa, które miaμy miejsce dwa tysi`ce lat
temu, ofiarowujemy nasze ®wiadectwo o prawdzi-

wo®ci Jego niezrównanego |ycia oraz niesko≥czonej czysto-
®ci Jego wielkiej, zado®czyni`cej ofiary. {adna inna osoba
nie miaμa tak gμ^bokiego wpμywu na wszystkich, którzy |yli
dot`d i b^d` jeszcze |yli na ziemi.

Byμ On Wielkim Jehow` Starego Testamentu,
Mesjaszem Nowego. Pod kierownictwem swojego Ojca byμ
Stworzycielem ziemi. „Wszystko przez nie powstaμo, a bez
niego nic nie powstaμo, co powstaμo” (Jan 1:3). Cho byμ
bezgrzeszny, zostaμ ochrzczony, aby wypeμniμa si^ wszelka
sprawiedliwo®. „Chodziμ, czyni`c dobrze” (Dzieje
Apostolskie 10:38), a mimo to pogardzano Nim za to. Jego
ewangelia byμa przesμaniem pokoju i dobrej woli. Nawoμywaμ
wszystkich, by pod`|ali Jego przykμadem. Chodziμ drogami
Palestyny, uzdrawiaj`c chorych, powoduj`c, |e niewidomi
widzieli i wskrzeszaj`c zmarμych. Nauczaμ prawd wieczno®ci,
realno®ci naszej przed®miertnej egzystencji, celu naszego
|ycia na ziemi oraz tego, kim potencjalnie mog` by syno-
wie i córki Boga w przyszμym |yciu.

Ustanowiμ sakrament jako przypomnienie Jego wielkiej,
zado®czyni`cej ofiary. Zostaμ pojmany i pot^piony na pod-
stawie faμszywych oskar|e≥, skazany, aby zadowoli tμum
oraz wydany na ®mier na krzy|u na Kalwarii. Oddaμ swoje
|ycie, aby zado®uczyni za grzechy caμej ludzko®ci. To On
ofiarowaμ wielki zast^pczy dar za wszystkich, którzy kiedy-
kolwiek b^d` |yli na ziemi.

Uroczy®cie ®wiadczymy, |e Jego |ycie, które jest w cen-
trum ludzkiej historii, ani nie rozpocz^μo si^ w Betlejem, ani
nie zako≥czyμo si^ na Kalwarii. Byμ On Pierworodnym Ojca,
Jednorodzonym Synem w ciele, Odkupicielem ®wiata.

Powstaμ z grobu, aby by „pierwiastkiem tych, którzy
zasn^li” (1 List do Koryntian 15:20). Jako Powstaμy Pan,
odwiedzaμ tych, których kochaμ w tym |yciu. Sμu|yμ tak|e
po®ród swoich „innych owiec” (Jan 10:16) w staro|ytnej
Ameryce. We wspóμczesnym ®wiecie On i Jego Ojciec uka-

zali si^ chμopcu Józefowi Smithowi, wprowadzaj`c od
dawna obiecywan` „peμni^ czasów” (List do Efezjan 1:10).

O {yj`cym Chrystusie Prorok Józef Smith napisaμ:
„Oczy Jego niczym pμomie≥ ognia; wμosy na gμowie biaμe
niczym nieskalany ®nieg; oblicze Jego ja®niaμo ponad blask
sμo≥ca; a gμos Jego byμ niczym gμos rozp^dzonych wód, sam
gμos Jehowy, mówi`cy:

Jam jest pierwszym i ostatnim; jam jest ten, co |yje, jam
jest ten, którego zabito; jam jest waszym or^downikiem u
Ojca” (NiP 110:3–4).

Prorok oznajmiμ o Nim równie|: „A teraz, po licznych
®wiadectwach, jakie o Nim dano, oto ®wiadectwo najnow-
sze które o Nim skμadamy: |e On |yje!

Bowiem ujrzeli®my Go, po samej prawicy Boga; i sμyszeli-
®my gμos daj`cy ®wiadectwo |e jest Jednorodzonym Ojca —

{e Jego moc`, przez Niego, i z Niego ®wiaty byμy i s`
tworzone, a ich mieszka≥cy s` Bogu rodzonymi synami i
córkami” (NiP 76:22–24).

Oznajmiamy uroczystymi sμowy, |e Jego kapμa≥stwo i
Jego Ko®cióμ zostaμy przywrócone na ziemi — zbudowane
„na fundamencie apostoμów i proroków, którego kamieniem
w^gielnym jest sam Chrystus Jezus” (List do Efezjan 2:20).

ßwiadczymy, |e pewnego dnia On powróci na ziemi^. „I
objawi si^ chwaμa Pa≥ska, i ujrzy to wszelkie ciaμo pospoμu”
(Ksi^ga Izajasza 40:5). B^dzie panowaμ jako Król królów i
rz`dziμ jako Pan panów, ka|de kolano ugnie si^ i wszelki
j^zyk b^dzie Go czciμ. Ka|dy z nas stanie, aby by przez
Niego os`dzonym wedμug naszych uczynków i pragnie≥
naszych serc.

Skμadamy ®wiadectwo, jako Jego nale|ycie wy®wi^ceni
Apostoμowie — |e Jezus jest {yj`cym Chrystusem, nie-
®miertelnym Synem Bo|ym. Jest wielkim królem
Immanuelem, który stoi dzisiaj po prawicy swojego Ojca.
Jest ®wiatμem, |yciem i nadziej` ®wiata. Jego droga jest
®cie|k`, która prowadzi do szcz^®cia w tym |yciu i w |yciu
wiecznym w ®wiecie, który przyjdzie. Bogu niech b^d` dzi^-
ki za niezrównany dar Jego boskiego Syna.

{YJ}CY CHRYSTUS
ßWIADECTWO APOSTO¥ÓW

KOßCIÓ¥ JEZUSA CHRYSTUSA ßWI¢TYCH W DNIACH OSTATNICH

RADA PREZYDENTA KOßCIO¥A KWORUM DWUNASTU

1 stycznia 2000
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Doktryny do opanowania — Wprowadzenie

W Księdze Mormona prorok Helaman nauczał swoich 
synów: „Opoką, na której potrzebujecie budować, jest 
nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga” 
(Helaman 5:12)  Budowanie opoki na Jezusie Chrystu-
sie — na co składa się osiągnięcie zrozumienia, wiara i 
życie zgodne z Jego doktryną — pogłębi nasze nawró-
cenie się i zobowiązanie jako Jego uczniów, ochroni 
nas przed wpływami przeciwnika i pomoże nam 
 błogosławić życie bliźnich 

Jednym ze sposobów, na jakie możemy to osiągnąć, 
jest wspólne, sekwencyjne studiowanie pism świętych 
na zajęciach w klasie  Innym sposobem budowania 
naszej opoki na Jezusie Chrystusie i Jego doktrynie 
jest inicjatywa o nazwie Doktryny do opanowania 

Dwa główne cele inicjatywy Doktryny do opanowania 
to:

 1  Nauka i stosowanie boskich zasad dotyczących 
zdobywania duchowej wiedzy

Ojciec Niebieski objawił zasady dotyczące 
zdobywania duchowej wiedzy  Zaliczają się do nich 
działanie z wiarą, badanie pojęć i rozważanie pytań 
przez pryzmat wiecznej perspektywy oraz dążenie do 
osiągnięcia głębszego zrozumienia przy użyciu 
wyznaczonych przez Boga źródeł  Nasza biegłość w 
opanowaniu doktryn wzrasta, gdy ćwiczymy 
stosowanie tych zasad i uczymy się, jak poszukiwać 
odpowiedzi na doktrynalne i historyczne pytania w 
sposób, który zaprasza Ducha Świętego, by wzmocnił 
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i w Jego doktrynę 

 2  Opanowanie doktryn ewangelii Jezusa Chrystusa i 
fragmentów z pism świętych, w których nauczane 
są doktryny
Ten cel osiągamy, gdy:
a  Pogłębiamy nasze zrozumienie każdego z 

poniższych doktrynalnych tematów:

• Boska Trójca
• Plan zbawienia
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• Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
• Przywrócenie
• Prorocy i objawienia
• Kapłaństwo i klucze kapłaństwa
• Obrzędy i przymierza
• Małżeństwo i rodzina
• Przykazania

b  Rozumiemy kluczowe doktrynalne przesłania 
wyszczególnione w tym dokumencie w części 
„Zdobywanie duchowej wiedzy” oraz w każdym 
z dziewięciu doktrynalnych tematów 

c  Wiemy, w jaki sposób te doktryny są przeka-
zywane w doktrynalnych fragmentach z pism 
świętych do opanowania, zapamiętujemy je oraz 
potrafimy je odnaleźć 

d  Potrafimy wyjaśnić główne przesłanie tych dok-
tryn przy użyciu odpowiadających im doktrynal-
nych fragmentów do opanowania 

e  Stosujemy zdobytą wiedzę w podejmowaniu 
codziennych decyzji i w udzielaniu odpowiedzi 
na pytania i kwestie doktrynalne, społeczne oraz 
historyczne 
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Zdobywanie duchowej wiedzy

Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy
1  Bóg jest wszechwiedzący i jest źródłem wszelkiej 
prawdy (zob  Mosjasz 4:9)  Nasz Ojciec Niebieski 
zachęca nas, żebyśmy „[szukali] wiedzy, przez naukę 
jak i przez wiarę”, ponieważ nas kocha i pragnienie, 
byśmy pracowali nad stawaniem się Mu podobnymi 
(NiP 88:118)  Poszukując prawdy, musimy Mu całko-
wicie zaufać, polegając na Jego mądrości, miłości i 
mocy, by nas nauczać i błogosławić  Bóg obiecał, że 
jeśli będziemy Go gorliwie szukać, poprzez Ducha 
Świętego objawi nam prawdę w naszych umysłach i 
sercach (zob  NiP 8:2–3) 

2  Aby nam pomóc, Ojciec Niebieski nauczył nas, jak 
zdobywać duchową wiedzę  Określił warunki, których 
musimy przestrzegać, żeby tę wiedzę zdobyć  Ustano-
wiony przez Boga wzór działania wymaga od nas 
szczerego pragnienia poznania prawdy (zob  Moroni 
10:4–5) i gotowości do życia zgodnie z tym, co nam 

objawił (zob  Ew  Jana 7:17)  Nasze szczere pragnienie 
sprawi, że będziemy dążyć do poznania prawdy przez 
modlitwę (zob  List Jakuba 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9) i 
poważne studiowanie słowa Bożego (zob  II List do 
Tymoteusza 3:15–17; 2 Nefi 32:3) 

