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V

Wprowadzenie

Członkowie Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu Apo-
stołów postanowili wydać serię Nauki Prezydentów Kościoła, aby 
umożliwić ci zbliżenie się do Ojca Niebieskiego i głębsze zrozumie-
nie przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. W miarę jak Kościół 
będzie publikował kolejne tomy tej serii, we własnym domu stwo-
rzysz kolekcję książek na temat ewangelii. Książki te mają być wyko-
rzystywane do osobistego studiowania oraz podczas nauczania 
niedzielnego. Mogą również służyć pomocą w przygotowaniu lekcji 
na domowy wieczór rodzinny, innych lekcji czy przemówień oraz 
odpowiedzieć na pytania związane z doktrynami Kościoła.

Niniejsza książka zawiera nauki Prezydenta Gordona B. Hinc-
kleya, który służył jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich od 12 marca 1995 roku do 27 stycznia 
2008 roku.

Osobiste studiowanie

Podczas studiowania nauk Prezydenta Gordona B. Hinckleya sta-
raj się poprzez modlitwę o natchnienie od Ducha Świętego. Pytania 
znajdujące się na końcu każdego rozdziału pomogą ci rozważyć i 
zrozumieć nauki Prezydenta Hinckleya oraz stosować je we własnym 
życiu. Być może pomogą ci poniższe przykłady:

• Zapisuj 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.

• Czytaj dany rozdział lub fragment więcej niż raz, aby lepiej go 
zrozumieć.
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• Zadawaj sobie pytania w rodzaju: „W jaki sposób nauki Prezy-
denta Hinckleya pogłębiają moje zrozumienie zasad ewangelii?” 
lub „Co Pan chce, abym wyniósł z tych nauk? Czego ode mnie 
oczekuje?”.

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

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

Nauczanie na podstawie tej książki

Poniższe wskazówki pomogą ci nauczać na podstawie tej książki, 
zarówno w kościele, jak i w domu.

przygotuj się do nauczania

Staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego podczas przygo-
towywania się do lekcji. Przestudiuj dokładnie rozdział, aby mieć 
pewność, że w pełni rozumiesz nauki Prezydenta Hinckleya, i z 
modlitwą wybierz spośród nich te, które w twoim odczuciu będą 
najbardziej przydatne.

Możesz zachęcać osoby, które nauczasz, aby same przestudiowały 
rozdział i zwróciły szczególną uwagę na część „Propozycje dotyczące 
studiowania i nauczania”, która znajduje się na końcu.

zachęcaj do dyskusji na temat nauk prezydenta Hinckleya

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 wszystkie 
nauki. Kontroluj dyskusję, aby pomóc uczniom przeczytać nauki 
Prezydenta Hinckleya i odkryć, w jaki sposób mogą je odnieść do 
swojego życia.

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:
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• Poproś osoby nauczane, aby opowiedziały o tym, czego się 
dowiedziały w czasie osobistego studiowania danego rozdziału.

• Przydziel 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.

• Przeczytajcie razem kilka wybranych nauk Prezydenta Hinckleya 
z danego rozdziału. Poproś członków klasy, aby przytoczyli przy-
kłady z pism świętych i własne doświadczenia, które odnoszą się 
do tych nauk.

• Poproś uczniów, aby wybrali jeden podrozdział i po cichu go 
przeczytali. Zachęć osoby, które wybrały ten sam podrozdział, 
aby zebrały się w dwu-  lub trzyosobowe grupy i przedyskutowały 
to, czego się dowiedziały.

zachęcaj do mówienia o naukach innym 
i stosowania ich w życiu

Nauki Prezydenta Hinckleya nabiorą znaczenia, kiedy ludzie będą 
stosować je w swoim życiu i będą mówić o nich innym. W tym celu 
możesz wykorzystać jeden lub więcej z poniższych pomysłów:

• Zapytaj osoby w klasie, w jaki sposób mogą zastosować nauki 
Prezydenta Hinckleya w trakcie wypełniania swoich obowiązków 
w domu, w kościele i w innych miejscach.

• Zachęcaj nauczane osoby, aby dzieliły się doświadczeniami, które 
miały, kiedy podążały za radami Prezydenta Hinckleya.

• Zachęcaj je do mówienia o niektórych naukach Prezydenta Hinc-
kleya członkom rodziny i przyjaciołom.

zakończ dyskusję

Krótko podsumuj lekcję lub poproś o to kogoś z klasy. Złóż świa-
dectwo o naukach, które omawialiście, zachęć nauczane osoby do 
stosowania tego, czego się nauczyły. Możesz także zachęcić inne 
osoby do złożenia świadectwa.



VIII

W p r o Wa d z e n i e

Informacja na temat materiałów źródłowych

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

Prezydent Hinckley często używał takich słów, jak: ludzie, czło-
wiek czy ludzkość w odniesieniu do wszystkich ludzi, zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet. Często też używał zaimków: on, jego oraz jemu, 
mówiąc o obu płciach. Ta konwencja językowa była powszechnie 
stosowana w jego czasach.



IX

Zarys historyczny

Poniższa lista przedstawia zarys najważniejszych wydarzeń z życia 
Prezydenta Gordona B. Hinckleya w porządku chronologicznym.

23 czerwca 1910 r. Przychodzi na świat w rodzinie Bryanta 
S. Hinckleya i Ady Bitner Hinckley w Salt 
Lake City w stanie Utah.

1922 r. Wraz z ojcem bierze udział w spotkaniu 
kapłaństwa w paliku i zyskuje świa-
dectwo o proroczym powołaniu Józefa 
Smitha.

1932 r. Kończy naukę na Uniwersytecie Utah, 
gdzie studiował anglistykę, dziennikar-
stwo i języki starożytne.

od 1933 r. do 1935 r. Służy jako pełnoetatowy misjonarz w 
Misji Europejskiej, spędzając cały ten 
okres w Anglii.

od 1935 r. do 1943 r. Pracuje jako sekretarz wykonawczy w 
kościelnym Komitecie ds. radia, publikacji 
i literatury misyjnej.

1937 r. Zostaje powołany do generalnej rady 
Szkoły Niedzielnej.

29 kwietnia 1937 r. Poślubia Marjorie Pay w Świątyni Salt 
Lake.

od 1943 r. do 1945 r. Pracuje jako zastępca kierownika w Kole-
jach Denver i Rio Grande w Salt Lake City 
w Utah oraz w Denver w stanie Kolorado.

od 1945 r. do 1958 r. Powraca do pracy zawodowej w 
Kościele; w 1951 roku zaczyna nadzoro-
wać codzienną pracę nowo powstałego 
Departamentu ds. misjonarzy.
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od 1953 r. do 1955 r. Pod przewodnictwem Prezydenta Davida 
O. McKaya rekomenduje i nadzoruje 
produkcję filmu do obdarowania świątyn-
nego, aby umożliwić otrzymanie obrzę-
dów ludziom w wielu różnych językach.

28 października  
1956 r.

Zostaje powołany na prezydenta palika 
East Mill Creek.

6 kwietnia 1958 r. Otrzymuje poparcie jako asystent 
Dwunastu.

5 października 1961 r. Zostaje ustanowiony na urząd Apostoła 
oraz wyświęcony na członka Kworum 
Dwunastu Apostołów przez Prezydenta 
Davida O. McKaya.

23 lipca 1981 r. Zostaje powołany na doradcę w Pierw-
szym Prezydium, aby pomóc Prezyden-
towi Spencerowi W. Kimballowi oraz 
Prezydentom Marionowi G. Romneyowi i 
N. Eldonowi Tannerowi.

2 grudnia 1982 r. Zostaje powołany na Drugiego Doradcę 
Prezydenta Kimballa.

10 listopada 1985 r. Zostaje powołany na Pierwszego Doradcę 
Prezydenta Ezry Tafta Bensona.

5 czerwca 1994 r. Zostaje powołany na Pierwszego Doradcę 
Prezydenta Howarda W. Huntera.

3 marca 1995 r. Po śmierci Prezydenta Huntera staje się 
najstarszym stażem Apostołem.

12 marca 1995 r. Zostaje wyświęcony na Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

23 września 1995 r. Wydaje dokument: „Rodzina: Proklamacja 
dla świata” podczas generalnego spotka-
nia Stowarzyszenia Pomocy.

luty 1996 r. Liczba członków poza Stanami Zjedno-
czonymi przekracza liczbę członków 
mieszkających na terenie USA.
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7 kwietnia 1996 r. Występuje w amerykańskiej telewizji w 
programie 60 Minutes.

26 maja 1996 r. Dokonuje poświęcenia Świątyni Hong 
Kong w Chinach, pierwszej z 77 świą-
tyń, które poświęcono w czasie trwania 
jego prezydentury, z których 63 dokonał 
osobiście.

5 kwietnia 1997 r. Organizuje trzy nowe Kwora 
Siedemdziesiątych.

4 października 1997 r. Ogłasza plan budowy mniejszych świątyń 
na całym świecie.

1 stycznia 2000 r. Wraz z pozostałymi Apostołami w Pierw-
szym Prezydium i Kworum Dwunastu 
publikuje dokument: „Żyjący Chrystus: 
Świadectwo Apostołów”.

1 października 2000 r. Błogosławi Świątynię Boston w Massa-
chusetts, setną działającą świątynię.

8 października 2000 r. Poświęca Centrum Konferencyjne.
31 marca 2001 r. Ogłasza utworzenie Nieustającego Fun-

duszu Edukacyjnego.
8 lutego 2002 r. Wita ludzi z całego świata, którzy przy-

byli do Salt Lake City na Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie.

27 czerwca 2002 r. Poświęca Świątynię Nauvoo w stanie Illi-
nois w 158. rocznicę męczeńskiej śmierci 
Józefa i Hyruma Smithów.

11 stycznia 2003 r. Przewodniczy pierwszemu ogólnoświato-
wemu szkoleniu przywódców transmito-
wanemu na cały świat.

8 lutego 2003 r. W 125. rocznicę powstania Organizacji 
Podstawowej przemawia do miliona 
dzieci za pośrednictwem transmisji 
satelitarnej.

6 kwietnia 2004 r. Opłakuje śmierć żony, Marjorie.
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23 czerwca 2004 r. Otrzymuje prezydencki Medal Wolno-
ści — najwyższe amerykańskie cywilne 
odznaczenie państwowe.

26 czerwca 2007 r. Ogłasza, że liczba członków Kościoła 
przekroczyła 13 milionów i że od czasu 
ustanowienia Kościoła na misji służyło już 
ponad milion osób.

27 stycznia 2008 r. Umiera w swoim domu w Salt Lake City 
w stanie Utah
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Życie i posługa  
Gordona B. Hinckleya

Dnia 16 lutego 1998 roku około 6 700 świętych w dniach ostat-
nich zgromadziło się na Placu Niepodległości w Akrze, stolicy 
Ghany. Przybyli powitać swojego proroka, Prezydenta Gordona 
B. Hinckleya 1. Stanął przed nimi z uśmiechem na twarzy i ogłosił 
od dawna wyczekiwaną wiadomość, że w ich ojczyźnie zosta-
nie wybudowana świątynia. Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów powiedział, że kiedy Prezydent ogłosił swoją 
wieść, ludzie „powstali i radowali się, szlochali i tańczyli, ściskali 
się nawzajem i płakali” 2. Wiele lat później, kiedy świątynia została 
już wybudowana i poświęcona, kobieta, która była obecna tamtego 
dnia, wspominała radość, jaką wówczas czuła, i opowiedziała, jak 
świątynia pobłogosławiła jej życie:

„Nadal mam przed oczami wyraźny obraz dnia, kiedy Prorok 
Gordon B. Hinckley odwiedził Ghanę i ogłosił, że w naszej ojczyź-
nie powstanie świątynia. Nadal dobrze pamiętam ekscytację na 
twarzach wszystkich ludzi, szczęście, a w uszach rozbrzmiewają 
mi okrzyki radości […].

Dzisiaj, dzięki temu, że mamy w naszym kraju świątynię, zawar-
łam z moim mężem ślub świątynny i jesteśmy zapieczętowani 
na to życie i na całą wieczność. Błogosławieństwo, że mogę żyć 
z moją rodziną po tym życiu, daje mi wielką nadzieję, kiedy ze 
wszystkich sił staram się robić wszystko, aby móc być z moją 
rodziną na wieczność” 3.

Prezydent Hinckley pomagał odnajdować tę „wielką nadzieję” 
ludziom na całym świecie w życiu zgodnie z ewangelią Jezusa 
Chrystusa. Jak pokazują wydarzenia w Ghanie, często służył tysią-
com ludzi jednocześnie. Wyciągał też pomocną dłoń do pojedyn-
czych osób. Starszy Adney Y. Komatsu z Kworum Siedemdziesiątych 
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opowiadał o swoich uczuciach, kiedy Prezydent Hinckley odwiedził 
misję, której był wówczas prezydentem:

„Przez te trzy lata ani razu mnie nie skrytykował, pomimo moich 
słabości […]. To dodawało mi skrzydeł […]. Za każdym razem, kiedy 
wysiadał z samolotu, ściskał mi rękę na powitanie i potrząsał nią 
z taką energią, jakby pompował wodę ze studni. ‘I jak tam, Prezy-
dencie Komatsu, jak się masz? […] Wspaniale pracujesz’. Tak mnie 
dopingował, że […] kiedy wyjechał, miałem poczucie, że powinie-
nem z siebie dawać 105 procent, a nie tylko 100” 4.

Ludzi podnosiły na duchu nie tylko natchnione słowa Prezydenta 
Hinckleya, ale też to, jak żył. Starszy Russell M. Nelson z Kworum 
Dwunastu wspominał:

„Kiedy [Prezydent i Siostra Hinckleyowie] jechali z kaplicy na 
lotnisko w Ameryce Środkowej, ich samochód uległ wypadkowi. 
Siostra Nelson i ja jechaliśmy za nimi i widzieliśmy, jak to się stało. 
Ciężarówka załadowana na górze niezabezpieczonymi metalowymi 
prętami podjechała do nich na skrzyżowaniu. Aby uniknąć kolizji, 
kierowca gwałtownie zatrzymał pojazd, co sprawiło, że żelazne 
pręty jak włócznie przebiły samochód Hinckleyów. Okna zostały 
wybite, drzwi i błotniki zostały wgniecione. To się mogło skończyć 
bardzo poważnie. Kiedy z ich ubrań i skóry usuwano kawałki szkła, 
Prezydent Hinckley powiedział: ‘Dziękujmy Panu za Jego błogosła-
wieństwa; a teraz jedźmy już dalej innym autem’” 5.

To zdanie, wypowiedziane spontanicznie w chwili zagrożenia, 
świadczy o życiu i służbie Prezydenta Hinckleya jako uczniu Jezusa 
Chrystusa. Był on, jak zauważył Starszy Holland, „zawsze pełen wiary 
w Boga i nadziei na przyszłość” 6.

Rodzinne dziedzictwo — fundament wiary i wytrwałości

Kiedy Gordon Bitner Hinckley przyszedł na świat 23 czerwca 
1910 roku, był pierwszym dzieckiem swojej matki, ale w rodzinie 
powitało go ośmioro starszego rodzeństwa. Ojciec Gordona, Bryant 
Stringham Hinckley, ożenił się z Adą Bitner po śmierci swojej pierw-
szej żony, Christine. Ada i Bryant doczekali się po Gordonie jeszcze 
czwórki dzieci i z miłością wychowywali swoją liczną rodzinę, nie 
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dzieląc dzieci na rodzeństwo pełne i przyrodnie. Od najmłodszych 
dni Gordon nauczył się cenić swoją rodzinę.

Nazwisko i drugie imię Gordona były świadectwem jego zacnego 
dziedzictwa. Przodkowie ze strony Hinckleyów byli pośród pierw-
szych pielgrzymów, którzy przybyli do kraju, który miał się stać 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Część z nich została wygnana 
do tego kraju w XVII wieku z powodu wiary. A część była pasaże-
rami statku Mayflower, który w 1620 roku był jednym z pierwszych 
statków transportujących emigrantów z Europy do Ameryki Północ-
nej. Ponad dwa wieki później dziadek Gordona ze strony ojca, Ira 
Nathaniel Hinckley, był jednym z pierwszych pionierów świętych w 
dniach ostatnich. W 1843 roku, niedawno osierocony, 14- letni Ira, 
przyłączył się do Kościoła w Nauvoo, w Illinois, po tym jak usłyszał 
nauki Józefa i Hyruma Smithów. Prababka Gordona, Anna Barr Mus-
ser Bitner Starr, również była pionierką. Jej syn, dziadek Gordona ze 
strony matki, Breneman Barr Bitner, wspominał później ich podróż 
do Doliny Jeziora Słonego w 1849 roku: „Ja [mając 11 lat] powoziłem 
wyładowanym wozem, do którego zaprzęgnięte były dwa woły, w 
upale i zimnie przez pustynie, rzeki i góry do tej doliny” 7.

Bryant Hinckley często przypominał swoim dzieciom i wnukom o 
ich bogatym dziedzictwie. Pewnego razu, mówiąc o pełnej trudów 
podróży pielgrzymów na Mayflower i o długiej, srogiej zimie, z jaką 
przyszło im się zmierzyć, kiedy dotarli do celu, powiedział: „Wio-
sną, kiedy Mayflower był gotów do wyruszenia w drogę powrotną, 
zaledwie 49 osób przetrwało [ze 102]. Nikt nie wrócił [do Anglii]. 
Ten duch jest też w was, moi drodzy — duch, który nie pozwala 
zawracać z obranej drogi” 8. Ponieważ Gordon pozostał wierny tej 
zasadzie, otrzymał szansę na naukę i służbę, których nawet sobie 
nie wyobrażał.

Dzieciństwo — nauka optymizmu, pilności i wierności

Jako dziecko Gordon Hinckley nie był tym pełnym energii, 
krzepkim mężczyzną, którego poznaliśmy w późniejszych latach. 
Był „chudym jak patyk chucherkiem”, do tego dość chorowitym9. 
Kiedy Gordon miał dwa latka, „zachorował ciężko na koklusz […], 
doktor powiedział Adzie, że jedynym lekarstwem będzie świeże, 
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wiejskie powietrze. Bryant zakupił wówczas 2- hektarową farmę […] i 
wybudował na niej niewielki dom na lato” 10. Miejsce to, położone w 
części Doliny Jeziora Słonego nazywaną East Mill Creek, było błogo-
sławieństwem dla całej rodziny, ponieważ dzieci miały gdzie biegać 
i się bawić oraz dzięki wspólnej pracy zdobywać cenne lekcje.

Ada i Bryant Hinckleyowie byli optymistycznie nastawionymi do 
życia, troskliwymi rodzicami, którzy stwarzali dzieciom możliwo-
ści rozwoju i odnoszenia sukcesów. Zaczęli organizować domowe 
wieczory rodzinne, jak tylko program ten został wprowadzony w 
1915 roku. Opowiadali historie na dobranoc, często pochodziły 
one z pism świętych. Jeden pokój w swoim domu przeznaczyli na 
bibliotekę, aby dzieci miały gdzie czytać dobre książki. Zachęcali 
dzieci do dyscypliny, chwaląc je i stale oczekując od nich najlep-
szego zachowania.

Kiedy Gordon dorastał, jego wiara rozwijała się dzięki wzmacnia-
jącemu wpływowi wiary jego rodziców. Aż pewnego dnia przeżył 
coś, co pomogło mu zbudować podstawę własnego świadectwa na 
temat Proroka Józefa Smitha:

„Kiedy byłem dwunastoletnim chłopcem, mój ojciec zabrał mnie 
na spotkanie kapłańskie palika, w którym mieszkałem. Siedziałem 
w ostatnim rzędzie, a on, jako prezydent palika, siedział na podium. 
Podczas rozpoczęcia tego spotkania — pierwszego tego rodzaju 
spotkania, w którym uczestniczyłem — powstało trzystu czy czte-
rystu mężczyzn. Wywodzili się z różnych stron, wykonywali różne 
zawody, ale każdy z nich miał w swoim sercu to samo przekonanie, 
z którym śpiewał wspaniałe słowa pieśni:

Chwalmy człowieka, co rozmawiał z Jehową!
Jezus mu sam powołanie wielkie dał.
On nam otworzył dyspensację ostatnią.
Cześć wszystkich królów i ludów będzie miał.

Coś we mnie drgnęło, kiedy słuchałem, jak śpiewali ci mężczyźni 
wiary. Moje chłopięce serce poznało poprzez Ducha Świętego, że 
Józef Smith naprawdę był prorokiem Wszechmogącego” 11.
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Dalsza edukacja i trudne czasy

W swoich młodzieńczych latach Gordon nie przepadał za szkołą, 
wolał być na dworze, zamiast siedzieć zamknięty w klasie przy 
ławce. Kiedy dojrzał, nauczył się jednak cenić książki, szkołę i 
domową bibliotekę na równi z polami, po których w dzieciństwie 
biegał na bosaka. W 1928 roku ukończył średnią szkołę i rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Utah.

Cztery lata na uczelni były pasmem ogromnych wyzwań. W 1929 
roku gospodarka Stanów Zjednoczonych uległa załamaniu, a przez 
kraj i świat przetoczył się Wielki Kryzys. Bezrobocie w Salt Lake City 
wynosiło około 35 procent, ale Gordon na szczęście miał posadę 

gordon B. Hinckley w młodości
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serwisanta, dzięki czemu mógł opłacić czesne i kupić podręczniki. 
Bryant, który pracował jako menedżer, należącej do Kościoła siłowni 
Deseret, obniżył swoją pensję, aby inni pracownicy mogli zachować 
swoje posady 12.

Wszelkie problemy finansowe przyćmiła wiadomość, że mama 
Gordona zachorowała na raka. Zmarła w 1930 roku, mając zaledwie 
50 lat. Gordon miał wtedy 20 lat. Cierpienie po śmierci matki było 
„głębokie i bolesne” — powiedział Gordon13. Osobiste przeżycia 
połączone z wpływem ludzkich filozofii oraz cynizmem tamtych 
czasów sprawiły, że zaczął zadawać trudne pytania. „Był to czas 
straszliwego zniechęcenia i ten duch był silnie odczuwany na kam-
pusie — wspominał. — Sam mu nieco uległem. Zacząłem kwestio-
nować pewne rzeczy, włączając w to, być może, w małym stopniu 
wiarę rodziców. Nie jest to niczym niezwykłym dla studentów uni-
wersytetu, ale w owym czasie atmosfera była szczególnie ciężka” 14.

Pytania, które nurtowały Gordona, choć trudne, nie zachwiały 
jego wiary. „Miałem oparcie w solidnej podstawie miłości, jaką 
otaczali mnie wspaniali rodzice i kochająca rodzina, w dobrym 
biskupie, oddanych i wiernych nauczycielach oraz pismach świę-
tych, które mogłem czytać i rozważać” — wspominał. Mówiąc o 
wyzwaniach, jakie przed ludźmi w jego wieku stawiały tamte czasy, 
powiedział: „Choć w młodości mieliśmy problemy ze zrozumieniem 
wielu rzeczy, w naszych sercach była miłość do Boga i Jego pracy, 
dzięki czemu pokonywaliśmy wszelkie wątpliwości i obawy. Kocha-
liśmy Pana i dobrych, zacnych przyjaciół. Ta miłość była źródłem 
naszej siły” 15.

Służba misyjna i osobiste nawrócenie

Gordon ukończył Uniwersytet Utah w czerwcu 1932 roku z tytu-
łem magistra anglistyki i licencjatem z języków starożytnych. Rok 
później znalazł się na rozdrożu. Chciał kontynuować naukę, aby 
zostać dziennikarzem. Mimo kryzysu udało mu się zebrać nieco 
oszczędności na dalsze studia. Rozważał też małżeństwo. On i Mar-
jorie Pay, młoda kobieta mieszkająca po drugiej stronie ulicy, stawali 
się sobie coraz bliżsi.
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Wtedy to, tuż przed swoimi 23. urodzinami, Gordon spotkał się ze 
swoim biskupem, Johnem C. Duncanem, który zapytał go, czy nie 
myśli o wyjeździe na misję. Dla Gordona była to „szokująca propo-
zycja” 16, ponieważ w czasie Wielkiego Kryzysu niewielu mężczyzn 
otrzymywało powołania na misję. Rodzin po prostu nie było stać 
na ich utrzymanie.

Gordon powiedział biskupowi Duncanowi, że będzie służył, ale 
martwił się, jak jego rodzina podoła finansowo temu wyzwaniu. Jego 
obawy wzrosły, kiedy dowiedział się, że bank, w którym trzymał 
swoje oszczędności, zbankrutował. Powiedział: „Niemniej pamiętam, 
jak ojciec powiedział: ‘Dołożymy wszelkich starań, aby zaspokoić 
twoje potrzeby’ i on oraz mój brat zobowiązali się wspierać mnie 
finansowo podczas misji. Wtedy też odkryliśmy konto oszczędno-
ściowe, które pozostawiła moja mama — nie była to duża suma, 
odkładała tam drobne, jakie zostawały jej po zakupach. Dzięki tej 
skromnej pomocy okazało się, że mogę jechać na misję”. Zdaniem 
Gordona monety odkładane przed jego mamę były święte. „Strze-
głem ich własnym honorem” — powiedział 17. Otrzymał powołanie 
do Misji Europejskiej.

Wyczuwając synowskie obawy, Bryant Hinckley przygotował coś, 
co w prosty sposób miało przypominać Gordonowi, co jest praw-
dziwym źródłem siły. „Kiedy wyjeżdżałem na misję — wspominał 
— mój dobry ojciec wręczył mi kartkę, na której widniało pięć słów 
[…]: ‘Nie bój się, tylko wierz!’ (Ew. Marka 5:36)” 18. Słowa te miały 
być dla Starszego Gordona B. Hinckleya inspiracją, by wiernie i 
godnie służyć na misji, szczególnie w połączeniu z ośmioma innymi 
słowami, które wyszły spod pióra jego ojca kilka tygodni później.

Te dodatkowe słowa otuchy przyszły w okresie głębokiego znie-
chęcenia, który rozpoczął się 29 czerwca 1933 roku, w pierwszym 
dniu pobytu Starszego Hinckleya w Preston w Anglii. Kiedy dotarł 
do swojego mieszkania, towarzysz z pary powiedział mu, że będą 
tego wieczora przemawiać na rynku. „Ja się do tego nie nadaję” — 
powiedział Starszy Hinckley, a kilka godzin później śpiewał i przema-
wiał z mównicy przed tłumem niezbyt zainteresowanych gapiów 19.

Starszy Hinckley odkrył wówczas, że wielu ludzi nie jest zainte-
resowanych słuchaniem przesłania przywróconej ewangelii. Nędza, 
do jakiej doprowadził światowy kryzys gospodarczy, zdawała się 
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przenikać w głąb dusz ludzi, którzy potrącali go w tramwajach i z 
którymi nie czuł się wcale związany. Na dodatek był również chory. 
Wspominał: „W Anglii trawy pylą i rozsiewają się na przełomie 
czerwca i lipca, czyli dokładnie wtedy, kiedy przyjechałem” 20. To 
pobudziło reakcje alergiczne, przez co wszystko wydawało się 
jeszcze gorsze. Tęsknił za rodziną. Tęsknił za Marjorie. Tęsknił za 
swojską atmosferą rodzinnego kraju. Praca go frustrowała. On i 
jego współtowarzysze mieli niewiele okazji, by nauczać osoby 
zainteresowane, choć co tydzień nauczali i przemawiali w nie-
wielkich gminach.

W poczuciu, że marnuje swój czas i pieniądze rodziny, Starszy 
Hinckley napisał list do ojca, wyjaśniający tę opłakaną sytuację. 

starszy gordon B. Hinckley jako misjonarz w anglii 
głosi ewangelię w londyńskim Hyde parku
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Bryan Hinckley przysłał w odpowiedzi radę, której jego syn prze-
strzegał przez resztę swego życia. „Drogi Gordonie, mam twój 
ostatni list. Mam tylko jedną sugestię”. I tu padło tych osiem słów, 
które nadały dodatkowego znaczenia pięciu słowom, które napisał 
wcześniej: „Zapomnij o sobie i bierz się do pracy” 21. Rada ta była 
echem fragmentu, który Starszy Hinckley przeczytał ze swoim kolegą 
wcześniej tego samego dnia: „Bo kto chciałby duszę swoją zacho-
wać, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, 
zachowa ją” (Ew. Marka 8:35).

Z listem od ojca w ręku młody Starszy Hinckley padł na kolana 
i przyrzekł, że odda się Panu. Skutki nie dały na siebie długo cze-
kać. „Cały świat się zmienił — powiedział. — Mgła się podniosła. 
W moim życiu zajaśniało słońce. Miałem nowe zainteresowania. 
Dostrzegłem piękno tego kraju. Dostrzegłem wspaniałość tych ludzi. 
W tym cudownym kraju zacząłem czuć się jak w domu” 22.

Wspominając tamten okres, Gordon wyjaśnił, że odczuwał też 
pomoc ze strony swojej matki. Czuł jej kojącą obecność, szczególnie 
w tym trudnym okresie zmęczenia i zniechęcenia. „Wtedy i zawsze 
starałem się wieść takie życie i tak wywiązywać się ze swoich obo-
wiązków, aby przynieść chwałę jej imieniu — powiedział. — Myśl, 
że mógłbym zawieść oczekiwania mamy, była bolesna i sprawiała, że 
umiałem się zdobyć na samodyscyplinę, na którą w innym wypadku 
być może nie byłoby mnie stać” 23.

Stał się misjonarzem pełnym żarliwości i oddania. Sprawozdania 
z pierwszych ośmiu miesięcy jego misji wskazują, że nie ochrzcił on 
ani jednej osoby, rozdał 8 785 ulotek, poświęcił ponad 440 godzin 
członkom, brał udział w 191 spotkaniach i 220 rozmowach na temat 
ewangelii i dokonał konfirmacji jednej osoby 24.

W marcu 1934 roku Starszy Hinckley został przeniesiony z Pre-
ston do Londynu, gdzie pracował jako asystent Starszego Josepha F. 
Merrilla z Kworum Dwunastu Apostołów, który przewodził misjom 
w Wielkiej Brytanii i Europie 25. Spędził tam resztę misji, w ciągu dnia 
pracując w biurze, a wieczorami nauczając ewangelii. Niewiele było 
chrztów nawróconych, ale w sercu syna Bryanta i Ady Hinckleyów 
zapłonęła iskierka nawrócenia, która stała się wiecznym płomieniem.
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Nowa okazja do służby Panu

Kiedy Gordon powrócił z misji, powiedział: „Nigdy więcej 
podróży. Pojechałem już tak daleko, jak chciałem i wystarczy” 26. 
Razem z dwoma kolegami z misji w drodze powrotnej zwiedził 
Europę i Stany Zjednoczone, co było wówczas powszechną prak-
tyką. Kiedy wkrótce po jego powrocie rodzina wyjechała na wakacje, 
on zdecydował się zostać w domu. Pomimo wyczerpania cieszył 
się świadomością, że odbył te podróże, bo czuł, że w ten sposób 
wypełnił część swego błogosławieństwa patriarchalnego. Wiele lat 
później powiedział:

„Będąc jeszcze chłopcem, otrzymałem błogosławieństwo patriar-
chalne. Powiedziano w nim, że będę wznosić głos, dając świadectwo 
prawdy narodom ziemi. Przed długi czas trudziłem się w Londy-
nie i wielokrotnie składałem swoje świadectwo. [Pojechaliśmy do 
Amsterdamu], gdzie podczas spotkania miałem okazję powiedzieć 
kilka słów i złożyć świadectwo. Podobnie było w Berlinie. Potem 
pojechaliśmy do Paryża, gdzie również miałem po temu sposobność. 
Potem pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu i 
tam w niedzielę też miałem okazję zabrać głos. Kiedy przyjechałem 
do domu, byłem zmęczony […]. Powiedziałem: ‘Wypełniłem [tę] 
część mojego błogosławieństwa. Przemawiałem w wielkich stolicach 
tego świata […]. Naprawdę miałem poczucie spełnienia” 27.

Zanim Gordon mógł uznać swoją misję za zakończoną, musiał 
wypełnić jeszcze jedno zadanie. Starszy Joseph F. Merrill poprosił go, 
aby udał się na spotkanie z Pierwszym Prezydium Kościoła i złożył 
sprawozdanie z potrzeb misji Brytyjskiej i Europejskiej. Rankiem 20 
sierpnia 1935 roku, mniej niż miesiąc po powrocie do domu, Gordon 
został zaproszony do sali rady w Budynku Administracji Kościoła. 
Uścisnąwszy dłonie wszystkich członków Pierwszego Prezydium — 
Prezydentów Hebera J. Granta, J. Reubena Clarka jun. i Davida O. 
McKaya — nagle poczuł, że to zadanie go przytłacza. Prezydent 
Grant powiedział: „Bracie Hinckley, masz piętnaście minut, żeby 
przekazać nam słowa Starszego Merrila” 28.

Przez następnych 15 minut ten młody człowiek, który dopiero co 
wrócił z misji, przedstawiał wnioski Starszego Merrilla, że misjonarze 
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potrzebują do swej pracy lepszych publikacji. Prezydent Grant i 
jego doradcy zaczęli potem zadawać mnóstwo pytań i spotkanie 
przeciągnęło się ponad godzinę poza wyznaczony czas.

Wracając do domu, Gordon nie mógł przypuszczać, jaki wpływ 
tych 75 minut będzie miało na jego życie. Dwa dni później 
zadzwonił do niego Prezydent McKay i zaproponował mu pracę 
sekretarza wykonawczego nowo powstałego kościelnego Komitetu 
ds. radia, publikacji i literatury misyjnej. Zadaniem komitetu, w 
skład którego wchodziło sześciu członków Kworum Dwunastu, 
było zaspokojenie potrzeb, które Gordon przedstawił na spotkaniu 
z Pierwszym Prezydium29.

Po raz kolejny Gordon odłożył na później swoje plany, by ukoń-
czyć szkołę i rozpocząć karierę dziennikarską. W pracy tworzył 
scenariusze programów radiowych i filmów, pisał broszury dla misjo-
narzy, nawiązywał kontakty zawodowe z pionierami mediów oraz 
badał historię Kościoła i o niej pisał. Miał swój wkład w powstanie 
przesłań budujących wiarę członków i pomagających im nawiązywać 

gordon B. Hinckley jako pracownik kościelnego komitetu 
ds. radia, publikacji i literatury misyjnej
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więzi z ludźmi spoza Kościoła. Znajomy napisał do niego kiedyś 
list z pochwałą jednego ze scenariuszy radiowych i zapytał w nim, 
skąd u niego taki talent do pisania i przemawiania. Gordon odpisał:

„Jeśli mam jakikolwiek talent do pisania czy przemawiania, to 
dziękuję za niego mojemu Ojcu w Niebie. Niewiele myślę o tej 
wrodzonej umiejętności, raczej skupiam się na tym, że wszelkie 
oddziaływanie, jakie być może mam, jest wynikiem szans, jakie 
mi dano” 30.

Praca w komitecie pozwoliła Gordonowi wyszlifować jego pisar-
skie zdolności. Była też dla niego okazją, by uczyć się od apostołów 
i proroków. Obserwując, jak sześciu członków Rady Dwunastu 
rozważa decyzje i naucza się nawzajem, lepiej zrozumiał święte 
powołanie tych bardzo różnych mężczyzn oraz proces objawienia, 
jaki miał miejsce, gdy wspólnie nad czymś radzili.

Przewodniczącym komitetu został Starszy Stephen L. Richards, 
który później służył jako Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium. 
Gordon napisał o nim: „Wrażliwy na innych, rozważny, rozsądny i 
mądry. Nigdy nie działał w pośpiechu, lecz z rozwagą podejmował 
decyzje, jak należy postąpić. Nauczyłem się, że w tej pracy najlepiej 
jest postępować ostrożnie, ponieważ wszelkie decyzje mają dale-
kosiężne skutki i wpływają na życie wielu ludzi” 31.

Pozostałych pięciu członków komitetu to: Starszy Melvin J.  Ballard, 
John A. Widtsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. Hinckley (wuj Gordona) 
i Albert E. Bowen. Gordon napisał o nich:

„Miałem bardzo dobry kontakt ze wszystkimi tymi wspaniałymi 
mężczyznami, którzy traktowali mnie bardzo serdecznie. Przeko-
nałem się też, że byli ludźmi. Mieli swoje słabości i problemy, ale 
to nie był dla mnie problem. W istocie mój podziw dla nich jesz-
cze bardziej wzrósł, bo widziałem, jak wznoszą się ponad swoją 
doczesność, widziałem tę boską cząstkę, a przynajmniej element 
poświęcenia dla tego wielkiego dzieła, które w ich życiu stało na 
pierwszym miejscu. Widziałem, jak natchnienie oddziałuje na ich 
życie. Nie miałem wątpliwości co do ich proroczego powołania ani 
faktu, że Pan przemawiał i działał poprzez nich. Widziałem też ich 
ludzką stronę, ich słabostki — a każdy z nich miał ich co nieco. 
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Widziałem też ogromną, nadrzędną moc ich wiary i miłości do Pana 
oraz ich całkowite oddanie tej pracy i powierzonemu im zaufaniu” 32.

Małżeństwo, rodzina i służba w Kościele

Oczywiście Gordon nie myślał jedynie o pracy. Po powrocie z 
Anglii kontynuował spotkania z Marjorie Pay. Jego wyjazd był dla 
niej równie trudny jak dla niego. „Chociaż bardzo się cieszyłam 
z jego wyjazdu na misję — mówiła później Marjorie — nigdy nie 
zapomnę dojmującego poczucia pustki i samotności, kiedy jego 
pociąg odjechał ze stacji” 33.

Jesienią 1929 roku, cztery lata przed wyjazdem Gordona do Anglii, 
Marjorie zapisała się na zajęcia na Uniwersytecie Utah, lecz jej ojciec 
stracił wtedy pracę z powodu Wielkiego Kryzysu. Natychmiast rzu-
ciła więc szkołę i znalazła pracę jako sekretarka, aby pomóc rodzi-
com utrzymać siebie i pięcioro młodszego rodzeństwa. Trwało to 
nadal, kiedy Gordon powrócił z misji w 1935 roku. Już nigdy nie 
miała okazji, by zdobyć formalne wykształcenie, ale była zdecydo-
wana, by cały czas poszerzać swą wiedzę, dużo więc czytała.

Pogodna natura Marjorie, jej etos pracy i głębokie oddanie 
ewangelii sprawiły, że Gordon zapałał do niej uczuciem. Ona zaś 
podziwiała jego dobroć i wiarę. „Im bliżej było do małżeństwa, tym 
większą miałam pewność, że Gordon mnie kocha — mówiła. — 
Jednak zawsze też wiedziałam, że nigdy nie będę dla niego najważ-
niejsza. Wiedziałam, że w jego życiu będę na drugim miejscu, na 
pierwszym zaś będzie Pan. Tak miało być”. Ciągnęła dalej: „Byłam 
przekonana, że rozumiejąc ewangelię i cel, dla którego tutaj jesteśmy, 
mąż powinien stawiać Pana na pierwszym miejscu. Świadomość, że 
on taki właśnie jest, dawała mi poczucie bezpieczeństwa” 34.

Gordon i Marjorie pobrali się w Świątyni Salt Lake 29 kwietnia 
1937 roku i przeprowadzili się do domu letniego Hinckleyów w 
East Mill Creek. Zainstalowali tam piec i dokonali innych przeróbek 
koniecznych, by uczynić z niego dom całoroczny, dbali o sad i ogród, 
a na przyległej działce zaczęli budować własny dom. I tak oto wiej-
ska okolica, gdzie w dzieciństwie Gordon uwielbiał spędzać letnie 
miesiące, stała się miejscem, w którym on i Marjorie uwili gniazdo 
dla siebie i swoich dzieci: Kathleen, Richarda, Virginii, Clarka i Jane.
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Gordon i Marjorie ustanowili dom, w którym najważniejszymi 
wartościami były miłość, wzajemny szacunek, ciężka praca i życie 
zgodnie z ewangelią. Codzienna rodzinna modlitwa dawała dzieciom 
okazję, by obserwować wiarę i miłość rodziców. Podczas wspólnych 
modlitw dzieci czuły również bliskość swojego Ojca w Niebie.

W domu Hinckleyów nie było wielu nakazów, ale od wszystkich 
wiele oczekiwano. Marjorie mówiła o rzeczach, o które nie warto 
wojować. Opisując rodzicielskie zasady, które razem z mężem stoso-
wali, powiedziała: „Przekonałam się, że muszę ufać moim dzieciom, 
więc starałam się im nie odmawiać, kiedy mogłam się na coś zgo-
dzić. Kiedy wychowywaliśmy dzieci, chodziło o to, żeby przetrwać 
każdy dzień i mieć z niego nieco radości. Skoro zrozumiałam, że nie 
sposób, abym wszystkie decyzje podejmowała za dzieci, starałam 
się nie przejmować drobiazgami” 35. Dzięki zaufaniu okazywanemu 

Marjorie pay
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im przez rodziców, dzieci czuły się szanowane oraz zdobywały 
doświadczenie i pewność siebie. Kiedy zaś odpowiedź brzmiała 
„nie”, dzieci rozumiały, że nie wynikało to z nastroju rodziców w 
danej chwili.

Dom Hinckleyów rozbrzmiewał śmiechem. Marjorie powiedziała 
przy jakiejś okazji: „Jedynym sposobem na poradzenie sobie z pro-
blemami jest ich minimalizowanie i śmianie się z nich. Można śmiać 
się lub płakać. Ja wolę się śmiać. Od płaczu boli mnie głowa” 36. 
Dzięki rodzicom, którzy potrafili się z siebie śmiać i odnajdywali 
humor w codziennych sytuacjach, dzieci postrzegały dom rodzinny 
jako cudowne schronienie.

Służba kościelna była zawsze częścią życia Gordona i Marjorie. 
Gordon służył jako nadzorujący Szkołę Niedzielną w paliku, a potem 
został powołany do rady generalnej Szkoły Niedzielnej, gdzie słu-
żył przez dziewięć lat. Następnie służył jako doradca w prezydium 
palika i jako prezydent palika, zaś Marjorie służyła w Organizacji 
Podstawowej, Organizacji Młodych Kobiet i Stowarzyszeniu Pomocy. 
Dla ich dzieci służba w Kościele była radosnym przywilejem. Model 
ten kontynuowały one potem w swoim dorosłym życiu.

Przygotowanie poprzez zawodowe przedsięwzięcia

Przez pierwszych sześć lat małżeństwa Gordon nadal pracował 
w kościelnym Komitecie ds. radia, publikacji i literatury misyjnej. 
Był oddany swojej pracy, a projekty, które realizował i daty ich 
ukończenia często sprawiały, że był u kresu swoich możliwości lub 
wręcz je przekraczał. W liście do przyjaciela napisał:

„Jest mnóstwo pracy. Praca tego komitetu o niezwykle długiej 
nazwie cały czas się rozwija, robi się coraz bardziej skomplikowana 
i coraz bardziej interesująca […].

Radio, filmy i wszelkie publikacje […] służą temu, abym nie usta-
wał w modlitwie, był pokorny, zajęty i siedział w pracy przez długie 
godziny […]. Przez to wszystko coraz bardziej uzależniam się od 
okularów […], nieco bardziej się garbię, bardziej się ustatkowałem 
i narasta we mnie ciekawość, do czego to wszystko prowadzi” 37.
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Z powodu II wojny światowej na początku lat 40. Gordon zmienił 
pracę. Pełnoetatowa praca misjonarska została praktycznie zawie-
szona na okres wojny, więc działania związane z zapewnianiem 
misjonarzom materiałów do nauczania zeszły na dalszy plan. Czując 
się w obowiązku pomóc w działaniach wojennych, Gordon złożył 
podanie do szkoły oficerskiej Marynarki Stanów Zjednoczonych. 
Niestety z powodu jego alergii, zostało ono odrzucone. „Byłem 
ogromnie zawiedziony tą odmową — przyznał później. — Trwała 
wojna i wszyscy robili coś, żeby pomóc. Czułem, że powinienem 
jakoś się włączyć w tę pracę” 38. Pragnienie to sprawiło, że postarał 
się o pracę zastępcy kierownika Kolei Denver i Rio Grande. Ponie-
waż pociągi odgrywały kluczową rolę w przemieszczaniu oddziałów 
i zaopatrzenia, Gordon czuł, że w ten sposób może służyć swojemu 

gordon B. Hinckley w 1951 r.



18

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  g o r d o n a  B .  H i n c k l e ya

krajowi. Firma zatrudniła go w 1943 roku i pracował w ich filii w Salt 
Lake City do roku 1944, kiedy to został wraz z rodziną przeniesiony 
do Denver w stanie Kolorado.

Dyrektorzy kolei byli pod wrażeniem pracy Gordona, więc kiedy 
w 1945 roku wojna dobiegła końca, zaproponowali mu stałą pracę 
ze świetnymi perspektywami na przyszłość. W tym samym czasie do 
Gordona zadzwonił Starszy Stephen L. Richards i poprosił, by wrócił 
on do pracy na pełen etat dla Kościoła. Mimo że kolej oferowała 
znacznie lepsze zarobki niż Kościół, Gordon poszedł za głosem 
serca i powrócił do Salt Lake City 39.

Praca Gordona w siedzibie głównej Kościoła wkrótce wykro-
czyła poza dawny zakres jego obowiązków. W 1951 roku został 
wyznaczony na sekretarza wykonawczego Głównego komitetu ds. 
misjonarzy i otrzymał zadanie nadzorowania bieżącej działalności 
nowo powstałego Departamentu ds. misjonarzy. Departament ten 
zajmował się wszystkim, co miało związek z głoszeniem ewangelii, 
w tym produkowaniem, tłumaczeniem i dystrybucją materiałów 
wykorzystywanych przez misjonarzy, szkoleniem misjonarzy i pre-
zydentów misji oraz kontaktami z mediami wykorzystywanymi, aby 
budować porozumienie i wyjaśniać mity na temat Kościoła 40.

Jesienią 1953 roku Prezydent David O. McKay wezwał Gordona 
do swego gabinetu i poprosił, aby zastanowił się nad kwestią, która 
nie była bezpośrednio związana z obowiązkami Departamentu 
ds. misjonarzy. „Bracie Hinckley — zaczął — jak wiesz, budujemy 
świątynię w Szwajcarii, lecz będzie się ona różnić od naszych innych 
świątyń, ponieważ będą z niej korzystać członkowie mówiący wie-
loma różnymi językami. Chciałbym, abyś znalazł sposób na zapre-
zentowanie nauk świątynnych w różnych językach europejskich 
przy użyciu minimalnej liczby pracowników świątynnych” 41.

Prezydent McKay zapewnił Gordonowi miejsce, gdzie mógł szu-
kać natchnienia i uciec przed nawałem pracy w Departamencie ds. 
misjonarzy. Wieczorami w ciągu tygodnia, w soboty oraz niektóre 
niedziele, Gordon pracował w małym pokoju na piątym piętrze 
Świątyni Salt Lake. W wiele niedzielnych poranków dołączał do 
niego Prezydent McKay, aby dzielić się swoimi przemyśleniami, 
przyglądać się prezentacji obdarowania i modlić o przewodnictwo.
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Po rozmyślaniach, modlitwie i poszukiwaniu objawienia Gordon 
zaproponował, aby instrukcje dotyczące obdarowania zostały sfil-
mowane, a ich treść zdubbingowano w wielu językach. Propozycja 
ta została przyjęta przez Prezydenta McKaya i innych, a Gordona 
wyznaczono do wyprodukowania tego filmu. Przy realizacji projektu 
współpracował on z wieloma utalentowanymi, wiernymi profesjona-
listami. Prace zostały ukończone we wrześniu 1955 roku. Następnie 
osobiście zawiózł film do Świątyni Berno w Szwajcarii i nadzorował 
techniczne przygotowania do pierwszych sesji obdarowań 42.

Gordon był wzruszony, widząc, że jego praca przynosi radość 
świętym w Europie: „Kiedy ujrzałem zgromadzonych tam ludzi z 
dziesięciu krajów, którzy przybyli, by wziąć udział w obrzędach 
świątynnych, kiedy ujrzałem starszych ludzi zza Żelaznej Kurtyny, 
którzy stracili swe rodziny w wojnie, która przetoczyła się przez ich 
ojczyzny, kiedy ujrzałem radość i łzy szczęścia, które płynęły z ich 
serca z powodu możliwości, jakie się przed nimi otworzyły, kiedy 
ujrzałem młodych mężów i żony z ich rodzinami — ich śliczne, 
mądre dzieci — kiedy ujrzałem te rodziny zjednoczone na wiecz-
ność, wiedziałem z pewnością większą niż ta, którą miałem wcze-
śniej, że [Prezydent McKay] otrzymał natchnienie od Pana i był 
przez Niego prowadzony, by wnieść te bezcenne błogosławieństwa 
w życie tych wiernych mężczyzn i kobiet zgromadzonych spośród 
narodów Europy” 43.

Od powrotu Gordona z misji minęło już dwadzieścia lat, a on 
nadal nie zrealizował swego marzenia o dyplomie i pracy dzienni-
karza. Zamiast tego nauczył się korzystać z nowej gałęzi techniki, by 
głosić słowo Boga, nawiązał dobre stosunki z ludźmi innych wyznań, 
studiował kroniki historii Kościoła i pomógł przygotować drogę, 
dzięki której tysiące świętych w dniach ostatnich mogło otrzymać 
błogosławieństwa świątyni. Te doświadczenia stały się podstawą 
służby, którą miał pełnić przez resztę swego życia.

Służba jako asystent Dwunastu

W sobotę 5 kwietnia 1958 roku syn Gordona i Marjorie, Richard, 
odebrał telefon. Rozmówca się nie przedstawił, ale Richard rozpo-
znał głos Prezydenta Davida O. McKaya i pobiegł powiedzieć o tym 
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ojcu. Po krótkiej rozmowie z Prezydentem McKayem Gordon wziął 
szybki prysznic, zmienił ubranie i pojechał do biura Prezydenta 
Kościoła. Ponieważ wielokrotnie otrzymywał różna zadania od Pre-
zydenta McKaya, spodziewał się, że zostanie poproszony o jakąś 
pomoc w związku z mającą się odbyć następnego dnia sesją konfe-
rencji generalnej. Ku jego zaskoczeniu Prezydentowi McKayowi 
chodziło o coś innego. Po miłym powitaniu Prezydent poprosił 
Gordona, aby służył jako asystent Dwunastu. Bracia, którzy służyli 
na tym stanowisku, zlikwidowanym w 1976 roku, byli członkami 
Władz Generalnych Kościoła. Kiedy Prezydent zaproponował mu 
to powołanie, Gordon służył jako prezydent palika East Mill Creek.

Następnego dnia Starszy Gordon B. Hinckley otrzymał głos popar-
cia na konferencji generalnej. Chociaż w swoim pierwszym konfe-
rencyjnym przemówieniu przyznał, że „miał głębokie poczucie, że to 
zadanie go przerasta”, przyjął nowe obowiązki z charakterystycznymi 
dla siebie wiarą i wigorem44.

Jednym z głównych zadań Starszego Hinckleya jako asystenta Dwu-
nastu było nadzorowanie pracy Kościoła w całej Azji. Niewiele wie-
dział o żyjących tam ludziach, nie znał żadnego z tamtejszych języków, 
ale szybko ich pokochał, a oni pokochali jego. Kenji Tanaka, święty 
w dniach ostatnich z Japonii, opowiedział o pierwszym spotkaniu 
Starszego Hinckleya w swoim kraju: „Ekscytację Starszego Hinckleya 
widać było w błysku, jaki miał w oku. Pierwsze słowo, jakie do nas 
wypowiedział, brzmiało: Subarashii! [‘Wspaniale!’]. Atmosfera na 
spotkaniu zmieniła się z nieco usztywnionej i formalnej w przyjazną 
i pełną poczucia bliskości z nim; było bardzo serdecznie” 45.

Tym uczuciem dzielił się wszędzie, gdzie pojechał. Pomagał 
ludziom dostrzegać, że z wiarą w Pana mogą osiągnąć wielkie rze-
czy i mogą pomagać Kościołowi rozwijać się w swoich ojczystych 
krajach. Starał się również być blisko pełnoetatowych misjonarzy, 
bo wiedział, że ich oddanie będzie miało bezpośredni wpływ na 
ludzi, którym służyli.

Szczególny świadek imienia Chrystusa

Kolejny telefon, który odmienił życie rodziny Hinckleyów, 
zadzwonił w sobotę 30 września 1961 roku. Tym razem to Marjorie 
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pierwsza usłyszała znajomy głos Prezydenta McKaya. I znowu 
 Gordon B. Hinckley pośpieszył do biura Prezydenta Kościoła. 
I znowu z zaskoczeniem i pokorą przyjął powód swojej wizyty. 
Kiedy dotarł na miejsce, Prezydent McKay powiedział: „Poczułem 
natchnienie, aby nominować cię na wolne stanowisko w Kworum 
Dwunastu Apostołów. Chcielibyśmy, abyś na dzisiejszej konferencji 
otrzymał głos poparcia” 46. I znowu Starszy Hinckley zabrał się do 
pracy z wiarą i entuzjazmem pomimo poczucia, że nie zasługuje 
na ten zaszczyt.

Jako Apostoł Starszy Hinckley otrzymał dodatkowe obowiązki. 
Od czasu do czasu spotykał się z przywódcami rządów i innymi 
dygnitarzami. Był często proszony o publiczne przedstawianie sta-
nowiska Kościoła w odpowiedzi na krytykę i społeczne zawirowania 
w Stanach Zjednoczonych. Stał na czele prac mających zwiększyć 
zdolność Kościoła do transmitowania jego przekazu i wykorzysty-
wania techniki, by głosić ewangelię na całym świecie. Mimo coraz 
liczniejszych obowiązków nigdy nie stracił z oczu najważniejszego 
— obowiązku, by wzmacniać wiarę w poszczególnych osobach i 
rodzinach. Czy rozmawiał z jednym człowiekiem, czy przemawiał 
do dziesięciu tysięcy, zawsze zwracał się w sposób bardzo osobisty, 
co stało się znakiem rozpoznawczym jego służby: przyprowadzanie 
ludzi do Chrystusa, jednego po drugim.

Starszy Hinckley nadzorował pracę w Azji przez kolejnych 7 lat 
i cieszył się z rozwoju i wzrostu swoich przyjaciół w tamtym regio-
nie. Zauważył: „To niezwykle inspirujące doświadczenie […] być 
świadkiem, jak Pan tka poszczególne nitki Swego wielkiego planu 
[…] w tamtej części świata” 47.

Kiedy zmienił się podział zadań w Kworum Dwunastu, Starszy 
Hinckley miał sposobność służyć też w innych rejonach. Wszędzie, 
gdzie się udawał, okazywał troskę o każdego człowieka. W 1970 
roku, kiedy nadzorował pracę Kościoła w Ameryce Południowej, 
po konferencji palika w Peru, pojechał do Chile. Dwa dniu póź-
niej dowiedział się, że w Peru miało miejsce trzęsienie ziemi i że 
zaginęło czterech misjonarzy. Natychmiast poczynił plany powrotu 
do Peru, mimo że opóźniło to jego powrót do domu. „Nie mogę 
z czystym sumieniem jechać do domu, wiedząc, że nadal nie ma 
tych misjonarzy” 48.
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Do stolicy Peru, Limy, dotarł następnego ranka. Kiedy poszu-
kiwani misjonarze odnaleźli kogoś, kto miał amatorski nadajnik 
radiowy, udało im się zadzwonić do Limy i porozmawiać ze Star-
szym Hinckleyem. Misjonarze byli w niewielkim pokoju z innymi 
osobami, które przeżyły katastrofę, a ich rozmowa była nadawana 
przez głośnik. „Kiedy w głośniku zabrzmiał głos Starszego Hinckleya, 
cała sala wypełniona ludźmi, którzy przepychali się, by mieć dostęp 
do radia, natychmiast ucichła. Chociaż mówił po angielsku, a ci 
wszyscy ludzie po hiszpańsku, zaczęli szeptać między sobą: ‘Kim jest 
ten człowiek?’. Wszyscy mieli poczucie, nawet pośród panującego 
tam chaosu, że ten głos nie należał do zwyczajnego człowieka” 49.

W czasie dwóch pierwszych lat nadzorowania Kościoła w Połu-
dniowej Ameryce Starszy Hinckley objechał wszystkie misje, utwo-
rzył nowe misje w Kolumbii i Ekwadorze, pomógł utworzyć nowe 
paliki w Limie w Peru oraz w São Paulo w Brazylii i przyczynił się 
do rozwiązania problemu wizowego misjonarzy powoływanych 
do służby w Argentynie. Był w trakcie dalszych prac, kiedy w maju 
1971 roku został powołany, by nadzorować osiem misji w Europie 50.

Starszy Hinckley często czuł zmęczenie z powodu gęsto zapeł-
nionego grafiku działań. Zawsze się cieszył, kiedy wracał do domu 
i mógł spędzić czas z Marjorie i dziećmi. Żona jednak wiedziała, że 
kiedy zbyt długo nie pracował, stawał się niespokojny. Jego powo-
łanie na Apostoła — jednego ze „specjalnych świadków imienia 
Chrystusa na całym świecie” (NiP 107:23) — zawsze było obecne 
w jego myślach.

Ciężka praca Doradcy w Pierwszym Prezydium

15 lipca 1981 roku, po 20 latach służby w Kworum Dwunastu, Star-
szy Hinckley otrzymał kolejne niespodziewane powołanie. Prezy-
dent Spencer W. Kimball, ówczesny Prezydent Kościoła, poprosił go, 
aby służył w Pierwszym Prezydium u boku Prezydentów N. Eldona 
Tannera i Mariona G. Romneya. Było to niezwykłe odstąpienie od 
tradycji dwóch doradców, ale nie wydarzyło się to po raz pierwszy. 
Prezydent Kimball i jego doradcy niedomagali fizycznie i potrzebo-
wali dodatkowego wsparcia w Prezydium51.
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Podczas pierwszej konferencji generalnej, na której wystąpił w 
nowej roli, Prezydent Hinckley powiedział: „Moim jedynym prag-
nieniem jest służyć lojalnie wszędzie, gdzie zostanę powołany […]. 
To święte powołanie uświadomiło mi moje słabości. Jeśli kiedy-
kolwiek kogokolwiek uraziłem, przepraszam i mam nadzieję, że 
mi wybaczycie. Czy to powołanie będzie trwać długo czy krótko, 
przyrzekam, że będę się starał wypełniać je najlepiej, jak potrafię, 
z miłością i wiarą” 52.

Musiał się starać ze wszystkich sił, ponieważ zdrowie Prezyden-
tów Kimballa, Tannera i Romneya uległo pogorszeniu. Większość 
codziennych prac Pierwszego Prezydium spadła na barki Prezydenta 
Hinckleya. Odpowiadał też za szereg innych ważnych projektów, 
jak na przykład poświęcenie Świątyni Jordan River w stanie Utah. 
Ponadto zmagał się z publicznym krytykowaniem Kościoła i jego 
przywódców, zarówno dawnych, jak i obecnych. W kwietniu 1982 
roku podczas konferencji generalnej radził:

„Żyjemy w społeczeństwie, które pasjonuje się krytykowaniem 
[…]. Wzywam was, abyście spojrzeli z szerszej perspektywy i prze-
stali zamartwiać się drobnymi niedoskonałościami […]. To pojedyn-
cze wypadki w stosunku do służby rzeszy [przywódców Kościoła] 
i ich wkładu w pracę” 53.

Prezydent Tanner zmarł 27 listopada 1982 roku, zaś zdrowie 
Prezydentów Kimballa i Romneya pogorszyło się do tego stopnia, 
że podczas konferencji generalnej w kwietniu 1983 roku Prezy-
dent Hinckley, powołany już na Drugiego Doradcę w Pierwszym 
Prezydium, siedział na podium obok pustych krzeseł. W bardzo 
osobisty sposób odczuwał to, co nazwał kiedyś „osamotnieniem w 
przywództwie” 54.

Prezydent Hinckley postępował z rozwagą i modlitwą, nie chcąc 
przekroczyć kompetencji proroka. O pomoc w zarządzaniu codzien-
nymi sprawami Kościoła poprosił starszych członków Dwunastu, w 
szczególności Starszego Ezrę Tafta Bensona, prezydenta tego Kwo-
rum. Prezydent Hinckley ściśle współpracował z członkami Kworum 
Dwunastu, zawsze zgodnie z przewodnictwem i radą Prezydenta 
Kimballa. Mimo to było to dla niego ciężkie brzemię.



24

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  g o r d o n a  B .  H i n c k l e ya

Chociaż przez większość czasu obowiązki w Prezydium zatrzy-
mywały Prezydenta Hinckleya w Salt Lake City, od czasu do czasu 
wyjeżdżał, aby służyć członkom i misjonarzom w innych częściach 
świata. W 1984 roku powrócił na Filipiny. Osiemnaście lat wcze-
śniej poświęcił tam pierwsza kaplicę, teraz miał poświęcić pierwszą 
świątynię. W modlitwie poświęcającej powiedział:

„Naród filipiński to naród rozsiany po wielu wyspach, jego ludzie 
kochają wolność i prawdę, ich serca są wrażliwe na świadectwo 
Twoich sług i przyjmują oni przesłanie wiecznej ewangelii. Dzię-
kujemy Ci za ich wiarę. Dziękujemy Ci za ich ofiarnego ducha. 
Dziękujemy Ci za cud rozwoju Twego dzieła w tym kraju” 55.

Stały rozwój Kościoła stał się oczywisty, kiedy w czerwcu 1984 
roku Prezydent Hinckley, w imieniu Pierwszego Prezydium, ogłosił 
powołanie Prezydiów Obszarów — członków Siedemdziesią-
tych, którzy będą mieszkać na całym świecie i nadzorować pracę 
Kościoła w wyznaczonych obszarach geograficznych. Pracując pod 

prezydent gordon B. Hinckley podczas konferencji generalnej, 
w czasie gdy był jedynym członkiem pierwszego prezydium, 
któremu stan zdrowiał pozwolił uczestniczyć w spotkaniach
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przewodnictwem Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu, bra-
cia ci mają zapewnić przywództwo i szkolenia, których potrzeba na 
danym terenie. „Nie możemy wszystkich decyzji podejmować w Salt 
Lake City — powiedział. — Musimy zrobić coś, żeby zdecentrali-
zować władzę” 56. Jakiś rok później, przemawiając do przywódców 
Kościoła na świecie, Prezydent Hinckley powiedział: „Jestem prze-
konany, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy uczyniliśmy natchniony 
i wielki krok naprzód. Jestem pewien, że częsta obecność tych 
dobrych ludzi pośród was będzie dodawać wam otuchy. Ci Bracia 
niejako wiążą ze sobą cały organizm Kościoła” 57.

Po 12 latach przewodzenia Kościołowi w okresie niebywałego 
rozwoju, Prezydent Spencer W. Kimball zmarł 5 listopada 1985 roku. 
Ezra Taft Benson, jako najstarszy stażem Apostoł, został wyświęcony 
na Prezydenta Kościoła. Poprosił on Gordona B. Hinckleya, aby 
służył jako Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium, a Thomasa 
S. Monsona, aby został Drugim Doradcą. Jako że w Prezydium 
było trzech zdrowych członków, Prezydent Hinckley poczuł, że 
jego brzemię nieco zelżało i mógł częściej odwiedzać świętych w 
różnych zakątkach świata.

W ciągu kilku lat stan zdrowia Prezydenta Bensona zaczął się 
pogarszać i ponownie codzienne obowiązki związane z zarządza-
niem Kościołem spadły na Prezydenta Hinckleya. Tym razem jednak 
nie był w Prezydium osamotniony. Z zapałem i energią Prezydenci 
Hinckley i Monson utrzymywali Kościół na stałym kursie, zawsze 
szanując powołanie Prezydenta Bensona jako proroka, widzącego 
i objawiciela. Nawiązali mocną, trwałą przyjaźń i współpracę.

Prezydent Benson zmarł 30 maja 1994 roku, a Prezydentem 
Kościoła został Howard W. Hunter. Prezydent Hinckley i Prezydent 
Monson ponownie zostali powołani na doradców. W czerwcu Prezy-
dent i Siostra Hinckleyowie towarzyszyli Prezydentowi Hunterowi i 
jego żonie Inis oraz Starszemu M. Russellowi Ballardowi i jego żonie 
Barbarze w Nauvoo w stanie Illinois, na obchodach upamiętniają-
cych 150. rocznicę męczeńskiej śmierci Józefa i Hyruma Smithów. 
Była to jedyna wspólna podróż Prezydenta Huntera i Prezydenta 
Hinckleya. Prezydent Hunter od lat zmagał się z problemami zdro-
wotnymi, a po tym wyjeździe stan jego zdrowia gwałtownie się 
pogorszył. 27 lutego 1995 roku poprosił on Prezydenta Hinckleya o 
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błogosławieństwo kapłańskie. Podczas błogosławieństwa Prezydent 
Hinckley prosił o zachowanie Prezydenta Huntera przy życiu, ale 
powiedział też, że wszystko jest w rękach Pana 58. Kilka dni później, 
3 marca 1995 roku, Prezydent Hunter zmarł.

Prorok, widzący, objawiciel i prezydent Kościoła

Choć śmierć Prezydenta Huntera nie była zaskoczeniem, była dla 
Hinckleyów ciężkim przeżyciem. Jako najstarszy stażem Apostoł, 
Prezydent Hinckley był następny w linii, by zostać Prezydentem 
Kościoła. Siostra Hinckley wspominała moment, kiedy dowiedzieli 
się o śmierci Prezydenta Huntera: „Prezydent Hunter zmarł, a my 
mieliśmy ponieść to dzieło dalej. Czułam wielki smutek i osamot-
nienie. Gordon czuł to samo. Był jak odrętwiały. I czuł się bardzo, 
bardzo samotny. Nie było już nikogo, kto mógł zrozumieć, przez 
co przechodził” 59.

Po pogrzebie Prezydenta Huntera Prezydent Hinckley znalazł 
ukojenie w świątyni. Sam, w pokoju spotkań Pierwszego Prezy-
dium i Kworum Dwunastu w Świątyni Salt Lake, studiował pisma 
święte i rozważał to, co przeczytał. Rozmyślał nad życiem, służbą 

prezydent ezra taft Benson (w środku) ze swoimi doradcami: 
prezydentem gordonem B. Hinckleyem (po lewej) i prezydentem 
thomasem s. Monsonem (po prawej) na konferencji generalnej
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i Zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa. Potem zaczął studiować 
wiszące na ścianie portrety wszystkich Prezydentów Kościoła od 
Józefa Smitha po Howarda W. Huntera. Opisał to doświadczenie w 
swoim dzienniku:

„Przechadzałem się przed tymi portretami i patrzyłem w oczy 
namalowanych na nich mężczyzn. Miałem uczucie, jakbym mógł 
z nimi niemal rozmawiać. Czułem się prawie tak, jakby do mnie 
przemawiali i dodawali mi otuchy […]. Usiadłem na krześle, które 
zajmowałem, będąc pierwszym doradcą Prezydenta. Długo wpatry-
wałem się w te portrety. Każdy z nich zdawał się niemal ożywać. 
Wydawało się, jakby ich wzrok był skierowany na mnie. Czułem, 
że dodają mi odwagi, że chcą okazać swoje wsparcie. Zdawali się 
mi mówić, że przemawiali za mną podczas narady w niebie, że 
nie mam się czego obawiać, że będę błogosławiony i wspierany 
podczas mojej służby.

Padłem na kolana i błagałem Pana. Zwróciłem się do Niego w 
długiej modlitwie […]. Jestem pewien, że mocą Ducha Świętego 
usłyszałem słowa Pana, nie Jego głos, ale ciepło, które uczułem w 
sercu na temat pytań, które zadałem w modlitwie” 60.

Po tym doświadczeniu ponownie zapisał swoje przemyślenia: 
„Czuję się lepiej i mam w sercu większą pewność, że Pan realizuje 
Swe zamysły odnośnie do Swego dzieła i królestwa, że otrzymam 
poparcie jako Prezydent Kościoła, jako prorok, widzący i obja-
wiciel, i że będę służył tak długo, jak mi Pan wyznaczy. Mając w 
sercu potwierdzenie Ducha, wiem teraz, że jestem gotowy, by iść 
naprzód, i działać najlepiej, jak potrafię. Trudno jest mi uwierzyć, 
że Pan nakłada na mnie ten najwyższy i najświętszy z obowiązków 
[…]. Mam nadzieję, że Pan wyszkolił mnie do tego, czego ode mnie 
oczekuje. Będę Mu całkowicie oddany i z pewnością będę poszu-
kiwał Jego przewodnictwa” 61.

Prezydent Gordon B. Hinckley został wyświęcony na Prezydenta 
Kościoła 12 marca 1995 roku, zaś następnego dnia przemówił na 
konferencji prasowej i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Starszy 
Jeffrey R. Holland powiedział, że „pod koniec serdecznej, często 
błyskotliwej, zawsze przyjaznej wymiany poglądów na wiele róż-
nych tematów zadawanych podczas konferencji dla prasy, pewien 
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reporter zapytał Prezydenta Hinckleya: ‘Na czym będzie się pan 
skupiał? Na czym będzie się opierać pańska administracja?’.

Instynktownie odpowiedział: ‘Na kontynuacji. Tak. Naszym głów-
nym motywem będzie kontynuowanie tego wielkiego dzieła, które 
rozpoczęli nasi poprzednicy’” 62.

prezydent gordon B. Hinckley przy mównicy na konferencji generalnej
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Prezydent Hinckley dotrzymał słowa. Z szacunkiem dla proro-
ków, którzy byli przed nim, kontynuował dzieło, które rozpoczęli. 
Z wiarą w Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, w zgodzie z objawieniami, 
wykonywał tę pracę na nowe sposoby.

Wydobywanie kościoła „z zapomnienia” (nip 1:30)

Na początku służby Prezydenta Hinckleya Starszy Neal A. Maxwell 
z Kworum Dwunastu Apostołów zauważył: „Prezydent Hinckley 
pomaga wydobyć Kościół z zapomnienia. Kościół nie może roz-
wijać się tak, jak powinien, kiedy jesteśmy schowani pod korcem. 
Ktoś musi wystąpić naprzód, a Prezydent Hinckley jest gotów to 
uczynić. Jest on człowiekiem zarówno starej, jak i nowej daty, i ma 
cudowny dar formułowania myśli, który pozwala mu prezentować 
nasze przesłanie w sposób, który porusza wszystkich ludzi” 63.

Rozległe doświadczenie Prezydenta Hinckleya w zakresie mediów 
i przekazów telewizyjnych pomogło mu przygotować się do tego 
zadania. Jako Prezydent Kościoła często udzielał wywiadów dzien-
nikarzom na całym świecie, odpowiadając na pytania dotyczące 
doktryny i polityki Kościoła oraz składając świadectwo o Zbawicielu 
i przywróconej ewangelii. Za każdym razem potrafił sprawić, że go 
rozumiano i nawiązywał przyjaźnie.

Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z 1996 roku z uznanym 
reporterem Mikem Wallacem z telewizyjnego programu 60 Minutes. 
Pan Wallace był znany z tego, że podczas wywiadów dążył do uzy-
skania wszystkich interesujących go odpowiedzi. Prezydent Hinckley 
przyznał, że miał pewne obawy, zanim program ukazał się na antenie 
ogólnokrajowej telewizji w USA. „Będę wdzięczny, jeśli obróci się 
to na naszą korzyść — powiedział. — W innym razie obiecuję, że 
już nigdy nie dam się wmanewrować w podobną pułapkę” 64.

Wywiad okazał się bardzo przychylny Kościołowi, ukazując wiele 
jego pozytywnych aspektów. Co więcej, Mike Wallace i Prezydent 
Hinckley się zaprzyjaźnili.

W 2002 roku Salt Lake City było gospodarzem Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich, dzięki czemu Kościół znalazł się w centrum uwagi 
całego świata. Prezydenta Hinckleya i jego doradców proszono o 
opinię podczas planowania części obchodów. „Podjęliśmy świa-
domą decyzję, że nie wykorzystamy tego czasu i okazji do głoszenia 
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naszego przesłania — powiedział — byliśmy jednak pewni, że to 
ważne wydarzenie będzie dla Kościoła czymś wspaniałym” 65. Tak też 
się stało. Dziesiątki tysięcy ludzi odwiedziły Dolinę Jeziora Słonego, 
gdzie powitali ich serdecznie nastawieni gospodarze — święci w 
dniach ostatnich i inni, pracujący razem, by stworzyć niezapomniane 
Igrzyska. Przybysze chodzili po Placu Świątynnym, słuchali Chóru 
Tabernakulum i odwiedzali Bibliotekę Historii Rodziny. Miliardy 
ludzi zobaczyły w swoich telewizorach Świątynię Salt Lake i obej-
rzały materiały na temat Kościoła ukazujące go w pozytywnym 
świetle. Było to, jak powiedział Prezydent Hinckley, coś wspaniałego 
dla Kościoła.

Poza znanymi od dawna środkami komunikacji Prezydent Hinc-
kley wprowadził innowacje. Na przykład, dostrzegł potencjał Inter-
netu jako narzędzia, dzięki któremu Kościół może być bliżej swoich 
członków i może dzielić się przywróconą ewangelią z ludźmi innych 
wyznań. W czasie jego administracji Kościół uruchomił strony inter-
netowe: LDS.org, FamilySearch.org i Mormon.org.

23 czerwca 2004 roku Prezydent Hinckley ukończył 94 lata. Został 
uhonorowany przez Prezydenta Medalem Wolności — najwyższym 
odznaczeniem cywilnym w Stanach Zjednoczonych. Przyjmując 
go, powiedział: „Jestem wielce zaszczycony, że mogę otrzymać tak 
prestiżowe wyróżnienie od Prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Jestem za nie ogromnie wdzięczny. W szerszym zrozumieniu, jest 
ono wyrazem uznania dla Kościoła, który dał mi tyle możliwości i 
którego interesom staram się służyć” 66. Postrzegał tę nagrodę jako 
symbol coraz większej pozytywnej reputacji Kościoła i dowód na 
to, że faktycznie zaczyna się on wydobywać z zapomnienia.

podróże do świętych w dniach ostatnich

Prezydent Hinckley nie przepadał za podróżami, ale jego pragnienie, 
by służyć pośród świętych w dniach ostatnich, było większe niż chęć 
pozostania w domu. Powiedział, że pragnie „przebywać wśród naszego 
ludu, by przekazywać uznanie i zachętę oraz składać świadectwo o 
boskości pracy Pana” 67. Na początku swej prezydentury powiedział: 
„Jestem zdecydowany, że gdy tylko będę miał siłę, będę docierał do 
ludzi w kraju i za granicą […]. Mam zamiar jeździć tak długo, jak starczy 
mi na to energii. Chcę być wśród ludzi, których kocham” 68.
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W czasie, kiedy był Prezydentem Kościoła, podróżował często po 
całych Stanach Zjednoczonych i odbył ponad 90 podróży do innych 
krajów. W sumie jako Prezydent przemierzył ponad 1,6 miliona kilo-
metrów, spotykając się ze świętymi w różnych zakątkach świata 69.

W niektórych regionach ludzie dokonywali większych poświę-
ceń, by dotrzeć na spotkanie z nim, niż on, by do nich dojechać. Na 
przykład w 1996 roku razem z Siostrą Hinckley odwiedzili Filipiny, 
gdzie liczba członków Kościoła wzrosła do ponad 375 000. Prezydent 
i Siostra Hinckley mieli któregoś wieczora przemawiać na spotka-
niu zorganizowanym na Aranata Coliseum w Manili. Nim nadeszło 
południe, arena „była całkowicie wypełniona. O 7 rano ludzie zaczęli 
ustawiać się w kolejki, by dostać się na spotkanie, które miało się 
rozpocząć za dwanaście godzin. Oficjalne dane wskazywały, że w 
obiekcie, który normalnie mieści 25 000 osób, stłoczyło się 35 000 
członków, wypełniając szczelnie wszystkie przejścia i alejki. Wielu 
świętych spędziło dwadzieścia godzin, podróżując łodziami lub 
autobusami, aby dotrzeć do Manili. Dla niektórych z nich koszt 
podróży wynosił tyle, co kilkumiesięczne zarobki […].

prezydent Hinckley uwielbiał przebywać wśród „ludzi w kraju i za granicą”.
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Kiedy do Prezydenta Hinckleya dotarła wieść o tym, że hala jest 
pełna i że zarządca obiektu zastanawia się, czy jest możliwość, 
żeby spotkanie rozpocząć wcześniej, powiedział on tylko: ‘Idziemy’. 
Razem z Siostrą Hinckley weszli na wielką arenę […]. Jakby na dany 
znak cała kongregacja powstała, zaczęła wiwatować, a potem z 
uczuciem odśpiewała ‚Dziękujemy Ci, Boże, za proroka’” 70.

Wiedząc, że on i jego bracia nie dadzą rady dotrzeć wszędzie tam, 
gdzie by chcieli, Prezydent Hinckley zapoczątkował korzystanie z 
dobrodziejstw techniki, by nauczać przywódców na całym świe-
cie. Dzięki transmisji satelitarnej przewodniczył ogólnoświatowym 
szkoleniom przywódców, z których pierwsze odbyło się w styczniu 
2003 roku.

promowanie znaczenia poznawania i 
nauczania duchowych i świeckich prawd

Prezydent Hinckley stwierdził: „Nikt z nas […] nie posiada wystar-
czającej wiedzy. Proces uczenia nigdy się nie kończy. Musimy czytać, 
musimy obserwować, musimy chłonąć i musimy zastanawiać się nad 
tym, co dociera do naszego umysłu” 71. Powiedział również: „Sku-
teczne nauczanie jest istotą przywództwa w Kościele. Życie wieczne 
nadejdzie tylko wtedy, gdy mężczyźni i kobiety będą nauczani w 
tak skuteczny sposób, że zmienią i zdyscyplinują swoje życie. Nie 
można ich zmusić do prawości ani do pójścia do nieba. Trzeba ich 
prowadzić, a to oznacza nauczanie” 72.

Prezydent Hinckley pragnął zapewnić świętym w dniach ostat-
nich na całym świecie więcej duchowej strawy. W 1995 roku z 
entuzjazmem zaaprobował publikację nowej serii książek, które są 
dla członków źródłem wiedzy o ewangelii. Wkrótce potem Kościół 
zaczął wydawać poszczególne tomy tej serii, która nosi tytuł: Nauki 
Prezydentów Kościoła, i której częścią jest również niniejsza pozycja.

Prezydent Hinckley cenił również znaczenie świeckiego wykształ-
cenia. Martwił się losem członków Kościoła w ubogich regionach 
świata, których nie było stać na zdobycie wyższego czy zawodo-
wego wykształcenia. Bez nauki i szkoleń większość z nich nigdy nie 
wydźwignęłaby się z biedy. Podczas sesji kapłańskiej na konferencji 
generalnej w kwietniu 2001 roku Prezydent Hinckley powiedział:
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„Starając się zaradzić tej sytuacji pragniemy zaproponować plan 
— plan, który, jak wierzymy, jest natchniony przez Pana Kościół 
powołał program finansowany głównie z datków wiernych świętych 
w dniach ostatnich, którzy przekazali i będą przekazywać fundusze 
na ten cel. Jesteśmy im głęboko wdzięczni […]. Nazwiemy go Nie-
ustającym Funduszem Edukacyjnym” 73.

Prezydent Hinckley wyjaśnił, że osoby korzystające z programu 
otrzymają pożyczki z funduszy przekazanych przez członków 
Kościoła na naukę i szkolenia zawodowe. Po zakończeniu kształ-
cenia będą stopniowo spłacać pożyczki, aby uzyskane w ten sposób 
pieniądze można było przeznaczyć na pomoc kolejnym osobom. 
Wyjaśnił również, że Nieustający Fundusz Edukacyjny „będzie się 
opierał na zasadach podobnych do tych, na których działał Nieusta-
jący Fundusz Emigracyjny”, który Kościół ustanowił w XIX wieku, 
aby pomóc potrzebującym świętym emigrować do Syjonu 74.

W ciągu sześciu miesięcy święci w dniach ostatnich przekazali 
miliony dolarów na Nieustający Fundusz Edukacyjny 75. Rok po 
rozpoczęciu tego projektu Prezydent Hinckley ogłosił: „To przedsię-
wzięcie ma teraz solidne podstawy […]. Młodzi mężczyźni i młode 
kobiety w mniej rozwiniętych rejonach świata, młodzi mężczyźni i 
młode kobiety, którzy w większości służyli na misjach, będą mieli 
szansę na dobre wykształcenie, co pozwoli im wyrwać się z nędzy, 
z którą ich przodkowie zmagali się od pokoleń” 76. Program ten 
nadal błogosławi świętych w dniach ostatnich, zarówno tych, którzy 
z niego korzystają, jak i darczyńców.

Świadectwo o świętości małżeństwa i rodziny

Podczas generalnego spotkania Stowarzyszenia Pomocy 23 wrze-
śnia 1995 roku Prezydent Hinckley powiedział:

„Przy tak wielu przemądrzałych słowach, które mienią się prawdą, 
przy tylu zwodniczych teoriach odnoszących się do norm i wartości, 
tylu pokusach i zachętach, by przyjąć do siebie grzechy tego świata, 
czuliśmy, że należy wydać ostrzeżenie i przestrogę. Kontynuując to 
dzieło, my jako [Pierwsze Prezydium] i Rada Dwunastu Apostołów, 
wydajemy teraz proklamację dla Kościoła i świata. Jest to deklaracja 
i potwierdzenie standardów, doktryn i praktyk odnoszących się do 



34

Ż y c i e  i  p o s ł u g a  g o r d o n a  B .  H i n c k l e ya

rodziny, jakie prorocy, widzący i objawiciele tego Kościoła powta-
rzali przez całe jego istnienie” 77.

Po tym wstępie Prezydent Hinckley po raz pierwszy publicznie 
odczytał dokument: „Rodzina: Proklamacja dla świata”.

