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V

Wprowadzenie

Członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apo-
stołów postanowili wydać serię Nauki Prezydentów Kościoła, aby 
umożliwić ci zbliżenie się do Ojca Niebieskiego i głębsze zrozu-
mienie przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. W miarę jak Ko-
ściół będzie publikował kolejne tomy tej serii, we własnym domu 
stworzysz kolekcję książek na temat ewangelii. Książki te mają 
być wykorzystywane do osobistego studiowania oraz podczas na-
uczania niedzielnego. Mogą też pomóc ci w przygotowaniu lekcji 
na domowy wieczór rodzinny, innych lekcji czy przemówień oraz 
odpowiedzieć na pytania związane z doktrynami Kościoła.

Niniejsza książka zawiera nauki Prezydenta Howarda W. Huntera, 
który służył jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich od 5 czerwca 1994 roku do 3 marca 1995 roku.

Osobiste studiowanie

Podczas studiowania nauk Prezydenta Howarda W. Huntera staraj 
się poprzez modlitwę o natchnienie od Ducha Świętego. Pytania 
znajdujące się na końcu każdego rozdziału pomogą ci rozważyć i 
zrozumieć nauki Prezydenta Huntera oraz zastosować je we własnym 
życiu. Być może pomogą ci poniższe przykłady:

• Zapsuj przemyślenia i odczucia, które podczas studiowania przy-
chodzą ci do głowy za pośrednictwem Ducha Świętego.

• Podkreślaj fragmenty, które chcesz zapamiętać. Możesz nauczyć 
się na pamięć tych fragmentów tekstu lub zanotować je w swoich 
pismach świętych obok wersetów pokrewnych.

• Przeczytaj dany rozdział lub fragment więcej niż raz, aby lepiej 
go zrozumieć.
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• Zadawaj sobie następujące pytania: W jaki sposób nauki Prezy-
denta Huntera pogłębią moje zrozumienie zasad ewangelii? Czego 
Pan pragnie, abym się nauczył z tego przesłania?

• Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób nauki z tej książki pomogą ci 
pokonać osobiste wyzwania i rozwiązać problemy.

• Powiedz o tym, czego się nauczyłeś, swojej rodzinie i przyjaciołom.

Nauczanie na podstawie tej książki

Poniższe wskazówki pomogą ci nauczać, wykorzystując tekst tej 
książki, zarówno w kościele, jak i w domu.

przygotuj się do nauczania

Staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego podczas przygoto-
wywania się do lekcji. Przeczytaj dany rozdział w duchu modlitwy, 
abyś był pewien, że rozumiesz nauki Prezydenta Huntera. Będziesz 
nauczać z większą mocą, kiedy jego słowa wpłyną na ciebie oso-
biście (zob. NiP 11:21).

Większość rozdziałów zawiera więcej materiału, niż będziesz 
w stanie omówić podczas jednego spotkania. Z modlitwą wybierz 
te nauki, które w twoim przekonaniu będą najbardziej użyteczne.

Zachęcaj nauczane osoby, by przeczytały rozdział przed lekcją. 
Będą wówczas lepiej przygotowane do udziału w dyskusji i do 
wzmacniania siebie nawzajem.

Przygotowując lekcję, w której nauczane osoby będą brać ak-
tywny udział, zwróć szczególną uwagę na „Propozycje dotyczące 
studiowania i nauczania”, które znajdują się na końcu każdego 
rozdziału. W tej części znajdziesz pytania, fragmenty pism świę-
tych oraz pomoce do studiowania i nauczania. Pytania i wersety 
z pism świętych odnoszą się do treści tego rozdziału. Pomoce do 
studiowania i nauczania dotyczą w szerszym znaczeniu uczenia się 
i nauczania ewangelii.
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przedstaw rozdział

Przedstawiając rozdział, staraj się stworzyć atmosferę, w której 
Duch może dotknąć serc i umysłów osób, które uczysz. W tym celu 
możesz wykorzystać jeden lub więcej z poniższych pomysłów:

• Przeczytajcie lub przejrzyjcie podrozdział zatytułowany: „Z życia 
Howarda W. Huntera”, znajdujący się na początku rozdziału i 
porozmawiajcie o nim.

• Omówcie cytat, ilustrację lub fragment pisma świętego zawarty 
w rozdziale.

• Zaśpiewajcie razem hymn.

• Opowiedz w kilku słowach o osobistym doświadczeniu związa-
nym z danym tematem.

zachęć do dyskusji na temat nauk prezydenta Huntera

Nauczając na podstawie tej książki, zachęcaj innych, by dzielili 
się swoimi przemyśleniami, zadawali pytania, składali świadectwo 
i nauczali się nawzajem. Kiedy biorą czynny udział, są lepiej przy-
gotowani do nauki i do otrzymania osobistego objawienia.

Nie przerywaj dobrej dyskusji tylko po to, żeby omówić wszyst-
kie nauki. Raczej naprowadzaj ją na właściwy temat, czyli nauki 
Prezydenta Huntera.

Pytania znajdujące się na końcu każdego rozdziału są cenną 
pomocą do zagajenia dyskusji. Możesz też przygotować własne 
pytania z myślą o nauczanych przez ciebie osobach. Inne pomysły 
na rozpoczęcie dyskusji są wymienione poniżej:

• Poproś osoby nauczane, aby opowiedziały o tym, czego się do-
wiedziały w czasie osobistego studiowania tego rozdziału. Mo-
żesz w tym celu skontaktować się zawczasu z kilkoma osobami 
i poprosić je, by przyszły przygotowane.

• Wyznacz poszczególnym osobom lub małym grupom wybrane 
pytania znajdujące się na końcu rozdziału. Poproś, aby poszu-
kały w rozdziale nauk, których dotyczą dane pytania. Następnie 
poproś je o podzielenie się przemyśleniami i spostrzeżeniami.
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• Przeczytajcie razem kilka wybranych nauk Prezydenta Huntera z 
danego rozdziału. Poproś członków klasy, aby przytoczyli przy-
kłady z pism świętych i własne doświadczenia, które odnoszą się 
do tych nauk.

• Poproś uczestników, aby wybrali jeden podrozdział i po cichu 
go przeczytali. Poproś ich, aby osoby, które wybrały ten sam 
podrozdział, zebrały się w dwu-  lub trzyosobowe grupy i prze-
dyskutowały to, czego się nauczyły.

zachęcaj do mówienia o naukach innym 
i stosowania ich w życiu

Nauki Prezydenta Huntera nabiorą znaczenia, kiedy ludzie za-
stosują je w swoim życiu i będą mówić o nich innym. Możesz wy-
korzystać jeden lub więcej z poniższych pomysłów:

• Zapytaj osoby w klasie, w jaki sposób mogą zastosować nauki 
Prezydenta Huntera w trakcie wypełniania swoich obowiązków 
w domu, w kościele i w innych miejscach. Na przykład możesz 
je zachęcić do rozważań i dyskusji nad tym, w jaki sposób mogą 
wykorzystać jego nauki jako mężowie, żony, rodzice, synowie, 
córki, nauczyciele domowi lub nauczycielki odwiedzające.

• Poproś, aby osoby powiedziały o tym, czego doświadczyły, sto-
sując zdobytą wiedzę.

• Zachęcaj do mówienia o niektórych naukach Prezydenta Huntera 
członkom rodziny i przyjaciołom.

zakończ dyskusję

Krótko podsumuj lekcję lub poproś o to kogoś z klasy. Złóż 
świadectwo o omawianych naukach. Możesz także poprosić inne 
osoby o złożenie świadectwa.

Informacja na temat materiałów źródłowych

Nauki zawarte w tej książce są bezpośrednimi cytatami z kazań 
i artykułów Prezydenta Howarda W. Huntera. W cytatach pocho-
dzących z materiałów opublikowanych zachowana jest oryginalna 
interpunkcja, pisownia, wielkie litery i podział na akapity, chyba że 



IX

W p r o Wa d z e n i e

zmiany edytorskie bądź typograficzne konieczne były dla zwięk-
szenia jasności przekazu. W związku z tym, że cytaty są wierne 
opublikowanym materiałom źródłowym, mogą wystąpić drobne 
niespójności w tekście. Na przykład zaimki odnoszące się do Boga 
czasami pisane są wielką, a czasami małą literą.

Ponadto Prezydent Hunter często używał takich słów, jak: ludzie, 
człowiek czy ludzkość w odniesieniu do wszystkich ludzi, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet. Często też używał zaimków: on, jego oraz 
jemu, mówiąc o obu płciach. Te konwencje językowe były po-
wszechne w owych czasach. Wyrażając się w ten sposób, Prorok 
najczęściej odnosił się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.
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Zarys historyczny

Poniższy rys chronologiczny stanowi tło historyczne dla nauk 
Prezydenta Howarda W. Huntera przedstawionych w tej książce.

14 listopada 1907 r. Przychodzi na świat w rodzinie Johna Wil-
liama (Willa) Huntera i Nellie Marie Ra-
smussen Hunter w Boise w stanie Idaho.

4 kwietnia 1920 r. Ochrzczony i konfirmowany w Boise.

maj 1923 r. Otrzymuje Odznakę Orła Skautów — jest 
drugim Orłem w Boise.

styczeń i luty 1927 r. Wraz ze swoim zespołem muzycznym, 
Hunter’s Croonaders, gra na statku wy-
cieczkowym podczas dwumiesięcznego 
rejsu do Azji.

marzec 1928 r. Przeprowadza się do południowej 
Kalifornii.

kwiecień 1928 r. Rozpoczyna pracę w banku w Kalifornii.

10 czerwca 1931 r. Poślubia Clarę May (Claire) Jeffs w Świą-
tyni Salt Lake.

styczeń 1932 r. Traci pracę w wyniku likwidacji banku 
spowodowanej Wielkim Kryzysem. Podej-
muje rożne prace dorywcze.

styczeń 1934 r. Zaczyna pracę w dziale prawnym w Los 
Angeles County Flood Control District 
(agencja hrabstwa Los Angeles zajmująca 
się zapobieganiem skutkom powodzi).

20 marca 1934 r. Na świat przychodzi Howard William 
(Billy) Hunter junior.
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11 października 
1934 r.

Syn Howard William (Billy) Hunter junior 
umiera.

wrzesień 1935 r. Zaczyna studia na uczelni Southwestern 
University School of Law w Los Angeles 
(obecnie Southwestern Law School).

4 maja 1936 r. Przychodzi na świat syn, John Jacob Hunter.

29 czerwca 1938 r. Przychodzi na świat syn, Richard Allen 
Hunter.

8 czerwca 1939 r. Kończy szkołę jako trzeci na roku.

kwiecień 1940 r. Rozpoczyna prywatną praktykę adwo-
kacką, pracując do 1945 r. najpierw w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, a potem 
na cały etat. Jest prawnikiem do momentu 
powołania na Apostoła w 1959 r.

od września 1940 r. 
do listopada 1946 r.

Służy jako biskup w Okręgu El Sereno w 
Kalifornii.

od lutego 1950 r. do 
listopada 1959 r.

Służy jako prezydent Palika Pasadena w 
Kalifornii.

14 listopada 1953 r. Zostaje zapieczętowany do rodziców w 
Świątyni Mesa Arizona w dzień swoich 46. 
urodzin.

9 października 
1959 r.

Zostaje powołany przez Prezydenta 
Davida O. McKaya do Kworum Dwunastu 
Apostołów.

15 października 
1959 r.

Zostaje ustanowiony na urząd Apostoła 
oraz wyświęcony na członka Kworum 
Dwunastu Apostołów przez Prezydenta 
Davida O. McKaya.

od 1964 r. do 1972 r. Służy jako prezydent Kościelnego Stowa-
rzyszenia Genealogicznego.

od 1965 r. do 1976 r. Służy jako prezydent Polinezyjskiego Cen-
trum Kultury w Laie na Hawajach.
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od 1970 r. do 1972 r. Służy jako Historyk Kościoła.

od 1974 r. do 1979 r. Bierze udział w nadzorowaniu planów, 
funduszy i budowy Ogrodu Pamięci im. 
Orsona Hyde’a w Jerozolimie.

listopad 1975 r. Jest odpowiedzialny za utworzenie w mie-
ście Meksyk 15 palików z 5 istniejących. 
Dzieje się to w jeden weekend.

od 1979 r. do 1989 r. Koordynuje plany i budowę Centrum 
Studiów Bliskowschodnich Uniwersytetu 
Brighama Younga w Jerozolimie.

24 października 
1979 r.

Prowadzi uroczystości poświęcające 
Ogród Pamięci im. Orsona Hyde’a w 
Jerozolimie.

9 października 
1983 r.

Po ponad 10- letniej chorobie umiera 
Claire Hunter.

10 listopada 1985 r. Zostaje wyświęcony na urząd pełniącego 
obowiązki prezydenta Kworum Dwunastu 
Apostołów z powodu problemów zdro-
wotnych prezydenta Kworum, Mariona G. 
Romneya.

2 czerwca 1988 r. Zostaje wyświęcony na urząd prezydenta 
Kworum Dwunastu Apostołów po śmierci 
Prezydenta Mariona G. Romneya.

16 maja 1989 Poświęca Centrum Studiów 
Bliskowschodnich Uniwersytetu Brighama 
Younga w Jerozolimie.

12 kwietnia 1990 r. Poślubia Inis Bernice Egan Stanton w 
Świątyni Salt Lake.

5 czerwca 1994 r. Zostaje wyświęcony jako 14. Prezydent 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

1 października 
1994 r.

Zostaje poparty jako Prezydent Kościoła 
podczas konferencji generalnej.
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9 października 
1994 r.

Poświęca Świątynię Orlando na Florydzie.

11 grudnia 1994 r. Przewodniczy uroczystości utworzenia 
2000. palika Kościoła (Palik Contreras w 
mieście Meksyk w Meksyku).

8 stycznia 1995 r. Poświęca Świątynię Bountiful Utah.

3 marca 1995 r. Umiera w swoim domu w Salt Lake City w 
stanie Utah, w wieku 87 lat.
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Życie i posługa Howarda 
W. Huntera

Howard W. Hunter wyraził 6 czerwca 1994 roku — w dzień po 
wyświęceniu na Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich — dwa pragnienia. Tonem łagodnej zachęty 
powiedział:

„Przede wszystkim proszę wszystkich członków Kościoła o to, 
aby żyli z jeszcze większą uwagą skierowaną na życie i przykład 
Pana Jezusa Chrystusa, w szczególności Jego miłość, nadzieję i 
współczucie. Modlę się, abyśmy mogli traktować się wzajemnie z 
jeszcze większą życzliwością, większą uprzejmością, większą po-
korą, cierpliwością i byśmy wszystkim wybaczali” 1.

Zachęcanie ludzi do naśladowania przykładu Zbawiciela było 
przez dziesięciolecia motywem przewodnim nauk Prezydenta Ho-
warda W. Huntera. „Proszę, pamiętajcie o tej jednej rzeczy — mówił 
kilka lat wcześniej. — Jeśli nasze życie i nasza wiara koncentrują się 
na Jezusie Chrystusie i Jego przywróconej ewangelii, żadna porażka 
nie będzie trwała wiecznie. Z drugiej strony, jeśli nasze życie nie 
koncentruje się na Zbawicielu i Jego naukach, żaden sukces nie 
będzie trwał wiecznie” 2.

Drugim pragnieniem Prezydenta Huntera odnośnie do członków 
Kościoła był ich pełniejszy udział w błogosławieństwach świątyni:

„Zachęcam też członków Kościoła, by świątynia Pana stała się 
wspaniałym symbolem ich członkostwa i niebiańskim miejscem 
zawierania najświętszych przymierzy. Największym pragnieniem 
mego serca jest to, żeby każdy członek Kościoła był godny wejścia 
do świątyni. Chciałbym, aby każdy dorosły członek był godny aktu-
alnej rekomendacji świątynnej i aby ją posiadał, nawet jeśli odległość 
od świątyni nie pozwala na szybkie czy częste korzystanie z niej.
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Howard W. Hunter jako dziecko
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Bądźmy ludem, który uczęszcza do świątyni i ją kocha. Śpieszmy 
do świątyni tak często, jak pozwalają nam na to czas, środki i osobista 
sytuacja życiowa. Chodźmy tam nie tylko ze względu na naszych 
drogich zmarłych, ale również po to, by otrzymać osobiste błogosła-
wieństwa oddawania czci w świątyni, dla świętości i bezpieczeństwa, 
które zapewniają te poświęcone, otoczone czcią mury. Świątynia jest 
miejscem piękna, miejscem objawień i miejscem pokoju. To dom 
Pana. Jest dla Pana święta. Powinna być święta również dla nas” 3.

Prezydent Hunter zwykł wracać do tych dwóch pragnień przez 
cały okres służby jako Prezydent Kościoła. Chociaż jego prezydentura 
trwała zaledwie dziewięć miesięcy, owe pragnienia skłaniały człon-
ków Kościoła na całym świecie do naśladowania Chrystusa i dążenia 
z większym oddaniem do uzyskania błogosławieństw świątyni.

Początki

W połowie XIX wieku przodkowie Howarda W. Huntera przystąpili 
do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w czterech 
różnych krajach. Ze strony matki przodkowie ci pochodzili z Danii i 
Norwegii. Po wyemigrowaniu z ojczystych ziem byli jednymi z pierw-
szych osadników w Mount Pleasant w stanie Utah. Potomkini tych 
krzepkich pionierów, Nellie Rasmussen, miała zostać matką proroka.

Ze strony ojca antenaci Howarda pochodzili ze Szkocji i Nowej 
Anglii. Ci, którzy przystąpili do Kościoła, dokonali wielkich poświę-
ceń. Większość z nich jednak po kilku latach zrezygnowała z przy-
należności do Kościoła. Narodziny Johna Williama (Willa) Huntera 
w 1879 roku otworzyły trzecią generację w rodowodzie Hunterów, 
która nie należała już do Kościoła. A jednak Will Hunter miał stać 
się ojcem proroka.

Gdy Will Hunter miał osiem lat, jego rodzina przeniosła się do 
Boise w stanie Idaho. Mniej więcej szesnaście lat później Will poznał 
Nellie Rasmussen, która przeprowadziła się do Boise, by zamieszkać 
z ciotką i wujem. Will wkrótce zaczął zabiegać o względy Nellie i 
po dwóch latach się oświadczył. Nellie wahała się przez jakiś czas, 
ale Will nalegał i w końcu przyjęła jego oświadczyny. Para pobrała 
się w Mount Pleasant w stanie Utah i powróciła do Boise, by tu 
zamieszkać. Ich pierwszym dzieckiem był Howard William Hunter, 
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który przyszedł na świat w Boise 14 listopada 1907. Drugim dziec-
kiem była córka, Dorothy, urodzona w 1909 roku.

Budowanie fundamentów życia

Gdy Howard przyszedł na świat, w Boise była tylko jedna mała 
gmina Kościoła. Matka Howarda była aktywną członkinią tej gminy 
i wychowywała dzieci w duchu ewangelii. Howard mówił: „Zawsze 
była wierna […]. Służyła jako prezydent Organizacji Podstawowej i 
[Młodych Kobiet]. Pamiętam, jak chodziliśmy z mamą do kościoła, 
czasem trochę wcześniej, i zostawaliśmy tam dłużej, by mogła wy-
konać powierzone jej zadania” 4. Choć ojciec Howarda nie był człon-
kiem Kościoła, nie protestował przeciw uczęszczaniu tam członków 
rodziny i czasami sam brał udział w spotkaniach sakramentalnych.

Poza uczeniem dzieci, jak powinno wyglądać zaangażowanie 
w Kościele, Nellie Hunter budowała mocny religijny fundament w 
domu. „To matka przewodziła w nauczaniu nas ewangelii — wspo-
minał Howard — to na jej kolanach uczyliśmy się modlić […]. Jako 
chłopiec, siedząc na kolanach matki, zdobyłem świadectwo” 5.

Gmina Boise została przekształcona w okręg w 1913 roku, kilka 
dni przed szóstymi urodzinami Howarda. Dwa lata później ośmioletni 
Howard przygotowywał się do chrztu. „Byłem tym bardzo podeks-
cytowany”, powiedział. Jego ojciec nie wyrażał jednak na to zgody. 
Howard wspominał: „Ojciec […] uważał, że powinienem poczekać, aż 
będę wiedział, jaki kurs życia chcę obrać. Chciałem przyjąć chrzest, ale 
termin mojego chrztu nadszedł i minął bez tego błogosławieństwa” 6.

Howard nie został ochrzczony, nie mógł więc być ustanowiony 
diakonem, gdy skończył 12 lat. „Do tego czasu wszyscy moi przy-
jaciele już byli diakonami — powiedział. — Nie byłem oficjalnie 
członkiem Kościoła, nie mogłem zatem robić wielu rzeczy, które 
oni robili” 7. Howard był szczególnie zniechęcony tym, że nie mógł 
roznosić sakramentu: „Siedziałem na spotkaniach sakramentalnych 
razem z innymi chłopcami. Kiedy nadchodził czas roznoszenia sakra-
mentu, chciałem zapaść się pod ziemię. Czułem się wyobcowany” 8.

Howard ponownie próbował przekonać ojca, tym razem wraz ze 
swoją dziesięcioletnią siostrą, Dorothy: „Zaczęliśmy nakłaniać go, by 
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pozwolił nam przyjąć chrzest. Modliliśmy się też o to, by powiedział 
‘tak’. Nie posiadaliśmy się ze szczęścia, gdy wreszcie wyraził zgodę” 9. 
Prawie pięć miesięcy po swoich dwunastych urodzinach on, a także 
Dorothy, zostali ochrzczeni w publicznym basenie. Wkrótce potem 
Howard został ustanowiony diakonem i po raz pierwszy roznosił sa-
krament. „Bałem się tego wyróżnienia, ale jednocześnie byłem podeks-
cytowany”, wspominał 10. Wśród różnych obowiązków Howarda było 
kalikowanie oraz rozpalanie pieca ogrzewającego kaplicę w zimne 
niedzielne poranki. „Gdy poznawałem obowiązki członka Kościoła i 
posiadacza kapłaństwa, otwierał się przede mną nowy świat”, mówił 11.

Jako młody chłopak, Howard przyłączył się do Skautów ze swo-
jego okręgu i ciężką pracą dążył do uzyskania najwyższej odznaki 
— Orła Skautów. Gdy był już bliski celu, zaczął współzawodniczyć 
ze swoim kolegą. „Obaj rywalizowaliśmy o pierwszeństwo uzyskania 
odznaki Orła Skautów w Boise”, wspominał 12. Tamten młody męż-
czyzna pierwszy wypełnił wszystkie zadania, ale Howard wydawał 
się być zadowolony ze zdobycia odznaki jako drugi 13.

Od wczesnych lat życia Howard uczył się przedsiębiorczości. 
Pomagał wdowom i sąsiadom, sprzedawał gazety i pracował na 
ranczo swojego wuja. Gdy był starszy, nosił kije na polu golfowym, 
dostarczał telegramy, pracował w aptece, redakcji, hotelu, domu 
handlowym, a także w galerii sztuki.

Dorothy Hunter powiedziała, że jej brat był „nastawiony na suk-
ces” i miał „błyskotliwy umysł” 14. Oprócz tych zalet umiał współ-
czuć i był hojny. Wspominając jego troskliwy charakter, Dorothy 
powiedziała: „Howard zawsze chciał czynić dobro i być dobry. Był 
cudownym bratem, często się mną zajmował. Był uprzejmy w sto-
sunku do naszej matki i naszego ojca” 15.

Zwierzętom także okazywał współczucie. „Każdy bezpański kot 
miał w naszym domu raj na ziemi, nawet mimo sprzeciwów rodziny”, 
mówił 16. Pewnego razu chłopcy z sąsiedztwa znęcali się nad małym 
kotkiem, wrzucając go do kanału nawadniającego niedaleko domu 
Hunterów. Za każdym razem, gdy kociak wychodził na brzeg, wrzu-
cali go z powrotem. Wkrótce pojawił się Howard i wybawił go z 
ich rąk. „Leżał tam ledwo żywy — wspominała Dorothy. — Howard 
zabrał go do domu” 17.
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„Nie przeżyje”, powiedziała matka.

„Mamo, musimy spróbować”, nie ustępował Howard 18.

Dorothy powiedziała, że „owinęli kotka kocem, położyli obok 
ciepłego pieca i doglądali go”. Mając taką opiekę, kotek odżył i 
przez wiele lat z nimi mieszkał.

Howard został ustanowiony nauczycielem w 1923 roku, na krótko 
przed utworzeniem Okręgu II w Boise. W związku z potrzebą znale-
zienia innego miejsca spotkań i przewidując przyszły wzrost, lokalni 
przywódcy Kościoła zaproponowali budowę tabernakulum palika. 
Święci w Boise zostali poproszeni o przekazanie 20 tysięcy dolarów 
na budowę obiektu 19. W czasie spotkania, na którym przywódcy po-
prosili o datki, młody Howard W. Hunter był pierwszą osobą, która 
podniosła rękę na znak zobowiązania. Suma, którą zadeklarował — 
25 dolarów — była w 1923 roku duża, zwłaszcza dla piętnastolatka. 
„Pracowałem i oszczędzałem pieniądze do momentu, gdy mogłem 
w pełni wywiązać się z tego zobowiązania”, mówił później 20. Ta-
bernakulum zostało ukończone w 1925 roku i w grudniu tego roku 
Prezydent Heber J. Grant przybył, by je poświęcić 21.

Od młodych lat Howard wykazywał talenty muzyczne i jako nasto-
latek uczył się grać na wielu instrumentach. W wieku 16 lat założył 
swój własny zespół muzyczny, który nazwał Hunter’s Croonaders. 
Zespół występował często na zabawach tanecznych, przyjęciach i 
przy innych okazjach w Boise i okolicach.

Gdy Howard miał 19 lat, zaproponowano mu kontrakt na występy 
w czasie rejsu wycieczkowego do Azji. Przez pierwsze dwa mie-
siące 1927 roku pięcioosobowy zespół przygrywał w czasie kolacji 
i dancingów organizowanych na płynącym przez Pacyfik statku, 
który zatrzymywał się w różnych miastach Japonii, Chin i Filipin. 
Rejs ten był dla Howarda pouczającym doświadczeniem, dzięki któ-
remu poznawał ludzi i ich obyczaje. Choć większość zarobionych 
pieniędzy wydał na zwiedzanie i pamiątki z podróży, uważał, że „to, 
czego się nauczył, było warte tych pieniędzy” 22.

Okres ważnych decyzji

Howard wrócił z rejsu do domu i usłyszał radosną nowinę o tym, 
że jego ojciec przyjął chrzest. W następną niedzielę Howard po raz 
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pierwszy uczestniczył w spotkaniu kworum kapłaństwa razem z 
nim. Troskliwy biskup zachęcał Willa Huntera do chrztu, a „dzięki 
staraniom nauczyciela [domowego] udało się rozbudzić w nim za-
interesowanie Kościołem”, mówił Howard 23.

Po rejsie Howard nie był pewien swojej przyszłości. Zajmował się 
muzyką, imał się różnych prac, prowadził własną firmę, ale żadne 
z tych zajęć nie dawało szans na rozwojową pracę w przyszłości. 
Gdy w marcu 1928 roku nie udało mu się założyć nowej firmy, 
zdecydował się pojechać do przyjaciela w południowej Kalifornii. 
Początkowo planował zatrzymać się tam tylko na tydzień lub dwa, 
ale wkrótce postanowił zostać i szukać, jak to nazwał, „pracy z per-
spektywami” 24. W Kalifornii znalazł nie tylko pracę, ale i żonę, sze-
rokie możliwości służby w Kościele oraz dom na ponad trzy dekady.

Na początku Howard pracował jako sprzedawca butów oraz 
pracownik w zakładzie pakowania cytrusów, gdzie w ciągu dnia 
potrafił załadować na wagony około 45–50 ton pomarańczy. „Nigdy 
nie przypuszczałem, że na świecie jest tyle pomarańczy”, mówił z 
uśmiechem. Jeden dzień był wyjątkowo „okropny”. Howard musiał 
posortować cytryny i nie mógł odróżnić odcienia żółci od odcienia 
zieleni, bo był daltonistą. „Zanim dzień dobiegł końca, myślałem, 
że kompletnie się załamię”, wspominał 25.

Howard W. Hunter, w środku, z zespołem Hunter‘s croonaders, 1927 r.
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Po dwóch tygodniach pracy w zakładzie pakowania cytrusów 
Howard starał się o pracę w banku w Los Angeles, którą natychmiast 
otrzymał i wkrótce zaczął awansować. Nadal zajmował się muzyką i 
wieczorami grał jako członek różnych zespołów. We wrześniu 1928 
roku, w sześć miesięcy po przeprowadzce Howarda do Kalifornii, jego 
rodzice i siostra też się tam przenieśli i cała rodzina była znów razem.

W czasach swojej młodości Howard uczęszczał do kościoła, ale 
nie studiował dogłębnie ewangelii. To właśnie w Kalifornii zaczął 
się bardziej przykładać do jej poznawania. „Po raz pierwszy tak na-
prawdę zainteresowałem się ewangelią na lekcji Szkoły Niedzielnej 
w okręgu Adams, gdzie nauczycielem był Brat Peter A. Clayton — 
wspominał. — Miał on rozległą wiedzę i umiejętność inspirowania 
młodych ludzi. Studiowałem lekcje, czytałem teksty wyznaczane 
przez niego i brałem udział w omawianiu wybranych tematów. […] 
Myślę o tym okresie mojego życia jako o czasie, gdy zaczynałem 
rozumieć prawdy ewangelii. Zawsze miałem świadectwo o ewan-
gelii, ale nagle zacząłem ją rozumieć” 26. Te doświadczenia w Szkole 
Niedzielnej były dla Howarda początkiem trwającego całe życie 
zamiłowania do studiowania ewangelii.

Howard dobrze się czuł w gronie innych młodych dorosłych w 
Los Angeles. Chodzili razem do kościoła — czasem odwiedzając 
dwa lub trzy okręgi w ciągu jednej niedzieli — i brali udział w 
wielu wspólnych zajęciach. Jedno z takich spotkań było dla Ho-
warda szczególnie ważne. Kilka miesięcy po przybyciu do Kalifornii 
wraz z kilkoma przyjaciółmi bawił się na kościelnej potańcówce. 
Potem poszli zamoczyć nogi w oceanie. Tego wieczoru Howard 
poznał Clarę May (Claire) Jeffs, która była na randce z jednym z 
jego przyjaciół. Howard i Claire wkrótce zainteresowali się sobą, co 
przerodziło się w miłość.

Spotkali się kilka razy w 1928 roku, a w następnym roku ich wza-
jemne zainteresowanie sobą wzrosło. „Miała jasnobrązowe włosy i 
była bardzo piękną dziewczyną — mówił Howard później. — Myślę, 
że największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak głębokie było jej 
świadectwo” 27. Pewnego wiosennego wieczoru 1931 roku, prawie 
trzy lata od pierwszego spotkania, Howard zabrał Claire do pewnego 
punktu widokowego nad Oceanem Spokojnym. Oświadczył się, a 
ona przyjęła oświadczyny. Howard wspominał:
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„Pojechaliśmy do Palos Verdes i zaparkowaliśmy auto na klifie, z 
którego przy pełni księżyca patrzyliśmy na fale napływające z oce-
anu i rozbijające się o skały. Rozmawialiśmy o naszych planach, a 
ja wsunąłem jej na palec pierścionek z diamentem. Podjęliśmy tego 
wieczoru wiele decyzji i powzięliśmy kilka ważnych postanowień 
na nasze życie” 28.

Postanowienia te przyczyniły się do tego, że Howard na cztery dni 
przed ślubem podjął pewną przełomową decyzję. Po wieczornym 
występie swojego zespołu spakował instrumenty i już nigdy więcej nie 
zagrał w celach zarobkowych. Granie na dancingach i imprezach „było 
pod pewnymi względami atrakcyjne — powiedział — i opłacalne”, 
ale czuł, że ten styl życia nie pasował do wizji życia jego rodziny. 
„Pozostała pustka po czymś, co dawało mi wiele radości, [ale] nigdy 
nie żałowałem tej decyzji”, powiedział po latach 29. Jego syn, Richard, 
zauważył: „Często zastanawiałem się nad tą niezwykłą dyscypliną 
(nazywam ją siłą charakteru), której musiała wymagać decyzja o re-
zygnacji z czegoś, co bardzo kochał, dla czegoś, co cenił bardziej” 30.

Wyzwania i błogosławieństwa pierwszych lat małżeństwa

Howard i Claire pobrali się w Świątyni Salt Lake 10 czerwca 1931 
roku, a następnie wrócili do Kalifornii, by rozpocząć wspólne życie. 
Wielki Kryzys oznaczał pogarszanie się sytuacji gospodarczej Stanów 
Zjednoczonych. W styczniu 1932 roku bank, w którym pracował 
Howard, musiał zakończyć swą działalność. Przez następne dwa lata 
Howard pracował w różnych zawodach, starając się wiązać koniec 
z końcem. Wraz z Claire postanowili być niezależni tak długo, jak 
tylko było to możliwe, ale po roku zgodzili się zamieszkać na jakiś 
czas z rodzicami Claire.

20 marca 1934 roku Howardowi i Claire urodziło się pierwsze 
dziecko — syn, którego nazwali Howard William Hunter junior, a 
mówili do niego Billy. Latem zauważyli, że Billy jest apatyczny. Lekarze 
zdiagnozowali u niego anemię. Howard dwukrotnie oddawał krew na 
rzecz syna, ale stan Billy’ego się nie polepszał. Dalsze badania ujaw-
niły poważny problem w jelitach i lekarze zalecili operację. Howard 
wspominał: „Leżałem w sali operacyjnej na stole obok niego i byłem 
dawcą krwi podczas zabiegu. Pod koniec operacji lekarze nie byli 
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zbyt optymistyczni” 31. Trzy dni później siedmiomiesięczny Billy zmarł 
w obecności swoich rodziców czuwających przy jego łóżku. „Wy-
chodząc ze szpitala tamtego wieczoru, byliśmy pogrążeni w smutku 
i odrętwiali” — napisał Howard 32. „To był dla nas bolesny cios” 33.

Dwa miesiące przed narodzinami Billy’ego Howard otrzymał 
posadę w dziale prawnym w Los Angeles County Flood Control 
District [agencja hrabstwa Los Angeles zajmująca się zapobieganiem 
skutkom powodzi — przyp. tłum.]. Dzięki tej pracy miał wgląd w 
akty prawne i poznał zagadnienia związane z rozprawami sądo-
wymi. Postanowił, że swoją karierę zwiąże z zawodem prawnika. 
Osiągnięcie tego celu pociągnęło za sobą lata determinacji i ciężkiej 
pracy. Howard musiał ukończyć wiele kursów, zanim został przyjęty 
na studia prawnicze, ponieważ nie miał tytułu licencjata. Uczył się 
wieczorowo, gdyż w ciągu dnia musiał pracować. Nawet w czasie 
studiów prawniczych cały czas pracował w pełnym wymiarze go-
dzin. „Praca przez cały dzień, szkoła wieczorem i znalezienie czasu 
na naukę nie było łatwym zadaniem” — pisał 34. „Często uczyłem 
się do późna w nocy” 35. Howard utrzymywał ten rygorystyczny plan 
zajęć przez pięć lat. W 1939 roku ukończył prawo jako trzeci na roku.

W czasie jego studiów Claire urodziła dwóch synów: Johna w 
1936 roku i Richarda w 1938 roku. Dzięki pracy Howarda w agencji 
zapobiegania skutkom powodzi jego rodzina mogła pozwolić sobie 
na zakup niewielkiego domu.

Biskup w Okręgu El Sereno

W 1940 roku, mniej więcej rok po ukończeniu studiów praw-
niczych, Howard został powołany do służby jako biskup w nowo 
powstałym Okręgu El Sereno w Kalifornii. Zaskoczony tym powo-
łaniem powiedział: „Zawsze sądziłem, że biskup to starszy pan. 
Zapytałem, jak mogę być ojcem tego okręgu w wieku trzydziestu 
dwóch lat”. Prezydium palika w odpowiedzi zapewniło go, że jego 
umiejętności są „wystarczające dla potrzeb tego zadania”. Chociaż 
Howard czuł się przytłoczony odpowiedzialnością, obiecał: „Zro-
bię, co w mojej mocy” 36. Spełnił swoją obietnicę z wielkim zaan-
gażowaniem, wiedziony natchnieniem i okazując współczucie. Był 
biskupem przez ponad sześć lat.
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Ponownie mierzył się z wysokimi wymaganiami odnośnie do 
swojego czasu i sił, ale czuł, że ta służba przynosi wiele błogosła-
wieństw. „Byłem pogrążony w absorbujących mnie obowiązkach 
— mówił. — To była wspaniała praca i wielkie błogosławieństwo” 37.

Natychmiastową potrzebą nowego okręgu było znalezienie miej-
sca spotkań. Rada biskupia wynajęła kilka pomieszczeń w lokalnym 
budynku, a członkowie okręgu zaczęli zbierać pieniądze na własny 
dom spotkań. Budowa kościelnych gmachów została wkrótce wstrzy-
mana z powodu II wojny światowej, ale członkowie okręgu patrzyli w 
przyszłość i nadal gromadzili środki. Jedna z inicjatyw — nazywana 
„inicjatywą cebulową” — została zorganizowana w zakładzie prze-
twórstwa warzyw i polegała na przycinaniu cebuli. Zapach cebuli 
utrzymywał się przez długi czas i Biskup Hunter żartował: „Na spo-
tkaniu sakramentalnym łatwo było rozpoznać, kto przycinał cebule” 38.

Inne akcje pozyskiwania pieniędzy polegały na szatkowaniu ka-
pusty w zakładzie produkującym kapustę kiszoną oraz pakowaniu 
i sprzedawaniu nadwyżek produkcji płatków śniadaniowych. „Były 
to szczęśliwe dni, gdy ludzie wszelkich klas i umiejętności pracowali 
wspólnie, by pomóc radzie biskupiej zebrać fundusze na budowę 
kaplicy — wspominał Biskup Hunter. — Nasz okręg był jak jedna, 
wielka, szczęśliwa rodzina” 39. Wielka cierpliwość i poświęcenie 
sprawiły, że cel budowy miejsca spotkań dla okręgu został wresz-
cie osiągnięty w 1950 roku, mniej więcej cztery lata po odwołaniu 
Howarda z funkcji biskupa.

Sprawowanie urzędu biskupa w czasach II wojny światowej niosło 
wyjątkowe wyzwania. Wielu mężczyzn z okręgu służyło w wojsku, 
a zatem wiele rodzin pozostawało bez mężów i ojców. Niedobór 
mężczyzn był też dostrzegalnym problemem w wypełnianiu powołań 
kościelnych. W związku z tym przez pewien okres swojego urzędo-
wania na stanowisku biskupa Howard służył także jako drużynowy 
skautów. „Mieliśmy grupę wspaniałych młodych mężczyzn, którzy nie 
mogli być zaniedbywani — mówił. — Zajmowałem się tymi chłopcami 
przez prawie dwa lata i poczynili przez ten czas ogromne postępy” 40.

10 listopada 1946 roku Howard został odwołany z funkcji bi-
skupa. „Zawsze będę wdzięczny za ten przywilej i zdobytą wiedzę”, 
powiedział. Chociaż doświadczenie to było „trudne pod wieloma 
względami”, Howard i Claire byli „wdzięczni za przymioty, które [ich] 
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rodzina zyskała dzięki temu” 41. Pewien członek okręgu, wdzięczny 
za służbę Biskupa Huntera, napisał: „Połączył we wspólnym wysiłku 
członków naszego małego okręgu i nauczył nas osiągać cele, które 
wydawały się nieosiągalne. Jako okręg razem pracowaliśmy, razem się 
modliliśmy, razem się bawiliśmy i razem oddawaliśmy Bogu cześć” 42.

Chociaż Howard został odwołany ze swego powołania w 1946 
roku, szczególne więzy łączące go z członkami Okręgu El Sereno 
nadal trwały. Jego syn, Richard, powiedział, że „do końca życia [oj-
ciec] był z nimi w kontakcie i wiedział, gdzie są i co u nich słychać. 
Kiedykolwiek odwiedzał miejsca, w których mieszkał ktoś ze starych 
członków okręgu, kontaktował się z tą osobą. Kochał członków tego 
okręgu przez całe swoje życie” 43.

Życie rodzinne i rozwój kariery

Howard i Claire Hunterowie byli kochającymi rodzicami, którzy 
wpajali swoim synom normy moralne, znaczenie odpowiedzialno-
ści oraz wartość ewangelii. Na długo przed wprowadzeniem przez 
Kościół zwyczaju poniedziałkowych wieczorów rodzinnych, rodzina 
Hunterów postanowiła, że ten wieczór będzie czasem na naukę, 
opowiadanie historii, gry i wspólne wyjścia. Kiedy wyjeżdżali gdzieś 
jako rodzina, starali się czasem iść do świątyni, by John i Richard 
mogli brać udział w chrztach w zastępstwie zmarłych. Howard wraz 
z synami lubili też sklejać modele pociągów, wyjeżdżać na biwaki 
i spędzać wspólnie czas na świeżym powietrzu.

Howard pracował na pełen etat i studiował prawo, gdy urodzili 
się John i Richard, i został powołany na urząd biskupa, gdy byli 
bardzo mali — mieli cztery i dwa lata. Budowanie silnej rodziny 
wymagało zatem dodatkowego poświęcenia od Claire. Dokonywała 
tych poświęceń z radością. „Moim pragnieniem i największą ambi-
cją […] jest być dobrą żoną, dobrą gospodynią i naprawdę dobrą 
matką — mówiła. — Ciężko pracowaliśmy nad tym, by chłopcy 
pozostawali blisko Kościoła. Przeżyłam z nimi wspaniałe chwile” 44. 
Howard często wyrażał Claire wdzięczność za jej poświęcenie i 
wpływ na wychowanie synów.

Oprócz życia rodzinnego i służby w powołaniach przywódczych 
w Kościele, Howard z powodzeniem prowadził praktykę prawniczą. 
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Pracował głównie z klientami biznesowymi i korporacyjnymi. 
Wkrótce stał się wysoce cenionym prawnikiem w południowej Ka-
lifornii. Zasiadał w zarządach ponad 25 firm.

W swoim zawodzie Howard był znany z uczciwości, precyzyj-
nego myślenia, komunikatywności i poczucia sprawiedliwości. Był 
też znany jako „adwokat ludzi” — osoba, która „zawsze miała czas 
i chciała pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów” 45. 
Pewien prawnik powiedział, że Howard „dużo bardziej dbał o to, 
by ludzie otrzymali potrzebną pomoc, niż o to, by on został za to 
wynagrodzony” 46.

Prezydent Palika Pasadena w Kalifornii

W lutym 1950 Starszy Stephen L. Richards i Starszy Harold B. Lee 
z Kworum Dwunastu Apostołów przyjechali do Kalifornii, by po-
dzielić gwałtownie rozrastający się Palik Pasadena. Przeprowadzili 
wywiady w wieloma braćmi w paliku, w tym również z Howardem. 
Po wypełnionych modlitwą rozważaniach, kogo Pan chciałby po-
wołać do służby jako prezydenta palika, przed północą poprosili 
Howarda i przedstawili mu powołanie. Starszy Richards i Starszy 
Lee życzyli mu dobrej nocy i prosili, by zadzwonił do nich wcześnie 
następnego dnia i zarekomendował swoich doradców. „Poszedłem 
do domu, ale nie spałem — powiedział Howard. — To powołanie 
było przytłaczające. Claire i ja długo rozmawialiśmy” 47.

Howard i claire z synami, Johnem i richardem
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Otrzymawszy poparcie, Prezydent Hunter i jego doradcy zaczęli 
szacować potrzeby palika. Wysokim priorytetem dla nowego pre-
zydium palika była pomoc członkom w budowaniu duchowej siły. 
Jednym z problemów było to, że rodziny nie spędzały ze sobą czasu, 
bo ich członkowie angażowali się w bardzo wiele różnych zajęć. 
Po modlitwie i wspólnej naradzie poczuli, że muszą podkreślić 
znaczenie domowych wieczorów rodzinnych i zarezerwować ten 
czas dla rodzin. Wszystkie kościelne budynki palika były zamknięte 
w poniedziałkowe wieczory i „nie było organizowane żadne inne 
wydarzenie, które mogłoby zakłócać ten święty wieczór”, mówił 
Prezydent Hunter 48.

Na początku swojej służby Prezydent Hunter oraz inni prezydenci 
palików w Kalifornii spotkali się ze Starszym Stephenem L. Richard-
sem, by omówić program seminarium dla uczniów szkół średnich. 
Prezydent Hunter wspominał: „[Starszy Richards] wyjaśnił, że chcie-
liby przeprowadzić eksperyment z porannymi lekcjami seminarium 
na tych obszarach, gdzie prawo nie regulowało kwestii zwolnienia 
[ze szkoły] na lekcje religii” 49. Prezydent Hunter został wyznaczony 
na przewodniczącego komitetu, który miał zbadać wykonalność tego 
zadania. Po przeprowadzeniu badań komitet zalecił wprowadzenie 
porannych zajęć seminarium dla uczniów w trzech szkołach śred-
nich. Syn Prezydenta Huntera, Richard, wówczas młody chłopak, 

przywódcy palika pasadena w 1950 r. Od lewej: daken K. Broadhead, 
pierwszy doradca w prezydium palika; Howard W. Hunter, prezydent; 

a. Kay Berry, drugi doradca i emron „Jack” Jones, pisarz.
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brał udział w tym eksperymencie. Wspominał: „Zastanawialiśmy 
się, czy ktoś nie stracił rozumu, wyznaczając lekcję na 6.00 rano, 
ale stało się to naszą ulubioną porą dnia, bo mogliśmy być razem i 
uczyć się jako przyjaciele z Kościoła” 50. Pogram ten został wkrótce 
rozszerzony na inne szkoły, zapoczątkowując program porannych 
lekcji seminarium dla młodzieży Kościoła.

Podczas jesiennej konferencji generalnej w 1951 roku Rada Pre-
zydenta Kościoła spotkała się z prezydentami palików z południo-
wej Kalifornii, by zakomunikować im zamiar budowy świątyni w 
Los Angeles. Perspektywa powstania świątyni w bliskiej odległości 
wzbudziła wielką radość, ale wiązała się też z wielkim poświęce-
niem — członkowie Kościoła byli poproszeni o wkład 1 miliona 
dolarów na pokrycie kosztów budowy. Gdy Prezydent Hunter wrócił 
do Kalifornii, spotkał się z przywódcami palika oraz okręgów i po-
wiedział: „Stwórzcie ludziom możliwość otrzymania wspaniałych 
błogosławieństw poprzez hojny wkład w budowę świątyni” 51. W 
ciągu 6 miesięcy członkowie w południowej Kalifornii zadeklarowali 
kwotę 1,6 miliona dolarów na cel budowy świątyni, która została 
poświęcona w 1956 roku.

Poza zbieraniem funduszy na budowę świątyni i innych budyn-
ków kościelnych, członkowie pracowali jako wolontariusze. Gdy 
powstawały domy spotkań, Prezydent Hunter spędzał wiele godzin 
przy pracach, które wymagały użycia łopaty, młotka lub pędzla. Do-
datkowo członkowie pracowali społecznie przy kościelnych projek-
tach pomocy wzajemnej na fermach drobiu, w sadach cytrusowych 
i fabrykach konserw. Przez osiem lat Prezydent Hunter wypełniał 
zadanie koordynatora pracy 12 palików zaangażowanych w te pro-
jekty. Często sam pomagał przy pracy. „Nigdy nie poprosił nikogo o 
wykonanie pracy lub zadania, których sam nie mógłby wykonać”, 
zauważył pewien jego przyjaciel 52. Wiele lat później Starszy Hunter, 
jako członek Kworum Dwunastu Apostołów, powiedział:

„Żaden projekt pomocy wzajemnej, w którym brałem udział, nie 
był nudny. Wspinałem się na drzewa i zbierałem cytryny, obierałem 
owoce, obsługiwałem bojler, rozładowywałem ciężarówki, sprzą-
tałem w fabryce konserw i robiłem tysiące innych rzeczy, a to, co 
pamiętam najlepiej, to śmiech, śpiew i dobre towarzystwo ludzi 
zaangażowanych w służbę Panu” 53.



16

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  H o Wa r d a  W.  H u n t e r a

W listopadzie 1953 roku Prezydent i Siostra Hunter oraz inni 
członkowie Palika Pasadena pojechali do Świątyni Mesa w Arizo-
nie, by dokonywać obrzędów świątynnych. 14 listopada Prezydent 
Hunter obchodził 46. urodziny. Tego dnia, zanim rozpoczęła się se-
sja, prezydent świątyni poprosił go, by przemówił do osób zebranych 
w kaplicy. Prezydent Hunter potem napisał o tym doświadczeniu:

„Gdy przemawiałem do kongregacji […], do kaplicy weszli mój 
ojciec i matka, ubrani na biało. Nie wiedziałem, że mój ojciec był 
przygotowany na otrzymanie swoich błogosławieństw świątynnych. 
Moja matka od jakiegoś czasu wyczekiwała tego wyjątkowego wyda-
rzenia. Przepełniły mnie tak silne emocje, że nie mogłem dalej mówić. 
Prezydent Pierce [prezydent świątyni] podszedł do mnie i wyjaśnił 
przyczynę tego zakłócenia. Gdy mój ojciec i matka przyszli do świą-
tyni tego poranka, poprosili prezydenta świątyni, żeby nie wspominał 
mi, że tam są, bo chcieli mi zrobić urodzinową niespodziankę. To 
były urodziny, których nigdy nie zapomnę. Tego dnia oni dostąpili 
obrzędu obdarowania, a ja miałem zaszczyt być świadkiem przy ich 
zapieczętowaniu, po którym sam byłem do nich zapieczętowany” 54.

Około trzy lata później wieczne więzy rodziny Prezydenta Huntera 
objęły również Dorothy, która została zapieczętowana do swoich 
rodziców w nowo poświęconej Świątyni Los Angeles w Kalifornii.

Jako prezydent palika Howard z miłością przewodził ludziom. 
Pewna kobieta, która służyła w powołaniu w paliku, powiedziała: 
„Każdy czuł się doceniany, mile widziany i potrzebny […]. Ludzie 
byli odpowiedzialni za swoje powołania, ale jeśli potrzebowali jego 
opinii czy rady, zawsze był chętny im pomóc. Wiedzieliśmy, że mamy 
jego pełne poparcie i uwagę” 55. Jeden z jego doradców zauważył: 
„Chwalił ludzi za ich osiągnięcia i pozwolił im mierzyć wysoko” 56. 
Pewna członkini palika, która powiedziała, że Prezydent Hunter był 
jej najbardziej wpływowym nauczycielem, wyjaśniła: „Ten człowiek 
kochał ludzi, bo bardzo się z nimi liczył, słuchał ich, by ich rozumieć 
i dzielił się z nimi swoimi doświadczeniami” 57.

Jesienią 1959 roku Howard W. Hunter przewodził Palikowi Pa-
sadena już dziesiąty rok, błogosławiąc swoją służbą życie tysięcy 
świętych w dniach ostatnich w południowej Kalifornii. Jego posługa 
miała zwiększyć swój zasięg oddziaływania i błogosławić życie człon-
ków Kościoła na całym świecie.
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Kworum Dwunastu Apostołów

„Dasz świadectwo o mym imieniu […] i ponie-
siesz słowo moje na krańce ziemi” (NiP 112:4).

9 października 1959 roku między sesjami konferencji generalnej w 
Salt Lake City Howard dowiedział się, że Prezydent David O. McKay 
chce się z nim widzieć. Natychmiast poszedł do Budynku Administracji 
Kościoła, gdzie Prezydent McKay przywitał go ciepło i powiedział: 
„Prezydencie Hunter […], Pan przemówił. Jesteś powołany, by stać się 
jednym z Jego szczególnych świadków i jutro zostaniesz poparty jako 
członek Rady Dwunastu” 58. Howard napisał o tym doświadczeniu:

„Nie jestem w stanie opisać uczuć, które mnie ogarnęły. Łzy na-
płynęły mi do oczu i nie mogłem nic powiedzieć. Nigdy nie czu-
łem w sercu tak absolutnej pokory, jak wtedy, gdy siedziałem w 
obecności tego wspaniałego, ujmującego, dobrotliwego mężczyzny 
— proroka Pana. Powiedział, że wniesie to w moje życie wielką 
radość, cudowne zjednoczenie z braćmi, i odtąd mój żywot i czas 
będą poświęcone służbie Panu, i będę należał do Kościoła i całego 

Kworum dwunastu apostołów w 1965 roku. Siedzą od lewej: ezra taft 
Benson, Mark e. petersen (na oparciu fotela), Joseph Fielding smith 
(prezydent kworum) i Legrand richards. Stoją od lewej: gordon B. 

Hinckley, delbert L. stapley, thomas s. Monson, spencer W. Kimball, 
Harold B. Lee, Marion g. romney, richard L. evans i Howard W. Hunter.
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świata […]. Objął mnie i zapewnił, że Pan mnie kocha, a ja otrzymam 
wsparcie i zaufanie Rady Prezydenta Kościoła i Rady Dwunastu […]. 
[Powiedziałem mu], że chętnie poświęcę swój czas, życie i wszystko, 
co posiadam, dla tej służby” 59.

Zaraz po opuszczeniu gabinetu Prezydenta McKaya Howard udał 
się do swojego pokoju hotelowego i zadzwonił do Claire, która była w 
Provo w odwiedzinach u syna Johna, jego żony i ich niemowlęcia. Na 
początku Howardowi ze wzruszenia odebrało mowę. Gdy powiedział 
wreszcie Claire o swoim powołaniu, oboje byli bardzo wzruszeni.

Nazajutrz, podczas sobotniej sesji porannej konferencji generalnej, 
Howard William Hunter został poparty jako członek Kworum Dwuna-
stu Apostołów. „Czułem […] na swoich barkach przeogromny ciężar. 
W trakcie konferencji czułem się wyjątkowo niezręcznie i zastanawia-
łem się, czy kiedykolwiek poczuję się właściwie na tym miejscu” 60.

Prezydent McKay poprosił Starszego Huntera, by przemawiał pod-
czas niedzielnej sesji popołudniowej tamtej konferencji. Po krótkim 
przedstawieniu historii swojego życia i złożeniu świadectwa Starszy 
Hunter powiedział: 

„Nie będę przepraszał za łzy, które napływają mi do oczu w tych 
okolicznościach, bo wiem, że zwracam się do przyjaciół, do moich 
braci i sióstr w Kościele, których serca biją dziś tak samo jak moje 
z powodu radosnej ekscytacji ewangelią i służbą innym.

Prezydencie McKay […], przyjmuję bez wahania to powołanie 
i jestem gotów poświęcić moje życie i wszystko, co mam, dla tej 
służby. Siostra Hunter wspiera mnie w tym postanowieniu” 61.

Starszy Hunter został ustanowiony Apostołem 15 października 
1959 roku. Mając 51 lat, był najmłodszym członkiem Kworum Dwu-
nastu, których uśredniony wiek wynosił prawie 66 lat.

Przez następne 18 miesięcy Starszy Hunter dojeżdżał pomiędzy 
Kalifornią a Utah, kończąc niezbędne prace w swojej kancelarii 
prawniczej i przygotowując się do przeprowadzki. Jeden z jego 
klientów powiedział, że „Kościół musiał złożyć bardzo atrakcyjną 
propozycję”, żeby przekonać go do zamknięcia tak świetnie prospe-
rującej kancelarii prawniczej. Nawiązując do tego, Starszy Hunter 
napisał w swoim dzienniku:



19

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  H o Wa r d a  W.  H u n t e r a

„Większość ludzi nie rozumie, dlaczego osoby z naszego Ko-
ścioła przyjmują powołania, by służyć, czy zobowiązanie, że oddamy 
wszystko, co mamy […]. Kancelaria prawnicza dawała mi ogromną 
radość, ale to powołanie zupełnie przyćmi aktywność zawodową 
czy zyski finansowe” 62.

Apostolska posługa Starszego Huntera trwała ponad 35 lat. Przez 
ten czas odwiedził niemal każde państwo świata, wypełniając swoje 
obowiązki jako szczególny świadek Jezusa Chrystusa (zob. NiP 107:23).

towarzystwo genealogiczne stanu utah

„Przeto […] ofiarujmy Panu […] księgę zawierającą kroniki naszych 
zmarłych, co będą godne pełnego przyjęcia” (NiP 128:24).

W 1964 roku Rada Prezydenta Kościoła wyznaczyła Starszego Hun-
tera na stanowisko przewodniczącego Kościelnego Towarzystwa 
Genealogicznego, które było wtedy znane jako Towarzystwo Gene-
alogiczne Stanu Utah. Organizacja ta była poprzedniczką Kościelnego 
Departamentu ds. Historii Rodziny. Jej celem było gromadzenie, prze-
chowywanie i udostępnianie informacji genealogicznych na całym 
świecie. Starszy Hunter przewodniczył temu towarzystwu przez osiem 
lat. Przez ten czas nadzorował daleko idące zmiany polegające na 
usprawnieniu, ulepszeniu i rozszerzeniu badań nad historią rodziny.

Do 1969 roku organizacja ta zebrała „ponad 670 tysięcy rolek mikro-
filmów, które odpowiadały 3 milionom trzystustronicowych tomów”. 
Zgromadzono też „sześć milionów kompletnych grupowych rejestrów 
rodzinnych, kartotekę 36 milionów nazwisk oraz księgozbiór liczący 
ponad 90 tysięcy tytułów” 63. Co tydzień przybywało około tysiąca 
mikrofilmów z całego świata. Przetwarzanie tych zapisów oraz ich 
udostępnianie — dla badań i pracy świątynnej — było gigantycznym 
zadaniem. Pod kierunkiem Starszego Huntera Towarzystwo Genealo-
giczne zaczęło korzystać z najnowszych technologii komputerowych. 
Pewien pisarz zauważył, że towarzystwo stało się „znane na całym 
świecie wśród innych organizacji eksperckich z uwagi na nowatorskie 
działania na rzecz przechowywania zapisów” 64.

Starszy Hunter został odwołany ze stanowiska przewodniczącego 
Towarzystwa Genealogicznego w 1972 roku. Podsumowując wpływ 
jego działań, Starszy Richard G. Scott powiedział: „Poświęcił tej 
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pracy znaczną część życia i pozostawił fundamenty oraz kierunek 
działania, z których Kościół wciąż korzysta” 65.

polinezyjskie centrum Kultury

„Słuchaj, ludu z dalekich stron; i wy, coście na 
wyspach morza — słuchajcie wraz” (NiP 1:1).

W 1965 roku Rada Prezydenta Kościoła wyznaczyła Starszego 
Huntera na stanowisko przewodniczącego oraz prezesa zarządu 
Polinezyjskiego Centrum Kultury w Laie na Hawajach. W owym 
czasie centrum istniało zaledwie od 15 miesięcy i borykało się z 
wieloma trudnościami. Frekwencja odwiedzających była niska i nie 
było zgody w kwestii celów i programów centrum. W tydzień po 
wyznaczeniu go do tego zadania Starszy Hunter udał się do Laie i 
zaczął wnikliwie badać mocne strony i potrzeby centrum.

Pod kierunkiem Starszego Huntera Centrum Kultury Polinezyj-
skiej stało się jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych 
Hawajów, przyciągając w 1971 roku prawie milion odwiedzających. 
Starszy Hunter nadzorował także szeroko zakrojoną rozbudowę 
centrum i jego programów. Jak sam o tym mówił, ważne było dla 
niego, by centrum zapewniało zatrudnienie, które umożliwi „tysią-
com studentów z Południowego Pacyfiku zdobycie wykształcenia, 
bo większość z nich [w innym przypadku] nie miałaby szansy opu-
ścić swoich rodzinnych stron i pójść do szkoły” 66.

Starszy Hunter został odwołany z funkcji przewodniczącego Poli-
nezyjskiego Centrum Kultury po 12 latach, w 1976 roku. Jego służba 
na stanowisku przewodniczącego przyczyniła się do wypełnienia się 
słów Prezydenta Davida O. McKaya, który w 1955 roku powiedział, że 
mała wioska Laie ma potencjał, by stać się „narzędziem misjonarskim 
oddziałującym nie tylko na tysiące, dziesiątki tysięcy, ale na miliony 
ludzi, którzy przybędą, aby poznać to miejsce i jego znaczenie” 67.

Historyk Kościoła

„Obowiązkiem pisarza Pana, którego On wyznaczył, jest 
prowadzenie historii i generalnej kroniki Kościoła o wszystkich 

rzeczach, które zdarzą się w Syjonie” (NiP 85:1).

W styczniu 1970 roku zmarł Prezydent David O. McKay, a Joseph 
Fielding Smith został wyświęcony jako nowy Prezydent Kościoła. 
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Joseph Fielding Smith służył jako Historyk Kościoła przez 49 lat. 
Gdy został Prezydentem Kościoła, do kontynuowania tego zadania 
powołano Starszego Huntera. Powiedział on: „Prezydent Smith pełnił 
funkcję Historyka Kościoła przez tyle lat, że z trudem wyobrażam 
sobie siebie na tym stanowisku” 68.

Starszy Hunter podjął się tego nowego obowiązku z właściwym 
sobie zapałem. „To zadanie, w formie objawionej przez Pana, jest 
niezwykle wymagające — zarówno pod względem gromadzenia i 
spisywania, jak i udostępniania tych materiałów członkom Kościoła”, 
powiedział 69. W gazecie Church News pisano, że Historyk Kościoła 
jest „odpowiedzialny za przechowywanie wszystkich zapisów Ko-
ścioła, włączając w to protokoły, zapisy świątynne, wszystkie ob-
rzędy, błogosławieństwa patriarchalne, a także za […] bieżący zapis 
historii Kościoła” 70.

W 1972 roku członkowie Kworum Dwunastu zostali odciążeni od 
niektórych absorbujących obowiązków administracyjnych i mieli wię-
cej czasu na posługę apostolską. W ramach tych zmian Starszy Hunter 
został odwołany z funkcji Historyka Kościoła, ale nadal spełniał rolę 
doradcy w Departamencie ds. Historii Kościoła. „Dzięki temu nadal 

centrum studiów Bliskowschodnich uniwersytetu 
Brighama younga w Jerozolimie
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mogę nadawać kierunek działań, ale nie będę już wykonywał prac 
bieżących”, napisał 71. Pełnił funkcję doradcy do 1978 roku.

służba w ziemi Świętej

Howard W. Hunter pokochał Ziemię Świętą, gdy odwiedził ją ze 
swoją rodziną w 1958 i 1960 roku. W czasie swej apostolskiej posługi 
wracał tam ponad 25 razy. „Jego pragnienie, by być tam, gdzie żył i 
nauczał Zbawiciel, było nieugaszone”, mówił Starszy James E. Faust 
z Kworum Dwunastu Apostołów 72.

Głęboko świadomy konfliktów istniejących w tym regionie Star-
szy Hunter niósł przesłanie miłości i pokoju. „Zarówno Żydzi, jak i 
Arabowie są dziećmi naszego Ojca — mówił. — I jedni, i drudzy są 
dziećmi obietnicy, a my jako Kościół nie opowiadamy się po niczyjej 
stronie. Kochamy i chcemy poznawać obie grupy. Celem ewangelii 
Jezusa Chrystusa jest szerzenie miłości, jedności i braterstwa naj-
wyższego porządku” 73.

W latach 1972–1989 Starszy Hunter wypełniał kluczowe zada-
nia przy realizacji dwóch szczególnych projektów w Jerozolimie: 
utworzenia Ogrodu Pamięci im. Orsona Hyde’a oraz Centrum Stu-
diów Bliskowschodnich Uniwersytetu Brighama Younga (BYU). 
We wczesnych latach historii Kościoła — w 1841 roku — Starszy 
Orson Hyde z Kworum Dwunastu Apostołów ofiarował modlitwę 
poświęcającą na wschód od Jerozolimy, na Górze Oliwnej. W 1972 
roku Rada Prezydenta Kościoła poprosiła Starszego Huntera, by 
rozpoczął poszukiwanie potencjalnych lokalizacji miejsca pamięci 
im. Orsona Hyde’a w Jerozolimie. W 1975 roku miasto Jerozolima 
umożliwiło utworzenie późniejszego Ogrodu Pamięci im. Orsona 
Hyde’a na Górze Oliwnej.

Przez następne kilka lat Starszy Hunter wielokrotnie jeździł do 
Jerozolimy, by negocjować warunki kontraktów i doglądać procesu 
projektowania i budowy. Projekt został ukończony w 1979 roku i 
w tym samym roku Prezydent Spencer W. Kimball dokonał jego 
poświęcenia. Po prowadzonych przez siebie uroczystościach po-
święcenia, Starszy Hunter wyraził nadzieję, że to miejsce pamięci 
„będzie miało wielce pozytywny wpływ na propagowanie korzyst-
nego wizerunku Kościoła” 74.
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Jeszcze przed ukończeniem Ogrodu Pamięci im. Orsona Hyde’a, 
Starszy Hunter poszukiwał miejsca, w którym Kościół mógłby stwo-
rzyć centrum dla programu studiów zagranicznych BYU. Miało się 
tam znaleźć także miejsce spotkań członków gminy w Jerozolimie. 
Nadzorowanie tego projektu było jednym z najbardziej złożonych 
i delikatnych zadań okresu posługi Starszego Huntera.

Przywódcy Kościoła wybrali miejsce, ale uzyskanie pozwoleń na 
dzierżawę gruntu i plany budowlane zajęło prawie pięć lat, które Star-
szy Hunter opisał jako „niekończącą się pracę” 75. Po długich debatach 
i negocjacjach rząd Izraela zezwolił na rozpoczęcie budowy centrum.

W maju 1988 roku budowa była prawie ukończona, a dokumenty 
dzierżawy gotowe do podpisania. W tym czasie Howard W. Hunter 
służył jako Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów. W poprzednim 
roku przeszedł poważną operację kręgosłupa i nie mógł chodzić, 
mimo to poleciał do Jerozolimy, by podpisać akt dzierżawy. W czasie 
jego pobytu studenci BYU i członkowie tamtejszej gminy przygoto-
wali skromne przyjęcie, by okazać mu swoją wdzięczność. Historia 
gminy podaje opis wzruszającej sceny z początku przyjęcia: „Jako 
rekonwalescent po operacji kręgosłupa Prezydent Hunter wjechał 

prezydent Hunter w centrum studiów Bliskowschodnich uniwersytetu 
Brighama younga w Jerozolimie, przed poświęceniem centrum
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głównym wejściem pchany przez Rektora [ Jeffreya R.] Hollanda [Rek-
tora Uniwersytetu Brighama Younga], a chór powitał ich, śpiewając 
hymn ‘The Holy City’ [Święte Miasto]” 76. Po policzkach Prezydenta 
Huntera płynęły łzy.

W maju 1989 roku Prezydent Hunter wrócił do Jerozolimy, by po-
święcić centrum. Uroczystości poświęcenia zwieńczyły dekadę in-
tensywnych prac Prezydenta Huntera i innych ludzi nad tym, aby 
urzeczywistnić wizję Jerozolimskiego Centrum. „Prezydent Howard W. 
Hunter […] był niezmiennie sercem i strażnikiem tego projektu, od mo-
mentu, gdy było ono zaledwie marzeniem”, powiedział Starszy Jeffrey R. 
Holland 77. W modlitwie poświęcającej Prezydent Hunter powiedział:

„Ten budynek […] powstał jako miejsce dla ludzi, którzy Cię kochają 
i chcą uczyć się o Tobie oraz podążać śladami Twojego Syna, naszego 
Zbawcy i Odkupiciela. Jest piękny pod każdym względem i ukazuje 
urodę tego, co reprezentuje. Ojcze, dziękujemy Ci za zaszczyt wzniesie-
nia tego domu dla Ciebie, dla pożytku i nauki Twoich synów i córek” 78.

rozwój Kościoła

„Syjon musi wzrosnąć w piękno i świętość; granice jego muszą być 
powiększone; [paliki] jego muszą być wzmocnione” (NiP 82:14).

Gdy Howard W. Hunter był powołany jako Apostoł w 1959 roku, 
na świecie było około 1,6 miliona członków Kościoła. W ciągu kliku 
następnych dekad odegrał on kluczową rolę w niespotykanym 
światowym wzroście Kościoła. Przez setki weekendów odwiedzał 
paliki, by wzmacniać członków i powoływać nowych przywódców. 
Spotykał się też z przedstawicielami rządów wielu krajów, by stwa-
rzać sprzyjające warunki dla pracy misjonarskiej.

Do roku 1975 liczba członków Kościoła wzrosła do około 3,4 
miliona i powiększała się szczególnie szybko w Ameryce Łacińskiej. 
Pod koniec tego roku Starszy Hunter i Starszy J. Thomas Fyans, asy-
stent Kworum Dwunastu Apostołów, zostali wyznaczeni, by podzie-
lić 5 palików w mieście Meksyk. Po spotkaniu z przywódcami w tym 
obszarze i zapoznaniu się z informacjami od prezydentów palików 
Starszy Hunter przewodniczył utworzeniu 15 palików z 5 do tej pory 
istniejących — wszystko to stało się w jeden weekend 79. Z typową 
dla siebie powściągliwością napisał: „Wątpię, czy kiedykolwiek w 
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Kościele miał miejsce rozleglejszy manewr administracyjny. Byliśmy 
zmęczeni, zanim wróciliśmy do domu” 80.

claire, oddana towarzyszka

„Moja żona jest łagodną i kochającą towarzyszką”, powiedział 
Starszy Hunter, gdy został powołany do Kworum Dwunastu Aposto-
łów w 1959 roku 81. W ciągu tych lat Claire zazwyczaj towarzyszyła 
Starszemu Hunterowi w jego apostolskich podróżach. Prezydent 
Thomas S. Monson wspominał chwile, gdy obserwował, jak Claire 
okazywała miłość dzieciom na Tonga: „Brała te urocze, małe, tongij-
skie dzieci w ramiona, sadzała sobie na obu kolanach i rozmawiała 
z nimi […], potem mówiła nauczycielom z Organizacji Podstawo-
wej, jak bardzo są błogosławieni i wyróżnieni, mogąc uczyć takie 
kochane małe dzieci. Znała wartość ludzkiej duszy” 82.

W wywiadzie udzielonym w 1974 roku Starszy Hunter powiedział o 
Claire: „Przez wszystkie lata naszego małżeństwa […] zawsze stoi obok 
mnie z miłością, uwagą i słowem otuchy […]. Jest wielkim wsparciem” 83.

Przed tym wywiadem Claire zaczęła borykać się z poważnymi pro-
blemami zdrowotnymi. Z początku cierpiała na przewlekłe bóle głowy 
oraz tymczasowe zaniki pamięci i stany dezorientacji. Potem przeszła 
kilka niewielkich udarów mózgu, w wyniku których miała niedowład 

Howard i claire Hunterowie
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rąk i trudności w mowie. Gdy nastał czas na zapewnienie jej stałej 
opieki, Starszy Hunter był zdeterminowany, aby opiekować się nią 
na tyle, na ile mógł, wypełniając jednocześnie obowiązki członka 
Kworum Dwunastu. Zorganizował dzienną opiekę nad Claire, a sam 
zajmował się nią w nocy. Starszy Hunter w tym czasie sam zmagał 
się z problemami zdrowotnymi. W 1980 roku przeszedł zawał serca.

Claire miała wylew krwi do mózgu w 1981 i w 1982 roku. Drugi 
wylew spowodował u niej tak głęboką niesprawność, że za namową 
lekarzy została umieszczona w ośrodku zdrowia, który zapewniał 
odpowiednią opiekę medyczną. Przebywała w tym ośrodku przez 
ostatnie 18 miesięcy swojego życia. W tym czasie Prezydent Hunter 
odwiedzał ją przynajmniej raz dziennie, z wyjątkiem dni, gdy wyjeż-
dżał w sprawach kościelnych. Chociaż Claire nie rozpoznawała go 
przez większość tego czasu, zawsze mówił jej o swojej miłości i dbał 
o to, by czuła się dobrze. Wnuk powiedział: „Zawsze śpieszył się, 
by ją zobaczyć, być obok niej i opiekować się nią” 84. Wspominając 
troskę ojca o matkę, Richard Hunter napisał:

„Moja matka w swoich ostatnich latach miała zapewnioną najlep-
szą możliwą opiekę, bo opiekował się nią Tata. Cała rodzina patrzyła 
z wielkim podziwem i szacunkiem, jak wszedł w rolę opiekuna 
[…]. Pamiętam, z jakim trudem przyjął ostrzeżenie lekarza przed 
najgorszą rzeczą, jaka mogła spotkać Claire, to jest pozostaniem 
w domu, a nie ośrodku z wykwalifikowaną opieką pielęgniarską. 
Gdyby została w domu, on nie przeżyłby tego, gdyż opiekowałby 
się nią mimo własnych ograniczeń fizycznych. A wtedy byłaby zdana 
na siebie. Jego oddanie jest jedną z tych rzeczy, które nasza rodzina 
zawsze wspomina ze wzruszeniem” 85.

Claire zmarła 9 października 1983 roku. Starszy James E. Faust, 
który obserwował opiekę Starszego Huntera nad chorą przez po-
nad 10 lat Claire, powiedział: „Wszechobecna w ich wzajemnych 
relacjach czułość była wzruszająca i chwytała za serce. Nigdy nie 
widziałem takiego oddania męża swojej żonie” 86.

Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów

Prezydent Spencer W. Kimball zmarł w listopadzie 1985 roku i 
Ezra Taft Benson został kolejnym Prezydentem Kościoła. Marion G. 
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Romney, jako najstarszy stażem członek kworum, został Prezydentem 
Kworum Dwunastu Apostołów. Z powodu słabego zdrowia Prezy-
denta Romneya Starszy Hunter, który był drugim najstarszym pod 
względem stażu członkiem kworum, został wyświęcony na urząd 
pełniącego obowiązki Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów. W 
czerwcu 1988 roku, w dwa tygodnie po śmierci Prezydenta Romneya, 
został Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów.

Prezydent Hunter służył jako pełniący obowiązki Prezydenta oraz 
jako Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów przez 8,5 roku. Przez 
ten czas światowa posługa Dwunastu Apostołów rozszerzała swoje 
wpływy, w miarę jak liczba członków Kościoła zwiększała się z 5,9 
miliona do 8,7 miliona wyznawców w okręgach i gminach w 149 
krajach i terytoriach. „To ekscytujący okres historii Kościoła — po-
wiedział Prezydent Hunter w 1988 roku. — Dziś nie wystarczy iść. 
Musimy biec, by nadążać i pchać to dzieło naprzód” 87. Wypełniając 
obowiązek składania świadectwa o Jezusie Chrystusie i budowania 
Kościoła na świecie, Prezydent Hunter dawał dobry przykład. Służąc 
jako Prezydent Kworum Dwunastu, podróżował po całych Stanach 
Zjednoczonych oraz odwiedził ponad 25 innych krajów.

Mimo licznych komplikacji zdrowotnych Prezydent Hunter był 
stale zaangażowany w swoją służbę. W 1986 roku przeszedł operację 
na otwartym sercu, a w 1987 roku — operację kręgosłupa. Choć 
problemy z kręgosłupem się skończyły, Prezydent Hunter nie mógł 
chodzić z powodu uszkodzenia nerwu i innych powikłań. W paź-
dzierniku tego roku, podczas wystąpienia na konferencji generalnej, 
siedział na wózku. „Wybaczcie, że siedzę, wygłaszając te słowa — 
zaczął. — Wózek inwalidzki to nie jest mój wybór. Zauważyłem, 
że wszyscy dobrze się czujecie, siedząc w czasie konferencji, więc 
biorę z was przykład” 88.

Zdecydowany odzyskać władzę w nogach Prezydent Hunter roz-
począł wyczerpującą fizjoterapię. W czasie konferencji generalnej 
w kwietniu 1988 roku wolno podszedł do mównicy przy pomocy 
balkonika. W grudniu pojawił się z balkonikiem na cotygodniowym 
spotkaniu Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów 
w świątyni — po raz pierwszy od ponad roku, kiedy nie używał 
wózka. „Gdy wszedłem na salę obrad, bracia wstali i bili brawo — 
powiedział. — Po raz pierwszy słyszałem brawa w świątyni. […] 
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Większość lekarzy mówi, że nigdy nie będę stał czy chodził, ale nie 
biorą oni pod uwagę mocy modlitwy” 89.

W kwietniu 1990 roku, na zakończenie spotkania Kworum Dwu-
nastu Apostołów, Prezydent Hunter zapytał: „Czy ktoś chciałby dodać 
coś poza protokołem?”. Nikt się nie odezwał, więc zakomunikował: 
„Cóż, zatem […], jeśli nikt nie ma nic do powiedzenia, pomyślałem 
sobie, że poinformuję was, iż dziś po południu biorę ślub”. Je-
den z członków Kworum Dwunastu powiedział, że ta wiadomość 
wywołała takie zaskoczenie, że „każdy myślał, iż się przesłyszał”. 
Prezydent Hunter wyjaśnił swoim braciom: „Inis Stanton jest długo-
letnią znajomą z Kalifornii. Spotykam się z nią od jakiegoś czasu i 
postanowiłem się ożenić” 90. Inis była członkinią Okręgu El Sereno, 
gdy Prezydent Hunter służył w nim jako biskup. Ich ścieżki prze-
cięły się później, gdy Inis przeprowadziła się do Utah i pracowała 
jako recepcjonistka w Budynku Biurowym Kościoła. Pobrali się w 
Świątyni Salt Lake 12 kwietnia 1990 roku, a ślubu udzielał Prezydent 
Gordon B. Hinckley.

Od śmierci Claire minęło prawie siedem lat. Inis była źródłem 
wielkiej pociechy i siły dla Prezydenta Huntera w czasie jego 
służby jako Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów i Prezydenta 

Howard i inis Hunterowie
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Kościoła. Towarzyszyła mu w większości jego podróży do świętych 
na całym świecie.

7 lutego 1993 roku Prezydent Hunter miał wygłosić przemówienie 
w czasie ogniska na Uniwersytecie Brighama Younga, w którym 
uczestniczyło 17 tys. ludzi. Właśnie zaczynał swoje wystąpienie, gdy 
do mównicy podbiegł mężczyzna z aktówką w jednej ręce i czarnym 
przedmiotem w drugiej. „Ani słowa więcej!”, krzyknął. Groził, że 
zdetonuje coś, co nazywał bombą, jeśli Prezydent Hunter przeczyta 
przygotowane przemówienie. Prezydent Hunter nie przystał na to 
i zdecydowanie stał przy mównicy przez cały czas trwania gróźb 
wysyłanych pod jego adresem. W reakcji na strach i zamieszanie, 
które powstały w auli, zgromadzeni zaczęli śpiewać: „Dziękujemy 
Ci, Boże, za proroka”. Po kilku minutach napięcia dwie osoby z 
ochrony powstrzymały mężczyznę, a Prezydent Hunter ze względów 
bezpieczeństwa musiał położyć się na podłodze. Gdy przywrócono 
porządek, odpoczął przez chwilę i powrócił do swojego wystąpienia. 
„Życie niesie sporą dawkę wyzwań — zaczął, po czym dodał — jak 
widzieliśmy przed chwilą” 91.

Przez minione 20 lat Prezydent Hunter przetrwał wiele trudności, 
w tym podupadające zdrowie i nieuchronną śmierć Claire, wielo-
krotne pobyty w szpitalu z uwagi na własne problemy zdrowotne, 
ogromny ból i fizyczną niesprawność. Jego nauki przez te lata czę-
sto koncentrowały się na przeciwnościach i składaniu świadectwa 
o Zbawicielu Jezusie Chrystusie jako źródle pokoju i pomocy w 
obliczu prób. W pewnym przemówieniu nauczał:

„Prorocy i Apostołowie Kościoła borykają się […] z osobistymi 
trudnościami. Przyznaję, że sam stawiałem im czoła i wy także bez 
wątpienia stawicie czoła własnym problemom teraz lub w przyszło-
ści. Te doświadczenia korzą nas, oczyszczają, uczą i błogosławią. 
Stają się przez to potężnymi narzędziami w rękach Boga, by prze-
kształcić nas w lepszych ludzi — bardziej wdzięcznych, bardziej 
kochających i bardziej świadomych problemów innych” 92.

Nauki te były dla osób złożonych cierpieniem niczym serdeczny 
uścisk. Te natchnione słowa Prezydenta Howarda W. Huntera za-
chęciły wielu, by — jak on sam — zwrócili się ku Zbawcy.
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Prezydent Kościoła

„Prezydent Hunter jest jednym z najbardziej kochających i podob-
nych do Chrystusa znanych nam ludzi. Stopień jego uduchowienia 

jest tak głęboki, że niemal niemożliwy do opisania. Prowadzony przez 
Pana Jezusa Chrystusa jako Jego szczególny świadek przez tak wiele 

lat, Prezydent Hunter udoskonalił swoją duchowość w niezwykły 
sposób. Jest ona podstawą całego jego jestestwa” ( James E. Faust)93.

30 maja 1994 roku po długiej chorobie zmarł Prezydent Ezra Taft 
Benson. Sześć dni później Kworum Dwunastu Apostołów zebrało się 
w Świątyni Salt Lake, by zreorganizować Radę Prezydenta Kościoła. 
Howard W. Hunter, jako najstarszy stażem Apostoł, został wyświęcony 
na Prezydenta Kościoła. Powołał Gordona B. Hinckleya i Thomasa S. 
Monsona, doradców Prezydenta Bensona, by byli jego doradcami.

prezydent Hunter z doradcami w radzie prezydenta Kościoła: prezydent 
gordon B. Hinckley (po lewej) i prezydent thomas s. Monson (po prawej)
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Następnego dnia, podczas konferencji prasowej, Prezydent 
Hunter po raz pierwszy wypowiadał się publicznie jako Prezydent 
Kościoła. „Śmierć naszego przyjaciela i brata, Ezry Tafta Bensona, 
bardzo nas poruszyła — zaczął. — Ja odczułem tę stratę w sposób 
szczególny z uwagi na nowe obowiązki, które spoczęły na mnie 
wraz z jego odejściem. Wylałem wiele łez i modliłem się do mojego 
Ojca w Niebie w żarliwej modlitwie, bym mógł wypełnić to ważne 
i święte powołanie, które teraz jest moją powinnością.

Największą siłę przez minione godziny i dni dawało mi moje 
niewzruszone świadectwo o tym, że to jest dzieło Boga, a nie czło-
wieka, że Jezus Chrystus jest upoważnionym i żyjącym przywódcą 
tego Kościoła i że prowadzi go w słowie i w czynie. Oddaję moje 
życie, siłę i całą duszę w służbie dla Niego” 94.

Wyraziwszy swoją miłość, Prezydent Hunter poprosił członków 
Kościoła o dwie rzeczy. Pierwszą z nich było pilniejsze naśladowanie 
przykładu Jezusa Chrystusa. Druga dotyczyła pełniejszego udziału 
w błogosławieństwach świątyni (zobacz strony 1–3). Poprosił także 
osoby zranione, zmagające się z problemami czy obawami, by „wró-
ciły [i] pozwoliły nam stanąć przy nich i otrzeć ich łzy” 95.

Mimo słabego zdrowia Prezydent Hunter był zdecydowany zrobić 
wszystko, co w jego mocy, by spotykać się ze świętymi i ich umac-
niać. Dwa tygodnie po przejęciu funkcji Prezydenta wygłosił swoje 
pierwsze poważne przemówienia skierowane do nowych prezyden-
tów misji i ponad 2200 misjonarzy. W tym samym miesiącu udał się 
do Carthage i Nauvoo w stanie Illinois, by upamiętnić 150. rocznicę 
męczeńskiej śmierci Józefa i Hyruma Smithów. „Gdziekolwiek się 
pojawialiśmy, ludzie tłoczyli się wokół niego — mówił Prezydent 
Gordon B. Hinckley. — Ściskał dłonie tysiącom osób, a szczególnie 
radośnie witał dzieci, które gromadziły się, by spojrzeć mu w oczy 
i chwycić jego dłoń” 96.