Zadawanie pytań i poszukiwanie 
odpowiedzi
3  Od czasu do czasu możemy odkryć nowe informa-
cje lub mieć pytania na tematy związane z doktryną, 
praktykami lub historią Kościoła, które zdają się 
trudne do zrozumienia  Zadawanie pytań i poszuki-
wanie odpowiedzi jest istotnym elementem w wysił-
kach zmierzających do poznawania prawdy  Niektóre 
z pytań, które rodzą się w naszym umyśle, są 
natchnione przez Ducha Świętego  Tego rodzaju pyta-
nia powinniśmy uważać za dar od Boga, który daje 
nam okazje do zwiększenia naszego zrozumienia i 
wzmocnienia przekonania, że Pan pragnie nas 
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nauczać  Niezależnie od tego, z jakiego powodu rodzą 
się nasze pytania, zostaliśmy pobłogosławieni umie-
jętnością myślenia i rozumowania oraz wpływem, 
który Pan wywiera na nas, by otworzyć nasze umysły i 
pogłębić nasze zrozumienie  Nasze podejście i inten-
cje, które przyświecają nam, gdy zadajemy pytania i 
poszukujemy odpowiedzi, w dużym stopniu wpływają 
na naszą umiejętność zdobywania wiedzy poprzez 
Ducha Świętego 

4  Poniższe trzy zasady mogą kierować nami, kiedy 
staramy się poznać i zrozumieć wieczne prawdy oraz 
znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas kwestie i 
pytania:

• Działaj z wiarą 
• Badaj pojęcia i pytania przez pryzmat wiecznej 

perspektywy 
• Dąż do osiągnięcia głębszego zrozumienia przy 

użyciu wyznaczonych przez Boga źródeł 

Zasada 1.: Działaj z wiarą
5  Działamy z wiarą, gdy dokonujemy wyboru, że zau-
famy Bogu i będziemy najpierw zwracać się do Niego 
w szczerej modlitwie, poprzez studiowanie Jego nauk 
i posłuszeństwo Jego przykazaniom 

6  Kiedy dążymy do pogłębienia naszego zrozumienia 
i rozwiązania nurtujących nas obaw, ważne jest, byśmy 
polegali na świadectwie, które już posiadamy, o Jezu-
sie Chrystusie, Przywróceniu Jego ewangelii i naukach 
głoszonych przez ustanowionych przez Niego proro-
ków  Starszy Jeffrey R  Holland z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał: „Kiedy nadejdą te chwile i poja-
wią się problemy, których rozwiązanie nie jest od razu 
widoczne, trzymajcie się kurczowo tego, co już wiecie i 
mocno trwajcie, aż otrzymacie więcej wiedzy ” („Wierzę”, 
Ensign lub Liahona, maj 2013, str  94)  Pan osobiście 
prosi nas, byśmy „[radzili się Go] w każdej myśli; nie 
[wątpili i] nie [lękali] się” (NiP 6:36) 

7  Kiedy nie udaje nam się od razu znaleźć odpowie-
dzi na nasze pytania, warto pamiętać, że mimo iż 
Ojciec Niebieski objawił wszystko, co jest konieczne 
dla naszego zbawienia, nie objawił jeszcze wszelkiej 
prawdy  Kiedy staramy się ciągle szukać odpowiedzi, 
musimy żyć z wiarą — ufając, że ostatecznie otrzy-
mamy odpowiedzi, których szukamy (zob  Przypowie-
ści Salomona 3:5–6; Eter 12:6)  Kiedy będziemy wierni 
prawdzie i światłu, które już otrzymaliśmy, otrzymamy 

jeszcze więcej  Odpowiedzi na nasze pytania i modli-
twy często otrzymujemy „słowo po słowie, przykaza-
nie po przykazaniu” (2 Nefi 28:30) 

Zasada 2.: Badaj pojęcia i pytania 
przez pryzmat wiecznej perspektywy
8  Aby badać doktrynalne pojęcia, pytania i kwestie 
społeczne przez pryzmat wiecznej perspektywy, roz-
ważamy je w kontekście planu zbawienia i nauk Zba-
wiciela  Szukamy pomocy Ducha Świętego, by ujrzeć 
te rzeczy tak, jak postrzega je Pan (zob  I List do 
Koryntian 2:5, 9–11)  Pozwala nam to przeformułować 
pytanie (spojrzeć na nie z innego punktu widzenia) i 
postrzegać pojęcia z perspektywy Pańskiej normy 
prawdy, a nie przyjmując przesłanki i założenia świata  
Możemy czynić to, zadając pytania takie jak: „Co już 
wiem o Ojcu Niebieskim, Jego planie i o tym, w jaki 
sposób postępuje ze Swoimi dziećmi?” lub „Jakie 
nauki ewangelii wiążą się z tym tematem lub kwestią i 
stanowią wyjaśnienie?” 

9  Może zaistnieć konieczność, żebyśmy z wiecznej 
perspektywy rozważyli również pytania dotyczące 
wydarzeń historycznych  Kiedy głęboko pokładamy 
ufność w naszym Ojcu Niebieskim i w Jego planie 
zbawienia, jesteśmy w stanie wyraźniej postrzegać 
nurtujące nas kwestie  Pomocne może także okazać 
się badanie historycznych pytań w odpowiednim 
historycznym kontekście, wziąwszy pod uwagę 
ówczesną kulturę i normy danych czasów i nienarzu-
canie im współczesnych perspektyw i postaw 

10  Ważne jest, by pamiętać, że szczegóły historyczne 
nie przekazują zbawiennej mocy obrzędów, przymie-
rzy i doktryny  Rozpraszanie uwagi mniej istotnymi 
szczegółami kosztem pominięcia rozprzestrzeniają-
cego się przed nami cudu Przywrócenia przypomina 
tracenie czasu na analizę pudełka i niezwracanie 
uwagi na cud znajdującego się w nim podarunku 

Zasada 3.: Dąż do osiągnięcia 
głębszego zrozumienia, korzystając ze 
wskazanych przez Boga źródeł
11  Wytyczając sposób uzyskiwania duchowej wiedzy, 
Pan ustanowił źródła, poprzez które objawia prawdę i 
zapewnia przewodnictwo Swoim dzieciom  Należą do 
nich: światło Chrystusa, Duch Święty, pisma święte, 
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rodzice i przywódcy Kościoła  Pierwsze Prezydium i 
Kworum Dwunastu Apostołów — prorocy Pana na 
ziemi w dzisiejszych czasach — to niezbędne źródło 
prawdy  Pan wybrał i ustanowił tych ludzi, by przema-
wiali w Jego imieniu 

12  Możemy także uczyć się prawdy z innych wiary-
godnych źródeł  Osoby szczerze poszukujące prawdy 
powinny jednak ostrożnie podchodzić do niespraw-
dzonych źródeł informacji  Żyjemy w czasach, w któ-
rych wielu „zło [nazywa] dobrem, a dobro złem” (Ks  
Izajasza 5:20)  Szatan jest ojcem kłamstw i dąży do 
wypaczania prawdy oraz stara się przekonać nas, 
byśmy odwrócili się od Pana i wyznaczonych przez 
Niego sług  Kiedy zwracamy się po odpowiedzi i kie-
rownictwo do wyznaczonych przez Pana w boski spo-
sób źródeł, możemy uzyskać błogosławieństwo 
rozróżnienia prawdy od błędu  Umiejętność rozpozna-
wania i unikania niewiarygodnych źródeł może uchro-
nić nas przed uzyskaniem błędnych informacji i przed 
osobami, które dążą do zniszczenia wiary 

Pomaganie bliźnim w uzyskaniu 
duchowej wiedzy
13  W jaki sposób możemy najlepiej pomóc ludziom, 
którzy poszukując prawdy, zwracają się do nas z pyta-
niami lub okazują zainteresowanie doktryną, prakty-
kami lub historią Kościoła? Oto kilka sposobów, jak 
możemy to uczynić:

14   Bacznie słuchaj w duchu modlitwy: Uważnie słuchaj, 
zanim udzielisz odpowiedzi, starając się wyjaśnić i 
zrozumieć, o co tak naprawdę pytają  Staraj się z roz-
wagą zrozumieć prawdziwy zamiar, jaki kryje się za 
ich pytaniami, uczuciami i wierzeniami 

15   Nauczaj prawd ewangelii i składaj o nich świadectwo: 
Dziel się odpowiednimi naukami z pism świętych i 
naukami współczesnych proroków oraz świadcz o 
tym, jak odmieniły one twoje życie  Pomóż swoim roz-
mówcom analizować lub przeformułować ich pytania 
w kontekście ewangelii i planu zbawienia 

16   Poproś ich, by działali z wiarą: Pamiętaj, że Pan 
wymaga od nas, żebyśmy samodzielnie poszukali 
duchowej wiedzy  Musimy więc prosić bliźnich, by 
działali z wiarą poprzez modlitwę, posłuszeństwo 
przykazaniom i pilne studiowanie słowa Bożego w 
oparciu o wyznaczone przez Boga źródła, a szczegól-
nie o Księgę Mormona  Jeśli zachodzi taka potrzeba, 
poproś ich, aby przypomnieli sobie sytuacje, kiedy 
odczuwali moc Ducha Świętego i żeby mocno trzy-
mali się wiecznych prawd, które już znają, do czasu, 
aż uzyskają dalszą wiedzę 

17   Doprowadź sprawę do końca: Zaproponuj znalezie-
nie odpowiedzi, a następnie doprowadź sprawę do 
końca, dzieląc się tym, czego się dowiesz  Możecie 
również wspólnie szukać odpowiedzi  Wyraź pewność 
co do danej przez Pana obietnicy, że zapewni nam On 
osobiste objawienie 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Jeremiasza 1:4–5; Ks. Amosa 3:7; Ew. Mate-
usza 5:14–16; Ew. Mateusza16:15–19; Ew. Jana 15:16; Ew.Jana 17:3; 
List do Efezjan 2:19–20; List do Efezjan 4:11–14; 2 Nefi 2:27; Mosjasz 
18:8–10; 3 Nefi 18:15, 20–21; NiP 1:37–38; NiP 18:15–16; NiP 21:4–6; 
NiP 88:118

Podobne tematy doktrynalne: Boska Trójca: Duch Święty; Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa: Wiara w Jezusa Chrystusa; Prorocy i obja-
wienia; Przykazania
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Tematy doktrynalne
Dziewięć poniższych tematów doktrynalnych zawiera 
podstawowe prawdy ewangelii Jezusa Chrystusa  Wię-
cej informacji na te tematy znajdziesz na stronie 
gospeltopics  lds  org lub w publikacji Oddani wierze: 
Leksykon ewangelii (2004) 
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1. Boska Trójca