Świętość małżeństwa i rodziny był stałym tematem nauk Prezy-
denta Hinckleya. Potępiał on wszelkie rodzaje znęcania oraz zachę-
cał rodziców i dzieci, aby okazywali sobie cierpliwość i miłość, by 
się nawzajem nauczali i służyli sobie wzajemnie. W liście z 11 lutego 
1999 roku on i jego doradcy z Pierwszego Prezydium napisali:

„Apelujemy do rodziców, aby dołożyli wszelkich starań, by 
nauczać i wychowywać swoje dzieci według zasad ewangelii, co 
utrzyma je blisko Kościoła. Dom jest podstawą prawego życia. Żadna 
inna rzecz nie może zająć jego miejsca ani wypełniać jego niezbęd-
nych funkcji w wypełnianiu tego nadanego przez Boga obowiązku.

Zachęcamy rodziców i dzieci, by nadali najwyższy priorytet modli-
twie rodzinnej, domowemu wieczorowi rodzinnemu, studiowaniu i 
nauczaniu ewangelii oraz wartościowym zajęciom rodzinnym. Jak-
kolwiek szlachetne i właściwe nie byłyby inne wymogi czy zajęcia, 

„zachęcamy rodziców i dzieci, by nadali najwyższy priorytet modlitwie 
rodzinnej, domowemu wieczorowi rodzinnemu, studiowaniu i 

nauczaniu ewangelii oraz wartościowym zajęciom rodzinnym”.
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nie wolno pozwolić, by zastąpiły wyznaczone przez Boga obo-
wiązki, które tylko rodzice i rodziny mogą właściwie wykonać” 78.

Wyciąganie ręki do nowo nawróconych

Prezydent Hinckley z radością witał duże liczby osób przyłączają-
cych się do Kościoła, ale martwił się o ludzi, którzy kryli się za tymi 
numerami. Na początku swej prezydentury powiedział:

„Przy wciąż wzrastającej liczbie nawróconych musimy podjąć 
jeszcze większe starania, aby pomóc im, kiedy odnajdują swoją 
drogę. Każdy z nich potrzebuje trzech rzeczy: przyjaciela, obowiązku 
i wzmacniania ‘dobrym słowem Bożym’ (Moroni 6:4). To nasz obo-
wiązek i nasze prawo, by zapewnić im te rzeczy” 79.

Wzmacnianie nowo nawróconych to stały temat Prezydenta Hinc-
kleya. Starszy Jeffrey R. Holland opowiedział następującą historię, 
która ilustruje nastawienie Prezydenta do tej kwestii: „Z iskierką w 
oku i uderzając ręką w stół, powiedział niedawno do Dwunastu: 
‘Bracia, kiedy moje życie się skończy i dobiegną końca obrzędy 
pogrzebowe, podniosę się w trumnie tak, że będę siedział, a gdy 
będę was mijał, spojrzę każdemu z was w oczy i zapytam: Jak nam 
idzie zatrzymywanie nawróconych w Kościele?’” 80.

Budowa świątyń

W 1910 roku, kiedy urodził się Gordon B. Hinckley, na świecie 
były tylko 4 działające świątynie i wszystkie znajdowały się na tere-
nie stanu Utah. W 1961 roku, kiedy został ustanowiony Apostołem, 
liczba ta wzrosła do 12. Ten postęp był znaczny, ale Starszy Hinckley 
często wyrażał troskę o to, że wielu ludzi na świecie ma ograniczony 
dostęp do błogosławieństw świątynnych. W 1973 roku, kiedy służył 
w kościelnym komitecie ds. świątyń, napisał w swoim dzienniku: 
„Kościół mógłby wybudować [wiele mniejszych] świątyń za kwotę 
równą kosztom wzniesienia Świątyni Waszyngton [wówczas w budo-
wie]. Dzięki temu świątynie znalazłyby się bliżej ludzi, którzy nie 
musieliby pokonywać wielkich odległości, żeby do nich dotrzeć” 81.

Kiedy w 1995 roku otrzymał poparcie jako Prezydent Kościoła, 
liczba działających świątyń wzrosła do 47, ale nadal gorąco pragnął, 
aby było ich jeszcze więcej. Powiedział: „Moim palącym pragnieniem 
jest, aby świątynie były wszędzie tam, gdzie są potrzebne, aby nasi 
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ludzie, gdziekolwiek by nie byli, mogli bez ogromnych poświęceń 
przyjść do domu Pana i dokonać własnych obrzędów i wykonać 
pracę w zastępstwie zmarłych” 82.

Podczas konferencji generalnej w październiku 1997 roku Prezy-
dent Hinckley dokonał historycznego ogłoszenia, że Kościół zacznie 
budować mniejsze świątynie na całym świecie 83. Później powiedział: 
„Pomysł budowy mniejszych świątyń przyszedł, jak wierzę, jako bez-
pośrednie objawienie” 84. W 1998 roku ogłosił budowę 30 nowych 
niewielkich świątyń, co wraz ze świątyniami, które były już na eta-
pie planowania lub budowy, sprawiło, że „do działających już 51 
świątyń [dodanych zostało] 47”. Ku radości wszystkich słuchających 
Prezydent Hinckley dodał jeszcze: „Myślę, że powinniśmy dodać do 
tego jeszcze 2, żeby mieć równe 100 świątyń na zakończenie tego 
stulecia, kiedy to minie 2000 lat ‘od czasu przyjścia naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, w ciele’ (NiP 20:1)”. A następnie 
obiecał: „A będą jeszcze kolejne” 85.

prezydent Hinckley kładzie zaprawę podczas ceremonii 
wmurowywania tablicy pamiątkowej przed poświęceniem 

Świątyni nauvoo w illinois w 2002 roku.
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1 października 2000 roku Prezydent Hinckley poświęcił Świątynię 
Boston w Massachusetts, setną działającą świątynię. Nim rok 2000 
dobiegł końca, poświęcił też kolejne dwie świątynie. Kiedy zmarł w 
2008 roku, Kościół miał 124 działające świątynie, a budowa kolejnych 
13 została ogłoszona. Prezydent Hinckley uczestniczył w planowaniu 
i budowie większości spośród nich, 85 z nich osobiście poświęcił, a 
13 poświęcił po raz drugi (w przypadku 8 z nich było to ponowne 
poświęcenie świątyń, które poświęcił również za pierwszym razem).

centrum konferencyjne

Podczas konferencji generalnej w październiku 1995 roku Pre-
zydent Hinckley wspomniał, że chodzi mu po głowie pewna myśl. 
Przemawiając z Tabernakulum na Placu Świątynnym, powiedział: 
„To wspaniale Tabernakulum każdego roku wydaje się coraz mniej-
sze. Obecnie spotykamy się z większymi zgromadzeniami podczas 
niektórych konferencji regionalnych” 86. Podczas kwietniowej konfe-
rencji w 1996 roku Prezydent Hinckley powiedział na ten temat 
nieco więcej:

„Żałuję, że wiele osób, które chciałyby się z nami spotkać dzi-
siejszego ranka w Tabernakulum, nie mogło się dostać do środka. 
Wiele osób pozostało na zewnątrz. W tym wyjątkowym i pięknym 
obiekcie, który został zbudowany przez naszych przodków pionie-
rów i który poświęcono, by oddawać w nim cześć Panu, mieści się 
wygodnie około 6 000 osób. Niektórzy z was po spędzeniu dwóch 
godzin na tych twardych ławkach mogą poddawać w wątpliwość 
słowo wygodnie.

Moje serce boleje nad tymi, którzy chcieli dostać się do środka, 
lecz zabrakło dla nich miejsca. Mniej więcej rok temu zasugerowałem 
Braciom, że być może nadszedł czas, abyśmy rozważyli potrzebę 
budowy kolejnego budynku zdolnego pomieścić 3 lub 4 razy więcej 
osób niż obecny” 87.

24 lipca 1997 roku, w 150. rocznicę przybycia pionierów do 
Doliny Jeziora Słonego, przełamano ziemię pod budowę nowego 
budynku, który miał nosić nazwę Centrum Konferencyjnego, na 
działce przylegającej od północy do Placu Świątynnego. Mniej niż 
trzy lata później, w kwietniu 2000 roku, odbyły się tam pierwsze sesje 
konferencji generalnej, mimo że budowa nie była jeszcze całkowicie 
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ukończona. Prezydent Hinckley poświęcił Centrum Konferencyjne 
podczas konferencji generalnej w październiku 2000 roku. Zanim 
odmówił modlitwę poświęcającą, stanął przy mównicy wykonanej 
z drewna czarnego orzecha włoskiego, który rósł w jego własnym 
ogrodzie, i powiedział:

„Dzisiaj poświęcamy to Centrum jako dom, w którym czcić 
będziemy Boga, Wiecznego Ojca, oraz Jego Jednorodzonego Syna, 
Pana Jezusa Chrystusa. Mamy nadzieję i modlimy się, że z tej mów-
nicy nadal płynąć będą w świat deklaracje świadectwa, doktryny i 
wiary w Boga Żywego oraz wdzięczności za wielką zadość czyniącą 
ofiarę naszego Odkupiciela” 88.

Świadectwo o Jezusie chrystusie

1 stycznia 2000 roku Prezydent Hinckley, jego doradcy w Pierw-
szym Prezydium oraz Kworum Dwunastu Apostołów, wydali prokla-
mację zatytułowaną: „Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów”. O 
Zbawicielu powiedzieli: „Żadna inna osoba nie miała tak głębokiego 

centrum konferencyjne, które prezydent Hinckley poświęcił 
w październiku 2000 roku, konferencja generalna
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wpływu na wszystkich, którzy żyli dotąd i będą jeszcze żyli na 
ziemi” 89.

Nikt inny nie wywarł też równie ogromnego wpływu na życie 
Prezydenta Gordona B. Hinckleya. Przez ponad 46 lat służył on jako 
szczególny świadek imienia Jezusa Chrystusa. Kilka miesięcy po tym, 
jak opublikował z braćmi dokument „Żyjący Chrystus”, Prezydent 
Hinckley stanął przed świętymi w dniach ostatnich i powiedział: „Ze 
wszystkich rzeczy, za które jestem wdzięczny dzisiejszego poranka, 
jedna wyróżnia się w szczególny sposób. Jest to żywe świadectwo o 
Jezusie Chrystusie, Synu Wszechmogącego Boga, o Księciu Pokoju, 
Świętym Bogu Izraela” 90.

próby i nadzieja

Pod koniec konferencji generalnej w kwietniu 2004 roku Pre-
zydent Hinckley powiedział: „Z pewnym wahaniem proszę was o 
wykazanie się przez chwilę wyrozumiałością. Pewnie niektórzy z 
was zauważyli nieobecność Siostry Hinckley. Po raz pierwszy od 46 
lat, odkąd jestem we Władzach Generalnych, nie jest ona obecna 
na konferencji generalnej […]. W drodze do domu [wracaliśmy z 
Afryki w styczniu] zasłabła ze zmęczenia. Od tamtej pory miała 
trudności […]. Wydaje mi się, że zegar przestaje bić i nie wiemy, 
jak go nakręcić.

Dla mnie jest to ponury czas. W tym miesiącu mija 67. rocznica 
naszego ślubu. Jest matką piątki naszych utalentowanych i zdolnych 
dzieci, jest babcią dla 25 wnucząt, a liczba jej prawnucząt wciąż 
wzrasta. Przez wszystkie te lata szliśmy razem jedno obok drugiego, 
równi sobie, będący dla siebie towarzyszami. Szliśmy przez sztorm, 
aż do czasu, kiedy zaświeciło słońce. Wszędzie, gdziekolwiek była, 
składała świadectwo o tej pracy, przekazując miłość, poparcie i 
wiarę” 91.

Dwa dni później, 6 kwietnia, Marjorie Pay Hinckley zmarła. 
Miliony ludzi, którzy ją kochali za czułe serce, bystry umysł i silną 
wiarę, opłakiwało ją wraz z Prezydentem Hinckleyem. Był wdzięczny 
za listy ze słowami otuchy i miłości, które napłynęły ze wszyst-
kich stron świata. Te wyrazy jedności, jak powiedział, „[niosły] nam 
pocieszenie w czasie naszego smutku” 92. Wiele osób dokonało w 
imieniu Siostry Hinckley wpłat na Nieustający Fundusz Edukacyjny.
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Utrata Marjorie była dla niego niezwykle trudna, lecz Prezydent 
Hinckley kontynuował pracę w Kościele mimo tego, że jego wła-
sne zdrowie też nieco podupadło. Zaczął chodzić o lasce. Czasami 
się nią podpierał, ale częściej używał jej, by machać do członków 
Kościoła. Prezydent Thomas S. Monson wspominał rozmowę z leka-
rzem Prezydenta Hinckleya, który martwił się tym, jak Prezydent 
używał — czy też raczej nie używał — swojej laski. Powiedział on: 
„Ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to to, by upadł i złamał biodro lub 
żeby stało się coś gorszego. Zamiast tego on macha nią dookoła i 
nie używa jej, kiedy chodzi. Proszę mu powiedzieć, że laska została 
przepisana przez jego lekarza i musi jej używać zgodnie z jej prze-
znaczeniem”. Prezydent Monson odpowiedział: „Doktorze, jestem 
doradcą Prezydenta Hinckleya. Pan jest jego doktorem. Niech pan 
mu to powie!” 93.

Na początku 2006 roku, kiedy Prezydent Hinckley miał 95 lat, zdia-
gnozowano u niego raka. Na konferencji generalnej w październiku 
tego roku Prezydent Hinckley powiedział: „Pan pozwolił mi żyć; nie 
wiem, ile zostało mi jeszcze czasu. Niezależnie od tego, nadal będę 
się starał ze wszystkich sił radzić sobie z wyznaczonym mi zadaniem 
[…]. Czuję się dobrze, cieszę się całkiem dobrym zdrowiem. Kiedy 
przyjdzie czas na mojego następcę, zmiana będzie płynna i nastąpi 
zgodnie z wolą Tego, do którego należy ten Kościół” 94.

Rok później w październiku 2007 roku Prezydent Hinckley zakoń-
czył swoją ostatnią konferencję generalną słowami: „Z niecierpli-
wością czekamy na spotkanie z wami w kwietniu przyszłego roku. 
Mam 97 lat, ale mam nadzieję, że uda mi się dotrwać. Niech w tym 
czasie błogosławieństwa niebios spoczną na was, o to modlimy się 
z pokorą i w szczerości, w imię naszego Odkupiciela, Pana Jezusa 
Chrystusa, amen” 95.

Córka Prezydenta i Siostry Hinckleyów Virginia określiła cztery 
lata po śmierci swojej mamy jako „lata wieńczące” życie Prezydenta 
Hinckleya. Potem zastanowiła się nad słowami modlitwy, jaką odmó-
wił on 20 stycznia 2008 roku, tydzień przed swoją śmiercią, podczas 
ponownego poświęcenia kaplicy w Salt Lake City:

„W modlitwie, w bardzo niezwykły sposób, wstawił się do Pana za 
sobą jako prorokiem. Mówił z wdzięcznością: ‘Od dni Józefa Smitha 
do czasów obecnych Ty wybierasz i wyznaczasz proroka dla tego 
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ludu. Dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś pocieszył, wsparł i pobło-
gosławił go wedle jego potrzeb i Twoich wspaniałych celów’” 96.

W czwartek, 24 stycznia 2008 roku, Prezydent Hinckley po raz 
pierwszy poczuł, że nie zdoła uczestniczyć z braćmi w cotygodnio-
wym spotkaniu w świątyni. W następną niedzielę, 27 stycznia, Pre-
zydent Monson oraz Prezydenci Henry B. Eyring i Boyd K. Packer 
udzielili mu błogosławieństwa kapłańskiego. Tego samego dnia 
Prezydent Gordon B. Hinckley zmarł spokojnie w swoim domu w 
otoczeniu pięciorga swoich dzieci i ich rodzin.

Kilka dni potem tysiące ludzi oddało mu cześć, przychodząc się 
z nim pożegnać podczas publicznego wystawienia trumny w Sali 
Proroków w Centrum Konferencyjnym. Przywódcy innych Kościo-
łów oraz przywódcy rządów i firm również złożyli kondolencje, 
wyrażając wdzięczność za wpływ i nauki Prezydenta Hinckleya.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Centrum Konferencyjnym 
i były transmitowane do budynków Kościoła na całym świecie. Chór 
Tabernakulum odśpiewał podczas spotkania nowy hymn zatytuło-
wany „Czym jest ta rzecz, co śmiercią się zwie?”. Słowa tego hymnu 
napisał Prezydent Hinckley. Było to ostatnie świadectwo o Jezusie 
Chrystusie, jakie złożył przyjaciołom, którzy szukali u niego mądrości 
jako u proroka:

Czym jest ta rzecz, co śmiercią się zwie,
To ciche przejście w nocy mrok?
Nie koniec, ale świt to jest
Lepszego dnia, gdzie światła moc.
O Boże, utul serce me
I ucisz w mojej duszy strach.
Nadzieję, wiarę czyste daj,
Siłę i spokój, gdym we łzach.
Śmierć nie istnieje — to przemiana,
A z nią zwycięzcy jest nagroda;
W darze miłości dany jest
Syn Święty przez samego Boga 97.
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Przywrócenie ewangelii 
— świt lepszego dnia

„Tę wspaniałą ewangelię zapoczątkowało ukazanie 
się Ojca i Syna chłopcu o imieniu Józef”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Przez całe swoje życie Prezydent Gordon B. Hinckley żywił głę-
boki szacunek do ludzi i miejsc związanych z przywróceniem 
ewangelii. Szczególnie wdzięczny był za Józefa Smitha i rolę, jaką 
odegrał on w Przywróceniu. Mówił, że odczuwa „bezustannie 
narastającą potrzebę, by świadczyć o boskości Pana i misji Proroka 
Józefa Smitha” 1.

W 1935 roku, wracając z misji w Anglii, Gordon odwiedził wraz 
z innymi powracającymi do domu misjonarzami Święty Las oraz 
wzgórze Kumorah. Pojechali również do więzienia w Carthage, 
gdzie męczeńską śmiercią zginęli Prorok Józef Smith i jego brat 
Hyrum. Przeszli zakurzonymi ulicami Nauvoo — pięknego miasta, 
które święci wybudowali na mokradłach i z którego zostali później 
wypędzeni. Bez wątpienia obrazy prób i tryumfów pierwszych świę-
tych odcisnęły piętno na umyśle Gordona, kiedy zwiedzał te i inne 
miejsca na szlaku pionierów wiodącym na zachód do Salt Lake City.

Podczas kolejnych dziesięcioleci Gordon B. Hinckley wielokrotnie 
powracał do uświęconych miejsc związanych z Przywróceniem. 
Na uroczystym spotkaniu Pierwszego Prezydium z okazji Bożego 
Narodzenia 3 grudnia 2000 roku podzielił się osobistymi doznaniami 
z wizyty w Świętym Lesie:

„Kilka lat temu zostałem wyznaczony, by uczestniczyć w konfe-
rencji palika Rochester w stanie Nowy Jork. W sobotę powiedziałem 
braciom, którzy mi towarzyszyli: ‘Wstańmy wcześnie w niedzielny 
poranek i pojedźmy przed konferencją do Świętego Lasu’. Zgodzili 
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pierwsza Wizja zapoczątkowała „ostatni rozdział w obszernej 
kronice poczynań Boga z mężczyznami i kobietami na ziemi”.
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się i tak też zrobiliśmy. O świcie w ten wiosenny niedzielny poranek 
prezydent misji, prezydent palika, przedstawiciel obszaru i ja udali-
śmy się do Palmyry i poszliśmy do lasu. Nikogo poza nami tam nie 
było. Było niesamowicie spokojnie i pięknie. W nocy spadł deszcz. 
Na drzewach były drobne, młode listki.

Mówiliśmy do siebie szeptem. Uklękliśmy na wilgotnej ziemi i 
pomodliliśmy się. Nie rozległ się żaden słyszalny głos. Nie ujrzeli-
śmy wizji. Jednak w jakiś nieopisany sposób w naszych umysłach 
otrzymaliśmy potwierdzenie, że tak, to wszystko wydarzyło się tutaj, 
tak jak powiedział Józef Smith. To tu Bóg, nasz Wieczny Ojciec, i 
Jego Umiłowany Syn, zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, ukazali 
się 14- letniemu chłopcu i do niego przemówili. Spowiła go Ich nie-
zrównana światłość i otrzymał od Nich wskazówki dotyczące tego, 
co miał dalej uczynić.

To niebywałe wydarzenie — Pierwsza Wizja — rozdzieliło 
zasłonę, by zapoczątkować na świecie przywrócenie Kościoła Chry-
stusa. Ziemia wyszła z ciemnej otchłani, z mroku minionych dziejów 
i nastał pełen chwały świt nowego dnia. Następnie pojawiła się 
Księga Mormona, czyli jeszcze jedno świadectwo o Panu Jezusie 
Chrystusie. Przywrócone zostało Jego boskie kapłaństwo, a doko-
nały tego ręce tych, którzy dzierżyli je w starożytności. Prorokowi i 
jego towarzyszom nadane zostały klucze i moce. Starożytny Kościół 
ponownie znalazł się na ziemi ze wszystkimi błogosławieństwami, 
upoważnieniami, doktrynami, kluczami i zasadami poprzednich 
dyspensacji. To jest Kościół [Chrystusa]. Nosi Jego imię. Zawiaduje 
nim Jego kapłaństwo. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia 
przez które człowiek może zostać zbawiony. Józef Smith […] stał 
się Jego wielkim świadkiem” 2.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Po śmierci Zbawiciela ustanowiony przez Niego 
Kościół pogrążył się w odstępstwie.

[ Jezus Chrystus] był i jest centralną postacią w dziejach ludzkości, 
zwieńczeniem czasów i epok dla wszystkich.
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Przed śmiercią ustanowił On Swoich Apostołów. Przez jakiś 
czas to oni kontynuowali Jego dzieło. Struktura Kościoła została 
ustanowiona 3.

Po śmierci Zbawiciela Kościół, który ustanowił, popadł w odstęp-
stwo. Wypełniły się słowa Izajasza, który powiedział: „Ziemia jest 
splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, 
wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymie-
rze” (Ks. Izajasza 24:5)4.

Listy Pawła były wołaniem o siłę dla naśladowców Chrystusa, 
aby nie zeszli oni na ścieżki niegodziwych. Jednak duch odstępstwa 
wziął górę 5.

Mijały wieki. Ziemię spowiła chmura mroku. Izajasz opisał to tymi 
słowy: „Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody” (Ks.   Izajasza 
60:2).

Był to czas grabieży i cierpienia, naznaczony długimi i krwawymi 
walkami […]. Był to okres rozpaczy, epoka panów i sług.

Minęło pierwsze tysiąclecie i nastał świt drugiego milenium. Jego 
pierwsze wieki były kontynuacją poprzednich. Był to czas przepeł-
niony strachem i cierpieniem6.

2
Odrodzenie i reformacja pomogły przygotować 

drogę dla przywrócenia ewangelii.

W jakiś sposób jednak ten długi okres mroku został rozświetlony. 
Renesans przyniósł rozkwit wiedzy, sztuki i nauki. Nadszedł czas 
dzielnych i odważnych mężczyzn i kobiet, którzy spoglądali w niebo, 
szukając potwierdzenia od Boga i Jego boskiego Syna. Okres ten 
nazywamy reformacją 7.

Reformatorzy dążyli do wprowadzenia zmian w kościele [chrześci-
jańskim]; należy tu wymienić takie nazwiska, jak Luter, Melanchton, 
Hus, Zwingli czy Tyndale. Byli to mężowie o wielkiej odwadze, 
niektórzy z nich ponieśli okrutną śmierć za swoje poglądy religijne. 
Protestantyzm narodził się z potrzeby reform i zmian, a kiedy ich 
wprowadzenie okazało się niemożliwe do zrealizowania, reformato-
rzy zorganizowali własne Kościoły. Uczynili to, nie mając upoważ-
nienia kapłańskiego. Pragnęli jedynie znaleźć niszę, w której mogli 
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oddawać Bogu cześć w taki sposób, w jaki ich zdaniem należało 
to robić.

Gdy w chrześcijańskim świecie trwało to wielkie wzburzenie, 
przemiany zachodziły też na arenie politycznej. Wybuchła amery-
kańska wojna o niepodległość i narodził się nowy naród, którego 
konstytucja głosiła, że rząd nie powinien zajmować się kwestiami 
religii. Nastał nowy, cudowny dzień. Nie było już kościoła państwo-
wego. Żadne wyznanie nie stało ponad innymi.

Po wiekach ciemności, bólu i walki nadszedł właściwy czas na 
przywrócenie ewangelii. Starożytni prorocy mówili o tym długo 
oczekiwanym dniu.

Minione dzieje wiodły do tej chwili. Mijały stulecia pełne cier-
pienia i oczekiwania. Wszechmocny Sędzia narodów, Żyjący Bóg, 
zdecydował, że oto nadeszła pora, by wypełniły się zapowiedzi 
proroków. Daniel widział kamień, który samoczynnie oderwał 
się od góry i stał się wielką górą, która wypełniła cały świat [zob. 
Ks. Daniela 2:35, 45] 8.

3
Przywrócenie zostało zapoczątkowane przez 
ukazanie się Ojca i Syna Józefowi Smithowi.

I tak po wielu pokoleniach, które chodziły po tej ziemi — z 
których wiele uwikłanych było w konflikt, nienawiść, ciemność i 
zło — nadszedł nowy dzień Przywrócenia. Tę wspaniałą ewangelię 
zapoczątkowało ukazanie się Ojca i Syna chłopcu o imieniu Józef 9.

Jakże nadzwyczajna była wizja, która miała miejsce w 1820 roku, 
kiedy Józef modlił się w lasku i ukazali mu się tam zarówno Ojciec, 
jak i Syn. Jedna z postaci przemówiła do niego, nazywając go po 
imieniu, i rzekła wskazując na drugą postać: „Oto Mój Umiłowany 
Syn. Słuchaj Go!” ( Józef Smith — Historia 1:17).

Nigdy wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Można się zasta-
nawiać, dlaczego było to tak ważne, że zarówno Ojciec, jak i Syn 
ukazali się. Myślę, że stało się tak, ponieważ zainaugurowali dys-
pensację pełni czasów, ostatnią i końcową dyspensację ewangelii, 
kiedy to zostaną zgromadzone wszystkie elementy ze wszystkich 
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poprzednich dyspensacji. To ma być ostatni rozdział w obszernej 
kronice poczynań Boga z mężczyznami i kobietami na ziemi 10.

Wszelkie nasze roszczenia do posiadania boskiego upoważnienia, 
wszelkie prawdy, jakie głosimy, świadczące o prawdziwości tego 
dzieła, mają korzenie w Pierwszej Wizji chłopca–proroka. Bez niej 
nie mielibyśmy zbyt wiele do powiedzenia. To wydarzenie pod-
niosło kurtynę, odsłaniając dyspensację pełni czasów, w której to 
Bóg obiecał przywrócić wszystkie moce, dary i błogosławieństwa 
poprzednich dyspensacji 11.

4
Przywrócenie upoważnienia i kluczy kapłaństwa.

Przywracając Kapłaństwo Aarona, zmartwychwstały Jan położył 
dłonie na głowach Józefa Smitha i Olivera Cowdery’ego i powiedział: 
„Oto w imię Mesjasza nadaję wam, coście sługami jako i ja, Kapłań-
stwo Aarona, co dzierży klucze służby aniołów, ewangelii pokuty i 
chrztu przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów” (NiP 13:1)12.

upoważnienie i klucze kapłaństwa Melchizedeka zostały 
przywrócone na ziemię w okresie przywrócenia.
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Następnie miała miejsce wizyta Piotra, Jakuba i Jana, Aposto-
łów Pana Jezusa Chrystusa, którzy przekazali Józefowi i Olivierowi 
Cowdery’emu Kapłaństwo Melchizedeka, które Apostołowie ci otrzy-
mali z rąk samego Pana 13.

Trzej Apostołowie [Zbawiciela] — Piotr, Jakub i Jan — ukazali 
się Józefowi i Oliverowi gdzieś „na brzegach” rzeki Susquehanna 
(zob. NiP 128:20). Położyli swe ręce na ich głowach i nadali im 
święte upoważnienie […].

Mogę prześledzić moją linię kapłaństwa bezpośrednio do tego 
wydarzenia. Wygląda ona następująco: Ja zostałem ustanowiony 
przez Davida O. McKaya, który został ustanowiony przez Josepha F. 
Smitha, który został ustanowiony przez Brighama Younga, który 
został ustanowiony przez Trzech Świadków, którzy zostali usta-
nowieni przez Józefa Smitha jun. i Olivera Cowdery’ego, których 
ustanowili Piotr, Jakub i Jan, których ustanowił Pan Jezus Chrystus.

W podobny sposób otrzymali je [wszyscy posiadacze Kapłaństwa 
Melchizedeka]. Każdy z was, bracia, którzy posiadacie to kapłaństwo, 
również otrzymał je w prostej linii od nadania, którego dokonali 
Piotr, Jakub i Jan14.

5
Za pośrednictwem Józefa Smitha Pan objawił prawdy, 

które wyróżniają nas spośród innych Kościołów.

Niech będzie mi wolno wymienić kilka z wielu doktryn i praktyk, 
które odróżniają nas od wszystkich innych Kościołów. Wszystkie te 
doktryny i praktyki pochodzą z objawień młodego Proroka. Znacie 
je, ale warto je powtórzyć i zastanowić się nad nimi.

Boska trójca

Pierwsza z nich to, oczywiście, objawienie się samego Boga i Jego 
Umiłowanego Syna, zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Ta 
wzniosła teofania jest, moim zdaniem, największym tego rodzaju 
wydarzeniem od czasu narodzin, życia, śmierci i Zmartwychwstania 
naszego Pana w połowie czasu.

Nie wiadomo nam o żadnym innym wydarzeniu, które mogłoby 
się z nim równać.
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Przez wieki ludzie zbierali się i debatowali na temat natury Boga. 
W roku 325 Konstantyn zebrał w Nicei uczonych z różnych grup. Po 
dwóch miesiącach zajadłego debatowania osiągnęli oni kompromis 
co do definicji Świętej Trójcy, która to definicja była dla chrześcijan 
doktryną przez wiele pokoleń.

Zachęcam was do przeczytania tej definicji i porównania jej z 
wypowiedzią nastoletniego Józefa. On mówi po prostu, że Bóg 
stanął przed nim i przemówił do niego. Józef widział Go i słyszał. 
Bóg wyglądał jak człowiek. Był istotą cielesną. U Jego boku stał 
zmartwychwstały Pan, odrębna istota, którego Bóg przedstawił jako 
Swego Umiłowanego Syna, i z którym Józef także rozmawiał.

Zauważcie proszę, że w krótkim czasie tej niezwykłej wizji Józef 
dowiedział się więcej o Bogu niż wszyscy uczeni i duchowni w 
przeszłości.

W tym boskim objawieniu potwierdzona została, bez cienia wąt-
pliwości, rzeczywistość dosłownego zmartwychwstania Pana Jezusa 
Chrystusa.

Ta wiedza o Bogu, przez wieki ukryta przed światem, była pierw-
szą wielką rzeczą, którą Bóg objawił Swojemu wybranemu słudze 15.

księga Mormona: świadectwo wraz z Biblią

Powiem teraz o kolejnej bardzo ważnej rzeczy, którą Bóg objawił.

Świat chrześcijański przyjmuje Biblię za słowo Boże. Większość 
ludzi nie ma pojęcia, w jaki sposób ją otrzymaliśmy.

Skończyłem właśnie czytać nowo wydaną książkę pewnego 
słynnego uczonego. Z informacji, które podaje, wynika, że różne 
księgi Biblii zostały połączone w jedną całość w sposób, który 
wydaje się niesystematyczny. W niektórych przypadkach zapisów 
dokonano znacznie później, długo po wydarzeniach, które opisują. 
Nasuwa się pytanie: „Czy Biblia jest prawdziwa? Czy naprawdę jest 
słowem Boga?”.

Odpowiadamy, że tak, o ile jest poprawnie przetłumaczona. 
Pomogła ją stworzyć ręka Pana. Ale teraz Biblia nie jest osamot-
niona. Istnieje jeszcze jedno świadectwo doniosłych i ważnych 
prawd, które się w niej znajdują.
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Pismo święte głosi: „Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków 
opierać się będzie każda sprawa” (II List do Koryntian 13:1).

Księga Mormona została ujawniona darem i mocą Boga. Prze-
mawia jak głos wołającego z prochu, składając świadectwo o Synu 
Boga. Mówi o Jego narodzinach, służbie, Ukrzyżowaniu i Zmar-
twychwstaniu oraz ukazaniu się prawym ludziom w kraju Obfitość 
na kontynencie amerykańskim.

Można jej dotknąć, można ją wziąć do ręki, przeczytać i poddać 
próbie. Na swych stronicach zawiera obietnicę swego boskiego 
pochodzenia. Miliony osób poddały ją próbie i przekonały się, że 
jest prawdziwą i świętą kroniką […].

Tak jak Biblia jest testamentem Starego Świata, Księga Mormona 
jest testamentem Nowego — wspólnie głoszą, że Jezus jest Synem 
Ojca […].

Ta święta księga, ujawniona przez objawienie Wszechmogącego, 
zaprawdę jest jeszcze jednym świadectwem boskości naszego Pana 16.

„księga Mormona […] przemawia jak głos wołającego 
z prochu, składając świadectwo o synu Boga”.
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upoważnienie kapłańskie i organizacja kościoła

Kapłaństwo jest upoważnieniem do działania w imieniu Boga […]. 
Ostatnio przeczytałem jeszcze inną książkę. Traktowała o Odstęp-
stwie wczesnego Kościoła. Jeśli utracone zostało upoważnienie 
owego Kościoła, to w jaki sposób miano je przywrócić?

Upoważnienie kapłańskie wyszło z jedynego źródła, z którego 
mogło wyjść, a są nim niebiosa. Zostało przekazane z rąk tych, 
którzy je posiadali, w czasach, gdy Zbawiciel kroczył po ziemi […].

Jakże pięknie rozwijało się dzieło przywrócenia, doprowadzając 
do zorganizowania Kościoła w roku 1830 […]. Sama nazwa została 
Kościołowi nadana w drodze objawienia. Czyj to był Kościół? Czy 
należał do Józefa Smitha? Czy należał do Olivera Cowdery’ego? 
Nie, to był Kościół Jezusa Chrystusa przywrócony na ziemię w 
ostatnich dniach 17.

rodzina

Kolejnym wspaniałym i jedynym w swoim rodzaju objawieniem 
danym Prorokowi był plan życia wiecznego rodziny.

Rodzina jest dziełem Wszechmogącego. Jest najświętszym ze 
wszystkich związków. Jest najpoważniejszym ze wszystkich przed-
sięwzięć. Jest niezbędną częścią organizacji społeczeństwa.

Poprzez objawienia, które Bóg dał Swemu Prorokowi, otrzymaliśmy 
doktrynę i upoważnienie, dzięki którym rodziny mogą zostać zapie-
czętowane nie tylko na okres tego życia, ale i na całą wieczność 18.

niewinność małych dzieci

Niewinność małych dzieci jest kolejnym objawieniem, jakie Bóg 
dał za pośrednictwem Proroka Józefa. Chrzest noworodków, któ-
rego celem jest zmazanie grzechu Adama i Ewy, jest ogólnie przy-
jętą praktyką. Zgodnie z doktryną Przywrócenia chrzest następuje 
dla odpuszczenia indywidualnych i osobistych grzechów każdego 
człowieka. Staje się przymierzem pomiędzy Bogiem a człowie-
kiem. Dokonuje się go w wieku odpowiedzialności, kiedy ludzie są 
wystarczająco dojrzali, żeby umieć odróżnić dobro od zła. Dokonuje 
się go przez zanurzenie, co symbolizuje śmierć i pochówek Jezusa 
Chrystusa oraz Jego powstanie z martwych 19.
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zbawienie umarłych

Pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednej objawionej prawdzie. 
Mówi się nam, że Bóg nie ma względu na osobę, ale jednak w żad-
nym innym Kościele, o którym mi wiadomo, nie ma klauzuli, która 
umożliwiałaby ludziom po drugiej stronie zasłony śmierci otrzy-
manie wszystkich błogosławieństw dostępnych żywym. Wspaniała 
doktryna zbawienia umarłych znajduje się tylko w tym Kościele 
[…]. Zmarłym dane są te same możliwości, co żywym. Jakże to 
chwalebne i wspaniałe postanowienie, które Wszechmogący objawił 
przez Swojego Proroka 20.

natura, cel i potencjał dzieci Bożych

Objawiona została wieczna natura człowieka. Jesteśmy synami i 
córkami Boga. Bóg jest Ojcem naszych duchów. Istnieliśmy, zanim 
przybyliśmy na ten świat. Mieliśmy swoją osobowość. Przyszliśmy na 
ten świat zgodnie z boskim planem. Jesteśmy tu, by nasza godność 
poddana została próbie, w miarę jak będziemy używać danej nam 
przez Boga wolności wyboru. Po śmierci nadal będziemy żyć. Nasze 
wieczne życie składa się z trzech etapów: pierwszym jest życie przed 
przyjściem na świat, drugim nasza doczesna egzystencja i trzecim 
— życie po śmierci. W chwili śmierci umieramy dla tego świata i 
przechodzimy przez zasłonę do sfery, o której decyduje nasza god-
ność. Jest to kolejna, jedyna w swoim rodzaju, niezwykła i cenna 
doktryna tego Kościoła, którą otrzymaliśmy poprzez objawienie 21.

Współczesne objawienia

Oferuję to krótkie podsumowanie wspaniałego przekazania wie-
dzy i upoważnienia, które Bóg przelał na głowę Swego Proroka 
[…]. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Jest nią 
zasada współczesnych objawień. Napisana przez proroka zasada 
wiary 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 1:9).

Rosnący Kościół — Kościół, który rozprzestrzenia się po ziemi w 
tych pełnych komplikacji czasach — potrzebuje ciągłego objawienia 
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z tronu niebios, objawienia, które będzie nim kierowało i prowa-
dziło go naprzód.

W duchu modlitwy i gorliwego poszukiwania woli Pana, świad-
czymy, że otrzymujemy wskazówki, które przychodzą drogą obja-
wienia i że Pan błogosławi Swój Kościół, w miarę jak ten kroczy 
ścieżką swego przeznaczenia.

Zmierzamy naprzód w oparciu o solidną opokę boskiego powo-
łania Proroka Józefa i objawień Bożych, które otrzymał 22.

Będąc piętnastym z kolei prorokiem, poczynając od Józefa Smitha, 
noszącym płaszcz proroka, który stał się jego udziałem, uroczyście 
ogłaszam moje świadectwo, że relacja Proroka Józefa dotycząca 
tych wydarzeń [Przywrócenia] jest prawdziwa, że Ojciec złożył tutaj 
świadectwo o boskości Swojego Syna, że Syn pokierował prorokiem, 
który był chłopcem, i że stąd rozpoczął się bieg wydarzeń, które 
doprowadziły do zorganizowania „jedynego prawdziwego i żywego 
Kościoła na powierzchni całej Ziemi” [NiP 1:30] 23.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego ludziom na ziemi potrzebne było przywrócenie Kościoła 

i ewangelii Jezusa Chrystusa? (Zob. część 1.). W jaki sposób Pan 
przygotował drogę dla przywrócenia ewangelii? (Zob. część 2.).

• Rozważ nauki Prezydenta Hinckleya dotyczące Pierwszej Wizji 
(zob. część 3.). Jaki wpływ na twoje życie ma posiadane przez 
ciebie świadectwo o Pierwszej Wizji?

• Dlaczego kapłaństwo musiało zostać przywrócone przez nie-
biańskich posłańców? (Zob. część 4.). Dlaczego ważne jest, że 
posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka mogą prześledzić linię 
swojego upoważnienia kapłańskiego do Jezusa Chrystusa?

• Zapoznaj się ze znajdującym się w części 5. podsumowaniem nie-
których prawd, które otrzymaliśmy dzięki objawieniom danym za 
pośrednictwem Proroka Józefa Smitha. W jaki sposób te prawdy 
błogosławią twoje życie? W jaki sposób możemy pomóc dzieciom 
zrozumieć je i doceniać?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Izajasza 2:1–3; Dzieje Apostolskie 3:19–21; Objawienie Jana 

14:6–7; 2 Nefi 25:17–18; NiP 128:19–21

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: Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 326.

 2. „My Redeemer Lives”, Ensign, luty 
2001, str. 72.

 3. „At the Summit of the Ages”, Ensign, 
listopad 1999, str. 73.

 4. „Kamień wyrżnięty z góry”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2007, str. 84.

 5. „Świt lepszego dnia”, Ensign lub 
 Liahona, maj 2004, str. 82.

 6. „At the Summit of the Ages”, str. 73.
 7. „Świt lepszego dnia”, str. 82–83.
 8. „At the Summit of the Ages”, str. 73.
 9. „Świt lepszego dnia”, str. 83.
 10. „Kamień wyrżnięty z góry”, str. 84.
 11. The Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 226.
 12. „Rzeczy, o których wiem”, Ensign lub 

Liahona, maj 2007, str. 84.
 13. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 

Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 82.

 14. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 411.

 15. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 80–81.

 16. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 81–82.

 17. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 82.

 18. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 82.

 19. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 82.

 20. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 82.

 21. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 83.

 22. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
str. 83.

 23. „Specjalni świadkowie Chrystusa”, 
Liahona, kwiecień 2001, str. 20–21.
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„Wierzę i świadczę, że jest to misja tego kościoła, aby stać 
jako chorągiew dla narodów i światło dla świata”.
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Chorągiew dla narodów, 
światło dla świata

„Nadeszła pora, kiedy trzeba być silnym. To czas, 
by bez wahania iść naprzód, rozumiejąc dobrze 

znaczenie, zakres i ważność naszej misji”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Wkrótce po powrocie z misji w Anglii Gordon B. Hinckley 
wypełnił ostatnie zadanie, jakie powierzył mu jego prezydent misji, 
Joseph F. Merrill. Prezydent Merril był także członkiem Kworum 
Dwunastu Apostołów i poprosił Gordona, aby złożył sprawozdanie 
przed Pierwszym Prezydium: Prezydentami Heberem J. Grantem, 
J. Reubenem Clarkiem jun. oraz Davidem O. McKayem. Gordon 
skontaktował się z ich sekretarzem i umówił na spotkanie.

Kiedy wszedł do sali, gdzie odbywały się narady Pierwszego 
Prezydium, został ciepło powitany przez Prezydenta Granta i jego 
doradców. Następnie Prezydent Grant powiedział: „Bracie Hinckley, 
masz piętnaście minut, żeby przekazać nam słowa Starszego Merrila”. 
Gordon wyszedł z sali godzinę i piętnaście minut później. W wyzna-
czonym czasie przedstawił przedmiot troski swego prezydenta misji 
— fakt, że misjonarze potrzebują w swej pracy lepszych publikacji. 
Ta krótka prezentacja wywołała jednak dalsze pytania ze strony 
Pierwszego Prezydium i stała się przyczynkiem do dłuższej dyskusji.

Wywiązawszy się ze swego zadania, Gordon poczuł, że „to już 
naprawdę koniec jego misji i czas zacząć planować przyszłość”. 
Zakończył już studnia na Uniwersytecie Utah, gdzie zdobył tytuł 
magistra anglistyki i chciał kontynuować naukę na wydziale dzienni-
karstwa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Plany te uległy 
jednak zmianie po rozmowie telefonicznej, która miała miejsce dwa 
dni po spotkaniu z Pierwszym Prezydium. Zadzwonił Prezydent 
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McKay i powiedział: „Bracie Hinckley, wczoraj na spotkaniu Pierw-
szego Prezydium i Kworum Dwunastu omawialiśmy rozmowę z tobą. 
Powołaliśmy do życia składający się z sześciu członków Kworum 
Dwunastu komitet, pod przewodnictwem Starszego Stephena L 
Richardsa, który zajmie się poruszonymi przez ciebie kwestiami. 
Chcielibyśmy zaprosić cię do pracy w tym komitecie” 1.

Gordon przyjął propozycję i został zatrudniony jako sekretarz 
wykonawczy nowo powstałego kościelnego komitetu ds. radia, 
publikacji i literatury misyjnej. Nigdy nie wyjechał na studia do 
Nowego Jorku ani nie pracował jako dziennikarz zajmujący się 
wiadomościami ze świata. Zamiast tego rozpoczął trwające całe jego 
życie dzieło publikowania dobrej nowiny ewangelii. Zakres jego 
obowiązków powiększył się później, gdy został przedstawicielem 
Władz Generalnych.

Dzięki temu, że posiadł umiejętność jasnego wyrażania swoich 
przekonań, nawet w trudnych sytuacjach, Gordon B. Hinckley był 
często wyznaczany do udzielania wywiadów. Jako Prezydent Kościoła 
kontynuował te działania, traktując je jako sposób na to, by wydobyć 
Kościół „z zapomnienia i ciemności” (NiP 1:30). Oświadczył:

„Wierzę i świadczę, że jest to misja tego Kościoła, aby stać jako 
chorągiew dla narodów i światło dla świata. Przyjęliśmy na siebie 
wielki, wszechogarniający mandat, od którego nie możemy się 
uchylać, ani którego nie możemy odrzucić. Przyjęliśmy ten mandat i 
zdecydowani jesteśmy z pomocą Boga go efektywnie sprawować” 2.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Niczym kamień w wizji Dawida, Kościół toczy 
się naprzód, by wypełnić całą ziemię.

Ten Kościół miał swój początek w pokornej modlitwie chłopca, 
Józefa Smitha, w lasku, na farmie jego ojca. Z tego niezwykłego 
doświadczenia, które nazywamy Pierwszą Wizją, wyrosło to dzieło 
[…]. Oto spełnienie wizji Daniela, w której kamień oderwany od 
góry bez udziału rąk toczy się naprzód, by wypełnić całą ziemię 
(zob. Ks. Daniela 2:44–45)3.
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Kiedy Kościół został zorganizowany w 1830 roku, było jedynie 
sześciu członków, zaledwie garstka wierzących, którzy zamieszkiwali 
w mało komu znanej wiosce […]. Paliki Syjonu obecnie rozkwitają w 
każdym stanie Stanów Zjednoczonych, w każdej prowincji Kanady, 
w każdym stanie Meksyku, w każdym narodzie Ameryki Środkowej 
i w Ameryce Południowej.

Na Wyspach Brytyjskich i w Europie są kongregacje, do których 
przyłączyły się tysiące osób na przestrzeni lat. Ta praca dotarła do 
narodów bałtyckich i na południe, do Bułgarii, Albanii i do innych 
rejonów tej części świata. Rozpościera się po odległych rejonach 
Rosji. Dociera do Mongolii i na południe, do narodów Azji, a także 
na wyspy Pacyfiku, do Australii i Nowej Zelandii oraz do Indii i 
Indonezji. Rozkwita w wielu afrykańskich narodach […].

A to jest dopiero początek. Ta praca nadal będzie szła naprzód 
w sile i witalności, i będzie docierała do zakątków ziemi 4.

2
Pierwsi przywódcy Kościoła mieli 
objawioną wizję celu dzieła Pana.

24 lipca 1847 roku do Doliny [Słonego Jeziora] wkroczyła kom-
pania naszych pionierów. Dwa dni wcześniej dotarła tam grupa 
wysłana, by zbadać drogę. Brigham Young przybył w to miejsce 
w sobotę. Następnego dnia niedzielne nabożeństwa odbyły się 
zarówno rano, jak i popołudniu. Nie było żadnej sali spotkań. 
Przypuszczam, że w skwarze tej lipcowej niedzieli siedzieli oni 
na dyszlach swoich wozów lub opierali się o koła, słuchając prze-
mówień Braci. Sezon prac polowych już dawno się zaczął, a ich 
czekała gargantuiczna i paląca praca, jeśli chcieli wysiać ziarno na 
kolejny sezon. Prezydent Young zaapelował do nich jednak, aby ani 
wówczas, ani nigdy później nie łamali dnia sabatu.

Następnego ranka ludzie podzielili się na grupy i zaczęli badać 
okolicę. Brigham Young i Wilford Woodruff wyruszyli z obozowi-
ska wraz z kilkoma towarzyszami […]. Wspięli się na zaokrąglony 
szczyt, co nie było łatwe dla Prezydenta Younga ze względu na jego 
niedawną chorobę.

Po dotarciu na górę bracia popatrzyli na dolinę, która rozcią-
gała się na południe od nich. Była w znacznej mierze jałowa, poza 
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wierzbami i trzcinami porastającymi brzegi strumieni, które spływały 
z gór i wpadały do jeziora. Nie było tam żadnych zabudowań, lecz w 
poprzednią sobotę Brigham Young powiedział: „To jest to miejsce”.

Szczyt, na który wspięli się starsi, został nazwany Ensign Peak 
(Chorągiew) w nawiązaniu do wielkiego proroctwa Izajasza: „I 
wywiesi chorągiew dla narodu z daleka, i świstem zwabi go od krań-
ców ziemi, a oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie” (Ks. Izajasza 5:26).

„Podniesie chorągiew dla narodów i zgromadzi wygnańców 
Izraela; pozbiera z czterech stron świata rozproszonych z Judy” 
(Ks. Izajasza 11:12) […].

Sądzę, że [Bracia] mogli wówczas rozmawiać o budowie świątyni 
[…], by wypełnić słowa Izajasza:

„I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana 
będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad 
pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.

I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę 
Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, 
abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, 
a słowo Pana z Jeruzalemu” (Ks. Izajasza 2:2–3).

Co za niedorzeczność — mógłby ktoś powiedzieć, słuchając tych 
mężczyzn w ów lipcowy poranek w 1847 roku. Nie wyglądali na 
mężów stanu z wielką wizją. Nie wyglądali jak władcy pochyleni nad 
mapami i planujący utworzenie imperium. Byli wygnańcami, wypę-
dzonymi ze swego ładnego miasta w stanie Missisipi na pustynne 
obszary zachodu. Jednakże mieli wizję nakreśloną w pismach świę-
tych i w słowach objawienia.

Zadziwia mnie dalekowzroczność tych osób. Ich plany były 
zuchwałe i śmiałe. Były wprost trudne do uwierzenia. Oto bowiem 
od najbliższego osiedla ludzkiego na wschodzie dzieliło ich prawie 
tysiąc sześćset kilometrów, a od wybrzeża Pacyfiku niemal tysiąc 
trzysta. Nie znali miejscowego klimatu. Ziemia różniła się od iłowej 
gleby w Illinois i Iowa, gdzie ostatnio mieszkali. Nigdy niczego tu 
nie siali. Nigdy nie przeżyli tu zimy. Nigdy nie zbudowali żadnego 
budynku. Ci prorocy odziani w stare, zniszczone w podróży ubrania, 
w butach, w których przemierzyli ponad tysiąc sześćset kilometrów 
z Nauvoo do tej doliny, mieli wizję całego milenium. Z proroczym 
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natchnieniem mówili o cudownych celach i losie tego dzieła. Tego 
dnia zeszli z góry i zabrali się do pracy, by urzeczywistnić swe sny 5.

3
Nie wolno nam nigdy stracić z oczu celu dzieła 
Boga i roli, jaką mamy w nim do odegrania.

Czasami w naszych czasach, kiedy przemierzamy swoje wąskie 
ścieżki i wypełniamy swój zakres obowiązków, tracimy z oczu szer-
szą perspektywę. Kiedy byłem dzieckiem, konie robocze były czymś 
powszechnym. Ważną częścią uprzęży była uzda. Po obu stronach 
uzdy znajdowały się klapki. Sprawiały one, że koń mógł patrzeć 
jedynie do przodu i nie oglądał się na boki. Chroniły one zwierzę 
przed tym, aby się nie przestraszyło, żeby coś nie odwróciło jego 
uwagi i pomagały mu, by patrzyło na drogę i swoje nogi.

Część z nas wykonuje swoje zadania tak, jakbyśmy mieli na 
oczach klapki. Dostrzegamy tylko swoją wąską ścieżkę. Całkowi-
cie umyka nam szersza perspektywa. Być może nasze obowiązki w 
Kościele są niewielkie. Dobrze jest wypełniać je sumiennie. Dobrze 
jest również rozumieć, jak to, co robimy, przyczynia się do całościo-
wego programu rozwoju królestwa Bożego.

dwa dni po przybyciu do doliny Jeziora słonego Brigham young 
i kilku innych braci wspięli się na górę w kształcie kopuły, którą 

nazwano potem ensign peak (chorągiew), i spoglądali na okolicę.
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Prezydent Harold B. Lee powiedział kiedyś […], przytaczając słowa 
nieznanego autora: „Obserwujcie wielkie pola, a uprawiajcie małe”.

W moim odczucie zdanie to oznacza, że mamy zdobyć pojęcie 
o rozległości, ogromie i głębi — wielkości, wspaniałości, rozmiarze 
i wszechobecności — planu Pana, a następnie gorliwie działać, by 
wypełnić obowiązki, jakie nam w nim wyznaczono.

Każdy z nas ma poletko do uprawy. Pracując na nim, nie możemy 
stracić z oczu szerszej perspektywy, wielkiego, złożonego obrazu 
celu i dzieła Boga. Zostały nam one przekazane przez Boga, naszego 
wiecznego Ojca, i każdy z nas ma do odegrania swoją rolę, nić, którą 
ma wpleść w ten wspaniały gobelin. Nasz osobisty wkład może być 
niewielki, ale to nie znaczy, że jest mało ważny […].

Wykonując część pracy, do której zostaliście powołani, nigdy nie 
traćcie z oczu całej, pięknej, majestatycznej wizji celu dyspensacji 
pełni czasów. Ślicznie wplatajcie swą małą nić w wielki gobelin, 
którego wzorzec przedstawił nam Bóg niebios. Wysoko podnoście 
chorągiew, pod którą kroczymy. Bądźcie gorliwi, bądźcie wierni, 
bądźcie prawi, bądźcie oddani, aby nie było na nim żadnej skazy.

Wizja królestwa nie jest ulotną mrzonką senną, która rozwieje 
się wraz z nastaniem świtu. To naprawdę jest plan i dzieło Boga, 
naszego wiecznego Ojca. Obejmuje wszystkie Jego dzieci.

Wycinając krzewy i chwasty porastające zachodnie doliny 
[stanu Utah], by stworzyć podwaliny pod utworzenie wspólnoty, 
wykonując wszystkie przyziemne prace, konieczne, by utrzymać 
się przy życiu i rozwijać, nasi przodkowie [pionierzy] zawsze 
pamiętali o wielkim znaczeniu tego wspaniałego dzieła, w które 
się zaangażowali. Dzieła, które musimy wykonywać z taką samą, 
jak oni, perspektywą. Dzieła, które będzie trwało, kiedy my już 
zejdziemy ze sceny. Boże, pomóż nam być jak najlepszymi słu-
gami, powołanymi Twoją natchnioną wolą, byśmy szli naprzód i 
budowali królestwo swymi niedoskonałymi rękami, zjednoczeni, 
by urzeczywistnić doskonały wzór 6.



r o z d z i a ł  2

65

4
Możemy stać się niczym chorągiew dla narodów, 

z którego ludy ziemi będą mogły czerpać siły.

A teraz, moi bracia i siostry, nadszedł czas, byśmy się wypro-
stowali, podnieśli wzrok i poszerzyli nasze horyzonty myślowe, 
by lepiej pojąć i zrozumieć wielką milenijną misję Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nadeszła pora, kiedy trzeba 
być silnym. To czas, by bez wahania iść naprzód, rozumiejąc dobrze 
znaczenie, zakres i ważność naszej misji. To czas, by czynić dobro 
bez względu na konsekwencje, jakie może to za sobą pociągnąć. 
To czas, by przestrzegać przykazań. To pora, by wyciągnąć pełną 
dobroci i miłości rękę do tych, którzy cierpią i do tych, którzy błą-
dzą w ciemności i bólu. To czas, by okazywać sobie nawzajem 
wrażliwość, dobroć, uczciwość i uprzejmość we wszystkich naszych 
relacjach z ludźmi. Mówiąc innymi słowami — czas stać się bardziej 
podobnymi do Chrystusa 7.

Jeśli świat nie zmieni kursu, w którym pchają go współczesne 
trendy (co jest mało prawdopodobne), i jeśli my, z drugiej strony, 
nadal będziemy podążać za naukami proroków, będziemy stawać 
się coraz bardziej wyjątkowym i odmiennym ludem, co nie umknie 
uwadze świata. Na przykład, w sytuacji, gdy jedność rodziny rozpada 
się z powodu nacisków świata, nasze stanowisko broniące jej świę-
tości będzie stawało się coraz bardziej oczywiste i osobliwe i będzie 
coraz bardziej kontrastować z ogólnymi trendami, jeśli będziemy 
mieli dość wiary, by obstawać przy swoich poglądach.

Z powodu narastającego powszechnie przyzwolenia na seksu-
alną rozwiązłość, doktryna, której Kościół naucza od ponad półtora 
wieku, będzie się wielu osobom wydawać coraz bardziej niezwykła 
czy wręcz dziwaczna.

Wraz ze wzrastającym co roku spożyciem alkoholu i zażywaniem 
narkotyków nasze stanowisko, określone przez Pana ponad półtora 
wieku temu, będzie się wydawać coraz dziwniejsze wśród wartości 
wyznawanych w naszym społeczeństwie […].

W czasach, gdy dzień sabatu staje się coraz częściej dniem handlu 
i rozrywki, ci, którzy przestrzegają prawa zapisanego palcem Pana 
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na górze Synaj i powtórzonego we współczesnych objawieniach, 
będą się wydawać coraz bardziej odmienni.

Nie zawsze łatwo jest żyć w świecie i nie być jego częścią. Nie 
możemy żyć tylko we własnym środowisku i tylko dla siebie, i 
wcale byśmy tego nie chcieli. Musimy mieć kontakt z innymi ludźmi. 
Możemy to czynić z miłością. Bez obrażania kogokolwiek. Nie spra-
wiając wrażenia ani nie sugerując, że czujemy się lepsi od innych. 
Możemy jednak cały czas przestrzegać swoich standardów […].

Jeśli będziemy przestrzegać tych i innych standardów, których 
naucza Kościół, wielu ludzi na świecie będzie nas szanować i 
odnajdzie dzięki temu siłę, by również żyć w zgodzie z prawdami, 
które znają.

Jak powiedział Izajasz: „I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy 
w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie 
nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami” 
(Ks.  Izajasza 2:3).

Nie musimy iść na kompromis. Nie wolno nam tego robić. Świeca, 
którą Pan zapalił w tej dyspensacji, może stać się światłem dla całego 
świata, a inni ludzie, widząc nasze prawe uczynki, mogą zapragnąć 
wychwalać naszego Ojca w Niebie i naśladować nasz przykład w 
swoim życiu.

Począwszy od was i mnie może zaistnieć cały lud, który wiodąc 
prawe życie w domu, w pracy i podczas zabawy, stanie się niczym 
miasto na wzgórzu, na które ludzie mogą patrzeć i uczyć się, niczym 
chorągiew dla narodów, z której lud ziemi może czerpać siłę 8.

Jeśli ten Kościół ma być chorągwią dla narodów i światłem dla 
świata, nasze osobiste życie musi jaśnieć na wzór życia Chrystusa. 
Stając w obronie prawdy, nie obawiajmy się konsekwencji. Nie 
wolno nam czuć strachu. Paweł powiedział do Tymoteusza:

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, 
i powściągliwości.

Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym” (II List do Tymo-
teusza 1:7–8)9.
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Nie możemy lekko traktować dzieła, które jest dziełem Chrystusa. 
Nie możemy jedynie stać z boku i patrzeć na walkę, jaką toczą ze 
sobą siły dobra i zła […].

Z całą swoją mocą wzywam was, byście wypełnili obowiązek, 
który wykracza poza nasze codzienne zobowiązania, abyście byli 
silni i stawali w obronie kwestii, dzięki którym nasza cywilizacja 
jaśnieje i w których odnajdujemy pocieszenie i spokój, abyście w 
tym przewodzili. Możecie powieść za sobą innych. Musicie być przy-
wódcami w obronie rzeczy, za którymi opowiada się ten Kościół, 
bo jesteście jego członkami. Nie pozwólcie, by strach zniweczył 
wasze wysiłki 10.

Nie mamy się czego obawiać. Bóg jest u steru. On pokona strach 
dla dobra tego dzieła. Obdarzy błogosławieństwami tych, którzy 
posłusznie kroczą drogą Jego przykazań. Tak, jak obiecał. Nikt z 
nas nie powinien wątpić w to, że dotrzyma złożonej obietnicy […].

Nasz Zbawiciel, który jest naszym Odkupicielem, Wielkim Jehową, 
potężnym Mesjaszem, obiecał: „Pójdę przed waszym obliczem. Będę 
po waszej prawicy i po lewicy, i Duch mój będzie w waszych ser-
cach, i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać” (NiP 84:88).

„Przeto — rzekł — nie lękaj się, trzódko; czyń dobro; niech Zie-
mia 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 odziedziczysz 
królestwo niebieskie” (NiP 6:34, 36–37).

Jako słudzy żyjącego Boga powinniśmy zjednoczeni pracować 
ramię w ramię, by dążyć naprzód, wykonując pracę Jego Umiło-
wanego Syna, naszego Pana, któremu służymy i którego imię pra-
gniemy wychwalać 11.

Musimy stać mocno. Musimy oprzeć się światu. Jeśli tak uczynimy, 
Wszechmogący będzie naszą siłą i naszym obrońcą, naszym prze-
wodnikiem i naszym objawicielem. Znajdziemy otuchę w świado-
mości, że czynimy to, co On chciałby, abyśmy czynili. Inni mogą się 
z nami nie zgadzać, ale przekonany jestem, że będą nas szanować. 
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Nie będziemy pozostawieni sami sobie. Jest wielu, którzy nie należą 
do naszej religii, ale czują tak, jak my. Oni nas wesprą. Oni poprą 
nas w naszych wysiłkach 12.

Chwalmy w tym cudownym czasie dzieło Pana. Nie bądźmy 
dumni ani aroganccy. Bądźmy pokorni i wdzięczni. I niech każdy z 
nas zastanowi się w duchu, co może dodać świetności temu wspa-
niałemu dziełu Wszechmocnego, aby mogło jaśnieć na całej ziemi 
jako latarnia siły i dobroci dla ludzi całego świata, by mogli podnieść 
w górę oczy 13.

„Jeśli ten kościół ma być chorągwią dla narodów i światłem dla świata, 
nasze osobiste życie musi jaśnieć na wzór życia chrystusa”.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Jakie uczucia wywołuje w tobie rozmyślanie nad rozwojem 

Kościoła od 1830 roku do czasów współczesnych, opisanym w 
części 1.?

• Przeczytaj opowieść Prezydenta Hinckleya o przybyciu pierw-
szych pionierów do Doliny Jeziora Słonego (zob. część 2.). Czego 
możemy się nauczyć z tej historii? W jaki sposób czerpiemy korzy-
ści z proroczej wizji pierwszych przywódców Kościoła? Co, twoim 
zdaniem, znaczy być „chorągwią dla narodów”? (Zob. Ks. Izajasza 
5:26; 11:12).

• W części 3. Prezydent Hinckley zachęcił nas, abyśmy dostrzegali 
„szerszą perspektywę”, „wielki obraz” dzieła Boga. Dlaczego ta 
szersza perspektywa jest nam potrzebna? Dlaczego czasem tra-
cimy ją z oczu? W jaki sposób nasze drobne wysiłki przyczyniają 
się do wzrostu królestwa Bożego?

• Przeczytaj, co Prezydent Hinckley powiedział na temat tego, że 
święci w dniach ostatnich mają stać się „bardziej wyjątkowym i 
odmiennym ludem” (część 4.). W jaki sposób możemy wyrobić 
w sobie umiejętność dostrzegania szerszej perspektywy i odwagę 
podczas pracy nad rozwojem dzieła Boga? Jak możemy żyć na 
świecie i nie być z tego świata? W jaki sposób nasze życie może 
„jaśnieć na wzór życia Chrystusa”? Dlaczego ważne jest dla nas, 
abyśmy stawali w obronie tego, co prawe?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 5:14–16; 1 Nefi 14:14; NiP 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 

115:5–6

Wskazówka do nauczania
„Upewnij się, że nie wierzysz, iż to ty jesteś ‘prawdziwym nauczy-

cielem’. To jest poważny błąd […]. Uważaj, by nie wchodzić w drogę 
Pocieszycielowi. Ważną rolą nauczyciela jest przygotowanie drogi, 
aby wszyscy mieli duchowe doświadczenia w kontaktach z Panem” 
(Gene R. Cook, cytat z: Nauczanie — nie ma większego powołania 
[2000], str. 41).



r o z d z i a ł  2

70

Przypisy
 1. Zob. Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 83–85.

 2. Gordon B. Hinckley, „Chorągiew dla 
narodów, światło dla świata”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2003, str. 82–83.

 3. „Niechaj cnota nieprzerwanie ozdabia 
wasze myśli”, Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 115.

 4. „Kamień wyrżnięty z góry”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2007, str. 84.

 5. „An Ensign to the Nations”, Ensign, 
listopad 1989, str. 51–52.

 6. „An Ensign to the Nations”, str. 52–54.

 7. „This Is the Work of the Master”, 
 Ensign, maj 1995, str. 71.

 8. „A City upon a Hill”, Ensign, lipiec 
1990, str. 4–5.

 9. „Chorągiew dla narodów, światło dla 
świata”, str. 83.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 138.

 11. „This Is the Work of the Master”, 
 Ensign, maj 1995, str. 71.

 12. „Sztandar dla narodów, światłość dla 
świata”, str. 83.

 13. „Kondycja Kościoła”, Ensign lub 
 Liahona, listopad 2004, str. 6.
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Pielęgnowanie poczucia 
szczęścia i ducha optymizmu

„Wierzcie. Bądźcie szczęśliwi. Nie 
zniechęcajcie się. Wszystko się ułoży”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Mama Prezydenta Gordona B. Hinckleya, Ada Bitner Hinckley, 
często mawiała, że „dobre nastawienie i uśmiech na twarzy pomagają 
człowiekowi znieść wszelkie przeciwności i że każdy jest odpowie-
dzialny za swoje szczęście” 1. Jego tata, Bryant S. Hinckley, również 
miał ten „wrodzony optymizm” 2. Prezydent Hinckley wspominał: 
„Kiedy jako młody chłopak miałem skłonności do wygłaszania kry-
tycznych uwag, mój ojciec mawiał: ‘Cynicy niczego nie wnoszą, 
sceptycy niczego nie tworzą, a ci którzy wątpią, niczego nie osią-
gają’” 3. Dzięki radom i przykładowi rodziców młody Gordon nauczył 
się podchodzić do życia z optymizmem i wiarą.

Podczas misji w Anglii Starszy Hinckley ciężko pracował nad 
tym, by postępować zgodnie z radami rodziców. Każdego ranka, 
wymieniając uściski dłoni, misyjni współtowarzysze mówili sobie 
nawzajem: „Życie jest piękne” 4. Niemal 70 lat później zapropono-
wał, by grupa misjonarzy na Filipinach również tak postępowała. 
„Wczorajszy dzień był cudownym dniem — powiedział im. — Każdy 
dzień w moim życiu jest cudowny. Mam nadzieję, że każdy dzień 
waszego życia również będzie cudowny — dla każdego z was. Mam 
nadzieję, że możecie się przygotować do tego, by każdego ranka 
uścisnąć dłoń swojego kolegi lub koleżanki i powiedzieć: ‘Bracie/
Siostro, życie jest piękne. Niech to będzie dla nas dobry dzień’. A 
kiedy wieczorem wrócicie do domu, to mam nadzieję, że będziecie 
mogli sobie powiedzieć: ‘To był dobry dzień. Dobrze spędziliśmy 
czas. Udało nam się komuś pomóc […]. Później sprawdzimy, co się 
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„Mamy wszelkie powody do optymizmu”.
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dzieje z tą osobą i będziemy się modlić z nadzieją, że przyjdzie ona 
do Kościoła’. Każdy dzień powinien być dobrym dniem, kiedy się 
służy na misji” 5.

Ta rada Prezydenta Hinckleya jest kwintesencją jego podejścia 
do życia. Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów 
podzielił się następującymi spostrzeżeniami na temat Prezydenta 
Hinckleya i jego żony Marjorie: „Oni nie marnują czasu na roztrzą-
sanie przeszłości ani zamartwianie się tym, co będzie. I trwają razem 
pomimo przeciwności” 6. Starszy Jeffrey R. Holland, również z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów, zauważył: „Słowa ‘wszystko się ułoży’ 
być może są najczęściej powtarzanym zapewnieniem Prezydenta 
Hinckleya kierowanym do rodziny, przyjaciół i współpracowników. 
Powie on: ‘Próbujcie. Wierzcie. Bądźcie szczęśliwi. Nie zniechęcajcie 
się. Wszystko się ułoży’” 7.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Choć wielu ludzi ma negatywne i pesymistyczne 
nastawienie, my możemy pielęgnować 

ducha szczęścia i optymizmu.

Kraj toczy straszna choroba — pesymizm. Dotarła niemal wszę-
dzie. Nieustannie karmi się nas jadowitymi kąskami wynajdowania 
wad charakteru, obwiniania, obmawiania innych […].

Proszę, abyśmy przestali szukać burz i zaczęli pełniej cieszyć 
się promieniami słońca. Proponuję, abyśmy akcentowali to, co 
pozytywne. Proszę, abyśmy bardziej gorliwie poszukiwali dobra, 
abyśmy uciszyli głosy obrzucające wyzwiskami i czyniące sarka-
styczne uwagi, abyśmy z większą szczodrością chwalili przymioty 
i starania bliźnich.

Nie proszę o to, by poniechać wszelkich krytycznych uwag. Roz-
wój wynika z naprawy błędów. Siła jest wynikiem pokuty. Mądrzy 
są mężczyzna i kobieta, którzy, popełniwszy błędy, na które inni 
zwrócili im uwagę, zmieniają swoje postępowanie. Nie sugeruję, że 
wszystkie nasze rozmowy mają być słodkie niczym miód. Właściwe 
wyrażenie tego, co szczerze i uczciwie sądzimy, to umiejętność, o 
którą należy zabiegać i którą należy ćwiczyć. Proponuje i proszę, 
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abyśmy porzucili negatywne nastawienie, które tak rozpleniło się 
w naszym społeczeństwie i szukali niezwykłego dobra w miejscu i 
czasach, w których żyjemy, abyśmy więcej mówili o zaletach innych 
ludzi niż o ich wadach, aby optymizm zastąpił pesymizm. Niech 
wiara zastąpi nasz strach 8.

Mamy wszelkie powody do optymizmu na tym świecie. Tak, 
wokół jest wiele tragedii. Tak, wszędzie są problemy. Lecz […] nie 
da się, nie można nic zbudować z pesymizmu i cynizmu. Trzeba 
patrzeć na świat z optymizmem i pracować z wiarą, a zaczną się 
dziać cudowne rzeczy 9.

Nie rozpaczajcie. Nie poddawajcie się. Poszukujcie światła sło-
necznego przebijającego się przez chmury. W którymś momencie 
otworzą się przed wami możliwości. Nie pozwólcie, aby czyjeś 
posępne proroctwa naraziły na szwank wasze szanse 10.

Pielęgnujcie poczucie szczęścia. Pielęgnujcie ducha optymizmu. 
Kroczcie z wiarą, radujcie się pięknem natury, dobrocią tych, 
którzy was kochają, świadectwem o boskich prawdach, które 
nosicie w sercu 11.

Plan Pana jest planem szczęścia. Droga będzie łatwiejsza, zmar-
twień będzie mniej, starcia nie będą tak trudne, jeśli będziemy 
kultywować ducha szczęścia” 12.

2
Zamiast skupiać się na swoich problemach, 
możemy pozwolić, aby kierował nami duch 

wdzięczności i błogosławił nasze życie.

Jak ogromnie jesteśmy błogosławieni! Jakże powinniśmy być 
wdzięczni! […] Rozwijajcie w sobie ducha wdzięczności za bło-
gosławieństwo życia oraz za cudowne dary i przywileje, którymi 
cieszy się każdy z nas. Pan powiedział, że cisi posiądą ziemię 
(zob. Ew. Mateusza 5:5). Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że cichość 
oznacza tutaj ducha wdzięczności, a nie postawę ‘sam dam sobie 
radę’, że oznacza świadomość istnienia mocy, która nas przewyższa, 
uznanie Boga oraz przyjęcie Jego przykazań. To początek mądro-
ści. Kroczcie z wdzięcznością przed Tym, który jest dawcą życia i 
wszelkiego dobra 13.
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Nie było w historii lepszego okresu, żeby żyć na tym świecie niż 
obecny. Jakże wdzięczny powinien czuć się każdy z nas za to, że 
żyje w tych cudownych czasach i może cieszyć się wspaniałymi 
błogosławieństwami, które mamy 14.

Kiedy myślę o cudach, jakie wydarzyły się za mojego życia, a było 
ich więcej, niż w ciągu reszty dziejów ludzkości, przepełnia mnie 
nabożne skupienie i wdzięczność. Myślę o automobilach i samolo-
tach, komputerach i faksach, o e- mailach i Internecie. To wszystko 
jest takie niesamowite i cudowne. Myślę o wielkich krokach, jakie 
poczyniono w medycynie i w zakresie poprawy warunków sani-
tarnych […]. A przy tym wszystkim doszło jeszcze do przywrócenia 
nieskalanej ewangelii Jezusa Chrystusa. Wy i ja jesteśmy cząstką cudu 
i wspaniałości tego wielkiego dzieła i królestwa, które wypełnia 
ziemię i błogosławi życie ludzi wszędzie tam, dokąd dociera. Och 
jakże ogromnie jestem za to wdzięczny 15.

Żyjemy w pełni czasów. Zaznaczcie sobie to zdanie. Zaznaczcie 
słowo pełnia. Obejmuje ono całe dobro, jakie zostało zgromadzone 
[z] przeszłości i przywrócone na ziemię w ostatniej dyspensacji.

Moje serce […] przepełnia wdzięczność do Wszechmogącego 
Boga. Dzięki darowi, jakim jest Jego Syn, który jest Bogiem tego 
świata, zostaliśmy tak niebywale pobłogosławieni. W moim sercu 
rozbrzmiewają słowa hymnu: „Policz łaski, wymień każdą z nich. 
Policz łaski, Bóg dał wiele ich” (Hymny, nr 150)16.

Mając wdzięczność w sercu, nie skupiajmy się na tych kilku trapią-
cych nas problemach. Zamiast tego liczmy nasze błogosławieństwa 
i w duchu wielkiej wdzięczności, płynącej z wielkiej wiary, dążmy 
naprzód, by budować królestwo Boże na ziemi 17.

Niech duch dziękczynienia prowadzi i błogosławi was we dnie i 
w nocy. Pracujcie nad tym. Przekonacie się, że przyniesie to wspa-
niałe rezultaty 18.

3
Ewangelia Jezusa Chrystusa daje nam powód do radości.

Pan powiedział: „Przeto wznieś swe serce i raduj się, i dotrzymuj 
przymierzy, które [zawarłeś]” [NiP 25:13]. Wierzę, że w ten sposób 
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mówi On nam wszystkim, abyśmy byli szczęśliwi. Ewangelia to 
czysta radość. Jest powodem, abyśmy się weselili 19.

Nigdy nie zapominajcie, kim jesteście […]. Jesteście w każdym 
calu dziećmi Boga […]. On jest waszym Wiecznym Ojcem. Kocha 
was […]. On chce, aby Jego synowie i córki byli szczęśliwi. Grzech 
nigdy nie był szczęściem. Występek nigdy nie był szczęściem. Nie-
posłuszeństwo nigdy nie było szczęściem. Droga do szczęścia to 
plan naszego Ojca w Niebie i posłuszeństwo przykazaniom Jego 
Umiłowanego Syna, Pana Jezusa Chrystusa 20.

Niezależnie od tego, jak postępowaliście w przeszłości, rzucam 
wam wyzwanie […], abyście uporządkowali swoje życie w zgodzie 
z naukami ewangelii, abyście patrzyli na ten Kościół z miłością, 
szacunkiem i wdzięcznością, jako na kolebkę swojej wiary, aby 
wasze życie było przykładem tego, co ewangelia Jezusa Chrystusa 
sprawia, by uczynić człowieka szczęśliwym21.

Pokuta jest jedną z pierwszych zasad ewangelii. Wybaczenie 
jest oznaką boskości. Jest dla was nadzieja. Życie jest przed wami 
i możecie je wypełnić szczęściem, nawet jeśli w przeszłości mógł 

„We wszystkim, co robicie w życiu, odnajdujcie radość i 
śmiech. Życiem należy się cieszyć, a nie je przetrwać”.
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je splamić grzech. To dzieło zbawienia ludzi i pomagania im w ich 
kłopotach. Taki jest cel Kościoła 22.

Spotykam tak wielu ludzi, którzy ciągle narzekają na ciężar swo-
ich obowiązków. Oczywiście, że presja jest ogromna. Jest o wiele 
za dużo do zrobienia. Do tych ciężarów trzeba jeszcze dołożyć 
zobowiązania finansowe, w dodatku wszyscy mamy skłonność 
do tego, by narzekać, często w domu, niejednokrotnie na forum 
publicznym. Zmieńcie swój sposób myślenia. Ewangelia jest dobrą 
nowiną. Ludzie przychodzą na świat, aby mogli osiągnąć szczęście 
[zob. 2 Nefi 2:25]. Bądźcie szczęśliwi! Niech szczęście jaśnieje na 
waszych twarzach i przemawia w waszych świadectwach. Możecie 
spodziewać się problemów. Niekiedy mogą się zdarzać tragedie. 
Ale przez to wszystko przebija się prośba Pana:

„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. Mate-
usza 11:28–30).

Podobają mi się słowa Jenkinsa Lloyda Jonesa, które kilka lat 
temu wyciąłem z artykułu w Deseret News. Przekazuję je wam […]. 
Powiedział on:

„Każdy, kto wyobraża sobie, że błogie szczęście jest czymś nor-
malnym, zmarnuje wiele czasu, biegając wokoło i krzycząc, że został 
okradziony.

Większość piłek nie trafia celu. Większość kawałków wołowiny 
jest twarda. Większość dzieci wyrasta po prostu na prawych ludzi. 
Większość szczęśliwych małżeństw wymaga w dużym stopniu wza-
jemnej tolerancji. Większość wykonywanej pracy jest często bardziej 
nudna niż interesująca […].

Życie jest jak podróż starą koleją — są opóźnienia, zmiany trasy, 
dym, kurz, popiół i szarpnięcia, z rzadka jedynie urozmaicane pięk-
nymi krajobrazami i podniecającą prędkością.

Sztuka polega na tym, żeby dziękować Panu za to, że pozwolił 
nam na tę podróż” (Deseret News, 12 czerwca 1973).
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Powtarzam, moi bracia i siostry, sztuka polega na tym, żeby dzię-
kować Panu za to, że pozwolił nam na tę podróż. Czyż nie jest ona 
wspaniała? Cieszcie się nią! Śmiejcie się! Śpiewajcie o tym! Pamię-
tajcie słowa z Przypowieści Salomona:

„Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony 
duch wysusza ciało” (Przypowieści Salomona 17:22)23.

Niech w waszym życiu będą weselsze dźwięki. Niech będzie w 
nim miejsce na zabawę i radość, na poczucie humoru, a czasem i 
na śmiech z rzeczy, które budzą wesołość 24.

We wszystkim, co robicie w życiu, odnajdujcie radość i śmiech. 
Życiem należy się cieszyć, a nie je przetrwać 25.

4
Ewangelia jest przesłaniem zwycięstwa, które należy 
przyjmować z entuzjazmem, uczuciem i optymizmem.

Stoję tu dziś przepełniony optymizmem w odniesieniu do dzieła 
Pana. Nie wierzę, że Bóg ustanowił Swe dzieło na ziemi po to, by 
zakończyło się porażką. Nie wierzę, że ono słabnie. Wiem, że rośnie 
w siłę […]. Mam prostą, głęboką wiarę, że sprawiedliwość zatryum-
fuje, a prawda się ostanie 26.

Zawsze intrygowała mnie historia Kaleba, Jozuego i innych izra-
elskich wywiadowców. Mojżesz powiódł dzieci Izraela na pustynię. 
W drugim roku wędrówki z każdego z dwunastu plemion wybrał 
przedstawiciela. Ich zadaniem było zbadanie ziemi kananejskiej 
i zdanie sprawozdania z jej zasobów naturalnych i zamieszkują-
cych ją ludów. Kaleb reprezentował plemię Judy, a Jozue plemię 
Efraima. Tych dwunastu udało się do ziemi kananejskiej. Kraj ten 
okazał się być żyzny. Nie było ich czterdzieści dni. Przywieźli ze 
sobą nieco dojrzałych „winogron” na dowód płodności tych ziem 
(IV Ks.  Mojżeszowa 13:20).

Stanęli przed Mojżeszem, Aaronem i całą kongregacją dzieci Izra-
ela i powiedzieli na temat ziemi Kanaanu: „Ona rzeczywiście opływa 
w mleko i miód, a to są jej płody” (werset 27.).

Jednak dziesięciu wywiadowców uległo swoim wątpliwościom 
i obawom. Złożyli negatywne sprawozdanie na temat liczby i siły 
Kananejczyków. Zakończyli wnioskiem, że lud ten „jest od [nich] 
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silniejszy” (werset 31.). Własne siły porównali do siły szarańczy 
wobec siły olbrzymów, które widzieli w tym kraju. Padli ofiarą 
własnego strachu.

Następnie przed ludem stanęli Jozue i Kaleb, którzy powiedzieli: 
„Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, 
bardzo dobrą.

Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi 
i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód,

Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej 
ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a 
Pan jest z nami. Nie bójcie się ich!” (14:7–9).

Ludzie jednak skłaniali się ku temu, by uwierzyć słowom dzie-
sięciu wątpiących niż świadectwu Kaleba i Jozuego.

Wówczas to Pan ogłosił, że dzieci Izraela będą błąkać się po 
pustyni przez 40 lat, aż przeminie pokolenie tych, którzy byli pełni 
zwątpienia i strachu. Pisma święte mówią: „Ci mężowie, którzy 
rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana.

Tylko Jozue […] i Kaleb […] pozostali przy życiu z tych mężów, 
którzy poszli na zwiady do tej ziemi” (wersety 37–38). Byli jedynymi 
z tej grupy, którzy przetrwali cztery dekady tułaczki i którzy dostąpili 
zaszczytu wejścia do ziemi obiecanej, której dali dobre świadectwo.