1 października 1994 roku, podczas sobotniej sesji porannej konfe-
rencji generalnej, członkowie Kościoła formalnie poparli Howarda 
W. Huntera jako Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich i jako proroka, widzącego i objawiciela. W wystą-
pieniu otwierającym konferencję Prezydent Hunter powtórzył swoje 
prośby skierowane do członków Kościoła, by naśladowali przykład 
Zbawiciela i „postrzegali świątynię Pana jako wspaniały symbol 



32

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  H o Wa r d a  W.  H u n t e r a

swojego członkostwa” 97. Tydzień później ponownie podkreślił zna-
czenie świątyń, gdy poświęcał Świątynię Orlando na Florydzie. „Plan 
ewangelii objawiony przez Pana nie jest kompletny bez świątyni 
— nauczał — ponieważ to właśnie w niej dokonujemy obrzędów 
niezbędnych do wypełnienia Jego planu życia i zbawienia” 98.

W listopadzie Prezydent Hunter przemawiał podczas transmisji 
satelitarnej upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Towarzystwa 
Genealogicznego — wydarzenia szczególnie dla niego ważnego, 
ponieważ w latach 1964–1972 przewodniczył tej organizacji. „Pa-
trzę z zachwytem na to, jak staranne dzieło przygotował Pan dla 
rozwoju pracy świątynnej i badań nad historią rodziny”, powiedział. 
Potem obwieścił: „Mam jeden nadrzędny przekaz: To dzieło należy 
przyśpieszyć” 99.

Prezydent Hunter pracował z zapałem do końca roku. W czasie 
uroczystego spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia świadczył 
o Zbawicielu i jeszcze raz podkreślił znaczenie podążania za Jego 
przykładem:

„Zbawiciel oddał Swoje życie, by błogosławić innych ludzi. […] 
Nigdy nie ofiarował niczego, oczekując czegoś w zamian. Dawał 
swobodnie i z miłością, a Jego dary miały nieocenioną wartość. Dawał 
oczy ślepcom, uszy głuchym, nogi chromym, czystość nieczystym, 
zdrowie zniedołężniałym, a oddech umarłym. Jego dary dawały moc 
sponiewieranym, wolność uciśnionym, wybaczenie pokutującym, 
nadzieję zrozpaczonym i światło w ciemnościach. Dał nam Swą mi-
łość, Swą służbę i Swe życie. A co najważniejsze, dał nam i wszystkim 
śmiertelnikom zmartwychwstanie, zbawienie i życie wieczne.

Powinniśmy starać się dawać w sposób, w jaki On dawał. Dawać 
komuś coś z siebie to święty dar. Dajemy na pamiątkę tego wszyst-
kiego, co Zbawiciel nam dał” 100.

Do potrzeb swojego wystąpienia zaadoptował też przesłanie, 
które zostało opublikowane w pewnym czasopiśmie w roku, w 
którym został Apostołem:

„W te Święta Bożego Narodzenia pogódźcie się. Poszukajcie zapo-
mnianych przyjaciół. Porzućcie podejrzenia i zastąpcie je zaufaniem. 
Napiszcie list. Udzielcie uprzejmej odpowiedzi. Bądźcie wspar-
ciem dla młodych ludzi. Okażcie lojalność słowem i uczynkiem. 
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Dotrzymajcie obietnicy. Zapomnijcie o urazach. Wybaczcie wrogowi. 
Przeproście. Postarajcie się zrozumieć. Przyjrzyjcie się swoim wy-
maganiom wobec innych. Pomyślcie wpierw o drugim człowieku. 
Bądźcie uprzejmi. Bądźcie delikatni. Trochę więcej się śmiejcie. 
Wyraźcie swą wdzięczność. Powitajcie nieznajomego. Uradujcie 
dziecięce serce. Cieszcie się pięknem i wspaniałością ziemi. Wyraźcie 
swą miłość, a potem wyraźcie ją jeszcze raz” 101.

W następnym tygodniu Prezydent Hunter pojechał do Meksyku, 
by zorganizować tam 2000. palik. 19 lat wcześniej kierował utworze-
niem w tym mieście piętnastu palików z pięciu wówczas istniejących. 
Prezydent Gordon B. Hinckley opisał utworzenie 2000. palika jako 
„ważny kamień milowy w historii Kościoła” 102.

Pewnego wieczoru w ciągu tych miesięcy syn Prezydenta Huntera, 
Richard, przebywał w Budynku Pamięci Józefa Smitha i zobaczył 
hostessę na wózku inwalidzkim. „Było widać, że jest to dla niej 
nowe doświadczenie — powiedział. — Podszedłem, żeby z nią 
porozmawiać i powiedzieć jej, że mój ojciec także jeździ na takim 
wózku. Odpowiedziała, że prorok jej Kościoła też jeździ na wózku. 
Powiedziała, że skoro on sobie z tym radzi, to ona chyba też da radę. 
Czerpała z tego nadzieję. Myślę, że Tata był w sercach wielu osób. 
Jedną z przyczyn było chyba to, że widzieli, że cierpi podobnie do 
nich i że to wytrzymuje, i to dawało im nadzieję” 103.

Rok 1995 Prezydent Hunter rozpoczął od poświęcenia Świątyni 
Bountiful w Utah. Przewodniczył sześciu sesjom poświęcenia, po 
czym poczuł się tak zmęczony, że został przewieziony do szpitala. Po 
kilku dniach od jego wyjścia ze szpitala, Kościół wydał oświadczenie 
o raku prostaty u Prezydenta Huntera i przerzutach do kości. Prezy-
dent Hunter przez ostatnie sześć miesięcy życia już nie występował 
publicznie, ale nadal spotykał się ze swoimi doradcami i prowadził 
sprawy Kościoła z miejsca, gdzie mieszkał. „Jestem wdzięczny, że 
mógł poświęcić tę świątynię — powiedział Prezydent Gordon B. 
Hinckley — szczególnie z uwagi na jego wcześniejsze prośby, by 
członkowie Kościoła ‘postrzegali świątynię Pana jako wspaniały 
symbol swojego członkostwa’” 104.

Prezydent Howard zmarł 3 marca 1995 roku w wieku 87 lat. Ostat-
nie słowo, które wypowiedział „bardzo spokojnym, cichym głosem” 
do osób będących przy nim, było proste: „Dziękuję” 105. Chociaż 
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był Prezydentem Kościoła tylko przez dziewięć miesięcy, zostawił 
po sobie niezatarty ślad. „Członkowie Kościoła na całym świecie 
w wyjątkowy sposób przywiązali się do [Prezydenta Huntera], jako 
do swojego proroka, widzącego i objawiciela — powiedział Starszy 
James E. Faust. — Widzieli w nim uosobienie cech samego Zbawi-
ciela. W niezwykły sposób zareagowali na jego prorocze przesłanie, 
aby nasze życie stało się bardziej podobne do życia Chrystusa i aby 
nasze świątynie były istotą oddawanej przez nas Bogu czci” 106.

Na pogrzebie Prezydenta Huntera Prezydent Gordon B. Hinckley 
złożył hołd jego pamięci:

„Majestatyczne drzewo w lesie upadło, pozostawiając puste miej-
sce. Opuścił nas mąż wielkiej siły i spokoju.

Wiele już powiedziano o jego cierpieniu. Myślę, że trwało ono dłu-
żej, było bardziej bolesne i dokuczliwe, niż byliśmy tego świadomi. 
Nauczył się tolerować ból i nie narzekać. To, że żył tak długo, było 
cudem samym w sobie. Jego cierpienie było źródłem pocieszenia i 
ukojenia dla wielu cierpiących. Wiedzieli, że on zna od podszewki 
ciężar ich brzemion. Pochylał się ku nim ze szczególną miłością.

Wiele już powiedziano o jego życzliwości, troskliwości i uprzejmo-
ści względem bliźnich. I wszystko to było prawdą. Dał się ukształto-
wać Panu, którego kochał. Był spokojnym i rozważnym człowiekiem, 
ale umiał też z zapałem wyrażać mocne i mądre opinie […].

Brat Hunter był uprzejmy i łagodny, ale umiał też zdecydowanie 
bronić swojego zdania i przekonywać do niego innych […]. Z wy-
kształcenia był prawnikiem. Wiedział, jak nazwać sedno sprawy. 
Umiał uzasadnić swoje stanowisko w uporządkowany sposób, a 
następnie przedstawić własne wnioski. Gdy mówił, wszyscy słucha-
liśmy. Jego sugestie były zazwyczaj najbardziej trafne, ale jeśli były 
odrzucone, umiał zrezygnować z walki o nie […].

Przez trzydzieści sześć lat, odziany w płaszcz świętego apostol-
stwa, z mocą przywódcy mówił o naukach ewangelii Jezusa Chry-
stusa i niósł pracę Kościoła naprzód. Podróżował po całym świecie 
jako prawdziwy i uzdolniony przedstawiciel w służbie Mistrza […].

Howard W. Hunter — prorok, widzący i objawiciel — posiadał 
stałe i pewne świadectwo o realnym istnieniu Boga, naszego Wiecz-
nego Ojca. Z wielkim przekonaniem świadczył o boskości Pana 
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Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości. Z miłością wyrażał się na 
temat Proroka Józefa Smitha i wszystkich, którzy byli jego następ-
cami w [tej] linii sukcesji do czasu samego Prezydenta Huntera […].

Modlę się, by Bóg błogosławił dzieło Prezydenta Huntera dla 
pożytku nas wszystkich” 107.
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„Jak często myślimy o zbawicielu? ile głębi, wdzięczności i uwielbienia 
jest w naszej refleksji nad Jego życiem? Jak ważny jest dla nas?”.
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Jezus Chrystus — nasza jedyna 
droga ku nadziei i radości

„Jeśli nasze życie i nasza wiara koncentrują się na 
Jezusie Chrystusie i Jego przywróconej ewangelii, 

żadna porażka nie będzie trwała wiecznie”.

Z życia Howarda W. Huntera
Motywem przewodnim nauk Prezydenta Howarda W. Huntera 
jest to, że prawdziwy pokój, uzdrowienie i szczęście przychodzą 
tylko wtedy, gdy człowiek dąży do poznawania i naśladowania Je-
zusa Chrystusa. Prezydent Hunter uczył, że „droga, którą wytyczył 
Chrystus, jest nie tylko właściwą drogą, ale ostatecznie jedyną drogą 
ku nadziei i radości” 1.

Prezydent Hunter z odwagą świadczył także o boskiej misji Zba-
wiciela. „Ustanowiony jako Apostoł i szczególny świadek Chrystusa 
składam uroczyste świadectwo, że Jezus Chrystus jest faktycznie 
Synem Boga — głosił. — Jest On Mesjaszem, którego wyczekiwane 
przyjście przepowiadali prorocy Starego Testamentu. Jest Nadzieją 
Izraela, o którego nadejście modliły się dzieci Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, przez wieki wypełniając zalecone rytuały religijne […].

Moje świadectwo składam dzięki mocy Ducha Świętego. Wiem, że 
Chrystus istnieje, jakbym Go widział na własne oczy i słyszał na własne 
uszy. Wiem także, że Duch Święty potwierdzi prawdziwość mojego 
świadectwa w sercach wszystkich osób, które słuchają z wiarą” 2.

Prezydent Hunter odwiedził Ziemię Świętą ponad 25 razy. Miej-
sca, w których Swą posługę sprawował Jezus, bardzo go pociągały. 
Starszy James E. Faust z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział, 
że „Jerozolima była dla niego jak magnes […]. Jego pragnienie, by 
być tam, gdzie żył i nauczał Zbawiciel, było nieugaszone. Kochał 
wszystkie tamte miejsca i dźwięki. Szczególnie umiłował Galileę. Ale 
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jedno miejsce było mu najdroższe. Zawsze mówił: ‘Chodźmy jeszcze 
raz do Grobu w Ogrodzie, jak dawniej’. Gdy już tam był, siadał i 
oddawał się medytacji, jak gdyby przenikał zasłonę oddzielającą 
go od Zbawiciela” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Musimy poznać Chrystusa lepiej, niż Go znamy, 
i pamiętać o Nim częściej, niż to robimy. 

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich śpiewają z czcią: 

Myślę o Tobie, Jezu mój —
Radość wypełnia mnie;
O ile słodszy widok Twój,
Gdy z Tobą spocznę wnet [...]. 

 Jak często myślimy o Zbawicielu? Ile głębi, wdzięczności i uwiel-
bienia jest w naszej refleksji nad Jego życiem? Jak ważny jest dla nas?

Na przykład, ile czasu ze zwykłego dnia, roboczego tygodnia czy 
umykającego szybko miesiąca poświęcamy na owo: „myślę o Tobie, 
Jezu mój”? Być może, w przypadku niektórych z nas, zbyt mało.

Życie z pewnością byłoby spokojniejsze, małżeństwa i rodziny 
silniejsze, sąsiednie rejony i narody bezpieczniejsze, uprzejmiejsze 
i otwarte na konstruktywny dialog, gdyby więcej ewangelii Jezusa 
Chrystusa mogło „wypełniać nas radością”.

Jeśli nie poświęcamy więcej uwagi odczuciom naszych serc, nie 
wiem, skąd się bierze nasza nadzieja na tę większą radość, tę słodszą 
nagrodę: że pewnego dnia zobaczymy Jego kochającą twarz, „gdy 
[z Nim spoczniemy] wnet”.

Każdego dnia naszego życia i o każdej porze roku […] Jezus 
zadaje wszystkim nam pytanie, które zadał po Swoim triumfalnym 
wjeździe do Jerozolimy wiele lat temu: „Co sądzicie o Chrystusie? 
Czyim jest synem?” (Ew. Mateusza 22:42).

Oświadczamy, że On jest Synem Boga. Realność tego faktu po-
winna częściej głęboko przenikać nasze dusze 4.
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Musimy poznać Chrystusa lepiej, niż Go znamy, musimy pamiętać 
o Nim częściej, niż to robimy, musimy służyć Mu odważniej niż do-
tychczas. Wówczas będziemy pić wodę wytryskującą ku żywotowi 
wiecznemu i będziemy spożywać chleb żywota 5.

2
Jezus Chrystus jest naszym jedynym prawdziwym 

źródłem nadziei i trwałej radości.

Ci, którzy w sercu korni są,
Ronią radości łzy.
Dla tych, co Ciebie szukać chcą,
Jak dobry jesteś Ty!

Jakże to piękna zwrotka hymnu i jakaż to cenna nowina nadziei, 
zakotwiczona w ewangelii Chrystusa! Czy jest wśród nas ktoś, kto 
w każdym dniu życia nie potrzebuje nadziei i nie szuka większej 
radości? Te uniwersalne potrzeby i pragnienia ludzkiej duszy to 
treść obietnic Chrystusa, złożonych Jego naśladowcom. Nadzieja 
jest dla wszystkich, „którzy w sercu korni są”, a radość przychodzi 
do „wszystkich pokornych”.

„Jako naśladowcy chrystusa bądźmy bardziej oddani i zdyscyplinowani. 
Myślmy o nim z czułością i wypowiadajmy Jego imię z miłością”.
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Skrucha jest kosztowna — jej cena to nasza pycha, obojętność, 
a przede wszystkim nasze grzechy. To właśnie cena prawdziwej 
nadziei, jak przekonał się ojciec króla Lamoniego dwadzieścia wie-
ków temu. „O Boże — wołał — uczyń mi to wiadomym, a ja wy-
zbędę się wszystkich moich grzechów, by Ciebie poznać, abym 
mógł zmartwychwstać i być zbawiony w dzień ostateczny” (Alma 
22:18). Kiedy zechcemy wyzbyć się wszystkich naszych grzechów, 
by poznać Go i podążać za Nim, my także będziemy napełnieni 
radością życia wiecznego.

A co z pokornymi? Na świecie zbyt pochłoniętym wygrywaniem 
przez zastraszanie i wyścig o władzę, po książki o większej poko-
rze nie ustawia się zbyt długa kolejka. Jednak pokorni odziedziczą 
ziemię — co za niezwykłe przejęcie — i to bez zastraszania! Prędzej 
czy później — a modlimy się, by nastąpiło to prędzej niż później 
— każdy przyzna, że droga, którą wytyczył Chrystus, jest nie tylko 
właściwą drogą, ale ostatecznie jedyną drogą ku nadziei i radości. 
Każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że łagodność jest lep-
sza od brutalności, uprzejmość jest lepsza od przymusu, a łagodny 
głos uśmierza gniew. Ostatecznie — najszybciej jak to możliwe — 
musimy stać się bardziej podobni Jemu […].

Naszym jedynym szczęściem Tyś,
Naszą nagrodą bądź.
Chwałę oddamy dzisiaj Ci,
Chciej nas do siebie wziąć.

O to się modlę i tego życzę całemu światu. […] Świadczę, że Jezus 
jest jedynym prawdziwym źródłem trwałej radości, że jedynie w Nim 
jest nasz trwały pokój. Chciałbym, abyśmy „chwałę [oddali] dzisiaj 
[Mu]” — tę chwałę, której pragnie każdy z nas i jedyną nagrodę, którą 
ludzie i narody mogą się cieszyć wiecznie. On jest naszą nagrodą w 
doczesnym życiu i w wieczności. Każda inna nagroda jest w rzeczy-
wistości bezowocna. Wszystkie inne wspaniałości z czasem zbledną 
i znikną wraz z rzeczami tego świata. W końcu […] przekonamy się, 
że nie ma prawdziwej radości oprócz tej, która jest w Chrystusie

[…]. Jako naśladowcy Chrystusa bądźmy bardziej oddani i zdyscy-
plinowani. Myślmy o Nim z czułością i wypowiadajmy Jego imię z 
miłością. Uklęknijmy przed Nim, łagodni i miłosierni. Błogosławmy 
innych ludzi i służmy im, aby czynili podobnie 6.
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3
Największą potrzebą świata jest aktywna i 
szczera wiara w Zbawiciela i Jego nauki.

Niektórzy głoszą, że wiara w Biblię jest staroświecka. Czy to jest 
staroświeckie wierzyć w Boga, w Jezusa Chrystusa, Syna Żywego 
Boga? Czy to jest staroświeckie wierzyć w Jego zadość czyniącą 
ofiarę i zmartwychwstanie? Jeśli tak, to oświadczam, że jestem sta-
roświecki i że Kościół też taki jest. Mówiąc w wielkim uproszcze-
niu, Mistrz uczył zasad życia wiecznego i udzielał lekcji, które dają 
szczęście ludziom gotowym uwierzyć. Raczej nierozsądnie byłoby 
myśleć, że te nauki Mistrza trzeba unowocześniać. Jego przesłanie 
stanowią zasady, które są wieczne 7.

Współcześnie, podobnie jak w przeszłości, największą potrzebą 
świata jest aktywna i szczera wiara w podstawowe nauki Jezusa z 
Nazaretu, żyjącego Syna żywego Boga. Ponieważ wiele osób odrzuca 
te nauki, szczerzy wyznawcy ewangelii Jezusa Chrystusa powinni 
tym bardziej głosić jej prawdziwość i swoim przykładem ukazywać 
moc oraz spokój płynące z prawego, łagodnego życia […].

Jak mamy postępować, kiedy ktoś nas obrazi, źle zrozumie, potrak-
tuje niesprawiedliwie, nieuprzejmie albo zgrzeszy przeciwko nam? 
Co mamy uczynić, jeśli zrani nas ktoś, kogo kochamy lub zostaniemy 
pominięci podczas awansowania albo fałszywie oskarżeni czy też 
gdy nasze motywy postępowania zostaną niewłaściwie ocenione?

Czy rewanżujemy się atakiem? Czy wytaczamy cięższą broń? Czy 
powracamy do zasady ‘oko za oko, ząb za ząb’, czy […] jednak 
zdajemy sobie sprawę z tego, że takie postępowanie pozostawi nas 
ślepymi i bezzębnymi? […].

W majestacie Swojego życia i przykładzie Swoich nauk Chrystus 
dał nam wiele rad z dołączonymi do nich niezmiennymi obietnicami. 
Uczył z dostojeństwem i mocą, które dawały nadzieję ludziom wy-
kształconym i ignorantom, bogatym i biednym, zdrowym i chorym8.

Dążcie do tego, by budować osobiste świadectwo o Jezusie 
Chrystusie i Jego zadośćuczynieniu. Studiowanie życia Chrystusa i 
świadectwo o Jego prawdziwości to coś, o co każdy z nas powinien 
się starać. Gdy pojmiemy Jego misję i zadośćuczynienie, którego 
dokonał, bardziej niż dotychczas zapragniemy upodobnić nasze 
życie do Jego życia 9.
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4
Gdy będziemy praktykować wiarę w Zbawiciela, 

On uspokoi wzburzone wody naszego życia.

Zbawiciel może uciszyć nagłe burze w naszym życiu. Niewiele 
z nich […] może być gwałtownych, strasznych i potencjalnie nisz-
czycielskich. Jako pojedyncze osoby, rodziny, społeczności, narody, 
nawet jako Kościół, możemy doświadczyć gwałtownych sztormów, 
które sprowokują nas do zapytania w ten czy inny sposób: „Na-
uczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” [Ew. Marka 4:38]. 
I w ten czy inny sposób zawsze słyszymy ciszę po burzy, a w niej: 
„Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” 
[Ew. Marka 4:40].

Nikt z nas nie lubi myśleć, że nie ma wiary, ale myślę, że łagodne 
napomnienie z ust Pana jest tu ze wszech miar stosowne. Ten wielki 
Jehowa, o którym mówimy, że w Niego wierzymy i którego imię 
bierzemy na siebie, rzekł: „Niech powstanie sklepienie pośród wód 
i niech oddzieli wody od wód!” (I Ks. Mojżeszowa 1:6). Jest On 

zbawiciel może uciszyć burze w naszym życiu.
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także tą Istotą, która rzekła: „Niech się zbiorą wody spod nieba na 
jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd” (I Ks. Mojżeszowa 1:9). 
Co więcej, to właśnie On rozdzielił Morze Czerwone, umożliwiając 
Izraelitom przejście po jego dnie suchą stopą (zob. II Ks. Mojżeszowa 
14:21–22). Z pewnością nie powinien nas dziwić fakt, że On mógł 
rozkazywać żywiołom szalejącym nad Morzem Galilejskim, a nasza 
wiara powinna nam przypominać, że On może uciszyć wzburzone 
wody naszego życia […].

Wszyscy doświadczymy przeciwności. Myślę, że możemy być tego 
raczej pewni. Niektóre przeciwności wdzierają się brutalnie i mogą 
być szkodliwe i niszczycielskie. Niektóre mogą nawet nadwyrężyć 
naszą wiarę w kochającego Boga, który ma moc, by nieść ulgę.

Sądzę, że słysząc te obawy, Ojciec nas wszystkich powiedziałby: 
„Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?”. 
I wiara musi nam oczywiście towarzyszyć przez całą podróż, przez 
wszystkie doświadczenia, przez całe nasze życie, nie tylko czasami, 
w burzliwych momentach […].

Jezus powiedział: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, 
Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33)10.

5
Kiedy nasze życie koncentruje się wokół Zbawiciela, nie 
musimy się bać. Nasze troski przemienią się w radość.

Rozumiem wystarczająco dobrze, jak intensywne i napięte jest 
wasze życie i wiem, że czasami jesteście sfrustrowani. Od czasu do 
czasu możecie się nawet trochę martwić. Znam to od podszewki […].

Moje przesłanie dla was dzisiaj brzmi: „Nie bój się, trzódko!”. 
Chcę was zachęcić do radości ze wspaniałych błogosławieństw 
życia. Chcę was zachęcić, byście poczuli wielką ekscytację pełnym 
ewangelii życiem i miłością naszego Ojca w Niebie. Życie jest cu-
downe nawet w trudnych czasach. Przez całą ścieżkę życia czekają 
nas momenty szczęścia, radości i pokoju, a na jej końcu spotkają 
nas ich nieprzebrane pokłady.

Oczywiście, istnieje wiele powodów do zmartwień — niektóre 
z nich są bardzo poważne — dlatego mówimy o ewangelicznych 
pojęciach wiary, nadziei i miłości. Jako święci w dniach ostatnich 
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mamy „obfitować”. Staramy się uwydatniać nasze błogosławieństwa 
i możliwości, jednocześnie minimalizując nasze rozczarowania i tro-
ski. „Szukajcie pilnie, módlcie się zawsze i wierzcie — podają pisma 
święte — a wszystko będzie działać razem dla waszego dobra” (NiP 
90:24). Chcę przypomnieć wam o tej obietnicy […].

Proszę, pamiętajcie o tej jednej rzeczy. Jeśli nasze życie i nasza 
wiara koncentrują się na Jezusie Chrystusie i Jego przywróconej 
ewangelii, żadna porażka nie będzie trwała wiecznie. Z drugiej 
strony, jeśli nasze życie nie koncentruje się na Zbawicielu i Jego 
naukach, żaden sukces nie będzie trwał wiecznie […].

Wszyscy od czasu do czasu mamy problemy zdrowotne — niektó-
rzy się z nimi nie rozstają. Schorzenia i choroby są częścią bagażu 
życia doczesnego. Miejcie wiarę i bądźcie optymistami. Moc kapłań-
stwa naprawdę istnieje. Życie niesie z sobą wiele dobra, nawet jeśli 
nasze ciała dodają nam bólu. Radością napełnia świadomość, że w 
dniu Zmartwychwstania nie będzie urazów ni chorób.

Niektóre nasze zmartwienia mogą przybrać formę pokus. Inne 
mogą oznaczać trudne decyzje dotyczące wykształcenia, zawodu, 
pieniędzy lub małżeństwa. Bez względu na to, jakie jest wasze 
brzemię, potrzebną siłę znajdziecie w Chrystusie. Jezus Chrystus 
jest Alfą i Omegą, dosłownie początkiem i końcem. Jest z nami od 
startu do mety, a Jego rola oznacza więcej niż rola obserwatora 
naszego życia […].

Jeśli nasze jarzmo jest niczym innym jak grzechem, przesłanie 
pozostaje niezmienne. Chrystus zna cały ciężar naszych grzechów, 
bo niósł go przed nami. Jeśli naszym brzemieniem nie jest grzech 
czy pokusa, ale schorzenie, ubóstwo czy odrzucenie, przesłanie 
pozostaje niezmienne. On to zna […].

Cierpiał za więcej niż nasze grzechy. On, którego Izajasz nazywa 
„mężem boleści” (Ks. Izajasza 53:3; Mosjasz 14:3), doskonale zna 
każdy problem, z którym się borykamy, bo zdecydował się ponieść 
pełen ciężar wszystkich naszych niepokojów i bólu […].

Bracia i siostry, stajecie i staniecie w obliczu różnorodnych zmar-
twień i wyzwań. Mimo to przyjmujcie życie z radością i pełnią wiary. 
Regularnie studiujcie pisma święte. Żarliwie się módlcie. Bądźcie 
posłuszni głosowi Ducha i głosom proroków. Czyńcie wszystko, co 
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tylko możecie, by pomagać ludziom. Takie postępowanie przyniesie 
wam wielkie szczęście. Pewnego wspaniałego dnia wszystkie wasze 
troski obrócą się w radość.

Józef Smith, będąc w więzieniu Liberty, napisał do utrudzonych 
świętych te słowa:

Przeto czyńmy radośnie wszystko, co leży w naszej mocy; a potem 
możemy stać spokojnie, z największą pewnością, aby ujrzeć zbawienie 
Boga, i aby objawione było Jego ramię [NiP 123:17; kursywa dodana].

[Słowa Pana do Proroka Józefa Smitha:]

Nie lękaj się, trzódko; czyń dobro; niech Ziemia i piekło jednoczy 
się przeciw wam, bo jeżeli budujecie na mojej opoce, nie przemogą 
was […].

Radź mi się w każdej myśli; nie wątp, nie lękaj się.

Patrz na rany, które przebiły mój bok i ślady gwoździ w rękach 
i stopach; bądź wierny, przestrzegaj moich przykazań, a odziedzi-
czysz królestwo niebieskie [NiP 6:34–37] 11.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Zastanów się, jak byś odpowiedział na pytanie Prezydenta Hun-

tera, zawarte w części 1. Co możemy zrobić, by Jezus Chrystus 
zajmował centralne miejsce w naszym życiu? Co możemy zrobić, 
by zajmował On centralne miejsce w naszych domach? W jaki 
sposób możemy poznać Chrystusa lepiej, niż Go znamy?

• Jakie „koszty” musimy ponieść, by zyskać nadzieję, radość i spo-
kój, które oferuje Chrystus? (Zob. część 2.). Kiedy odczuwałeś 
nadzieję, spokój i radość, które pochodzą od Zbawiciela?

• Jak myślisz, dlaczego „największą potrzebą świata jest aktywna 
i szczera wiara w podstawowe nauki Jezusa z Nazaretu”? (Zob. 
część 3.). W jaki sposób możesz okazać wiarę w nauki Chrystusa, 
kiedy ktoś cię „obrazi, źle zrozumie, potraktuje [cię] niesprawied-
liwie, nieuprzejmie albo zgrzeszy przeciwko [tobie]”?

• Czego możemy nauczyć się z nauk Prezydenta Huntera o stra-
chu i wierze? (Zob. część 4.). W jaki sposób wiara pomaga nam 
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przezwyciężyć strach? Zastanów się nad sytuacjami, w których 
Zbawiciel uciszył burze w twoim życiu, bo ty wykazałeś się wiarą 
w Niego.

• W jaki sposób rada Prezydenta Huntera zawarta w części 5. po-
maga nam „przyjmować życie z radością”, nawet jeśli doświad-
czamy smutków, rozczarowań i chorób? W jaki sposób uczymy 
się patrzeć na nasze życie z wiecznej perspektywy? W jaki sposób 
twoje życie jest bardziej obfite dzięki Zbawicielowi?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 11:28–30; Ew. Jana 14:6; 2 Nefi 31:19–21; Alma 

5:14–16; 7:10–14; 23:6; Helaman 3:35; 5:9–12; NiP 50:40–46; 93:1

Wskazówka do studiowania
„Kiedy studiujesz, zwracaj szczególną uwagę na pomysły, które po-

jawiają się w twym umyśle, i uczucia, które budzą się w twym sercu” 
(Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 18). Możesz zapisać swoje 
przemyślenia, nawet jeśli wydaje ci się, że nie są związane z czyta-
nymi słowami. Mogą one być właśnie tym, co Pan chce ci wyjawić.

Przypisy
 1. „Jesus, the Very Thought of Thee”, En-

sign, maj 1993, str. 65.
 2. „An Apostle’s Witness of Christ”, En-

sign, styczeń 1984, str. 70.
 3. James E. Faust, „Howard W. Hunter: 

Man of God”, Ensign, kwiecień 1995, 
str. 27.

 4. „Jesus, the Very Thought of Thee”, str. 
63–64.

 5. „What Manner of Men Ought Ye to Be?” 
Ensign, maj 1994, str. 64; zob. także 
„He Invites Us to Follow Him”, Ensign, 
wrzesień 1994, str. 5.

 6. „Jesus, the Very Thought of Thee”, str. 
64–65.

 7. W: Eleanor Knowles, Howard W. 
Hunter (1994), str. 318.

 8. „The Beacon in the Harbor of Peace”, 
Ensign, listopad 1992, str. 18.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 30.

 10. „Master, the Tempest Is Raging”, En-
sign, listopad 1984, str. 33–35.

 11. „Fear Not, Little Flock” (przemówienie 
wygłoszone na Uniwersytecie Bri-
ghama Younga, 14 marca 1989 roku), 
str. 1–2, 4–5; strona internetowa: 
speeches. byu. edu.
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„Mój pokój daję wam”

„Człowiek zazna pokoju tylko wtedy, gdy 
bezwarunkowo podda się Temu, który jest Księciem 

Pokoju, który ma moc obdarować nas pokojem”.

Z życia Howarda W. Huntera
Jeden z towarzyszy Prezydenta Howarda W. Huntera z Kworum 
Dwunastu Apostołów opisał go jako człowieka „niezwykłej cier-
pliwości, która bierze się z wielkiego wewnętrznego spokoju” 1. 
Prezydent Hunter często mówił o wewnętrznym spokoju i uczył, że 
człowiek może zaznać go jedynie, zwracając się do Boga — ufając 
Bogu, mając wiarę i starając się wypełniać Jego wolę. Ten pokój był 
jego siłą w wielu trudnych chwilach.

Pod koniec 1975 roku lekarz zalecił żonie Prezydenta Huntera, 
Claire, operację mózgu. Prezydent Hunter zadręczał się rozważa-
niami, czy operacja ta będzie najlepszym rozwiązaniem dla Claire. 
Mogła nadwerężyć jej wątłe ciało i nie poprawić stanu zdrowia. Udał 
się do świątyni, konsultował się z rodziną i wkrótce poczuł, że będzie 
to najlepszy sposób, by przynieść Claire trochę ulgi. Relacjonując 
swoje uczucia z dnia operacji, pisał:

„Byłem przy niej aż do drzwi sali operacyjnej, pocałowałem ją, 
a lekarze zabrali ją dalej. Czas płynął, a ja czekałem i rozmyślałem 
[…]. Nagle ten wielki niepokój przemienił się w uczucie spokoju. 
Wiedziałem, że to była słuszna decyzja i że moje modlitwy zostały 
wysłuchane” 2.

W 1989 roku Prezydent Hunter przeżył inne doświadczenie i 
mimo przeciwności pokój go nie opuścił. Przebywał w Jerozolimie, 
gdzie miał poświęcić Centrum Studiów Bliskowschodnich Uniwer-
sytetu Brighama Younga. Pewne grupy protestowały przeciwko 
obecności Kościoła w Jerozolimie. Niektóre z nich groziły stosowa-
niem przemocy. Jednym z mówców podczas ceremonii poświęcenia 
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Musimy „zwrócić swe oczy ku Jezusowi” i nigdy nie odwracać 
wzroku „od tego, w którego mamy wierzyć”.
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był Starszy Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów. Tak 
relacjonował on ten incydent:

„W czasie mojego wystąpienia z tyłu sali dało się zauważyć jakieś 
poruszenie. Do sali wkroczyli mężczyźni w wojskowych mundurach 
i przekazali Prezydentowi Hunterowi karteczkę z informacją. Odwró-
ciłem się do niego i zapytałem, co mam robić. Powiedział: ‘Istnieje 
zagrożenie podłożenia bomby. Boisz się?’. Odpowiedziałem: ‘Nie’. 
On na to: ‘Ani ja. Dokończ przemówienie’” 3. Ceremonia poświęcenia 
przebiegła bez zakłóceń. Nie było żadnej bomby.

W podobnych sytuacjach Prezydent Hunter ufał obietnicy pokoju, 
danej przez Zbawiciela, którą często cytował: „Pokój zostawiam 
wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ew. Jana 14:27).

Nauki Howarda W. Huntera
1

Jezus Chrystus jest źródłem prawdziwego spokoju.

Przepowiadając narodziny Chrystusa — ponad 700 lat przed 
tym wydarzeniem — prorok Izajasz użył określeń świadczących o 
wielkiej czci dla Zbawiciela […]. Jeden z nich, szczególnie ważny 
dla współczesnego świata, brzmi: „Książę Pokoju” (Ks. Izajasza 9:5). 
„Potężna będzie władza i pokój bez końca”, głosi Izajasz (werset 6.). 
Co za fascynująca nadzieja dla zmęczonego wojnami, obciążonego 
grzechami świata! 4

Czas pokoju, za którym tęskni świat, to czas zakończonych waśni. 
Jednak ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że pokój to stan moż-
liwy do osiągnięcia przez człowieka tylko na zasadach i warunkach 
ustalonych przez Boga — w żaden inny sposób.

Słowa pewnej pieśni z Księgi Izajasza głoszą: „Temu, którego 
umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” 
(Ks. Izajasza 26:3). Ten doskonały pokój wspomniany przez Izajasza 
jest udziałem człowieka tylko dzięki wierze w Boga. Jest to niezro-
zumiałe dla niewierzącego świata.

W czasie ostatniej wieczerzy z Dwunastoma Apostołami Jezus umył 
ich nogi, przełamał dla nich chleb i podał im kielich, a gdy Judasz ich 
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opuścił, Mistrz do nich przemówił. Powiedział między innymi o Swojej 
zbliżającej się śmierci i o spuściźnie, którą zostawia każdemu z nich. 
Nie zgromadził dóbr materialnych, posiadłości ani bogactwa. Zapisy 
te podają, że nie posiadał żadnego dobytku poza własnym odzieniem, 
które następnego dnia, po ukrzyżowaniu, miało być dzielone przez 
żołnierzy rzucających o nie losy. Jego dar dla uczniów zawierał się 
w tych prostych, choć doniosłych słowach: „Pokój zostawiam wam, 
mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ew. Jana 14:27).

Użył żydowskiej formy pozdrowienia i błogosławieństwa: „Mój 
pokój daję wam”. To pozdrowienie i dar nie miały jednak brzmieć 
zwyczajnie, ponieważ powiedział On: „nie jak świat daje, Ja wam 
daję”. Nie było w tym pobożnych życzeń ani kurtuazyjnej uprzej-
mości, którą ludzie wymieniają między sobą. To był dar dany przez 
jego twórcę — przez Księcia Pokoju. Obdarował ich i powiedział: 
„Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”. Za kilka 
godzin mieli być poddani próbom, ale obdarowani Jego pokojem 
mogli pokonać strach i zachować wiarę.

Jego ostatnie słowa przed ofiarowaniem modlitwy pod koniec 
tego pamiętnego wieczoru brzmiały: „Na świecie ucisk mieć będzie-
cie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33)5.

2
Stosując w życiu zasady ewangelii, dbamy o pokój.

We wszechświecie istnieje tylko jeden Przewodnik, tylko jedno nie-
zawodne źródło nadziei, tylko jedna niezawodna latarnia dla świata. 
Tym światłem jest Jezus Chrystus, światło i życie świata, światło, które 
jeden z proroków Księgi Mormona opisał jako „[światło], które jest 
nieskończone, które nigdy nie przygaśnie” (Mosjasz 16:9).

Bez względu na to, czy szukamy bezpiecznej i spokojnej przystani 
jako kobiety czy jako mężczyźni, jako rodziny, społeczności lokalne 
czy jako narody, Chrystus jest jedyną latarnią, na której naprawdę 
możemy polegać. To On powiedział o Swojej misji: „Ja jestem droga 
i prawda, i żywot” (Ew. Jana 14:6) […].

Zastanówcie się na przykład nad poniższą wskazówką, której 
Chrystus udzielił Swoim uczniom. Powiedział: „Miłujcie nieprzyjaciół 
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waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Ew. Mate-
usza 5:44).

Zastanówcie się, jak wpłynęłoby samo to upomnienie na wasze i 
moje sąsiedztwo, na społeczności lokalne, w których mieszkacie wy i 
wasze dzieci, na narody, które tworzą naszą wielką globalną rodzinę. 
Zdaję sobie sprawę, że doktryna ta stanowi poważne wyzwanie, 
ale jest ono z pewnością przyjemniejsze niż straszliwe wyzwania 
związane z wojną, ubóstwem i bólem wciąż nękającymi świat 6.

Kiedy staramy się pomagać ludziom, którzy nas obrazili, gdy mod-
limy się za ludzi, którzy nas niesprawiedliwie wykorzystali, nasze 
życie może być piękne. Gdy jesteśmy zjednoczeni z Duchem i z 
innymi ludźmi, gdy służymy Panu i przestrzegamy Jego przykazań, 
możemy cieszyć się pokojem7.

Świat, w którym żyjemy, bez względu na to, czy jesteśmy blisko 
czy daleko od domu, potrzebuje ewangelii Jezusa Chrystusa. Tylko 
dzięki niej świat może zaznać pokoju […]. Potrzebujemy spokojniej-
szego świata, świata, który tworzy się w naszych pełnych spokoju 
rodzinach, wspólnotach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. 
By zabezpieczyć i pielęgnować ten pokój, „musimy kochać ludzi, 
nawet naszych wrogów, tak jak przyjaciół” [Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith (2007), str. 393]. […] Musimy wyciągać ku 
innym przyjazną dłoń. Powinniśmy być bardziej uprzejmi, bardziej 
łagodni, bardziej skorzy do wybaczania, a mniej skłonni do gniewu 8.

Sposób działania Boga polega na perswazji, na okazywaniu cier-
pliwości i wytrwałości, nie na przymuszaniu i surowej konfrontacji. 
On działa poprzez łagodne zachęty i urocze wabienie 9.

Obietnica pokoju nie dotyczy osób, które odrzucają Boga, które 
nie przestrzegają Jego przykazań, które depczą Jego prawa. Prorok 
Izajasz mówił o moralnej degradacji i deprawacji wśród przywód-
ców. Kontynuując swe napomnienia, głosił: „Lecz bezbożni są jak 
wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody 
wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy — 
mówi mój Bóg” (Ks. Izajasza 57:20–21) […].

Obojętność względem Zbawiciela lub uchybienia w przestrze-
ganiu przykazań Boga prowadzą do braku pewności siebie, we-
wnętrznego chaosu i konfliktów — są one zaprzeczeniem pokoju. 
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Człowiek zazna pokoju tylko wtedy, gdy bezwarunkowo podda się 
Temu, który jest Księciem Pokoju, który ma moc obdarować nas 
pokojem10.

Niepokoje świata, o których często donoszą alarmujące nagłówki 
gazet, powinny nam przypominać, że musimy zabiegać o pokój życia 
zgodnego z zasadami ewangelii Chrystusa. Głosy protestu różnych 
mniejszości nie zburzą spokoju naszych dusz, jeśli będziemy kochać 
bliźnich i wierzyć w zadość czyniącą ofiarę Zbawiciela oraz mieć 
cichą pewność życia wiecznego, którą On daje. Gdzie znajdziemy 
taką wiarę w niespokojnym świecie? Pan powiedział: „Proście, a 
będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a 
kto kołacze, temu otworzą” (Ew. Łukasza 11:9–10)11.

Wygląda na to, że jeśli mamy znaleźć pokój w tym świecie i 
życie wieczne w świecie przyszłym, musimy wszyscy przyjąć dwie 
wieczne prawdy: Po pierwsze, Jezus jest Chrystusem, wiecznym 
Synem naszego Niebieskiego Ojca, który przyszedł na ziemię spe-
cjalnie po to, by wykupić ludzkość z grzechu i grobu. On żyje, by 
przyprowadzić nas z powrotem do obecności Ojca. Po drugie, Józef 
Smith był Jego prorokiem, który nastał w tych dniach ostatnich, by 
przywrócić prawdę, którą ludzkość straciła w wyniku odstępstwa. 
Gdyby wszyscy ludzie przyjęli te dwie fundamentalne prawdy i żyli 
według nich, na świecie zapanowałby pokój 12.

Jeśli wy sami oprzecie się […] pokusom i postanowicie zapłacić 
codzienną cenę życia według Prawa Zbiorów — poprzez czyste, 
moralne myśli i uczynki, poprzez prawe i uczciwe postępowanie, 
uczciwość i sumienność w studiowaniu, poprzez post, modlitwę i 
oddawanie czci Bogu — wówczas zbierzecie żniwo wolności, we-
wnętrznego pokoju i dostatku 13.

Życie wypełnione bezinteresowną służbą też będzie wypełnione 
pokojem, który przewyższa nasze zrozumienie […]. Pokój ten moż-
liwy jest tylko wtedy, gdy żyjemy według zasad ewangelii, a one 
stanowią plan Księcia Pokoju 14.

Tak wiele w naszym świecie jest nastawione na dewastację […] 
osobistego spokoju poprzez grzech i pokusę o tysiącu twarzach. 
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Modlimy się, by święci żyli w harmonii z doskonałym przykładem, 
który dał nam Jezus z Nazaretu.

Modlimy się o udaremnienie wysiłków Szatana, modlimy się, by 
życie ludzi było bezkonfliktowe i spokojne, a członkowie rodzin 
mogli być blisko siebie i troszczyć się o siebie nawzajem, by okręgi 
i paliki, gminy i dystrykty mogły tworzyć wspaniałe ciało Chrystu-
sowe, wychodząc naprzeciw każdej potrzebie, łagodząc każdy ból, 

„Życie wypełnione bezinteresowną służbą […] będzie wypełnione 
pokojem, który przewyższa nasze zrozumienie”.
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lecząc każdą ranę, aż cały świat — jak błagał o to Nefi — będzie 
„dążyć naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła 
nadzieję i miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi […].

Moi ukochani bracia — mówił dalej Nefi — to jest jedyna droga 
i nie ma innej drogi” (2 Nefi 31:20–21)15.

3
Zbawiciel pomoże nam odnaleźć spokój 

mimo otaczającego nas chaosu.

Jezusowi nie oszczędzono smutku, bólu, udręki i ciosów. Nie 
sposób wyrazić miary brzemienia, które niósł i brak nam mądrości, 
by zrozumieć dany przez proroka Izajasza opis Zbawiciela jako 
„męża boleści” (Ks. Izajasza 53:3). Przez większość Swego doczes-
nego życia żeglował po niespokojnych wodach, a na koniec Jego 
statek roztrzaskał się o skaliste zbocza Kalwarii. Wiemy, że nie po-
winniśmy patrzeć na życie przez pryzmat doczesności. Wiemy, że 
w duchowym sensie na krzyżu wydarzyło się coś zupełnie innego.

Bez względu na to, jak ciężko był doświadczany, na ustach i w 
sercu Zbawiciela był pokój. Oby tak było i z nami — w naszych 
sercach, naszych domach, naszych narodach, a nawet gdy od czasu 
do czasu atakowany jest Kościół. Nie powinniśmy spodziewać się, 
że przejdziemy przez życie — indywidualnie czy grupowo — bez 
żadnych przeciwności 16.

Ktoś może żyć w pięknym i spokojnym otoczeniu, a jednocześnie 
zmagać się z ciągłym poczuciem chaosu z powodu wewnętrznych 
tarć i dysonansów. Z drugiej strony ktoś inny może żyć w samym cen-
trum całkowitych zniszczeń wojennych i rozlewu krwi i odczuwać 
błogość niewypowiedzianego spokoju. Jeśli polegamy na człowieku 
i na ścieżkach tego świata, znajdziemy chaos i zamieszanie. Jeśli tylko 
zwrócimy się do Boga, niespokojna dusza odnajdzie spokój. Jasno 
mówią o tym słowa Zbawiciela: „Na świecie ucisk mieć będziecie” 
(Ew. Jana 16:33); a w ramach Swojej spuścizny darowanej Dwunastu 
Apostołom i całej ludzkości, powiedział: „Pokój zostawiam wam, mój 
pokój daję wam; nie jak świat daje […]” (Ew. Jana 14:27).

Możemy odnaleźć ten pokój w dzisiejszym pełnym konfliktów 
świecie, jeśli tylko zaakceptujemy Jego wielki dar i związane z nim 
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zaproszenie: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem 
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” 
(Ew. Mateusza 11:28–29).

Pokój ten uchroni nas przed chaosem świata. Świadomość, że 
Bóg żyje, że my jesteśmy Jego dziećmi i że On nas kocha, koi za-
frasowane serce. Sposób na znalezienie pokoju leży w wierze w 
Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ta wiara przyniesie nam pokój 
dzisiaj i w wieczności 17.

W świecie pomieszania i pośpiesznego, doczesnego postępu 
musimy zwrócić się ku prostocie, która jest w Chrystusie. […] Mu-
simy studiować proste podstawy prawd nauczanych przez Mistrza 
i eliminować to, co budzi nasze kontrowersje. Nasza wiara w Boga 
musi być prawdziwa i nie opierać się na spekulacjach. Przywrócona 
ewangelia Jezusa Chrystusa może mieć dynamiczny, głęboko poru-
szający wpływ, a prawdziwa jej akceptacja przyniesie nam ważne 
religijne doświadczenia. Wielką siłą religii mormońskiej jest prze-
łożenie wiary na codzienne myślenie i postępowanie. Dzięki temu 
w miejscu zgiełku i chaosu zagoszczą pokój i błogość 18.

4
Gdy skupiamy się na osobie Jezusa, 

odbieramy moc temu, co niszczy pokój.

Pozwólcie, że przypomnę pewną wspaniałą historię o triumfie 
Chrystusa nad próbami, przez które przechodzimy i nad tym, co 
zasiewa strach w naszych sercach. Gdy uczniowie Chrystusa przepra-
wiali się łodzią przez Morze Galilejskie, jak czynili to wielokrotnie, 
zapadła ciemna noc, a pogoda była groźna i burzowa. Fale stały 
się wysokie, wiał silny wiatr, a owych śmiertelnych, słabych ludzi 
ogarnął strach. Niestety, nie było z nimi Tego, który mógłby ich 
uspokoić i ocalić — Jezus pozostał sam na brzegu.

Jak zwykle czuwał nad nimi. Kochał ich i troszczył się o nich. 
W chwili największego niepokoju ujrzeli w ciemnościach postać w 
trzepoczącej szacie, idącą ku nim po wierzchołkach fal. Krzyknęli 
z przerażenia na ten widok, myśląc, że to zjawa kroczy po falach. 
I przez burzę, i ciemność dotarł do nich — jak często do nas, w 
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ciemnościach życia, gdy ocean wydaje nam się tak wielki, a nasze 
łódki tak małe — najwspanialszy, dodający otuchy, spokojny głos z 
prostym stwierdzeniem: „Ja jestem, nie bójcie się”. Piotr wykrzyknął: 
„Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. Od-
powiedź Chrystusa była taka sama, jak do wszystkich nas: „Przyjdź”.

Piotr wyskoczył przez burtę prosto we wzburzone fale. Dopóki 
patrzył na Pana, wiatr mógł targać jego włosy, deszcz mógł zalewać 
jego szaty i wszystko było dobrze. Zaczął tonąć dopiero wtedy, gdy 
ze słabnącą wiarą odwrócił wzrok od Mistrza i spojrzał na rozszalałe 
fale i złowrogą głębię pod stopami. Znów, podobnie jak większość 
z nas, Piotr zawołał: „Panie, ratuj mnie”. Jezus go nie zawiódł. Wy-
ciągnął rękę i chwycił tonącego ucznia z łagodnym upomnieniem: 
„O małowierny, czemu zwątpiłeś?”.

Potem, bezpieczni na pokładzie swej małej łodzi, zobaczyli, jak 
wiatr ucichł, a wielkie fale zmalały. Wkrótce przybili do przystani, 
do bezpiecznego portu, gdzie każdy z nas chciałby się kiedyś zna-
leźć. Załogę łodzi, jak i Jego uczniów, przepełniał głęboki podziw. 
Niektórzy zwrócili się do Niego w sposób, który ja głoszę dzisiaj: 
„Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym” (zaadaptowane z: Farrar, The 
Life of Christ, str. 310–313; zob. Ew. Mateusza 14:22–33.)

Mocno wierzę w to, że jeśli jako jednostki, rodziny, społeczności 
i narody moglibyśmy być jak Piotr i zwrócić swe oczy ku Jezusowi, 
też poszlibyśmy triumfalnie przez „wzmagające się fale niewiary” i 
pozostalibyśmy „nieustraszeni pośród wzmagających się wichrów 
wątpliwości”. Lecz jeśli odwrócimy wzrok od Tego, w którego mamy 
wierzyć — a tak łatwo to zrobić i świat nas do tego kusi — i jeśli 
spojrzymy na moc i wściekłość tych strasznych i niszczycielskich 
żywiołów, które kłębią się wokół nas, zamiast na Tego, który może 
nam pomóc i nas wybawić, wówczas nieuchronnie zatoniemy w 
morzu konfliktów, smutku i rozpaczy.

W chwilach, kiedy czujemy, że morze chce nas zatopić, a głębie 
chcą pochłonąć rzucaną na wodę łódź naszej wiary, modlę się, 
abyśmy pośród sztormów i ciemności zawsze mogli usłyszeć te 
cudowne słowa Zbawiciela świata: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie 
się” (Ew. Mateusza 14:27)19.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hunter uczy, że Jezus Chrystus jest źródłem prawdzi-

wego pokoju (zob. część 1.). Jakie doświadczenia pomogły ci 
lepiej zrozumieć tę prawdę? W jaki sposób zaznajemy pokoju, 
który oferuje nam Jezus?

• W jaki sposób miłość do bliźnich przynosi nam pokój? (Zob. 
część 2.). W jaki sposób życie zgodne z ewangelią pomaga nam 
odczuwać spokój? Dlaczego „bezwarunkowe poddanie się” Zba-
wicielowi jest konieczne, byśmy mogli cieszyć się pokojem?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 3. W jaki 
sposób doświadczyłeś spełnienia obietnicy Zbawiciela, że On 
„da [ci] ukojenie” i odpoczynek od brzemion, jeśli przyjdziesz do 
Niego?

• Zastanów się nad historią Piotra chodzącego po wodzie, opo-
wiedzianą przez Prezydenta Huntera w części 4. Czego możesz 
się z niej nauczyć o odnajdowaniu pokoju w czasach niedoli? W 
jaki sposób Zbawiciel pomógł ci „ufać” i „nie bać się” w trudnych 
chwilach?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Psalmów 46:11; 85:9; Ks. Izajasza 32:17; Ew. Marka 4:36–40; 

List do Rzymian 8:6; List do Galacjan 5:22–23; List do Filipian 4:9; 
Mosjasz 4:3; NiP 19:23; 59:23; 88:125

Wskazówka do nauczania
Poproś uczniów, by każdy wybrał część tego rozdziału, którą 

chciałby omówić. Następnie niech uczniowie, którzy wybrali te same 
części, utworzą grupy. Zachęć każdą grupę do dyskusji nad pytaniem 
związanym z wybraną częścią, znajdującym się na końcu rozdziału.
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Przeciwności — część 
Bożego planu dla naszego 

wiecznego rozwoju

„[Trudy doczesności] korzą nas, oczyszczają, uczą i 
błogosławią. Stają się przez to potężnymi narzędziami 
w rękach Boga, by przekształcić nas w lepszych ludzi”.

Z życia Howarda W. Huntera
W czasie wiosennej konferencji generalnej w 1980 roku Starszy 
Howard W. Hunter, wówczas członek Kworum Dwunastu Aposto-
łów, opowiadał o tym, jak dołączył do tłumu przyglądającego się 
wyścigom długich łodzi na Samoa. „Tłum był podekscytowany — 
powiedział — i wszystkie oczy zwrócone były ku morzu, wypatrując 
pierwszych łodzi. Gdy te zaczęły się pojawiać w oddali, w tłumie 
aż zawrzało od okrzyków. Każda łódź miała osadę pięćdziesięciu 
wioślarzy, których rytmiczna praca wioseł pchała ją po falach i 
spienionej wodzie. To był piękny widok.

Łodzie i zawodnicy, w miarę jak zbliżali się do linii mety, stawali 
się doskonale widoczni. Choć ci silni mężczyźni wiosłowali z całej 
siły, ciężar łodzi z pięćdziesięcioma ludźmi na pokładzie musiał 
pokonać potężną siłę — opór wody.

Aplauz publiczności osiągnął apogeum, gdy pierwsza łódź prze-
kroczyła linię mety”.

Po wyścigu Starszy Hunter poszedł do doku, gdzie cumowano 
łodzie i porozmawiał z jednym z wioślarzy. Człowiek ten powiedział 
mu, że dziób tych długich łodzi „jest skonstruowany w taki sposób, 
że tnie wodę, dzięki czemu łódź przezwycięża spowalniający ją 
opór. Powiedział też, że pociągnięcie wioseł wbrew oporowi wody 
tworzy siłę, która pcha łódź naprzód. Opór stanowi zarówno siłę 
przeciwstawną, jak i siłę sprzyjającą ruchowi do przodu” 1.
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Kiedy przechodzimy próby, zbawiciel zwraca się do nas z 
pytaniem, które zadał mężczyźnie leżącemu przy sadzawce 

Betezda: „chcesz być zdrowy?” (ew. Jana 5:6).
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Starszy Hunter wykorzystał relację z wyścigu łodzi na Samoa jako 
wstęp do przemówienia na temat celu przeciwności w życiu. W czasie 
Jego posługi apostolskiej wielokrotnie mówił o przeciwnościach, udzie-
lając rad, wlewając w ludzkie serca nadzieję i otuchę. Mówił w oparciu 
o osobiste doświadczenia, gdyż zagrażające życiu choroby i inne próby 
nie były mu obce. Świadczył z przekonaniem, że w trudnych czasach 
„Jezus Chrystus ma moc, by zmniejszyć nasze brzemiona i ciężary” 2.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Przeciwności to część planu Boga dla 
naszego wiecznego rozwoju.

Zaobserwowałem, że życie — każde życie — to pasmo wzlotów 
i upadków. Rzeczywiście. Widzimy blaski i cienie tego świata, plany 
i okoliczności, które nieoczekiwanie się zmieniają, liczne błogosła-
wieństwa, które nie zawsze wyglądają lub smakują jak błogosła-
wieństwa, i wiele innych rzeczy, które korzą nas i doskonalą naszą 
cierpliwość i wiarę. Wszyscy doświadczamy ich od czasu do czasu 
i myślę, że zawsze tak będzie […].

Prezydent Spencer W. Kimball, który wiedział sporo o cierpie-
niu, rozczarowaniu i okolicznościach, na które nie ma się wpływu, 
napisał kiedyś:

„Jako ludzie usunęlibyśmy z naszego życia fizyczny ból i psy-
chiczną udrękę oraz zapewnilibyśmy sobie niekończącą się beztro-
skę i wygodę, ale gdybyśmy mieli zamknąć drzwi przed smutkiem 
i rozpaczą, pozbawilibyśmy siebie naszych największych przyjaciół 
i dobroczyńców. Cierpienie może uczynić z ludzi świętych, kiedy 
uczą się cierpliwości, wytrzymałości i samokontroli” [Faith Precedes 
the Miracle (1972), str. 98].

W tej wypowiedzi Prezydent Kimball mówi o zamykaniu się na 
pewne życiowe doświadczenia […]. Wciąż zatrzaskują się w naszym 
życiu jakieś drzwi i niekiedy przynosi to prawdziwy ból i cierpienie. 
Jednak naprawdę wierzę, że gdy jedne drzwi się zamykają, inne 
stają otworem (być może niejedne), prowadząc ku nadziei i bło-
gosławieństwom w innych dziedzinach naszego życia, których w 
innym przypadku byśmy nie odkryli […].
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Kilka lat temu [Prezydent Marion G. Romney] powiedział, że 
wszyscy mężczyźni i kobiety — włączając tych najbardziej wier-
nych i oddanych — napotkają w życiu przeciwności i nieszczęścia, 
ponieważ — jak wyjaśnił to Józef Smith — „ludzie muszą cierpieć, 
aby mogli wejść na górę Syjon i zostać wyniesieni ponad niebiosa” 
[Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 230; 
zob. Conference Report, październik 1969, str. 57].

Prezydent Romney mówił dalej:

„Nie oznacza to, że pragniemy cierpieć. Unikamy tego, jak tylko 
możemy. Jednakże wiemy teraz i wiedzieliśmy wcześniej, gdy de-
cydowaliśmy się zstąpić w doczesność, że będziemy tu wypróbo-
wywani w tyglu przeciwności i nieszczęść […].

Co więcej, plan Ojca, by wypróbować [i udoskonalić] Jego dzieci 
nie ominął samego Zbawiciela. Cierpienie, któremu postanowił się 
On poddać i przez które przeszedł, równało się połączonemu cier-
pieniu wszystkich mężczyzn [i kobiet na całej ziemi. Drżąc, krwawiąc 
i pragnąc odsunąć od siebie kielich, powiedział:] ‘Skosztowałem i 
ukończyłem przygotowania dla dzieci ludzkich’ (NiP 19:18–19)” (w: 
Conference Report, październik 1969, str. 57).

Każdy z nas musi ukończyć „przygotowania dla dzieci ludzkich” 
[NiP 19:19]. Przygotowania Chrystusa różniły się od naszych włas-
nych, ale i my wszyscy mamy pracę do wykonania, drzwi do otwar-
cia. Te ważne przygotowania często przyniosą ból, nieoczekiwane 
zmiany na życiowej ścieżce i uległość „jak [u dziecka, które] poddaje 
się woli swego ojca” [Mosjasz 3:19]. Nasze przygotowania na ścieżce 
do Bogu i nasze kroki ku Niemu mogą zająć nam — i w rzeczy sa-
mej zajmą — czas po ostatnie godziny naszego doczesnego życia 3.

Wkraczamy w to życie, by doświadczać przeciwności. To była 
część planu naszego wiecznego postępu. Bez kuszenia, chorób, 
bólu i smutku nie ma dobra, cnoty, wdzięczności za pomyślność, nie 
ma radości […]. Musimy pamiętać, że siły, które powstrzymują nasz 
rozwój, dają nam jednocześnie możliwość pokonania ich samych 4.
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2
Bolączki doczesnego życia istnieją po to, byśmy 

wzrastali i zdobywali doświadczenie.

[Trudy śmiertelności] korzą nas, oczyszczają, uczą i błogosławią. 
Stają się przez to potężnymi narzędziami w rękach Boga, by prze-
kształcić nas w lepszych ludzi — bardziej wdzięcznych, bardziej 
kochających i bardziej świadomych problemów innych.

Tak, wszyscy napotykamy trudności, samotnie i w grupie, ale na-
wet w najsroższych czasach, tych z przeszłości czy współczesnych, 
problemy i proroctwa miały w swym założeniu jedynie błogosławić 
prawych i pomóc mniej prawym zdążać ku pokucie. Bóg nas ko-
cha, a pisma święte mówią nam, „że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” 
(Ew. Jana 3:16)5.

Wielki patriarcha Księgi Mormona, Lehi, pokrzepiał Jakuba, swego 
syna urodzonego na pustyni w czasach mozołu i trudów. Jakub nie 
miał idealnego życia, jakiego mógłby oczekiwać, nie miał też łatwych 
doświadczeń. Przeszedł przez cierpienia i rozczarowania, ale Lehi 
obiecał mu, że te nieszczęścia wyjdą mu na korzyść (zob. 2 Nefi 2:2).

Potem Lehi wypowiedział dobrze znane nam słowa:

„Oto trzeba, aby wszystko miało swoje przeciwieństwo. Gdyby 
było inaczej […] sprawiedliwość nie mogłaby istnieć ani nieszczęście; 
ani świętość, ani żałość grzesznika: ani dobro, ani zło” (2 Nefi 2:11).

Przez lata czerpałem pocieszenie z tych słów wyjaśniających sens 
bólu i rozczarowania w życiu. Jeszcze większe pocieszenie czerpa-
łem z faktu, że najwspanialsi mężczyźni i kobiety, w tym sam Syn 
Boga, zmierzyli się z przeciwnościami, by lepiej zrozumieć różnicę 
między sprawiedliwością a niegodziwością, świętością a żałością, 
dobrem a złem. W ciemnej, wilgotnej celi więzienia Liberty Prorok 
Józef Smith dowiedział się, że cierpienia, które mamy znieść, istnieją, 
byśmy mogli wzrastać i nabierać doświadczenia, i ostatecznie wyjdą 
nam na dobre (zob. NiP 122:5–8).

Gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają, nawet przed 
prorokiem, w więzieniu. Nie zawsze jesteśmy na tyle mądrzy i do-
świadczeni, by odpowiednio ocenić wszystkie otwierające się szanse 
i wszystkie ograniczenia. W drodze do nagrody przygotowanej 
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przez Boga dla wszystkich Jego dzieci, może być wiele wyjątkowych 
doświadczeń, których według Niego powinniśmy skosztować […].

W różnych momentach naszego życia, czasami po kilka razy, 
musimy przyznać, że Bóg wie o tym, o czym my nie wiemy i czego 
nie dostrzegamy. „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, 
to nie drogi moje — mówi Pan” (Ks. Izajasza 55:8).

Jeśli w domu macie kłopoty z dziećmi, które błądzą, jeśli pono-
sicie porażki finansowe i dosięga was stres, który grozi waszym 
domom i waszemu szczęściu, jeśli musicie stawić czoła śmierci 
lub utracie zdrowia — niech pokój spłynie na wasze dusze. Nie 
będziemy kuszeni ponad nasze siły [zob. I List do Koryntian 10:13; 
Alma 13:28; 34:39]. Nasze porażki i rozczarowania to prosta i wąska 
ścieżka wiodącą ku Niemu 6.

gdy Józef smith przebywał w więzieniu Liberty, pan objawił mu, że 
przeciwności dadzą nam doświadczenie i są dla naszego dobra.
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3
Mamy wiele powodów, by nawet w trudnych 

czasach być pewnymi siebie optymistami.

Doczesne życie zawsze było i zawsze będzie wypełnione pro-
blemami. Jednak gdy wiemy to, co wiemy i gdy żyjemy tak, jak 
powinniśmy, nie znajdzie się miejsce ani wytłumaczenie dla pesy-
mizmu czy rozpaczy.

W swoim życiu widziałem dwie wojny światowe, wojnę w Korei, 
w Wietnamie i [nie tylko]. Poradziłem sobie w czasach Wielkiego 
Kryzysu i udało mi się studiować prawo, zakładając jednocześnie 
rodzinę. Widziałem nieprzewidywalne giełdy i gospodarki światowe, 
a także bezwzględnych, niezrównoważonych despotów i tyranów — 
wszystko to było przyczyną sporych problemów na całym świecie.

Mam więc nadzieję, że nie myślicie, że wszystkie nieszczęścia 
świata zostały wylane na waszą dekadę czy że sprawy nigdy nie 
miały się gorzej niż w waszym osobistym życiu lub że nigdy się one 
nie polepszą. Zapewniam was, że sprawy już miały się gorzej i że 
zawsze będą szły ku lepszemu. Zawsze tak będzie — a zwłaszcza 
wtedy, gdy żyjemy według zasad ewangelii Jezusa Chrystusa, ko-
chamy ją i dajemy jej szansę rozkwitać w naszym życiu […].

W przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogą powiedzieć, ma-
cie wiele powodów do tego, by być szczęśliwymi, pewnymi siebie 
optymistami. Każde pokolenie od zarania dziejów musiało prze-
zwyciężać trudności i rozwiązywać problemy 7.

4
Gdy zbliżymy się do Zbawiciela, On ulży naszym 

brzemionom i zmniejszy nasze ciężary.

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obcią-
żeni, a Ja wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem 
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Ew. 
Mateusza 11:28–30) […].

Cudowna oferta pomocy Syna Bożego nie była skierowana je-
dynie do ówczesnych Galilejczyków. Wezwanie, by wziąć na siebie 
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Jego miłe jarzmo i przyjąć Jego lekkie brzemię nie ogranicza się do 
minionych pokoleń. To był i jest uniwersalny apel do wszystkich 
ludzi, ze wszystkich miast i krajów, każdego mężczyzny, każdej 
kobiety i dziecka.

Nie możemy przejść obojętnie obok tego niezawodnego reme-
dium na troski i bolączki świata w czasach, gdy tak bardzo go sami 
potrzebujemy. W nim tkwi obietnica spokoju i ochrony każdego z 
nas. W nim jest moc, by przezwyciężyć grzechy każdej epoki. Także 
i my musimy uwierzyć, że Jezus Chrystus posiada moc, by ulżyć 
naszym brzemionom i zmniejszyć nasze ciężary. Także i my musimy 
przyjść do Niego i znaleźć w Nim ukojenie.

Oczywiście, za takimi obietnicami stoją też obowiązki. On usilnie 
prosi: „Weźcie na siebie moje jarzmo”. W czasach biblijnych jarzmo 
było narzędziem bardzo użytecznym w pracach polowych. Dzięki 
niemu siła dwóch zwierząt była połączona i sprzężona. Jarzmo roz-
kładało i zmniejszało ciężar pługu lub wozu. Obciążenie, które było 
przytłaczające lub niemożliwe do pociągnięcia przez jedno zwierzę, 
mogło być równo i wygodnie ciągnięte przez parę zwierząt przy 
użyciu pospolitego jarzma. Jarzmo Pana wymaga od nas wielkiego 
i intensywnego wysiłku, ale dla tych, którzy naprawdę nawrócili się, 
jarzmo jest miłe, a brzemię staje się lekkie.

Po co nieść brzemiona życia w pojedynkę, pyta Chrystus, lub dla-
czego nieść je z chwilowym wsparciem, które szybko słabnie? Jarzmo 
Chrystusa jest dla bardzo utrudzonych — to moc i spokój płynące 
z faktu, że Bóg stoi obok i oferuje wsparcie, daje równowagę i siłę 
do stawiania czoła wyzwaniom i zadaniom na tym nieurodzajnym 
poletku naszego doczesnego życia.

Oczywiście nasze osobiste brzemiona różnią się od siebie, ale 
każdy z nas je niesie […]. Oczywiście niektóre smutki są wynikiem 
grzechów świata, który nie liczy się z radami [naszego] Ojca w Nie-
bie. Bez względu na przyczynę nikt z nas nie jest zupełnie wolny od 
życiowych wyzwań. Dlatego Chrystus mówi do każdego z osobna 
i wszystkich razem: Skoro musimy wszyscy dźwigać jakieś brzemię 
i nieść na ramionach jakieś jarzmo, czemu nie może to być moje 
brzemię i moje jarzmo? Obiecuję wam, że jarzmo moje jest miłe, a 
brzemię moje lekkie. (Zob. Ew. Mateusza 11:28–30)8.
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5
Święci w dniach ostatnich nie muszą się 

obawiać udręki ostatnich dni.

Pisma święte […] mówią o czasach, w których cały świat stanie w 
obliczu problemów. Wiemy, że w naszej dyspensacji niegodziwość 
będzie, niestety, dość powszechna i będzie nieść ze sobą nieuchronne 
trudności, ból i kary. Bóg położy kres niegodziwości w wybranym 
przez siebie, stosownym czasie, a naszym zadaniem jest żyć pełnią 
życia i pełnią wiary, nie zamartwiając się bolączkami świata i termi-
nem jego końca. Naszym zadaniem jest cieszyć się ewangelią i być 
jasnym światłem — miastem położonym na wzgórzu — które odbija 
piękno ewangelii Jezusa Chrystusa oraz radość i szczęście, które na 
pewno nawiedzą każdy lud przestrzegający przykazań.

W ostatniej dyspensacji nastąpi wielki ucisk (zob. Ew. Mateusza 
24:21). Wiemy, że nastaną wojny i słychać będzie pogłoski o woj-
nach (zob. NiP 45:26) i że cała ziemia pełna będzie zamieszania 
(zob. NiP 45:26). W każdej dyspensacji były niebezpieczne czasy, 

„uczniowie chrystusa w każdym pokoleniu są zachęcani, a wręcz 
zobowiązani do tego, by zachowywać pełną światła nadzieję”.
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ale nasze dni będą naprawdę niebezpieczne (zob. II List do Tymo-
teusza 3:1). Złym ludziom będzie się dobrze powodziło (zob. II List 
do Tymoteusza 3:13), choć i w przeszłości bardzo często dobrze im 
się powodziło. Ziemia doświadczy kataklizmów, a niegodziwość się 
rozpowszechni (zob. NiP 45:27).

Na pewno naturalną reakcją na tego typu proroctwa jest strach 
i to nie tylko wśród młodych ludzi. To lęk, który odczuwają ludzie 
w każdym wieku, nie rozumiejący tego, co my wiemy.

Chcę podkreślić, że tego rodzaju uczucia nie powinny nękać 
wiernych świętych w dniach ostatnich i że nie pochodzą one do 
Boga. Wielki Jehowa zwrócił się do starożytnych Izraelitów, mówiąc:

„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie 
przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i 
nie opuści cię […].

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie 
opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (V Ks. Mojżeszowa 
31:6, 8).

A do was, wspaniałe pokolenie współczesnego Izraela, Pan 
powiedział:

„Przeto nie lękaj się, trzódko; czyń dobro; niech Ziemia i piekło 
jednoczy się przeciw wam, bo jeżeli budujecie na mojej opoce, nie 
przemogą was […].

Radź mi się w każdej myśli; nie wątp, nie lękaj się” (NiP 6:34, 36).

Ta rada wpleciona jest w nasze współczesne pisma święte. Posłu-
chajcie tych zadziwiających słów otuchy: „Nie bójcie się, małe dziatki, 
bo moimi jesteście, a ja przemogłem świat, i z tych jesteście, których 
mi Ojciec dał” (NiP 50:41). „Zaprawdę, powiadam wam, przyjaciele 
moi, nie trwóżcie się, pocieszcie się w sercach waszych; radujcie się 
wielce, i we wszystkim składajcie dzięki” (NiP 98:1).

W świetle tej cudownej rady myślę, że powinniśmy trochę bardziej 
się cieszyć, a trochę mniej smucić, dziękować za to, co mamy i za 
obfitość otrzymanych Bożych błogosławieństw. O tym, czego nam 
brak lub jakie niepokoje towarzyszą trudnym czasom w tym czy 
każdym innym pokoleniu, powinniśmy mówić nieco mniej.
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czas wielkiej nadziei i radości

Dla świętych w dniach ostatnich nastał czas wielkiej nadziei i 
radości — jedna z najwspanialszych er czasu Przywrócenia i, co za 
tym idzie, jedna z najwspanialszych er ze wszystkich dyspensacji, 
bo nasz czas jest tą najwspanialszą dyspensacją. Musimy mieć wiarę 
i nadzieję, dwie wspaniałe fundamentalne cnoty każdego ucznia 
Chrystusa. Musimy stale pokładać ufność w Bogu, bo to jest pierw-
sza zasada w naszym kodeksie wiary. Musimy wierzyć, że Bóg ma 
wszelką moc, że nas kocha i że Jego dzieło nie zostanie wstrzymane 
czy udaremnione, czy to w naszym indywidualnym życiu, czy w 
odniesieniu do świata w ogóle […].

Obiecuję wam w imię Pana, którego jestem sługą, że Bóg bę-
dzie zawsze chronił Swój lud i troszczył się o niego. Zmierzymy 
się z trudnościami w sposób, w jaki wszystkie ludzkie pokolenia 
się mierzyły. Jednak z ewangelią Jezusa Chrystusa macie nadzieję, 
obietnicę i pewność. Pan roztacza nad Swymi świętymi moc i zawsze 
zapewni im bezpieczne miejsce pokoju i schronienia. Wierząc w 
Boga, możemy mieć nadzieję na lepszy świat — lepszy świat dla nas 
osobiście i dla całej ludzkości. W starożytnych czasach prorok Eter 
(który wiedział niemało o problemach) nauczał: „Kto więc wierzy w 
Boga, może mieć pełną nadzieję lepszego świata, a nawet miejsca 
po prawicy Boga; i ta nadzieja wywodzi się z wiary i jest duchową 
kotwicą dla dusz ludzi, dając im pewność i wytrwałość, aby zawsze 
czynili wiele dobra, i nakłaniając ich, by chwalili Boga” (Eter 12:4).

Uczniowie Chrystusa w każdym pokoleniu są zachęcani, a wręcz 
zobowiązani do tego, by zachowywać pełną światła nadzieję (zob. 
2 Nefi 31:20).

By rozproszyć strach

Jeśli nasza wiara i nadzieja będą zakotwiczone w Chrystusie, 
Jego naukach, przykazaniach i obietnicach, wtedy będziemy mogli 
polegać na czymś naprawdę niezwykłym, autentycznie cudownym, 
co może rozdzielić Morze Czerwone i poprowadzić współczesny 
Izrael do miejsca, gdzie „od prześladowań całą mocą swą górski 
ochroni pas” (Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 4). Strach, który 
może nękać ludzi w dniach trudów, jest główną bronią w Szatańskim 
arsenale do unieszczęśliwiania ludzkości. Ten, kto się boi, traci siłę 
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do codziennych zmagań w walce ze złem. Zatem moc złego zawsze 
chce zasiać strach w ludzkich sercach. W każdym pokoleniu i epoce 
ludzkość mierzyła się ze strachem.

Jako dzieci Boga i potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, mu-
simy dążyć do tego, by rozproszyć strach panujący wśród ludzi. 
Bojaźliwi, strachliwi ludzie nie mogą wykonać swojej pracy dobrze 
ani nie mogą w ogóle wykonać pracy Boga. Święci w dniach ostat-
nich mają wyznaczoną do spełnienia boską misję, której nie można 
zmarnować przez strach i obawy.

Pewien Apostoł Pana powiedział przed laty te słowa: „Kluczem 
do pokonania strachu są słowa wypowiedziane przez Proroka Jó-
zefa Smitha. ‘Jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie trwogi’ (NiP 
38:30). To boskie przesłanie musi być powtarzane dziś w każdym 
paliku i okręgu” (Starszy John A. Widtsoe, w: Conference Report, 
kwiecień 1942, str. 33).

Czy jesteśmy przygotowani na to, by być posłuszni Bożym przy-
kazaniom? Czy jesteśmy przygotowani na to, by przezwyciężyć 
nasze fizyczne zachcianki? Czy jesteśmy przygotowani na to, by 
przestrzegać prawa prawości? Jeśli możemy uczciwie odpowiedzieć 
„tak” na te pytania, możemy też wyprosić strach z naszego życia. Na 
pewno to, ile strachu mamy w sercu, wskazuje na stopień naszego 
przygotowania do prawego życia — życia, które powinno cechować 
każdego świętego w dniach ostatnich każdej epoki i czasu.

Wyróżnienie, zaszczyt i odpowiedzialność 
związane z życiem w ostatnich dniach

Pozwólcie, że zakończę jedną z najwspanialszych, moim zdaniem, 
wypowiedzi Proroka Józefa Smitha, który borykał się w życiu z 
ogromnymi trudnościami i który, jak wiemy, zapłacił za swoje zwy-
cięstwo najwyższą cenę. Jednak zwyciężył i był szczęśliwym, silnym 
optymistą. Ludzie, którzy go znali, czuli jego siłę i odwagę nawet w 
najbardziej mrocznych czasach. Nigdy nie poddał się zniechęceniu 
czy beznadziei na długo.

Powiedział on o naszych — waszych i moich — czasach, że do 
nas należą dni, o których „prorocy, kapłani i królowie [minionych 
wieków] mówili ze szczególnym pietyzmem. [Wszyscy ci starożytni 
świadkowie Boga] z radosnym oczekiwaniem wyglądali dnia, w 
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którym żyjemy; i przepełnieni niebiańskim i radosnym oczekiwa-
niem śpiewali, pisali i prorokowali o naszych czasach […]; jesteśmy 
ludem, który cieszy się szczególnymi względami Boga, [wybranym], 
by nieść chwałę dni ostatnich” [Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith, str. 186].

Jakież to wyróżnienie! Jakiż to zaszczyt! Jakaż to odpowiedzial-
ność! I jakaż to radość! Mamy wszelkie powody teraz i przez całą 
wieczność, by się radować i składać dzięki za jakość naszego życia 
i za obietnice, które otrzymaliśmy 9.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• W jaki sposób może pomóc nam świadomość, że przeciwności 

są częścią Bożego planu dla naszego wiecznego rozwoju? (Zob. 
część 1.). Dlaczego, twoim zdaniem, przeciwności są konieczną 
częścią życia doczesnego?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 2., mówiące 
o tym, jaki jest cel przeciwności w życiu. W jakich okolicznościach 
przekonałeś się o tym, że przeciwności mogą działać na naszą 
korzyść? W jaki sposób możemy nauczyć się patrzeć na przeciw-
ności z wiecznej perspektywy Pana?

• Dlaczego, według Prezydenta Huntera, nawet w trudnych cza-
sach mamy powody do tego, by być szczęśliwymi optymistami? 
(Zob. część 3.). W jaki sposób możemy być pełni optymizmu w 
trudnych czasach? Jakich błogosławieństw wciąż doświadczamy, 
nawet w największych próbach?

• W jaki sposób pozwalamy Zbawicielowi nieść nasze brzemiona 
i zmniejszać nasze ciężary? (Zob. część 4.). Co to znaczy wziąć 
na siebie Jego jarzmo? W jaki sposób Zbawiciel pomógł ci w 
trudnych czasach?

• Prezydent Hunter uczy, że strach przed udręką ostatnich dni nie 
pochodzi od Boga (zob. część 5.). W jaki sposób życie w stra-
chu przynosi szkody? W jaki sposób możemy żyć powodowani 
nadzieją i wiarą, a nie strachem?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 14:27; 16:33; List do Hebrajczyków 4:14–16; 5:8–9; 1 Nefi 

1:20; Alma 36:3; NiP 58:2–4; 101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

Wskazówka do studiowania
„Wielu ludzi uważa, że najlepszą porą na studiowanie jest pora-

nek, po nocnym odpoczynku […]. Inni wolą studiować w ciszy, gdy 
praca i codzienne obowiązki zostaną już wypełnione […]. Być może 
ważniejsze od pory dnia jest przeznaczenie stałej porcji czasu na 
studiowanie” (Howard W. Hunter, „Reading the Scriptures”, Ensign, 
listopad 1979, str. 64).

Przypisy
 1. „God Will Have a Tried People”, En-

sign, maj 1980, str. 24.
 2. „Come unto Me”, Ensign, listopad 1990, 

str. 17–18.
 3. „The Opening and Closing of Doors”, 

Ensign, listopad 1987, str. 54, 59.
 4. „God Will Have a Tried People”, str. 

25–26.

 5. „An Anchor to the Souls of Men”, En-
sign, październik 1993, str. 71.

 6. „The Opening and Closing of Doors”, 
str. 59–60.

 7. „An Anchor to the Souls of Men”, str. 
70.

 8. „Come unto Me”, str. 17–18.
 9. „An Anchor to the Souls of Men”, str. 

71–73.
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Pomoc z wysokości

„Prawdopodobnie nie ma w naszym życiu 
pewniejszej obietnicy niż zapewnienie o boskiej 

pomocy i duchowym przewodnictwie w potrzebie”.

Z życia Howarda W. Huntera
Howard W. Hunter nauczył się modlić, gdy był małym chłopcem. 
„Moja matka nauczyła mnie modlić się i dziękować Ojcu Niebie-
skiemu za wszystko, co sprawiało mi radość — mówił. — Często 
dziękowałem Mu za piękno ziemi i za cudowne chwile spędzone 
na ranczu, nad rzeką i wśród skautów. Nauczyłem się także prosić 
Go o to, czego pragnąłem lub potrzebowałem […]. Wiedziałem, że 
Bóg mnie kocha i słucha” 1.

Przez całe życie Prezydent Hunter często uciekał się do modlitwy 
jako źródła boskiej pomocy i uczył tego innych. Na przykład gdy 
służył jako biskup, pewien mężczyzna z jego okręgu gorzko wyrażał 
się o innym człowieku. Rada Prezydenta Huntera odzwierciedlała 
jego świadectwo o tym, że modlitwa pomaga:

„Powiedziałem do niego: ‘Mój bracie, jeśli pójdziesz do domu i 
będziesz się modlił za tego człowieka co rano i co wieczór, to spo-
tkamy się za dwa tygodnie o tej samej porze i wtedy zdecydujemy, 
co trzeba robić’”.

Mężczyzna posłuchał tej rady, a po pewnym czasie powrócił i 
powiedział o tamtym człowieku: „On potrzebuje pomocy”.

„Czy chcesz mu pomóc?”, zapytał Prezydent Hunter.

„Tak, oczywiście”, odpowiedział mężczyzna.

„Cały gniew i cała gorycz ustąpiły”, napisał później Prezydent 
Hunter. „Oto, co się dzieje, gdy modlimy się jedni za drugich” 2.
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„pan obiecał, że jeśli będziemy pokorni w […] czasach 
potrzeby i zwrócimy się do niego po pomoc, będziemy 

‘wzmocnieni i błogosławieni z nieba’” (nip 1:28).
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Nauki Howarda W. Huntera
1

Nasz Niebiański Ojciec obiecuje nam pomoc i 
przewodnictwo, gdy będziemy ich potrzebować.