1 1  Boską Trójcę stanowią trzy odrębne Osoby: Bóg, 
Wieczny Ojciec; Jego Syn, Jezus Chrystus oraz Duch 
Święty  Ojciec i Syn mają namacalne, pełne chwały 
powłoki z ciała i kości, a Duch Święty jest istotą 
duchową (zob  NiP 130:22–23)  Są w doskonały spo-
sób zjednoczeni w celu, jakim jest realizowanie planu 
zbawienia Ojca Niebieskiego 
Dodatkowe odnośniki: I Ks. Mojżeszowa 1:26–27; Ew. Łukasza  
24:36–39; Józef Smith — Historia 1:15–20

Bóg Ojciec
1 2  Bóg Ojciec jest Najwyższą Istotą, której oddajemy 
cześć  Jest On Ojcem naszych duchów (zob  List do 
Hebrajczyków 12:9)  Jest doskonały, posiada wszelką 
moc i wiedzę o wszystkich rzeczach  Jest również 
sprawiedliwy, łaskawy i życzliwy  Bóg darzy każde ze 
Swoich dzieci doskonałą miłością i wszyscy ludzie są 
dla Niego równi (zob  2 Nefi 26:33)  Jego dziełem i 

chwałą jest przynieść nieśmiertelność i życie wieczne 
człowiekowi 
Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 17:3; Mosjasz 4:9; Mojżesz 1:39

Jezus Chrystus
1 3  Jezus Chrystus jest Pierworodnym Synem Ojca w 
duchu oraz Jednorodzonym Ojca w ciele  Pod kierow-
nictwem Ojca Jezus Chrystus stworzył niebiosa i zie-
mię  Jest Jehową Starego Testamentu i Mesjaszem 
Nowego Testamentu 

1 4  Jezus Chrystus pełni wolę Ojca we wszystkich 
rzeczach  Prowadził bezgrzeszne życie i zadośćuczynił 
za grzechy całej ludzkości (zob  3 Nefi 11:10–11)  Jego 
życie to doskonały przykład tego, jak powinniśmy żyć 
(zob  3 Nefi 12:48)  Był pierwszym dzieckiem Ojca 
Niebieskiego, które zmartwychwstało  W naszych cza-
sach, podobnie jak w starożytności, stoi On na czele 
Swojego Kościoła  Przyjdzie ponownie z mocą i w 
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chwale, i będzie panował na ziemi podczas Milenium 
(zob  NiP 29:10–11)  Będzie sądził całą ludzkość 

1 5  Jako że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i 
Orędownikiem u Ojca, wszystkie modlitwy, błogosła-
wieństwa i obrzędy kapłańskie powinny być dokony-
wane w Jego imię (zob  3 Nefi 18:15, 20–21) 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Izajasza 53:3–5; Ew. Łukasza 24:36–39; I List 
do Koryntian 15:20–22; Objawienie Jana 20:12; Alma 7:11–13; Alma 
34:9–10; Helaman 5:12; Moroni 7:45, 47–48; NiP 1:30; NiP 6:36; NiP 
18:10–11; NiP 19:16–19; NiP 76:22–24

Podobny temat: Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

Duch Święty
1 6  Duch Święty jest trzecim członkiem Boskiej Trójcy  
Jest istotą duchową, która nie posiada powłoki z ciała i 

kości  Często mówi się o Nim jako o Duchu, Duchu 
Świętym, Duchu Bożym, Duchu Pana lub 
Pocieszycielu 

1 7  Duch Święty składa świadectwo o Ojcu i Synu, 
objawia prawdę o wszystkich rzeczach oraz uświęca 
tych, którzy odpokutują i zostają ochrzczeni  Dzięki 
mocy Ducha Świętego możemy otrzymywać dary 
duchowe, czyli błogosławieństwa i umiejętności, które 
dostajemy od Pana dla naszego własnego pożytku 
oraz by pomóc nam służyć i błogosławić innych ludzi 
Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 3:5; I List do Koryntian 2:5, 9–11; 
2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosjasz 3:19; Mosjasz 18:8–10; 3 Nefi 
27:20; Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; NiP 8:2–3; NiP 130:22–23

Podobne tematy: Zdobywanie duchowej wiedzy; Obrzędy i 
przymierza
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2. Plan zbawienia

2 1  W preegzystencji Ojciec w Niebie przedstawił 
plan, który umożliwia nam stanie się takimi, jak On 
oraz uzyskanie nieśmiertelności i życia wiecznego 
(zob  Mojżesz 1:39)  Aby wypełnić ten plan i upodob-
nić 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) 

2 2  Pisma święte nazywają plan Ojca Niebieskiego 
planem zbawienia, wielkim planem szczęścia, planem 
odkupienia i planem miłosierdzia  Plan ten obejmuje 
Stworzenie, Upadek, Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa oraz wszystkie prawa, obrzędy i doktryny ewan-
gelii  Niezbędna w planie Ojca Niebieskiego jest 
wolność wyboru, czyli nasza zdolność do podejmowa-
nia decyzji i działania  Nasz wieczny postęp zależy od 
tego, jak wykorzystujemy ten dar (zob  Ks  Jozuego 
24:15; 2 Nefi 2:27) 

2 3  Jezus Chrystus jest centralną postacią w planie 
Ojca Niebieskiego  Plan zbawienia umożliwia nam 
stanie się doskonałymi, otrzymanie pełni radości, cie-
szenie się związkami rodzinnymi w wieczności i życie 
wieczne w obecności Boga 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Malachiasza 3:23–24; 3 Nefi 12:48; NiP 
131:1–4

Życie przed narodzeniem
2 4  Zanim narodziliśmy się na ziemi, żyliśmy w obec-
ności naszego Ojca Niebieskiego jako Jego duchowe 
dzieci (zob  Abraham 3:22–23)  W tej przedziemskiej 
egzystencji, wraz z innymi duchowymi dziećmi Ojca 
Niebieskiego, braliśmy udział w naradzie  Podczas tej 
narady Ojciec Niebieski przedstawił Swój plan, a Jezus 
Chrystus, przed narodzeniem na ziemi, zawarł przy-
mierze, że zostanie Zbawicielem 
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2 5  Korzystając z wolnej woli, postąpiliśmy zgodnie z 
planem Ojca Niebieskiego  Tym, którzy podążyli za 
Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem, pozwolono 
przyjść na ziemię, by doświadczyli doczesności i czy-
nili postępy na drodze ku życiu wiecznemu  Lucyfer, 
inny duchowy syn Boga, zbuntował się przeciwko 
temu planowi  Stał się Szatanem i wraz ze swoimi 
naśladowcami został wyrzucony z nieba  Odmówiono 
im zaszczytu otrzymania ciała fizycznego oraz 
doświadczenia doczesności 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Jeremiasza 1:4–5; List do Hebrajczyków 12:9; 
2 Nefi 2:27; 3 Nefi 11:10–11

Stworzenie
2 6  Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię pod kie-
rownictwem Ojca (zob  NiP 76:22–24)  Stworzenie 
ziemi było niezbędne w planie Boga  Dzięki temu 
zyskaliśmy miejsce, w którym możemy otrzymać 
fizyczne ciała, przechodzić próby, zmagać się z prze-
ciwnościami oraz rozwijać swoje boskie cechy 

2 7  Adam był pierwszym człowiekiem stworzonym na 
ziemi  Bóg stworzył Adama i Ewę na Swój obraz  
Wszystkie istoty ludzkie — mężczyźni i kobiety — są 
stworzone na obraz i podobieństwo Boga (zob  I Ks  
Mojżeszowa 1:26–27)  Płeć stanowi zasadniczą cechę 
tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu 
przed przyjściem na ziemię, podczas życia ziemskiego 
i w wieczności 

Upadek
2 8  W Ogrodzie Eden Bóg połączył Adama i Ewę 
związkiem małżeńskim  Adam i Ewa, przebywając w 
ogrodzie, nadal byli w obecności Boga i mogli żyć na 
zawsze  Żyli w stanie niewinności, a Bóg zaspokajał 
ich potrzeby 

2 9  W Ogrodzie Eden Bóg dał Adamowi i Ewie wolną 
wolę  Nakazał im, by nie jedli zakazanego owocu — 
owocu z drzewa poznania dobra i zła  Posłuszeństwo 
temu przykazaniu oznaczało, że będą mogli pozostać 
w Ogrodzie Eden  Jednak Adam i Ewa nie rozumieli 
jeszcze, że jeśli zostaną w ogrodzie, nie będą mieli 
możliwości robienia postępów poprzez doświadczanie 
przeciwności w życiu doczesnym  Nie mogli zaznać 
radości, ponieważ nie doświadczali smutku i bólu  
Ponadto nie mogli mieć dzieci 

2 10  Szatan kusił Adama i Ewę, by zjedli zakazany 
owoc, a oni dokonali wyboru, że to uczynią  Ponieważ 
dokonali takiego wyboru, zostali wygnani sprzed 
obecności Boga i stali się upadli i śmiertelni  Występek 
Adama i Ewy oraz zmiany, których doświadczyli — w 
tym również śmierć fizyczną i duchową — nazywamy 
Upadkiem  Śmierć duchowa jest oddzieleniem od 
Boga  Śmierć fizyczna to oddzielenie ducha od docze-
snego ciała 

2 11  Upadek stanowi zasadniczą część planu zbawie-
nia Ojca Niebieskiego  W wyniku Upadku Adam i 
Ewa mogli mieć dzieci  Wraz ze swoim potomstwem 
mogli doświadczać radości i smutku, odróżniać dobro 
od zła i czynić postępy (zob  2 Nefi 2:22–25) 

2 12  Jako potomkowie Adama i Ewy odziedziczyliśmy 
w życiu doczesnym upadły stan  Jesteśmy oddzieleni 
od obecności Boga i podlegamy śmierci fizycznej  
Jesteśmy też wypróbowywani przez trudności życia 
doczesnego oraz pokusy przeciwnika  Nie ponosimy 
odpowiedzialności za przekroczenie prawa przez 
Adama i Ewę, ale jesteśmy odpowiedzialni za nasze 
własne grzechy  Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa możemy przezwyciężyć negatywne skutki 
Upadku, otrzymać wybaczenie grzechów i ostatecznie 
doświadczyć pełni radości 
Dodatkowe odnośniki: I Ks. Mojżeszowa 1:28; Mosjasz 3:19; Alma 
34:9–10

Podobny temat: Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

Życie doczesne
2 13  Życie doczesne to okres nauki, w którym udo-
wadniamy, że będziemy używać naszej wolnej woli do 
czynienia wszystkiego, co nakazał nam Pan i przygo-
tujemy się do życia wiecznego przez rozwijanie 
boskich cech charakteru  Czynimy to, kiedy rozwijamy 
wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie, 
dokonujemy pokuty, przyjmujemy niezbędne do zba-
wienia obrzędy i przymierza, takie jak chrzest i konfir-
macja oraz z wiarą trwamy do końca naszego 
doczesnego życia, podążając za przykładem Jezusa 
Chrystusa 