Widzimy wokół osoby, którym przyszłość tego dzieła zdaje się 
być obojętna, które są apatyczne, które mówią o ograniczeniach, 
wyrażają obawy i poświęcają swój czas na wyszukiwanie i opisy-
wanie rzeczy, które uznają za słabości, a które w istocie nie mają 
żadnego znaczenia. Powątpiewając w przeszłość tego dzieła, nie 
mają wizji jego przyszłości.

Dobrze powiedziano w dawnych czasach: „Gdzie nie ma obja-
wienia [wizji], tam lud się rozprzęga” (Przypowieści Salomona 
29:18). Nie ma w tej pracy miejsca dla tych, którzy wierzą jedynie 
w ewangelię zagłady i smutku. Ewangelia jest dobrą nowiną. Jest 
ona przesłaniem tryumfu. To sprawa, do której należy podchodzić 
z entuzjazmem.

Pan nigdy nie powiedział, że nie będziemy mieli problemów. Nasz 
lud zaznał wszelkiego rodzaju cierpień za sprawą tych, którzy są 
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przeciwni tej pracy. Jednak mimo kłopotów, okazywali wiarę. Dzieło 
bezustannie posuwało się naprzód i od swego początku nigdy się 
nie cofnęło, ani o krok […].

To jest praca Wszechmogącego. To, czy my jako jednostki 
będziemy dążyć naprzód, zależy od naszej woli. Jednak Kościół 
nigdy nie przestanie dążyć do przodu […].

Kiedy Pan zabrał Mojżesza do siebie, powiedział potem do Jozu-
ego: „Bądź mocny i mężny […]. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg 
twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Ks. Jozuego 
1:9). To jest Jego dzieło. Nigdy o tym nie zapominajcie. Przyjmijcie 
to z entuzjazmem i uczuciem27.

5
Dzięki wiedzy, że wszyscy jesteśmy dziećmi 

Boga, możemy być nieco bardziej pewni siebie, 
nieco wyżej trzymać głowę i być nieco lepsi.

We współczesnym świecie ludzie mają okropną skłonność do 
poniżania się nawzajem. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, 
jak niewiele trzeba mieć w głowie, żeby powiedzieć coś, co zrani 
drugą osobę? A spróbujcie dokonać rzeczy odwrotnej. Spróbujcie 
ludzi chwalić […].

W naszym społeczeństwie panuje też smutna moda na to, by 
umniejszać swoją wartość. Inne osoby mogą się wam wydawać 
pewne siebie, podczas gdy w rzeczywistości większość z nas ma 
pewne poczucie niższości. Ważne jest, by się nad tym nie rozwodzić 
[…]. Ważne jest, by jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał.

Nie marnujcie czasu na użalanie się nad sobą. Nie umniejszajcie 
swojej wartości. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście dziećmi Boga. 
Od urodzenia macie boskie dziedzictwo. Macie w sobie jakąś cząstkę 
boskiej natury 28.

Śpiewamy „Jam dzieckiem Boga jest” (Hymny, nr 191). To nie jest 
tylko zgrabna figura poetycka — to żywa prawda. W każdym z nas 
jest ziarnko boskości, które trzeba pielęgnować, które musi przebić 
się na powierzchnię i znaleźć sposób, by się wyrazić. Wy, ojcowie 
i matki, nauczajcie swoje dzieci, że są, w najbardziej dosłownym 
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sensie, synami i córkami Boga. Na całym świecie nie ma wspanial-
szej prawdy od świadomości, że mamy w sobie Boską cząstkę 29.

Uwierzcie w siebie. Uwierzcie, że jesteście zdolni do dokonania 
wielkich i dobrych rzeczy. Uwierzcie, że żadna góra nie jest za 
wysoka, by się na nią wspiąć. Uwierzcie, że żadna burza nie jest 
tak wielka, by jej nie przetrwać […]. Jesteście dziećmi Boga o nie-
ograniczonych możliwościach 30.

Bądźcie nieco bardziej pewni siebie, nieco wyżej trzymajcie głowę 
i bądźcie nieco lepsi. Nieco bardziej się starajcie. Będziecie szczę-
śliwsi. Zaznacie nowego rodzaju satysfakcji, nowej radości w sercu 31.

Oczywiście po drodze napotkacie problemy. Będą trudności do 
przezwyciężenia. Lecz nie będą one trwały wiecznie. [Bóg] was nie 
opuści […].

Szukajcie dobrych stron. Pamiętajcie, że On nad wami czuwa, że 
słucha waszych modlitw i na nie odpowiada, że was kocha i wam 
tę miłość okaże 32.

Jest tak wiele cudownych, prawych i pięknych rzeczy, na których 
można budować. Jesteśmy uczestnikami ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Ewangelia oznacza „dobrą nowinę”! Przesłanie Pana niesie nadzieję 
i zbawienie! Głos Pana przynosi dobre wieści! Praca Pana jest pracą 
wielkich osiągnięć!

W czarnej godzinie pełnej smutku Pan powiedział do tych, któ-
rych kochał: „Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” 
(Ew. Jana 14:27).

Te podnoszące na duchu słowa są przesłaniem dla nas wszystkich. 
W Nim naprawdę możemy pokładać zaufanie. Albowiem On i Jego 
obietnice nigdy nas nie zawiodą 33.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Zastanów się nad radą Prezydenta Hinckleya, abyśmy „bardziej 

gorliwie poszukiwali” dobra i „pielęgnowali poczucie szczęścia 
i ducha optymizmu” (część 1.). Dlaczego w dzisiejszych czasach 
potrzebna jest nam taka rada? Jak możemy pielęgnować w sobie 
poczucie szczęścia?
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• Prezydent Hinckley powiedział, że kiedy pozwalamy, by prowadził 
nas „duch dziękczynienia”, przynosi to „wspaniale rezultaty” (część 
2.). Jak sądzisz, skąd się biorą te „wspaniałe rezultaty”? Jakie błogo-
sławieństwa są twoim udziałem, kiedy masz ducha wdzięczności?

• Co sądzisz o porównaniu życia do „podróży starą koleją”? (Zob. 
część 3.). Jaki wpływ „dobra nowina” ewangelii ma na twoje 
nastawienie do tej podróży?

• Jak, twoim zdaniem, historia o Kalebie i Jozuem odnosi się do 
naszego życia? (Zob. część 4.). Jakie znasz przykłady ludzi, któ-
rzy przyjmują ewangelię z entuzjazmem? Jak możemy odzyskać 
optymizm, kiedy ogarnia nas zniechęcenie? Jakie doświadczenia 
umocniły twoje pozytywne nastawienie do pracy Pana?

• Dlaczego, twoim zdaniem, panuje tendencja, by poniżać innych 
i siebie? Jak możemy ją przezwyciężyć? Co możemy zrobić, jako 
jednostki i jako rodziny, byśmy byli „nieco bardziej pewni siebie” 
i „nieco wyżej trzymali głowę”? (Zob. część 5.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 16:33; List do Filipian 4:13; Mosjasz 2:41; Alma 34:38; 

Eter 12:4; NiP 19:38–39; 128:19–23

Wskazówka do studiowania
„Działanie zgodne z tym, czego się nauczyłeś, przyniesie ci dodat-

kowe i trwałe zrozumienie (zob. Ew. Jana 7:17)” (Abyście głosili 
moją ewangelię [2004], str. 19). Rozważ zadanie sobie pytania, w 
jaki sposób możesz stosować nauki ewangelii w domu, w pracy i 
w czasie wypełniania obowiązków w Kościele.

Przypisy
 1. Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), str. 37.

 2. Sheri L. Dew, Go Forward with Faith, 
str. 37.

 3. „The Continuing Pursuit of Truth”, 
Ensign, kwiecień 1986, str. 4.

 4. Zob. Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith, str. 76.

 5. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 
str. 343.

 6. Russell M. Nelson, „Spiritual Capacity”, 
Ensign, listopad 1997, str. 15.

 7. Jeffrey R. Holland, „President Gordon 
B. Hinckley: Stalwart and Brave He 
Stands”, Ensign, czerwiec 1995, str. 4.

 8. „The Lord Is at the Helm” (uroczyste 
spotkanie na Uniwersytecie Brighama 
Younga, 6 marca 1994), str. 3–4, 
speeches.byu.edu.

 9. Cytowane w: Jeffrey R. Holland, „Presi-
dent Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
Brave He Stands”, str. 4.

 10. „The Continuing Pursuit of Truth”, 
str. 4.

 11. „If Thou Art Faithful”, Ensign, listopad 
1984, str. 92.
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 12. „Niech każdy będzie lepszym człowie-
kiem”, Ensign, listopad 2002, str. 100.

 13. „With All Thy Getting Get Understand-
ing”, Ensign, sierpień 1988, str. 3–4.

 14. „The Spirit of Optimism”, New Era, 
lipiec 2001, str. 4.

 15. „Keep the Chain Unbroken” (uroczyste 
spotkanie na Uniwersytecie Brighama 
Younga, 30 listopada 1999), str. 1–2, 
speeches.byu.edu.

 16. „My Redeemer Lives”, Ensign, luty 
2001, str. 70.

 17. „The Lord Is at the Helm”, str. 6.
 18. „A Prophet’s Counsel and Prayer for 

Youth”, Ensign, styczeń 2001, str. 4.
 19. „If Thou Art Faithful”, str. 91–92.
 20. „Stand True and Faithful”, Ensign, maj 

1996, str. 93–94.
 21. „True to the Faith” Ensign, czerwiec 

1996, str. 4.
 22. „Stand True and Faithful”, str. 94.
 23. „Four Imperatives for Religious Educa-

tors” (przesłanie dla nauczycieli religii, 
15 września 1978), str. 4.

 24. „A Challenging Time — a Wonderful 
Time” (przesłanie do nauczycieli religii, 
7 lutego 2003), str. 4.

 25. „Stand True and Faithful”, str. 94.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 410.
 27. „Stay the Course — Keep the Faith”, 

Ensign, listopad 1995, str. 71–72.
 28. „Strengthening Each Other”, Ensign, 

luty 1985, str. 3–4.
 29. One Bright Shining Hope: Messages 

for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), str. 90–91.

 30. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 452.

 31. „The Quest for Excellence” (spotkanie 
tematyczne na Uniwersytecie Brighama 
Younga, 10 listopada 1998), str. 5, 
speeches.byu.edu.

 32. „W jaki sposób mogę stać się kobietą z 
moich marzeń?” Liahona, lipiec 2001, 
str. 96.

 33. „The Continuing Pursuit of Truth”, 
str. 6.
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„Moc, która pobudzała do działania naszych przodków 
w ewangelii, to moc wiary w Boga”.
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Dziedzictwo pionierów: 
wiara i poświęcenie

„Niezależnie od tego, czy jesteś spokrewniony z 
pionierami, czy dopiero wczoraj dołączyłeś do 
Kościoła, jesteś częścią wielkiej wizji, o jakiej ci 
mężczyźni i kobiety marzyli […]. Oni położyli 

podwaliny. Naszym zadaniem jest na nich budować”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Podczas poświęcenia Świątyni w Columbus, Ohio, Prezydent 
 Gordon B. Hinckley wspominał swoich przodków, którzy byli pio-
nierami. Później wspominał:

„Siedząc w pokoju celestialnym, rozmyślałem o moim pra-
dziadku […]. Niedawno odwiedziłem miejsce jego pochówku w 
Kanadzie, nieco na północ od granicy stanu Nowy Jork […]. Zmarł 
w wieku 38 lat”.

Kiedy umarł pradziadek Prezydenta Hinckleya, jego syn Ira, 
późniejszy dziadek Prezydenta, miał zaledwie trzy lata. Matka Iry 
wkrótce ponownie wyszła za mąż i po kilku latach przeprowadziła 
się najpierw do Ohio, a potem do Illinois. Zmarła w 1842 roku, 
osierocając trzynastoletniego Irę. Opowiadając dalej tę historię, 
Prezydent Hinckley powiedział:

„Mój dziadek [Ira Hinckley] został ochrzczony w Nauvoo i […] 
w związku z tym przemierzył wielkie równiny wraz z migracją 
[pionierów]. W 1850 roku w trakcie tej wędrówki w jednym dniu 
zmarli młoda żona Iry i jego przyrodni brat. Ira zrobił dla nich proste 
trumny, pochował ich, a potem wziął na ręce swoją małą córeczkę 
i zaniósł ja do Doliny [ Jeziora Słonego].
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Na życzenie Brighama Younga wybudował Cove Fort, był prezy-
dentem palika w Fillmore [Utah] i zrobił jeszcze tysiąc innych rzeczy, 
aby przyczynić się do rozwoju tego dzieła.

A potem był mój ojciec […]. Przewodniczył on największemu 
palikowi w Kościele, który liczył ponad 15 tysięcy członków”.

Następnie myśli Prezydenta skierowały się w stronę jego potom-
ków. Mówił dalej:

„Siedząc w świątyni i rozmyślając o życiu tych trzech mężczyzn, 
spojrzałem w drugą stronę na moją córkę, na jej córkę, która jest 
moją wnuczką, i na jej dzieci, moje prawnuczęta. I nagle zdałem 
sobie sprawę, że stoję pośrodku siedmiu pokoleń, trzy były za mną 
i trzy przede mną.

W tym świętym domu Pana poczułem, że spoczywa na mnie 
ogromna odpowiedzialność za to, by przekazać wszystko, co 
odziedziczyłem od moich przodków, pokoleniom, które nastąpiły 
po mnie” 1.

Oprócz wyrażania wdzięczności za swoich przodków i za dzie-
dzictwo pionierów świętych w dniach ostatnich Prezydent Hinckley 
często podkreślał, że członkowie Kościoła na całym świecie są 
współczesnymi pionierami. W 1997 roku powiedział o świętych 
w Gwatemali: „W tym roku obchodzimy 150. rocznicę przybycia 
pionierów do Doliny Jeziora Słonego. Przebyli oni długą drogę 
na wozach lub ciągnąc wózki ręczne. Byli pionierami. Ale czasy 
pionierów się nie skończyły. Na całym świecie mamy pionierów i 
wy się do nich zaliczacie” 2. Świętym w Tajlandii ogłosił: „Jesteście 
pionierami, którzy przewodzą pracy Pana w tym pięknym kraju” 3. 
Podczas wizyty na Ukrainie w 2002 roku wygłosił te proste słowa: 
„Kościół miał swoich pionierów w początkowym okresie swego 
powstania, a teraz wy jesteście pionierami tych czasów” 4.

Kiedy Prezydent Hinckley mówił o wczesnych pionierach, cho-
dziło mu o coś znacznie więcej niż skupienie się na ludziach z 
przeszłości. Patrzył w przyszłość z nadzieją, że wiara i poświęcenie 
tych świętych „staną się dla nas wszystkich źródłem motywacji, 
ponieważ każdy z nas jest pionierem w swoim życiu, a często też 
w swojej rodzinie” 5.
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Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Dzięki wizji przyszłości, wytężonej pracy i ufności, że 
działa przez nich moc Boga, pierwsi pionierzy świętych 

w dniach ostatnich urzeczywistnili swoją wiarę.

To wiara sprawiła, że niewielka grupa pierwszych nawróconych 
[na wschodzie Stanów Zjednoczonych] przeniosła się ze stanu Nowy 
Jork do Ohio, potem z Ohio do Missouri, a następnie z Missouri do 
Illinois, szukając spokoju i miejsca, gdzie mogliby oddawać cześć 
Bogu zgodnie z tym, co dyktowało im sumienie.

To oczyma wiary ujrzeli piękne miasto [Nauvoo], kiedy przeprawili 
się przez bagna w Commerce, w stanie Illinois. Przekonani, że wiara 
bez uczynków jest martwa, osuszyli mokradła, wytyczyli plan miasta, 
zbudowali solidne budynki mieszkalne, kościelne i miejsca do nauki, 
a ukoronowaniem tego wszystkiego była budowa wspaniałej świą-
tyni, wówczas najznamienitszej budowli w całym stanie Illinois […].

[Wkrótce potem rozpoczęły się] prześladowania, akty profanacji 
i zaczęły działać dążące do mordów grupy przestępców. Prorok 
został zabity. Ich marzenia legły w gruzach. I znowu dzięki wierze 
ludzie zebrali się razem, zorganizowali wedle wcześniej nakreślo-
nego planu i przygotowali się do kolejnej wędrówki.

Ze łzami w oczach i bolejącym sercem opuścili swoje wygodne 
domy i warsztaty. Spojrzeli jeszcze raz na świętą świątynię, a potem 
zwrócili wzrok na zachód, ku nieznanemu, i pośród śnieżyc prze-
prawili się w lutym 1846 roku przez rzekę Missisipi a potem brnąc 
w błocie, pokonali prerię w stanie Iowa.

Z wiarą założyli Zimową Kwaterę nad rzeką Missouri. Setki ludzi 
zmarło z powodu zarazy, dyzenterii i dyfterytu. Wiara podtrzymy-
wała na duchu tych, którzy ocaleli. Pochowali swych bliskich na 
nadrzecznym urwisku i wiosną 1847 roku wyruszyli […] w stronę 
gór na zachodzie.

To dzięki wierze Brigham Young spojrzał na Dolinę [ Jeziora 
Słonego], wówczas spaloną słońcem i jałową, i ogłosił: „To jest to 
miejsce”. I znowu to dzięki wierze cztery dni później dotknął swą 
laską ziemi i powiedział: „Tu stanie świątynia naszego Boga”. Maje-
statyczna i święta [Świątynia Salt Lake] jest świadectwem wiary, nie 
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tylko wiary tych, którzy ją zbudowali, ale również tych, którzy teraz 
z niej korzystają, wykonując bezinteresowną pracę miłosierdzia.

Apostoł Paweł napisał do Hebrajczyków: „Wiara jest pewnością 
tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie 
widzimy” (List do Hebrajczyków 11:1). Wszystkie wielkie osiągnię-
cia, o których dzisiaj mówiłem, były kiedyś jedynie tym, „czego się 
spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Dzięki 
wizji przyszłości, wytężonej pracy i ufności, że działa przez nich 
moc Boga, pionierzy urzeczywistnili swoją wiarę 6.

Moc, która pobudzała do działania naszych przodków w ewange-
lii, to moc wiary w Boga. Ta sama wiara sprawiła, że możliwa była 
ucieczka z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, długa wędrówka 
przez pustynię i założenie Izraela w Ziemi Obiecanej […].

Jakże niezmiernie nam potrzeba tej płomiennej wiary w żyjącego 
Boga i Jego żyjącego, zmartwychwstałego Syna, ponieważ właśnie 
taką wielką, popychającą do działania wiarę mieli nasi przodkowie 
w ewangelii.

Mieli wizję przyszłości, która na wszystko miała wpływ i we 
wszystkich decyzjach odgrywała kluczową rolę. Kiedy przybyli na 
zachód, od najbliższego ludzkiego siedliska dzieliło ich tysiąc sześć-
set kilometrów, tysiąc sześćset znojnych kilometrów na wschód i 
tysiąc trzysta kilometrów na zachód. Osobiste uznanie Boga, Wiecz-
nego Ojca, do którego każdy z nich mógł zwracać się z wiarą, 
było źródłem ich siły. Wierzyli we wspaniałą obietnicę zapisaną w 
pismach świętych: „Polegaj na Bogu, a będziesz żył” (Alma 37:47). Z 
wiarą starali się wypełniać Jego wolę. Z wiarą czytali i przyjmowali 
boskie nauki. Z wiarą trudzili się, aż padali z wycieńczenia, zawsze 
żywiąc przekonanie, że przyjdzie im odpowiedzieć przed Tym, który 
jest ich Ojcem i Bogiem7.

Mamy przewspaniałą historię. Znaczą ją akty bohaterstwa, wier-
ność zasadom i niestrudzone oddanie. To owoce wiary. Przed 
nami wielka przyszłość. Zaczyna się już dzisiaj. Nie możemy się 
zatrzymać. Nie możemy zwolnić. Nie możemy zmniejszyć tempa 
ani się oszczędzać 8.
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2
Pierwsi święci w dniach ostatnich patrzyli w 

przyszłość, marząc o wielkim Syjonie.

Właściwym jest poświęcenie chwili na to, by okazać szacunek 
tym, którzy położyli podwaliny tego wielkiego dzieła […]. Ich nad-
rzędnym celem był Syjon [zob. NiP 97:21; Mojżesz 7:18]. Śpiewali o 
nim pieśni. Marzyli o nim. Wiązali z nim wielkie nadzieje. Ich wielka 
podróż musi na wieki trwać jako niezrównane przedsięwzięcie. 
Przeniesienie dziesiątek tysięcy ludzi na zachód napotkało wszelkie 
możliwe przeciwności, śmierć była ponurą rzeczywistością i znała 
ją każda grupa wozów i kompania wózków ręcznych.

Żywię ogromny szacunek do Brighama Younga. Ujrzał Dolinę 
Jeziora Słonego w wizji na długo, zanim zobaczyły ją jego cielesne 
oczy. W przeciwnym razie, chyba raczej nie zatrzymałby się właśnie 
w tym miejscu. W Kalifornii i Oregonie były zielone krainy. Gdzie 
indziej była lepsza, bardziej żyzna gleba. W innych miejscach było 
więcej drewna czy wody i panował w nich lepszy klimat.

Tu były co prawda górskie potoki, ale żaden z nich nie był zbyt 
duży. Ziemia nigdy nie była obsiewana, więc nie było wiadomo, 
jakie wyda plony. Żaden pług nigdy nie przełamał jej spalonej słoń-
cem powierzchni. Zdumieniem i podziwem przepełnia mnie to, że 
Prezydent Young poprowadził rzeszę ludzi […] w miejsce, w którym 
nikt nigdy nic nie zasiał i gdzie nigdy nie zebrano plonów […].

Pionierzy byli wycieńczeni podróżą. Dotarcie z Zimowej Kwatery 
do Doliny Jeziora Słonego zajęło im 111 dni. Byli wyczerpani. Mieli 
zniszczone ubrania. Ich zwierzęta były zmęczone. Było upalnie i 
sucho, to był gorący lipiec. Ale oto przybyli na miejsce, patrzyli w 
przyszłość i snuli marzenia o milenium, wielkie marzenie o Syjonie 9.

Stałem niedawno w starym porcie w Liverpoolu. W ten piątkowy 
poranek niewiele się tam działo. A kiedyś roiło się tam jak w mrowi-
sku. W XIX wieku dziesiątki tysięcy naszych ludzi szło tym samym 
kamiennym chodnikiem, po którym szliśmy. Przybywali z wysp 
brytyjskich i innych krajów Europy, byli nawróconymi członkami 
Kościoła. Przychodzili ze świadectwem na ustach i wiarą w sercu. 
Czy ciężko im było opuścić domy i udać się w nieznane do nowego 
świata? Bez wątpienia. Lecz robili to z optymizmem i entuzjazmem. 
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Wsiadali na statki. Zdawali sobie sprawę, że przeprawa przez ocean 
będzie niebezpieczna. Wkrótce przekonywali się, że będzie też 
pełna cierpień. Przez długie tygodnie mieszkali w przepełnionych 
kajutach. Musieli przetrwać sztormy, choroby i dolegliwości. Wiele 
osób zmarło i zostało pochowanych w morzu. Była to żmudna i 
przerażająca droga. Tak, targały nimi wątpliwości. Lecz wiara je 
przezwyciężyła. Optymizm pokonał strach. Mieli swoje marzenie o 
Syjonie i byli w drodze, aby je spełnić 10.

3
Historia ratowania kompanii wózków ręcznych Williego 
i Martina to kwintesencja ewangelii Jezusa Chrystusa.

Przenieśmy się do […] października roku 1856. W sobotę [4 paź-
dziernika] Franklin D. Richards przybył wraz z garstką swoich towa-
rzyszy do Doliny [ Jeziora Słonego]. Przybyli z Kwater Zimowych, a 
ponieważ mieli silne drużyny i lekkie wozy, udało im się osiągnąć 
dobry czas. Brat Richards natychmiast odszukał Prezydenta Younga i 
powiedział mu, że na długim odcinku szlaku […] do Doliny [ Jeziora 
Słonego] rozproszone są setki mężczyzn, kobiet i dzieci. Większość z 
nich ciągnie wózki ręczne […]. Przed nimi był fragment drogi, który 
wiódł cały czas pod górę, aż do Gór Skalistych i ciągnął się przez 
wiele, wiele kilometrów. Byli w tragicznej sytuacji […]. Wszystkim 
groziła zagłada, jeśli zostaliby pozostawieni bez pomocy.

Myślę, że Prezydent Young nie spał tamtej nocy. Sądzę, że jego 
umysł przepełniały wizje tych wynędzniałych […] ludzi.

Następnego ranka […] powiedział:

„Dam teraz temu ludowi cel i wezwanie dla Starszych, którzy 
poniosą je dalej […]. Brzmią one tak […]. Wielu naszych braci i 
sióstr znajduje się na równinach ze swymi wózkami ręcznymi, praw-
dopodobnie wielu z nich jest oddalonych od nas o ponad 1000 
kilometrów. Trzeba ich tu sprowadzić, musimy posłać im pomoc. 
Wezwanie ma brzmieć: ‘Sprowadźcie ich tu’.

Tak mówi moja religia; to nakaz Ducha Świętego, którego posia-
dam. Mamy ocalić tych ludzi.

Wezwę dziś biskupów. Nie będę czekać do jutra ani do pojutrza 
na 60 dobrych zaprzęgów z mułami oraz 12 lub 15 wozów. Nie chcę 
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posyłać wołów. Chcę dobrych koni i mułów. Mamy je na tym Tery-
torium i musimy je mieć. Potrzeba także 12 ton mąki i 40 dobrych 
woźniców, oprócz tych, którzy będą powozić zaprzęgami.

Powiadam wam wszystkim, że wasza wiara, religia i wyznawanie 
religii nie zbawią ani jednej waszej duszy w celestialnym królestwie 
naszego Boga, jeśli nie będziecie postępować wedle zasad, które 
wam teraz wykładam. Pójdźcie i sprowadźcie tych ludzi z rów-
nin” (w: LeRoy R. Hafen i Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 
str. 120–121).

Tego popołudnia kobiety zebrały ogromne ilości jedzenia, pościeli 
i ubrań.

Następnego ranka podkuto konie oraz naprawiono i załado-
wano wozy.

„gdy ratownicy spotkali wyczerpanych świętych, byli jak aniołowie z niebios”.
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Kolejnego ranka, we wtorek, 16 zaprzęgów z mułami wyruszyło 
na wschód. Nim październik dobiegł końca, z pomocą zmierzało 
do potrzebujących 250 wozów 11.

Gdy ratownicy spotkali wyczerpanych świętych, byli jak anioło-
wie z niebios. Ludzie płakali łzami wdzięczności. Ludzie z wózkami 
ręcznymi zostali przeniesieni do wozów, aby mogli szybciej dostać 
się do społeczności Salt Lake.

Około dwieście osób zmarło, ale tysiąc ocalało12.

Opowieści o uwięzionych w śniegach świętych, o ich cierpie-
niach i śmierci będą po wielokroć powtarzane […]. Tak samo często 
powinno się powtarzać historie o ich uratowaniu. To jest kwinte-
sencja ewangelii Jezusa Chrystusa […].

Jestem wdzięczny, że nie mamy braci ani sióstr uwięzionych w 
śniegach, przemarzniętych i umierających, starając się dotrzeć […] 
do swojego Syjonu w górach. Jednak są ludzie, a jest ich niemało, 
którzy żyją w strasznych warunkach, którzy wzywają pomocy i 
proszą, żeby im ulżyć.

Tak wielu jest na tym świecie głodnych i ubogich, którzy potrze-
bują pomocy. Jestem wdzięczny za to, że mogę powiedzieć, że 
pomagamy ze swych środków wielu ludziom, którzy są spoza naszej 
wiary, a których potrzeby są palące. Nie musimy jednak szukać 
tak daleko. Są pośród nas osoby, które wołają w bólu, cierpieniu, 
samotności i strachu. Na nas spoczywa wielka i podniosła odpo-
wiedzialność, żeby wyciągnąć do nich pomocną dłoń, żeby ich 
podnieść, pożywić ich, jeśli są głodni, nakarmić ich dusze, jeśli 
pragną prawdy i sprawiedliwości

Tak wielu młodych ludzi błąka się bez celu i wpada w szpony 
narkotyków, gangów, niemoralności i wielu innych niegodziwości, 
które wiążą się z tymi rzeczami. Są wdowy, które tęsknią za przyja-
znymi głosami i duchem gorliwej troski, przemawiającym o miłości. 
Są ci, których niegdyś ogrzewała wiara, która teraz oziębła. Wielu 
z nich pragnie powrócić, lecz nie wie za bardzo, jak tego dokonać. 
Potrzebują wyciągniętych w ich kierunku przyjaznych dłoni. Przy 
niewielkim wysiłku wielu z nich można sprowadzić z powrotem, 
by ucztowali przy stole Pana.
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Moi bracia i siostry, mam nadzieję i modlę się o to, aby każdy z nas 
[…] postanowił poszukiwać tych, którzy potrzebują pomocy, którzy 
żyją w tragicznych i ciężkich warunkach, aby podtrzymywać ich w 
duchu miłości w objęciach Kościoła, gdzie silne dłonie i miłosierne 
serce ogrzeje ich, pocieszy, pokrzepi i pomoże wstąpić na ścieżkę 
szczęśliwego i owocnego życia 13.

4
Każdy z nas jest pionierem.

Dobrze jest spojrzeć w przeszłość, by docenić teraźniejszość i 
zdobyć perspektywę na przyszłość. Dobrze jest spojrzeć na wartości 
tych, którzy odeszli, zanim my przyszliśmy, by zdobyć siłę na to, co 
jest przed nami. Dobrze jest zastanowić się nad pracą tych, którzy 
tak bardzo trudzili się i zyskali tak niewiele na tym świecie, ale 
których marzenia i plany, tak pieczołowicie realizowane, przyniosły 
wspaniałe plony, których jesteśmy beneficjentami. Dzięki swemu 
wielkiemu przykładowi staną się oni dla nas wszystkich źródłem 
motywacji, ponieważ każdy z nas jest pionierem w swoim życiu, a 
często też w swojej rodzinie, a wielu z nas trudzi się każdego dnia, 
starając się zakładać przyczółki ewangelii w odległych zakątkach 
świata 14.

Cały czas jesteśmy pionierami. Nigdy nie przestaliśmy nimi być, 
to trwa od czasu […], kiedy nasi ludzie opuścili Nauvoo i […] dotarli 
do doliny Wielkiego Jeziora Słonego. To była przygoda. Jej celem 
jednak było znalezienie miejsca, w którym mogliby osiąść i oddawać 
Bogu cześć zgodnie z tym, co dyktowało im sumienie […].

Teraz również docieramy do miejsc na świecie, do których dostęp 
[kiedyś] wydawał się niemal niemożliwy […]. Osobiście byłem świad-
kiem rozwoju Kościoła na Filipinach. Miałem zaszczyt zapoczątko-
wać pracę misjonarską w tym kraju w 1961 roku. Udało nam się 
wtedy znaleźć zaledwie jednego członka Kościoła narodowości 
filipińskiej na spotkaniu, które miało miejsce w maju tamtego roku. 
[W 1996 roku] byliśmy w Manili, gdzie w hali Araneta Coliseum 
zebrało się 35 000 osób […]. Dla mnie to cud, który wydarzył się, 
gdy otworzyliśmy ten piękny kraj dla pracy misjonarskiej. [Więcej 
na temat tego doświadczenia znajdziesz na str. 31–32].
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Docieramy wszędzie, a to oznacza, że jesteśmy pionierami. Cza-
sami nasi misjonarze nie żyją w najlepszych warunkach, kiedy udają 
się w takie miejsca, ale dążą naprzód, wykonują swą pracę i przynosi 
ona owoce. Nie mija wiele czasu i mamy garstkę członków, potem 
setkę, a potem pięciuset i tysiąc 15.

Pionierskie czasy Kościoła nadal trwają, nie skończyły się wraz z 
epoką wozów krytych płótnem i wózków ręcznych […]. Pionierzy są 
pośród misjonarzy, którzy głoszą ewangelię oraz pośród osób, które 
nawracają się do Kościoła. Zazwyczaj jest im trudno. Nierozerwalnie 
wiąże się to z poświęceniem. Mogą zdarzyć się prześladowania. To 
jednak cena, którą płacą z ochotą i jest ona równie rzeczywista, jak 
cena którą zapłacili pionierzy, którzy przemierzali równiny ponad 
sto lat temu 16.

Niezależnie od tego, czy jesteś spokrewniony z pionierami, czy 
dopiero wczoraj dołączyłeś do Kościoła, jesteś częścią wielkiej wizji, 

„niezależnie od tego, czy jesteś spokrewniony z pionierami, czy dopiero 
wczoraj dołączyłeś do kościoła, jesteś częścią wielkiej wizji”.
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o jakiej ci mężczyźni i kobiety marzyli. Podjęli się ogromnego zada-
nia. Na nas spoczywa odpowiedzialność, by to dzieło kontynuować. 
Oni położyli podwaliny. Naszym zadaniem jest na nich budować.

Oni wyznaczyli drogę i wskazali kierunek. Do nas należy posze-
rzanie i umacnianie tej ścieżki, aż obejmie cały świat […]. Wiara była 
naczelną zasadą w tych trudnych dniach. Wiara jest naczelną zasadą, 
jaką musimy się kierować w obecnych czasach 17.

5
Okazujemy szacunek poświęceniu i dziedzictwu 

pionierów, kiedy bierzemy z nich przykład i budujemy 
na ustanowionych przez nich podwalinach.

Jakież to piękne, moi bracia i siostry, że mamy to wspaniałe dzie-
dzictwo. Jak niesamowita jest świadomość, że byli przed nami ludzie, 
którzy wytyczyli drogę, którą mamy iść, nauczali wielkich wiecznych 
zasad, które mają być gwiazdą przewodnią w życiu naszym i tych, 
którzy przyjdą po nas. Również dzisiaj możemy ich naśladować. 
Pionierzy byli ludźmi o wielkiej wierze, niebywałej lojalności, nie-
pojętej pracowitości i absolutnej, niezachwianej prawości 18.

Jesteśmy dzisiaj spadkobiercami tego wspaniałego [pionierskiego] 
poświęcenia. Mam nadzieję, że jesteśmy za nie wdzięczni. Mam 
nadzieję, że nosimy w naszych sercach głębokie poczucie wdzięcz-
ności za wszystko, co dla nas uczynili […].

Wymagano od nich wielkich rzeczy i tego samego wymaga się 
od nas. Widzimy, co osiągnęli dysponując tym, co mieli. Posiadamy 
o wiele więcej, lecz przed nami również stoi ogromne wyzwanie — 
iść naprzód i budować Królestwo Boga. Jest tak wiele do zrobienia. 
Mamy nałożony na nas przez Boga obowiązek, by nieść ewangelię 
wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Mamy nakaz 
nauczać i chrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstały 
Zbawiciel powiedział: „Idąc na cały świat, głoście moją ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu” [Ew. Marka 16:15] […].

Nasi przodkowie położyli solidne i wspaniałe podwaliny. Teraz 
my mamy niebywałą szansę zbudować superbudowlę, a wszystko 
to ma być mocno spojone z Chrystusem, który jest głównym kamie-
niem zwornikowym19.
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Jesteście owocem wszystkich planów i trudów [pionierów] […]. 
To byli wspaniali ludzie. Niczego w historii nie da się porównać 
do ich poświęcenia […]. Niech Bóg błogosławi ich pamięcią o nich 
dla naszego dobra. Kiedy droga zdaje się trudna, kiedy jesteśmy 
zniechęceni i myślimy, że wszystko stracone, możemy się do nich 
zwrócić i zobaczyć, o ile gorsza była ich sytuacja. Kiedy martwimy 
się o przyszłość, możemy czerpać siłę z przykładu ich wiary […].

Mając tak wspaniałe dziedzictwo, musimy przeć naprzód. Nie 
możemy ustawać w pracy. Musimy kroczyć z wysoko podniesioną 
głową. Musimy żyć w prawości. Musimy „[czynić, co powinniśmy, 
by wszystko się ziściło]” („Czyń, coś powinien”, Hymny, nr 146)20.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego wiara miała kluczowe znaczenie dla pionierów, którzy 

chcieli zgromadzić się w Dolinie Jeziora Słonego? (Zob. część 1.). 
W jaki sposób wcielili oni swoją wiarę w życie? W jaki sposób 
my możemy realizować naszą wiarę, aby urzeczywistnić „wielką 
przyszłość”, która jest przed nami?

• Prezydent Hinckley nauczał, że pierwsi pionierzy patrzyli w przy-
szłość, że Syjon był ich „nadrzędnym celem”, „wielką nadzieją” i 
„marzeniem” (część 2.). Jak sądzisz, dlaczego było to dla pierw-
szych pionierów ogromnym źródłem motywacji? Jakie nadzieje 
na przyszłość motywują nas w dzisiejszych czasach?

• Co zrobiło na tobie wrażenie w opowieści Prezydenta Hinc-
kleya na temat ratowania kompanii wózków ręcznych Williego 
i  Martina? (Zob. część 3.). W jaki sposób wezwanie Brighama 
Younga, by śpieszyć na ratunek, jest dowodem na jego prorocze 
natchnienie? Czego możemy się nauczyć od tych, którzy odpo-
wiedzieli na wezwanie Prezydenta Younga? Co możemy robić, 
aby ratować i podnosić na duchu potrzebujących w dzisiejszych 
czasach?

• W jaki sposób pamiętanie o przeszłości pomaga ci „docenić teraź-
niejszość i zdobyć perspektywę na przyszłość”? (Zob. część 4.). 
W jaki sposób każdy z nas jest pionierem?
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• Dlaczego ważne jest, abyśmy z szacunkiem pielęgnowali pamięć 
o pierwszych pionierach? (Zob. część 5.). W jaki sposób wszyscy 
członkowie Kościoła są błogosławieni dzięki wierze i poświęceniu 
dawnych pionierów? Jak przykład pierwszych pionierów pomaga 
nam stawiać czoła wyzwaniom?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 25:40; Eter 12:6–9; NiP 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 

98:1–3

Wskazówka do nauczania
„Znaczące dyskusje są podstawą większości nauczania ewangelii 

[…]. Poprzez dobrze poprowadzone dyskusje wzrasta zaintereso-
wanie i uwaga uczniów. Każda obecna osoba może być zachęcona 
do tego, aby aktywnie zaangażować się w proces uczenia się […]. 
Zadawaj pytania, które zachęcają do przemyślanych komentarzy i 
pomogą osobom prawdziwie rozważyć ewangelię” (Nauczanie — 
nie ma większego powołania [2000], str. 63).

Przypisy
 1. „Keep the Chain Unbroken” (uroczyste 

spotkanie na Uniwersytecie Brighama 
Younga, 30 listopada 1999), str. 2, adres 
internetowy: speeches.byu.edu.

 2. Przemówienie wygłoszone na konfe-
rencji regionalnej północnej i południo-
wej Gwatemali, 26 stycznia 1997, str. 2; 
Church History Library, Salt Lake City.

 3. Przemówienie wygłoszone podczas 
spotkania z członkami w Bangkoku 
w Tajlandii, 13 czerwca 2000, str. 2; 
Church History Library, Salt Lake City.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 360–361.

 5. „The Faith of the Pioneers”, Ensign, 
lipiec 1984, str. 3.

 6. „God Grant Us Faith”, Ensign, listopad 
1983, str. 52–53.

 7. „The Faith of the Pioneers”, str. 5–6.
 8. „God Grant Us Faith”, str. 53.
 9. „These Noble Pioneers” (uroczyste 

spotkanie na Uniwersytecie Brighama 

Younga, 2 lutego 1997), str. 1–2, adres 
internetowy: speeches.byu.edu.

 10. „Stay the Course — Keep the Faith”, 
Ensign, listopad 1995, str. 72.

 11. „Reach with a Rescuing Hand”, Ensign, 
listopad 1996, str. 85–86.

 12. „Wiara, by przenosić góry”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2006, str. 84.

 13. „Reach with a Rescuing Hand”, str. 86.
 14. „The Faith of the Pioneers”, str. 3.
 15. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 592.

 16. W: Gerry Avant, „Present- Day Pioneers: 
Many Are Still Blazing Gospel Trails”, 
Church News, 24 lipca 1993, str. 6.

 17. „These Noble Pioneers”, str. 2, 4.
 18. „These Noble Pioneers”, str. 2.
 19. „True to the Faith”, Ensign, maj 1997, 

str. 66–67.
 20. „These Noble Pioneers”, str. 2, 6.
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„każda z was jest córką Boga. zastanówcie się nad 
cudownym znaczeniem tego doniosłego faktu”.
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Córki Boga

„Wielka jest moc kobiet, które wierzą”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Przez całe życie Gordon B. Hinckley mówił o tym, jak bardzo 
docenia umiejętności i zaangażowanie kobiet. Z mocą świadczył o 
znaczeniu kobiet w wiecznym planie Boga. Cieszyły go otwierające 
się przed kobietami możliwości, a także ich wiara w Zbawiciela oraz 
oddanie rodzinie i Kościołowi.

Matka Gordona B. Hinckleya, Ada, była inteligentna i wykształ-
cona, kochała literaturę, muzykę i sztukę. W wieku 29 lat wyszła za 
mąż za wdowca Bryanta Hinckleya i przejęła odpowiedzialność za 
ośmioro dzieci, które opłakiwały śmierć swojej mamy. Otaczała je 
miłością, okazywała wsparcie w trudnych chwilach i nauczyła się 
zarządzać dużym gospodarstwem domowym. Gordon był pierw-
szym z pięciorga dzieci, jakie urodziły się Adzie i Bryantowi. Choć 
Ada zmarła, gdy Gordon miał 20 lat, jej nauki i przykład były dla 
niego dobrą motywacją przez całe jego życie. Kiedy o niej mówił, 
zawsze podkreślał, jak wielki wywarła na niego wpływ.

Żona Gordona B. Hinckleya, Marjorie Pay, również miała na 
niego ogromny wpływ. Była silną kobietą oddaną ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Miała niebywałą wiarę, pogodne usposobienie i kochała 
życie. W czułym liście Prezydent Hinckley wyraził swą miłość i 
szacunek do niej:

„Przemierzyliśmy razem wiele dróg. Odwiedziliśmy wszystkie 
kontynenty. Byliśmy na spotkaniach w światowych metropoliach i w 
mniejszych miastach […]. Przemawialiśmy do milionów ludzi, którzy 
bardzo cenili Twoje słowa. Zaskarbiałaś sobie nimi miłość wszystkich, 
którzy cię słuchali. Twój zdrowy rozsądek, błyskotliwość, świeże 
spojrzenie, twoja nienarzucająca się mądrość, na którą zawsze można 
liczyć oraz wielka, niezachwiana wiara podbiły serca wszystkich, 
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którzy mieli okazję Cię usłyszeć […]. Twój nienasycony apetyt na 
książki i niestrudzone poszukiwanie wiedzy sprawiły, że pozostałaś 
bystra i rezolutna przez całe swoje długie i owocne życie” 1.

Prezydent Hinckley często mówił o boskiej naturze kobiet i 
wzywał je, by starały się osiągać wyższe cele i pogłębiać wiarę. 
Do młodych kobiet powiedział: „Jesteście dosłownymi córkami 
Wszechmogącego. Nie istnieje żadne ograniczenie dla waszych 
możliwości. Jeśli przejmiecie kontrolę nad swoim życiem, przyszłość 
wypełni się możliwościami i radością. Nie możecie pozwolić sobie 
na marnowanie waszych talentów czy waszego czasu. Wspaniałe 
sposobności stoją przed wami otworem” 2. O dorosłych kobietach 
powiedział zaś: „Świat potrzebuje wpływu kobiet, ich miłości, opieki 
i siły. Nieprzyjazne otoczenie, w jakim żyjemy, sprawia, że potrzeba 
nam ich dodającego otuchy głosu, ich naturalnego piękna i ich 
wrodzonego ducha miłosierdzia” 3.

Podczas konferencji generalnej, która miała miejsce po śmierci 
jego umiłowanej towarzyszki, Marjorie, Prezydent Hinckley zakoń-
czył jedno ze swoich przemówień płynącymi z serca wyrazami 
wdzięczności: „Jakże wdzięczny jestem, jakże wdzięczni musimy być 
my wszyscy, za kobiety w naszym życiu. Niech je Bóg błogosławi. 
Niech Jego wielka miłość spływa na nie i uwieńczy je blaskiem i 
pięknem, łaską i wiarą” 4.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Kobiety zajmują poczesne i uświęcone 
miejsce w wiecznym planie Boga.

Każda z was jest córką Boga. Zastanówcie się nad cudownym 
znaczeniem tego doniosłego faktu […].

Przypomnę wam słowa, które Prorok Józef wypowiedział do 
kobiet ze Stowarzyszenia Pomocy w kwietniu 1842 roku. Powiedział: 
„Jeśli wypełnicie swoje cele, które miałyście zaszczyt otrzymać, nikt 
nie będzie w stanie powstrzymać aniołów od towarzyszenia wam” 
[Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 454]. 
Jakiż niebywały potencjał w was drzemie 5.
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Każda z was jest niezwykle cenna […]. Zajmujecie poczesne i 
uświęcone miejsce w wiecznym planie Boga, naszego Ojca w Niebie. 
Jesteście Jego córkami, jesteście Mu bardzo drogie, On was kocha i 
jesteście dla Niego bardzo ważne. Jego wielki plan nie wypełni się 
bez waszego udziału 6.

Siostry, pozwólcie, że powiem wam, że nie zajmujecie drugiego 
miejsca w planie naszego Ojca, mającym na celu wieczne szczęście 
i dobro Jego dzieci. Jesteście absolutnie niezbędną częścią tego 
planu. Bez was ten plan nie mógłby funkcjonować. Bez was cały 
ten program byłby udaremniony 7.

Wraz z waszymi narodzinami przyszło do was coś pięknego, świę-
tego i boskiego. Nigdy o tym nie zapominajcie. Wasz wieczny Ojciec 
jest wielkim Panem Wszechświata. Sprawuje rządy nad wszystkim, 
ale również wysłucha waszych modlitw, gdyż jesteście Jego córkami 
i słucha, gdy mówicie do Niego. On odpowie na wasze modlitwy. 
Nie zostawi was samych 8.

2
Rady, jakich Pan udzielił Emmie Smith, 

odnoszą się do wszystkich.

Dwudziesty piąty rozdział Nauk i Przymierzy […] to objawienie 
dane za pośrednictwem Proroka Józefa jego żonie Emmie […]. Pan 
powiedział Emmie i każdemu z nas:

„Daję ci objawienie dotyczące mojej woli; i jeżeli będziesz wierna 
i kroczyć będziesz ścieżkami cnoty wobec mnie, uchowam twe życie 
i otrzymasz dziedzictwo w Syjonie” [NiP 25:2; zob. także werset 
16.] […].

Błogosławieństwa, jakie może przelać na nas Wszechmogący, 
w znacznej mierze zależą od każdej z nas. Jeśli pragniemy otrzy-
mać jakieś błogosławieństwo, musimy być gotowe na nie zasłużyć. 
Oznacza to, że musimy być wierne. Wierne czemu? Wierne sobie 
— tej najlepszej cząstce, jaka w nas jest. Żadna kobieta nie może 
sobie pozwolić na to, by umniejszać swoje znaczenie, by się depre-
cjonować, by minimalizować swoje talenty i umiejętności. Niech 
każda będzie wierna wspaniałym boskim cechom, które posiada. 
Bądźcie wierne ewangelii. Bądźcie wierne Kościołowi. Wszyscy 
mamy w swoim otoczeniu osoby, które starają się podważać jego 
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autorytet, doszukują się słabości w jego pierwszych przywódcach, 
wynajdują błędy w programach kościelnych i krytycznie się o nim 
wypowiadają. Daję wam moje świadectwo, że to jest dzieło Boga, 
a ci, którzy się mu sprzeciwiają, sprzeciwiają się Bogu.

Bądźcie Mu wierne. On jest źródłem waszej siły. Jest naszym 
Ojcem w Niebie. On żyje. On słucha modlitw i odpowiada na nie. 
Bądźcie wierne Bogu.

Pan powiedział dalej do Emmy Smith: „I jeżeli […] kroczyć 
będziesz ścieżkami cnoty”.

Sądzę, że każda kobieta […] rozumie znaczenie tych słów. Mam 
poczucie, że słowa te zostały dane Emmie Smith, a tym samym każ-
demu z nas, jako warunek, którego mamy przestrzegać, jeśli mamy 
otrzymać dziedzictwo w królestwie Boga. Niecnotliwe zachowanie 
stoi w całkowitej sprzeczności z przykazaniami Boga. Nie ma nic 
piękniejszego nad prawdziwą cnotę. Nie ma siły mocniejszej niż siła 
cnoty. Żaden zaszczyt nie dorównuje szlachetności cnoty. Żadna 
cecha nie dorównuje jej atrakcyjnością ani żaden strój pięknem […].

Emma został nazwana „wybraną panią” [NiP 25:3]. To znaczy — 
że posłużę się innym wersem z pism świętych — była „[wybraną 
służebnicą Pana]” (zob. Moroni 7:31). Każda z was jest wybraną 
panią. Wyszłyście ze świata jako uczestniczki przywróconej ewan-
gelii Jezusa Chrystusa. Dokonałyście wyboru i jeśli będziecie żyć 
tak, abyście były go godne, Pan was w nim uświęci i sprawi, że 
będziecie się rozwijać […].

Emma miała zostać ustanowiona 9 ręką Józefa, aby „objaśniała 
Pisma Święte i upominała Kościół zgodnie z tym, co [jej] będzie 
dane przez mojego Ducha” [NiP 25:7].

Miała być nauczycielką. Miała nauczać prawości i prawdy. Pan 
powiedział o jej powołaniu: „Otrzymasz Ducha Świętego, i poświę-
cisz czas swój na pisanie i naukę wielu rzeczy” [NiP 25:8].

Miała studiować ewangelię. Miała studiować rzeczy świata, w 
którym żyła. Zostało to wyjaśnione w kolejnych objawieniach, które 
odnoszą się do każdego z nas. Miała poświęcić czas na „naukę wielu 
rzeczy”. Miała pisać i wyrażać w ten sposób swoje przemyślenia.
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Wam, współczesnym kobietom, tak starszym, jak i młodym, pro-
ponuję, abyście również pisały, abyście prowadziły pamiętniki, 
abyście przelewały swoje myśli na papier. Pisanie wymaga dużej 
dyscypliny. To spory wysiłek umysłowy. Pomoże wam ono na wiele 
sposobów, a dla wielu osób będzie błogosławieństwem […].

W objawieniu powiedziano, że [Emma] miała „[objaśniać] Pisma 
Święte i [upominać] Kościół zgodnie z tym, co ci będzie dane przez 
mojego Ducha”.

Jakież to wspaniałe zadanie dla niej i dla wszystkich kobiet 
Kościoła. Nauka jest potrzebna, potrzebne jest przygotowanie, 
konieczna jest organizacja myśli i wyjaśnianie pism świętych, 
potrzebne jest nawoływanie do czynienia dobra pod natchnieniem 
Ducha Świętego.

Pan powiedział jeszcze: „I zaprawdę, powiadam ci, że odłożysz 
rzeczy tego świata i ubiegać się będziesz o rzeczy lepszego świata” 
[NiP 25:10].

Uważam, że nie znaczy to, że Emma nie miała troszczyć się o miej-
sce do mieszkania, jedzenie na stole czy ubrania. Pan powiedział, 
że nie miała przesadnie zajmować się tymi rzeczami, do czego tak 
wielu z nas ma skłonność. Powiedział, że ma skupiać się w życiu na 
rzeczach wyższych, na rzeczach prawych i dobrych, na miłosierdziu 
i miłości bliźniego, na sprawach wieczności […].

Pan powiedział jeszcze: „Przeto wznieś swe serce i raduj się, i 
dotrzymuj przymierzy, które zawarłaś” [NiP 25:13].

Wierzę, że w ten sposób mówi On nam wszystkim, abyśmy byli 
szczęśliwi. Ewangelia to czysta radość. Jest powodem, abyśmy się 
weselili. Oczywiście zdarzają się chwile smutku. Są momenty pełne 
niepokoju i troski. Wszyscy się martwimy. Pan powiedział nam jed-
nak, abyśmy wznosili swe serca i radowali się 10.

3
Matki mają święte powołanie, by wychowywać 

swoje dzieci w prawości i prawdzie.

Prawdziwa siła narodu, społeczeństwa czy rodziny spoczywa 
w cechach charakteru, które dzieci w znacznej mierze poznają 
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dzięki swym matkom w domowym zaciszu podczas prostego, 
codziennego życia 11.

To w domu kiełkują nowe pokolenia. Mam nadzieję, że wy, matki, 
zrozumiecie, że w ostatecznym rozrachunku, żaden obowiązek 
nie przewyższa, żaden ciężar nie daje słodszej nagrody niż opieka, 
jaką możecie roztoczyć nad swoimi dziećmi, niż poczucie bezpie-
czeństwa, spokój, przyjaźń, miłość i motywacja do rozwoju, jakie 
możecie im dać 12.

Przypominam matkom całego świata o świętości waszego powo-
łania. Nikt inny nie jest w stanie was w tym zastąpić. Nie ma więk-
szego obowiązku, nie ma żadnej obietnicy, która byłaby bardziej 
wiążąca niż ta, że wychowacie w miłości, pokoju i prawości tych, 
których powołałyście na świat 13.

Wychowujcie dzieci w świetle i prawdzie. Uczcie je, aby się 
modliły, kiedy są jeszcze małe. Czytajcie im pisma święte, mimo tego, 
że być może nie rozumieją jeszcze w pełni wszystkiego, co czytacie. 
Uczcie je, aby płaciły dziesięcinę i ofiary postne od chwili, kiedy 
otrzymają pierwsze kieszonkowe. Niech stanie się to ich nawykiem 
na całe życie. Uczcie swoich synów, by szanowali kobiety. Uczcie 

„niech Bóg was błogosławi, matki! […] Wy tam będziecie, 
musicie tam być jako siła dla nowego pokolenia”.
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swoje córki, by były pełne cnót. Przyjmujcie powołania w Kościele 
i ufajcie, że Pan pomoże wam im sprostać. Wasz przykład będzie 
wzorem dla waszych dzieci 14.

Niech Bóg was błogosławi, matki! Kiedy będą rozliczane wszyst-
kie zwycięstwa i porażki ludzi, gdy tylko opadnie kurz na polu 
życiowych bitew, kiedy na naszych oczach rozwieje się wszystko, 
na co z takim trudem pracowaliśmy w tym świecie podbojów, wy 
tam będziecie, musicie tam być jako siła dla nowego pokolenia, 
nieprzerwanie rosnący, prący naprzód ruch ludzkości. Jego jakość 
zależy od was 15.

4
Na kobietach spoczywa duża część 

odpowiedzialności za dzieło zbawienia.

Kobiety tego Kościoła posiadają wielką siłę i zdolności. Potrafią 
kierować i przewodzić, jest w nich pewien duch niezależności, a 
jednocześnie czerpią satysfakcję z faktu, że są częścią królestwa 
Pana i że pracują ramię w ramię z [posiadaczami] kapłaństwa nad 
tym, by to dzieło posuwało się naprzód 16.

Bóg przydzielił kobietom tego Kościoła zadania przy budowie 
Jego królestwa. Dotyczą one wszystkich aspektów triady naszych 
głównych celów, czyli, po pierwsze, nauczania całego świata ewan-
gelii, po drugie, wzmacniania wiary i budowania szczęścia członków 
Kościoła i po trzecie, niesienia dzieła zbawienia umarłym17.

Kobiety Kościoła współpracują z braćmi nad rozwojem wielkiej 
pracy Pana […]. Spoczywa na nich wiele obowiązków i są one odpo-
wiedzialne za ich wypełnienie. Przewodzą własnym organizacjom, 
które są silne, działają prężnie i są potężną siłą działającą na rzecz 
dobra. Kobiety pełnią względem kapłaństwa rolę towarzyszącą, 
razem z nim starając się budować królestwo Boże na ziemi. Szanu-
jemy i poważamy was za waszą pracę. Oczekujemy przywództwa, 
siły i imponujących rezultatów, które pojawią się dzięki zarządza-
niu organizacjami, za które jesteście odpowiedzialne. Szanujemy i 
popieramy was jako córki Boga, współpracujące we wspaniałym 
partnerstwie, by pomóc Mu w przyniesieniu nieśmiertelności i życia 
wiecznego wszystkim synom i córkom Boga 18.
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5
Stowarzyszenie Pomocy jest źródłem 

niezliczonych błogosławieństw.

Kobiety ze Stowarzyszenia Pomocy są dosłownie na wieczność 
otoczone ramionami naszego Pana. Moim zdaniem to najwspanialsza 
kobieca organizacja na świecie. To dzieło dane od Boga. Józef Smith 
przemawiał i działał jako prorok, kiedy w 1842 roku zorganizował 
Stowarzyszenie Pomocy 19.

Jest to bardzo ważne, że kobiety w Kościele popierają silnie i 
niezachwianie to, co jest poprawne i właściwe w świetle planu Pana. 
Jestem przekonany, że nigdzie nie ma drugiej takiej organizacji, 
która dorównywałaby Stowarzyszeniu Pomocy tego Kościoła […]. 
Jeśli [jego członkinie] będą zjednoczone i będą przemawiać jednym 
głosem, ich siły będą niezmierzone 20.

Uczestniczyłem w konferencji palika, podczas której młoda 
kobieta, prezydent Stowarzyszenia Pomocy w okręgu dla osób stanu 
wolnego, mówiła o służbie i wspaniałych możliwościach, jakie rozta-
czały się przed młodymi kobietami z jej okręgu. Macie to wszystko. 
Macie własną organizację. Macie zdolne przywódczynie, które mogą 
wam doradzać. Macie obok siebie osoby, które wyciągną do was 
pomocną dłoń, kiedy będzie wam smutno i źle 21.

Kto może zmierzyć cudowny wpływ, jaki na życie milionów 
kobiet wywarło zdobycie większej wiedzy, poszerzenie wizji i per-
spektyw życiowych oraz głębsze zrozumienie spraw Boga poprzez 
niezliczone lekcje dawane i przyjmowane na spotkaniach Stowa-
rzyszenia Pomocy?

Któż może zmierzyć radość kobiet, kiedy poznawały się i zaprzy-
jaźniały w okręgach czy gminach, wzbogacając siebie nawzajem 
dzięki więziom, które są im tak drogie i które pielęgnują?

Kto, starając się ze wszystkich sił, potrafi sobie wyobrazić te nie-
zliczone akty miłości, których dokonano, jedzenie, które znalazło 
się na pustych stołach, wiara, którą pielęgnowano w chwilach cho-
roby, rany, które opatrzono, cierpienie, w którym ulgę przyniosły 
kochające ręce i dodające otuchy słowa, pocieszenie, jakie niesiono 
w chwili śmierci i podczas następującej po niej samotności? […]
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Nikt nie zdoła zliczyć projektów ukończonych i zrealizowanych 
przez lokalne Stowarzyszenia Pomocy. Nikt nie jest w stanie zmie-
rzyć, ile dobra wniosło to w życie kobiet należących do tych orga-
nizacji i tych, którym dane było skorzystać z ich uczynności […].

Niech Bóg pobłogosławi Stowarzyszenie Pomocy Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Niech duch miło-
ści, który […] motywuje jego członkinie, wzrasta i niech będzie 
odczuwalny na całym świecie. Niech ich miłosierne uczynki doty-
kają dobrem życie niezliczonej rzeszy, gdziekolwiek się znajdują. 
I niech dzięki tej ustanowionej przez Boga świętej organizacji 
światło i zrozumienie, nauka i wiedza oraz wieczna prawda spłyną 
łaską na życie wielu pokoleń kobiet, które dopiero nadejdą, we 
wszystkich narodach świata 22.

6
Powstańcie i wypełnijcie miarę boskości, która w was jest.

Jesteście rzeszą kobiet Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich […]. Nikt nie potrafi zmierzyć, jak wielki jest dobry 

„zachęcam [was, kobiety], abyście w pełni wykorzystały 
ten ogromny potencjał, który w sobie nosicie”.
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wpływ, który wywieracie na świat […]. Wzywam was, abyście stały 
z podniesionym czołem i z mocą broniły wspaniałych wartości sta-
nowiących opokę, na której opiera się nasz społeczny ład. Kiedy 
działacie w jedności, wasza moc nie zna granic. Możecie osiągnąć 
wszystko, co sobie założycie. Och, jakże bardzo potrzebuje was 
świat, którego wartości chylą się ku upadkowi, w którym przeciwnik 
zdaje się mieć nad wszystkim kontrolę 23.

Zachęcam wszystkie kobiety, abyście w pełni wykorzystały ten 
ogromny potencjał, który w sobie nosicie. Nie proszę, abyście robiły 
coś, co jest ponad wasze siły. Mam nadzieję, że nie będziecie zadrę-
czać się myśleniem o porażkach. Mam nadzieję, że nie będziecie 
próbowały wyznaczać sobie celów, które są poza waszym zasięgiem. 
Mam nadzieję, że będziecie po prostu robić to, co jest w waszej mocy 
najlepiej, jak potraficie. Jeśli będziecie to czynić, wydarzą się cuda 24.

Wyrażam moją wdzięczność wiernym kobietom świętym w dniach 
ostatnich, których na świecie są już miliony. Macie wielką moc czy-
nienia dobra. Wasze talenty i oddanie są cudowne. Wspaniała jest 
wasza wiara i miłość, którą darzycie Pana, Jego dzieło oraz Jego 
synów i córki. Trwajcie w ewangelii. Pozwólcie, aby wasi znajomi 
dostrzegali jej przejawy w waszym życiu. Wasze dobre uczynki 
będą znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek wypowiedziane przez 
was słowa. Żyjcie w cnocie i prawdzie, wierze i prawości. Jeste-
ście częścią wiecznego planu, planu ustanowionego przez naszego 
Wiecznego Ojca. Każdy dzień należy do wieczności.

Wiem, że wiele z was dźwiga ogromne brzemiona. Oby wasi 
towarzysze w Kościele, wasi bracia i siostry, pomagali wam je nieść. 
Oby wasze modlitwy wzniosły się do Wszechmogącego, który was 
kocha i który może sprawić, że zadziałają siły i czynniki, które wam 
pomogą. To jest dzieło cudów. Wy to wiecie i ja to wiem. Łatwo jest 
mi mówić wam, że macie się nie zniechęcać, lecz i tak to czynię, 
wzywając was, abyście szły naprzód z wiarą 25.

Wielka jest moc kobiet, które wierzą. Jej przejawy wielokrotnie 
widać w historii Kościoła. Ta moc jest z nami w dzisiejszych czasach. 
Uważam, że jest częścią boskiej cząstki, którą posiadacie.
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Siostry, powstańcie i wypełnijcie miarę boskości, która w was jest. 
Starając się o to, uczyńcie świat, w którym żyjecie, lepszym miejscem 
dla siebie i dla wszystkich, którzy przyjdą po was 26.

Bogu niech będą dzięki za cudowne kobiety tego Kościoła. Niech 
zasieje w waszych sercach poczucie dumy z waszych możliwości 
i przekonanie o prawdzie, która niczym ster bezpiecznie przepro-
wadzi was przez wszystkie burze 27.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Czego uczymy się z nauk Prezydenta Hinckleya o uczuciach, jakie 

Ojciec Niebieski żywi do Swoich córek? (Zob. część 1.). Dlaczego 
ważne jest, abyśmy rozumieli, że kobiety zajmują „poczesne i 
uświęcone miejsce” w wiecznym planie Boga?

• Jakie aspekty rad, których Pan udzielił Emmie, są dla ciebie szcze-
gólnie przydatne? (Zob. część 2.). Czego uczymy się z części 2. 
o byciu wiernym? Czego możemy się nauczyć na temat bycia 
„wybraną panią”? Czego możemy się nauczyć o odnoszeniu pism 
świętych do własnego życia?

• Co czujesz, czytając rady Prezydenta Hinckleya dla matek? (Zob. 
część 3.). W jaki sposób zostałeś pobłogosławiony wpływem 
twojej mamy? Dlaczego dla rodziców nie ma „obietnicy, która 
byłaby bardziej wiążąca” niż ta, by wychowywać dzieci „w miłości, 
pokoju i prawości”?

• Jakie zaobserwowałeś przykłady „wielkiej siły i zdolności” kobiet 
Kościoła? (Zob. część 4.). W jaki sposób kobiety mogą pomagać 
w niesieniu „nieśmiertelności i życia wiecznego wszystkim synom 
i córkom Boga”? Dlaczego ważne jest, aby mężczyźni i kobiety 
pracowali razem dla dzieła Pana? Jakie zaobserwowałeś przykłady 
takiej współpracy?

• Rozważ błogosławieństwa, jakie przynosi Stowarzyszenie 
Pomocy, które Prezydent Hinckley wymienił w części 5. Jakie 
błogosławieństwa przyniosły ci działania sióstr ze Stowarzyszenia 
Pomocy, w tym sióstr z Organizacji Młodych Kobiet i Organizacji 
Podstawowej? W jaki sposób możesz wzmacniać Stowarzyszenie 
Pomocy w swoim okręgu? W jaki sposób Stowarzyszenie Pomocy 
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pomaga kobietom rozwijać dobry wpływ, jaki wywierają na 
swoje otoczenie?

• Zastanów się nad zachętą Prezydenta Hinckleya, by w pełni 
wykorzystać „ogromny potencjał, który w sobie [nosisz]” (część 
6.). W jaki sposób możemy wyraźniej dostrzec potencjał, który 
widzi w nas Bóg? Jak możemy pracować nad tym, aby go zre-
alizować? W jakich sytuacjach zaobserwowałeś „wielką […] moc 
kobiet, które wierzą”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Przypowieści Salomona 31:10–31; Ew. Łukasza 10:38–42; 

Dzieje Apostolskie 9:36–40; List do Rzymian 16:1–2; II  List do 
 Tymoteusza 1:1–5; Alma 56:41–48

Wskazówka do nauczania
„Gdy przygotowujesz się do nauczania każdej lekcji, módl się o 

Ducha, aby pomógł ci poznać, kiedy podzielić się swoimi najświęt-
szymi uczuciami. Może podszepnąć ci, byś złożył świadectwo kilka 
razy w ciągu lekcji, nie tylko na zakończenie” (Nauczanie — nie 
ma większego powołania [2000], str. 44).

Przypisy
 1. W: Glimpses into the Life and Heart of 

Marjorie Pay Hinckley, wyd. Virginia H. 
Pearce (1999), str. 194–195.

 2. „Niechaj cnota nieprzerwanie ozdabia 
wasze myśli”, Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 115.

 3. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 509–510.

 4. „Kobiety w naszym życiu”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2004, str. 85.

 5. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, Ensign, listopad 1995, str. 98.

 6. „Daughters of God”, Ensign, listopad 
1991, str. 97.

 7. „Women of the Church”, Ensign, listo-
pad 1996, str. 67.

 8. „Pozostawajcie na dobrej drodze”, 
Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 112.

 9. Prezydent Hinckley używa słowa 
ustanowiona w znaczeniu, w jakim 
występuje ono we fragmencie: NiP 25:7 
w jęz. ang., którego część cytuje w tym 
zdaniu [w jęz. pol. w tym miejscu wystę-
puje niepoprawne słowo „wyświęcona” 

— przyp. tłum.]. W anglojęzycznej 
wersji pism świętych w przypisie 
do słowa ustanowiona czytamy: 
„lub wyświęcona”. W początkowym 
okresie Przywrócenia terminy ustano-
wić i wyświęcić były często używane 
wymiennie; ustanawianie nie zawsze 
odnosiło się do urzędów w kapłaństwie 
(zob. na przykład, NiP 63:45).

 10. „If Thou Art Faithful”, Ensign, listopad 
1984, str. 90–92.

 11. Motherhood: A Heritage of Faith (bro-
szura, 1995), str. 6.

 12. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, str. 99.

 13. „Bring Up a Child in the Way He 
Should Go”, Ensign, listopad 1993, 
str. 60.

 14. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, str. 99.

 15. Motherhood: A Heritage of Faith, str. 13.
 16. „Women of the Church”, str. 68.
 17. „Live Up to Your Inheritance”, Ensign, 

listopad 1983, str. 84.
 18. „If Thou Art Faithful”, str. 89.
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 19. „Otoczeni Jego miłością”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2006, str. 115.

 20. „Stojąc silnie i niezachwianie”, Świa-
towe Szkolenie Przywódców, 10 stycz-
nia 2004, str. 20.

 21. „The BYU Experience” (uroczyste 
spotkanie na Uniwersytecie Brighama 
Younga, 4 listopada 1997), str. 2, 
speeches.byu.edu.

 22. „Ambitious to Do Good”, Ensign, 
marzec 1992, str. 4–6.

 23. „Your Greatest Challenge, Mother”, 
Ensign, listopad 2000, str. 97.

 24. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 696.

 25. „Daughters of God”, str. 100.
 26. „Rise to the Stature of the Divine within 

You”, Ensign, listopad 1989, str. 97–98.
 27. „Live Up to Your Inheritance”, str. 84.
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„proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam” (ew. Mateusza 7:7).
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Jakże wielką moc ma modlitwa

„Zwracanie się do Pana o mądrość, której nam brak, 
o siłę, byśmy mogli uczynić to, co do nas należy, 
o pociechę i ukojenie oraz po to, by wyrazić Mu 
wdzięczność, to podniosła i cudowna rzecz”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

„Nikt z nas nie ma tyle sił, żeby samemu radzić sobie ze wszyst-
kim — powiedział Prezydent Gordon B. Hinckley. — Potrzebu-
jemy pomocy, pomocy, która przychodzi jako odpowiedź na nasze 
modlitwy” 1. Prezydent Hinckley stosował tę zasadę w praktyce, 
kiedy podejmował decyzje jako Prezydent Kościoła. Starszy Robert 
D. Hales z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział o nim: „To 
człowiek o przenikliwym umyśle, potrafiący doskonale oceniać 
sytuację, lecz kiedy staje przed trudnym do rozwiązania problemem, 
pada na kolana” 2.

Prezydent Hinckley i jego żona Marjorie stosowali tę zasadę rów-
nież w domu. Ich syn Richard powiedział: „Nie pamiętam dnia, w 
którym nie mieliśmy rodzinnej modlitwy. Kiedy przychodziła kolej 
Taty, modlił się bardzo szczerze i nigdy nie było w tym cienia sztucz-
ności czy nadmiernych emocji. Słuchanie tych modlitw nauczyło 
nas wiele o tym, jak głęboka była jego wiara. Zwracał się do Boga z 
wielkim poszanowaniem, tak jak zwracałby się do mądrego, cieszą-
cego się estymą nauczyciela lub mentora; kiedy mówił o Zbawicielu, 
czynił to z wielkim uczuciem. Już jako dziecko wiedziałem, że dla 
niego Oni byli bardzo realnymi postaciami, że Ich kochał i darzył 
szacunkiem” 3. Marjorie stwierdziła: „Myślę, że rodzinna modlitwa 
miała ogromny wpływ na to, jak dzieci przyjmowały nasze nauki. 
Chociaż Gordon nie prawił im kazań, one słyszały wszystko, co 
chcieliśmy im przekazać, podczas rodzinnych modlitw” 4.



r o z d z i a ł  6

114

Przez cały okres swojej służby we Władzach Generalnych Prezy-
dent Hinckley zachęcał członków Kościoła, aby „wierzyli w modli-
twę i moc modlitwy” 5. Świadczył, że „modlitwa otwiera przed nami 
niebiosa” 6. Obiecał: „Bądźcie […] pełni modlitwy, a spocznie na 
was uśmiech niebios i niebiosa będą was błogosławić, sprawią, że 
w waszych sercach zagości radość i odczujecie spokój w życiu” 7.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Bóg jest naszym Ojcem i zaprasza nas wszystkich, 
abyśmy się do Niego indywidualnie modlili.

Ze wszystkich cudownych, wspaniałych i natchnionych obietnic, 
jakie czytałem, najwięcej otuchy przynoszą mi te słowa Zbawiciela: 
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 
otworzą wam” (Ew. Mateusza 7:7)8.

Nigdy nie zapominajcie, kim jesteście […]. Jesteście w każdym 
calu dziećmi Boga […]. On jest waszym Wiecznym Ojcem. On was 
kocha. Możecie zwracać się do Niego w modlitwie. Zachęca was, 
abyście to czynili […]. Jakież to wspaniałe. On jest Największy z 
nas wszystkich. On jest Stworzycielem i Zarządcą wszechświata. A 
jednak chce słuchać waszych modlitw! 9.

Dzięki modlitwom możemy się bardziej zbliżyć do Pana. Mogą się 
one stać rozmowami o wdzięczności. Nigdy w pełni nie zrozumiem, 
jak to jest, że Wielki Bóg Wszechświata, Wszechmogący, prosi nas, 
Jego dzieci, abyśmy indywidualnie się do Niego modlili. To nieby-
wała szansa. Jakie to wspaniałe, że to się dzieje naprawdę. Świadczę, 
że On słyszy nasze modlitwy, ofiarowane w pokorze i szczerości, i 
odpowiada na nie. To cud, ale tak jest naprawdę 10.

Bracia i siostry, wiem, że jesteście ludem modlitwy. To wspaniałe, 
zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy to zwyczaj modlenia się zanikł 
w życiu wielu osób. Zwracanie się do Pana o mądrość, której nam 
brak, o siłę, byśmy mogli uczynić to, co do nas należy, o pociechę 
i ukojenie oraz po to, by wyrazić Mu wdzięczność, to podniosła i 
cudowna rzecz 11.

Zwracam się z usilną prośbą, aby każdy z nas starał się żyć bliżej 
Pana, a także częściej i z coraz większą wiarą łączyć się z Nim.
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Matki i ojcowie, módlcie się za wasze dzieci. Módlcie się o to, by 
mogły być ocalone przed złem tego świata. Módlcie się, by mogły 
wzrastać w wierze i zdobywać wiedzę. Módlcie się, by prowadziły 
życie pożyteczne i dobre. Mężowie, módlcie się za swoje żony. 
Wyrażajcie Panu swą wdzięczność za nie i wstawiajcie się za nimi 
w modlitwie. Żony, módlcie się za swoich mężów. Wielu z nich 
spotyka na swej drodze życiowej niezliczone problemy i przeszkody. 
Błagajcie Wszechmocnego, aby ich prowadził, błogosławił, ochraniał 
i inspirował do prawych uczynków.

Módlcie się o pokój na ziemi, aby Wszechmocny, który włada 
wszechświatem, wyciągnął Swą rękę i pozwolił, aby Jego Duch 
zstąpił na ludzi, aby narody przestały burzyć się przeciwko sobie 
[…]. Módlcie się o mądrość i zrozumienie, kiedy w waszym życiu 
zdarzają się trudności 12.

Cudowną rzeczą jest to, że modlitwa jest czymś bardzo osobistym, 
jest indywidualna, jest czymś, do czego nikt inny nie ma dostępu, 
jest to rozmowa jedynie między wami a waszym Ojcem w Niebie, w 
imię Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie przepełnieni modlitwą. Proście 
Pana o wybaczenie grzechów. Proście Pana o pomoc. Proście Pana, 
aby wam błogosławił. Proście Pana, aby pomógł wam zrealizować 
wasze prawe ambicje […]. Proście Pana o wszystkie ważne rzeczy, 
które mają znaczenie w waszym życiu. On jest gotów do pomocy. 
Nigdy o tym nie zapominajcie 13.

2
Rodzinna modlitwa czyni cuda w 

życiu ludzi, rodzin i narodów.

W naszych czasach istnieje potrzeba, aby na nowo podkreślić 
ważność uczciwości, siły charakteru i prawości. Model naszych cza-
sów zmieni się jedynie wtedy, gdy w tkaninę naszego życia znowu 
będziemy wplatać cnoty, które są sednem prawdziwej cywilizacji. 
Pytanie, z którym się mierzymy, brzmi: Gdzie mamy zacząć?

Jestem przekonany, że należy zacząć od uznania Boga jako 
naszego Wiecznego Ojca, od uznania naszych relacji z Nim jako 
Jego dzieci, od komunikacji z Nim w uznaniu Jego nadrzędnej 
pozycji oraz od codziennych próśb o Jego przewodnictwo w 
naszych sprawach.
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Twierdzę, że powrót do starych wzorców modlitwy, rodzinnej 
modlitwy w domach, jest jedną z podstawowych kuracji, która 
pohamuje budzącą strach chorobę, niszczącą charakter naszego 
społeczeństwa. Nie możemy oczekiwać, że ten cud nastąpi w 
ciągu jednego dnia, ale na przestrzeni pokolenia moglibyśmy go 
doświadczyć […].

W postawie klęczącej jest coś, co zaprzecza zachowaniu opisa-
nemu przez Pawła: „Pyszni […], zuchwali, nadęci”.

We wspólnym klęczeniu ojca, matki i dzieci jest coś, co wypiera 
postawę, którą opisał: „Rodzicom nieposłuszni […], bez serca”.

Kiedy zwracamy się do Boga, zmniejsza się tendencja do bluź-
nierstwa i miłowania przyjemności ponad Boga. [Zob. II List do 
Tymoteusza 3:1–4].

Kiedy członkowie rodziny razem dziękują Panu za życie, spokój 
i wszystko, co mają, znika skłonność do tego, by być bezbożnym i 
niewdzięcznym, jak to opisał Paweł. A kiedy dziękują Panu za siebie 
nawzajem, w rodzinie na nowo rozwija się wdzięczność, szacunek, 
wzajemne uczucie […].

Kiedy wspólnie pamiętamy przed Panem o biednych, potrzebu-
jących i ciemiężonych, wtedy w naszych sercach panuje udosko-
nalona, podświadoma, lecz prawdziwa miłość do innych, która jest 
ponad miłością do siebie, szacunek do siebie nawzajem, pragnienie 
służenia tym, którzy są w potrzebie. Nie można prosić Boga, aby 
pomógł bliźniemu w kłopotach, nie odczuwając motywacji do tego, 
by samemu coś zrobić. Jakie cuda miałyby miejsce w życiu dzieci 
tego świata, gdyby odłożyły na bok własny egoizm i zatraciły się w 
służbie innym. Nasiono, z którego może wyrosnąć to dające schro-
nienie i owocne drzewo, najlepiej zasadzić i pielęgnować poprzez 
codzienne modlitwy rodzinne. […].

Wspólna modlitwa, wspólne przyznanie się przed Panem do 
swoich słabości oraz przywoływanie błogosławieństw Pana na dom 
i tych, którzy w nim mieszkają — nie znam lepszego sposobu, który 
w tak dużym stopniu pomógłby zlikwidować napięcia w rodzi-
nie, tak subtelnie wniósłby szacunek dla rodziców, prowadzący do 
posłuszeństwa, i który wpłynąłby na ducha pokuty, usuwając plagę 
rozbitych domów […].
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Rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa. Modląca się 
rodzina jest nadzieją na lepsze społeczeństwo. „Szukajcie Pana, 
dopóki można Go znaleźć” (Ks. Izajasza 55:6)14.

Poruszyła mnie […] rozdzierająca serce wypowiedź młodego 
[misjonarza]. Powiedział on: „Jestem tu od wielu miesięcy. Nie mogę 
nauczyć się języka. Nie lubię tych ludzi. W ciągu dnia jestem pogrą-
żony w depresji, a nocą płaczę. Chciałem umrzeć. Napisałem do 
matki i błagałem ją o wymówkę, abym mógł wrócić do domu. 
Mam jej odpowiedź. Napisała: ‘Modlimy się za ciebie. Nie ma dnia, 
żebyśmy nie klękali wszyscy razem w modlitwie, o poranku, zanim 
zaczniemy jeść, i wieczorem, zanim udamy się na spoczynek, i nie 
modlili się do Pana, aby cię błogosławił. Do naszych modlitw doda-
liśmy post, a kiedy twoi młodsi bracia i siostry się modlą, mówią: 
‘Ojcze w Niebie, błogosław Johnny’ego […] i pomóż mu nauczyć 
się języka i wykonywać pracę, do której został powołany’”.

Ten młody człowiek powiedział potem przez łzy: „Spróbuję jesz-
cze raz. Do ich modlitw dodam moją własną, do ich postu mój post”.

Minęły cztery miesiące i dostałem od niego list: „Wydarzył się 
cud. Znajomość języka otrzymałem od Pana jako dar. Nauczyłem 

Możemy wzmacniać swoje rodziny, klękając razem w modlitwie.
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się kochać ludzi w tym pięknym kraju. Bogu niech będą dzięki za 
modlitwy mojej rodziny” 15.

Czy możemy sprawić, by nasze domy były piękniejsze? Tak, 
poprzez zwracanie się z rodziną do Źródła wszelkiego piękna. Czy 
możemy wzmocnić społeczeństwo i sprawić, że będzie się w nim 
lepiej żyło? Tak, poprzez umacnianie cnoty w życiu rodzinnym, co 
ma miejsce, kiedy wspólnie klękamy i zwracamy się w modlitwie 
do Wszechmogącego w imię Jego Umiłowanego Syna.

Ta praktyka, powrót do oddawania czci Bogu na łonie rodziny, 
rozprzestrzeniająca się po krajach i całej ziemi, w ciągu jednego 
pokolenia mogłaby w dużej mierze usunąć plagę, która nas niszczy. 
Przywróciłaby uczciwość, szacunek do siebie nawzajem oraz ducha 
wdzięczności w sercach ludzi 16.

Czy modlitwa jest trudną rzeczą? Czy tak trudno byłoby nakło-
nić ojców i matki, aby uklękli ze swoimi pociechami i zwrócili się 
do tronu Najwyższego, by wyrazić wdzięczność za błogosławień-
stwa, aby pomodlić się za cierpiących i za siebie samych i prosić o 
pomoc w imię Zbawiciela i Odkupiciela świata? Jakże wielką moc 
ma modlitwa. O tym mogę świadczyć i zaświadczyć. Jakież straty 
ponosi rodzina, która nie korzysta z dobrodziejstw tej cennej i pro-
stej praktyki 17.

Jeśli są pośród was tacy, którzy nie modlą się z całą rodziną, 
zacznijcie to robić od teraz, jeśli to możliwe, klękajcie razem każdego 
ranka i wieczora i rozmawiajcie z Panem, dziękujcie Mu, proście 
o błogosławieństwa dla potrzebujących na świecie i mówcie Mu o 
swoim życiu 18.