W życiu każdego z nas przychodzi czas, gdy w szczególny sposób 
i bez zwłoki potrzebujemy niebiańskiej pomocy. Wszyscy miewamy 
chwile, gdy jesteśmy przytłoczeni rzeczywistością lub zdezorientowani 
radami innych ludzi i bardzo potrzebujemy duchowych wskazówek 
i wiedzy odnośnie do tego, którą obrać drogę i jak właściwie postę-
pować. W przedmowie współczesnych pism świętych do dyspensacji 
dni ostatnich, Pan obiecał, że jeśli będziemy pokorni w czasach po-
trzeby i zwrócimy się do Niego po pomoc, będziemy ’wzmocnieni i 
błogosławieni z nieba, i [otrzymamy] wiedzę od czasu do czasu” (NiP 
1:28). Otrzymamy tę pomoc, jeśli tylko będziemy jej szukać, jeśli jej 
zaufamy i jeśli poddamy się temu, co król Beniamin w Księdze Mor-
mona nazywa „[wpływem] Świętego Ducha” (Mosjasz 3:19).

Prawdopodobnie nie ma w naszym życiu pewniejszej obietnicy 
niż zapewnienie o boskiej pomocy i duchowym przewodnictwie w 
potrzebie. To bezpłatny dar z nieba, dar, którego potrzebujemy od 
najmłodszych lat po ostatnie dni życia […].

Pomoc z wysokości znajdujemy w ewangelii Jezusa Chrystusa. 
„Bądźcie dobrej myśli — mówi Pan — bowiem was poprowadzę” 
(NiP 78:18). „Udzielę ci mojego Ducha, co oświeci twój umysł i 
napełni radością duszę twoją” (NiP 11:13).

Świadczę o boskości Jezusa Chrystusa. Bóg naprawdę żyje i 
udziela nam Swego Ducha. Stawiając czoła życiowym problemom 
i podejmując się życiowych zadań, prośmy o ten dar od Boga, na-
szego Ojca, i odnajdujmy duchową radość 3.

2
Możemy, podobnie jak Józef Smith, szukać wiedzy 

pochodzącej z nieba w pismach świętych i w modlitwie.

Chłopiec–prorok Józef Smith […] w okresie zamętu i niepokoju 
chciał poznać zamysł i wolę Pana […]. Okolice Palmyry w stanie 
Nowy Jork stały się miejscem, gdzie „kwestie religijne wzbudzały 
niezwykłe podniecenie” w czasach wczesnej młodości Józefa Smitha. 
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Rzeczywiście, ten obszar zdawał mu się być objęty takim zjawiskiem, 
z „rzeszami”, jak pisał, przyłączającymi się do różnych ugrupowań 
religijnych, co powodowało „niemałe zamieszanie i podział między 
ludźmi” [ Józef Smith Smith — Historia 1:5].

Dla chłopca, który dopiero skończył 14 lat, poszukiwanie prawdy 
było tym trudniejsze i bardziej skomplikowane, że członkowie rodziny 
Smithów w owym czasie opowiadali się za różnymi opcjami religijnymi.

Teraz, gdy już znamy tło i okoliczności, zapraszam was do zasta-
nowienia się nad dość niezwykłymi przemyśleniami i odczuciami 
jak na tak młodego chłopca. Napisał on:

„W czasie tego okresu wielkiego uniesienia umysł mój zwrócił się 
ku poważnej refleksji i odczuwałem wielki niepokój; lecz chociaż 
uczucia moje były głębokie i często przejmujące, to jednak trzyma-
łem się z dala od tych wszystkich ugrupowań […]; tak wielkie było 
zamieszanie i walka pomiędzy różnymi wyznaniami, że niemożli-
wym było dla kogoś tak młodego jak ja, i tak nieznajomego ludzi 
i rzeczy, osądzenie w sposób pewny, kto ma rację, a kto się myli.

Czasami umysł mój odczuwał wielką ekscytację, tak wielkie i 
nieustanne było zamieszanie […].

Podczas tej wojny na słowa i w tym zamieszaniu opinii często 
mówiłem do siebie: Co robić! Która pomiędzy tymi wszelkimi stro-
nami ma rację, a może wszyscy się mylą? Jeżeli któraś z nich ma 
słuszność, to która, i jak mogę się o tym przekonać?

Kiedy tak mozoliłem się w niezmiernie ciężkich warunkach wy-
wołanych przez spory przeciwników religijnych, pewnego razu 
czytałem List Jakuba, rozdział pierwszy, wiersz piąty, który mówi: 
‘Jeżeli któremuś z was nie starcza mądrości, niechaj prosi Boga, który 
szczodrze udziela każdemu, a nie gani nikogo, a będzie mu dane’.

Nigdy żaden ustęp Pisma Świętego nie przypadł z taką mocą do 
czyjegoś serca niż ten wyjątek wówczas do mojego. Wydawało się, że 
z wielką mocą przenika wszelkie uczucia mego serca. Rozmyślałem 
nad nim niejeden raz, wiedząc, że jeżeli ktoś potrzebuje mądrości 
od Boga, to właśnie ja; bowiem nie wiedziałem, jak postąpić i nigdy 
bym się nie dowiedział, gdybym nie otrzymał większej mądrości, 
niż miałem wówczas” [ Józef Smith — Historia 1:8–12].
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Wiemy, że to, co nastąpiło później, zmieniło bieg dziejów ludzko-
ści. Postanowiwszy „prosić Boga”, młody Józef udał się do zagajnika 
w pobliżu wiejskiego domu, w którym mieszkał. Tam, w odpowiedzi 
na żarliwą modlitwę Józefa, Bóg, Wieczny Ojciec, i Jego Syn, Jezus 
Chrystus, ukazali się mu i udzielili mu rad. To wielkie objawienie, 
o którym pokornie świadczę, stanowiło odpowiedź na znacznie 
więcej pytań naszej dyspensacji, niż tylko to, do którego kościoła 
młody Józef powinien lub nie powinien przystąpić.

Jednak moim celem […] nie jest zarysowywanie pierwszych chwil 
Przywrócenia, choć jest to na pewno jedna z najświętszych historii w 
pismach świętych. Chciałbym raczej po prostu podkreślić niezwykły 
stopień duchowej wrażliwości tego bardzo młodego i niewykształ-
conego chłopca.

Ilu z nas w wieku czternastu lat lub w każdym innym wieku 
umiałoby rozumować jasno i spokojnie mimo wielu nacisków, 
zwłaszcza w kwestii tak ważnej, jak nasze wieczne zbawienie? Ilu 
z nas sprostałoby emocjonalnemu konfliktowi, który może wyni-
kać z różnych przekonań religijnych rodziców? Ilu z nas w wieku 
czternastu czy pięćdziesięciu lat poszukiwałoby we własnej duszy 
i w pismach świętych odpowiedzi na to, co Apostoł Paweł nazwał 
„[głębokościami Bożymi]”? (I List do Koryntian 2:10).

Możemy brać przykład z Józefa smitha i prosić Boga o mądrość.



r o z d z i a ł  4

80

Jak niezwykłe jest to, […] że ten młody chłopak zagłębił się w 
pismach świętych, a potem w osobistej modlitwie — prawdopodob-
nie dwóch największych źródłach duchowej mądrości, dostępnych 
powszechnie całej ludzkości. Zapewne był rozdarty między różnymi 
poglądami, ale bardzo chciał zrobić to, co słuszne i pójść właściwą 
drogą. Wierzył, tak jak wy i ja musimy wierzyć, że może być po-
uczony i błogosławiony z wysokości, co faktycznie miało miejsce.

Cóż, możemy powiedzieć, że Józef Smith był bardzo szczegól-
nym duchem i że jego historia była wyjątkowa. A co z resztą z nas, 
którzy mają teraz więcej lat — przynajmniej więcej niż czternaście 
— którym nie było przeznaczone otwieranie dyspensacji ewangelii? 
My także musimy podejmować decyzje, wyjaśniać to, co niejasne i 
znajdować prawdę wśród licznych argumentów wpływających na 
nasze życie. Świat pełen jest takich trudnych decyzji, a gdy stajemy 
w ich obliczu, czasami czujemy nasz zbyt młody lub zbyt dojrzały 
wiek, lub naszą słabość. 

Niekiedy możemy czuć, że poziom naszej duchowości jest niewy-
starczający. W szczególnie trudne dni możemy nawet czuć, że Bóg 
o nas zapomniał, zostawił nas samych sobie w naszej niewiedzy i 
troskach. Jednak takiego myślenia nie można usprawiedliwić ani u 
starszych, ani u młodszych, ani u mniej doświadczonych. Bóg zna 
i kocha nas wszystkich. Jesteśmy — każdy z nas — jego córkami 
i synami i gdziekolwiek zaprowadzą nas lekcje życia, ta obietnica 
jest nadal aktualna: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi 
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie 
mu dana” (List Jakuba 1:5)4.

3
Modlitwa jest jednym ze sposobów na to, by 
otrzymać duchową wiedzę i przewodnictwo.

Nauka i mądrość ziemi i wszystko, co jest doczesne, przychodzi 
do nas poprzez nasze fizyczne zmysły w ziemski, doczesny sposób. 
Dotykamy, oglądamy, słuchamy, smakujemy, wąchamy i uczymy się. 
Jednakże duchowa wiedza, jak mówi Paweł, przychodzi do nas w 
duchowy sposób ze swego duchowego źródła. Paweł mówi dalej:
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„Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z 
Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż 
należy je duchowo rozsądzać” (I List do Koryntian 2:14).

Przekonaliśmy się i wiemy, że jedynym sposobem uzyskania du-
chowej wiedzy jest zwrócenie się do naszego Ojca w Niebie poprzez 
Ducha Świętego w imię Jezusa Chrystusa. Gdy tak postępujemy i 
jeśli jesteśmy duchowo przygotowani, zobaczymy rzeczy, których 
nasze oczy do tej pory nie widziały i usłyszymy to, czego do tej pory 
nie mogliśmy słyszeć — „to [co] przygotował Bóg”, jak powiedział 
Paweł (I List do Koryntian 2:9). Są to rzeczy, które otrzymujemy 
poprzez wpływ Ducha.

Wierzymy i świadczymy przed światem, że kontakt z naszym 
Ojcem w Niebie i wskazówki od Pana są dzisiaj czymś realnym. 
Świadczymy, że Bóg mówi do człowieka tak samo, jak czynił to w 
czasach Zbawiciela i w czasach Starego Testamentu 5.

4
Możemy modlić się zawsze, nie tylko 

wtedy, gdy ogarnia nas trwoga.

Współczesność zdaje się głosić pogląd, że oddanie się modlitwie i 
okazywanie szacunku dla świętości jest nierozsądne czy niepożądane 
lub i jedno, i drugie. A jednak sceptyczni „nowocześni” ludzie potrze-
bują modlitwy. Niebezpieczeństwa, wielka odpowiedzialność, głęboki 
lęk, przytłaczający żal — wyzwania, które wytrącają nas z pozycji 
dotychczasowego samozadowolenia i nabytej rutyny, pozwolą dojść 
do głosu naszym naturalnym skłonnościom. Jeśli ich posłuchamy, 
ukorzą nas, zmiękczą serce i zwrócą nas ku pełnej czci modlitwie.

Modlitwa, która jest tylko spazmatycznym płaczem w czasach kry-
zysu, to skrajnie samolubny akt, gdyż zwracamy się do Boga, jak do 
fachowca od usterek lub serwisu technicznego, który pomaga nam 
jedynie w nagłych wypadkach. Powinniśmy pamiętać o Najwyższym 
za dnia i w nocy — zawsze — nie tylko wtedy, gdy zawiedzie wszelka 
inna pomoc, a my rozpaczliwie jej potrzebujemy. Jeżeli istnieje jakiś 
element ludzkiego życia, o którym wiemy, że przynosi cudowne roz-
wiązania i ma nieocenioną wartość dla ludzkiej duszy, to jest nim mod-
litewna, pełna czci i pobożności rozmowa z naszym Ojcem w Niebie.
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„Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim”, 
śpiewał Psalmista.

„Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę 
się do ciebie.

Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci 
ofiarę i wyczekuję” (Ks. Psalmów 5:1–3).

Być może tym, czego ten świat potrzebuje bardziej niż czegokol-
wiek, jest „wyczekiwanie”, o którym mówi Psalmista — wyczekiwa-
nie zarówno w radości, jak i w cierpieniu, w obfitości i w potrzebie. 
Musimy stale wyczekiwać, zwracając się do Boga i uznając Go za 
dawcę wszelkiego dobra i źródło naszego zbawienia […].

W naszym społeczeństwie istnieją całe skupiska ludzi, gdzie at-
mosfera modlitwy i czci ulotniła się. Mężczyźni i kobiety z różnych 
kręgów są mądrzy, interesujący i błyskotliwi, ale brak im do pełni 
życia jednego zasadniczego elementu. Nie wyczekują. Nie ofiarują 
w prawości swoich świętych obietnic [zob. NiP 59:11]. Ich rozmowa 

Modlitwa to wypowiedź duszy skierowana do Boga ojca.
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jest ożywiona, ale nie jest uświęcona. Ich słowa są dowcipne, ale nie 
są mądre. W pracy, w sporcie czy w eksperymentach naukowych 
niedoskonali ludzie, którzy bluźnią przeciw niebiańskiej doskona-
łości Boga, tracą bardzo wiele ze swojego dostojeństwa.

Niestety, czasem widzimy ten rodzaj braku czci nawet w Kościele. 
Zdarza się, że rozmawiamy zbyt głośno, wchodzimy na spotkania 
lub wychodzimy z nich zbyt lekceważąco, co w niczym nie przypo-
mina modlitwy i oczyszczającego oddawania czci Bogu. Szacunek 
to atmosfera, która panuje w niebie. Modlitwa to wypowiedź duszy 
skierowana do Boga Ojca. Działamy w swoim interesie, gdy stajemy 
się podobni do naszego Ojca, gdy spoglądamy w Jego kierunku, 
zawsze o Nim pamiętamy i bardzo troszczymy się o Jego świat i 
Jego dzieło6.

5
Rozwijamy umiejętność zdobywania 

duchowej wiedzy, kiedy poświęcamy czas 
na medytację, rozważanie i modlitwę.

Rozwój duchowości i otwarcie się na najwyższy wpływ Boga 
nie jest łatwą sprawą. Wymaga czasu i zazwyczaj wiąże się z trud-
nościami. Nie będzie to zrządzenie losu. Przyjdzie przez celowy 
wysiłek, wołanie do Boga i przestrzeganie Jego przykazań […].

Prorok Józef Smith […] wypowiedział się być może najbardziej 
zrozumiale o wszystkim, czego potrzeba, by obudzić swą duchową 
naturę, a także o czasie i cierpliwości, które musimy uznać za część 
tego procesu. Powiedział on: „Uważamy, że Bóg stworzył człowieka, 
który posiada umysł zdolny do przyjęcia wskazówek i że ta zdolność 
może zwiększyć się proporcjonalnie do stopnia zważania i pilno-
ści, z jakim człowiek podejdzie do światła przekazanego z nieba 
do umysłu; a im bardziej człowiek zbliży się do doskonałości, tym 
wyraźniejsze będą jego poglądy i większa radość, aż przezwycięży 
zło w swoim życiu i straci pragnienie grzechu; i podobnie jak sta-
rożytni przybędzie do tego punktu wiary, kiedy zostanie otulony 
mocą i chwałą swojego Stworzyciela i zasłuży na zamieszkanie z 
Nim. Jednakże uważamy, że jest to stan, do którego nie dotarł w tym 
momencie żaden człowiek” [Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), str. 210–211] 7.
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Musimy poświęcić czas na przygotowanie naszych umysłów na 
sprawy duchowe. Rozwój duchowych możliwości nie wynika z 
nadania upoważnienia. Musi zaistnieć pragnienie, wysiłek i oso-
biste przygotowanie. Wymaga to oczywiście […] postu, modlitwy, 
badania pism świętych, doświadczenia, medytacji i pragnienia oraz 
łaknienia prawego życia.

Dla mnie pomocne są następujące rady Wszechmogącego Boga:

„Jeżeli prosić będziecie, otrzymacie objawienie za objawieniem, 
wiedzę za wiedzą, abyście poznali tajemnice i ewangeliczne zasady 
pokoju — co przynoszą radość, co przynoszą życie wieczne” (NiP 
42:61).

„Proś Ojca w moje imię, w wierze, ufając, że otrzymasz, a będziesz 
miał i Ducha Świętego, co objawia dzieciom ludzkim wszystkie 
rzeczy, które są stosowne” (NiP 18:18).

„Niech uroczyste prawdy wieczności spoczną na waszych umy-
słach” (NiP 43:34).

„Zachowujcie w swoich umysłach stale słowa żywota, a będzie 
wam dane w tejże godzinie ta część, co będzie przydzielona każ-
demu” (NiP 84:85).

„Szukajcie pilnie, módlcie się zawsze i wierzcie, a wszystko będzie 
działać razem dla waszego dobra, jeżeli żyć będziecie świątobliwie 
i pamiętać przymierze, jakim żeście się związali jeden z drugim” 
(NiP 90:24).

„Bóg udzieli wam wiedzy przez swego Ducha Świętego, przez 
niewypowiedziany dar Ducha Świętego, który nie został ujawniony 
od początku świata aż do teraz” (NiP 121:26).

To są obietnice, których Pan na pewno dotrzyma, jeśli się 
przygotujemy.

Poświęćcie czas na medytację, rozważanie i modlitwę w kwestii 
spraw duchowych 8.

6
Bóg pomoże nam rozwijać się duchowo krok po kroku.

Gdy staramy się rozwijać duchowo, jednym z problemów, jaki 
możemy napotkać, jest poczucie, że mamy wiele do zrobienia, 
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ale nie jesteśmy dostatecznie dobrzy. Doskonałość jest czymś, co 
każdy z nas ma jeszcze przed sobą, ale możemy z powodzeniem 
używać naszych mocnych stron, zacząć w miejscu, w którym akurat 
jesteśmy, i zabiegać o szczęście płynące z dbałości o sprawy Boże. 
Powinniśmy pamiętać radę Pana:

„Przeto nie bądźcie znużeni czynieniem dobra, bowiem kładziecie 
podwaliny wielkiego dzieła. I z małych rzeczy wynika to, co jest 
wielkie.

Oto Pan wymaga serca i ochotnego umysłu; a ochotni i posłuszni 
spożywać będą dobra ziemi Syjonu w tych dniach ostatnich” (NiP 
64:33–34).

Zawsze podnosiły mnie na duchu te słowa Pana: „a ochotni i po-
słuszni spożywać będą dobra ziemi Syjonu w tych dniach ostatnich”. 
Każdy z nas może być ochotny i posłuszny. Gdyby Pan powiedział, 
że doskonali będą spożywać dobra ziemi Syjonu w tych dniach 
ostatnich, myślę, że niektórzy z nas poczuliby się zniechęceni i 
daliby za wygraną […].

Mamy zacząć tam, gdzie stoimy. Mamy zacząć teraz. Miarą postępu 
jest każdy krok, chociażby jeden. Bóg, który „zaprojektował nasze 
szczęście”, poprowadzi nas jak małe dzieci i dzięki temu osiągniemy 
doskonałość.

Nikt z nas nie stał się doskonały ani nie dosięgnął zenitu ducho-
wego wzrostu, który jest możliwy w życiu doczesnym. Każdy może 
i musi robić duchowe postępy. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest 
boskim planem wiecznego duchowego wzrostu. To coś więcej niż 
kodeks etyczny. To coś więcej niż doskonały porządek społeczny. 
To coś więcej niż pozytywne myślenie o samodoskonaleniu i silna 
wola. Ewangelia to moc Jezusa Chrystusa dająca zbawienie wraz z 
Jego kapłaństwem, pokarmem i Duchem Świętym. Mając wiarę w 
Pana Jezusa Chrystusa, będąc posłusznym Jego ewangelii, krok po 
kroku się ulepszając, prosząc o siłę, doskonaląc nasze postawy i 
ambicje, z powodzeniem znajdziemy się w stadzie Dobrego Pasterza. 
Będzie to wymagało dyscypliny, szkolenia, wysiłku i siły. Jednakże, 
jak powiedział Apostoł Paweł: „Wszystko mogę w tym, który mnie 
wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13).
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Współczesne objawienie zawiera następującą obietnicę: „Ufaj 
temu Duchowi, co wiedzie do czynienia dobra: do sprawiedliwego 
postępowania, pokornego życia i sprawiedliwego osądu; a to jest 
mój Duch.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że udzielę ci mojego Ducha, 
co oświeci twój umysł i napełni radością duszę twoją;

I wtedy poznasz, czyli przez to poznasz, wszystko to, o co mnie 
prosiłeś, jeśli prosić mnie będziesz o rzeczy prawe, z wiarą, i ufając 
we mnie, że otrzymasz” (NiP 11:12- 14)9.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Po przeczytaniu części 1. zastanów się nad tym, kiedy potrze-

bowałeś niebiańskiej pomocy. W jaki sposób obietnica boskiej 
pomocy w czasach potrzeby pobłogosławiła twoje życie?

• W czym może nam pomóc przykład Józefa Smitha, opisany w 
części 2., gdy stajemy w obliczu własnej niewiedzy? W jaki sposób, 
podobnie jak Józef, możemy rozwinąć w sobie większą duchową 
wrażliwość?

• Zastanów się nad tym, czego uczy Prezydent Hunter na temat zdo-
bywania duchowej wiedzy (zob. część 3.). W jaki sposób możemy 
zwiększyć nasze pragnienie i umiejętność przyswajania duchowej 
wiedzy? W jaki sposób ta duchowa wiedza nam pomaga?

• Jakie niebezpieczeństwa kryją się w traktowaniu Boga jako „fa-
chowca od usterek lub serwisu technicznego, który pomaga nam 
jedynie w nagłych wypadkach”? (Zob. część 4.). W jaki sposób 
modlitwa jest dla ciebie błogosławieństwem?

• W części 5. Prezydent Hunter uczy nas, w jaki sposób rozwijać 
duchowość. Dlaczego do rozwoju duchowej siły potrzebny jest 
wysiłek? Czego uczą nas fragmenty z pism świętych, które przy-
tacza Prezydent Hunter w tej części?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera dotyczące duchowego wzro-
stu, zawarte w części 6. W jaki sposób duchowy wzrost jest dla cie-
bie procesem kolejnych kroków? W jaki sposób nauki Prezydenta 
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Huntera zawarte w tej części mogą ci pomóc, jeśli czujesz, że 
duchowy wzrost nie jest twoją mocną stroną?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Psalmów 25:5; Ks. Przypowieści Salomona 3:6; 2 Nefi 32:8–9; 

Alma 5:46; 34:17–27; 37:36–37; NiP 8:2–3; 88:63; 112:10; Józef Smith 
— Historia 1:13–17

Wskazówka do nauczania
Poproś uczniów, aby poszukali w tym rozdziale zdań lub akapi-

tów, które są dla nich ważne. Poproś ich, by przeczytali te zdania 
lub akapity i powiedzieli, dlaczego mają dla nich znaczenie.

Przypisy
 1. W: Kellene Ricks, „Friend to Friend: 

From an Interview with Howard W. 
Hunter, President of the Quorum of 
the Twelve Apostles”, Friend, kwiecień 
1990, str. 6.

 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 
39–40.

 3. „Blessed from on High”, Ensign, listo-
pad 1988, str. 59, 61.

 4. „Blessed from on High”, str. 59–60.
 5. „Conference Time”, Ensign, listopad 

1981, str. 13.
 6. „Hallowed Be Thy Name”, Ensign, listo-

pad 1977, str. 52–53.
 7. „Developing Spirituality”, Ensign, maj 

1979, str. 25.
 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 36–37.
 9. „Developing Spirituality”, str. 25–26.
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„Józef smith był nie tylko wielkim człowiekiem, ale też 
natchnionym sługą pana, prorokiem Boga”.
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Józef Smith — Prorok 
Przywrócenia

„Składam uroczyste świadectwo o Proroku 
Józefie Smithie jako o namaszczonym 
słudze Pana w tych dniach ostatnich”.

Z życia Howarda W. Huntera
Nancy Nowell, jedna z praprababek Howarda W. Huntera ze 
strony ojca, przeniosła się do Lapeer w stanie Michigan w latach 
30. XIX wieku. W 1842 roku do Lapeer przybył pewien misjonarz 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Nauvoo 
w stanie Illinois. Nancy wysłuchała jego przesłania, modliła się w tej 
sprawie i otrzymała świadectwo, że nauczał on prawdy. Pojechała 
do Nauvoo, by dowiedzieć się więcej o Kościele, i tak opisała w 
swoim dzienniku to, czego tam doświadczyła:

„Z dużą dozą rezerwy, mając nadzieję, że nie będę oszukana, 
pojechałam, by posłuchać mormońskiego kaznodziei [ Józefa Smi-
tha]. Mówił o drugim przyjściu Chrystusa. Miałam świadectwo, że 
mówił prawdę i że Józef Smith to prawdziwy prorok, powołany i 
ustanowiony przez Boga do wykonania wielkiego dzieła, bo niósł 
prawdę, jakiej nauczał Jezus Chrystus. Poprosiłam o chrzest” 1.

Podobnie jak jego praprababka, Nancy Nowell, Howard W. Hunter 
miał niezachwiane świadectwo o proroczej misji Józefa Smitha. 
Trzy tygodnie po tym, jak został Prezydentem Kościoła, pojechał do 
Nauvoo, by wziąć udział w obchodach 150. rocznicy męczeńskiej 
śmierci Józefa i Hyruma Smithów. Podczas spotkania, które odbyło 
się na terenie Świątyni Nauvoo Prezydent Hunter powiedział:

„Poczucie odpowiedzialności za dzieło, które rozpoczął Prorok 
Józef, determinuje mnie, by w pełni wykorzystać dany mi czas. Z 
pewnością Józef wiernie i z oddaniem pracował w danym jemu czasie 
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[…]. Składam uroczyste świadectwo o Proroku Józefie Smithie jako o 
namaszczonym słudze Pana w tych dniach ostatnich. Do jego świa-
dectwa o boskości i realności Jezusa Chrystusa dodaję moje własne” 2.

Później tego dnia, na spotkaniu zorganizowanym w pobliżu Wię-
zienia Carthage, Prezydent Hunter zaświadczył: „Józef Smith, który 
oddał życie w tym miejscu, był jak narzędzie, dzięki któremu Pan przy-
wrócił pełnię Swojej ewangelii i upoważnienie Swego kapłaństwa” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus ukazali się Józefowi 
Smithowi, rozpoczynając Przywrócenie.

Ewangelia była przekazywana światu za pośrednictwem proroków 
wiele razy i za każdym razem [była] utracona z powodu nieposłuszeń-
stwa. W 1820 roku cisza została przerwana i Pan ponownie ukazał się 
prorokowi. Ów prorok, Józef Smith, mógł świadczyć na podstawie 
tego, co wiedział, że Bóg żyje, a Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, 
Zmartwychwstałą Istotą, odrębną i różną od Ojca. Nie świadczył o tym, 
w co wierzył ani o tym, co sobie on lub inni myśleli czy przypuszczali. 
Świadczył o tym, co wiedział. Zyskał tę wiedzę, ponieważ Bóg Ojciec 
i Syn ukazali mu się osobiście i przemówili do niego4.

Bóg […] objawił samego siebie [ Józefowi Smithowi] jako osobową 
istotę. Co więcej, Ojciec i Syn dowiedli niezaprzeczalnej prawdy, 
że są dwiema odrębnymi i różnymi istotami. Wzajemna relacja Ojca 
i Syna została potwierdzona w boskich słowach skierowanych do 
chłopca–proroka: „Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!” [ Józef 
Smith — Historia 1:17] 5.

Gdy ludzie usłyszeli, że młody Józef Smith twierdzi, iż Bóg obja-
wił samego siebie chłopcu, drwili z niego i odwrócili się od niego, 
podobnie jak w czasach początków chrześcijaństwa mądrzy i uta-
lentowani ludzie w Atenach odrzucili samotnego człowieka, który 
służył wśród nich. Faktem jest, że Paweł, o którym tu mowa, był 
jedynym człowiekiem w tym wielkim mieście nauki, który wiedział, 
że można przejść przez wrota śmierci i żyć. Był jedynym człowie-
kiem w Atenach, który mógł jasno wytłumaczyć różnicę pomię-
dzy sformalizowanym bałwochwalstwem a płynącym z głębi serca 
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oddawaniem czci jedynemu prawdziwemu i żywemu Bogu. [Zob. 
Dzieje Apostolskie 17:19–20, 22–23] 6.

Ludzie, którzy odrzucili Zbawiciela, gdy przyszedł z przesłaniem, 
że jest Synem Boga, mówili o Nim: „Czyż nie jest to syn cieśli?” (Ew. 
Mateusza 13:55). Gdy Józef obwieścił, że miał wizję i widział w niej 
Ojca i Syna, sąsiedzi, pastorzy i ludzie z miasteczka kwestionowali 
to i zapytywali: „Czyż to nie jest syn farmera?”. Chrystus był szyka-
nowany i wydany na śmierć, ale to czas Go osądził. Historia syna 
cieśli podobna była do historii syna farmera 7.

Józef Smith był nie tylko wielkim człowiekiem, ale też natchnionym 
sługą Pana, prorokiem Boga. To, że był wielki, opierało się na jednej 
rzeczy — na prawdziwości jego deklaracji, że widział Ojca i Syna, i na 
tym, że postępował według realności tego boskiego objawienia […].

Świadczę, że Ojciec i Syn ukazali się Prorokowi Józefowi Smi-
thowi, aby rozpocząć wspaniały pochód tego dzieła dni ostatnich 
w naszych czasach.

Świadczę, że chłopiec–prorok, który na tak wiele sposobów jest 
głównym cudem […] tego Kościoła, jest żywym dowodem na to, że w 
rękach Boga i pod przewodnictwem Zbawiciela świata to, co niepo-
zorne i proste, zostanie ujawnione i przemoże to, co potężne i silne 8.

2
Poprzez Proroka Józefa Smitha Jezus Chrystus 

ponownie założył Swój Kościół.

6 kwietnia 1830 roku […] grupa mężczyzn i kobiet, działając 
zgodnie z przykazaniem Boga, zebrała się w domu Petera Whit-
mera seniora w celu założenia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich […]. Nikt z nich nie miał specjalistycznego 
wykształcenia ani nie dzierżył szczególnej władzy. Byli godnymi 
ludźmi i szanowanymi obywatelami, ale nie wiedział o nich nikt 
poza ludźmi z ich okolic […].

Ci pokorni, zwykli ludzie zebrali się, ponieważ jeden z nich, Józef 
Smith junior, bardzo młody mężczyzna, opisał coś zupełnie niezwy-
kłego. Wyznał im i wszystkim ludziom, którzy chcieli słuchać, że miał 
on znaczącą, powtarzającą się łączność z niebem, w tym pełną wizję 
Boga Ojca i Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W wyniku 
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doświadczeń związanych z objawieniami Józef Smith opublikował 
już wówczas Księgę Mormona, kronikę relacji między Chrystusem a 
starożytnymi mieszkańcami Ameryki. Co więcej, Pan nakazał temu 
młodemu mężczyźnie, wtedy dwudziestoczteroletniemu, by przy-
wrócił Kościół, który istniał w czasach Nowego Testamentu i który 
w swej przywróconej czystości powinien być ponownie nazwany 
imieniem Tego, który był jego kamieniem węgielnym i wiecznym 
przywódcą, samego Pana Jezusa Chrystusa.

W ten skromny, ale i najbardziej znaczący sposób odsłoniła się 
pierwsza scena wspaniałej historii Kościoła, który ostatecznie miał 
wpłynąć nie tylko na życie ówczesnego pokolenia, lecz także na 
dzieje całej ludzkiej rodziny […]. Był to skromny początek, ale twier-
dzenie, że Bóg przemówił, że Kościół Chrystusa został ponownie 
zorganizowany, a jego doktryny zostały potwierdzone drogą bo-
skiego objawienia, było najdonioślejszą deklaracją wypowiedzianą 
przed światem od czasów, gdy Zbawiciel chodził po drogach Judei 
i wzgórzach Galilei 9.

Częścią tego boskiego objawienia [które otrzymał Józef Smith] 
były wytyczne ponownego założenia prawdziwego i żywego Ko-
ścioła, przywróconego w czasach współczesnych na wzór Kościoła 
z czasów doczesnej posługi samego Zbawcy. Prorok Józef Smith 
powiedział, że Kościół Jezusa Chrystusa został „zorganizowany w 
zgodzie z przykazaniami i objawieniami danymi nam przez Niego w 
tych dniach ostatnich, wedle porządku Kościoła, odnotowanego w 
Nowym Testamencie” [Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith (2007), str. 138] […].

Osoby, które zostały ochrzczone w Kościele 6 kwietnia 1830 roku, 
wierzyły w istnienie osobowego Boga. Wierzyły, że Jego realność i 
realność Jego Syna, Jezusa Chrystusa, tworzą wieczny fundament, 
na którym zbudowany jest ten Kościół 10.

Za pośrednictwem Józefa Smitha, w toku dalszych wydarzeń, na 
ziemię zostały ponownie przywrócone kapłaństwo i pełnia ewange-
lii, by już nigdy z niej nie odejść [zob. NiP 65:2]. Kościół Chrystusa, 
królestwo Boga na ziemi, został przywrócony i przeznaczony do 
tego, by, zgodnie z pismem świętym, rozwijać się i wypełnić całą 
ziemię [zob. Ks. Daniela 2:35] 11.
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3
Józef Smith był prorokiem, widzącym i objawicielem.

Narodziny Proroka Józefa były wypełnieniem proroctwa Józefa 
sprzedanego do Egiptu wiele setek lat wcześniej:

„Pan, mój Bóg, powoła ‘widzącego’, i będzie on wybranym ‘wi-
dzącym’ dla mojego potomstwa […]. Będzie on nazwany po mnie i 
po swoim ojcu” (2 Nefi 3:6, 15).

Józef Smith junior dostał imię po Józefie z dawnych czasów, który 
został zabrany jako niewolnik do Egiptu oraz po swoim ojcu, Józefie 
Smithie seniorze. W ten sposób wypełniło się proroctwo. Jest znany 
jako Prorok Józef Smith i nazywany „Józef–Widzący”. Mówi się o 
nim często jako o „proroku, widzącym i objawicielu”.

Określenia „Prorok”, „Widzący” i „Objawiciel” są często stosowane 
wymiennie i traktowane przez wielu jako synonimy. Nie są one jednak 
synonimami. Każdy z tych trzech terminów ma odrębne znaczenie.

[Starszy] John A. Widtsoe wyjaśnił, że prorok to nauczyciel — 
osoba, która wykłada prawdę. Naucza prawdy objawionej czło-
wiekowi przez Pana i pod natchnieniem objaśnia ją ludziom, by 
zrozumieli. Słowo „prorok” jest często używane, by wyróżnić osobę, 
która otrzymuje objawienie i wskazówki od Pana. Wielu ludzi sądzi, 
że prorok przede wszystkim przepowiada przyszłe wydarzenia i zaj-
ścia, ale to tylko jedna z wielu ról proroka. Jest on rzecznikiem Pana.

Widzący, to osoba, która widzi. Nie oznacza to, że widzi swoimi 
cielesnymi oczami, ale raczej oczami duchowymi. Dar widzenia jest 
nadprzyrodzonym darem. Józef był jak Mojżesz, starożytny widzący, a 
Mojżesz widział Boga twarzą w twarz. Wyjaśnił to w następujący sposób:

„Lecz teraz na własne oczy widziałem Boga; lecz nie były to 
moje cielesne oczy, lecz oczy duszy, gdyż moje cielesne oczy nie 
mogłyby widzieć; bo zmarniałbym i umarł w jego obecności; lecz 
chwała Jego ogarnęła mnie; i widziałem Jego twarz, gdyż zostałem 
przemieniony wobec Niego” (Mojżesz 1:11).

Nie powinniśmy sądzić, że widzieć duchowo nie oznacza widzieć 
dosłownie. Takie wiedzenie nie jest fantazją ani wyobrażeniem. 
Przedmiot widzenia jest widziany, ale nie cielesnymi oczami. Każdy z 
nas ma duchowe oczy, które są odpowiednikiem naszych cielesnych 
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oczu. Najpierw powstaliśmy duchowo, a potem nasze ciała zostały 
stworzone jako powłoka naszych duchów. Powiedziano nam, że 
w naszym pierwszym stanie poruszaliśmy się, używając zmysłu 
wzroku. Było to możliwe dzięki naszym duchowym oczom, bo nie 
mieliśmy jeszcze ciał z cielesnymi oczami. Wszyscy ludzie posiadają 
duchowy wzrok, ale nie zawsze mają przywilej, by używać go, o ile 
nie przeniknął ich Duch Pana […].

Dzięki mocy Ducha Świętego niektóre osoby zesłane w tym 
celu na ziemię mogą widzieć i oglądać rzeczy Boże. Widzący jest 
osobą, która widzi i wie, co nastąpiło w przeszłości, a także, co ma 
nastąpić. Przez widzącego wszystko zostanie objawione (zob. Mo-
sjasz 8:15–17). Mówiąc w skrócie, jest to osoba, która postępuje w 

Życie proroka Józefa smitha „było wiedzione objawieniem”.
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światłości Pana, patrzy duchowymi oczami i jest przeniknięta mocą 
Ducha Świętego. Mojżesz, Samuel, Izajasz, Ezechiel i wielu innych 
było widzącymi, ponieważ byli wyróżnieni spośród innych śmiertel-
ników możliwością bliższego przyglądania się chwale i mocy Boga.

Objawienie ujawnia coś nieznanego lub coś, co wcześniej było 
znane człowiekowi, ale zostało zabrane z jego pamięci. Objawienie 
zawsze zawiera prawdę i zawsze jest opatrzone pieczęcią boskiej 
aprobaty. Objawienie można otrzymać na różne sposoby, ale nie-
zmienny warunek to takie życie i postępowanie, które jest w zgodzie 
i harmonii z boskim duchem objawienia, duchem prawdy i przez 
to objawiciel może otrzymywać boskie komunikaty.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że prorok jest nauczycielem 
boskiej prawdy, jest widzącym w pełnym znaczeniu tego słowa. 
Zmysł duchowego wzroku [u Józefa Smitha] został uduchowiony i 
przeniknięty mocą Ducha Świętego w niezwykłym stopniu. To dzięki 
temu darowi Józef widział Ojca i Syna, gdy poszedł pomodlić się do 
lasu. Gdy śledzimy jego życie i działania z tego punktu widzenia, 
odkrywamy, że nie próbował on polegać na własnej mocy. Zależał 
od Pana i dzięki temu korzystał z Jego pomocy i otrzymywał Jego 
wskazówki. Jego życie było wiedzione objawieniem12.

4
Chwalmy proroka, co rozmawiał z Jehową.

Gdy śpiewamy o Józefie Smithie „Chwalmy proroka” (Hymny oraz 
pieśni dla dzieci, str. 84), wspominamy wiele chwalebnych rzeczy 
związanych z jego osobą.

Wychwalamy go za zdolność rozmowy nie tylko z Jehową, ale też 
z innymi mieszkańcami niebios. Tak wielu składało wizyty, nada-
wało klucze i udzielało nauk temu ‘wybranemu widzącemu’, który 
powstał w dniach ostatnich (2 Nefi 3:6- 7). Gdy ojciec rodziny Smi-
thów błogosławił młodego Józefa w 1834 roku, obwieścił, że Józef 
w starożytnym Egipcie widział tego widzącego dni ostatnich. Józef w 
Egipcie płakał, gdy zdał sobie sprawę, w jaki sposób dzieło Proroka 
Józefa pobłogosławi jego liczne potomstwo.

Chwalimy Józefa Smitha też za jego pilność, zdolność tłumaczenia 
i przyjęcia setek stron objawionych pism świętych. On był niczym 
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okno objawienia. Ocenia się, że poprzez niego przekazano więcej 
cudownych stron pism świętych niż poprzez jakąkolwiek inną istotę 
ludzką w całej historii.

Wychwalamy Józefa nie tylko za to, co zniósł, ale za to, że zniósł 
to „dobrze” (NiP 121:8). Jako chłopiec Józef przeszedł bolesną ope-
rację nogi. Bez niej nie ukończyłby wyczerpującego marszu z Ohio 
do Missouri z Obozem Syjonu. W czasie tej wędrówki Józef „przez 
większość czasu szedł i w pełni doświadczył tego, co znaczy mieć 
pęcherze na krwawiących i obolałych stopach” [Teachings of Presi-
dents of the Church: Joseph Smith, str. 287]. Jego i Emmę wychwalamy 
także za to, że przetrwali bolesną stratę sześciorga swych biolo-
gicznych i adoptowanych dzieci, zmarłych przedwczesną śmiercią. 
Rodzice, którzy stracili choćby jedno dziecko, rozumieją, co czuli.

Chwalimy Józefa za umiejętność przetrwania prześladowań, w 
tym długich i trudnych pobytów w Więzieniu Liberty. Dla tak wielu 
członków Kościoła w tamtych czasach wszystko wydawało się stra-
cone. Wtedy Pan niebios zapewnił uwięzionego Józefa: „krańce ziemi 
pytać będą o twoje imię” (NiP 122:1). Żyjemy w czasach wzrastają-
cego zainteresowania osobą Józefa Smitha i przywróconą ewangelią.

Józef musiał poczekać, zanim spełniło się jego życzenie, by 
„znaczyć tyle samo, co” starożytni (Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith, str. 230). Teraz możemy śpiewać o Józefie, 
że „pośród proroków z lat dawnych jego tron” (Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, str. 84).

Chwalimy Józefa za to, że zniósł gorzkie i powtarzające się zdrady 
oraz rozczarowania. Jechał do Carthage „niczym owieczka na rzeź”, 
„spokojny niczym letni poranek” i „[wolny] od winy wobec […] 
wszystkich ludzi” (NiP 135:4). Nie jechał do Carthage zgorzkniały. 
Nie jechał do Carthage rozżalony. Jakaż to zdolność, by znieść 
wszystko dobrze!

Józef wiedział, w którą stronę jest zwrócony. Był zwrócony ku 
Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, którego słuchał, od kiedy Oj-
ciec Niebieski po raz pierwszy pouczył go: „Oto Mój Umiłowany 
Syn. Słuchaj Go!” [ Józef Smith — Historia 1:17] 13.
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5
Przykład życia i misji Proroka Józefa Smitha pomaga nam 
zwrócić się ku ścieżce, która prowadzi do życia wiecznego.

Jestem wdzięczny temu mężczyźnie za jego nauki, za objawienia, 
za to, co nam pozostawił, za to, że dzięki niemu ewangelia została 
przywrócona na ziemi. Myślę, że nie ma piękniejszego wydarzenia 
w całej historii niż ta prosta, urzekająca opowieść o młodym chło-
paku, który udał się do lasu w pobliżu domu, ukląkł do modlitwy 
i ujrzał niebiańskich gości.

Teraz spójrzmy na jego życie i to, czego dokonał. Wielu starało 
się odkryć tajemnicę, w jaki sposób Józefowi udało się tyle napisać, 
jednak nie ma tu żadnej tajemnicy […]. Była natomiast prosta wiara, 
wiara chłopca, który miał być przygotowany do rzeczy Bożych. Z 
czasem ten młody człowiek bez żadnych naukowych osiągnięć i 
żadnego wykształcenia został wyszkolony przez Pana, by powitać 
rzeczy, które miały nadejść.

Została nam dana inteligencja i rozum. Musimy jedynie używać 
ich i dbać o nie, jak Pan nakazał Józefowi; mieć prostą wiarę, którą 
i on miał, i chcieć postępować według prostych wskazówek. Gdy 
tak zrobimy i pójdziemy ścieżką, którą [Pan] ma dla nas, i gdy przy-
swoimy sobie lekcje, których Pan chce nas nauczyć, odkryjemy, 
że nasze życie jest oczyszczone ze wszystkiego, co jest sprzeczne 
z celami Boga, a tak właśnie było z Józefem. Zbliżył się do dosko-
nałości, bo oczyścił swoją duszę i umysł, żył blisko Pana, mógł z 
Nim rozmawiać i słuchać Pańskich objawień, które dla nas zapisał. 
Swoimi duchowymi oczami mógł zobaczyć to, co minęło i to, co 
nadejdzie, a my mamy dowód prawdziwości tego, co widział […].

Jestem wdzięczny za to, że jestem członkiem tego Kościoła, a moje 
świadectwo o jego boskości opiera się na prostej historii chłopca, 
który ukląkł w lesie i ujrzał niebiańskich gości — ujrzał w wizji nie 
jednego Boga, lecz dwie odrębne, indywidualne Istoty, Ojca i Syna, 
ponownie objawiające światu członków Boskiej Trójcy. Moja wiara 
i świadectwo opierają się na tej prostej historii, bo jeśli ona nie jest 
prawdziwa, mormonizm upada. Jeśli jest prawdziwa — a składam 
świadectwo, że jest prawdziwa — jest jednym z najwspanialszych 
wydarzeń w całej historii.
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Mam nadzieję, że gdy upamiętniamy tego wielkiego proroka i 
rozważamy jego życie, serca przepełnia nam wdzięczność za to, co 
otrzymaliśmy przez wizje i objawienia wybranego widzącego, po-
wołanego przez Pana, by nas prowadzić w dniach ostatnich, byśmy 
mogli zawrócić na ścieżki wiodące do wyniesienia i życia wiecznego14.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Zastanów się nad tym, czego uczy Prezydent Hunter o Pierwszej 

Wizji Józefa Smitha (zob. część 1.). W jaki sposób świadectwo o 
Pierwszej Wizji wpłynęło na ciebie? Dlaczego tak ważne jest, by 
święci w dniach ostatnich mieli świadectwo, że Józef Smith to 
prorok Boga?

• Jakie myśli przychodzą ci do głowy, gdy przeglądasz nauki Pre-
zydenta Huntera o organizowaniu Kościoła? (Zob. część 2.). Jakie 
błogosławieństwa są udziałem twoim i twojej rodziny dzięki temu, 
że Kościół Jezusa Chrystusa został przywrócony?

• Dlaczego warto rozumieć znaczenie nazw prorok, widzący i ob-
jawiciel ? (Zob. część 3.). W jaki sposób zostałeś pobłogosławiony 
przez proroków, widzących i objawicieli?

• W części 4. Prezydent Hunter omawia powody, dla których wy-
chwalamy Józefa Smitha. Czy dzięki tym naukom bardziej doce-
niasz dzieło Józefa Smitha? Dlaczego? Czego możemy nauczyć 
się z przykładu Józefa Smitha?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera o wierze Józefa Smitha, jego 
duchowej „edukacji” i posłuszeństwie (zob. część 5.). W jaki spo-
sób te nauki odnoszą się do nas? W jaki sposób możemy okazać 
wdzięczność za błogosławieństwa, które otrzymaliśmy dzięki 
Prorokowi Józefowi Smithowi?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I Ks Mojżeszowa 50:25–33, Tłumaczenie Józefa Smitha; Ks. Da-

niela 2:44; List do Efezjan 2:19–22; 4:11–14; NiP 1:17–32; 5:9–10; 
122:1–2; 135; Józef Smith — Historia
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Wskazówka do studiowania
„Kiedy odczujesz radość płynącą ze zrozumienia ewangelii, bę-

dziesz chciał zastosować to, czego się nauczyłeś. Staraj się żyć w 
harmonii z tym, co rozumiesz. Czyniąc to, wzmocnisz swą wiarę, 
wiedzę i świadectwo” (Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 19).

Przypisy
 1. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 7; zob. także str. 6.
 2. „The Temple of Nauvoo”, Ensign, wrze-

sień 1994, str. 63–64.
 3. „Come to the God of All Truth”, Ensign, 

wrzesień 1994, str. 73.
 4. W: Conference Report, październik 

1963, str. 100–101.
 5. „The Sixth Day of April, 1830”, Ensign, 

maj 1991, str. 64.
 6. „The Sixth Day of April, 1830”, str. 63.
 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 228.

 8. „The Sixth Day of April, 1830”, str. 
64–65.

 9. „The Sixth Day of April, 1830”, str. 63.
 10. „The Sixth Day of April, 1830”, str. 64.
 11. W: Conference Report, październik 

1963, str. 101.
 12. „Joseph Smith the Seer”, w: The Annual 

Joseph Smith Memorial Sermons, 2 
tomy (1966), 2:193–194.

 13. „The Temple of Nauvoo”, str. 63–64.
 14. „Joseph Smith the Seer”, 2:197–198.
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pusty grób zbawiciela „głosi całemu światu, że ‘nie ma 
go tu, ale wstał z martwych’” (ew. łukasza 24:6).
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R O Z D Z I A Ł  6

Zadośćuczynienie i 
zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa

„Podniesiemy się ze śmierci doczesnej do 
życia wiecznego dzięki zadość czyniącej 
ofierze i zmartwychwstaniu Zbawiciela”.

Z życia Howarda W. Huntera
Dnia 20 marca 1934 roku Howardowi i Claire urodziło się pierw-
sze dziecko — syn, którego nazwali Howard William Hunter junior, 
a mówili do niego Billy. Latem zauważyli, że Billy jest apatyczny. 
Lekarze zdiagnozowali u niego anemię. Howard dwukrotnie odda-
wał krew na rzecz syna, ale stan Billy’ego się nie polepszał. Dalsze 
badania wykazały poważną dysfunkcję jelit, która powodowała 
utratę krwi u chłopca. Przeprowadzono operację, w czasie której 
Howard leżał obok syna, oddając krew. Niestety wyniki operacji 
nie były zbyt optymistyczne. Trzy dni później, 11 października 1934 
roku, mały Billy zmarł w obecności swoich rodziców czuwających 
przy jego łóżku. „Wychodząc ze szpitala tamtego wieczoru, byliśmy 
pogrążeni w smutku i odrętwiali” — napisał Howard 1.

Świadectwo o Zadośćuczynieniu i zmartwychwstaniu Zbawiciela 
podtrzymywało Prezydenta Huntera w obliczu śmierci Billy’ego i 
innych bliskich osób. „Mocno wierzymy, że [Zadośćuczynienie] jest 
faktem — świadczył — i nie ma nic ważniejszego w całym planie 
zbawienia od zadość czyniącej ofiary Jezusa Chrystusa. Wierzymy, 
że zbawienie jest konsekwencją zadośćuczynienia. Bez niego cały 
plan stworzenia spełzłby na niczym […]. Bez tej zadość czyniącej 
ofiary śmierć ciała oznaczałaby koniec i nie byłoby ani zmartwych-
wstania, ani celu naszego duchowego życia. Nie byłoby nadziei 
życia wiecznego” 2.
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W czasie wiosennych konferencji generalnych, które odbywają 
się w okresie Wielkanocy, Prezydent Hunter mówił często o Zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa. W kwietniu 1983 roku podczas 
konferencji generalnej powiedział:

„W tym okresie wielkanocnym silnie poczuwam się do mojego 
obowiązku świadczenia o realności zmartwychwstania Zbawiciela. 
Moi bracia i siostry, w niebie jest Bóg, który kocha nas i troszczy się 
o mnie i o was. Mamy Ojca w Niebie, który posłał Swe Pierworodne 
z duchowych dzieci, Swego Jednorodzonego Syna w ciele, aby był 
dla nas ziemskim przykładem, wziął na siebie grzechy świata, a 
następnie został za nie ukrzyżowany i zmartwychwstał […].

To jest naprawdę przepiękne przesłanie — po śmierci istnieje 
życie; możemy znów żyć z naszym Ojcem w Niebie. Jest to moż-
liwe dzięki ofierze złożonej przez Zbawiciela dla nas i dzięki naszej 
własnej pokucie oraz posłuszeństwu przykazaniom.

W chwalebny poranek Wielkanocy, gdy myśli chrześcijańskiego 
świata kierują się ku zmartwychwstaniu Jezusa, wyraźmy wdzięczność 
naszemu Ojcu Niebieskiemu za dany nam wspaniały plan zbawienia” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Zadośćuczynienie było aktem najwyższej 
miłości naszego Ojca Niebieskiego i Jego 

Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa było misją wyznaczoną przed 
narodzeniem przez naszego Ojca Niebieskiego, by odkupić Jego 
dzieci z ich upadłego stanu. Ojciec Niebieski zgodził się, by Jego 
Jednorodzony Syn dokonał zadość czyniącej ofiary — był to akt 
miłości Ojca w Niebie. Był to też akt najwyższej miłości Jego umi-
łowanego Syna, bo zgodził się dokonać Zadośćuczynienia.

Wiele razy byłem w ogrodzie Getsemane. Kontemplowałem to 
cierpienie, tę agonię Zbawiciela — agonię, którą przeżył On, a nasz 
Ojciec Niebieski zgodził się, w sposób dla nas niepojęty, by wziął na 
siebie ból i grzechy całej ludzkości. Moja dusza przepełniona była 
smutkiem, gdy rozmyślałem o Jego wielkiej ofierze na rzecz ludzkości.
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Stałem pod Golgotą, Miejscem Trupiej Czaszki i dumałem nad 
upokorzeniem krzyżowania, które doprowadziło do śmierci doczes-
nej naszego Zbawcy, ale które przywiodło też do nieśmiertelności 
Jego i całą ludzkość. Moja dusza znów była przygnębiona.

A potem stałem przed grobowcem w ogrodzie i wyobrażałem 
sobie ten chwalebny dzień zmartwychwstania, gdy Zbawiciel wy-
szedł z grobu żywy, zmartwychwstały, nieśmiertelny. Wtedy moje 
pogrążone w zadumie serce przepełniało się radością.

Doświadczając tego wszystkiego, czułem, że muszę otworzyć 
swą duszę, składając dzięki naszemu Ojcu Niebieskiemu za miłość, 
którą On i Jego Syn okazali nam w pełnej chwały zadość czyniącej 
ofierze. Mówiąc słowami Charlesa Gabriela: „Podziwiam Jezusa nie-
zmiernej miłości czyn, zawstydza mnie łaska, co tyle zmazała win. 
Przejmuje mnie trwoga, gdy myślę, że za mnie zmarł, że za mnie, 
grzesznego, On wziął całe brzemię kar. Och, jak wspaniale jest, że 
Jezus kocha mnie, za mnie dał życie Swe. Och, jak wspaniale, że 
Jezus kocha mnie”. […].

Składam wam moje świadectwo, bracia i siostry, że nasz Ojciec 
Niebieski posłał Swojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na 
ten świat, by spełnił warunki planu zbawienia. Zadośćuczynienie 
oznacza Jego wielką miłość do nas 4.

2
Zbawiciel wziął na siebie wszystkie nasze 

grzechy, niedoskonałości, żal i ból.

W czasie obchodzonego razem święta Paschy, Jezus i Jego Apo-
stołowie przyjęli sakramentalne symbole wprowadzone przez Zba-
wiciela po raz pierwszy podczas ostatniej wspólnej wieczerzy. Potem 
poszli na Górę Oliwną.

Nie rezygnując nawet wtedy z roli nauczyciela, Jezus kontynu-
ował Swój wywód o baranku ofiarnym. Powiedział uczniom, że On 
sam będzie ugodzony, a oni zostaną rozproszeni niczym owce bez 
pasterza (zob. Ew. Mateusza 26:31). „Ale po moim zmartwychwsta-
niu — dodał — wyprzedzę was do Galilei” (Ew. Mateusza 26:32).

W następnych godzinach pocił się własną krwią, był biczowany 
z nakazu przywódców, którzy twierdzili, że są strażnikami Jego 
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prawa i został ukrzyżowany wraz ze złodziejami. Król Beniamin 
prorokował w Księdze Mormona: „Doświadczy pokus, cierpień ciała, 
głodu, prag nienia i wyczerpania przekraczających wytrzymałość 
ludzką, gdyż żaden człowiek nie byłby w stanie tego przeżyć. Oto 
krew będzie się sączyła z każdego Jego poru, tak wielka będzie Jego 
męka za niegodziwość i występki Jego ludu […].

Przyjdzie On do swoich, aby ludzie mogli otrzymać zbawienie […], 
ale nawet po tym wszystkim będą uważać Go za zwykłego człowieka 
i mówić, że ma diabła; i ubiczują Go i ukrzyżują” (Mosjasz 3:7, 9).

Prorokowi Almie zawdzięczamy rozumienie cierpienia Zbawcy w 
całej pełni: „Pójdzie On doświadczając boleści, cierpienia i wszelkich 
pokus; i stanie się to, aby wypełniły się słowa, że przejmie boleści 
i choroby swego ludu.

I przyjmie śmierć, aby mógł zerwać jej więzy trzymające w niewoli 
Jego lud, i weźmie na siebie ich słabości, aby Jego serce przepełniło 
się miłosierdziem przez doświadczenia w ciele, aby przez doświad-
czenia w ciele poznał, jak może pomagać swoim w ich słabościach” 
(Alma 7:11–12).

Pomyślcie o tym! Gdy zdjęto z krzyża Jego ciało i w pośpiechu 
złożono w pożyczonym grobowcu, On, bezgrzeszny Syn Boga, wziął 
na siebie nie tylko grzechy i pokusy każdej ludzkiej duszy, która 
odpokutuje, ale także każdą naszą chorobę, wszelki rodzaj żalu i 
bólu. Wycierpiał je wszystkie, tak jak my cierpimy w ciele. Przeszedł 
to wszystko. Dokonał tego, by udoskonalić Swoje miłosierdzie i Swą 
zdolność wyniesienia nas ponad każdą życiową próbę 5.

Istotnie, możemy popełniać błędy, wyrządzać zło, zadawać ból. I 
czasem tak postępujemy, ale właśnie w takich przypadkach ujawnia 
się w swej pełnej mocy i chwale misja i łaska Jezusa Chrystusa […]. 
On włącza się mocą Swego zadośćuczynienia we wszystkie nasze 
błędne wybory. Jest naszym orędownikiem u Ojca i z góry zapłacił 
za winy i głupotę naszego pojmowania własnej wolności. Musimy 
przyjąć Jego dar, odpokutować za własne błędy i przestrzegać Jego 
przykazań, by w pełni skorzystać z odkupienia. Zawsze możemy to 
zrobić, droga jest zawsze otwarta. Nawet w najciemniejszej godzinie 
i pośród najtragiczniejszych pomyłek zawsze możemy zwrócić się 
ku Synowi Boga i żyć 6.
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3
Jezus Chrystus powstał z grobu i był 

pierwszym z plonu Zmartwychwstania.

Wróćmy do tych finałowych scen rozgrywających się w Ziemi 
Świętej. Koniec ziemskiego życia naszego Pana był bliski. Uzdrawiał 
chorych, wskrzeszał umarłych i wyjaśniał pisma święte, włączając 
w to proroctwa o własnej śmierci i zmartwychwstaniu. Powiedział 
do Swoich uczniów:

„Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany 
arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć.

I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na 
ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych” 
(Ew. Mateusza 20:18–19) […].

Na trzeci dzień wczesnym rankiem do grobu, w którym złożono 
Jego martwe ciało, przyszły Maria Magdalena oraz „druga Maria” 
[Ew. Mateusza 28:1; zob. także Ew. Marka 16:1; Ew. Łukasza 24:10]. 
Wcześniej arcykapłani i faryzeusze udali się do Piłata i przekonali 
go, by postawił strażnika u wejścia do grobowca, „żeby czasem 
uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: 
Powstał z martwych” (Ew. Mateusza 27:64). Ale ku przerażeniu bez-
radnych strażników dwóch potężnych aniołów odsunęło kamień od 
wejścia do grobowca.

Gdy kobiety przyszły do grobu, był on otwarty i pusty. Aniołowie 
przypomnieli im o najwspanialszej nowinie, którą kiedykolwiek 
słyszało ludzkie ucho: „Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak po-
wiedział” (Ew. Mateusza 28:6)7.

Żadna doktryna w chrześcijańskim kanonie nie jest ważniejsza dla 
całej ludzkości od doktryny zmartwychwstania Syna Boga. Dzięki 
Niemu zmartwychwstanie jest dostępne dla wszystkich mężczyzn, 
kobiet i dzieci, którzy kiedykolwiek urodzili się na świecie lub którzy 
jeszcze się urodzą.

Pomimo wielkiej wagi, którą przykładamy w naszej doktrynie 
do zmartwychwstania, chyba wielu z nas jeszcze nie w pełni pojęło 
duchowe znaczenie zmartwychwstania i jego wieczny majestat. 
Gdybyśmy to pojmowali, zachwycalibyśmy się jego pięknem, tak 
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jak Jakub, brat Nefiego, i drżelibyśmy na myśl o tym, czego byśmy 
doświadczyli, gdyby nie było tego boskiego daru. Jakub napisał:

„Jak wielka jest mądrość Boga, Jego miłosierdzie i łaska! Albo-
wiem jeśli ciało nigdy by nie zmartwychwstało, nasze duchy mu-
siałyby podlegać aniołowi, który został wypędzony sprzed oblicza 

Wkrótce po swoim zmartwychwstaniu chrystus ukazał 
się Marii Magdalenie (zob. ew. Jana 20:1–18).
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Wiecznego Boga i który w swym upadku stał się diabłem, aby nigdy 
już się nie podnieść” (2 Nefi 9:8).

Zmartwychwstanie jest z pewnością najważniejszą częścią każ-
dego chrześcijańskiego wyznania. Jest to największy ze wszystkich 
cudów dokonanych przez Zbawiciela świata. Bez tego cudu znaj-
dujemy się w naprawdę beznadziejnej sytuacji. Pozwólcie, że użyję 
słów Pawła: „Bo jeśli nie ma zmartwychwstania […], tedy i kazanie 
nasze daremne […]. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami 
Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził […]. A jeśli 
Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście 
jeszcze w swoich grzechach” (I List do Koryntian 15:13–15, 17)8.

Bez tego Zmartwychwstania ewangelia Jezusa Chrystusa staje się 
litanią mądrych słów i właściwie niemożliwych do wyjaśnienia cudów 
— słów i cudów pozbawionych ostatecznego triumfu. Jednak finalny 
triumf zawiera się w finalnym cudzie: oto po raz pierwszy w historii 
rodzaju ludzkiego ktoś, kto umarł, podniósł się z martwych do nie-
śmiertelności. On był Synem Boga, Synem naszego nieśmiertelnego 
Ojca w Niebie, a Jego triumf nad śmiercią fizyczną i duchową stanowi 
dobrą nowinę, o której powinny mówić każde chrześcijańskie usta.

Oto wieczna prawda: Jezus Chrystus powstał z grobu i był pierw-
szym z plonu Zmartwychwstania (zob. I List do Koryntian 15:23). 
Nie można nie wierzyć świadkom tego wspaniałego wydarzenia.

Wśród wybranych świadków są Apostołowie Pana. Powołanie 
do świętego apostolstwa polega właśnie na dawaniu światu świa-
dectwa o boskości Pana Jezusa Chrystusa. Józef Smith powiedział: 
„Podstawowymi zasadami naszej religii są świadectwa Apostołów 
i Proroków dotyczące Jezusa Chrystusa, tego, że On umarł, został 
pochowany i powstał trzeciego dnia, i że wstąpił do niebios; a 
wszystkie inne rzeczy, które dotyczą naszej religii, stanowią jedynie 
dodatek do tych zasad” (History of the Church, 3:30) […].

Nauczając swoich Apostołów, Chrystus powiedział im, że „Syn 
Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech 
dniach zmartwychwstać” (Ew. Marka 8:31). I tak się stało. Został 
ukrzyżowany i złożony w grobie. Trzeciego dnia powstał z mar-
twych, by znowu żyć — Zbawiciel całej ludzkości, pierwszy z plonu 
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Zmartwychwstania. Dzięki Jego zadość czyniącej ofierze wszyscy 
ludzie będą ocaleni z grobu i będą żyć ponownie. O tym świadczyli 
wszyscy Apostołowie i ja dodaję do tego moje świadectwo9.

4
Jezus ukazał się wielu osobom po 

Swoim Zmartwychwstaniu.

W okresie, który nastąpił po zmartwychwstaniu, Pan ukazał się 
wielu osobom. Pokazywał im pięć szczególnych ran na Swoim ciele. 
Chodził z tymi ludźmi, rozmawiał z nimi, jadł, jakby chciał udowodnić, 
że ponad wszelką wątpliwość zmartwychwstałe ciało jest naprawdę 
fizycznym ciałem i ma namacalną powłokę z ciała i kości. Potem służył 
Nefitom, którym nakazał: „Powstańcie i pójdźcie do Mnie, abyście 
włożyli ręce w Mój bok, abyście dotknęli ran po gwoździach w Mych 
rękach i stopach, abyście się przekonali, że jestem Bogiem Izraela i 
Bogiem całej ziemi i że zostałem zabity za grzechy świata.

I […] postąpili naprzód i wkładali ręce do Jego boku i dotykali 
ran po gwoździach w Jego rękach i stopach; i tak czynili jeden po 
drugim, aż wszyscy zobaczywszy na własne oczy i dotknąwszy włas-
nymi rękoma przekonali się i świadczyli, że jest On Tym, o którym 
pisali prorocy, że ma przyjść” (3 Nefi 11:14–15).

To obowiązek i radość każdego mężczyzny i kobiety w każdym 
zakątku ziemi, by „[podążać] za tym Jezusem, o którym [świadczyli] 
prorocy i apostołowie” (Eter 12:41) i mieć osobiste świadectwo o 
Jego boskości. To prawo i błogosławieństwo wszystkich, którzy 
pokornie dążą do tego, by usłyszeć głos Ducha Świętego, potwier-
dzającego prawdę o Ojcu i Jego zmartwychwstałym Synu 10.

Świadectwo osób, które widziały [ Jezusa] jako żywego człowieka 
— po Jego własnej śmierci — nigdy nie zostało odwołane. Ukazał się 
co najmniej dziesięć lub jedenaście razy: Marii Magdalenie i innym 
kobietom w ogrodzie, dwom uczniom na drodze do Emaus, Piotrowi 
w Jerozolimie, apostołom pod nieobecność Tomasza i kiedy Tomasz 
był z nimi, apostołom nad Jeziorem Galilejskim, a także ponad 500 
braciom w jednym czasie na pewnej górze i wreszcie Swojemu bratu 
Jakubowi i apostołom w czasie wniebowstąpienia 11.

Jako ten, który został powołany i ustanowiony, aby składać świa-
dectwo o imieniu Jezusa Chrystusa całemu światu, świadczę w ten 
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wielkanocny poranek, że On żyje. Ma On pełną chwały, nieśmier-
telną powłokę z ciała i kości. Jest On Jednorodzonym Synem Ojca 
w ciele. Jest Zbawicielem, Światłem i Życiem tego świata. Po Swoim 
ukrzyżowaniu i śmierci ukazał się jako zmartwychwstała istota Ma-
rii, Piotrowi, Pawłowi i wielu innym ludziom. Ukazał się Nefitom. 
Ukazał się Józefowi Smithowi, chłopcu–prorokowi, i wielu innym 
osobom w tej dyspensacji 12.

5
Podniesiemy się z więzów śmierci i będziemy żyć wiecznie.

Wielkanoc to świętowanie bezpłatnego daru nieśmiertelności 
danego każdemu człowiekowi — daru, który przywraca życie i 
leczy wszelkie rany. Choć wszyscy umrą, bo taki jest wieczny plan 
wzrostu i rozwoju, to jednak wszyscy możemy znaleźć pocieszenie 
w słowach Psalmisty: „Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” 
(Ks. Psalmów 30:6).

Job zadał pytanie, które można by nazwać pytaniem wszech 
czasów: „Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje?” (Ks. Joba 14:14). 
Odpowiedź Chrystusa pobrzmiewa przez wieki aż do chwili obecnej: 
„Bo Ja żyję i wy żyć będziecie” (Ew. Jana 14:19)13.

Na czas śmierci duch i ciało są rozdzielone. Zmartwychwstanie po-
łączy ponownie ducha i ciało, a to ciało stanie się ciałem duchowym 
i będzie miało powłokę z ciała i kości, będzie wypełnione duchem, 
a nie krwią. Zatem nasze ciała po zmartwychwstaniu, przeniknięte 
przez ducha, staną się nieśmiertelne i nigdy nie umrą. Takie jest 
znaczenie stwierdzeń Pawła: „Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także 
ciało duchowe” oraz „ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa 
Bożego” [zob. I List do Koryntian 15:44, 50]. Naturalne ciało to ciało 
i krew, ale ciało wypełnione duchem zamiast krwi może wejść do 
królestwa i tak się stanie […].

Jestem przekonany, że Bóg żyje i że Jezus jest Chrystusem. Po-
dobnie jak Paweł, który składał świadectwo świętym w Koryncie, 
pisząc do nich list w okresie Wielkiej Nocy wiele lat temu, i ja dodaję 
mój głos świadectwa o tym, że podniesiemy się ze śmierci do życia 
wiecznego dzięki zadość czyniącej ofierze i zmartwychwstaniu Zba-
wiciela. Oczami wyobraźni widzę Go z ramionami wyciągniętymi 
ku wszystkim, którzy chcą słuchać:
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„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie.

A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Ew. Jana 
11:25–26)14.

Zmartwychwstanie Zbawiciela sprowadza błogosławieństwa nie-
śmiertelności i szansę na życie wieczne. Jego pusty grób oznajmia ca-
łemu światu: „Nie ma go tu, ale wstał z martwych” (Ew. Łukasza 24:6). 
Słowa te zawierają całą nadzieję, pewność i przekonanie, potrzebne, 
by podtrzymać nas w naszym życiu pełnym prób, a czasem smutku 15.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• W jaki sposób Zadośćuczynienie jest przejawem miłości, jaką 

żywi do nas Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus? (Zob. część 1.). Jak 
możemy okazać wdzięczność za ten dar miłości? (Zob. NiP 42:29).

• Przeglądając część 2., poszukaj wielu sposobów, na jakie Zadość-
uczynienie jest dla nas błogosławieństwem. W jaki sposób nauki 
Prezydenta Huntera i korzystanie z fragmentów z pism świętych 
zwiększają twoje zrozumienie kwestii Zadośćuczynienia? Jakie 
doświadczenia wzmocniły twoją wiarę w Pana? W jaki sposób 
moc Zadośćuczynienia może cię umocnić w czasie prób?

• Jakie odczucia towarzyszą ci w trakcie studiowania nauk Pre-
zydenta Huntera o Zmartwychwstaniu? (Zob. część 3.). W jaki 
sposób możemy bardziej doceniać znaczenie Zmartwychwstania?

• Przejrzyj część 4., w której Prezydent Hunter wymienia licznych 
świadków Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlaczego świa-
dectwo tych świadków jest ważne?

• Zastanów się nad słowami Prezydenta Huntera, który uczy, że 
Zmartwychwstanie daje nam „całą nadzieję, pewność i przekona-
nie, potrzebne, by podtrzymać nas w naszym życiu pełnym prób, 
a czasem smutku” (część 5.). W jaki sposób Zmartwychwstanie 
jest dla ciebie źródłem nadziei i pocieszenia? W jaki sposób świa-
dectwo o Zmartwychwstaniu wzbogaciło twoje życie?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 10:17–18; 2 Nefi 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 Nefi 27:13–16; 

NiP 18:10–16; 19:15–20; Mojżesz 6:59–60

Wskazówka do studiowania
„Zaplanuj takie metody studiowania, które zbudują twą wiarę 

w Zbawiciela” (Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 22). Na 
przykład, gdy studiujesz, możesz zadać sobie następujące pytania: 
„W jaki sposób te nauki pomogą mi w większym stopniu zrozumieć 
kwestię Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? W jaki sposób pomogą 
mi skuteczniej brać przykład ze Zbawiciela?”.

Przypisy
 1. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 88; zob. także str. 
86–87.

 2. W: Conference Report, październik 
1968, str. 139.

 3. „Evidences of the Resurrection”, En-
sign, maj 1983, str. 16.

 4. „The Atonement of Jesus Christ” (prze-
mówienie wygłoszone na seminarium 
dla prezydentów misji, 24 czerwca 
1988 roku), str. 2–3, 7, Church History 
Library, Salt Lake City; zob. także The 
Teachings of Howard W. Hunter, wyd. 
Clyde J. Williams (1997), str. 8–9.

 5. „He Is Risen”, Ensign, maj 1988, str. 
16–17.

 6. „The Golden Thread of Choice”, En-
sign, listopad 1989, str.18.

 7. „He Is Risen”, str. 16–17.
 8. „He Is Risen”, str. 16.
 9. „An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion”, Ensign, maj 1986, str. 16–17.
 10. „He Is Risen”, str. 17.
 11. W: Conference Report, kwiecień 1963, 

str. 106.
 12. „He Is Risen”, str. 17.
 13. „An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion”, str. 16.
 14. W: Conference Report, kwiecień 1969, 

str. 138–139.
 15. „An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion”, str. 15–16.
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Jako członek Kworum dwunastu apostołów prezydent Howard W. Hunter 
radził świętym w dniach ostatnich, by słuchali rad prezydenta Kościoła.
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Ciągłe objawienie dzięki 
żyjącym prorokom

„Przewodzi nam żyjący prorok Boga — osoba, 
która otrzymuje objawienia od Pana”.

Z życia Howarda W. Huntera
Poparty jako Prezydent Kościoła podczas konferencji generalnej w 
październiku 1994 roku, Howard W. Hunter tak opisał swoje uczucia 
odnośnie do swoich świętych obowiązków:

„Moi umiłowani bracia i siostry, dziękuję za wasze poparcie. Stoję 
przed wami w pokorze i łagodności, zasmucony niedawnym odej-
ściem naszego ukochanego proroka, Prezydenta Ezry Tafta Bensona. 
Moje serce jest poruszone odejściem drogiego przyjaciela, zważywszy 
szczególnie na nowe obowiązki, które spoczywają teraz na mnie.

Wylałem wiele łez i zwróciłem się do mojego Ojca w Niebie w 
żarliwej modlitwie, abym zdołał wypełnić to ważne i święte powo-
łanie. Modliłem się o to, abym był godny zadania, które powierzono 
trzynastu innym mężczyznom w tej dyspensacji. Być może tylko oni, 
spoglądając z drugiej strony zasłony, mogą w pełni zrozumieć ciężar 
odpowiedzialności i głęboką zależność od Pana, które odczuwam, 
przyjmując to święte powołanie”.

Prezydent Hunter powiedział, że odnalazł siłę i otuchę w swoim 
przekonaniu, że Kościół jest prowadzony nie przez człowieka, ale 
przez samego Jezusa Chrystusa, który przygotowuje i inspiruje męż-
czyzn, których powołuje do przewodzenia:

„Moją największą siłą przez ostatnie miesiące, było moje niewzru-
szone przekonanie, że to jest dzieło Boga, a nie dzieło człowieka. Je-
zus Chrystus jest głową tego Kościoła. On przewodzi mu w słowach 
i czynach. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem zaszczycony tym 
powołaniem, bym przez jakiś czas był narzędziem w Jego rękach i 
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przewodził Jego Kościołowi. Jednak bez świadomości, że to Chry-
stus stoi na czele tego Kościoła, ani ja, ani żaden inny człowiek nie 
mógłby unieść ciężaru tego powołania.

Przyjmując te obowiązki, uznaję cudowną dłoń Boga w moim 
życiu. Wielokrotnie zachował mnie przy życiu i przywracał mi siły, 
nie raz zawrócił mnie z krawędzi wieczności i pozwolił mi jeszcze 
przez jakiś czas kontynuować ziemską posługę. Czasami zastana-
wiałem się, dlaczego ocalał mi życie. Jednak teraz odsuwam na bok 
to pytanie i proszę tylko o wiarę i modlitwy członków Kościoła, 
abyśmy mogli współpracować, ja i wy, by wypełnić cele Boga w 
tym czasie naszego życia […].

Minęło 35 lat, od kiedy zostałem poparty jako członek Kworum 
Dwunastu Apostołów. To były lata pełne przygotowań […]. Teraz mój 
krok jest wolniejszy, ale mój umysł jest bystry, a mój duch młody […].

Podobnie jak Bracia przede mną, wraz z tym powołaniem dosta-
łem zapewnienie, że Bóg będzie prowadził Swojego proroka. Pokor-
nie przyjmuję to wezwanie do służby i wyznaję słowami Psalmisty, 
że ‘Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i 
doznałem pomocy’ (Psalm 28:7)” 1.

Nauki Howarda W. Huntera
1

W każdej dyspensacji Bóg powoływał 
proroków jako Swoich rzeczników.

Gdy przewracamy karty Starego Testamentu, napotykamy opisy 
wspaniałych mężów z dawnych czasów, których nazywano proro-
kami. Księgi Nowego Testamentu zawierają, między innymi, zapisy, 
nauki i historię mężczyzn późniejszej dyspensacji, którzy zostali 
wyznaczeni na proroków. Dysponujemy też zapisami proroków z 
zachodniej półkuli, którzy głosili słowo Pana, sprzeciwiali się nie-
prawości i nauczali zasad ewangelii. Wszyscy oni pozostawili po 
sobie świadectwo.

Prorok jest powoływany przez Pana, aby realizować cele Boga 
pośród Jego dzieci. Prorok otrzymał kapłaństwo i przemawia z 
upoważnieniem. Prorocy są nauczycielami i obrońcami ewangelii. 
Świadczą o boskości Pana Jezusa Chrystusa. Prorocy przepowiadają 
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przyszłe wydarzenia, ale nie jest to najważniejsza ich rola, chociaż 
może to stanowić pewien dowód ich proroczej mocy.

Prawe przywództwo jest potrzebne w każdej dyspensacji i Bóg 
wybrał proroków dla tego celu na długo, zanim jeszcze przyszli na 
ten świat [zob. Ks. Jeremiasza 1:5; Abraham 3:23] 2.

Studiowanie objawień Pana w świętych pismach potwierdza fakt, 
że prorocy i Kościół w każdej epoce byli prowadzeni przez wciąż 
nowe objawienia. Gdyby nie ciągłe objawienia, Noe nie byłby przy-
gotowany na potop, który pochłonął ziemię. Abraham nie byłby 
prowadzony z Haranu do Hebronu, ziemi obietnicy. Nieustające 
objawienie wyprowadziło dzieci Izraela z niewoli z powrotem do 
ziemi obiecanej. Objawienie dane przez proroków przewodziło 
wysiłkom misjonarskim, kierowało odbudową świątyni Salomona 
i potępiało przenikanie pogańskich praktyk w szeregi Izraelitów.

Zanim Chrystus wstąpił do nieba, obiecał jedenastu apostołom: 
„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” 
(Ew. Mateusza 28:20). Po Swoim wniebowstąpieniu Pan prowadził 
Kościół mocą objawienia do czasu śmierci Apostołów i odstępstwa, 
które nastąpiło w Kościele Jezusa Chrystusa 3.

Od zarania dziejów po dziś dzień Kościół miał proroka, widzącego i 
objawiciela. Na czele tego Kościoła stoi Jezus Chrystus, który prowadzi 
proroka. […] Jego doradcy oraz członkowie Rady Dwunastu […] także 
są prorokami, widzącymi i objawicielami. […] Członkowie Kościoła nie 
muszą nasłuchiwać „niewyraźnego głosu trąby”. Mogą wierzyć słowom 
ich przywódców, bo wiedzą, że są oni prowadzeni przez Pana 4.

2
Bóg zapewnia dziś przewodnictwo Swoim 
dzieciom poprzez osobę żyjącego proroka.

Charakterystyczny znak, który poprzedzi finalne drugie przyjście 
Pana, ujrzał w wizji ten sam Apostoł, który spisał księgę zwaną 
Objawieniem. Powiedział on:

„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który 
miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i 
wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Objawienie 
Jana 14:6) […].
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Świadczymy przed całym światem, że niebiańscy słudzy ukazali 
się już w naszych czasach i przynieśli upoważnienie z niebios oraz 
przywrócili prawdy utracone w zniekształconych naukach i prakty-
kach. Bóg znowu przemówił i nadal prowadzi wszystkie Swoje dzieci 
poprzez osobę żyjącego proroka. Oświadczamy, że tak, jak obiecał, 
jest On zawsze ze Swoimi sługami i kieruje sprawami Swojego Ko-
ścioła na całym świecie. Jak w dawnych czasach, objawienie kieruje 
misjonarskim dziełem, wznoszeniem świątyń, powoływaniem do 
urzędów w kapłaństwie i ostrzega przed złem w społeczeństwie, 
które może odebrać zbawienie dzieciom naszego Ojca.

W objawieniu danym współczesnej wyroczni, Józefowi Smithowi, 
Pan powiedział:

„Albowiem nie czynię różnicy dla nikogo i pragnę, aby wszyscy 
ludzie wiedzieli, że dzień ten nadejdzie wkrótce; jeszcze nie wybiła 
godzina, lecz jest blisko, gdy pokój zniknie na Ziemi, a diabeł będzie 
miał władzę nad swym własnym królestwem.

Pan także będzie panować nas swymi świętymi i królować po-
między nimi” (NiP 1:35–36).

Zbawiciel króluje dziś nad świętymi dzięki ciągłemu objawieniu. 
Świadczę, że On jest obecny w naszych czasach wśród Swych sług 
i to się nie zmieni do końca istnienia ziemi.

Nasze rozumienie nie powinno zawężać pojęcia objawienia tylko 
do czasów starożytnych. Bóg jest miłosierny, kocha Swoje dzieci w 
każdej epoce i po dziś dzień daje się im poznać 5.

Pan objawia Swą wolę i zamysł Swoim namaszczonym prorokom. 
Istnieje nieprzerwany strumień objawienia płynącego z wyżyn nie-
bios ku namaszczonym sługom Boga na ziemi. Od czasu śmierci 
Proroka Józefa Smitha głos Pana wciąż dosięga Jego proroków, jak 
miało to miejsce wcześniej 6.

3
W dzisiejszych czasach duchowego głodu odnajdujemy 

duchową obfitość, słuchając głosu proroka.

Głód był jedną z powszechnych plag czasów Starego Testamentu 
i ludzie rozumieli pustoszące konsekwencje nieurodzaju i wygło-
dzenia. Amos nadał temu ostrzejsze znaczenie, przepowiadając głód 
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natury duchowej. Powiedział on, że będzie „[…] nie głód chleba ani 
pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana” [Ks. Amosa 8:11] […].

Współczesne doniesienia o zamieszaniu i frustracji panujących 
wśród ludzi i instytucji religijnych, które próbują rozwiązywać wątpli-
wości i konflikty na tle religijnym, przypominają słowa Amosa: „[…] 
wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, 
szukając słowa Pana, lecz nie znajdą” [Ks. Amosa 8:12].

Starają się znaleźć rozwiązanie, nie budując na opoce objawie-
nia, które według słów Pana jest niezbędne [zob. Ew. Mateusza 
16:17–18] […].

Zamieszanie i frustracja, które nękają świat, nie są powszechne 
pośród wiernych członków Kościoła. […] Dla ludzi, którzy mają 
wiarę i wolę, by wierzyć, istnieje wiarygodny głos. Nie ma wątpli-
wości co do tego, że żyjemy w czasach głodu, który opisał Amos. 
[…] Niemniej jednak w tym, co zdaje się być duchowym głodem, 
wielu odnalazło duchową obfitość.

Oto […] moje pokorne świadectwo: w tych dniach ostatnich 
ewangelia została przywrócona w swej pełni, a na ziemi jest dziś 
prorok, który obwieszcza wolę i zamysł Pana ludziom, którzy chcą 
słuchać i mają wiarę, by za tym podążać 7.

4
Jeśli będziemy podążać za naukami 
żyjących proroków, nie zbłądzimy.

Dla ludów minionych dyspensacji i epok najważniejszy był żyjący 
prorok, nauczający i objawiający wolę Pana w ich czasach. W każdej 
z minionych dyspensacji Pan powoływał proroków jako Swoich 
rzeczników przed ludźmi danego czasu i dla problemów tego czasu.

Naszym przywódcą i nauczycielem jest obecnie żyjący prorok. Od 
niego otrzymujemy wskazówki odnoszące się do współczes nego 
świata. Popierając go w każdym zakątku ziemi jako proroka Pana, wy-
rażamy naszą wdzięczność za to źródło Bożego przewodnictwa […].