2 14  W doczesności nasz duch zjednoczony jest z cia-
łem fizycznym, dając nam możliwość wzrastania i roz-
wijania się w sposób, jaki był niemożliwy w życiu 
przedziemskim  Jako że nasz Ojciec w Niebie posiada 
namacalną powłokę z ciała i kości, nasze ciała są nam 
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niezbędne, byśmy mogli dokonywać postępów i stać 
się Mu podobnymi  Nasze ciała są święte i powinny 
być traktowane jako dar od naszego Ojca Niebie-
skiego (zob  I List do Koryntian 6:19–20) 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Jozuego 24:15; Ew. Mateusza 22:36–39; 
Ew. Jana 14:15; 2 Nefi 2:27; 3 Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; NiP 
130:22–23

Podobne tematy: Boska Trójca; Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa; 
Obrzędy i przymierza; Przykazania

Życie po śmierci
2 15  Kiedy umieramy, nasze duchy udają się do 
świata duchów, by oczekiwać na Zmartwychwstanie  
Duchy sprawiedliwych trafiają do stanu szczęścia, 
zwanego rajem  Ludzie, którzy zmarli bez poznania 
prawdy i ci, którzy są nieposłuszni w życiu docze-
snym, w życiu po śmierci trafiają do tymczasowego 
miejsca pobytu, które nazywamy więzieniem duchów 

2 16  Każdy człowiek będzie miał ostatecznie możli-
wość 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 Zmar-
twychwstania (zob  I List Piotra 4:6) 

2 17  Zmartwychwstanie to połączenie naszego ciała 
duchowego z naszą udoskonaloną powłoką fizyczną 

składającą się z ciała i kości  Po zmartwychwstaniu 
staniemy się nieśmiertelni — nasze duchy i ciała nigdy 
nie będą już rozdzielone  Każda osoba, która narodziła 
się na ziemi, zmartwychwstanie dzięki temu, że Jezus 
Chrystus przezwyciężył śmierć fizyczną (zob  I List do 
Koryntian 15:20–22)  Prawi zmartwychwstaną przed 
niegodziwymi i powstaną w Pierwszym 
Zmartwychwstaniu 

2 18  Sąd Ostateczny nastąpi po Zmartwychwstaniu  
Jezus Chrystus osądzi każdego człowieka, by określić, 
który ze stopni wiecznej chwały otrzyma dana osoba  
Ów sąd odbędzie się na podstawie pragnień i posłu-
szeństwa danej osoby wobec przykazań Boga (zob  
Objawienie Jana 20:12) 

2 19  Istnieją trzy królestwa chwały: królestwo cele-
stialne, królestwo terrestrialne i królestwo telestialne 
(zob  I List do Koryntian 15:40–42)  Osoby, które są 
dzielne w swym świadectwie o Jezusie oraz posłuszne 
zasadom ewangelii, będą przebywać w królestwie 
celestialnym w obecności Boga Ojca i Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa, oraz prawych członków własnej 
rodziny 
Dodatkowe odnośniki: Ew. Łukasza 24:36–39; Ew. Jana 17:3; NiP 
131:1–4

Podobne tematy: Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa; Obrzędy i 
przymierza
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3. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

3 1  Podczas przedziemskiej narady Jezus Chrystus 
został ustanowiony przed narodzeniem na naszego 
Zbawiciela i Odkupiciela  Przyszedł na ziemię i z wła-
snej woli cierpiał i umarł, by odkupić całą ludzkość od 
negatywnych skutków Upadku i zapłacić karę za 
nasze grzechy  Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad 
duchową i fizyczną śmiercią poprzez Jego cierpienie, 
śmierć i Zmartwychwstanie nazywamy Zadośćuczy-
nieniem  Jego ofiara przynosi korzyści każdemu z nas 
i ukazuje nieskończoną wartość wszystkich dzieci 
Ojca Niebieskiego (zob  NiP 18:10–11) 

3 2  Jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy 
dostąpić zbawienia, ponieważ jedynie On był w stanie 
dokonać nieskończonego i wiecznego Zadośćuczynie-
nia dla całej ludzkości (zob  Alma 34:9–10)  Tylko On 
posiadał moc, żeby przezwyciężyć śmierć fizyczną  Po 
Swej ziemskiej matce, Marii, odziedziczył zdolność do 
poddania się śmierci fizycznej  Po Bogu, Swoim nie-
śmiertelnym Ojcu, odziedziczył moc życia wiecznego, 
by złożyć Swoje życie, a następnie je odzyskać  Jedynie 

On mógł odkupić nas z naszych grzechów  Ponieważ 
wiódł doskonałe, bezgrzeszne życie, nie podlegał 
wymaganiom sprawiedliwości i mógł spłacić dług za 
tych, którzy odpokutują 

3 3  Na Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa składa się 
Jego cierpienie za grzechy ludzkości w Ogrodzie Get-
semane, przelanie krwi, cierpienie i śmierć na krzyżu 
oraz Jego dosłowne Zmartwychwstanie  Jezus zmar-
twychwstał jako pierwszy  Powstał z grobu, mając 
pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości 
(zob  Ew  Łukasza 24:36–39)  Dzięki Jego Zmartwych-
wstaniu cała ludzkość dostąpi zmartwychwstania i 
posiądzie doskonałe, nieśmiertelne ciało, by powrócić 
do obecności Boga i stanąć przed Nim na sąd  Zadość 
czyniąca ofiara Jezusa Chrystusa zapewniła nam 
jedyny sposób na uzyskanie oczyszczenia i wybacze-
nia naszych grzechów, żebyśmy mogli wiecznie prze-
bywać w obecności Boga (zob  Ks  Izajasza 1:18; NiP 
19:16–19) 
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3 4  Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa to nie tylko 
cierpienie za nasze grzechy, ale też wzięcie na siebie 
boleści, pokus, chorób i dolegliwości wszystkich ludzi 
(zob  Ks  Izajasza 53:3–5; Alma 7:11–13)  On rozumie 
nasze cierpienia, ponieważ sam ich doświadczył  Kiedy 
przychodzimy do Zbawiciela z wiarą, wzmacnia On 
nas, żebyśmy mogli nosić nasze brzemiona i dokony-
wać rzeczy, których sami nie bylibyśmy w  stanie wyko-
nać (zob  Ew  Mateusza 11:28–30; Eter 12:27) 

3 5  Płacąc za nasze grzechy, Jezus Chrystus nie zdjął z 
nas osobistej odpowiedzialności  Aby przyjąć Jego 
ofiarę, zostać oczyszczonymi z naszych grzechów i 
odziedziczyć życie wieczne, musimy rozwijać wiarę w 
Niego, odpokutować, przyjąć chrzest, otrzymać Ducha 
Świętego i wiernie wytrwać do końca naszego życia 
Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 3:5; I List do Koryntian 15:20–22; 
Mosjasz 3:19; 3 Nefi 11:10–11; 3 Nefi 27:20; NiP 76:22–24

Podobne tematy: Boska Trójca: Jezus Chrystus; Plan zbawienia: 
 Upadek; Obrzędy i przymierza

Wiara w Jezusa Chrystusa
3 6  Pierwszą zasadą ewangelii jest wiara w Pana 
Jezusa Chrystusa  Nasza wiara może prowadzić do 
zbawienia jedynie wtedy, kiedy skupia się na Jezusie 
Chrystusie (zob  Helaman 5:12) 

3 7  Posiadanie wiary w Jezusa Chrystusa oznacza 
mocne przekonanie, że jest On Jednorodzonym 
Synem Boga i Zbawicielem świata  Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jedynym sposobem na powrót do 
życia z naszym Ojcem Niebieskim jest poleganie na 
nieskończonym Zadośćuczynieniu Jego Syna oraz 
pokładanie ufności w Jezusie Chrystusie i postępowa-
nie według Jego nauk  Bardziej niż bierne wierzenie, 
prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do 
czynów i jest wyrażona w tym, jakie wiedziemy życie 
(zob  List Jakuba 2:17–18)  Nasza wiara może wzra-
stać, gdy modlimy się, studiujemy pisma święte i prze-
strzegamy przykazań Boga 
Dodatkowe odnośniki: Przypowieści Salomona 3:5–6; Eter 12:6; NiP 6:36

Podobny temat: Zdobywanie duchowej wiedzy

Pokuta
3 8  Wiara w Jezusa Chrystusa i nasza miłość do Niego 
oraz do Ojca Niebieskiego prowadzą nas do pokuty  
Pokuta jest częścią planu Ojca Niebieskiego dla 
wszystkich Jego dzieci, które są odpowiedzialne za 
dokonywane wybory  Dar ten jest dostępny dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa  Pokuta to prze-
miana umysłu i serca  Składa się na nią odwrócenie od 
grzechu i zwrócenie naszych myśli, czynów i pragnień 
ku Bogu oraz dostosowanie naszej woli do Jego woli 
(zob  Mosjasz 3:19) 

3 9  Na pokutę składa się rozpoznanie naszych grze-
chów, odczuwanie żalu za popełniony grzech, wyzna-
nie go Ojcu Niebieskiemu oraz — jeśli zachodzi taka 
potrzeba — innym osobom, wyrzeczenie się grzechu, 
staranie się, na ile to możliwe, zadośćuczynić wszel-
kim szkodom, jakie spowodował nasz grzech, oraz 
życie w posłuszeństwie przykazaniom Boga (zob  NiP 
58:42–43)  Pan obiecuje, że wybaczy nam nasze grze-
chy podczas chrztu, które to przymierze odnawiamy 
za każdym razem, kiedy szczerze przyjmujemy sakra-
ment, pamiętając o Zbawicielu i mając zamiar prze-
strzegać Jego przykazań 

3 10  Poprzez szczerą pokutę i łaskę ofiarowaną nam 
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, możemy 
uzyskać Boże przebaczenie i odczuć spokój  Obficiej 
odczuwamy wpływ Ducha i jesteśmy lepiej przygoto-
wani do życia wiecznego z naszym Ojcem Niebieskim 
i Jego Synem 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Izajasza 1:18; Ew. Jana 14:15; 3 Nefi 27:20; 
NiP 19:16–19

Podobny temat: Obrzędy i przymierza
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4. Przywrócenie

4 1  Bóg objawił Swoją ewangelię w tych dniach ostat-
nich, ponownie ustanawiając na ziemi Swoje prawdy, 
upoważnienie kapłaństwa i Kościół  Starożytni prorocy 
przepowiadali Przywrócenie ewangelii w dniach 
ostatnich (zob  Ks  Izajasza 29:13–14; Dzieje Apostol-
skie 3:19–21) 