Daję wam moje świadectwo, że jeśli będziecie szczerze prakty-
kować rodzinną modlitwę, nie obejdziecie się bez nagrody. Być 
może zmiany nie będą od razu widoczne. Być może będą niezwykle 
subtelne. Lecz będą realne, ponieważ Bóg „nagradza tych, którzy 
go szukają” (List do Hebrajczyków 11:6).

Obyśmy byli wierni w dawaniu światu przykładu tej praktyki oraz 
zachęcaniu innych do czynienia podobnie 19.
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3
Musimy być pełni ducha modlitwy i słuchać, 

bo Pan odpowie na nasze modlitwy.

Nigdy nie zakładajcie, że sami sobie poradzicie. Potrzebujecie 
pomocy Pana. Nigdy nie wahajcie się, by uklęknąć na osobności i 
porozmawiać z Nim. Cóż za cudowną i wspaniałą rzeczą jest modli-
twa. Pomyślcie o tym. Naprawdę możemy rozmawiać z naszym 
Ojcem w Niebie. On wysłucha i odpowie, ale my musimy posłuchać 
odpowiedzi. Nic nie jest zbyt poważne i nic nie jest za mało ważne, 
by podzielić się z Nim20.

Módlcie się do Pana, spodziewając się Jego odpowiedzi […]. 
Problem z większością naszych modlitw polega na tym, że wypo-
wiadamy je tak, jak byśmy podnosili słuchawkę telefonu i zama-
wiali artykuły spożywcze — składamy zamówienie i odkładamy 
słuchawkę. Potrzebujemy medytować, kontemplować, myśleć o tym, 
o co się modlimy, a potem porozmawiać z Panem tak, jak człowiek 
z człowiekiem. „Chodźcie więc, a będziemy się prawować — mówi 
Pan!” (Ks. Izajasza 1:18)21.

Nic nie pomaga bardziej niż złożenie spraw w ręce Pana […]. Bez 
wahania powiem, że dostałem odpowiedzi na modlitwy. Wiem o tym. 
Nie mógłbym temu zaprzeczyć. Muszę modlić się o przewodnictwo 
w tych trudnych czasach […]. Wspaniałe jest to, że aby się modlić, 
nie trzeba być geniuszem. On wysłucha głosu najmniejszego z ludzi 
[…]. Wzywajcie Pana. On nas do tego zachęca i nam odpowie 22.

Wierzcie w moc i majestat modlitwy. Pan odpowiada na nasze 
modlitwy. Wiem o tym. Wielokrotnie miałem okazję to zobaczyć. 
Modlitwa buduje naszą więź z Bogiem. Daje nam okazję, by z Nim 
rozmawiać, by dziękować Mu za wspaniałe błogosławieństwa, jakimi 
nas obdarza i prosić o przewodnictwo i ochronę w tej ziemskiej 
podróży. To wielkie dzieło, które rozprzestrzenia się po świecie, 
ma swe korzenie w modlitwie chłopca. W swojej rodzinnej Biblii 
przeczytał on: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, 
który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu 
dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem 
wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej” 
(List Jakuba 1:5–6). To obietnica. Czy jest gdziekolwiek na tym 
świecie większa obietnica? 23.
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Módlcie się, moi przyjaciele, i słuchajcie. Być może nigdy nie 
będzie wam dane usłyszeć głosu. Prawdopodobnie tak właśnie 
będzie. Lecz w sposób, którego nie daje się opisać, otrzymacie 
wskazówki i błogosławieństwa. Albowiem Pan obiecał: „Oto prze-
mówię do ciebie w twym […] sercu przez Ducha Świętego który 
zstąpi na ciebie” (NiP 8:2).

Módlcie się, a przekonacie się, że Bóg słyszy modlitwy i na nie 
odpowiada. Nie zawsze tak, jak byśmy oczekiwali, ale z biegiem 
lat zyskamy absolutną pewność, że nas usłyszał i odpowiedział 24.

Zachowajcie pokorę, które sprawia, że klękacie w modlitwie, 
okazując uznanie dla Jego mocy i dobroci. On was nie zawiedzie. 
Wysłucha waszych modlitw. Odpowie na nie. Wśród nocnej ciszy 
usłyszycie szept Jego Ducha, który będzie udzielał wam wskazówek 
w trudnych chwilach. Takie chwile będą, bo czekają one wszystkich. 
Zachowujcie wiarę w Boga, a On was nigdy nie zawiedzie. Nigdy 
nie odwróci się do was plecami 25.

Pozwólcie, by Ojciec w Niebie był waszym przyjacielem, przyja-
cielem, do którego możecie zwracać się w modlitwie 26.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• W jaki sposób modlitwa pomogła ci zbliżyć się do twojego Ojca 

Niebieskiego? Przeczytaj uważnie rady Prezydenta Hinckleya 
dotyczące tego, co powinniśmy zawrzeć w naszych modlitwach 
(zob. część 1.). Kiedy modlitwa pomogła ci znaleźć „mądrość, 
której [ci] brak”? Kiedy modlitwa przyniosła ci „pociechę i uko-
jenie”? Dlaczego niektóre modlitwy powinny być „rozmowami o 
wdzięczności”?

• Zastanów się nad każdym z wymienionych przez Prezydenta 
Hinckleya błogosławieństw, które przynosi rodzinna modlitwa 
(zob. część 2.). W jaki sposób twoja rodzina została błogosławiona 
dzięki wspólnej modlitwie? Co może stanąć na przeszkodzie regu-
larnej rodzinnej modlitwie? W jaki sposób członkowie rodziny 
mogą pracować nad pokonaniem tych przeciwności?

• W jaki sposób stosowanie nauk Prezydenta Hinckleya z części 
3. pomoże nam sprawić, że nasze modlitwy staną się głębsze? 
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Czego dowiedziałeś się o tym, jak Ojciec Niebieski odpowiada 
na modlitwy? Dlaczego modlitwa ma moc, by „[budować] naszą 
więź z Bogiem”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 6:5–15; Ew. Łukasza 18:9–18; 2 Nefi 32:8–9; Alma 

34:17–28; 37:36–37; 3 Nefi 18:15–25; NiP 19:28

Wskazówka do studiowania
„Uzyskaj szerszy obraz […] poprzez szybkie czytanie księgi, roz-

działu czy akapitu lub poprzez przeczytanie nagłówków. Postaraj 
się zrozumieć kontekst i tło zdarzeń” (Abyście głosili moją ewangelię 
[2004], str. 23). Możesz przeczytać dany rozdział lub fragment więcej 
niż raz, aby lepiej go zrozumieć. Możliwe, że czyniąc to, odkryjesz 
głęboko ukryte prawdy.

Przypisy
 1. „Stand True and Faithful”, Ensign, maj 

1996, str. 94.
 2. Robert D. Hales, w: Sheri L. Dew, Go 

Forward with Faith: The Biography of 
Gordon B. Hinckley (1996), str. 444.

 3. Richard D. Hinckley, w: Sheri L. Dew, 
Go Forward with Faith, str. 171.

 4. Marjorie Pay Hinckley, w: Sheri L. Dew, 
Go Forward with Faith, str. 171.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 469.

 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 470.

 7. „Poświęcenie gmachu im. Gordona B. 
Hinckleya” (Uniwersytet Brighama 
Younga – Idaho, 22 października 
2002), adres internetowy: byui.edu/
Presentations/transcripts/devotion-
als/2002_10_22_hinckley.htm; strona 
wyświetlona 21 września 2015.

 8. „Pillars of Truth”, Ensign, styczeń 1994, 
str. 2.

 9. „Stand True and Faithful”, str. 93.
 10. „An Humble and a Contrite Heart”, 

Ensign, listopad 2000, str. 89.
 11. „The Fabric of Faith and Testimony”, 

Ensign, listopad 1995, str. 89.
 12. „Błogosławieństwo”, Ensign lub 

 Liahona, maj 2003, str. 99–100.

 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 468.

 14. „The Blessings of Family Prayer”, 
Ensign, luty 1991, str. 2, 4–5.

 15. W: Conference Report, kwiecień 1963, 
str. 128.

 16. „The Blessings of Family Prayer”, str. 5.
 17. „Four Simple Things to Help Our Fami-

lies and Our Nations”, Ensign, wrzesień 
1996, str. 8.

 18. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 217.

 19. „The Blessings of Family Prayer”, str. 5.
 20. „Pozostawajcie na dobrej drodze”, 

Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 114.
 21. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 469.
 22. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 469.
 23. „Fear Not; Only Believe”, New Era, 

styczeń 2000, str. 6; wytłuszczenie i 
kursywę usunięto.

 24. „Watch the Switches in Your Life” 
Ensign, styczeń 1973, str. 93.

 25. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 346.

 26. „Daughters of God”, Ensign, listopad 
1991, str. 100.
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Świątynia Hong kong w chinach



123

R O Z D Z I A Ł  7

Podszepty Ducha

„Modlę się, abyśmy nieustannie poszukiwali 
natchnienia Pana i zabiegali o towarzystwo Jego 

Świętego Ducha, by nas błogosławił i pomagał 
nam utrzymać głęboki stan uduchowienia”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Dnia 24 czerwca 1995 roku Prezydent Gordon B. Hinckley prze-
mawiał podczas spotkania dla nowych prezydentów misji oraz ich 
małżonek i udzielał im rad na kolejne trzy lata służby. Opowiedział 
wtedy o pouczeniu, jakiego Prezydent Harold B. Lee, jako członek 
Kworum Dwunastu Apostołów, udzielił jemu samemu, gdy wyświę-
cał go na prezydenta palika:

„Z tego, co mówił, zapamiętałem tylko jedno: ‘Nasłuchuj podszep-
tów Ducha, które przychodzą w środku nocy i na nie odpowiadaj’. 
Nie wiem, dlaczego czasem objawienia przychodzą w nocy, ale tak 
jest. Przychodzą oczywiście również w ciągu dnia. Nasłuchujcie pod-
szeptów Ducha — daru objawienia — do których macie prawo” 1.

Opowiadając o doświadczeniach, jakie wynikły ze stosowania 
się do tej wskazówki, powiedział: „Pan przemawia po cichu […]. 
Pośród nocy w moim umyśle pojawiały się idee, które, jak sądzę, 
miały naturę proroctwa” 2. Na przykład w lipcu 1992 roku Gordon 
B. Hinckley wraz z innymi przywódcami Kościoła poszukiwał w 
Hong Kongu miejsca pod budowę świątyni. Pewnej nocy, kładąc się 
spać, odczuwał wątpliwości związane z decyzją, jaką miał podjąć. 
Podszepty Ducha zbudziły go wtedy wczesnym rankiem.

„Przyszło mi do głowy coś interesującego — napisał w swoim 
dzienniku. — Nie dobiegł mnie żaden głos słyszalny dla ucha, 
lecz w mym umyśle rozbrzmiał głos Ducha. Powiedział on: ‘Dla-
czego się tym martwisz? Macie piękną nieruchomość, na której stoi 
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dom misyjny i niewielka kaplica. Znajduje się ona w samym sercu 
Kowloon, miejscu z niezwykle dogodnym dojazdem […]. Postawcie 
tam [kilkupiętrowy] budynek. Na pierwszych dwóch piętrach może 
się mieścić kaplica i sale do nauki, a świątynia może zająć dwie lub 
trzy górne kondygnacje’”. Po otrzymaniu tego objawienia Prezydent 
Hinckley „[rozluźnił] się i [poszedł] dalej spać” 3.

Obecnie w Kowloon, gęsto zaludnionej części Hong Kongu, 
w miejscu, gdzie dawniej znajdowały się kaplica i dom misyjny, 
stoi jeden budynek. Budowla, w której mieszczą się kaplica, dom 
misyjny, biuro misji i święta świątynia, jest świadectwem tego, że 
Duch Święty przemawia do proroka Boga.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Duch Święty jest Pocieszycielem i daje świadectwo prawdy.

Duch Święty jest trzecim członkiem Boskiej Trójcy, Pocieszycielem 
obiecanym przez Zbawiciela tym, którzy za Nim podążają, który 
ich ma nauczać wszystkiego i przypominać im wszystko, co Pan im 
powiedział (zob. Ew. Jana 14:26)4.

Duch Święty składa w naszych sercach świadectwo na temat 
Ojca i Syna 5.

[Moje] świadectwo [o Jezusie Chrystusie] przyszło mocą Ducha 
Świętego. Jest ono darem, świętym i cudownym, zrodzonym z obja-
wienia danego przez trzeciego członka Boskiej Trójcy 6.

Duch Święty to Świadectwo Prawdy; On może [nas] nauczać rze-
czy, których nie zdoła [nas] nauczyć żaden inny człowiek. Wielkie, 
niosące wyzwanie słowa Moroniego głoszą, że przekonanie się o 
prawdziwości Księgi Mormona obiecane jest „przez Ducha Świę-
tego”. Moroni mówi: „I przez Ducha Świętego możecie przekonać 
się o prawdzie wszystkiego” (Moroni 10:4–5).

Wierzę, że ta moc, ten dar jest dla nas dostępny w dzisiejszych 
czasach 7.
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2
Trzeba, aby Duch Święty przewodził nam 

w służbie w domu i w Kościele.

Nie ma w życiu większego błogosławieństwa nad dar Ducha 
Świętego — towarzystwo Ducha Świętego, który nas prowadzi, 
chroni i błogosławi, który kroczy przed nami, niczym słup światła i 
płomień, który wiedzie nas ścieżkami prawości i prawdy. Możemy 
być prowadzeni mocą trzeciego członka Boskiej Trójcy, jeśli tylko 
będziemy tego godni 8.

Potrzebujemy Ducha Świętego w wypełnianiu naszych admini-
stracyjnych obowiązków. Potrzebujemy Go, gdy nauczamy ewan-
gelii na swoich lekcjach i gdy głosimy ją światu. Potrzebujemy Go, 
prowadząc i nauczając nasze rodziny.

Przewodząc i nauczając pod wpływem Ducha, wniesiemy ducho-
wość w życie tych, których powierzono naszej pieczy […].

Słodkie są owoce, jakie wydaje nauczanie prowadzone pod 
natchnieniem Ducha Świętego. Są one strawą dla ducha i poży-
wieniem dla duszy.

Pozwólcie, że udzielę szczególnej rady rodzicom, którzy są gło-
wami swoich rodzin: potrzeba nam przewodnictwa Ducha Świę-
tego w tym jakże delikatnym i monumentalnym dziele, jakim jest 
duchowe umacnianie naszych domów 9.

Słuchajcie podszeptów Ducha. Bądźcie pokorni. Być może Pan 
własną ręką powiedzie was do kogoś ze względu na waszego ducha, 
wasze nastawienie, wrażliwość i pokorę 10.

3
Objawienie niemal zawsze przychodzi do nas pod postacią 

cichego, spokojnego głosu — podszeptu Ducha.

Od czasu do czasu udzielam wywiadów mediom. Niemal zawsze 
słyszę pytanie: „W jaki sposób objawienie przychodzi do proroka 
Kościoła?”.

Odpowiadam, że przychodzi tak samo, jak przychodziło w 
przeszłości. W związku z tym przytoczyłem kiedyś dziennikarzom 
doświadczenie z życia Eliasza, które miało miejsce po jego próbie 
sił z kapłanami Baala:
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„A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający 
górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie 
było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu 
ziemi nie było Pana.

Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A 
po ogniu cichy łagodny powiew” (I Ks. Królewska 19:11–12).

Tak właśnie działa objawienie. Słychać ten cichy, łagodny głos. 
Przychodzi on w odpowiedzi na modlitwę. Przychodzi jako podszept 
Ducha. Może przyjść pośród nocnej ciszy.

Czy mam co do tego jakiekolwiek wątpliwości? Absolutnie żad-
nych. Widziałem to i doświadczyłem tego po wielokroć 11.

W ten właśnie sposób niemal za każdym razem przychodzi do nas 
słowo Boże, nie jako ryk trąby, nie jako obwieszczenie od uczonych 
rad, lecz jako cichy, łagodny głos objawienia. Słuchając osób, które 
na próżno starają się odnaleźć prawdę i które głośno zachwalają 
własne panacea [leki] na bolączki świata, aż chce się powtórzyć 
za Psalmistą: „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg” (Ks. Psalmów 
46:11) i za Zbawicielem: „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Ew.  Mateusza 
11:15)12.

4
Rzeczy Ducha oświecają nas, podbudowują i umacniają.

Po czym możemy poznać rzeczy, które pochodzą od Ducha? Skąd 
możemy wiedzieć, że coś pochodzi od Boga? Poznamy to po owo-
cach. Jeśli dana rzecz prowadzi do rozwoju i wzrostu, jeśli wiedzie 
do wiary i świadectwa, jeśli uczy lepiej coś robić, jeśli prowadzi do 
pobożności, wówczas pochodzi od Boga. Jeśli natomiast nas niszczy, 
jeśli wciąga nas w ciemność, jeśli jest przyczyną naszego zmieszania 
i troski, jeśli wiedzie do utraty wiary, wówczas pochodzi od diabła 13.

Podszepty Ducha rozpoznajemy po owocach Ducha — to, co 
oświeca i podbudowuje, to co jest pozytywne i umacniające, co 
podnosi na duszy i wiedzie do lepszych myśli, lepszych słów i lep-
szych uczynków, pochodzi od Ducha Bożego. To, co nas niszczy, 
co wiedzie na zakazane ścieżki, pochodzi od wroga. Sądzę, że to 
rozróżnienie jest właśnie tak proste i tak oczywiste 14.
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Pewien uczony wyraził kiedyś pogląd, że Kościół jest wrogiem 
intelektualizmu. Jeśli pod pojęciem intelektualizmu rozumiał tę gałąź 
filozofii, która naucza „doktryny głoszącej, że źródłem wiedzy jest 
całkowicie i nade wszystko czysty rozum i że logika jest nadrzędną 
zasadą rzeczywistości”, wówczas tak, sprzeciwiamy się tak wąskiej 
interpretacji w odniesieniu do religii (cytaty z: Random House Dictio-
nary of the English Language, str. 738). Taka interpretacja wyklucza 
bowiem moc Ducha Świętego, który przemawia do nas i przez [nas].

Oczywiście wierzymy w rozwijanie umysłu, lecz intelekt nie jest 
jedynym źródłem wiedzy. Mamy obietnicę, daną pod natchnieniem 
Wszechmogącego, która zawiera się w słowach: „Bóg udzieli wam 
wiedzy przez swego Ducha Świętego, przez niewypowiedziany dar 
Ducha Świętego” (NiP 121:26).

Humaniści, którzy krytykują dzieło Pana, pseudointelektualiści, 
którzy je umniejszają, czynią to z nieznajomości duchowych obja-
wień. Oni nigdy nie słyszeli głosu Ducha. Nie słyszeli go, ponieważ 
o niego nie zabiegali, nie przygotowywali się, by byli godni go usły-
szeć. Zatem, zakładając, że wiedza pochodzi jedynie z logicznego 

„rzeczy Boskie można poznać jedynie poprzez ducha 
Bożego. duch Święty naprawdę istnieje”.
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rozumowania i posługiwania się intelektem, przeczą temu, co przy-
chodzi mocą Ducha Świętego.

Rzeczy Boskie można poznać jedynie poprzez Ducha Bożego. 
Duch Święty naprawdę istnieje. Dla osób, które zaznały Jego mocy, 
zdobyta w ten sposób wiedza jest równie rzeczywista, jak ta zdobyta 
dzięki działaniu pięciu zmysłów. Składam o tym świadectwo. Jestem 
również pewien, że podobne świadectwo może złożyć większość 
członków Kościoła. Wzywam nas wszystkich, abyśmy usilnie starali 
się, aby nasze serca były w harmonii z Duchem. Jeśli będziemy tak 
czynić, nasze życie będzie bogatsze. Będziemy odczuwać więź z 
Bogiem, naszym Wiecznym Ojcem. Poznamy słodycz radości, jakiej 
nie można zaznać w żaden inny sposób.

Niech nas nie zwiedzie sofistyka świata, która w wielkiej mierze 
operuje negatywami i częstokroć wydaje kwaśne owoce. Kroczmy 
z wiarą ku przyszłości, głosząc pozytywne wartości i pielęgnując 
pewność swoich przekonań. Kiedy będziemy tak postępować, nasza 
siła wzmocni innych 15.

Modlę się, abyśmy nieustannie poszukiwali natchnienia Pana i 
zabiegali o towarzystwo Jego Świętego Ducha, by nas błogosławił 
i pomagał nam utrzymać głęboki stan uduchowienia. Te modlitwy 
nie pozostaną bez odpowiedzi 16.

5
Duch Święty będzie naszym stałym 

towarzyszem, jeśli będziemy żyć tak, abyśmy 
byli godni tego błogosławieństwa.

Pan powiedział, że jeśli będziemy przestrzegać przykazań, „Duch 
Święty będzie [naszym] stałym towarzyszem” (NiP 121:46), będzie 
nas wspierał, nauczał, prowadził, pocieszał i umacniał. Aby otrzymać 
tego towarzysza, musimy o to prosić, żyć tak, aby na niego zasłużyć 
i być lojalni wobec Pana 17.

„Jak sprawić, by Duch Pana był zawsze z nami?”. No cóż, trzeba 
żyć tak, aby być Go godnym, aby być godnym Ducha Pana. To 
właśnie należy czynić, a będzie się Go miało […]. Po prostu żyjcie 
w prawości. Wystrzegajcie się plugastwa. Wystrzegajcie się porno-
grafii. Trzymajcie się z dala od rzeczy, które was osłabiają. Książki 
i gazety, które czytacie, filmy i programy, które oglądacie, występy, 
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na które chodzicie, to wszystko ma na was wpływ i będzie go nadal 
miało, jeśli będziecie narażać się na oddziaływanie tych ekscytują-
cych rzeczy, których celem jest zubożenie was i wzbogacenie kogoś 
innego. Trzymajcie się od nich z daleka 18.

Każdej niedzieli na nowo podejmujcie zobowiązanie, że docho-
wacie danej obietnicy oraz przymierza, że przyjęliście na siebie 
imię Pana Jezusa Chrystusa. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, 
jakie to jest ważne i co to znaczy przyjąć na siebie imię Pana Jezusa 
Chrystusa oraz obiecać i zawrzeć przymierze, że będzie się prze-
strzegać Jego przykazań? On zaś zobowiązuje się i obiecuje, że da 
wam Swego Ducha. Jakież to cudowne 19.

Jakież to wielkie błogosławieństwo być pod opieką członka 
Boskiej Trójcy, otrzymawszy ten dar z rąk osób, które działają z 
Boskiego upoważnienia. Jeśli wytrwamy w prawości, będziemy 
mogli cieszyć się wypełnieniem obietnicy, jaką Pan złożył, gdy 
powiedział: „Duch Święty będzie twoim stałym towarzyszem, a berło 
twoje niezmiennym berłem sprawiedliwości i prawdy; a panowanie 
twoje będzie wiecznym panowaniem, i bez użycia przymusu przy-
płynie do ciebie na wieki wieków” (NiP 121:46)20.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego? (Zob. części 1. i 2.). 

Kiedy czułeś, że Duch Święty cię nauczał i prowadził? Czego się 
nauczyłeś dzięki tym doświadczeniom?

• Czego możemy się nauczyć z wyjaśnienia Prezydenta Hinckleya 
dotyczącego tego, w jaki sposób prorocy otrzymują objawienia? 
(Zob. część 3.). Dlaczego ważne jest, aby mieć świadomość, że 
Duch Święty zazwyczaj przemawia do nas jako „cichy, łagodny 
głos”? Czego twoje osobiste doświadczenia nauczyły cię na temat 
rozpoznawania podszeptów Ducha Świętego?

• Przeczytaj ponownie fragment mówiący o „owocach Ducha”, 
które Prezydent Hinckley podsumował w części 4. Jak te nauki 
mogą nam pomóc rozpoznać wpływ Ducha? Jakie niebezpieczeń-
stwo niesie ze sobą przekonanie, że „intelekt […] jest jedynym 
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źródłem wiedzy”? Jakie są twoje doświadczenia związane ze 
zdobywaniem duchowej wiedzy?

• Jakie uczucia wywołują w tobie nauki Prezydenta Hinckleya z 
części 5. dotyczące towarzystwa Ducha Świętego? W jaki sposób 
zostałeś pobłogosławiony przez Ducha Świętego?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 2:9–14; 1 Nefi 10:17; 2 Nefi 31:17–18; Mosjasz 

3:19; Moroni 8:25–26; NiP 11:12–14

Wskazówka do nauczania
„Kiedy kochamy tych, których uczymy, modlimy się o każdego z 

nich. Robimy wszystko, co możemy, aby poznać ich zainteresowania, 
osiągnięcia, potrzeby i troski. Dopasowujemy nasze nauczanie […], 
by zaspokajało ich potrzeby, nawet jeśli wymaga to poświęcenia 
większej ilości czasu i większego wysiłku. Zauważamy ich nieobec-
ność i rozpoznajemy ich, kiedy są obecni. Oferujemy pomoc, kiedy 
jest taka potrzeba” (Nauczanie — nie ma większego powołania 
[2000], str. 31).

Przypisy
 1. The Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 556.
 2. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 
str. 441.

 3. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 481.

 4. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
Ensign, listopad 1986, str. 51.

 5. „Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President Gor-
don B. Hinckley”, Ensign, lipiec 1999, 
str. 72.

 6. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
str. 51.

 7. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
str. 51.

 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 259.

 9. „Feed the Spirit, Nourish the Soul”, 
Ensign, październik 1998, str. 2, 4–5.

 10. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 440.

 11. „The Quorum of the First Presidency”, 
Ensign, grudzień 2005, str. 49.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1964, 
str. 38–39.

 13. „Inspirational Thoughts”, Ensign, lipiec 
1998, str. 5.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 261.

 15. „The Continuing Pursuit of Truth”, 
Ensign, kwiecień 1986, str. 6.

 16. „Feed the Spirit, Nourish the Soul”, 
str. 2.

 17. „Living with Our Convictions”, Ensign, 
wrzesień 2001, str. 5.

 18. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 377–378.

 19. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 319.

 20. „Priesthood Restoration”, Ensign, 
 październik 1988, str. 72.
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Polegamy na Chrystusie

„Wierzymy w Chrystusa. Nauczamy o Chrystusie. 
Polegamy na Chrystusie. On jest naszym Odkupicielem, 

naszym Panem i naszym Zbawicielem”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Podczas konferencji generalnej w kwietniu 1975 roku Starszy Gor-
don B. Hinckley, wówczas członek Kworum Dwunastu Apostołów, 
opowiedział następującą historię:

„Niedawno zorganizowaliśmy dni otwarte w Świątyni Mesa w 
Arizonie. Budynek przeszedł kapitalny remont, a jego przepiękne 
wnętrza zobaczyło ćwierć miliona osób. Pierwszego dnia zapro-
szonych zostało kilkuset specjalnych gości — duchownych innych 
wyznań. Miałem zaszczyt do nich przemawiać i odpowiadać na 
ich pytania po zakończeniu zwiedzania. Powiedziałem, że z chęcią 
odpowiemy na wszystkie pytania. Zadano ich wiele. Jedno z pytań 
padło z ust duchownego protestanckiego.

Powiedział on: ‘Obszedłem cały ten budynek, tę świątynię, która 
na swej fasadzie ma wyryte imię Jezusa Chrystusa, ale nigdzie nie 
zauważyłem krzyża, symbolu chrześcijaństwa. Zauważyłem, że w 
waszych budynkach w innych miejscach też nie ma krzyży. Dlaczego 
więc twierdzicie, że wierzycie w Jezusa Chrystusa?’.

Odpowiedziałem: ‘Nie chciałbym urazić żadnego z moich kolegów 
chrześcijan, u których krzyż wieńczy wieże katedr i ołtarze kaplic, 
którzy noszą go na swych szatach i drukują w książkach i innych 
periodykach. Dla nas jednak krzyż jest symbolem Chrystusa umie-
rającego, a nasze przesłanie zawiera deklarację Chrystusa Żywego’.

Następnie ów duchowny zapytał: ‘Jeżeli nie używacie krzyża, to 
co jest symbolem waszej religii?’.
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„podstawowym fundamentem naszej wiary jest nasze 
świadectwo, że Jezus chrystus jest synem Boga […]. on jest 

kamieniem węgielnym kościoła, który nosi Jego imię”.
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Odparłem, że życie naszych ludzi musi stać się zrozumiałym 
przekazem naszej wiary, a tym samym faktycznym symbolem 
naszych wierzeń […].

Żaden znak, żadne dzieło sztuki, żadna forma nie jest odpo-
wiednia, by wyrazić chwałę i cud Żyjącego Chrystusa. On sam 
powiedział nam, jaki powinien być to symbol, gdy wypowiedział te 
słowa: ‘Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będzie-
cie’ (Ew. Jana 14:15).

Jako Jego naśladowcy nie możemy uczynić żadnej niegodziwej, 
marnej czy nieprzystojnej rzeczy, bez szargania Jego wizerunku. Nie 
możemy też uczynić nic dobrego, chwalebnego i szczodrego bez 
jednoczesnego rozświetlania symbolu Tego, którego imię wzięliśmy 
na siebie.

Dlatego nasze życie musi się stać zrozumiałym przekazem, symbo-
lem naszych przekonań, naszego świadectwa o Żyjącym Chrystusie, 
Wiecznym Synu Żywego Boga.

To takie proste, moi bracia i siostry, i tak podniosłe, że lepiej 
nigdy o tym nie zapominajmy” 1.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Jezus Chrystus jest żyjącym Synem żyjącego Boga.

Podstawowym fundamentem naszej wiary jest nasze świadectwo, 
że Jezus Chrystus jest Synem Boga […]. On jest kamieniem węgiel-
nym Kościoła, który nosi Jego imię 2.

Wierzymy w Chrystusa. Nauczamy o Chrystusie. Polegamy na 
Chrystusie. On jest naszym Odkupicielem, naszym Panem i naszym 
Zbawicielem3.

ziemska służba

Ten, który był synem Boga, Jednorodzonym Synem, opuścił nie-
biański dwór Ojca, by rozpocząć życie doczesne. Gdy się naro-
dził, śpiewały anielskie chóry, a Mędrcy przybyli, by złożyć Mu 
dary. Dorastał tak, jak inni chłopcy w Nazarecie w Galilei. To tam 
„przybywało [Mu] mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” 
(Ew. Łukasza 2:52).
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Kiedy miał 12 lat, wraz z Marią i Józefem odwiedził Jerozolimę. 
W drodze do domu okazało się, że Jezusa nie ma. Rodzice zawrócili 
więc do Jerozolimy i odnaleźli go w świątyni, gdzie rozmawiał z 
uczonymi doktorami. Kiedy Maria zganiła Go za to, że z nimi nie 
był, odparł: „Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja 
być muszę?” (Ew. Łukasza 2:49). Te słowa były zapowiedzią Jego 
przyszłej służby.

Misja ta rozpoczęła się wraz z chrztem, którego w rzece Jordan 
dokonał Jego kuzyn Jan. Kiedy Jezus powstał z wody, spoczął na 
Nim Duch Święty pod postacią gołębicy i słyszalny był głos Jego Ojca 
mówiący: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” 
(Ew. Mateusza 3:17). To oświadczenie stało się potwierdzeniem 
Jego Boskości.

Pościł przez 40 dni i był kuszony przez diabła, który starał się 
odwieść Go od wyznaczonej Mu przez Boga misji. Na zaproszenia 
przeciwnika odpowiedział: „Nie będziesz kusił Pana, Boga swego” 
(Ew. Mateusza 4:7), ponownie deklarując Swe Boskie pochodzenie.

Przemierzał zakurzone drogi Palestyny. Nie było domu, który 
mógłby nazwać Swoim, nie było miejsca, w którym mógłby zło-
żyć Swą głowę na spoczynek. Jego przesłaniem była ewangelia 
pokoju. Jego nauki głosiły szczodrobliwość i miłość. „Temu, kto 
chce się prawować z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” 
(Ew.  Mateusza 5:40).

Nauczał przy pomocy podobieństw. Dokonywał cudów, jakich 
nigdy wcześniej ani nigdy później nie dokonano. Uzdrawiał ludzi, 
którzy od dawna cierpieli swe choroby. Sprawił, że ślepy przejrzał, 
głuchy odzyskał słuch, a chromy zaczął chodzić. Przywracał do życia 
zmarłych, którzy potem wychwalali Go swoim życiem. Z pewnością 
żaden człowiek wcześniej tego nie dokonał.

Znalazła się grupa ludzi, którzy Go naśladowali, ale większość 
Go nienawidziła. O uczonych w piśmie i faryzeuszach mawiał, że to 
hipokryci i groby pobielone. Knuli więc przeciw Niemu. Wypędził 
kupców z domu Pana. Nie ulega wątpliwości, że dołączyli oni wów-
czas do szeregów tych, którzy pragnęli zniszczyć Jezusa. Ale to Go 
nie zniechęciło. „Chodził, czyniąc dobrze” (Dzieje Apostolskie 10:38).
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Czy to wszystko nie wystarczyłoby, aby pamięć o Nim była nie-
śmiertelna? Czy to nie dość, by umieścić Jego imię pośród wielkich 
tego świata, którzy są pamiętani za to, co powiedzieli lub uczynili, 
a nawet nad nimi? Z pewnością mógł zostać zaliczony w poczet 
wielkich proroków wszechczasów.

Lecz to nie wystarczyło Synowi Wszechmogącego. Był to zaled-
wie wstęp do ważniejszych rzeczy, które miały dopiero nastąpić. I 
wydarzyły się rzeczy dziwne i przerażające 4.

aresztowanie, ukrzyżowanie i śmierć

Został zdradzony, aresztowany, skazany na śmierć. Miał zginąć, 
cierpiąc męki na krzyżu. Jego ciało zostało przybite gwoździami do 
drewnianego krzyża, gdzie, pośród niewyobrażalnego bólu, powoli 
uszło z Niego życie. Gdy miał jeszcze dech w piersi, zawołał: „Ojcze, 
odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Ew. Łukasza 23:34).

Ziemia zadrżała, kiedy Jego dusza opuściła ciało. Centurion, który 
był tego świadkiem, z powagą ogłosił: „Zaiste, ten był Synem Bożym” 
(Ew. Mateusza 27:54).

Ci, którzy Go miłowali, zdjęli ciało z krzyża. Odziali je w szaty i 
złożyli w nowym grobie […].

Przyjaciele musieli rozpaczać. Szlochali Apostołowie, których 
kochał i których powołał na świadków Swej boskości. Płakały 
kobiety, które Go kochały. Nikt nie rozumiał tego, co im powiedział 
o powstaniu trzeciego dnia. Jakże mogli to pojąć? Nigdy wcześniej 
nic takiego nie miało miejsca. Było to wydarzenie bez precedensu. 
Nawet oni sami nie potrafili w to uwierzyć.

Musiało wówczas panować ogromne przygnębienie i poczucie 
beznadziejnej rozpaczy, kiedy rozmyślali o tym, że śmierć zabrała 
im ich Pana 5.

zmartwychwstanie

Ale to nie był koniec. Rankiem trzeciego dnia Maria Magdalena i 
druga Maria powróciły do grobu. Ku ich niepomiernemu zdumieniu 
kamień zasłaniający wejście był odsunięty i grobowiec był otwarty. 
Zajrzały do środka. Dwie istoty odziane na biało siedziały po obu 
stronach miejsca pochówku. Ukazał im się anioł i powiedział: „Dla-
czego szukacie żyjącego wśród umarłych?
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Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, 
będąc jeszcze w Galilei,

że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi 
i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać” (Ew. Łukasza 
24:5–7).

Te proste słowa — „Nie ma go tu, ale wstał z martwych” — to 
najbardziej doniosłe zdanie w całej literaturze. Ogłaszają, że grób 
jest pusty. Są wypełnieniem wszystkiego, o czym On nauczał na 
temat zmartwychwstania. Są tryumfalną odpowiedzią na pytanie, 
które dręczy każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, zrodzonych 
na tym świecie.

Zmartwychwstały Pan przemówił do Marii, a ta Mu odpowiedziała. 
To nie była zjawa. Nie był to wytwór wyobraźni. On był rzeczywisty, 
tak rzeczywisty jak za życia doczesnego. Nie pozwolił jej, aby Go 
dotknęła. Nie wstąpił jeszcze do Ojca w Niebie. To miało się wkrótce 
stać. Jakież to musiało być powitanie! Paść w ramiona Ojca, który Go 
kochał i który zapewne płakał nad Nim w godzinie Jego cierpienia.

„Jego przesłaniem była ewangelia pokoju. Jego 
nauki głosiły szczodrobliwość i miłość”.
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Ukazał się dwóm mężom w drodze do Emaus. Rozmawiał z nimi 
i jadł. Za zamkniętymi drzwiami spotkał się ze Swymi Apostołami 
i ich nauczał. Na pierwszym z tych spotkań nie było Tomasza. Za 
drugim razem Pan pozwolił mu dotknąć Swoich dłoni i boku. W 
całkowitym zadziwieniu zawołał on wtedy: „Pan mój i Bóg mój” 
(Ew. Jana 20:28). Przy [innej] okazji rozmawiał z 500 osobami […].

Jest jeszcze jeden świadek. Towarzyszka Biblii, Księga Mormona, 
daje świadectwo, że ukazał się On nie tylko ludziom na Starym 
Kontynencie, ale także w Nowym Świecie. Czyż nie oświadczył 
On kiedyś: „Mam jeszcze inne owce, które nie są w tym stadzie, i 
te muszę przywieść; i usłyszą one Mój głos, i będzie jedno stado i 
jeden pasterz”? (Ew. Jana 10:16).

Ludziom na tej półkuli ukazał się On już po Swoim Zmartwych-
wstaniu. Gdy zstępował z chmur, ponownie słychać było głos Boga 
Wiecznego Ojca uroczyście ogłaszający: „Oto Mój umiłowany Syn, 
w którym sobie upodobałem, przez którego wsławiłem Moje imię. 
Słuchajcie Go” (3 Nefi 11:7) […].

Gdyby to wszystko nie wystarczyło, jest jeszcze świadectwo 
pewne, niepodważalne i jednoznaczne, świadectwo wielkiego pro-
roka tej dyspensacji, Józefa Smitha. Będąc chłopcem, poszedł on do 
lasu, żeby się modlić o światło i zrozumienie. I ukazały się mu dwie 
Postacie, których blask i chwała były nie do opisania, stojące nad 
nim w powietrzu. Jedna z nich przemówiła do niego, nazywając go 
„po imieniu i rzekła, wskazując na drugą postać: Oto Mój Umiłowany 
Syn. Słuchaj Go! ” [ Józef Smith — Historia 1:17].

Ten sam Józef przy innej okazji oświadczył: „I ujrzeliśmy chwałę 
Syna, po prawicy Ojca, i otrzymaliśmy z Jego pełni; […].

A teraz, po licznych świadectwach, jakie o Nim dano, oto świadec-
two najnowsze, które o Nim składamy: że On żyje!” (NiP 76:20, 22)6.

Wszystkim, którzy mają wątpliwości, powtarzam słowa dane 
Tomaszowi, kiedy dotykał ran w dłoniach Pana: „Nie bądź bez 
wiary, lecz wierz” [Ew. Jana 20:27]. Wierzcie w Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, największą postać w dziejach i w wieczności. Wierz-
cie, że Jego niezrównane życie miało swój początek na długo przed 
stworzeniem świata. Wierzcie, że jest On Stworzycielem ziemi, na 
której żyjemy. Wierzcie, że był On Jehową Starego Testamentu, 
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Mesjaszem Nowego Testamentu, że zmarł i zmartwychwstał, że 
odwiedził zachodnią półkulę i nauczał tam, że zapoczątkował ostat-
nią dyspensację ewangelii, że żyje, żyjący Syn Boga żywego, nasz 
Zbawiciel i Odkupiciel 7.

2
Każdy z nas może poznać, że Jezus Chrystus jest Synem 

Boga i Odkupicielem świata, że powstał z grobu.

Toczy się walka o wiarę ludzi, lecz linia frontu nie zawsze […] jest 
wyraźna, albowiem nawet po stronie chrześcijaństwa działają siły, 
które zniszczyłyby boskość Chrystusa, w imię którego przemawiają. 
Głosy te można by było lekceważyć, gdyby nie były tak kuszące, 
gdyby ich wpływ nie sięgał tak daleko, gdyby ich działanie nie było 
tak podstępne […].

Rzesze zgromadzą się na tysiącach wzgórz, by powitać wielka-
nocny poranek i przypomnieć sobie historię Chrystusa, którego 
zmartwychwstanie świętują. W przepojonych pięknem i nadzieją 
słowach duchowni wielu różnych wyznań będą przypominać opo-
wieść o pustym grobie. Im i wam zadam pytanie: „Czy naprawdę 
w to wierzycie?”.

Czy naprawdę wierzycie, że Jezus był Synem Boga, w dosłownym 
sensie potomkiem Ojca?

Czy wierzycie, że głos Boga, wiecznego Ojca, słyszano nad 
wodami Jordanu, jak mówił: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego 
sobie upodobałem”? (Ew. Mateusza 3:17).

Czy wierzycie, że ten sam Jezus dokonywał cudów, uzdrawiał 
chorych, leczył upośledzonych i dawał życie zmarłym?

Czy wierzycie, że po Swej śmierci na wzgórzu Golgoty i pochówku 
w grobowcu Józefa powrócił On do życia trzeciego dnia?

Czy naprawdę wierzycie, że On żyje — prawdziwie, w ciele, jako 
osoba — i że powróci ponownie, tak jak obiecały to anioły podczas 
Jego wniebowstąpienia?

Czy naprawdę wierzycie w to wszystko? Jeśli tak, to należycie 
do coraz mniejszej grupy ludzi, którzy odczytują Biblię dosłow-
nie, którzy są coraz powszechniej wyśmiewani przez filozofów, z 
których coraz częściej szydzą ludzie nauki i którzy są uważani za 
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„zacofanych” przez rosnącą koterię duchownych i wpływowych 
teologów […].

W oczach owych intelektualistów narodziny Jezusa jako Syna 
Bożego, o którym anioły śpiewały na równinach Judei, cuda, których 
dokonał, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych, Chrystus 
zmartwychwstały z grobu, wniebowstąpienie i obiecany powrót to 
wszystko mity.

Ci współcześni teologowie odarli Go z boskości, a teraz zastana-
wiają się, dlaczego ludzie nie oddają Mu czci.

Ci mądrzy uczeni odebrali Jezusowi cząstkę boskości i pozo-
stawili jedynie człowieka. Starają się dopasować Go do własnego 
zawężonego sposobu myślenia. Ograbili Go z bycia synem Bożym 
i odebrali światu prawowitego Króla […]

zmartwychwstały zbawiciel towarzyszył dwóm 
mężczyznom na drodze do emaus.
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Daję nasze uroczyste świadectwo, że Bóg nie umarł, można Go 
tak jedynie postrzegać własną pozbawioną życia interpretacją […]

Potrzebne jest coś więcej niż tylko wiara w granicach rozsądku. 
Potrzebne jest zrozumienie Jego wyjątkowej i niezrównanej pozycji 
jako boskiego Odkupiciela oraz entuzjazm dla Niego i przesłania, 
jakie głosi jako Syn Boży.

To zrozumienie i entuzjazm są dostępne dla wszystkich gotowych 
na nie zapracować. Posiadanie wyższego wykształcenia nie ma tu 
nic do rzeczy, ale te cechy nie są wynikiem jedynie czytania uczo-
nych ksiąg. Są owocem prostszych działań. Rzeczy Boskie można 
poznać jedynie poprzez Ducha Bożego. (I List do Koryntian 2:11). 
Tak głosi słowo objawienia.

Zdobycie zrozumienia i entuzjazmu dla rzeczy Pana przynosi 
przestrzeganie prostych zasad […]. Chciałbym tu zaproponować 
trzy, proste w przesłaniu, niemal banalne w swej powtarzalności, 
lecz o fundamentalnym znaczeniu przy ich stosowaniu i wydające 
owoce, zadania […].

Po pierwsze trzeba czytać — czytać słowo Pana […]. Czytać, na 
przykład, Ewangelię Jana od początku do końca. Pozwólcie, aby 
Pan sam do was przemówił, a Jego ciche słowa zabrzmią z moc-
nym przekonaniem, które sprawi, że głosy Jego krytyków staną się 
zupełnie bez znaczenia. Czytajcie też testament Nowego Świata, czyli 
Księgę Mormona, która jest świadectwem, „że Jezus jest Chrystusem, 
Wiecznym Bogiem, objawiającym się wszystkim narodom” (strona 
tytułowa Księgi Mormona).

Następnie trzeba służyć — służyć w pracy Pana […]. Dziełu Chry-
stusa niepotrzebne są wasze wątpliwości, ono potrzebuje waszej 
siły, czasu i talentów. Kiedy będziecie ich udzielać w służbie, wasza 
wiara będzie wzrastać, a wątpliwości się rozwieją […].

Po trzecie, trzeba się modlić. Rozmawiajcie ze swoim Wiecznym 
Ojcem w imię Jego Umiłowanego Syna. Powiedział On: „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstą-
pię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Objawienie 
Jana 3:20).
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To Jego zaproszenie i pewna obietnica. Mało prawdopodobne 
jest, że usłyszycie głosy z niebios, aby otrzymać zesłaną z nieba 
pewność, spokój i przekonanie […].

Przez zamieszanie filozofii, tak zwanej wyższej krytyki i negatyw-
nych teorii teologicznych, zajaśnieje świadectwo Ducha Świętego, 
że Jezus jest w istocie Synem Boga, zrodzonym w ciele, Odkupi-
cielem świata, który powstał z grobu, Panem, który przyjdzie, by 
rządzić jako Król królów. Macie szansę się o tym przekonać. Macie 
obowiązek się tego dowiedzieć 8.

3
Musimy cały czas zadawać sobie pytanie: „Co mamy 

uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem?”.

Ponownie zadam pytanie, które dwa tysiące lat temu zadał Piłat: 
„Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem?” 
(Ew. Mateusza 27:22). Naprawdę, musimy cały czas zadawać sobie 
pytanie: Co my mamy uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem? 
Co mamy uczynić z Jego naukami i jak możemy sprawić, żeby stały 
się one nieodłączną częścią naszego życia? […].

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ew. Jana 1:29). 
Jakże ubogie byłoby nasze życie bez wpływu Jego nauk i Jego nie-
zrównanego przykładu. Lekcje o nadstawianiu drugiego pliczka, 
przejściu dodatkowej mili, powrocie marnotrawnego oraz wiele 
innych nie mających sobie równych nauk było przekazywanych 
przez wieki, by stały się katalizatorem dobroci i miłosierdzia w 
obliczu nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka.

Przemoc rządzi tam, gdzie wygnano Chrystusa. Dobroć i wyro-
zumiałość panują tam, gdzie Chrystus jest uznawany i gdzie prze-
strzega się Jego nauk.

Cóż zatem mamy uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem? 
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: 
tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze 
obcował ze swoim Bogiem” (Ks. Micheasza 6:8).

„Przeto powiadam wam, że powinniście sobie nawzajem wyba-
czać; bowiem ten, co nie odpuszcza bratu jego przewinień, stoi 
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pełen winy przed Panem; bowiem pozostaje w nim większy grzech” 
(NiP 64:9) […].

Cóż zatem mamy uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem? 
„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, 
byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodziali-
ście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, 
a przychodziliście do mnie” (Ew. Mateusza 25:35–36) […].

Cóż mamy uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem?

Uczcie się o Nim. Badajcie pisma, bo one składają świadectwo o 
Nim. Rozważajcie cud Jego życia i misji. Starajcie się nieco pilniej 
naśladować Jego przykład i przestrzegać Jego nauk 9.

4
Polegamy na Jezusie Chrystusie, On jest skałą 
naszego zbawienia, naszą siłą, pocieszeniem, 

samym centrum naszej wiary.

Nie wiemy, co jest przed nami. Nie wiemy, co przyniosą nadcho-
dzące dni. Żyjemy w niepewnym świecie. Przed niektórymi stoją 
wielkie osiągnięcia. Przed innymi rozczarowania. Udziałem jednych 
będzie radość, wesele, dobre zdrowie i dostatnie życie. Udziałem 
innych być może choroba i doza cierpienia. Nie wiemy. Wiemy 
jednak jedno […]. Jak Gwiazda Polarna na niebie, trwa Odkupiciel 
świata, Syn Boga, pewny i stały jak kotwica naszego nieśmiertelnego 
życia. On jest skałą naszego zbawienia, naszą siłą, pocieszeniem, 
samym centrum naszej wiary.

W blasku słońca i w cieniu zwracamy się ku Niemu, a On trwa 
tam, aby dodać nam pewności i obdarzyć nas uśmiechem10.

Że Odkupiciel żyje, wiem,
Zwycięski Zbawca, Boga Syn.
Pokonał troski oraz śmierć,
Mam Króla, Mistrza, Pana w Nim.

On jest podstawą wiary mej,
Żywą nadzieją ludzi tu,
Promieniem, co przyzywa nas,
Światłem, co budzi z śmierci snu.
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Och, daj mi Swego Ducha, co
Przynosi pokój duszy mej,
Pozwala kroczyć drogą tą,
Co do wieczności wiedzie Twej 11.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Rozważ świadectwo Prezydenta Hinckleya z części 1. i poświęć 

czas na zastanowienie się nad własnym świadectwem o Jezu-
sie Chrystusie. Dlaczego jesteś wdzięczny za ziemską służbę i 
Zadośćuczynienie Zbawiciela? Które wydarzenia i nauki z życia 
Zbawiciela mają dla ciebie szczególne znaczenie?

• Zadaj sobie każde z pytań zawarte w części 2. Jaki wpływ mają 
twoje odpowiedzi na życie codzienne? Zastanów się nad trzema 
„prostymi zasadami”, których należy przestrzegać, aby zdobyć 
zrozumienie o „rzeczach Boga”, o których Prezydent Hinckley 
mówił w tej samej części. W jaki sposób zasady te pomogły ci 
pogłębić swoje zrozumienie spraw duchowych?

• Prezydent Hinckley wielokrotnie pytał: „Co mamy uczynić z 
Jezusem, którego zwą Chrystusem?” (część 3.). Czego możemy 
się nauczyć z jego odpowiedzi? Zastanów się, jak sam odpowie-
działbyś na to pytanie. Pod jakim względem twoje życie byłoby 
inne, gdybyś nie znał nauk i przykładu Zbawiciela?

• Prezydent Hinckley podkreślił, że Jezus Chrystus jest dla nas 
kotwicą w niepewnym świecie (zob. część 4.). W jakiej sytuacji 
czułeś moc i pocieszenie Zbawiciela, kiedy były ci potrzebne? 
Rozważ wszystkie wersy hymnu Prezydenta Hinckleya z części 
4. W jakim sensie Chrystus jest naszą jedyną „żywą nadzieją”? W 
jaki sposób jest „promieniem, co przyzywa nas”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew.  Łukasza 24:36–39; Ew.  Jana 1:1–14; Dzieje Apostolskie 

 4:10–12; 2 Nefi 2:8; 25:26; Alma 5:48; NiP 110:3–4

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

w Zbawiciela” (Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 22). Na 
przykład, studiując, możesz zadawać sobie pytania w rodzaju: W 
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jaki sposób te nauki pogłębiają moje zrozumienie Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa? W jaki sposób te nauki pomagają mi stawać się 
bardziej podobnym do Zbawiciela?

Przypisy
 1. „The Symbol of Christ”, Ensign, maj 

1975, str. 92, 94.
 2. „Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 

luty 2004, str. 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 280.
 4. „He Is Not Here, but Is Risen”, Ensign, 

maj 1999, str. 71.
 5. „He Is Not Here, but Is Risen”, str. 71.
 6. „He Is Not Here, but Is Risen”, 

str. 71–72.

 7. „Be Not Faithless”, Ensign, kwiecień 
1989, str. 2.

 8. W: Conference Report, kwiecień 1966, 
str. 85–87.

 9. „What Shall I Do Then with Jesus 
Which Is Called Christ?”, Ensign, gru-
dzień 1983, str. 3–5.

 10. „Czekamy na Chrystusa”, Liahona, 
lipiec 2002, str. 90.

 11. „My Redeemer Lives”, Hymns, nr 135; 
słowa: Gordon B. Hinckley.
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Świadectwo — drogocenny dar

„Posługujemy się różnymi językami i żyjemy 
w różnych warunkach, lecz w naszych 

sercach goreje to samo świadectwo”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

„Moje najwcześniejsze wspomnienie sytuacji, w której poczułem 
coś duchowego — powiedział Prezydent Gordon B. Hinckley — 
pochodzi z czasów, kiedy miałem jakieś pięć lat, czyli kiedy byłem 
bardzo małym chłopcem. Płakałem, ponieważ bolało mnie ucho […]. 
Mama przygotowała torbę soli kuchennej i postawiła ją na piecu, 
żeby ją rozgrzać. Ojciec delikatnie położył ręce na mojej głowie i 
dał mi błogosławieństwo, aby wypędzić ból i chorobę, a uczynił 
to z upoważnienia świętego kapłaństwa i w imię Jezusa Chrystusa. 
Potem czule objął mnie ramionami i położył ciepły woreczek z 
solą na moim uchu. Ból zmalał, a potem zniknął. Zasnąłem w bez-
piecznych objęciach taty. Kiedy zasypiałem, w myślach słyszałem 
słowa jego błogosławieństwa. To moje najwcześniejsze wspomnienie 
wykorzystania upoważnienia kapłańskiego w imię Pana.

Później, w młodości, dzieliłem z bratem nieogrzewaną sypialnię. 
Była zima […]. Przed ułożeniem się w ciepłym łóżku, klękaliśmy 
w modlitwie. W prostych słowach wyrażaliśmy swoją wdzięczność 
[…]. Pamiętam, że po wskoczeniu do łóżka, kiedy już powiedzia-
łem amen, nakrywałem się po szyję kołdrą i rozmyślałem o tym, co 
właśnie powiedziałem mojemu Ojcu w Niebie w imię Jego Syna. 
Moja znajomość ewangelii była ograniczona. Jednak po zakończeniu 
rozmowy z niebiosami w imię Pana Jezusa pozostawał ze mną jakiś 
spokój i poczucie bezpieczeństwa […].

To świadectwo pogłębiło się w moim sercu, kiedy, będąc misjo-
narzem, przeczytałem Nowy Testament i Księgę Mormona, które 
również o Nim świadczyły. Ta wiedza stała się podstawą mojego 
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Jako święci w dniach ostatnich jesteśmy zjednoczeni 
w świadectwie o Jezusie chrystusie.
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życia, a opierała się o odpowiedzi na modlitwy z mojego dzieciń-
stwa. Moja wiara znacznie wzrosła od tamtej pory. Zostałem Jego 
Apostołem, wyznaczonym do wykonywania Jego woli i nauczania 
Jego słowa. Zostałem Jego świadkiem dla świata” 1.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Świadectwo jest wielką siłą Kościoła, 
źródłem jego wiary i działania.

Staliśmy się niczym wielka rodzina rozsiana po całym świecie. 
Posługujemy się różnymi językami i żyjemy w różnych warunkach, 
lecz w naszych sercach goreje to samo świadectwo: wy i ja wiemy, 
że Bóg żyje i stoi u steru tego świętego dzieła. Wiemy, że Jezus jest 
naszym Odkupicielem, który stoi na czele Kościoła, który nosi Jego 
imię. Wiemy, że Józef Smith był prorokiem i jest prorokiem, który 
przewodzi tej dyspensacji pełni czasów. Wiemy, że kapłaństwo 
zostało przywrócone i nałożone na jego głowę, i że przyszło do 
nas w naszych czasach poprzez nieprzerwaną linię upoważnienia. 
Wiemy, że Księga Mormona jest prawdziwym świadectwem o praw-
dziwości istnienia i boskości Pana Jezusa Chrystusa 2.

To, co nazywamy świadectwem, jest wielką siłą Kościoła, źródłem 
jego wiary i działania […]. Jest ono tak realne i ma taką moc, jak 
wszystkie inne siły działające na tym świecie. Pan opisał je, kiedy 
w rozmowie z Nikodemem powiedział: „Wiatr wieje, dokąd chce, 
i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; 
tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Ew. Jana 3:8). To, co 
nazywamy świadectwem, jest trudne do zdefiniowania, lecz jego 
owoce są wyraźnie widoczne. To Duch Święty, który za naszym 
pośrednictwem składa świadectwo3.

2
Świadectwo to cichy głos zachęty, który wspiera nas, 

gdy kroczymy z wiarą, i popycha do działania.

Osobiste świadectwo to coś, co sprawia, że ludzie odmieniają 
swoje życie, kiedy przystępują do tego Kościoła. To czynnik, który 
motywuje członków, aby wyrzekli się wszystkiego dla służby Panu. 
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To cichy głos zachęty, który bezustannie wspiera tych, którzy kroczą 
z wiarą aż do ostatnich dni swego życia.

To tajemnicza i cudowna rzecz, to dar Boga dla człowieka. Ani 
bogactwo, ani ubóstwo nie mają znaczenia, kiedy ktoś zostaje powo-
łany, by służyć. Świadectwo, które nasz lud nosi w sercu, motywuje i 
ponagla do wypełniania obowiązków. Mają je i młodzi, i starzy. Mają 
je uczniowie seminarium, misjonarze, biskupi i prezydenci palików, 
mają je prezydenci misji, siostry w Stowarzyszeniu Pomocy i wszyscy 
członkowie Władz Generalnych. Słychać je z ust osób, które nie 
pełnią żadnej innej funkcji ponad bycie członkiem Kościoła. Ono 
jest sednem tej pracy. To ono sprawia, że dzieło Pana posuwa się 
naprzód na całym świecie. Ono zmusza do działania. Wymaga od 
nas, abyśmy robili to, o co jesteśmy proszeni. Przynosi nam zapew-
nienie, że to życie ma swój cel, że niektóre sprawy są znacznie 
ważniejsze od innych, że jesteśmy w trakcie wiecznej podróży, że 
odpowiadamy przed Bogiem […].

To ten element, słaby i nieco niepewny na początku, popycha 
osobę zainteresowaną w kierunku nawrócenia. Skłania nawróco-
nych ku bezpiecznej przystani wiary […].

Wszędzie, gdzie powstaje Kościół, można odczuć jego moc. Sta-
jemy wyprostowani i śmiało mówimy, że wiemy […]. Prostym faktem 
jest, że my naprawdę wiemy, że Bóg żyje, że Jezus jest Chrystusem 
i że to jest Ich dzieło i Ich królestwo. Słowa są proste, a znaczenia 
dodaje im uczucie, które płynie z głębi serca. Świadectwo oddziałuje 
wszędzie tam, gdzie organizowany jest Kościół, tam, gdzie misjona-
rze nauczają ewangelii, tam, gdzie członkowie dzielą się swoją wiarą.

Jego nie sposób obalić. Przeciwnicy mogą cytować fragmenty z 
pism świętych i bez końca spierać się o doktrynę. Mogą być bły-
skotliwi i przekonujący. Jednak kiedy ktoś mówi: „Ja wiem”, kończą 
się kontrargumenty. Można tego nie zaakceptować, ale kto może 
sprzeciwiać się czy zaprzeczyć cichemu głosowi, który płynie z głębi 
duszy i przemawia z osobistym przekonaniem? 4

„Światłość w naszym życiu”

[David Castañeda], jego żona, Tomasa, i ich dzieci mieszkali na 
małej, nieurodzajnej, zaniedbanej farmie w pobliżu Torreón [w 
Meksyku]. Posiadali trzydzieści kurczaków, dwie świnie i jednego 
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chudego konia. Kury dostarczały jajek na ich utrzymanie i były spo-
sobem na zarobienie kilku pesos, od czasu do czasu. Żyli ubogo. 
Wówczas przyszli do nich misjonarze. Siostra Castañeda powiedziała: 
„Starsi zdjęli nam zasłonę z oczu i wnieśli światłość do naszego życia. 
Nic nie wiedzieliśmy o Jezusie Chrystusie. Zanim do nas przyszli, 
nic nie wiedzieliśmy o Bogu”.

Ona skończyła dwie klasy szkoły, mąż żadnej. Starsi ich nauczali 
i wkrótce zostali oni ochrzczeni […]. Stopniowo zbudowali prężną 
firmę, w której pracowali ojciec i ich pięciu synów. Kierując się 
prostą wiarą, płacili swoją dziesięcinę. Pokładali zaufanie w Panu. 
Żyli zgodnie z ewangelią. Służyli wszędzie tam, gdzie ich powołano. 
Czterech z ich synów i trzy córki służyli na misji […]. Byli krytyko-
wani i wyszydzani. Ich odpowiedzią jest świadectwo o mocy Pana 
w ich życiu.

Około 200 osób spośród ich krewnych i przyjaciół przystąpiło do 
Kościoła dzięki ich przykładowi. Ponad 30 synów i córek z tej grupy 
służyło na misji. Podarowali ziemię, na której obecnie stoi kaplica.

Dzieci, teraz już dorosłe, i rodzice na zmianę jeżdżą co miesiąc 
do Mexico City, żeby pracować w tamtejszej świątyni. Są oni żywym 
dowodem wielkiej mocy dzieła Pana, które potrafi podźwignąć ludzi 
i ich zmienić. Są oni typowym przykładem pośród wielu tysięcy ludzi 
na całym świecie, którzy doświadczyli cudu mormonizmu, kiedy 
świadectwo o boskości tej pracy wkroczyło w ich życie 5.

„to prawda, czyż nie? zatem, cóż jeszcze ma znaczenie?”.

Spotkałem oficera marynarki z odległego kraju, inteligentnego 
młodego człowieka, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych 
na zaawansowane szkolenie. Jego uwagę zwróciło zachowanie 
niektórych z jego współpracowników z Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych. Poproszeni, opowiedzieli mu o swojej wierze. On 
sam nie był chrześcijaninem, ale wzbudziło to jego zainteresowanie. 
Opowiedzieli mu o Zbawicielu świata, Jezusie Chrystusie, który 
narodził się w Betlejem i oddał Swe życie za całą ludzkość. Opo-
wiedzieli mu o tym, jak Bóg, Wieczny Ojciec, i zmartwychwstały 
Pan ukazali się młodemu Józefowi Smithowi. Rozmawiali z nim o 
współczesnych prorokach. Nauczali go ewangelii Pana. Duch poru-
szył jego serce i został ochrzczony.
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Przedstawiono mi go tuż przed jego powrotem do ojczystego kraju. 
Rozmawialiśmy o tym wszystkim, a potem powiedziałem: „Twoi 
rodacy nie są chrześcijanami. Co się stanie, gdy wrócisz do domu 
jako chrześcijanin, a w szczególności jako mormoński chrześcijanin?”.

Twarz mu się zachmurzyła i odparł: „Rodzina będzie zawiedziona. 
Mogą wyrzucić mnie z domu i uznać za zmarłego. Jeśli chodzi o 
przyszłość i karierę, wszystkie możliwości mogą przepaść”.

Zapytałem: „Czy chcesz zapłacić tak wielką cenę za ewangelię?”.

Ciemne oczy na jego przystojnej śniadej twarzy zalśniły łzami, 
gdy odpowiedział: „To prawda, czyż nie?”.

Zawstydzony, że zadałem to pytanie, odpowiedziałem: „Tak, 
to prawda”.

Na co on odparł: „Zatem cóż jeszcze ma znaczenie?”.

Oto pytania, które chciałbym z wami zostawić: „To prawda, czyż 
nie? Zatem, cóż jeszcze ma znaczenie?”. 6

nowe spojrzenie na życie

Słuchałem kiedyś historii o doświadczeniach pewnego inżyniera, 
który krótko wcześniej przystąpił do Kościoła. Misjonarze zapukali 
do jego domu, a żona zaprosiła ich do środka. Ona z ochotą przy-
jęła ich przesłanie, zaś on czuł się angażowany wbrew swej woli. 
Pewnego wieczora, kiedy żona wspomniała, że pragnie przyjąć 
chrzest, wpadł we wściekłość. Czy ona nie zdawała sobie sprawy 
z tego, co taki krok oznacza? To by znaczyło poświęcanie czasu. 
Oznaczałoby płacenie dziesięciny. Oznaczałoby rezygnację z przy-
jaciół. Oznaczałoby rzucenie palenia. Zarzucił na siebie płaszcz i 
trzaskając drzwiami, wyszedł w ciemną noc. Chodził po ulicach, 
przeklinając żonę, przeklinając misjonarzy, przeklinając siebie za 
to, że w ogóle zgodził się, aby ich nauczali. W miarę narastania 
zmęczenia jego gniew słabł, aż wreszcie w jakiś sposób do jego 
serca przeniknął duch modlitwy. Szedł, modląc się. Prosił Boga o 
odpowiedź na swoje pytania. Aż wreszcie otrzymał natchnienie, 
wyraźnie i jednoznaczne, tak jasne, jakby głos przemówił do niego 
słowami: „To prawda”.

„To prawda” zaczął sobie raz po raz powtarzać. „To prawda!”. Serce 
przepełnił mu spokój. Kiedy szedł w stronę domu, ograniczenia, 
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wymogi i obowiązki, które tak go rozsierdziły, zaczęły mu się 
jawić jako możliwości. Kiedy otworzył drzwi, jego żona modliła 
się na kolanach […].

Przed całą kongregacją, której opowiedział tę historię, opowie-
dział o radości, jaka wkroczyła w ich życie. Dziesięcina nie była 
problemem. Dzielenie się tym, co posiadali z Bogiem, który dał 
im wszystko, wydawało się niewielką ofiarą. Poświęcanie czasu na 
służbę nie było problemem. Wymagało jedynie mądrego gospoda-
rowania dostępnym im czasem. Obowiązki nie były problemem. 
Dzięki nim wzrastali i mieli nowe spojrzenie na życie. A potem 
ten mąż intelektu i wykształcenia, ten inżynier przyzwyczajony do 
obcowania z faktami fizycznego świata, w którym żyjemy, złożył 
uroczyste świadectwo, a w jego oczach szkliły się łzy, gdy mówił o 
cudzie, jaki wydarzył się w jego życiu 7.

„to, co najcenniejsze w moim życiu”

Kilka lat temu mądra i niezwykle wykształcona młoda kobieta 
przemawiała w Berchtesgaden w Niemczech podczas konferencji 
dla członków Kościoła należących do personelu wojskowego. Byłem 

„kto może sprzeciwiać się czy zaprzeczyć cichemu głosowi, który 
płynie z głębi duszy i przemawia z osobistym przekonaniem?”.
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tam i ją słyszałem. Miała stopień majora w armii, była lekarzem i 
wysokiej klasy specjalistą w swojej dziedzinie. Powiedziała:

„Nade wszystko w świecie pragnęłam służyć Bogu. Jednak, mimo 
moich usilnych starań, nie mogłam Go znaleźć. Cud polega na tym, 
że to On mnie znalazł. Pewnego sobotniego popołudnia we wrze-
śniu 1969 roku siedziałam w domu w Berkeley w Kalifornii, kiedy 
nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Przyszło dwóch młodych męż-
czyzn ubranych w garnitury, białe koszule i krawaty. Mieli starannie 
uczesane włosy. Zrobiło to na mnie takie wrażenie, że powiedziałam: 
‘Nie wiem, co sprzedajecie, ale to kupię’. Jeden z nich powiedział: 
‘Niczym nie handlujemy. Jesteśmy misjonarzami Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i chcielibyśmy z Panią 
porozmawiać’. Zaprosiłam ich do środka, a oni opowiedzieli mi o 
swojej wierze.

Tak zaczęło się moje świadectwo. Jestem niewypowiedzianie 
wdzięczna za przywilej i zaszczyt bycia członkiem Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Szczęście i spokój, jakie 
ta radosna ewangelia wniosła w moje serce, to niebo na ziemi. 
Świadectwo, jakie posiadam o tej pracy, jest najcenniejszą rzeczą 
w moim życiu, to dar od mojego Ojca w Niebie, za który zawsze 
będę wdzięczna” 8.

Tak samo jest z setkami tysięcy ludzi w wielu krajach — kobietami 
i mężczyznami o wielkich zdolnościach i wykształceniu, posiadają-
cymi firmy, pracującymi w różnych zawodach, twardo stąpającymi 
po ziemi, rozsądnymi [ludźmi], którzy pracują dla świata, a w ich 
sercach płonie ciche świadectwo, że Bóg żyje, że Jezus jest Chry-
stusem, że to jest Boże dzieło, że zostało przywrócone na ziemię, 
by błogosławić wszystkich, którzy skorzystają z oferowanych przez 
nie możliwości 9.

3
Każdy z nas może zdobyć świadectwo o tym, 

że Bóg i Jego Umiłowany Syn naprawdę 
istnieją i o przywróceniu Ich dzieła.

To świadectwo, ta pewność, jest być może najcenniejszym ze 
wszystkich darów Boga. To dar z niebios dla tych, którzy się o niego 
postarają. To szansa, to obowiązek każdego mężczyzny i kobiety w 
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tym Kościele, aby zdobyć dla siebie przekonanie o prawdzie tego 
wielkiego dzieła w dniach ostatnich i o tych, którzy mu przewodzą, 
o samym Bogu i Panu Jezusie Chrystusie.

Jezus wskazał sposób, w jaki można posiąść takie świadectwo, 
kiedy powiedział: „Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który 
mnie posłał.

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).

Nasza wiara i wiedza wzrastają, kiedy służymy, kiedy studiujemy 
i kiedy się modlimy.

Kiedy Jezus nakarmił 5 tysięcy, ludzie to dostrzegli i dziwili się 
cudowi, którego dokonał. Niektórzy wrócili. Tym wyłożył doktrynę 
Swego boskiego pochodzenia, opowiedział o sobie jako Chlebie 
Żywota. Oskarżył ich o to, że nie byli zainteresowani doktryną i 
pragnęli jedynie zaspokoić swój cielesny głód. Niektórzy, słysząc 
Jego i Jego doktrynę, powiedzieli: „Twarda to mowa, któż jej słuchać 
może?” (Ew. Jana 6:60). Kto uwierzy w to, co głosi ten człowiek?

„Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.

Wtedy Jezus [chyba nieco zawiedziony] rzekł do dwunastu: Czy 
i wy chcecie odejść?

Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty 
masz słowa żywota wiecznego.

A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem 
Boga żywego” (Ew. Jana 6:66–69).

To ważne pytanie i wszyscy musimy sobie na nie odpowiedzieć. 
„Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. 
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem 
Boga żywego”.

To przekonanie, ta cicha wewnętrzna pewność istnienia żywego 
Boga, boskości Jego Umiłowanego Syna, przywrócenia Ich dzieła 
w naszych czasach i cudownych objawień, jakie potem nastąpiły, a 
które stały się dla każdego z nas podstawą naszej wiary. Tak rodzi 
się nasze świadectwo […].

Niedawno byłem w Palmyrze w stanie Nowy Jork [blisko 
miejsca, w którym Józef Smith otrzymał Pierwszą Wizję]. O 
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wydarzeniach, które miały miejsce w tej okolicy, ktoś mógłby 
powiedzieć: „Albo to się wydarzyło, albo nie. Nie ma tu miejsca 
na szarą strefę, na kompromis”.

A potem głos wiary szepcze: „To wszystko się wydarzyło. Dokład-
nie tak, jak on to opowiedział”.

Okolice wzgórza Kumorah. To stąd pochodziła starożytna kro-
nika, której tłumaczeniem jest Księga Mormona. Człowiek musi albo 
zaakceptować, albo odrzucić jej boskie pochodzenie. Rozważenie 
dowodów musi doprowadzić każdego mężczyznę i każdą kobietę, 
którzy czytali ją z wiarą, do stwierdzenia: „To jest prawda”.

Podobnie rzecz się ma z innymi elementami cudu, który nazy-
wamy przywróceniem starożytnej ewangelii, starożytnego kapłań-
stwa i starożytnego Kościoła.

Świadectwo jest, i zawsze było, deklaracją, jasnym potwierdze-
niem prawdy, którą znamy 10.

4
Musimy żyć w zgodzie z naszym świadectwem 

i dzielić się nim z innymi.

Paweł powiedział do Tymoteusza: „Pilnuj siebie samego — słu-
chajcie tego — i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie 
zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (I List do Tymoteusza 4:16). 
Jakiej wspaniałej wskazówki Pan udzielił Tymoteuszowi.

Mówił dalej: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz 
mocy i miłości, i powściągliwości” (II List do Tymoteusza 1:7). Bóg 
nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy — mocy przesłania; i miłości 
— miłości do ludzi, miłości do tego, co mamy do zaoferowania; dał 
nam ducha powściągliwości — proste, zrozumiałe zasady przywró-
conej ewangelii Jezusa Chrystusa.

„Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym” (II List do Tymo-
teusza 1:8). Nigdy, moi bracia i siostry, nie wstydźcie się świadectwa 
o naszym Panu […]. Oto nasze zadanie i wyzwanie, które przed 
nami postawiono: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz 
mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa 
o Panu naszym” 11.
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Oto święte dzieło Boga. To jest Jego Kościół i Królestwo. Wizja, 
jaka miała miejsce w Świętym Lasku, wyglądała tak, jak ją opi-
sał Józef. W moim sercu tkwi prawdziwe zrozumienie ważności 
tego, co tam się stało. Księga Mormona jest prawdziwa. Świadczy 
o Panu Jezusie Chrystusie. Przywrócone zostało Jego kapłaństwo 
i jest ono pośród nas. Klucze tego kapłaństwa, które przyszły z 
rąk niebiańskich istot, wykorzystywane są dla naszych wiecznych 
błogosławieństw. Takie jest nasze świadectwo — wasze i moje — 
świadectwo, wedle którego musimy żyć i którym musimy dzielić się 
z innymi. Zostawiam to świadectwo, moje błogosławieństwo i moją 
miłość z każdym z was oraz proszę, abyście nadal byli częścią tego 
wspaniałego cudu w dniach ostatnich, którym jest Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 12.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• W jaki sposób twoje osobiste świadectwo buduje siłę Kościoła? 

(Zob. część 1.).

• Prezydent Hinckley podkreślał, że świadectwo nas wspiera i 
„zmusza [nas] do działania” (część 2.). W jaki sposób twoje świa-
dectwo jest dla ciebie wsparciem? Jaki ma ono wpływ na twoje 
postępowanie? W jaki sposób możesz odnieść historie z części 
2. do swojego własnego życia?

• Czego możemy nauczyć się z nauk Prezydenta Hinckleya na temat 
zdobywania świadectwa? (Zob. część 3.). Jakie doświadczenia 
pomogły ci zdobyć twoje świadectwo? Co możemy zrobić, aby 
wzmocnić swoje świadectwa?

• Jak sądzisz, dlaczego nasze świadectwa stają się silniejsze, kiedy 
się nimi dzielimy? Jak pokonałeś strach przed dzieleniem się 
swoim świadectwem z innymi? W jaki sposób pobłogosławiły 
cię świadectwa innych ludzi? (Zob. część 4.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 12:3; I List Piotra 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; 

Moroni 10:3–5; NiP 8:2–3; 80:3–5
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Wskazówka do nauczania
„Kiedy dojdziesz do poznania i zrozumienia każdej osoby, 

będziesz lepiej przygotowany do [poprowadzenia] lekcji, która prze-
mówi do sytuacji poszczególnych osób. To zrozumienie pomoże ci 
znaleźć takie sposoby, które pomogą każdej osobie brać udział w 
dyskusjach i innych [pouczających] zajęciach” (Nauczanie — nie 
ma większego powołania [2000], str. 34).

Przypisy
 1. „Moje świadectwo”, Liahona, lipiec 

2000, str. 70–71.
 2. „Listen by the Power of the Spirit”, 

Ensign, listopad 1996, str. 5.
 3. „Testimony”, Ensign, maj 1998, str. 69.
 4. „Testimony”, str. 69–70.
 5. „Testimony”, str. 70.
 6. „It’s True, Isn’t It?”, Ensign, lipiec 1993, 

str. 2.

 7. „It’s True, Isn’t It?”, str. 5.
 8. „It’s True, Isn’t It?”, str. 6.
 9. „It’s True, Isn’t It?”, str. 5.
 10. „Testimony”, str. 70–71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 369.

 12. „Doskonałe światło nadziei — do 
nowych członków Kościoła”, Liahona, 
październik 2006, str. 2.



157

R O Z D Z I A Ł  1 0

Pielęgnowanie wiecznego 
związku małżeńskiego

„Najsłodsze uczucia w życiu, najbardziej 
wspaniałomyślne i dające satysfakcję impulsy 

ludzkiego serca związane są z małżeństwem, które 
jest czyste i nieskalane, i góruje ponad złem świata”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Pewnego wieczoru, kiedy Prezydent i Siostra Hinckleyowie sie-
dzieli w ciszy, Siostra Hinckley powiedziała: „Zawsze dawałeś mi 
skrzydła, żebym mogła latać i za to cię kocham” 1. Komentując tę 
wypowiedź żony, Prezydent Hinckley powiedział: „Starałem się 
dostrzec indywidualność mojej żony, jej osobowość, jej pragnienia, 
jej pochodzenie, jej ambicje. Pozwoliłem jej wzlecieć. Tak, pozwo-
liłem jej wzlecieć! Pozwoliłem, aby rozwijała swoje talenty. Pozwo-
liłem jej postępować według jej uznania. Schodziłem jej z drogi i 
zachwycało mnie to, co robi” 2. Siostra Hinckley w podobny sposób 
wspierała męża jako ojca, wspierała go w jego zainteresowaniach i 
w rozległej służbie w Kościele.

Przez większą część młodości Gordon B. Hinckley i Marjorie Pay 
należeli do tego samego okręgu i przez wiele lat mieszkali naprze-
ciwko siebie. „Pierwszy raz zobaczyłem ją w Organizacji Podsta-
wowej — wspominał potem Prezydent Hinckley. — Czytała coś w 
pismach świętych. Nie wiem, co zrobiło na mnie wtedy wrażenie, 
ale nigdy tego nie zapomniałem. Potem wyrosła na piękną pannę, 
a ja miałem dość rozsądku, żeby się z nią ożenić” 3.

Na pierwsza randkę — potańcówkę w kościele — umówili się, 
kiedy on miał 19, a ona 18 lat. „Ten młody człowiek daleko zaj-
dzie” — powiedziała potem Marjorie swojej mamie 4. Ich związek 
rozwijał się, kiedy Gordon studiował na Uniwersytecie Utah. Potem 
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prezydent i siostra Hinckleyowie tworzyli szczęśliwe, kochające 
się małżeństwo, a sił dodawała im „cicha pewność, że się 

ponownie [połączą] w tym wiecznym związku”.
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1933 roku, rok po ukończeniu studiów, Gordon otrzymał powo-
łanie na misję do Anglii. Po jego powrocie w 1935 roku młodzi 
ponownie zaczęli się spotykać, a w 1937 pobrali się w Świątyni 
Salt Lake. Wspominając wczesny okres życia małżeńskiego, Siostra 
Hinckley powiedziała:

„Pieniędzy było niewiele, ale byliśmy pełni nadziei i optymizmu. 
Te dni nie były nieprzerwanym pasmem szczęśliwości, ale mieliśmy 
wiele determinacji i gorąco pragnęliśmy zbudować szczęśliwy dom. 
Kochaliśmy się, co do tego nie było wątpliwości. Ale musieliśmy 
także przyzwyczaić się do siebie nawzajem. Myślę, że każda para 
musi się do siebie przyzwyczaić.

Wcześnie zdałam sobie sprawę z tego, że będzie lepiej, jeśli więcej 
wysiłku włożymy w przyzwyczajanie się do siebie nawzajem, niż w 
ciągłe próby zmieniania czegoś w tej drugiej osobie, co przecież — 
jak się przekonałam — jest niemożliwe […]. Stworzenie szczęśliwego 
domu wymaga obopólnych kompromisów i dużej elastyczności” 5.

Prezydent Hinckley został powołany na członka Władz General-
nych w 1958 roku. W pierwszych latach jego służby, kiedy podró-
żował w sprawach Kościoła, Siostra Hinckley zazwyczaj zostawała 
w domu, by opiekować się pięciorgiem ich dzieci. Kiedy te doro-
sły, Hinckleyowie często podróżowali razem i bardzo to sobie 
cenili. W kwietniu 1977 roku obchodzili 40. rocznicę ślubu, która 
wypadła podczas długiej podróży, w ramach której spotykali się 
ze świętymi w Australii. Tego dnia Prezydent Hinckley napisał w 
swym dzienniku:

„Jesteśmy dzisiaj w Perth w Australii, sam fakt, że tu jesteśmy 
świadczy o tym, co przyniosły nam te wszystkie lata. Spędziliśmy 
ten dzień na spotkaniach z misjonarzami z Misji Australia Perth. 
Było cudownie, wysłuchaliśmy świadectw i wskazówek. Misjonarze 
podarowali Marjorie bukiecik kwiatów, których ja sam nie miałem 
czasu dla niej kupić.

O minionych 40 latach moglibyśmy napisać całe tomy […]. Mieli-
śmy swoje wyzwania i problemy, ale, ogółem rzecz biorąc, życie 
było dla nas dobre. Otrzymaliśmy cudowne błogosławieństwa. W 
naszym wieku człowiek zaczyna pojmować znaczenie wieczności 
i wartość posiadania wiecznego towarzysza. Gdybyśmy byli dzisiaj 
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w domu, pewnie zasiadalibyśmy teraz do wspólnego rodzinnego 
obiadu. Jesteśmy jednak z dala od domu w służbie Panu i cieszymy 
się tym słodkim doświadczeniem” 6.

Dwadzieścia dwa lata później, będąc Prezydentem Kościoła, 
 Gordon B. Hinckley napisał do żony list, w którym wyraził swoje 
uczucia po 60 latach małżeństwa. „Jesteś cudowną towarzyszką 
życia. Wspólnie się zestarzeliśmy i było to cudowne doświadczenie 
[…]. Kiedy w przyszłości jedno z nas zabierze śmierć, popłyną łzy, 
ale pozostanie nam cicha pewność, że się ponownie połączymy w 
tym wiecznym związku” 7.

Na początku 2004 roku podczas podróży powrotnej z uroczystości 
poświęcenia Świątyni Accra w Ghanie Siostra Hinckley omdlała z 
wycieńczenia. Nigdy już nie odzyskała sił i zmarła 6 kwietnia 2004 
roku. Sześć miesięcy później, podczas październikowej konferencji 
generalnej, Prezydent Hinckley powiedział:

„Kiedy trzymałem jej rękę i zobaczyłem, jak życie ucieka z jej 
palców, przyznaję, że mnie to przygniotło. Zanim ożeniłem się z 
nią, była dziewczyną z moich snów […]. Była moją drogą towa-
rzyszką przez ponad dwie trzecie wieku, równą mi przed Panem, a 
tak naprawdę lepszą ode mnie. A teraz, kiedy jestem w podeszłym 
wieku, ona na powrót stała się dziewczyną z moich snów” 8.