Gdy przypominamy sobie proroków od zarania dziejów po dzi-
siejsze czasy, uświadamiamy sobie, jak wielkie błogosławieństwo jest 
naszym udziałem dzięki żyjącemu prorokowi. Z kart historii uczymy 
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się, że bez względu na naszą chęć zważania na ostrzeżenia proroka 
Pana i stosowania jego nauk, będziemy podlegać Bożemu osądowi 8.

Jedynie Prezydent Kościoła ma prawo otrzymywać objawienia 
dla całego Kościoła, czyli oficjalnie interpretować pisma święte lub 
doktryny Kościoła:

„Lecz zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że nikt nie zostanie 
wyznaczony do otrzymywania przykazań i objawień w tym Kościele 
poza sługą moim, Józefem Smithem Jr., bo otrzymuje je tak samo 
jak Mojżesz” (NiP 28:2)9.

Jeśli będziemy stosowali pouczenie, radę i nauki przywódców 
Kościoła dla nas, nie stracimy z oczu tego, co ważne dla naszego 
osobistego zbawienia i wyniesienia 10.

Przepełnia mnie wdzięczność za objawienia, które ustanowiły 
cudowny system zarządzania w Kościele Pana. Każdy mężczyzna, 
który zostaje ustanowiony na urząd Apostoła i wyświęcony jako 
członek Kworum Dwunastu, jest poparty jako prorok, widzący 
i objawiciel. Rada Prezydenta Kościoła oraz Kworum Dwunastu 
Apostołów, powołani i ustanowieni do tego, aby dzierżyć klucze 
kapłaństwa, mają upoważnienie i są odpowiedzialni za kierowanie 
Kościołem, udzielanie obrzędów, nauczanie doktryn, ustanowienie 
oraz zapewnienie ciągłości praktyk kościelnych.

Kiedy Prezydent Kościoła jest chory lub nie może w pełni realizo-
wać zadań swojego urzędu, jego dwaj Doradcy, którzy razem z nim 
tworzą Kworum Rady Prezydenta Kościoła, kontynuują prace Rady. 
Wszelkie główne kwestie dotyczące zasad, procedur, programów lub 
doktryn są rozważane w duchu modlitwy przez Doradców z Rady 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów. Nie ma takiej 
decyzji, która zostałaby podjęta przez Radę Prezydenta Kościoła i 
Kworum Dwunastu bez całkowitej jednomyślności.

Według tego natchnionego wzorca Kościół będzie rozwijał się 
dalej bez zakłóceń. Zarządzanie Kościołem i korzystanie z proro-
czych darów zawsze będzie powierzone posiadaczom apostolskiego 
upoważnienia, którzy dzierżą wszystkie klucze kapłaństwa i z nich 
korzystają 11.
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5
W czasie konferencji generalnej otrzymujemy natchnione 

rady od proroków, widzących i objawicieli.

Gdy rozważam przesłania konferencji [generalnej], zadaję sobie 
pytanie: W jaki sposób mogę pomóc innym ludziom skosztować 
dobroci i błogosławieństw naszego Ojca Niebieskiego? Odpowiedź 
zawiera się w stosowaniu rad ludzi, których popieramy jako pro-
roków, widzących i objawicieli oraz innych Przedstawicieli Władz 
Naczelnych. Studiujmy ich słowa wypowiadane w Duchu natchnie-
nia i często się do nich odnośmy. Pan objawił świętym Swą wolę w 
czasie tej konferencji 12.

Wiele natchnionych rad proroków, widzących, objawicieli i in-
nych Przedstawicieli Władz Naczelnych Kościoła pochodzi właśnie 
z konferencji generalnych. Nasi współcześni prorocy zachęcają nas, 
abyśmy uczynili z czytania wydań konferencyjnych naszych czasopism 

„czas konferencji to pora duchowego ożywienia, kiedy 
wzrasta i krzepnie wiedza i świadectwo”.
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kościelnych ważną i regularnie wykonywaną część naszego osobi-
stego studiowania. W ten sposób konferencja generalna staje się, w 
pewnym sensie, dopełnieniem lub rozszerzeniem Nauk i Przymierzy 13.

Czas konferencji to pora duchowego ożywienia, kiedy wzrasta i 
krzepnie wiedza i świadectwo, że Bóg żyje i błogosławi wiernych. 
To czas, kiedy w umysłach tych, którzy zdecydowali się Mu służyć 
i przestrzegać Jego przykazań, płonie przekonanie, że Jezus jest 
Chrystusem, Synem Boga żywego. Konferencja to czas, kiedy nasi 
przywódcy dają nam natchnioną radę, jak żyć; to czas, który moty-
wuje ludzi i każe im podejmować zobowiązania, że będą lepszymi 
mężami lub żonami, ojcami lub matkami, bardziej posłusznymi 
synami lub córkami, lepszymi przyjaciółmi i sąsiadami […].

My, którzy zebraliśmy się dzisiaj [na konferencji generalnej] prag-
niemy szczególnej, wyjątkowej wiedzy o ewangelii Zbawiciela. Naj-
ważniejsza ze wszystkiego, dla tych, którzy dopiero nas poznali, 
jest nasza deklaracja przed światem, że jesteśmy prowadzeni przez 
żyjącego proroka Boga — człowieka, który rozmawia z Panem i 
otrzymuje od Niego natchnienie oraz objawienie 14.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera z części 1. Dlaczego Bóg wy-

znacza proroka w każdej dyspensacji? Jakie funkcje pełni prorok? 
W jaki sposób możemy pomóc dzieciom zyskać świadectwo o 
prorokach?

• W jaki sposób obecność żyjącego proroka na ziemi jest dla nas 
dziś błogosławieństwem? (Zob. część 2.). Dlaczego ważne jest, 
że istnieje „nieprzerwany strumień objawienia” płynący od Boga 
ku Jego żyjącym prorokom?

• Co wskazuje na to, że żyjemy w czasach „duchowego głodu”? 
(Zob. część 3.). Jakich błogosławieństw doświadczyłeś dzięki 
zważaniu na słowa żyjącego proroka?

• Prezydent Hunter naucza, że „jedynie Prezydent Kościoła ma 
prawo otrzymywać objawienia dla całego Kościoła” (zob. część 
4.). Dlaczego warto to wiedzieć? Dlaczego warto wiedzieć, że „nie 
zbłądzimy”, jeśli będziemy posłuszni radom proroka?
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• Zastanów się, jaką wagę przykładasz do konferencji generalnej. 
(Zob. część 5.). Które nauki z konferencji generalnych były dla 
ciebie błogosławieństwem? W jaki sposób konferencja generalna 
może mieć większy wpływ na życie twoje oraz domowników?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Amosa 3:7; Ew. Mateusza 10:41; Ew. Łukasza 1:68–70; II List 

Piotra 1:20–21 (także w tłumaczeniu Józefa Smitha); Mosjasz 8:15–
18; NiP 1:14–16, 37–38; 21:1, 4–6; 43:2–6; 107:91–92

Wskazówka do nauczania
W czasie lekcji zapisz na tablicy kilka pytań, które mogą nurtować 

wyznawców innych religii odnośnie do tematu tego rozdziału. Po-
proś członków klasy, aby poszukali w treści rozdziału odpowiedzi 
na te pytania i powiedzieli o tym, co znaleźli.

Przypisy
 1. „Exceeding Great and Precious Promi-

ses”, Ensign, listopad 1994, str. 7–8.
 2. W: Conference Report, październik 

1963, str. 99.
 3. „No Man Shall Add to or Take Away”, 

Ensign, maj 1981, str. 65.
 4. „Spiritual Famine”, Ensign, styczeń 

1973, str. 65.
 5. „No Man Shall Add to or Take Away”, 

str. 65.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 196.
 7. „Spiritual Famine”, str. 64–65.
 8. W: Conference Report, październik 

1963, str. 101.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 225.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 223.

 11. „Exceeding Great and Precious Promi-
ses”, str. 7. Prezydent Hunter mówił o 
tych ważnych zasadach, gdy był Prezy-
dentem Kościoła.

 12. „Follow the Son of God”, Ensign, listo-
pad 1994, str. 87.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 212.

 14. „Conference Time”, Ensign, listopad 
1981, str. 12–13.
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„ewangelia Jezusa chrystusa […] to ogólnoświatowa 
wiara z uniwersalnym przesłaniem”.
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Nieść ewangelię całemu światu

„Jesteśmy zaangażowani w dzieło zbawiania dusz, 
dzieło zapraszania ludzi, by przyszli do Chrystusa”.

Z życia Howarda W. Huntera
W 1979 roku Starszy Howard W. Hunter, wówczas członek Kwo-
rum Dwunastu Apostołów, powiedział: „Głęboko wierzę, że w nie-
dalekiej przyszłości będziemy świadkami tak wspaniałych ułatwień 
w rozprzestrzenianiu się ewangelii między narodami, jakich nie 
widziano ani w tej, ani w żadnej poprzedniej dyspensacji. Jestem 
pewien, że będziemy mogli spojrzeć za siebie […] i stwierdzić jak 
Łukasz: ‘A Słowo Boże rosło’ (Dzieje Apostolskie 6:7)” 1.

Gdy Starszy Hunter wypowiadał te słowa, misjonarze nie mogli 
nauczać ewangelii w większości krajów Europy Wschodniej i w 
Związku Radzieckim. Przyczyną były przeszkody polityczne. W ciągu 
10 lat wiele z tych przeszkód zaczęło znikać. W 1989 i 1990 roku 
zburzono Mur Berliński, który był symbolem rozdzielenia Zachod-
nich i Wschodnich Niemiec przez prawie 30 lat. Prezydent Hunter 
służył w tym czasie jako Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów 
i w taki sposób skomentował to historyczne wydarzenie oraz inne 
zmiany zachodzące wtedy na świecie:

„Wiele uwagi poświęcamy ostatnio Murowi Berlińskiemu. Natu-
ralnie cieszymy się, widząc upadek tego muru, bo oznacza on nowo 
odkrytą wolność […]. Gdy staramy się pojąć ducha pojednania, który 
ogarnia świat i nadać temu ewangeliczny kontekst, musimy zadać 
sobie pytanie: Czyż to nie ręka Pana usuwa polityczne przeszkody 
i otwiera przed głoszeniem ewangelii możliwości do tej pory nie-
znane, a wszystko to w zgodzie z boskim planem i czasem Pana?” 2.

Prezydent Hunter czuł, że te zmiany nakładają na członków Ko-
ścioła ważny obowiązek. Mówił, że w miarę powiększania się liczby 
krajów otwartych na pracę misjonarską, wrośnie zapotrzebowanie na 
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misjonarzy gotowych do wypełnienia przykazania, by nieść ewan-
gelię całemu światu 3.

Łatwość Prezydenta Huntera do współpracy z wszystkimi dziećmi 
Boga, bez względu na ich narodowość czy wyznanie, była widoczna 
w jego zaangażowaniu w działania Kościoła na Bliskim Wschodzie. 
Rada Prezydenta Kościoła wyznaczyła mu w Jerozolimie ważne za-
dania związane z nadzorowaniem budowy Ogrodu Pamięci im. Or-
sona Hyde’a oraz Centrum Studiów Bliskowschodnich Uniwersytetu 
Brighama Younga. Chociaż głoszenie ewangelii było zabronione w 
tym regionie, Prezydent Hunter nawiązał trwałe przyjaźnie z ludźmi, 
z którymi pracował, zarówno Żydami, jak i Arabami. Mówił: „Celem 
ewangelii Jezusa Chrystusa jest nieść miłość, jedność i braterstwo 
w ich czystej postaci” 4.

Prezydent Hunter kierował się tą samą ideą w pracy z dziećmi 
Boga na całym świecie: „Jesteśmy waszymi braćmi — żadna nacja 
czy narodowość nie oznacza dla nas obywateli drugiej kategorii. 
Zachęcamy wszystkich […] do poznania naszego przesłania i przy-
jęcia naszej przyjaźni” 5.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Przywrócona ewangelia jest dla wszystkich 
ludzi i opiera się na przekonaniu, że wszyscy 

są dziećmi tego samego Boga.

Ewangelia Jezusa Chrystusa, której nauczamy i której obrzędów 
dokonujemy, to ogólnoświatowa wiara z uniwersalnym przesłaniem. 
Nie jest ona niczym ograniczona, nie jest stronnicza, nie jest podatna 
na wpływ historii czy mody. Jej przesłanie jest uniwersalne i przez 
wieczność prawdziwe. Jej nowina jest przeznaczona dla całego świata 
i została przywrócona w tych dniach ostatnich, by wyjść naprzeciw 
fundamentalnym potrzebom każdego narodu, plemienia, języka i ludu 
na ziemi. Została ponownie ustanowiona — w swej oryginalnej formie 
— by tworzyć więzy braterstwa, zachować prawdę i zbawiać dusze […].

Zgodnie z przesłaniem ewangelii cała ludzka rasa jest jedną ro-
dziną wywodzącą się od samego Boga. Wszyscy mężczyźni i kobiety 
nie tylko fizycznie pochodzą od Adama i Ewy, swoich pierwszych 



r o z d z i a ł  8

125

ziemskich rodziców, ale są też duchowymi dziedzicami Boga, Wiecz-
nego Ojca. Wszyscy ludzie na ziemi są więc dosłownie braćmi i 
siostrami w rodzinie Boga.

Wszystkie ludzkie istoty mogą najlepiej docenić Bożą troskę o nie 
i ich relacje ze sobą nawzajem, jeśli zrozumieją i zaakceptują to, że 
Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Oto przesłanie życia i miłości, które 
przeciwstawia się wszelkim ograniczającym tradycjom związanym z 
podziałami na rasy, języki, stan majątkowy czy przynależność poli-
tyczną, poziom wykształcenia, korzenie kulturowe. Wszyscy mamy 
to samo duchowe pochodzenie. Łączy nas Boży rodowód. Każdy 
człowiek jest duchowym dzieckiem Boga.

Gdy patrzymy przez pryzmat ewangelii w ten sposób, nie ma 
miejsca na schematyczne, ograniczone i pełne uprzedzeń myślenie. 
Prorok Józef Smith powiedział: „Miłość jest jedną z głównych cech 
charakteryzujących Boskość i powinna być okazywana przez ludzi, 
którzy aspirują do tego, by być synami Boga. Człowiek napełniony 
miłością Boga nie jest zadowolony z tego, że tylko jego rodzina 
została pobłogosławiona — on pragnie objąć cały świat, chcąc bło-
gosławić całą rasę ludzką” [Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), str. 330–331] […].

Przywrócona ewangelia jest nowiną o Bożej miłości dla wszyst-
kich ludzi na całym świecie i opiera się na przekonaniu, że wszyscy 
są dziećmi tego samego Boga. To podstawowe religijne przesłanie 
zostało pięknie wyrażone w oświadczeniu Rady Prezydenta Kościoła 
15 lutego 1978 roku tymi słowy:

„Opierając się na starożytnych i współczesnych objawieniach, 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z radością 
głosi chrześcijańską doktrynę, że wszyscy mężczyźni i kobiety są 
braćmi i siostrami nie tylko poprzez więzy krwi wspólnych ziemskich 
przodków, ale także jako dosłowne duchowe dzieci Wiecznego 
Ojca” [Statement of the First Presidency Regarding God‘s Love for 
All Mankind, 15 lutego 1978].

Święci w dniach ostatnich mają pozytywne i otwarte nastawienie 
do wyznawców innych religii. Wierzymy, że są oni dosłownie naszymi 
braćmi i siostrami, że jesteśmy synami i córkami jednego Niebiańskiego 
Ojca. Mamy wspólny rodowód wywodzący się do Boga 6.
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2
Misją Kościoła jest głoszenie ewangelii 

wszystkim narodom.

Kościół, będący królestwem Boga na ziemi, ma względem wszyst-
kich narodów misję do spełnienia. „Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Ew. Ma-
teusza 28:19–20). Słowa te, wypowiedziane przez Mistrza, nie znają 
granic państw, nie ograniczają się do wybranych ras czy kultur. 
Jeden naród nie jest stawiany wyżej niż inny. Wezwanie jest jasne: 
„czyńcie uczniami wszystkie narody” […].

Jako członkowie Kościoła Pana musimy patrzeć na innych ludzi 
bez osobistych uprzedzeń. Musimy przyjąć najwyższą prawdę, która 
głosi, że nasz Ojciec naprawdę „nie czyni różnicy dla nikogo”. Cza-
sami niesłusznie obrażamy naszych braci i siostry z innych narodów, 
uznając, że jedna nacja jest bardziej wyjątkowa niż inna […].

Wyobraźcie sobie ojca, który ma wielu synów, a każdy z nich ma 
inny temperament, inne zdolności, inne cechy duchowe. Czy ten 
ojciec kocha jednego syna mniej niż innego? Prawdopodobnie syn, 
który jest najmniej uduchowiony, skupia więcej uwagi ojca, gdyż 
skłania go do modlitw i błagań kierowanych do Boga bardziej, niż 
inni synowie. Czy to oznacza, że ojciec kocha pozostałych synów 
mniej? Czy myślicie, że nasz Ojciec w Niebie kocha jedną nację 
swoich potomków bardziej niż inne? Jako członkowie tego Kościoła 
musimy pamiętać o dającym do myślenia pytaniu Nefiego: „Czyż 
nie wiecie, że istnieje więcej narodów jak jeden?” (2 Nefi 29:7) […].

Naszym braciom i siostrom wszelkich narodowości mówimy: 
składamy uroczyste świadectwo i oświadczamy, że Bóg przemówił 
w naszych czasach, że niebiańscy posłańcy zostali posłani na zie-
mię, że Bóg oznajmił Swój zamysł i Swą wolę prorokowi, Józefowi 
Smithowi […].

Tak jak nasz Ojciec kocha wszystkie Swoje dzieci, my musimy 
kochać wszystkich ludzi — przedstawicieli każdej rasy, kultury i 
narodowości — i uczyć ich zasad ewangelii, które mogą przyjąć i 
dzięki nim poznać boskie pochodzenie Zbawiciela 7.
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W naszych pokornych wysiłkach budowania braterstwa i głosze-
nia objawionej prawdy zwracamy się do mieszkańców świata prze-
pełnionymi miłością słowami Prezydenta George’a Alberta Smitha: 

„Nie przychodzimy po to, aby odbierać wam prawdy czy cnoty, 
jakie posiadacie. Nie przychodzimy po to, żeby szukać w was winy 
ani żeby was krytykować […]. Zatrzymajcie wszelkie dobro, jakie 
posiadacie i pozwólcie, że przyniesiemy wam więcej dobra, abyście 
mogli być szczęśliwsi i abyście mogli być przygotowani na stawienie 
się przed obliczem Ojca Niebieskiego” 8.

Jesteśmy zaangażowani w dzieło zbawiania dusz, dzieło zapra-
szania ludzi, by przyszli do Chrystusa, dzieło przyprowadzania ich 
do wód chrztu, aby mogli iść dalej ścieżką prowadzącą ku życiu 
wiecznemu. Ten świat potrzebuje ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewan-
gelia zapewnia jedyny sposób, w jaki świat może zaznać pokoju 9.

Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa staramy się ukazywać 
całą prawdę. Chcemy rozszerzyć krąg miłości i zrozumienia na 
wszystkich mieszkańców ziemi. Dążymy zatem do zaprowadzenia 

„Jesteśmy zaangażowani w dzieło zbawiania dusz”.
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pokoju i szczęścia nie tylko w granicach świata chrześcijańskiego, 
ale wśród wszystkich ludzi […].

Dzieło, do utworzenia którego przyczynił się Józef [Smith], sam 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, stanowi te-
raz religię świata nie po prostu dlatego, że jej przedstawiciele są na 
całym świecie, ale przede wszystkim dlatego, że głosi wszechstronne 
i otwarte przesłanie oparte na przyjęciu wszelkiej przywróconej 
prawdy, by zaspokoić potrzeby całej ludzkości […].

Wysyłamy tę nowinę miłości i nadziei całemu światu. Przybywaj-
cie do Boga wszelkiej prawdy, który ciągle przemawia do Swoich 
dzieci przez usta proroków. Słuchajcie przesłania Tego, który nadal 
posyła Swoje sługi głoszące wieczną ewangelię każdemu narodowi, 
plemieniu, językowi i ludowi. Przybywajcie i ucztujcie przy stole 
zastawionym przed wami przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich. Przyłączcie się do nas w podążaniu za Dobrym 
Pasterzem, który go założył 10.

3
Ludzie, którzy doświadczyli błogosławieństw 

Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, mają 
obowiązek składać o Nim świadectwo.

Co łączy Zadośćuczynienie z pracą misjonarską? Za każdym ra-
zem, gdy doświadczamy błogosławieństw Zadośćuczynienia, nie 
możemy nie martwić się o dobro [innych].

Księga Mormona jest wypełniona przykładami, które potwier-
dzają tę zasadę. Kiedy Lehi skosztował owocu z drzewa życia — 
symbolu owocu Zadośćuczynienia — powiedział: „Zapragnąłem, 
aby moja rodzina także go skosztowała” (1 Nefi 8:12). Gdy Enos 
dostąpił własnego nawrócenia i wybaczenia grzechów przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa, powiedział: „Zapragnąłem dobra dla moich 
braci, Nefitów” (Enos 1:9). Potem modlił się za Lamanitów, którzy 
byli uważani za nieprzejednanych wrogów Nefitów. Następnie czy-
tamy o czterech synach Mosjasza — Ammonie, Aaronie, Omnerze 
i Himnim — którzy dostąpili przebaczenia grzechów przez moc 
Zadośćuczynienia i wskutek tego przez wiele lat trudzili się wśród 
Lamanitów, przyprowadzając ich do Chrystusa. Księga Mormona 
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podaje, że „nie mogli znieść myśli, że jakakolwiek dusza […] miałaby 
zginąć” (Mosjasz 28:3).

Najlepszy niebiański przykład osoby, która zawarła przymierze, 
chcąc mówić o ewangelii innym ludziom, to Alma Młodszy. Chciał-
bym przeczytać wam jego świadectwo. 

„[…] I od tego czasu, aż do teraz, nie ustawałem trudząc się, by 
doprowadzić innych do nawrócenia, aby zakosztowali tej samej nie-
zmiernej radości, co ja, aby także mogli narodzić się Bogu i być na-
pełnieni Duchem Świętym” [Alma 36:24, zob. także Alma 36:12–23].

Wspaniałym wskaźnikiem osobistego nawrócenia człowieka jest 
jego pragnienie, by mówić o ewangelii innym ludziom, dlatego też 
Pan nałożył na każdego członka tego Kościoła obowiązek pracy 
misjonarskiej.

Posłuchajcie słów przymierza, które człowiek zawiera, gdy jest 
ochrzczony w Kościele:

„Jeśli pragniecie przystąpić do stada Boga, być nazwani Jego 
ludem i pragniecie dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć 
jeden drugiemu,

jeśli pragniecie płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, któ-
rzy potrzebują pocieszenia, i zawsze dawać świadectwo o Bogu we 
wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie, aż do śmierci, 
abyście mogli zostać odkupieni przez Boga i zaliczeni do tych, któ-
rzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, abyście mogli mieć 
życie wieczne” (Mosjasz 18:8–9).

Mamy świadczyć o Bogu przez cały czas i gdziekolwiek się znaj-
dujemy, aż do samej śmierci. Odnawiamy to przymierze w czasie 
sakramentu, podczas którego zobowiązujemy się wziąć na siebie 
imię Chrystusa.

Służba misjonarska jest istotnym sposobem okazania, że wzięli-
śmy na siebie Jego imię. Zbawiciel powiedział, że jeśli pragniemy 
całym sercem wziąć na siebie Jego imię, jesteśmy powołani, aby iść 
na cały świat, głosząc Jego ewangelię każdemu stworzeniu (zob. 
NiP 18:28) […].

Ci z nas, którzy dostąpili błogosławieństw Zadośćuczynienia, mają 
obowiązek składać świadectwo wiary o naszym Panu i Zbawicielu 
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[…]. Wezwanie do dzielenia się ewangelią z bliźnimi ukazuje naszą 
wielką miłość do dzieci naszego Ojca Niebieskiego, jak również do 
Zbawiciela i do tego, co dla nas uczynił 11.

4
Z pomocą Pana możemy pokonać wszelkie 

przeszkody towarzyszące głoszeniu ewangelii.

Gdy mury dzielące Europę Wschodnią […] i wiele innych czę-
ści świata upadły, wynikające z tego zapotrzebowanie na większą 
liczbę misjonarzy, którzy wypełnią boskie zobowiązanie, by nieść 
ewangelię światu, będzie z pewnością rosło! Czy jesteśmy gotowi 
na tę okoliczność?

By wyjść naprzeciw wymogom tego wspaniałego misjonarskiego 
dzieła w dniach ostatnich, prawdopodobnie niektórzy z nas (zwłasz-
cza starsze pokolenie, które odchowało już dzieci) będą musieli 
uczciwie przyjrzeć się „murom”, które budujemy w naszych głowach, 
i ocenić, czy nie należy ich zburzyć.

Co na przykład z murem wygodnictwa, który zdaje się powstrzy-
mywać wiele par małżeńskich i osób samotnych przed wyjazdem 
na misję? A co z „murem przeszkód finansowych” wynikającym z 
długu, który nie pozwala niektórym członkom na wyjazd, albo z 
„murem opieki nad wnukami”, „murem problemów zdrowotnych”, 
„murem braku pewności siebie”, „murem błogostanu” lub „murem 
grzechu” czy „murami strachu, wątpliwości lub samozadowolenia”? 
Czy ktokolwiek tak naprawdę wątpi choć przez chwilę w to, że z 
pomocą Pana nie może obalić tych murów?

Mieliśmy zaszczyt narodzić się w tych dniach ostatnich — w 
przeciwieństwie do wcześniejszych dyspensacji — by pomóc w 
niesieniu ewangelii całemu światu. Nie ma w tym życiu wspanial-
szego powołania. Jeśli czujemy się dobrze, schowani za samodzielnie 
wzniesionymi murami, dobrowolnie rezygnujemy z błogosławieństw, 
które na nas czekają. We współczesnym objawieniu Pan tak wyjaśnił 
ten wielki niedosyt pracy misjonarskiej:

„Oto pole dojrzało już do zbioru; i oto ten, co tnie sierpem z całej 
mocy, ten sobie zapewnia, że nie zginie lecz przynosi zbawienie 
swej duszy” (NiP 4:4).



r o z d z i a ł  8

131

W tym samym objawieniu Pan mówi o tym, jacy powinniśmy 
być, jako dobrzy misjonarze. Znając w pełni nasze słabości i pewną 
dozę rezerwy, gdy stoimy przed olbrzymią bramą w samodzielnie 
zbudowanym murze, Pan zapewnia nas, że Jego boska pomoc w 
pokonywaniu wszelkich przeszkód nadejdzie, jeśli zrobimy, co w 
naszej mocy. Mówi On w prostych słowach: „Proście, a będzie wam 
dane, pukajcie, a będzie wam otworzone” (NiP 4:7).

Niech Pan nas błogosławi, by „mury” w naszych umysłach nie 
przeszkodziły nam w kosztowaniu błogosławieństw, które mogą 
być na nas przelane 12.

W czasie pełnienia Swej ziemskiej posługi nasz Pan prosił raz za 
razem o pewną rzecz, zarówno w formie zachęty, jak i wyzwania. 
Chrystus powiedział do Piotra i Andrzeja: „Pójdźcie za mną, a zrobię 
was rybakami ludzi” (Ew. Mateusza 4:19) […].

Wcześniejsi prorocy naszej dyspensacji nauczali, że każdy zdolny 
do tego, godny młody mężczyzna powinien służyć na pełnoetatowej 
misji. Potwierdzam to zapotrzebowanie dzisiaj. Potrzebujemy też 
dojrzałych małżeństw mogących służyć na polu misyjnym. Jezus 
powiedział Swoim uczniom: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na 
żniwo swoje” (Ew. Łukasza 10:2)13.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Zastanów się nad naukami Prezydenta Huntera — opartymi na 

prawdzie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga — o tym, że ewan-
gelia jest dla wszystkich ludzi (zob. część 1.). W jaki sposób, gdy 
mówimy innym ludziom o ewangelii, pomoże nam to pamiętać, 
że każda osoba jest dosłownie naszym bratem lub siostrą?

• Czego uczymy się z nauk Prezydenta Huntera z części 2. o uczu-
ciach Ojca Niebieskiego względem Swoich dzieci? Co możesz zro-
bić, by bardziej kochać wszystkich ludzi i mówić im o ewangelii?

• W jaki sposób odpowiedziałbyś na następujące pytanie Prezy-
denta Huntera: „Co łączy Zadośćuczynienie z pracą misjonarską?” 
(zob. część 3.). W jaki sposób możesz zwiększyć swoje pragnienie 
mówienia o ewangelii innym ludziom? Jakich błogosławieństw 
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doświadczyłeś, gdy powiedziałeś komuś o ewangelii — lub gdy 
ktoś powiedział o niej tobie?

• Po przeczytaniu części 4. zastanów się nad „murami”, które po-
wstrzymują nas przed zakosztowaniem błogosławieństw pracy mi-
sjonarskiej. Porozmawiajcie o sposobach usunięcia tych przeszkód.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Amosa 9:9; 2 Nefi 2:6–8; Mosjasz 28:1–3; Alma 26:37; NiP 18:10–

16; 58:64; 68:8; 88:81; 90:11; 123:12; Józef Smith — Mateusz 1:31

Wskazówka do nauczania
„Duch Święty może podszepnąć jednemu lub więcej uczniom, by 

podzielili się spostrzeżeniami, które inni potrzebują usłyszeć. Bądź 
otwarty na podszepty, jakie otrzymujesz, by poprosić o odpowiedź 
poszczególne osoby. Możesz nawet mieć wrażenie, że masz poprosić 
osobę, która nie zgłasza się do wyrażenia swojego punktu widzenia” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania [2000], str. 63).

Przypisy
 1. „All Are Alike unto God”, Ensign, czer-

wiec 1979, str. 74.
 2. „Walls of the Mind”, Ensign, wrzesień 

1990, str. 9–10.
 3. Zob. „Walls of the Mind”, str. 10.
 4. „All Are Alike unto God”, str. 74.
 5. „All Are Alike unto God”, str. 74.
 6. „The Gospel — A Global Faith”, En-

sign, listopad 1991, str. 18–19.
 7. „All Are Alike unto God”, str. 72–74.
 8. „The Gospel — A Global Faith”, str. 19; 

słowa George’a Alberta Smitha można 
przeczytać w: Nauki Prezydentów 

Kościoła: George Albert Smith (2011), 
str. 157.

 9. „Follow the Son of God”, Ensign, listo-
pad 1994, str. 88.

 10. „Come to the God of All Truth”, Ensign, 
wrzesień 1994, str. 73.

 11. „The Atonement of Jesus Christ” (prze-
mówienie wygłoszone podczas semina-
rium dla prezydentów misji, 24 czerwca 
1988 roku), str. 4–7, Church History 
Library, Salt Lake City; zob. także The 
Teachings of Howard W. Hunter, wyd. 
Clyde J. Williams (1997), str. 248–249.

 12. „Walls of the Mind”, str. 10.
 13. „Follow the Son of God”, str. 88.
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Prawo dziesięciny

„Świadectwo o prawie dziesięciny zdobywa 
się poprzez jego przestrzeganie”.

Z życia Howarda W. Huntera
Na krótko przed ślubem z Claire Jeffs, Howard W. Hunter udał 
się do swojego biskupa, by otrzymać rekomendację świątynną. Czuł 
się zaskoczony, gdy podczas wywiadu biskup zastanawiał się, czy 
Howard będzie w stanie utrzymać żonę i rodzinę. Howard wspomi-
nał: „Kiedy powiedziałem mu, ile zarabiam, wyjaśnił mi, że powód 
jego wątpliwości co do moich możliwości utrzymania żony leżał w 
wysokości płaconej przeze mnie dziesięciny”.

Dotychczas Howard nie płacił pełnej dziesięciny, ponieważ nie 
rozumiał wagi takiego postępowania. Powiedział: „Mój ojciec nie 
był członkiem Kościoła, kiedy mieszkałem z rodzicami, i dlatego 
o dziesięcinie nigdy nie mówiło się w naszej rodzinie, i nigdy nie 
zastanawiałem się nad znaczeniem dziesięciny”.

Howard powiedział, że w trakcie rozmowy biskup „we właściwy 
sobie, uprzejmy sposób […] pouczył [go] o znaczeniu tego prawa, 
a gdy [Howard oznajmił], że odtąd [będzie] płacił pełną dziesięcinę, 
ku jego uldze, biskup wypisał rekomendację świątynną i złożył na 
niej podpis”. 

Kiedy Howard powiedział Claire o tym doświadczeniu, dowie-
dział się, że ona zawsze płaciła pełną dziesięciną. „Postanowiliśmy, 
że będziemy przestrzegać tego prawa w naszym małżeństwie i że 
dziesięcinę będziemy zawsze płacić na początku”, powiedział 1.
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„płacenie dziesięciny wzmacnia wiarę, wzmaga duchowość, 
rozwija duchowe zdolności i utrwala świadectwo”.
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Nauki Howarda W. Huntera
1

Definicja dziesięciny podana przez Pana jest prosta.

Prawo [dziesięciny] jest jasno opisane jako „jedna dziesiąta […] 
zysku” (zob. NiP 119:4). Zysk oznacza dochód, wynagrodzenie, 
przyrost. Jest to płaca osoby zatrudnionej, dochód z operacji fi-
nansowych, zarobek osoby, która coś uprawia bądź produkuje lub 
dochód, jaki dana osoba osiąga z jakiegokolwiek innego źródła. Pan 
powiedział, że jest to prawo „na wieki”, tak jak to było w przeszłości 2.

Podobnie jak wszystkie przykazania i prawa Pana, [prawo dziesię-
ciny] jest proste, jeśli wykażemy się odrobiną wiary. Pan powiedział: 
„Weźcie dziesiątą część i odłóżcie ją na bok”. To właśnie jest prawo 
dziesięciny. Po prostu 3.

2
Prawo dziesięciny istniało od początku 

świata i obowiązuje po dziś dzień.

Pierwsza wzmianka o „dziesięcinie” w Biblii pojawia się już w 
pierwszej księdze Starego Testamentu. Abram […] spotkał się z 
Melchizedekiem, królem Salemu i kapłanem Boga Najwyższego. 
Melchizedek błogosławił mu, a Abram „dał mu dziesięcinę ze wszyst-
kiego” (I Ks. Mojżeszowa 14:20).

Kilka rozdziałów dalej w tej samej księdze czytamy o Jakubie w Be-
telu, który złożył następujące ślubowanie: „I ze wszystkiego, co mi dasz, 
będę ci dawał dokładnie dziesięcinę” [I Ks. Mojżeszowa 28:20–22].

Trzecia wzmianka jest związana z prawem lewitykalnym. Pan 
przemówił przez Mojżesza tymi słowy:

„Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, 
czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu” 
(III Ks. Mojżeszowa 27:30).

Zgodnie z prawem lewitykalnym dziesięciny były przekazywane 
na utrzymanie Lewitów, a oni mieli zapłacić dziesiątą część z tego, 
co otrzymali, na co wskazują słowa Pana skierowane do Mojżesza:

„Do Lewitów zaś przemów i powiedz im: Gdy będziecie pobierać 
od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako 
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wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dzie-
sięcinę z tej dziesięciny” (IV Ks. Mojżeszowa 18:26).

To jasno wskazuje, że prawo dziesięciny było częścią prawa le-
witykalnego i że było przestrzegane przez cały lud — nawet przez 
Lewitów, którzy mieli płacić dziesięcinę z otrzymanych dziesięcin.

Są osoby, które uważają, że prawo dziesięciny było wyłącznie 
praktyką prawa lewitykalnego, ale historia potwierdza, że było to 
prawo uniwersalne i nadal takie jest. Była to podstawa prawa Moj-
żeszowego. Istniała od początku świata i natrafiamy na jej ślad w 
starożytnym prawie egipskim, w Babilonii i na przestrzeni dziejów 
biblijnych. Była wspomniana przez proroka Amosa [zob. Ks. Amosa 
4:4] i przez Nehemiasza, który miał być odpowiedzialny za dzieło 
odbudowy murów Jerozolimy [zob. Ks. Nehemiasza 10:38–39; 12:44; 
13:5, 12]. Wkrótce potem Malachiasz rozpoczął jeszcze większe 
dzieło odbudowy wiary i podtrzymania morale ludu. Chcąc sprze-
ciwić się chciwości ludzi, którzy byli religijni wyłącznie z nazwy, 
oskarżał ich o zbrodnię przeciwko Bogu.

„Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! 
Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach.

Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały 
naród.

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim 
domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Za-
stępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na 
was błogosławieństwa ponad miarę” (Ks. Malachiasza 3:8–10) […].

Słowa Malachiasza kończą Stary Testament, podkreślając znacze-
nie prawa dziesięciny i wskazując, że nie zostało ono nigdy odwo-
łane i że istniało od początku świata. Dyspensacja czasu Nowego 
Testamentu zaczyna się zatem od tego upomnienia […].

Wkrótce po przywróceniu ewangelii w naszej dyspensacji, Pan 
objawił Swojemu ludowi definicję tego prawa ustami proroka dni 
ostatnich:

„A potem, ci, którzy tak zapłacili, dziesięcinę zapłacą; jedną dzie-
siątą swego rocznego zysku; i będzie to stałe prawo na wieki, dla 
mego świętego kapłaństwa, rzecze Pan” (NiP 119:4)4.
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3
Płacąc dziesięcinę, ofiarowujemy dar 

i spełniamy naszą powinność.

Dziesięcina jest prawem Boga danym Jego dzieciom, ale płacenie 
jej jest całkowicie dobrowolne. Jej przestrzeganie nie różni się od 
prawa święcenia sabatu ani żadnego innego prawa Boga. Możemy 
zrezygnować z przestrzegania jednego z nich lub ich wszystkich. 
Nasze posłuszeństwo jest dobrowolne, ale nasza odmowa przestrze-
gania tych praw nie unieważnia ich ani ich nie odwołuje.

Jeśli dziesięcina jest kwestią woli, czy jest to dar, czy wypełnianie 
obowiązku? Między tymi dwoma kwestiami istnieje fundamentalna 
różnica. Dar oznacza dobrowolne przekazanie pieniędzy lub innej 
własności bez oczekiwania na uznanie. Jest dany za darmo. Nikt nie 
ma obowiązku przekazywać darów. Jeżeli dziesięcina jest darem, to 
możemy dać to, co chcemy i kiedy chcemy, lub możemy nie dawać 
niczego. To przyrównuje Ojca Niebieskiego do ulicznego żebraka, 
któremu możemy rzucić monetę, mijając go.

Pan ustanowił prawo dziesięciny. Skoro jest to Jego prawo, to prze-
strzeganie go staje się naszym obowiązkiem, jeśli miłujemy Pana i 
pragniemy przestrzegać Jego przykazań i cieszyć się Jego błogosła-
wieństwami. W tym sensie dziesięcina staje się rodzajem długu. Czło-
wiek, który nie płaci dziesięciny z powodu własnych długów, powinien 
zadać sobie pytanie, czy nie ma także długu względem Pana. Mistrz 
powiedział: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwo-
ści jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Ew. Mateusza 6:33).

Nie możemy jednocześnie iść na wschód i na zachód. Nie możemy 
służyć Bogu i mamonie. Człowiek, który odrzuca prawo dziesięciny, 
to człowiek, który go nie wypróbował. Oczywiście, to kosztuje. Życie 
zgodnie z każdym prawem ewangelii czy z jakąkolwiek jej zasadą 
wiąże się z pracą, przemyśleniami i podjęciem wysiłku […].

Może być tak, że kiedy płacimy dziesięcinę, jednocześnie ofia-
rujemy dar i spełniamy naszą powinność. Spełniamy tę powinność 
wobec Pana. Dar jest dla naszych bliźnich, dla dzieła wznoszenia 
królestwa Boga. Jeśli ktoś uważnie przyjrzy się misjonarskiej pracy 
głoszenia ewangelii, programowi nauczania w Kościele, wielkiemu 
systemowi edukacyjnemu oraz programowi budowania domów 
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spotkań, w których czcimy Boga, zrozumie, że dziesięcina nie jest 
ciężarem, lecz wielkim zaszczytem. Błogosławieństwa ewangelii 
trafiają do wielu ludzi dzięki naszym dziesięcinom5.

4
Ofiara dla Pana powinna oznaczać dla 

dawcy pewne poświęcenie.

W II Ks. Samuela 24:18–25 czytamy, że Dawid nie chciał składać 
ofiary Panu z czegoś, co miał za darmo. Z pewnością rozumiał, że 
dar, który nic nie kosztuje, nie jest właściwą ofiarą dla Pana.

Chrystus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać 
niż brać [zob. Dzieje Apostolskie 20:35], a mimo to są ludzie, którzy 
ofiarują tylko to, co nic ich nie kosztuje. Takie postępowanie nie jest 
zgodne z naukami Mistrza, który powiedział: „Jeśli kto chce pójść 
za mną, niech się zaprze samego siebie” (Ew. Mateusza 16:24).

Są osoby, które nie będą przestrzegały prawa dziesięciny z powodu 
kosztów, które ona pociąga. Jest to przeciwieństwo rozumowania 
Dawida, który nie chciał złożyć Panu ofiary, która miała go nic nie 

„dziesięcina nie jest ciężarem, lecz wielkim zaszczytem”.
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kosztować. Ludzie, którzy nie płacą dziesięciny, nie dostrzegają wspa-
niałych zasad moralnego życia związanych z prawem dziesięciny i 
nie rozumieją ani tego prawa, ani powodów jego ustanowienia 6.

5
Płacenie dziesięciny przynosi wspaniałe błogosławieństwa.

Pan dał prawo [dziesięciny]. Jeśli przestrzegamy tego prawa, po-
wodzi się nam, ale jeśli postępujemy według własnego pomysłu, po-
nosimy porażkę. W czasie moich podróży związanych ze sprawami 
Kościoła doszedłem do wniosku, że dziesięcina nie jest obciążeniem, 
ale wielkim błogosławieństwem7.

Płaćcie uczciwą dziesięcinę. Stanowi ona wieczne prawo obja-
wione przez Pana i przestrzegane przez wiernych ludzi od czasów 
starożytnych po czasy współczesnych proroków. Uczy nas przy-
znawać Bogu pierwsze miejsce w naszym życiu. Być może nie 
będziemy musieli oddać naszych domów ani własnego życia, jak 
pierwsi święci tej dyspensacji. Naszym wyzwaniem jest pokonać 
własne samolubstwo. Płacimy dziesięcinę dlatego, że kochamy Pana, 
a nie dlatego, że mamy środki, by ją płacić. Możemy spodziewać 
się tego, że Pan otworzy „okna niebieskie” (Ks. Malachiasza 3:10) i 
wyleje błogosławieństwa na wiernych 8.

Hołdujemy zasadzie oddania Panu pewnej porcji Jego dobroci 
dla nas, a tą porcją jest nasza dziesięcina. Dziesięcina […] jest całko-
wicie dobrowolna. Możemy ją płacić lub nie. Osoby, które ją płacą, 
dostępują błogosławieństw nieznanych innym ludziom9.

Mary Fielding Smith [była] niezłomną pionierską matką, żoną i 
wdową po Patriarsze Hyrumie Smithie, bracie Proroka […]. Pewnej 
wiosny, gdy rodzina otworzyła doły z ziemniakami przechowywa-
nymi tam przez zimę, Mary kazała swym synom wybrać najlepsze 
ziemniaki i zanieść je do biura składania dziesięciny.

Na schodach biura spotkała jednego z pisarzy, który zaprotesto-
wał, gdy chłopcy zaczęli wyładowywać ziemniaki. „Wdowo Smith”, 
powiedział, mając zapewne w pamięci jej ciężkie doświadczenia i 
wyrzeczenia, „to wstyd, żebyś ty płaciła dziesięcinę”. Zrugał ją łagod-
nie za płacenie dziesięciny, dając do zrozumienia, że jest niemądra 
i nierozsądna […].
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Ta drobna wdowa wyprostowała się i powiedziała: „Williamie, sam 
powinieneś się wstydzić. Czy chcesz odmówić mi błogosławieństw? 
Jeśli nie zapłaciłabym dziesięciny, mogłabym się spodziewać tego, że 
Pan powstrzyma Swoje błogosławieństwa dla mnie. Płacę dziesięcinę 
nie tylko dlatego, że jest to prawo Boga, ale też dlatego, że oczekuję 
błogosławieństw. Przestrzegając tego i innych praw, spodziewam się 
żyć dostatnio i móc utrzymać swoją rodzinę” ( Joseph Fielding Smith, 
Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City, 1938], str. 158–159)10.

Zasada płacenia dziesięciny powinna oznaczać coś więcej niż ma-
tematyczną kalkulację i machinalne podporządkowanie się prawu. 
Pan potępiał faryzeuszy za to, że płacili dziesięcinę z ziół mimo-
wolnie, bez żadnej duchowej refleksji [zob. Ew. Mateusza 23:23]. 
Jeśli płacimy dziesięcinę z miłości do Pana, z poczuciem całkowitej 
dobrowolności i z wiarą, skracamy dystans, który dzieli nas od Niego, 
a nasz związek z Nim staje się bardzo bliski. Przestajemy skupiać 
się na przestrzeganiu prawa, wnikamy w sferę duchową i czujemy 
jedność z Bogiem.

Płacenie dziesięciny wzmacnia wiarę, wzmaga duchowość, roz-
wija duchowe zdolności i utrwala świadectwo. Daje satysfakcję, która 
płynie ze spełniania woli Pana. Niesie błogosławieństwa dzielenia 
się z innymi ludźmi, bo takie właśnie jest przeznaczenie dziesięciny. 
Nie stać nas na to, aby wyrzec się tych błogosławieństw. Nie stać 
nas na to, by nie płacić dziesięciny. Przestrzeganie tego prawa ma 
bezpośredni wpływ na nasze życie teraz i w wieczności. To, co ofia-
rujemy, w jaki sposób to czynimy i jak spełniamy nasze powinności 
względem Pana, ma wieczne znaczenie.

Świadectwo o prawie dziesięciny zdobywa się poprzez jego 
przestrzeganie 11.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przypomnij sobie definicję dziesięciny podaną w części 1. Co to 

jest dziesięcina? Czego możemy nauczyć się z nauk Prezydenta 
Huntera o tym, że prawo dziesięciny jest proste?

• Czego się nauczyłeś z wykładu Prezydenta Huntera o historii dzie-
sięciny? (Zob. część 2.). Jak myślisz, dlaczego Prezydent Hunter 
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chciał, abyśmy zrozumieli, że prawo dziesięciny było i nadal jest 
prawem uniwersalnym?

• W jaki sposób, płacąc dziesięcinę, jednocześnie „ofiarowujemy 
dar i spełniamy naszą powinność”? (Zob. część 3.). W jaki sposób 
płacenie dziesięciny jest wyrazem naszej miłości do Pana? W jaki 
sposób możemy odczuć, że płacenie dziesięciny to zaszczyt, a 
nie obciążenie?

• Dlaczego ofiara dla Pana musi oznaczać pewne poświęcenie dla 
ofiarodawcy? (Zob. część 4.). W jaki sposób można przezwyciężyć 
wszelkie wyzwania lub niechęć związane z płaceniem dziesięciny?

• Przejrzyj liczne błogosławieństwa, które — zdaniem Prezydenta 
Huntera — wynikają z płacenia dziesięciny (zob. część 5.). Czy 
dostrzegasz je w swoim życiu?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Alma 13:15; NiP 64:23; 104:14–18; 119; 120; Bible Dictionary 

[Słownik biblijny], „Tithe” [dziesięcina]

Wskazówka do studiowania
Gdy czytasz rozdział po raz pierwszy, możesz przeczytać go 

szybko lub przejrzeć nagłówki, by poznać ogólny sens. Potem prze-
czytaj rozdział jeszcze kilka razy, studiując wolniej i dogłębniej. 
Możesz też czytać każdą część, rozmyślając jednocześnie nad py-
taniami do rozważenia. Postępując w ten sposób, masz szansę na 
poczynienie ważnych spostrzeżeń i uświadomienie sobie działania 
nauczanych zasad.

Przypisy
 1. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 80–81.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 105; 
zob. także Conference Report, kwie-
cień 1964, str. 35.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 105.

 4. W: Conference Report, kwiecień 1964, 
str. 33–35.

 5. W: Conference Report, kwiecień 1964, 
str. 35–36.

 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 106; zob. także Conference Report, 
kwiecień 1964, str. 33.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 105.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 105.

 9. „Dedication of Göteborg Chapel” (prze-
mówienie wygłoszone w Göteborgu, w 
Szwecji, 10 września 1967 roku), str. 1, 
Church History Library, Salt Lake City.

 10. Howard W. Hunter, That We Might 
Have Joy (1994), str. 136–137.

 11. W: Conference Report, kwiecień 1964, 
str. 36.
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„Mamy nadzieję, że codziennie czytacie i studiujecie 
pisma święte, indywidualnie i z całą rodziną”.
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Pisma święte — 
najbardziej pożyteczne 
ze wszystkich studiów

„Niech każdy z nas […] zbliża się do naszego 
Ojca w Niebie i Jego Umiłowanego Syna 

poprzez ciągłe studiowanie pism świętych”.

Z życia Howarda W. Huntera
Prezydent Howard W. Hunter bardzo kochał pisma święte i studiował 
je z oddaniem. Ta miłość i studiowanie znajdowały odzwierciedlenie 
z jego naukach, które były wypełnione historiami i fragmentami z 
podstawowych pism świętych. Nauczając ewangelicznej doktryny, 
szczególnie podczas konferencji generalnej, często wybierał sobie 
przynajmniej jedną historię z pism świętych, opowiadał ją szczegó-
łowo, a następnie mówił, czego możemy się z niej nauczyć.

Gdy, na przykład, mówił o zobowiązaniach wobec Boga, przy-
woływał historie z życia Jozuego, Szadracha, Meszacha i Abed- Nego 
oraz innych postaci ze Starego Testamentu, które wywiązywały się 
ze swoich zobowiązań (zob. rozdział 19.). Gdy mówił o służbie, 
odwoływał się do przykładów z Księgi Mormona, by pokazać, że 
niektórzy ludzie, otrzymujący mniej wyrazów uznania, byli „nie mniej 
pomocni” niż ci, których służba była dostrzegana przez wielu (zob. 
rozdział 23.). Kiedy nauczał o tym, jak osiągnąć wewnętrzny spokój 
w czasach zgiełku, znów wskazywał fragmenty z pism świętych, 
między innymi ten o Piotrze chodzącym po wodzie (zob. rozdział 
2.). Kiedy mówił o sakramencie, przybliżał kontekst dziejów dzieci 
Izraela i Paschy (zob. rozdział 15.).

Prezydent Hunter wiedział, jak ważne i pomocne są pisma święte 
w zdobywaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie, dlatego często 
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nauczał o posłudze, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Zbawiciela 
w oparciu o pisma święte. Głosił:

„Jestem wdzięczny za biblioteczkę pism świętych, która, dzięki 
wnikliwym studiom, może stać się źródłem większej wiedzy o Je-
zusie Chrystusie. Jestem wdzięczny za to, że do Starego i Nowego 
Testamentu Pan dodał, poprzez proroków Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich, inne objawione pisma święte jako 
dodatkowe świadectwa o Chrystusie — Księgę Mormona, Nauki i 
Przymierza i Perłę Wielkiej Wartości — o których wiem, że są słowem 
Boga. Świadczą one, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego” 1.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Studiowanie pism świętych to najbardziej pożyteczne 
ze wszystkich studiów, którym możemy się poświęcić.

Najważniejsze w całej prawdzie jest świadectwo o tym, że Jezus 
z Nazaretu jest Chrystusem, Wielkim Jehową, Zbawicielem świata, 
Jednorodzonym Synem Boga żywego. Takie jest przesłanie pism 
świętych. Każda z tych świętych ksiąg zawiera apel o wiarę w Boga, 
Wiecznego Ojca, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Każda z nich, od 
pierwszej do ostatniej, jest wezwaniem, by czynić wolę Boga i prze-
strzegać Jego przykazań 2.

Gdy stosujemy się do zaleceń naszych przywódców i czytamy oraz 
studiujemy pisma święte, czynimy to dla swego pożytku i otrzymu-
jemy błogosławieństwa. To najbardziej pożyteczne ze wszystkich 
studiów, którym możemy się poświęcić […].

Pisma święte opisują, jak Bóg objawia samego siebie. To na ich 
kartach Bóg przemawia do człowieka. Gdzie znajdziemy bardziej 
pożyteczne wykorzystanie czasu niż przy duchowej literaturze, która 
uczy nas, jak poznać Boga i jak zrozumieć naszą relację z Nim? Czas 
zawsze był ważny dla ludzi zajętych, a my tracimy jego wartość, gdy 
godziny upływają nam na czytaniu lub oglądaniu tego, co banalne 
i bez znaczenia 3.

Mamy nadzieję, że codziennie czytacie i studiujecie pisma święte, 
indywidualnie i z całą rodziną. Nie powinniśmy lekko traktować 
nakazów Pana: „Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot 
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wieczny, a one składają świadectwo o mnie” (Ew. Jana 5:39). Jeśli 
będziecie czytać to natchnione słowo, Duch wypełni wasze domy 
i wasze życie 4.

Kościół powinien być wypełniony przez kobiety i mężczyzn, 
którzy bardzo dobrze znają pisma święte, którzy szukają odnośni-
ków i je zaznaczają, którzy przygotowują lekcje i przemówienia, 
korzystając z dostępnych pomocy dołączonych do podstawowego 
zbioru pism świętych. Oczywiście, to więcej, niż jesteśmy w stanie 
opanować w krótkim czasie. Z pewnością pole pism świętych „doj-
rzało już do zbioru” [zob. NiP 4:4]. […].

Ani w tej, ani w żadnej innej dyspensacji pisma święte — słowo 
Boga, niezawodne i pełne wiedzy — nie były tak łatwo dostępne i 
tak przystępnie przygotowane do użytku każdego mężczyzny, ko-
biety i dziecka, którzy będą je badali, jak teraz. Spisane słowo Boga 
ma dziś bardziej czytelną i przystępną formę dla świeckich członków 
Kościoła niż kiedykolwiek w historii świata. Na pewno zostaniemy 
pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli nie będziemy ich czytać 5.

2
Studiowanie pism świętych pomaga nam 

znać i przestrzegać wolę Boga.

Zanim będziemy posłuszni prawu ewangelii i naukom Jezusa 
Chrystusa, musimy rozumieć to prawo i poznać wolę Pana. Najlepiej 
dojdziemy do tego poprzez badanie i studiowanie pism świętych 
oraz słów proroków. W ten sposób poznajemy to, co Bóg objawił 
człowiekowi.

Pośród Zasad Wiary jest jedna, która głosi: „Wierzymy we 
wszystko, co Bóg objawił, wszystko, co teraz objawia, i wierzymy 
także, że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w 
odniesieniu do Królestwa Bożego” (Zasady Wiary).

W pismach świętych została objawiona wola Boga, dlatego mamy 
przykazanie, by je czytać i odnajdować prawdę. Pan wyjaśnił, jak 
poznać te prawdy, Oliverowi Cowdery’emu. Powiedział: „[…] daję 
ci przykazanie, abyś polegał na rzeczach, które zapisano; albowiem 
zawierają wszystkie sprawy dotyczące podstaw mojego kościoła, 
mojej ewangelii i mojej opoki” (NiP 18:3–4).
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Paweł pisał do swego dobrego przyjaciela, Tymoteusza, nakłania-
jąc go do czytania pism świętych, tymi słowy: „[…] od dzieciństwa 
znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zba-
wieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. Dalej pisał: „Całe Pismo 
przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (II List 
do Tymoteusza 3:15–16) […].

Przywódcy naszego Kościoła kładą wielki nacisk na kwestię czy-
tania pism świętych oraz słów starożytnych i współczesnych proro-
ków. Ojcowie i matki są proszeni o czytanie pism świętych, by móc 
właściwie nauczać swoje dzieci. Nasze dzieci czytają pisma święte 
dzięki przykładowi, który dają rodzice. Studiujemy pisma święte 
podczas naszych domowych wieczorów rodzinnych, a niektóre ro-
dziny czytają je wspólnie wcześnie rano […]. W ten sposób uczymy 
się poznawać wolę Pana, której możemy się podporządkować 6.

Zastanówcie się nad poniższą sekwencją z pism świętych, która 
zaczyna się od wzmianki o pilnym zważaniu na słowo Boga, a na-
stępnie przechodzi do obietnicy, że jeśli na nie zważamy, możemy 
przebywać w obecności samego Boga:

„A teraz daję wam przykazanie, abyście […] pilnie zważali na 
słowa życia wiecznego.

Bowiem żyć będziecie według każdego słowa, które wychodzi 
z ust Bożych.

Bowiem słowo Pańskie jest prawdą, a wszystko, co jest prawdą, 
jest światłem, a wszystko, co jest światłem, jest Duchem, samym 
Duchem Jezusa Chrystusa […].

I każdy, co zważa na głos Ducha, przychodzi do Boga, samego 
Ojca” (NiP 84:43–45, 47).

Oto wspaniała podróż, która zaczyna się od słowa Bożego, a 
kończy się wyniesieniem. „Słowa Chrystusa wyjawią wam wszystko, 
co macie czynić” (2 Nefi 32:3)7.

Polecam wam objawienia Boga jako normy, wedle których mu-
simy żyć i mierzyć każdą podejmowaną decyzję i każdy uczynek. A 
zatem, kiedy się martwicie i stawiacie czoła wyzwaniom, zmierzcie 
się z nimi, zwracając się ku pismom świętym i prorokom8.
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3
Zrozumienie pism świętych wymaga pełnego uwagi 

i modlitwy konsekwentnego studiowania. 

Nakłaniamy każdego z was, aby skrupulatnie ocenił, ile czasu aktu-
alnie przeznacza na przepełnione modlitwą rozważanie pism świętych.

Jako jeden ze sług Pana, zobowiązuję was do następujących 
rzeczy:

1. Codziennie czytajcie pisma święte, zastanawiajcie i módlcie się 
nad nimi jako indywidualni członkowie Kościoła.

2. Regularnie czytajcie pisma święte jako rodziny. Pochwalamy 
tych z was, którzy już to robią i nakłaniamy tych, którzy jeszcze nie 
zaczęli, aby się dłużej nie ociągali […].

Niech każdy z nas kroczy naprzód z mocnym postanowieniem, 
aby więcej się modlić, usilniej dążyć do życia zgodnego ze wska-
zówkami Ducha oraz zbliżać się do naszego Ojca w Niebie i Jego 
Umiłowanego Syna poprzez regularne studiowanie pism świętych 9.

Nawyki w czytaniu są bardzo różne. Niektórzy czytają szybko, inni 
powoli, niektórzy czytają tylko małe urywki raz na jakiś czas, a inni 
czytają dopóty, dopóki nie skończą całej książki. Mole książkowe 
biblioteczki pism świętych odkrywają jednak, że zwykłe czytanie 
czy przeszukiwanie nie oznacza zrozumienia. Studiowanie musi 
być intensywne. Pewne jest, że osoba, która studiuje pisma święte 
codziennie, osiąga znacznie więcej niż osoba, która poświęca dużo 
czasu jednego dnia, a potem pozwala sobie na kilkudniową przer wę. 
Nie tylko powinniśmy studiować codziennie, ale powinniśmy stu-
diować o określonej porze, gdy nic nie rozprasza naszej uwagi.

Nie ma nic, co bardziej przyczyni się do naszego rozumienia 
pism świętych niż modlitwa. Dzięki modlitwie nastrajamy nasze 
umysły na poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Pan 
powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam” (Ew. Łukasza). W ten sposób Chrystus 
zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić, szukać i kołatać, Duch 
Święty powiedzie nas ku zrozumieniu, w miarę naszej gotowości i 
gorliwości, by dostąpić zrozumienia.
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Wielu ludzi uważa, że najlepszą porą na studiowanie jest po-
ranek, gdy po nocnym odpoczynku umysł jest wolny od licznych 
trosk zakłócających myśli. Inni wolą studiować w ciszy, gdy praca i 
codzienne obowiązki zostaną już wypełnione i nie zaprzątają uwagi, 
dzięki czemu kończą dzień w poczuciu spokoju, który daje czas 
spędzony nad pismami świętymi.

Być może ważniejsze od pory dnia jest przeznaczenie stałej porcji 
czasu na studiowanie. Byłoby idealnie, gdyby każdego dnia była na 
to przeznaczona jedna godzina, ale jeśli nie możemy sobie pozwolić 
na tyle, pół godziny spędzone regularnie nad pismami będzie istot-
nym osiągnięciem. Kwadrans to krótki czas, ale zaskakująco dużo 
światła i wiedzy można uzyskać w tym czasie na niejeden istotny 
temat. Ważną rzeczą jest nie dopuścić do tego, by cokolwiek nam 
przeszkadzało podczas studiowania.

Niektórzy wolą studiować w samotności, ale studiowanie z osobą 
towarzyszącą też może być pożyteczne. Rodziny są wielce bło-
gosławione, gdy mądrzy ojcowie i matki gromadzą dzieci wokół 
siebie, wspólnie zagłębiają się w duchową bibliotekę, a potem, w 

studiowanie pism świętych „to najbardziej pożyteczne ze 
wszystkich studiów, którym możemy się poświęcić”.
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sposób zrozumiały dla wszystkich, spontanicznie rozmawiają o tych 
pięknych historiach i własnych przemyśleniach. Młodzież i dzieci 
często w zdumiewający sposób rozumieją i doceniają tę podstawową 
literaturę religijną.

Powinniśmy raczej trzymać się systematycznego planu studiowa-
nia, niż studiować nieregularnie. Są tacy, którzy czytają wyznaczoną 
liczbę stron lub rozdziałów w ciągu dnia lub tygodnia. Może to być 
ze wszech miar słuszne i satysfakcjonujące, jeśli komuś daje to radość, 
ale taki sposób czytania nie jest warunkiem pełnowartościowego stu-
diowania. Lepiej mieć ustaloną ilość czasu na codzienne studiowanie 
pism świętych niż wyznaczoną liczbę rozdziałów do przeczytania. 
Czasami okaże się, że pojedynczy werset zajmie nam cały czas 10.

4
Rozważanie krótkiej historii z pisma świętego o 

Jairze otwiera głębię znaczeń i zrozumienia.

Życie, czyny i nauki Jezusa można przeczytać bardzo szybko. W 
większości przypadków są to proste historie, opowiedziane w pro-
sty sposób. Mistrz nie używał w Swoim nauczaniu wielu słów, ale 
każde Jego słowo zawiera tyle treści, że cały przekaz jest jasny dla 
czytelnika. Jednak czasami można spędzić wiele godzin, rozważając 
głębokie znaczenie kilku prostych wyrazów.

W życiu Zbawiciela miało miejsce pewne wydarzenie, o którym 
wspomnieli Mateusz, Marek i Łukasz. Ważna część tej historii jest 
opowiedziana przez Marka w zaledwie dwóch wersetach i czterech 
słowach trzeciego wersetu […].

„I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a 
ujrzawszy go [to znaczy, kiedy ujrzał Jezusa], przypadł mu do nóg.

I błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż 
na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła.

I poszedł z nim” (Ew. Marka 5:22–24).

Przeczytanie tej części historii zajmuje około 30 sekund. Jest ona 
krótka i nieskomplikowana. Obraz, który przedstawia, jest jasny i 
nawet dziecko mogłoby bez problemu ją powtórzyć. Jednak gdy po-
święcimy czas na rozmyślania i rozważenie tej historii, zrozumiemy 
jej głębokie znaczenie […].
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Jezus i Jego towarzysze właśnie przeprawili się przez Jezioro Galilej-
skie. Tłumy ludzi czekały na Niego na brzegu, w pobliżu Kafarnaum. „I 
przyszedł jeden z przełożonych synagogi”. W tamtych czasach większe 
synagogi były zarządzane przez kolegium starszych pod kierunkiem 
przełożonego lub zwierzchnika. Pozycja i reputacja tego człowieka 
sprawiała, że Żydzi odnosili się do niego z wielkim szacunkiem.

Mateusz nie podaje imienia tego przełożonego starszego, a Marek 
nazywa go, dodając do jego tytułu słowa: „imieniem Jair”. Nigdzie indziej 
w pismach świętych, poza tym wyjątkiem, nie znajdziemy wzmianki 
o tym człowieku ani jego imieniu. Pamięć o nim przetrwała dzięki 
krótkiemu spotkaniu z Jezusem. Wiele, wiele żywotów odeszłoby w 
mrok niepamięci, gdyby nie spotkanie z Mistrzem, które przyniosło 
znaczącą zmianę myślenia i postępowania, a także nowe i lepsze życie.

„A ujrzawszy go [czyli gdy Jair ujrzał Jezusa], przypadł mu do nóg”.

To była zupełnie niecodzienna sytuacja, w której człowiek o 
określonej pozycji i reputacji, zwierzchnik synagogi, pada na kolana 
u stóp Jezusa — kogoś uważanego za wędrownego nauczyciela z 
darem uzdrawiania. Wiele innych uczonych i zasłużonych w oczach 
społeczeństwa osób widziało Jezusa, ale Go ignorowało. Ich umysły 
były zamknięte. Dziś jest podobnie — na drodze do przyjęcia Zba-
wiciela stoi przed wieloma ludźmi mnóstwo przeszkód.

„I [ Jair] błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona”. To typowy 
obraz, gdy człowiek przychodzi do Chrystusa niekoniecznie z własnej 
potrzeby, ale z rozpaczliwej potrzeby kogoś, kogo kocha. Drżenie, 
które słyszymy w głosie Jaira mówiącego: „Córeczka moja”, budzi w 
naszych sercach współczucie, gdy myślimy o tym wysoko postawio-
nym w hierarchii Żydów mężczyźnie, który klęczy przed Zbawicielem.

Wtedy następuje wielkie wyznanie wiary: „Przyjdź, włóż na nią 
ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła”. To nie tylko wyznanie wiary 
ojca przytłoczonego bólem, ale także przypomnienie, że wszystko, 
czego Jezus dotknie, żyje. Jeśli Jezus kładzie Swe ręce na małżeń-
stwo, ono żyje. Jeśli może położyć Swe ręce na rodzinie, ona żyje.

Następnie czytamy słowa: „I poszedł z nim”. Nie powinniśmy są-
dzić, że to nastąpiło bez pominięcia innych planów na tamten dzień. 
Mistrz powrócił z krainy położonej po drugiej stronie jeziora, a tłumy 
czekały na brzegu na Niego i Jego nauki […]. Błagania nieznanego ojca 
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zakłócały Jego plany. Mógł zignorować to błaganie, bo czekało na Niego 
tylu innych ludzi. Mógł powiedzieć Jairowi, że przyjdzie zobaczyć jego 
córkę następnego dnia. Jednak Jezus „poszedł z nim”. Czy, naśladując 
Mistrza, możemy być zbyt zajęci i ignorować potrzeby bliźnich?

Nie trzeba czytać zakończenia tej historii. Gdy przybyli do domu 
zwierzchnika synagogi, Jezus ujął dziewczynkę za rękę i wskrzesił ją. W 
podobny sposób podniesie On i wskrzesi do nowego, lepszego życia 
każdego człowieka, który pozwoli Zbawicielowi wziąć się za rękę 11.

5
Księga Mormona oraz Nauki i Przymierza 

przybliżą nas do Chrystusa.

Księga Mormona

Jednym z najważniejszych materiałów, które Pan dał nam jako 
pomoc w wypełnianiu Jego boskiego dzieła, jest Księga Mormona, 
której podtytuł brzmi: „Jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystu-
sie”. [Prezydent Ezra Taft Benson] bez ogródek mówi nam, byśmy nie 
zaniedbywali czytania i przestrzegania nakazów tego świętego tomu 
pism świętych. „Jej wielką misją jest — uczy nas on — przyprowadzić 
ludzi do Chrystusa [a zatem i do Ojca]. Wszystko inne ma drugorzędne 
znaczenie” (Ensign, maj 1986, str. 105). Mamy nadzieję, bracia i sio-
stry, że karmicie swoje duchy, regularnie czytając Księgę Mormona i 
inne pisma święte oraz korzystając z nich w swoich powołaniach 12.

Księga Mormona jest słowem Boga. Zachęcamy was do czytania 
tej wspaniałej kroniki. Jest to najbardziej niezwykła księga, jaka 
istnieje w naszych czasach. Przeczytajcie ją uważnie i w duchu mod-
litwy, a jeśli tak postąpicie, Bóg da wam świadectwo o jej prawdzi-
wości, jak zostało to obiecane przez Moroniego (zob. Moroni 10:4)13.

Dzięki lekturze i studiowaniu Księgi Mormona, dzięki pełnemu 
modlitwy szukaniu potwierdzenia jej treści, otrzymujemy świadec-
two, że Józef Smith był prorokiem Boga, a Kościół Jezusa Chrystusa 
został przywrócony na ziemi 14.

Lektura [Księgi Mormona] wywrze na wasze życie znamienny 
wpływ. Poszerzy waszą wiedzę o tym, jak Bóg postępuje z ludźmi i 
pogłębi wasze pragnienie życia w harmonii z Jego ewangelicznymi 
naukami. Da wam też przepełnione mocą świadectwo o Jezusie 15.
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nauki i przymierza

Nauki i Przymierza to unikalna księga. To jedyna księga na ziemi, 
do której przedmowę napisał sam Stwórca. Ponadto ta księga pism 
świętych zawiera zapis większej liczby bezpośrednich wypowiedzi 
Pana niż jakakolwiek inna księga pism świętych.

Nie stanowi ona tłumaczenia starożytnego dokumentu, lecz po-
wstała współcześnie. To księga objawień dla naszych czasów. To 
niepowtarzalny i natchniony przez Boga wybór objawień danych 
poprzez proroków Boga w naszych dniach, w odpowiedzi na py-
tania, troski i wyzwania, z którymi zmagali się oni i ich współtowa-
rzysze. Zawiera ona Boże odpowiedzi na problemy codziennego 
życia zwykłych ludzi […].

Czy uświadomiliście sobie, że dzięki lekturze Nauk i Przymierzy 
możecie usłyszeć głos Pana przemawiający z kart pisma świętego? 
[zob. NiP 18:33–36] […]. Ten głos oświecenia zazwyczaj pojawi się 
w waszym „umyśle i sercu” jako myśli i uczucia (zob. NiP 8:1–3). 
Obietnica takiego świadectwa […] jest dana każdemu godnemu 
mężczyźnie, kobiecie i dziecku, którzy z modlitwą o nie zabiegają. 
Czyż nie powinniśmy wszyscy postanowić, że będziemy czytać, stu-
diować, rozważać te święte objawienia oraz modlić się nad nimi? 16

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Jakie doświadczenia pomogły wam przekonać się, że studiowanie 

pism świętych to „najbardziej pożyteczne ze wszystkich studiów”? 
(Zob. część 1.). Jak możemy wzmocnić nasze zobowiązanie, by 
być „kobietami i mężczyznami, którzy bardzo dobrze znają pisma 
święte”?

• W jaki sposób studiowanie pism świętych wzmaga nasze posłu-
szeństwo? (Zob. część 2.). W jaki sposób przekonaliście się o tym, 
że „słowa Chrystusa wyjawią wam wszystko, co macie czynić”? 
(2 Nefi 32:3).

• Który aspekt rad Prezydenta Huntera dotyczących sposobu stu-
diowania pism świętych wydaje ci się pomocny? (Zob. część 3.). 
W jaki sposób konsekwentne, pełne modlitwy studiowanie pism 
świętych przyniosło ci błogosławieństwa?
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• Jakie dodatkowe zrozumienie zyskujemy, czytając historię Zbawi-
ciela o uzdrowieniu córki Jaira w interpretacji Prezydenta Huntera? 
(Zob. część 4.). W jaki sposób rozważenie kilku wersetów, jak w 
powyższej historii, wzbogaca codzienne studiowanie pism świętych?

• W jaki sposób Księga Mormona oraz Nauki i Przymierza pomogły 
ci zbliżyć się do Zbawiciela? (Zob. część 5.). W jaki inny sposób te 
święte tomy miały na ciebie wpływ? Możesz powiedzieć o swoim 
świadectwie o tych pismach świętych członkom rodziny i innym 
ludziom.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Jozuego 1:8; Przypowieści Salomona 30:5; 1 Nefi 15:23–24; 

2 Nefi 3:12; Alma 31:5; 37:44; Helaman 3:29–30; NiP 98:11

Wskazówka do studiowania
„Czytanie, studiowanie i rozważanie to nie to samo. Czytamy 

słowa, które inspirują myśli. Studiując, odkrywamy wzorce i po-
wiązania w pismach. Lecz gdy rozważamy, zapraszamy objawienia 
Ducha. Dla mnie rozważanie to rozmyślanie i modlitwa, które na-
stępują po uważnym czytaniu i studiowaniu pism” (Henry B. Eyring, 
„Służba z Duchem”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 60).

Przypisy
 1. „Reading the Scriptures”, Ensign, listo-

pad 1979, str. 65.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 50.
 3. „Reading the Scriptures”, str. 64.
 4. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 53–54.
 5. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 51.
 6. „Obedience” (przemówienie wygło-

szone podczas Konferencji Obszaru 
Hawajów 18 czerwca 1978 roku), str. 
3–5, Church History Library, Salt Lake 
City; ostatni akapit można także prze-
czytać w: The Teachings of Howard W. 
Hunter, str. 52.

 7. „Eternal Investments” (przemówienie dla 
nauczycieli KSE 10 lutego 1989 roku), 
str. 3; strona internetowa: si. lds. org.

 8. „Fear Not, Little Flock” (przemówie-
nie wygłoszone na Uniwersytecie 

Brighama Younga 14 marca 1989 roku), 
str. 2; strona internetowa: speeches. 
byu. edu.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 51–52.

 10. „Reading the Scriptures”, str. 64.
 11. „Reading the Scriptures”, str. 64–65.
 12. „The Mission of the Church” (przemó-

wienie wygłoszone podczas semina-
rium dla przedstawicieli regionalnych 
30 marca 1990 roku), str. 2.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 54.

 14. „The Pillars of Our Faith”, Ensign, wrze-
sień 1994, str. 54.

 15. „Evidences of the Resurrection”, En-
sign, maj 1983, str. 16.

 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 55–56.
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Prawdziwa wielkość

„Do prawdziwej wielkości prowadzą konsekwentne, 
codzienne wysiłki w małych sprawach”.

Z życia Howarda W. Huntera
Prezydent Howard W. Hunter uczył, że prawdziwa wielkość nie 
wynika z osiągnięcia sukcesu w oczach świata, ale z „tysiąca drob-
nych aktów […] służby i poświęcenia, które oznaczają oddanie lub, 
innymi słowy, utratę swojego życia dla innych ludzi i dla Pana” 1. 
Prezydent Hunter żył wedle tej zasady. Zamiast zabiegać o uwagę i 
poklask, codziennie pomagał bliźnim w drobnych sprawach i po-
święcał się dla nich w często niedostrzegalny sposób.

Takim przykładem właściwie niedostrzegalnej służby była jego 
troska o podupadającą na zdrowiu żonę przez ponad dziesięć lat. 
We wczesnych latach 70. Claire Hunter zaczęły dokuczać bóle głowy 
oraz zaniki pamięci. Potem przeszła kilka niewielkich udarów mó-
zgu, w wyniku których miała niedowład rąk oraz trudności w mo-
wie. Kiedy potrzebowała już stałej opieki, Prezydent Hunter dbał 
o nią w największym możliwym zakresie, na który pozwalały mu 
obowiązki Apostoła. Zorganizował dzienną opiekę nad Claire, a 
sam zajmował się nią w nocy.

W 1981 roku Claire miała wylew krwi do mózgu i nie mogła już 
chodzić ani mówić. Mimo to Prezydent Hunter czasami pomagał jej 
zejść z wózka inwalidzkiego, chwytał ją mocno i tańczył z nią jak 
we wcześniejszych latach.

Po drugim wylewie lekarze nalegali, by umieścić Claire w ośrodku 
zdrowia. Mieszkała w nim przez 18 ostatnich miesięcy swojego życia. 
W tym czasie Prezydent Hunter odwiedzał ją codziennie, o ile nie 
wyjeżdżał w sprawach kościelnych. Gdy wracał, prosto z lotniska 
jechał do Claire. Mimo że przez większość tego czasu Claire spała 
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lub nie rozpoznawała Howarda, on nie przestawał zapewniać jej o 
swojej miłości i nieustająco dbał o to, by czuła się dobrze.

Starszy James E. Faust z Kworum Dwunastu Apostołów powie-
dział potem, że „delikatna i czuła troska [Prezydenta Huntera] o jego 
żonę, Claire, przez ponad dziesięć lat jej choroby, była najbardziej 
imponującym poświęceniem mężczyzny względem kobiety, jakie 
wielu z nas widziało w swoim życiu” 2.

Po śmierci Prezydenta Huntera, w nocie biograficznej umiesz-
czonej w czasopiśmie Ensign, wspominano jego nauki dotyczące 
prawdziwej wielkości i następującymi słowami podsumowano ich 
rolę przewodnią w jego życiu:

„Chociaż głęboko zakorzeniona skromność powstrzymałaby go od 
takiego stwierdzenia, Prezydent Hunter wpisał się we własną definicję 
wielkości. Jego wielkość hartowała się z dala od poklasku innych w 
tych okresach życia, gdy musiał podejmować ważne decyzje związane 
z ciężką pracą, radzeniem sobie z niepowodzeniami i niesieniem 
pomocy bliźnim. Te cechy przejawiały się w jego niezwykłej umiejęt-
ności odnoszenia sukcesów w dziedzinach tak zróżnicowanych, jak 
muzyka, prawo, biznes, stosunki międzynarodowe, stolarka i nade 
wszystko, ‚dobra i wierna’ służba Panu [Ew. Mateusza 25:21] […].

Ten czternasty Prezydent Kościoła wypełniał cele Pana tak samo 
ofiarnie i naturalnie, jak w czasach młodości obowiązki szkolne, 
a potem powinności młodego ojca, zadania oddanego biskupa i 
niestrudzonego Apostoła. Winnica Pana, w rozumieniu Howarda W. 
Huntera, wymaga stałej pielęgnacji, a wszystko, czego wymagał od 
niego jego Mistrz, to była ‘dobra i wierna’ służba. Prezydent Hunter, 
wypełniając ją, okazał swoją prawdziwą wielkość w uwadze zwróco-
nej niezmiennie na przykład Zbawiciela, któremu służył do końca” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Światowa definicja wielkości często wprowadza 
w błąd i może skłaniać do krzywdzącego 

porównywania się z innymi ludźmi.

Wielu świętych w dniach ostatnich jest szczęśliwymi ludźmi, z 
radością korzystającymi z tego, co oferuje życie. Jednak martwię się 
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o tych spośród nas, którzy są nieszczęśliwi. Niektórzy z nas czują, 
że nie dorastają do własnych ideałów. Szczególnie martwię się o te 
osoby, które żyją w prawy sposób, ale uważają, że nie są dostatecznie 
dobre, ponieważ nie osiągnęły tego, co osiągnęli inni ludzie, na świe-
cie bądź w Kościele. Każdy z nas pragnie dokonać w życiu czegoś 
wielkiego. Dlaczego miałoby być inaczej? Ktoś kiedyś powiedział, 
że w każdym z nas płonie przemożne uczucie nostalgii za tym, co 
celestialne (zob. List do Hebrajczyków 11:13–16; NiP 45:11–14).

Świadomość własnej tożsamości i możliwości rozwoju upewnia 
nas w przekonaniu, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Od 
momentu, w którym dowiadujemy się jako dzieci, że Jezus widzi w 
nas Swoje Promyki, przez okres, gdy bardziej szczegółowo pozna-
jemy podstawowe zasady ewangelii, wciąż uczymy się, że mamy 
dążyć do doskonałości. Nie jest dla nas niczym nowym rozprawiać 
o wadze osiągania celów. Problem pojawia się, kiedy wygórowane 
oczekiwania świata przeinaczają definicję wielkości.

Czym jest prawdziwa wielkość? Co sprawia, że osoba jest wielka?

Żyjemy w świecie, który zdaje się wielbić własny rodzaj wielkości 
i tworzyć własny typ bohaterów. Niedawne badania ankietowe prze-
prowadzone wśród młodych ludzi w wieku między osiemnastym 
a dwudziestym czwartym rokiem życia wykazały, że współczesna 
młodzież woli osoby „silne, niezależne, odnoszące sukcesy” i że 
wyraźnie szuka wzorców wśród ludzi sławnych i „bardzo boga-
tych”. W latach 50. do grona podziwianych osób zaliczano Winstona 
Churchilla, Alberta Schweitzera, Prezydenta Harry’ego Trumana, 
Królową Elżbietę oraz Helen Keller — głuchoniewidomą pisarkę–
wykładowcę. Były to osoby, które albo miały wpływ na bieg historii, 
albo wiodły życie, które inspirowało innych. Dzisiaj wiele z listy 
dziesięciu najbardziej podziwianych osób to gwiazdy filmowe i inni 
artyści estradowi. Wskazuje to na pewną zmianę naszych zapatry-
wań (zob. U.S. News & World Report, 22 kwietnia 1985, str. 44–48).

To prawda, że pamięć o znanych osobach szybko się ulatnia, 
niemniej jednak nigdy nie brakuje zwycięzców na podium ani ludzi 
wielkiego sukcesu. Niemal codziennie słyszymy o sportowcach bi-
jących rekordy, naukowcach wynajdujących nowatorskie, cudowne 
urządzenia, maszyny oraz procesy, a także lekarzach ratujących 
czyjeś życie w nowy sposób. Stale dowiadujemy się o wyjątkowo 
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utalentowanych muzykach i piosenkarzach, niezwykle uzdolnionych 
artystach, architektach i budowniczych. Czasopisma, billboardy i 
reklamy telewizyjne bombardują nas wizerunkami ludzi, którzy mają 
doskonałe zęby i perfekcyjny wygląd, którzy modnie się ubierają i 
robią wszystko to, co robią ludzie „sukcesu”.

Jesteśmy w ciągłej konfrontacji ze światową definicją wielkości 
i dlatego zrozumiałe jest, że porównujemy to, kim jesteśmy, z tym, 
kim są — lub zdają się być — inni ludzie oraz to, co posiadamy, 
z tym, co oni posiadają. Chociaż prawdą jest, że porównywanie 
siebie z innymi może mieć dobroczynny wpływ i motywować nas 
do lepszego życia, często pozwalamy, by krzywdząca i niesłuszna 
komparacja niszczyła nasze szczęście, wywołując w nas poczucie 
niespełnienia, niedopasowania lub porażki. Czasami z powodu 
tych uczuć trwamy w błędzie i koncentrujemy się na naszych nie-
powodzeniach, ignorując te aspekty życia, które mogą zawierać 
pierwiastek prawdziwej wielkości 4.

„prawdziwa wielkość […] wynika […] z tysiąca drobnych aktów 
[…] służby i poświęcenia, które oznaczają oddanie lub, innymi 

słowy, utratę swojego życia dla innych ludzi i dla pana”.
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2
Do prawdziwej wielkości prowadzą konsekwentne, 

codzienne wysiłki w małych sprawach.

W 1905 roku z ust Prezydenta Josepha F. Smitha padła następu-
jąca, nie mająca sobie równych, wypowiedź o prawdziwej wielkości:

„Sprawy, które określamy mianem niezwykłych, wyjątkowych czy 
niespotykanych, mogą tworzyć historię, ale nie codzienne życie.