4 2  Przywrócenie rozpoczęło się w 1820 roku  Bóg 
Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, ukazali się Józefowi 
Smithowi w odpowiedzi na jego modlitwę i powołali 
Go na Proroka Przywrócenia (zob  Józef Smith — 
Historia 1:15–20) 

4 3  Bóg powołał Józefa Smitha na świadka żyjącego 
Chrystusa w dniach ostatnich  Jako Prorok Przywróce-
nia Józef Smith przetłumaczył Księgę Mormona 
darem i mocą Boga (zob  NiP 135:3)  Wraz z Biblią, 
Księga Mormona świadczy o Jezusie Chrystusie i 

zawiera pełnię ewangelii (zob  Ks  Ezechiela 37:15–17)  
Księga Mormona jest również świadectwem o proro-
czym powołaniu Józefa Smitha i o prawdzie 
Przywrócenia 

4 4  W trakcie Przywrócenia Bóg wysłał anielskich 
posłańców, by przywrócili Kapłaństwo Aarona i 
Kapłaństwo Melchizedeka  Po czym nakazał, żeby 
Jego Kościół został ponownie zorganizowany na ziemi 
6 kwietnia 1830 roku  Jako że Kościół Jezusa 
 Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został usta-
nowiony przez Boga, jest „[jedynym prawdziwym] i 
[żywym kościołem] na powierzchni całej Ziemi” (NiP 
1:30) 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Amosa 3:7; List do Efezjan 2:19–20; List do 
Efezjan 4:11–14; NiP 13:1; NiP 76:22–24; NiP 107:8

Podobne tematy: Boska Trójca; Prorocy i objawienie
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Odstępstwo
4 5  Potrzeba Przywrócenia Bożych prawd, upoważ-
nienia kapłaństwa i Kościoła w dniach ostatnich 
powstała z powodu odstępstwa  Odstępstwo ma miej-
sce, kiedy człowiek lub grupa ludzi odwraca się od 
prawd ewangelii 

4 6  Po ukrzyżowaniu Zbawiciela i śmierci Jego Apo-
stołów wielu ludzi odwróciło się od ustanowionych 
przez Zbawiciela prawd (zob  II List do Tesaloniczan 
2:1–3)  Zasady ewangelii i części pism świętych zostały 
sfałszowane lub zaginęły  W organizacji Kościoła i 
obrzędach kapłaństwa samowolnie dokonano zmian  
Z powodu powszechnej niegodziwości Pan wycofał z 
ziemi upoważnienie i klucze kapłaństwa  Mimo że 
wielu dobrych i uczciwych ludzi wielbiło Boga zgodnie 
z danym im światłem i otrzymywało odpowiedzi na 
swoje modlitwy, świat pozostawiony był bez boskiego 
objawienia pochodzącego od żyjących proroków  
Okres ten zwany jest Wielkim Odstępstwem 

4 7  Inne okresy powszechnego odstępstwa miały 
miejsce od zarania dziejów 
Podobne tematy: Prorocy i objawienie; Kapłaństwo i klucze kapłań-
stwa; Obrzędy i przymierza

Dyspensacje ewangelii
4 8  Kiedy dzieci Boga popadały w stan odstępstwa, z 
miłością wyciągał On do nich dłoń, powołując proro-
ków i ponownie dając im błogosławieństwa ewangelii 

za pośrednictwem Swoich proroków, których wśród 
nich powoływał  Okres, w którym Pan objawia Swoje 
prawdy, upoważnienie kapłaństwa oraz obrzędy, nazy-
wamy dyspensacją  To okres, w którym Pan posiada na 
ziemi co najmniej jednego upoważnionego sługę, 
który dzierży święte kapłaństwo oraz posiada boskie 
upoważnienie do głoszenia ewangelii i sprawowania 
jej obrzędów 

4 9  Dyspensacje miały miejsce za czasów Adama, 
Enocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa Chry-
stusa i innych osób  Przywrócenie ewangelii w dniach 
ostatnich, które Pan rozpoczął poprzez Proroka Józefa 
Smitha, jest częścią tego wzorca dyspensacji 

4 10  W każdej dyspensacji Pan wraz ze Swoimi proro-
kami dąży do ustanowienia Syjonu  Syjon to lud przy-
mierza z Panem, który składa się z ludzi czystego 
serca, zjednoczonych w prawości i troszczących się o 
siebie nawzajem (zob  Mojżesz 7:18)  Syjon to również 
miejsce, gdzie mieszkają ludzie czystego serca 

4 11  W dzisiejszych czasach żyjemy w ostatniej dys-
pensacji — w dyspensacji pełni czasów  Jest to jedyna 
dyspensacja, która nie zakończy się odstępstwem  
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich wypełni ostatecznie całą ziemię i będzie trwał 
wiecznie (zob  Ks  Daniela 2:44) 
Podobne tematy: Prorocy i objawienia; Kapłaństwo i klucze 
kapłaństwa; Obrzędy i przymierza
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5. Prorocy i objawienia

5 1  Prorok to osoba, która została powołana przez 
Boga do przemawiania w Jego imieniu (zob  Ks  Jere-
miasza 1:4–5; Ks  Amosa 3:7; Ew  Jana 15:16; NiP 
1:37–38)  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 
unikać bycia zwiedzionym (zob  Ks  Ezechiela 3:16–17; 
List do Efezjan 4:11–14)  Czasami prorokują o przy-
szłych wydarzeniach  Prorocy mogą pełnić te obo-
wiązki, ponieważ otrzymują upoważnienie i 
objawienia od Boga 

5 2  Objawienie to forma porozumiewania się Boga z 
Jego dziećmi  Większość objawień przychodzi w for-
mie doznań, myśli i uczuć pochodzących od Ducha 
Świętego  Objawienie może przyjść poprzez wizje, sny 
i przyjście aniołów 

5 3  W trakcie Swojej doczesnej posługi i ponownie w 
naszych czasach Pan zorganizował Swój Kościół na 
opoce proroków i apostołów (zob  List do Efezjan 
2:19–20)  Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich jest prorokiem Boga dla 
wszystkich ludzi na ziemi  Popieramy Prezydenta 
Kościoła jako proroka, widzącego i objawiciela oraz 
jedyną osobę na ziemi, która otrzymuje objawienia, by 

prowadzić cały Kościół  Jeśli z wiarą przyjmujemy 
nauki Prezydenta Kościoła i jesteśmy im posłuszni, 
Bóg błogosławi nas, żebyśmy mogli przezwyciężać 
podstępy i zło (zob  NiP 21:4–6)  Popieramy też dorad-
ców w Pierwszym Prezydium i członków Kworum 
Dwunastu Apostołów jako proroków, widzących i 
objawicieli 

5 4  Pisma święte — Biblia, Księga Mormona, Nauki i 
Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości — zawierają 
objawienia dane poprzez starożytnych i współcze-
snych proroków  Kiedy studiujemy słowa proroków, 
możemy poznać prawdę i otrzymać przewodnictwo 

5 5  Choć Bóg daje prorokom objawienia, żeby mogli 
przewodzić wszystkim Jego dzieciom, to poszczególne 
osoby mogą otrzymywać objawienia, które pomagają 
im w ich konkretnych potrzebach, obowiązkach i 
pytaniach oraz pomagają wzmocnić ich świadectwo  
Osobiste natchnienie nigdy nie będzie jednak 
sprzeczne z objawieniami, które Bóg daje Swoim 
prorokom 
Dodatkowe odnośniki: Abraham 3:22–23; Ew. Mateusza 16:15–19; 
II List do Tymoteusza 3:15–17; 2 Nefi 32:3; NiP 8:2–3; NiP 76:22–24

Podobne tematy: Zdobywanie duchowej wiedzy; Kapłaństwo i klucze 
kapłaństwa
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6. Kapłaństwo i klucze kapłaństwa

6 1  Kapłaństwo jest wieczną mocą i upoważnieniem 
od Boga  Poprzez kapłaństwo Bóg stworzył niebo i 
ziemię i nimi zarządza  Dzięki tej mocy odkupi On i 
wywyższy Swoje dzieci  Kapłaństwo jest nadawane 
godnym mężczyznom należącym do Kościoła  Błogo-
sławieństwa kapłaństwa są dostępne dla wszystkich 
dzieci Boga poprzez obrzędy i przymierza ewangelii 

6 2  Klucze kapłaństwa to prawo do prezydentury, 
czyli moc udzielona człowiekowi przez Boga, aby 
zarządzał i kierował królestwem Boga na ziemi (zob  
Ew  Mateusza 16:15–19)  Klucze kapłaństwa są nie-
zbędne do kierowania głoszeniem ewangelii i udziela-
niem obrzędów zbawienia 

6 3  Jezus Chrystus dzierży wszystkie klucze kapłań-
stwa przynależące do Jego Kościoła  Każdemu ze 
Swoich Apostołów nadał On wszystkie klucze przyna-
leżące do królestwa Boga na ziemi  Prezydent Kościoła 
jest jedyną osobą, która jest upoważniona do używa-
nia wszystkich tych kluczy kapłaństwa  Prezydenci 

świątyń, prezydenci misji, prezydenci palików, biskupi 
i prezydenci kworów również dzierżą klucze kapłań-
stwa, które pozwalają im przewodniczyć i kierować 
pracą, do której zostali wyznaczeni 

6 4  Wszyscy — zarówno mężczyźni, jak i kobiety — 
którzy służą w Kościele, są powoływani pod kierun-
kiem tego, który dzierży klucze kapłaństwa (zob  NiP 
42:11)  Starszy Dallin H  Oaks z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał: „Ten, kto pełni urząd lub wyko-
nuje powołanie otrzymane od osoby dzierżącej klucze 
kapłaństwa, korzysta z upoważnienia kapłańskiego do 
wykonywania wyznaczonych obowiązków” („Klucze i 
upoważnienie kapłańskie”, Ensign lub Liahona, maj 
2014, str  51)  Z upoważnienia kapłańskiego można 
korzystać tylko w prawy sposób (zob  NiP 121:36, 
41–42) 

6 5  Ci, którzy zostają ustanowieni w Kapłaństwie 
Melchizedeka, są objęci przysięgą i przymierzem 
kapłaństwa  Jeśli będą rozwijać swoje powołanie i 
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wiernie przyjmować Pana i Jego sługi, uzyskają błogo-
sławieństwa wywyższenia  Kobiety podobnie otrzy-
mują obietnice błogosławieństw wywyższenia, kiedy 
pozostają wierne przymierzom, które zawarły z 
Panem 
Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 15:16; List do Efezjan 2:19–20