Ulgę w żałobie niosła Prezydentowi Hinckleyowi świadomość, 
że on i Marjorie zostali zapieczętowani na wieczność. „Utrata uko-
chanego partnera, z którym tyle się przeszło w słońcu i deszczu, to 
ogromna tragedia — powiedział. — Człowiek odczuwa dojmującą 
samotność, która ciągle narasta. Szarga jego zbolałą duszę. Jednak 
pośród nocnej ciszy słychać cichy głos, który szepcze: ‘Dobrze jest. 
Dobrze jest’. I ten głos, nie wiadomo skąd, przynosi nam pokój i 
pewność, i niezachwiane przekonanie, że śmierć nie jest końcem, 
że życie trwa, że jest praca do wykonania i zwycięstwa, które 
trzeba odnieść. Ten głos cicho, niesłyszalnie dla ludzkiego ucha, 
przynosi pewność, że tak jak nastąpiło rozdzielenie, tak nastąpi 
radosne połączenie” 9.
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Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Ojciec Niebieski na samym początku 
zaplanował, jak ma wyglądać małżeństwo.

Jakże wspaniałe jest małżeństwo według planu naszego Wiecz-
nego Ojca, planu przygotowanego z boską mądrością dla szczęścia 
i ochrony Jego dzieci oraz kontynuacji rasy ludzkiej.

On jest naszym Stworzycielem, a małżeństwo od początku było 
częścią Jego planu. W chwili stworzenia Ewy „rzekł [Adam]: Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z ciała mojego. Dlatego 
mąż opuści ojca swego i matkę swoją i podąży za żoną i staną się 
jednym ciałem” (I Ks. Mojżeszowa 2:23–24).

Paweł napisał do Koryntian: „W Panu kobieta jest równie ważna dla 
mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety” (I List do Koryntian 11:11).

We współczesnych objawieniach Pan powiedział: „I znowu 
zaprawdę, powiadam wam, że kto zabrania zawierania związków 
małżeńskich, nie jest wyświęcony od Boga bowiem małżeństwo jest 
wyświęcone od Boga dla człowieka” (NiP 49:15) […].

Z całą pewnością czytanie pism świętych zarówno starożytnych, 
jak i współczesnych nie pozostawia wątpliwości co do boskiej kon-
cepcji małżeństwa. Najsłodsze uczucia w życiu, najbardziej wspa-
niałomyślne i dające satysfakcję impulsy ludzkiego serca związane 
są z małżeństwem, które jest czyste i nieskalane, i góruje ponad 
złem świata.

Wierzę, że takie małżeństwo jest upragnione — wiążemy z nim 
nadzieje, jest przez nas utęsknione, wymodlone, wymarzone — 
przez wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety na całym świecie 10.

2
W świątyni mąż i żona mogą zostać 
zapieczętowani na całą wieczność.

Świątynie […] oferują błogosławieństwa, których nie można 
otrzymać w żadnym innym miejscu. Wszystko, co odbywa się w 
tych świętych domach, dotyczy wiecznej natury człowieka. Tu 
mężowie, żony i dzieci mogą zostać zapieczętowani jako rodziny 
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na całą wieczność. Małżeństwo nie trwa: „dopóki śmierć nas nie 
rozłączy”. Jest wieczne, o ile małżonkowie żyją tak, by być godni 
tego błogosławieństwa 11.

Czy żył kiedykolwiek mężczyzna, który prawdziwie kochał 
kobietę, lub kobieta, która prawdziwie kochała mężczyznę, któ-
rzy nie modlili się, aby ich związek mógł trwać po śmierci? Czy 
byli rodzice, którzy składając do grobu swoje dziecko nie pragnęli 
zapewnienia, że ich kochanie wróci do nich ponownie w świecie, 
który nastanie? Czy ktokolwiek, kto wierzy w życie wieczne, może 
mieć wątpliwości co do tego, że Bóg w Niebie daje Swoim synom 
i córkom ten najcenniejszy skarb życia — miłość, która znajduje 
najpełniejszy wyraz w związkach rodzinnych? Nie. Logika nakazuje 
przyjąć, że związki rodzinne powinny trwać po śmierci. Tego wła-
śnie pragnie ludzkie serce, a Bóg Niebios objawił sposób, w jaki 
można to osiągnąć. Zapewniają to święte obrzędy w domu Pana 12.

Jak słodką pewność, jaką otuchę i spokój niesie wiedza, że jeśli 
zawrzemy ślub we właściwy sposób i będziemy żyć tak, jak należy, 
nasz związek będzie trwał, mimo pewnej śmierci i upływu czasu. 
Ludzie mogą tworzyć i śpiewać miłosne pieśni. Mogą tęsknić, mieć 
nadzieję i śnić. Wszystko to jednak okaże się jedynie romantyczną 
mrzonką, jeśli zabraknie upoważnienia, którego moc przewyższa 
moc czasu i śmierci 13.

3
Mężowie i żony kroczą ramię w ramię 

w tej wiecznej podróży.

Bóg w Swym wspaniałym planie, kiedy stworzył człowieka, stwo-
rzył dwoistość płci. Uszlachetniony wyraz tej dwoistości znajdujemy 
w małżeństwie. Jedna osoba stanowi dopełnienie drugiej 14.

W małżeństwie nikt nie jest lepszy ani gorszy. Kobieta nie kroczy 
przed mężczyzną ani mężczyzna nie idzie przed kobietą. Idą obok 
siebie, jako syn i córka Boga w trakcie wiecznej podróży 15.

Małżeństwo, w swym najprawdziwszym znaczeniu, jest part-
nerstwem równych sobie osób, partnerstwem, w którym nikt nie 
próbuje dominować, ale raczej motywuje drugą osobę i wspiera ją 
we wszystkich jej obowiązkach i aspiracjach 16.
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Żony, patrzcie na swych mężów jak na drogich towarzyszy i żyj-
cie tak, abyście były godne tego związku. Mężowie, postrzegajcie 
swe żony jako wasz najcenniejszy skarb w życiu doczesnym i w 
wieczności, każda z nich jest córką Boga, partnerką, z którą może-
cie kroczyć ramię w ramię, czy słońce, czy deszcz, przez wszelkie 
próby i radości tego życia 17.

Przychodzi mi na myśl dwoje [przyjaciół], których znałem […] w 
czasach liceum i studiów. On był chłopcem z wiejskiego miasteczka, 
nie był szczególnie przystojny, nie miał pieniędzy ani szczególnych 
perspektyw. Dorastał na farmie i jeśli czymś się wyróżniał, to była 
to pracowitość […]. Mimo prostego wyglądu, miał on uśmiech i 
usposobienie, które urzekały dobrocią. Ona była panną z miasta, 
która dorastała w domu z wszelkimi wygodami […].

Przydarzyło im się coś magicznego. Zakochali się w sobie […]. 
Śmiali się, tańczyli i studiowali razem przez wszystkie te lata. Pobrali 
się, choć ludzie wokół zastanawiali się, czy kiedykolwiek będą w 
stanie zarobić na życie. On pilnie się uczył zawodu i ukończył szkołę 
jako jeden z najlepszych uczniów w swoim roczniku. Ona ciułała 
grosz do grosza, oszczędzała, pracowała i modliła się. Dodawała 
mu otuchy i wspierała go, a kiedy było naprawdę ciężko, mówiła 
cichutko: „Jakoś to będzie. Uda się”. Unoszony siłą jej wiary przetrwał 
dzielnie te trudne lata Potem przyszły dzieci. Kochali je, troszczyli 
się o nie, a mocą swojego przykładu miłości i oddania wobec siebie 
nawzajem, dawali im poczucie bezpieczeństwa. Od tamtych czasów 
minęło już z górką czterdzieści pięć lat. Dzieci dorosły i są chlubą 
ich, Kościoła i społeczności, w których mieszkają.

Niedawno leciałem samolotem z Nowego Jorku i kiedy przecho-
dziłem przez słabo oświetloną kabinę, zobaczyłem śpiącą siwo-
włosą kobietę. Jej głowa spoczywała na ramieniu męża, który czule 
trzymał jej dłonie w swych rękach. On nie spał, i rozpoznał mnie. 
Kiedy zaczęliśmy gawędzić, ona również się obudziła. Para również 
wracała z Nowego Jorku, gdzie mąż wygłosił referat przed jednym 
z najzacniejszych towarzystw naukowych w naszym kraju. On nie 
bardzo chciał o tym mówić, ale ona z dumą opowiadała o szacunku, 
z jakim go przyjmowano […].

Zastanawiałem się nad tym, kiedy wróciłem już na swoje miejsce 
w samolocie. Przyszło mi na myśl, że ich znajomi z dawnych lat 
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widzieli w nim jedynie prostego chłopaka ze wsi, a w niej uśmiech-
niętą dziewczynę z piegami na nosie. Tych dwoje dostrzegło jednak 
w sobie nawzajem miłość, oddanie, spokój, wiarę i przyszłość. Jeśli 
chcecie, możecie to nazywać chemią, może troszkę jej tam było, 
ale było tam coś znacznie ważniejszego. Był tam zalążek czegoś 
boskiego, nasiono, które posiał tam ów Ojciec, który jest naszym 
Bogiem. W szkolnych latach wiedli życie, które sprawiło, że byli 
godni jego rozkwitu. Żyli w cnocie i wierze, doceniając i szanując 
się nawzajem. W okresie zawodowych i finansowych problemów, 
źródłem ich siły w życiu doczesnym był ich związek. Teraz, na sta-
rość, odnajdywali wspólnie spokój i ciche zadowolenie. Z niezłomną 
pewnością oczekiwali też, że będą wspólnie dzielić radość przez 
całą wieczność dzięki dawno zawartym przymierzom i obietnicom 
złożonym w domu Pana 18.

4
Bóg nie odmówi żadnych błogosławieństw godnym 
ludziom, którzy nie zawarli związku małżeńskiego.

Nie wiadomo jak i kiedy pewna grupa ludzi w Kościele została 
zaszufladkowana. Ta szuflada nosi nazwę: „Osoby stanu wolnego”. 
Wolałbym, żebyśmy tego nie robili. Wszyscy jesteście indywidual-
nościami, mężczyznami i kobietami, synami i córkami Boga, a nie 
masą tak samo wyglądających i to samo myślących sobowtórów. 
Tak się złożyło, że nie macie męża czy żony, ale nie znaczy to, że 
jesteście inni. Wszyscy podobnie wyglądamy, podobnie reagujemy, 
mamy podobną emocjonalność, podobnie rozumujemy, podobnie 
cierpimy i cieszymy się, podobnie kochamy i jesteśmy kochani.

W planie Ojca Niebieskiego jesteście równie ważni, jak wszyscy 
inni, a dzięki Jego miłosierdziu w wieczności nie ominie was żadne 
należne wam błogosławieństwo19.

Pozwólcie, że powiem kilka słów o tych, którzy nigdy nie mieli 
szansy wstąpić w związek małżeński. Zapewniam was, że jesteśmy 
wrażliwi na waszą samotność. To gorzkie i boleśnie dojmujące 
uczucie. Myślę, że każdy miał w swoim życiu okresy, kiedy czuł się 
samotny. Nasze serca są pełne zrozumienia i miłości dla was […].

Ten okres waszego życia może być cudowny. Jesteście doj-
rzali. Macie doświadczenie życiowe. Większość z was posiada 
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wykształcenie i umiejętności zawodowe. Macie fizyczną, umy-
słową i duchową siłę, by wspierać bliźnich, pomagać im i doda-
wać im otuchy.

Jest tak wiele osób, którym jesteście potrzebni […]. Dbajcie, by 
wasze duchowe baterie były zawsze naładowane i rozpalajcie światło 
w innych 20.

Wy, którym nie dane było się ożenić czy wyjść za mąż […], Bóg 
obdarzył was różnymi talentami. Daje wam możliwość, abyście słu-
żyli bliźnim w potrzebie i błogosławili ich życie swoją dobrocią i tro-
ską. Wyciągnijcie pomocną dłoń do kogoś, kto tego potrzebuje […].

Pogłębiajcie swoją wiedzę. Rozwijajcie swoje zrozumienie i umie-
jętności w wybranej dziedzinie. Stoją przed wami otworem ogromne 
możliwości, jeśli jesteście gotowi z nich skorzystać […]. Nie miejcie 
poczucia, że ponieważ jesteście stanu wolnego, to Bóg was opuścił. 
Potrzebuje was świat. Kościół was potrzebuje. Tak wiele osób i idei 
potrzebuje waszej siły, mądrości i talentów.

Trwajcie w modlitwie i nie traćcie nadziei […]. Żyjcie najlepiej, 
jak potraficie, a Pan w Swej wielkiej mądrości odpowie na wasze 
modlitwy w wybranym przez siebie momencie wieczności 21.

Wy, którzy jesteście po rozwodzie, proszę, nie sądźcie, że uwa-
żamy wasze życie za porażkę, ponieważ wasze małżeństwo się 
nie udało […]. Mamy obowiązek nie potępiać, lecz wybaczać i 
zapominać, wspierać i pomagać. W godzinie, w której czujecie się 
opuszczeni, zwróćcie się do Pana, który powiedział: „Pójdźcie do 
mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam 
ukojenie. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” 
(Ew. Mateusza 11:28, 30).

Pan niczego wam nie odmówi ani się od was nie odwróci. Odpo-
wiedzi na wasze modlitwy mogą nie być spektakularne, mogą być 
trudne do zrozumienia czy do zaakceptowania. Przyjdzie jednak 
czas, kiedy zrozumiecie, że byliście błogosławieni 22.



r o z d z i a ł  1 0

166

5
Źródłem szczęścia w małżeństwie jest okazywanie 

z miłością troski o dobro naszego towarzysza.

Pielęgnujcie swoje małżeństwo i dbajcie o nie. Chrońcie je i 
pracujcie nad tym, aby było mocne i piękne […]. Małżeństwo jest 
umową, jest paktem, jest unią pomiędzy mężczyzną a kobietą, 
zawartą zgodnie z planem Wszechmogącego. Ten związek może 
być kruchy. Trzeba go pieczołowicie pielęgnować 23.

W efekcie tego, że przez całe lata zajmowałem się setkami roz-
wodów, nabrałem pewności, że zastosowanie jednej rzeczy uczy-
niłoby więcej dobrego niż jakakolwiek inna rzecz, aby rozwiązać 
ten zasmucający problem.

Gdyby każdy mąż i każda żona stale robili wszystko, co jest 
możliwe, aby zapewnić komfort i szczęście swej towarzyszce czy 
towarzyszowi, byłoby bardzo niewiele rozwodów lub nie byłoby 
ich wcale. Nie słychać by było sporów. Nie rzucano by żadnych 
oskarżeń. Nie zdarzałyby się wybuchy złości. Zamiast tego miłość i 
troska zajęłyby miejsce wykorzystywania i podłości […].

Lekarstwo na większość kłopotów małżeńskich nie leży w roz-
wodzie. Znajduje się ono w pokucie i przebaczeniu, w wyrażaniu 
uprzejmości i troski. Można je znaleźć, stosując Złotą Zasadę.

Jest to piękny widok, kiedy młody mężczyzna i młoda kobieta 
łączą ręce przed ołtarzem w przymierzu z Panem, przyrzekając, że 
będą się nawzajem szanować i kochać. [ Jakiż to] ponury obraz, kiedy 
kilka miesięcy czy kilka lat później [pojawiają się] obraźliwe docinki, 
okrutne i ostre słowa, podniesione głosy i pełne goryczy oskarżenia.

Tak nie musi być, moi drodzy bracia i siostry. Możemy wznieść 
się ponad te słabe i nędzne żywioły w naszym życiu (zob. List 
do Galacjan 4:9). Możemy szukać i rozpoznać w sobie wzajem-
nie boską naturę, którą posiadamy jako dzieci Ojca w Niebie. 
Możemy żyć razem w małżeństwie na wzór dany nam przez Boga, 
wypełniając to, do czego jesteśmy zdolni, jeśli będziemy prakty-
kować samodyscyplinę, a powstrzymywać się od dyscyplinowania 
naszego towarzysza 24.

Każde małżeństwo przechodzi od czasu do czasu zawirowania. Jed-
nak dzięki cierpliwości, wzajemnemu szacunkowi i wyrozumiałości 
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możemy przetrwać te burze. Tam, gdzie popełnione zostały błędy, 
można przeprosić, odpokutować i przebaczyć. Obie strony muszą 
się wówczas wykazać dobrą wolą […].

Przekonałem się, że prawdziwe szczęście w małżeństwie leży […] 
w gorliwym zabieganiu o radość i dobrobyt swego towarzysza lub 
towarzyszki. Myślenie jedynie o sobie i o zaspokajaniu własnych 
pragnień nie zaowocuje zaufaniem, miłością ani szczęściem. Tylko 
bezinteresowność sprawi, że miłość i towarzyszące jej przymioty 
będą mogły w pełni rozkwitnąć 25.

Wielu z nas musi przestać doszukiwać się wad i zacząć szukać 
zalet […]. Niestety niektóre kobiety starają się przerobić swoich 
mężów według własnego wzoru. Niektórzy mężowie sądzą, iż mają 
prawo zmuszać swe żony, by przystosowały się do ich wizji czegoś, 
co wydaje im się ideałem. To się nigdy nie uda. Takie postępowanie 
przynosi jedynie spory, nieporozumienia i cierpienie.

Trzeba szanować zainteresowania drugiej strony. Trzeba stwarzać 
współmałżonkowi możliwości rozwijania jego talentów i wyrażania 
siebie oraz go w tym wspierać 26.

„pielęgnujcie swoje małżeństwa i dbajcie o nie. chrońcie 
je i pracujcie nad tym, aby były mocne i piękne”.
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Bądźcie całkowicie wierni i oddani swojemu wybranemu towa-
rzyszowi czy towarzyszce. W życiu doczesnym i w wieczności ta 
osoba będzie waszym największym wsparciem. Zasługuje ona na 
to, byście obdarzali ją tym, co w was najlepsze 27.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że Ojciec Niebieski stworzył mał-

żeństwo między mężczyzną a kobietą „dla szczęścia i ochrony 
Jego dzieci” (część 1.). Jaki wpływ świadomość tego faktu może 
wywrzeć na związek między mężem a żoną? Jak mąż i żona mogą 
sprawić, że ich małżeństwo pozostanie „czyste i nieskalane, i 
[będzie górowało] ponad złem świata”?

• Jakie są błogosławieństwa małżeństwa na wieczność w tym życiu 
i w wieczności? (Zob. część 2.). Jakie doświadczenia pozwoliły ci 
bardziej docenić związki na wieczność? W jaki sposób możemy 
nauczyć dzieci, jak ważne jest małżeństwo na wieczność?

• Dlaczego małżeństwo musi być „partnerstwem równych sobie 
osób”? (Zob. część 3.). Czego dowiedziałeś się z historii opisanej 
w części 3.? W jaki sposób mąż i żona mogą rozwijać taką siłę w 
swoim małżeństwie?

• Jak obietnice i rady Prezydenta Hinckleya zawarte w części 
4. mogą pomóc osobom stanu wolnego? W jaki sposób nauki 
zawarte w tej części odnoszą się do wszystkich ludzi? Dlaczego 
ważne jest, abyśmy wykorzystywali swoje talenty i umiejętności 
w służbie bliźnim?

• W jaki sposób mąż i żona mogą pielęgnować swoje małżeństwo i 
o nie dbać? (Zob. część 5.). Czego się dowiedziałeś na temat tego, 
w jaki sposób mąż i żona mogą przezwyciężać problemy i wspól-
nie budować większe szczęście? Jakie widziałeś tego przykłady?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 11:11; Ew. Mateusza 19:3–6; NiP 42:22; 132:18–19; 

Mojżesz 2:27–28; 3:18, 21–24
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Wskazówka do studiowania
„Jeśli poświęcicie czas każdego dnia na studiowanie słowa 

Bożego, zarówno osobiście, jak i z rodziną, pokój będzie panował 
w waszym życiu. Nie przyjdzie on z zewnątrz, ze świata, który was 
otacza. Odnajdziecie go w waszym domu, w waszej rodzinie, w 
waszym sercu” (Richard D. Scott, „Niech rozwijanie wiary będzie 
waszym priorytetem”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 93).

Przypisy
 1. „Kobiety w naszym życiu”, Ensign lub 

Liahona, listopad 2004, str. 85.
 2. „W domu rodziny Hinckleyów”, 

Liahona, październik 2003, str. 32.
 3. W: Jeffrey R. Holland, „President 

 Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
Brave He Stands”, Ensign, czerwiec 
1995, str. 10–11.

 4. W: Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, wyd. Virginia H. 
Pearce (1999), str. x.

 5. W: Glimpses, str. 184.
 6. Dziennik Gordona B. Hinckleya, 29 

kwietnia 1977.
 7. W: Gerry Avant, „A Tender Farewell to 

an Elect Lady”, Church News, 17 kwiet-
nia 2004, str. 4.

 8. „Kobiety w naszym życiu”, str. 82.
 9. W: Marjorie Pay Hinckley, Letters 

(2004), str. 264; zob. także R. Scott 
Lloyd, „Apostle’s Work Continues bey-
ond Veil”, Church News, 31 lipca 2004, 
str. 3.

 10. „What God Hath Joined Together”, 
Ensign, maj 1991, str. 71.

 11. „Rzeczy, o których wiem”, Ensign lub 
Liahona, maj 2007, str. 85.

 12. „Po co te świątynie?”, Ensign paździer-
nik 2010, str. 24 lub Liahona, paździer-
nik 2010, str. 21.

 13. „The Marriage That Endures”, Ensign, 
lipiec 2003, str. 6–7; zob. także Ensign, 
maj 1974, str. 24.

 14. „Kobiety w naszym życiu”, str. 84.
 15. „Osobista godność do korzystania z 

Kapłaństwa”, Liahona, lipiec 2002, 
str. 58.

 16. „I Believe”, Ensign, sierpień 1992, str. 6.
 17. „What God Hath Joined Together”, 

str. 74.
 18. „And the Greatest of These Is Love” 

(uroczyste spotkanie na Uniwersytecie 
Brighama Younga, 14 lutego 1978), 
str. 2–3, adres internetowy: speeches.
byu.edu.

 19. „To Single Adults”, Ensign, czerwiec 
1989, str. 72.

 20. „To Single Adults”, str. 72–73.
 21. „Live Up to Your Inheritance”, Ensign, 

listopad 1983, str. 82–83.
 22. „To Single Adults”, str. 74.
 23. „Walking in the Light of the Lord”, 

Ensign, listopad 1998, str. 99.
 24. „Kobiety w naszym życiu”, str. 84.
 25. „I Believe”, str. 5–6.
 26. Cornerstones of a Happy Home (bro-

szura, 1984), str. 5–6.
 27. „Thou Shalt Not Covet”, Ensign, marzec 

1990, str. 6.
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„apelujemy do rodziców, aby dołożyli wszelkich starań, 
by nauczać i wychowywać swoje dzieci”.
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Dom — podstawa 
prawego życia

„Z im większą pewnością będziecie wychowywać 
dzieci zgodnie z naukami ewangelii Jezusa 

Chrystusa, obdarzając je miłością i stawiając 
przed nimi wysokie wymagania, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że w ich życiu zagości pokój”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Pod koniec 1973 roku Gordon i Marjorie Hinckleyowie z pewnymi 
oporami zdecydowali się przeprowadzić ze swojego domu w miej-
scowości East Mill Creek do Salt Lake City, bliżej siedziby głównej 
Kościoła. Prezydent Hinckley, wówczas członek Kworum Dwunastu 
Apostołów, w ostatnim dniu tegoż roku postanowił napisać nieco o 
ich domu. Jego słowa ukazują, jak bardzo kochał to miejsce, lecz, co 
ważniejsze, ukazują uczucie, jakim darzył swoją ukochaną rodzinę.

„Jakim sentymentem i smutkiem napełnia nas ta przeprowadzka” 
— napisał. Przypomniał, z jakim wysiłkiem rodzina budowała ten 
dom i jak dbała o teren wokół budynku. Potem skupił się na relacjach 
między członkami rodziny oraz między nimi a Bogiem:

„To tutaj bawiliśmy się razem, kiedy dzieci dorastały, to tutaj razem 
się modliliśmy. To tutaj i my, i nasze dzieci poznaliśmy naszego Ojca 
w niebie, dowiedzieliśmy się, że On żyje, że nas słucha i odpowiada 
na modlitwy.

Mógłbym o tym napisać książkę […] nie dla świata, ale dla tych 
pięciorga dzieci, ich współmałżonków oraz wnucząt, którymi nas 
obdarzyli. Gdybym mógł spisać historię tego domu, byłyby w niej i 
łzy, i śmiech, i wielka cisza, i przemożny duch miłości, który poru-
szałby serca wszystkich czytających, ponieważ ci, którzy mieszkali 
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i dorastali w tym domu, kochali się nawzajem, kochali swoich bliź-
nich, kochali Boga i Pana Jezusa Chrystusa” 1.

Przez cały okres swojej posługi Prezydent Hinckley świadczył o 
tym, jak ważne są kochające się, wierne rodziny. Dwadzieścia lat 
temu Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów wydały 
dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata”, o którym Starszy M. 
Russell Ballard z Kworum Dwunastu powiedział, że jest to „sygnał, 
by chronić i wzmacniać rodziny” 2. Po odczytaniu proklamacji na 
generalnym spotkaniu Stowarzyszenia Pomocy we wrześniu 1995 
roku Prezydent Hinckley oświadczył: „Siła każdego narodu jest zako-
rzeniona wewnątrz domów. Nawołujemy naszych ludzi w każdym 
miejscu na świecie, aby wzmacniali swoje rodziny w duchu tych 
uświęconych tradycją wartości” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Więzi rodzinne to najświętsze ze wszystkich związków.

Rodzina pochodzi od Boga. Została ustanowiona przez naszego 
Ojca Niebieskiego. Zawiera w sobie najświętszy ze wszystkich związ-
ków. Jedynie w jej organizacji może zostać zrealizowany cel Pana 4.

Jesteśmy Kościołem, który głosi świadectwo o znaczeniu rodziny 
— ojca, matki i dzieci — i o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, 
naszego Wiecznego Ojca. Rodzice, którzy sprowadzają dzieci na ten 
świat, mają obowiązek je kochać, dbać o nie, opiekować się nimi i 
nauczać je wartości, które pobłogosławią ich życie, aby wyrosły na 
dobrych obywateli […]. Pragnę podkreślić to, co już dobrze wiecie, 
czyli znaczenie tworzenia więzi rodzinnych poprzez miłość, dobroć, 
wdzięczność, szacunek i nauczanie zasad Pana, aby wasze dzieci 
wzrastały w prawości i uniknęły nieszczęść, które spadają na tak 
wiele rodzin na całym świecie 5.

Nie wolno wam zaniedbywać waszych rodzin. To najcenniejsze, 
co macie 6.
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2
Ojcowie i matki mają zaszczyt dbać o swoje rodziny 

i nauczać je ewangelii Jezusa Chrystusa.

Apelujemy do rodziców, aby dołożyli wszelkich starań, by nauczać 
i wychowywać swoje dzieci według zasad ewangelii, co utrzyma 
je blisko Kościoła. Dom jest podstawą prawego życia. Żadna inna 
rzecz nie może zająć jego miejsca ani wypełniać jego niezbędnych 
funkcji w wypełnianiu tego nadanego przez Boga obowiązku 7.

Jestem pewien, że nic lepiej nie zapewni powodzenia w trudnym 
zadaniu, jakim jest bycie rodzicem, niż plan życia rodzinnego, jaki 
wynika z cudownych nauk ewangelii: że ojciec może nosić szaty 
kapłaństwa Boga; że jego przywilejem i obowiązkiem, jako opiekuna 
dzieci Ojca w Niebie, jest zaspokajanie ich potrzeb; że ma zarządzać 
domem w duchu kapłaństwa „przez perswazję, przez cierpliwość, 
przez delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość” (NiP 121:41–
42); że matka jest córką Boga, duszą pełną inteligencji, oddania i 
miłości, która może posiadać Ducha Bożego, że jej przywilejem i 
obowiązkiem, jako opiekunki dzieci Ojca w Niebie, jest troszczenie 
się o codzienne potrzeby dzieci, nauczanie ich wraz z mężem, by 
„rozumiały zasadę pokuty, wiary w Chrystusa, Syna Boga żywego, 
i chrztu, i nadania Ducha Świętego przez nałożenie rąk […], aby się 
modliły i żyły cnotliwie przed Panem” (NiP 68:25, 28).

W takim domu dzieci kochają rodziców, a nie się ich boją; doce-
niają ich, a nie przed nimi drżą. Dzieci są zaś traktowane jak dary 
od Pana, o które należy dbać, które trzeba pielęgnować, chronić i 
nauczać.

Od czasu do czasu może dochodzić do sporów czy drobnych 
sprzeczek. Jeśli jednak rodzina się modli, jeśli panuje w niej miłość 
i wzajemne poszanowanie, te uczucia na zawsze będą łączyć jej 
członków i zawsze będą się kierować lojalnym oddaniem wobec 
siebie 8.

Teraz kilka słów do rodziców samotnie wychowujących dzieci […]. 
Spoczywa na was ciężkie brzemię, by samotnie toczyć codzienne 
bitwy, jakie wiążą się z wychowywaniem dzieci i dbaniem o to, by 
ich potrzeby były zaspokojone. To wielki obowiązek. Nie musicie 
jednak robić tego całkiem sami. Jest w tym Kościele wiele osób, 



r o z d z i a ł  1 1

174

które chciałyby wam pomóc, bo są wrażliwe i rozumieją waszą 
sytuację. Nie chcą się wam narzucać na wypadek, gdybyście sobie 
tego nie życzyli. Ich intencje są dobre i szczere; udzielona wam 
pomoc mogłaby być błogosławieństwem w ich życiu, jak również w 
życiu waszym i waszych dzieci. Przyjmijcie ją. Oni chcą jej udzielać 
zarówno ze względu na siebie, jak i na was.

Mamy w Kościele tysiące dobrych biskupów. Mamy tysiące 
dobrych członków w kworach. Mamy tysiące cudownych kobiet w 
Stowarzyszeniu Pomocy. Mamy nauczycieli domowych i nauczycielki 
odwiedzające. To wasi przyjaciele, których Pan postawił na waszej 
drodze, aby mogli udzielić wam ze swej siły i służyć wam pomocą. 
Nigdy też nie zapominajcie, że Pan sam jest źródłem siły większej 
ponad wszystkie inne. Wzruszyła mnie historia opowiedziana przez 
[…] samotną matkę wychowującą siedmioro dzieci. Modliła się 
do Ojca w Niebie, żeby mogła do Niego przyjść, choćby na jedną 
noc, żeby znaleźć pocieszenie i siłę na wyzwania dnia jutrzejszego. 
Odpowiedź, która pojawiła się w jej umyśle, była pełna czułości, a 
brzmiała niemal jak objawienie: „Ty nie możesz przyjść do mnie, 
ale ja przyjdę do ciebie” 9.

Z im większą pewnością będziecie wychowywać dzieci zgodnie z 
naukami ewangelii Jezusa Chrystusa, obdarzając je miłością i stawia-
jąc przed nimi wysokie wymagania, tym bardziej prawdopodobne 
jest, że w ich życiu zagości pokój 10.

3
Dzięki rodzinnej modlitwie dzieci wzrastają 

w wierze w żyjącego Boga.

Spójrzcie na swoje dzieci! Módlcie się z nimi. Módlcie się za nie 
i błogosławcie je. Świat, w który wchodzą, jest skomplikowanym i 
trudnym światem. Spotkają na swojej drodze całe morze przeciwno-
ści. Będą potrzebowały całej siły i całej wiary, jaką możecie im dać, 
gdy jeszcze są blisko was. Będą one również potrzebowały większej 
siły, która pochodzi z wyższej mocy. Muszą uczynić coś więcej, niż 
tylko przyjmować to, co napotkają na swojej drodze. Muszą unieść 
świat, a jedynymi dźwigniami, jakie będą miały, będzie ich własne 
doświadczenie życiowe oraz moc ich wierzeń, które będą pocho-
dziły z ich świadectw i wiedzy o sprawach Boga. Będą potrzebowały 
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pomocy Pana. Dopóki są małe, módlcie się z nimi, aby znały źródło 
siły, które później będzie zawsze dostępne w chwili potrzeby 11.

Nie jest mi znana żadna inna rzecz, która miałaby równie zba-
wienny wpływ na życie, jak zwyczaj wspólnego klękania w modli-
twie. Już same słowa „Nasz Ojcze w Niebie” robią ogromne wrażenie. 
Nie da się ich szczerze i z przekonaniem wypowiedzieć, nie odczu-
wając swego rodzaju odpowiedzialności przed Bogiem […].

Wasze codzienne rozmowy z Nim wniosą w wasze serca i w 
wasze życie pokój i radość, których nie sposób odnaleźć w żadnym 
innym miejscu […]. Wasza miłość się umocni. Wzrośnie też wasze 
wzajemne uznanie dla siebie.

Wasze dzieci będą błogosławione poczuciem bezpieczeństwa, 
jakie przynosi życie w domu, w którym przebywa Duch Boży. 
Będą znać i kochać rodziców, którzy się nawzajem szanują, dzięki 
czemu duch szacunku rozwinie się również w ich własnych ser-
cach. Doświadczą bezpieczeństwa życzliwych słów wypowiadanych 
cichym głosem. Będą chronione przez ojca i matkę, którzy, żyjąc 
uczciwie przed Bogiem, żyją w uczciwości wobec siebie i swoich 
bliźnich. Będą dojrzewać z poczuciem wdzięczności w sercu, słu-
chając modlitw rodziców, dziękujących za duże i małe błogosła-
wieństwa. Będą wzrastać w wierze w żywego Boga 12.

4
Domowy wieczór rodzinny sprawia, że rodzice 

i dzieci wspólnie poznają zasady Pana.

Pamiętam, że kiedy miałem pięć lat, Prezydent Joseph F. Smith 
ogłosił wszystkim członkom Kościoła, że powinni gromadzić swoje 
rodziny na domowych wieczorach rodzinnych. Ojciec powiedział: 
„Prezydent Kościoła poprosił, abyśmy to robili, więc będziemy 
to robić”.

Zebraliśmy się więc wszyscy na domowym wieczorze rodzin-
nym. Było zabawnie. Tata powiedział: „Zaśpiewamy piosenkę”. 
No cóż, nie byliśmy utalentowanymi śpiewakami […]. Staraliśmy 
się śpiewać i śmialiśmy się z siebie nawzajem. Tak samo było z 
wieloma innymi rzeczami. Jednak z tego doświadczenia stopniowo 
wynikło coś naprawdę wspaniałego — nawyk, który nam pomagał 
w różnych sprawach, scalił nas jako rodzinę, wzmocnił nas, a w 
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naszych sercach zrodziło się przekonanie o wartości domowego 
wieczoru rodzinnego13.

Jestem wdzięczny, że częścią podstawowego programu naszego 
Kościoła jest organizowanie co tydzień domowych wieczorów 
rodzinnych. To niezwykle ważne, że w tych zabieganych czasach 
tysiące rodzin na całym świecie szczerze starają się uświęcić jeden 
wieczór w tygodniu, aby wspólnie śpiewać, nauczać się nawzajem 
dróg Pana, klękać wspólnie w modlitwie i dziękować w niej Panu 
za Jego łaski oraz prosić o pobłogosławienie swojego życia, swoich 
domów, pracy i kraju. Myślę, że nie doceniamy wielkiego dobra, 
jakie wynika z tego programu 14.

Jeśli macie jakieś wątpliwości co do sensu domowego wieczoru 
rodzinnego, spróbujcie go zorganizować. Zgromadźcie wokół siebie 
dzieci, nauczajcie je, złóżcie przed nimi świadectwo, poczytajcie 
razem pisma święte i miło spędźcie ten czas 15.

5
Rodzice powinni zacząć nauczać swoje dzieci, 

kiedy są one jeszcze bardzo małe.

Niedługo po ślubie zbudowaliśmy nasz pierwszy dom. Mieliśmy 
mało pieniędzy i mnóstwo pracy. Projektowanie ogrodu należało 
całkowicie do mnie. Pierwszym z wielu drzew, jakie zasadziłem, 
była bezkolcowa miodowa robinia akacjowa. Miałem wizję, że jej 
cień będzie kiedyś chłodził dom w letnie upały. Posadziłem ją na 
rogu, gdzie najsilniej wiały wiatry od strony kanionu na wschód. 
Wykopałem dół, włożyłem do środka goły korzeń, obsypałem go 
świeżą ziemią, podlałem i właściwie o nim zapomniałem. To była 
jeszcze słaba sadzoneczka, miała może 2 centymetry średnicy. Pień 
był tak delikatny, że mogłem z łatwością wyginać go we wszystkich 
kierunkach. W ciągu następnych lat nie poświęcałem mu zbyt wiele 
uwagi. Ale pewnego zimowego dnia, kiedy drzewo było ogołocone 
z liści, przypadkiem spojrzałem na nie przez okno. Zauważyłem, że 
pochylało się na zachód, było wykoślawione i chwiejne. Z trudem 
mogłem w to uwierzyć. Wyszedłem i zebrałem siły, żeby je wypro-
stować. Tyle że teraz pień miał prawie 30 centymetrów średnicy. Nie 
miałem dość siły. Zabrałem z szopy z narzędziami krążek linowy, 
przywiązałem jeden koniec do drzewa, a drugi do stabilnie wbitego 
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słupa. Pociągnąłem linę. Krążki poruszyły tylko odrobinę, a pień 
drzewa lekko zadrżał. I to wszystko. Jakby moja robinia chciała 
mi powiedzieć: „Już mnie nie wyprostujesz. Już jest za późno. Tak 
urosłam, bo mnie zaniedbałeś. Już się nie ugnę”.

Na koniec, w akcie desperacji, wziąłem piłę i odciąłem ciężką 
gałąź rosnącą od zachodu. Cofnąłem się o krok i popatrzyłem na 
swoje dzieło. Odciąłem znaczną część drzewa; pozostała po tym 
wielka około 20- centymetrowa rana i została zaledwie jedna mała 
gałązka pnąca się ku niebu […].

Niedawno znowu spojrzałem na to drzewo. Jest spore, ma lepszy 
kształt i bardzo zdobi dom. Jak poważnie jednak musiałem je zranić 
i jak brutalnie potraktować, kiedy było młode, żeby móc je napro-
stować. Kiedy zostało zasadzone, kawałek sznurka mógł je uchronić 
przed siłą wiatru. Bez większego problemu mogłem i powinienem 
był je podwiązać, lecz tego nie zrobiłem. Ugięło się więc ono pod 
naporem sił przyrody.

Dzieci są jak drzewa. Kiedy są małe, ich życie można kształtować, 
można nimi kierować i nie wymaga to zbyt wiele wysiłku. Autor 
Przypowieści Salomona napisał: „Wychowuj chłopca odpowiednio 

„zgromadźcie wokół siebie dzieci, nauczajcie je, złóżcie przed nimi 
świadectwo, poczytajcie razem pisma święte i miło spędźcie ten czas”.
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do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” [Przy-
powieści Salomona 22:6]. To wychowanie ma swoje korzenie w 
domu rodzinnym16.

Izajasz rzekł: „Wszystkie twoje dzieci będą uczniami Pana i wielka 
będzie ich pomyślność” (Ks. Izajasza 54:13).

Tak kierujcie swoimi synami i córkami, tak ich kształtujcie i takich 
udzielajcie im wskazówek, tak ich nauczajcie zasad Pana, aby pokój 
towarzyszył im przez całe życie 17.

6
Kiedy dzieci się buntują, cały czas się za nie 

módlcie, kochajcie je i wyciągajcie do nich rękę.

Wiem, że są rodzice, którzy pomimo ogromu miłości oraz sta-
rannego i wiernego wysiłku, aby je nauczać, widzą, jak ich dzieci 
wyrastają w odmienny sposób; płaczą z tego powodu, a ich krnąbrni 
synowie i córki dobrowolnie obierają inne drogi, czego następ-
stwem są tragiczne konsekwencje. Dla takich ludzi mam wielkie 
współczucie; im zwykłem cytować słowa Ezechiela: „Syn nie ponie-
sie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna” 
(Ks. Ezechiela 18:20)18.

Od czasu do czasu, niezależnie od naszych wysiłków, zdarza 
się zbuntowane dziecko. Nie zniechęcajcie się. Nie poddawajcie 
się. Tak długo, jak człowiek próbuje, nie przegrał. Nie ustawajcie 19.

Jeśli dziecko lub ktoś bliski któregoś z was jest na tym etapie 
[buntu], nie poddawajcie się. Módlcie się za tę osobę, kochajcie i 
wyciągacie do niej pomocną dłoń 20.

Czasem może się nam wydawać, że jest już za późno […]. Pamię-
tajcie jednak o mojej bezkolcowej robinii [zob. str. 176–177]. Operacja 
i cierpienie sprawiły, że powstało coś pięknego, co w późniejszym 
życiu dawało kojący cień w upalne dni 21.
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7
Wzmacniamy nasze rodziny, kiedy zabiegamy 

o pomoc niebios i pielęgnujemy ducha 
miłości i szacunku do siebie nawzajem.

[Wychowywanie dzieci] bywa niełatwym zadaniem. Może się 
wiązać z rozczarowaniami i wyzwaniami. Wymaga odwagi i cierpli-
wości […]. Miłość może to odmienić — miłość, którą hojnie obdarza 
się dzieci, przetrwa trudne lata okresu dojrzewania. Dokona tego, 
czego nigdy nie dokona obsypywanie dzieci pieniędzmi.

Podobnie jak cierpliwość, kiedy powściąga się język i panuje 
nad gniewem […].

I pozytywne nastawienie, kiedy bardziej się chwali, a rzadziej 
krytykuje.

Te rzeczy wraz z modlitwą mogą zdziałać cuda. Nie oczekujcie, 
że podołacie temu sami. Wychowywanie bożych dzieci wymaga 
boskiej pomocy — wasze dzieci są również dziećmi Ojca w Niebie 22.

Każde dziecko, z kilkoma wyjątkami, jest owocem swojego domu 
rodzinnego, czy był on dobry, zły czy obojętny. Kiedy dzieciom przy-
bywa lat, ich życie, w znacznej mierze, zaczyna być przedłużeniem i 
odbiciem nauk wyniesionych z domu. Jeśli jest w nim opryskliwość, 
jeśli zaznają tam znęcania, nieopanowanego gniewu czy braku 
lojalności, z pewnością wyda to łatwe do rozpoznania owoce, które 
najprawdopodobniej pojawią się również w kolejnym pokoleniu. 
Jeśli jednak w domu będzie panować łagodność, wybaczenie, szacu-
nek, serdeczność, dobroć, miłosierdzie i współczucie, to ich owoce 
również będą łatwe do rozpoznania i będą źródłem błogosławieństw 
przez całą wieczność. Będą one dobre, pełne słodyczy i cudowne. 
Kiedy rodzice będą nauczać miłosierdzia i okazywać je w praktyce, 
powtórzy się to w życiu i uczynkach następnego pokolenia.

Zwracam się do ojców i matek na całym świecie z prośbą, aby 
zrezygnowali z ostrego traktowania, by okiełznali gniew, ściszyli głos 
i traktowali domowników z miłosierdziem, miłością i szacunkiem23.

Dawno temu napisano: „Łagodna odpowiedź uśmierza gniew” 
(Ks. Przypowieści Salomona 15:1). Rzadko wpadamy w tarapaty, 
kiedy wypowiadamy się łagodnie. Tylko wtedy, gdy podnosimy 
głos, lecą iskry, a małe igiełki stają się widłami, w które uzbrojona 
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jest niezgoda […]. Głos niebios jest cichym i spokojnym głosem [zob. 
I Ks. Królewska 19:11–12]; tak samo jak głos domowego spokoju 
jest cichym głosem24.

Oczywiście, w rodzinie potrzebna jest dyscyplina. Jednak dys-
cyplina z surowością, dyscyplina z okrucieństwem nieuchronnie 
prowadzi nie do poprawy, lecz raczej do urazy i rozgoryczenia. 
Niczego nie naprawia, a jedynie pogarsza sytuację. Jest bezcelowa 25.

Nie ma na całym świecie lepszej dyscypliny niż dyscyplina miłości. 
Ma ona swoją własną magiczną moc 26.

Pracujmy bez ustanku nad wzmacnianiem naszych rodzin. Niech 
mężowie i żony pielęgnują ducha całkowitego oddania sobie nawza-
jem. Nie traktujmy naszych związków jako czegoś oczywistego, lecz 
cały czas pracujmy nad tym, by umacniać ducha miłości i wzajem-
nego szacunku 27.

O Boże, nasz Wieczny Ojcze, błogosław rodziców, aby z miłością, 
cierpliwością i pozytywnym nastawieniem nauczali te najcenniejsze 
istoty — dzieci, które przyszły od Ciebie, aby mogły one otrzymać 
ochronę i dobre wskazówki oraz w miarę dorastania błogosławić 
świat, do którego należą 28.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że rodzina „zawiera w sobie najświęt-

szy ze wszystkich związków” (część 1.). Jak znajomość tej prawdy 
może wpływać na więzi, jakie łączą nas z członkami rodziny? Jak 
może wpływać na nasze priorytety i decyzje dotyczące tego, jak 
dysponujemy swoim czasem i jakim oddajemy się zajęciom?

• Dlaczego rodzice powinni poświęcać „swoje najlepsze wysiłki 
w celu nauczania i wychowywania dzieci zgodnie z zasadami 
ewangelii”? (Zob. część 2.). W jaki sposób nauczanie w domu 
ewangelii błogosławi twoją rodzinę? Jak rodzice mogą udosko-
nalić działania, jakie podejmują, by pomagać dzieciom żyć w 
zgodzie z ewangelią?

• Przejrzyj nauki Prezydenta Hinckleya o błogosławieństwach 
rodzinnej modlitwy (zob. część 3.). Jak sądzisz, dlaczego rodzinna 
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modlitwa przynosi błogosławieństwa? Jakich błogosławieństw 
doświadczyłeś dzięki regularnej modlitwie rodzinnej? Co tracimy, 
kiedy zaniedbujemy rodzinną modlitwę?

• Czego możemy się nauczyć z doświadczeń z młodości Gordona 
B. Hinckleya związanych z domowym wieczorem rodzinnym? 
(Zob. część 4.). Jakie błogosławieństwa spłynęły na twoją rodzinę 
dzięki organizowaniu domowych wieczorów rodzinnych?

• Przeczytaj uważnie opowieść Prezydenta Hinckleya o drzewie 
robinii (zob. część 5.). Jak ta historia może się odnosić do twojego 
życia?

• W jaki sposób nauki Prezydenta Hinckleya z części 6. mogą 
pomóc rodzicom dziecka, które zbłądziło? W jaki sposób rodzice 
i inne osoby mogą wyciągać pomocną dłoń i okazywać miłość?

• Dlaczego ważne jest, aby rodzice dyscyplinowali swoje dzieci z 
miłością, a nie z gniewem? W jaki sposób rodzice mogą dyscyplino-
wać dzieci z miłością? Jak członkowie rodziny mogą pielęgnować 
ducha miłości i wzajemnego poszanowania? (Zob. część 7.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
V Ks. Mojżeszowa 11:19; Enos 1:1–5; Mosjasz 4:14–15; Alma 

56:45–48; 3 Nefi 18:21; zob. także „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129.

Wskazówka do nauczania
„Możesz uważać, że brakuje ci zrozumienia pewnej zasady, kiedy 

przygotowujesz się do nauczania. Jednakże, kiedy z modlitwą 
będziesz ją studiował, starał się żyć według niej, przygotowywał 
się do uczenia tej zasady, a później kiedy będziesz się nią dzielić z 
innymi, twoje własne świadectwo wzmocni się i pogłębi” (Naucza-
nie — nie ma większego powołania [2000], str. 19).

Przypisy
 1. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 333.

 2. M. Russell Ballard, w: „Today’s Family: 
Proclamation Still a Clarion Call”, lds.
org/prophets- and- apostles/unto- all- the- 
world/proclamation- on- family- is- still- a- 
clarion- call; cytowany 12 maja 2015.

 3. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, Ensign, listopad 1995, str. 101.

 4. „Pillars of Truth”, Ensign, styczeń 1994, 
str. 5.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 208.

 6. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 387.
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 7. List Pierwszego Prezydium, 11 lutego 
1999, w: „Policies, Announcements, 
and Appointments”, Ensign, czerwiec 
1999, str. 80.

 8. „Pillars of Truth”, str. 5.
 9. „To Single Adults”, Ensign, czerwiec 

1989, str. 74.
 10. „Stand Strong against the Wiles of the 

World”, str. 99.
 11. „Behold Your Little Ones”, Ensign, 

czerwiec 2001, str. 5.
 12. Cornerstones of a Happy Home (bro-

szura, 1984), str. 10–11.
 13. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2, str. 402.
 14. W: Conference Report, październik 

1965, str. 51.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 212.
 16. „Four Simple Things to Help Our 

 Families and Our Nations”, Ensign, 
wrzesień 1996, str. 6–7.

 17. „Great Shall Be the Peace of Thy 
 Children”, Ensign, listopad 2000, str. 52.

 18. „These, Our Little Ones”, Ensign, gru-
dzień 2007, str. 8.

 19. „Inspirational Thoughts”, Ensign, sier-
pień 1997, str. 4.

 20. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 54.

 21. „Four Simple Things to Help Our 
 Families and Our Nations”, str. 8.

 22. „Bring Up a Child in the Way He 
Should Go”, Ensign, listopad 1993, 
str. 60.

 23. „Blessed Are the Merciful”, Ensign, maj 
1990, str. 70.

 24. „Except the Lord Build the House…”, 
Ensign, czerwiec 1971, str. 72.

 25. „Behold Your Little Ones”, str. 4.
 26. „The Environment of Our Homes”, 

Ensign, czerwiec 1985, str. 6.
 27. „Thanks to the Lord for His Blessings”, 

Ensign, maj 1999, str. 88–89.
 28. „Bring Up a Child in the Way He 

Should Go”, str. 60.
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Posłuszeństwo: po prostu 
życie według ewangelii

„Droga ewangelii jest prosta […]. Ukorzcie 
się i kroczcie w posłuszeństwie”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Kiedy Gordon B. Hinckley miał około 14 lat, przeżył w Taberna-
kulum w Salt Lake doświadczenie, które sprawiło, że powziął ważne 
postanowienie. Później wspominał:

„[Usłyszałem], jak Prezydent Heber J. Grant opowiadał o swoich 
doświadczeniach związanych z czytaniem Księgi Mormona, kiedy 
był chłopcem. Opowiadał o Nefim i o tym, jak wielki wpływ wywarł 
on na jego życie. A potem, pełnym przekonania głosem, którego 
nigdy nie zapomnę, zacytował wspaniałe słowa Nefiego: ‘Pójdę i 
uczynię, co Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przy-
kazanie, umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje’ (1 Nefi 3:7).

Wówczas to zrodziło się w moim młodym sercu postanowienie, 
by starać się czynić to, co nakazał Pan” 1.

Gordon B. Hinckley zawsze nosił to postanowienie w swoim 
sercu. Wiele lat później, kiedy był Prezydentem Kościoła, jego nauki 
nawiązywały do przesłania, które usłyszał za młodu. Przemawiając 
podczas konferencji regionalnej do grupy świętych w dniach ostat-
nich, powiedział:

„Udzieliłem wielu wywiadów różnym reporterom [wiadomości]. 
Jedno pytanie, które się zawsze przewija, to: ‘A jakie będzie motto 
Pana prezydentury?’. Odpowiadam wówczas: ‘Takie samo, jakie sły-
szałem wielokrotnie powtarzane w tym Kościele przez prezydentów 
Kościoła i apostołów od tak dawna, jak sięgam pamięcią: Po prostu 
żyjcie zgodnie z ewangelią, a każdy, kto będzie to czynił, otrzyma 
w swym sercu pewne przekonanie o prawdzie, którą żyje” 2.
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przykład posłuszeństwa nefiego był inspiracją 
dla młodego gordona B. Hinckleya.
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W swoim pierwszym przemówieniu na konferencji generalnej 
jako Prezydent Kościoła Prezydent Hinckley wezwał do tego, aby-
śmy dokładali większych starań, aby żyć w zgodzie z ewangelią:

„A teraz, moi bracia i siostry, nadszedł czas, byśmy byli nieco 
bardziej pewni siebie, podnieśli wzrok i poszerzyli nasze horyzonty 
myślowe, by lepiej pojąć i zrozumieć wielką milenijną misję tego 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nadeszła 
pora, kiedy trzeba być silnym. To czas, by bez wahania iść naprzód, 
rozumiejąc dobrze znaczenie, zakres i ważność naszej misji. To 
czas, by czynić dobro bez względu na konsekwencje, jakie może 
to za sobą pociągnąć. To czas, by przestrzegać przykazań. To pora, 
by wyciągnąć pełną dobroci i miłości rękę do tych, którzy cierpią, 
i do tych, którzy błądzą w ciemności i bólu. To czas, by okazywać 
sobie nawzajem wrażliwość, dobroć, uczciwość i uprzejmość we 
wszystkich naszych relacjach z ludźmi. Innymi słowy — czas stać 
się bardziej podobnym do Chrystusa” 3.

Prezydent Hinckley zawsze podkreślał to przesłanie. Dziesięć 
lat później powtórzył te słowa na konferencji generalnej i dodał: 
„Musicie osądzić, jak dalece posunęliśmy się w realizacji tego wysto-
sowanego dziesięć lat temu zaproszenia” 4.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Jesteśmy ludem przymierza i w związku z tym 
spoczywa na nas wielka odpowiedzialność.

Jesteśmy ludem przymierza, a to wielce poważna sprawa. Kiedy to 
dzieło zostało przywrócone i kiedy Pan ujawnił cele przywrócenia, 
powiedział, że jednym z Jego powodów było ponowne ustanowienie 
Jego wiecznego przymierza. Owo przymierze […] zostało zawarte 
między Abrahamem a Jehową, kiedy wszechmocny Jehowa złożył 
Abrahamowi uroczystą obietnicę. Powiedział On, że nasienie Abra-
hama będzie liczne niczym ziarna piasku, że narody będą przez niego 
błogosławione. Zawarł z nim przymierze, że On będzie ich Bogiem, 
a oni będą Jego ludem […]. Ustanowiony został wówczas związek, 
który ma wieczne konsekwencje dla życia wiecznego wszystkich, 
którzy zawierają to przymierze. To przymierze jest brzemienne w 
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skutki: jeśli my będziemy postępować tak, jak powinny postępować 
dzieci Boże, On będzie naszym Bogiem, będzie nas błogosławił, 
kochał, będzie nam przewodził i pomagał.

Teraz, w tej dyspensacji, to wieczne przymierze zostało ponow-
nie potwierdzone. Wstępujemy w nie, kiedy zostajemy ochrzczeni. 
Stajemy się tym samym częścią Jego wiecznej rodziny. Wszystkie 
dzieci Boże są Jego rodziną, lecz istnieje szczególna i piękna więź 
między Bogiem a dziećmi Jego przymierza. Kiedy przystąpiliśmy do 
tego Kościoła […], staliśmy się częścią ludu przymierza, a za każ-
dym razem, kiedy przyjmujemy sakrament, czynimy to nie tylko na 
pamiątkę ofiary Syna Bożego, który oddał Swe życie za każdego z 
nas, lecz w ten sposób bierzemy też na siebie imię Jezusa Chrystusa 
i przyrzekamy, że będziemy przestrzegać Jego przykazań, a On 
przyrzeka nam, że będzie nas błogosławił Swoim Duchem.

Jesteśmy ludem przymierza i w związku z tym spoczywa na nas 
wielka odpowiedzialność. Nie możemy być zwyczajnymi ludźmi. 
Musimy wznieść się ponad tłum. Musimy być nieco bardziej pewni 
siebie, nieco wyżej trzymać głowę. Musimy być nieco lepsi, nieco 

„za każdym razem, kiedy przyjmujemy sakrament […], 
bierzemy [...] na siebie imię Jezusa chrystusa i przyrzekamy, 

że będziemy przestrzegać Jego przykazań”.
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milsi, nieco bardziej szczodrzy, bardziej uprzejmi, nieco bardziej 
wrażliwi i bardziej skorzy do pomocy bliźnim5.

Jesteśmy ludem, który przyjął na siebie uroczyste przymierze i 
imię Pana Jezusa Chrystusa. Dokładajmy większych starań, by prze-
strzegać przykazań, by żyć tak, jak pragnie tego Pan6.

2
Pan oczekuje od nas przestrzegania 

wszystkich aspektów ewangelii.

Żyjemy w czasach kompromisu i przyzwolenia. W sytuacjach 
codziennych prób wiemy, co jest właściwe, ale pod presją naszych 
rówieśników i schlebiających głosów tych, którzy chcą nas przeko-
nać, poddajemy się. Idziemy na kompromis. Zgadzamy się. Podda-
jemy się i jest nam za to wstyd […]. Musimy pielęgnować siłę, aby 
postępować zgodnie z naszymi przekonaniami 7.

Droga ewangelii jest prosta. Niektóre z wymogów mogą się wam 
wydawać elementarne i niepotrzebne. Nie odrzucajcie ich. Ukorzcie 
się i kroczcie w posłuszeństwie. Obiecuję, że przyniesie to cudowne 
rezultaty, których otrzymanie i doświadczanie będzie niezwykle 
satysfakcjonujące 8.

Moją wielką prośbą jest, abyśmy wszyscy dołożyli większych 
starań, by żyć godnie boskiego pierwiastka, który w sobie nosimy. 
Możemy postępować lepiej niż teraz. Możemy być lepsi niż teraz. 
Gdybyśmy stale mieli przed oczami obraz naszego boskiego dzie-
dzictwa, gdybyśmy stale pamiętali o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, 
o rzeczywistym braterstwie łączącym wszystkich ludzi, bylibyśmy 
nieco bardziej tolerancyjni, nieco milsi, nieco bardziej skorzy, by 
podnosić i wspierać potrzebujących. Bylibyśmy nieco mniej skłonni, 
by zniżać się do czynienia rzeczy, które w oczywisty sposób nam 
nie przystoją 9.

Religia, której częścią jesteście, obejmuje siedem dni w tygodniu, 
a nie jedynie niedzielę […]. Obejmuje cały czas — dwadzieścia 
cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku 10.

Pan oczekuje od nas, że będziemy utrzymywać swoje życie 
w porządku, że będziemy przestrzegać wszystkich aspektów 
ewangelii 11.
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3
Bóg obdarzy błogosławieństwami tych, którzy 

posłusznie kroczą ścieżką Jego przykazań.

Pan powiedział prorokowi Eliaszowi, by ukrył się nad potokiem 
Kerit, z którego miał pić wodę, a pożywienie miały przynosić mu 
kruki. Pisma święte w przepiękny sposób opisują, co uczynił Eliasz: 
„Poszedł więc i postąpił według słowa Pana” (I Ks. Królewska 17:5).

Nie było żadnych kłótni. Żadnych wymówek. Żadnego wymigi-
wania. Eliasz po prostu „poszedł […] i postąpił według słowa Pana”. 
Dzięki temu został zbawiony od strasznych nieszczęść, które spadły 
na tych, którzy szydzili, wykłócali się i wątpili 12.

Cała historia opisana w Księdze Mormona to dzieje dwóch ludów, 
którym, gdy były prawe, gdy czciły Jezusa Chrystusa, wiodło się w 
kraju i były sowicie i hojnie błogosławione przez Pana, a kiedy grze-
szyły, schodziły na złą drogę i zapominały o swoim Bogu, popadały 
w nieszczęścia, pogrążały się w wojnach i kłopotach. Wasze bezpie-
czeństwo, wasz pokój, wasze powodzenie leżą w posłuszeństwie 
przykazaniom Wszechmocnego13.

„Ciągle zachowuj moje przykazania, a otrzymasz koronę spra-
wiedliwości” [NiP 25:15]. Taką obietnicę Pan dał Emmie Hale Smith. 
Taką samą składa każdemu z was. Szczęście leży w zachowywaniu 
przykazań. Świętemu w dniach ostatnich […] łamanie przykazań 
może przynieść jedynie cierpienie. Każdemu zaś, kto ich przestrzega, 
obiecana jest korona […] prawości i wiecznej prawdy 14.

Prawdziwa wolność leży w posłuszeństwie radom Boga. Stare 
powiedzenie mówi: „Przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem” 
(Ks. Przypowieści Salomona 6:23).

Wbrew temu, co sądzi wielu ludzi, ewangelia nie opiera się na 
filozofii represji. To plan wolności, który dyscyplinuje pragnienia i 
kształtuje zachowanie. Jej owoce są słodkie, a nagroda sowita […].

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc 
niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” 
(List do Galacjan 5:1).

„Gdzie […] Duch Pański, tam wolność” (II List do Koryntian 3:17)15.
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Nasze bezpieczeństwo znajduje się w pokucie. Nasza siła wypływa 
z posłuszeństwa przykazaniom Bożym […]. Dawajmy pewny opór 
złu, tak w kraju, jak i za granicą. Żyjmy tak, byśmy byli godni błogo-
sławieństw niebios, zmieniając nasze życie, gdzie jest to konieczne 
i polegając na Nim — na Ojcu nas wszystkich 16.

Nie mamy się czego obawiać. Bóg jest u steru. On pokona strach 
dla dobra tego dzieła. Obdarzy błogosławieństwami tych, którzy 
posłusznie kroczą drogą Jego przykazań. Tak, jak obiecał. Nikt z 
nas nie powinien wątpić w to, że dotrzyma słowa 17.

4
Przywódcy Kościoła wskazują drogę i zachęcają 

członków do życia zgodnie z ewangelią.

Są tacy, którzy mówią: „Kościół nie będzie mi nakazywał, co 
myśleć o tym czy tamtym, czy też jak postępować w moim życiu”.

Nie, [odpowiadam], Kościół nie będzie nakazywał żadnemu czło-
wiekowi, co ma myśleć czy jak ma postępować. Kościół pokaże 
drogę i zachęci każdego z członków do życia zgodnego z ewange-
lią. Kościół nie będzie nikomu nic nakazywał, ale będzie doradzał, 
nakłaniał i napominał, a także oczekiwał wierności od tych, którzy 
deklarują swoje członkostwo.

Kiedy byłem studentem, powiedziałem kiedyś mojemu ojcu o 
tym, że według mnie Władze Generalne Kościoła przekroczyły 
swoje uprawnienia, opowiadając się za pewną rzeczą. Ojciec mój 
był mądrym i dobrym człowiekiem. Powiedział: „Prezydent Kościoła 
tak nas nauczał, a ja popieram go jako proroka, widzącego i obja-
wiciela, i mam zamiar przestrzegać jego zaleceń”.

Służę w generalnych radach tego Kościoła od [wielu] lat […]. 
Chcę złożyć wam moje świadectwo, że chociaż byłem dosłownie 
na tysiącach spotkań, w czasie których rozważano stanowiska i 
działania Kościoła, nigdy nie przydarzyło się, by nie szukano prze-
wodnictwa Pana [ani nie zdarzyło się, by] ktokolwiek z obecnych 
pragnął poprzeć lub uczynić coś, co byłoby dla kogoś krzywdą lub 
przymusem18.

Oświadczam wszystkim, że nikt z nas [którzy zasiadamy w gene-
ralnych radach Kościoła] nie ma żadnego osobistego celu. Naszym 
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celem jest wola Pana. Są tacy, którzy nas krytykują, kiedy wydajemy 
oświadczenie z radą lub przestrogą. Proszę, zrozumcie, że nasze 
prośby nie wynikają z naszych egoistycznych pragnień. Proszę, 
zrozumcie, że nasze ostrzeżenia są uzasadnione i mamy powód, 
by je wygłaszać. Proszę, zrozumcie, że decyzje, by zabrać głos w 
jakiejś kwestii, nie są podejmowane bez wcześniejszych deliberacji, 
dyskusji i modlitwy. Proszę, zrozumcie, że naszym jedynym celem 
jest pomaganie wam w waszych problemach, próbach, pomaganie 
waszym rodzinom i ogólnie w waszym życiu […]. Nikt nie pragnie 
nauczać niczego, czego nie nauczałby sam Pan […].

Spoczywa na nas obowiązek, który opisał Ezechiel: „Synu człowie-
czy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz 
słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu” (Ks. Ezechiela 3:17).

Nie powoduje nami żadne egoistyczne pragnienie. Jedyne, czego 
chcemy, to aby nasi bracia i siostry byli szczęśliwi, aby w ich domach 
gościły spokój i miłość, aby w swoich prawych przedsięwzięciach 
byli błogosławieni mocą Wszechmogącego19.

Bóg bezustannie ujawnia Swą wolę dotyczącą Jego ludu i czyni 
to na swój własny sposób. Składam wam moje świadectwo, że przy-
wódcy tego Kościoła nigdy nie poproszą was o zrobienie czegoś, 
czego z pomocą Pana nie bylibyście w stanie wykonać. Możemy 
czuć się zbyt niedoskonali. To, o co jesteśmy proszeni, może nam 
nie odpowiadać czy odbiegać od naszych pomysłów. Jeśli jednak 
podejdziemy do tego z wiarą, modlitwą i mocnym postanowieniem, 
uda nam się.

Składam wam moje świadectwo, że szczęście, spokój, rozwój i 
dobrobyt świętych w dniach ostatnich oraz wieczne zbawienie i 
wyniesienie tego ludu zależą od posłuszeństwa w przestrzeganiu 
rad kapłaństwa Boga 20.

5
Drobne decyzje mogą wieść nas do 

poważnych konsekwencji.

Mogę opisać zasadę […], która, jeśli będziemy jej przestrzegać, 
ogromnie zwiększy prawdopodobieństwo, że podejmowane przez 
nas decyzje będą właściwe, a w konsekwencji, że nasz rozwój i 
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szczęście w życiu niepomiernie wzrosną. Tą wielką zasadą jest 
wytrwanie w wierze  […].

Nie mogę szczegółowo powiedzieć wam, jak podjąć każdą decy-
zję. Mogę jednak obiecać, że jeśli będziecie podejmować swoje 
decyzje zgodnie z normami ewangelii i naukami Kościoła i jeśli 
wytrwacie w wierze, wasze życie wyda najlepsze owoce i poznacie, 
co to szczęście i satysfakcja z osiągnięcia celu 21.

Wiele lat temu pracowałem dla jednej z linii kolejowych. Było to 
w czasach, kiedy niemal wszyscy podróżowali pociągami. Pewnego 
ranka otrzymałem telefon od mojego odpowiednika w Newark w 
New Jersey. Powiedział: „Przyjechał pociąg numer taki a taki, ale 
nie ma wagonu bagażowego. W jakimś miejscu zostały zagubione 
bagaże trzystu pasażerów, co sprawiło, że się wściekli”.

Natychmiast zacząłem dowiadywać się, gdzie to się mogło stać. 
Dowiedziałem się, że został we właściwy sposób załadowany i 
wyprawiony z Oakland w Kalifornii. Został przesunięty na naszą 
linię kolejową w Salt Lake City [aż wreszcie pojechał do] St. Louis. 
Tam miał być przejęty przez inną linię kolejową, która miała go 
doprowadzić do Newark w New Jersey. Jednak jakiś roztargniony 
zwrotnicowy na stacji w St. Louis przesunął mały kawałek stali o 
zaledwie kilka centymetrów, a następnie pociągnął dźwignię, aby 
rozłączyć wagony. Dowiedzieliśmy się, że wagon bagażowy, który 
należał do pociągu jadącego do Newark w New Jersey, w rzeczywi-
stości znajdował się w Nowym Orleanie w stanie Louisiana — prawie 
2 500 kilometrów od miejsca swojego przeznaczenia. To niewielkie 
przesunięcie zwrotnicy na dworcu w St. Louis przez niedbałego 
pracownika skierowało wagon na złą trasę, a dystans od prawdzi-
wego miejsca przeznaczenia dramatycznie się zwiększył. Tak też się 
dzieje w naszym życiu. Zamiast podążać stałym kursem, jesteśmy 
popychani przez jakąś błędną ideę w innym kierunku. Oddalanie 
się od miejsca pierwotnego przeznaczenia może być nie wiem jak 
małe, lecz jeśli trwa nadal, to ten bardzo mały ruch może stać się 
wielką przepaścią i okaże się, że jesteśmy daleko od miejsca, do 
którego zamierzaliśmy dotrzeć […]. To te małe rzeczy, wokół których 
obraca się życie, bardzo je zmieniają 22.

Pewnego dnia podszedłem do dużej bramy na farmie. Pod-
niosłem zasuwę i ją otworzyłem. Ruch na zawiasach był prawie 
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niezauważalny. Druga strona drzwi zatoczyła w tym samym czasie 
ogromny łuk o średnicy niemal pięciu metrów. Patrząc jedynie na 
ruch przy zawiasach, człowiek nigdy by nie pomyślał, jak zwielo-
krotnione będzie działanie tego drobnego przemieszczenia.

Tak samo jest z decyzjami, jakie podejmujemy w naszym życiu. 
Jakaś drobna myśl, krótkie słowo, jakiś niewielki uczynek mogą być 
brzemienne w skutki 23.

6
Żyjąc w zgodzie z ewangelią, wzmacniamy Kościół 

i pomagamy w rozwoju dzieła Boga na ziemi.

Możecie umacniać [Kościół] dzięki temu, jak żyjecie. Niech ewan-
gelia będzie waszym mieczem i tarczą […].

Jakże cudowna będzie przyszłość, gdy Wszechmogący będzie 
kontynuował Swoje cudowne dzieło, wywierając dobry wpływ na 
wszystkich, którzy przyjmą Jego ewangelię i będą zgodnie z nią 
żyć 24.

Widzę cudowną przyszłość w tym wielce niepewnym świecie. 
Jeżeli będziemy się trzymać naszych wartości, czerpać z naszego 
dziedzictwa, jeżeli będziemy kroczyć w posłuszeństwie przed 

prezydent Hinckley porównał podejmowane przez 
nas decyzje do zawiasów przy bramie.
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Panem, jeśli będziemy po prostu żyć ewangelią, będziemy wielce 
i wspaniale błogosławieni. Będziemy postrzegani jako wyjątkowi 
ludzie, którzy odnaleźli klucz do szczęścia szczególnego rodzaju 25.

Niech każdy mężczyzna, kobieta i dziecko podejmie zobowią-
zanie, że uczyni pracę Pana lepszą, silniejszą i wspanialszą niż 
kiedykolwiek wcześniej. To jakość naszego życia przyczynia się do 
zmiany. To nasze mocne postanowienie, że będziemy żyć zgodnie 
z ewangelią Jezusa Chrystusa przyczynia się do zmiany. To sprawa 
indywidualna. Kiedy wszyscy się modlimy, Kościół robi się o wiele 
silniejszy. Tak samo jest z każdą inną zasadą ewangelii. Stańmy się 
częścią tego wielkiego dzieła, które posuwa się naprzód i rozwija 
się na całym świecie. Nie możemy stać w miejscu, musimy dążyć 
naprzód. To konieczne. Osobiste przekonanie, które każdy z nas 
nosi w swym sercu, to prawdziwa siła Kościoła. Bez niego mamy 
tyle, co nic, a z nim mamy wszystko26.

Proszę każdego z was, gdziekolwiek się znajduje, aby jako czło-
nek tego Kościoła stanął wyprostowany i z pieśnią w sercu ruszył 
naprzód, żyjąc ewangelią, kochając Pana i budując królestwo. Razem 
pozostaniemy na kursie i zachowamy wiarę, a Wszechmocny będzie 
naszą siłą 27.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego jako lud przymierza Pana „nie możemy być zwyczaj-

nymi ludźmi”? (Zob. część 1.). W jaki sposób przymierza, które 
zawarłeś z Bogiem, wpływają na twoje codzienne życie?

• Prezydent Hinckley nauczał, by „pielęgnować siłę, aby postępo-
wać zgodnie z naszymi przekonaniami” (część 2.). W jaki sposób 
niekiedy naginamy nasze poglądy? Jak możemy się wzmocnić, 
by nie ulegać pokusom?

• Jak odnosi się do nas historia o proroku Eliaszu opowiedziana 
przez Prezydenta Hinckleya? (Zob. część 3.). Jak odpowiedział-
byś komuś, kto twierdzi, że przykazania są zbyt restrykcyjne? W 
jakich sytuacjach zaobserwowałeś, że przestrzeganie przykazań 
przynosi wolność, bezpieczeństwo i spokój?
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• Rozważ ponownie wyjaśnienie Prezydenta Hinckleya na temat 
tego, jak przywódcy Kościoła udzielają rad i przestróg (zob. 
część 4.). Jak zostaliście pobłogosławieni dzięki słuchaniu rad 
przywódców Kościoła?

• Czego możemy się nauczyć z historii Prezydenta Hinckleya o 
wagonie bagażowym? (Zob. część 5.). Dlaczego drobne decyzje 
i uczynki prowadzą do wielkich zmian w naszym życiu? Jaka 
mała decyzja poskutkowała wielką zmianą w twoim życiu? W 
jaki sposób możemy lepiej rozpoznawać drobne decyzje, które 
mogą nas zwieść z drogi do Boga?

• Jak życie zgodnie z ewangelią może nam pomóc radzić sobie 
z niepewną sytuacją na tym świecie? (Zob. część 6.). Jak życie 
zgodnie z ewangelią może uprościć nasze życie? Zastanów się, 
jak możesz bardziej aktywnie wzmacniać Kościół i pomagać w 
rozwoju dzieła Boga na ziemi.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
V Ks. Mojżeszowa 4:39–40; List do Hebrajczyków 5:8–9; NiP 

64:33–34; 93:26–28; 98:22; Abraham 3:24–26; Zasady Wiary 1:3

Wskazówka do studiowania
„Czytanie, studiowanie i rozważanie to nie to samo. Czytamy 

słowa, które inspirują myśli. Studiując, odkrywamy wzorce i powią-
zania w pismach. Lecz gdy rozważamy, zapraszamy objawienia 
Ducha. Dla mnie rozważanie to rozmyślanie i modlitwa, które nastę-
pują po uważnym czytaniu i studiowaniu pism” (Henry B. Eyring, 
„Służba z Duchem”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 60).

Przypisy
 1. „If Ye Be Willing and Obedient”, 

Ensign, lipiec 1995, str. 2.
 2. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 404.
 3. „This Is the Work of the Master”, 

Ensign, maj 1995, str. 71.
 4. „Uwagi na rozpoczęcie”, Ensign lub 

Liahona, maj 2005, str. 4.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 148–149.
 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 146.
 7. „Building Your Tabernacle”, Ensign, 

listopad 1992, str. 52.

 8. „Everything to Gain — Nothing to 
Lose”, Ensign, listopad 1976, str. 96.

 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 160–161.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 404.

 11. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 412.

 12. „If Ye Be Willing and Obedient”, str. 4.
 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 406–407.
 14. „If Thou Art Faithful”, Ensign, listopad 

1984, str. 92.
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 15. W: Conference Report, kwiecień 1965, 
str. 78.

 16. „Czasy, w których żyjemy”, Liahona, 
styczeń 2002, str. 83.

 17. „This Is the Work of the Master”, 
Ensign, maj 1995, str. 71.

 18. „Wierność”, Ensign lub Liahona, maj 
2003, str. 60.

 19. „The Church Is on Course”, Ensign, 
listopad 1992, str. 59–60.

 20. „If Ye Be Willing and Obedient”, 
Ensign, lipiec 1971, str. 125.

 21. „Keep the Faith”, Ensign, wrzesień 
1985, str. 3, 6.

 22. „A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth”, Ensign, styczeń 2001, str. 5–7.

 23. „Keep the Faith”, str. 3.
 24. „Stay the Course — Keep the Faith”, 

Ensign, listopad 1995, str. 72.
 25. „Look to the Future”, Ensign, listopad 

1997, str. 69.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 138–139.
 27. „Stay the Course — Keep the Faith”, 

str. 72.
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„nie istnieje pod niebiosami żaden substytut produktywnej 
pracy. to w ten sposób marzenia stają się rzeczywistością”. 
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Spokój i zadowolenie z 
doczesnej samowystarczalności

„Nauczamy samowystarczalności jako zasady 
życia, zgodnie z którą powinniśmy zapewnić 
sobie byt i zatroszczyć się o własne potrzeby”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Gordon B. Hinckley nauczył się zasad samowystarczalności, będąc 
dzieckiem, kiedy pracował ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. 
Później wspominał:

„Mieszkaliśmy w domu, który wówczas wydawał mi się bardzo 
duży […]. Mieliśmy spory trawnik i wiele drzew, z których spadały 
miliony liści, a przez to bezustannie było mnóstwo pracy […].

Mieliśmy piece kaflowe, jeden w kuchni, drugi w jadalni. Później 
zainstalowano nam piec grzewczy, jaka to była wspaniała rzecz. 
Niestety pochłaniał on ogromne ilości węgla, a nie było wówczas 
automatycznych podajników. Trzeba było szuflą dokładać go do 
pieca i każdego wieczora naznosić dzienny zapas.

Dzięki temu wielgachnemu piecowi zdobyłem cenną lekcję: jeśli 
chcesz, żeby było ci ciepło, musisz się namachać szuflą.

Ojciec umyślił sobie, że jego synowie muszą się nauczyć praco-
wać nie tylko zimą, ale także i latem, więc kupił 2 hektary ziemi 
pod uprawę, a z czasem gospodarstwo rozrosło się do 12 hektarów. 
Całe lato mieszkaliśmy na farmie, a do miasta wracaliśmy, kiedy 
zaczynała się szkoła.

Mieliśmy duży sad z drzewkami, które każdej wiosny trzeba było 
przycinać. Tata zabierał nas na profesjonalne pokazy przycinania 
prowadzone przez ekspertów z uniwersyteckiego wydziału rolnic-
twa. Poznaliśmy tam wielką prawdę, że można w znacznej mierze 
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wpłynąć na to, jakie owoce zbierze się we wrześniu, właściwie 
przycinając drzewka w lutym1.

Ponieważ osobisty fundament Prezydenta Hinckleya opierał się na 
tych prawdach, często udzielał on praktycznych lekcji życia zgodnie 
z ewangelią. Świadczył o błogosławieństwach płynących z ciężkiej 
pracy i zachęcał świętych w dniach ostatnich, aby żyli w granicach 
swoich dochodów oraz przygotowywali się na klęski mogące się 
wydarzyć w przyszłości.

Prezydent Hinckley nie tylko nauczał tych zasad, ale też poma-
gał w zapewnianiu świętym możliwości, by mogli wykorzystywać 
je w praktyce. Na przykład, w kwietniu 2001 roku zapoczątkował 
Nieustający Fundusz Edukacyjny, który, jak mówił, powstał pod 
natchnieniem Pana 2. Za pośrednictwem tego programu ludzie mogą 
przekazywać środki na fundusz, który udziela krótkoterminowych 
pożyczek, aby pomóc godnym członkom Kościoła, głównie tym, 
którzy służyli na misji, zdobyć wykształcenie lub uprawnienia zawo-
dowe, dzięki którym będą mogli znaleźć dobrą pracę. Kiedy później 
spłacają te kredyty, pieniądze ponownie wracają do funduszu i 
pomagają kolejnym osobom budować przyszłość. Nieustający Fun-
dusz Edukacyjny pomaga dziesiątkom tysięcy ludzi stać się samo-
wystarczalnymi. Jest on, jak powiedział kiedyś Prezydent Hinckley, 
„jasnym promykiem nadziei” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Kiedy uczciwie pracujemy, nasze życie 
jest błogosławione na wieki.

Wierzę w ewangelię pracy. Nie istnieje pod niebiosami żaden 
substytut produktywnej pracy. To w ten sposób marzenia stają 
się rzeczywistością. To w ten sposób puste wizje stają się dyna-
micznymi osiągnięciami 4.

Nieco zabawy i relaksu dobrze nam robi, lecz to praca odmienia 
życie kobiet i mężczyzn. To dzięki niej mamy co jeść, w co się przy-
odziać, to ona daje nam domy, w których mieszkamy. Nie możemy 
zaprzeczać, że praca zręcznych dłoni i wykształconych umysłów 
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jest niezbędna, jeśli chcemy się rozwijać i odnosić sukcesy zarówno 
jako jednostki, jak i zbiorowo5.

Odkryłem, że życie to nie seria wielkich bohaterskich wyczynów. 
W swej najlepszej postaci życie to niezachwiana dobroć i przyzwo-
itość, to robienie tego, co potrzeba wtedy, kiedy trzeba, bez fanfar i 
poklasku. Przekonałem się, że to nie geniusze odmieniają ten świat. 
Przekonałem się, że pracę tu na ziemi wykonują głównie zwyczajni 
ludzie, nie posiadający jakichś niezwykłych talentów, ale pracujący 
w absolutnie niezwykły sposób 6.

„dzieci muszą pracować ze swoimi rodzicami [...], dzięki [czemu] 
nauczą się, że praca jest ceną czystości, postępu i dobrobytu”.
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Dzieci muszą pracować ze swoimi rodzicami — zmywać z nimi 
naczynia, myć podłogę, kosić trawniki, przycinać drzewa i krzewy, 
malować, naprawiać, czyścić i robić sto innych rzeczy, dzięki któ-
rym nauczą się, że praca jest ceną czystości, postępu i dobrobytu 7.

Wielkim cudem tego Kościoła jest praca. Wszyscy pracują. Nie ma 
rozwoju bez pracy. Wiara, świadectwo o prawdzie są jak mięśnie 
mojej ręki. Jeśli się ich używa, są silne. Jeśli pozostają bezczynne, 
stają się słabe i wiotkie. Angażujemy ludzi do pracy. Oczekujemy 
od nich wspaniałych rzeczy, a wspaniałe i cudowne jest to, że oni 
te oczekiwania spełniają. Wydają plon8.

W tym Kościele nic się nie dzieje bez waszej pracy. To działa 
jak taczka. Nic się nie poruszy, dopóki nie złapiecie za obie rączki 
i nie popchniecie. Ciężka praca popycha naprzód dzieło Pana, a 
jeśli człowiek nauczy się naprawdę sumiennie pracować, będzie go 
ona błogosławić przez całą wieczność. Wierzę w to z całego serca. 
Będzie go błogosławić przez całą wieczność 9.