Tak naprawdę o prawdziwej wielkości świadczy to, czy dobrze 
wykonujemy to, co Bóg ustanowił jako wspólną dolę całej ludzkości. 
Być odnoszącym sukcesy ojcem czy matką to większe osiągnięcie, 
niż być odnoszącym sukcesy generałem czy mężem stanu” (Juvenile 
Instructor, 15 grudnia 1905, str. 752).

Te słowa podnoszą pewną kwestię: co oznacza „to, co Bóg usta-
nowił jako wspólną dolę całej ludzkości”? Na pewno zalicza się tu 
każda rzecz, która musi być spełniona, by być dobrym ojcem lub 
dobrą matką, dobrym synem lub dobrą córką, dobrym uczniem lub 
dobrym współlokatorem czy dobrym sąsiadem […].

Do prawdziwej wielkości prowadzą konsekwentne, codzienne 
wysiłki w małych sprawach. Mówiąc konkretniej, są to tysiące drob-
nych aktów i czynów służby oraz poświęcenia, które oznaczają od-
danie lub, innymi słowy, utratę swojego życia dla innych ludzi i dla 
Pana. Oznaczają one zdobywanie wiedzy o naszym Ojcu w Niebie i 
poznawanie ewangelii. Oznaczają one także przyprowadzanie ludzi 
do wiary i członkostwa w Jego królestwie. Zagadnienia te rzadko 
zyskują uznanie lub aprobatę w oczach świata 5.

3
Troską Proroka Józefa Smitha była codzienna 

służba ludziom i opieka nad nimi.

Józef Smith zwykle nie jest wspominany jako dowódca, burmistrz, 
architekt, wydawca czy kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych. Pamiętamy o nim jako o proroku Przywrócenia, człowieku, 
który oddał się Bożej miłości i pracy przy Jego dziele. Prorok Józef 
Smith był po prostu chrześcijaninem. Troszczył się o proste sprawy, 
o codzienną służbę ludziom i opiekę nad nimi. Lyman O. Littlefield 
jako trzynastoletni chłopak szedł z Obozem Syjonu do Missouri. 
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Potem w następujący sposób opisał pewną błahą, choć ważną dla 
niego przysługę wyświadczoną mu przez Proroka:

„Podróż była dla wszystkich niezwykle męcząca, a udręka fizyczna 
połączona ze świadomością, że nasi bracia, którym zmierzaliśmy na 
ratunek, cierpią prześladowania, sprawiła, że któregoś dnia ogarnął 
mnie smutek. Gdy Obóz zbierał się do wymarszu, usiadłem przy 
drodze umęczony i przygnębiony. Prorok był najbardziej zajętą 
osobą w całym Obozie, a jednak zobaczył mnie i zostawił swoje 
liczne obowiązki, by dodać otuchy nieznanemu chłopcu. Położywszy 
rękę na mojej głowie, rzekł: ‘Myślisz, że nie ma tu dla ciebie nic do 
roboty, mój chłopcze? Zaraz coś wymyślimy’. Sytuacja ta wywarła na 

„prorok Józef smith był po prostu chrześcijaninem. troszczył się o 
proste sprawy, o codzienną służbę ludziom i opiekę nad nimi”.
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mnie wrażenie, które nie zatarło się mimo upływu czasu i poważ-
niejszych problemów, które spotkały mnie w życiu” (w: George Q. 
Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1986, str. 344).

Przy innej okazji, gdy Gubernator Carlin ze stanu Illinois posłał 
szeryfa Thomasa Kinga z hrabstwa Adams i kilka innych osób jako 
oddział policji, która miała oficjalnie zaaresztować Proroka i prze-
kazać go w ręce gońców Gubernatora Boggsa ze stanu Missouri, 
szeryf King poważnie zaniemógł. W Nauvoo Prorok zabrał go do 
swojego domu i przez cztery dni opiekował się nim jak własnym 
bratem (tamże, str. 372). Uprzejme, drobne, a jednak ważne akty 
służby nie były rzadkością w życiu Proroka.

Pisząc o otwieraniu nowego sklepu [Proroka Józefa Smitha] w 
Nauvoo, Starszy George Q. Cannon odnotował:

„Prorok nie wzbraniał się przed zajęciami związanymi z han-
dlem czy wytwórczością. Ewangelia, którą głosił, była ewangelią 
tak doczesnego, jak i duchowego zbawienia, i on nie bał się pracy 
własnych rąk. Robił to, nie myśląc o osobistych zyskach” (tamże, 
str. 385).

W pewnym liście Prorok napisał:

„Sklep [z Czerwonej Cegły w Nauvoo] wypełniony jest po brzegi 
i cały dzień stoję za ladą, rozdzielając dobra tak pewnie, jak każdy 
sprzedawca, którego kiedykolwiek widziałeś, aby wyświadczyć 
przysługę ludziom, którzy byli zmuszeni obyć się bez swych trady-
cyjnych obiadów na Boże Narodzenie i Nowy Rok z braku cukru, 
melasy, rodzynek itp. oraz aby sprawić przyjemność sobie, gdyż 
uwielbiam usługiwać świętym i być sługą wszystkich w nadziei, że 
w Pańskim czasie zostanę wyniesiony” (tamże, str. 386).

Oto jak skomentował to Prezydent George Q. Cannon:

„Cóż to za obraz widzimy! Człowiek wybrany przez Pana, by 
położyć fundamenty Jego Kościoła, wyznaczony na Prezydenta i 
Proroka, cieszy się i chwali tym, że usługuje swoim braciom i sio-
strom […]. W życiu Józefa nie było dnia, w którym nie czułby, że 
służy Bogu i zyskuje przychylność w oczach Jezusa Chrystusa, gdy 
okazuje serce i zainteresowanie ‘najmniejszym’” (tamże, str. 386)6.
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4
Prawdziwa wielkość bierze się z przetrwania przeciwności 

życia i ze służby, która często pozostaje niezauważona.

Sukces odniesiony w powołaniu sekretarza kworum starszych, na-
uczycielki w Stowarzyszeniu Pomocy, sukces kogoś, kto jest wrażliwym 
bliźnim czy słuchającym przyjacielem — oto prawdziwa wielkość. Nie 
poddawać się mimo zwykłych trudów życia, a także mimo niepowo-
dzeń, i trwać mimo ciągłych przeciwności losu, wiedząc, że nasze 
zmagania i obowiązki przyczyniają się do rozwoju i szczęścia innych 
oraz do czyjegoś wiecznego zbawienia — oto prawdziwa wielkość.

Wszyscy chcemy dokonać w życiu czegoś wielkiego. Wiele osób 
już osiągnęło wielkie rzeczy, inni wciąż starają się sięgnąć wielkości. 
Niech wolno mi będzie zachęcić was do osiągnięć, a jednocześnie 
— do pamiętania o tym, kim jesteście. Niech nie przekupi was iluzja 
sztucznej i doczesnej wielkości. Wielu ludzi traci dusze, ulegając tej 
pokusie. Wasze dobre imię nie jest na sprzedaż — za żadną cenę. 
Prawdziwa wielkość to oddanie. „Oddani wciąż wierze rodziców 
naszych, wierni męczeństwu ich proroków, starszych” (Hymns, 1985, 
nr 254).

Jestem przekonany o tym, że jest wśród nas wielu wspaniałych, 
niedostrzeganych i zapomnianych bohaterów. Mówię do tych z was, 
którzy bez rozgłosu, konsekwentnie wypełniają swoje obowiązki. 
Mówię o ludziach, którzy zawsze są gotowi i zawsze chętni do po-
mocy. Mówię o niezwyczajnej determinacji, z którą matka opiekuje 
się chorym dzieckiem, godzina po godzinie, dzień i noc, podczas 
gdy jej mąż pracuje lub się uczy. Mówię o tych, którzy dobrowol-
nie oddają krew lub zapewniają opiekę starszym ludziom. Myślę o 
tych z was, którzy wiernie wypełniają swoje obowiązki kapłańskie 
i kościelne i o studentach, którzy regularnie piszą listy, dziękując 
rodzicom za ich miłość i wsparcie.

Mówię także o tych, którzy pomagają innym wierzyć i zaszczepiają 
w nich pragnienie życia ewangelią — tych, którzy aktywnie starają 
się budować i kształtować życie innych ludzi w sensie fizycznym, 
społecznym i duchowym. Mówię o tych, którzy są uczciwi i życzliwi 
oraz oddani swoim codziennym obowiązkom, ale którzy są także 
sługami Mistrza i pasterzami Jego owiec.
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Nie chcę przez to powiedzieć, że umniejszam wielkie osiągnię-
cia świata, które dają nam tak wiele możliwości, które zapewniają 
rozrywkę kulturalną, porządek i radość w naszym życiu. Staram 
się tylko zasugerować, byśmy próbowali bardziej skupić się na 
tych sprawach, które mają największą wartość. Pamiętajcie, że to 
Zbawiciel powiedział te słowa: „Kto zaś jest największy pośród was, 
niech będzie sługą waszym” (Ew. Mateusza 23:11)7.

5
Prawdziwa wielkość wymaga konsekwentnych, drobnych 

i czasem zwykłych czynności przez długi czas.

Każdy z nas widział osoby, które osiągnęły bogactwo lub odniosły 
sukces prawie w jednej chwili — niemal z dnia na dzień. Jednak 
myślę, że choć ten rodzaj sukcesu może przyjść do niektórych bez 
specjalnego wysiłku z ich strony, nie istnieje coś takiego jak natych-
miastowa wielkość. Do prawdziwej wielkości dochodzi się poprzez 
długotrwały proces, który czasem może oznaczać niepowodzenia. 
Efekt końcowy nie zawsze będzie wyraźnie widoczny, ale zawsze 
chodzi w tym o regularne, stałe, drobne i czasem zupełnie zwyczajne 
i przyziemne czynności, wykonywane przez długi czas. Powinniśmy 
pamiętać o słowach samego Pana: „Z małych rzeczy wynika to, co 
jest wielkie” (NiP 64:33).

Prawdziwa wielkość nigdy nie będzie wynikiem zbiegu okolicz-
ności czy jednorazowego wysiłku lub sukcesu. Wielkość wymaga 
pracy nad rozwojem charakteru. Wymaga ona wielu podejmowanych 
każdego dnia, właściwych wyborów pomiędzy dobrem a złem, o 
których Starszy Boyd K. Packer powiedział, że „przez wszystkie lata 
te drobne decyzje będą zebrane i ukażą jasno naszą wartość” (Ensign, 
listopad 1980, str. 21). Te decyzje ukażą też jasno, kim jesteśmy 8.

6
Zwykłe obowiązki mają często najbardziej 

pozytywny wpływ na bliźnich.

Gdy oceniamy nasze życie, musimy pamiętać, by patrzeć nie 
tylko na nasze osiągnięcia, ale też na warunki, którym podlegaliśmy. 
Każdy z nas jest inny i unikalny; w tej podróży życia startujemy z 
różnych punktów; nosimy w sobie mieszaninę jedynych w swoim 
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rodzaju talentów i umiejętności; każdy radzi sobie z niepowtarzal-
nym bagażem wyzwań i ograniczeń. Zatem ocena nas i naszych 
dokonań powinna uwzględniać nie tylko rozmiar, zasięg lub liczbę 
osiągnięć, ale też okoliczności, które nam towarzyszyły oraz wpływ, 
jaki wywarliśmy na innych ludzi.

To jest ostatni aspekt naszej samooceny: wpływ naszego życia na 
życie innych ludzi. Ten aspekt pomoże nam zrozumieć, dlaczego 
niektóre codzienne, zwykłe życiowe zadania powinny być wysoko 
cenione. Często jest tak, że w porównaniu z rzeczami, które świat 
zalicza do „wielkich”, największy pozytywny efekt w życiu ludzi 
przynoszą zwykłe czynności, które wykonujemy 9.

7
Czynności, które Bóg uznał za ważne, 
prowadzą do prawdziwej wielkości.

Wydaje mi się, że ten rodzaj wielkości, który według Ojca w Nie-
bie ma być naszym celem, jest dostępny dla tych, którzy żyją zgodnie 
z ewangelią. Mamy nieskończoną liczbę możliwości, by robić proste 
i niepozorne rzeczy, dzięki którym ostatecznie będziemy wielcy. 
Dla osób, które poświęciły swoje życie w służbie rodzinie, innym 
ludziom i Panu, rada jest prosta: czyńcie tak dalej.

Tym, którzy przyczyniają się do rozwoju dzieła Pana na wiele 
niepozornych, ale ważnych sposobów, tym, którzy są solą ziemi, 
mocą świata i źródłem siły każdego narodu — wam chcemy po 
prostu wyrazić nasz podziw. Jeśli wytrwacie w tym wszystkim do 
końca życia i będziecie dzielni w świadectwie Jezusa, osiągniecie 
prawdziwą wielkość i pewnego dnia będziecie żyć w obecności 
naszego Ojca w Niebie.

Jak powiedział Prezydent Joseph F. Smith: „Niech nasze życie 
będzie pełne, a nie powierzchowne” (Juvenile Instructor, 15 grud-
nia 1905, str. 753). Pamiętajmy o tym, że wykonywanie czynności, 
które Bóg ocenił jako ważne, potrzebne i użyteczne, doprowadzi 
nas ostatecznie do prawdziwej wielkości, nawet jeśli świat postrzega 
je jako nieistotne i bez znaczenia.

Powinniśmy dołożyć starań, by pamiętać poniższe słowa Apostoła 
Pawła, szczególnie wtedy, gdy czujemy się nieszczęśliwi i myślimy, 
że nie osiągnęliśmy nic wielkiego. Napisał on:
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„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam prze-
ogromną obfitość wiekuistej chwały,

nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co nie-
widzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewi-
dzialne, jest wieczne” (II List do Koryntian 4:17–18).

To, co niepozorne, ma znaczenie. Nie pamiętamy kwoty, którą 
przekazał faryzeusz, lecz wdowi grosz; nie rozpatrujemy siły i potęgi 
armii Filistynów, ale odwagę i pewność Dawida.

Nigdy nie zniechęcajmy się, wykonując te codzienne zadania, 
które Bóg ustanowił dla „wspólnej doli człowieka” 10.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego czasami nie wiemy, co oznacza prawdziwa wielkość? 

(Zob. część 1.). Dlaczego światowa definicja wielkości budzi w 
niektórych ludziach poczucie niespełnienia i smutku?

• W jaki sposób definicja prawdziwej wielkość, którą podaje Prezy-
dent Hunter, różni się od definicji wielkości, którą proponuje świat? 
(Zob. część 2.). W jaki sposób ta definicja prawdziwej wielkości 
może ci pomóc w życiu? Zastanów się nad niektórymi „małymi 
sprawami”, którym warto by było poświecić więcej czasu i uwagi.

• Co wywarło na tobie wrażenie w opisie drobnych aktów służby 
w życiu Józefa Smitha, przytoczonych w części 3.? Jakie drobne 
akty służby były błogosławieństwem w twoim życiu?

• Przejrzyj podane w części 4. przykłady tego, co składa się na 
prawdziwą wielkość. W jaki sposób przykłady te odnoszą się do 
znanych ci osób i ukazują ich prawdziwą wielkość?

• Czego uczymy się o tym, jak osiągnąć prawdziwą wielkość, z 
nauk zawartych w części 5.?

• Jakie widziałeś przykłady „zwykłych czynności, które wykonu-
jemy”, a które przynoszą największy pozytywny efekt w życiu 
ludzi? (Zob. część 6.).

• Rozważ nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 7. W jaki 
sposób służba i poświęcenie prowadzą do prawdziwej wielkości? 
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W jaki sposób odwaga „w świadectwie Jezusa” pomaga nam 
osiągnąć prawdziwą wielkość?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I Ks. Samuela 16:7; I List do Tymoteusza 4:12; Mosjasz 2:17; Alma 

17:24–25; 37:6; Moroni 10:32; NiP 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

Wskazówka do nauczania
„Kiedy z modlitwą przygotowujesz się do nauczania […], mo-

żesz zostać poprowadzony do podkreślenia pewnych zasad. Mo-
żesz zdobyć zrozumienie tego, w jaki sposób najlepiej przedstawić 
pewne idee. Możesz odkryć przykłady, pomoce dydaktyczne oraz 
natchnione historie w prostych zajęciach codziennego życia. Możesz 
poczuć natchnienie, aby zaprosić do pomocy w lekcji jakąś szcze-
gólną osobę. Możesz przypomnieć sobie o osobistym doświadcze-
niu, którym mógłbyś się podzielić” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania [2000], str. 47–48).

Przypisy
 1. „What Is True Greatness?” Ensign, 

wrzesień 1987, str. 71.
 2. James E. Faust, „Howard W. Hunter: 

Man of God”, Ensign, kwiecień 1995, 
str. 28.

 3. „President Howard W. Hunter: The 
Lord’s ‘Good and Faithful Servant’”, En-
sign, kwiecień 1995, str. 9, 16.

 4. „What Is True Greatness?”, str. 70.
 5. „What Is True Greatness?”, str. 70–71.
 6. „What Is True Greatness?”, str. 71.
 7. „What Is True Greatness?”, str. 71–72.
 8. „What Is True Greatness?”, str. 72.
 9. „What Is True Greatness?”, str. 72.
 10. „What Is True Greatness?”, str. 72.
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Powróćcie i ucztujcie 
przy stole Pana

„Wyciągnijcie rękę do mniej aktywnych 
i zaznajcie radości, która przepełni 

was i osoby, którym pomagacie”.

Z życia Howarda W. Huntera
Dzień po objęciu urzędu Prezydenta Kościoła, Howard W. Hunter 
zwrócił się do mniej aktywnych członków Kościoła z serdecznym 
zaproszeniem:

„Do osób, które zgrzeszyły lub które zostały obrażone, mówimy: 
powróćcie. Do osób, które są skrzywdzone, zmagają się z proble-
mami lub lękiem, mówimy: pozwólcie nam stanąć przy was i otrzeć 
wasze łzy. Do osób, które się pogubiły i są pogrążone w ciemności 
błędu, mówimy: przyjdźcie do Boga wszelkiej prawdy oraz Ko-
ścioła nieustającego objawienia. Powróćcie. Stójcie z nami. Trwajcie. 
Wierzcie. Wszystko jest dobrze i będzie dobrze. Ucztujcie przy stole 
zastawionym przed wami przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich i starajcie się podążać za Dobrym Pasterzem, 
który go założył. Miejcie nadzieję, okażcie wiarę, przyjmujcie — i 
rozdawajcie — miłosierdzie, czystą miłość Chrystusową” 1.

Podczas swojego pierwszego wystąpienia jako Prezydent Ko-
ścioła na konferencji generalnej kilka miesięcy później, Prezydent 
Hunter powiedział, że czuje, iż powinien kontynuować ten ważny 
temat. „Powróćcie — powtórzył. — Potraktujcie dosłownie te słowa 
[Zbawiciela]: ‘pójdźcie za mną’ […]. On jest jedyną pewną drogą, jest 
światłem świata” 2.

Przez całe swe życie Prezydent Hunter pomagał wielu członkom 
Kościoła wracać do aktywności. Mówiąc o jednym takim doświad-
czeniu z wczesnych lat samodzielnego życia, powiedział:
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„Każdy z nas powinien przeczytać — a potem przeczytać ponownie 
— przypowieść o zgubionej owcy […]. Mam nadzieję, że przesłanie 

zawarte w tej przypowieści chwyci każdego za serce”.
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„Biskup w naszym okręgu wyznaczył mnie na nauczyciela okręgu 
pewnego brata, który chełpił się, że jest najstarszym diakonem w 
Kościele. Nauczyciel okręgu był w tamtych czasach odpowiednikiem 
nauczyciela domowego. Jego problem polegał na tym, że uwielbiał 
grać w golfa w niedziele. Spotykanie się z nim i jego żoną miesiąc 
po miesiącu i brak żadnego znaczącego postępu były zniechęca-
jące, ale w końcu padło słowo, które uderzyło w czułą strunę. To 
słowo brzmiało: przymierze. Zapytaliśmy go: ‘Co oznacza dla ciebie 
przymierze chrztu?’. Wyraz jego twarzy się zmienił i po raz pierwszy 
spoważniał. W końcu przyszedł na zajęcia w kościele, zrezygnował 
z golfa i udał się z żoną do świątyni” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Przypowieść o zgubionej owcy uczy, że 
powinniśmy szukać zagubionych.

Rada Prezydenta Kościoła zwróciła się do członków Kościoła z 
następującym zaproszeniem:

„Do osób, które przestały przychodzić do kościoła i które zaczęły 
odnosić się do niego krytycznie, mówimy: ‘Powróćcie. Powróćcie 
i ucztujcie przy Pańskim stole, zakosztujcie ponownie słodkich i 
sycących owoców wspólnoty ze świętymi’.

Jesteśmy pewni, że wiele osób pragnie powrócić, ale czują się 
oni niezręcznie w tej sytuacji. Zapewniamy, że czekają na was ra-
miona otwarte na wasze przyjęcie i dłonie chętne, by wam pomóc” 
(Ensign, marzec 1986, str. 88).

Myślę, że na każdym z nas wrażenie wywarły te wielkoduszne 
słowa, podobne do słów Almy, gdy w Księdze Mormona mówił o 
zaproszeniu Pana. Powiedział on:

„Oto zaprasza On wszystkich ludzi, z otwartymi ramionami czeka 
na nich z łaską i mówi: Nawróćcie się, a przyjmę was

Mówi On: Pójdźcie do Mnie, a jeść będziecie owoc z drzewa życia, 
do woli będziecie jeść chleb i pić wody życia.

Pójdźcie do Mnie i postępujcie sprawiedliwie” (Alma 5:33–35).
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Każdy z nas powinien przeczytać — a potem przeczytać po-
nownie — przypowieść o zgubionej owcy w piętnastym rozdziale 
Ewangelii Łukasza, począwszy od czwartego wersetu:

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozo-
stawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za 
zgubioną, aż ją odnajdzie?

A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się.

I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do 
nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!” 
[Ew. Łukasza 15:4–6] […].

W swoim tłumaczeniu Prorok Józef Smith znacząco zmienił jeden 
werset. Brzmi on: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z 
nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie idzie na 
pustkowie za zagubioną, aż ją odnajdzie?” (Ew. Łukasza 15:4, Tłu-
maczenie Józefa Smitha; kursywa dodana).

Tłumaczenie pokazuje, że pasterz pozostawia swoje stado bezpiecz-
nie i idzie na pustkowie, które oznacza świat, by znaleźć zagubioną 
owcę. Zagubioną względem czego? Zagubioną względem stada, które 
ma zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że prze-
słanie zawarte w tej przypowieści chwyci każdego za serce 4.

2
Pan oczekuje od nas, że będziemy Jego pomocnikami 

w opiece nad stadem i że przyprowadzimy z powrotem 
tych ludzi, którzy przeżywają trudności lub się zgubili.

Co powinniśmy zrobić, by pomóc osobom, które zabłądziły na 
pustkowiu?

Skoro Mistrz mówi o pozostawieniu dziewięćdziesięciu dziewięciu 
i wyjściu na pustkowie, by szukać zgubionej owcy, a Rada Prezydenta 
Kościoła zaprasza mniej aktywnych członków i tych, którzy zaczęli 
odnosić się do Kościoła krytycznie, by „powrócili”, my prosimy was, 
byście zaangażowali się w dzieło zbawiania dusz. Wyciągnijcie rękę 
do mniej aktywnych członków i zaznajcie radości, która przepełni 
was i osoby, którym pomagacie, jeśli zarówno wy, jak i one, odpo-
wiecie na zaproszenie do powrotu i uczty przy Pańskim stole.

Pan, nasz Dobry Pasterz, oczekuje od nas, że będziemy Jego po-
mocnikami w opiece nad stadem i że przyprowadzimy z powrotem 
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tych ludzi, którzy przeżywają trudności lub się zgubili. Nie możemy 
wam powiedzieć, w jaki sposób tego dokonać, ale jeśli się zaanga-
żujecie i będziecie szukać inspiracji, wasze wysiłki w obszarach […], 
palikach i okręgach przyniosą efekt. Niektóre paliki zareagowały 
na poprzednie apele i odniosły niezwykły sukces.

Wezwanie Zbawiciela słyszymy w jednym ze znanych hymnów:

„Słuchaj! On gorliwie wzywa,
Najczulsze prośby śląc ci:
Nie sprawdzisz, gdzie się ukrywa
Ta, co zgubiła się dziś?”.

Ten śpiewany często hymn ukazuje, jaka powinna być nasza 
odpowiedź:

„Uczyń mnie swym pomocnikiem,
Pozwól mi wołać jak Ty;
Poślij mnie na tę pustynię,
Bym szukał owieczek Twych”

(Hymns, 1985, nr 221).

Jeśli tak postąpimy, spłyną na nas wieczne błogosławieństwa 5.

Poszukiwanie zaginionych, niesfornych i zbłąkanych to praca, 
którą wykonujemy dla Pana […]. Błagalna modlitwa Almy przypo-
mina o tym, jak święte jest to zadanie:

„Pobłogosław nam, Panie, aby się nam powiodło, abyśmy mogli 
przyprowadzić [dusze] z powrotem do Ciebie dzięki Chrystusowi.

Ich dusze są cenne” (Alma 31:34–35)6.

3
Naszym głównym celem jest pomóc ludziom 

powrócić do obecności Boga.

Przez lata Kościół dokonywał wielkich starań, by odzyskać mniej 
aktywnych członków […]. Dlaczego? Po to, by zbawić dusze naszych 
braci i sióstr i dopilnować, by dostąpili obrzędów wyniesienia.

Kiedy służyłem jako prezydent palika w regionie Los Angeles, 
wraz z moimi doradcami prosiłem naszych biskupów, aby z roz-
wagą wybrali cztery lub pięć par małżeńskich, na których rozwoju 
w Kościele im zależało. Jedni byli mniej aktywnymi członkami, inni 
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byli nowo nawróceni — wszyscy oni byli motywowani do osiągania 
duchowych postępów. Spotykaliśmy się z nimi na lekcjach organi-
zowanych w paliku i uczyliśmy ich ewangelii. Zamiast podkreślać 
znaczenie świątyni, skupialiśmy się na głębszej relacji z naszym 
Ojcem Niebieskim i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Nasz proces 
starannego doboru był źródłem sukcesu i większość tych par stała 
się aktywna w kościele i uczęszczała do świątyni.

Pozwólcie, że powiem o [jeszcze jednym] doświadczeniu […]. W 
jednym z okręgów mieliśmy brata, który nie przychodził na żadne 
spotkania. Jego żona nie była członkiem Kościoła. Nie była nasta-
wiona przyjaźnie, więc nie mogliśmy wysłać do nich nauczycieli 
domowych. Biskup rozmawiał z tym bratem i powiedział mu, że 
jego i Zbawiciela łączy związek, który trzeba pielęgnować i pogłę-
biać. Ów brat wyjaśnił biskupowi swoją sytuację rodzinną, więc 
biskup porozmawiał z żoną i skupił się na tej samej kwestii — na 
związku z Panem, który należy pogłębiać. Ta kobieta nadal nie 
była otwarta, ale czuła zadowolenie, dowiedziawszy się, że święci 
w dniach ostatnich wierzą w Chrystusa. W związku z tym trochę 
zmieniła swoje nastawienie.

Sukces nie przyszedł od razu, ale osoby odwiedzające ich dom 
cały czas koncentrowały się na związku tej pary z Panem. Z czasem 

„pobłogosław nam, panie, aby się nam powiodło, abyśmy 
mogli przyprowadzić [dusze] z powrotem do ciebie dzięki 

chrystusowi. ich dusze są cenne” (alma 31:34–35).
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owa kobieta zaczęła odnosić się do Kościoła przychylnie i w końcu 
wyraziła zgodę na udział w lekcjach organizowanych w paliku, a 
prowadzonych przez członków rady wyższej. Podkreślaliśmy zna-
czenie przymierza, które człowiek zawiera w chwili chrztu, oraz 
innych przymierzy. Ostatecznie została członkiem Kościoła, a on 
— efektywnym przywódcą kapłańskim […].

Jestem pod wrażeniem stwierdzenia pochodzącego ze strony ty-
tułowej Księgi Mormona, które mówi o jednym z celów istnienia tej 
świętej księgi: „aby [Dom Izraela w dniach ostatnich] [poznał] obietnice 
Pana” (kursywa dodana). Jako prezydium palika czuliśmy, że właśnie 
to mamy przekazać owym mniej aktywnym członkom. Staraliśmy się 
odnosić do znaczenia przymierzy, które zawarli z Panem, następnie 
mówiliśmy im o wadze przymierza chrztu i pozostałych przymierzy, 
które mogli zawrzeć, by zjednoczyć się jako wieczne rodziny 7.

Cel Kościoła działającego bez zarzutów na poziomie lokalnym 
to, najogólniej mówiąc, przygotowywanie poszczególnych osób do 
powrotu do obecności Boga. Można to osiągnąć jedynie wtedy, gdy 
te osoby przyjmą obrzędy i zawrą przymierza świątynne 8.

Nasze wysiłki koncentrują się na zbawczych przymierzach i ob-
rzędach ewangelii dostępnych dla całej ludzkości: dla osób spoza 
Kościoła — poprzez pracę misjonarską; dla mniej aktywnych człon-
ków — poprzez przyjaźń i uaktywnianie; dla aktywnych członków 
— poprzez zaangażowanie i służbę w Kościele; a dla osób, które 
przeszły za zasłonę — poprzez dzieło odkupienia zmarłych 9.

Zależy nam na tym, by każdy indywidualny członek Kościoła 
osiągnął jeden cel. Obrzędy ewangelii i przymierza z naszym Ojcem 
Niebieskim są dostępne dla wszystkich ludzi, aby mogli oni powrócić 
do przebywania w Jego obecności. To jest nasz wielki cel. Obrzędy 
i przymierza są środkami do osiągnięcia przez nas tej boskiej natury, 
dzięki której powrócimy do Ojca […].

Pamiętajcie o tym celu: zapraszać wszystkich ludzi, aby przyszli 
do Chrystusa […].

Świadczę, moi bracia i siostry, o Jego boskości i mocy, by zbawić 
tych ludzi, którzy przyjdą do Niego ze skruszonym sercem i pokor-
nym duchem. Dzięki obrzędom i Jego Duchowi Świętemu każdy 
człowiek może stać się czysty 10.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hunter zachęca każdego członka Kościoła, by przeczytał 

— a następnie przeczytał ponownie — przypowieść o zgubionej 
owcy (zob. część 1.; Ew. Łukasza 15:4–7). Czego uczymy się z tej 
przypowieści i innych nauk zawartych w części 1.? Zastanów się, 
w jaki sposób nauki te mogą przewodzić twojej służbie w Kościele.

• Jakie obowiązki spoczywają na nas jako pomocnikach w opiece 
nad stadem Pana? (Zob. część 2.). W jaki sposób możemy pomóc 
ludziom powrócić do aktywności w Kościele? W jaki sposób ty, 
lub ktoś, kogo znasz, dostąpiliście błogosławieństw dzięki osobie, 
która wyciągnęła do was pomocną dłoń, gdy „przeżywaliście 
trudności lub się zgubiliście”?

• Czego możemy nauczyć się z doświadczeń, które przytacza Pre-
zydent Hunter w części 3.? W jaki sposób podkreślanie kwestii 
przymierzy pomoże członkom Kościoła powrócić do aktywności?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Ezechiela 34:1–16; Ew. Łukasza 15:11–32; Ew. Jana 10:1–16, 

26–28; 13:35; I List Jana 1:7; Mosjasz 18:8–10; Helaman 6:3; 3 Nefi 
18:32; Moroni 6:4–6; NiP 38:24

Wskazówka do studiowania
Zasada jest prawdą, która przewodzi naszym decyzjom i uczyn-

kom. „Kiedy czytasz, pytaj siebie: ‘Jaka zasada ewangelii nauczana 
jest w tym fragmencie? W jaki sposób mogę zastosować ją w moim 
życiu?’” (Nauczanie — nie ma większego powołania [2000], str. 16).
Przypisy
 1. W: Jay M. Todd, „President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, lipiec 1994, str. 5.

 2. „Exceeding Great and Precious Promi-
ses”, Ensign, listopad 1994, str. 8.

 3. „Make Us Thy True Undershepherds”, 
Ensign, wrzesień 1986, str. 9.

 4. „Make Us Thy True Undershepherds”, 
str. 7–8.

 5. „Make Us Thy True Undershepherds”, 
str. 9.

 6. „The Mission of the Church” (przemó-
wienie wygłoszone podczas semina-
rium dla przedstawicieli regionalnych, 
30 marca 1990 r.), str. 4.

 7. „Make Us Thy True Undershepherds”, 
str. 8–9.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 218.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 245–246.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 218.
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Świątynia — wspaniały 
symbol naszego członkostwa

„Największym pragnieniem mego serca jest to, żeby 
każdy członek Kościoła był godny wejścia do świątyni”.

Z życia Howarda W. Huntera
Matka Howarda W. Huntera była wierną członkinią Kościoła przez 
całe swoje życie, a jego ojciec został ochrzczony, gdy Howard miał 
19 lat. Wiele lat później, gdy Howard był prezydentem palika w Ka-
lifornii, członkowie palika wyjechali do Świątyni Mesa w Arizonie, 
by w niej pracować. Przed rozpoczęciem sesji prezydent świątyni 
poprosił Howarda, by przemówił do osób zebranych w kaplicy. Był 
to dzień 46. urodzin Prezydenta Huntera, który tak opisał później 
to doświadczenie:

„Gdy przemawiałem do kongregacji […], do kaplicy weszli mój 
ojciec i matka, ubrani na biało. Nie wiedziałem, że mój ojciec był 
przygotowany na otrzymanie swoich błogosławieństw świątynnych. 
Moja matka od jakiegoś czasu wyczekiwała tego wyjątkowego wy-
darzenia. Wypełniły mnie tak silne emocje, że nie mogłem dalej 
mówić. Prezydent Pierce [prezydent świątyni] podszedł do mnie i 
wyjaśnił przyczynę tego zakłócenia. Gdy mój ojciec i matka przyszli 
do świątyni tego poranka, poprosili prezydenta świątyni, żeby nie 
wspominał mi, że tam są, bo chcieli mi zrobić urodzinową nie-
spodziankę. To były urodziny, których nigdy nie zapomnę. Tego 
dnia oni dostąpili obrzędu obdarowania, a ja miałem zaszczyt być 
świadkiem przy ich zapieczętowaniu, po którym sam byłem do nich 
zapieczętowany” 1.

Nieco ponad 40 lat później, gdy Howard W. Hunter miał swoje 
pierwsze publiczne wystąpienie jako Prezydent Kościoła, jednym z jego 
podstawowych apeli do członków było zabieganie o błogosławieństwa 
świątyni z większym zaangażowaniem2. Podkreślał to przesłanie przez 
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Świątynia Mesa w arizonie, w której prezydent Howard W. Hunter 
został zapieczętowany do swoich rodziców w 1953 roku.
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cały czas swojej służby jako Prezydent Kościoła. W przemówieniu na 
terenie Świątyni Nauvoo w czerwcu 1994 roku powiedział:

„W tym miesiącu rozpocząłem moją posługę, wyrażając głębokie 
pragnienie, by coraz większa liczba członków Kościoła była godna 
wejścia do świątyni. Tak jak w czasach [ Józefa Smitha], godni i ob-
darowani członkowie są kluczem do budowania królestwa na całym 
świecie. Godność, by wejść do świątyni, jest pewnym wyznacznikiem 
tego, że żyjemy w harmonii z wolą Pana i jesteśmy gotowi przyjąć 
Jego wskazówki” 3.

Kilka miesięcy później, w styczniu 1995 roku, ostatnim publicznym 
wystąpieniem Prezydenta Huntera było poświęcenie Świątyni Bountiful 
w Utah. W modlitwie poświęcającej prosił on o to, by błogosławień-
stwa świątyni wzbogacały życie wszystkich przekraczających jej próg:

„Pokornie prosimy, byś przyjął tę budowlę i zesłał nań Swoje 
błogosławieństwa. Niech Twój Duch przebywa tu i prowadzi wszyst-
kich, którzy uczestniczą w obrzędach, żeby świętość obfitowała w 
każdym pokoju. Modlę się, by wszyscy, którzy tu wchodzą, mieli 
czyste dłonie i nieskalane serca. Modlę się, by byli podbudowani 
w wierze i opuszczali to miejsce z poczuciem pokoju, chwaląc Twe 
święte imię […].

Modlę się, by ten Dom zapewniał uczucie spokoju wszystkim, 
którzy radują się Twoim majestatem, szczególnie tym, którzy wcho-
dzą tu, by dokonać swoich własnych świętych obrzędów oraz by 
wykonywać pracę dla swoich bliskich znajdujących się za zasłoną. 
Pozwól im odczuć Twą Bożą miłość i miłosierdzie. Modlę się, by 
mieli ten zaszczyt, o którym mówił Psalmista: ‘[…] mieliśmy wspólne 
słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie’.

Poświęcając ten uświęcony budynek, poświęcamy ponownie 
nasze własne życie dla Ciebie i Twojego dzieła” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Jesteśmy zachęcani, by świątynia stała się 
wspaniałym symbolem naszego członkostwa.

W czasie mojego powołania na ten święty urząd [Prezydenta 
Kościoła] do wszystkich członków Kościoła skierowaliśmy słowa 
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zachęty, by świątynia Pana stała się dla nich wspaniałym symbolem 
ich członkostwa i niebiańskim miejscem, w którym zawierają swe 
święte przymierza.

Gdy myślę o świątyni, przypominają mi się następujące słowa:

„Świątynia jest miejscem nauki. Tutaj uczymy się głębokich prawd 
królestwa Boga. To miejsce pokoju, gdzie umysły mogą skoncen-
trować się na sprawach duchowych, a troski tego świata można 
odłożyć na bok. W świątyni zawieramy przymierza posłuszeństwa 
prawom Boga i otrzymujemy wieczne obietnice, których spełnienie 
niezmiennie zależy od naszej wierności” (The Priesthood and You, 
Melchizedek Priesthood Lessons — 1966, Salt Lake City: The Church 
of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1966, str. 293).

Sam Pan, w Swych objawieniach dla nas, ukazał świątynię jako 
wspaniały symbol dla członków Kościoła. Pomyślcie o nastawieniu 
i prawym zachowaniu, do którego nakłania nas Pan słowami rady 
udzielonej — poprzez Proroka Józefa Smitha — świętym w Kirtland, 
kiedy przygotowywali się do budowy świątyni. Rada ta jest nadal 
aktualna:

„Zorganizujcie się; przygotujcie każdą potrzebną rzecz; i usta-
nówcie dom, dom modlitwy, dom postu, dom wiary, dom nauki, 
dom chwały, dom porządku, dom Boga” (NiP 88:119). Czy taki opis 
odzwierciedla nastawienie i zachowanie, do którego każdy z nas 
dąży i którego pragnie? […]

Aby świątynia naprawdę była dla nas wzorem, musimy tego 
mocno pragnąć. Musimy żyć tak, abyśmy byli godni wejścia do świą-
tyni. Musimy przestrzegać przykazań naszego Pana. Jeśli potrafimy 
wzorować swoje życie na życiu Mistrza i przyjąć Jego nauki oraz 
przykład za nadrzędny wzorzec dla nas samych, wstęp do świątyni 
nie będzie zbyt dużym wyzwaniem dla naszej godności, dla naszej 
postawy konsekwencji i lojalności we wszystkich aspektach życia, bo 
będziemy wierni jednej, świętej normie postępowania i wiary. Czy 
w domu czy na targu, czy jesteśmy uczniem w szkole czy dojrzałą 
osobą, czy działamy w pojedynkę czy w dużej grupie, nasz kurs 
będzie jasno wytyczony, a zasady, którymi się kierujemy, oczywiste.

Umiejętność trwania przy swoich zasadach, prawe życie w wierze, 
w zgodzie z własnymi przekonaniami — to właśnie ma znaczenie. 
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Hołdowanie prawdziwym zasadom — w życiu osobistym, w naszych 
domach i rodzinach oraz we wszystkich miejscach, gdzie spotykamy 
innych ludzi i mamy na nich wpływ — tę postawę oddania chce w 
nas ostatecznie ujrzeć Bóg. Wymaga ona zobowiązania — głęboko 
zakorzenionego, cenionego na wieki zobowiązania względem zasad, 
które wiemy, że są prawdą, a które zawierają się w danych nam 
Bożych przykazaniach. Jeśli będziemy wierni i oddani zasadom 
Pana, zawsze będziemy godni wejścia do świątyni, a Pan i Jego 
święte świątynie będą wspaniałym symbolem tego, że jesteśmy 
Jego uczniami 5.

2
Każdy z nas powinien starać się być 

godny rekomendacji świątynnej.

Największym pragnieniem mego serca jest to, żeby każdy członek 
Kościoła był godny wejścia do świątyni. Pan byłby wielce rad, gdyby 
każdy dorosły członek Kościoła był godny — i był posiadaczem 
— ważnej rekomendacji świątynnej. Rzeczy, które mamy czynić i 
których musimy się wystrzegać, aby być godni rekomendacji świą-
tynnej, odpowiadają temu wszystkiemu, co zapewnia nam — jako 
jednostkom i w rodzinach — szczęście 6.

Nasz Ojciec w Niebie wyraźnie zaznaczył, że osoby, które wstę-
pują do świątyni, muszą być czyste i wolne od grzechów świata. 
Powiedział On: „A jeżeli lud mój zbuduje mi dom w imię Pańskie, 
i nie dopuści, aby jakaś nieczysta rzecz doń weszła, aby nie został 
zbezczeszczony, chwała moja spocznie na nim […]. Ale jeżeli zosta-
nie zbezczeszczony, nie wejdę doń, i nie będzie tam chwały mojej; 
bowiem nie wejdę do niegodnych świątyń” (NiP 97:15, 17).

Może wyda wam się to interesujące, że Prezydent Kościoła zwykł 
podpisywać każdą rekomendację świątynną. To obrazuje, jak po-
ważnie pierwsi prezydenci traktowali kwestię godności wstępu do 
świątyni. W 1891 roku ten obowiązek został przekazany biskupom 
i prezydentom palików, którzy zadają wam kilka pytań dotyczących 
godności kwalifikującej do otrzymania rekomendacji świątynnej. 
Powinniście wiedzieć, jakie wymagania musicie spełnić, by otrzymać 
rekomendację świątynną.
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Musicie wierzyć w Boga, Wiecznego Ojca, i Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, i Ducha Świętego. Musicie wierzyć, że to jest Ich uświę-
cone i boskie dzieło. Zachęcamy was, byście codziennie pracowali 
nad budowaniem waszego świadectwa o naszym Ojcu Niebieskim 
i Panu Jezusie Chrystusie. Duch, którego wpływ czujecie, to Duch 
Święty, składający wam świadectwo o prawdziwości Ich istnienia. 
Potem w świątyni dowiecie się więcej o Boskiej Trójcy dzięki obja-
wionym naukom i obrzędom.

Musicie popierać Władze Naczelne oraz miejscowych przywódców 
Kościoła. Jeśli na forum publicznym w geście poparcia podnosicie 
rękę, kiedy nazwiska tych przywódców są wyczytywane, okazujecie, 
że będziecie ich wspierać w ich obowiązkach i słuchać rad, których 
wam udzielają.

Nie chodzi o czołobitność względem osób, które Pan powołał na 
stanowiska przywódców. Chodzi raczej o uznanie, że Bóg powołał 
proroków, widzących i objawicieli oraz inne osoby jako Władze 
Naczelne. Zobowiązujecie się stosować wskazówki przewodniczą-
cych urzędników. Podobnie powinniście okazać lojalność względem 

„[Biskupi i prezydenci palików] […] zadają wam kilka pytań dotyczących 
godności kwalifikującej do otrzymania rekomendacji świątynnej”.
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biskupa lub prezydenta palika i innych przywódców Kościoła. Nie-
spełnianie tego warunku jest sprzeczne ze służbą w świątyni.

Musicie być moralnie czyści, by wejść do świętej świątyni. Zgodnie 
z prawem czystości moralnej nie możemy mieć stosunków intym-
nych z nikim, poza naszym mężem lub żoną. Prosimy was szcze-
gólnie o to, byście chronili się przed namowami Szatana, który chce 
skalać waszą czystość moralną.

Musicie być pewni, że w waszych relacjach z członkami rodziny 
nie ma nic takiego, co nie jest w harmonii z naukami Kościoła. Za-
chęcamy szczególnie [młodzież] do prawego posłuszeństwa wobec 
[swoich] rodziców. Rodzice muszą uważać na to, by ich relacje z 
rodziną licowały z naukami ewangelii. Należy wystrzegać się znę-
cania nad dziećmi czy zaniedbywania ich.

By wejść do świątyni, musicie być uczciwi wobec innych ludzi we 
wszystkim, co robicie. Jako święci w dniach ostatnich mamy uświę-
cony obowiązek unikania podstępu i nieuczciwości. Nasza pod-
stawowa prawość jest zagrożona, gdy lekceważymy to przymierze.

By kwalifikować się do otrzymania rekomendacji świątynnej, 
należy dołożyć starań, aby wypełniać swoje powinności w Kościele, 
uczestniczyć w spotkaniach sakramentalnych, spotkaniach kwo-
rum kapłaństwa i innych. Musicie także dążyć do przestrzegania 
zasad, praw oraz przykazań ewangelii. Nauczcie się […] przyjmować 
powołania i inne obowiązki, które są wam wyznaczane. Bądźcie 
aktywnymi członkami waszych okręgów i gmin. Bądźcie takimi 
ludźmi, na których mogą polegać wasi przywódcy.

By wejść do świątyni, musicie płacić pełną dziesięcinę i żyć zgod-
nie ze Słowem Mądrości. Te dwa przykazania, proste w stosowaniu 
i niezmiernie ważne w naszym rozwoju duchowym, są istotnym 
warunkiem uznania naszej osobistej godności. Doświadczenie wielu 
lat dowodzi, że osoby, które wiernie płacą dziesięcinę i przestrzegają 
Słowa Mądrości, są zazwyczaj lojalne we wszystkich innych kwe-
stiach, które odnoszą się do wstępu do świętej świątyni.

To nie są sprawy, które można traktować lekko. Gdy już zosta-
niemy uznani za godnych wstępu do świątyni, uczestniczymy w 
najświętszych obrzędach, jakie mają miejsce na ziemi. Obrzędy te 
odnoszą się do spraw wieczności 7.
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3
Praca świątynna przynosi wspaniałe błogosławieństwa 

pojedynczym osobom i całym rodzinom.

Jakież to cudowne, że mamy przywilej chodzenia do świątyni 
po własne błogosławieństwa. A po otrzymaniu własnych błogosła-
wieństw, jakim przywilejem jest wykonywanie pracy za tych, którzy 
odeszli przed nami. W tym aspekcie praca świątynna stanowi pracę 
bezinteresowną. Jednak ilekroć wykonujemy pracę świątynną za 
innych ludzi, jakieś błogosławieństwo do nas powraca. Nie powinno 
być dla nas zatem zaskoczeniem, że Pan pragnie, aby Jego lud sta-
nowili ludzie, których czyny motywuje świątynia […].

Powinniśmy udawać się tam nie tylko ze względu na naszych dro-
gich zmarłych, ale także przez wzgląd na osobiste błogosławieństwo 
oddawania czci w świątyni, błogosławieństwo świętości i bezpie-
czeństwa, które zapewniają te poświęcone, wypełnione czcią mury. 
Uczęszczając do świątyni, poznajemy pełniej i głębiej cel życia oraz 
znaczenie zadość czyniącego poświęcenia Pana Jezusa Chrystusa. 
Uczyńmy świątynię — poprzez oddawanie czci Bogu, zawieranie 
świątynnych przymierzy oraz ślubu na wieczność — naszym naj-
ważniejszym celem oraz takim doświadczeniem życia doczesnego, 
które przewyższa wszystko inne 8.

Dzięki naszej obecności w świątyni dokonujemy kilku rzeczy: 
stosujemy się do wskazówek Pana, uczestnicząc we własnych ob-
rzędach, błogosławimy nasze rodziny poprzez obrzędy zapieczęto-
wania, a także przekazujemy błogosławieństwa innym, wykonując 
za nich obrzędy, których oni nie mogą dokonać. Ponadto nasze 
myśli stają się wzniosłe, zbliżamy się do Pana, kapłaństwu oddana 
jest cześć, a nasze życie wznosi się na wyższy duchowy poziom9.

Uczęszczając do świątyni, otrzymujemy osobiste błogosławień-
stwa. Mówiąc o sposobie, w jaki uczęszczanie do świątyni spro-
wadza błogosławieństwa na nasze życie, Starszy John A. Widtsoe 
powiedział:

„Praca świątynna […] daje nam cudowną szansę podtrzymania 
naszej duchowej wiedzy i siły […]. W świątyniach roztacza się przed 
nami ogromna perspektywa wieczności; widzimy czas od jego nie-
ograniczonych początków po jego nieskończony koniec; przed 
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naszymi oczami rozgrywa się historia życia wiecznego. Tam wyraź-
niej widzę własną rolę we wszechświecie, pośród zamierzeń Boga. 
Łatwiej przychodzi mi określenie miejsca, do którego przynależę; 
jestem w stanie lepiej ocenić i rozważyć, oddzielić i uporządkować 
zwykłe, codzienne obowiązki mojego życia, dzięki czemu mało 
znaczące rzeczy nie męczą mnie ani nie odwracają mojej uwagi od 
wspanialszych rzeczy, które dał nam Bóg” (w: Conference Report, 
kwiecień 1922, str. 97–98)10.

Zastanówcie się nad podniosłymi naukami zawartymi we wspa-
niałej modlitwie poświęcającej Świątynię w Kirtland — modlitwie, 
którą Prorok Józef Smith ofiarował pod wpływem objawienia. To 
modlitwa, która pobłogosławi nas indywidualnie, jako rodziny i jako 
lud z powodu mocy kapłaństwa, którą Pan dał nam do wykorzysta-
nia w Jego świątyniach.

„A teraz, Święty Ojcze — błagał Prorok Józef Smith — prosimy 
Cię, abyś nam pomógł, ludowi Twemu, z łaską Twoją […], abyśmy 
się okazali godnymi w Twych oczach, by uzyskać wypełnienie obiet-
nic, które nam dałeś, Twemu ludowi, w objawieniach nam danych;

aby chwała Twoja spoczęła na ludzie Twoim […].

I prosimy Cię, Święty Ojcze, aby słudzy Twoi mogli pójść z 
tego domu uzbrojeni mocą Twoją, i aby imię Twoje było na nich, 
i chwała Twoja wokół nich, a aniołowie Twoi opiekowali się nimi” 
[NiP 109:10–12, 22] 11.

Uczęszczanie do świątyni rodzi duchowość. To jeden z najlep-
szych programów służący rozwojowi duchowości, jaki mamy w 
Kościele. Zwraca on serca dzieci ku ich ojcom, a serca ojców ku 
ich dzieciom (Ks. Malachiasza 3:24). To sprzyja poczuciu rodzinnej 
solidarności i jedności 12.

4
Pośpieszmy do świątyni.

Dzielmy się z naszymi dziećmi duchowymi odczuciami, które 
towarzyszą nam w świątyni i uczmy je z większą gorliwością, bez 
skrępowania i w stosowny sposób, o celach domu Pana. Niech 
zdjęcie świątyni będzie w waszym domu tam, gdzie dzieci będą 
mogły je widzieć. Uczmy je celów, dla których istnieje dom Pana. 
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Niech dzieci od najmłodszych lat planują wizytę w świątyni i są 
godne tego błogosławieństwa. Przygotujmy każdego misjonarza do 
godnego wejścia do świątyni i do przeżycia tego w sposób nawet 
bardziej doniosły niż samo powołanie na misję. Planujmy ślub na-
szych dzieci w domu Pana, uczmy je tego i razem z nimi módlmy się 
o to. Przyznajmy z większym zapałem niż kiedykolwiek wcześniej, 
że to, gdzie zawieramy ślub, i przez czyje upoważnienie jesteśmy 
ogłoszeni mężem i żoną, ma znaczenie 13.

Pan się raduje, gdy nasza młodzież jest godna, by chodzić do 
świątyni i dokonywać chrztów w zastępstwie tych, którzy nie mieli 
sposobności przyjąć chrztu za życia. Pan się raduje, gdy chodzimy 
do świątyni godni, by osobiście zawrzeć z Nim przymierza i zostać 
zapieczętowani jako pary i jako rodziny. Pan się raduje, gdy cho-
dzimy do świątyni godni, by dokonywać tych samych niezbędnych 
do zbawienia obrzędów za ludzi, którzy zmarli, a z których wielu z 
utęsknieniem czeka na wypełnienie tych obrzędów w ich imieniu 14.

A do tych, którzy nie dostąpili błogosławieństw świątynnych, 
lub którzy nie mają ważnej rekomendacji świątynnej, zwracam się 
z pokornymi i pełnymi miłości słowami zachęty: zróbcie wszystko, 
co konieczne, by dożyć dnia, w którym będziecie mogli wejść do 
domu Pana. On dał ludziom, którzy są wierni zawartym przez sie-
bie przymierzom, następującą obietnicę: „A jeżeli lud mój zważać 
będzie na mój głos, i na głos sług moich, których wyznaczyłem, 
by prowadzili lud mój, oto zaprawdę powiadam wam, nie zostaną 
usunięci ze swego miejsca” (NiP 124:45) […]. Obiecuję wam, że 
wasza osobista duchowość, wasza relacja z mężem lub żoną i wasze 
związki rodzinne będą błogosławione i wzmocnione, jeśli będziecie 
regularnie uczęszczać do świątyni 15.

Bądźmy ludem, który uczęszcza do świątyni i kocha ją. Spieszmy 
do świątyni tak często, jak pozwalają nam na to czas, środki i osobista 
sytuacja życiowa. Chodźmy tam nie tylko ze względu na naszych 
bliskich zmarłych, ale także przez wzgląd na osobiste błogosła-
wieństwo oddawania czci w świątyni, błogosławieństwo świętości 
i bezpieczeństwa, które zapewniają te poświęcone, wypełnione 
czcią mury. Świątynia jest miejscem piękna, miejscem objawień i 
miejscem pokoju. To dom Pana. Jest dla Pana święta. Powinna być 
święta i dla nas 16.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Rozważ nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 1. W jaki 

sposób możemy sprawić, „by świątynia Pana stała się [dla nas] 
wspaniałym symbolem [naszego] członkostwa”?

• Przejrzyj warunki otrzymania rekomendacji świątynnej opisane 
w części 2. W jaki sposób życie w zgodzie z tymi wymogami 
błogosławi ciebie i twoją rodzinę? Dlaczego mamy starać się być 
„czyści i wolni od grzechów świata”, gdy przekraczamy próg 
świątyni?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera o błogosławieństwach uczest-
niczenia w pracy świątynnej (zob. część 3.). W jaki sposób udział 
w obrzędach świątynnych błogosławi ciebie i twoją rodzinę? W 
jaki sposób możesz pełniej korzystać z błogosławieństw świątyni? 
Czy możesz opowiedzieć o chwilach, w których czułeś duchową 
siłę lub otrzymałeś wskazówkę, będąc w świątyni? Jeśli jeszcze 
nie byłeś w świątyni, zastanów się, w jaki sposób możesz przy-
gotować się na dostąpienie tego błogosławieństwa.

• W jaki sposób możemy pomóc dzieciom i młodzieży uczyć się o 
świątyniach i je pokochać? (Zob. część 4.). W jaki sposób możemy 
pomóc dzieciom i młodzieży zapragnąć zawrzeć małżeństwo w 
domu Pana? Dlaczego ważne jest, abyśmy udawali się do świą-
tyni „tak często, jak pozwalają nam na to czas, środki i osobista 
sytuacja życiowa”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Psalmów 55:15; Ks. Izajasza 2:2–3; NiP 97:12–17; 110:6–10; 

124:39–41; 138:53–54; Bible Dictionary, „Temple”, [Słownik biblijny, 
„świątynia”].

Wskazówka do nauczania
„Często jakaś lekcja będzie zawierała więcej materiału, niż bę-

dziesz mógł wykorzystać w danym ci czasie. W takich przypadkach 
powinieneś wybrać materiał, który będzie najbardziej pomocny dla 
tych, których uczysz” (Nauczanie — nie ma większego powołania 
[2000], str. 98).
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Przypisy
 1. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 135.
 2. Zob. Jay M. Todd, „President Ho-

ward W. Hunter: Fourteenth President 
of the Church”, Ensign, lipiec 1994, str. 
4–5.

 3. „The Temple of Nauvoo”, Ensign, wrze-
sień 1994, str. 62–63.

 4. Tekst modlitwy poświęcającej Świąty-
nię Bountiful w Utah, w: „‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, 14 stycznia, 1995, str. 4.

 5. „The Great Symbol of Our Members-
hip”, Ensign, październik 1994, str. 2, 5.

 6. „Exceeding Great and Precious Promi-
ses”, Ensign, listopad 1994, str. 8.

 7. „Your Temple Recommend”, New Era, 
kwiecień 1995, str. 6–9.

 8. „A Temple- Motivated People”, Ensign, 
luty 1995, str. 5.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 240.

 10. „We Have a Work to Do”, Ensign, ma-
rzec 1995, str. 65.

 11. „The Great Symbol of Our Members-
hip”, str. 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 239–240.

 13. „A Temple- Motivated People”, str. 5.
 14. „The Great Symbol of Our Members-

hip”, str. 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 240–241.
 16. „The Great Symbol of Our Members-

hip”, str. 5.
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Intensyfikowanie pracy 
nad historią rodziny oraz 

pracy świątynnej

„Pan z pewnością wspomoże nas, jeśli zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, by wypełnić 
przykazanie badania historii rodziny i 

wykonywania pracy świątynnej”.

Z życia Howarda W. Huntera
Zagadnienie historii rodziny było zawsze bliskie sercu Prezydenta 
Howarda W. Huntera. Od dzieciństwa z wielkim zainteresowaniem 
słuchał historii o swoich przodkach. Gdy był nieco starszy, poświęcił 
sporo czasu na badania historii własnej rodziny 1. Gdy w 1972 roku 
przebywał w Europie z powodu powinności kościelnych, odwiedził 
wraz z swoją żoną, Claire, miejsca w Danii, w których mieszkali jego 
przodkowie. W jednej wiosce odkryli kościół, w którym odbył się 
chrzest pradziadka Prezydenta Huntera, o nazwisku Rasmussen, a 
rodzina przychodziła tam na nabożeństwa. Dzięki temu doświadcze-
niu Prezydent Hunter czuł większą wdzięczność względem swoich 
przodków ze strony matki. Podobnie odwiedził Norwegię i Szkocję, 
skąd również pochodzili jego przodkowie 2.

Syn Prezydenta Huntera, Richard, wspominał umiłowanie ojca 
względem zagadnień historii rodziny w następujący sposób:

„Był zapalonym badaczem przez całe swoje życie. Często robił 
przerwę w obowiązkach związanych z praktyką prawniczą i jechał 
do biblioteki publicznej w Los Angeles, gdzie prowadził badania, 
korzystając ze zbiorów obszernego działu genealogicznego. Prze-
chowywał wyniki swoich poszukiwań, grupowe rejestry rodzinne, 
wykresy rodowe oraz historie, które osobiście spisywał w specjal-
nych księgach.
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rodzice Howarda W. Huntera: John William (Will) 
Hunter oraz nellie Marie rasmussen Hunter
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Czasami jeździłem z nim na różne konferencje. Brał parę takich 
ksiąg do bagażnika auta i po konferencji palika mówił: ‘Wybierzmy 
się do domu pewnego kuzyna na kilka minut. Muszę zweryfikować 
informacje o paru datach’. Udawaliśmy się więc domu tego kuzyna. 
Wyjmował swoje księgi z bagażnika i wkrótce stół w pokoju gościn-
nym pokrywał się grupowymi rejestrami rodzinnymi.

Jeśli ktoś z rodziny chciał sprawdzić własne badania nad historią 
rodziny i upewnić się, czy ma właściwe dane, dzwonił lub pisał do 
Taty, by zweryfikować fakty, bo wiedział, że Tata jest pewnym źród-
łem informacji. Praca, którą wykonał, była kolosalna” 3.

Pewnego razu, gdy Prezydent Hunter służył w Kworum Dwuna-
stu Apostołów, odwiedzili go nauczyciele domowi i powiedzieli: 
„Chcielibyśmy pokazać ci nasze grupowe rejestry rodzinne, które 
przygotowaliśmy […]. Nie mamy już czasu dzisiejszego wieczoru, 
by obejrzeć twoje rejestry, ale następnym razem chcielibyśmy na 
nie spojrzeć”.

„To mnie zaintrygowało — powiedział Prezydent Hunter. — 
Cały miesiąc przygotowywałem się do następnej wizyty nauczycieli 
domowych” 4.

W latach 1964–1972 Howard W. Hunter stał na czele Towarzystwa 
Genealogicznego Stanu Utah (zob. str. 19). W 1994 roku, podczas 
uroczystości na cześć Prezydent Huntera, upamiętniającej 100. rocz-
nicę utworzenia Towarzystwa Genealogicznego, Prezydent Hunter 
powiedział:

„W przeddzień moich osiemdziesiątych siódmych urodzin patrzę 
w zachwytem na to, jak staranne dzieło przygotował Pan dla rozwoju 
pracy świątynnej i badań nad historią rodziny. Kiedy pełniłem funkcję 
przewodniczącego Towarzystwa Genealogicznego Stanu Utah, mieli-
śmy wizję tego, jak szybko będzie postępować ta praca. Teraz jesteśmy 
świadkami czegoś chwalebnego, co dzieje się na świecie. Ewangelia 
kroczy naprzód, by dotrzeć do każdego narodu, plemienia, języka i 
ludu. Świątynie znajdują się na całym świecie, a duch Eliasza poru-
sza serca wielu członków, którzy w niespotykanym tempie poznają 
historię własnej rodziny i biorą udział w obrzędach świątynnych” 5.
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Nauki Howarda W. Huntera
1

Budujemy świątynie, by dokonywać obrzędów, które są 
niezbędne dla zbawienia i wyniesienia dzieci Boga.

Świątynie są uświęcone, by możliwe było najściślejsze połączenie 
między Panem a ludźmi dostępującymi najwyższych i najświętszych 
obrzędów świętego kapłaństwa. Właśnie w świątyni to, co ziemskie, 
łączymy z tym, co niebiańskie […]. Wielka Boża rodzina zjednoczy 
się dzięki obrzędom ewangelii niezbędnym do zbawienia. Cele 
świątyni to praca w zastępstwie zmarłych oraz obrzędy dla żyjących 6.

Ewangelia głoszona światu przez świętych w dniach ostatnich jest 
ewangelią Jezusa Chrystusa przywróconą na ziemi w tej dyspensacji 
dla odkupienia całej ludzkości. Sam Pan objawił to, co konieczne 
dla zbawienia i wyniesienia Jego dzieci. Jednym z tych koniecznych 
warunków jest wznoszenie świątyń, jako miejsc dokonywania ob-
rzędów, których nie można dopełnić nigdzie indziej.

Gdy ludzie z całego świata, którzy oglądają nasze świątynie, słyszą 
te słowa, najczęściej pytają o to, jakich obrzędów tam dokonujemy?

chrzest za zmarłych

Odpowiadając im, najczęściej zaczynamy wyjaśnienia od obrzędu 
nazywanego chrztem za zmarłych. Jak wiadomo, wielu chrześcijan 
wierzy, że w chwili śmierci nasz los w oczach Pana jest przesądzony 
na całą wieczność, bo gdyby było inaczej, czyż Chrystus powie-
działby Nikodemowi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego” (Ew. Jana 3:5)? Wiemy jednak, że wielu ludzi umarło bez 
obrzędu chrztu, a zatem, zgodnie ze słowami Chrystusa skierowa-
nymi do Nikodema, nie mają oni szansy wejść do królestwa Boga. 
Rodzi się pytanie: czy Bóg jest sprawiedliwy?

Odpowiedź brzmi: naturalnie, że Bóg jest sprawiedliwy. To oczy-
wiste, że wypowiedź Zbawiciela do Nikodema zakładała z góry, że za 
osoby, które zmarły bez chrztu, można dokonywać chrztów. Prorocy 
dni ostatnich mówią nam, że chrzest jest ziemskim obrzędem, który 
może być dokonany wyłącznie przez żyjących. W jaki sposób zatem 
osoby, które zmarły, mogą być ochrzczone, skoro tylko osoby żyjące 
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mogą dokonać tego obrzędu? Temat ten poruszył Apostoł Paweł, 
zapisując w liście do Koryntian następujące pytanie:

„Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli 
umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić 
za nich?” (I List do Koryntian 15:29)7.

Czy to właściwe, by osoby, które żyły na ziemi i zmarły bez 
możliwości chrztu, nie miały tej szansy przez wieczność? Czy w 
dokonywaniu przez żyjących obrzędu chrztu za zmarłych jest coś 
niewłaściwego? Chyba największym przykładem wykonania pracy w 
zastępstwie zmarłych jest sam Mistrz. On oddał Swoje życie, doko-
nując zadośćuczynienia w zastępstwie. Wszyscy, którzy umrą, będą 
znowu żyć i dostąpią życia wiecznego. Uczynił dla nas to, czego sami 
nie mogliśmy uczynić dla siebie. Podobnie i my możemy dokonać 
obrzędów za osoby, które nie mogły tego zrobić za życia 8.

obdarowanie

Obdarowanie to kolejny obrzęd dokonywany w naszych świąty-
niach. Składa się on z dwóch części: po pierwsze, szeregu instrukcji, 
i po drugie, obietnic, czyli przymierzy, które zawiera osoba otrzymu-
jąca obdarowanie. Są to obietnice prawego życia i stosowania się do 
wymogów ewangelii Jezusa Chrystusa. Obdarowanie jest obrzędem 
przynoszącym ogromne błogosławieństwa świętym, tak żywym, jak 
i umarłym. Zatem jest to także obrzęd dokonywany przez żyjących 
w zastępstwie zmarłych. Ma on miejsce, gdy chrzest za zmarłego 
został już dokonany.

Małżeństwo celestialne

Kolejnym obrzędem świątynnym jest zawarcie małżeństwa cele-
stialnego, w którym żona zostaje zapieczętowana do męża, a mąż 
do żony na wieczność. Wiemy doskonale, że małżeństwa cywilne 
kończą się w chwili śmierci. Natomiast wieczne małżeństwa zawarte 
w świątyni mogą trwać wiecznie. Dzieci urodzone w związku męża 
i żony, których łączy małżeństwo na wieczność, są automatycznie 
zapieczętowane do swoich rodziców na wieczność. Jeżeli dzieci 
rodzą się, zanim żona zostanie zapieczętowana do swego męża, 
istnieje świątynny obrzęd zapieczętowania, dzięki któremu dzieci 
są pieczętowane do swoich rodziców na wieczność; można również 
być zapieczętowanym do rodziców, którzy już zmarli […].
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Wszystkie te obrzędy kapłaństwa są niezbędne do zbawienia i 
wyniesienia dzieci naszego Ojca w Niebie 9.

2
Celem badań nad historią rodziny jest udostępnienie 

obrzędów świątynnych wszystkim ludziom.

Z pewnością, będąc po tej stronie zasłony, mamy do wykonania 
wielką pracę […]. Wznoszenie świątyń ma głębokie znaczenie dla 
nas i dla ludzkości, a nasze obowiązki stają się jasne. Musimy wyko-
nać kapłańską pracę obrzędów świątynnych niezbędną dla naszego 
własnego wyniesienia, a następnie musimy wykonać niezbędną 
pracę za tych, którzy nie mieli możliwości przyjęcia ewangelii za 
życia. Praca za innych odbywa się w dwóch etapach: po pierwsze, 
należy ustalić, kim byli nasi przodkowie, poprzez badanie historii 
rodziny, a po drugie, wykonać obrzędy świątynne, aby zapewnić 
im te same możliwości, które dane są żyjącym.

Wielu członków Kościoła ma jednak ograniczony dostęp do świą-
tyni. Starają się robić wszystko, co w ich mocy. Badają historię swojej 
rodziny, a obrzędy świątynne wykonują za nich inni ludzie. I vice 

„naprawdę, żadna praca nie może się równać 
pracy wykonywanej w świątyni”.
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versa, istnieją członkowie, którzy angażują się w pracę świątynną, 
ale nie badają historii swojej własnej rodziny. Mimo że pełnią boską 
służbę, pomagając innym, tracą błogosławieństwa, nie szukając da-
nych o swoich własnych bliskich zmarłych, jak zostało to w boski 
sposób nakazane przez proroków w dniach ostatnich.

Przypomina mi się pewne zdarzenie sprzed lat, które jest bardzo 
podobne do tej sytuacji. Na zakończenie pewnego spotkania sakra-
mentalnego w niedzielę postną biskup powiedział: „Mieliśmy dziś 
duchową ucztę, słuchając świadectw złożonych sobie nawzajem. 
Stało się tak dlatego, że pościliśmy zgodnie z prawem Pana. Jednak 
nie zapominajmy nigdy, że to prawo składa się z dwóch części: po-
stu, czyli powstrzymania się od jedzenia i picia, oraz przekazania 
tego, co zaoszczędziliśmy, do magazynu biskupa dla pożytku osób, 
którym się gorzej powodzi”. Następnie dodał: „Mam nadzieję, że nikt 
z nas nie wyjdzie dziś tylko z połową błogosławieństwa”.

Przekonałem się, że osoby, które prowadzą badania nad historią 
rodziny, a następnie dokonują obrzędów świątynnych za tych, któ-
rych nazwiska sami znaleźli, zaznają dodatkowej radości płynącej 
z dostąpienia obu części tego błogosławieństwa.

Co więcej, zmarli niecierpliwie czekają na odnalezienie ich danych 
przez świętych w dniach ostatnich, a następnie na dokonanie w ich 
imieniu obrzędów świątynnych, które uwolnią ich z więzienia w 
świecie duchów. Każdy z nas powinien radować się, biorąc udział 
w tym wspaniałym dziele miłości 10.

Celem badań nad historią rodziny jest udostępnienie obrzędów 
świątynnych wszystkim ludziom, zarówno żyjącym, jak i zmarłym. 
Kiedy uczęszczamy do świątyni i wykonujemy pracę za zmarłych, 
pojmujemy głęboki sens przymierza z Bogiem oraz Jego plan zba-
wienia ludzkiej rasy. Uczymy się kochać naszych bliźnich jak siebie 
samych. Naprawdę, żadna praca nie może się równać pracy wyko-
nywanej w świątyni 11.

3
Mam nadzieję, że śmiało zintensyfikujemy badania 

nad historią rodziny oraz udział w pracy świątynnej.

Gdy pracujemy w świątyni za ludzi, którzy już odeszli, przypomi-
nają nam się słowa natchnionej rady Prezydenta Josepha F. Smitha, 
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który powiedział: „Poprzez naszą pracę w ich imieniu spadną z nich 
łańcuchy niewoli, a ciemność, która ich otacza, odejdzie, aby światłość 
mogła zajaśnieć nad nimi i aby usłyszeli w świecie duchów o pracy, 
która za nich została tutaj wykonana przez ich dzieci, i aby mogli 
się tym radować” [w: Conference Report, październik 1916, str. 6] 12.

Ta święta praca [badanie historii rodziny i udział w pracy świą-
tynnej] jest głębokim pragnieniem i częstym tematem rozmyślań 
Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu. Mówiąc w imieniu 
wszystkich Braci, dziękuję tym osobom, które mają swój cenny 
wkład w zapewnienie obrzędów zbawienia osobom za zasłoną […]. 
Jesteśmy wdzięczni zastępom ochotników, którzy przyczyniają się do 
postępu tego dzieła na całym świecie. Dziękujemy wam wszystkim 
za to, co robicie tak dobrze.

Prorok Józef Smith powiedział: „Największym obowiązkiem, jaki 
Bóg nałożył na nas na tym świecie, jest szukanie informacji o na-
szych zmarłych” [Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), str. 475]. Powiedział też: „Ci święci, którzy zaniedbują obo-
wiązki względem swych zmarłych krewnych, czynią to, ryzykując 
własne zbawienie” [Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith, str. 471–472].

Rozumiejąc podobnie to ważne objawienie, Prezydent Brigham 
Young powiedział: „Mamy do wykonania pracę tak samo ważną w 
swej sferze, jak ważna była w swej sferze praca Zbawiciela. Nasi 
ojcowie nie mogą być udoskonaleni bez nas ani my nie możemy 
być udoskonaleni bez nich. Oni wykonali swoją pracę i już śpią. 
Teraz my jesteśmy powołani do wykonania naszej części pracy, która 
jest najwspanialszą pracą, jakiej człowiek kiedykolwiek podjął się 
na ziemi” (Discourses of Brigham Young, wyb. John A. Widtsoe.: 
Deseret Book Co., Salt Lake City 1941, str. 406).

Każdy prorok, który przewodził temu Kościołowi od czasów 
Józefa Smitha po dziś dzień, powtarzał tę samą podniosłą prawdę. 
Na mocy tych prawd Kościół od początku tej dyspensacji angażował 
się w dzieło zbawienia i wyniesienia dla dobra wszystkich synów i 
córek Boga, bez względu na to, kiedy żyli na ziemi.

My, żyjący w tych czasach, jesteśmy ludźmi, których Bóg wy-
znaczył przed narodzeniem do reprezentowania Go na ziemi w tej 
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dyspensacji. Należymy do domu Izraela. W naszych rękach spo-
czywają święte moce, by być zbawcami na górze Syjon w dniach 
ostatnich [zob. Ks. Abdiasza 1:21].

Odnosząc się do pracy świątynnej i badań nad historią rodziny, 
mam jeden nadrzędny przekaz: to dzieło należy przyśpieszyć. Praca, 
która czeka na wykonanie, jest ogromna i przerasta ludzkie zrozu-
mienie. W minionym roku [1993] dokonaliśmy obdarowań w świą-
tyni w zastępstwie około pięciu i pół miliona zmarłych, ale w ciągu 
tego roku zmarło około pięćdziesiąt milionów osób. Może się nam 
zatem wydawać, że praca, którą nam powierzono, jest utopią, ale nie 
wolno nam myśleć w ten sposób. Pan z pewnością wspomoże nas, 
jeśli zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wypełnić przykazanie 
badania historii rodziny i wykonywania pracy świątynnej. Wspaniała 
praca wykonywana w świątyniach i wszystko, co jej sprzyja, musi 
się rozwijać. To nakaz! […].

Moi umiłowani bracia i siostry, mam nadzieję, że śmiało zintensyfi-
kujemy nasze badania nad historią rodziny oraz pracę świątynną. Pan 
powiedział: „Niechaj praca mojej świątyni i wszystkie dzieła, jakiem 
wam wyznaczył, trwają dalej i nie ustają; i niechaj się podwoi wasza 
pilność, i wasza wytrwałość, i cierpliwość, i wasze dzieła, a w żaden 
sposób nie stracicie nagrody swojej, rzecze Pan Zastępów” (NiP 127:4).

Zachęcam was do pracy, posiłkując się słowami Proroka Józefa 
Smitha: „Czyż nie pójdziemy dalej w tak wielkiej sprawie? Idźcie do 
przodu, nie wstecz. Odwagi, bracia; i naprzód, naprzód, do zwy-
cięstwa! Niech się weselą serca wasze i będą nad wyraz radosne. 
Niechaj ziemia zabrzmi śpiewem. Niechaj umarli zaśpiewają hymny 
wiecznej chwały Królowi Emanuelowi, który wyświęcił, zanim po-
wstał świat, to, co nam pozwoli wyzwolić ich z ich więzienia; bo-
wiem wolni wyjdą więźniowie” (NiP 128:22).

Kocham tę pracę. Wiem, że Pan zapewni wszystko, co będzie 
potrzebne, by ją wypełnić, jeśli my z oddaniem wykonamy to, co 
należy do nas. Niech Pan błogosławi każdego z nas, gdy uczest-
niczymy w tym wspaniałym dziele, którego musimy dokonać w 
naszych czasach 13.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Zastanów się nad pierwszym zdaniem w części 1. W jaki sposób 

uczestnictwo w obrzędach świątynnych pomogło ci zbliżyć się do 
Boga? Które informacje zawarte w tej części pomogą ci wyjaśnić 
cel istnienia świątyń osobie, która tego nie rozumie?

• W jaki sposób dostąpiłeś „obu części błogosławieństwa” płyną-
cego z poznawania historii rodziny oraz uczestniczenia w pracy 
świątynnej? (Zob. część 2.). W jaki sposób możemy włączyć dzieci 
i pozostałych członków rodziny do tej ważnej pracy?

• Przeglądając nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 3., zasta-
nów się nad tym, jak wielką wagę Pan przykłada do poznawania 
historii rodziny i pracy świątynnej. W jaki sposób poznawanie histo-
rii rodziny oraz praca świątynna nasilają się w naszych czasach? W 
jaki sposób możemy zwiększyć nasze zaangażowanie w to dzieło?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Izajasza 42:6–7; Ks. Malachiasza 3:23–24; I List Piotra 3:18–20; 

4:6; NiP 2; 110:12–15; 124:28–30; 128:15–18; 138:57–59

Wskazówka do studiowania
Aby odnieść słowa proroka do siebie, zastanów się, jak jego nauki 

mają się do twojego życia (zob. Nauczanie nie ma większego po-
wołania [2000], str. 169). W czasie studiowania możesz zadać sobie 
pytanie, w jaki sposób nauki te mogą pomóc ci rozwiać wątpliwości, 
odpowiedzieć na pytania i pokonać życiowe wyzwania.

Przypisy
 1. Zob. Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 186.
 2. Zob. Francis M. Gibbons, Howard W. 

Hunter: Man of Thought and Inde-
pendence, Prophet of God (2011), str. 
16–18.

 3. Niepublikowany rękopis Richarda A. 
Huntera.

 4. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 
192.

 5. „We Have a Work to Do”, Ensign, ma-
rzec 1995, str. 64.

 6. „The Great Symbol of Our Members-
hip”, Ensign, październik 1994, str. 2.

 7. „A Temple- Motivated People”, Ensign, 
luty 1995, str. 2.

 8. „Elijah the Prophet”, Ensign, grudzień 
1971, str. 71.

 9. „A Temple- Motivated People”, str. 2, 4.
 10. „A Temple- Motivated People”, str. 4–5.
 11. „We Have a Work to Do”, str. 65.
 12. Tekst modlitwy poświęcającej Świąty-

nię Bountiful w Utah, w: „‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, 14 stycznia, 1995, str. 4.

 13. „We Have a Work to Do”, str. 64–65.
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Sakrament Wieczerzy Pańskiej

„Gdy [ Jezus] wziął chleb i go łamał, i wziął 
kielich, i go błogosławił, ofiarował samego siebie 
jako tego Baranka Bożego, który miał zapewnić 

duchowy pokarm i wieczne zbawienie”.

Z życia Howarda W. Huntera
Howard W. Hunter był wychowywany przez matkę — prakty-
kującą świętą w dniach ostatnich — oraz dobrego ojca, który w 
tamtym czasie nie należał do żadnego kościoła. Ojciec Howarda nie 
oponował przeciwko angażowaniu się rodziny w Kościele — nawet 
czasami uczestniczył z nimi w spotkaniach sakramentalnych — ale 
nie chciał, by jego dzieci zostały ochrzczone po ukończeniu przez 
nie 8 lat. Czuł, że powinny podjąć taką decyzję, gdy będą starsze. 
Gdy Howard skończył 12 lat, nie mógł otrzymać Kapłaństwa Aarona 
i być ustanowiony diakonem, ponieważ nie został ochrzczony. Cho-
ciaż mógł wraz z młodymi mężczyznami uczestniczyć w innych 
zajęciach, czuł się bardzo rozgoryczony tym, że nie mógł roznosić 
wraz z nimi sakramentu. 

„Siedziałem na spotkaniach sakramentalnych razem z innymi 
chłopcami — wspominał. — Kiedy nadchodził czas roznoszenia 
sakramentu, chciałem zapaść się pod ziemię. Czułem się wyobco-
wany. Chciałem roznosić sakrament, ale nie mogłem, ponieważ nie 
byłem ochrzczony” 1.

Mniej więcej 5 miesięcy po swoich 12. urodzinach Howardowi 
udało się przekonać ojca, by pozwolił mu przyjąć chrzest. Wkrótce 
potem został ustanowiony diakonem. „Pamiętam, kiedy pierwszy 
raz roznosiłem sakrament — mówił. — Byłem przestraszony, ale 
jednocześnie podekscytowany tym wyróżnieniem. Po spotkaniu 
biskup pochwalił sposób, w jaki się zachowywałem” 2.
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„to czyńcie na pamiątkę moją” (ew. łukasza 22:19).
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Gdy Howard W. Hunter był powołany na Apostoła, regularnie 
uczestniczył w obrzędzie sakramentu z innymi przedstawicielami 
Władz Naczelnych w Świątyni Salt Lake City. Starszy David B. Haight, 
który służył ze Starszym Hunterem w Kworum Dwunastu, opisał błogo-
sławienie sakramentu przez Starszego Huntera w następujący sposób:

„Chciałbym, żeby chłopcy posiadający Kapłaństwo Aarona w 
całym Kościele mogli usłyszeć wraz ze mną Starszego Howarda W. 
Huntera, gdy błogosławił sakrament w świątyni. Jest on szczegól-
nym świadkiem Chrystusa. Gdy słuchałem go proszącego Ojca w 
Niebie, by pobłogosławił sakrament, czułem głęboką duchowość 
jego duszy. Każde słowo było jasne i pełne treści. Nie spieszył się, 
nic go nie ponaglało. Był rzecznikiem wszystkich Apostołów, gdy 
zwracał się do naszego Ojca w Niebie” 3.

Te historie obrazują szacunek, jaki przez całe życie Prezydent 
Hunter okazywał świętym symbolom zadość czyniącej ofiary 
Chrystusa.

Jak wynika z nauk zawartych w tym rozdziale, jednym ze sposo-
bów, w jaki Prezydent Hunter pomagał członkom Kościoła zrozumieć 
znaczenie sakramentu, było wyjaśnianie im związku sakramentu ze 
starożytnym świętem Paschy oraz przybliżenie im historii wprowa-
dzenia tego obrzędu przez Zbawiciela, gdy wraz ze Swymi uczniami 
spożywał wieczerzę paschalną.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Pascha oznacza, że śmierć nie ma nad 
nami nieograniczonej mocy.

[Pascha] jest najstarszym z żydowskich świąt, upamiętniającym 
wydarzenie poprzedzające otrzymanie tradycyjnego prawa mojże-
szowego. Przypomina ona każdemu pokoleniu Żydów o powrocie 
dzieci Izraela do ziemi obiecanej oraz o poprzedzającym go wielkim 
ucisku w Egipcie. Upamiętnia przejście ze stanu poniżenia i niewoli 
do stanu wolności i wybawienia. Jest to starotestamentowe święto 
wiosny, kiedy przyroda budzi się do życia, wzrostu i wydania plonów.

Pascha jest zbliżona w swym znaczeniu do chrześcijańskiej Wiel-
kanocy […]. Pascha [i Wielkanoc] to świadectwo wielkiego daru Boga 
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i ofiary, która stoi za tym darem. Oba te wielkie święta religijne gło-
szą, że śmierć nas ominie, że nie ma ona nad nami nieograniczonej 
mocy, a grób nie odniesie nad nami zwycięstwa.

Wyprowadziwszy dzieci Izraela z Egiptu, sam Jehowa w płonącym 
krzewie na górze Synaj przemówił do Mojżesza tymi słowy:

„Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem 
krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego […].

Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, 
synów izraelskich, z Egiptu” (II Ks. Mojżeszowa 3:7, 10).

Ponieważ faraon nie ustępował, na Egipt spadło wiele plag, ale 
mimo wszystko „serce faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił 
synów izraelskich” (II Ks. Mojżeszowa 9:35).

W odpowiedzi na kolejną odmowę faraona Pan rzekł: „I pomrą 
wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna 
faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego 
syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne 
bydła” (II Ks. Mojżeszowa 11:5).