Podobne tematy: Przywrócenie; Prorocy i objawienia; Obrzędy i 
przymierza

Kapłaństwo Aarona
6 6  Kapłaństwo Aarona jest często nazywane kapłań-
stwem przygotowawczym  Kapłaństwo Aarona dzierży 
„klucze służby aniołów, ewangelii pokuty i chrztu” 
(NiP 13:1)  Za pośrednictwem tego kapłaństwa przy-
gotowywany, błogosławiony i udzielany jest sakra-
ment  Urzędy Kapłaństwa Aarona to: diakon, 
nauczyciel, kapłan i biskup 

Kapłaństwo Melchizedeka
6 7  Kapłaństwo Melchizedeka jest wyższym, czyli 
większym, kapłaństwem i „dzierży prawo do prezy-
dentury, i ma moc i władzę nad wszystkimi urzędami 
kościelnymi we wszystkich wiekach świata, by służyć 
w sprawach duchowych” (NiP 107:8)  Wszystkie bło-
gosławieństwa, obrzędy, przymierza i organizacje 
Kościoła są udzielane i działają dzięki upoważnieniu 
Prezydenta Kościoła, który jest Prezydentem Kapłań-
stwa Melchizedeka  To kapłaństwo dane zostało Ada-
mowi i było na ziemi zawsze wtedy, gdy Pan objawiał 
Swą ewangelię  Urzędy Kapłaństwa Melchizedeka to: 
starszy, wyższy kapłan, patriarcha, Siedemdziesiąty i 
Apostoł 
Dodatkowy odnośnik: List do Efezjan 4:11–14.
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7. Obrzędy i przymierza

Obrzędy
7 1  Obrzęd to święty akt dokonany dzięki upoważ-
nieniu kapłańskiemu  Każdy obrzęd został ustano-
wiony przez Boga, by nauczać — często w sposób 
symboliczny — duchowych prawd 

7 2  Niektóre obrzędy są konieczne do naszego 
wywyższenia i są nazywane obrzędami niezbędnymi 
do zbawienia  Jedynie poprzez otrzymanie obrzędów 
niezbędnych do zbawienia i zachowywanie związa-
nych z nimi przymierzy możemy uzyskać wszystkie 
błogosławieństwa, które są dostępne dzięki Zadość-
uczynieniu Jezusa Chrystusa  Bez tych niezbędnych do 
zbawienia obrzędów nie możemy upodobnić się do 
Ojca Niebieskiego ani powrócić do życia wiecznego w 
Jego obecności (zob  NiP 84:20–22)  Obrzędy nie-
zbędne do zbawienia udzielane są pod kierownic-
twem osób, które posiadają klucze kapłaństwa 

7 3  Pierwszym z obrzędów ewangelii niezbędnym do 
zbawienia jest chrzest przez zanurzenie w wodzie, 
dokonany przez tego, kto ma upoważnienie  Chrzest 
jest również konieczny, aby człowiek mógł stać się 

członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa i wejść do króle-
stwa celestialnego (zob  Ew  Jana 3:5) 

7 4  Po chrzcie co najmniej jeden lub więcej posiada-
czy Kapłaństwa Melchizedeka konfirmuje daną osobę 
na członka Kościoła i nadaje jej dar Ducha Świętego 
(zob  3 Nefi 27:20)  Dar Ducha Świętego różni się od 
wpływu Ducha Świętego  Przed chrztem człowiek 
może odczuwać wpływ Ducha Świętego i otrzymać 
świadectwo o prawdzie  Po otrzymaniu daru Ducha 
Świętego osoba, która zachowuje swoje przymierza, 
ma prawo do stałego towarzystwa Ducha Świętego 

7 5  Do innych obrzędów niezbędnych do zbawienia 
należą: ustanowienie w Kapłaństwie Melchizedeka (w 
przypadku mężczyzn), obdarowanie świątynne oraz 
zapieczętowanie małżeństwa  Obrzędy niezbędne do 
zbawienia mogą być dokonane w świątyni w zastęp-
stwie osób zmarłych  Obrzędy dokonane w zastęp-
stwie pozostają w mocy jedynie w sytuacji, gdy osoba 
zmarła przyjmuje je w świecie duchów i zachowuje 
związane z nimi przymierza 

7 6  Pozostałe obrzędy, takie jak przyjmowanie sakra-
mentu dla odnowienia przymierzy chrztu, 
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błogosławienie chorych oraz nadawanie imienia i bło-
gosławienie dzieci, są również ważne dla naszego 
duchowego rozwoju 
Dodatkowe odnośniki: Ks. Malachiasza 3:23–24; Ew. Mateusza 
 16:15–19; I List Piotra 4:6; NiP 131:1–4

Podobne tematy: Boska Trójca: Duch Święty; Plan zbawienia: Życie 
po śmierci; Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa; Kapłaństwo i klucze 
kapłaństwa

Przymierza
7 7  Przymierze to święta umowa pomiędzy Bogiem a 
człowiekiem  Bóg ustanawia warunki przymierza, my 
zgadzamy się robić to, o co On nas prosi, zaś Bóg 
obiecuje nam określone błogosławieństwa w zamian 
za nasze posłuszeństwo (zob  II Ks  Mojżeszowa 
 19:5–6; NiP 82:10)  Jeśli nie dochowujemy naszych 
przymierzy, nie otrzymujemy obiecanych 
błogosławieństw 

7 8  Wszystkim obrzędom kapłańskim niezbędnym do 
zbawienia towarzyszą przymierza  Na przykład, 
zawieramy przymierze z Bogiem poprzez chrzest (zob  
Mosjasz 18:8–10)  Otrzymując Kapłaństwo Melchi-
zedeka, mężczyźni składają przysięgę i zawierają przy-
mierze kapłańskie  Zawarte przez nas przymierza 
odnawiamy, kiedy przyjmujemy sakrament 

7 9  Kolejne przymierza zawieramy, kiedy otrzymu-
jemy niezbędne do zbawienia obrzędy obdarowania i 
zapieczętowania małżeństwa w świątyni  Przygotowu-
jemy się do uczestnictwa w obrzędach i zawieramy 
przymierza w świątyni, żyjąc według ustanowionych 
przez Pana norm godności (zob  Psalm 24:3–4)  
 Niezwykle ważne jest, abyśmy byli godni wejścia do 
świątyni, gdyż świątynia jest dosłownym domem 
Pana  Jest najświętszym ze wszystkich miejsc, w 
 których oddajemy cześć na ziemi 
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8. Małżeństwo i rodzina

8 1  Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest 
ustanowione od Boga, a rodzina zajmuje centralne 
miejsce w planie zbawienia i szczęścia (zob  I Ks  
 Mojżeszowa 2:24; NiP 49:15–17)  Jedynie poprzez 
zawarcie i wierne przestrzeganie przymierza małżeń-
stwa celestialnego mężczyźni i kobiety mogą wypełnić 
swój boski, wieczny potencjał (zob  I List do Koryntian 
11:11; NiP 131:1–4) 

8 2  Bóg nakazał Swoim dzieciom, aby się rozmnażały 
i zaludniały ziemię (zob  I Ks  Mojżeszowa 1:28)  
Świętych mocy prokreacji mamy używać jedynie 
pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są sobie zgod-
nie z prawem poślubieni jako mąż i żona (zob  I Ks  
Mojżeszowa 39:9; Alma 39:9)  Mąż i żona mają święty 
obowiązek, aby kochać i dbać o siebie nawzajem oraz 
o swoje dzieci  Rodzice mają wychowywać swoje 
dzieci w miłości i prawości oraz zaspokajać ich 
potrzeby fizyczne i duchowe 

8 3  Szczęście w życiu rodzinnym może być najpew-
niej osiągnięte, kiedy opiera się na naukach Pana 
Jezusa Chrystusa  Zgodnie z boskim zamierzeniem 
ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w 

miłości i prawości, i zapewniać im niezbędne środki 
do życia  Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o 
duchowy i fizyczny rozwój dzieci  W tych świętych 
obowiązkach, ojcowie i matki, są zobowiązani poma-
gać sobie wzajemnie, jako równi partnerzy 

8 4  Boski plan szczęścia umożliwia trwanie związków 
rodzinnych również po śmierci  Stworzenie ziemi i 
objawienie ewangelii nastąpiły po to, aby mogły 
powstać rodziny, i aby były one zapieczętowane oraz 
wywyższone na wieczność  Dzięki pracy nad historią 
rodziny i służbie w świątyni, możemy udostępnić 
obrzędy i przymierza ewangelii naszym przodkom 
(zob  Ks  Malachiasza 3:23–24) 

(Dostosowane z:  „ Rodzina:  Proklamacja dla świata ” , 
Ensign lub Liahona, listopad 2010, str  129) 
Dodatkowe odnośniki: Mojżesz 1:39; I Ks. Mojżeszowa 1:26–27; II Ks. 
Mojżeszowa 20:3–17; Ew. Mateusza 16:15–19; Ew. Jana 17:3; 1 List do 
Koryntian 6:19–20; 2 Nefi 2:22–25; Mosjasz 2:41; Alma 41:10; NiP 
84:20–22

Podobne tematy: Plan zbawienia; Przykazania
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9. Przykazania

9 1  Przykazania to prawa i wymagania, które Bóg daje 
nam, by pomóc nam czynić postępy i stać się Mu 
podobnymi  Przykazania są wyrazem miłości Boga 
wobec nas  Okazujemy Mu swoją miłość poprzez 
przestrzeganie Jego przykazań (zob  Ew  Jana 14:15)  
Przestrzeganie przykazań zawsze przynosi szczęście i 
zapewnia błogosławieństwa Pana (zob  Mosjasz 2:41; 
Alma 41:10)  Bóg nigdy nie da nam przykazania, nie 
umożliwiając nam jego wypełnienia (zob  1 Nefi 3:7) 

9 2  Oto dwa najważniejsze i absolutnie podstawowe 
przykazania: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej” i „Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego” (zob  Ew  Mateusza 22:36–39)  
Możemy kochać Boga i służyć Mu, kiedy decydujemy 
się kochać innych ludzi i służyć im (zob  Mosjasz 2:17; 
Moroni 7:45, 47–48) 

9 3  Jednym z pierwszych przykazań danych człowie-
kowi było zachowywanie świętości dnia sabatu  Bóg 
nakazuje Swoim dzieciom, by czciły Go, czyniąc Jego 
wolę, a nie swoją własną wolę w dniu sabatu, i 

obiecuje wspaniałe błogosławieństwa tym, którzy 
zachowują Jego dzień świętym (zob  Ks  Izajasza 
58:13–14) 