2
Mamy obowiązek pomagać innym stawać na 

nogi i stawać się samowystarczalnymi.

Stare porzekadło mówi, że kiedy da się człowiekowi rybę, 
zapewni mu się jedzenie na jeden dzień, jeśli jednak nauczy się go 
łowić ryby, będzie miał co jeść przez resztę życia […].

Niech Pan da nam wizję i zrozumienie, abyśmy mogli uczynić to, 
co będzie pomocne dla naszych członków zarówno pod względem 
duchowym, jak i doczesnym. Spoczywa na nas wielka odpowie-
dzialność. Prezydent Joseph F. Smith powiedział, że […] religia, która 
nie pomaga człowiekowi w życiu doczesnym, najprawdopodobniej 
nie przyda mu się na wiele również w życiu, które nastąpi (zob. 
„The Truth about Mormonism”, czasopismo Out West, wrzesień 
1905, str. 242).

W miejscach, w których bieda szerzy się pośród naszego ludu, 
musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by pomóc ludziom 
się podnieść, zbudować swe życie na opoce samowystarczalności, 
jaką można osiągnąć poprzez szkolenie zawodowe. Wykształcenie 
jest kluczem do możliwości […].
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To nasz uroczysty obowiązek, by „wspomagać słabych, podno-
sić ręce, co zwisają, i wzmacniać słabe kolana” (NiP 81:5). Musimy 
pomóc im stać się samowystarczalnymi i pomóc im odnieść sukces.

Wierzę, że Pan nie chce, by Jego lud był skazany na życie w 
biedzie. Wierzę, że pragnie On, by ci, którzy są wierni, cieszyli się 
dobrami ziemi. Pragnie, byśmy im pomogli 10.

Człowiek, zgodnie z naszą nauką, powinien zrobić dla siebie 
wszystko, co w jego mocy. Kiedy wyczerpie swoje zasoby, powi-
nien zwrócić się o pomoc do swojej rodziny. Jeśli rodzina nie może 
podołać, sprawę przejmuje Kościół. A kiedy jest to w rękach Kościoła, 
naszym największym pragnieniem jest najpierw zatroszczyć się o 
jego najpilniejsze potrzeby, a następnie pomagać mu tak długo, jak 
trzeba, lecz na tym etapie należy udzielić pomocy w wyszkoleniu 
go, uzyskaniu pewnego zatrudnienia, znalezieniu sposobów, by 
ponownie postawić go na nogi. Taki jest cel tego wspaniałego pro-
gramu pomocy wzajemnej 11.

Osoby, które skorzystały z tego programu, uniknęły „przekleń-
stwa próżnego życia i upokorzenia byciem na zasiłku”. Ochronione 
zostały ich godność i szacunek do siebie. Zaś rzesze mężczyzn i 
kobiet, którzy bezpośrednio nie czerpali z programu, lecz, którzy 
uczestniczyli w uprawie, hodowli i przygotowaniu jedzenia oraz 
ogromie innych koniecznych działań, składają świadectwo o radości, 
jaką znaleźli w bezinteresownej służbie na rzecz bliźnich.

Nikt, kto widział szeroko zakrojoną skalę i rozległy wpływ tego 
programu, z pewnością nie może wątpić w ducha objawienia, który 
przyczynił się do jego powstania i rozwija go dla pożytku i dobra 
ludzi 12.

Powinniśmy nadal postępować w tym dziele. Ono zawsze będzie 
potrzebne. Głód, niedostatek i katastrofy zawsze będą częścią życia. 
Zawsze też będą osoby, których serca poruszyło światło ewangelii, 
które będą gotowe służyć i pracować, by stawiać na nogi tych, którzy 
potrzebują wsparcia na całym świecie.

Jako podobną formę pomocy ustanowiliśmy Nieustający Fun-
dusz Edukacyjny. Pochodzi on z waszych szczodrych darowizn 
[…]. Pożyczek udziela się godnym mężczyznom i kobietom na cele 
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edukacyjne. W przeciwnym wypadku musieliby trwać w ciągłym 
ubóstwie swych rodziców i przodków, które trwa od pokoleń […].

Duch Pana kieruje tą pracą. Ta pomoc jest działalnością o cha-
rakterze świeckim, wyrażającą się w ilości ryżu i fasoli, koców i 
namiotów, odzieży i leków, zatrudnienia i szkolenia, aby otrzymać 
lepszą pracę. Ale to, co nazywa się pracą świecką, jest jedynie 
zewnętrznym wyrazem ducha — Ducha Pana, o którym powie-
dziano: „Chodził, czyniąc dobrze” (Dzieje Apostolskie 10:38)13.

3
Prorocy zachęcają nas, abyśmy duchowo i fizycznie 

przygotowywali się na nadchodzące katastrofy.

Nauczamy samowystarczalności jako zasady życia, zgodnie z 
którą powinniśmy zapewnić sobie byt i zatroszczyć się o własne 
potrzeby. I dlatego zachęcamy nasz lud, aby coś miał, aby planował 
z wyprzedzeniem, posiadał […] pod ręką zapasy żywności, i jeśli to 
możliwe, założył konto oszczędnościowe na cięższe dni. Czasami 
ludzi spotykają nieszczęścia w chwili, kiedy się najmniej tego spo-
dziewają — bezrobocie, choroba i tego typu rzeczy 14.

Dla tego starego świata doświadczenie klęsk i katastrof nie jest 
niczym nowym. Ci z nas, którzy czytają pisma święte i wierzą im, 
wiedzą o ostrzeżeniach proroków na temat katastrof, które mają i 
będą miały miejsce […].

Jakże złowieszcze są słowa objawienia, znajdującego się w 88. 
rozdziale Nauk i Przymierzy, które mówią o katastrofach, które 
spadną po świadectwach starszych. Pan mówi:

„Bowiem po waszym świadectwie nadchodzi świadectwo trzęsień 
ziemi, co wywołają jęki w jej wnętrzu, i upadną ludzie na ziemię, i 
nie będą mogli ustać.

I nadchodzi też świadectwo głosu grzmotów, i głosu błyskawic, i 
głosu burz, i głosu fal morza dźwigających się poza swoje granice.

I wszystko będzie w zamieszaniu; i serca ludzi upadną na pewno; 
bowiem strach ogarnie wszystkich ludzi” (NiP 88:89–91) […].

Skoro miały miejsce katastrofy w przeszłości, możemy spodzie-
wać się ich w większym stopniu w przyszłości. Co mamy uczynić?
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Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy Noe budował arkę, nie padał 
deszcz. Lecz on budował; a potem zaczęło padać.

Pan powiedział: „Jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie 
trwogi” (NiP 38:30).

Podstawowy sposób przygotowania się jest podany również w 
Naukach i Przymierzach, gdzie czytamy: „Przeto stójcie na świętych 
miejscach, i nie dajcie się poruszyć, aż nadejdzie dzień Pana” (NiP 
87:8) […].

Możemy żyć w taki sposób, by móc wołać do Pana o ochronę 
i przewodnictwo. To jest sprawa priorytetowa. Nie możemy ocze-
kiwać Jego pomocy, jeśli nie będziemy chętnie przestrzegać Jego 
przykazań. My, członkowie Kościoła, patrząc na przykład Jeredów 
i Nefitów, mamy wystarczający dowód na istnienie kary za niepo-
słuszeństwo. Oba narody kroczyły od chwały po całkowitą zagładę 
— z powodu niegodziwości.

Wiemy, oczywiście, że deszcz pada tak na sprawiedliwych, jak 
i na niesprawiedliwych (zob. Ew. Mateusza 5:45). Jednakże, mimo 
że sprawiedliwi umierają, nie są oni straceni, lecz zbawieni dzięki 
Zadośćuczynieniu Odkupiciela. „Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; 
jeśli umieramy, dla Pana umieramy” (List do Rzymian 14:8) […].

Nasz lud słuchał rad i słów zachęty, by dokonywać takich przy-
gotowań, które pomogą przetrwać w wypadku nadejścia katastrofy.

Możemy zgromadzić zapas wody, podstawowe produkty żywno-
ściowe, lekarstwa i ciepłe ubrania. Powinniśmy mieć oszczędności 
na wypadek nadejścia trudnych czasów 15.

W wielu rejonach mamy wspaniały program pomocy wzajemnej, 
w ramach którego funkcjonują między innymi składy ziarna. Ważne 
jest, abyśmy to robili. Lecz najlepszymi miejscami do zmagazynowa-
nia pewnej ilości żywności są nasze domy, tak też jest z niewielkimi 
oszczędnościami. Najlepszym programem pomocy wzajemnej jest 
nasz własny program. Pięć czy sześć puszek zboża w domu lepsze 
jest niż buszel zboża w spichlerzu pomocy wzajemnej […].

Możemy zacząć skromnie. Możemy zacząć od zapasów żywno-
ści na tydzień i stopniowo zwiększać je do zapasów na miesiąc, a 
potem na trzy miesiące. Mówię teraz o żywności na zaspokojenie 



r o z d z i a ł  1 3

204

podstawowych potrzeb. Jak wszyscy wiecie, nie jest to nowa rada. 
Lecz obawiam się, że wielu z was czuje, że długoterminowe zapasy 
żywności są tak dalekie do osiągnięcia, że nie czyni żadnego wysiłku.

Rozpocznijcie robienie zapasów na małą skalę […] i stopniowo 
dążcie do osiągnięcia rozsądnego celu. Odkładajcie regularnie 
niewielką ilość pieniędzy, a zaskoczeni będziecie tym, jak się 
nagromadzą 16.

4
Cieszymy się niezależnością i wolnością, gdy na tyle, na 
ile to możliwe, unikamy zaciągania długów i odkładamy 

pieniądze na czas, gdy będziemy w potrzebie.

Wciąż od nowa udziela nam się rad dotyczących samowystar-
czalności, długów, oszczędności. Tak wielu spośród naszego ludu 
popadło w poważne długi z powodu zakupu rzeczy, które nie są 
niezbędne […]. Namawiam was, jako członków tego Kościoła, aby-
ście uwolnili się od długów, jeśli jest to możliwe, i odkładali trochę 
na czarną godzinę 17.

Nadszedł czas na uporządkowanie naszych domów […].

Prezydent J. Reuben Clark  jun. powiedział podczas spotkania 
kapłańskiego na konferencji generalnej w 1938 roku: „Kiedy zacią-
gasz kredyt, odsetki stają się twoim towarzyszem w każdej minucie 
dnia i nocy, nie można się przed nimi schować, nie można im uciec, 
nie można kazać im odejść. Nie poddają się prośbom, żądaniom ani 
rozkazom, a kiedy staniesz im na drodze lub nie spełnisz ich wyma-
gań, zniszczą cię” (w: Conference Report, kwiecień 1938, str. 103).

Rozumiem, że zaciągnięcie kredytu może być konieczne przy 
zakupie domu, to oczywiste. Kupujmy jednak domy, na które nas 
stać, dzięki czemu niższe będą opłaty, które będą bezustannie, bez 
miłosierdzia i wytchnienia wisieć nam nad głową […].

Od początków Kościoła Pan nauczał na temat zaciągania długów. 
Martinowi Harrisowi powiedział poprzez objawienie: „Spłać dług, 
jaki zaciągnąłeś u drukarza. Uwolnij się z poddaństwa” (NiP 19:35).

Wielokrotnie mówił o tym Prezydent Heber J. Grant […]. Powie-
dział: „Jeśli istnieje jedna rzecz, która przynosi ludzkiemu sercu i 
rodzinie pokój i zadowolenie, to jest nią życie w granicach własnych 
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środków. A istnieje jedna rzecz, która rozbija, zniechęca i razi, jest 
nią posiadanie długów i zobowiązań, których nie można spłacić” 
(Gospel Standards, wyb. G. Homer Durham [1941], str. 111).

Niesiemy całemu Kościołowi przesłanie o samowystarczalności. 
Samowystarczalności nie można zdobyć, kiedy nad domostwem 
wiszą poważne długi. Człowiek nie jest ani niezależny, ani wolny, 
kiedy ma zobowiązania finansowe wobec innych.

Zarządzając sprawami Kościoła, staramy się dawać przykład. 
Mamy zasadę, której trzymamy się z żelazną stanowczością, żeby co 
roku odkładać pewien procent dochodów Kościoła na ewentualne 
przyszłe potrzeby.

Jestem wdzięczny za to, że mogę powiedzieć, że wszystkie działa-
nia i przedsięwzięcia Kościoła, na wszystkich polach, udaje się reali-
zować bez pożyczania pieniędzy. Jeśli nie mieścimy się w budżecie, 
staramy się okroić programy. Ograniczamy wydatki, by równoważyły 
się z przychodami. Nie pożyczamy […].

Jakież to cudowne uczucie być wolnym od długów i mieć nieco 
grosza odłożonego na nieprzewidziane wypadki tak, by w razie 
konieczności mieć do nich dostęp […].

Zachęcam was […]: dbajcie o swoją kondycję finansową. Nale-
gam, bądźcie powściągliwi w wydatkach i w zakupach, aby uniknąć 
długów, na ile to możliwe. Spłaćcie długi tak szybko, jak to możliwe 
i uwolnijcie się od tej niewoli.

To część doczesnej ewangelii, w którą wierzymy. Niech was Pan 
błogosławi […], abyście zdołali uporządkować swoje domy. Jeśli 
spłaciliście swoje długi, jeśli posiadacie oszczędności, nawet nie-
wielkie, wówczas, kiedy burze będą szaleć nad waszymi głowami, 
będziecie mieli schronienie [dla swojej rodziny] i spokój w sercach 
waszych 18.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że „nie ma […] niczego, co mogłoby 

zastąpić trud, który przynosi pożytek” (część 1.). W jaki spo-
sób praca błogosławi twoje życie? Czego się nauczyłeś dzięki 
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ciężkiej pracy? W jaki sposób rodzice mogą pomóc swoim dzie-
ciom nauczyć się pracować?

• Jakie mamy obowiązki wobec osób potrzebujących dóbr docze-
snych? (Zob. część 2.). Jak możemy pomagać ludziom stawać się 
samowystarczalnymi? Jak błogosławione było twoje życie dzięki 
służbie, którą ktoś wykonał dla ciebie i służbie, którą ty wykonałeś 
dla kogoś?

• Rozważ przygotowania, jakie Prezydent Hinckley radził nam 
poczynić na wypadek, jeśli znajdziemy się w potrzebie (zob. część 
3.). W jakiej sytuacji dostrzegłeś znaczenie bycia przygotowanym 
na trudne czasy? Jakie drobne kroki możemy stopniowo czynić, 
aby się przygotować?

• Zastanów się nad radami Prezydenta Hinckleya dotyczącymi 
zaciągania długów i posiadania oszczędności (zob. część 4.). 
Dlaczego w wydatkach ważna jest dyscyplina? Jak długi mogą 
wpływać na naszą sytuację doczesną i duchową? Jak rodzice 
mogą nauczyć swoje dzieci mądrze gospodarować pieniędzmi?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Tesaloniczan 4:11–12; NiP 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Mojżesz 5:1

Wskazówka do nauczania
„Uważaj, aby dobrej dyskusji nie kończyć zbyt wcześnie z zamia-

rem przedstawienia całego materiału, jaki przygotowałeś. Chociaż 
ważne jest, aby omówić materiał, ważniejsze jest pomóc uczniom 
poczuć wpływ Ducha, odpowiadać na ich pytania, powiększyć ich 
zrozumienie ewangelii oraz pogłębić ich zaangażowanie w prze-
strzeganie przykazań” (Nauczanie — nie ma większego powołania, 
[2000], str. 64).

Przypisy
 1. „Some Lessons I Learned as a Boy”, 

Ensign, maj 1993, str. 52.
 2. Zob. „Nieustający Fundusz Eduka-

cyjny”, Liahona, lipiec 2001, str. 52.
 3. „Wyciąganie pomocnej dłoni do 

potrzebujących”, Liahona, styczeń 
2002, str. 60.

 4. „I Believe”, New Era, wrzesień 1996, 
str. 6.

 5. „I Believe”, str. 6.
 6. One Bright Shining Hope: Messages 

for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), str. 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 707.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 532.
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 9. „Inspirational Thoughts”, Ensign, sier-
pień 2000, str. 5.

 10. „Nieustający Fundusz Edukacyjny”, 
str. 52–53.

 11. „This Thing Was Not Done in a 
 Corner”, Ensign, listopad 1996, str. 50.

 12. „Prezydent Harold B. Lee: An Apprecia-
tion”, Ensign, listopad 1972, str. 8; zob. 
także Heber J. Grant, w: Conference 
Report, październik 1936, str. 3.

 13. „Albowiem łaknąłem, a daliście mi 
jeść”, Ensign lub Liahona, maj 2004, 
str. 60.

 14. „This Thing Was Not Done in a 
 Corner”, str. 50.

 15. „Jeśli jesteście przygotowani, nie 
zaznacie trwogi”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2005, str. 61–62.

 16. „Mężczyźni kapłaństwa”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2002, str. 58.

 17. „Czasy, w których żyjemy”, Liahona, 
styczeń 2002, str. 83.

 18. „To the Boys and to the Men”,Ensign, 
listopad 1998, str. 53–54.
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„skoro twierdzimy, że oddajemy cześć Mistrzowi i 
idziemy za Jego przykładem, czy nie musimy starać się 

naśladować Jego życia przepełnionego służbą?”.
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Zatracanie się w służbie bliźnim

„Niech prawdziwe znaczenie ewangelii 
wypełni nasze serca, abyśmy pojęli, że to 

życie, dane nam przez naszego Boga Ojca, 
ma być wykorzystane na służbę bliźnim”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Dla młodego misjonarza Gordona B. Hinckleya kilka pierwszych 
tygodni na pełnoetatowej misji było nie lada wyzwaniem. Kiedy 
przyjechał, był chory, a próby głoszenia przez niego ewangelii były 
raz po raz odrzucane. W tym trudnym okresie doświadczył błogo-
sławieństwa, które później nazwał swoim „dniem decyzji”. Miało 
ono wpływ na jego służbę przez resztę życia.

„Byłem zniechęcony — wspominał. — Wysłałem list do domu, 
do mojego dobrego ojca i napisałem w nim, że mam poczucie, że 
marnuję swój czas i jego pieniądze. Tata był jednocześnie moim 
prezydentem palika, to był mądry i natchniony człowiek. Odpisał mi 
bardzo krótko: ‘Drogi Gordonie, otrzymałem twój ostatni list. Mam 
tylko jedną radę: zapomnij o sobie i bierz się do pracy’. Wcześniej 
tego ranka podczas studiowania pism świętych przeczytaliśmy z 
kolegą te słowa Pana: ‘Bo kto chciałby duszę swoją zachować, utraci 
ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa 
ją’ (Ew. Marka 8:35).

Te słowa Mistrza i list z radą ojca, abym zapomniał o sobie i 
zabrał się do pracy, zapadły mi głęboko w serce. Z listem ojca w 
garści poszedłem do mojego pokoju w mieszkaniu przy Wadham 
Road 15, gdzie mieszkaliśmy, padłem na kolana i złożyłem Panu 
obietnicę. Obiecałem, że będę się starał zapomnieć o sobie i zatracić 
się w Jego służbie.
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Ten lipcowy dzień w 1933 roku był moim dniem decyzji. W 
moje życie wkroczyło nowe światło, a w moim sercu zagościła 
nowa radość 1.

To światło pozostało w życiu Gordona B. Hinckleya już na zawsze. 
Od tego dnia poświęcił się Panu i służbie bliźnim. Podczas pogrzebu 
Prezydenta Hinckleya Prezydent Eyring wymienił niektóre z jego 
zasług: budowę świątyń na całym świecie, wznoszenie niewielkich 
świątyń, aby przyśpieszyć pracę świątynną, ustanowienie Nieusta-
jącego Funduszu Edukacyjnego oraz budowę Centrum Konferen-
cyjnego. Następnie powiedział:

„Jego osobiste dziedzictwo przewyższa tę krótką listę i moją moc 
opisywania. Jednak jego osiągnięcia mają co najmniej jedną wspólną 
cechę. Zawsze miały pobłogosławić indywidualne osoby szansą. A 
on zawsze myślał o tych, którzy mają najmniejsze szanse, o przecięt-
nych ludziach starających się zmierzyć z trudami życia codziennego 
i wyzwaniem życia zgodnego z ewangelią Jezusa Chrystusa. Nie raz 
stukał palcem w moją pierś, gdy coś sugerowałem i mówił: „Hal, 
czy pamiętałeś o tej osobie, która ma kłopoty?” 2.

„Chcę być aktywny i działać — powiedział Prezydent Hinckley. 
— Chcę zaczynać każdy dzień z determinacją i poczuciem celu. 
Chcę wykorzystywać każdą godzinę na dodawanie ludziom otuchy, 
błogosławienie tych, których brzemiona są ciężkie, na budowanie 
wiary i wzmacnianie świadectwa” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Nasze życie jest darem od Boga i mamy 
je spożytkować na służbę bliźnim.

Na całym świecie jest […] tyle nędzy i oczywistych potrzeb, 
tyle buntów i okrucieństwa, tyle plugastwa i brudu, tyle rozbitych 
domów i zniszczonych rodzin, tylu samotnych ludzi, którzy wiodą 
bezbarwne, pozbawione nadziei życie; wszędzie jest tyle cierpienia.

Mam więc do was prośbę. Błagam was, abyście starając się zdo-
bywać różne rzeczy, pamiętali, aby również dawać, abyście czynili 
ten świat nieco lepszym4.
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Jeśli świat ma się stać lepszy, miłość musi odmienić serca ludzi. 
Może się tak stać, kiedy zapominamy o własnych potrzebach i 
dajemy swoją miłość Bogu i bliźnim, i kiedy robimy to z całego 
serca, z całej duszy i całej myśli.

Pan obwieścił we współczesnym objawieniu: „A jeżeli oko wasze 
będzie zwrócone tylko na moją chwałę, całe wasze ciała będą wypeł-
nione światłem, i nie będzie w was ciemności” (NiP 88:67).

Kiedy z miłością i wdzięcznością zwracamy się ku Bogu, kiedy 
służymy Mu, skupiając się jedynie na Jego chwale, opuszcza nas 
mrok grzechu, ciemność egoizmu i pychy. Rozwinie się w nas więk-
sze umiłowanie naszego Wiecznego Ojca i Jego Ukochanego Syna, 
naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Będziemy mieli większe poczucie 
służby wobec naszych bliźnich, będziemy mniej myśleć o sobie i 
będziemy bardziej otwarci na innych.

Zasada miłości jest sednem i sensem ewangelii Jezusa Chrystusa 5.

Skoro twierdzimy, że oddajemy cześć Mistrzowi i idziemy za Jego 
przykładem, czy nie musimy starać się naśladować Jego życia prze-
pełnionego służbą? Nikt z nas nie ma prawa mówić, że jego życie 
należy do niego. Nasze życie jest darem od Boga. Nie przychodzimy 
na ten świat wedle własnej woli. Nie odchodzimy z niego na własne 
życzenie. Nasze dni są liczone nie przez nas, ale przez Boga.

Tak wielu z nas korzysta z życia tak, jakby należało ono jedynie 
do nas. Jeśli chcemy, możemy je również zmarnotrawić. To jednak 
oznacza zdradę wielkiego i świętego zaufania. Ponieważ Pan jasno 
powiedział: „Bo kto chciałby duszę swoją zachować, utraci ją, a 
kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją” 
(Ew. Marka 8:35)6.

Moi ukochani bracia i siostry, to wielkie wyzwanie. Zewsząd ota-
czają nas różne możliwości. Bóg pragnie, abyśmy wykonywali Jego 
pracę i czynili to z energią i radością. Ta praca, wedle Jego słów, 
znaczy „wspomagać słabych, podnosić ręce, co zwisają, i wzmacniać 
słabe kolana” (NiP 81:5).

To służba potrzebującym. To pocieszanie zrozpaczonych. To 
odwiedzanie wdów i sierot w ich cierpieniu. To karmienie potrze-
bujących, przyodziewanie nagich, udzielanie schronienia tym, którzy 



r o z d z i a ł  1 4

212

nie mają dachu nad głową. To robienie tego, co robił Mistrz, który 
„chodził, czyniąc dobrze” (Dzieje Apostolskie 10:38)7.

Moje przesłanie dla was dzisiaj […] jest takie, abyście, planując 
swoje życiowe zajęcia, poświęcili część swego czasu tym, którzy 
cierpią i są w potrzebie i abyście nie myśleli wówczas o otrzymaniu 
żadnej rekompensaty. Wasze zdolności są potrzebne, wszystkie, jakie 
by nie były. Wasza pomocna dłoń podniesie kogoś z życiowego 
dołka. Wasz dodający otuchy głos sprawi, że ktoś, kto mógłby się 
po prostu poddać, wytrwa. Wasze talenty mogą w niesamowity i 
cudowny sposób odmienić życie kogoś, kto tego potrzebuje. Jeśli 
nie teraz, to kiedy? Jeśli nie wy, to kto? 8

Niech prawdziwe znaczenie ewangelii wypełni nasze serca, aby-
śmy pojęli, że to życie, dane nam przez naszego Boga Ojca, ma być 
wykorzystane na służbę bliźnim.

Jeśli poświęcimy się takiej służbie, nasze dni będą pełne radości 
i szczęścia. A co ważniejsze, będą uświęcone dla naszego Pana i 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, oraz oddane błogosławieniu tych, z 
którymi się zetkniemy 9.

2
Służba jest najlepszym lekarstwem na użalanie 

się nad sobą, egoizm, rozpacz i samotność.

Pamiętam odwiedziny w miasteczku uniwersyteckim, gdzie 
wysłuchałem tych samych powszechnych narzekań młodych ludzi. 
Skarżyli się na presję związaną z nauką, jakby to było brzemię, a nie 
okazja do zdobycia wiedzy tego świata, narzekali też na warunki 
mieszkalne i jedzenie […].

Powiedziałem tym młodym ludziom, że jeśli obowiązki szkolne 
są dla nich zbyt ciężkie, jeśli skarżą się na akademiki i wyżywienie, 
to znam lekarstwo na ich bolączki. Zaproponowałem, aby na kilka 
godzin odłożyli książki, wyszli ze swoich pokojów i poszli odwie-
dzić kogoś, kto jest samotny, chory czy zniechęcony. Przekonałem 
się, że ogólna zasada jest taka, że jeśli narzekamy na swoje życie, 
oznacza to, że za bardzo skupiamy się na sobie.

W sklepie obuwniczym, w którym byłem stałym klientem, przez 
wiele lat wisiał napis: „Narzekałem, że nie mam butów, dopóki nie 
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zobaczyłem człowieka, który nie miał stóp”. Najskuteczniejszym 
lekarstwem na chorobę użalania się nad sobą jest zatracenie się w 
służbie bliźnim10.

Wierzę, że dla większości z nas najlepszym lekiem na samotność 
jest praca i służba na rzecz innych. Nie bagatelizuję waszych pro-
blemów, ale nie waham się powiedzieć, że jest wielu innych ludzi, 
których problemy są znacznie poważniejsze od waszych. Postarajcie 
się im służyć i pomagać, wspierać ich. Jest tak wiele chłopców i 
dziewcząt, którym źle powodzi się w szkole z powodu braku zain-
teresowania i braku wsparcia. Jest tak wielu starszych ludzi, którzy 
żyją w ubóstwie, samotności i lęku, którym zwykła rozmowa przy-
niosłaby trochę nadziei i słońca […].

Jest tak wiele osób, które zostały zranione i potrzebują dobrego 
Samarytanina, który opatrzy ich rany i pomoże im stanąć na nogi. 
Niewielki akt dobroci może być ogromnym błogosławieństwem 
dla kogoś, kto cierpi, i może wypełnić słodyczą serce osoby, która 
ofiaruje potrzebującemu przyjaźń 11.

Jest tak wiele osób, których brzemiona możecie ponieść. Wszę-
dzie wokół nas są bezdomni, głodni i nędzarze. Są ludzie starsi, 
którzy samotnie żyją w domach opieki. Są niepełnosprawne dzieci, 

„Jest tak wiele osób, których brzemiona możecie ponieść”.
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młodzi ludzie uzależnieni od narkotyków, chorzy, zamknięci w 
czterech ścianach, z utęsknieniem czekający na dobre słowo. Kto 
to zrobi, jeśli nie wy?

Najlepszym znanym mi antidotum na zmartwienia jest praca. Naj-
lepszym lekarstwem na rozpacz jest służba. Najlepszym panaceum 
na zmęczenie jest staranie się, by pomóc komuś, kto jest jeszcze 
bardziej wycieńczony niż my sami 12.

Dlaczego misjonarze są szczęśliwi? Ponieważ zatracają się w służ-
bie innym ludziom.

Dlaczego szczęściem tryskają ci, którzy pracują w świątyni? Dla-
tego, że ich trud miłości jest w każdym calu tożsamy z wielkim 
dziełem, które Zbawiciel wykonał dla ludzkości. Oni nie proszą 
o podziękowania ani ich nie oczekują. W większości wypadków 
nie znają żadnych szczegółów poza nazwiskiem osoby, w imieniu 
której pracują 13.

Dajcie ujście pragnieniom waszego serca, by wyciągać rękę do 
bliźnich, dawać im pocieszenie, wspierać ich i podbudowywać. 
Gdy będziecie tak czynić, waszego ducha przestanie jątrzyć trucizna 
egoizmu, a jej miejsce zastąpi słodkie i wspaniałe uczucie, którego 
nie sposób zaznać w żaden inny sposób 14.

3
Kiedy wyciągamy do bliźnich pomocną dłoń, 

odnajdujemy swoje prawdziwe ja.

Wiele lat temu w pewien niedzielny poranek byłem w domu 
prezydenta palika w małym miasteczku w Idaho. Przed poranną 
modlitwą rodzina przeczytała wspólnie kilka wersetów z pisma 
świętego. Były wśród nich słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 
12:24: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko psze-
niczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem 
zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.

Bez wątpienia Pan mówił tu o Swej zbliżającej się śmierci, świad-
cząc, że gdyby nie umarł, Jego życiowa misja byłaby w znacznej 
mierze zniweczona. Ja jednak dostrzegam w tych słowach jeszcze 
głębsze znaczenie. Wydaje mi się, że Pan mówi tu do każdego z nas, 
że jeśli nie zatracimy się w służbie bliźnim, nasze życie nie będzie 
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miało większego sensu, bo dodał jeszcze: „Kto miłuje życie swoje, 
utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je 
ku żywotowi wiecznemu” (Ew. Jana 12:25). Czy jak zapisał to Łukasz: 
„Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, 
a kto je utraci, odzyska je” (Ew. Łukasza 17:33). Innymi słowy, ten, 
kto żyje tylko dla siebie, marnieje i umiera, zaś ten, kto zapomina 
się w służbie innym, wzrasta i kwitnie w tym życiu i w wieczności.

Tego ranka podczas konferencji palika prezydent, u którego się 
zatrzymałem, został odwołany po trzynastu latach wiernej służby. 
Okazano mu wiele miłości i wdzięczności i nie stało się to z powodu 
jego majętności, nie dlatego, że miał wysoką pozycję w świecie 
biznesu, ale dzięki jego wspaniałej, bezinteresownej służbie. Nie 
mając w tym żadnego osobistego interesu, przemierzył dziesiątki 
tysięcy kilometrów w różnych warunkach pogodowych. Poświęcił 
dosłownie tysiące godzin na rzecz innych. Zaniedbywał własne 
sprawy, by pomagać potrzebującym. Dzięki takiemu postępowaniu 
stał się wielkim, żywym przykładem w oczach tych, którym służył 15.

Dawno temu przeczytałem historię o młodej kobiecie, która poje-
chała na wieś, aby zostać tam nauczycielką. Wśród jej uczniów 
była dziewczynka, która już raz powtarzała klasę, a teraz groziło jej 
to po raz kolejny. Nie umiała nawet czytać. Pochodziła z rodziny, 
której nie było stać na to, by zabrać ją do większego miasta na 
specjalistyczne badanie, które pomogłoby stwierdzić, czy jej trud-
nościom można zaradzić. Przeczuwając, że problemem może być 
wzrok dziewczynki, młoda nauczycielka na własny koszt zabrała 
ją na badanie oczu. Wykryto nieprawidłowości, które dały się sko-
rygować okularami. Przed uczennicą wkrótce otworzył się całkiem 
nowy świat. Po raz pierwszy w życiu wyraźnie zobaczyła litery i 
słowa. Pensja wiejskiej nauczycielki była skromna, ale tę niewielką 
sumę zainwestowała w coś, co całkowicie odmieniło życie kiepskiej 
uczennicy, a jej własnemu życiu nadało nowy wymiar 16.

Jeśli będziecie tak służyć, wasze życie też zyska nowy wymiar. 
Nawiążecie nowe, inspirujące znajomości. Znajdziecie przyjaźń 
i towarzystwo. Będziecie pogłębiać swoją wiedzę, zrozumienie i 
mądrość, a wasza zdolność działania będzie wzrastać 17.
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Świadczę, że kiedy będziecie wyciągać do bliźnich pomocną 
rękę, odnajdziecie swoje prawdziwe ja i będziecie wielkim błogo-
sławieństwem dla świata, w którym żyjecie 18.

4
Kościół dostarcza wielu sposobności 

do bezinteresownej służby.

Bracia i siostry, nigdy nie zaznacie szczęścia, jeśli będziecie szli 
przez życie, myśląc jedynie o sobie. Zatraćcie się w najlepszym 
dziele na ziemi — w pracy Pana: w pracy w kworach i organiza-
cjach pomocniczych, w pracy świątynnej, w pracy charytatywnej 
i w pracy misjonarskiej. Błogosławiąc życie innych, będziecie też 
błogosławić własne życie 19.

Żadna praca na tym świecie nie przynosi takiego szczęścia, jak ta. 
To szczęście szczególnego rodzaju. Pochodzi ono ze służby innym. 
Jest prawdziwe. Jedyne w swoim rodzaju. Cudowne 20.

Pozwólcie, aby Kościół był dla was drogim sercu przyjacielem. 
Niech będzie waszym wspaniałym towarzyszem. Służcie tam, gdzie 
zostaniecie powołani. Róbcie to, o co zostaniecie poproszeni. Każde 
powołanie jest okazją do rozwoju naszych zdolności. Wykonywałem 
w tej wielkiej organizacji wiele zadań. Każdy rodzaj służby wiązał 
się z innego rodzaju nagrodami.

Będzie to […] wymagało waszego bezinteresownego oddania, 
niezachwianej lojalności i wiary. Zanim wasze życie dobiegnie 
końca, będziecie służyć na wielu różnych stanowiskach. Niektóre 
z nich będą mogły się wydawać mało istotne, ale w Kościele żadne 
powołanie nie jest błahe ani nieważne. Każde powołanie jest ważne. 
Każde powołanie jest potrzebne dla rozwoju tego dzieła. Nigdy nie 
umniejszajcie swoich obowiązków w Kościele […].

Zróbcie Kościołowi miejsce w swoim życiu. Pozwólcie, by wzra-
stała wasza znajomość jego doktryny. Niech pogłębia się wasze 
zrozumienie jego organizacji. Pozwólcie, aby wasze umiłowanie 
jego wiecznych praw z każdym dniem rosło w siłę.

Kościół może was poprosić, abyście dokonali pewnych poświę-
ceń. Może was wezwać do tego, abyście ofiarowali to, co macie naj-
lepszego. Nie będzie was to nic kosztować, ponieważ przekonacie 
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się, że jest to inwestycja, która będzie wypłacać dywidendy przez 
resztę waszego życia. Kościół jest wielkim źródłem wiecznej prawdy. 
Przyjmijcie to i mocno się tego trzymajcie 21.

Czy chcecie być szczęśliwi? Zapomnijcie o sobie i zatraćcie się 
w tej wspaniałej sprawie. Trudźcie się, by pomagać bliźnim. Pie-
lęgnujcie w sercu ducha przebaczenia wobec tych, którzy mogli 
wobec was zawinić. Bierzcie przykład z Pana — żyjcie i pracujcie, 
aby podnosić Jego synów i córki i im służyć. Jeśli będziecie to robić, 
zaznacie szczęścia, jakiego nigdy wcześniej nie czuliście. Nie dbam o 
to, jak bardzo jesteście sędziwi ani jak jesteście młodzi, bo to nie ma 

„Jeśli będziecie tak służyć, wasze życie też zyska nowy wymiar”.
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znaczenia. Możecie podnosić ludzi i im pomagać. Niebiosa wiedzą, 
że jest bardzo, bardzo dużo osób na tym świcie, które potrzebują 
pomocy. Och, bardzo, bardzo dużo. Wyrzućmy ze swego życia nisz-
czące, egoistyczne nastawienie, moi bracia i siostry, bądźmy nieco 
bardziej pewni siebie i sięgnijmy nieco wyżej w naszej służbie innym 
ludziom […]. Doskonalcie się i prostujcie, podnoście tych, których 
kolana są słabe, podnoście ręce, które opadły. Żyjcie zgodnie z 
ewangelią Jezusa Chrystusa. Zapomnijcie o sobie 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że nasze życie jest darem od Boga, 

który mamy wykorzystać na służbę bliźnim (zob. część 1.). Jak 
możemy uczynić pomaganie innym naszym sposobem na życie? 
Co według ciebie oznacza służyć jedynie na chwałę Boga? Jak 
pobłogosławiła cię czyjaś służba?

• Dlaczego służba pomaga nam przezwyciężyć tendencje do uża-
lania się nad sobą, egoizm i samotność? (Zob. część 2.). W jaki 
sposób służba przyniosła ci szczęście? Czytając podany przez 
Prezydenta Hinckleya opis ludzi w potrzebie, zastanów się, jak 
twoja rodzina może okazać im serce i jak może im służyć.

• Dlaczego zatracenie się w służbie innym sprawia, że ludzie 
„[odnajdują] swoje prawdziwe ja”? (Zob. część 3.). Czego możemy 
się dowiedzieć z historii opisanej w części 3.?

• Prezydent Hinckley radził: „Zatraćcie się w najlepszym dziele 
na ziemi — w pracy Pana” (część 4.). Jakie błogosławieństwa 
spłynęły na ciebie dzięki służbie w Kościele?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew.  Mateusza 20:25–28; 25:34–40; Ew.  Jana 13:35; Mosjasz 

 2:16–18; 18:8–9; NiP 64:33.

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

pojawiają się w twym umyśle, i uczucia, które budzą się w twym 
sercu” (Abyście głosili moją ewangelię [2005], str. 18). Możesz zapi-
sać swoje przemyślenia, nawet jeśli wydają ci się niezwiązane z 
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czytanymi słowami. Mogą one być właśnie tym, co Pan chce ci 
przekazać.

Przypisy
 1. „Taking the Gospel to Britain: A 

 Declaration of Vision, Faith, Courage, 
and Truth”, Ensign, lipiec 1987, str. 7.

 2. Henry B. Eyring, „Wszystko będzie 
dobrze”, Ku pamięci: Prezydent 
 Gordon B. Hinckley, 1910–2008 
(suplement do Liahony, kwiecień 
2008), str. 27; zob. także str. 26.

 3. „Testimony”, Ensign, maj 1998, str. 69.
 4. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 
str. 543.

 5. „And the Greatest of These Is Love”, 
Ensign, marzec 1984, str. 5.

 6. „The Gift of Self”, Tambuli, gru-
dzień 1986, str. 3; zob, także lds.org/
liahona/1986/12/the- gift- of- self.

 7. „To Single Adults”, Ensign, czerwiec 
1989, str. 75.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 544–545.

 9. „Giving Ourselves to the Service of the 
Lord”, Ensign, marzec1987, str. 5.

 10. „Whosoever Will Save His Life”, Ensign, 
sierpień 1982, str. 5.

 11. „A Conversation with Single Adults”, 
Ensign, marzec 1997, str. 61.

 12. „To Single Adults”, str. 73–74.
 13. „Giving Ourselves to the Service of the 

Lord”, str. 5.
 14. „To a Man Who Has Done What 

This Church Expects of Each of Us” 
(przemówienie wygłoszone podczas 
uroczystego spotkania na Uniwersyte-
cie Brighama Younga, 17 października 
1995), str. 6, adres internetowy: speech-
es.byu.edu.

 15. „Whosoever Will Save His Life”, 
str. 3–4.

 16. „And the Greatest of These Is Love”, 
str. 4.

 17. „Women of the Church”, Ensign, listo-
pad 1996, str. 69.

 18. „Whosoever Will Save His Life”, str. 6.
 19. „Pillars of Truth”, Ensign, styczeń 1994, 

str. 7.
 20. „Radość z przywileju służenia”, 

Światowe Szkolenie Przywódców, 21 
czerwca 2003, str. 23.

 21. „Life’s Obligations”, Ensign, luty 1999, 
str. 4.

 22. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 597.
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„dzięki [kapłaństwu] nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli 
chodzi o rozwój dzieła królestwa Bożego”.
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Święte kapłaństwo

„Kocham kapłaństwo tego Kościoła. Ono jest pełne 
życia i energii. Jest samym sensem i siłą tej pracy. 
To moc i upoważnienie poprzez które Bóg, nasz 

wieczny Ojciec, realizuje Swoje dzieło na ziemi”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

W 1980 roku Starszy Gordon B. Hinckley i jego żona Marjorie 
uczestniczyli w trzytygodniowej podróży po Azji. Przemawiali na 
konferencjach obszarów i wzięli udział w poświęceniu Świątyni 
Tokio w Japonii. Przed powrotem do domu odwiedzili Misję Sendai 
w Japonii, gdzie Starszy Hinckley przewodził utworzeniu nowego 
palika. Tuż przed spotkaniem w nowym prezydium palika Starszy 
Hinckley podszedł do prezydenta misji Kiyoshi Sakaia. „Zapytał 
zaskoczonego prezydenta, czy ma przy sobie poświęcony olej i 
dodał: ‘Jestem wyczerpany, czy mógłbyś udzielić mi błogosławień-
stwa?’. Prezydent Sakai wspominał: ‘Bardzo się bałem i czułem, że 
jestem zbyt słaby, żeby błogosławić Apostoła Pana. Powiedziałem 
mu, że nie dam rady dać mu błogosławieństwa po angielsku. Star-
szy Hinckley powiedział, że japoński w zupełności wystarczy. I tak 
Starszy Hitoshi Kashikura, Przedstawiciel Obszaru, i ja udzieliliśmy 
błogosławieństwa’. Kiedy skończyliśmy, Starszy Hinckley powiedział 
prosto: ‘Dziękuję wam bardzo. Teraz wiem, że jutro dojadę do domu’.

Następnego ranka Starszy Hinckley wyglądał na tryskającego 
siłą i zdrowiem, a kiedy Prezydent Sakai zapytał go, jak się czuje, 
odpowiedział: ‘Dai Jobu, znacznie lepiej. Jestem zdrowy’. Kilka 
dni później Prezydent Sakai otrzymał od Starszego Hinckleya list 
z podziękowaniem: ‘Bardzo doceniam błogosławieństwo, którego 
mi udzieliłeś. Po nim od razu zacząłem wracać do sił. Szybko i w 
pełni odzyskałem zdrowie. Siostra Hinckley i ja jesteśmy głęboko 
wdzięczni za zaszczyt przebywania w waszym domu misyjnym’” 1.
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Prezydent Hinckley często świadczył o błogosławieństwach 
kapłaństwa, od cudownych, choć krótkotrwałych, błogosławieństw 
fizycznego uzdrowienia po wieczne, wiążące, błogosławieństwa 
otrzymywane poprzez obrzędy świątynne. Głosił: „Wierzę, że w 
Jego kapłaństwie spoczywa boskie upoważnienie — moc do bło-
gosławienia, moc do uzdrowienia, moc do zarządzania ziemskimi 
sprawami Boga, moc do łączenia w niebiosach tego, co jest zwią-
zane na ziemi” 2.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Bóg przywrócił kapłaństwo i klucze królestwa niebios.

Moc i upoważnienie kapłaństwa zostały dane ludziom w staro-
żytności. Niższe kapłaństwo zostało dane synom Aarona, aby służyli 
przy rzeczach doczesnych, jak również przy niektórych świętych 
obrzędach kapłańskich. Wyższe kapłaństwo zostało dane przez 
samego Pana Jego Apostołom, zgodnie z Jego deklaracją daną Pio-
trowi: „I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane i w niebie” (Ew. Mateusza 16:19).

Pełne przywrócenie kapłaństwa wymagało przyjścia Jana Chrzci-
ciela […] oraz Piotra, Jakuba i Jana […]. Wymagało przyjścia Moj-
żesza, Eliasza i proroka Eliasza, a każdy z nich przyniósł klucze 
kapłaństwa, aby dopełnić dzieła przywrócenia wszystkich praw i 
obrzędów poprzednich dyspensacji w tej wielkiej, ostatniej dyspen-
sacji pełni czasów.

Kapłaństwo jest tutaj […]. Znamy jego moc, gdyż ją widzieliśmy. 
Widzieliśmy chorych, którzy zostali uleczeni, chromych, którym 
przywrócono zdolność chodzenia, oraz przyjście światłości, wiedzy 
i zrozumienia do tych, którzy byli w ciemności 3.

Któregoś razu Prorok Józef Smith opisał [kapłaństwo] następu-
jącymi słowy: „Kapłaństwo jest wieczną zasadą i istniało z Bogiem 
od wieczności, i będzie trwało po wieczność, bez początku dni i 
bez końca lat” (History of the Church, 3:386).

To prawdziwa moc, którą Wszechmogący nadał człowiekowi, 
aby ten mógł działać w Jego imieniu i zastępstwie. To udzielenie 
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boskiego upoważnienia, które przewyższa wszystkie inne moce 
i upoważnienia na powierzchni tej ziemi. Nie dziwi więc fakt, że 
zostało przywrócone przez zmartwychwstałe istoty, które dzierżyły 
je w starożytnych czasach, aby nie było najmniejszych wątpliwości, 
co do jego pochodzenia i prawdziwości. Bez niego Kościół byłby 
jedynie nazwą, nie miałby prawa zarządzać sprawami Boga. Dzięki 
niemu nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o rozwój dzieła kró-
lestwa Bożego. Ono ma boską naturę. Jego upoważnienie dotyczy 
zarówno spraw doczesnych, jak i duchowych. To jedyna moc na 
ziemi, która sięga poza zasłonę śmierci 4.

2
Kapłaństwo to moc i upoważnienie, poprzez 

które Bóg realizuje Swoje dzieło.

Kocham kapłaństwo tego Kościoła. Ono jest pełne życia i energii. 
Jest samym sensem i siłą tej pracy. To moc i upoważnienie, poprzez 
które Bóg, nasz wieczny Ojciec, realizuje Swoje dzieło na ziemi 5.

Święte kapłaństwo dzierży upoważnienie, by zarządzać sprawami 
królestwa Bożego na ziemi. Na mocy otrzymanych od Pana objawień 
Kościołowi ma przewodniczyć trzech przewodniczących wyższych 
kapłanów. Ma im pomagać rada Dwunastu Apostołów, którym z 
kolei pomagają […] Siedemdziesiąci. Trzyosobowa Przewodnicząca 
Rada Biskupia odpowiada za sprawy doczesne pod kierownictwem 
Prezydium. To są wszystko urzędy w kapłaństwie. Ta dana przez 
Boga moc jest upoważnieniem, na podstawie którego sprawują 
władzę. Tak samo jest w przypadku palików i okręgów, którymi 
zarządzają prezydia i rady biskupie. Tak samo jest w kworach. 
Osoby zawiadujące organizacjami pomocniczymi wykonują swoją 
pracę pod przewodnictwem kapłaństwa i z jego wyznaczenia. Bez 
kapłaństwa mogłaby istnieć jakaś forma Kościoła, ale byłaby ona 
pozbawiona prawdziwego sensu. To Kościół Jezusa Chrystusa i jest 
zarządzany na mocy upoważnienia, które jest „podług Systemu Syna 
Bożego” (NiP 107:3)6.
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3
Wszyscy mają korzystać z błogosławieństw kapłaństwa.

[Kapłaństwo] […] jest częścią planu Boga, naszego Wiecznego 
Ojca, by błogosławić życie Jego synów i córek przez wszystkie 
pokolenia 7.

Częścią świętego kapłaństwa jest moc błogosławienia. Dla tych, 
którzy posiadają Kapłaństwo Aarona, oznacza to, że mają upoważ-
nienie udzielać kongregacji symboli ciała i krwi Pana, który złożył 
Swe życie w ofierze za nas wszystkich. Sakrament i przyjmowanie 
tych symboli to sedno naszych niedzielnych nabożeństw. Wiąże się z 
nim odnawianie zawartych z Bogiem przymierzy. Niesie on ze sobą 
obietnicę, że Jego Święty Duch będzie z nami. To nie mające sobie 
równych błogosławieństwo może być udziałem wszystkich, a umoż-
liwia je upoważnienie nadawane godnym młodym mężczyznom […].

Kapłaństwo Melchizedeka posiada upoważnienie nadawania 
Ducha Świętego. Jakież to wielkie błogosławieństwo być pod opieką 
członka Boskiej Trójcy, otrzymawszy ten dar z rąk osób, które dzia-
łają z Boskiego upoważnienia. Jeśli wytrwamy w prawości, będziemy 
mogli cieszyć się wypełnieniem obietnicy, jaką Pan złożył, gdy 
powiedział: „Duch Święty będzie twoim stałym towarzyszem, a berło 
twoje niezmiennym berłem sprawiedliwości i prawdy; a panowanie 
twoje będzie wiecznym panowaniem, i bez użycia przymusu przy-
płynie do ciebie na wieki wieków” (NiP 121:46).

Kapłaństwo to ma moc błogosławienia chorych. Czy w zasięgu 
mojego głosu znajduje się ktoś, kto nigdy nie korzystał z tej boskiej 
mocy ani jej nie odczuł? Czy ktokolwiek z nas może wątpić w jej 
skuteczność? Moglibyśmy opowiadać o cudach, świętych i wspa-
niałych, których świadkami byliśmy osobiście […].

To święte Kapłaństwo Melchizedeka dzierży moc, by błogosławić 
proroctwem, by pocieszać, wspierać i wskazywać drogę. Mamy 
pośród nas patriarchów, którzy mocą posiadanego upoważnienia, 
ujawniają nasze pochodzenie i udzielają błogosławieństw, którymi 
możemy się kierować. Są one niczym kotwica, której możemy się 
trzymać, by nie zagubić się pośród życiowych zawirowań.

Najwyższym wyrazem mocy kapłaństwa jest upoważnienie, by 
pieczętując coś na ziemi, sprawiać, że to zapieczętowanie ma moc 
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w niebie. Jest to coś niespotykanego i cudownego. Kapłaństwo 
jest upoważnieniem do działania w świątyniach Boga. Jego moc 
obejmuje zarówno żyjących, jak i umarłych. To moc samej wiecz-
ności. To boska moc nadana przez Wszechmogącego w ramach 
Jego wielkiego planu, by przynieść nieśmiertelność i wieczny 
żywot człowiekowi.

Jakże cenny jest ten dar, jakim obdarzył nas Bóg 8.

4
Synowie Boga, którzy posiadają Jego boskie upoważnienie, 

muszą być wierni temu, co w nich najlepsze.

Każdy godny mężczyzna, bez względu na narodowość, pochodze-
nie etniczne lub jakikolwiek inny czynnik, może otrzymać kapłań-
stwo. Czynnikiem, który o tym decyduje, jest to, czy jest on posłuszny 
przykazaniom Boga. Nadanie kapłaństwa zależy jedynie od tego, 
czy jest on tego godny w oczach Pana […].

Na tym polega cud kapłaństwa. Nie zależy ono od majątku. Nie 
zależy od wykształcenia. Nie mają tu znaczenia ludzkie zaszczyty. 
Głównym czynnikiem jest tu fakt, czy czyjeś postępowanie jest do 
przyjęcia przez Pana 9.

Nadszedł czas, abyśmy my wszyscy, którzy zostaliśmy ustanowieni 
na jakikolwiek urząd w Kapłaństwie Aarona czy Melchizedeka, zasta-
nowili się nad swoim życiem, ocenili swoje błędy i odpokutowali za 
uczynki, które są sprzeczne z ważnym i świętym upoważnieniem, 
które nam nadano […].

Żaden mężczyzna, młody czy stary […], który został […] usta-
nowiony, nie może lekceważyć mocy, którą dzierży. Zawarł układ 
z Bogiem i spoczywa na nim wielki i święty obowiązek, aby żyć 
w sposób godny, by przemawiać i działać w imię Boga, jako Jego 
wyznaczony przedstawiciel 10.

Mimo tego, że osoby posiadające upoważnienie położyły ręce na 
naszych głowach i zostaliśmy ustanowieni, możemy swoim zacho-
waniem anulować to boskie upoważnienie i pozbawić się prawa 
do tego, by z niego korzystać.
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„Żadna władza, ani wpływ nie może, ani nie powinna być wywie-
rana na mocy kapłaństwa, jedynie przez perswazję, przez cierpli-
wość, przez delikatność i łagodność, i nieudawaną miłość;

Przez dobroć i samą wiedzę, które wielce powiększą duszę bez 
obłudy i bez przewrotności” (NiP 121:41–42).

Moi bracia, oto granice, poza którymi kapłaństwa nie wolno 
używać. Ono nie jest niczym peleryna, którą możemy zakładać i 
zdejmować zależnie od naszej woli. Kiedy używamy go w sposób 
prawy, staje się ono częścią naszego ciała, naszej tożsamości — 
zawsze i bez względu na okoliczności 11.

Musimy być wierni temu, co w nas najlepsze. Jesteśmy synami 
Boga, którzy mają zaszczyt dzierżyć Jego boskie upoważnienie. 
Jednak żyjemy w świecie pełnym zła. Jest w nim stale obecna siła 
dążąca do tego, aby skłaniać nas ku upadkowi, zachęcająca do 
udziału w rzeczach, które są zupełnie niezgodne z posiadanym 
przez nas boskim kapłaństwem […].

Mężczyźni — przed wami stawiam wyzwanie. Uciekajcie przed 
zalewem brudu, który może was ogarnąć. Unikajcie zła świata. 
Bądźcie wierni lepszej stronie waszej natury. Bądźcie wierni temu, 
co w was najlepsze. Bądźcie wierni przymierzom związanym z 
kapłaństwem Boga 12.

Na każdym urzędniku, na każdym nauczycielu w tym Kościele, 
który zajmuje urząd w kapłaństwie, spoczywa święty obowiązek 
rozwijania swojego powołania w kapłaństwie. Każdy z nas jest 
odpowiedzialny za dobro, wzrost i rozwój naszych bliźnich. Nie 
żyjemy jedynie dla siebie. Jeśli mamy rozwijać swoje powołania, 
nie możemy żyć, myśląc jedynie o sobie 13.

Wielu mężczyzn zdaje się uważać, że ponieważ zostali ustano-
wieni, kapłaństwo należy do nich już na zawsze i mogą z niego 
korzystać wedle swojej woli. Sądzą, że mogą od czasu do czasu 
złamać przymierze czy przykazanie, zgrzeszyć w ten czy inny spo-
sób i nadal posiadać moc kapłaństwa, że Bóg będzie potwierdzał 
słowa, które wypowiadają w Jego święte imię i imię Odkupiciela. 
To jest farsa, i wierzę, że gdy tak postępują, używają imienia Boga 
nadaremno. Profanują imię Jego Umiłowanego Syna. Bezczeszczą 
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święty dar otrzymany podczas ustanowienia oraz tracą upoważnie-
nie z powodu swoich występków […].

Głośno ostrzegam wszystkich chłopców i mężczyzn, aby wystrze-
gali się grzechu. Występek i boskie upoważnienie nie idą w parze. 
Unikajcie pornografii niczym zarazy. Unikajcie wszelkich grzechów 
natury seksualnej. Wystrzegajcie się nieuczciwości i kłamstwa. Bła-
gam was, abyście mieli na wodzy wszelką pychę i próżne ambicje. 
Proszę, abyście wejrzeli w siebie i sprawdzili, czy nie ma w was 
pragnienia dominacji i chęci wywierania presji na waszych żonach 
i dzieciach […].

Jestem pewien, że nasz Ojciec w Niebie nie jest zadowolony, 
kiedy jakikolwiek mężczyzna czy chłopiec przyjmuje ustanowienie, a 
potem angażuje się w coś złego. Już podczas przyjmowania ustano-
wienia składa on przysięgę i zawiera przymierze ze swym Bogiem14.

Żaden mężczyzna, młody czy dojrzały, nie zachowuje norm 
kapłaństwa, kiedy umniejsza lub lekceważy kobiety, który nie trak-
tuje córek Boga z należnym im szacunkiem, który okazałby im nasz 
Ojciec 15.

Bądźmy dobrymi mężami i ojcami. Żaden mężczyzna, który jest 
tyranem w swoim domu, nie jest godzien kapłaństwa. Nie może 
on być sprawnym narzędziem w rękach Pana, skoro nie okazuje 
szacunku, dobroci i miłości swojej wybrance. Podobnie, każdy męż-
czyzna, który daje zły przykład swoim dzieciom, który nie panuje 
nad swoim gniewem lub który angażuje się w nieuczciwe czy nie-
moralne działania, odkryje, że moc jego kapłaństwa zanikła 16.

Żona, którą sobie wybierzecie, będzie waszym równym partnerem 
[…]. Nie będzie waszą służącą, własnością ani niczym podobnym. 
Jak tragicznym i absolutnie obrzydliwym zjawiskiem jest znęcanie 
się nad swoją małżonką. Żaden mężczyzna w tym Kościele, który 
znęca się nad swoją żoną, który ją poniża, obraża, który sprawuje 
nad nią niesprawiedliwą władzę, nie jest godny posiadania kapłań-
stwa. Choć został ustanowiony, niebiosa wycofują się, zasmucony 
jest Duch Pański i następuje amen upoważnieniu kapłaństwa tego 
człowieka. Żaden mężczyzna, który tak postępuje, nie jest godzien 
posiadania rekomendacji świątynnej […].
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Jeśli są osoby […], które są winne takiego postępowania, wzy-
wam je, by odpokutowały. Padnijcie na kolana i proście Pana, 
aby wam wybaczył. Módlcie się do Niego o siłę, abyście potrafili 
powściągnąć swój język i ciężką rękę. Proście o wybaczenie swoje 
żony i dzieci […].

Jestem pewien, że kiedy staniemy przed sądem Boga, niewiele 
będzie tam mowy o tym, ile bogactw zgromadziliśmy w tym życiu 
czy jakich dostąpiliśmy zaszczytów. Padną za to wnikliwe pytania 
na temat relacji panujących w naszym domu. Jestem przekonany, że 
tylko osoby, które wiodły życie tak, by zasłużyć na miłość, szacunek 
i uznanie swoich współmałżonków i dzieci, usłyszą od naszego 
wiecznego sędziego słowa: „Dobrze, sługo dobry i wierny! […] 
Wejdź do radości pana swego” (Ew. Mateusza 25:21)17.

5
Kworum kapłańskie może być kotwicą 

dodającą siły jego członkom.

Jestem pewien, że w zamyśle Pana kworum kapłańskie ma być 
czymś dużo większym niż jedynie zajęciami z teologii w niedzielne 
poranki. Oczywiście rozwijanie duchowości i wzmacnianie świadec-
twa poprzez efektywne nauczanie ewangelii jest ważnym obowiąz-
kiem kapłaństwa, lecz to jedynie wycinek działań kworum. Każde 
kworum musi być prawdziwym kręgiem braterstwa dla wszystkich 
członków, jeśli ma ono realizować swoje cele […].

Kworum kapłańskie to Pańska organizacja dla mężczyzn w 
Kościele, tak jak Stowarzyszenie Pomocy jest Pańską organizacją 
dla kobiet Kościoła. Każda z tych organizacji ma wśród swoich 
obowiązków podstawowy powód, dla którego została powołana 
do życia — pomaganie potrzebującym.

Kiedy utworzone zostało Stowarzyszenie Pomocy, Prorok Józef 
powiedział o należących do tej organizacji kobietach: „Przyniosą 
[one] ukojenie nieznajomym; będą zalewały oliwą i winem zra-
nione serca strapionych, osuszą łzy sierot i uradują serce wdów” 
[Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 452]. 
Mam nadzieję, że to samo można powiedzieć o mężczyznach posia-
dających kapłaństwo.
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To będzie wspaniały dzień […], kiedy nasze kwora staną się 
kotwicą siły dla każdego należącego do nich mężczyzny, kiedy 
każdy z tych mężczyzn będzie mógł zgodnie z prawdą powiedzieć: 
„Jestem członkiem kworum kapłańskiego w Kościele Jezusa Chry-
stusa Świętych w Dniach Ostatnich. Stoję gotowy, by nieść pomoc 
moim braciom we wszystkich ich potrzebach i jestem pewien, że oni 
są również gotowi pomagać mi w moich. Pracując razem będziemy 
wzrastać duchowo jako synowie przymierza z Bogiem. Pracując 
wspólnie, możemy bez zażenowania czy strachu sprostać wszelkim 
wyzwaniom przeciwności niezależnie od tego, czy będą to trudności 
ekonomiczne, społeczne czy duchowe” 18.

6
W domach i w Kościele mężczyźni i kobiety pracują 

razem, by dążyć do rozwoju dzieła Pana.

Tak, mężczyźni są posiadaczami kapłaństwa. Ale moja żona jest 
moją towarzyszką. W tym Kościele mężczyzna nie kroczy ani przed 
swoją żoną, ani za nią, ale u jej boku. Są sobie równi, prowadząc 
wielkie dzieło tego życia 19.

przywódcy i członkowie kościoła — zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety — pracują, by „[wykonywać] swoją pracę pod 

przewodnictwem kapłaństwa i z jego wyznaczenia”.
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Kobiety tego Kościoła posiadają wielką siłę i zdolności. Potrafią 
kierować i przewodzić, jest w nich pewien duch niezależności, a 
jednocześnie czerpią satysfakcję z faktu, że są częścią królestwa 
Pana i że pracują ramię w ramię z [posiadaczami] kapłaństwa nad 
tym, by to dzieło szło naprzód 20.

Dziękuję mojemu Wiecznemu Ojcu za przywrócenie świętego 
kapłaństwa, „by każdy człowiek przemawiał w imię Pana Boga, 
samego Zbawiciela świata” (NiP 1:20). Widzę, w jaki sposób piękno 
i cud tego kapłaństwa zarządzają tym cudownym Kościołem. Czuję, 
jak przepływa przeze mnie jego moc, by błogosławić i uzdrawiać 
chorych. Widzę, jak uszlachetnia ono pokornych mężczyzn, którzy 
zostali powołani, by wypełniać wielkie i ważne zadania. Widzę je, 
gdy ci pokorni mężczyźni przemawiają z mocą i upoważnieniem z 
wysokości, jak gdyby przemawiał przez nich głos Boga.

Dziękuję Panu za to, że dał mi świadectwo o pełni ewangelii, o jej 
głębi, zasięgu i wielkości. Ma ona błogosławić synów i córki przez 
wszystkie pokolenia w dziejach ludzkości — zarówno żyjących, 
jak i umarłych 21.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Przejrzyj nauki Prezydenta Hinckleya w części 1. dotyczące przy-

wrócenia kapłaństwa. Jakie doświadczenia pomogły ci zdobyć 
świadectwo o tych prawdach?

• Prezydent Hinckley nauczał: „Święte kapłaństwo dzierży upo-
ważnienie, by zarządzać sprawami królestwa Bożego na ziemi” 
(część 2.). Jak ta prawda odnosi się do palików i okręgów? Do 
kworów? Do Stowarzyszenia Pomocy? Jak upoważnienie kapłań-
skie wzmacnia twoją służbę w królestwie Boga?

• W części 3. rozważ błogosławieństwa, które wszyscy mogą otrzy-
mać dzięki mocy kapłaństwa. W jaki sposób doświadczyłeś mocy 
i błogosławieństw kapłaństwa?

• Czego możemy się nauczyć ze słów Prezydenta Hinckleya na temat 
różnicy między upoważnieniem kapłańskim a mocą kapłaństwa? 
(Zob. część 4.). Co, według ciebie, oznaczają słowa, że posia-
dacz kapłaństwa musi „być [wierny] temu, co w [nim] najlepsze”? 
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Dlaczego posiadacze kapłaństwa nie mogą „żyć, myśląc jedynie 
o sobie”?

• Co w opisie kworów kapłańskich i Stowarzyszenia Pomocy zawar-
tym w części 5. robi na tobie największe wrażenie? Co możemy 
robić w naszych okręgach i gminach, aby postępować zgodnie 
z tą radą?

• Dlaczego mężczyźni i kobiety muszą pracować razem jako part-
nerzy, aby zrealizować dzieło Pana? (Zob. część 6.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
List do Hebrajczyków 5:1–4; 1 Nefi 14:12–14; Alma 13:1–9; NiP 

84:33–44; 88:133; 112:30–32

Wskazówka do nauczania
„Zadawaj pytania, które wymagają od uczniów odnalezienia odpo-

wiedzi w pismach świętych i naukach proroków w dniach ostatnich” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania [2000], str. 62).

Przypisy
 1. Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), str. 377.

 2. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
Ensign, marzec 1998, str. 5.

 3. „Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 
luty 2004, str. 6–7.

 4. „Priesthood Restoration”, Ensign, paź-
dziernik 1988, str. 71.

 5. „Why We Do Some of the Things We 
Do”, Ensign, listopad 1999, str. 54.

 6. „Priesthood Restoration”, str. 72.
 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 475.
 8. „Priesthood Restoration”, str. 72.
 9. „Prezydent okręgu”, Liahona, lipiec 

2000, str. 59.
 10. W: „News of the Church: Priesthood 

Restoration Honored”, Ensign, lipiec 
1983, str. 76.

 11. „Osobista godność do korzystania z 
Kapłaństwa”, Liahona, lipiec 2002, 
str. 58.

 12. „Wierność”, Ensign lub Liahona, maj 
2003, str. 58.

 13. „Magnify Your Calling”, Ensign, maj 
1989, str. 47.

 14. „Only upon Principles of Righteousness”, 
Ensign, wrzesień 1992, str. 70.

 15. W: „News of the Church: Priesthood 
Restoration Honored”, str. 76.

 16. „Wyciąganie pomocnej dłoni do 
potrzebujących”, Liahona, styczeń 
2002, str. 60.

 17. „Osobista godność do korzystania z 
Kapłaństwa”, str. 58.

 18. „Welfare Responsibilities of the 
Priesthood Quorums”, Ensign, listopad 
1977, str. 86.

 19. „This Thing Was Not Done in a 
Corner”, Ensign, listopad 1996, str. 49.

 20. „Women of the Church”, Ensign, listo-
pad 1996, str. 68.

 21. „My Testimony”, Ensign, listopad 1993, 
str. 52.
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„dowód prawdziwości i słuszności [księgi Mormona] leży między jej 
okładkami. aby sprawdzić, czy jest prawdą, trzeba ją przeczytać”.
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Moc Księgi Mormona

„Dla świata, który waha się w swej wierze, 
Księga Mormona jest jeszcze jednym, 

potężnym świadectwem boskości Pana”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Już w młodości Gordon B. Hinckley wyrobił w sobie nawyk stu-
diowania pism świętych. „Będąc misjonarzem, każdego wieczora 
przed położeniem się spać, czytałem kilka rozdziałów z Księgi 
Mormona — powiedział. — W moim sercu zrodziło się wówczas 
przekonanie, które już na zawsze ze mną pozostało, że to jest słowo 
Boże, przywrócone na ziemię mocą Wszechmogącego, przetłuma-
czone darem i mocą Boga, by przekonywać Żydów i ludzi innych 
narodów, że Jezus jest Chrystusem” 1.

Jego znajomość Księgi Mormona i świadectwo o jej prawdziwości 
wywarły wpływ na wielu ludzi po jego misji, kiedy był zatrudniony 
w kościelnym komitecie ds. radia, publikacji i literatury misyjnej. 
Otrzymał wówczas zadanie pisania scenariuszy do serii audycji 
radiowych zatytułowanej: Nowe świadectwo o Chrystusie. Program 
ten tchnął życie w słowa Księgi Mormona dla słuchaczy radiowych. 
Gordon B. Hinckley powiedział wówczas do jednego ze swoich 
współpracowników: „Zawsze uważałem, że najlepsze, co możemy 
zrobić w tej pracy, to zainteresować ludzi Księgą Mormona na tyle, 
że sami ją przeczytają. Wtedy Duch Święty będzie mógł złożyć im 
świadectwo o jej boskim pochodzeniu” 2.

Podczas całej swojej służby Prezydent Hinckley podkreślał znacze-
nie Księgi Mormona. W sierpniu 2005 roku, jako Prezydent Kościoła, 
wezwał świętych w dniach ostatnich, by przeczytali całą tę księgę do 
końca roku. Później wspominał: „To niezwykłe, ilu odpowiedziało 
na to wyzwanie. Każdy, kto to zrobił, był bardzo błogosławiony 



r o z d z i a ł  1 6

234

za ten wysiłek. Gdy zagłębiali się w to dodatkowe świadectwo o 
naszym Zbawicielu, ich serca były ożywione, a duchy poruszone” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Ramię w ramię z Biblią Księga Mormona 
świadczy o Jezusie Chrystusie.

Dawno temu mawiano, i powtórzył to Zbawiciel, że na zeznaniu 
dwóch lub więcej świadków należy opierać wszelkie sprawy 4.

Tak jak Biblia jest testamentem Starego Świata, Księga Mormona 
jest testamentem Nowego. Wspólnie głoszą, że Jezus jest Synem 
Ojca 5.

Księga Mormona […] świadczy o Tym, który narodził się w Betle-
jemie Judzkim i umarł na wzgórzu Kalwarii. Dla świata, który waha 
się w swej wierze, Księga Mormona jest jeszcze jednym, potężnym 
świadectwem boskości Pana. Już sam jej wstęp, napisany przez pro-
roka, który chadzał po ziemiach obu Ameryk półtora milenium temu, 
jednoznacznie głosi, że księga ta została napisana, by „[przekonać] 
Żydów i ludzi innych narodów, że Jezus jest Chrystusem, Wiecznym 
Bogiem, objawiającym się wszystkim narodom” 6.

Cokolwiek byśmy uczynili, nic nie ma większego znaczenia niż 
wzmocnienie w naszym własnym życiu niezachwianego przekona-
nia, że Jezus jest Chrystusem […]. Jest to, moi bracia i siostry, cel, 
dla którego ta niezwykła i wspaniała księga została ujawniona 7.

2
Mocą Ducha Świętego możemy otrzymać świadectwo 

o boskim pochodzeniu Księgi Mormona.

Przeczytałem Księgę Mormona, którą [ Józef Smith] przetłumaczył 
darem i mocą Bożą. Dzięki mocy Ducha Świętego otrzymałem świa-
dectwo i potwierdzenie boskiego pochodzenia tych świętych zapisów 8.

Jej pochodzenie jest cudowne. Kiedy opowiada się historię jej 
pochodzenia komuś, kto jej nie zna, wydaje się ona nieprawdo-
podobna. Jednakże istnieje księga, której można dotknąć, wziąć 
w rękę i przeczytać. Nikt nie może kwestionować jej istnienia. 
Wszelkie wysiłki zmierzające do opowiedzenia o jej pochodzeniu 



r o z d z i a ł  1 6

235

w inny sposób, niż uczynił to Józef Smith, okazują się być pozba-
wione podstaw 9.

Dowód jej prawdziwości, jej słuszności w świecie, który skłonny 
jest wymagać dowodu, leży nie w archeologii czy antropologii, 
aczkolwiek to może być dla niektórych pomocne. Leży nie w 
badaniu tekstu czy analizach historycznych, chociaż one mogą być 
potwierdzeniem. Dowód jej prawdziwości i słuszności leży między 
jej okładkami. Aby sprawdzić, czy jest prawdą, trzeba ją przeczytać. 
Jest to księga od Boga. Rozsądni ludzie mogą szczerze wątpić w 
jej pochodzenie; lecz ci, którzy przeczytali ją w modlitwie, poznali 
poprzez moc spoza swoich zmysłów, że jest ona prawdą, że zawiera 
słowo Boże, że nakreśla zbawcze prawdy wiecznej ewangelii, że 
„została […] ujawniona i przetłumaczona mocą i darem Boga […], 
[a] jej celem jest […] przekonanie Żydów i ludzi innych narodów, 
że Jezus jest Chrystusem” 10.

[Moroni] spisał swoje ostatnie świadectwo w księdze, która nosi 
jego imię i zawiera kronikę Nefitów. Pisał, mając całkowitą pewność, 
że jego zapisy ujrzą kiedyś światło dzienne […].

W ostatnim rozdziale własnego autorstwa złożył świadectwo 
o kronice swego ludu i złożył pewną obietnicę, że ci, którzy ją 
przeczytają, mocą Ducha Świętego będą mogli się przekonać o jej 
prawdziwości [zob. Moroni 10:3–5].

Żadna inna księga nie zawiera takiej obietnicy. Gdyby Moroni 
nie napisał nic więcej, sama ta obietnica, zawarta w jego ostatnim 
świadectwie, uczyniłaby z niego na wieki najbardziej elokwentnego 
świadka wiecznej prawdy. Powiedział on bowiem: „I przez Ducha 
Świętego możecie przekonać się o prawdzie wszystkiego” (Moroni 
10:5)11.

3
Świadectwo o Księdze Mormona prowadzi 

do przekonania o innych prawdach.

Za każdym razem, kiedy zachęcamy kogoś do czytania Księgi 
Mormona, wyświadczamy mu przysługę. Jeśli przeczyta ją z modli-
twą i szczerym pragnieniem, aby poznać prawdę, to poprzez moc 
Ducha Świętego będzie wiedzieć, że ta księga jest prawdziwa.
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Z tą wiedzą połączone jest przekonanie o prawdach dotyczących 
wielu innych rzeczy. Jeśli Księga Mormona jest prawdziwa, Bóg 
żyje. Świadectwo za świadectwem, z jej kart przebija uroczysty fakt, 
że nasz Ojciec naprawdę istnieje, że jest osobowy, że kocha Swoje 
dzieci i pragnie ich szczęścia.

Jeśli Księga Mormona jest prawdą, wówczas Jezus jest Synem Boga, 
Jednorodzonym Ojca w ciele, zrodzonym z Marii, „[dziewicy pięk-
niejszej] […] ponad wszystkie inne dziewice” (zob. 1 Nefi 11:13–21), 
albowiem o tym świadectwo daje ta księga i w całej literaturze nie 
ma opisu, który mógłby jej dorównać.

Jeśli Księga Mormona jest prawdziwa, Jezus zaprawdę jest naszym 
Odkupicielem, Zbawicielem świata […].

Jeśli Księga Mormona jest prawdziwa, Józef Smith był Prorokiem 
Boga, ponieważ był narzędziem w rękach Boga w ujawnieniu świa-
dectwa o boskości naszego Pana.

Jeśli ta księga jest prawdziwa, [Prezydent Kościoła] jest proro-
kiem, ponieważ dzierży wszystkie klucze, dary, moce i upoważ-
nienia, jakie posiadał Prorok Józef, który zapoczątkował to dzieło 
w dniach ostatnich.

Jeśli Księga Mormona jest prawdziwa, Kościół jest prawdziwy, 
ponieważ na mocy tego samego upoważnienia ujawniono te święte 
zapisy, są one obecne i zostały nam współcześnie objawione. 
Prawdziwe jest to przywrócenie Kościoła ustanowionego przez 
Zbawiciela w Palestynie. Prawdziwe jest to przywrócenie Kościoła 
ustanowionego przez Zbawiciela, kiedy odwiedził kontynent [ame-
rykański], jak zapisano w tej świętej kronice.

Księga Mormona jest prawdą, Biblia jest prawdą. Tak jak Biblia 
jest testamentem Starego Świata, Księga Mormona jest testamentem 
Nowego. Jedna jest zapisem Judy, druga zapisem Józefa, a w ręku 
Pana stały się one jednym, dzięki czemu wypełniło się proroctwo 
Ezechiela (zob. Ks. Ezechiela 37:19). Wspólnie głoszą one o królew-
skim pochodzeniu Odkupiciela świata i o realności Jego królestwa 12.
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4
Księga Mormona pomaga nam znaleźć rozwiązania 

problemów, które dręczą współczesne społeczeństwo.

[ Jej] treść jest kroniką narodów, które dawno temu odeszły. Jed-
nakże w opisie problemów dzisiejszego społeczeństwa jest tak na 
czasie, jak poranna gazeta, a przy tym w sposób bardziej rozstrzyga-
jący, natchniony i inspirujący mówi o rozwiązaniu tych problemów 13.

Otwieram jej strony i czytam, i jest napisana językiem, który 
jest zarówno piękny, jak i wzniosły. Starożytne kroniki, z których 
została przetłumaczona, wyszły z ziemi jako głos mówiący z pro-
chu. Przyszła jako świadectwo pokoleń mężczyzn i kobiet, którzy 
żyli swoim życiem na ziemi, którzy zmagali się z przeciwnościami, 
którzy kłócili się i walczyli, którzy w różnych okresach żyli według 
prawa boskiego i im się wiodło, a w innych okresach opuszczali 
swego Boga i ulegli zniszczeniu 14.

Nie znam żadnego innego zapisu, który by tak wyraźnie mówił 
o tragicznych konsekwencjach, jakich doświadczą społeczeństwa, 
które podążają inną drogą niż droga przykazań Bożych. Stronice 
księgi śledzą losy dwóch różnych cywilizacji, które rozwinęły się 
na zachodniej półkuli. Każda z nich rozpoczynała jako mały naród, 
w którym ludzie kroczyli w bojaźni przed Panem. Każda z nich 
rozkwitła, lecz wraz z powodzeniem materialnym wrastało zło. 
Ludzie pozwalali się zwodzić ambitnym i intryganckim przywódcom, 
którzy uciskali ich ciężkimi podatkami, którzy usypiali ich pustymi 
obietnicami, którzy aprobowali, a nawet zachęcali do rozwiązłego 
i lubieżnego życia, którzy doprowadzili ich do okrutnych wojen, 
które przyniosły śmierć milionom i do ostatecznego i całkowitego 
upadku dwóch wielkich cywilizacji w dwu różnych erach.

Żaden inny spisany testament nie ilustruje w tak jasny sposób 
faktu, że kiedy ludzie i narody idą naprzód w bojaźni Bożej i posłu-
szeństwie Jego przykazaniom, powodzi im się i wzrastają, lecz kiedy 
lekceważą Jego samego i Jego słowo, pojawia się rozkład, który 
prowadzi do niemocy i śmierci, chyba że zostanie powstrzymany 
przez prawych. Księga Mormona jest potwierdzeniem przysłowia 
ze Starego Testamentu: „Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech 
jest hańbą narodów” (Ks. Przypowieści Salomona 14:34)15.
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5
Księga Mormona ma moc zmienić nasze życie 

i sposób, w jaki patrzymy na świat.

W sierpniu 1830 roku Parley Parker Pratt, świecki kaznodzieja, 
podróżował z Ohio na wschód do stanu Nowy Jork. W Newark, u 
wybrzeży Kanału Erie, wysiadł z łodzi i powędrował 16 kilometrów 
w głąb lądu, gdzie spotkał się z panem Hamlinem, diakonem bapty-
stów, który powiedział mu o „księdze, DZIWNEJ KSIĘDZE, BARDZO 
DZIWNEJ KSIĘDZE! […] Księga ta, jak powiedział, jakoby była w 
oryginale spisana na złotych czy mosiężnych płytach przez jedno 

księga Mormona miała ogromny wpływ na parleya 
p. pratta, który później został apostołem.
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z odgałęzień plemienia Izraela i została odkryta i przetłumaczona 
dzięki wizji, czyli służbie aniołów przez jakiegoś młodego mężczy-
znę z okolic Palmyry, w stanie Nowy Jork. Zapytałem, jak lub gdzie 
można zdobyć tę księgę. Obiecał, że nazajutrz będę mógł ją przejrzeć 
u niego w domu […]. Następnego ranka zjawiłem się w jego domu, 
gdzie po raz pierwszy moje oczy ujrzały ‘KSIĘGĘ MORMONA’ — tę 
księgę ksiąg […], która była głównym narzędziem w rękach Boga, 
za pomocą którego pokierował On całym moim przyszłym życiem.

Podekscytowany otworzyłem ją i przeczytałem stronę tytułową. 
Następnie przeczytałem świadectwo kilku świadków na temat tego, 
w jaki sposób ją odnaleziono i przetłumaczono. Potem zacząłem 
systematyczne czytanie. Czytałem cały dzień. Jedzenie było ciężarem. 
Nie miałem chęci na pożywienie. Sen był ciężarem, kiedy nadeszła 
noc, gdyż przedkładałem czytanie nad spoczynek.

Kiedy czytałem, spoczął na mnie Duch Pana i wiedziałem, i poją-
łem, że ta księga jest prawdziwa; było to dla mnie tak jasne i oczy-
wiste, jak to, że człowiek rozumie i wie, że istnieje” (Autobiography 
of Parley P. Pratt, wyd. 3. Deseret Book Co., Salt Lake City 1938, 
str. 36–37).

Parley Pratt miał wówczas dwadzieścia trzy lata. Przeczytanie 
Księgi Mormona tak bardzo na niego wpłynęło, że wkrótce został 
ochrzczony w Kościele i stał się jednym z jego najsilniejszych i naj-
bardziej skutecznych orędowników […].

Doświadczenia Parleya Pratta związane z Księgą Mormona nie 
są czymś wyjątkowym. Kiedy tomy pierwszego wydania krążyły 
pomiędzy czytającymi je ludźmi, setki silnych mężczyzn i kobiet 
doznały tak silnego poruszenia, że oddawali oni wszystko, co posia-
dali, a w późniejszych latach niektórzy oddawali nawet swoje życie 
za świadectwo o prawdziwości tej niezwykłej księgi, które nosili w 
swych sercach.

Dzisiaj […] jest ona czytana częściej niż kiedykolwiek w swej 
historii. Jej przekaz jest tak ponadczasowy jak prawda, tak uniwer-
salny jak ludzkość 16.