By uchronić dzieci Izraela przed tą ostatnią, najstraszliwszą karą 
wymierzoną Egipcjanom, Pan polecił Mojżeszowi, aby każda rodzina 
z ludu Izraela wzięła baranka bez skazy.

„I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w do-
mach, gdzie go spożywają.

Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je 
będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami […].

A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą prze-
pasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie 
go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana […].

A gdy was zapytają synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd?

Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał 
domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a 
domy nasze ochronił” (II Ks. Mojżeszowa 12:7–8, 11, 26–27).

Po ucieczce Izraelitów z niewoli u faraona i śmierci, która spadła 
na pierworodnych synów Egipcjan, Izraelici ostatecznie przekroczyli 
Jordan. Napisano, że „synowie izraelscy rozłożyli się obozem w 
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Gilgal, obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem na 
polach Jerycha” (Ks. Jozuego 5:10). I rok w rok rodziny żydowskie 
— łącznie z rodziną Józefa, Marii i małego chłopca, Jezusa —pod-
trzymywały tę tradycję 4.

2
W czasie święta upamiętniającego Paschę 
Zbawiciel ustanowił obrzęd sakramentu.

Z Ewangelii Jana jasno wynika, że kolejne święta Paschy wyzna-
czały ważne wydarzenia w posłudze Chrystusa na ziemi. W czasie 
pierwszej Paschy Jego ziemskiej posługi Jezus ujawnił Swoją misję, 
wyrzucając sprzed bram świątyni wekslarzy i sprzedawców zwie-
rząt. W czasie drugiej Paschy Jezus ukazał Swą moc poprzez cud 
rozmnożenia chleba i ryb. Chrystus wprowadził wtedy symbole, 
które nabrały jeszcze większego znaczenia w wieczerniku pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. „Ja jestem chlebem żywota — powiedział 
wówczas — kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto 
wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (Ew. Jana 6:35).

Uroczystość tej ostatniej Paschy w pełni oddała znaczenie staro-
żytnego święta. W ostatnim tygodniu Swej ziemskiej posługi Jezus 
dobrze wiedział, co ta Pascha przyniesie Jemu samemu. Najbliższe 
dni nie wróżyły niczego dobrego. Mateusz zapisał:

„A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów 
swoich:

Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie 
wydany na ukrzyżowanie” (Ew. Mateusza 26:1–2).

Wiedząc, co Go czeka, Jezus poprosił Piotra i Jana, by przygoto-
wali wieczerzę paschalną. Powiedział im, żeby zapytali właściciela 
pewnego domu w okolicy: „Gdzie jest izba, w której mógłbym spo-
żyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi?” (Ew. Łukasza 22:11).

Samotność Jego narodzin miała być, w pewnym sensie, powtó-
rzona w czasie Jego śmierci. Lisy miały jamy, a ptaki gniazda, ale 
Syn Człowieczy nie miał gdzie głowy skłonić, ani w czasie Swego 
przyjścia na świat, ani w czasie ostatnich godzin Swego ziemskiego 
życia [zob. Ew. Mateusza 8:20].
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Przygotowania do wieczerzy paschalnej zostały wreszcie ukoń-
czone, jak nakazywała ponad tysiąc pięćsetletnia tradycja. Jezus 
zasiadł do stołu ze Swoimi uczniami i po spożyciu ofiarnego 
baranka, chleba i wina właściwych temu starożytnemu świętu, 
uczył ich nowego, świętszego znaczenia tego dawnego Bożego 
błogosławieństwa.

Wziął jeden płaski, okrągły przaśnik, pobłogosławił go, łamał i 
rozdawał Apostołom, mówiąc: „To jest ciało moje, które się za was 
daje; to czyńcie na pamiątkę moją” (Ew. Łukasza 22:19).

Gdy kielich został napełniony, wziął go i złożywszy dzięki, po-
prosił uczniów, by pili, mówiąc: „Ten kielich, to nowe przymierze 

„gdy wziął chleb i go łamał, i wziął kielich i go błogosławił, 
ofiarował samego siebie jako tego Baranka Bożego”.
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we krwi mojej, która się za was wylewa” (Ew. Łukasza 22:20). Paweł 
powiedział o sakramencie: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z 
kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” (I 
List do Koryntian 11:26).

Chleb i wino, zamiast zwierząt i ziół, miały stać się symbolami 
ciała i krwi wielkiego Baranka, symbolami spożywanymi z czcią na 
Jego wieczną pamiątkę.

W ten prosty, ale pełen wymowy sposób Zbawiciel ustanowił 
sakrament, znany dziś jako sakrament Wieczerzy Pańskiej. Cierpie-
niem w Getsemane, ofiarą Kalwarii i zmartwychwstaniem z grobu w 
ogrodzie, Jezus wypełnił to dawne prawo i otworzył nową dyspen-
sację opartą o pełniejsze, świętsze rozumienie prawa poświęcenia. 
Ludzie nie muszą już składać w ofierze pierworodnego baranka z 
ich stada — Pierworodny Syn Boga przyszedł, by złożyć siebie jako 
„nieskończoną i wieczną ofiarę”.

Oto majestat Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania: nie tylko 
uniknięcie śmierci, ale także będziecie mieć dar życia wiecznego 
dzięki nieskończonej ofierze 5.

To całkiem oczywiste, że właśnie w czasie tego starożytnego 
obrzędu [wieczerzy paschalnej], którego celem była ochrona, Jezus 
ustanowił symbole nowego przymierza zapewniającego bezpieczeń-
stwo — symbole Swojego własnego ciała i krwi. Gdy wziął chleb i 
go łamał, i wziął kielich i go błogosławił, ofiarował samego siebie 
jako tego Baranka Bożego, który miał zapewnić duchowy pokarm 
i wieczne zbawienie 6.

3
Uczestnictwo w sakramencie jest okazją, by przyjrzeć 

się swojemu życiu i odnowić zawarte przymierza.

Niedawno miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu sa-
kramentalnym w naszym okręgu […]. Gdy kapłani przygotowywali 
sakrament, śpiewaliśmy wspólnie:

Boże, Ojcze, usłysz nas.
Daj nam łaskę w ten święty czas.
My przyjmiemy sakrament Twój,
Jezus rozjaśni nam życia znój.

[Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 34].
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Kapłan klęczał nad przełamanym chlebem i modlił się: „aby mogli 
jeść na pamiątkę ciała Twego Syna, i świadczyć Ci, o Boże, Wieczny 
Ojcze, że pragną wziąć na siebie imię Twego Syna, zawsze o Nim 
pamiętać i przestrzegać przykazań” (NiP 20:77). Diakoni rozeszli się 
po kaplicy, by roznosić przełamany chleb. Jeden z nich podszedł 
do naszej ławki i przytrzymywał srebrną tacę, gdy brałem chleb. 
Potem ja trzymałem tacę, by Siostra Hunter mogła wziąć chleb, a 
ona z kolei trzymała tacę dla osoby siedzącej obok. W ten sposób 
taca była podawana z rąk do rąk przez całą długość ławki, a każdy 
mógł służyć oraz korzystać ze służby […].

Myślałem o wydarzeniach, które miały miejsce prawie dwa tysiące 
lat temu, kiedy Jezus został wydany […]. Sakrament Wieczerzy Pań-
skiej [został] wprowadzony, by zastąpić ofiarę [ze zwierząt] i przypo-
minać wszystkim, którzy biorą w nim udział, że On naprawdę złożył 
za nich ofiarę. Dodatkowo sakrament ma przypominać o zawartych 
przymierzach podążania za Nim, przestrzegania Jego przykazań i 
wierności Mu do końca życia.

Gdy o tym rozmyślałem, wróciłem pamięcią do napomnienia 
Pawła zawartego w liście do kościoła w Koryncie. Pisał on: „Przeto, 
ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien 
będzie ciała i krwi Pańskiej.

Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je 
z chleba tego i z kielicha tego pije.

Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, 
sąd własny je i pije” (I List do Koryntian 11:27–29).

Zafrasowałem się. Spytałem się w duchu: „Czy Bóg jest ponad 
wszystkimi innymi rzeczami w moim życiu i czy przestrzegam Jego 
przykazań?”. Zastanowiłem się nad tym i zrozumiałem. Zawarcie 
z Panem przymierza, w którym obiecujemy, że zawsze będziemy 
przestrzegać Jego przykazań, to poważne zobowiązanie i równie 
poważne jest odnawianie tego przymierza poprzez udział w sa-
kramencie. Uroczysta refleksja podczas sakramentu ma doniosłe 
znaczenie. To czas przyglądania się swojemu życiu, swoim myślom 
i uczuciom oraz zrozumienia siebie — to czas na zastanowienie i 
postanowienie poprawy.
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W tym czasie drugi kapłan klęczał przy stole, modląc się o to, by 
wszyscy, którzy będą pić, „mogli uczynić to na pamiątkę przelanej 
za nich krwi [ Jego Syna] i świadczyć [Mu], [Bogu, Wiecznemu Ojcu], 
że zawsze o Nim pamiętają, aby mogli mieć z sobą Jego Ducha” 
(NiP 20:79).

Wszyscy medytowali w ciszy, którą przerwał tylko płacz małego 
dziecka, uciszonego pośpiesznie przez matkę. Wszystko, co mogło 
zakłócić ciszę w czasie tego świętego obrzędu, było niestosowne, ale 
głos maleństwa na pewno nie drażnił Pana. On także był kołysany 
przez kochającą matkę w początkach Swego ziemskiego życia, które 
zaczęło się w Betlejem, a skończyło na krzyżu Kalwarii.

Młodzi mężczyźni zakończyli swą służbę w części sakramen-
talnej spotkania. Potem słuchaliśmy słów otuchy i rad, po których 
nastąpił hymn na zakończenie spotkania oraz modlitwa. I tak czas 
„gdy żadna z ziemskich trosk nie trapi duszy”, dobiegł końca [zob. 
„Secret Prayer”, Hymns, nr 144]. W drodze do domu […] przyszła 
mi do głowy myśl: Jakby to było cudownie, gdyby wszyscy ludzie 
rozumieli cel chrztu i chcieli go przyjąć, gdyby wszyscy pragnęli 
dochowywać przymierzy chrztu, by służyć Panu i żyć zgodnie z 
Jego przykazaniami, a w dodatku pragnęli udziału w sakramencie 
w dniu sabatu, by odnawiać te przymierza służby i wierności Jemu 
do końca życia […].

Udział w spotkaniu sakramentalnym i w obrzędzie sakramentu 
sprawił, że ten dzień był wyjątkowy. Lepiej zrozumiałem powód, 
dla którego Pan powiedział: „I abyś pełniej ustrzegł się od skazy 
świata, udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w 
moim świętym dniu;

Bowiem zaprawdę jest to dzień przeznaczony tobie, abyś odpo-
czął od trudów, i oddał cześć Najwyższemu” (NiP 59:9–10)7.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przejrzyj nauki Prezydenta Huntera dotyczące Paschy w staro-

żytnym Izraelu (zob. część 1.). Czego uczy nas Pascha? W jaki 
sposób znaczenie Paschy łączy się ze znaczeniem Wielkanocy?
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• Przejrzyj wypowiedź Prezydenta Huntera o ustanowieniu sakra-
mentu przez Zbawiciela. Dlaczego to wydarzenie jest dla ciebie 
ważne? W jakim sensie sakrament jest dla nas „przymierzem 
zapewniającym bezpieczeństwo”?

• Co wywarło na tobie wrażenie w słowach Prezydenta Huntera 
o uczestniczeniu w sakramencie, w części 3.? Czego możemy 
się nauczyć z tej wypowiedzi, by sakrament był dla nas bardziej 
znaczącym przeżyciem? W jaki sposób udział w sakramencie jest 
dla ciebie błogosławieństwem?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 5:7–8; 11:23–29; 3 Nefi 18:3–14; 20:8–9; Mo-

roni 6:5–6; NiP 20:75–79; 27:1–2

Wskazówka do nauczania
„Kiedy nauczamy ewangelii, powinniśmy pokornie uznać fakt, że 

Duch Święty jest prawdziwym nauczycielem. Naszym przywilejem 
jest służenie jako narzędzia, przez które Duch Święty może uczyć, 
świadczyć, pocieszać i natchnąć” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania [2000], str. 41).

Przypisy
 1. W: Gerry Avant, „Elder Hunter — Pac-

ked Away Musician’s Career for Mar-
riage”, Church News, 19 maja 1985, str. 
4.

 2. W: J M. Heslop, „He Found Pleasure in 
Work”, Church News, 16 listopada 1974, 
str. 4.

 3. David B. Haight, „The Sacrament”, En-
sign, maj 1983, str. 13.

 4. „Christ, Our Passover”, Ensign, maj 
1985, str. 17–18.

 5. „Christ, Our Passover”, str. 18–19.
 6. „His Final Hours”, Ensign, maj 1974, str. 

18.
 7. „Thoughts on the Sacrament”, Ensign, 

maj 1977, str. 24–25.
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Małżeństwo — wieczne 
partnerstwo

„Najwspanialszym związkiem w życiu jest małżeństwo 
— związek o trwałym i wiecznym znaczeniu”.

Z życia Howarda W. Huntera
Kiedy Howard W. Hunter miał 20 lat, na kościelnej potańcówce 
w Los Angeles poznał Claire Jeffs, która przyszła tam wraz z jednym 
z jego znajomych. Po zabawie kilkoro młodych dorosłych postano-
wiło przejść się brzegiem oceanu. Howard zgubił krawat, a Claire 
zaoferowała się, że przejdzie z nim wzdłuż plaży i pomoże mu go 
odnaleźć. Później Howard powiedział: „Na następną potańcówkę to 
ja zaprosiłem Claire, a [mój kolega] poszedł z kimś innym” 1.

W następnym roku zaczęli się spotykać już na poważnie, aż w 
pewien wiosenny wieczór, niemal trzy lata po tym, jak się poznali, 
Howard zabrał Claire na urwisko, skąd rozpościerał się przecudny 
widok na ocean. „W świetle pełni księżyca [patrzyliśmy] na fale 
Pacyfiku uderzające w przybrzeżne skały” — zapisał. Tej nocy Ho-
ward poprosił Claire o rękę, a ona się zgodziła. „Rozmawialiśmy o 
naszych planach [i] podjęliśmy wiele decyzji i mocnych postanowień 
na temat naszego życia” 2.

Howard i Claire pobrali się w Świątyni Salt Lake 10 czerwca 
1931 roku. Ich miłość pogłębiała się przez kolejne 52 lata, kiedy 
wychowywali swoich synów, służyli w Kościele i z wiarą stawiali 
czoła wyzwaniom.

To, że małżeństwo było dla nich źródłem szczęścia, było oczywiste 
dla całej rodziny. Robert Hunter, ich najstarszy wnuk, powiedział: 
„Kiedy myślę o Dziadku Hunterze, najlepiej pamiętam jego przykład 
jako kochającego męża […]. Naprawdę czuło się więź miłości, która 
łączyła tych dwoje” 3.
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„W świątyni dostępujemy najważniejszego obrzędu dostępnego 
mężczyznom i kobietom — zapieczętowania męża i żony na wieczność”.
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Miłość, jaką Prezydent Hunter darzył swoją żonę, była szczególnie 
widoczna w ostatniej dekadzie jej życia, kiedy mąż opiekował się 
nią w poważnej chorobie. Śmierć Claire 9 października 1983 roku 
była dla Prezydenta Huntera „strasznym ciosem” 4. Napisał, że kiedy 
przyjechał do domu w dniu, w którym zmarła, „dom wydawał się 
zimny, a wszystko w nim mu o niej przypominało” 5.

W kwietniu 1990 roku, po niemal siedmiu latach samotności, 
Prezydent Hunter poślubił Inis Stanton. Ceremonii w Świątyni Salt 
Lake dokonał Prezydent Gordon B. Hinckley. Inis była źródłem 
ogromnej pociechy i siły dla Prezydenta Huntera, kiedy służył jako 
Prezydent Kworum Dwunastu i Prezydent Kościoła. Towarzyszyła mu 
podczas licznych podróży i spotkań ze świętymi na całym świecie.

Starszy James E. Faust z Kworum Dwunastu mówił o tym, jakim 
błogosławieństwem była Inis dla Prezydenta Huntera: „Po śmierci 
[Claire] był przez kilka lat samotny, do czasu, gdy poślubił Inis. 
Wspólnie przeżyli wiele szczęśliwych chwil”. Następnie, zwraca-
jąc się do Siostry Hunter, powiedział: „Jesteśmy ci niewymownie 
wdzięczni, Inis, za twoją obecność u jego boku i za oddanie, z jakim 
się o niego troszczyłaś. Sprawiłaś, że miał błysk w oku i dałaś mu 
radość w ostatnich latach jego życia oraz posługi” 6.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Małżeństwo zawarte przez mężczyznę i kobietę jest 
wyświęcone od Boga i wedle Jego zamysłu ma być wieczne.

Pan podał nam definicję małżeństwa. Powiedział: „Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje 
jednym ciałem” (Ew. Mateusza 19:5)7.

Najwspanialszym związkiem w życiu jest małżeństwo — związek 
o trwałym i wiecznym znaczeniu 8.

Opierając się na wiedzy o planie zbawienia, mężczyzna, który po-
siada kapłaństwo, postrzega małżeństwo jako swój święty przywilej 
i obowiązek. Nie jest dobrze, aby mężczyzna czy kobieta byli sami. 
Mężczyzna nie jest kompletny bez kobiety. Żadne z nich nie może 
zrealizować pełni swego stworzenia bez drugiego (zob. I List do 
Koryntian 11:11; Mojżesz 3:18). Małżeństwo pomiędzy mężczyzną a 
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kobietą jest wyświęcone od Boga (zob. NiP 49:15–17). Tylko dzięki 
nowemu i wiecznemu przymierzu małżeństwa mogą oni otrzymać 
pełnię wiecznych błogosławieństw (zob. NiP 131:1–4; 132:15–19) 9.

Małżeństwo jest często określane jako związek, w którym naszym 
partnerem jest Bóg. To nie jest metafora. Jeśli ta partnerska więź 
pozostanie silna i aktywna, to mężczyzna i kobieta będą kochać 
siebie nawzajem tak, jak kochają Boga, a w ich domu będą pano-
wać niczym niezmącone szczęście i ciepło, dzięki którym zaznają 
wiecznych błogosławieństw 10.

Obrzędu zawarcia pierwszego małżeństwa dokonał Pan. Było to 
małżeństwo na wieczność, ponieważ czas nie istniał, gdy miała miej-
sce ta ceremonia. Obrzędu dokonano dla pary, która nie podlegała 
śmierci, a więc tym samym ich związek nie mógł się nigdy zakoń-
czyć. Po upadku nasi pierwsi rodzice zostali wygnani z Ogrodu. 
Wówczas podlegali już śmierci, lecz dana im została obietnica zmar-
twychwstania. W żadnym momencie nie zostało powiedziane, że 
ich wieczne małżeństwo dobiegło końca 11.

W świątyni dostępujemy najważniejszego obrzędu dostępnego 
mężczyznom i kobietom — zapieczętowania męża i żony na wiecz-
ność. Mamy nadzieję, że nasi młodzi ludzie nie zadowolą się niczym 
poniżej małżeństwa w świątyni 12.

Tak jak chrzest jest przykazaniem Pana, tak samo jest nim małżeń-
stwo świątynne. Tak jak chrzest jest niezbędny do tego, by przystąpić 
do Kościoła, tak małżeństwo świątynne jest konieczne dla naszego 
wyniesienia w obecności Boga. To część naszego przeznaczenia. 
Bez niego nie możemy wypełnić naszych ostatecznych celów. Nie 
zadowalajcie się niczym mniejszym.

Nie przyjęlibyście chrztu w świeckiej formie, prawda? Bóg prze-
kazał Swój wzorzec chrztu — chrzest przez zanurzenie dokonany 
przez osobę, która ma do tego upoważnienie. Czyż zatem przyjęli-
byście świecką formę małżeństwa? Tu też przekazał Swój wzorzec 
— małżeństwo świątynne 13.

Modlę się, aby Pan nas pobłogosławił, abyśmy mogli zrealizo-
wać cel naszego istnienia oraz to, co musimy uczynić, by odnaleźć 
drogę do wyniesienia i życia wiecznego. Częścią wiecznego planu 
jest małżeństwo, które uznajemy za święte. Jeśli jesteśmy gotowi 
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przestrzegać zasad, obrzędy stają się wiążące na zawsze. Jakże cu-
downe jest posiadanie tej wiedzy i objawionych prawd 14.

2
Podczas podejmowania decyzji, kogo poślubić, 
bądźcie cierpliwi, postępujcie z wiarą i bądźcie 

godni uzyskania boskiego przewodnictwa.

Sądzę, że najważniejszą decyzją, jaką musicie podjąć […], jest 
decyzja, która będzie miała wpływ na wasze życie przez całą wiecz-
ność, czyli decyzja o małżeństwie. Z pewnością zgodzicie się ze mną, 
że to coś o nieporównanie większym znaczeniu niż wszystko inne, 
co robicie w życiu, ponieważ praca, wykonywany przez was zawód 
czy cokolwiek zdecydujecie się robić, nie jest choćby w części tak 
ważne jak wieczne wartości […]. [Decyzja o małżeństwie będzie] 
miała na was wpływ przez całą wieczność, będzie też miała na was 
wpływ podczas życia na ziemi 15.

Nie […] angażujcie się w związek pod wpływem impulsu, bez 
wcześniejszego zastanowienia i natchnienia. Z modlitwą szukajcie w 
tej sprawie przewodnictwa Pana. Bądźcie godni tego, by otrzymać 
boską pomoc 16.

Wielu z was […] martwi się o okres zalotów, małżeństwo i za-
łożenie rodziny. Najpewniej nie znajdziecie imienia swojego przy-
szłego współmałżonka w wizji Nefiego ani w Objawieniu Jana, 
prawdopodobnie nie wyjawi go wam żaden anioł ani nawet wasz 
biskup. Do poznania niektórych rzeczy musicie dojść samodzielnie. 
Zachowujcie wiarę i bądźcie posłuszni, a błogosławieństwa nadejdą. 
Starajcie się być cierpliwi. Starajcie się, aby to, czego wam brak, nie 
przysłoniło wam tego, co posiadacie. Kiedy człowiek za bardzo 
martwi się o to, czy zawrze ślub, może to zniweczyć jego szanse 
na małżeństwo. Żyjcie wiernie pełnią życia w pojedynkę, zamiast 
bezzasadnie niepokoić się o życie we dwoje 17.

Czekając na obiecane błogosławieństwa, człowiek nie może mar-
nować czasu, ponieważ brak postępu oznacza, że w pewnym sensie 
się cofamy. Gorliwie angażujcie się w dobre sprawy, w tym w pracę 
nad własnym rozwojem18.
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3
Żadne błogosławieństwo nie ominie godnych 

osób, które nie są w związku małżeńskim.

To jest Kościół Jezusa Chrystusa, a nie kościół zamężnych, żo-
natych, samotnych czy jakiejkolwiek innej grupy. Ewangelia, którą 
głosimy, jest ewangelią Jezusa Chrystusa i zawiera wszystkie zbawcze 
obrzędy oraz przymierza konieczne dla zbawienia i wyniesienia 
każdej osoby, która pragnie przyjąć Chrystusa i przestrzegać przy-
kazań danych przez Niego i Jego Ojca w Niebie 19.

Żadne błogosławieństwa, w tym małżeństwo na wieczność i posia-
danie 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 — ono ich nie ominie […].

Pozwólcie, że z miłością udzielę wam kilku rad.

Do was mężczyźni stanu wolnego: Nie odkładajcie decyzji o 
małżeństwie, ponieważ nie znajdujecie się w doskonałej sytuacji 
zawodowej czy finansowej […]. Pamiętajcie, że jako posiadacze 
kapłaństwa macie obowiązek wykazać się inicjatywą w zabieganiu 
o związek na wieczność.

„czekając na obiecane błogosławieństwa […], gorliwie angażujcie 
się w dobre sprawy, w tym w pracę nad swoim rozwojem”.
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Do was kobiety stanu wolnego: Obietnice proroków Boga od 
zawsze głoszą, że Pan nad wami czuwa. Jeśli będziecie wierne, 
wszystkie błogosławieństwa staną się waszym udziałem. Obywanie 
się bez małżeństwa i rodziny w tym życiu to stan tymczasowy, a 
wieczność to długi okres. Prezydent Benson przypominał nam, 
że „czas jest policzony jedynie dla człowieka. Bóg myśli o waszej 
wiecznej perspektywie” (Ensign, listopad 1988, str. 97). Niech wasze 
życie wypełniają wartościowe i sensowne przedsięwzięcia.

Do was, którzy doświadczyliście rozwodu: Nie pozwólcie, aby 
rozczarowanie czy poczucie porażki zaciemniło to, jak postrzegacie 
małżeństwo czy życie. Nie traćcie wiary w małżeństwo ani nie po-
zwólcie, by gorycz zatruła waszą duszę i zniszczyła was lub osoby, 
które kochacie albo kochaliście 20.

4
Udane małżeństwo wymaga, abyśmy ze wszystkich 
sił starali się żyć w zgodzie z zasadami ewangelii.

[Małżeństwo] […] to wyuczone zachowanie. To nasza świadoma 
praca, a nie instynkt, decyduje o sukcesie. Siła motywująca płynie z 
łagodności, szczerego uczucia i troski o wzajemne szczęście i dobro.

Przed małżeństwem patrzyliśmy na życie ze swojego osobistego 
punktu widzenia, ale po przekroczeniu tego progu, zaczęliśmy brać 
pod uwagę również zdanie drugiej osoby. Koniecznością jest doko-
nywanie poświęceń i zmian, które są przejawem wsparcia i miłości.

Często mówi się, że szczęśliwe i udane małżeństwo to nie tyle 
kwestia poślubienia właściwej osoby, co bycia właściwą osobą. 
Statystyki wskazujące wysoką liczbę rozwodów mogą sugerować 
nieroztropny dobór partnerów. Gdyby ci ludzie poślubili kogoś 
innego, jakiś określony problem mógłby zostać wyeliminowany, 
lecz jego miejsce z pewnością zająłby inny. Mądry wybór partnera 
ma znaczący wpływ na to, czy małżeństwo jest udane, jednak to 
świadoma praca nad tym, by w pełni wywiązać się z naszej części, 
jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie 21.

Choć to prawda, że godne pary zyskają wyniesienie w królestwie 
celestialnym, każdy mężczyzna i każda kobieta zapieczętowani na 
wieczność muszą indywidualnie zasługiwać na to błogosławieństwo.
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Wieczne małżeństwo będą tworzyć godny mężczyzna i godna ko-
bieta, którzy oboje indywidualnie przyjęli chrzest z wody i z Ducha, 
indywidualnie udali się do świątyni i otrzymali swoje obdarowanie, 
indywidualnie uroczyście przyrzekli wierność Bogu i swemu part-
nerowi w przymierzu małżeństwa i którzy indywidualnie dotrzymali 
swoich przymierzy, czyniąc wszystko, czego wymagał od nich Bóg 22.

Życie zgodnie z zasadami ewangelii czyni małżeństwo szczęśli-
wym […]. Kiedy dwoje ludzi potrafi żyć zgodnie z zasadami ewan-
gelii, małżeństwo może być pełne słodyczy i szczęścia 23.

5
Mężowie i żony powinni pracować razem, 

by wzmacniać małżeńskie więzi.

Miłosierdzie i cierpliwość dla niedoskonałości

Większość współmałżonków jest niedoskonała […]. Richard L. 
Evans powiedział kiedyś: „Chyba każdemu z nas udałoby się dobrze 
żyć z doskonałymi ludźmi, ale naszym zadaniem jest żyć dobrze z 
ludźmi, którzy są niedoskonali” [Richard Evans’ Quote Book (1971), 
str. 165]. W małżeństwie rozumiemy, że nie mamy do czynienia z 
doskonałymi ludźmi, dążymy do doskonałości i zmierzamy drogą, 
na końcu której mamy nadzieję znaleźć doskonałość, ale musimy 
wykazać się wyrozumiałością, starać się najlepiej, jak potrafimy i 
czynić życie pięknym […].

Biblia mówi nam: „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa” 
(zob. I List do Koryntian 13:4). Tego rodzaju miłość — ta, której nie 
traktuje się lekko, której nie kończy się w dowolnej chwili i nie wy-
rzuca, jak starego, plastikowego opakowania, lecz z którą ramię w 
ramię stawia się czoła wszystkim życiowym wyzwaniom, która łączy 
dusze — taka miłość jest najwyższym wyrazem ludzkiego szczęścia 24.

Jedność serc
Z pewnością najszczęśliwsze małżeństwa to te, w których twoje 

cierpienie jest moim cierpieniem, mój ból jest twoim bólem, moje 
zwycięstwo twoim zwycięstwem, a moje troski twoimi troskami. 
Jedność serc, dusz i ciał zdaje się być coraz większym wyzwaniem 
w świecie, w którym coraz częściej słyszy się pytanie: „A co ja z tego 
będę miał?”. Zbyt wielu ludzi traktuje swojego współmałżonka jako 
ozdobę, ale nie żywi do niego prawdziwego uczucia 25.
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Wierność w myślach, słowach i uczynkach

Mężczyzna, który dzierży kapłaństwo, dochowuje swej żonie do-
skonałej wierności w kwestiach moralnych i nie daje jej powodów, 
by wątpiła w jego lojalność. Mąż ma kochać swą żonę z całego serca 
i łączyć się tylko z nią i nikim innym (zob. NiP 42:22–26). Prezydent 
Spencer W. Kimball wyjaśnił:

„Słowa i z nikim innym wykluczają wszystkich i wszystko. Wów-
czas współmałżonek staje się najważniejszą postacią w życiu męża 
czy żony i ani życie towarzyskie, ani życie zawodowe, ani zaangażo-
wanie polityczne, ani żadne inne zainteresowania, osoby czy przed-
mioty nie powinny nigdy być stawiane ponad naszego partnera” 
(The Miracle of Forgiveness, Bookcraft, Salt Lake City 1969, str. 250).

Pan zakazuje wszelkich intymnych stosunków pozamałżeńskich, 
a Kościół je potępia. Zdrada mężczyzny łamie serce żony i traci on 
zaufanie tak jej, jak i swoich dzieci (zob. Jakub 2:35).

Bądźcie wierni swoim przymierzom małżeńskim w myślach, sło-
wach i uczynkach. Pornografia, flirty i pożądliwe fantazje zatruwają 
charakter człowieka i uderzają w podstawy szczęśliwego małżeń-
stwa. Tym samym niszczą jedność i zaufanie w małżeństwie. Ten, 
kto nie kontroluje swych myśli i w sercu dopuszcza się cudzołóstwa, 

Kiedy mąż i żona „będą kochać siebie nawzajem tak, jak kochają 
Boga […], w ich domu będą panować niczym niezmącone szczęście 

i ciepło, dzięki którym zaznają wiecznych błogosławieństw”.
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jeśli nie odpokutuje, nie będzie miał Ducha, lecz zaprze się wiary i 
będzie się lękać (zob. NiP 42:23; 63:16)26.

czułość i szacunek w życiu intymnym

Wystrzegajcie się wszelkiego despotycznego i niegodnego za-
chowania w delikatnej, intymnej relacji między mężem a żoną. 
Ponieważ małżeństwo jest wyświęcone od Boga, intymny związek 
męża i żony jest rzeczą dobrą i godną w oczach Boga. Nakazał On, 
aby stali się oni jednym ciałem oraz aby rozmnażali się i zapełniali 
ziemię (zob. Mojżesz 2:28; 3:24). Macie kochać swoje żony tak, jak 
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (zob. 
List do Efezjan 5:25–31).

Czułość i szacunek — nigdy egoizm — muszą być podstawą 
intymnego związku między mężem a żoną. Każdy z partnerów 
musi być wrażliwy i wyczulony na potrzeby i pragnienia drugiego. 
Wszelkie apodyktyczne, nieprzyzwoite i niekontrolowane zacho-
wania w intymnym związku męża i żony są potępiane przez Pana.

Każdy mąż, który dręczy lub poniża swą żonę fizycznie lub du-
chowo, winny jest ciężkiego grzechu i musi szczerze i głęboko od-
pokutować. Różnice powinny być rozwiązywane w duchu miłości, 
dobroci i wzajemnej zgody. Mężczyzna powinien zawsze zwracać się 
do żony w sposób łagodny i pełen miłości, traktując ją z najwyższym 
szacunkiem. Małżeństwo jest jak delikatny kwiat […] i musi być stale 
umacniane przejawami miłości i przywiązania 27.

słuchanie z uwagą

Wiele problemów i trudnych sytuacji dałoby się szybko rozwiązać, 
gdybyśmy rozumieli, że są chwile, w których musimy po prostu 
słuchać. W szkole podczas lekcji zdobywaliśmy wiedzę, kiedy słu-
chaliśmy, lecz kiedy nie chcieliśmy się skupić, wiedza nam umykała. 
W małżeństwie zapanuje całkowity brak porozumienia, jeśli nie 
będziemy gotowi, by słuchać […]. Oczywiście musimy rozmawiać, 
lecz aby podjąć przemyślaną decyzję, musimy wysłuchać drugiej 
strony i pogłębić nasze zrozumienie. Nasza gotowość do wysłucha-
nia współmałżonka ma podstawowe znaczenie 28.
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Bezinteresowność

Przyjaźń nie przetrwa, jeśli jej podstawą są ruchome piaski ego-
izmu. Małżeństwo nie przetrwa, jeśli opiera się jedynie na pociągu 
fizycznym i nie jest podbudowane głębszą miłością i oddaniem29.

Mamy nadzieję, że ci z was, którzy są w związkach małżeńskich, 
będą pamiętać tę miłość, która przywiodła ich do ołtarza w domu Pana. 
Nasze serca przepełnia smutek, kiedy dowiadujemy się o tych, których 
miłość wygasła lub którzy z powodu egoizmu czy grzechu zapominają 
o przymierzach małżeńskich zawartych w domu Pana lub je lekceważą. 
Błagamy mężów i żony, aby traktowali się z miłością i szacunkiem. 
W istocie, naszą największą nadzieją jest, aby każda rodzina była bło-
gosławiona matką i ojcem, którzy okazują sobie miłość, szanują się 
nawzajem i wspólnie pracują nad umacnianiem małżeńskiej więzi 30.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• W części 1. Prezydent Hunter podkreśla, że małżeństwo jest wy-

święcone od Boga i ma być wieczne. Jak wiedza o tym może 
wpływać na twoją więź ze współmałżonkiem? Co to dla ciebie 
oznacza, że małżeństwo to „związek, w którym naszym partnerem 
jest Bóg”? Jak możemy pomagać dzieciom i młodzieży przygoto-
wywać się do małżeństwa w świątyni?

• Jakie są twoje przemyślenia i uczucia po przeczytaniu rad Prezy-
dent Huntera dotyczących podejmowania decyzji, kogo poślubić? 
(Zob. część 2.).

• Jak obietnice i rady Prezydenta Huntera zawarte w części 3. mogą 
pomóc osobom stanu wolnego? Jak możemy odnieść do życia 
przesłanie Prezydenta Huntera, że „to jest Kościół Jezusa Chry-
stusa, a nie kościół zamężnych, żonatych czy samotnych”?

• Jak uważasz, co Prezydent Hunter miał na myśli, mówiąc, że 
małżeństwo to „wyuczone zachowanie”? (Zob. część 4.). Kiedy 
zaobserwowałeś, że życie w zgodzie z zasadami ewangelii za-
owocowało szczęściem w małżeństwie? Jeśli jesteś w związku 
małżeńskim, zastanów się, co możesz robić, aby bardziej okazy-
wać miłość swemu współmałżonkowi.
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• Rozważ rady Prezydenta Huntera zawarte w części 5. W jaki sposób 
małżonkowie mogą rozwijać większą cierpliwość w stosunku do 
wzajemnych niedoskonałości? W jaki sposób małżonkowie mogą 
rozwijać większą „jedność serc”? W jaki sposób małżonkowie mogą 
okazywać wierność w małżeństwie myślą, słowem i uczynkiem?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I Ks. Mojżeszowa 2:18, 21–24; Jakub 2:27, 31–33; 4 Nefi 1:11; 

NiP 42:22; Mojżesz 3:19–24; zob. także „Rodzina: Proklamacja dla 
świata”, Liahona, listopad 2010, str. 129

Wskazówka do studiowania
„Studiowanie ewangelii jest najbardziej skuteczne, kiedy naucza 

cię Duch Święty. Studiowanie ewangelii zawsze rozpoczynaj od 
modlitwy, by Duch Święty pomógł ci się uczyć” (Abyście głosili moją 
ewangelię, [2004], str. 18).

Przypisy
 1. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 72.
 2. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 

79–80.
 3. W: Don L. Searle, „President Ho-

ward W. Hunter, Acting President of 
the Quorum of the Twelve Apostles”, 
Ensign, kwiecień 1986, str. 24–25.

 4. Gordon B. Hinckley, „A Prophet Po-
lished and Refined”, Ensign, kwiecień 
1995, str. 34.

 5. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 
270; zob. także str. 264, 267, 269.

 6. James E. Faust, „Howard W. Hunter: Man 
of God”, Ensign, kwiecień 1995, str. 28.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str.137.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 130.

 9. „Being a Righteous Husband and 
Father”, Ensign, listopad 1994, str. 49.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 130.

 11. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 132.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 130.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 131–132.

 14. „Divine Creation of Women” (przesła-
nie wygłoszone podczas Konferencji 
Obszaru Australia w Adelajdzie, 30 

listopada 1979), str. 7, Church History 
Library, Salt Lake City.

 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 141–142.

 16. „The Church Is for All People”, Ensign, 
czerwiec 1989, str. 77.

 17. „Fear Not, Little Flock” (przemówienie 
wygłoszone na Uniwersytecie Bri-
ghama Younga, 14 marca 1989), str. 4; 
strona internetowa:speeches. byu. edu.

 18. „The Church Is for All People”, str. 77.
 19. „The Church Is for All People”, str. 76.
 20. „The Church Is for All People”, str. 

76–77.
 21. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 129–130.
 22. „The Church Is for All People”, str. 76.
 23. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 137.
 24. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 135–136.
 25. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 137.
 26. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 50.
 27. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 51.
 28. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 129.
 29. W: Conference Report, październik 

1967, str. 12.
 30. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 130–131.
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Wzmacnianie i ochrona rodziny

„Przez rutynę obowiązków dom może się 
niekiedy wydawać zwyczajnym miejscem, 

jednak powodzenie w życiu rodzinnym 
powinno być naszym najwyższym celem”.

Z życia Howarda W. Huntera
Howard W. Hunter dorastał w kochającej, ciężko pracującej rodzi-
nie. Nauczył się wówczas od swych rodziców, że stworzenie szczę-
śliwego domu często wymaga poświęceń. Niedługo przed ślubem 
dokonał poświęcenia, które w jego mniemaniu było konieczne dla 
dobra jego przyszłej rodziny.

W młodym wieku Howard zapałał miłością do muzyki. Najpierw 
nauczył się grać na pianinie i skrzypcach, a potem samodzielnie 
opanował grę na wielu innych instrumentach. Jako nastolatek założył 
własny zespół, Hunter’s Croonaders, który grywał na potańcówkach 
i imprezach w okolicach Boise w stanie Idaho. Kiedy miał 19 lat, 
został wraz z zespołem zatrudniony, aby zapewniać oprawę mu-
zyczną podczas dwumiesięcznego rejsu do Azji 1.

Rok po powrocie z rejsu Howard przeprowadził się do południo-
wej Kalifornii, gdzie nadal grywał z różnymi zespołami. Właśnie w 
Kalifornii poznał Claire Jeffs, której oświadczył się wiosną 1931 roku. 
Cztery dni przed ślubem Howard miał koncert ze swoim zespołem, 
a potem spakował instrumenty i już nigdy więcej nie zajmował się 
zawodowym graniem. Zapewnianie muzyki na tańcach i przyjęciach 
„było pod pewnymi względami wspaniałe — powiedział — i nieźle 
zarabiałem”, ale miał poczucie, że pewne elementy takiego stylu 
życia nie odpowiadały temu, jak wyobrażał sobie życie rodzinne. 
„Pozostała pewna pustka po tym, co sprawiało mi przyjemność, [ale] 
nigdy nie żałowałem swojej decyzji” — powiedział wiele lat później 2.
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rodzina „przewyższa wszystkie inne życiowe sprawy”.



r o z d z i a ł  1 7

221

Howard i Claire zostali pobłogosławieni trzema synami, Howar-
dem Williamem (zwanym Billym), Johnem i Richardem. Ku ich 
rozpaczy Billy zmarł w wieku niemowlęcym. Kiedy John i Richard 
dorastali, Hunterowie stworzyli mocno związaną rodzinę. Howard 
był niezwykle zajęty pracą w kancelarii prawnej oraz powołaniami 
w Kościele, ale on i Claire stawiali rodzinę na pierwszym miejscu. Na 
długo zanim Kościół wyznaczył poniedziałkowy wieczór jako porę 
na domowy wieczór rodzinny, Hunterowie przeznaczali ten czas na 
nauczanie ewangelii, opowiadanie historii, zabawy i wspólne wyjścia. 
Chłopcy często otrzymywali zadania do przygotowania na lekcje.

Howard i jego synowie rozwijali wspólne zainteresowania. Ich 
pasją było modelarstwo kolejowe. Razem budowali pociągi z ze-
stawów elementów i konstruowali wymyślne trasy kolejowe z to-
rów przytwierdzonych do arkuszy sklejki. Wspominał on: „Jednym 
z naszych ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu były 
wycieczki do stacji rozrządowej w pobliżu dworca Alhambra na 
trasie kolejowej Southern Pacific, aby szukać inspiracji dla naszych 
zwrotnic i sprzętu” 3.

Z czasem rodzina Prezydenta i Siostry Hunterów powiększyła 
się o 18 wnucząt. Poza dłuższymi odwiedzinami u dzieci i wnucząt, 
wiele wizyt Prezydenta Huntera odbywało się „w biegu”, w czasie 
przerw między lotami, kiedy trasa obowiązków kościelnych wiodła 
przez Kalifornię. Ponieważ John często zabierał dzieci na lotnisko, 
aby mogły się spotkać z dziadkiem w czasie przerw między lotami, 
czasami mówiły o nim „ten dziadek, który mieszka na lotnisku” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Rodzina jest najważniejszą jednostką społeczeństwa, 
tak w Kościele, jak i w wieczności.

Rodzina jest najważniejszą jednostką społeczeństwa, tak w tym 
życiu, jak i w wieczności, i jako taka przewyższa wszystkie życiowe 
sprawy 5.

Kościół ma obowiązek — i upoważnienie — aby wzmacniać i 
chronić rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Wzorzec 
życia rodzinnego, ustanowiony przed powstaniem świata, mówi 
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o tym, że dzieci mają się rodzić i być wychowywane przez ojca i 
matkę, którzy są prawnie poślubionymi mężem i żoną. Rodziciel-
stwo to święty obowiązek i przywilej, zaś dzieci są „darem Pana” 
(Psalm 127:3).

Społeczeństwo z niepokojem zaczyna zauważać, że rozpad ro-
dziny sprowadza na świat nieszczęścia przepowiadane przez proro-
ków. Narady i deliberacje świata odniosą pozytywny skutek jedynie 
wtedy, gdy uznają definicję rodziny taką, jak objawił ją Pan. „Jeśli 
Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” 
(Psalm 127:1)6.

Zabiegając o dobro poszczególnych osób i rodzin, ważne jest, 
abyśmy pamiętali, że podstawową komórką Kościoła jest rodzina. 
Koncentrując się na rodzinie, powinniśmy jednak pamiętać, że w 
dzisiejszym świecie rodzina nie ogranicza się do tradycyjnego mo-
delu ojca, matki i dzieci. We współczesnym Kościele rodziny to 
również [mężowie i żony] bez dzieci, samotni rodzice z dziećmi oraz 
osoby stanu wolnego […]. Każda z tych rodzin musi być otoczona 
troskliwą opieką kapłaństwa. Często opieki wymagają właśnie te 
nietradycyjne rodziny. Troskliwi i oddani nauczyciele domowi są 
potrzebni w każdym domu. Nikt nie powinien być zaniedbany 7.

prezydent Hunter z synami, wnukami i ich rodzinami 2 października 
1994 — dzień po tym, jak otrzymał poparcie jako prezydent Kościoła.
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2
Rodzice są partnerami w przewodzeniu domowi i 

są zobowiązani chronić i kochać swoje dzieci.

Obowiązki rodzicielskie mają ogromne znaczenie. Skutki na-
szych wysiłków będą miały wieczne konsekwencje dla nas oraz 
dla chłopców i dziewczynek, których wychowujemy. Każdy, kto 
zostaje rodzicem. jest zobowiązany chronić i kochać [swoje] dzieci, 
i pomagać im w drodze powrotnej do ich Ojca w Niebie. Wszyscy 
rodzice powinni zrozumieć, że Pan nie uzna za wolnych od winy 
tych, którzy zaniedbują te obowiązki 8.

Ojcowie i matki są odpowiedzialni za dzieci, które zostały po-
wierzone ich opiece […]. W Przypowieściach Salomona znajdujemy 
przestrogę dla rodziców:

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie 
zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. Salomona 22:6).

Najlepszą nauką, jaką może otrzymać dziecko, są lekcje prze-
kazane przez przykład rodziców. Muszą oni ustanawiać wzór do 
naśladowania dla młodych ludzi. Wielka siła płynie z domu, gdzie 
naucza się zasad prawości, gdzie panują wzajemna miłość i szacu-
nek, gdzie na życie rodzinne wpływa modlitwa i gdzie jest posza-
nowanie dla spraw Boga 9.

Skuteczne przewodzenie rodzinie […] wymaga dużej ilości do-
brze spożytkowanego czasu. Nauczania rodziny i zarządzania jej 
sprawami nie można pozostawić […] społeczeństwu, szkole ani 
nawet Kościołowi 10.

Mężczyzna dzierżący kapłaństwo postrzega rodzinę za wyświę-
coną od Boga. Przewodzenie przez niego rodzinie jest jego najważ-
niejszym i najświętszym obowiązkiem […].

Mężczyzna dzierżący kapłaństwo przewodzi swej rodzinie w 
uczestnictwie z zajęciach kościelnych, aby jej członkowie znali 
ewangelię i aby mieli ochronę przymierzy i obrzędów. Jeśli macie 
cieszyć się błogosławieństwami Pana, musicie oprzeć swe domy na 
porządku. Wraz z żoną oceńcie atmosferę panującą w waszym domu. 
Waszym głównym obowiązkiem jest uporządkowanie własnego 
duchowego życia poprzez regularne studiowanie pism świętych i 
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codzienną modlitwę. Zawrzyjcie i szanujcie przymierza kapłańskie i 
świątynne oraz zachęcajcie członków rodziny, aby czynili tak samo11.

Mężczyzna, który dzierży kapłaństwo, ma poszanowanie dla 
macierzyństwa. Matki mają święty przywilej — dane im jest, aby 
„zrodziły dusze ludzkie; bowiem w tym dzieło Ojca mego jest kon-
tynuowane, aby była Mu chwała” (NiP 132:63) […].

Kapłaństwo nie może zrealizować swego przeznaczenia ani cele 
Boga nie mogą zostać osiągnięte bez naszych towarzyszek. Matki 
wykonują pracę, której nie może dokonać kapłaństwo. Za dar ży-
cia kapłaństwo powinno darzyć matki i ich dzieci nieskończoną 
miłością.

[Bracia], szanujcie niezwykłą i wyznaczoną przez Boga rolę matki 
w Izraelu, jaką pełni wasza żona oraz jej cudowną zdolność rodzenia 
i wychowywania dzieci. Otrzymaliśmy boskie przykazanie, abyśmy 
się rozmnażali i zapełniali ziemię oraz wychowywali nasze dzieci i 
wnuki w świetle i prawdzie (zob. Mojżesz 2:28; NiP 93:40). Ty, jako 
kochający partner, bierzesz udział w opiece nad dziećmi. Pomagasz 
jej troszczyć się i dbać o wasz dom. Pomagasz nauczać, szkolić i 
dyscyplinować dzieci.

Powinieneś regularnie mówić żonie i dzieciom o swoim podziwie 
i szacunku dla niej. W istocie jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie 
ojciec może zrobić dla swoich dzieci, jest kochanie ich matki 12.

Mężczyzna, który dzierży kapłaństwo, akceptuje żonę jako part-
nera w przewodzeniu domowi i rodzinie, mającego pełną wiedzę 
i w pełni uczestniczącego we wszystkich związanych z nimi decy-
zjach. Koniecznością jest, aby w Kościele i w domu był urzędnik 
przewodniczący (zob. NiP 107:21). Z boskiego nadania obowiązek 
przewodniczenia w domu spoczywa na posiadaczu kapłaństwa 
(zob. Mojżesz 4:22). Zamiarem Pana było, aby żona była pomocą 
dla męża (pomoc oznacza tu kogoś o równej pozycji) — to znaczy 
towarzyszką równą i niezbędną dla pełni partnerskiego związku. 
Przewodzenie w prawości wymaga dzielenia się obowiązkami przez 
męża i żonę. Działacie wspólnie, mając wiedzę i uczestnicząc we 
wszystkich sprawach rodziny. Kiedy mężczyzna podejmuje decyzje 
w sprawach rodziny bez udziału żony, nie biorąc pod uwagę jej 
uczuć i rad, sprawuje niesprawiedliwe rządy 13.
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Zachęcamy was, bracia, abyście pamiętali, że kapłaństwo to upo-
ważnienie jedynie do prawych czynów. Zasłużcie na szacunek i 
zaufanie swoich dzieci, budując z nimi więź pełną miłości. Prawy 
ojciec chroni dzieci, poświęcając swój czas i uczestnicząc w ich 
towarzyskich, edukacyjnych i duchowych zajęciach i obowiązkach. 
Czułe okazywanie miłości i ciepła dzieciom to w równym stopniu 
odpowiedzialność zarówno ojca, jak i matki. Mówcie swoim dzie-
ciom, że je kochacie 14.

3
Nasze domy powinny być miejscem miłości, 

modlitwy i nauki ewangelii.

Po prostu musi w nich panować miłość, uczciwość i silne zasady. 
Musimy być trwale oddani naszemu małżeństwu, dzieciom i zasadom 
moralnym. Musimy odnieść sukces tam, gdzie ma to największe 
znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Z całą pewnością najmocniejszy i najpiękniejszy jest dom, w któ-
rym wszyscy są wrażliwi na uczucia innych, starają się służyć bliźnim, 
starają się żyć w domu zgodnie z zasadami, które demonstrujemy 
na forum publicznym. Musimy bardziej się starać, by żyć ewangelią 
w kręgu rodziny. Nasz dom zasługuje na nasze największe oddanie. 
Dziecko ma prawo czuć się w swoim domu bezpieczne, czuć, że jest 
on dla niego schronieniem przed niebezpieczeństwami i złem świata 
zewnętrznego. Aby zaspokoić tę potrzebę, konieczna jest jedność 
i integralność rodziny. Dziecko potrzebuje rodziców, którzy są ze 
sobą szczęśliwi, którzy z radością pracują nad realizacją ideału życia 
rodzinnego, którzy kochają swe dzieci szczerą i bezinteresowną 
miłością i którzy z oddaniem zabiegają o pomyślność rodziny 15.

Kiedy domowe wieczory rodzinne wprowadzono jako oficjalny 
program Kościoła, Rada Prezydenta powiedziała: „Jeśli święci będą 
posłuszni tej radzie [aby organizować domowe wieczory rodzinne], 
obiecujemy, że otrzymają dzięki temu wspaniałe błogosławieństwa. 
Wzrośnie miłość w domu i zwiększy się posłuszeństwo rodzicom. 
Wiara rozwinie się w sercach młodzieży Izraela i zdobędzie ona 
moc, by zwalczać złe wpływy oraz pokusy, które na nią czyhają”. 
Potwierdzamy, że obiecane błogosławieństwa spłyną na tych, którzy 
będą wiernie organizować domowe wieczory rodzinne.
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Powinny być na nie zarezerwowane poniedziałkowe wieczory. 
Miejscowi przywódcy powinni się upewnić, że budynki i tereny 
Kościoła są wówczas zamknięte, że na poniedziałkowe wieczory 
nie są planowane żadne zajęcia okręgu czy palika oraz że unika się 
innych rzeczy, które mogłyby zakłócać domowe wieczory rodzinne.

Głównym celem domowego wieczoru rodzinnego powinno być 
wspólne rodzinne studiowanie ewangelii. Przypominamy wszystkim, 
że Pan nakazał rodzicom, aby nauczali swe dzieci ewangelii, modli-
twy i zachowywania dnia sabatu. Pisma święte są najważniejszym 
narzędziem w nauczaniu ewangelii 16.

Módlcie się całą rodziną wieczorem i rano. Jakież cudowne bło-
gosławieństwa mają miejsce w życiu dzieci, które słyszą, jak ich 
rodzice proszą Pana, by miał je w opiece. Z całą pewnością dzieci, 
które dorastają pod wpływem tak prawych rodziców, będą lepiej 
chronione przez zakusami przeciwnika 17.

Aby pomóc rodzicom i dzieciom lepiej się rozumieć, Kościół 
przyjął program znany jako „Narada rodzinna”. Taka narada jest zwo-
ływana i prowadzona przez rodziców, a uczestniczą w niej wszyscy 
domownicy. Pomaga ona wzmacniać rodzinne więzi, daje dzieciom 
poczucie przynależności i przekonanie, że rodzice interesują się ich 
problemami. To rodzinne spotkanie uczy wzajemnego poszanowania, 
eliminuje egoistyczne postawy i podkreśla znaczenie Złotej Zasady 
[zob. Ew. Mateusza 7:12] w domu oraz prawego życia. Obok lekcji 
dobroci i uczciwości nauczane są też zasady oddawania czci jako 
rodzina oraz rodzinnej modlitwy. Problemy, z jakim mierzy się ro-
dzina, zazwyczaj tak bardzo ją angażują, że trudno spojrzeć na nie z 
właściwej perspektywy i prawdziwie ocenić ich rozmiary i zasięg, lecz 
kiedy rodziny są silne i zjednoczone w służbie Bogu, i przestrzegają 
Jego przykazań, wiele ze współczesnych problemów znika 18.

[Bracia,] poważnie traktujcie ciążący na was obowiązek nauczania 
waszych rodzin ewangelii poprzez regularne organizowanie domo-
wych wieczorów rodzinnych, rodzinną modlitwę, nabożne czyta-
nie pism świętych oraz inne sytuacje dające sposobność do nauki. 
Przywiązujcie szczególne znaczenie do przygotowania do służby 
misjonarskiej i zawarcia małżeństwa w świątyni. Jako patriarchowie 
w domach korzystajcie ze swego kapłaństwa, udzielając rodzinie 
stosownych obrzędów i dając żonie i dzieciom błogosławieństwa. 
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Nic, poza waszym osobistym zbawieniem, nie jest tak ważne, jak 
zbawienie waszej żony i dzieci 19.

4
Dobry rodzic to taki, który kocha, poświęca się, 

troszczy, naucza i który służy dziecku w potrzebie.

Członkowie Władz Naczelnych mają przywilej spotykania i pozna-
wania na całym świecie członków Kościoła, którzy niezachwianie 
wiodą godne życie i wychowują dzieci pod wpływem ewangelii. 
Ci święci cieszą się wspaniałymi błogosławieństwami i spokojem, 
jakie daje dziedzictwo rodziców, dziadków i pradziadków, których 
rodzicielskie wysiłki wydały dobry plon. Z pewnością każdy z nas 
pragnie tego samego.

Niestety, w Kościele i na świecie jest wiele osób, które czują się 
winne i niegodne, ponieważ ich synowie i córki zboczyli z właściwej 
drogi i odłączyli się od stada […].

Rozumiemy, że sumiennie wypełniający swój obowiązek rodzice 
starają się najlepiej, jak potrafią, ale niemal wszyscy popełniają 
błędy. Nie sposób rozpocząć przedsięwzięcia pod tytułem rodzi-
cielstwo, nie zdając sobie wkrótce sprawy z tego, że po drodze 

„Musimy być przepełnieni duchem modlitwy i […] sprawić, 
by nasze dzieci czuły naszą miłość i troskę”.
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czeka nas wiele błędów. Z całą pewnością nasz Ojciec w Niebie, 
kiedy powierza opiekę nad Swymi duchowymi dziećmi młodym i 
niedoświadczonym rodzicom, jest świadom, że będą oni popełniać 
błędy i pomyłki […].

Każdy z nas jest wyjątkowy. Każde dziecko jest wyjątkowe. Tak jak 
każdy z nas w innym momencie rozpoczyna życiowy wyścig i tak, 
jak każdy z nas ma inne mocne strony, słabości i talenty, tak każde 
dziecko jest pobłogosławione własnym, szczególnym zestawem 
cech charakteru. Nie wolno nam zakładać, że Pan będzie oceniał 
postępy wszystkich ludzi wedle dokładne tej samej miary. Jako ro-
dzice często sądzimy, że jeśli nasze dziecko pod każdym względem 
nie przekroczy naszych oczekiwań, będzie to oznaczać, że ponie-
śliśmy porażkę. Powinniśmy być ostrożni w naszych osądach […].

Dobry rodzic to taki, który kocha, poświęca się, troszczy, naucza i 
który służy dziecku w potrzebie. Jeśli czyniliście wszystkie te rzeczy, a 
wasze dziecko mimo to zeszło na złą drogę lub sprawia problemy, to, 
mimo wszystko, jesteście dobrym rodzicem. Być może przychodzą na 
ten świat dzieci, które byłyby wyzwaniem dla każdej pary rodziców 
w każdych warunkach. Podobnie, być może są też takie, które byłyby 
błogosławieństwem i źródłem radości dla niemal każdego ojca i matki.

Moim obecnym zmartwieniem jest to, że są rodzice, którzy bardzo 
surowo się osądzają i być może pozwalają, by to uczucie niszczyło 
ich życie, podczas gdy w rzeczywistości uczynili wszystko, co było 
w ich mocy i powinni trwać w wierze 20.

Ojciec lub matka [których dziecko zbłądziło], nie są sami. Nasi 
pierwsi rodzice zaznali bólu i cierpienia obserwowania, jak niektóre 
z ich dzieci odrzucają nauki życia wiecznego (zob. Mojżesz 5:27). 
Setki lat później Jakub poznał zazdrość i nienawiść, jakie jego starsi 
synowie odczuwali wobec jego umiłowanego Józefa (zob. I Ks. 
Mojżeszowa 37:1–8). Wielki prorok Alma, którego syn również nosił 
to samo imię, długo modlił się do Pana z powodu buntowniczej 
natury swego syna i bez wątpienia odczuwał przeogromny niepokój 
i troskę z powodu odstępstwa i niegodziwości, które za przyczyną 
jego syna miały miejsce pośród członków Kościoła (zob. Mosjasz 
27:14). Nasz Ojciec w Niebie także stracił wiele Swoich duchowych 
dzieci na rzecz świata. On zna uczucia, które macie w sercu […].
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Nie traćcie nadziei, że chłopiec czy dziewczyna, którzy zbłądzili, 
powrócą. Stało się tak z wieloma, którzy zdawali się być zupełnie 
zgubieni. Musimy być przepełnieni duchem modlitwy i, jeśli to 
możliwe, sprawić, by nasze dzieci czuły naszą miłość i troskę […].

Wiedzcie, że nasz Ojciec w Niebie nagrodzi waszą miłość i po-
święcenie, waszą opiekę i troskę, mimo tego, że te wysiłki nie za-
kończyły się powodzeniem. Serca rodziców są często zranione, lecz 
muszą oni zrozumieć, że po tym, jak nauczali oni właściwych zasad, 
ostateczna odpowiedzialność spoczywa na dziecku […].

Wszelkie cierpienie, troskę, ból i niepokój starajcie się wykorzy-
stać w pożyteczny sposób — może dzięki nim pomożecie innym 
uniknąć tych samych problemów, może będziecie w stanie lepiej 
rozumieć uczucia innych osób, które zmagają się z podobnymi 
wyzwaniami. Z pewnością zyskamy głębsze zrozumienie miłości 
naszego Ojca w Niebie, kiedy poprzez modlitwę w końcu poznamy, 
że On nas rozumie i pragnie, abyśmy szli naprzód […].

Nie powinniśmy nigdy pozwolić Szatanowi wmówić nam, że 
wszystko stracone. Bądźmy dumni z dobrych i prawych rzeczy, 
które uczyniliśmy; odrzućmy i wyzbądźmy się z naszego życia tego, 
co niewłaściwe; szukajmy u Pana wybaczenia, siły i pocieszenia, a 
następnie ruszajmy do przodu 21.

5
Nasze domy powinny być świętymi miejscami, 

gdzie żyje się wedle zasad ewangelii i 
gdzie może przebywać Duch Pana.

Mamy nadzieję, że nie dacie się pokonać zniechęceniu w waszych 
staraniach, by wychowywać rodziny w prawości. Pamiętajcie, że 
Pan dał przykazanie: „Lecz moi uczniowie stać będą w świętych 
miejscach i nie zostaną poruszeni” (NiP 45:32).

Niektórzy interpretują, że owe święte miejsca oznaczają świąty-
nie, i z pewnością tak jest, lecz mogą one symbolizować również 
nasze domy. Jeśli będziecie gorliwie trudzić się, by w prawości 
przewodzić swoim rodzinom, uczestnicząc i zachęcając je do uczest-
nictwa w codziennej modlitwie rodzinnej, czytaniu pism świętych, 
domowych wieczorach rodzinnych oraz okazując sobie nawzajem 
miłość i wsparcie w życiu zgodnym z naukami ewangelii, otrzymacie 
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obiecane błogosławieństwa Pana związane z wychowaniem prawych 
potomków.

Jakże ważne jest w tym coraz bardziej niegodziwym świecie, 
abyśmy „[stali] w świętych miejscach” i zobowiązali się, że będziemy 
wierni i oddani naukom ewangelii Jezusa Chrystusa 22.

Aby osiągnąć sukces w rodzinie, rodzice muszą się kochać i 
darzyć wzajemnym szacunkiem. Mężowie, posiadacze kapłaństwa, 
powinni pokazywać dzieciom, że mają dla swych żon najwyższe 
poszanowanie, zaś żony powinny swych mężów kochać i wspierać. 
Dzięki temu dzieci będą okazywać miłość rodzicom i sobie nawza-
jem. Nasze domy staną się wówczas uświęconymi miejscami, gdzie 
żyje się wedle zasad ewangelii i gdzie może przebywać Duch Pana. 
Bycie dobrym ojcem czy dobrą matką jest znacznie ważniejsze niż 
zostanie przywódcą czy zajmowanie wysokich stanowisk w biznesie 
czy rządzie, a także ważniejsze niż wszelkie doczesne sprawy. Przez 
rutynę obowiązków dom może się niekiedy wydawać zwyczajnym 
miejscem, jednak powodzenie w życiu rodzinnym powinno być 
naszym najwyższym celem23.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Czytając nauki Prezydenta Huntera z części 1., zastanów się nad 

znaczeniem rodziny. Jakie obowiązki wobec rodziny ma Kościół? 
Jak możemy chronić i wzmacniać nasze rodziny?

• Rozważ nauki Prezydenta Huntera mówiące o tym, że rodzice są 
partnerami w przewodzeniu domowi (zob. część 2.). Jak te nauki 
mogą pomóc zarówno ojcom, jak i matkom? Co rodzice mogą zro-
bić, by w jedności wychowywać swe dzieci? Zastanów się, jak mo-
żesz polepszyć „duchową atmosferę”, jaka panuje w twoim domu.

• W części 3. Prezydent Hunter udziela rad, jak zbudować silną 
rodzinę. Jak możemy zbudować większą „jedność i integralność 
rodziny”? W jaki sposób domowy wieczór rodzinny błogosławi 
twoją rodzinę? W jaki sposób rodzinne studiowanie pism świętych 
i rodzinna modlitwa błogosławią twoją rodzinę?

• W jaki sposób nauki Prezydenta Huntera z części 4. mogą pomóc 
rodzicom dziecka, które zbłądziło? Jak rodzice doświadczający 
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cierpienia i bólu mogą z pożytkiem wykorzystać te uczucia? Co 
mogą zrobić rodzice, dziadkowie, przywódcy młodzieży i inne 
osoby, aby pomóc dzieciom, które zbłądziły?

• Po przeczytaniu części 5. zastanów się nad tym, czego Prezy-
dent Hunter nauczał o uczynieniu naszych domów „świętymi 
miejscami”. Jakie wyzwania stają przed nami, gdy staramy się to 
osiągnąć? Co możemy robić, aby starać się uczynić nasze domy 
świętymi miejscami?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
II Ks. Mojżeszowa 20:12; V Ks. Mojżeszowa 6:4–7; Psalm 127:3–5; 

List do Efezjan 6:1–4; Enos 1:1–3; Mosjasz 4:14–15; Alma 56:45–48; 
3 Nefi 18:21; NiP 68:25–28; 93:40; 121:41–46

Wskazówka do nauczania
Poproś uczniów o zaplanowanie w parach, jak nauczaliby po-

szczególnych części tego rozdziału w czasie domowego wieczoru 
rodzinnego. Jak możemy sprawić, by nauki te miały znaczenie dla 
dzieci i młodzieży? Poproś, aby niektóre pary podzieliły się swoimi 
planami z resztą grupy.

Przypisy
 1. Zob. Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 46–48.
 2. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 81.
 3. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 109.
 4. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 

252; zob. także str. 251.
 5. „Being a Righteous Husband and 

Father”, Ensign, listopad 1994, str. 50.
 6. „Exceeding Great and Precious Promi-

ses”, Ensign, listopad 1994, str. 9.
 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str.144.
 8. „Parents’ Concern for Children”, En-

sign, listopad 1983, str. 65.
 9. W: Conference Report, kwiecień 1960, 

str. 125.
 10. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 50.
 11. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 50, 51.
 12. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 50.
 13. „Being a Righteous Husband and 

Father”, str. 50–51.

 14. „Being a Righteous Husband and 
Father”, str. 51.

 15. „Standing As Witnesses of God”, En-
sign, maj 1990, str. 61–62.

 16. List od Rady Prezydent Kościoła, 30 
sierpnia 1994 (Howard W. Hunter, Gor-
don B. Hinckley i Thomas S. Monson).

 17. W: Mike Cannon, „‘Be More Fully Co-
nverted’, Prophet Says”, Church News, 
24 września 1994, str. 4; zob. także The 
Teachings of Howard W. Hunter, str. 37.

 18. W: Conference Report, kwiecień 1960. 
str. 125–126.

 19. „Being a Righteous Husband and 
Father”, str. 51.

 20. „Parents’ Concern for Children”, str. 63, 
64–65.

 21. „Parents’ Concern for Children”, str. 64, 
65.

 22. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 155.

 23. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 156.
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Wśród dziesięciorga przykazań znajduje się następujące 
wezwanie: „nie mów fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu swemu” (ii Ks. Mojżeszowa 20:16).
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Wierzymy w uczciwość

„Jeśli mamy mieć towarzystwo Mistrza i Ducha 
Świętego, musimy być uczciwi wobec siebie, uczciwi 

wobec Boga i uczciwi wobec naszych bliźnich”.

Z życia Howarda W. Huntera
Czekając na wycieczkę z przewodnikiem po zamku Hearst w 
Kalifornii, Prezydent i Siostra Hunterowie pojechali wraz z jeszcze 
jedną parą do malutkiego sklepiku. Kiedy rozglądali się po sklepie, 
„Starszy Hunter podszedł do lady, odliczył kilka kawałków lukrecji i 
zapłacił sprzedawcy 10 centów”. Obie pary wróciły do samochodu i 
ruszyły w powrotną drogę na zamek. W czasie jazdy „Starszy Hunter 
poczęstował wszystkich swoimi cukierkami raz, potem jeszcze raz 
i nagle okazało się, że musiał się pomylić przy ich odliczaniu, bo 
miał ich jedenaście, a nie dziesięć, za które zapłacił.

Mógł z łatwością zignorować ten błąd. W końcu chodziło zale-
dwie o jednego centa, a nam się nieco śpieszyło, żeby zdążyć na 
zwiedzanie. Kto by się doliczył tej różnicy i kogo by ona obeszła? 
On jednak nie wahał się ani chwili. Zawrócił auto i ruszył w kie-
runku sklepu […]. Wyjaśnił innemu, wielce zdumionemu, kasjerowi, 
na czym polegał problem, przeprosił za swoją pomyłkę i zapłacił 
dodatkowego centa” 1.

Dla Howarda W. Huntera istotne było, aby być uczciwym tak w 
sprawach drobnych, jak i w dużych.

Swoim przykładem nauczał synów, czym jest uczciwość. „To, co 
wiem o uczciwości i sile charakteru, jest w dużej mierze wynikiem 
tego, co ludzie opowiadali mi o moim ojcu” — powiedział Richard 
Hunter. Pewnego razu Richard poszedł z ojcem na spotkanie bizne-
sowe, podczas którego omawiano realizację skomplikowanego pro-
jektu. Podczas przerwy rozmawiał z jednym z uczestników dyskusji. 
Richard stwierdził, że minie pewnie sporo czasu, zanim projekt ruszy, 
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ponieważ wymaga sporej liczby dokumentów prawnych. Mężczyzna 
wyprowadził go z błędu, mówiąc, że projekt może ruszyć, zanim 
sfinalizowane zostaną wszystkie kwestie prawne, ponieważ ludzie 
wiedzą, że skoro bierze w nim udział Howard W. Hunter, to zrobi 
on wszystko, co zostało ustalone 2.

W 1962 roku Prezydent Hunter, przemawiając do młodzieży Ko-
ścioła, wyraził swe przekonanie o tym, jak ważne jest bycie uczci-
wym człowiekiem:

„Szczęśliwe życie stanie się udziałem każdego z nas, jeśli tylko 
będziemy uczciwi — uczciwi wobec naszych ojców i matek, czy to 
w kwestiach umawiania się na randki, nauki, znajomych, z którymi 
spędzamy czas czy uczęszczania do Kościoła; uczciwi wobec na-
szych biskupów — przyjmując ich rady, mówiąc im prawdę o sobie, 
płacąc uczciwą dziesięcinę, wiodąc czyste, prawe życie; uczciwi 
wobec naszych szkół — nigdy nie oszukując ani nie ściągając, czy 
to w klasie czy poza lekcjami; uczciwi w płaceniu za bilety czy to 
na mecze, czy do kina i nie migając się od obowiązków podczas 
zorganizowanych imprez; uczciwi wobec naszych chłopaków i 
dziewczyn — nigdy ich nie wykorzystując, nigdy ich nie zwodząc, 
nigdy nie wystawiając ich na pokusy; uczciwi wobec samego Pana” 3.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Pan wzywa nas, abyśmy byli uczciwi.

Pisma święte pełne są napomnień do bycia uczciwym i całych 
miriadów przykazań, których znaczenie sprowadza się do uczciwo-
ści. Myślimy o nich wielkimi literami: NIE BEDZIESZ CZYNIŁ TYCH 
RZECZY — nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świa-
dectwa, nie będziesz pożądał (zob. II Ks. Mojżeszowa 20:15–17) […].

Oto niektóre z bardziej rozpowszechnionych przykładów nie-
uczciwego zachowania:

1. Kradzież. Rzadko czytam gazetę, w której nie ma kilku donie-
sień o włamaniach, rabunkach, wyrwanych torebkach, kradzieżach 
w sklepie, ukradzionych samochodach i tysiącu innych, podobnych 
spraw. Nawet w naszych kaplicach zdarzają drobne kradzieże.
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2. Oszustwo. W gazetach znajdują się podobne wiadomości o 
oszukańczych transakcjach związanych z zabezpieczeniem finan-
sowym, w kontraktach biznesowych, o oszustwach inwestycyjnych 
i innych sprawach przykuwających uwagę opinii publicznej. Są 
osoby, które są gotowe oszukiwać w szkole i takie, które są gotowe 
oszukiwać podczas egzaminów.

3. Przekraczanie nakazów Słowa Mądrości. To są normy obowią-
zujące w Kościele. Nie łamią one norm obowiązujących w świecie. 
Otrzymaliście jednak słowo Pana na ten temat.

4. Łamanie przepisów ruchu drogowego. Nie można być od pod-
staw uczciwym, a jednocześnie łamać prawa ustanowione przez 
społeczeństwo i rząd dla dobra innych osób 4.

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” 
(II Ks. Mojżeszowa 20:16). Przykazanie to odnosi się głównie do 
składania fałszywych zeznań podczas przewodu sądowego, lecz 
obejmuje również wszelkie stwierdzenia, które są sprzeczne ze sta-
nem faktycznym. Każda nieprawda, która wyrządza szkodę czyjemuś 
majątkowi, osobie czy reputacji, jest sprzeczna z duchem i literą tego 
prawa. Zatajenie prawdy, które prowadzi do tych samych skutków, 
również stanowi przekroczenie tego przykazania.

„Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego 
swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego 
osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (II Ks. Moj-
żeszowa 20:17). Pożądać oznacza tutaj odczuwać zawiść, zazdrościć, 
pragnąć czegoś, co należy do drugiej osoby. Pragnienie posiadania 
rzeczy nie jest grzechem, lecz jest nim pragnienie odebrania jej 
drugiemu człowiekowi w sposób sprzeczny z prawem. Dobrze jest, 
abyśmy w tym miejscu zrozumieli, że dobro czy zło nie zaczyna 
się w chwili popełnienia uczynku, lecz w momencie, kiedy ta myśl 
zagości w naszym sercu 5.

Pan nienawidzi butnych oczu, kłamliwego języka, serca, które 
knuje złe myśli, nóg, które śpieszą do złego, składania fałszywego 
świadectwa i siania niezgody (Przypowieści Salomona 6:16–19). 
Czy jako święci w dniach ostatnich możemy sobie pozwolić na 
to, by czynić coś, co jest wstrętne Panu? Jakże często potępiał On 
nieuczciwość! 6
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2
Dbamy o uczciwość w drobnych, codziennych sprawach.

Jeśli zależy nam na naszej więzi ze Zbawicielem, musimy być 
uczciwi tak w drobnych, jak i w dużych rzeczach 7.

W naszej pogoni za sukcesem tak wiele czasu pochłania obmy-
ślanie i badanie rzeczy skomplikowanych, że rzadko poświęcamy 
czas temu, co proste — prostym sprawom, drobiazgom, które w 
rzeczywistości są podstawą, na której budujemy i bez których nie 
może istnieć mocny fundament. Budowla może się wznosić pod 
samo niebo i możemy z podziwem spoglądać na jej ogrom i wiel-
kość, lecz nie stanie ona, jeśli jej fundament nie opiera się na skale 
lub żelazie i betonie.

Taką podstawę musi mieć nasz charakter. Pozwólcie, że skieruję 
waszą uwagę na zasadę uczciwości. Dlaczego tak wiele osób wierzy 
w podniosłe i górnolotne zasady uczciwości, a tak mało jest goto-
wych być uczciwymi w drobiazgach?

[Wiele] lat temu w korytarzach i przy wejściach do naszych kaplic 
wisiały plakaty z cyklu „Bądź uczciwy wobec siebie”. Większość 
z nich odnosiła się do drobnych, codziennych spraw. To w nich 
właśnie kultywuje się zasadę uczciwości.

Są ludzie, którzy przyznają, że nieuczciwość w dużych rzeczach 
jest moralnie zła, lecz wierzą, że może być usprawiedliwiona w 
sprawach o mniejszym znaczeniu […].

Pamiętam młodego człowieka, który był w naszym paliku, kiedy 
służyłem tam jako prezydent. Spędzał czas z grupą ludzi, którzy 
sądzili, że robienie niewłaściwych rzeczy było oznaką roztropno-
ści. Kilka razy złapano go na mniejszych przewinieniach. Pewnego 
dnia zadzwoniono do mnie z komisariatu z informacją, że został 
zatrzymany za złamanie przepisów ruchu drogowego. Przekroczył 
dozwoloną prędkość, co już mu się wcześniej kilkakrotnie zdarzało. 
Wiedząc, że to, co robi, może uniemożliwić mu wyjazd na misję, 
poprawił swe zachowanie i w wieku 19 lat otrzymał powołanie.

Nigdy nie zapomnę rozmowy, którą odbyliśmy po jego powrocie. 
Powiedział mi, że podczas misji często rozmyślał o problemach, jakie 
stwarzał, błędnie sądząc, że łamanie zasad w drobnych sprawach 
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nie ma znaczenia. W jego życiu zaszła ogromna zmiana. Uświa-
domił sobie, że łamanie prawa nie przynosi szczęścia ani radości, 
niezależnie od tego, czy jest to prawo Boga czy prawo ustanowione 
przez społeczeństwo8.

3
Możemy służyć Bogu poprzez uczciwe i sprawiedliwe 
załatwianie naszych spraw osobistych i zawodowych.

Religia może być częścią naszych codziennych zajęć, naszej pracy, 
naszych zakupów i sprzedaży, budowania, transportu, produkcji, 
naszego fachu czy zawodu i wszystkich naszych przedsięwzięć. 
Możemy służyć Bogu poprzez uczciwe i sprawiedliwe podchodze-
nie do naszych transakcji biznesowych, tak jak podchodzimy do 
oddawania czci w niedzielę. Prawdziwych zasad chrześcijaństwa 
nie da się oddzielić od spraw życia zawodowego i codzienności 9.

Jeśli religia cokolwiek dla nas znaczy, powinna być dla nas siłą 
motywującą. Nie wierzę, że religię można ograniczyć do kazania 
duchownego przez godzinę w niedzielę i twierdzić, że odgrywa 
ona ważną rolę w naszym życiu. Jeśli nie jest ona częścią naszego 
osobistego życia, życia naszej rodziny, naszego życia zawodowego 
— wszystkiego, czym się zajmujemy — oznacza to, że ma ona dla 
nas niewielkie znaczenie i stała się się zaledwie bożkiem, którego sta-
wiamy na wysokim piedestale i któremu z rzadka oddajemy cześć 10.

Jakaż wielka zmiana zaszłaby w świecie, gdybyśmy wszyscy mogli 
ufać, że bliźni będą postępować uczciwie. Ludzie mogliby w pełni 
polegać na sobie nawzajem tak w sprawach osobistych, jak i biz-
nesowych. Nie byłoby […] podejrzliwości w kontaktach między 
pracownikami a kierownictwem. Urzędy polityczne i działania rządu 
byłyby należycie wykonywane, a narody współistniałyby w pokoju, 
nie zaś w zamęcie, jaki obecnie panuje na świecie […].

W interesach znajdą się osoby, które nieuczciwie wykorzystają 
sytuację, jeśli nadarzy im się po temu okazja. Uzasadniają i uspra-
wiedliwiają swoje postępowanie, mówiąc, że od przedsiębiorcy 
oczekuje się, że wykorzysta on wszystkie nadarzające się sposobno-
ści. Takie transakcje mogą wiązać się z wielkimi sumami pieniędzy, 
lecz zasadniczo nie różnią się od zaniechania zwrotu jednego centa, 
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kiedy zauważymy, że kasjer przez pomyłkę wydał nam za dużo 
reszty. To forma oszustwa 11.

Pozwólcie, że opowiem wam o „honorowym zatrudnieniu”. 
Honorowe zatrudnienie oznacza uczciwe zatrudnienie. Praca jest 
wyceniona uczciwie i nie ma tu miejsca na defraudację, oszustwo 
czy nadużycie. Wynik tej pracy czy usługi jest wysokiej jakości i 
pracodawca, klient, usługobiorca czy pacjent otrzymuje więcej, niż 
się spodziewał. Honorowe zatrudnienie spełnia wymogi moralno-
ści. Nie wiąże się z niczym, co podważyłoby dobro publiczne czy 
zdrowie moralne społeczeństwa. Na przykład wyklucza ono handel 
alkoholem, narkotykami czy hazard. Honorowe zatrudnienie przy-
nosi pożytek. Zapewnia dobra lub usługi, dzięki którym świat jest 
lepszy i łatwiej się w nim żyje 12.

4
Uczciwość chroni nas przed złem, pomaga 
nam odnieść sukces i ocali nasze dusze.

Pokusy zła otaczają nas ze wszystkich stron. Bez obronnej tarczy 
uczciwości bylibyśmy skazani na łaskę wszelkiego rodzaju grzechów 
i występków.

Job powiedział: „Mojej niewinności będę bronił” (Ks. Joba 27:5).
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Job nie miał z tym problemu. Był pod ochroną swej uczciwości. 
Oto, jak się czuł:

„Póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach,

moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie 
wypowiadał fałszu […].

Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej; moje sumienie 
nie potępia żadnego mojego dnia” (Ks. Joba 27:3–4, 6).

Jakież to inspirujące. Dzięki swej sile, nie zaprzątał on sobie głowy 
banalnymi pokusami, które większość ludzi doprowadziłyby do 
upadku. Job musiał wyrobić sobie w życiu taką siłę i przekonanie, 
że sam Szatan nie zdołał ich pokonać. Interesujące jest również 
to, jak chwalił go Bóg: „Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i 
stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności” (Ks. Joba 2:3).

Ta wspaniała cecha, jaką jest uczciwość, jest w pełni dla nas 
dostępna. Jeśli będziemy właściwie z niej korzystać, rozwiąże ona 
wszystkie nasze problemy związane z polityką, religią, pracą i ży-
ciem osobistym. Wymazałaby ona piętno przestępczości, rozwodów, 
ubóstwa i cierpienia. Sprawiłaby, że osiągnęlibyśmy sukces w tym 
życiu oraz zbawienie dusz w życiu przyszłym.

Jednym z największych osiągnięć naszego życia jest rozwijanie 
w sobie nieskazitelnej, żarliwej i moralnej uczciwości. Oznacza to, 
że stajemy się niezłomni duchowo, szczerzy w poglądach, uczciwi 
moralnie oraz to, że zawsze ponosimy osobistą odpowiedzialność 
przed Bogiem. Moralna uczciwość to złoty klucz, który otworzy 
niemal wszystkie drzwi do sukcesu 13.

5
Uczciwość wobec siebie, bliźnich i Boga 

jest źródłem prawdziwego szczęścia.

Często cytujemy fragment z pism świętych, który mówi: „Ludzie 
przychodzą na świat, aby mogli osiągnąć szczęście” (2 Nefi 2:25). 
Jest szczęście, które przychodzi do człowieka, kiedy jest on uczciwy. 
Pozwólcie, że opowiem, jak to się dzieje. Dzięki temu możecie cie-
szyć się towarzystwem Mistrza oraz czuć wpływ Ducha Świętego. 
Pogwałcenie zasad uczciwości pozbawi was tych dwóch wspaniałych 
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błogosławieństw. Czy sądzicie, że ten, kto kłamie lub oszukuje […], 
może mieć przy sobie Mistrza lub wpływ Ducha Świętego?

[…] Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że nigdy nie jesteśmy 
sami. Nie ma uczynku, który przejdzie niepostrzeżony, nie ma słowa, 
które nie zostanie usłyszane, nie ma myśli, która powstałaby w 
umyśle człowieka i pozostała nieznana dla Boga. Nie ma mroku, 
który byłby zdolny skryć to, co czynimy. Musimy myśleć, zanim 
czegoś dokonamy.

Czy sądzicie, że możecie być sami, gdy dopuszczacie się jakiejś 
nieuczciwości? Czy myślicie, że nikt nie widzi, kiedy oszukujecie 
podczas egzaminu, choćbyście nawet byli jedyną osobą w sali? 
Musimy być uczciwi wobec siebie samych. Jeśli mamy mieć to-
warzystwo Mistrza i Ducha Świętego, musimy być uczciwi wobec 
siebie, uczciwi wobec Boga i uczciwi wobec naszych bliźnich. To 
prowadzi do prawdziwego szczęścia 14.