9 4  Dziesięcioro przykazań to nieodłączna część 
ewangelii, to wieczne zasady niezbędne dla naszego 
wywyższenia (zob  II Ks  Mojżeszowa 20:3–17)  Pan 
objawił je Mojżeszowi w czasach starożytnych i 
powtórzył w objawieniach w dniach ostatnich 

9 5  Na Boże przykazania składają się: codzienna 
modlitwa, studiowanie słowa Bożego, pokuta, prze-
strzeganie prawa czystości moralnej, płacenie pełnej 
dziesięciny (zob  Ks  Malachiasza 3:8–10), post (zob  
Ks  Izajasza 58:6–7), wybaczanie bliźnim (zob  NiP 
64:9–11), przestrzeganie Słowa Mądrości (zob  NiP 
89:18–21) i nauczanie ewangelii innych ludzi (zob  
Ew  Mateusza 5:14–16; NiP 18:15–16) 
Dodatkowe odnośniki: I Ks. Mojżeszowa 39:9; II List do Tymoteusza 
3:15–17; List Jakuba 1:5–6; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosjasz 18:8–
10; Alma 39:9; 3 Nefi 18:15, 20–21; NiP 58:42–43; NiP 82:10

Podobne tematy: Zdobywanie duchowej wiedzy; Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa: Pokuta; Obrzędy i przymierza
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Doktrynalne fragmenty do opanowania
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Doktrynalne fragmenty do opanowania według tematów 
i kursów
Lista wszystkich 100 doktrynalnych fragmentów do opanowania ułożonych według tematów i kursów:

Temat Stary Testament Nowy Testament Księga Mormona Nauki i Przymierza oraz 
Historia Kościoła

Zdobywanie duchowej 
wiedzy

Ks. Przyp. Salomona 
3:5–6
Ks. Izajasza 5:20

Ew. Jana 7:17
I List do Koryntian 2:5, 
9–11
II List do Tymoteusza 
3:15–17
List Jakuba 1:5–6

2 Nefi 28:30
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8–9
Mosjasz 4:9
Eter 12:6
Moroni 10:4–5

NiP 6:36
NiP 8:2–3
NiP 88:118

1. Boska Trójca List do Hebrajczyków 
12:9

2 Nefi 26:33
3 Nefi 11:10–11
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20–21

NiP 29:10–11
NiP 130:22–23

2. Plan zbawienia Mojżesz 1:39
Abraham 3:22–23
I Ks. Mojżeszowa 
1:26–27
Ks. Jozuego 24:15

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

2 Nefi 2:22–25
2 Nefi 2:27

NiP 76:22–24

3. Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa

Ks. Izajasza 1:18
Ks. Izajasza 53:3–5

Ew. Mateusza 11:28–30
Ew. Łukasza 24:36–39
List Jakuba 2:17–18

Mosjasz 3:19
Alma 7:11–13
Alma 34:9–10
Helaman 5:12
Eter 12:27

NiP 18:10–11
NiP 19:16–19
NiP 58:42–43

4. Przywrócenie Mojżesz 7:18
Ks. Izajasza 29:13–14
Ks. Ezechiela 37:15–17
Ks. Daniela 2:44

Dzieje Apostolskie 
3:19–21
II List do Tesaloniczan 
2:1–3

Józef Smith — Historia 
1:15–20
NiP 1:30
NiP 135:3

5. Prorocy i objawienia Ks. Jeremiasza 1:4–5
Ks. Ezechiela 3:16–17
Ks. Amosa 3:7

Ew. Jana 15:16
List do Efezjan 2:19–20
List do Efezjan 4:11–14

NiP 1:37- 38
NiP 21:4–6

6. Kapłaństwo i klucze 
kapłaństwa

Ew. Mateusza 16:15–19 NiP 13:1
NiP 42:11
NiP 107:8
NiP 121:36, 41–42

7. Obrzędy i przymierza II Ks. Mojżeszowa 
19:5–6
Ks. Psalmów 24:3–4

Ew. Jana 3:5 Mosjasz 18:8–10
3 Nefi 27:20

NiP 82:10
NiP 84:20–22

8. Małżeństwo i rodzina I Ks. Mojżeszowa 1:28
I Ks. Mojżeszowa 2:24
I Ks. Mojżeszowa 39:9
Ks. Malachiasza 
3:23–24

I List do Koryntian 11:11 Alma 39:9 NiP 49:15–17
NiP 131:1–4

9. Przykazania II Ks. Mojżeszowa 
20:3–17
Ks. Izajasza 58:6–7
Ks. Izajasza 58:13–14
Ks. Malachiasza 3:8–10

Ew. Mateusza 5:14–16
Ew. Mateusza 22:36–39
Ew. Jana 14:15

1 Nefi 3:7
Mosjasz 2:17
Mosjasz 2:41
Alma 41:10
Moroni 7:45, 47–48

NiP 18:15–16
NiP 64:9–11
NiP 89:18–21
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Doktrynalne fragmenty do opanowania  
i kluczowe wyrażenia
Poniżej znajduje się lista wszystkich 100 doktrynal-
nych fragmentów do opanowania wraz z krótkim 
podsumowaniem każdego z nich 

Zdobywanie duchowej wiedzy
Ks  Przypowieści Salomona 3:5–6  Ufajcie Panu z 
całego serca, a On prostować będzie ścieżki wasze 

Ks  Izajasza 5:20  Biada tym, którzy zło nazywają 
dobrem, a dobro złem 

Ew  Jana 7:17  Czyńcie wolę Boga, aby poznać Jego 
doktrynę 

I List do Koryntian 2:5, 9–11  Jedynie przez Ducha 
możemy poznać to, co Boże 

II List do Tymoteusza 3:15–17  Pisma święte mogą 
sprawić, że zdobędziecie mądrość ku zbawieniu 

List Jakuba 1:5–6  Jeśli brakuje ci mądrości, poproś Boga 

2 Nefi 28:30  Bóg daje wiedzę słowo po słowie 

2 Nefi 32:3  Jeśli napawamy się słowami Chrystusa, 
możemy poznać wszystko, co mamy czynić 

2 Nefi 32:8–9  Jeśli zawsze będziemy się modlić, Bóg 
uświęci nasze działanie dla dobra naszych dusz 

Mosjasz 4:9  Uwierzcie w Boga i w to, że posiada On 
wszelką mądrość 

Eter 12:6  Świadectwo przychodzi po próbie wiary 

Moroni 10:4–5  Duch Święty objawia prawdę tym, 
którzy proszą Boga z prawdziwym zamiarem 

NiP 6:36  Radź się Chrystusa w każdej myśli 

NiP 8:2–3  Duch Święty przemawia do naszych umy-
słów i serc 

NiP 88:118  Szukajcie wiedzy zarówno przez naukę, 
jak i przez wiarę 

Tematy doktrynalne
1. Boska Trójca
List do Hebrajczyków 12:9  Bóg jest Ojcem naszych 
duchów 

2 Nefi 26:33  Wszyscy jesteśmy stworzeni na podo-
bieństwo Boga 

3 Nefi 11:10–11  Jezus Chrystus poddał się woli Ojca 
we wszystkich rzeczach 

3 Nefi 12:48  Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy 
stawali się doskonali 

3 Nefi 18:15, 20–21  Czuwajcie i módlcie się zawsze w 
imię Jezusa Chrystusa 

NiP 29:10–11  Chrystus przyjdzie ponownie z mocą i 
chwałą 

NiP 130:22–23  Ojciec i Syn mają powłokę z ciała i 
kości 

2. Plan zbawienia
Mojżesz 1:39  Dziełem i chwałą Boga jest przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi 

Abraham 3:22–23  Abraham został wybrany przed 
narodzeniem 

I Ks  Mojżeszowa 1:26–27  Bóg stworzył człowieka na 
Swój obraz 

Ks  Jozuego 24:15  Wybierzcie sobie dzisiaj, komu 
będziecie służyć 

Ew  Jana 17:3  Żywot wieczny to poznanie Boga i 
Jezusa Chrystusa 

I List do Koryntian 6:19–20  Twoje ciało jest świątynią 

I List do Koryntian 15:20–22  W Chrystusie wszyscy 
zmartwychwstaną 

I List do Koryntian 15:40–42  Są trzy stopnie chwały w 
Zmartwychwstaniu 

I List Piotra 4:6  Ewangelia jest głoszona umarłym 

Objawienie Jana 20:12  Każda osoba stanie przed 
Bogiem, aby być osądzona 

2 Nefi 2:22–25  Upadek Adama nastąpił, aby ludzie 
mogli przyjść na świat 

2 Nefi 2:27  Wolno nam dokonywać wyborów 

NiP 76:22- 24 Jezus Chrystus żyje i jest Stworzycielem 
światów 
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3. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
Ks  Izajasza 1:18  Jeśli odpokutujemy, nasze grzechy 
zbieleją niczym śnieg 

Ks  Izajasza 53:3–5  Jezus Chrystus wziął na siebie 
nasze boleści i cierpiał za nasze grzechy 

Ew  Mateusza 11:28–30  Jeżeli przyjdziemy do Jezusa 
Chrystusa, to On ulży naszym brzemionom i da nam 
odpoczynek 

Ew  Łukasza 24:36–39  Jezus Chrystus zmartwych-
wstał, mając powłokę z ciała i kości 

List Jakuba 2:17–18  Wiara bez uczynków jest martwa 

Mosjasz 3:19  Odsuńcie naturalnego człowieka i 
stańcie się świętymi poprzez Zadośćuczynienie 

Alma 7:11–13  Jezus Chrystus doświadczył naszego 
cierpienia oraz przezwyciężył grzech i śmierć 

Alma 34:9–10  Trzeba było, aby dokonano 
Zadośćuczynienia 

Helaman 5:12  Buduj swoją opokę na Chrystusie 

Eter 12:27  Zbawiciel może sprawić, że to, co jest słabe, 
stanie się mocne 

NiP 18:10–11  Wielka jest wartość dusz 

NiP 19:16–19  Zbawiciel cierpiał za nasze grzechy, 
abyśmy mogli odpokutować 

NiP 58:42–43  Aby odpokutować, musimy wyznać 
nasze grzechy i wyrzec się ich 

4. Przywrócenie
Mojżesz 7:18  Syjon — ludzie jednego serca i jednego 
umysłu, w prawości 

Ks  Izajasza 29:13–14  Przywrócenie jest cudownym i 
dziwnym dziełem 

Ks  Ezechiela 37:15–17  Biblia i Księga Mormona są ze 
sobą połączone 

Ks  Daniela 2:44  Królestwo Boże ostoi się na zawsze 

Dzieje Apostolskie 3:19–21  Piotr prorokuje o 
Przywróceniu 

II List do Tesaloniczan 2:1–3  Odstępstwo było wcze-
śniej przepowiedziane 

Józef Smith — Historia 1:15–20  Podczas Pierwszej 
Wizji Bóg powołał Józefa Smitha, aby był prorokiem 