[Księga Mormona] zmieniła na lepsze życie milionów ludzi, któ-
rzy przeczytali ją z modlitwą i rozważali jej nauki. Pozwólcie, że 
opowiem wam o jednym takim człowieku […].



r o z d z i a ł  1 6

240

Był biznesmenem, odnosił sukcesy w swoich przedsięwzięciach. 
W czasie swoich podróży natknął się na dwóch naszych misjonarzy, 
którzy chcieli umówić się z nim na spotkanie, aby móc go nauczać. 
Odwlekał to, ale w końcu zgodził się ich wysłuchać. Dość pobieżnie 
zaakceptował to, co mieli do powiedzenia. Jego rozum był przeko-
nany, że mówili prawdę, ale jego serce było nieporuszone.

Zdecydował, że przeczyta Księgę Mormona. Powiedział, że był 
człowiekiem z tego świata, który nigdy nie płakał. Jednak kiedy czytał 
Księgę Mormona, po jego policzkach zaczęły spływać łzy. Coś w 
nim zmieniła. Przeczytał ją po raz kolejny i znowu towarzyszyły mu 
te same uczucia. Rozważania umysłu stały się rozważaniami serca.

Zmianie uległ jego styl życia, zaczął postrzegać wszystko z innej 
perspektywy. Rzucił się do pracy dla dzieła Pana. Dzisiaj wykonuje 
wysokie i święte powołanie w dziele, które pokochał całym sercem17.

Pozwólcie, że opowiem wam [jeszcze jedną] historię o Księdze 
Mormona. Słyszałem, jak opowiadał ją pewien bankier z Kalifornii. 
Opowiadał, że jego sekretarka paliła papierosy, paliła je bez prze-
rwy. Był to jej nałóg. Nie potrafiła go rzucić. Pewnego dnia zapytała 
szefa: „Jak mogę przestać palić?”.

Sięgnął on do biurka, skąd wyjął egzemplarz Księgi Mormona i 
go jej podał. Powiedział: „Przeczytaj to”.

Zgodziła się.

Kilka dni później wróciła i powiedziała: „Przeczytałam 200 stron 
i nigdzie nie znalazłam ani słowa o paleniu. Nigdzie nie znalazłam 
słowa tytoń. Nie ma o tym, ani jednej wzmianki”.

Powiedział: „Czytaj dalej”.

Wróciła po kolejnych kilku dniach i powiedziała: „Przeczytałam 
dalszych 200 stron i nadal nie ma ani słowa o paleniu ani nikotynie, 
ani o niczym co miałoby związek z tytoniem”.

Powiedział: „Czytaj dalej”.

Trzy czy cztery dni później znowu wróciła. Powiedziała: „Prze-
czytałam całą książkę. Nigdzie nie znalazłam nic o tytoniu ani o 
paleniu. Jednak przez czytanie tej księgi w moim sercu zrodziło się 
jakieś przekonanie, jakaś moc, która sprawiła, że moje pragnienie, 
by palić, zniknęło i to jest cudowne” 18.



r o z d z i a ł  1 6

241

Opowiem wam o liście, który dostałem […]. Napisał do mnie 
pewien mężczyzna: „Jestem w więzieniu federalnym. Niedawno 
natknąłem się w tutejszej bibliotece na egzemplarz Księgi Mormona. 
Przeczytałem ją i kiedy doszedłem do tego, jak Mormon opłakuje 
swój upadły lud — ‘Byliście tak piękni! Jak mogliście odstąpić od 
dróg Pana! Jak mogliście wyprzeć się Jezusa, który czekał z otwar-
tymi ramionami, by was przyjąć! Jeślibyście się Go nie wyparli, nie 
zginęlibyście’ (Ks. Mormona 6:17–18) — poczułem, że Mormon 
mówił do mnie. Czy mógłbym otrzymać egzemplarz tej księgi?”.

Wysłaliśmy mu go. Jakiś czas później wkroczył on do mojego gabi-
netu już jako inny człowiek. Poruszył go duch Księgi Mormona i dzisiaj 
jest człowiekiem odnoszącym sukcesy, człowiekiem zresocjalizowa-
nym, uczciwie zarabiającym na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Tak wielki wpływ ma ta księga na życie tych, którzy czytają ją w 
duchu modlitwy.

Bracia i siostry, bez wahania obiecuję wam, że jeśli z modlitwą 
przeczytacie Księgę Mormona, bez względu na to, ile razy wcześniej 
ją czytaliście, do waszych serc przyjdzie dodatkowa miara Ducha 
Pana. Pojawi się wzmocnione postanowienie, by kroczyć w posłu-
szeństwie Jego przykazaniom i pojawi się silniejsze świadectwo o 
żywotnej realności Syna Bożego 19.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego potrzebujemy Księgi Mormona? Które fragmenty z Księgi 

Mormona wzmocniły twoje świadectwo o Jezusie Chrystusie? 
Jakie widziałeś przykłady tego, że Księga Mormona i Biblia razem 
świadczą o Zbawicielu? (Zob. część 1.).

• Dlaczego, twoim zdaniem, obietnica zawarta w wersetach: Moroni 
10:3–5 jest ważniejsza niż fizyczne dowody na prawdziwość Księgi 
Mormona? (Zob. część 2.). Jakie doświadczenia miałeś w związku 
z tą obietnicą?

• Czytając część 3., zwróć uwagę na prawdy, które możemy poznać, 
kiedy mamy świadectwo o Księdze Mormona. W jaki sposób 
Księga Mormona daje świadectwo o tych prawdach?
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• Pomyśl o „problemach dzisiejszego społeczeństwa” (część 4.). W 
jaki sposób Księga Mormona pomaga znaleźć rozwiązanie tych 
problemów? Jakie fragmenty z Księgi Mormona pomogły ci, kiedy 
miałeś osobiste problemy?

• Rozważ opowieści zawarte w części 5. Gdyby ktoś cię zapytał 
o Księgę Mormona, co byś powiedział o wpływie, jaki wywiera 
ona na twoje życie?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Izajasza 29:9–18; 1 Nefi 13:35–41; 2 Nefi 29:6–9; Moroni 

10:27–29; NiP 20:8–12; 42:12–13

Wskazówka do studiowania
„Jestem wdzięczny za nacisk na czytanie pism świętych. Mam 

nadzieję, że stanie się ono czymś znacznie bardziej przyjemnym 
niż tylko obowiązkiem; że stanie się raczej umiłowaniem słowa 
Bożego. Obiecuję wam, że kiedy będziecie czytać, wasze umysły 
rozświetlą się, a wasz duch zostanie podniesiony. Na początku może 
to się wydawać nudne, ale zmieni się w cudowne doświadczenie z 
myślami i słowami, dotyczącymi boskich rzeczy” (Gordon B. Hinc-
kley, „The Light within You”, Ensign, maj 1995, str. 99).

Przypisy
 1. „Gifts to Bring Home from the Mission 

Field”, New Era, marzec 2007, str. 2.
 2. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 100.

 3. „Niechaj cnota nieprzerwanie ozdabia 
wasze myśli”, Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 116.

 4. „Inspirational Thoughts”, Ensign, lipiec 
1998, str. 2.

 5. „Wspaniałe rzeczy, które objawił Bóg”, 
Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 82.

 6. „Symbol naszej wiary”, Liahona, 
kwiecień 2005, str. 4; cytat z tytułowej 
strony Księgi Mormona.

 7. „Excerpts from Recent Addresses of 
President Gordon B. Hinckley”, Ensign, 
lipiec 1997, str. 72.

 8. „Believe His Prophets”, Ensign, maj 
1992, str. 51.

 9. „An Angel from on High, the Long, 
Long Silence Broke”, Ensign, listopad 
1979, str. 7.

 10. „Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 
luty 2004, str. 6; cytat z tytułowej strony 
Księgi Mormona.

 11. W: Heroes from the Book of Mormon 
(1995), str. 198.

 12. „The Power of the Book of Mormon”, 
Ensign, czerwiec 1988, str. 6.

 13. „The Power of the Book of Mormon”, 
str. 4.

 14. „Four Cornerstones of Faith”, str. 5.
 15. „The Power of the Book of Mormon”, 

str. 5.
 16. „The Power of the Book of Mormon”, 

str. 2, 4.
 17. „Mormon Should Mean ‘More Good’”, 

Ensign, listopad 1990, str. 52.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 402–403.

 19. „The Power of the Book of Mormon”, 
str. 6.
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Nie ustawajcie w nauce

„Musimy się cały czas rozwijać. Musimy się stale 
uczyć. Zgodnie z danym nam boskim przykazaniem 

mamy bezustannie pogłębiać naszą wiedzę”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

„Uwielbiam się uczyć — powiedział Prezydent Gordon B. Hinc-
kley. — Rozkoszuję się każdą okazją do zdobycia wiedzy. W istocie 
wierzę, że przez całe życie z entuzjazmem wspierałem chęć kształ-
cenia — w sobie i w innych […]. Z mojego punktu widzenia nauka 
to zarówno kwestia doczesna, jak i duchowa” 1.

Ci, którzy wraz z Prezydentem Hinckleyem służyli we władzach 
Kościoła, podziwiali jego dar przyswajania wiedzy i umiejętność 
jej praktycznego zastosowania w pracy. Starszy Robert D. Hales 
z Kworum Dwunastu Apostołów zauważył: „Nigdy nie spotkałem 
nikogo, kto byłby równie dobrze poinformowany dzięki czytaniu i 
kontaktom z ludźmi. Kiedy spędza z kimś wieczór, na przykład przy 
kolacji, to na koniec posiada nieco specjalistycznej wiedzy tej osoby”. 
Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział: 
„Wyjątkową cechą Prezydenta Hinckleya jest to, że pamięta on to, 
co przeczytał, a potem wyciąga z tego najważniejsze informacje, 
które chce zachować w pamięci na dłużej. Posiada intelekt zdolny 
do kojarzenia różnych faktów. Potrafi korzystać ze swojej wiedzy i 
wie, jak podejmować wyważone decyzje” 2.

Starając się przez całe życie uczyć i doskonalić, Prezydent Hinc-
kley naśladował swoich rodziców. Opowiedział kiedyś historię o 
tym, jak oddany nauce był jego ojciec, Bryant S. Hinckley:

„Kiedy był mniej więcej w tym samym wieku, co ja obecnie, był 
już na emeryturze. Pozostawał jednak aktywny. Wiódł dość proste, 
lecz wygodne życie na wsi. Miał sad i czerpał radość z rozdawania 
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„szukajcie wiedzy, przez naukę i przez wiarę” (nip 88:118).
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zebranych owoców. W jego przydomowym ogródku była trawa, 
krzewy i drzewa. Był tam też około półmetrowej wysokości murek, 
rozdzielający dwa poziomy. Przy dobrej pogodzie zwykł siadywać 
na tym murku, na głowie miał kapelusz, żeby osłonić oczy przed 
słońcem. Kiedy go odwiedzaliśmy, siadałem obok niego. Przy odro-
binie zachęty zaczynał wtedy opowiadać o swoim życiu […].

Był wykładowcą. Z powodzeniem zajmował się biznesem. Prze-
wodniczył on największemu palikowi w Kościele, który obejmo-
wał 15 000 członków. Służył jako prezydent misji i w wielu innych 
powołaniach. A teraz na emeryturze siadywał sobie na murku. Był 
miłośnikiem literatury i miał wspaniały księgozbiór. Był wspaniałym 
mówcą i pisarzem. Niemal do samej śmierci, w wieku 94 lat, czytał, 
pisał i rozważał zdobywaną wiedzę.

Odkryłem, że przesiadując w ciepłe dni długie godziny na murku, 
rozmyślał o rzeczach, które wyczytał w swoich książkach.

Myślę, że zestarzał się w bardzo piękny i godny sposób. Miał 
swoje książki, które zawierały cenne myśli wielkich mężczyzn i 
kobiet ze wszystkich epok. Nigdy nie przestał się uczyć. Siedząc na 
swoim murku, głęboko rozmyślał nad tym, co przeczytał poprzed-
niego wieczora […].

Dlaczego opowiadam wam o starszym panu i o murku, na którym 
zwykł siadywać? Mówię wam o tym, bo uważam, że jest w tym lekcja 
dla każdego z nas. Nie wolno nam nigdy przestać się uczyć. Wie-
rzymy w wieczny postęp i w to, że to życie jest częścią wieczności, 
że trzeba je efektywnie wykorzystać do samego końca” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Pan chce, żebyśmy się kształcili, żebyśmy 
się indywidualnie rozwijali i przynosili 

pożytek społeczeństwu.

Należycie do Kościoła, który naucza o tym, jak ważne jest 
wykształcenie. Pan dał wam zadanie, abyście kształcili swoje umy-
sły, swoje serca i swoje ręce. Pan powiedział: „Uczcie pilnie […] o 
rzeczach tak w niebie, jak i na ziemi, i pod ziemią; rzeczach, co były, 
co są, rzeczach, co muszą wkrótce nastać; rzeczach co są w domu, 
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rzeczach co są poza domem; wojnach i zmartwieniach narodów; i 
sądach co są na lądzie; i wiedzy także o krajach i królestwach — 
abyście byli przygotowani we wszystkim” (NiP 88:78–80)4.

Jako członkowie tego Kościoła otrzymaliśmy od Pana wspaniałą 
obietnicę. Powiedział On: „To, co pochodzi od Boga, światłem 
jest; i ten, kto przyjmuje światło i trwa w Bogu, dostaje więcej 
światła; i światło to jaśnieje coraz mocniej aż do dnia doskona-
łego” (NiP 50:24).

Jakaż to cudowna rzecz. To jeden z moich ulubionych wersetów 
z pism świętych. Mówi o wzroście, rozwoju, o marszu ku boskości. 
Doskonale łączy się z poniższymi deklaracjami: „Inteligencja jest 
chwałą Bożą, lub innymi słowy, światło i prawda” (NiP 93:36); „A 
jeżeli ktoś zyska więcej wiedzy i inteligencji w tym życiu przez pil-
ność i posłuszeństwo niż inny, tym większą będzie mieć korzyść w 
świecie, który nastanie” (NiP 130:19) […].

Jakie wielkie wyzwanie kryje się w tych cudownych zdaniach. 
Musimy się cały czas rozwijać. Musimy się stale uczyć. Zgodnie z 
danym nam boskim przykazaniem mamy bezustannie pogłębiać 
naszą wiedzę […].

Pan powiedział do was i do mnie: „Szukajcie w najlepszych księ-
gach słów mądrości; szukajcie wiedzy, przez naukę jak i przez wiarę. 
Zorganizujcie się […]. Poniechajcie lenistwa” (NiP 88:118–119, 124)5.

Pan chce, abyście kształcili wasze umysły i ręce, bez względu na 
dziedzinę, jaką obierzecie. Czy będzie to naprawianie lodówek, czy 
praca wykwalifikowanego chirurga, musicie się szkolić. Starajcie się 
o najlepsze dostępne wykształcenie. Stańcie się pracownikami pra-
wości na świecie, który jest przed wami […]. Przyniesiecie zaszczyt 
Kościołowi, a sami będziecie szczodrze błogosławieni z powodu 
tego szkolenia.

Nie możecie mieć najmniejszych nawet wątpliwości, że eduka-
cja się opłaca. Nie chodźcie na skróty przez życie. Jeśli to zrobicie, 
będziecie za to ciągle płacić 6.

Nie wystarczy jedynie żyć, byle przetrwać. Każdy z nas ma 
obowiązek zdobyć wiedzę lub umiejętności, które przydadzą się 
społeczności — zdobywać coraz więcej światła, aby nasze osobi-
ste światło pomogło rozświetlić ten ciemny świat. Jest to możliwe 
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poprzez naukę, kształcenie się, rozwijanie i wzrastanie, zarówno 
umysłowe, jak i duchowe 7.

2
Dzięki planowaniu i samodyscyplinie rodzice mogą 

stworzyć w swoim domu atmosferę sprzyjającą nauce.

Jakież to fascynujące, kiedy możemy obserwować, jak młode 
umysły się rozwijają i umacniają. Niezwykle sobie cenię ogromny 
potencjał czynienia dobra, jaki ma telewizja. Jednocześnie jednak 
potępiam straszliwą stratę czasu i marnowanie możliwości rozwoju, 
kiedy dzieci w niektórych domach spędzają niezliczone godziny, 
oglądając programy, które ich ani nie oświecają, ani nie wzmacniają.

Kiedy byłem mały, mieszkaliśmy w wielkim, starym domu. Jeden 
z pokoi nosił nazwę biblioteki. Stał w nim solidny stół i dobra lampa, 
były tam też trzy czy cztery wygodne krzesła z dobrym oświetleniem, 
a wzdłuż ścian stały witryny wypełnione książkami. Było tak wiele 
tomów — owoc wieloletnich zbiorów mojego taty i mamy.

Nikt nas nigdy nie zmuszał do czytania, ale książki leżały pod 
ręką i kiedy tylko chcieliśmy, mieliśmy do nich dostęp.

„od małego oswajajcie dzieci z książkami”.
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W tym pokoju panowała cisza. Wszyscy rozumieli, że był to 
pokój do nauki.

Były tam również czasopisma, te kościelne oraz dwa czy trzy 
inne dobre tytuły. Były tam książki o historii i literaturze, książki o 
technice, słowniki, seria encyklopedii oraz atlas świata. Oczywiście 
w tamtych czasach nie było telewizji. Radio powstało, kiedy dora-
stałem. Panowała tam jednak szczególna atmosfera — atmosfera 
nauki. Nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że byliśmy jakimiś wiel-
kimi naukowcami. Byliśmy jednak zaznajamiani z wielką literaturą, 
wielkimi ideami wielkich myślicieli oraz z językiem mężczyzn i 
kobiet, którzy mieli głębokie przemyślenia i pięknie o nich pisali.

W wielu naszych współczesnych domach nie ma miejsca na taką 
bibliotekę. Większości rodzin brakuje życiowej powierzchni. Jeśli 
to jednak zaplanujemy, możemy wygospodarować kącik, miejsce, 
które może stać się swego rodzaju kryjówką przed hałasem, który 
nas otacza, miejscem, gdzie można spokojnie usiąść i poczytać. 
Jak wspaniale jest mieć takie biurko czy stół, choćby najprostsze, 
na którym znajdują się podstawowe pisma święte Kościoła, kilka 
dobrych książek, kościelne czasopisma i inne rzeczy godne tego, 
żeby je przeczytać.

Od małego oswajajcie dzieci z książkami. Matka, która nie czyta 
swoim małym dzieciom, wyrządza szkodę i im, i sobie samej. To 
prawda, że wymaga to sporo czasu. Potrzebna jest do tego samo-
dyscyplina. Konieczna jest organizacja i wygospodarowanie tych 
minut i godzin w ciągu dnia. Nigdy jednak nie znudzicie się, patrząc, 
jak młode umysły poznają bohaterów, wyrażenia i idee. Czytanie 
dobrych książek może stać się miłością na całe życie, której długo-
terminowe skutki są lepsze niż wiele innych zajęć, na które dzieci 
poświęcają swój czas […].

Rodzice […], pozwólcie waszym dzieciom zapoznać się z wiel-
kimi umysłami, wielkimi ideami, wiecznymi prawdami i innymi 
rzeczami, które podbudowują i inspirują do czynienia dobra […]. 
Starajcie się wytworzyć w swoim domu atmosferę nauki i rozwoju, 
który jej towarzyszy 8.
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3
Wykształcenie otwiera drzwi możliwości 

dla młodzieży i młodych dorosłych.

Jest to dla młodych ludzi czas wielkich możliwości, cudowny 
moment na to, żeby być tu na ziemi. Żyjecie w najwspanialszych 
czasach. Macie dostęp do całej wiedzy wszystkich, którzy do tej 
pory żyli na ziemi, wiedzy, która jest skondensowana i ułożona w 
programy nauczania, które pozwalają zdobyć wiedzę w stosunkowo 
krótkim czasie, wiedzy, którą ludzie z trudem zdobywali przez 
wszystkie minione wieki. Nie umniejszajcie swoich umiejętności. Nie 
przegapcie wielkich możliwości, jakie są przed wami. Zabiegajcie 
o nie, pracujcie nad ich zdobyciem, uczcie się pilnie 9.

Jest niezmiernie ważne, abyście wy, młodzi mężczyźni i młode 
kobiety, zdobyli wszelkie możliwe wykształcenie […]. Wykształ-
cenie jest kluczem, który otworzy przed wami drzwi możliwości. 
Jest to warte poświęcenia. Warte jest tego, by na nie pracować. 
Jeśli zaś wyszkolicie swe umysły i ręce, będziecie mogli wielce 
przysłużyć się społeczeństwu, w którym żyjecie i będziecie chlubą 
Kościoła, którego członkami jesteście. Moi drodzy, młodzi bracia i 
siostry, wykorzystajcie każdą okazję do nauki, na jaką was stać, a wy, 
ojcowie i matki, zachęcajcie swoich synów i córki, aby zdobywali 
wykształcenie, które będzie błogosławić ich życie 10.

Być może nie macie środków na zdobycie takiego wykształce-
nia, jakiego pragniecie. Niech wasze pieniądze zaprowadzą was 
tak daleko, jak jest to możliwe, wykorzystajcie stypendia, dotacje i 
pożyczki, które będziecie mogli spłacić 11.

Obojętne mi jest, jaki zawód wybierzecie w swoim życiu, dopóki 
będzie to zajęcie zasługujące na szacunek. Mechanik samocho-
dowy, murarz, hydraulik, elektryk, lekarz, kupiec, ale nie złodziej. 
Jakikolwiek zawód wybierzecie, wykorzystajcie szansę na to, by 
się do niego wyszkolić i w pełni wykorzystajcie okazję do nauki. 
Społeczeństwo wynagrodzi was wedle waszej wartości, tak jak ją 
oceni. Nastał dla was dzień przygotowań. Jeśli będzie wymagał 
poświęcenia, poświęćcie, co trzeba. To poświęcenie stanie się naj-
lepszą inwestycją, jakiej w życiu dokonacie, bo jego owoce będziecie 
zbierać przez resztę dni swojego życia 12.
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Wzywam wszystkie młode kobiety, aby zdobywały jak najwyższe 
wykształcenie. Przyda się wam ono w świecie, w którym będzie-
cie funkcjonować. W życiu trzeba coraz bardziej rywalizować […]. 
Świat się zmienia i dlatego ważne jest, abyśmy byli na te zmiany 
przygotowani. Wszystko to ma jednak swoje pozytywne strony. W 
żadnym innym pokoleniu w dziejach ludzkości kobiety nie miały 
tylu możliwości. Waszym głównym celem powinno być szczęśliwe 
małżeństwo, zapieczętowanie w świątyni Pana, a potem stworzenie 
dobrej rodziny. Wykształcenie może was lepiej przygotować na 
realizację tych planów 13.

Na kobietach spoczywają ogromne obowiązki w Kościele oraz w 
społeczeństwie, są one w harmonii z małżeństwem, macierzyństwem 
i wychowywaniem dobrych i zdolnych dzieci 14.

Przed kobietami rozpościera się cały wachlarz przedsięwzięć i 
szans. Nie ma niczego, czego nie mogłybyście robić, jeśli się na tym 
skoncentrujecie. Do swojego obrazu kobiety, którą pragniecie się 
stać, możecie dodać takie cechy, jak posiadanie umiejętności, które 
pozwolą służyć społeczeństwu i mieć znaczący wkład w zmienianie 
na lepsze świata, w którym żyjemy 15.

Jestem wdzięczny, że w dzisiejszych czasach kobiety mają te same 
możliwości [co mężczyźni], by studiować nauki ścisłe, zdobywać 
wykształcenie zawodowe i wszelką inną wiedzę dostępną człowie-
kowi. Macie takie samo, co mężczyźni, prawo do Ducha Chrystusa, 
który oświeca każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. 
(Zob. NiP 84:46). Traktujcie małżeństwo i rodzinę, jak swój priory-
tet, lecz zdobywajcie też wykształcenie, dzięki któremu będziecie 
miały ciekawą pracę i przynoszący dochody zawód na wypadek, 
gdybyście nie wyszły za mąż i po to, abyście miały poczucie bez-
pieczeństwa i spełnienia, jeśli założycie rodzinę 16.

Wy [młodzi mężczyźni], musicie stawić czoła wielkim wyzwa-
niom, jakie niesie ze sobą przyszłość. Wkraczacie w świat ostrej 
konkurencji. Musicie uzyskać wszelkie dostępne wykształcenie, jakie 
możecie zdobyć. Pan poinstruował nas na temat ważności uzyskania 
wykształcenia. Da wam ono większe możliwości. Wyposaży was 
w coś wartościowego, co będziecie mogli wykorzystać w świecie 
pełnym możliwości, który rozpościera się przed wami. Jeśli możecie 
iść na studia i tego pragniecie, zróbcie to. Jeśli nie macie ochoty iść 
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na studia, pójdźcie do szkoły zawodowej lub szkoły biznesu, aby 
szlifować swoje umiejętności i zwiększyć swoje możliwości 17.

Mam nadzieję, że wy [młodzi ludzie], będziecie postrzegać moż-
liwość kształcenia jako wielkie błogosławieństwo. Wiem, że to 
nużące. Wiem, że to trudne. Wiem, że czasem odczuwacie znie-
chęcenie. Wiem, że od czasu do czasu zastanawiacie się, na co wam 
to wszystko. Jednak nie ustawajcie, dążcie naprzód i cały czas się 
uczcie. Nigdy nie będziecie tego żałować, a z czasem dostrzeżecie, 
że było to ogromne błogosławieństwo18.

4
Kształcenie się w sprawach ducha jest równie, o 
ile nie bardziej, ważne od kształcenia umysłu.

Zadziwia mnie wielka moc wiedzy, jaką widać w naszych czasach. 
Nigdy wcześniej nie było na świecie tylu wykształconych ludzi. 
Jakąż to ma moc — gruntowne wykształcenie znacznego odsetka 
młodych ludzi na świecie, którzy codziennie spotykają się u stóp 
swoich nauczycieli, by czerpać wiedzę, którą ludzkość gromadziła 
przez wieki.

Zakres tej wiedzy jest przeogromny. Obejmuje ona gwiazdy w 
kosmosie, budowę geologiczną Ziemi, dzieje narodów, znajomość 
kultur i języków różnych nacji, sposób działania rządów, prawo han-
dlowe, zachowanie atomów, funkcjonowanie ciała i cuda umysłu.

Skoro mamy dostęp do tak wielkich zasobów wiedzy, ktoś mógłby 
pomyśleć, że świat musi zbliżać się do osiągnięcia doskonałości. 
A jednak stale daje o sobie znać druga strona medalu — choroby, 
które toczą społeczeństwo, spory i problemy, które powodują cier-
pienie milionów ludzi.

Każdego dnia coraz boleśniej uświadamiamy sobie, że życie to 
coś więcej niż nauka i matematyka, więcej niż historia i literatura. 
Potrzebna jest nauka innego rodzaju, bez której przedmiot świec-
kiego kształcenia może wieść jedynie ku zagładzie. Mówię tu o 
nauce serca, sumienia, charakteru, ducha — tych nie dających się 
zdefiniować aspektów naszej osobowości, które z taką pewnością 
determinują to, czym jesteśmy i co robimy w naszych związkach z 
innymi ludźmi […].
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Kiedy służyłem w Anglii jako misjonarz, poszedłem do głównego 
oddziału YMCA [Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej — 
przyp. tłum.] w Londynie. Przypuszczam, że tego starego budynku 
już dawno nie ma, ale nigdy nie zapomnę słów, jakie widział każdy, 
kto wszedł do foyer. Były to słowa Salomona: „Za wszystko, co masz, 
nabywaj rozumu” (Ks. Przypowieści Salomona 4:7).

Jakiego rozumu? Zrozumienia siebie, celu życia, naszego 
związku z Bogiem, który jest naszym Ojcem, zrozumienia wielkich 
boskich zasad, które od wieków stanowią siłę napędową postępu 
człowieka! […]

Zabiegając o zdobycie świeckiej wiedzy, dbajmy również o swój 
rozwój duchowy. Jeśli będziemy to czynić, Bóg pobłogosławi nas 
spokojem i błogosławieństwami, które tylko On może dać 19.

Jezus powiedział: „Uczcie się ode mnie […]. Albowiem jarzmo 
moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Ew. Mateusza 11:29–30).

Chciałbym wam zaproponować, abyście podążyli za wezwaniem 
danym przez Syna Bożego. Za wszystko, co mamy, nabywajmy 

„przy wszystkim, czego się uczycie, szukajcie wiedzy o Mistrzu”.
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wiedzę o Nim. Przy wszystkim, czego się uczycie, szukajcie wiedzy 
o Mistrzu. Wiedza ta w cudowny sposób dopełni nasze świeckie 
wykształcenie, ukształtuje nasz charakter i da nam zaznać pełni 
życia, której nie sposób poznać w żaden inny sposób 20.

Wzywam was, abyście pamiętali, że kształcenie się w sprawach 
ducha jest równie, o ile nie bardziej, ważne od kształcenia umysłu 21.

Nasz wspaniały kościelny program edukacyjny idzie naprzód. 
Bezustannie rozwija się program kształcenia uczniów i studentów 
w ramach seminariów i instytutów […]. Wy, którym dane było sko-
rzystać z tego programu, znacie jego wielką wartość. Wzywamy 
wszystkich, dla których jest on dostępny, aby z niego skorzystali. 
Nie wahamy się obiecać wam, że wasza wiedza o ewangelii wzro-
śnie, wasza wiara się umocni i nawiążecie wspaniałe przyjaźnie 22.

Weźmy na siebie imię Pana, a potem pójdźmy naprzód z wiarą, 
by dzielić się w trafny sposób tym, co będzie miało wpływ na 
ludzkość i przyniesie światu spokój i radość. Światu potrzebne jest 
pokolenie wykształconych i wpływowych mężczyzn i kobiet, którzy 
będą mogli stanąć i szczerze, bez wahania, świadczyć, że Bóg żyje 
i że Jezus jest Chrystusem23.

5
Nie ważne, jak bardzo posuniemy się w 

latach, zawsze możemy zdobywać wiedzę, 
pogłębiać swoją mądrość i rozwijać się.

Jakąż wspaniałą rzeczą jest nauka, proces, dzięki któremu wiedza 
gromadzona przez wieki jest konsolidowana i streszczana w taki 
sposób, aby w krótkim czasie można było dowiedzieć się tego, co 
dawniej było wynikiem żmudnych badań oraz prób i błędów.

Kształcenie to wielki proces, podczas którego abstrakcyjna wiedza 
zostaje zamieniona w użyteczne i dające się praktycznie zastosować 
działania. To coś, co nie może się nigdy zakończyć. Nie ważne, jak 
bardzo posuniemy się w latach, zawsze możemy zdobywać wiedzę 
i z niej korzystać. Możemy gromadzić mądrość i czerpać z tego 
korzyści. Możemy znajdować radość w cudzie czytania i obcowania 
ze sztuką, co pozwoli nam pełniej cieszyć się błogosławieństwem 
i poczuciem spełnienia w życiu. Im jestem starszy, tym większą 
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przyjemność sprawia mi czytanie słów myślicieli, starożytnych i 
współczesnych, i rozkoszowanie się tym, o czym pisali 24.

Nikt z nas […] nie posiada wystarczającej wiedzy. Proces uczenia 
nigdy się nie kończy. Musimy czytać, musimy obserwować, musimy 
chłonąć i musimy zastanawiać się nad tym, co dociera do naszego 
umysłu […]. Wierzę w doskonalenie się. Wierzę w rozwój […].

Rozwijajcie się moi bracia i siostry, niezależnie od tego, czy macie 
trzydzieści, czy siedemdziesiąt lat. Wasza pilność w tym przedsię-
wzięciu sprawi, że lata będą upływać szybciej, niż może byście sobie 
tego życzyli, lecz będą przepełnione słodką i cudowną pasją, która 
doda smaku waszemu życiu i mocy waszemu nauczaniu 25.

Na wschód od [Uniwersytetu Brighama Younga w Provo w stanie 
Utah] znajduje się góra. Jestem pewien, że [wiele osób] patrzy na 
nią i myśli sobie: „Gdybym tylko mógł się wspiąć na szczyt, pewnie 
roztacza się stamtąd wspaniały widok na przeciwną stronę doliny”. 
Jednak ci z was, którzy faktycznie się tam wspięli, odkryli, że dolina 
jest jedynie niewielką i dość płytką depresją, i że wokół jest wiele 
wyższych gór, na które można się wspinać.

Mam nadzieję, że tak samo będzie i w waszym przypadku […]. 
Będziecie dostrzegać, że choć wasze doświadczenie ze zdobywa-
niem wiedzy [było] wspaniale, przed wami jest dużo więcej wspa-
niałych możliwości i wyzwań. Rozbudowujcie swoją bazę informacji, 
pogłębiajcie swoją wiedzę i nie ustawajcie w nauce 26.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego ważne jest, by „zdobywać coraz więcej światła” dzięki 

wykształceniu? (Zob. część 1.). W jaki sposób nauka pomaga 
nam w indywidualnym rozwoju? W jaki sposób uczenie się może 
pomóc nam „rozświetlić ten ciemny świat”?

• Przeczytaj opowieść Prezydenta Hinckleya o tym, w jaki sposób 
jego rodzice stworzyli w domu atmosferę nauki (zob. część 2.). 
Jak możemy pomagać dzieciom rozwijać miłość do nauki? Jak 
możemy pomóc dzieciom pragnąć poszukiwać wiedzy w źró-
dłach, które je oświecą i zainspirują do czynienia dobra?
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• W jaki sposób wykształcenie „otwiera drzwi możliwości” dla 
młodzieży i młodych dorosłych? (Zob. część 3.). Jak młodzież i 
młodzi dorośli mogą kreatywnie korzystać z możliwości, jakie 
daje edukacja?

• Jak wyjaśniłbyś pojęcie „kształcenie się w sprawach ducha”? (Zob. 
część 4.). Jak możemy kształcić swoje serce, swój charakter i 
swojego ducha? W jaki sposób świeckie i duchowe nauczanie 
uzupełniają się nawzajem w twoim życiu?

• Dlaczego powinniśmy się uczyć przez całe życie? (Zob. część 
5.). Jak możemy utrzymać umiłowanie do nauki przez całe 
nasze życie? Czego ostatnio się nauczyłeś, co miało dla ciebie 
szczególną wartość?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Przypowieści Salomona 1:5; II List Piotra 1:1–8; 2 Nefi 9:28–29; 

28:29–30; NiP 6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33

Wskazówka do nauczania
Jednym ze sposobów, by wywołać dyskusję na temat nauk Pre-

zydenta Hinckleya, jest zadanie osobom obecnym na lekcji pytania, 
czego się nauczyli z osobistego studiowania danego rozdziału (zob. 
strony: VI–VII, jeśli potrzebujesz dodatkowych pomysłów).

Przypisy
 1. Standing for Something: Ten Neglected 

Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), str. 59.

 2. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 449–450.

 3. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 
str. 406–407.

 4. „Szczególnie dla młodzieży”, Ensign, 
kwiecień 2001, str. 4–5.

 5. „A Conversation with Single Adults”, 
Ensign, marzec 1997, str. 62.

 6. „A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth”, str. 7.

 7. Standing for Something, str. 67.
 8. „The Environment of Our Homes”, 

Ensign, czerwiec 1985, str. 4–5.
 9. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 171–172.

 10. „Inspirational Thoughts”, Ensign, czer-
wiec 1999, str. 4.

 11. „Pozostawajcie na dobrej drodze”, 
Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 113.

 12. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 172–173.

 13. „Stand True and Faithful”, Ensign, maj 
1996, str. 92.

 14. „Youth Is the Season”, New Era, wrze-
sień 1988, str. 47.

 15. „W jaki sposób mogę stać się kobietą z 
moich marzeń?”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 95.

 16. „Ten Gifts from the Lord”, Ensign, listo-
pad 1985, str. 89.

 17. „Converts and Young Men”, Ensign, 
maj 1997, str. 49–50.

 18. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 370.
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 19. „With All Thy Getting Get Under-
standing”, Ensign, sierpień 1988,  
str. 2, 5.

 20. „With All Thy Getting Get Under-
standing”, str. 5.

 21. W: „President Hinckley Visits New 
Zealand, Australia, and Mexico”, 
Ensign, sierpień 1997, str. 77.

 22. „The Miracle Made Possible by Faith”, 
Ensign, maj 1984, str. 47.

 23. „With All Thy Getting Get Understan-
ding”, str. 5.

 24. „I Believe”, Ensign, sierpień 1992, str. 4.
 25. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 298–299.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 299.
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Cnota — kamień węgielny 
naszego życia

„Jesteście, każdy z was, dziećmi boskiego Ojca 
w Niebie. Zostaliście stworzeni zgodnie z Jego 

wzorem na podobieństwo waszego Zbawiciela. 
Wasze ciało jest święte. Jest ono świątynią 

waszego ducha. Nie brukajcie go grzechem”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

W przemówieniu z 2007 roku na Uniwersytecie Brighama Younga 
Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział:

„Któregoś dnia byłem świadkiem bardzo interesującego wydarze-
nia. Wczesnym rankiem w sobotę budynek Key Bank w Salt Lake 
City został wyburzony przy pomocy kilku strategicznie umieszczo-
nych ładunków. Wszystko zajęło jakieś trzy czy cztery sekundy i na 
północny- zachód popłynęła wielka chmura pyłu. Proces takiego 
wyburzania nazywa się implozją, co jest przeciwieństwem eksplozji.

Budynek został wzniesiony niemal 30 lat temu. Przypuszczam, 
że budowa trwała jakiś czas, co najmniej rok, może dwa. A teraz w 
kilka sekund wszystko zniknęło.

Tak, moi drodzy, dzieje się z życiem wielu ludzi. Pieczołowicie 
budujemy swoje życie przez całe lata, a potem pakujemy się w 
jakąś trudną sytuację. Popełniamy błędy. Tracimy swoją czystość. 
Następuje implozja i jedyne, co pozostaje, to kłąb pyłu.

To wydarzenie przyszło mi na myśl, kiedy wspominałem pewnego 
młodego mężczyznę i młodą kobietę, którzy przyszli do mojego 
biura. On był przystojnym młodzieńcem, ona piękną dziewczyną. 
Studiowali na uniwersytecie. Ich przyszłość rysowała się w różowych 
barwach. A jednak ulegli pokusie […].
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prezydent gordon B. Hinckley radził: „niech cnota 
będzie kamieniem węgielnym waszego życia”.
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Kiedy ze mną rozmawiali, ich oczy były pełne łez. Ale nie było 
ucieczki od konsekwencji, które musieli ponieść. W ich życiu doszło 
do implozji i wieża ich marzeń legła w gruzach.

Nie pozwólcie, aby to was spotkało. Nie oddawajcie życia za 
bezcen, narażając na szwank swoją moralność. Jesteście, każdy z 
was, dziećmi boskiego Ojca w Niebie. Zostaliście stworzeni zgod-
nie z Jego wzorem na podobieństwo waszego Zbawiciela. Wasze 
ciało jest święte. Jest ono świątynią waszego ducha. Nie brukajcie 
go grzechem.

Wracając zaś do porównania z wieżą, która runęła, przypominam 
wam, że w jej miejsce powstanie nowa, piękna budowla. Podobnie 
też ci, którzy zgrzeszyli, mogą zwrócić się do swego Odkupiciela, 
naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, i dzięki mocy Jego Zadośćuczy-
nienia mogą ponownie stać się czyści” 1.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Cnotliwe życie przynosi cudowne i 
wspaniałe błogosławieństwa.

Nie ma na tym świecie nic równie zachwycającego jak cnota. 
Ona jaśnieje bez skazy. Jest cenna i pełna piękna. Jest bezcenna. 
Nie można jej kupić ani sprzedać. Jest owocem pracy nad sobą […].

Pan dal nam piękne wyzwanie. Powiedział: „Niechaj cnota nie-
przerwanie ozdabia wasze myśli” (NiP 121:45). Tego przykazania 
należy przestrzegać z całą pieczołowitością i dyscypliną. Wiąże się 
z tym obietnica cudownych i wspaniałych błogosławieństw. O tych, 
którzy żyją cnotliwie, powiedział On:

„Wówczas wasza pewność siebie wzmocni się w obecności 
Boga […].

Duch Święty będzie [waszym] stałym towarzyszem, a berło [wasze] 
niezmiennym berłem sprawiedliwości i prawdy; a panowanie [wasze] 
będzie wiecznym panowaniem, i bez użycia przymusu przypłynie 
do [was] na wieki wieków” (NiP 121:45–46).

Czyż może być większa czy wspanialsza obietnica? 2.
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Jaki ważki powód przemawia za cnotliwym życiem? To jedyna 
droga, jaka wiedzie od żalu do wolności. Ono przynosi spokój 
sumienia, osobisty spokój, którego nic nie może zastąpić.

Nadto wszystko mamy niezłomną obietnicę, którą Bóg złożył 
tym, którzy żyją w cnocie. Jezus Nazareński powiedział na górze: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” 
(Ew. Mateusza 5:8). To przymierze zawarte przez Tego, który ma 
moc je wypełnić 3.

Powinniście rozumieć, musicie rozumieć, że zarówno doświad-
czenie, jak i boska mądrość wskazują, że czystość moralna to 
droga, która wiedzie do siły charakteru, spokoju w sercu i szczę-
śliwego życia 4.

Niech cnota będzie kamieniem węgielnym waszego życia 5.

2
Kiedy wznosimy się ponad brud i niemoralność 

świata, cieszymy się większym szczęściem, 
poczuciem bezpieczeństwa i spokojem ducha.

Kiedy spoglądamy na świat, wydaje się, że moralność została 
odrzucona. Pogwałcenie starych norm stało się czymś normalnym. 
Badania, jedne po drugich pokazują, że porzucono sprawdzone przez 
czas zasady. Zapomniano o samodyscyplinie i rozpowszechniło się 
pobłażanie rozwiązłości.

Lecz, [moi drodzy przyjaciele], nie możemy akceptować tego, co 
stało się powszechne w świecie. Jako [członkowie] Kościoła macie 
wyższe normy i stawiają one wyższe wymogi. I jak głos z Synaju 
mówią one, byście nie [ulegali] tym zachciankom. Musicie kontro-
lować swoje pragnienia 6.

Słowa Pawła do świętych w Koryncie są skierowane zarówno 
do nas w dzisiejszych czasach, jak i do tych, do których to pisał. 
Powiedział:

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży 
mieszka w was?

Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem 
świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” (I List do Koryntian 
3:16–17)7. 
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Tymoteuszowi zaś Paweł radził: „Siebie samego czystym zacho-
waj” (I List do Tymoteusza 5:22).

To proste słowa. Mają jednak wielką wagę. Paweł mówi nam, 
że mamy trzymać się z dala od rzeczy, które nas zniszczą i zburzą 
duchowo. Trzymajcie się z dala od programów telewizyjnych, które 
wywołują nieczyste myśli i sprawiają, że posługujecie się plugawym 
językiem. Trzymajcie się z dala od filmów, które wywołują niego-
dziwe myśli. One wam w niczym nie pomogą. Jedynie was skrzyw-
dzą. Trzymajcie się z dala od książek i czasopism, których treść i 
ilustracje są obleśne i plugawe. Siebie samych czystymi zachowajcie 8.

Małżeństwo jest wyświęcone od Boga, małżeństwo między męż-
czyzną a kobietą. To instytucja, w której zgodnie z Jego zamysłem 
mają na ten świat przychodzić dzieci. Stosunki seksualne w jakiejkol-
wiek innej sytuacji są grzechem i są całkowicie sprzeczne z naukami 
ewangelii Jezusa Chrystusa 9.

Wierzymy w czystość przedmałżeńską i całkowitą wierność po 
ślubie. To wszystko na ten temat. To jest droga do szczęścia w 
życiu. To jest droga do satysfakcji. Przynosi to pokój sercu i pokój 
w domu 10.

W żadnej rodzinie nie będzie panował pokój, nikt nie zazna życia 
wolnego od przeciwności, jeśli rodzina i dom nie są zbudowane 

czystość moralna to „droga do szczęścia w życiu”.
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na fundamencie moralności, wierności i wzajemnego szacunku. 
Pokój nie może istnieć tam, gdzie nie ma zaufania, wolność nie 
może istnieć bez lojalnego oddania. Ciepło miłości nie zrodzi się 
w bagnie niemoralności 11.

Wierzę, że błogosławieństwem, które należy się każdemu 
dziecku, jest to, aby przyszło ono na świat w domu, gdzie będzie 
wyczekiwane, pielęgnowane i kochane, gdzie będzie błogosła-
wione rodzicami, ojcem i matką, którzy są oddani sobie nawzajem 
i swoim dzieciom […]. Twardo opierajcie się pokusom tego świata. 
Twórcy programów rozrywkowych i znaczna część twórców literac-
kich pragną wmówić wam coś przeciwnego. Zgromadzona przez 
wieki mądrość wskazuje jasno i wyraźnie, że głębszego szczęścia, 
większego poczucia bezpieczeństwa, spokoju ducha, głębszego 
odczuwania miłości mogą zaznać jedynie ci, którzy żyją wedle 
odwiecznych standardów cnoty przed zawarciem małżeństwa, a po 
ślubie pozostają całkowicie wierni 12.

Żyjemy w świecie brudu, niemoralności i kłopotów. Wznieście 
się ponad ten świat, bądźcie bardziej pewni siebie, zostawcie świat 
za sobą i postępujcie tak, jak Jezus chciałby, byście postępowali 13.

3
Pornografia uzależnia i niszczy, lecz 

możemy się od niej uwolnić.

Z niechęcią [poruszam] temat, z którym miałem do czynienia już 
wcześniej. [Czynię] to w duchu słów Almy, który powiedział: „Moją 
chwałą jest, że może stanę się narzędziem w rękach Boga, dopro-
wadzając jakąś duszę do nawrócenia się” (Alma 29:9) [...].

Mówię o pornografii i jej przejawach […]. Pornografia pochodzi 
od Szatana. Jest ona całkowicie niezgodna z duchem ewangelii, 
osobistym świadectwem o rzeczach Boga […].

Wszyscy, którzy się w to angażują, stają się ofiarami. Dzieci są 
wykorzystywane, a ich życie [jest] potwornie okaleczone. Młode 
umysły zatruwają fałszywe poglądy. Na dłuższą metę prowadzi ona 
do uzależnienia, którego niemal nie można przełamać […]. Bardzo 
[wiele osób], przekonuje się, że nie może przestać. Ich energię i 
zainteresowania pochłania beznadziejna pogoń za tymi wulgarnymi 
i obleśnymi treściami.
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Wymówką ma być to, że ciężko jej uniknąć, że jest tuż pod opusz-
kami naszych palców, że nie ma przed nią ucieczki.

Przypuśćmy, że szaleje burza, wiatr wyje, a śnieg sypie wam w 
oczy. Nie możecie tego kontrolować. Możecie jednak odpowiednio 
się ubrać i poszukać schronienia, a wówczas burza nie będzie miała 
na was żadnego wpływu.

Podobnie jest z Internetem, chociaż jest przeładowany obrzydli-
wymi materiałami, wy nie musicie ich oglądać. Możecie uciec do 
schronienia, jakie zapewnia ewangelia i jej nauki o czystości, cnocie 
i nieskalanym życiu.

Wiem, że mówię prosto i jasno. Czynię tak ponieważ Internet 
sprawił, że pornografia stała się szerzej dostępna, a do tego docho-
dzi to, co jest na płytach DVD i kasetach wideo, w telewizji i na 
półkach z gazetami. Prowadzi to do fantazji, które niszczą szacunek 
do samego siebie. Prowadzą do niemoralnych kontaktów, często do 
chorób oraz do przestępczego wykorzystywania 14.

Żyjecie w świecie ogromnych pokus. Pornografia ze swoim pluga-
wym wyuzdaniem szerzy się na ziemi jak straszliwa, ogarniająca fala. 
To trucizna. Nie oglądajcie jej ani nie czytajcie. W przeciwnym razie 
was zniszczy. Odbierze wam szacunek do samych siebie. Ograbi 
was z poczucia piękna życia. Zniszczy was i wciągnie do bagna 
złych myśli, a prawdopodobnie także złych uczynków. Trzymajcie 
się od tego z daleka. Strońcie od niej jak od okropnej choroby, bo 
jest tak samo zabójcza. Bądźcie cnotliwi w myślach i w czynach 15.

Ten świat jest pełen lubieżności, pożądania i pornografii. Jako 
święci w dniach ostatnich musimy wznieść się ponad to i twardo 
opierać się tym wpływom. Nie możecie sobie pozwolić na to, by się 
tym skalać. Nie wolno wam się tym skalać. Nie dajcie jej wstępu do 
swego serca. Ona uzależnia tak jak nikotyna i zniszczy tych, którzy 
z nią igrają. „Niechaj cnota nieprzerwanie ozdabia wasze myśli” 
[NiP 121:45] 16.

4
Dzięki dyscyplinie i pracy nad sobą możemy 

kontrolować swoje myśli i postępowanie.

Dbajcie o czystość myśli, a będziecie mieli większą kontrolę nad 
waszymi ciałami. Znacie powiedzenie: „Człowiek jest takim, jakim 



r o z d z i a ł  1 8

264

jest w sercu” (Ks. Przypowieści Salomona 23:7). Nieczyste myśli 
wiodą do nieczystych postępków 17.

Kiedy jesteśmy kuszeni, możemy zastąpić złe myśli myślami o 
[naszym Zbawicielu] i Jego naukach. Powiedział On: „A jeżeli oko 
wasze będzie zwrócenie tylko na moją chwałę, całe wasze ciała będą 
wypełnione światłem, i nie będzie w was ciemności; a to ciało, co 
jest wypełnione światłem, pojmuje wszystkie sprawy.

Przeto uświęćcie się, aby umysły wasze skierowały się tylko do 
Boga, a nastaną dni, że Go ujrzycie; bowiem On odsłoni wam swe 
oblicze” (NiP 88:67–68)18.

Jezus dał nam przykazanie, abyśmy kontrolowali nie tylko nasze 
uczynki, ale także nasze myśli. Powiedział On: „Każdy, kto patrzy 
na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu 
swoim” (Ew. Mateusza 5:28) […].

Kontrola umysłu musi być silniejsza niż fizyczne żądze i cielesne 
pożądanie. Kiedy myśli zostaną doprowadzone do pełnej harmonii 
z objawioną prawdą, uczynki staną się właściwe […]. Każdy z nas, 
zachowując dyscyplinę i wkładając w to wysiłek, ma zdolność kon-
trolowania swoich myśli i uczynków. To część procesu rozwijania 
duchowej, fizycznej i emocjonalnej dojrzałości […].

Błagamy ludzi na całym świecie, aby żyli w zgodzie z naukami 
naszego Stworzyciela i wznieśli się ponad cielesne pokusy, które czę-
sto w wyniku grzechów przeciwko moralności prowadzą do tragedii 19.

5
Ci, którzy dopuścili się niemoralnych zachowań, mogą 

otrzymać przebaczenie i uwolnić się od przeszłości.

Nie chciałbym nikogo obrazić. Z natury jestem optymistą. Jednak 
w sprawach [pornografii i moralności] jestem realistą. Jeżeli odda-
jemy się takim praktykom, teraz jest właściwy czas, by to zmie-
nić. Niech to będzie godzina, kiedy uczynimy to postanowienie. 
[Zwróćmy] się ku lepszej drodze 20.

Jeśli dostrzeżecie, że pod wpływem presji sytuacji zaczynacie 
ulegać, przywołajcie się do porządku. Zatrzymajcie się, zanim będzie 
za późno. Na wieki będziecie wdzięczni za to, że tak uczyniliście.

Bądźcie wierni swoim przekonaniom i temu, co w was najlepsze 21.
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Zapewniam was, że jeśli popełniliście błąd, jeśli dopuściliście 
się niemoralnych zachowań, nie znaczy to, że wszystko stracone. 
Pamięć o tym błędzie prawdopodobnie pozostanie na długo, ale sam 
występek może wam zostać przebaczony, dzięki pokucie możecie 
wznieść się ponad przeszłość i wieść życie całkowicie aprobowane 
przez Pana. Obiecał On, że przebaczy wam wasze grzechy i nie 
będzie ich więcej pamiętać (zob. NiP 58:42) […].

Przywódcy kościelni mogą pomóc wam w tej trudnej sytuacji. 
Możecie zostawić za sobą wszelkie zło, w które się zaangażowa-
liście. Możecie kroczyć naprzód z nową nadzieją i motywacją ku 
znacznie lepszemu życiu 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że „ważki powód przemawia za 

cnotliwym życiem” (część 1.). Jak możesz odpowiedzieć komuś, 
kto twierdzi, że takiego powodu nie ma?

• Dlaczego czystość moralna to „droga do szczęścia w życiu”? Dla-
czego czystość moralna przynosi „pokój sercu i pokój w domu”? 
(Zob. części 1. i 2.).

• Prezydent Hinckley powiedział: „Jako święci w dniach ostatnich 
musimy wznieść się ponad [pornografię] i twardo opierać się [jej] 
wpływom” (część 3.). Co możemy zrobić, aby wznieść się ponad 
pornografię? Co możemy zrobić, aby pomóc innym wznieść się 
ponad pornografię? Jak myślisz, co oznacza, że mamy twardo 
opierać się jej wpływom?

• Czego nauczyłeś się o kontrolowaniu swoich myśli, czytając rady 
Prezydenta Hinckleya w części 4.? Co konkretnie możemy robić, 
aby nasze myśli pozostały czyste?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Psalmów 24:3–4; Ew. Mateusza 5:27–28; List do Filipian 4:6–8; 

Jakub 3:2; NiP 46:31–33; 59:6; Zasady Wiary 1:13

Wskazówka do studiowania
Gdy czytasz, „podkreśl i zaznacz słowa lub wyrażenia tak, byś 

mógł odróżnić poszczególne idee w pojedynczym [fragmencie] 
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[…]. Na marginesie zapisuj odsyłacze do innych fragmentów, wyja-
śniające wyjątki, które studiujesz” (Abyście głosili moją ewangelię 
[2005], str. 23).

Przypisy
 1. „True to the Faith” (uroczyste spotkanie 

na Uniwersytecie Brighama Younga, 18 
września 2007), str. 2–3, adres interne-
towy: speeches.byu.edu.

 2. „W jaki sposób mogę stać się kobietą z 
moich marzeń?”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 95.

 3. „Words of the Prophet: Blessed Are the 
Pure in Heart”, New Era, lipeic 1999, 
str. 4.

 4. „Reverence and Morality”, Ensign, maj 
1987, str. 48.

 5. W: Conference Report, październik 
1964, str. 118.

 6. „Pozostawajcie na dobrej drodze”, 
Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 114.

 7. „In These Three I Believe”, Ensign, 
lipiec 2006, str. 4.

 8. „Converts and Young Men”, Ensign, 
maj 1997, str. 49.

 9. „True to the Faith” Ensign, czerwiec 
1996, str. 5.

 10. „This Thing Was Not Done in a 
 Corner”, Ensign, listopad 1996, str. 49.

 11. „In Search of Peace and Freedom”, 
Ensign, sierpień 1989, str. 5.

 12. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, Ensign, listopad 1995, str. 99.

 13. „Inspirational Thoughts”, Ensign, luty 
2007, str. 7.

 14. „Tragiczne zło pośród nas”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2004, str. 59–62.

 15. „Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, listopad 1997, str. 51.

 16. „Inspirational Thoughts”, Ensign, sier-
pień 1997, str. 6–7.

 17. „Be Ye Clean”, Ensign, maj 1996, str. 48.
 18. „Tragiczne zło pośród nas”, str. 62.
 19. „Reverence and Morality”, str. 47.
 20. „Tragiczne zło pośród nas”, str. 62.
 21. „Stand True and Faithful”, Ensign, maj 

1996, str. 92.
 22. „W jaki sposób mogę stać się kobietą z 

moich marzeń?”, str. 95.
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Przywództwo kapłańskie w 
Kościele Jezusa Chrystusa

„Pan ma baczenie na to dzieło. To jest Jego 
królestwo. Nie jesteśmy niczym owce bez pasterza. 

Nie jesteśmy niczym armia bez dowódcy”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Prezydent Gordon B. Hinckley wspominał: „Moim pierwszym 
powołaniem w Kościele, pierwszym urzędem, jaki piastowałem, 
było bycie doradcą chłopca, który przewodniczył naszemu kworum 
diakonów. Nasz dobry biskup wezwał mnie do siebie i rozmawiał 
ze mną o tym powołaniu. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Mar-
twiłem się i miałem trochę obaw. Z natury byłem, wierzcie lub nie, 
raczej nieśmiałym i wycofanym młodzieńcem i chyba powołaniem 
do służby jako doradca w kworum diakonów przejmowałem się 
równie mocno, biorąc pod uwagę mój wiek i doświadczenie, 
jak moim obecnym urzędem, mając tyle lat i doświadczenia, ile 
obecnie posiadam”1.

Podobne odczucia towarzyszyły Prezydentowi Hinckleyowi w 
1961 roku, kiedy został powołany, by służyć w Kworum Dwunastu 
Apostołów. W pierwszym konferencyjnym przemówieniu, jakie 
wygłosił jako Apostoł, powiedział:

„Chyba odczuwam ciężar odpowiedzialności za to, by stać jako 
świadek Pana Jezusa Chrystusa przed światem, który wzbrania się 
przed tym, by Go przyjąć. ‘Podziwiam Jezusa niezmiernej miłości 
czyn’. Pokorą przepełnia mnie zaufanie, jakie pokłada we mnie 
prorok Pana, oraz miłość, jaką okazują mi ci bracia […]. Modlę się 
o siłę, modlę się o pomoc i modlę się o wiarę i wytrwałość, aby 
pozostać posłusznym” 2.
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pierwsze prezydium kościoła, 1995 r. prezydent gordon B. Hinckley 
(w środku), prezydent thomas s. Monson, pierwszy doradca (po 

lewej) i prezydent James e. Faust, drugi doradca (po prawej).
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1 kwietnia 1995 roku Prezydent Hinckley przemawiał na sesji 
kapłańskiej konferencji generalnej, podczas której został po raz 
pierwszy poparty przez członków jako ich prorok i Prezydent. Wcze-
śniej przez 14 lat służył on jako doradca trzech innych Prezydentów 
Kościoła. Wielokrotnie świadczył o ich boskim powołaniu i wzywał 
świętych w dniach ostatnich, by podążali za ich radami. Teraz, 
kiedy sam zajmował to stanowisko, jego poczucie zależności od 
Pana wcale nie było mniejsze niż w czasach, kiedy był diakonem 
czy nowo powołanym Apostołem. Wręcz przeciwnie, stał się on 
jeszcze bardziej świadomy tego, jak bardzo potrzebuje wsparcia 
Pana. Powiedział on:

„Ręce, które wnieśliście dzisiaj podczas tego uroczystego zgroma-
dzenia, stały się wyrazem waszej gotowości i pragnienia, by wspierać 
nas, waszych braci i sługi, swoim zaufaniem, wiarą i modlitwą. Jestem 
za to niezmiernie wdzięczny. Dziękuję każdemu z was. Zapewniam 
was, choć już to wiecie, że Pan nie powołuje na urzędy tych, co 
zabiegają o stanowiska. Jak powiedział On do Swoich uczniów: 
‘Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was’ (Ew. Jana 15:16). To nie jest urząd, o który się zabiega. Prawo 
wyboru należy do Pana. On jest władcą życia i śmierci. To On ma 
moc, by powołać. To On ma moc, by odebrać. To On ma moc, by 
utrzymać na urzędzie. Wszystko leży w Jego rękach.

Nie wiem, dlaczego w Jego wielkim planie znalazło się miejsce 
dla kogoś takiego, jak ja. Otrzymawszy jednak tę odpowiedzialność, 
ponownie podejmuję postanowienie, że poświęcę całą mą siłę, czas, 
talenty i życie dla dzieła Pana i służby moim bliźnim. Jeszcze raz 
dziękuję […] wam za to, co dzisiaj uczyniliście. Modlę się usilnie, 
abym okazał się godny tego powołania. Żywię nadzieję, że nie 
zapomnicie o mnie w swoich modlitwach” 3.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Pan powołuje każdego Prezydenta Kościoła po tym, 
jak go wypróbował, udoskonalił i ukształtował.

Pracowałem z Prezydentami Kościoła, począwszy od Prezydenta 
Hebera J. Granta […]. Znałem doradców wszystkich tych mężczyzn i 
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znałem Radę Dwunastu w latach ich administracji. Wszyscy oni byli 
zwykłymi ludźmi. Mieli ludzkie cechy i być może nieco ludzkich 
słabości. Jednakże tym, co przeważało to wszystko, był fakt, że w 
życiu każdego z nich widać było pełną mocy manifestację boskiego 
natchnienia. Ci, którzy byli Prezydentami, byli rzeczywistymi, fak-
tycznymi prorokami. Natychmiast dostrzegłem ducha objawienia, 
który na nich spoczywał. Każdy z tych mężczyzn trafił do Prezydium 
po wielu latach nabywania doświadczenia jako członek Rady Dwu-
nastu oraz na innych stanowiskach. Pan udoskonalił i ukształtował 
każdego z nich, pozwalając im doświadczać zniechęcenia i pora-
żek, pozwalając im cierpieć choroby i przeżywać wielkie tragedie. 
Wszystko to było częścią wielkiego procesu doskonalenia, a owoce 
tego działania uwidaczniały się w przepiękny sposób w ich życiu.

Moi drodzy przyjaciele w ewangelii, to jest dzieło Boga. Ten 
Kościół należy do Niego i do Jego Umiłowanego Syna, którego imię 
nosi. Bóg nigdy nie zezwoli na to, by na jego czele stanął oszust. On 
będzie wyznaczał Swoich proroków, będzie dawał im natchnienie 
i nimi kierował 4.

Niektórzy martwią się, że najprawdopodobniej Prezydentem 
Kościoła będzie zawsze ktoś w dość zaawansowanym wieku, na 
co odpowiadam: „Jakie to błogosławieństwo!” […]. On nie musi być 
młodzieńcem. Młodsi od niego mężczyźni, teraz i w przyszłości, 
będą podróżować po całym świecie i nieść posługę. On jest prze-
wodniczącym wyższym kapłanem, powiernikiem wszystkich kluczy 
świętego kapłaństwa oraz głosem objawienia Boga dla ludzi […].

Moim zdaniem, jest coś niebywale dodającego otuchy w świado-
mości, że […] mamy Prezydenta, który był dyscyplinowany i karcony, 
poddawany próbom i testom, którego oddanie tej pracy i siła wier-
ności zasadom zostały zahartowane w kuźni służby, którego wiara 
jest dojrzała i którego bliskość do Boga to owoc wielu lat starań 5.

Dziękuję Bogu za proroka i za to, że przewodzi nam w dniach 
ostatnich. Nawołuję do lojalności wobec tego, którego Pan powołał 
i namaścił. Nawołuję do wiernego przestrzegania jego nauk i dawa-
nia im posłuchu. Powiedziałem, że […] kiedy mamy proroka, mamy 
wszystko. Kiedy nie mamy proroka, nie mamy nic. My mamy pro-
roka. Mamy proroków od czasu ustanowienia tego Kościoła. Nigdy 
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nie utracimy proroka, jeśli będziemy żyć tak, abyśmy byli godni 
jego posiadania.

Pan ma baczenie na to dzieło. To jest Jego królestwo. Nie jeste-
śmy niczym owce bez pasterza. Nie jesteśmy niczym armia bez 
dowódcy 6.

2
Kiedy Prezydent Kościoła umiera, kolejnym 

Prezydentem zostaje najstarszy stażem Apostoł.

Przekazanie upoważnienia [nowemu Prezydentowi Kościoła], w 
którym kilkakrotnie było mi dane uczestniczyć, jest piękne w swej 
prostocie. Ceremonia ta jest charakterystyczna dla sposobu, w jaki 
działa Pan. Zgodnie z ustanowioną przez Pana procedurą, prorok 
wybiera mężczyznę, który zostaje członkiem Rady Dwunastu Apo-
stołów. Ten człowiek nie wybiera tego jako swojej drogi kariery. 
Zostaje powołany tak samo, jak byli powoływani Apostołowie w 
czasach Jezusa, o których Pan powiedział: „Nie wy mnie wybraliście, 
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was” (Ew. Jana 15:16). Lata 
mijają. Człowiek ten jest szkolony i rozliczany z obowiązków przy-
należnych jego urzędowi. Podróżuje po całym świecie, wypełniając 
swe apostolskie powołanie. To długi okres przygotowawczy, pod-
czas którego poznaje on świętych w dniach ostatnich we wszystkich 
zakątkach ziemi, a oni poznają jego. Pan poddaje próbom jego serce 
i charakter. Zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy w radzie pojawiają 
się nowe wolne miejsca, na które wyznaczani są nowi ludzie. Jeden 
z tych mężczyzn staje się w ten sposób Apostołem–seniorem. W 
nim i w towarzyszących mu Braciach, pozostają uśpione, nadane 
każdemu w chwili wyświęcenia, wszystkie klucze kapłaństwa. Ale 
prawo do korzystania z tych wszystkich kluczy ogranicza się do 
Prezydenta Kościoła. Po śmierci [proroka] to upoważnienie zostaje 
przekazane Apostołowi–seniorowi, który następnie zostaje powo-
łany, wyświęcony i ustanowiony na urząd proroka i Prezydenta 
przez Radę Dwunastu.

Nie ma tu zabiegania o głosy. Nie ma tu prowadzenia kampanii. 
Jest jedynie cicha i prosta procedura zgodna z boskim planem, która 
zapewnia natchnione i wypróbowane przywództwo.
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Byłem tego świadkiem i osobiście widziałem, jak przebiega ten 
cudowny proces. Składam wam moje świadectwo, że to Pan [wybiera 
proroka] 7.

Po śmierci Prezydenta [Howarda W.] Huntera Pierwsze Prezydium 
uległo rozwiązaniu. Brat Monson i ja, którzy służyliśmy jako jego 
doradcy, zajęliśmy swoje miejsca w Kworum Dwunastu, które stało 
się organem przewodniczącym Kościoła […].

Wszyscy żyjący ustanowieni Apostołowie zgromadzili się w duchu 
postu i modlitwy w górnym pokoju w świątyni. Odśpiewaliśmy 
święty hymn i odmówiliśmy wspólną modlitwę. Przyjęliśmy sakra-
ment wieczerzy Pańskiej, odnawiając tym świętym, symbolicznym 
świadectwem nasze przymierza i związek z Tym, który jest naszym 
boskim Odkupicielem.

Prezydium zostało wówczas zreorganizowane zgodnie ze sposo-
bem postępowania dobrze ugruntowanym przez minione pokolenia.

Nie było żadnej kampanii, rywalizacji, w grę nie wchodziły niczyje 
ambicje dotyczące stanowiska. Wszystko odbyło się cicho i spokoj-
nie, z prostotą i w uświęconej atmosferze. Dokonało się zgodnie ze 
wzorcem, który ustanowił sam Pan8.

3
Pan ustanowił zasady i procedury dotyczące 

zarządzania Jego Kościołem na wypadek, gdyby 
Prezydent nie był w stanie w pełni funkcjonować.

W 1992 roku, kiedy Prezydent Hinckley służył jako Pierwszy 
Doradca w Pierwszym Prezydium, powiedział: Głową Kościoła jest 
Pan Jezus Chrystus. To jest Jego Kościół. Jednak głową Kościoła 
tu na ziemi jest prorok. Prorocy to mężczyźni obdarzeni boskim 
powołaniem. Nie ujmując nic boskości tego powołania, pozostają oni 
w dalszym ciągu ludźmi. Dotyczą ich problemy życia doczesnego.

Kochamy, szanujemy i czcimy obecnego proroka, Prezydenta 
Ezrę Tafta Bensona. Jest on wspaniałym i utalentowanym przy-
wódcą, człowiekiem, który głosił świadectwo o tym dziele na całym 
świecie. Dzierży on wszystkie klucze kapłaństwa, jakie są teraz na 
ziemi. Osiągnął jednak wiek, w którym nie może robić wielu rzeczy, 
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które kiedyś robił. To nie ujmuje nic z jego proroczego powołania, 
ogranicza jednak to, czemu jest on w stanie fizycznie podołać 9.

W 1994 roku, kiedy Prezydent Hinckley służył jako Pierwszy 
Doradca w Pierwszym Prezydium, powiedział: Ludzie w całym 
Kościele w naturalny sposób się niepokoją i pragną wiedzieć, jaki jest 
stan zdrowia Prezydenta. Prezydent Benson ma już dziewięćdziesiąt 
pięć lat […]. Cierpi na poważne zaburzenia związane z wiekiem i 
chorobą, co sprawia, że jest niezdolny do wypełniania ważnych 
obowiązków związanych z jego świętym urzędem. Nie pierwszy 
raz zdarza się taka sytuacja. Inni Prezydenci Kościoła również byli 
chorzy lub nie byli w stanie w pełni wywiązywać się ze swoich obo-
wiązków w ostatnich miesiącach czy latach swego życia.  Możliwe, 
że w przyszłości coś takiego ponownie będzie miało miejsce.

Zasady i procedury, które Pan wprowadził, aby zarządzać Swoim 
Kościołem, przewidują każdą sytuację. Ważne jest […], aby nie było 
żadnych wątpliwości ani obaw odnośnie do zarządzania Kościołem 
i wykorzystywania proroczych darów, włączając w to prawo do 

kworum dwunastu apostołów w 1965 roku. Siedzą od lewej do prawej: ezra 
taft Benson, Mark e. petersen (na oparciu fotela), Joseph Fielding smith 

(prezydent kworum) i legrand richards. Stoją od lewej do prawej: 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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natchnienia i objawienia w administrowaniu sprawami i programami 
Kościoła, kiedy Prezydent jest chory lub nie jest w stanie funkcjo-
nować prawidłowo.

Pierwsze Prezydium i Rada Dwunastu Apostołów, osoby powo-
łane i ustanowione, by dzierżyć klucze kapłaństwa, mają upoważ-
nienie i są odpowiedzialne za kierowanie Kościołem, udzielanie 
obrzędów, nauczanie doktryn, ustanowienie oraz zapewnienie cią-
głości praktyk kościelnych. Każdy mężczyzna, który zostaje ustano-
wiony na urząd Apostoła i otrzymuje poparcie jako członek Rady 
Dwunastu, jest poparty jako prorok, widzący i objawiciel. Podobnie 
jak jego poprzednicy, Prezydent Benson był Apostołem–seniorem 
w chwili powołania na Prezydenta Kościoła. Jego doradcy zostali 
wybrani z Rady Dwunastu. A zatem wszyscy ówcześni członkowie 
Kworum i Pierwszego Prezydium oraz Rady Dwunastu otrzymali 
klucze, prawa i upoważnienie przynależne świętemu apostolstwu.

Zacytuję z Nauk i Przymierzy:

„W Kapłaństwie Melchizedeka trzech Przewodniczących Wyż-
szych Kapłanów, wybranych przez wszystkich członków, wyzna-
czonych i ustanowionych na ten urząd, i popartych przez wiarę, 
zaufanie i modlitwę kościoła, stanowi [Pierwsze Prezydium]” (NiP 
107:22).

Kiedy Prezydent jest chory lub nie jest w stanie funkcjonować 
prawidłowo, pełniąc wszystkie swoje obowiązki, jego dwaj Doradcy 
stanowią Kworum Pierwszego Prezydium. Są odpowiedzialni za 
wypełnianie codziennych obowiązków Pierwszego Prezydium. W 
wyjątkowych sytuacjach, kiedy tylko jeden z nich jest w stanie pra-
widłowo funkcjonować, może działać z upoważnienia Pierwszego 
Prezydium, jak to zostało określone w 102. rozdziale Nauk i Przy-
mierzy, wersety 10–11 […].

Doradcy w Pierwszym Prezydium kontynuują normalną pracę 
Prezydium. Lecz wszelkie główne kwestie dotyczące zasad, pro-
cedur, programów lub doktryn są rozważane z modlitwą przez 
Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów. Te dwa organy, 
Kworum Pierwszego Prezydium i Kworum Dwunastu, spotykają 
się razem, a każdy z obecnych ma całkowitą wolność, by wyrażać 
swoje zdanie i rozważać wszelkie ważkie pytania.
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I ponownie przytoczę słowa Pana: „I każda decyzja powzięta 
przez jedną z tych rad musi być zdecydowana jednomyślnie; tzn. 
każdy członek obydwu rad musi być zgodny co do ich decyzji, aby 
dać ich decyzjom równą moc, czyli ważność” (NiP 107:27) […].

Niech wszyscy zrozumieją, że Jezus Chrystus jest głową tego 
Kościoła, który nosi Jego święte imię. On troszczy się o niego. On 
go prowadzi. Stojąc po prawicy Ojca, kieruje tą pracą. Do Niego 
należy prerogatywa, moc i wybór, kogo powołać na Swój sposób 
na wysokie i święte urzędy oraz kogo z nich odwołać zgodnie z 
Jego wolą, wzywając go do domu. On jest władcą życia i śmierci. 
Nie martwię się sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. Przyjmuję ją jako 
wyraz Jego woli. W ten sam sposób przyjmuję, wspólnie z Braćmi, 
odpowiedzialność za to, że będziemy czynić wszystko, co w naszej 
mocy, by pomagać w rozwoju tego świętego dzieła w duchu poświę-
cenia, miłości, pokory, obowiązku i oddania 10.

4
Apostołowie są szczególnymi świadkami 

imienia Chrystusa na całym świecie.

Po ustanowieniu do świętego apostolstwa i […] wyświęceniu na 
członków Rady Dwunastu [Apostołowie mają] poświęcić się głów-
nie swej posłudze. Mają […] na pierwszym miejscu w swoim życiu, 
ponad wszystkie inne sprawy, stawiać obowiązek, by trwać jako 
specjalni świadkowie imienia Chrystusa na cały świat […].

Tak jak my wszyscy, ci mężczyźni również są ludźmi. Mają swoje 
mocne strony i swoje słabości. Jednak od tego momentu przez resztę 
życia, tak długo, jak pozostaną wierni, ich jedynym i najważniej-
szym zadaniem musi być rozwijanie dzieła Boga na ziemi. Muszą 
troszczyć się o dobrobyt dzieci naszego Ojca, zarówno tych, które 
są w Kościele, jak i tych które znajdują się poza nim. Muszą czynić 
wszystko, co tylko mogą, by pocieszać tych, który płaczą, wzmacniać 
słabych, dodawać otuchy tym, którzy podupadają, być przyjaciółmi 
tych, którzy nie mają przyjaciół, dbać o biednych, błogosławić cho-
rych, składać świadectwo, które nie wynika z systemu wierzeń, ale 
z pewnej wiedzy o Synu Boga, naszym Przyjacielu i Nauczycielu, 
którego są sługami […].
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Składam świadectwo o ich braterstwie, o ich oddaniu, ich wierze, 
pracowitości i niebywałej służbie na rzecz rozwoju królestwa Bożego11.

5
Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu 

zabiegają o objawienia i starają się dojść do 
pełnej zgodności, zanim podejmą decyzję.

Żadna z decyzji wynikających z narad Pierwszego Prezydium i 
Dwunastu nie jest podejmowana, aż pośród wszystkich obecnych 
nie zapanuje całkowita jednomyślność. Na początku obrad mogą 
istnieć różnice zdań. To całkowicie naturalne. Ci mężczyźni mają 
różne pochodzenie. Potrafią samodzielnie myśleć. Ale zanim pod-
jęta zostaje ostateczna decyzja, zapanować musi jednomyślność 
zamysłu i opinii.

To naturalne, kiedy przestrzegane jest objawione słowo Pana 
[zob. NiP 107:27, 30–31] […].

[Kiedy] służyłem jako członek w Radzie Dwunastu i [kiedy] służy-
łem w Pierwszym Prezydium, żadna ważna decyzja nigdy nie została 
podjęta w odmienny sposób […]. W trakcie tego właśnie procesu, 
podczas którego ludzie dzielą się swoimi opiniami, przesiewane 
i oceniane są idee i zamysły. Nigdy jednak nie zaobserwowałem 
wśród Braci poważnego dysonansu ani osobistej wrogości. Widzia-
łem natomiast coś pięknego i niezwykłego — proces, w którym pod 
kierownictwem wpływu Ducha Świętego i dzięki mocy objawienia 
zbiegają się rozbieżne poglądy, aż zapanuje całkowita harmonia i 
pełna zgoda […].

Nie znam żadnego innego organu sprawującego jakąkolwiek 
władzę, o którym można by to powiedzieć 12.

6
Prezydent palika jest powoływany pod natchnieniem, aby 
służył jako doradca biskupom i przywódcom tego ludu.

Prezydent palika to urzędnik powołany drogą objawienia, aby stał 
pomiędzy biskupami okręgów a Władzami Generalnymi Kościoła. 
To niezwykle ważne zadanie. Jest on szkolony przez przedstawicieli 
Władz Generalnych, a on z kolei szkoli biskupów […].
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Prezydent palika służy biskupom jako doradca. Każdy biskup 
wie, że kiedy staje przed trudnym problemem, jest ktoś, kto zawsze 
jest gotów służyć mu pomocą, do kogo może się zwrócić, podzielić 
swoim brzemieniem i otrzymać radę.

Jest dodatkowym zabezpieczeniem w procesie oceny godności 
osób, które pragną pójść do domu Pana […]. Podobnie jako drugi 
organ ocenia godność osób, które chcą reprezentować Kościół na 
polu misyjnym. On również przeprowadza wywiady z kandyda-
tami i dopiero, kiedy jest pewien ich godności, udziela poparcia 
ich rekomendacji. Posiada także upoważnienie, aby wyświęcać 
osoby powołane na misję i dokonywać ich odwołania po zakoń-
czonej służbie.

Co najważniejsze jest on w paliku głównym urzędnikiem ds. 
dyscyplinarnych […]. Spoczywa na nim niezwykle ciężki obowiązek 
dbania o to, aby w paliku nauczano doktryny w czystej i nieska-
żonej formie. Jego zadaniem jest dopilnowanie, by nie głoszono 
fałszywych doktryn ani by nie dochodziło do żadnych fałszywych 
praktyk. Jeśli któryś z posiadaczy Kapłaństwa Melchizedeka lub 
ktokolwiek inny przekracza normy, wówczas, w określonych sytu-
acjach, prezydent ma udzielić takiej osobie rad, a jeśli obstaje ona 
przy swoich praktykach, jest zobligowany przedsięwziąć właściwe 
kroki. Wzywa taką osobę do stawienia się przed radą dyscyplinarną, 
która może zdecydować o ustanowieniu dla niej okresu próbnego, 
zawieszeniu jej w prawach członka lub jej ekskomunice.

Jest to uciążliwe i nieprzyjemne zadanie, lecz prezydent musi je 
spełniać, nie ulegając strachowi ani osobistym sympatiom. Wszystko 
to jest czynione pod kierownictwem Ducha i w zgodzie ze 102. 
rozdziałem Nauk i Przymierzy.

Kolejnym krokiem, który musi zrobić prezydent, jest dołożenie 
wszelkich starań, aby we właściwym czasie sprowadzić osobę dys-
cyplinowaną z powrotem do stada.

Na tym i innych rzeczach polegają jego obowiązki. Co za tym 
idzie, on sam musi wieść przykładne życie […].

Pokładamy wielkie zaufanie w [prezydentach palików], wzy-
wamy więc miejscowych członków, aby nie zabiegali o rady i 
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błogosławieństwa przedstawicieli Władz Generalnych. Prezydenci 
ich palików zostali powołani mocą tego samego natchnienia, jaką 
powoływani są członkowie Władz Generalnych 13.

7
Biskupi są pasterzami stada Boga.

[Kościół] może się rozwijać i rosnąć w liczbę, co zapewne nastąpi. 
Ta ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom, plemionom, 
językom i ludom. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma 
miejsca na zastój czy zaprzestanie wysiłków, by docierać do ludzi, 
by dążyć naprzód, by budować, by rozwijać Syjon na całym świecie. 
Niezależnie od tego muszą cały czas istnieć osobiste duszpasterskie 
więzi między poszczególnymi członkami a mądrymi i troskliwymi 
biskupami lub prezydentami gminy. Oni są pasterzami stada, którzy 
mają obowiązek troszczyć się o ludzi w stosunkowo niewielkich 
grupach, aby nikt nie został zapomniany, pominięty czy zaniedbany. 
Jezus był prawdziwym pasterzem, który opiekował się potrzebują-
cymi, każdym z osobna, i udzielał im osobistych błogosławieństw 14.

[Biskupi Kościoła] […] są w bardzo dosłownym sensie pasterzami 
Izraela. Każdy [w Kościele] jest odpowiedzialny przed biskupem 
lub prezydentem gminy. Ogromne są brzemiona, które oni noszą 
i zachęcam każdego z członków Kościoła, by robił wszystko, co 
może, aby uczynić lżejszym brzemię, pod którym ugina się biskup 
lub prezydent gminy.

Musimy modlić się za nich. Oni potrzebują pomocy, gdy dźwigają 
swe ciężary. Możemy dawać im więcej wsparcia i więcej rzeczy robić 
samodzielnie. Możemy pomagać im na wszelkie możliwe sposoby. 
Możemy dziękować im za wszystko, co dla nas robią. Bardzo szybko 
możemy przyczynić się do tego, że będą przemęczeni z powodu 
ciężarów, [który] na nich nakładamy […].

Każdy z [biskupów] został powołany poprzez ducha proroctwa 
i objawienia oraz wyznaczony i ustanowiony przez nałożenie rąk. 
Każdy z nich dzierży klucze przywództwa w swoim okręgu. Każdy 
z nich jest wyższym kapłanem, przewodniczącym wyższym kapła-
nem w swoim okręgu. Każdy dźwiga ogromną odpowiedzialność 
pasterza. Każdy jest dla swego ludu jak ojciec.
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Żaden z nich nie otrzymuje pieniędzy za swoją służbę. Żaden 
biskup okręgu nie otrzymuje od Kościoła wynagrodzenia za swoją 
pracę na tym urzędzie.

Wymagania wobec biskupa w dzisiejszych czasach są takie, jak w 
czasach Pawła, który napisał do Tymoteusza [zob. I List do Tymo-
teusza 3:2–6] […].

W liście do Tytusa Paweł dodaje, że „biskup […] włodarz Boży 
powinien być nienaganny,

trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać 
napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, 
którzy jej się przeciwstawiają” (List do Tytusa 1:7, 9).

Te słowa trafnie opisują współczesnego biskupa w Kościele Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 15.