Pan zna nasze najskrytsze myśli (zob. NiP 6:16). Zna nasz każdy 
uczynek. Pewnego dnia Go spotkamy i spojrzymy Mu w oczy. Czy 
będziemy dumni z naszego życiowego rozrachunku?

Każdego dnia coś do niego dopisujemy. Każdy uczynek i każda 
myśl stają się jego częścią. Czy będziemy z niego dumni? Owszem, 
jeśli staramy się najlepiej, jak potrafimy — jeśli jesteśmy uczciwi 
wobec siebie, wobec naszych bliskich, naszych przyjaciół i całej 
ludzkości […].

Błogosławieni są ci, którzy są uczciwi […].

Błogosławieni są ci, co są posłuszni Panu.

To oni są wolni — szczęśliwi — to oni mogą kroczyć z podnie-
sioną głową. Mają szacunek do samych siebie. Zasługują na szacunek 
ludzi, którzy znają ich najlepiej.

I nade wszystko, zasługują na szacunek i błogosławieństwo na-
szego Ojca w Niebie. Jezus pragnie, abyśmy Go naśladowali. Jego 
ścieżki są proste i czyste, jasne i uczciwe. Podążajmy za Nim ku 
życiu obfitującemu szczęśliwością. To jedyna droga 15.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Rozważ przykłady nieuczciwości, które Prezydent Hunter wy-

mienia w części 1. Jakie są konsekwencje takiego nieuczciwego 
postępowania? Co te konsekwencje mówią nam o tym, dlaczego 
Pan przykłada tak wielką wagę do bycia uczciwym?

• Rozważ nauki Prezydenta Huntera dotyczące bycia uczciwym w 
drobnych sprawach i bycia uczciwym wobec samego siebie (zob. 
część 2.). Dlaczego musimy być uczciwi w „drobnych sprawach”? 
Co to znaczy, że mamy być uczciwi wobec samych siebie? Jak 
możemy pokonać pokusę, by usprawiedliwiać na pozór niezna-
czące drobne nieuczciwości?

• Prezydent Hunter podkreśla potrzebę uczynienia religii częścią 
wszystkiego, co robimy w naszym codziennym życiu (zob. część 
3.). W jaki sposób możemy zastosować nauki z tej części w swoim 
życiu? W jaki sposób możemy skutecznie nauczać zasad uczci-
wości w naszych domach?

• W części 4. Prezydent Hunter wymienia błogosławieństwa, jakie 
płyną z uczciwego życia. W jaki sposób człowiek wyrabia w sobie 
moralną uczciwość? Jak jesteś błogosławiony za to, że żyjesz w 
zgodzie z normami wytyczonymi przez Pana?

• W jaki sposób uczciwe życie przynosi nam szczęście? (Zob. część 
5.). Dlaczego bycie uczciwym jest konieczne, aby cieszyć się to-
warzystwem Ducha Świętego? W jaki sposób uczciwe życie czyni 
nas wolnymi?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Joba 27:5; 31:5–6; Psalm 15; Przypowieści Salomona 20:7; 

Alma 53:20–21; NiP 10:25–28; 42:20–21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 
25–26; Zasady Wiary 1:13

Wskazówka do studiowania
Gdy czytasz, „podkreśl i zaznacz słowa lub wyrażenia tak, byś mógł 

odróżnić poszczególne idee w pojedynczym [fragmencie] […]. Na 
marginesie zapisuj odsyłacze do innych fragmentów, wyjaśniające wy-
jątki, które studiujesz” (Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 23).
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Przypisy
 1. Doug Brinley, „President Hunter Taught 
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zob. także „Loved by All Who Knew 
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kwiecień 1995, str. 19–20.
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Ensign, kwiecień 1986, str. 24.

 3. „We Believe in Being Honest” (zapis 
przesłania wygłoszonego podczas 
cyklu Youth Fireside Series, 10 kwiet-
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 4. „Basic Concepts of Honesty”, New Era, 
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czerwiec 1965, str. 511–512.

 6. „We Believe in Being Honest”, str. 8.
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1961, str. 108.
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str.261–262.
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str. 90–91.
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str. 92.

 14. „Basic Concepts of Honesty”, str. 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 88.
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Nasze oddanie Bogu

„Udane życie […] wymaga determinacji — 
płynącego z głębi duszy, wiecznego oddania 

zasadom, o których wiemy, że są prawdziwe — 
oddania przykazaniom danym przez Boga”.

Z życia Howarda W. Huntera
Kiedy Howard W. Hunter został powołany na członka Kwo-
rum Dwunastu, oświadczył: „Bez wahania przyjmuję powołanie 
[…], które mi dano, i jestem gotów poświęcić mu całe swe życie i 
wszystko, co posiadam” 1.

Starszy Hunter żył wedle tych słów. Kiedy został ustanowiony 
na urząd Apostoła, powrócił do Kalifornii, by wypełnić do końca 
tamtejsze zobowiązania kościelne i zawodowe oraz rozpocząć przy-
gotowania do przeprowadzki do Salt Lake City. Starszemu i Siostrze 
Hunterom ciężko było opuścić rodzinę i przyjaciół w Kalifornii, a 
Starszemu Hunterowi dodatkowo zostawić swoją kancelarię praw-
niczą. Kiedy jego kariera prawnicza dobiegła końca, napisał:

„Dzisiaj dokończyłem większość mojej pracy w biurze. Niemal 
wszystkie pilne sprawy zostały zakończone. Byłem dzisiaj sam w 
biurze i dotarło do mnie, że moja praktyka prawna dobiega właśnie 
końca. Porobiłem notatki na kilku aktach i zostawiłem je na biurku 
[…]. Kiedy wychodziłem z kancelarii, żal ściskał mi serce. Lubiłem 
parać się prawem, to było moje życie przez wiele, wiele lat, ale 
mimo to, jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogę odpowiedzieć 
na powołanie, jakie przyszło do mnie z Kościoła” 2.

Starszy Hunter wiedział z osobistego doświadczenia, że „poddanie 
się woli naszego Ojca nie zawsze jest łatwe” 3. Jednakże wiedział 
on również, jak ważne jest, aby być całkowicie oddanym Bogu. Na 
temat tego oddania napisał: „Większość ludzi nie rozumie, dlaczego 
osoby naszej wiary przyjmują powołania do służby ani dlaczego 
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Jednym ze sposobów pokazania naszego „stuprocentowego 
zaangażowania” i „całkowitego oddania” jest służba potrzebującym.
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zobowiązują się dać z siebie wszystko. Praktyka prawnicza dawała 
mi wiele radości, ale powołanie, które otrzymałem, całkowicie prze-
słoni sukcesy zawodowe czy materialne profity” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Nasz Ojciec w Niebie wymaga od nas całkowitego 
oddania, a nie jedynie okresowego udzielania się.

Kiedy myślę o błogosławieństwach, jakimi obdarzył nas Bóg oraz 
o pięknie ewangelii Jezusa Chrystusa, jestem świadomy, że podczas 
tej podróży przez życie wymaga się od nas niekiedy czegoś w za-
mian — poświęcenia czasu lub pieniędzy czy też czegoś innego. Są 
to niezwykle cenne i konieczne rzeczy, ale to nie jest pełnia naszej 
ofiary dla Boga. W istocie Ojciec w Niebie będzie od nas wymagał 
czegoś więcej niż tylko zaangażowania, będzie oczekiwał całkowi-
tego oddania i pełnego poświęcenia wszystkiego, czym jesteśmy i 
wszystkiego, czym możemy się stać.

Proszę, zrozumcie, że nie mówię tu jedynie o oddaniu Kościo-
łowi i organizowanym w nim zajęciom, choć ono zawsze wymaga 
umacniania. Nie. Mówię o oddaniu, które przejawia się w naszym 
zachowaniu, naszej osobistej prawości, naszej lojalności wobec 
rodziny i społeczności oraz wobec Kościoła […].

Pozwólcie, że przywołam tu na chwilkę jeden z tych cudownych 
przykładów z pism świętych, kiedy trzech dość młodych ludzi sta-
nęło w obronie swych zasad i wykazało się moralną siłą, mimo że 
zdawało się, że przypłacą to własnym życiem.

Około 586 lat przed Chrystusem Nebukadnesar, król Babilonu, 
wyruszył na wojnę przeciwko Jerozolimie i podbił miasto. Zacho-
wanie i wykształcenie dzieci Izraela zrobiło na nim tak wielkie 
wrażenie, że kilku młodzieńców nakazał sprowadzić na dwór kró-
lewski [w Babilonii].

Izraelici popadli w kłopoty w dniu, w którym Nebukadnesar 
uczynił złotego cielca i nakazał wszystkim w Babilonii, aby odda-
wali mu cześć. Przykazaniu temu cicho sprzeciwili się trzej izraelscy 
młodzieńcy — Szadrach, Meszach i Abed- Nego. Król „w gniewie 
i złości” zażądał, aby przyprowadzono ich przed jego oblicze (Ks. 
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Daniela 3:13). Powiedział im, że jeśli w wyznaczonym momencie nie 
pokłonią się posągowi, zostaną „wrzuceni do wnętrza rozpalonego 
pieca ognistego”. A potem, wielce z siebie zadowolony, zapytał: „A 
który bóg wyrwie was z mojej ręki?” (Ks. Daniela 3:15).

Trzej młodzieńcy odpowiedzieli uprzejmie, lecz bez chwili 
wahania:

„Jeżeli [grozisz nam śmiercią] nasz Bóg, któremu służymy, może 
nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z 
twojej ręki, o królu.

A jeżeli nie [jeśli z jakiegoś powodu nie zdecyduje się On wyra-
tować nas z ognia], niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego 
boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie 
oddamy” (Ks. Daniela 3:17–18).

Oczywiście te słowa sprawiły, że Nebukadnesar wpadł w ogromny 
gniew i nakazał, aby jeden z pieców rozpalono do temperatury 
siedmiokrotnie przewyższającej normalną. Następnie wydał rozkaz, 
aby tych trzech odważnych młodych ludzi wraz z szatami wrzucono 
w ogień. W istocie zalecenia króla wypełniono tak gorliwie, że 
płomienie biły takim żarem, iż żołnierze, którzy nieśli Szadracha, 
Meszacha i Abed- Nega padli martwi od gorąca, podczas wrzucania 
swych więźniów w głąb pieca.

A potem nastąpił jeden z tych wielkich cudów, do których prawo 
mają wierni, jeśli jest to zgodne z wolą Boga. Owi trzej młodzieńcy 
stali i chodzili wolno pośród ognia, i nie spłonęli. W rzeczywistości, 
gdy później zadziwiony król osobiście wyprowadził ich z pieca, ich 
szaty nie były spalone, na ich skórze nie było śladu oparzeń ani włos 
z ich głowy nie był osmalony. Nawet swąd dymu nie przeniknął tych 
odważnych, oddanych młodzieńców.

Król powiedział: „Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, 
Meszacha i Abed- Nega, który […] wyratował swoje sługi, którzy na 
nim polegali, którzy […] swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć 
i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu […].

Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abed- Negowi 
dawne powodzenie w prowincji babilońskiej” (Ks. Daniela 3:28, 30).
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Zdolność do tego, by trwać przy swoich zasadach, żyć moralnie 
i z wiarą, zgodnie ze swoim wyznaniem — oto, co się liczy, oto 
różnica między zaangażowaniem a prawdziwym poświęceniem. 
Takiego oddania prawym zasadom — w naszym osobistym życiu, 
w naszych domach i rodzinach, wszędzie, gdzie spotykamy się 
z ludźmi i mamy na nich wpływ — takiego oddania ostatecznie 
oczekuje od nas Bóg […].

Udane życie, dobre życie, prawe, chrześcijańskie życie wymaga 
czegoś więcej niż samo zaangażowanie, choć wszystko, co z siebie 
dajemy, jest cenne. W ostatecznym rozrachunku wymaga ono deter-
minacji — płynącego z głębi duszy, wiecznego oddania zasadom, o 
których wiemy, że są prawdziwe — oddania przykazaniom danym 
przez Boga […].

Jeśli będziemy wierni naszym zasadom oraz oddani życiu w 
szczerości i uczciwości, wówczas żaden król, wyzwanie czy roz-
palony piec nie zdołają nami zachwiać. Dla powodzenia królestwa 
Bożego na ziemi stójmy jako Jego świadkowie „i zawsze [dawajmy] 
świadectwo o [Nim] we wszystkim, co [czynimy] i gdziekolwiek się 
[znajdujemy], aż do śmierci” (Mosjasz 18:9)5.

2
Bądźcie zdeterminowani, by być posłusznymi wobec 

Pana niezależnie od tego, co postanowią inni.

Kiedy Jozue otrzymał nakaz zniszczenia Jerycha, które stało na 
drodze [plemion Izraela], wielkie mury miasta górowały nad wszyst-
kim, stanowiąc dla zwycięstwa Izraela niemożliwą do pokonania 
fizyczną barierę — a przynajmniej tak się zdawało. Nie pojmując 
sposobu działania, lecz zapewniony o tym, jaki będzie finał, Jozue 
wykonał polecenia, które przekazał mu posłaniec Pana. Pragnął 
być całkowicie posłuszny. Troszczył się o to, by jak najdokładniej 
wykonać to, co mu nakazano, aby wypełniła się obietnica Pana. 
Wytyczne bez wątpienia musiały się wydawać dziwaczne, lecz wiara 
w ich powodzenie dodawała mu siły do działania. Ich skutkiem 
był, oczywiście, kolejny z długiej serii cudów, jakich doświadczyli 
Izraelici, gdy na przestrzeni wielu lat przewodzili im Mojżesz, Jo-
zue i wielu innych proroków, zdeterminowanych, by przestrzegać 
przykazań i zaleceń Pana.
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Gdy Jozue i jego ludzie zbliżyli się do Jerycha, wskazówki Pana 
zostały wypełnione co do joty i wedle zapisów z pism świętych „mur 
rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto 
przed siebie i zdobyli miasto” (Ks. Jozuego 6:20).

Z zapisu dowiadujemy się, że kiedy Izrael odpoczął od wojen ze 
swymi wrogami, Jozue, wówczas już bardzo stary, wezwał cały Izrael 
do siebie. W swej pożegnalnej przemowie przypomniał ludowi, że 
odnosili zwycięstwa, ponieważ Bóg walczył po ich stronie, lecz 
jeśli przestaną teraz służyć Panu i przestrzegać Jego praw, zostaną 
całkowicie zniszczeni […].

Ten wspaniały wojskowy i duchowy przywódca wygłosił wówczas 
wezwanie oraz zobowiązał nim siebie i swoją rodzinę: „Wybierzcie 
sobie dzisiaj, komu będziecie służyć […]; lecz ja i dom mój służyć 
będziemy Panu” (Ks. Jozuego 24:15).

Oto prawdziwe wyznanie pełnego oddania człowieka wobec 
Boga, proroka wobec zamysłów Pana, męża Jozuego wobec jego 
Boga, który wcześniej wielokrotnie błogosławił go za posłuszeństwo. 
Jozue powiedział Izraelitom, że niezależnie od tego, jaką podejmą 
decyzję, on uczyni to, co właściwe. Powiedział, że jego decyzja, 
by służyć Panu, jest niezależna od tego, co oni postanowią, że ich 
działania nie będą miały wpływu na jego postępowanie, że jego 
oddanie woli Pana nie ulegnie zmianie z powodu niczego, co zro-
bią oni lub ktoś inny. Jozue całkowicie panował nad tym, co czynił 
i był w pełni skoncentrowany na przykazaniach Pana. Był oddany 
w posłuszeństwie 6.

3
Już teraz podejmijcie postanowienie, że wybierzecie 

ścieżkę całkowitego posłuszeństwa.

Kiedy zrozumiemy już prawo ewangelii i poznamy wolę Pana 
dzięki czytaniu i studiowaniu pism świętych i słów proroków, otrzy-
mamy dalsze zrozumienie powodów, dla których posłuszeństwo jest 
często nazywane pierwszym prawem niebios, oraz dlaczego jest ono 
konieczne dla zbawienia. Tak dochodzimy do najważniejszej próby. 
Czy jesteśmy gotowi, by być całkowicie posłuszni prawu Bożemu? 
Są w życiu takie chwile, kiedy trzeba podjąć jasną decyzję 7.
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Z pewnością Pan nade wszystko kocha niezachwianą determi-
nację, by być posłusznym Jego radom. Z pewnością doświadcze-
nia wielkich proroków ze Starego Testamentu zostały zapisane, 
by pomóc nam zrozumieć znaczenie wyboru ścieżki całkowitego 
posłuszeństwa. Jakże zadowolony musiał być Pan, kiedy Abraham, 
otrzymawszy nakaz, by poświęcić swego jedynego syna, Izaaka, 
uczynił to, co mu nakazano bez wątpienia i wahania. Z zapisu 
wiemy, że Bóg powiedział do Abrahama:

„Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i 
udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej 
z gór, o której ci powiem” (I Ks. Mojżeszowa 22:2).

Kolejny werset stwierdza z prostotą:

„Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem […] i wziął z sobą […] 
syna swego Izaaka […] i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział 
Bóg” (I Ks. Mojżeszowa 22:3).

„Jakże zadowolony musiał być pan, kiedy abraham […] 
uczynił to, co mu nakazano bez wątpienia i wahania”.
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Wiele lat później, gdy Rebekę zapytano, czy uda się ze sługą 
Abrahama i zostanie żoną Izaaka, niewątpliwie wiedząc, że misja 
sługi została pobłogosławiona przez Pana, odpowiedziała ona po 
prostu: „Pójdę” (I Ks. Mojżeszowa 24:58).

W kolejnym pokoleniu, kiedy Jakub otrzymał przykazanie, by po-
wrócić do ziemi Kananejskiej, co oznaczało porzucenie wszystkiego, 
na co przez wiele lat pracował, przywołał Rachelę i Leę na pole, 
gdzie było jego stado i wyjaśnił, co powiedział mu Pan. Odpowiedź 
Racheli [i Lei] była prosta i jasna, i wiele mówiła o [ich] oddaniu: „Czyń 
więc teraz wszystko, co ci Bóg rozkazał” (I Ks. Mojżeszowa 31:16).

Mamy więc przykłady z pism tego, jak powinniśmy traktować 
przykazania Pana i jaką powinniśmy przywiązywać do nich wagę. 
Jeśli zdecydujemy się przyjmować je tak, jak Jozue, Abraham, Re-
beka, Rachela [i Lea], nasza odpowiedź będzie prosta — pójdziemy 
i uczynimy, co nam Pan nakazał.

Istnieje dobry powód, abyśmy teraz podjęli decyzję, by służyć 
Panu. W ten niedzielny poranek [podczas konferencji generalnej], 
kiedy komplikacje i pokusy życia są nieco oddalone, kiedy mamy 
czas i jesteśmy nieco bardziej skłonni patrzeć na życie z wiecznej 
perspektywy, jesteśmy w stanie lepiej ocenić, co przyniesie nam 
największe szczęście w życiu. Teraz, w blasku poranka, powinniśmy 
zdecydować, jak postąpimy, kiedy zapadnie ciemna noc i nastaną 
burze pokus.

Modlę się, abyśmy mieli siłę, by teraz podjąć decyzję, co powin-
niśmy wówczas zrobić. Modlę się, abyśmy teraz podjęli decyzję, że 
będziemy służyć Panu 8.

4
Sama wiara nie wystarczy, musimy jeszcze 
wykonywać wolę naszego Ojca w Niebie.

Przemawiając do tłumu, Mistrz powiedział: „Nie każdy, kto do mnie 
mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto 
pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 7:21).

Kiedy słucham tych słów, wydaje mi się, że Pan mówi: „Samo 
to, że ktoś uznaje mój autorytet, wierzy w mą boską naturę czy 
jedynie wyraża wiarę w me nauki lub zadość czyniącą ofiarę, jakiej 
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dokonałem, nie oznacza jeszcze, że wejdzie do królestwa niebie-
skiego czy dostąpi wyższego stopnia wyniesienia”. W domyśle mówi 
On: „Sama wiara nie wystarczy”. A następnie dodaje wyjaśnienie: 
„lecz […] ten, kto pełni wolę Ojca”, to znaczy ten, kto trudzi się i 
przycina winnicę, aby wydała dobry owoc […].

Całe stworzenie, które podlega Bogu, zdaje się obrazować tę samą 
zasadę. Pszczoła, która się nie trudzi, jest szybko wypędzana z ula. 
Kiedy obserwuję pracowite mrówki na szlaku i wokół mrowiska, 
zadziwia mnie to, że one są wykonawcami, a nie tylko wyznawcami. 
Gdakanie nie sprawi, że kura znajdzie jakieś ziarna — musi je wy-
grzebać. Zastała sadzawka zarośnięta zielonymi algami i nalotem 
z powodu brak aktywności, jest miejscem, w którym lęgną się ba-
gienne choroby, lecz czysty górski strumień, który wytryska ze skały 
i wije się po zboczu w dół doliny, zachęca, by się z niego napić.

Słowa Mistrza o domu bez fundamentu, mówią mi, że człowiek 
nie może mieć płytkiego i bezmyślnego przekonania, że jest sa-
mowystarczalny i że może budować swe życie w oparciu o to, co 
jest akurat łatwe i wygodne (zob. Ew. Mateusza 7:26–27). O ile 
pogoda jest ładna, jego brak przezorności pozostaje niewidoczny, 
lecz pewnego dnia nadejdzie powódź, przyjdą mętne wody nagłego 
pożądania czy nagły przypływ nieprzewidzianych pokus. Jeśli jego 
przekonania są jedynie pustymi słowami, cały system jego moralnych 
wartości może się zapaść 9.

Jakub powiedział: „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem 
i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i 
zachowywać siebie niesplamionym przez świat” (List Jakuba 1:27).

Innymi słowy, religia jest czymś więcej niż tylko wiedzą o Bogu 
czy wyznaniem wiary, znaczy też więcej niż teologia. Religia to 
wykonywanie słowa Bożego. To, między innymi, bycie stróżem 
naszego brata […].

Możemy okazywać religijność podczas niedzielnego nabożeń-
stwa i możemy okazywać religijność, wykonując nasze obowiązki 
przez pozostałych sześć dni tygodnia […]. [ Jakże] ważne jest to, aby 
wszystkie nasze myśli, słowa, które wypowiadamy, nasze uczynki, 
zachowanie, traktowanie bliźnich, transakcje handlowe i wszyst-
kie sprawy naszego codziennego życia pozostawały w harmonii z 
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naszymi religijnymi przekonaniami. Mówiąc słowami Pawła: „Co-
kolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (I List do Ko-
ryntian 10:31). Czyż zatem możemy wyeliminować religię z naszych 
zwykłych, codziennych spraw i przydzielić jej czas jedynie w dniu 
sabatu? Z pewnością nie, jeśli chcemy postępować zgodnie z we-
zwaniem Pawła 10.

5
„Żywi członkowie” ze wszystkich sił 

starają się być w pełni oddani.

We wstępie do Nauk i Przymierzy Pan objawił, że to jest „[jedyny 
prawdziwy i żywy kościół] na powierzchni całej ziemi”. Następnie 
dodał: „który mnie, Pana, bardzo zadowala, a mówię to o kościele 
jako całości, a nie o poszczególnych członkach” (NiP 1:30). Powinno 
to sprawić, że w naszych umysłach zrodzi się pytanie o wiecznym 
znaczeniu: „Wiemy, że ta instytucja to prawdziwy i żywy kościół, ale 
czy ja osobiście jestem prawdziwym i żywym członkiem?

[…] Kiedy zadaję sobie pytanie, czy jestem prawdziwym i żywym 
członkiem, pytam, czy jestem głęboko i w pełni oddany przestrze-
ganiu przymierzy, które zawarłem z Bogiem. Czy jestem całkowicie 
zdeterminowany, by żyć w zgodzie z ewangelią i być wykonawcą 
słowa, a nie jedynie słuchaczem? Czy żyję swoją religią? Czy pozo-
stanę wierny? Czy trwam niewzruszony w obliczu pokus Szatana? […]

Twierdząca odpowiedź na pytanie: „Czy jestem żywym człon-
kiem?”, świadczy o naszym oddaniu. Oznacza ona, że teraz i zawsze 
będziemy kochać Boga i naszych bliźnich, jak siebie samych. Ozna-
cza, że nasze uczynki będą odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy 
i w co wierzymy. Oznacza ona, że jesteśmy chrześcijanami na co 
dzień i czynimy to, co Chrystus chciałby, abyśmy czynili.

Żywi członkowie to ci, którzy ze wszystkich sił starają się być w 
pełni oddani […].

Żywi członkowie wiedzą, że ich obowiązkiem jest dążyć naprzód. 
Chrzest jest pierwszym krokiem ich podróży przez życie. Jest on 
znakiem dla Boga, aniołów i niebios, że będą oni wypełniać wolę 
Bożą […].
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Żywi członkowie dają posłuch Duchowi, który pobudza życie 
duchowe. Nieustannie poszukują Jego przewodnictwa. Modlą się 
o siłę i pokonują przeciwności. Ich serca nie pragną rzeczy tego 
świata, lecz tego, co nieskończone. Duchowe odrodzenie nie jest 
poświęcane na rzecz fizycznej gratyfikacji.

Żywi członkowie na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiają 
Jezusa Chrystusa, wiedząc, co jest źródłem ich życia i powodzenia. 
Człowiek ma tendencję, by stawiać siebie w centrum wszechświata i 
oczekiwać od innych, że dostosują się do jego zachcianek, potrzeb i 
pragnień. Natura jednak nie nagina się do takich błędnych założeń. 
Główną rolę w życiu odgrywa Bóg. Zamiast prosić Go, by spełniał 
naszą wolę, powinniśmy starać dostosować się do Jego woli i przez 
to kontynuować nasz rozwój jako żywi członkowie […].

Żywi członkowie, kiedy się nawrócą, wypełniają przykazanie, by 
wzmacniać swych braci i siostry (zob. Ew. Łukasza 22:32). Gorliwie 
pragną dzielić się swoją radością z innymi i pragnienie to nigdy w 
nich nie gaśnie […].

Żywi członkowie rozumieją konieczność wprowadzania swej 
wiary w czyn. Ci święci gorliwie angażują się w wiele dobrych i 
szlachetnych działań, co czynią z własnej i nieprzymuszonej woli 
(zob. NiP 58:27) […].

Żywi członkowie kochają się nawzajem. Niosą pomoc sierotom 
i wdowom w ich niedoli. Zachowują siebie niesplamionymi przez 
świat (zob. List Jakuba 1:27) […].

Mocno wierzymy w to, że to jest prawdziwy i żywy Kościół praw-
dziwego i żywego Boga. Pytanie, na które jeszcze musimy sobie 
odpowiedzieć, brzmi: Czy jestem zaangażowanym i oddanym, praw-
dziwym i żywym członkiem?

Trwajmy niezachwianie i bądźmy prawdziwymi i żywymi człon-
kami Kościoła oraz przyjmijmy obiecaną nagrodę, że będziemy po-
śród tych, o których w Naukach i Przymierzach powiedziano: „to ci, 
co przybyli na Górę Syjon, i do miasta żywego Boga, niebiańskiego 
miejsca, najświętszego ze wszystkich” (NiP 76:66)11.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przejrzyj ponownie nauki Prezydenta Huntera na temat różnicy 

między „udzielaniem się” a „całkowitym oddaniem” (część 1.). 
Jaka różnica zachodzi w naszym życiu, kiedy jesteśmy całkowicie 
oddani Bogu? Jakie nauki mogą dla nas płynąć z historii Szadra-
cha, Meszacha i Abed- Nega?

• Przeczytaj ponownie historię Jozuego przytoczoną przez Prezy-
denta Huntera w części 2. Czego możesz nauczyć się z niej na 
temat bycia całkowicie oddanym Bogu? W jaki sposób możemy 
rozwinąć w sobie determinację, by być posłusznymi Bogu nieza-
leżnie od tego, jak postępują inni? Jak możemy pomóc dzieciom 
i młodzieży w rozwijaniu takiego postanowienia?

• Jakie przemyślenia nasuwają ci historie z pism świętych przyto-
czone w części 3.? Jakie inne przykłady posłuszeństwa z pism 
świętych wywarły na tobie wrażenie? Jak sądzisz, dlaczego „Pan 
[…] kocha niezachwianą determinację, by być posłusznym Jego 
radom”?

• Rozważ nauki Prezydenta Huntera zawarte w części 4. Dlaczego 
sama wiara „nie wystarczy”? W jaki sposób wykonywanie woli 
Ojca w Niebie pomoże nam przygotować się na trudne czasy? 
Jak możemy stosować nauki Prezydenta Huntera dotyczące życia 
naszą religią?

• Przejrzyj wszystkie cechy „żywych członków” podane przez Pre-
zydenta Huntera w części 5. Jak możemy rozwijać w sobie cechy 
„żywych członków”? Rozważ, jak ty możesz stać się „prawdziwym 
i żywym członkiem” Kościoła w pełnym znaczeniu tego słowa.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I Ks. Samuela 15:22–23; Psalm 1:1–3; List Jakuba 2:14–26; 2 Nefi 

32:9; Omni 1:26; Mosjasz 2:41; Alma 37:35–37; 3 Nefi 18:15, 18–20; 
NiP 58:26–29; 97:8; Abraham 3:24–26

Wskazówka do nauczania
Przeczytajcie wspólnie kilka cytatów z rozdziału. Po przeczytaniu 

każdego z cytatów proś uczniów, aby podawali przykłady z pism świę-
tych lub z własnego życia, które odnoszą się do zawartych w nim nauk.
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Przypisy
 1. W: Conference Report, październik 

1959, str. 121.
 2. W: Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), str. 153.
 3. „The Opening and Closing of Doors”, 

Ensign, listopad 1987, str. 54.
 4. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 

151.
 5. „Standing As Witnesses of God”, En-

sign, maj 1990, str. 60–62.
 6. „Commitment to God”, Ensign, listopad 

1982, str. 57–58.

 7. „Obedience” (przesłanie wygłoszone 
podczas Konferencji Obszaru Hawa-
jów, 18 czerwca 1978), str. 5, Church 
History Library, Salt Lake City.

 8. „Commitment to God”, str. 58.
 9. W: Conference Report, październik 

1967, str. 11, 12–13.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), 
str.111–112.

 11. „Am I a ‘Living’ Member?”, Ensign, maj 
1987, str. 16–18.
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Jezus chrystus „nauczał miłości i wielokrotnie bezinteresownie 
służył bliźnim. Wszyscy czerpali z Jego miłości”.
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Kroczenie ścieżką 
miłosierdzia Zbawiciela

„Kamień probierczy miłosierdzia określa, 
jakimi jesteśmy uczniami. Jest miarą naszej 

miłości do Boga i innych ludzi”.

Z życia Howarda W. Huntera
Prezydent Howard W. Hunter nauczał, że Zbawiciel „dał nam Swą 
miłość, Swą służbę i życie […]. Powinniśmy starać się dawać tak, 
jak On dawał” 1. Prezydent w szczególności zachęcał członków Ko-
ścioła, aby naśladowali przykład Zbawiciela poprzez okazywanie 
miłosierdzia w swoim codziennym życiu.

Miłosierne uczynki były tym, co definiowało działania Howarda W. 
Huntera w jego karierze prawniczej. Zaprzyjaźniony z nim adwokat 
wyjaśnił:

„Poświęcał wiele czasu na udzielanie [bezpłatnych] porad praw-
nych […], bo po prostu nie miał serca, by wystawiać ludziom rachunki 
[…]. Był uważany za przyjaciela, mentora, doradcę i profesjonalistę, 
któremu bardziej zależało na tym, by ludzie otrzymali potrzebną im 
pomoc, niż na tym, by otrzymać za to wynagrodzenie” 2.

Miłosierdzie było też najważniejszą cechą charakteryzującą służbę 
Prezydenta Huntera w Kościele. Pewna kobieta, która powiedziała, 
że był jej najważniejszym nauczycielem, wyjaśniła, dlaczego wywarł 
na niej tak wielkie wrażenie:

„Z tego co zaobserwowałam, ten człowiek okazywał swą miłość do 
bliźnich, stawiając ich na szczycie listy swoich priorytetów, słuchając 
ich, by móc ich zrozumieć oraz dzieląc się z nimi własnymi doświad-
czeniami, co sprawiało mu wielką radość. Nauczył mnie cenić wartość 
tych zalet i odczuwać radość ze stosowania ich w praktyce” 3.
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Inna kobieta z palika Prezydenta Huntera w Kalifornii wychwalała 
go następująco:

„Wiele lat temu, kiedy nasza rodzina mieszkała w paliku Pa-
sadena, przewodził mu Prezydent Howard W. Hunter. Po śmierci 
mojego taty mama musiała samotnie wychowywać mnie i moją 
starszą siostrę. Nie byłyśmy żadną wyróżniającą się rodziną w tym 
obejmującym spory obszar paliku, lecz mimo to Prezydent Hunter 
znał nas osobiście.

Moje najważniejsze związane z nim wspomnienie przyczyniło się 
do budowy mojego poczucia własnej wartości. Po każdej konferencji 
palika czekałyśmy w kolejce, by uścisnąć mu rękę. On zawsze ści-
skał rękę mamy i pytał: ‘Jak się masz Siostro Sessions? Jak się mają 
Betty i Carolyn?’. Bardzo przeżywałam to, że pamiętał nasze imiona. 
Wiedziałam, że nas zna i troszczy się o nasze dobro. To wspomnienie 
nadal sprawia, że czuję ciepło w sercu” 4.

Prezydent Hunter powiedział kiedyś: „Mam poczucie, że do nas 
należy misja, by służyć i nieść zbawienie, by wzmacniać i wieść 
ku wyniesieniu” 5. Opinie jego Braci z Kworum Dwunastu poka-
zują, jak dobrze wypełniał tę misję. „Potrafi sprawić, że ludzie się 
nie denerwują” — powiedział jeden z nich. — „Nie dominuje nad 
nimi. Jest dobrym słuchaczem”. Inny powiedział: „Kiedy się z nim 
podróżuje, zawsze upewnia się, czy wszyscy zostali obsłużeni, czy 
mają wszystko, czego im potrzeba i czy nikt nie został pominięty”. 
Jeszcze inny zauważył: „Bardzo troszczy się o innych i jest wrażliwy 
na ich potrzeby. Kieruje się miłosierdziem, a jego serce jest gotowe 
wybaczać. Jest badaczem ewangelii, ludzkości i ludzkiej natury” 6.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Dwa wielkie przykazania są miarą, wedle której 
Pan ocenia, czy jesteśmy dobrymi uczniami.

W starożytności sprawdzenia czystości złota dokonywano przy 
pomocy gładkiego, czarnego krzemienia. Kamień ten nazywał się 
kamieniem probierczym. Na powierzchni potartego przez złoto 
kamienia pozostawał ślad, czyli narys. Złotnik porównywał jego 
barwę z kolorami na specjalnym wykresie. Im bardziej czerwony był 
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narys, tym większa była w nim zawartość miedzi lub innych stopów, 
a im bardziej był żółty, tym większa była w nim zawartość złota. Ta 
metoda pozwalała dość dokładnie określić stopień czystości złota.

Testowanie kamieniem probierczym było szybkie i w większości 
wypadków wystarczające. Jednak złotnik, który nadal miał wątpli-
wości, co do czystości złota, wykonywał bardziej dokładną próbę, 
do której wykorzystywał ogień.

Mówię wam, że Pan przygotował dla was i dla mnie kamień 
probierczy — zewnętrzny miernik naszego wewnętrznego oddania 
naukom, który określa stopień naszej wierności i przetrwa ogień, 
który dopiero nadejdzie.

Pewnego razu, gdy Jezus nauczał ludzi, podszedł do Niego uczony 
w Piśmie i zadał Mu następujące pytanie: „Nauczycielu, co mam 
czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?”.

Jezus, największy z nauczycieli, odpowiedział temu biegłemu 
w znajomości zapisów człowiekowi, zadając mu inne pytanie: „Co 
napisano w zakonie? Jak czytasz?”.

Ten zaś w odpowiedzi śmiało przytoczył dwa największe przyka-
zania: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a 
bliźniego swego, jak siebie samego”.

Z aprobatą Chrystus rzekł: „Czyń to, a będziesz żył” (Ew. Łukasza 
10:25–28).

Życie wieczne, życie Boga, życie, o które zabiegamy, opiera się 
na dwóch przykazaniach. Pisma święte mówią: „Na tych dwóch 
przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Ew. Mateusza 22:40). 
Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Te dwie rzeczy są ze sobą nieroze-
rwalnie powiązane. W istocie, można by uznać, że w głębi znaczą 
dokładnie to samo. A są to przykazania, zgodnie z którymi może 
żyć każdy z nas.

Odpowiedź, której Jezus udzielił uczonemu w Piśmie, można 
uznać za Pański kamień probierczy. Innym razem powiedział: „Co-
kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 
mnie uczyniliście” (Ew. Mateusza 25:40). Oceni On stopień naszego 
oddania miarą tego, jak kochamy naszych bliźnich i jak im służymy. 
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Jaki narys pozostawiamy na kamieniu probierczym Pana? Czy jeste-
śmy prawdziwie dobrymi bliźnimi? Czy próba wykaże, że jesteśmy 
24- karatowym złotem, czy może wykryje ślady tombaku? 7

2
Zbawiciel nauczał nas, abyśmy kochali wszystkich, 

również tych, których kochać trudno.

Jakby usprawiedliwiając się z tego, że zadał Mistrzowi tak proste 
pytanie, uczony w Piśmie starał się uzasadnić swe wątpliwości, py-
tając dalej: „A kto jest bliźnim moim?” (Ew. Łukasza 10:29).

Wszyscy powinniśmy być po wsze czasy wdzięczni za to pytanie, 
ponieważ w odpowiedzi Zbawiciel podał jedną z najbogatszych w 
nauki i najbardziej cenionych przypowieści — tą, którą każdy z nas 
wielokrotnie czytał i słyszał:

„Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go 
na pół umarłego.

Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, prze-
szedł mimo.

Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 
przeszedł mimo.

Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i 
ujrzawszy, ulitował się nad nim.

I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po 
czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował 
się nim.

A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opie-
kuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam 
ci” (Ew. Łukasza 10:30–35).

Jezus zapytał uczonego w Piśmie: „Który z tych trzech, zdaniem 
twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?” (Ew. Łu-
kasza 10:36). I tu Mistrz pokazuje, co jest kamieniem probierczym 
chrześcijaństwa. Prosi, abyśmy zostawili na nim swój narys i wedle 
niego byli ocenieni.
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Zarówno kapłan, jak i Lewita z przypowieści Chrystusa powinni 
byli pamiętać wymogi prawa: „Jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata 
albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z 
nim podniesiesz” (V Ks. Mojżeszowa 22:4). Skoro mamy to uczynić 
z wołem, o ileż bardziej powinniśmy być gotowi pomóc w potrzebie 
bratu. Jednak, jak napisał Starszy James E. Talmage: „Łatwo jest zna-
leźć wymówki [by tego nie robić]; plenią się one gotowe do użycia 
niczym chwasty przy drodze” (Jesus the Christ, wyd. 3. The Church 
of Jesus Christ of Latter- day Saints, Salt Lake City 1916, str. 431).

Samarytanin dał nam przykład czystej chrześcijańskiej miłości. Od-
czuwał miłosierdzie, poszedł do mężczyzny, którego napadli zbójcy 
i opatrzył jego rany. Zabrał go do gospody, otoczył opieką, opłacił 
jego wydatki i ofiarował się zapłacić jeszcze więcej, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Oto historia, jak jeden bliźni powinien miłować drugiego.

Stara maksyma głosi: „Ten kto widzi jedynie czubek własnego 
nosa, widzi niewiele”. Miłość potrafi w niezwykły sposób posze-
rzać naszą perspektywę. Kluczem jest tu kochanie naszych bliźnich, 
również tych, których kochać jest trudno. Musimy pamiętać, że choć 
to my wybieramy sobie przyjaciół, Bóg wybrał dla nas bliźnich — 
wszystkich. Miłość nie powinna znać granic. Nie powinniśmy tworzyć 
wąskich kryteriów, określających, kto na nią zasługuje. Chrystus po-
wiedział: „Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż 
macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Ew. Mateusza 5:46)8.

3
Powinniśmy miłować bliźnich w potrzebie i im służyć.

Józef Smith napisał list do świętych, który został opublikowany 
w Messenger and Advocate [Posłaniec i Orędownik]. Traktował on 
o tym, że musimy kochać się nawzajem, abyśmy zostali usprawied-
liwieni przed Bogiem. Napisał on:

„Drodzy bracia, oto obowiązek, który każdy święty winien do-
browolnie wypełniać wobec swych braci — zawsze ich kochać oraz 
wspierać. Abyśmy byli usprawiedliwieni przed Bogiem, musimy się 
nawzajem miłować: musimy pokonać zło, musimy odwiedzać sieroty 
i wdowy w ich niedoli i musimy zachowywać siebie niesplamionymi 
przez świat; gdyż takie cnoty wypływają ze wspaniałego źródła czy-
stej wiary. Umacniając naszą wiarę poprzez dodawanie wszystkich 
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przymiotów, jakie cechują dzieci błogosławionego Jezusa, możemy 
modlić się w porze modlitwy, możemy kochać naszych bliźnich, jak 
siebie samych, możemy być wierni w próbach, wiedząc, że na takich 
czeka większa nagroda w królestwie niebieskim. Jakaż to pociecha! 
Jakaż to radość! Niechaj me życie będzie żywotem prawych, niech 
taka będzie ma nagroda!” (History of the Church, 2:229).

Te dwie cnoty, miłość i służba, to wymóg, który musimy spełnić, 
jeśli mamy być dobrymi bliźnimi i odnaleźć spokój w swoim życiu. Z 
pewnością były one w sercu Starszego Willarda Richardsa. Podczas 
pobytu w więzieniu w Carthage, po południu, w dniu, gdy męczeń-
ską śmiercią zginęli Józef i Hyrum, strażnik zasugerował więźniom, 
że będą bezpieczniejsi w celach. Józef odwrócił się do Starszego Ri-
chardsa i zapytał: „Czy jeśli wejdziemy do celi, wejdziesz tam z nami?”.

Starszy Richards z miłością odpowiedział: „Bracie Józefie, nie 
prosiłeś mnie, abym przebył z tobą rzekę, a to uczyniłem; nie prosi-
łeś, abym przyjechał do Carthage, a to zrobiłem; nie prosiłeś, abym 
poszedł z tobą do więzienia, a tu jestem; czy sądzisz, że mógłbym 
cię teraz opuścić? Powiem ci jednak, co zrobię. Jeśli zostaniesz ska-
zany na powieszenie za ‘zdradę’, poddam się karze zamiast ciebie, 
a ty pójdziesz wolno”.

pan „oceni […] stopień naszego oddania miarą tego, jak 
kochamy naszych bliźnich i jak im służymy”.
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Z ogromnym wzruszeniem Józef odpowiedział: „Nie możesz tego 
uczynić”.

Na co Starszy Richards odparł z całą mocą: „Tak zrobię” (zob. B.H. 
Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:283).

Próba Starszego Richardsa była pewnie trudniejsza niż ta, której 
my zostaniemy poddani, była to próba ognia, a nie kamienia pro-
bierczego. Gdybyśmy jednak zostali o to poproszeni, czy potrafili-
byśmy złożyć swe życie za nasze rodziny, przyjaciół bądź bliźnich?

Kamień probierczy miłosierdzia określa, jakimi jesteśmy uczniami. 
Jest miarą naszej miłości do Boga i innych ludzi. Czy pozostawimy 
narys z czystego złota, czy też, jak kapłan i Lewita, przejdziemy na 
drugą stronę? 9

4
Musimy pewniej kroczyć ścieżką 

miłosierdzia, jaką pokazał nam Jezus.

W ważnym przesłaniu do świętych w dniach ostatnich w Nauvoo, 
zaledwie rok przed swą tragiczną i przedwczesną śmiercią, Prorok 
Józef Smith powiedział:

„Jeśli mamy odczuwać i pielęgnować w sobie miłość bliźniego, 
musimy kochać ludzi, musimy kochać zarówno naszych wrogów, jak 
i przyjaciół […]. Chrześcijanie powinni przestać się ze sobą spierać 
i konkurować, powinni raczej zabiegać o to, by panowały pośród 
nich zasady jedności i przyjaźni” (History of the Church, 5:498–499).

Ta rada jest równie wspaniała dzisiaj, jak była [wówczas]. Świat, 
w którym żyjemy, czy to blisko domu, czy gdzieś daleko, potrzebuje 
ewangelii Jezusa Chrystusa. To jedyny sposób, by świat kiedykol-
wiek zaznał pokoju. Musimy być dla siebie nawzajem bardziej mili, 
bardziej łagodni i wybaczający. Musimy być mniej skorzy do gniewu 
i bardziej skłonni do pomocy. Musimy wyciągać rękę w geście 
przyjaźni i opanować chęć, by szukać zemsty. W skrócie, musimy 
kochać się nawzajem czystą miłością Chrystusową, ze szczerym 
miłosierdziem i współczuciem, a jeśli to konieczne, musimy dzielić 
nasze cierpienia, albowiem tak właśnie kocha nas Bóg.
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Podczas naszych nabożeństw często śpiewamy piękny hymn ze 
słowami napisanymi przez Susan McCloud. Pozwólcie, że przypo-
mnę wam kilka linijek tej pieśni.

Zbawco pragnę kochać Ciebie,
Drogą, którąś wskazał iść.
Stanąć, pomóc moim braciom
Znaleźć siłę w służbie Twej […].

Kim jestem, by sądzić innych,
Kiedy sam potykam się?
Żal, którego nikt nie widzi,
Gdzieś głęboko, w sercu mym […].

Chciałbym być mych braci stróżem,
Ukojenie z sobą nieść,
Zabłąkanym i stroskanym
Chciałbym oddać serce swe.
Chciałbym być mych braci stróżem,
Panie, chcę za Tobą iść

(zob. Hymny i pieśni dla dzieci, str. 117).

Musimy pewniej kroczyć ścieżką miłosierdzia, jaką pokazał nam 
Jezus. Musimy „stanąć, pomóc [naszym] braciom”, a z pewnością 
znajdziemy „siłę w służbie [tej]”. Gdybyśmy czynili więcej, by umieć 
„ukojenie z sobą nieść”, nie omijałyby nas żadne okazję, by to zrobić, 
by pomagać „zabłąkanym i stroskanym” i pokazywać wszystkim, 
że pragniemy „oddać [im] serce swe”. Tak, Panie, powinniśmy za 
Tobą iść 10.

5
Miłość bliźniego jest czystą miłością 

Chrystusową i nigdy nie ustaje.

„Nowe przykazanie daję wam” — powiedział [ Jezus] — „aby-
ście się wzajemnie miłowali […], Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Ew. Jana 
13:34–35). Ta miłość, którą powinniśmy żywić do naszych braci i 
sióstr z ludzkiej rodziny i którą Chrystus darzy każdego z nas, nazywa 
się miłosierdziem, czyli „prawdziwą miłością Chrystusa” (Moroni 
7:47). To właśnie tą miłością było motywowane, pełne cierpienia i 
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poświęcenia, Zadośćuczynienie Chrystusa. To najwyższy szczyt, na 
jaki może się wznieść dusza człowieka i najgłębszy wyraz uczucia, 
do jakiego zdolne jest ludzkie serce […].

Miłość Chrystusowa zawiera w sobie wszystkie inne boskie cnoty. 
Wyznacza ona zarówno początek, jak i koniec planu zbawienia. 
Kiedy wszystko inne zawodzi, miłosierdzie — miłość Chrystusowa — 
nie ustaje. Jest ona największym ze wszystkich boskich przymiotów.

Z wielkiej miłości Jezus rozmawiał z biednymi, strudzonymi, z 
wdowami, małymi dziećmi, z rolnikami i rybakami, i tymi, co wy-
pasali kozy i owce, z nieznajomymi i przybyszami z obcych stron, z 
bogatymi, z posiadającymi polityczne wpływy, jak też z nieprzyjaźnie 
nastawionymi faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Służył nędzarzom, 
głodnym, zapomnianym i chorym. Błogosławił chromych, ślepych, 
głuchych i ludzi z innymi fizycznymi upośledzeniami. Wypędzał 
demony i złe duchy, które były przyczyną umysłowych i emocjonal-
nych schorzeń. Oczyszczał tych, których przytłaczał grzech. Nauczał 
miłości i wielokrotnie bezinteresownie służył bliźnim. Wszyscy czer-
piemy z Jego miłości. Wszyscy mieli „ten sam przywilej i nikomu 
nie [było] to zabronione” (2 Nefi 26:28). To wszystko przykłady Jego 
niezmierzonego miłosierdzia.

Świat, w którym żyjemy, odniósłby ogromną korzyść, gdyby wszy-
scy mężczyźni i kobiety kierowali się czystą miłością Chrystusową, 
która jest dobra, łagodna i spolegliwa. Nie ma w niej krzty zawiści 
ani dumy. Jest bezinteresowna, gdyż nie domaga się niczego w 
zamian. Nie toleruje ona zła ani złej woli, nie raduje się z niespra-
wiedliwości, nie ma w niej miejsca na bigoterię, nienawiść ani prze-
moc. Nie pochwala ona wyśmiewania, wulgarności, znęcania ani 
wykluczenia. Zachęca odmiennych od siebie ludzi, by żyli razem 
w duchu chrześcijańskiej miłości, niezależnie od swoich przekonań 
religijnych, rasy, pochodzenia, statusu majątkowego, wykształcenia 
czy kulturowych korzeni.

Zbawiciel nakazał nam, abyśmy kochali się nawzajem tak, jak On 
nas umiłował, abyśmy odziali się „w więzy miłości Chrystusowej” 
(NiP 88:125), tak, jak On sam to uczynił. Jesteśmy wzywani, abyśmy 
oczyścili swe uczucia, odmienili swe serca, abyśmy sprawili, że nasze 
uczynki i wygląd staną się odzwierciedleniem tego, co wiemy i czu-
jemy w głębi duszy. Mamy być prawdziwymi uczniami Chrystusa 11.
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6
Miłość bliźniego jest „drogą jeszcze doskonalszą”.

Brat Vern Crowley powiedział, że jako młody chłopak poznał 
nieco sens ważnej lekcji, jakiej Prorok Józef Smith nauczał pierwszych 
świętych w Nauvoo, kiedy powiedział im, że mają „kochać zarówno 
[swoich] wrogów, jak i przyjaciół”. To dobra lekcja dla nas wszystkich.

Kiedy jego ojciec ciężko zachorował, Vern Crowley przejął obo-
wiązek prowadzenia należącego do rodziny złomowiska, choć miał 
dopiero piętnaście lat. Zdarzało się, że niektórzy klienci oszukiwali 
niedoświadczonego chłopaka i nocą z terenu zakładu znikały różne 
elementy. Vern był zły i przysiągł sobie, że kogoś przyłapie i przy-
kładnie ukarze. Do niego będzie należała zemsta.

Pewnego wieczora, niedługo po tym, jak ojcu nieco się polep-
szyło, Vern robił obchód na zakończenie pracy. Było już niemal 
ciemno. W odległym zakątku placu zauważył kogoś niosącego spore 
urządzenie w kierunku tylnego ogrodzenia. Dobiegł tam w rekor-
dowym czasie i schwytał młodego złodziejaszka. W pierwszym 
odruchu chciał rozładować swoją frustrację przy pomocy pięści, 
a potem zaciągnąć chłopca do biura i wezwać policję. Jego serce 
przepełniał gniew i chęć zemsty. Złapał złodzieja i zamierzał dostać 
to, co mu się sprawiedliwie należało.

Nagle znikąd pojawił się ojciec Verna, położył swą słabą i drżącą 
dłoń na ramieniu syna i powiedział: „Vern, widzę, że jesteś nieco 
wzburzony. Pozwól, że się tym zajmę”. Następnie podszedł do mło-
dego, niedoszłego przestępcy, objął go ramieniem, spojrzał mu pro-
sto w oczy i zapytał: „Synu, powiedz mi, dlaczego to robisz. Czemu 
chciałeś ukraść tę skrzynię biegów?”. Potem pan Crowley zaczął iść w 
kierunku biura, nadal obejmując chłopaka ramieniem i wypytując go 
o jego problemy z samochodem. Zanim dotarli do biura, stwierdził: 
„No cóż, sądzę, że poszło ci sprzęgło i stąd te problemy”.

W międzyczasie Vern aż się gotował. „Kogo obchodzi jego sprzę-
gło?” — myślał sobie. „Zadzwońmy po policję i skończmy z tym 
wszystkim”. Ale ojciec mówił dalej. „Vern, przynieś mu sprzęgło. A 
i jeszcze łożysko. I płytę dociskową. To powinno załatwić sprawę”. 
Ojciec podał wszystkie części młodzieńcowi, który próbował ich 
okraść i powiedział: „Weź to. I skrzynię biegów też. Nie musisz 
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kraść, młody człowieku. Po prostu poproś. Z każdego problemu 
można znaleźć wyjście. Ludzie chcą pomagać”.

Brat Vern Crowley powiedział, że tego dnia już na zawsze na-
uczył się, czym jest miłość. Ów młody chłopak często wracał na 
złomowisko. Miesiąc po miesiącu odpracował i spłacił wszystkie 
części, jakie dał mu Vic Crowley, skrzynię biegów też. Podczas tych 
wizyt zapytał Verna, dlaczego jego ojciec taki jest i dlaczego się tak 
zachował. Vern opowiedział mu trochę o tym, w co wierzą święci 
w dniach ostatnich i o tym, jak bardzo jego ojciec kocha Pana i 
bliźnich. Z czasem niedoszły złodziej został ochrzczony. Vern po-
wiedział później: „Trudno jest teraz opisać uczucia, jakie mi wtedy 
towarzyszyły i co wtedy przeszedłem. Ja też byłem młody. Złapałem 
swojego oszusta. Chciałem wymierzyć mu jak najsurowszą karę. 
Lecz ojciec pokazał mi inną drogę”.

Inną drogę? Lepszą drogę? Moralnie wyższą drogę? Doskonalszą 
drogę? Jak wielką korzyść mógłby odnieść świat z tej wspaniałej 
lekcji. Jak stwierdził Moroni:

„Kto więc wierzy w Boga, może mieć pełną nadzieję lepszego 
świata […].

Przez poświęcenie swego Syna Bóg przygotował doskonalszą 
drogę” (Eter 12:4, 11)12.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Co Prezydent Hunter miał na myśli, kiedy nazwał dwa wielkie 

przykazania „kamieniem probierczym Pana”? (Zob. część 1.). 
Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na pytania, które Prezydent 
Hunter stawia pod koniec części 1.?

• Przeczytaj ponownie, jak Prezydent Hunter omówił przypowieść 
o dobrym Samarytaninie (zob. część 2.). Czego uczymy się z tych 
nauk na temat miłości bliźniego? Jak możemy pogłębić miłość, 
jaką mamy dla tych, których „kochać jest trudno”?

• W części 3. Prezydent Hunter naucza, że powinniśmy kochać tych, 
którzy są w potrzebie i im służyć. Jak pobłogosławiły cię czyjaś 
miłość i służba, kiedy byłeś w potrzebie?
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• Rozważ nauki Prezydent Huntera na temat naśladowania przy-
kładu miłosierdzia Zbawiciela (zob. część 4.). Jak możemy wy-
kształcić w sobie większą miłość do bliźnich? W jaki sposób 
możemy bardziej aktywnie okazywać swoją miłość?

• W części 5. Prezydent Hunter omawia sposób, w jaki Chrystus 
okazywał Swą miłość. Kiedy odczuwałeś miłość Zbawiciela w 
swoim życiu? Jakie błogosławieństwa spłynęły na ciebie, kiedy 
„[kierowałeś] się czystą miłością Chrystusową?

• Czego możemy się nauczyć z przytoczonej przez Prezydenta Hun-
tera historii Verna Crowleya? (Zob. część 6.). Jak możemy zastąpić 
gniew i chęć zemsty miłością bliźniego? Jakie doświadczenia po-
mogły ci zrozumieć, że miłość bliźniego to „doskonalsza droga”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 25:31–46; I List do Koryntian 13; List do Efezjan 

4:29–32; I List Jana 4:20; Mosjasz 4:13–27; Alma 34:28–29; Eter 
12:33–34; Moroni 7:45–48; NiP 121:45–46

Wskazówka do studiowania
„Działanie zgodne z tym, czego się nauczyłeś, przyniesie ci do-

datkowe i trwałe zrozumienie (zob. Ew. Jana 7:17)” (Abyście głosili 
moją ewangelię [2004], str. 19). Rozważ zadanie sobie pytania, w jaki 
sposób możesz zastosować te nauki w domu, w pracy i w czasie 
wypełniania obowiązków w Kościele.

Przypisy
 1. „The Gifts of Christmas”, Ensign, gru-

dzień 2002, str. 18.
 2. John S. Welch, w: Eleanor Knowles, 

Howard W. Hunter (1994), str. 119.
 3. Betty C. McEwan, „My Most Influential 

Teacher”, Church News, 21 czerwca 
1980, str. 2.

 4. Carolyn Sessions Allen, w: „Loved by 
All Who Knew Him: Stories from Mem-
bers”, Ensign, kwiecień 1995, str. 20.

 5. W: Thomas S. Monson, „President 
Howard W. Hunter: A Man for All Se-
asons”, str. 33.

 6. W: Knowles, Howard W. Hunter, str. 
185.

 7. „The Lord’s Touchstone”, Ensign, listo-
pad 1986, str. 34.

 8. „The Lord’s Touchstone”, str. 34–35.
 9. „The Lord’s Touchstone”, str. 35.
 10. „A More Excellent Way”, Ensign, maj 

1992, str. 61.
 11. „A More Excellent Way”, str. 61–62.
 12. „A More Excellent Way”, str. 62.
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Wiara i świadectwo

„Najważniejsze dokonanie tego życia to 
znalezienie Boga i poznanie, że On żyje”.

Z życia Howarda W. Huntera
Howard W. Hunter zaczął rozwijać swoje świadectwo już we 
wczesnym dzieciństwie, które spędził w Boise w stanie Idaho. Choć 
jego ojciec nie był wówczas członkiem Kościoła, matka wychowy-
wała go w duchu ewangelii. „To u niej na kolanach uczyliśmy się 
modlić” wspominał. „Świadectwo zdobyłem jako chłopiec, siedząc 
na kolanach u mamy” 1.

Świadectwo Howarda wzrosło z biegiem lat. Kiedy miał dwadzie-
ścia kilka lat i mieszkał w Los Angeles w Kalifornii, zaczął rozumieć, 
jak ważne jest głębokie studiowanie ewangelii. Napisał on: „Chociaż 
przez większość życia uczęszczałem na lekcje w Kościele, pierw-
szego prawdziwego ewangelicznego przebudzenia doświadczyłem 
na zajęciach Szkoły Niedzielnej w okręgu Adams prowadzonych 
przez Brata Petera A. Claytona. Był on prawdziwą skarbnicą wiedzy 
i potrafił inspirować młodych ludzi. Studiowałem materiały z lekcji, 
czytałem wszystko, co nam zadawał i brałem udział w dyskusjach na 
omawiane tematy […]. W mej pamięci ten okres mojego życia to czas, 
kiedy zaczęły się przede mną odsłaniać prawdy ewangelii. Zawsze 
miałem świadectwo o ewangelii, ale teraz nagle zacząłem pojmować” 2.

Wiele lat później Prezydent Hunter wyjaśnił: „Przychodzi taki czas, 
kiedy pojmujemy zasady naszego stworzenia i to, kim jesteśmy. Jest 
to nagłe oświecenie, które czujemy każdą cząstką siebie. To czas, 
kiedy świadectwo przenika do głębi naszej duszy i wiemy, bez cienia 
wątpliwości, że Bóg jest naszym Ojcem, że On żyje, że naprawdę 
istnieje i że my zaiste jesteśmy Jego dziećmi” 3.

O wierze i świadectwie Prezydenta Huntera Prezydent Gordon 
B. Hinckley powiedział:
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„największą wyprawą jest wyprawa w poszukiwaniu Boga — aby 
poznać, że on naprawdę istnieje, by poznać Jego osobiste cechy 
oraz zdobyć wiedzę o ewangelii Jego syna Jezusa chrystusa”.



r o z d z i a ł  2 1

271

„Prezydent Hunter […] posiadał wiarę o wielkiej mocy. Miał nie-
podważalną wiedzę o sprawach boskich i wiecznych […]. Miał 
pewne i niezachwiane świadectwo o tym, że Bóg, nasz Wieczny 
Ojciec, naprawdę żyje. Z głębokim przekonaniem głosił swoje świa-
dectwo o boskości Pana Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Poprzez wiarę możemy znaleźć Boga i poznać, że On żyje.

Najważniejsze dokonanie tego życia to znalezienie Boga i pozna-
nie, że On żyje. Tak jak w przypadku wszystkich innych doniosłych 
osiągnięć, wiedzę tę zdobędą jedynie ci, którzy uwierzą i wytrwają 
w wierze w to, co na początku nie zdaje się być oczywiste 5.

Kiedy myśli człowieka zwracają się ku Bogu i sprawom boskim, 
przechodzi on duchową transformację. Wynosi go ona ponad prze-
ciętność i nadaje mu szlachetny charakter na wzór Boga. Pokładając 
wiarę w Bogu, korzystamy z jednego ze wspaniałych praw rządzących 
życiem. Najpotężniejszą siłą ludzkiej natury jest duchowa moc wiary 6.

Największą wyprawą jest wyprawa w poszukiwaniu Boga — aby 
poznać, że On naprawdę jest, by poznać Jego osobiste cechy oraz 
zdobyć wiedzę o ewangelii Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Niełatwo 
jest zdobyć doskonałe poznanie Boga. Poszukiwania wymagają 
nieustannej pracy, a są osoby, które wcale nie zabiegają o zdobycie 
tej wiedzy […].

Czy staramy się posiąść wiedzę o prawdach nauki, czy pragniemy 
poznać Boga, musimy mieć wiarę. To jest nasz punkt wyjścia. Istnieje 
wiele definicji wiary, ale tę najbardziej klasyczną sformułował autor 
Listu do Hebrajczyków, gdy napisał te znamienne słowa: „A wiara 
jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o 
tym, czego nie widzimy” (List do Hebrajczyków 11:1). Innymi słowy, 
wiara daje nam pewność tego, na co mamy nadzieję i przekonanie 
o tym, czego nie widać […]. Ci, którzy szczerze poszukują Boga, 
nie widzą Go, lecz dzięki wierze wiedzą, że On istnieje. To więcej 
niż nadzieja. Wiara przemienia ją w pewność — przeświadczenie 
o tym, czego nie widać.
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Autor listu do Hebrajczyków [Apostoł Paweł] pisał dalej: „Przez 
wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, 
tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk” (List do 
Hebrajczyków 11:3). Wiara jest tu określona jako przekonanie czy 
też przeświadczenie, że świat został stworzony słowem Boga. Nie 
ma świadków, którzy mogliby poświadczyć ten fakt, lecz wiara jest 
źródłem wiedzy, że cuda, jakie widzimy na ziemi i w naturze, zostały 
stworzone przez Boga […].

Mam całkowitą pewność, że Bóg istnieje — że On żyje. Jest On 
naszym Ojcem Niebieskim, a my jesteśmy Jego duchowymi dziećmi. 
Stworzył On niebo i ziemię oraz wszystko, co się na niej znajduje i 
jest autorem wiecznych praw, które rządzą wszechświatem. Człowiek 
w miarę postępu swych badań, krok po kroku odkrywa te prawa, 
lecz one zawsze istniały i nigdy się nie zmienią 7.

2
Aby zdobyć wiedzę o istnieniu Boga, musimy z wiarą o 

nią zabiegać, czynić Jego wolę i modlić się o zrozumienie.

Aby istnienie Boga stało się dla nas rzeczywistym faktem, mu-
simy podążać wyznaczoną przez Niego drogą. Ścieżka ta prowadzi 
ku górze, wymaga wiary i wysiłku i nie jest łatwym szlakiem. Z 
tego powodu wielu ludzi nie poświęca się temu znojnemu zadaniu 
udowodnienia samym sobie, że Bóg istnieje. Jest wręcz przeciwnie. 
Wiele osób wybiera łatwą ścieżkę i zaprzecza Jego istnieniu lub 
kroczy pozbawionym pewności szlakiem wątpiących […].

Niekiedy wiara oznacza przekonanie o prawdziwości czegoś, na 
co nie ma wystarczających dowodów, by móc to poznać. Musimy 
kontynuować nasze badania i postępować zgodnie z napomnieniem: 
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 
otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, 
znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Ew. Mateusza 7:7–8) […].

Ogólna zasada mówi, że nie otrzymamy niczego wartościowego, 
jeśli nie będziemy gotowi za to zapłacić. Uczeń nie stanie się uczo-
nym, jeśli nie jest gotów z poświęceniem pracować nad tym, aby 
mu się powiodło. A jeśli nie jest gotów tego uczynić, czyż może 
powiedzieć, że wykształcenie nie istnieje? […] Równie niedorzeczne 
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jest twierdzenie człowieka, że Bóg nie istnieje, tylko dlatego, że nie 
miał on chęci Go szukać […].

Aby zdobyć niezachwianą wiedzę o tym, że Bóg prawdziwie ist-
nieje, człowiek musi żyć w zgodzie z przykazaniami i doktrynami 
ogłoszonymi przez Zbawiciela w czasie Jego ziemskiej posługi […]. 
Ci, którzy są gotowi poszukiwać, poświęcić się temu i czynić wolę 
Boga, otrzymają wiedzę o realności istnienia Boga.

Kiedy człowiek odnajduje Boga i rozumie Jego ścieżki, poznaje 
wówczas, że nic we wszechświecie nie jest dziełem przypadku, 
lecz że wszystko jest wynikiem przygotowanego wcześniej planu 
Bożego. Jakże głębokiego znaczenia nabiera wówczas życie! Pojmo-
wanie tego człowieka przekracza wtedy ziemskie nauki. Piękno tego 
świata staje się jeszcze piękniejsze, porządek wszechświata nabiera 
większego znaczenia, zaś całe stworzenie Boże staje się bardziej 
zrozumiałe, gdy jest on świadkiem przychodzenia i odchodzenia 
dni Boga oraz następowania po sobie kolejnych pór roku 8.

Podczas Swej ziemskiej posługi Chrystus wyjaśnił, w jaki sposób 
człowiek może poznać prawdę o Bogu. Powiedział: „Jeśli kto chce 
pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja 
sam mówię od siebie” (Ew. Jana 7:17). Mistrz wyjaśnił również wolę 
Ojca i wielkie przykazanie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” (Ew. 
Mateusza 22:37). Ci, którzy będą ze wszystkich sił dążyć, by czynić 
wolę Boga i przestrzegać Jego przykazań, otrzymają osobiste obja-
wienie o boskości dzieła Pana poprzez składanie świadectwa o Ojcu.

Tym, którzy pragną zrozumienia, słowa Jakuba wyjaśniają, jak 
można je zdobyć: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi 
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a bę-
dzie mu dana” (List Jakuba 1:5). Wydaje się, że Jakub nie mówił tu o 
znajomości faktów, o wiedzy w sensie naukowym, lecz o objawieniu, 
które spływa z niebios i przynosi odpowiedzi na pytania człowieka, 
który postąpił zgodnie z tym wezwaniem do modlitwy […].

Niniejszym mamy wzorzec, jak poszukiwać Boga, oraz narzędzia, 
które pomogą nam pokonać tę drogę — wiarę, miłość i modlitwę. 
Nauka dokonuje dla człowieka wspaniałych rzeczy, ale nie może 
uczynić tego, co człowiek musi zrobić sam, a najważniejszą z tych 
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rzeczy jest przekonanie się o istnieniu Boga. To niełatwe zadanie i 
ciężka praca, ale jak powiedział Mistrz: „Wielką będzie ich nagroda 
i wieczną będzie ich chwała” (NiP 76:6)9.

3
Musimy wierzyć, abyśmy mogli zobaczyć.

tomasz chciał widzieć, zanim uwierzył.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania Jezus ukazał się i stanął 
pośród Swych uczniów w zamkniętej izbie. Pokazał im Swe ręce 
ze śladami po wbitych w nie gwoździach oraz bok, który przeszyła 
włócznia. Tomasz, jeden z dwunastu, nie był obecny podczas tych 
wydarzeń, lecz pozostali powiedzieli mu, że widzieli Pana i że Pan 
do nich przemówił […]. Tomasz pozostał sceptyczny i powiedział 
do uczniów:

„Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie 
uwierzę” (Ew. Jana 20:25).

[…] W pewnym sensie Tomasz reprezentował ducha naszych 
czasów. Nie mógł zadowolić się czymś, czego nie widział, choć 
był przecież z Panem i znał Jego nauki na temat wiary i zwątpienia 
[…]. Wiara nie zastąpi wątpliwości, kiedy ktoś musi dotknąć lub 
zobaczyć, aby mógł uwierzyć.

Tomasz nie chciał polegać na wierze. Domagał się dowodów na 
poparcie faktów. Pragnął wiedzy, nie wiary. Wiedza jest związana z 
przeszłością, ponieważ to doświadczenia z przeszłości są źródłem 
naszej wiedzy, lecz wiara jest związana z przyszłością — z niezna-
nym, ze ścieżkami, którymi jeszcze nie kroczyliśmy.

Myślimy o Tomaszu jako o kimś, kto wędrował z Panem i z Nim 
rozmawiał oraz kto został przez Pana wybrany. W duchu żałujemy, 
że Tomasz nie zwrócił się ku przyszłości, mając pewność rzeczy, 
które nie były wówczas widoczne, zamiast mówić coś w rodzaju: 
„Zobaczyć znaczy uwierzyć” […].

Wiara daje nam pewność rzeczy, których nie widzimy.

Tydzień później uczniowie ponownie zebrali się w tym samym 
domu w Jerozolimie. Tym razem Tomasz był razem z nimi. Drzwi 
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były zamknięte, a Jezus przyszedł i stanął pośród nich i powiedział: 
„Pokój wam.

Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, 
i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz 
wierz” (Ew. Jana 20:26–27) […].

„Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ew. Jana 20:29).

To wydarzenie jest jedną z największych lekcji wszechczasów. 
Tomasz powiedział „Zobaczyć znaczy uwierzyć”, a Chrystus odpo-
wiedział: „Uwierzyć znaczy zobaczyć” […].

Klasyczny przykład wiary został opisany przez Apostoła Pawła w 
jego Liście do Hebrajczyków: „A wiara jest pewnością tego, czego 
się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (List 
do Hebrajczyków 11:1).

To zdanie nie zakłada posiadania doskonałej wiedzy, lecz opisuje 
wiarę jako źródło pewności czy przeświadczenia o tym, co wydarzy 
się w przyszłości. Te rzeczy mogą istnieć, lecz wypełnią się poprzez 
wiarę. Wiara daje pewność tego, czego nie widać lub czego nie 
sposób udowodnić.

Wydaje się, że Tomasz utracił pewność dotyczącą przyszłości. 
Zwrócił się ku temu, co było. Pragnął dowodu na to, czego wów-
czas nie było widać. Ci, którzy tracą wiarę lub jej nie mają, żyją w 
przeszłości — brak im nadziei na przyszłość. Jakże wielka zmiana 
zachodzi w życiu osoby, która odnajduje stałą wiarę, dającą jej 
pewność i przeświadczenie.

Mężczyzna, który od urodzenia nie widział, 
nie wątpił, wierzył w zbawiciela.

Kiedy otworzymy Biblię na dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana, 
czytamy o innym wydarzeniu, które miało miejsce w Jerozolimie. 
Niewidomemu od urodzenia mężczyźnie został przywrócony wzrok. 
Było to w dniu sabatu. Jezus znajdował się prawdopodobnie w po-
bliżu świątyni, kiedy zobaczył niewidomego człowieka, a uczniowie 
zapytali go:

„Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?
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Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz 
aby się na nim objawiły dzieła Boże.

Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień 
jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.

Póki jestem na świecie, jestem światłością świata” (Ew. Jana 9:2–5).

Następnie Jezus splunął na ziemię i ze śliny pomieszanej z pia-
skiem sporządził papkę, którą namaścił oczy niewidomego i nakazał 
mu, aby obmył się w sadzawce Syloe. Gdyby to spotkało Tomasza, 
czy postąpiłby on tak, jak mu nakazano czy może zapytałby: „Cóż 
dobrego może przynieść obmycie się w zatęchłej wodzie tej brudnej 
sadzawki?” albo „Jakie lecznicze właściwości może mieć ślina po-
mieszana z pyłem ziemi?”. Te pytania mogą się wydawać sensowne, 
ale gdyby ów ślepiec wątpił i pytał, nadal byłby niewidomy. Mając 
wiarę, zaufał i postąpił, jak mu nakazano. Poszedł do sadzawki, ob-
mył się w niej i powrócił uzdrowiony. Wierzyć znaczy widzieć […].

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Ślepiec uwierzył, więc dane mu było przejrzeć. Tomasz nie chciał 
uwierzyć, dopóki nie zobaczył. Świat jest pełen Tomaszów, lecz jest 
też wielu podobnych do niewidomego z Jerozolimy. Misjonarze 
Kościoła codziennie spotykają się z jednymi i drugimi, kiedy niosą 
światu swoje przesłanie — przesłanie przywróconej ewangelii Je-
zusa Chrystusa […]. Niektórzy wierzą, polegają na tej wierze i zo-
stają ochrzczeni. Inni nie przyjmują ewangelii, ponieważ nie mogą 
zobaczyć ani dotknąć.

Nie ma definitywnego, konkretnego, namacalnego dowodu na to, 
że Bóg żyje, a jednak miliony ludzi wie, że tak jest, dzięki wierze, 
która stanowi dowód rzeczy, których nie widać. Wiele osób mówi 
misjonarzom: „Przyjąłbym chrzest, gdybym mógł uwierzyć, że Józef 
Smith zobaczył Ojca i Syna”. Nie ma definitywnego, konkretnego, 
namacalnego dowodu tego wydarzenia, ale osobom dotkniętym 
przez Ducha, miejsce to wypełnia wiara, która jest dowodem rzeczy, 
których nie widać. Pamiętajcie słowa, jakie ukrzyżowany Zbawiciel 
wypowiedział, stojąc przed Tomaszem:

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ew. Jana 20:29).
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ci, którzy uwierzyli, dzięki wierze zobaczą.

Do świadectw tysięcy misjonarzy dołączam swoje świadectwo, 
że Bóg żyje, że Jezus jest Zbawicielem świata, że ci, którzy uwierzą, 
dzięki wierze zobaczą 10.

4
Działanie zgodnie z naszą wiarą prowadzi 

do osobistego świadectwa.

Gdy byliśmy dziećmi, uznawaliśmy za fakt to, co mówili nam 
rodzice lub nauczyciele, ponieważ pokładaliśmy w nich zaufanie. 
Mały chłopiec potrafi bez strachu skoczyć z wysokości, jeśli jego 
ojciec powie mu, że go złapie. Malec ma wiarę, że ojciec nie pozwoli 
mu upaść. Gdy dzieci dorastają, zaczynają samodzielnie myśleć, 

„Ślepiec uwierzył, więc dane mu było przejrzeć”.
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zadawać pytania i wątpić w rzeczy, na które nie ma namacalnych 
dowodów. Współczuję młodym mężczyznom i młodym kobietom, 
w umysłach których rodzą się szczere wątpliwości i którzy zmagają 
się, by znaleźć ich rozwiązanie. Wątpliwości te można rozwiać, jeśli 
będą oni mieli szczere pragnienie poznania prawdy, poprzez mo-
ralne, duchowe i umysłowe zmagania. Dzięki walce wyjdą z tego 
konfliktu z mocniejszą, silniejszą i głębszą wiarą. Przejdą od prostej, 
ufnej wiary, poprzez wątpliwości i konflikt, do pewnej, solidnej 
wiary, która przerodzi się w świadectwo11.

Studenci spędzają wiele godzin w laboratoriach naukowych, 
prowadząc doświadczenia, aby znaleźć prawdę. Jeśli tak samo po-
stąpią z wiarą, modlitwą, wybaczeniem, pokorą i miłością, odnajdą 
świadectwo o Jezusie Chrystusie, który dał te zasady 12.

Ewangelia Jezusa Chrystusa to nie tylko ewangelia wiary, to plan 
działania […]. On nie powiedział „obserwujcie” moją ewangelię, 
powiedział, że mamy nią żyć! Nie powiedział: „Zwróćcie uwagę na 
piękną budowę i scenerię”. Powiedział: „Idźcie, róbcie, patrzcie, 
dotykajcie, dawajcie, wierzcie!” […].

Działanie jest jednym z głównych filarów osobistego świadectwa. 
Najpewniejsze świadectwo wywodzi się z własnych, osobistych 
doświadczeń. Kiedy Żydzi zaczęli kwestionować doktryny, których 
Jezus nauczał w świątyni, odpowiedział On: „Nauka moja nie jest 
moją, lecz tego, który mnie posłał”. Następnie dodał klucz do uzy-
skania osobistego świadectwa: „Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten 
pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie” 
(Ew. Jana 7:16–17).

Czy słyszymy nakazujący ton w tej deklaracji Zbawiciela? „Jeśli 
kto chce pełnić […], ten pozna! ”. Jan wychwycił istotę tego nakazu 
i podkreślił jego znaczenie w swym [liście]. Powiedział: „Kto mówi, 
że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępo-
wał” (Ew. Jana 2:16).

Samo wymawianie słów, przyjmowanie nauk i wiara nie wystar-
czą. Pozostaną niepełne do czasu, gdy to, co głoszą, przemieni się 
w dynamiczne działanie w życiu codziennym. I w tym właśnie leży 
najwspanialsze źródło osobistego świadectwa. Człowiek wie, po-
nieważ sam czegoś doświadczył. Nie musi mówić: „Brat Kowalski 
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mówi, że to prawda i ja mu wierzę”. Może powiedzieć: „We własnym 
życiu stosuję tę zasadę i dzięki osobistemu doświadczeniu wiem, że 
jest ona dobra. Odczułem jej wpływ, wypróbowałem jej użyteczność 
w praktyce i wiem, że jest ona korzystna. Mogę złożyć świadectwo, 
że wiem, iż ta zasada jest prawdziwa”.

Wiele osób posiada takie świadectwo w swoim życiu, lecz nie 
zdaje sobie z tego sprawy. Niedawno pewna młoda kobieta powie-
działa: „Nie mam świadectwa o ewangelii. Chciałabym, ale nie mam. 
Przyjmuję jej nauki. Wiem, że one działają w moim życiu. Widzę, jaki 
wpływ mają na życie innych ludzi. Gdyby tylko Pan odpowiedział 
na moje modlitwy i dał mi świadectwo, byłabym najszczęśliwsza 
na świecie!”. Ta młoda kobieta pragnęła cudownej interwencji, a 
jednak już doznała cudu — ewangelia wzbogaciła i natchnęła jej 
życie. Pan odpowiedział na jej modlitwy. Ona miała świadectwo, 
lecz go nie rozpoznała 13.

Jako ustanowiony apostoł i szczególny świadek Chrystusa, skła-
dam wam moje uroczyste świadectwo, że Jezus Chrystus jest faktycz-
nie Synem Boga […]. Składam je mocą Ducha Świętego. Wiem, że 
Chrystus istnieje tak, jakbym Go widział na własne oczy i słyszał na 
własne uszy. Wiem również, że Duch Święty potwierdzi prawdziwość 
mojego świadectwa w sercach wszystkich, którzy słuchają z wiarą 14.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hunter naucza: „Najważniejszym dokonaniem tego 

życia jest znalezienie Boga i poznanie, że On żyje” (część 1.). Jaką 
rolę w osiągnięciu tego celu odgrywa wiara? Jakie doświadczenia 
pomogły ci odnaleźć Boga i poznać, że On żyje?

• Prezydent Hunter mówi, że to „niełatwe zadanie” i „ciężka praca”, 
aby zdobyć wiedzę o prawdziwości istnienia Boga. Dlaczego, 
twoim zdaniem, zdobycie tej wiedzy wymaga od nas poświęcenia 
i wysiłku? Dlaczego przestrzeganie przykazań jest ważne, jeśli 
chce się poznać Boga?

• W części 3. Prezydent Hunter wykorzystuje różnicę miedzy Toma-
szem a człowiekiem niewidomym od urodzenia, aby przekazać 
naukę, że jeśli będziemy wierzyć, zobaczymy. Jak przemyślenia 
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Prezydenta Huntera związane z tymi historiami odnoszą się do 
twojego życia? W jaki sposób poleganie na wierze pomogło ci 
„zobaczyć”?

• Zapoznaj się z naukami Prezydenta Huntera o tym, że działanie 
w zgodzie z naszą wiarą jest kluczem do zdobycia świadectwa 
(zob. część 4.). W jaki sposób możesz działać w zgodzie ze swoją 
wiarą? W jaki sposób wiara może pokonać wątpliwości? Jak po-
stępowanie zgodnie z wiarą wzmocniło twoje świadectwo?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 17:3; List do Hebrajczyków 11:1–6; Alma 5:45–48; 30:40–

41; 32:26–43; Eter 12:4, 6–22; Moroni 10:4–5; NiP 42:61

Wskazówka do nauczania
„Zadawaj pytania, które wymagają od uczniów odnalezienia od-

powiedzi w pismach świętych i naukach proroków w dniach ostat-
nich” (Nauczanie — nie ma większego powołania [1999], str. 62).

Przypisy
 1. W: J M. Heslop, „He Found Pleasure in 

Work”, Church News, 16 listopada 1974, 
str. 4, 12.

 2. W: Eleanor Knowles, Howard W. 
Hunter (1994), str. 70–71.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 48.

 4. Gordon B. Hinckley, „A Prophet Po-
lished and Refined”, Ensign, kwiecień 
1995, str. 35.

 5. „Faith as the Foundation of Accom-
plishment”, Instructor, luty 1960, str. 43.

 6. W: Conference Report, kwiecień 1960, 
str. 124–125.

 7. „To Know God”, Ensign, listopad 1974, 
str. 96–97.

 8. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 7–10.

 9. „To Know God”, str. 97.
 10. W: Conference Report, październik 

1962, str. 22–24.
 11. „Secretly a Disciple?”, Improvement Era, 

grudzień 1960, str. 948.
 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 48.
 13. W: Conference Report, kwiecień 1967, 

str. 115–116.
 14. „An Apostle’s Witness of Christ”, En-

sign, styczeń 1984, str. 70.
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Nauczanie ewangelii

„Celem nauczania […] [jest] to, abyśmy 
mogli stać się w rękach Pana narzędziem 
służącym przemianie serca człowieka”. 

Z życia Howarda W. Huntera
Podczas wiosennej konferencji generalnej w 1972 roku Starszy 
Howard W. Hunter, wówczas członek Kworum Dwunastu Aposto-
łów, był jednym z ostatnich mówców na jednej z sesji. Przygotował 
przemówienie, lecz okazało się, że nie ma dość czasu, aby mógł je 
wygłosić. „Patrząc na zegar — powiedział Starszy Hunter — złożyłem 
przygotowane notatki i schowałem je do kieszeni. Powiedziałem do 
zebranych: Pozwólcie, że opowiem wam o drobnym wydarzeniu, 
które wywarło na mnie wrażenie, kiedy byłem chłopcem. Przypo-
mniało mi się ono, gdy wspomniano, że jest tu dzisiaj z nami obecna 
duża grupa oddanych ludzi, którzy nauczają naszą młodzież.

To był wczesny letni poranek. Stałem przy oknie. Firanki kryły 
mnie przed dwoma ptakami, które były na trawniku. Jeden z nich 
był duży, a drugi malutki, widać było, że dopiero co opuścił gniazdo. 
Widziałem, jak większy ptak skakał po trawie, potem mocniej tupnął 
nóżkami w ziemię i przekrzywił łebek. Wyciągnął z ziemi wielkiego, 
tłustego robaka i wrócił w podskokach. Mały ptaszek otworzył sze-
roko dziobek, ale duży sam połknął zdobycz.