NiP 1:30  Jedyny prawdziwy i żywy kościół 

NiP 135:3  Józef Smith trudził się dla naszego 
zbawienia 

5. Prorocy i objawienie
Ks  Jeremiasza 1:4–5  Jeremiasz został ustanowiony na 
proroka przed narodzeniem 

Ks  Ezechiela 3:16–17  Stróże Pańscy przekazują Jego 
ostrzeżenia 

Ks  Amosa 3:7  Bóg objawia Swoje tajemnice Swym 
prorokom 

Ew  Jana 15:16  Pan wybiera i ustanawia apostołów i 
proroków 

List do Efezjan 2:19–20  Kościół Pana jest zbudowany 
na fundamencie apostołów i proroków 

List do Efezjan 4:11–14  Apostołowie i prorocy poma-
gają doskonalić świętych 

NiP 1:37–38  Głos Pana i Jego sług to jedno 

NiP 21:4–6  Kiedy z cierpliwością i wiarą przyjmujemy 
słowo proroka, Bóg rozprasza moce ciemności 

6. Kapłaństwo i klucze kapłaństwa
Ew  Mateusza 16:15–19  Jezus Chrystus obiecał 
zbudować Swój Kościół i przekazać klucze królestwa 

NiP 13:1  Klucze Kapłaństwa Aarona 

NiP 42:11  Przedstawiciele Pana muszą być powołani 
przez tego, który ma upoważnienie 

NiP 107:8  Upoważnienie Kapłaństwa Melchizedeka 

NiP 121:36, 41–42  Moc kapłańska zależy od prawości 
tego, który ją posiada 

7. Obrzędy i przymierza
II Ks  Mojżeszowa 19:5–6  Dochowujcie przymierzy, a 
będziecie świętym narodem 

Ks  Psalmów 24:3–4  Abyśmy byli godni przebywania 
w obecności Pana, musimy mieć czyste dłonie i 
niewinne serce 

Ew  Jana 3:5  Musimy narodzić się z wody i z Ducha, 
aby wejść do królestwa Bożego 

Mosjasz 18:8–10  Poprzez chrzest zawieramy przymie-
rze z Bogiem 
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3 Nefi 27:20  Przyjmijcie chrzest i bądźcie uświęceni 
poprzez przyjęcie Ducha Świętego 

NiP 82:10  Pan jest zobowiązany, kiedy czynimy to, co 
On mówi 

NiP 84:20–22  W obrzędach kapłańskich ukazana jest 
moc Boża 

8. Małżeństwo i rodzina
I Ks  Mojżeszowa 1:28  Rozmnażajcie się i napełniajcie 
ziemię 

I Ks  Mojżeszowa 2:24  Mąż i żona mają być jednością 

I Ks  Mojżeszowa 39:9  Józef oparł się pokusie 

Ks  Malachiasza 3:23–24  Prorok Eliasz zwróci serca 
ojców i dzieci ku sobie nawzajem 

I List do Koryntian 11:11  Jedynie wspólnie mężczyzna 
i kobieta mogą wypełnić plan Pana 

Alma 39:9  Nie dopuszczaj się więcej rozpusty 

NiP 49:15–17  Małżeństwo między mężczyzną a 
kobietą jest wyświęcone przez Boga 

NiP 131:1–4  Nowe i wieczne przymierze małżeństwa 

9. Przykazania
II Ks  Mojżeszowa 20:3–17  Bóg objawił Dziesięcioro 
Przykazań 

Ks  Izajasza 58:6–7  Post pomaga nam rozwiązać więzy 
niegodziwości, zerwać powrozy jarzma i zatroszczyć 
się o biednych 

Ks  Izajasza 58:13–14  Sabat jest Pańskim świętym 
dniem 

Ks  Malachiasza 3:8–10  Płacenie dziesięciny przynosi 
błogosławieństwa 

Ew  Mateusza 5:14–16  Niechaj świeci wasze światło 
jako przykład dla innych ludzi 

Ew  Mateusza 22:36–39  Miłuj Pana; miłuj swoich 
bliźnich 

Ew  Jana 14:15  Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich 
przestrzegać będziecie 

1 Nefi 3:7  Pan umożliwia nam przestrzeganie Swoich 
przykazań 

Mosjasz 2:17  Służąc ludziom, służymy Bogu 

Mosjasz 2:41  Posłuszeństwo przynosi błogosławień-
stwa i szczęście 

Alma 41:10  Czynienie zła nigdy nie było szczęściem 

Moroni 7:45, 47–48  Miłość bliźniego jest prawdziwą 
miłością Chrystusa 

NiP 18:15–16  Radość z przyprowadzania dusz do 
Jezusa Chrystusa 

NiP 64:9–11  Mamy wybaczać wszystkim ludziom 

NiP 89:18–21  Błogosławieństwa Słowa Mądrości 
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 Ta proklamacja została przeczytana przez prezydenta Gordona B. Hinckleya jako część jego przesłania podczas 
Generalnego Spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 23 września 1995 roku w Salt Lake City, Utah. 

  RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA I RADA DWUNASTU APOSTOŁÓW 
KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH    MY, RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA  i Rada Dwunastu 

Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeństwo między męż-
czyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje 
centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecz-
nego przeznaczenia Jego dzieci.

   WSZYSTKIE ISTOTY LUDZKIE  — mężczyźni i kobiety — są stwo-
rzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest umiłowanym 
synem lub córką niebiańskich rodziców, i dlatego każdy posiada 
boską naturę i przeznaczenie. Płeć stanowi zasadniczą cechę 
tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyj-
ściem na ziemię, podczas życia ziemskiego i w wieczności.

   PODCZAS ŻYCIA PRZED PRZYJŚCIEM NA ŚWIAT,  duchowi synowie i 
duchowe córki znały i czciły Boga jako swojego Wiecznego Ojca 
i przyjęły Jego plan, dzięki któremu Jego dzieci mogą otrzymać 
fi zyczne ciało i zdobyć doświadczenia podczas życia na ziemi, 
aby czynić postępy ku doskonałości i ostatecznie osiągnąć 
swoje boskie przeznaczenie jako dziedzice życia wiecznego. 
Boski plan szczęścia umożliwia, aby związki rodzinne trwały 
nadal po śmierci. Święte obrzędy i przymierza dostępne w 
świętych świątyniach, umożliwiają ludziom powrót do obec-
ności Boga, a rodzinom zjednoczenie na wieczność.

   PIERWSZE PRZYKAZANIE,  jakie Bóg dał Adamowi i Ewie, na-
wiązywało do ich rodzicielskiego potencjału jako mąż i żona. 
Oświadczamy, że przykazanie Boga dla Jego dzieci, aby się 
rozmnażały i zapełniały ziemię, pozostaje w mocy. Oświad-
czamy także, iż Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była 
wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, praw-
nie zaślubionymi jako mąż i żona.

   OŚWIADCZAMY,  że sposób, w jaki powstaje życie na ziemi, jest 
ustanowiony przez Boga. Potwierdzamy świętość życia i jego 
ważność w wiecznym planie Boga.

   MĄŻ I ŻONA  mają święty obowiązek, aby kochać i dbać o sie-
bie nawzajem oraz o swoje dzieci. „Oto dzieci są darem Pana” 
( Psalm 127:3 ). Rodzice mają święty obowiązek wychowywania 

swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich potrzeb 
fi zycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wza-
jemnej, zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegają-
cymi prawa obywatelami, niezależnie od tego gdzie mieszkają. 
Mężowie i żony — matki i ojcowie — staną przed Bogiem, aby 
być przez Niego osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań.

   RODZINA  jest wyświęcona od Boga. Małżeństwo pomiędzy 
mężczyzną i kobietą stanowi podstawę Jego wiecznego planu. 
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. 
Szczęście w życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, 
kiedy opiera się na naukach Pana Jezusa Chrystusa. Udane 
małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o zasady 
wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, 
współczucia, pracy i zdrowej rekreacji. Według boskiego za-
mysłu, ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w mi-
łości i prawości, i są odpowiedzialni za zapewnienie swoim 
rodzinom niezbędnych środków do życia i ochrony. Głównym 
obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i fi zyczny roz-
wój dzieci. W tych świętych obowiązkach, ojcowie i matki, są 
zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, jako równi partne-
rzy. Niepełnosprawność, śmierć lub inne okoliczności mogą 
wymagać przystosowania do konkretnej sytuacji. W razie po-
trzeby powinna służyć pomocą dalsza rodzina.

   OSTRZEGAMY  te osoby, które łamią przymierze czystości, które 
molestują współmałżonka albo potomstwo, lub które nie wy-
pełniają swoich obowiązków rodzinnych, pewnego dnia staną 
przed Bogiem, aby być przez Niego za to sądzeni. Ostrzegamy 
ponadto, że dezintegracja rodziny sprowadzi na poszczegól-
nych ludzi, społeczeństwa i narody nieszczęścia przepowie-
dziane przez starożytnych i współczesnych proroków. 

   WZYWAMY  odpowiedzialnych obywateli i członków rządów 
na całym świecie, aby promowali takie zasady, które mają na 
celu zachowanie i wzmacnianie rodziny jako podstawowej 
jednostki społeczeństwa.    

 RODZINA
  PROKLAMACJA 

DLA ŚWIATA
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Zadania seminariów i instytutów religii
Naszym celem jest pomaganie młodzieży i młodym dorosłym, by 
zrozumieli i zawierzyli naukom i Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, 
zasłużyli na błogosławieństwa świątyni oraz przygotowali siebie, swoje 
rodziny i innych ludzi na życie wieczne z Ojcem w Niebie.
W osiąganiu tych dążeń nauczyciele i uczniowie seminarium i instytutu 
są szczególnie zachęcani do zastosowania Podstaw nauczania i uczenia 
się ewangelii.

Nauczyciele i uczniowie powinni:
• Nauczać i uczyć się poprzez Ducha.
• Dbać o to, aby uczyć się w atmosferze miłości, szacunku i skupienia 

na celu.
• Codziennie studiować pisma święte i czytać partie materiału 

wyznaczone na zajęcia.
• Rozumieć kontekst i treść pism świętych oraz słów proroków.
• Rozpoznać, zrozumieć i poczuć prawdę oraz znaczenie doktryn i zasad 

ewangelii oraz stosować je we własnym życiu.
• Wyjaśniać doktryny i zasady ewangelii, dzielić się nimi oraz składać o 

nich świadectwo.
• Opanować doktryny.