Następnie zobaczyłem, jak duży ptak odleciał na drzewo. Postukał 
trochę w pień i wrócił z wielkim robakiem w dziobie. Mały ptaszek 
otworzył szeroko dziobek, ale duży sam połknął zdobycz. Na znak 
protestu mały zaczął głośno ćwierkać.

Potem duży ptak odleciał i już go nie widziałem, ale obserwowa-
łem, co robił ten mały. Po jakimś czasie mały ptaszek zaczął skakać 
po trawniku, tupnął nóżkami, przekrzywił główkę i wyciągnął z 
trawy sporego robaka.
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nauczanie dzieci w kościele dopełnia nauczanie przez rodziców w domu.
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Niech Bóg błogosławi dobrych ludzi, którzy uczą nasze dzieci i 
młodzież”.

Krótkie przesłanie Starszego Huntera wydrukowano potem pod 
tytułem „Nauczyciel” 1.

Howard W. Hunter często podkreślał znaczenie dobrego naucza-
nia w Kościele. Przedstawiał zasady — takie, jak znaczenie nauczania 
przez przykład, o którym mówi historia o ptakach — dzięki którym 
nauczyciele mogli bardziej błogosławić życie osób, które nauczali. 
Często przemawiał do nauczycieli dzieci i młodzieży, pomagając 
im zrozumieć spoczywającą na nich świętą odpowiedzialność za 
dorastające pokolenie. Podczas jednej z takich okazji powiedział:

„Widzę teraz przed sobą wybrane duchy tej ziemi […]. Staram 
się wyobrazić sobie każdego [z was — nauczycieli] przy pracy, gdy 
wykonujecie przydzielone wam zadania. Zastanawiam się, jakie 
owoce przyniesie wasz trud. Czy część owoców zmarnuje się, bo 
nie obrabialiście ani nie użyźnialiście ziemi powierzonej waszej 
opiece, czy może cała ziemia będzie uprawiana właściwie i przy-
niesie obfity plon?

W waszych okręgach i palikach […] mieszka wiele dzieci naszego 
Ojca. Podobnie jak wy, one też są w Jego oczach wybrane, lecz 
w przeciwieństwie do was, są jeszcze niedoświadczone, a wiele z 
nich dopiero poznaje Ewangelię. Wasze obowiązki wobec nich są 
naprawdę ogromne. Ich życie jest podatne na wpływy, łatwe do 
modelowania, łatwe do kształtowania i łatwe do pokierowania, jeśli 
zdobędziecie ich zaufanie i serce. Jesteście ich ‘pasterzami’. Musicie 
doprowadzić je do ‘zielonych pastwisk’ […].

Jakież to dla was wyzwanie, jaka radość, jakiż święty obowiązek! 
Jakże musicie być troskliwi, serdeczni, ciepli, wrażliwi, czystego 
serca, jak pełni bezinteresownej miłości — właściwej dla Pana — jak 
pokorni i przepełnieni modlitwą, gdy przyjmujecie odpowiedzial-
ność za karmienie owieczek, zgodnie z wolą Pana!” 2.
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Nauki Howarda W. Huntera
1

Pomagajcie bliźnim rozwinąć umiejętność 
opierania się na pismach świętych.

Z całego serca zachęcam was, abyście korzystali z pism świętych 
w trakcie nauczania i abyście zrobili wszystko, co jest w waszej mocy, 
aby pomóc uczniom swobodnie z nich korzystać i zapoznać się z 
nimi. Chciałbym, aby nasza młodzież mogła pewnie opierać się na 
pismach świętych i rozumiem to w dwojaki sposób.

Po pierwsze, chcielibyśmy, aby uczniowie mogli pewnie oprzeć się 
na mocy i prawdach zawartych w pismach świętych, aby mieli pewność, 
że ich Ojciec w Niebie naprawdę przemawia do nich za pomocą pism 
świętych i że mogą zwrócić się do nich i znaleźć w nich rozwiązanie 
swych problemów oraz odpowiedzi na modlitwy. To pierwszy rodzaj 
pewności, który — mam nadzieję — przekażecie swoim uczniom, a 
możecie tego dokonać, jeśli każdego dnia i w każdej godzinie będziecie 
im pokazywać, że sami w taki sposób pokładacie ufność w pismach 
świętych. Pokażcie im, że sami macie pewność, iż pisma zawierają od-
powiedzi na wiele — w istocie na większość — życiowych problemów. 
Nauczając więc, opierajcie się na pismach świętych.

[Drugie] znaczenie wyrażenia „pewnie opierać się na pismach 
świętych” oznacza tak staranne zapoznanie uczniów z podstawo-
wymi pismami świętymi, że będą oni potrafili swobodnie się po 
nich poruszać, rozpoznając zawarte w nich najważniejsze frag-
menty, kazania i przemowy. Mamy nadzieję, że żaden z uczniów 
nie wyjdzie z lekcji wystraszony, zażenowany czy zawstydzony tym, 
że nie potrafi odnaleźć potrzebnej pomocy, ponieważ nie zna wy-
starczająco dobrze pism świętych i nie może znaleźć odpowiednich 
fragmentów. Pozwólcie tym młodym ludziom doświadczać Biblii, 
Księgi Mormona, Nauk i Przymierzy oraz Perły Wielkiej Wartości w 
takim stopniu, by posiedli oba rodzaje pewności, które opisałem.

Często nachodzi mnie myśl, że bez zapoznania się z podstawo-
wymi pismami świętymi i bez zdobycia w nich elementarnego roze-
znania młodzi ludzie w Kościele byliby tacy sami, jak młodzi ludzie 
spoza Kościoła, Wszyscy pamiętacie słowa, jakie Prorok Józef napi-
sał, kiedy był zamknięty w więzieniu w Liberty. Napisał wówczas, 
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między innymi: „Bowiem wielu jest jeszcze na ziemi pomiędzy 
wszystkimi sektami, partiami i wyznaniami, co są zaślepieni przez 
subtelną przebiegłość ludzi, przez co czyhają, by zwieść, i którzy 
są powstrzymywani od prawdy, tylko dlatego, że nie wiedzą, gdzie 
ją znaleźć” (NiP 123:12; kursywa dodana).

Na nas jako [nauczycielach] w Kościele spoczywa wielka odpowie-
dzialność za dopilnowanie, aby nasi członkowie, nasi młodzi ludzie, 
nie znaleźli się wśród tych nieszczęsnych ślepców — dobrych, szla-
chetnych, godnych młodych mężczyzn i kobiet — którzy nie znają 
prawd z pism, ponieważ nie wiedzą, gdzie ich szukać i ponieważ nie 
posiedli pewności, że potrafią [korzystać] ze swoich tomów podsta-
wowych pism świętych 3.

2
Nauczajcie z Duchem.

Przygotowujcie się i żyjcie w taki sposób, abyście nauczali z 
Duchem Pana. Wiele jest w naszym świecie rzeczy, które niszczą 
zdolność odczuwania Ducha i wiele, które nas od niego odsuwają. 
Musimy robić wszystko, co w naszej mocy dla tych młodych ludzi, 
którzy są atakowani i bombardowani przez otaczające ich wpływy 
tego świata. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby mogli oni od-
czuwać czułą, dającą oparcie obecność Ducha Pana […].

W jednym z podstawowych objawień tej dyspensacji Pan powie-
dział: „A Duch będzie wam dany przez modlitwę wiary; a jeżeli nie 
otrzymacie Ducha, nie będziecie nauczać” (NiP 42:14).

W moim rozumieniu werset ten znaczy nie tylko, że nie powinni-
śmy nauczać bez Ducha, ale też, że naprawdę nie możemy nauczać 
bez Ducha. Poznanie rzeczy duchowych nie może mieć miejsca, jeśli 
wiedzy tej nie przekazuje i nie potwierdza Duch Pana. Józef Smith 
zdawał się z tym zgadzać: „Wszyscy mają głosić Ewangelię mocą i 
pod wpływem Ducha Świętego, nikt zaś nie może głosić Ewangelii 
bez Ducha Świętego” [Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith (2007), str. 332] […].

Niepokoi mnie, gdy silne emocje czy zalewanie się łzami są utoż-
samiane z obecnością Ducha. Z całą pewnością Duch Pana może 
nieść ze sobą silne emocje, łącznie ze łzami, ale nie należy mylić 
tych zewnętrznych oznak z samą obecnością Ducha.
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Na przestrzeni lat obserwowałem wielu moich braci i doświad-
czyliśmy wspólnie rzadkich i niedających się opisać słowami ducho-
wych doznań. Te doświadczenia były bardzo różne, a każde z nich 
było na swój sposób szczególne. Takim świętym doznaniom czasem 
mogą towarzyszyć łzy. Często się tak dzieje, ale niekiedy wszystko 
odbywa się w całkowitej ciszy. Bywa, że są to chwile pełne radości. 
Zawsze towarzyszy im wielka manifestacja prawdy, objawienia serca.

Z wielką mocą nauczajcie swych uczniów prawd ewangelii, da-
jąc im tym samym możliwość przeżycia duchowych doświadczeń. 
Niech to się dzieje naturalnie, a kiedy przyjdzie ta chwila, być może 
popłyną łzy, a może wcale nie. Jeśli będziecie mówić to, co jest 
prawdą i będziecie mówić prosto i ze szczerym przekonaniem, 
uczniowie odczują ducha prawdy w poznawanych naukach i roz-
poznają natchnienie i objawienie przenikające do ich serca. Tak 
buduje się wiarę. Tak wzmacnia się świadectwa — mocą słowa 
Bożego nauczanego z prostotą i przekonaniem.

Szukajcie prawdy, bądźcie posłuszni doktrynie i pozwólcie, aby 
objawienie Ducha spłynęło w dowolnej chwili we wszystkich ze 
swych różnorodnych form. Trzymajcie się podstawowych zasad, 
nauczajcie z czystego serca. Wówczas Duch przeniknie wasz umysł 
i serce oraz umysły i serca wszystkich waszych uczniów 4.

3
Zachęcajcie uczniów, aby nawiązali bezpośrednią 
relację z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem.

Jestem pewien, że dostrzegacie potencjalne niebezpieczeństwo 
tego, że […] uczniowie rozwiną przywiązanie do was zamiast do 
samej ewangelii […]. Z tego powodu musicie nakłaniać uczniów, aby 
sami zgłębiali pisma święte, a nie tylko podawać im własne inter-
pretacje i przemyślenia. Z tego powodu musicie zachęcać uczniów, 
aby sami dążyli do odczuwania Ducha Pana, a nie tylko opowiadać 
im o własnych doświadczeniach. Ostatecznie chodzi o to, że musicie 
zaprosić uczniów, aby nawiązali bezpośrednią relację z Chrystusem, 
a nie tylko z osobą, która naucza Jego doktryn, nawet jeśli robi to 
bardzo udanie. Uczniowie nie zawsze będą mieli do was dostęp […].

Naszym wielkim zadaniem jest wyposażyć uczniów w to, co 
może towarzyszyć im przez całe życie, skierować ich ku Temu, który 
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ich kocha i może poprowadzić ich tam, gdzie nie pójdzie żadne z 
nas. Proszę, postarajcie się, aby uczniowie byli lojalni wobec pism 
świętych, Pana i doktryn przywróconego Kościoła. Skierujcie ich ku 
Bogu Ojcu i Jego Jednorodzonemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi 
oraz ku przywódcom prawdziwego Kościoła […]. Obdarzcie ich 
darami, które będą dla nich wsparciem, gdy będą musieli stanąć 
sami przeciwko światu. Kiedy to robicie, jest to błogosławieństwem 
dla całego Kościoła na wiele pokoleń 5.

4
Starajcie się dotrzeć do każdej osoby.

Zawsze czułem, że Pan podchodzi do każdego z nas w osobisty 
sposób, że traktuje nas indywidualnie. W Kościele wiele rzeczy 
robimy w grupach i pewnych rozmiarów organizacje są konieczne, 
abyśmy mogli dobrze zarządzać sprawami Kościoła, lecz wiele waż-
nych — najważniejszych — rzeczy robi się w pojedynkę. Nie-
mowlęta błogosławimy pojedynczo, nawet kiedy są to bliźnięta czy 
trojaczki. Pojedynczo chrzcimy i konfirmujemy dzieci. Indywidualnie 

„starajcie się ze wszystkich sił podchodzić do [uczniów] 
indywidualnie, aby czuli, że wasze — ich nauczyciela — 

zainteresowanie jest czymś osobistym i szczególnym”.
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przyjmujemy sakrament, zostajemy ustanowieni na urząd w ka-
płaństwie czy przechodzimy przez obrzędy świątynne. Czynimy to 
indywidualnie, rozwijając w ten sposób związek łączący nas z na-
szym Ojcem w Niebie. Podczas tych doświadczeń w pobliżu mogą 
być inne osoby, tak jak i w klasie są poza nami inni uczniowie, ale 
niebiosa kładą nacisk na każdą jednostkę, na każdego człowieka.

Kiedy Chrystus ukazał się Nefitom, powiedział:

„Powstańcie i pójdźcie do Mnie, abyście włożyli ręce w Mój bok, 
abyście dotknęli ran po gwoździach w mych rękach i stopach […].

I stało się, że postąpili naprzód i wkładali ręce do Jego boku i doty-
kali ran po gwoździach w Jego rękach i stopach; i tak czynili jeden 
po drugim, aż wszyscy, zobaczywszy na własne oczy i dotknąwszy 
własnymi rękoma przekonali się i świadczyli, że jest On Tym, o któ-
rym pisali prorocy, że ma przyjść” (3 Nefi 11:14–15; kursywa dodana).

Musiało to zająć wiele czasu, ale ważne było, aby każdy mógł 
doświadczyć tego indywidualnie, aby każda para oczu i każda para 
rąk otrzymała to potwierdzające, osobiste świadectwo. Później Chry-
stus w dokładnie taki sam sposób potraktował dzieci Nefitów. „I brał 
ich dzieci, każde z osobna, błogosławił i modlił się za nie do Ojca” 
(3 Nefi 17:21; kursywa dodana).

Trudno wam będzie poświęcić wszystkim uczniom osobistą 
uwagę, jakiej niektórzy z nich tak bardzo pragną i potrzebują, ale 
starajcie się ze wszystkich sił podchodzić do nich indywidualnie, 
aby czuli, że wasze — ich nauczyciela — zainteresowanie jest czymś 
osobistym i szczególnym. Módlcie się o to, by poznać, który uczeń 
potrzebuje pomocy i jakiego rodzaju powinna być ta pomoc. Kiedy 
nadejdzie czas, bądźcie wyczuleni na podszepty, które przyniosą 
odpowiedzi […]. Pamiętajcie, że najlepsze lekcje są nauczane indy-
widualnie i często mają miejsce poza salą lekcyjną […].

W swoich staraniach, aby indywidualnie podchodzić do każdego 
ucznia, z pewnością odkryjecie, że niektórym nie idzie tak dobrze, 
jak pozostałym, a są i tacy, którzy wcale nie docierają na lekcje. 
Okażcie takim uczniom osobiste zainteresowanie, dołóżcie dodatko-
wych starań, aby ich zachęcić i pomóc tym zagubionym owieczkom 
powrócić do stada. „Pomnij, że wielka jest wartość dusz w oczach 
Boga” (NiP 18:10). Ceny, jaką Zbawiciel zapłacił za każdego, nie 
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sposób wyliczyć, spoczywa na nas zatem obowiązek, abyśmy czynili 
wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać Mu w Jego dziele. Mamy 
obowiązek upewnić się, że dar Zadośćuczynienia dotarł do każdego 
młodego mężczyzny i każdej młodej kobiety, za których jesteśmy 
odpowiedzialni. W waszej sytuacji oznacza to dopilnowanie, aby w 
pełni uczestniczyli w waszych zajęciach.

Poświęćcie szczególną uwagę tym, którzy zmagają się z proble-
mami i jeśli to konieczne wyruszcie na poszukiwanie zaginionych 
owiec. Wysłana pocztówka, wykonany telefon czy — jeśli to moż-
liwe — osobista wizyta w domu może w wielu wypadkach odnieść 
wspaniały skutek. Poświęcenie osobistej uwagi młodemu człowie-
kowi, który dopiero zaczął zbaczać z drogi, może oszczędzić wielu 
godzin — zaiste lat — późniejszych starań o to, by przywrócić go 
do aktywności. Róbcie wszystko, co w waszej mocy, aby umocnić 
silnych i ponownie dać oparcie słabszym, gdy są w tym wieku 6.

5
Nauczajcie przez przykład.

Jakże ważne jest to, abyśmy my [nauczyciele] dawali właściwy 
przykład, abyśmy byli gorliwi i czujni we własnym życiu, abyśmy 
przestrzegali dnia sabatu, abyśmy szanowali przywódców okręgu, 
palika i Kościoła. Z naszych ust nie powinno wychodzić nic, co da-
łoby jakiemukolwiek dziecku prawo czy przyzwolenie, by uczynić 
coś niewłaściwego. Z pewnością, kiedy my mówimy lub robimy coś 
niewłaściwego, dajemy dzieciom pozwolenie, by nas naśladowały.

Przykład ma dużo większą siłę oddziaływania niż wykład. Ten, 
kto przekonuje innych do właściwego postępowania, sam również 
powinien tak czynić. Prawdą jest, że ten, kto postępuje w zgodzie z 
dobrymi naukami, ponieważ są one dobre i nie pozwala, by miało 
na niego wpływ złe zachowanie innych, otrzyma obfitszą nagrodę 
niż ten, kto mówi, lecz nie czyni […]. Dzieci są skłonne naśladować 
osoby, którym ufają. Im większe ich zaufanie, tym szybciej ulegają 
dobrym lub złym wpływom. Każdy dobry święty ma poszanowanie 
dla prawdziwego dobra, gdziekolwiek je dostrzega i będzie starał 
się naśladować wszelkie dobre przykłady 7.

Przepis na bycie wspaniałym nauczycielem to nie tylko życie we-
dług przykazań Pana i głoszenie przykazań Pana, lecz także uzyskanie 
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ducha nauczania poprzez modlitwę. Kiedy zdobywamy tego ducha i 
zachowujemy Pańskie przykazania, krocząc w posłuszeństwie przed 
Nim, wówczas życie osób, z którymi mamy styczność, zostaje odmie-
nione i mają one motywację, by wieść prawe życie 8.

Każdy nauczyciel musi mieć osobiste świadectwo, że Bóg żyje, 
świadectwo o boskiej misji Jezusa Chrystusa oraz o tym, że Oj-
ciec i Syn naprawdę ukazali się Józefowi Smithowi. Musi on nie 
tylko posiadać tę wiedzę i świadectwo, lecz powinien także w jasny 
sposób, z zaangażowaniem wyrażać swą wiarę przed tymi, którzy 
przychodzą się uczyć 9.

6
Bądźcie narzędziami w rękach Pana, aby pomagać 

uczniom doświadczyć tej cudownej przemiany serca.

Kiedy nauczyciel wprowadza wolę Pana w czyn, staje się nie-
bywały cud. Cudem współczesnego Kościoła nie są jakże liczne 
uzdrowienia, nie to, że chromi chodzą, ślepi widzą, głusi słyszą, a 
chorzy zostają uleczeni. Wielkim cudem Kościoła i królestwa Boga 
w naszych czasach jest przemiana duszy człowieka. To właśnie 
widzimy, podróżując po palikach i misjach Kościoła — przemianę 
duszy człowieka, dzięki temu, że ktoś nauczał go zasad prawdy.

skuteczne nauczanie ewangelii prowadzi do 
„przemienienia duszy człowieka”.
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Jest tak, jak Alma w dawnych czasach ogłosił swemu ludowi, gdy 
nauczał: „I teraz pytam was, którzy jesteście moimi braćmi [i siostrami] 
w Kościele, czy zrodziliście się duchowo Bogu? Czy Jego podobi-
zna została wyryta na waszych obliczach? Czy doświadczyliście tej 
wielkiej przemiany serca?” (Alma 5:14). To jest cel nauczania. To 
powód, dla którego tak bardzo się trudzimy, poszukujemy Ducha i 
przygotowujemy nasze umysły, wypełniając myśli dobrymi rzeczami, 
jak nakazał Pan, abyśmy mogli stać się w rękach Pana narzędziem 
służącym przemianie serca człowieka. Naszym celem jest zasianie w 
sercach dzieci pragnienia czynienia dobra, pragnienia bycia prawymi, 
pragnienia przestrzegania przykazań Pana i pragnienia, by w pokorze 
przed Nim kroczyć. Jeśli uda nam się być narzędziem w rękach Pana 
dla urzeczywistnienia tej wielkiej przemiany w sercach dzieci, wów-
czas zrealizujemy wielki cud nauczania. Zaiste, to prawdziwy cud. 
Nie wiemy, w jaki sposób Pan odmienia serca ludzi, ale to czyni […].

Składam wam moje świadectwo o uzdrawiającej mocy Ducha w 
życiu członków Kościoła. Błagam was […], abyście niestrudzenie 
pracowali w prawości i świętości przed Panem dla wypełnienia 
zadania, jakie wam wyznaczono” 10.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
Uwaga: Możesz omówić niektóre z poniższych pytań z perspektywy 

rodziców nauczających swoje dzieci.

• Prezydent Hunter zachęca nauczycieli, aby pomagali uczniom w 
zdobyciu „umiejętności opierania się na pismach świętych” (część 
1.). W jakiej sytuacji pisma święte pomogły ci w twoim życiu? 
Kiedy odnalazłeś w pismach świętych odpowiedzi na swoje pyta-
nia? Jak możemy pomagać bliźnim, również w naszych domach, 
nauczyć się kochać pisma święte i czerpać z ich mocy?

• Czego uczymy się z części 2. o nauczaniu z Duchem? Jakie masz 
doświadczenia z nauczaniem i zdobywaniem wiedzy poprzez 
Ducha? Co możesz robić, aby nauczać z Duchem?

• W jaki sposób nauczyciel może pomóc uczniom zacieśnić więź 
z pismami świętymi i ewangelią, a nie ze sobą? (Zob. część 3.). 
W jaki sposób nauczyciel może pokierować uczniów ku Ojcu w 
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Niebie i Jezusowi Chrystusowi? W jaki sposób nauczyciel może 
pomóc uczniom znaleźć pewne oparcie w ewangelii, aby pozo-
stali oni silni, kiedy „będą musieli stanąć sami przeciwko światu”.

• Rozważ nauki Prezydenta Huntera na temat znaczenia każdego 
człowieka (zob. część 4.). Jak możesz pomóc swoim uczniom 
rozwinąć świadectwo o tym, że Bóg zna i kocha każdego z nich 
osobiście? Zastanów się, co ty, jako nauczyciel, możesz zrobić, 
aby dotrzeć do każdego ze swoich uczniów indywidualnie.

• Prezydent Hunter podkreśla znaczenie nauczania poprzez przy-
kład (zob. część 5.). Dlaczego nasz przykład oddziałuje silniej 
niż słowa? W jaki sposób przykład dobrego nauczyciela był dla 
ciebie błogosławieństwem? W jaki sposób przykład rodziców jest 
nauką dla ich dzieci?

• Kiedy doświadczyłeś „niebywałego cudu”, o którym Prezydent 
Hunter mówi w części 6., czy to jako nauczyciel, czy jako uczeń? 
Pomyśl o nauczycielach, którzy mieli dobry wpływ na twoje ży-
cie. Co sprawiło, że potrafili skutecznie na ciebie wpłynąć? Jak 
możemy nauczać ewangelii z większą mocą, tak w domu, jak i 
podczas lekcji i w innych sytuacjach?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 21:15–17; I List do Koryntian 12:28; II List do Tymoteusza 

3:14–17; 2 Nefi 33:1; Alma 17:2–3; 31:5; NiP 11:21–22; 50:17–22; 
88:77–80

Wskazówka do nauczania
Na osobnych kawałkach papieru wypisz pytania z końca rozdziału 

lub inne pytania związane z jego treścią. Poproś uczniów, aby wy-
brali po jednym pytaniu i odszukali w rozdziale nauki zawierające 
odpowiedź. Poproś ich, aby powiedzieli o tym, co znaleźli.

Przypisy
 1. „A Teacher”, Ensign, lipiec 1972, str. 85.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 
210–211.

 3. „Eternal Investments” (przesłanie dla 
nauczycieli religii KSE, 10 lutego 1989), 
str. 2; strona internetowa: si. lds. org.

 4. „Eternal Investments”, str. 3–4.
 5. „Eternal Investments”, str. 2–3.

 6. „Eternal Investments”, str. 4–5.
 7. „Formula for a Great Teacher” (przesłanie 

wygłoszone na konferencji Organizacji 
Podstawowej, kwiecień 1965), str. 3–4, 
Church History Library, Salt Lake City.

 8. „Formula for a Great Teacher”, str. 1.
 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

str. 188.
 10. „Formula for a Great Teacher”, str. 4–6.
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„Nie mniej […] pomocni”

„Większość z was będzie cichymi, stosunkowo 
nieznanymi postaciami, które […] wykonują swoją 

pracę bez fanfar. Tym z was, [którzy] […] czujecie się […] 
mało istotni, mówię, że jesteście ‘nie mniej […] pomocni’ 

niż najbardziej uznane osoby z waszego otoczenia”.

Z życia Howarda W. Huntera
Prezydent Howard W. Hunter był znany nie tylko jako oddany przy-
wódca i ukochany prorok, ale też jako ten, który służył bez rozgłosu. 
Wiedział, że służba jest istotna sama w sobie, niezależnie od tego, 
czy ktoś zauważył jego zasługi, czy nie. Starszy Neal A. Maxwell z 
Kworum Dwunastu powiedział o nim kiedyś: „Prezydent Howard 
W. Hunter to człowiek pokorny […]. Podczas wykonywania wraz z 
nim zadań w Egipcie, przebudziłem się po męczącym, spędzonym 
w kurzu dniu i zobaczyłem, jak ten niezwykle skromny człowiek 
polerował moje buty, co miał nadzieję ukończyć niepostrzeżenie” 1.

Prezydent Thomas S. Monson po raz pierwszy zwrócił uwagę na 
skromny sposób służby Prezydenta Huntera podczas poświęcenia 
Świątyni Los Angeles w Kalifornii w 1956 roku, kilka lat zanim któ-
rykolwiek z nich został powołany na Apostoła. Wspominał:

„Prezydenta Huntera poznałem, kiedy służył jako prezydent palika 
Pasadena w Kalifornii i miał obowiązek koordynować miejscowe 
ustalenia dotyczące poświęcenia Świątyni Los Angeles (w Kalifor-
nii). Miałem zaszczyt drukować bilety na to wydarzenie. Ciążące na 
nim zadanie było wręcz gigantyczne. Miałem do czynienia jedynie z 
jego niewielką cząstką związaną z biletami, które były podzielone 
kolorystycznie, szczegółowo opisane i ponumerowane w najbar-
dziej zorganizowany sposób, jaki kiedykolwiek widziałem. Głośno 
wychwalał zasługi innych, pilnując jednocześnie, aby jego nazwisko 



294

r o z d z i a ł  2 3

odmieniających życie aktów służby dokonują ci, „których nie widać w 
świetle reflektorów, którzy nie znajdują uznania w oczach świata”.
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nie było zbytnio eksponowane, choć to właśnie on był siłą sprawczą 
tego ogromnego przedsięwzięcia” 2.

Starszy James E. Faust z Kworum Dwunastu Apostołów zauwa-
żył dalej: „Jego ego nie wymagało żadnych hołdów. Przy całej swej 
mądrości siadał pośród Braci i mówił bardzo niewiele. Był ze sobą 
całkowicie pogodzony” 3.

Prezydent Hunter rozumiał, że każdy akt służby ma znaczenie 
w oczach Boga, niezależnie od braku rozgłosu czy niepozorności. 
Kilka tygodni przed śmiercią Prezydenta Huntera przyjaciel zadał 
mu pytanie: „Drogi Prezydencie, co jest bardziej doniosłym zada-
niem czy powołaniem — bycie drogim i zaufanym przyjacielem, czy 
bycie prorokiem Boga?”. Po wysłuchaniu tego pytania „Prezydent 
zastanawiał się w ciszy przez dłuższy czas, a potem powoli ujął w 
dłonie rękę przyjaciela, odwrócił ku niemu twarz i ze łzą płynącą po 
jego wymizerowanym policzku odpowiedział: ‘oba są powołaniami 
świętego zaufania’” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Ci, którzy służą po cichu, niezauważenie, są „nie mniej 
[…] pomocni” niż ci, którzy zyskują poklask świata.

O dzielnym młodym kapitanie Moronim mówiono: „Jeśli wszyscy 
ludzie byliby podobni do Moroniego, moce piekielne zostałyby 
wstrząśnięte na wieki wieków i diabeł nigdy nie miałby władzy nad 
sercami ludzi” (Alma 48:17).

Cóż za pochwała dla tego sławnego męża o wielkiej władzy! Nie 
wyobrażam sobie większego hołdu, jaki jeden człowiek mógłby 
złożyć drugiemu. Dwa wersety dalej znajduje się zdanie na temat 
Helamana i jego braci, którzy odegrali mniej rzucającą się w oczy 
rolę niż Moroni: „I Helaman ze swymi braćmi byli nie mniej niż 
Moroni pomocni Nefitom” (Alma 48:19).

Innymi słowy, mimo że działania Helamana nie były tak zauwa-
żalne i rozpoznawalne jak Moroniego, był on równie jak Moroni 
pomocny, to znaczy, że był równie jak on przydatny i użyteczny.

Oczywiste jest, że możemy wielce skorzystać na studiowaniu ży-
cia kapitana Moroniego. Jest on przykładem wiary, służby, oddania, 
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poświęcenia i wielu innych wzorowanych na Bogu przymiotów. Za-
miast jednak koncentrować uwagę na tym wyjątkowym człowieku, 
postanowiłem przyjrzeć się tym, którzy pozostają nieco w cieniu, 
którzy nie budzą zainteresowania świata, a którzy są — jak ujmują 
to pisma święte — „nie mniej […] pomocni”.

Nie wszyscy będziemy jak Moroni cieszyć się każdego dnia uzna-
niem swego otoczenia. Nie, większość z nas będzie cichymi, sto-
sunkowo nieznanymi postaciami, które przychodzą, odchodzą i 
wykonują swoją pracę bez fanfar. Tym z was, których [ten obraz] 
przepełnia samotnością, obawą czy sprawia, że czujecie się po 
prostu mało istotni, mówię, że jesteście ‘nie mniej […] pomocni’ 
niż najbardziej uznane osoby z waszego otoczenia. Wy również 
jesteście częścią armii Boga.

Pomyślcie na przykład o podniosłej służbie, jaką matka lub oj-
ciec wykonują w zaciszu anonimowego domu godnych świętych 
w dniach ostatnich. Pomyślcie o nauczycielach Zasad ewangelii czy 
nauczycielkach muzyki w Organizacji Podstawowej, o przywódcach 
skautowych i o nauczycielkach odwiedzających ze Stowarzyszenia 
Pomocy, którzy służą i błogosławią miliony, lecz których imiona 
nigdy nie będą oklaskiwane publicznie ani wymieniane w ogólno-
krajowych mediach.

Dziesiątki tysięcy niewidocznych ludzi sprawia, że codziennie 
mamy nowe możliwości i szanse na bycie szczęśliwymi. Jak mówią 
pisma święte, są oni ‘nie mniej […] pomocni’ niż ci, których życie 
jest opisywane na pierwszych stronach gazet.

Uwaga historii i chwili obecnej często koncentruje się na jedno-
stce, a nie na grupie. Poszczególne osoby są zwykle wyróżniane 
spośród rówieśników i wynoszone do statusu bohatera. Rozumiem, 
że okazywanie tego rodzaju uznania jest jednym ze sposobów na 
nagrodzenie tego, co ludzie uznają za godne podziwu czy warto-
ściowe, ale niekiedy ten zachwyt jest niezasłużony, a nawet otacza 
się nim niewłaściwe wartości.

Musimy mądrze wybierać swoich bohaterów i wzorce, jednocześ-
nie okazując wdzięczność rzeszy przyjaciół i obywateli, którzy może 
nie są zbyt znani, ale są „nie mniej […] pomocni” niż odpowiednicy 
Moroniego w naszym życiu 5.
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2
W pismach świętych jest wiele przykładów osób, 
które, służąc w cieniu, dokonały ważnych rzeczy.

Być może moglibyście pomyśleć wraz ze mną o interesujących 
postaciach z pism świętych, które nie zyskały sławy, ale z perspek-
tywy dziejów okazały się prawdziwymi bohaterami.

Wielu osobom czytającym historię wielkiego proroka Nefiego nie-
mal całkowicie umyka postać innego dzielnego syna Lehiego — Sama. 
Nefi to jedna z najznamienitszych figur w całej Księdze Mormona. Ale 
Sam? Imię Sama jest wspomniane zaledwie dziesięć razy. Kiedy Lehi 
udzielał rad i błogosławił swych potomków, powiedział do Sama:

„Błogosławiony jesteś razem z twoim potomstwem, bo odzie-
dziczysz tę ziemię podobnie jak twój brat Nefi i twoje potomstwo 
zostanie zaliczone do jego potomstwa. Będziesz jak twój brat, a twoje 
potomstwo będzie jak jego potomstwo, i będziesz błogosławiony 
przez całe swoje życie” (2 Nefi 4:11).

Rola Sama polegała właściwie na wspieraniu jego młodszego, 
bardziej znanego brata i pomaganiu mu, zaś na koniec otrzymał on te 
same błogosławieństwa, które obiecano Nefiemu i jego potomkom. 
Wiernego Sama nie ominęło nic, co zostało obiecane Nefiemu, a 
jednak znamy niewiele szczegółów na temat jego służby i zasług. 
Za życia był niemal nieznaną osobą, lecz jasne jest, że w annałach 
wieczności jest triumfalnym przywódcą i zwycięzcą.

Wielu ludzi dokłada swoje cegiełki, choć nie są opiewane w 
pieśniach. Ismael podróżował z rodziną Nefiego, choć było to dla 
niego ogromne osobiste poświęcenie, choć doświadczał „wielu 
trudów, głodu, pragnienia i zmęczenia” (1 Nefi 16:35). A potem 
pośród tych wszystkich cierpień umarł na pustkowiu. Niewielu z 
nas potrafi choćby w niewielkim stopniu pojąć poświęcenie tego 
człowieka w tych prymitywnych czasach i warunkach. Być może, 
gdybyśmy byli bardziej spostrzegawczy i gdybyśmy mieli większe 
zrozumienie, my również opłakiwalibyśmy go tak, jak czyniły to jego 
córki na pustkowiu, za to, co uczynił — i co poświęcił! — abyśmy 
mogli mieć dzisiaj Księgę Mormona.

W Księdze Mormona znajduje się cała rzesza imion mężczyzn i 
kobiet, którzy byli „nie mniej […] pomocni” i wspomnień o nich. 
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Czy to matka Saria, czy Abisz, służka królowej Lamanitów, obie do-
konały rzeczy, które pozostały niezauważone w oczach ludzi, lecz 
nie umknęły uwadze Boga.

Mamy w pismach świętych zaledwie dwanaście wersetów, które 
mówią o życiu Mosjasza, króla kraju Zarahemla i ojca słynnego króla 
Beniamina. A jednak jego służba dla ludu była nieoceniona. Prowa-
dził lud, dając mu „wiele proroctw, bezustannie pokrzepiając [go] 
słowem Bożym” (Omni 1:13). Limhi, Amulek i Pahoran — z których 
ostatni miał tak szlachetną duszę, że nie potępił tych, którzy rzucili 
na niego fałszywe oskarżenia — to kolejne przykłady ludzi, którzy 
służyli bezinteresownie w cieniu innych osób.

Żołnierz Teankum, który poświęcił własne życie, Lachoneus, 
naczelny sędzia, który nawoływał ludzi do pokuty w czasach buntu 

Kiedy abisz (po lewej) dotknęła ręki królowej Lamanitów, 
powstała ona z ziemi (zob. alma 19:15–29).
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Gadiantona, czy niemal zupełnie zapomniani misjonarze Omner i 
Himni, wszyscy byli „nie mniej […] pomocni” niż ich towarzysze, a 
jednak pisma nie poświęcają im zbyt wiele uwagi.

Niewiele wiemy o Sziblonie, wiernym synu Almy, którego losy 
wciśnięto między historie o Helamanie, przyszłym przywódcy, i o 
grzeszniku Koriantonie, ale ważne jest to, że napisano o nim, że 
był „sprawiedliwym człowiekiem żyjącym w prawości przed Bo-
giem” (Alma 63:2). Wielki prorok Nefi, o którym wspomina księga 
Helamana, miał brata o imieniu Lehi. Jest o nim tylko niewielka 
wzmianka, ale zapisano, że „dorównywał [Nefiemu] w prawości” 
[Helaman 11:19; zob. także werset 18] 6.

3
Choć nie jesteśmy sławni, możemy 
wielce przysłużyć się królestwu.

Oczywiście mamy również przykłady takich pomocnych osób w 
naszej dyspensacji. Oliver Granger, o którym Pan wspomina w 117. 
rozdziale Nauk i Przymierzy, to właśnie taki cichy, usłużny człowiek 
w dniach ostatnich. Wielu z was może nie pamiętać tego nazwiska, 
więc pozwolę sobie przybliżyć wam nieco postać tego dzielnego 
świętego z początków Kościoła.

Oliver Granger był o jedenaście lat starszy od Józefa Smitha i, po-
dobnie jak Prorok, pochodził z północnej części stanu Nowy Jork. Z 
powodu siarczystych mrozów trzydziestotrzyletni wówczas Oliver w 
znacznej mierze utracił wzrok. Pomimo upośledzenia służył na trzech 
pełnoetatowych misjach. Pracował również przy budowie świątyni 
w Kirtland oraz służył w radzie wyższych kapłanów Kirtland.

Kiedy większość świętych została wypędzona z Kirtland, Kościół 
pozostawił za sobą nieco nieuregulowanych długów. Oliver został 
wyznaczony, aby powrócić do Kirtland i jako przedstawiciel Józefa 
Smitha i Rady Prezydenta Kościoła pozałatwiać te sprawy. O tym 
przedsięwzięciu napisano w Naukach i Przymierzach: „Przeto nie-
chaj gorliwie walczy o wybawienie Rady Prezydenta mego Kościoła, 
rzecze Pan” (NiP 117:13).

Z powierzonego zadania wywiązał się on tak znakomicie, że jeden 
z usatysfakcjonowanych kredytodawców napisał: „Sposób, w jaki 
Oliver Granger pozałatwiał niedokończone interesy ludzi, którzy 
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wyprowadzili się do Far West, w jaki pospłacał ich zobowiązania, 
przywracając im tym samym dobre imię, jest zaiste godny pochwały 
i sprawił, że zasłużył on na mój najwyższy szacunek i wdzięczną 
pamięć” (Horace Kingsbury, jak zacytowano w: Joseph Smith, History 
of the Church, 3:174).

W czasie, kiedy Oliver przebywał w Kirtland, pewni ludzie, pośród 
nich niezadowoleni członkowie Kościoła, usiłowali zdyskredytować 
Radę Prezydenta Kościoła i kwestionowali uczciwość jej członków, 
rozsiewając fałszywe oskarżenia. Oliver Granger swymi czynami „[wy-
bawił] Radę Prezydenta” poprzez wierną służbę […]. Pan powiedział o 
Oliverze Grangerze: „Imię jego będzie w świętej pamięci z pokolenia 
na pokolenie, na wieki wieków” (NiP 117:12). „Wyniosę mego sługę 
Olivera i z powodu prawości jego duszy sprawię, że imię jego będzie 
znane na świecie i pośród mego ludu” (History of the Church, 3:350).

Kiedy Oliver Granger zmarł w 1841 roku, to pomimo tego, że w 
okolicach Kirtland pozostało niewielu świętych, a osób przyjaznych 
Kościołowi było jeszcze mniej, w jego pogrzebie uczestniczyły rzesze 
ludzi z pobliskich miast.

Choć w dzisiejszych czasach Oliver Granger nie jest tak znany, jak 
pierwsi przywódcy Kościoła, był on jednak wspaniałym i liczącym 
się mężem z powodu jego służby w królestwie. I nawet gdyby jego 
imienia nie zachował w pamięci nikt poza Panem, byłoby to dla niego 
wystarczającym błogosławieństwem, podobnie jak i dla każdego z nas 7.

4
Nefi jest przykładem pamiętania o tym, że 
Bóg jest źródłem siły i błogosławieństw.

Myślę, że powinniśmy być świadomi, że na tych, którzy źle rozu-
mieją niezwykłość bycia zawsze w centrum uwagi, czyha duchowe 
niebezpieczeństwo. Może dojść do tego, że zaczną pragnąć sławy, 
przez co zapomną o znaczeniu udzielanej służby.

Nie możemy sobie pozwolić na to, by skupiać się na przelotnej 
popularności czy zabiegać o atencję zamiast zajmować się realnym, 
choć często anonimowym, trudem, który kieruje uwagę na Boga, 
nawet jeśli nie są to rzeczy, o których mówią w wieczornych wia-
domościach. W istocie poklask i sława mogą stać się duchową piętą 
Achillesa nawet najbardziej utalentowanych osób spośród nas.
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Jeśli w ciągu swojego życia znajdziecie się kiedyś w blasku re-
flektorów, powinniście naśladować przykład osób z pism świętych, 
które zyskały sławę. Jednym ze wspaniałych przykładów jest tutaj 
Nefi. Po wszystkim, co udało mu się osiągnąć podczas podróży przez 
pustynię z rodziną, jego uwaga nadal była skupiona na rzeczach 
najważniejszych. Powiedział on:

„I gdy pragnę się radować, serce moje jęczy z powodu moich 
grzechów. Jednakże wiem, komu zaufałem.

Mój Bóg jest moją podporą, był On ze mną podczas moich cięż-
kich doświadczeń na pustyni i zachował mnie przy życiu na głę-
bokich wodach.

Wypełnił mnie swą miłością, że moje ciało płonęło.

Zmieszał moich nieprzyjaciół, że drżeli przede mną” (2 Nefi 
4:19–22).

Blask sławy nigdy nie oślepił Nefiego i nigdy nie stracił on orien-
tacji co do tego, gdzie leży źródło jego siły i błogosławieństw 8.

5
Kiedy rozumiemy, dlaczego służymy, nie 

troszczymy się o to, gdzie służymy.

W chwilach, w których znajdujemy się w centrum uwagi, warto 
jest zadać sobie pytanie: Dlaczego służymy? Kiedy rozumiemy, dla-
czego służymy, nie troszczymy się o to, gdzie służymy.

Prezydent J. Reuben Clark jun. nauczał tej fundamentalnej zasady 
w swoim własnym życiu. Na konferencji generalnej w kwietniu 1951 
roku, po śmierci Prezydenta Georga Alberta Smitha, poparcie jako 
Prezydent Kościoła otrzymał Prezydent David O. McKay. Prezydent 
Clark służył wcześniej jako Pierwszy Doradca Prezydentów Hebera 
J. Granta oraz Georga Alberta Smitha. Prezydent McKay pełnił zaś 
u obu tych mężczyzn rolę Drugiego Doradcy.

Podczas ostatniej sesji konferencji, kiedy przedstawiano decyzje 
administracyjne Kościoła i okazywano poparcie, na Pierwszego 
Doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła powołano Brata Stephena 
L. Richardsa. Prezydent J. Reuben Clark jun. otrzymał poparcie jako 
Drugi Doradca. Po głosowaniu poparcia dla urzędników Kościoła 
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Prezydent McKay wyjaśnił, dlaczego zdecydował się powołać swych 
doradców w takiej kolejności. Powiedział:

„Czułem, że przewodnią zasadą podczas dokonywania tego wy-
boru powinno być zachowanie kolejności starszeństwa w Radzie 
[Dwunastu]. Ci dwaj mężczyźni zajmowali określone miejsca w ciele 
przewodzącym Kościołowi i czułem, że dobrze byłoby zachować tę 
samą hierarchię starszeństwa w nowym kworum Rady Prezydenta 
Kościoła” (w: Conference Report, 9 kwietnia 1951 r., str. 151).

Prezydent Clark został poproszony o zabranie głosu po Prezy-
dencie McKayu. Przemawiał wówczas krótko, lecz przekazał ważną 
lekcję: „W służbie Pana nie ma znaczenia, gdzie służymy, lecz to, 
jak służymy. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich zajmujemy pozycję, do której zostajemy powołani, tu się nie 
zabiega o stanowisko ani się go nie odrzuca. Uroczyście obiecuję 
Prezydentowi McKayowi i Prezydentowi Richardsowi pełną lojalność 
i oddanie służbie i zadaniom, które otrzymam. Będę je wypełniał 
z całych sił i najlepiej jak potrafię, w zakresie jaki mi wyznaczą, 
pomimo moich niedoskonałości” (tamże, str. 154).

Lekcja, którą przekazał Prezydent Clark została w inny sposób 
przedstawiona w znanym wierszu autorstwa Meade McGuire:

„Ojcze, gdzie dziś pracować mam?”,
z miłością rzekłem tak.
Wskazując mały skrawek, rzekł:
„Popracuj dzisiaj tam”.
Szybko odparłem: „Nie, tam nie!
Bo nie zobaczy nikt,
jak dobrze praca idzie mi,
Ten skrawek to wszak nic”.
Łagodnie tedy do mnie rzekł:
„Dziecko, odpowiedz w sercu swym:
Dla nich czy dla mnie
pracować chcesz?
Nazaret wszak niewielki był
i Galilea też”

[zob. Best- Loved Poems of the LDS People, wyb. Jack M. Lyon i 
inni (1996), str. 152].
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Król Beniamin oświadczył: „Oto powiedziałem wam, że spędziłem 
życie na służbie dla was, i nie przechwalam się tym, gdyż czyniąc 
to, służyłem Bogu. I mówię wam to, abyście nabywali mądrości, 
abyście wiedzieli, że gdy służycie bliźnim, służycie swemu Bogu” 
(Mosjasz 2:16–17)9.

6
Powinniśmy służyć wiernie i bez rozgłosu, z rezerwą 
podchodząc do pochwał, którymi obdarzają nas inni.

W życiu jesteśmy najszczęśliwsi i odnosimy największe sukcesy, 
kiedy nasze zainteresowania łączą się z udzielaniem pomocy bliźnim 
i pomaganiem im w odnalezieniu drogi.

Znak na przejeździe kolejowym, który każe nam się zatrzymać, 
rozejrzeć i słuchać, mógłby być dla nas przewodnikiem. Zatrzy-
mujmy się w tym pędzie przez życie. Rozglądajmy się za przyja-
znymi, serdecznymi i uprzejmymi uczynkami, których możemy 
dokonać, oraz za drobnymi ludzkimi potrzebami, które możemy za-
spokoić. Słuchajmy bliźnich i poznawajmy ich nadzieje i problemy, 

„W życiu jesteśmy najszczęśliwsi i odnosimy największe sukcesy, 
kiedy nasze zainteresowania łączą się z udzielaniem pomocy 

bliźnim i pomaganiem im w odnalezieniu drogi”.



r o z d z i a ł  2 3

304

abyśmy mogli choć w niewielkim stopniu przyczynić się do ich 
pomyślności i szczęścia 10.

Prezydent Ezra Taft Benson powiedział: „Służba na sposób Chry-
stusowy wynosi nas do góry […]. Pan obiecał, że ci, którzy zatracą 
swe życie w służbie bliźnim, odnajdą siebie. Prorok Józef Smith 
powiedział nam, że powinniśmy „zużyć […] nasze życie”, starając się 
realizować cele Pana (NiP 123:13)” (Ensign, listopad 1989, str. 5–6).

Jeśli macie poczucie, że gros tego, co czynicie, nie przynosi wam 
sławy, nie zniechęcajcie się. Większość najlepszych ludzi, którzy 
kiedykolwiek żyli na tym świecie, również nie była znana. Służcie 
i rozwijajcie się, wiernie i bez rozgłosu. Wystrzegajcie się pochwał 
ludzi. W Kazaniu na Górze Jezus powiedział:

„Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, 
aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca wa-
szego, który jest w niebie.

Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią ob-
łudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę 
powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni 
prawica twoja,

aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w 
ukryciu, odpłaci tobie” (Ew. Mateusza 6:1–4).

Niech nasz Ojciec w Niebie zawsze was tak wynagradza 11.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Co Prezydent Hunter wyjaśnia nam, podkreślając, że Helaman 

i jego bracia byli „nie mniej […] pomocni” niż kapitan Moroni? 
(zob. część 1.). W czym może ci pomóc zrozumienie tej prawdy?

• Czego mogą nas nauczyć przykłady osób z pism świętych podane 
w części 2.? Jak te przykłady mogą wpłynąć na nasze uczucia wo-
bec służby? Jak zostałeś pobłogosławiony przez cichą, skromną 
służbę innych osób?
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• Czego możemy się nauczyć z historii, którą Prezydent Hunter opo-
wiedział o Oliverze Grangerze? (Zob. część 3.). Dlaczego nie po-
winniśmy się troszczyć o to, czy nasza służba zostanie zauważona?

• Jakie niebezpieczeństwo mogą nieść ze sobą „blask reflektorów” 
i sława? (Zob. część 4.). Czego przykład Nefiego uczy na temat 
tego, jak pozostać „[skupionym] na rzeczach najważniejszych”?

• Przeczytaj ponownie historię o Prezydencie J. Reubenie Clarku jun. 
w części 5. Co w postawie i słowach Prezydenta Clarka robi na 
tobie wrażenie? Zastanów się nad swoją odpowiedzią na pytanie: 
„Dlaczego służę?”. Jak możemy wykształcić w sobie postawę, aby 
dawać z siebie to, co najlepsze, niezależnie od tego, gdzie służymy?

• W części 6. Prezydent Hunter mówi o obietnicy Pana, że „ci, któ-
rzy zatracą swe życie w służbie bliźnim, odnajdą siebie” (zob. Ew. 
Mateusza 10:39; 16:25). Co to oznacza? W jaki sposób przekonałeś 
się, że jest to prawda? W jaki sposób służba przyniosła ci szczęście?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 6:2–7, 24; 20:25–28; List Jakuba 1:27; NiP 76:5–7; 

121:34–37

Wskazówka do studiowania
„Podziel się tym, czego się dowiedziałeś. Kiedy to zrobisz, twe 

myśli staną się bardziej jasne i wzrośnie twoja moc do zachowania tej 
wiedzy” (Nauczanie — nie ma większego powołania [2000], str. 17).

Przypisy
 1. Neal A. Maxwell, „Meek and Lowly” 

(przesłanie wygłoszone na Uniwersy-
tecie Brighama Younga, 21 paździer-
nika 1986), str. 8; strona internetowa: 
speeches. byu. edu.

 2. Thomas S. Monson, „President Ho-
ward W. Hunter: A Man for All Se-
asons”, Ensign, kwiecień. 1995, str. 31.

 3. James E. Faust, „Howard W. Hunter: 
Man of God”, Ensign, kwiecień 1995, 
str. 27.

 4. Jon M. Huntsman sen., „A Remarka-
ble and Selfless Life”, Ensign, kwie-
cień1995, str. 24.

 5. „No Less Serviceable”, Ensign, kwiecień 
1992, str. 64–65.

 6. „No Less Serviceable”, str. 65.
 7. „No Less Serviceable”, str. 65–66.
 8. „No Less Serviceable”, str. 66.
 9. „No Less Serviceable”, str. 66–67.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

wyd. Clyde J. Williams (1997), str. 267.
 11. „No Less Serviceable”, str. 67.



306

„Jeśli mamy naśladować przykład chrystusa i kroczyć Jego śladami, musimy 
starać się czynić to samo, zgodnie z ustanowionym przez niego wzorem”.
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Naśladowanie przykładu 
Jezusa Chrystusa

„Przy każdej okazji powinniśmy zadawać sobie 
pytanie: ‘Co zrobiłby Jezus?’, a następnie z odwagą 

postępować zgodnie z otrzymaną odpowiedzią”.

Z życia Howarda W. Huntera
Prezydent Thomas S. Monson, który służył jako Drugi Doradca 
Prezydenta Huntera, powiedział, że „żył [on] w zgodzie z tym, czego 
nauczał, na wzór Zbawiciela, któremu służył” 1.

Bliski przyjaciel zauważył, że „cechy, których uosobieniem jest 
nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, w cudowny sposób objawiały 
się w niezwykłym i poświęconym służbie bliźnim życiu Prezydenta 
Huntera. Wszyscy ludzie byli dla niego przyjaciółmi” 2.

Inny znajomy, który blisko współpracował z Prezydentem Hun-
terem przez ponad trzydzieści lat, powiedział: „[On] instynktownie 
wiedział, jak się zachować. Zawsze naśladował charakter swego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa” 3.

Podczas swojej posługi Prezydent Hunter z miłością zachęcał 
członków Kościoła, aby naśladowali przykład Zbawiciela. W pierw-
szym wystąpieniu jako Prezydent Kościoła powiedział:

„Pragnę poprosić wszystkich członków Kościoła, aby z jesz-
cze większym oddaniem starali się naśladować życie i przykład 
Pana Jezusa Chrystusa, a w szczególności Jego miłość, nadzieję i 
miłosierdzie.

Modlę się, abyśmy traktowali siebie z większą dobrocią, uprzejmo-
ścią i pokorą, abyśmy okazywali sobie więcej cierpliwości i przeba-
czenia. Mamy wobec siebie nawzajem wysokie wymagania i wszyscy 
możemy być lepsi. Nasz świat domaga się większej dyscypliny w 
przestrzeganiu przykazań Boga. Jednakże mamy do tego zachęcać w 
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sposób, jaki Pan przekazał Prorokowi Józefowi w zimnych lochach 
więzienia w Liberty, to znaczy ‘przez perswazję, przez cierpliwość, 
przez delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość […] bez obłudy 
i bez przewrotności’ (NiP 121:41–42)” 4.

Nauki Howarda W. Huntera
1

Jezus Chrystus ustanowił dla nas doskonały przykład.

Być światłem oznacza być wzorcem — tym, który daje przy-
kład i osobą, którą inni naśladują […]. [Zawarliśmy przymierze], że 
będziemy naśladować Chrystusa, nasz wspaniały przykład. Mamy 
obowiązek uczyć się o Nim, a także o rzeczach, których nauczał 
i które czynił podczas Swej ziemskiej posługi. Mamy przykazanie, 
aby poznawszy te lekcje, naśladować Jego wzór. A oto niektóre z 
przykładów, jakie dla nas ustanowił:

1. Chrystus był posłuszny i dzielny w życiu przedziemskim, czym 
zasłużył na przywilej, by przyjść na ten świat i otrzymać powłokę 
z ciała i kości.

2. Przyjął chrzest, aby otwarte zostały wrota do królestwa 
celestialnego.

3. Dzierżył kapłaństwo i przyjął wszystkie obrzędy ewangelii 
niezbędne do zbawienia i wyniesienia.

4. Jezus służył przez około trzy lata, nauczając ewangelii, składając 
świadectwo o prawdzie oraz nauczając ludzi, co muszą czynić, aby 
znaleźć radość i szczęście w tym życiu i wieczną chwałę w świecie, 
który nastanie.

5. Dokonywał obrzędów, między innymi błogosławienia dzieci, 
chrztów, błogosławieństw dla chorych oraz ustanowienia do 
kapłaństwa.

6. Dokonywał cudów. Na Jego rozkaz ślepi odzyskiwali wzrok, 
głusi słyszeli, chromi stawali na równe nogi, a zmarli wracali do życia.

7. Zgodnie z zamysłem i wolą Ojca, Jezus wiódł doskonałe życie 
bez grzechu i zyskał wszystkie atrybuty Boskości.
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8. Przemógł świat, to znaczy okiełznał wszelkie żądze i wzniósł 
się ponad to, co cielesne i zmysłowe, aby żyć i kroczyć, będąc pro-
wadzonym przez Ducha.

9. Dokonał Zadośćuczynienia, czym wykupił ludzi od [duchowej 
i fizycznej] śmierci, którą sprowadził upadek Adama.

10. Teraz, zmartwychwstały i obdarzony chwałą, zyskał wszelką 
moc w niebie i na ziemi, otrzymał pełnię Ojca i jest z Nim jednym.

Jeśli mamy naśladować przykład Chrystusa i kroczyć Jego śladami, 
musimy starać się czynić to samo, zgodnie z ustanowionym przez 
Niego wzorem5.

Ważne jest, aby pamiętać, że Jezus był w stanie grzeszyć, że 
mógł ulec, że plan życia i zbawienia mógł zostać udaremniony, 
ale On pozostał wierny. Gdyby nie miał możliwości poddania się 
pokusom Szatana, nie byłoby prawdziwej próby ani tym samym 
— w konsekwencji — autentycznego zwycięstwa. Gdyby został 
pozbawiony zdolności popełnienia grzechu, oznaczałoby to, że 
został pozbawiony wolnej woli. A to właśnie On stanął w obronie 
wolnej woli człowieka. Musiał zachować możliwość i zdolność do 
grzechu, gdyby Jego wolą było go popełnić  6.

Do samego końca Swego ziemskiego życia Jezus pokazywał wiel-
kość Swego ducha i ogrom Swej siły. Nawet pod sam koniec nie był 
egoistycznie zaprzątnięty własnym cierpieniem ani nie skupiał się 
na czekającym Go bólu. Gorliwie troszczył się o bieżące i przyszłe 
potrzeby Swoich umiłowanych uczniów. Wiedział, że ich bezpieczeń-
stwo, indywidualnie i jako Kościoła, opierało się jedynie na bezwa-
runkowej miłości do siebie nawzajem. Cała Jego energia zdawała się 
być skierowana na ich potrzeby, zatem nauczał nie tylko słowem, ale 
i przez przykład. Dodawał im otuchy, dawał przykazania i przestrogi 7.

Zarówno podczas Swej doczesnej posługi pośród stada w Ziemi 
Świętej, jak i podczas służby wykonywanej po śmierci pośród owiec 
rozproszonych na półkuli zachodniej, Pan okazywał Swą miłość i 
troskę o każdego człowieka z osobna.

Otoczony tłumem napierających na Niego ludzi, wyczuł pojedyn-
czy dotyk kobiety, która szukała ulgi w chorobie, na którą cierpiała 
od dwunastu lat (zob. Ew. Łukasza 8:43–48). Innym razem wzniósł 
się ponad skupione jedynie na przewinieniu potępienie tłumu oraz 
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grzech oskarżonej. Być może wyczuwając w niej gotowość do od-
pokutowania, Chrystus zdecydował się dostrzec wartość tej kobiety 
i puścił ją wolno, by nie grzeszyła już więcej (zob. Ew. Jana 8:1–11). 
Przy innej okazji „brał ich dzieci, każde z osobna, błogosławił i modlił 
się za nie do Ojca” (3 Nefi 17:21; kursywa dodana).

Choć szybko zbliżały się próby w Getsemane i na Kalwarii, choć 
wiele myśli zaprzątało Jego umysł, Zbawiciel poświęcił czas, by 
zwrócić uwagę na wdowę, która przyszła ofiarować swój grosz (zob. 
Ew. Marka 12:41–44). Podobnie zauważył też niewielkiego wzrostem 
Zacheusza, który, nie mogąc dojrzeć Zbawiciela z powodu otacza-
jącej Go rzeszy ludzi, wspiął się na drzewo sykomory, by stamtąd 
patrzeć na Syna Bożego (zob. Ew. Łukasza 19:1–5). Cierpiąc mękę na 
krzyżu, nie dbał o własne cierpienie, lecz z troską zadbał o opiekę dla 
szlochającej kobiety, która dała Mu życie (zob. Ew. Jana 19:25–27).

Jakiż to wspaniały przykład do naśladowania! Nawet pośród 
ogromu własnego bólu i cierpienia, nasz Wzór z troską błogosławił 
innych ludzi […]. Jego życie nie koncentrowało się na tym, czego 
nie miał. Było to życie poświęcone służbie bliźnim8.

2
Naśladujmy Syna Bożego we wszystkim, 

co czynimy w życiu.

Jedno z najważniejszych pytań, jakie kiedykolwiek postawiono 
ludziom podczas życia doczesnego, zostało zadane przez samego 
Syna Bożego, Zbawiciela świata. Grupę uczniów w Nowym Świe-
cie — gorliwie pragnących, by ich nauczał i pragnących tego tym 
bardziej, że miał ich wkrótce opuścić — zapytał: „Jakimi ludźmi 
powinniście więc być”. A potem od razu dał im odpowiedź: „Na 
Moje podobieństwo” (3 Nefi 27:27).

Świat pełen jest ludzi gotowych mówić nam: „Postępujcie tak, 
jak mówię”. Z całą pewnością nie cierpimy na brak doradców we 
wszelkich możliwych dziedzinach. Jednak bardzo niewielu jest go-
towych powiedzieć: „Postępujcie tak, jak ja postępuję”. Oczywiście 
tylko On Jeden w dziejach ludzkości miał pełne prawo wygłosić tę 
deklarację. Historia dostarcza wielu przykładów zacnych mężczyzn 
i kobiet, ale nawet najlepsi ze śmiertelników są ułomni. Nikt nie 
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mógłby służyć jako doskonały przykład ani nienaganny wzór do 
naśladowania, niezależnie od tego, jak bardzo by się starał.

Tylko Chrystus może być naszym ideałem, naszą „[gwiazdą jasną 
poranną]” (Objawienie Jana 22:16). Jedynie On może bez żadnego 
wahania powiedzieć: „Pójdźcie za mną, uczcie się ode mnie i to 
czyńcie, co widzieliście, że ja czyniłem. Pijcie z mojej wody i jedzcie 
z mego chleba. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Ja jestem prawem 
i światłem. Ufajcie mi, a będziecie żyć. Miłujcie się wzajemnie, jak ja 
was umiłowałem” (zob. Ew. Mateusza 11:29; 16:24; Ew. Jana 4:13–14; 
6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3 Nefi 15:9; 27:21).

Cóż za jasne i pobudzające do działania wezwanie! Cóż za pew-
ność i wzorzec w czasach niepewności i braku autorytetów […].

Jakże winniśmy być wdzięczni, że Bóg zesłał na ziemię Swego 
Jednorodzonego Syna […], by ustanowił doskonały przykład pra-
wego życia, dobroci, miłosierdzia i współczucia, żeby cała reszta 
ludzkości wiedziała, jak żyć, jak się doskonalić i jak stawać się bar-
dziej podobnymi do Boga.

Naśladujmy Syna Bożego we wszystkim, co czynimy w życiu. 
Uczyńmy Go naszym wzorcem i przewodnikiem. Przy każdej okazji 
powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Co zrobiłby Jezus?”, a następnie 
z większą odwagą postępować zgodnie z otrzymaną odpowiedzią. 
Musimy iść za Chrystusem w najlepszym znaczeniu tego słowa. 
Musimy być zaangażowani w Jego dzieło tak, jak On był zaanga-
żowany w dzieło Swego Ojca. Powinniśmy starać się być tacy, jak 
On, jak śpiewają dzieci z Organizacji Podstawowej: „Starać, starać 
się” (Children’s Songbook, str. 55). Na ile pozwala nasza doczesna 
moc, powinniśmy ze wszystkich sił starać się upodobnić do Chry-
stusa — jedynego doskonałego i wolnego od grzechu wzorca, jaki 
kiedykolwiek widział ten świat 9.

Podczas Swej ziemskiej posługi nasz Pan raz po raz wygłaszał 
apel, który był zarazem zaproszeniem, jak i wyzwaniem. Do Piotra i 
jego brata, Andrzeja, Chrystus powiedział: „Pójdźcie za mną, a zrobię 
was rybakami ludzi” (Ew. Mateusza 4:19). Bogatemu młodzieńcowi, 
który zapytał, co musi uczynić, aby posiąść życie wieczne, Jezus 
odpowiedział: „Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim […], 
potem przyjdź i naśladuj mnie” (Ew. Mateusza 19:21). Do każdego 
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z nas Jezus mówi: „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną” 
(Ew. Jana 12:26)10.

Studiujmy wszystkie nauki Mistrza i z większym oddaniem naśla-
dujmy Jego przykład. Obdarował nas „wszystkim, co jest potrzebne 
do życia i pobożności”. „Powołał nas przez własną chwałę i cnotę” 
oraz darował nam „drogie i największe obietnice, [abyśmy] przez 
nie stali się uczestnikami boskiej natury” (II List Piotra 1:3–4)11.

Ci, którzy idą za Chrystusem, starają się naśladować Jego przykład. 
Jego cierpienie za nasze grzechy, ułomności, cierpienia i choroby 
powinny być dla nas motywacją, abyśmy w podobny sposób — z 
miłosierdziem i współczuciem — traktowali ludzi wokół nas […].

Szukajcie okazji do służby. Nie skupiajcie się zbytnio na statusie 
społecznym. Czy pamiętacie radę, jaką dał Zbawiciel tym, którzy 
poszukują „pierwszych miejsc na ucztach” i „pierwszych krzeseł 
w synagogach”? „Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie 
sługą waszym” (Ew. Mateusza 23:6, 11). Ważne jest, aby zostać 
docenionym. Lecz nasza uwaga winna być skupiona na prawości, 
nie na poklasku; na służbie, a nie statusie. Wierna nauczycielka 
odwiedzająca, która co miesiąc po cichu wykonuje swoją pracę, 
jest równie ważna dla dzieła Pana, jak ci, którzy zajmują w Kościele 
pozycje postrzegane przez niektórych za bardziej prominentne. 
Eksponowane stanowisko nie jest miarą wartości człowieka 12.

3
Nasze zbawienie zależy od tego, z jakim 

oddaniem naśladujemy Zbawiciela.

Zaproszenie Pana, by za Nim iść, jest indywidualne, osobiste i 
zobowiązujące. Nie możemy wiecznie kuleć na dwie strony. Każdy 
z nas musi w którymś momencie zmierzyć się z podstawowym py-
taniem: „A wy za kogo mnie uważacie?” (Ew. Mateusza 16:15). Nasze 
osobiste zbawienie zależy od odpowiedzi na to pytanie oraz od 
tego, czy w niej wytrwamy. Objawiona odpowiedź Piotra brzmiała: 
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Ew. Mateusza 16:16). Wielu, 
wielu świadków może udzielić identycznej odpowiedzi dzięki tej 
samej mocy i ja przyłączam się do nich z pokorną wdzięcznością. 
Jednak każdy z nas musi sam znaleźć odpowiedź — jeśli nie teraz, 
to później, gdyż ostatniego dnia, każde kolano się ugnie i każdy 
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język wyzna, że Jezus jest Chrystusem. Nasze wyzwanie polega na 
znalezieniu właściwej odpowiedzi i życiu wedle tej wiedzy, zanim 
po wieczne czasy stanie się za późno. Ponieważ Jezus naprawdę 
jest Chrystusem, cóż tedy mamy czynić?

Najwyższa ofiara Chrystusa może wydać pełnię owoców w na-
szym życiu jedynie wówczas, gdy przyjmiemy zaproszenie, by za 
Nim iść (zob. NiP 100:2). To wezwanie nie jest błahe, niewykonalne 
ani niemożliwe. Pójście za jakąś osobą oznacza, że ją bacznie obser-
wujemy, uważnie jej słuchamy, uznajemy jej autorytet i przywódz-
two, i jesteśmy jej posłuszni. Oznacza to, że wspieramy i głosimy 
jej nauki oraz staramy się na niej wzorować. Każdy z nas może 
podjąć to wyzwanie. Piotr powiedział: „Chrystus cierpiał za was, 
zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (I List 
Piotra 2:21). Tak jak nauki, które zaprzeczają doktrynie Chrystusa, 
są fałszywe, tak i życie niezgodne z przykładem Chrystusa zmierza 
w złym kierunku i może nie doprowadzić do osiągnięcia naszego 
wspaniałego przeznaczenia i potencjału […].

Jednym ze sposobów, w jaki możemy wzorować swe życie na przykładzie 
zbawiciela, jest postępowanie zgodnie z przykazaniem, które dał on 

piotrowi: „paś owieczki moje […]. paś owieczki moje” (ew. Jana 21:15–17).
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Prawość musi mieć swój początek w naszym osobistym życiu. Po-
tem musi zostać wpleciona w życie rodziny. Rodzice mają obowiązek 
przestrzegać zasad ewangelii Jezusa Chrystusa i nauczać ich swoje 
dzieci (zob. NiP 68:25–28). Religia musi być częścią naszego życia. 
Ewangelia Jezusa Chrystusa musi stać się siłą motywującą wszystkie 
nasze poczynania. Jeśli mamy stać się bardziej podobni do Zbawi-
ciela, musimy włożyć większy wysiłek w to, by naśladować wspaniały 
przykład, który dla nas ustanowił. To nasze wielkie wyzwanie 13.

Jeśli będziemy potrafili wzorować swe życie na życiu Mistrza, 
opierając się na Jego naukach i doskonałym przykładzie, bez trudu 
pozostaniemy stali i wierni we wszystkich aspektach życia, gdyż 
będziemy oddani jednemu, świętemu standardowi zachowania i 
wiary. Czy to w domu, na targu, w szkole czy długo po tym, jak ją 
ukończymy, czy stoimy zupełnie sami, czy działamy w dużej grupie, 
obrany przez nas kurs będzie wyraźny, a wyznawane przez nas za-
sady oczywiste. Będziemy zdeterminowani, by — jak ujął to prorok 
Alma — „zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co [czy-
nimy] i gdziekolwiek się [znajdujemy], aż do śmierci” (Mosjasz 18:9)14.

4
Powinniśmy zrobić miejsce dla Chrystusa.

W ową noc w Betlejem nie było dla Niego miejsca w gospodzie i 
nie był to jedyny taki przypadek podczas Jego trzydziestotrzyletniej 
doczesnej podróży. Herod posłał do Betlejem żołnierzy, aby zabili 
dzieci. Nie było dla Jezusa miejsca w królestwie Heroda, więc rodzice 
wywieźli Go do Egiptu. Za czasów Jego posługi wielu nie uczyniło 
miejsca dla Jego nauk, miejsca dla ewangelii, którą głosił. Nie było 
miejsca dla Jego cudów ani błogosławieństw, nie było miejsca dla 
boskich prawd, które wypowiadał, nie było miejsca dla Jego miłości 
ani wiary. Powiedział do nich: „Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie 
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” (Ew. 
Mateusza 8:20).

Nawet w naszych czasach, choć minęło dwa tysiące lat, wielu 
ludzi powtarza to samo, co zostało powiedziane tamtej nocy w 
Betlejem. „Nie ma miejsca, nie ma miejsca” (zob. Ew. Łukasza 2:7). 
Robimy miejsce na dary, ale czasem nie robimy miejsca dla dar-
czyńcy. Mamy miejsce na komercyjną stronę Bożego Narodzenia, 
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a nawet na przyjemności w dniu sabatu, ale niekiedy brak nam 
miejsca na oddawanie czci. Nasze myśli zaprzątają inne sprawy — 
nie ma miejsca 15.

Choć cudownie będzie zobaczyć bożonarodzeniowe światełka 
[…], ważniejsze jest, aby życie człowieka było oświecone, gdyż 
przyjął on Tego, który jest światłością świata [zob. Alma 38:9; NiP 
10:70]. Zaprawdę powinien być nam On przewodnikiem i wzorcem.

W wigilię Jego narodzin anioł śpiewał „na ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodobanie” (Ew. Łukasza 2:14). Gdyby ludzie po-
dążali za Jego przykładem, na świecie panowałyby pokój i miłość 
do wszystkich ludzi 16.

Jaki mamy dzisiaj obowiązek jako członkowie Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich? Mamy dopilnować, by 
nasze życie w słowie i uczynkach było odzwierciedleniem ewan-
gelii nauczanej przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Wszystko, co czynimy i mówimy, powinno być na wzór przykładu 
jedynego bezgrzesznego człowieka, który chodził po ziemi, samego 
Pana Jezusa Chrystusa 17.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przejrzyj sposoby, w jakie Pan ustanowił dla nas przykład, które 

wymieniono w części 1. Jaki wpływ ma na ciebie przykład Zba-
wiciela? Czego możemy nauczyć się z przykładu, który dał nam 
u schyłku Swego doczesnego życia?

• Prezydent Hunter radzi nam, abyśmy „[zadawali] sobie pytanie: 
‘Co zrobiłby Jezus?’, a następnie z większą odwagą [postępowali] 
zgodnie z otrzymaną odpowiedzią” (część 2.). Zastanów się, jak 
możesz z większą odwagą naśladować przykład Zbawiciela. W 
jaki sposób możemy nauczać tej zasady w naszych domach?

• Co nauki zawarte w części 3. pomagają nam zrozumieć na te-
mat podążania za Jezusem Chrystusem? Pod jakim względem 
twoje życie byłoby inne, gdyby było pozbawione wpływu nauk 
i przykładu Zbawiciela? Jak możemy sprawić, by religia była w 
większym stopniu częścią naszego codziennego życia?
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• Rozważ słowa Prezydenta Huntera o tym, że „nie ma miejsca” 
dla Zbawiciela (część 4.). Jak możemy zrobić więcej miejsca dla 
Zbawiciela w naszym życiu? Jak zostałeś pobłogosławiony, kiedy 
zrobiłeś dla Niego więcej miejsca?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 16:24–27; Ew. Jana 10:27–28; 14:12–15; I List Piotra 

2:21–25; 2 Nefi 31:12–13; 3 Nefi 12:48; 18:16; 27:20–22; NiP 19:23–24

Wskazówka do nauczania
Rozdaj śpiewniki wszystkim uczniom. Zachęć ich, aby odnaleźli 

hymn, który ma związek z określonymi fragmentami czytanego 
rozdziału i opowiedzieli o nim.

Przypisy
 1. Thomas S. Monson, „President Ho-

ward W. Hunter: A Man for All Se-
asons”, Ensign, kwiecień 1995, str. 33.

 2. Jon M. Huntsman sen., „A Remarkable 
and Selfless Life”, Ensign, kwiecień 
1995, str. 24.

 3. Francis M. Gibbons, Howard W. 
Hunter: Man of Thought and Indepen-
dence, Prophet of God (2011), str. 152.

 4. W: Jay M. Todd, „President Howard W. 
Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, lipiec 1994, str. 4–5.

 5. The Teachings of Howard W. Hunter, 
wyd. Clyde J. Williams (1997), 
str.40–41.

 6. „The Temptations of Christ”, Ensign, 
listopad 1976, str. 19.

 7. „His Final Hours”, Ensign, maj 1974, str. 
19.

 8. „The Church Is for All People”, Ensign, 
czerwiec 1989, str. 76–77.

 9. „What Manner of Men Ought Ye to Be?” 
Ensign, maj 1994, str. 64; zob. także 

„He Invites Us to Follow Him”, Ensign, 
wrzesień 1994, str. 2–5; „Follow the 
Son of God”, Ensign, listopad 1994, str. 
87.

 10. „An Apostle’s Witness of Christ”, En-
sign, styczeń 1984, str. 69.

 11. „Exceeding Great and Precious Promi-
ses”, Ensign, listopad 1994, str. 8.

 12. „To the Women of the Church”, Ensign, 
listopad 1992, str. 96–97.

 13. „He Invites Us to Follow Him”, str. 2, 
4; zob. także „An Apostle’s Witness of 
Christ”, str. 69–71; Conference Report, 
październik 1961, str. 109.

 14. „Standing As Witnesses of God”, En-
sign, maj 1990, str. 60.

 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 41–42.

 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 44–45.

 17. The Teachings of Howard W. Hunter, 
str. 45.
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wysiłku, posłuszeństwa i mod-
litwy 272–274

znalezienie Go najważniej-
szym dokonaniem tego życia 
271–272

zobowiązanie wobec Niego 
243–253

Ojcowie
obowiązki 146, 148, 223–225, 

226
Zob. także Rodzice; Rodzina

Ostatnie dni
czas wielkiej nadziei i radości 

71–79
wierni święci nie muszą się bać 

udręki z nimi związanej 69–72

P

Pascha 103, 199–203
Pierwsza Wizja 77–80, 90–91
Pisma święte

ich zrozumienie wymaga ciągłych 
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modlitwa 147–149

nauczajcie z nich 286–187
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niu ufności w 284–285
przykład dogłębnego studiowa-

nia 149–151
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pożyteczne ze wszystkich stu-
diów 144–145
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145–146
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77–80
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144–145, 146, 147, 148

studiowanie zbliża nas do Chry-
stusa 151–152
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293, 295
przeciwności mogą rozwinąć ją 

w nas 29, 62, 65, 81
Pokój

ewangelia zapewnia światu 
jedyny sposób na zaznanie 
52–56, 127, 263

Jezus jest jego źródłem 42, 51–58
kultywowany poprzez życie 

zgodne z ewangelią 52–56
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świątynia to miejsce 3, 178–179, 
185

w czasach zgiełku 56–58
wynika z bezwarunkowego pod-

dania się Zbawicielowi 53–54
Polinezyjskie Centrum Kultury 20
Posłuszeństwo

Abrahama 249–250
bez względu na to, co czynią inni 

ludzie 247–248
i studiowanie pism świętych 

145–146
Jozuego 247–248
musi towarzyszyć wierze 

249–251
wybór ścieżki całkowitego 

248–250
Zob. także Zobowiązanie

Praca misjonarska
dla wszystkich narodów 124–128
i Zadośćuczynienie 128–130
misją Kościoła wykonywanie jej 

126–128
pokonywanie przeszkód podczas 

niej 130–131
ręka Pańska w niej 123
to osobiste zobowiązanie 

128–130
Program seminarium 14
Projekty pomocy wzajemnej 15
Prorocy

ciągłe objawienia poprzez nich 
113–120

jako rzecznicy Pana w każdej 
dyspensacji 93, 114–115

jako widzący 99–95
popieranie 180–181
słuchanie ich przynosi duchową 

obfitość 116–117
słuchanie ich utrzymuje nas na 

właściwej ścieżce 117–118
to nauczyciele prawdy 93

zapewniają dziś przewodnictwo 
115–116

zostali wybrani przed narodze-
niem 115

Próby. Zob. Przeciwności
Przeciwności

doświadczane przez Howarda W. 
Huntera 29, 33–35, 101

doświadczane przez Józefa Smi-
tha 65–66

mogą nas ukorzyć i oczyścić 29, 
63, 64, 81

optymizm w czasie 67
przetrwanie ich przynosi praw-

dziwą wielkość 162–163
są dla naszego wzrostu i dają 

nam doświadczenie 65–66
są niezbędną częścią życia do-

czesnego 45, 56
to część planu Boga dla naszego 

rozwoju 63–66
Zadośćuczynienie pomaga w cza-

sie 44–47, 51–58, 67–68, 104
zwracanie się do Zbawiciela w ich 

czasie 29, 44–47, 54–58, 67–68
Przykład

nauczanie przez 281, 283, 
289–290

rodziców 223

R

Rodzice
dzieci, które zbłądziły 227–229
mają chronić i kochać dzieci 

223–225
mają nauczać ewangelii swoje 

dzieci 223–227, 314
partnerstwo 223–225

Rodzina
błogosławiona pracą świątynną 

182–184
jest najważniejszą jednostką 

w Kościele i społeczeństwie 
221–222
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modlitwa w jej gronie 226
narada 226
przewyższa wszystkie inne ży-

ciowe sprawy 221
rodzice mają chronić i kochać 

dzieci 223–225
rodzice partnerami w przewo-

dzeniu 223–225
studiowanie pism świętych w jej 

gronie 144–145, 146, 147, 148

S

Sakrament
Howard W. Hunter roznosi i bło-

gosławi 4–5, 197, 199
przyjmowanie go odnawia przy-

mierza 129, 203–205
wprowadzony przez Zbawiciela 

103, 201–203
Służba

cicha i niepozorna 293, 295–300, 
303–304

istotne jest, dlaczego, a nie gdzie 
301–303, 312

jest miernikiem naszego oddania 
Bogu 259

na drobne i proste sposoby 
295–301

przynosi pokój 54
przynosi prawdziwą wielkość 

155, 156, 159, 162–163
przynosi szczęście 303
szukanie okazji 312
wobec ludzi nieszczęśliwych 

261–263
wystrzegajcie się pochwał ludzi 

303–304
Smith Józef

był prorokiem, widzącym i obja-
wicielem 93–95

jego Pierwsza Wizja 77–80, 
90–91

przeciwności doświadczane 
przez 65–66

przykład podczas modlitwy 
77–80

przykład w poleganiu na pi-
smach świętych 77–80

przywrócenie Kościoła poprzez 
niego 91–92

troszczył się o ludzi i służył im 
159–161

życie i działania 95–98
Szczęście

niesłuszna komparacja niszczy je 
156–158

w małżeństwie 213, 214
w trudnych czasach 67
wynika ze służby bliźnim 303
wynika z poznania Jezusa Chry-

stusa i podążania za Nim 39
wynika z przestrzegania przyka-

zań 69
wynika z uczciwości 234, 240

Ś

Świadectwo
jak zdobyć 271–279
postępowanie zgodnie z wiarą 

prowadzi do uzyskania 
277–279

rozpoznawanie 279
Świątynia

błogosławieństwa pracy świątyn-
nej 182–184

być godnym rekomendacji 1, 
179–181

być ludem, który uczęszcza 
do świątyni 1, 3, 183–184, 
193–195

chrzty za zmarłych 190–191
jako symbol członkostwa 1, 

31–32, 175–179
jej obrzędy niezbędne do zba-

wienia 190
małżeństwo w niej 184, 191–192, 

210
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praca w niej musi przyspieszyć 
32, 193–195

to miejsce spokoju 3, 178, 184

T

Towarzystwo Genealogiczne Stanu 
Utah 19–20, 32, 189

U

Uczciwość
by wejść do świątyni 181
Howarda W. Huntera 12–13, 

233–234
kultywowanie jej w drobnych, 

codziennych sprawach 
236–237

napomnienie Pana na jej temat 
234–235

przynosi prawdziwą radość 
239–240

w domu 225
wobec bliźnich 239–240
wobec Boga 239–240
wobec siebie 236, 239–240
w życiu osobistym i zawodowym 

237–238
Zob. także Uczciwość wobec 

siebie
Uczciwość wobec siebie

by wejść do świątyni 181
chroni nas przed złem i pomaga 

nam odnieść sukces 238–239
Howarda W. Huntera 12–13, 

233–234
Joba 238–239
Szadracha, Meszacha i Abed-

Nega 245–246

W

Wiara
daje nam pewność rzeczy, któ-

rych nie widzimy 274–275
postępowanie zgodnie z nią pro-

wadzi do świadectwa 277–279

pozwala nam odnaleźć Boga i 
wiedzieć, że On żyje 271–274

ślepego od urodzenia 275–276
w Zbawiciela jest czymś, czego 

świat potrzebuje najbardziej 43
w Zbawiciela w czasach przeciw-

ności 44–47, 54–58, 66–68
Wielkość

jej światowa definicja często 
wprowadza w błąd 156–158

okazana przez Proroka Józefa 
Smitha 159–161

wynika z czynienia tego, co Bóg 
uznał za ważne 164–165

wynika z drobnych czynności 
wykonywanych przez długi 
okres 163

wynika ze służby, która czę-
sto pozostaje niezauważona 
162–163

wynika z konsekwentnych wysił-
ków w małych sprawach 159

wynika z przetrwania przeciwno-
ści 162–163

Z

Zadośćuczynienie. Zob. Jezus Chry-
stus — Zadośćuczynienie

Ziemia Święta 22–24, 39–40
Zmartwychwstanie 43, 46, 101, 102, 

105–110, 203
Zobowiązanie

Abrahama 249–250
dotrzymywane bez względu na 

postępowanie innych ludzi 
247–248

Jozuego 247–248
Szadracha, Meszacha i Abed-

Nego 245–246
to więcej niż okresowe udziela-

nie się 245–247
żywi członkowie starają się być w 

pełni zaangażowani 252–253
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