Wzywam członków Kościoła we wszystkich zakątkach świata, aby 
w obliczu problemów najpierw starali się je rozwiązać samodzielnie. 
Rozważali je, badali dostępne sposoby ich rozwiązania, modlili się w 
ich intencji i szukali przewodnictwa Pana. Jeśli nie będziecie w stanie 
sami sobie poradzić, wówczas porozmawiajcie z waszym biskupem 
lub prezydentem gminy. Jest on mężem Bożym, powołanym na mocy 
upoważnienia kapłańskiego, aby był pasterzem stada 16.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego potrzebni nam są żyjący prorocy? Co robi na tobie 

wrażenie w „procesie doskonalenia”, którego celem jest przygo-
towanie i powołanie Prezydenta Kościoła? (Zob. część 1.).

• Jakie uczucia i przemyślenia towarzyszyły ci podczas czytania 
opisu sposobu wybierania nowego Prezydenta Kościoła, jaki 
podał Prezydent Hinckley? (Zob. część 2.). Dlaczego istotne jest, 
aby wiedzieć, że Prezydent jest wybierany zgodnie z „boskim pla-
nem, [który] zapewnia natchnione i wypróbowane przywództwo”?

• Jakie zasady i procedury dotyczące zarządzania Kościołem usta-
nowił Pan na wypadek, kiedy Prezydent nie jest w stanie w pełni 
wykonywać swoich obowiązków? (Zob. część 3.).
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• W jaki sposób Apostołowie święci w dniach ostatnich okazują 
troskę wszystkim dzieciom Bożym „zarówno [tym], które są w 
Kościele, jak i [tym] które znajdują się poza nim”? (Zob. część 4.). 
W jaki sposób troska ta przejawia się w przesłaniach z ostatniej 
konferencji? Jakie ty odniosłeś korzyści z nauk żyjących proroków 
i apostołów?

• Przestudiuj nauki Prezydenta Hinckleya mówiące o tym, w jaki 
sposób Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu podejmują 
decyzje (zob. część 5.). Czego możemy się z tego nauczyć? Jak 
możemy stosować te zasady w naszych własnych rodzinach i w 
Kościele?

• Czego uczysz się na temat powołań prezydenta palika i biskupa, 
czytając części 6. i 7.? Jak możemy wspierać naszych przywódców 
kościelnych?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
List do Efezjan 2:19–20; 4:11–14; NiP 1:38; 21:1–6; Abraham 

 3:22–23; Zasady Wiary 1:5–6

Wskazówka do nauczania
„Kiedykolwiek Duch podpowiada ci to, składaj świadectwo, nie 

tylko na koniec każdej lekcji. Umożliwiaj składanie świadectw tym, 
których uczysz” (Nauczanie — nie ma większego powołania [2000], 
str. 45).

Przypisy
 1. „In… Counsellors There Is Safety”, 

Ensign, listopad 1990, str. 49.
 2. W: Conference Report, październik 

1961, 115–116; cytat z: „Podziwiam 
miłości czyn”, Hymny, nr 109.

 3. „This Work Is Concerned with People”, 
Ensign, maj 1995, str. 51.

 4. „Strengthening Each Other”, Ensign, 
luty 1985, str. 5.

 5. „He slumbers not, nor sleeps”, Ensign, 
maj 1983, str. 6–7.

 6. „Believe His Prophets”, Ensign, maj 
1992, str. 53.

 7. „Come and Partake”, Ensign, maj 1986, 
str. 46–47.

 8. „This Is the Work of the Master”, 
Ensign, maj 1995, str. 69.

 9. „The Church Is on Course”, Ensign, 
listopad 1992, str. 53–54.

 10. „God Is at the Helm”, Ensign, maj 1994, 
str. 54, 59.

 11. „A New Witness for Christ”, Ensign, maj 
1984, str. 49–51.

 12. „God Is at the Helm”, str. 54, 59.
 13. „The Stake President”, Ensign, maj 

2000, str. 50–51.
 14. „This Work Is Concerned with People”, 

str. 52–53.
 15. „Pasterze Izraela”, Ensign lub Liahona, 

listopad 2003, str. 60.
 16. „Live the Gospel”, Ensign, listopad 

1984, str. 86.
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Kontakty z osobami 
innych wyznań

„Wyciągajmy rękę, aby pomagać dobrym 
mężczyznom i kobietom, niezależnie od ich 

przekonań religijnych i tego, gdzie mieszkają”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Podczas konferencji dla przywódców religijnych w listopadzie 1994 
roku Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział:

„Wyznajemy wiele różnych doktryn religijnych. Rozumiem, że 
mamy swoje różnice teologiczne, ale sądzę, że łączy nas wspólna 
świadomość wyzwań i problemów, przed jakimi stoi dzisiejszy świat 
i społeczeństwo, w którym żyjemy. Jesteśmy świadomi spoczywa-
jącej na nas wielkiej odpowiedzialności, a jednocześnie wielkiej 
szansy, by ramię w ramię stawać w obronie wartości na forum 
publicznym i prywatnym, by mówić o cnotach i moralności, o 
szacunku dla wszystkich mężczyzn i kobiet jako dzieci Boga, o 
potrzebie uprzejmości i kurtuazji w naszych związkach z ludźmi 
oraz o zachowaniu rodziny jako podstawowej jednostki społecznej 
ustanowionej przez Boga […].

Wszyscy pragniemy w sercu pomagać ubogim, wspierać stra-
pionych, nieść pociechę, nadzieję i pomoc wszystkim, którzy mają 
problemy czy z jakiegoś powodu cierpią.

Dostrzegamy potrzebę uleczenia ran społeczeństwa i zastąpienia 
optymizmem i wiarą tak powszechnego w naszych czasach pesymi-
zmu. Musimy zrozumieć, że nie trzeba nam wzajemnych oskarżeń 
ani krytyki. Musimy wykorzystać nasz wpływ, by uciszyć głosy 
nawołujące do gniewu i nieznającego przebaczenia konfliktu […].

Nasza siła zależy od naszej wolności wyboru. Siłą jest także nasza 
różnorodność. Jednak największa siła wynika z tego, że to Bóg 
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prezydent Hinckley zachęcał nas, abyśmy wraz z ludźmi 
spoza naszej wiary brali udział w przedsięwzięciach mających 

„przysłużyć się naszym społeczeństwu, w którym [żyjemy]”.
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nakazał każdemu z nas pracować na rzecz podniesienia i błogo-
sławienia wszystkich Jego synów i córek, niezależnie od ich rasy, 
narodowości i innych cech, którymi się od nas różnią […].

Niech Pan nam błogosławi, abyśmy wspólnie pracowali, by wyple-
nić z naszych serc i społeczności nienawiść, bigoterię, rasizm oraz 
inne słowa i czyny, które prowadzą do podziałów. Obłudne uwagi, 
rasistowskie obelgi, epitety pełne nienawiści, złośliwe pomówienia i 
rozsiewanie podłych, podżegających do agresji plotek nie powinno 
mieć miejsca pośród nas.

Niech Bóg pobłogosławi nas wszystkich Swoim spokojem. Niech 
błogosławi nas wdzięcznym sercem i wolą, by łączyć się z innymi, 
zachowując wzajemny szacunek, jednocząc nasze wysiłki, by bło-
gosławić społeczności, w których mamy szczęście mieszkać” 1.

Rok po wygłoszeniu tego przesłania Prezydent Hinckley prze-
mawiał przed grupą świeckich przywódców. Było ich niewielu, 
zaledwie około 30 osób, lecz była to grupa ludzi niezwykle wpły-
wowych: prezesów, redaktorów naczelnych, producentów i dzienni-
karzy, którzy reprezentowali główne programy i gazety prezentujące 
wiadomości na terenie Stanów Zjednoczonych. Podczas „jowialnej 
i chwilami dowcipnej wymiany zdań” Prezydent przedstawił „zarys 
ogólnoświatowego charakteru Kościoła, wspomniał o wysiłkach 
związanych z pracą misjonarską, akcjami humanitarnymi i projek-
tami edukacyjnymi, a następnie zaproponował, że będzie odpo-
wiadał na pytania […]. Na każde z zadanych pytań odpowiedział 
szczerze, bez wahania i bez cienia zażenowania”. Obecni wyrazili 
pewne zaskoczenie tą otwartością, na co on odparł, że jedyną kwe-
stią, o której by nie opowiedział, są szczegóły świętych obrzędów 
świątynnych. „Drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich innych tema-
tów” — powiedział.

W trakcie tej części spotkania Mike Wallace, główny dzienni-
karz prowadzący telewizyjny program pt. 60 Minutes, powiedział, 
że chciałby zrobić specjalny odcinek poświęcony Prezydentowi 
Hinckleyowi. Prezydent pomyślał chwilę, a potem odpowiedział: 
„Dziękuję. Zaryzykuję” 2.

Prezydent Hinckley przyznał potem, że miał pewne obawy przed 
wywiadem z Mikem Wallacem, który słynie z tego, że jest twardym 
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reporterem. Wyjaśnił, dlaczego pomimo tych obaw zgodził się udzie-
lić tego wywiadu:

„Przeczuwałem, że da nam to możliwość zaprezentowania milio-
nom ludzi pozytywnych aspektów naszej kultury i naszego prze-
słania. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie wystawić się na 
strzał, lecz wykorzystać tę sposobność, niż po prostu zwinąć żagle 
i się poddać” 3.

W trakcie wywiadu, podczas którego poruszonych zostało wiele 
różnych tematów, doszło do takiej wymiany zdań:

Wallace: „Jak postrzegacie ludzi, którzy nie są mormonami?”.

Prezydent Hinckley: „Traktujemy ich z miłością i szacunkiem. 
Mam wielu niemormońskich przyjaciół. Szanuję ich. Bardzo ich 
podziwiam”.

Wallace: „Pomimo tego, że jeszcze nie ujrzeli światła prawdy?”.

Prezydent Hinckley: „Tak. Wszystkim, którzy nie należą do tego 
Kościoła mówię, że dostrzegamy wszystkie zalety i dobro, które 
posiadacie. Przyjdźcie z nimi do nas i zobaczcie, czy uda nam się 
coś do tego dodać” 4.

Nim wywiad dobiegł końca, Prezydent Hinckley i Mike Wallace 
szczerze się polubili. Wallace opisywał Prezydenta Hinckleya jako 
„ciepłego, serdecznego, uczciwego i optymistycznie nastawionego 
przywódcę”, który „w pełni zasługuje na niemal powszechne uwiel-
bienie, jakim jest obdarzany” 5.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Kiedy pamiętamy, że wszyscy ludzie są dziećmi 
Boga, dokładamy większych starań, by wspierać 

tych, którzy są wokół nas, i im pomagać.

Nigdy nie wolno nam zapominać, że żyjemy w niezwykle zróż-
nicowanym świecie. Wszyscy ludzie na świecie są dziećmi naszego 
Ojca i wyznają wiele bardzo różnych religii. Musimy pielęgnować 
wzajemną tolerancję, uznanie i szacunek 6.
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Nie ma potrzeby, aby w jakimkolwiek kraju między różniącymi 
się od siebie grupami panowały konflikty. Nauczajmy w naszych 
domach, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga, naszego Wiecznego 
Ojca, i że tak jak pewne jest Jego ojcostwo, tak pewne jest to, że 
nas łączą braterskie więzi 7.

Gdybyśmy stale mieli przed oczami obraz naszego boskiego dzie-
dzictwa, gdybyśmy stale pamiętali o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, 
o rzeczywistym braterstwie łączącym wszystkich ludzi, bylibyśmy 
nieco bardziej tolerancyjni, nieco milsi, nieco bardziej skorzy, by 
podnosić i wspierać potrzebujących pośród nas. Bylibyśmy nieco 
mniej skłonni, by zniżać się do czynienia rzeczy, które w oczywisty 
sposób nam nie przystoją. Jesteśmy dziećmi Boga i Go kochamy. 
Starajmy się to bardziej okazywać w naszych uczynkach 8.

2
Powinniśmy żywić szacunek do ludzi innych 

wyznań oraz darzyć ich uznaniem i przyjaźnią.

„Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga 
według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten 
sam przywilej wszystkim ludziom — niech czczą na swój sposób, 
gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną” (Zasady Wiary 1:11).

Niezmiernie ważne jest, abyśmy — wierząc w oddawanie Bogu 
czci zgodnie z naszą doktryną — nie stali się aroganccy, byśmy nie 
żyli w przekonaniu o swej moralnej wyższości, abyśmy nie popadli w 
pychę, lecz abyśmy przyznawali innym ten sam przywilej, by mogli 
czcić tak, jak tego pragną. Wiele problemów na świecie wynika z 
konfliktów na tle religijnym. Szczęśliwie mogę powiedzieć, że mogę 
usiąść z moimi katolickimi czy protestanckimi przyjaciółmi i z nimi 
spokojnie rozmawiać. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będę stawał w 
ich obronie, co ten Kościół czynił już w przeszłości, będę ich bronił 
przed światem9.

Błagam naszych ludzi na całym świecie, aby żyli z szacunkiem 
i uznaniem dla tych, którzy nie są naszej wiary. Istnieje bardzo 
wielka potrzeba uprzejmości i wzajemnego szacunku pośród ludzi 
o różnych wierzeniach i filozofiach. Nie wolno nam popierać żadnej 
doktryny o wyższości etnicznej. Żyjemy w świecie różnorodności. 
Możemy i musimy być pełni szacunku do tych, z których naukami 
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możemy się nie zgadzać. Musimy być gotowi bronić praw innych 
ludzi, którzy mogą stać się ofiarami fanatyzmu religijnego.

Zwrócę uwagę na niezwykle ważne słowa wypowiedziane przez 
Józefa Smitha w 1843 roku:

„Gdyby się miało okazać, że jestem gotów zginąć za ‘mormona’, 
odważnie głoszę przed Niebiosami, że jestem również gotów umrzeć 
w obronie praw prezbiterianina, baptysty lub jakiegokolwiek innego 
dobrego człowieka innego wyznania, gdyż ta sama zasada, która 
podeptałaby prawa świętych w dniach ostatnich, podeptałaby prawa 
rzymskich katolików czy też każdego innego wyznania” (History of 
the Church, 5:498)10.

Nie wolno nam łączyć się w klany. Nie możemy nigdy przyjmo-
wać postawy bardziej świętych od Pana Boga. Nie wolno nam być 
obłudnymi. Musimy być wspaniałomyślni, otwarci i przyjacielscy. 
Możemy zachować naszą wiarę. Możemy praktykować naszą reli-
gię. Możemy przywiązywać wielką wagę do naszych sposobów 
oddawania czci, nie obrażając innych. Wykorzystuję tę okazję, aby 
błagać o ducha tolerancji i dobrosąsiedztwa oraz przyjaźni i miłości 
wobec tych, którzy są innej wiary 11.

Nie wolno nam popadać w gniew, kiedy omawiamy doktrynalne 
różnice. Nie ma wówczas miejsca na uszczypliwość. Nie możemy też 
jednak porzucić ani umniejszyć wiedzy, którą otrzymaliśmy poprzez 
objawienia i bezpośrednie przekazanie kluczy upoważnienia z rąk 
tych, którzy dzierżyli je w starożytności. Nigdy nie zapominajmy, 
że jest to przywrócenie tego, co ustanowił Zbawiciel ludzkości […].

Możemy okazywać poszanowanie innym religiom, to nasz obo-
wiązek. Musimy dostrzegać wielkie dobro, jakie czynią. Musimy 
nauczać nasze dzieci, aby były tolerancyjne i przyjaźnie nastawione 
do osób innych wyznań 12.

Nie zabiegamy o czynienie szkody innym wyznaniom. Nie chcemy 
wyrządzić krzywdy innym wyznaniom. Nie spieramy się z innymi 
wyznaniami. Nie polemizujemy z innymi wyznaniami. Osobom 
innej wiary czy niewierzącym mówimy po prostu: „Przyjdźcie do 
nas z prawdami, które posiadacie i zobaczymy, czy możemy coś 
do nich dodać” 13.
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3
Możemy współpracować z innymi w dobrych sprawach, 

nie narażając na szwank naszej doktryny.

Możemy działać, i to czynimy, z osobami innych wyznań w 
różnych przedsięwzięciach w odwiecznej walce ze złem, które 
toczy społeczeństwo i zagraża cennym wartościom, które są dla 
nas wszystkich bardzo ważne. Ci ludzie nie są naszej wiary, ale są 
naszymi przyjaciółmi, sąsiadami i współpracownikami w wielu pro-
jektach. Cieszymy się, że możemy swoją siłą wspierać ich działania.

To wszystko nie oznacza, że dochodzi do jakichś doktrynalnych 
kompromisów. Nie ma takiej potrzeby i nie wolno nam tego czynić. 
Praca ramię w ramię sprawia jednak, że czujemy pewną wspólnotę 14.

Nie zapominajmy, że wierzymy w dobrą wolę i dobroczynność 
wobec wszystkich ludzi. Jestem przekonany, że możemy nauczać 
nasze dzieci wystarczająco dobrze, aby nie musieć obawiać się, że 
stracą swoją wiarę, kiedy będą przyjaźnie i serdecznie nastawione 
do osób, które nie wyznają doktryny tego Kościoła […]. Angażujmy 
się w dobre inicjatywy społeczne. Mogą być takie sytuacje, doty-
czące poważnych kwestii moralnych, co do których nie możemy 

„nasza dobroć może być najsilniejszym argumentem 
przekonującym ludzi do tego, w co wierzymy”.
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nagiąć naszych zasad. W takich przypadkach możemy grzecznie 
się nie zgodzić, nie będąc niemiłym. Możemy uznać szczerość tych, 
których stanowiska nie możemy zaakceptować. Możemy mówić o 
zasadach zamiast o osobach.

W sprawach, które poprawiają życie społeczności, które mają 
na celu błogosławić wszystkich jej obywateli, wystąpmy naprzód i 
służmy pomocą […].

Nauczajcie osoby, za które jesteście odpowiedzialni, właściwej 
obywatelskiej postawy. Zachęcajcie je, aby się angażowały, pamię-
tając, że w debacie publicznej cichy głos rozsądku ma większą moc 
przekonywania niż donośny krzyk protestu. Podejmując się tego 
typu działania, nasi ludzie będą błogosławić swoje społeczności, 
rodziny i Kościół 15.

Nie wolno nam nigdy ulec siłom zła. Możemy i musimy utrzymy-
wać standardy, na których ten Kościół opiera się od chwili swego 
powstania. Istnieją lepsze zasady niż zasady tego świata. Nawet 
gdyby znaczyło to, że będziemy osamotnieni, musimy ich bronić.

Jednak nie będziemy stali samotnie. Jestem pewien, że miliony 
ludzi na całym świecie boleją nad złem, które widzą wokół siebie. 
Kochają to, co prawe, dobre i budujące. Oni również podniosą głos 
i dołożą starań, aby ochronić wartości, które są godne pielęgnowa-
nia i troski 16.

Módlmy się za siły dobra. Wyciągajmy rękę, aby pomagać dobrym 
mężczyznom i kobietom, niezależnie od ich przekonań religijnych 
i tego, gdzie mieszkają. Dawajmy pewny opór złu, tak w kraju, jak 
i za granicą […]. Każdy z nas może w dobry sposób wpływać na 
ten świat 17.

4
Kiedy traktujemy ludzi z miłością, szacunkiem 

i życzliwością, pokazujemy, że jesteśmy 
prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa.

Kiedy realizujemy naszą szczególną misję, pracujemy zgodnie z 
nakazem nałożonym na nas przez zmartwychwstałego Pana, który 
przemówił podczas tej ostatniej i ostatecznej dyspensacji. To Jego 
wyjątkowe i cudowne dzieło. Składamy o Nim świadectwo. Nie 
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możemy jednak czynić tego z arogancją ani poczuciem moralnej 
wyższości.

Jak powiedział Piotr, jesteśmy „rodem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym”. Dlaczego? Aby-
śmy „rozgłaszali cnoty tego, który [nas] powołał z ciemności do 
cudownej swojej światłości” (I List Piotra 2:9) […].

Bądźmy zatem prawdziwymi uczniami Chrystusa, przestrzegają-
cymi Złotej zasady, traktującymi bliźnich tak, jak sami chcielibyśmy 
być traktowani. Wzmacniajmy wiarę w nas i w naszych dzieciach, 
będąc jednocześnie życzliwi wobec osób spoza naszej wiary. Miłość 
i szacunek przezwyciężą wszelką wrogość. Nasza dobroć może 
być najsilniejszym argumentem przekonującym ludzi do tego, w 
co wierzymy 18.

Chciałbym zaproponować, abyśmy wyrobili w sobie gotowość do 
pomocy osobom spoza naszej wiary, abyśmy dodawali im otuchy, 
abyśmy w delikatny i serdeczny sposób nawiązali z nimi więzi, które 
mogą doprowadzić je do uczestnictwa we wspaniałych programach 
Kościoła.

Przychodzi mi na myśl wiersz Edwina Markhama:

Krąg narysował, by wykluczyć mnie —
„Heretyk, inny — znać nie chcę cię!”
Lecz Miłość i ja mieliśmy plan,
Krąg większy go objął i już nie był sam19.

Nie musimy afiszować się naszą religią. Z pewnością nie musimy 
chełpić się nią czy w jakikolwiek sposób uważać się za lepszych. 
Takie zachowanie jest przeciwne Duchowi Chrystusa, którego 
powinniśmy starać się naśladować. Ten Duch znajdzie wyraz w 
naszych sercach i duszach poprzez cichy i pokorny sposób naszego 
życia.

Wszyscy napotkaliśmy osoby, którym niemal zazdrościmy, ponie-
waż wyrobiły w sobie takie nastawienie, że nawet bez słów ich 
sposób postępowania mówi o pięknie ewangelii, które jest częścią 
ich zachowania.

Możemy ściszyć nasz głos o kilka decybeli. Możemy odpłacać 
dobrem za zło. Możemy się uśmiechać w sytuacjach, w których 
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gniew przyszedłby nam dużo łatwiej. Możemy ćwiczyć opanowanie 
i samodyscyplinę i odsuwać od siebie wszelkie popełnione wobec 
nas zniewagi 20.

Czy naprawdę pojmujemy, czy rozumiemy ogromne znaczenie 
tego, co mamy? Jest to suma pokoleń, końcowy rozdział całej pano-
ramy ludzkich doświadczeń.

Ale to nie daje nam przewagi. Przeciwnie, powinno nas ukorzyć. 
Nakłada to na nas bezlitosną odpowiedzialność, by dotrzeć do 
wszystkich w Duchu Mistrza, który nauczał: „Miłuj bliźniego swego, 
jak siebie samego” (Ew. Mateusza 19:19). Musimy odrzucić obłudę 
i wznieść się ponad swój małostkowy interes […].

My, z tego pokolenia, jesteśmy wynikiem wszystkich przeszłych 
pokoleń. Nie wystarczy być znanym jako członek tego Kościoła. 
Spoczywa na nas uroczyste zobowiązanie. Zmierzmy się z nim i 
pracujmy nad nim.

Musimy żyć jak prawdziwi naśladowcy Chrystusa, odczuwając 
miłość do wszystkich, oddając dobro za zło, własnym przykładem 
nauczając dróg Pana i realizując szeroko zakrojoną służbę, jaką On 
nam przedstawił 21.

Z modlitwy poświęcającej Centrum Konferencyjne w Salt Lake 
City w stanie Utah: Obyśmy my, Twój Kościół, byli gościnni i pełni 
miłosierdzia. Obyśmy przestrzegali standardów i zachowań, z któ-
rych jesteśmy znani i przyznawali innym przywilej czczenia kogo-
kolwiek, „gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną” [Zasady Wiary 
1:11]. Pobłogosław nas, abyśmy byli otwarci wobec naszych sąsia-
dów i pomagali wszystkim bliźnim. Obyśmy podnosili zwieszone 
ramiona i wzmacniali słabe kolana tych, którzy cierpią [zob. NiP 
81:5]. Obyśmy wszyscy żyli razem w pokoju, wzajemnym uznaniu 
i poszanowaniu 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego w naszych związkach z ludźmi ważne jest, aby pamiętać, 

że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga? (Zob. część 1.). Jak możemy 
wyrobić w sobie większe uznanie i szacunek dla bliźnich? W jaki 
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sposób dorośli mogą nauczać dzieci, jak doceniać i szanować 
bliźnich?

• Przejrzyj rady Prezydenta Hinckleya na temat naszych relacji z 
ludźmi innych wyznań (zob. część 2.). W jaki sposób możemy 
rozpoznać, czy w tych relacjach jesteśmy wobec ludzi aroganccy 
lub okazujemy wobec nich moralną wyższość? W jaki sposób 
możemy okazywać większą sympatię i miłość osobom innych 
wyznań?

• Dlaczego ważne jest, aby członkowie Kościoła angażowali się 
w dobre przedsięwzięcia wraz z osobami innych wyznań? (Zob. 
część 3.). Jakie znasz przykłady takich działań? W jaki sposób 
możemy wywierać większy wpływ na nasze społeczności, aby 
zmieniać je na lepsze?

• Czego możemy nauczyć się na temat bycia uczniem z nauk Pre-
zydenta Hinckleya w części 4.? Kiedy widziałeś, jak miłość i sza-
cunek przezwyciężyły wrogość? Dlaczego nasze zachowanie 
wobec innych jest „najsilniejszym argumentem przekonującym 
ludzi do tego, w co wierzymy”? Zastanów się nad konkretnymi 
sposobami, w jakie możesz wyciągnąć rękę do ludzi.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 7:12; Ew. Łukasza 9:49–50; Ew. Jana 13:34–35; I List 

Jana 4:7–8; NiP 1:30; 123:12–14; Zasady Wiary 1:13

Wskazówka do studiowania
„Kiedy odczujesz radość płynącą ze zrozumienia ewangelii, 

będziesz 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. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 663–664.
 2. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 537–538.

 3. „Remember […] Thy Church, O Lord”, 
Ensign, maj 1996, str. 83.

 4. „This Thing Was Not Done in a Cor-
ner”, Ensign, listopad 1996, str. 51.

 5. Mike Wallace, w: Gordon B. Hinckley, 
Standing for Something: Ten Neglected 
Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), str. viii.

 6. „The Work Moves Forward”, Ensign, 
maj 1999, str. 5.

 7. „Four Simple Things to Help Our Fami-
lies and Our Nations”, Ensign, wrzesień 
1996, str. 7.
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 8. „Messages of Inspiration from President 
Hinckley”, Church News, 5 paździer-
nika 1996, str. 2.

 9. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 417.

 10. „This Is the Work of the Master”, 
Ensign, maj 1995, str. 71; zob. także 
Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), str. 345.

 11. „Remarks at Pioneer Day Commemo-
ration Concert”, Ensign, październik 
2001, str. 70.

 12. „We Bear Witness of Him”, Ensign, maj 
1998, str. 4.

 13. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2, str. 350.

 14. „We Bear Witness of Him”, str. 4–5.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 131.

 16. „Stojąc silnie i niezachwianie”, Świa-
towe Szkolenie Przywódców, 10 stycz-
nia 2004, str. 20.

 17. „Czasy, w których żyjemy”, Liahona, 
styczeń 2002, str. 83.

 18. „We Bear Witness of Him”, str. 5.
 19. „Four B’s for Boys”, Ensign, listopad 

1981, str. 41; cytat: Edwin Markham, 
„Outwitted”, w: The Best Loved Poems 
of the American People, wyb. Hazel 
Felleman (1936), str. 67.

 20. „Niech każdy będzie lepszym człowie-
kiem”, Ensign lub Liahona, listopad 
2002, str. 100.

 21. „Świt lepszego dnia”, Ensign lub 
Liahona, maj 2004, str. 83–84.

 22. Modlitwa poświęcająca Centrum konfe-
rencyjne, w: „Ten wspaniały milenijny 
rok”, Liahona, styczeń 2001, str. 80.
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Cud pracy misjonarskiej 
w dniach ostatnich

„Zachęcam was, abyście stali się niczym wielka 
armia, pałająca entuzjazmem do tej pracy i 

pragnąca nade wszystko pomagać misjonarzom w 
wypełnianiu ich ogromnej odpowiedzialności”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Młody Gordon B. Hinckley był wiernym posiadaczem kapłań-
stwa, ale nie spodziewał się, że zostanie powołany na pełnoetatową 
misję. „To były czasy największego kryzysu finansowego w dziejach 
świata — wyjaśniał. — Bezrobocie w [Salt Lake City] wynosiło około 
35 procent, a większość bezrobotnych stanowili mężowie i ojcowie, 
ponieważ w tamtych czasach stosunkowo mało kobiet zajmowało się 
pracą zawodową. Wyjeżdżało wówczas bardzo niewielu misjonarzy 
[…]. Zdałem właśnie egzamin licencjacki i zastanawiałem się, jak 
kontynuować naukę na uczelni, kiedy przyszedł do mnie biskup i 
zadał mi to szokujące pytanie. Zapytał o wyjazd na misję” 1.

Gordon przyjął „szokującą propozycję” biskupa i w 1933 roku 
został powołany, by służyć na misji w Anglii — był jednym z zaled-
wie 525 misjonarzy powołanych tamtego roku 2. Czas spędzony na 
misji był dla niego pełen wyzwań, ale służba umocniła jego wiarę:

„Praca na polu misyjnym nie była łatwa. Była trudna i żmudna. Jed-
nakże było to cudowne doświadczenie. Patrząc wstecz, widzę, że kiedy 
przyjechałem do Wielkiej Brytanii, byłem raczej samolubnym mło-
dym człowiekiem. Jakim błogosławieństwem stało się to, że mogłem 
przedłożyć pracę dla Pana ponad swoje egoistyczne pragnienia […].

Jestem ogromnie wdzięczny za to, co przeżyłem podczas misji. 
Wpłynąłem na życie kilku osób, które z biegiem lat wyraziły za to 
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„Wyciągnijmy do świata dłoń poprzez naszą służbę misjonarską,  nauczajmy 
wszystkich, którzy zechcą nas wysłuchać, o przywróconej ewangelii”.
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wdzięczność. To było ważne. Nigdy jednak nie zaprzątałem sobie 
zbytnio głowy liczbą chrztów, do których doprowadziłem ja czy inni 
misjonarze. Źródłem mojej satysfakcji była pewność, że zrobiłem to, 
czego oczekiwał ode mnie Pan, że byłem narzędziem w Jego rękach 
służącym do realizacji Jego celów. W czasie tego doświadczenia w 
moim sercu zrodziło się głębokie przekonanie i pewność, że jest 
to w istocie prawdziwe i żywe dzieło Boga, przywrócone poprzez 
proroka, by błogosławić wszystkich, którzy je przyjmą i będą żyć 
zgodnie z jego zasadami” 3.

Misja Prezydenta Hinckleya wyznaczyła kurs na resztę jego życia, 
które poświęcił na pracę Pana. W czasie swojej służby jako Prezydent 
Kościoła przemierzył ponad 1,6 miliona kilometrów, podróżując do 
ponad 70 krajów, by składać tam świadectwo o Jezusie Chrystusie 
i Jego przywróconej ewangelii 4.

Prezydent Hinckley często nawoływał członków Kościoła, aby 
dołączyli do niego i wraz z nim głosili ewangelię. W czasach jego 
prezydentury na to wezwanie odpowiedziało ponad 400 tysięcy 
pełnoetatowych misjonarzy. Dzięki ich służbie i współpracy z człon-
kami nawróconych i ochrzczonych zostało w tym okresie ponad 
3,5 miliona osób 5.

Jak zawsze optymistycznie nastawiony Prezydent Hinckley 
podzielił się pełną rozmachu wizją tego, jak rozwijać się będzie 
praca Pana:

„Jeśli będziemy dążyć naprzód, nigdy nie tracąc z oczu naszego 
celu, o nikim nie mówiąc źle, żyjąc zgodnie ze wspaniałymi zasa-
dami, o których prawdziwości jesteśmy przekonani, to dzieło 
wypełni ziemię z wielkim majestatem i mocą. Drzwi, które obecnie 
są zamknięte na głoszenie ewangelii, zostaną otwarte” 6.

„Wielka jest nasza nadzieja związana z przyszłością i silna jest 
nasza wiara. Wiemy, że widzimy zaledwie zarys tego, co przyniosą 
następne lata. Ogromne jest nasze jarzmo, kiedy posuwamy się 
naprzód. Jednakże nasze możliwości są wspaniałe” 7.
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Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Mamy wyciągnąć rękę do świata w służbie misjonarskiej 
i nauczać wszystkich, którzy nas wysłuchają.

Mamy nadany nam przez Boga obowiązek, by nieść ewangelię 
wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Mamy nakaz 
nauczać i chrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstały 
Zbawiciel powiedział: „Idąc na cały świat, głoście moją ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu” [Ew. Marka 16:15]. Jesteśmy zaangażowani 
w tę wielką i wszechogarniającą krucjatę na rzecz prawdy i dobra 8.

Praca misjonarska istniała, zanim został zorganizowany Kościół. 
Od tamtej pory trwa ona nieprzerwanie, niezależnie od trudności, 
jakie na przestrzeni lat napotykał nasz lud. Niech każdy z nas posta-
nowi skorzystać z nowej sposobności, nowego poczucia obowiązku, 
nowego zobowiązania, aby pomóc naszemu Ojcu w Niebie w Jego 
wspaniałej pracy, którą jest przyniesienie nieśmiertelności i życia 
wiecznego Jego synom i córkom na całej ziemi 9.

Jako święci w dniach ostatnich wyciągajmy ręce do osób spoza 
naszej wiary. Obyśmy nigdy nie działali w duchu arogancji ani 
z poczuciem moralnej wyższości nad innymi. Zamiast tego, oka-
zujmy im raczej miłość i szacunek oraz okazujmy im pomoc. Często 
jesteśmy źle rozumiani i obawiam się, że w znacznej mierze sami 
jesteśmy temu winni. Możemy być bardziej tolerancyjni, możemy 
być lepszymi, bardziej przyjaznymi bliźnimi i możemy być lepszym 
przykładem, niż byliśmy w przeszłości. Nauczajmy nasze dzieci, aby 
traktowały innych przyjaźnie, z szacunkiem, miłością i podziwem. 
Przyniesie to dużo lepsze wyniki niż egotyzm […].

Wyciągnijmy do świata dłoń poprzez naszą służbę misjonarską, 
nauczajmy wszystkich, którzy zechcą nas wysłuchać, o przywróce-
niu ewangelii. Mówmy do nich bez strachu, ale też bez moralnego 
pouczania, mówmy im o Pierwszej Wizji, składajmy świadectwo o 
Księdze Mormona i o przywróceniu kapłaństwa. Moi bracia i sio-
stry, padnijmy na kolana i módlmy się o to, abyśmy mieli okazję 
przyprowadzić innych do radości ewangelii 10.

To jest wspaniała i cudowna rzecz, że cud Ducha Świętego dotyka 
tysięcy osób, że wierzą, przyjmują i stają się członkami. Przyjmują 
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chrzest. Ich życie na zawsze się odmienia. Następują cuda. Ziarno 
wiary zapada im w serce. Wzrasta wraz z ich poznaniem. Oni zaś 
przyjmują zasadę po zasadzie, aż posiądą wszystkie wspaniałe bło-
gosławieństwa, które czekają tych, co kroczą z wiarą w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 11.

2
Mamy pomagać pełnoetatowym misjonarzom 

przywodzić ludzi do poznania prawdy.

W Południowej Afryce poznałem kobietę, która dopiero co przy-
łączyła się do Kościoła. Rozpalona żarliwą miłością do odnalezionej 
prawdy, zaczęła z entuzjazmem głosić ją innym. W ciągu siedmiu 
miesięcy od swojego chrztu wskazała misjonarzom trzysta zna-
nych sobie osób, aby mogli wytłumaczyć im ewangelię. W którymś 
momencie sześćdziesiąt z nich przystąpiło do Kościoła. A może jesz-
cze więcej. W São Paulo w Brazylii spotkałem młodego misjonarza, 
który jako pierwszy nauczał ją ewangelii. On sam również był osobą, 
która nawróciła się do Kościoła, pojechał na misję, choć wymagało 
to wielkich osobistych wyrzeczeń. Kobieta, o której mówię, była 
jedną z 43 osób przyprowadzonych przez niego do Kościoła. Ten 
młody człowiek z Brazylii pomnożył swój wpływ razy sto lub więcej 
— sam nawrócił czterdzieści trzy osoby, a kolejnych sześćdziesiąt 
— osoba, którą nawrócił, a będą jeszcze inni, których nawrócą ci, 
których nauczał 12.

Bardzo wielu z nas postrzega pracę misjonarską jako chodzenie 
od drzwi do drzwi. Każdy, komu nieobca jest ta praca, wie, że 
jest lepszy sposób. A jest nim praca poprzez członków Kościoła. 
Kiedykolwiek pojawia się członek, który przedstawia zaintereso-
wanego, istnieje natychmiastowy system wsparcia. Członek składa 
świadectwo o prawdzie tego dzieła. Zależy mu na szczęściu jego 
przyjaciela. Jest podekscytowany, kiedy przyjaciel robi postępy w 
uczeniu się ewangelii.

Pełnoetatowi misjonarze mogą wykonywać nauczanie, ale czło-
nek, tam gdzie jest to możliwe, wesprze nauczanie, kiedy zapro-
ponuje swój dom na miejsce służby misjonarskiej. Złoży szczere 
świadectwo o boskości tej pracy. Będzie tam, by odpowiedzieć na 
pytania, gdy zabraknie w pobliżu misjonarzy. Będzie przyjacielem 
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dla nawróconej osoby, która dokonuje w swoim życiu wielkich i 
trudnych zmian.

Ewangelia nie jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić. Jest 
czymś, z czego możemy być dumni. „Nie wstydź się więc świadec-
twa o Panu naszym” — napisał Paweł do Tymoteusza (II List do 
Tymoteusza 1:8). Okazje do dzielenia się ewangelią są wszędzie […].

Przyprowadzanie do Kościoła nowych osób nie jest obowiązkiem 
samych misjonarzy. Odnoszą oni największy sukces, kiedy członko-
wie stają się źródłem, z którego pochodzą nowi zainteresowani […].

Niech każdy członek pielęgnuje w swym sercu świadomość wła-
snego potencjału przyprowadzenia innych do wiedzy o prawdzie. 
Niech popracuje nad tym. Niech bardzo szczerze pomodli się na 
ten temat. […].

Moi bracia i siostry, możemy pozwolić misjonarzom, aby pró-
bowali dokonać tego sami albo możemy im pomóc. Jeżeli będą to 
robić sami, będą każdego dnia chodzić od drzwi do drzwi, a zbiory 
będą marne. Jako członkowie możemy jednak pomóc im znaleźć 
nowych zainteresowanych […].

„okazje do dzielenia się ewangelią są wszędzie”.
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Niech w każdym okręgu rozwinie się świadomość sposobności, 
by szukać tych, którzy wysłuchają przesłania ewangelii. Starając 
się odszukać te osoby, nie musimy być napastliwi. Nie musimy być 
aroganccy. Naszym najlepszym narzędziem będzie nasze dobre życie 
i przykład. Kiedy zaangażujemy się w służbę, nasze życie stanie się 
lepsze, będziemy bowiem wyczuleni, aby nie czynić ani nie mówić 
niczego, co mogłoby zahamować postęp osób, które staramy się 
przywieść do prawdy […].

Na każdym szczeblu Kościoła potrzebny jest nam zastrzyk entu-
zjazmu. Niech temat [pracy misjonarskiej] będzie od czasu do czasu 
poruszany podczas spotkania sakramentalnego. Niech kapłaństwo i 
Stowarzyszenie Pomocy omawiają go podczas swoich cotygodnio-
wych spotkań. Niech Organizacje Młodych Mężczyzn i Młodych 
Kobiet planują, jak mogą pomóc w tym świętym przedsięwzięciu. 
Niech już dzieci w Organizacji Podstawowej myślą o tym, jak mogą 
w nim pomóc. Wielu rodziców przyszło do Kościoła z powodu tego, 
że ktoś zaprosił ich dziecko na zajęcia Organizacji Podstawowej […].

Bracia i siostry, wszyscy w okręgach i palikach, w dystryktach i 
gminach, zachęcam was, abyście stali się niczym wielka armia, pała-
jąca entuzjazmem do tej pracy i pragnąca nade wszystko pomagać 
misjonarzom w wypełnianiu ich ogromnej odpowiedzialności, by 
nieść ewangelię wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. 
„Pole dojrzało i jest gotowe do zbioru” (NiP 4:4). Pan to wielokrotnie 
powtarzał. Czy nie powinniśmy uwierzyć Mu na słowo? 13

W imieniu misjonarzy […] chciałbym poprosić świętych, aby robili 
wszystko, co w ich mocy, by przekazywać dane [osób], które mogliby 
nauczać. Jeśli to uczynicie, będziecie szczęśliwi. Sami zobaczycie, że 
każdy, kto przychodzi do Kościoła dzięki waszym wysiłkom, wniesie 
szczęście do waszego życia. To moja obietnica dla każdego z was 14.

3
Praca misjonarska na pełny etat przynosi 

trwałe szczęście tym, którzy służą.

Musimy podnieść poprzeczkę godności i kwalifikacji dla tych, któ-
rzy udają się w świat jako ambasadorowie Pana Jezusa Chrystusa 15.
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Współczesny świat potrzebuje mocy czystego świadectwa. Potrze-
buje ewangelii Jezusa Chrystusa i jeśli ma ją usłyszeć, muszą być 
posłańcy, którzy będą jej nauczać.

Prosimy rodziców, aby wcześnie zaczynali nauczać dzieci na temat 
[służby na misji]. W domach, gdzie jest rodzinna modlitwa, gdzie są 
domowe wieczory rodzinne, gdzie wspólnie czyta się pisma święte, 
gdzie ojciec i matka są aktywni w Kościele i z entuzjazmem mówią 
o Kościele i ewangelii, w dzieciach w naturalny sposób kiełkuje 
pragnienie, by głosić ewangelię innym ludziom. W takich domach 
jest zwykle tradycja służenia na misji. Kiedy dzieci są małe, zakłada 
im się konta oszczędnościowe na misję. Chłopcy dorastają z natural-
nym poczuciem, że pewnego dnia zostaną powołani na misjonarzy 
i będą służyć Kościołowi. Misja staje się dla tych chłopców częścią 
życiowego planu, podobnie jak zdobywanie wykształcenia 16.

Praca misjonarska to w głównej mierze odpowiedzialność kapłań-
stwa. I w związku z tym nasi młodzi mężczyźni muszą nieść główne 
brzemię. To jest ich odpowiedzialność i obowiązek 17.

Młodzi [mężczyźni], mam nadzieję, że wszyscy z was zmierzają 
w kierunku służby na misji. Nie mogę wam obiecać, że to będzie 
dobra zabawa. Nie mogę obiecać wygód ani luksusów. Nie mogę 
obiecać, że będziecie wolni od zniechęcenia, obaw, a czasem wręcz 
cierpienia. Mogę wam jednak obiecać, że rozwiniecie się wówczas 
bardziej niż w jakimkolwiek innym, podobnej długości, okresie 
waszego życia. Mogę wam obiecać szczęście, które będzie jedyne w 
swoim rodzaju, głębokie i trwałe. Mogę wam obiecać, że przewar-
tościujecie swoje życie, że wyznaczycie sobie nowe priorytety, że 
będziecie bliżej Pana, że modlitwa stanie się dla was prawdziwym 
i cudownym doświadczeniem, że będziecie kroczyć z wiarą w to, 
że wasze czyny służą czemuś dobremu 18.

Potrzebujemy młodych kobiet [w służbie misyjnej]. Wykonują one 
nadzwyczajną pracę. Mogą wejść do tych domów, gdzie starszym 
się to nie udało […].

Młode kobiety nie powinny jednak myśleć, że mają obowiązek 
porównywalny z obowiązkiem młodych mężczyzn. Jednak niektóre 
z nich bardzo będą chciały jechać. Jeśli tak będzie, powinny naradzić 
się ze swoim biskupem, a także z rodzicami […]. Siostrom mówię, 
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że będziecie równie szanowane, na równi uznawane za wywią-
zujące się z obowiązków, wasze starania będą równie miłe Panu i 
Kościołowi, niezależnie od tego, czy pojedziecie na misję czy nie 19.

Tak jak w polu misyjnym potrzeba młodych starszych i sióstr, tak 
też potrzeba coraz więcej starszych par misjonarskich. Starsze mał-
żeństwa wykonują na misji wspaniałą pracę. Potrzeba ich znacznie 
więcej. W szczególności potrzebujemy par, które znają języki obce. 
Mogą one wykonywać wiele zadań pod przewodnictwem wrażli-
wych i wyrozumiałych prezydentów misji.

Ponieważ coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, ciesząc się 
dobrym zdrowiem i witalnością, wiele z nich mogłoby odpowiedzieć 
na wielkie potrzeby w pracy Pana 20.

Mamy […] mężczyzn i kobiety na emeryturze, którzy służą temu 
Kościołowi na ważnych misjach na całym świecie. Ta liczba wzrasta. 
Udają się tam, dokąd zostali powołani. Służą tam, gdzie są potrzebni. 
Nawiązują nowe przyjaźnie; dzielą się umiejętnościami; otwierają 
nowe możliwości przed tymi, którzy nigdy nie zapomną mężczyzn 
i kobiet przybyłych do nich w duchu zupełnej bezinteresowności, 
aby uczyć i czynić dobrze. Nie otrzymują żadnych pieniędzy. Jadą 

„Współczesny świat […] potrzebuje ewangelii Jezusa chrystusa i jeśli 
ma ją usłyszeć, muszą być posłańcy, którzy będą jej nauczać”.
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na swój własny koszt. Miara ich oddania jest bezkresna. Owoce ich 
pracy są niezliczone 21.

4
Kiedy przedstawiamy ludziom ewangelię, Duch 

Pana pomaga pogodzić dzielące nas różnice.

Ponieważ wszyscy mamy tych samych rodziców [jako dzieci 
Boga], reagujemy na tę samą prawdę. Fakt, że czyjaś skóra może 
mieć nieco inny kolor, że czyjeś oczy są nieco inaczej osadzone, 
że ktoś nosi nieco inne ubrania, nie czyni z tej osoby pod żadnym 
względem innym rodzajem człowieka. Mężczyźni i kobiety na całym 
świecie na te same bodźce reagują mniej więcej w ten sam spo-
sób. Kiedy im zimno, szukają ciepła, znają te same rodzaje bólu, 
doświadczają smutku i radości […].

Kiedy różnice — między nami a sąsiadami czy innymi kulturami 
— zdają się stać na przeszkodzie dzieleniu się ewangelią, zwy-
kła uprzejmość często te przeszkody usuwa. Świadczę, że kiedy 
będziemy wypełniać przykazanie Pana, by dzielić się ewangelią 
z bliźnimi, Duch Pana pomoże nam pokonać wszystkie różnice 
dzielące tego, który naucza, i tego, który słucha. Pan wyjaśnił ten 
proces, kiedy powiedział: „Przeto ten, co naucza [z Duchem], i ten, 
co przyjmuje [przez Ducha], rozumieją się nawzajem, i obydwaj są 
wzmocnieni i radują się razem” (NiP 50:22).

Jestem przekonany, że najskuteczniejszym narzędziem, jakim 
dysponujemy w naszym powołaniu, by dzielić się ewangelią, jest 
Duch Pana. Wszyscy widzieliśmy go w innych ludziach. Kiedy 
wykonujemy pracę Pana, możemy również poczuć Go w sobie. W 
takich momentach sztuczne różnice między nami a ludźmi, których 
nauczamy, opadają z naszych oczu niczym zasłona. (Zob. 2 Nefi 
30:6). Pojawia się wówczas cudowne uczucie bliskości i zrozumie-
nia. Naprawdę się wtedy rozumiemy i prawdziwie razem jesteśmy 
podbudowani, razem się radujemy 22.
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5
Kiedy będziemy kroczyć z wiarą, Pan pobłogosławi 
nasze starania, by głosić ewangelię naszym bliźnim.

Naprawdę uczestniczymy w cudownym i wielkim dziele […]. Bóg 
niebios sprawił ten cud w dniach ostatnich, a czujemy zaledwie 
przedsmak wielkich rzeczy, które mają dopiero nastąpić. Pracę tę 
wykonają pokorni mężczyźni i kobiety, starsi i młodsi 23.

To dzieło zostanie zwieńczone sukcesem, albowiem Pan obiecał:

„A ktokolwiek was przyjmie, tam ja też będę, bowiem pójdę przed 
waszym obliczem. Będę po waszej prawicy i po lewicy, i Duch mój 
będzie w waszych sercach, i aniołowie moi wokół was, aby was 
podtrzymać” (NiP 84:88).

Mając boski nakaz, mając obietnicę bożych błogosławieństw, z 
wiarą dążmy naprzód. Pan będzie nam wówczas błogosławił. Wyko-
najmy swoją część pracy, by dzielić się ewangelią z ludźmi wokół 
nas, najpierw poprzez przykład, a potem zgodnie z natchnionymi 
podszeptami.

Kamień oderwany od góry bez udziału rąk będzie się toczył, 
aż obejmie całą ziemię. (Zob. Ks. Daniela 2). Składam wam moje 
świadectwo o tej prawdzie i o prawdzie, że każdy z nas może poma-
gać na tyle, na ile pozwala na to jego sytuacja, jeśli będzie szukać 
przewodnictwa i natchnienia naszego Ojca w Niebie. Wykonujemy 
pracę Boga, a skoro mamy Jego błogosławieństwo, nie może nam 
się nie udać 24.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego czasami boimy się dzielić ewangelią? W jaki sposób 

możemy pokonać ten lęk i wyciągnąć rękę do bliźnich? (Zob. 
część 1.). Jakich cudów pracy misjonarskiej byłeś świadkiem?

• Dlaczego misjonarze „odnoszą największy sukces, kiedy członko-
wie stają się źródłem, z którego pochodzą nowi zainteresowani”? 
(Zob. część 2.). Jak jeszcze członkowie mogą pomagać pełnoeta-
towym misjonarzom?
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• Dlaczego pełnoetatowi misjonarze mają tak wielki wpływ na życie 
osób, którym służą? Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom przy-
gotować się do służby na pełnoetatowej misji? (Zob. część 3.). Jak 
rodziny mogą pomóc przygotować się do służby starszym parom?

• Przejrzyj część 4. Jakie cechy są wspólne dla wszystkich ludzi? 
Jak możemy pokonać różnice, które zdają się być przeszkodami 
w dzieleniu się ewangelią? Jak, wedle twoich obserwacji, Duch 
Pana pomaga ludziom przezwyciężyć dzielące ich różnice?

• Prezydent Hinckley podkreślał, że Pan pobłogosławi nasze sta-
rania, by dzielić się ewangelią, jeśli będziemy „z wiarą [dążyć] 
naprzód” (część 5.). Jak możesz rozwijać swoje pragnienie i wiarę, 
by dzielić się ewangelią?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks.  Izajasza 52:7; Ew. Mateusza 28:19–20; Alma 26:1–5; NiP 

 1:20–23; 4; 18:15–16; 38:40–41

Wskazówka do nauczania
„Nie bój się ciszy. Ludzie często potrzebują czasu, aby pomyśleć 

i odpowiedzieć na pytania lub wyrazić to, co czują. Możesz zrobić 
krótką pauzę po tym, jak zadałeś pytanie, gdy ktoś podzielił się 
jakimś duchowym doświadczeniem albo jeśli jakaś osoba ma trud-
ności z wyrażeniem tego, co chce powiedzieć” (Nauczanie — nie 
ma większego powołania, str. 67).

Przypisy
 1. „The Question of a Mission”, Ensign, 

maj 1986, str. 40.
 2. Zob. Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 58.

 3. „The Question of a Mission”, str. 40.
 4. „Uwagi na rozpoczęcie”, Ensign lub 

Liahona, maj 2005, str. 5.
 5. Zob. „Jestem czysty”, Ensign lub 

Liahona, maj 2007, str. 60.
 6. „Look to the Future”, Ensign, listopad 

1997, str. 68.
 7. „Uwagi na rozpoczęcie”, str. 6.
 8. „True to the Faith”, Ensign, maj 1997, 

str. 67.
 9. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

Ensign, maj 1999, str. 110.

 10. „Czas nowych początków”, Liahona, 
lipiec 2000, str. 106.

 11. Zob. „Cud wiary”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 68.

 12. „Be Not Afraid, Only Believe”, Ensign, 
luty 1996, str. 5.

 13. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 
str. 105–107, 110.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), str. 374.

 15. „Mężczyźni kapłaństwa”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2002, str. 57.

 16. „There Must Be Messengers”, Ensign, 
październik 1987, str. 2.

 17. „Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, listopad 1997, str. 52.



r o z d z i a ł  2 1

305

 18. „To the Boys and to the Men”, Ensign, 
listopad 1998, str. 52.

 19. „Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, and Missionary Service”, 
str. 52.

 20. „There Must Be Messengers”, str. 4.

 21. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
str. 517–518.

 22. „We Have a Work to Do”, Ensign, 
marzec 1988, str. 5–6.

 23. „We Have a Work to Do”, str. 6.
 24. „We Have a Work to Do”, str. 6.
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„pan pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, 
by odnaleźć jedną zagubioną”.
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Okazywanie miłości nowo 
nawróconym i mniej 
aktywnym członkom

„Musimy stale uświadamiać [sobie] […], że 
[mamy] obowiązek nawiązywać przyjaźnie 
[…] z tymi, którzy przychodzą do Kościoła 

jako osoby nawrócone, oraz okazywać miłość 
tym, którzy […] popadli w nieaktywność”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Jedną z rzeczy, które Prezydent Hinckley podkreślał przez cały 
okres swej służby jako Prezydent Kościoła, jest znaczenie okazy-
wania przyjaźni osobom nowo nawróconym i nieaktywnym. Dzielił 
się wieloma przykładami swoich własnych wysiłków w tej materii. 
Jeden z nich określił jako „jedną [ze swoich] porażek”. Wyjaśnił:

„Kiedy służyłem jako misjonarz na Wyspach Brytyjskich, razem 
z kolegą nauczałem młodego chłopaka. Miałem też przyjemność 
dokonać jego chrztu. Był on dobrze wykształcony. Miał dużą kulturę 
osobistą. Był człowiekiem intelektu. Byłem niezwykle dumny z tego 
uzdolnionego młodego człowieka, który przyszedł do Kościoła. 
Czułem, że ma on wszystkie cechy potrzebne, by kiedyś stać się 
przywódcą wśród naszego ludu.

Był w trakcie dokonywania wielkich zmian, jakie wiążą się z 
przemianą nawróconego w członka. Przez krótki czas przed moim 
odwołaniem miałem okazję być jego przyjacielem. Potem moja 
misja się skończyła i wróciłem do domu. On otrzymał niewielkie 
powołanie w swojej gminie w Londynie. Nie miał pojęcia, czego 
od niego oczekiwano. Popełnił błąd. Przywódcę organizacji, w 
której służył ten młody człowiek, mogę opisać jako osobę, której 
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brakowało miłości, lecz nie brakowało umiejętności krytykowania. 
W dość obcesowy sposób rozprawił się z moim przyjacielem, który 
popełnił jedynie prosty błąd.

Tamtego wieczora ów młody człowiek opuścił nasze wynajmo-
wane pomieszczenie zraniony i przygnębiony […]. Pomyślał sobie: 
‘Skoro to są tacy ludzie, to ja już tu nie wrócę’.

Zaczął być nieaktywny. Minęło kilka lat […]. Kiedy ponownie 
znalazłem się w Anglii, usilnie starałem się go odnaleźć […]. Wró-
ciłem do domu, i wreszcie, po długich poszukiwaniach, udało mi 
się go zlokalizować.

Napisałem do niego list. Odpisał, ale ani słowem nie wspomniał 
o ewangelii.

Kiedy znowu byłem w Londynie, znowu go szukałem. Odnala-
złem go dopiero w dniu wyjazdu. Zadzwoniłem do niego i umówili-
śmy się na stacji metra. Padliśmy sobie w ramiona. Miałem niewiele 
czasu przed odlotem, ale trochę porozmawialiśmy, i wydaje mi się, 
że darzyliśmy się naprawdę szczerą sympatią. Zanim odjechałem, 
jeszcze raz się uściskaliśmy. Obiecałem sobie, że już nigdy nie stracę 
z nim kontaktu […].

Mijały lata. Obaj się zestarzeliśmy. On przeszedł na emeryturę i 
przeprowadził się do Szwajcarii. Któregoś razu, kiedy byliśmy w 
Szwajcarii, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby odnaleźć 
wieś, w której mieszkał. Spędziliśmy razem większą część dnia: 
on, jego żona, moja małżonka i ja. Było niezwykle miło, ale jasne 
stało się, że ogień jego wiary już dawno zgasł. Próbowałem róż-
nych rzeczy, ale nie udało mi się go na nowo rozniecić. Cały czas 
korespondowaliśmy. Wysyłałem mu książki, czasopisma, nagrania 
Chóru Tabernakulum i inne rzeczy, za które zawsze był wdzięczny.

Kilka miesięcy temu zmarł. Poinformowała mnie o tym jego żona. 
Napisała: ‘Byłeś jego najlepszym przyjacielem’.

Po moich policzkach spływały łzy, kiedy czytałem ten list. Wie-
działem, że zawiodłem. Może gdybym był obok niego, kiedy zadano 
mu ten pierwszy cios, jego życie potoczyłoby się inaczej. Myślę, 
że mogłem mu pomóc. Myślę, że mogłem opatrzyć ranę, jaką mu 
zadano. Pociesza mnie tylko jedna rzecz: próbowałem. Tylko jed-
nego żałuję: nie udało mi się.
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Obecnie wyzwanie jest większe niż kiedykolwiek przedtem, 
ponieważ teraz liczba nawróconych jest większa niż w czasach, do 
których sięgam pamięcią […]. Każdy nawrócony jest cenny. Każdy 
nawrócony jest synem lub córką Boga. Za każdego nawróconego 
ponosimy wielką i poważną odpowiedzialność” 1.

Troska Prezydenta Hinckleya o nowo nawróconych i mniej aktyw-
nych członków wnikała z tego, że wiedział, jak ewangelia błogosławi 
życie ludzi. Pewnego razu dziennikarz zapytał go: „Co sprawia panu 
największą satysfakcję, kiedy patrzy pan na działania Kościoła w 
dzisiejszych czasach?”. Prezydent Hinckley odpowiedział:

„Najbardziej satysfakcjonującym doznaniem jest patrzenie na to, 
co ewangelia robi dla ludzi. Daje im nowe spojrzenie na życie — 
nową perspektywę, której nigdy wcześniej nie mieli. Sprawia, że 
zwracają wzrok ku górze, ku sprawom szlachetnym i duchowym. 
Zachodzi w nich jakaś cudowna przemiana. Zwracają się ku Chry-
stusowi i budzą się do życia” 2.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Mamy uroczysty obowiązek służyć każdemu człowiekowi.

Musimy opiekować się jednostką. Chrystus zawsze mówił o poje-
dynczych osobach. Uzdrawiał chorych indywidualnie. W swoich 
przypowieściach mówił o konkretnych ludziach. Ten Kościół kon-
centruje się na jednostkach, choć może jesteśmy dość liczni. Czy 
będzie nas 6, 10, 12 czy 50 milionów, nigdy nie możemy zapomnieć, 
że najważniejsza jest jednostka 3.

Stajemy się wielką, globalną społecznością. Jednakże nasze zain-
teresowanie i troska muszą zawsze skupiać się na jednostce. Każdy 
członek tego Kościoła to konkretny mężczyzna lub kobieta, chłopiec 
lub dziewczynka. Naszym wielkim obowiązkiem jest dopilnowanie, 
aby o każdym z nich „pamiętano i wzmacniano [go] dobrym słowem 
Bożym” (Moroni 6:4), aby każdy miał możliwość rozwoju, wyraża-
nia siebie oraz szkolenia się w pracy i naukach Pana, aby nikomu 
nie brakowało podstawowych dóbr materialnych, aby potrzeby 
ubogich były zaspokajane, aby każdy członek słyszał słowa otuchy 
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i pouczenia, aby miał możliwość posuwać się naprzód drogą ku 
nieśmiertelności i życiu wiecznemu […].

To dzieło zajmuje się ludźmi — każdym synem lub córką Boga. 
Opisując osiągnięcia, mówimy o liczbach, ale wszystkie nasze 
wysiłki muszą być poświęcone rozwojowi każdej osoby 4.

Pragnę podkreślić, że mamy w Kościele bardzo pozytywny i 
cudowny wzrost liczbowy […]. Mamy wszelkie powody do optymi-
zmu. Jednak każdy nawrócony, którego wiara podupada, to dla nas 
tragedia. Każdy członek, który przestaje być aktywny, to powód do 
wielkiej troski. Pan pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, by 
odnaleźć jedną zagubioną. Jego troska o jednostkę była tak wielka, 
że poświęcił jej jedną ze Swych wspaniałych lekcji [zob. Ew. Łukasza 
15:1–7]. Nie możemy zawieść. Musimy stale uświadamiać urzędni-
kom i członkom Kościoła, że mają obowiązek nawiązywać przyjaźnie 
— szczere, prawdziwe i ciepłe relacje — z tymi, którzy przychodzą 
do Kościoła jako osoby nawrócone, oraz okazywać miłość i wyciągać 
rękę do tych, którzy z jakiegoś powodu popadli w nieaktywność. 
Mamy niezliczone dowody na to, że jest to możliwe, jeśli tylko ist-
nieje wola, by to uczynić 5.

2
Za każdego nawróconego ponosimy wielką 

i poważną odpowiedzialność.

Mam poczucie, że największą tragedią w Kościele jest utrata tych, 
którzy przystępują do Kościoła, a potem odchodzą. W większości 
wypadków, z nielicznymi wyjątkami, wcale nie musi tak być. Jestem 
przekonany, że niemal wszystkie osoby, które zostają ochrzczone 
przez misjonarzy, były nauczane na tyle, że posiadły wiedzę i świa-
dectwo pozwalające na ich chrzest. Niełatwo jest jednak dokonać 
zmiany w życiu, której wymaga przystąpienie do Kościoła. Oznacza 
to zerwanie starych więzi. Oznacza opuszczenie starych znajomych. 
Może się wiązać z wyrzeczeniem się drogich sercu wierzeń. Może 
wymagać zmiany przyzwyczajeń i kontrolowania żądz. W wielu 
przypadkach oznacza to samotność i strach przed nieznanym. W 
życiu nawróconego musi być wtedy ktoś, kto się nim zaopiekuje, 
kto będzie go wspierał i umacniał w tym trudnym okresie. Za obec-
ność tej osoby w Kościele zapłacono wysoką cenę. Długotrwałe 
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wysiłki misjonarzy i koszt ich służby, oddzielenie od starych więzi 
i trauma związana ze zmianami sprawiają, że konieczne jest, aby te 
cenne dusze były witane z serdecznością, by dodawano im otuchy, 
by pomagano im w chwilach słabości, by otrzymywały obowiązki, 
które pozwolą im się rozwijać, aby były dopingowane i doceniane 6.

Praca misjonarska absolutnie nie ma sensu, jeśli nie zatrzymamy 
owoców tego wysiłku. Te dwie rzeczy muszą być nierozerwalnie 
ze sobą powiązane. Osoby nawrócone są skarbem […]. Za każdego 
nawróconego ponosimy wielką i poważną odpowiedzialność. Abso-
lutnie konieczne jest, abyśmy troszczyli się o tych, którzy stali się 
częścią nas […].

Parę dni temu otrzymałem bardzo interesujący list. Napisała go 
kobieta, która przystąpiła do Kościoła rok temu. Pisze:

„Moja podróż do Kościoła była niezwykła i dość trudna. Ten 
miniony rok był najtrudniejszym rokiem w moim dotychczasowym 
życiu. Ale był też rokiem najbardziej obfitującym w nagrody. Jako 
nowy członek nadal staję codziennie przed wyzwaniami” […].

„zachęcam wszystkich członków, aby nawiązywali przyjaźnie i 
okazywali miłość wszystkim, którzy nawracają się do kościoła”.



r o z d z i a ł  2 2

312

Następnie napisała: „Członkowie Kościoła nie wiedzą, jak to jest 
być nowym członkiem. Dlatego jest prawie niemożliwe, aby wie-
dzieli, jak nas wspierać”.

Rzucam wam wyzwanie, moi bracia i siostry, jeśli nie wiecie, 
jak to jest, spróbujcie to sobie wyobrazić. Można czuć się strasznie 
samotnym. Można przeżywać rozczarowanie. Można być pełnym 
obaw. My, którzy jesteśmy w tym Kościele, bardziej różnimy się od 
świata, niż możemy to sobie uzmysłowić. Ta kobieta pisze dalej:

„Kiedy my, jako zainteresowani, zostajemy członkami Kościoła, 
zaskakuje nas odkrycie, że weszliśmy do zupełnie obcego świata, 
świata, który ma swoje tradycje, kulturę i język. Odkrywamy, że nie 
ma ani jednej osoby, ani jednego miejsca, do którego moglibyśmy 
zwrócić się z prośbą o przewodnictwo w naszej podróży do tego 
nowego świata. Na początku ta podróż jest ekscytująca, nasze błędy 
nawet zabawne, potem staje się to frustrujące, a w końcu frustracja 
zmienia się w gniew. I to właśnie w tym stadium frustracji i gniewu 
odchodzimy. Wracamy do świata, z którego przyszliśmy, gdzie wie-
dzieliśmy, kim jesteśmy, gdzie mieliśmy swój wkład i gdzie mogliśmy 
mówić znanym nam językiem” 7.

Niektóre osoby zostały jedynie ochrzczone, ale nie nawiązano z 
nimi żadnej więzi, więc po dwóch, czy trzech miesiącach powiedziały 
do widzenia. Ważne jest, moi bracia i siostry, abyśmy dostrzegli, że 
[nowo ochrzczeni członkowie] są nawróceni, że w ich sercach ist-
nieje przekonanie co do tej wielkiej pracy. Nie jest to jedynie kwestia 
rozumu. Jest to kwestia serca i odczuwania Ducha Świętego, aż 
będą wiedzieć, że ta praca jest prawdziwa, że Józef Smith naprawdę 
był prorokiem Boga, że Bóg żyje i że Jezus Chrystus żyje oraz że 
ukazali się Oni chłopcu, Józefowi Smithowi, że Księga Mormona 
jest prawdziwa, że istnieje kapłaństwo wraz z jego darami i błogo-
sławieństwami. Nie potrafię podkreślić tego wystarczająco mocno8.

3
Każda nawrócona osoba potrzebuje przyjaciela, 

obowiązków i karmienia słowem Bożym.

Przy wciąż wzrastającej liczbie nawróconych musimy podejmo-
wać jeszcze większe starania, aby pomóc im, kiedy odnajdują swoją 
drogę. Każdy z nich potrzebuje trzech rzeczy: przyjaciela, obowiązku 
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i wzmacniania „dobrym słowem Bożym” (Moroni 6:4). Mamy obo-
wiązek i sposobność, by im to zapewnić 9.

przyjaźń

[Nawróceni] przychodzą do Kościoła pełni entuzjazmu dla tego, 
co odnaleźli. Musimy niezwłocznie na tym entuzjazmie budować 
[…]. Musimy ich słuchać, wskazywać im drogę, odpowiadać na 
ich pytania i zawsze, i wszędzie służyć im pomocą […]. Zachęcam 
wszystkich członków, aby nawiązywali przyjaźnie i okazywali miłość 
wszystkim, którzy nawracają się do Kościoła 10.

Mamy wielkie zobowiązanie wobec tych, którzy są ochrzczeni w 
Kościele. Nie możemy tego zaniedbać. Nie możemy pozostawić ich 
samych. Potrzebują oni pomocy, kiedy zapoznają się ze sposobami 
postępowania i kulturą tego Kościoła. To, że możemy udzielać im 
tej pomocy, jest wielkim błogosławieństwem i szansą […]. Ciepły 
uśmiech, serdeczny uścisk dłoni czy słowo zachęty mogą zdziałać 
cuda 11.

Wyciągajmy rękę do tych ludzi! Nawiązujmy z nimi przyjaźnie! 
Bądźmy dla nich mili! Dodawajmy im otuchy! Pogłębiajmy ich wiarę 
i znajomość pracy Pana 12.

Proszę was […], abyście otoczyli ramieniem tych, którzy przystę-
pują do Kościoła, abyście byli ich przyjaciółmi, abyście sprawili, że 
będą się oni czuli mile widziani, abyście ich pocieszali, a ujrzymy 
wspaniałe rezultaty. Pan pobłogosławi was, abyście pomagali w tym 
wielkim dziele retencji nawróconych 13.

obowiązek

Ten Kościół oczekuje czegoś od ludzi. Ma wysokie normy moralne. 
Ma mocną doktrynę. Oczekuje od ludzi wspaniałej służby. Nie mogą 
tak po prostu iść z założonymi rękami. Oczekujemy, że będą coś 
robić. A ludzie spełniają te oczekiwania. Cieszą się na możliwość 
służby, a kiedy służą, wzrastają ich zdolności, zwiększa się ich zro-
zumienie i kwalifikacje, aby służyć i czynić to dobrze 14.

Dawajcie [nowym członkom] coś do zrobienia. Oni nie będą 
umacniać się w wierze, jeśli nie będą jej ćwiczyć. Wiara i świadectwo 
są jak mięśnie ręki. Kiedy z nich korzystam i kiedy je odżywiam, 
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rosną w siłę. Jeśli włożę rękę w temblak i tak ją pozostawię, stanie 
się słaba i bezużyteczna — tak samo jest ze świadectwem.

Niektórzy z was mówią, że nie są gotowi na to, by przyjąć na 
siebie jakąś odpowiedzialność. Nikt z nas nie jest na to gotowy, 
kiedy otrzymuje powołanie. Wiem to z własnego doświadczenia. 
Czy myślicie, że ja byłem gotów na to wielkie i święte powołanie? 
Czułem się przytłoczony. Byłem świadomy wszystkich moich nie-
dostatków. I nadal tak jest, nadal mnie to przytłacza, nadal widzę, 
jaki jestem niedoskonały. A jednak staram się iść naprzód, zabiegam 
o błogosławieństwa Pana i staram się wypełniać Jego wolę. Mam 
też nadzieję i modlę się, aby moja służba zasługiwała na Jego apro-
batę. Pierwszym powołaniem, jakie miałem w tym Kościele, była 
służba jako doradca prezydenta kworum diakonów. Miałem wtedy 
dwanaście lat. Nie miałem poczucia, że nadaję się na to stanowisko. 
Czułem się przytłoczony. Starałem się jednak, tak samo, jak wy, a 
potem przyszły kolejne obowiązki. Nigdy nie czułem, że jestem na 
nie gotowy, ale zawsze czułem wdzięczność i zawsze byłem gotów 
spróbować 15.

prezydent Hinckley nauczał, że nowo nawróconym osobom 
należy stworzyć okazję do służby w kościele.
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Każdej nawróconej osobie, która przychodzi do Kościoła, powinno 
się od razu przydzielić jakieś obowiązki. Może to być coś drobnego, 
ale w jej życiu uczyni to wielką różnicę 16.

Oczywiście taki nowy członek nie będzie od razu wszystkiego 
wiedział. Pewnie zdarzy mu się popełniać błędy. I co z tego? Wszyscy 
popełniamy błędy. Ważną rzeczą jest rozwój, który jest wynikiem 
aktywności 17.

karmienie dobrym słowem Bożym.

Wierzę, że […] ci nawróceni mają świadectwo o ewangelii. Wie-
rzę, że mają wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i wiedzę o Jego boskim 
istnieniu. Wierzę, że oni naprawdę odpokutowali za swe grzechy i 
są zdeterminowani, że pragną służyć Panu.

Moroni [powiedział] o nich, gdy są już po chrzcie: „I tak, gdy 
dostąpili chrztu i podlegali działaniu Ducha Świętego będąc oczysz-
czeni Jego mocą, byli zaliczani do członków Kościoła Chrystusa 
i podawali swe imiona, aby o nich pamiętano i wzmacniano ich 
dobrym słowem Bożym, aby utrzymali się na dobrej drodze i nie 
ustawali czuwając i modląc się, polegając wyłącznie na zasługach 
Chrystusa, który jest źródłem ich wiary i wypełnia ją” (Moroni 6:4).

W dzisiejszych czasach, tak jak wtedy, osoby nawrócone są „[zali-
czane] do członków Kościoła […], aby o nich pamiętano i wzmac-
niano [je] dobrym słowem Bożym, aby [utrzymywano je na] dobrej 
drodze i nie [ustawano], czuwając i modląc się”. […] Pomagajmy im 
stawiać te pierwsze kroki w członkostwie 18.

Konieczne jest, ażeby [każda nowo nawrócona] osoba została 
przyjęta w poczet członków kworum kapłaństwa lub Stowarzyszenia 
Pomocy, Młodych Kobiet, Młodych Mężczyzn, Szkoły Niedzielnej lub 
Organizacji Podstawowej. Osoba taka musi być zachęcana do przy-
chodzenia na spotkania sakramentalne i przyjmowania sakramentu, 
by odnowić przymierza, jakie zawarła podczas chrztu 19.

4
Przychodząc z powrotem do Kościoła, można 

wszystko zyskać, a nic się nie straci.

Na świecie są tysiące ludzi […], którzy są członkami Kościoła 
jedynie z nazwy, a którzy odeszli i teraz w sercu pragną do niego 
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powrócić, lecz nie wiedzą, jak to uczynić, i są zbyt nieśmiali, by 
spróbować […].

Przed wami, bracia i siostry, którzy zabraliście swoje duchowe 
dziedzictwo i odeszliście, a teraz odczuwacie w życiu pustkę, droga 
powrotu stoi otworem […]. Kiedy uczynicie ten pierwszy nieśmiały 
krok w stronę powrotu, przekonacie się, że czekamy, by was powitać 
z otwartymi ramionami, że znajdziecie tu serdecznych przyjaciół.

Myślę, że wiem, dlaczego niektórzy z was odeszli. Zostaliście 
obrażeni przez jakąś nieczułą osobę, która was skrzywdziła, i uzna-
liście, że jej postępowanie świadczy o całym Kościele. Może też 
przeprowadziliście się z miejsca, gdzie wszyscy was znali, dokądś, 
gdzie byliście w znacznej mierze osamotnieni, i tam straciliście 
kontakt z Kościołem.

Być może też zafascynowali was ludzie czy zachowania, które 
były sprzeczne z aktywnością w Kościele. A może mieliście poczucie, 
że jesteście bogatsi w mądrość świata niż wasi znajomi z Kościoła 
i z pewną pogardą się od nich odsunęliście.

Nie jestem tu po to, żeby roztrząsać te powody. Mam nadzieję, 
że wy też nie będziecie się nad nimi głowić. Zostawcie przeszłość 
za sobą […]. Można wszystko zyskać, nic nie tracąc. Wróćcie, moi 
przyjaciele. W Kościele można zaznać spokoju, którego już od dawna 
nie czujecie w swoim życiu. Jest wiele osób, których przyjaźń będzie 
dla was radością 20.

Moi ukochani bracia i siostry, którzy może […] się odsunęliście, 
Kościół was potrzebuje, a wy potrzebujecie Kościoła. Jest tu wiele 
uszu gotowych, by was wysłuchać i zrozumieć. Jest wiele rąk goto-
wych pomóc wam powrócić. Wiele serc, które ogrzeją wasze serce. 
Kiedy wrócicie, popłyną łzy, lecz nie będą to łzy goryczy, lecz łzy 
radości 21.

5
Święci w dniach ostatnich powracający do 
Kościoła poczują się znowu jak w domu.

Pewnej niedzieli byłem w jakimś mieście w Kalifornii na konfe-
rencji palika. Moje nazwisko i zdjęcie ukazały się w lokalnej gazecie. 
Kiedy wraz z prezydentem palika weszliśmy tego ranka do centrum 
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palika, zadzwonił telefon. Osoba, która dzwoniła, przedstawiła się i 
chciała ze mną rozmawiać. Ten człowiek chciał się ze mną spotkać. 
Przeprosiłem więc, że nie będę na spotkaniu, które było zaplano-
wane na ten poranek, i poprosiłem prezydenta palika, żeby konty-
nuował beze mnie. Miałem do zrobienia coś ważniejszego.

Mój przyjaciel przyszedł, ale był dość nieśmiały i chyba nieco 
przestraszony. Długi czas nie był w Kościele. Padliśmy sobie w 
ramiona niczym bracia, którzy się dawno nie widzieli. Na początku 
rozmowa się nie kleiła, ale potem atmosfera się rozluźniła, kiedy 
zaczęliśmy wspominać dni, które wspólnie spędziliśmy w Anglii 
wiele, wiele lat temu. W oczach tego silnego mężczyzny zalśniły 
łzy, kiedy mówił o Kościele, w którym kiedyś tak aktywnie działał, 
i o długich, pustych latach, jakie potem nastały. Opisywał je tak, jak 
człowiek opisuje koszmary. Kiedy już opowiedział o tych straconych 
latach, rozmawialiśmy o jego powrocie. Sądził, że będzie to trudne, 
że będzie się wstydził, ale zgodził się spróbować.

Niedawno dostałem od niego list. Napisał: „Wróciłem. Wróciłem. 
Jak cudownie jest wrócić do domu”.

Więc i wy, moi przyjaciele, którzy jak on pragniecie wrócić, lecz 
obawiacie się uczynić ten pierwszy krok, spróbujcie. Spotkajmy 
się w tym miejscu, gdzie teraz jesteście w swoim życiu, pozwólcie 
wziąć się za rękę i sobie pomóc. Obiecuję wam, że dobrze wam 
będzie wrócić do domu 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego „nasze zainteresowanie i troska muszą zawsze skupiać 

się na jednostce”, skoro jesteśmy światowym Kościołem? (Zob. 
część 1.). Kiedy byłeś błogosławiony dzięki temu, że ktoś zainte-
resował się tobą osobiście? W jaki sposób możemy być bardziej 
wrażliwi w trosce o każdą osobę?

• Czego możemy się nauczyć z listu, którym Prezydent Hinckley 
podzielił się w części 2. i jak możemy zastosować tę wiedzę w 
swoim życiu? Zastanów się, co możesz zrobić, aby umacniać tych, 
którzy budują swoją wiarę.
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• Dlaczego każda nawrócona osoba potrzebuje przyjaciela, obo-
wiązków i karmienia słowem Bożym? (Zob. część 3.). W jaki 
sposób możemy zaprzyjaźnić się z nowo nawróconymi? Jak 
możemy wspierać nowo nawrócone osoby w ich kościelnych 
obowiązkach? Jak możemy pomagać nowo nawróconym, aby 
byli „nakarmieni dobrym słowem Bożym”?

• Dlaczego członkom jest czasem trudno powrócić do aktywności w 
Kościele? (Zob. część 4.). W jaki sposób możemy pomóc ludziom 
powrócić? Kiedy doświadczyłeś lub byłeś świadkiem radości, jaka 
towarzyszy powrotowi do aktywności w Kościele?

• Czego się nauczyłeś z historii, jaką Prezydent Hinckley przytoczył 
w części 5.? Zastanów się, w jaki sposób możesz wyciągnąć dłoń 
i pomóc komuś, kto nie jest aktywny w Kościele, „powrócić do 
domu”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Łukasza 15; Ew.  Jana 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Mosjasz 

 18:8–10; Helaman 6:3; 3 Nefi 18:32; Moroni 6:4–6; NiP 38:24

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. „Converts and Young Men”, Ensign, 

maj 1997, str. 47–48.
 2. „Converts and Young Men”, str. 48.
 3. „Natchnione myśli”, Liahona, paździer-

nik 2003, str. 2.
 4. „This Work Is Concerned with People”, 

Ensign, maj 1995, str. 52–53.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 537–538.
 6. „There Must Be Messengers”, Ensign, 

październik 1987, str. 5.
 7. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

Ensign, maj 1999, str. 108.

 8. „Messages of Inspiration from President 
Hinckley”, Church News, 5 kwietnia 
1997, str. 2; zob. także „Inspirational 
Thoughts”, str. 3.

 9. „Converts and Young Men”, str. 47.
 10. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, listopad 1997, str. 51.

 11. „Natchnione myśli”, str. 2.
 12. „Latter- day Counsel: Excerpts from 

Recent Addresses of President 
 Gordon B. Hinckley”, Ensign, lipiec 
1999, str. 73.
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 13. „Words of the Prophet: Reach Out”, 
New Era, luty 2003, str. 7.

 14. „Natchnione myśli”, str. 2–3.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

str. 538.
 16. „Inspirational Thoughts”, Ensign, lipiec 

1998, str. 4.
 17. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

str. 108.

 18. „Converts and Young Men”, str. 48.
 19. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

str. 108.
 20. „Everything to Gain — Nothing to 

Lose”, Ensign, listopad 1976, str. 95–96.
 21. „And Peter Went Out and Wept Bit-

terly”, Ensign, maj 1979, str. 67.
 22. „Everything to Gain—Nothing to Lose”, 

str. 97.
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Świątynia colonia Juárez chihuahua w Meksyku
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Błogosławieństwa świątyni

„Obrzędy świątynne stają się najwyższym 
błogosławieństwem, jakie Kościół ma do zaoferowania”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

„Wierzę, że żaden członek nie otrzymał pełni tego, co może 
ofiarować ten Kościół, dopóki nie otrzymał swoich błogosławieństw 
świątynnych w domu Pana — powiedział Prezydent Gordon B. 
Hinckley w październiku 1997 roku podczas sesji kapłańskiej na 
konferencji generalnej. — W związku z tym czynimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby przyśpieszyć wznoszenie tych świętych 
budowli, aby otrzymywane w nich błogosławieństwa były bardziej 
dostępne” 1. Wymienił nazwy kilku świątyń, które były na różnych 
etapach planowania lub realizacji, a następnie ogłosił coś, co miało 
zmienić życie ludzi na całym świecie:

„Kościół działa w wielu miejscach, które są odległe, gdzie liczba 
członków jest niewielka i jest mało prawdopodobne, żeby w bli-
skiej przyszłości znacznie wzrosła. Czy osoby mieszkające w tych 
miejscach powinny na zawsze być pozbawiane błogosławieństw 
obrzędów świątynnych? Kilka miesięcy temu byliśmy na takim tere-
nie i z modlitwą rozważaliśmy to pytanie. Wierzymy, że odpowiedź, 
którą otrzymaliśmy, jest jasna i prosta.

Zbudujemy w niektórych z tych miejsc małe świątynie […]. 
Zostaną zbudowane zgodnie ze standardami świątynnymi, które 
znacznie przewyższają normy wyznaczone dla domów spotkań. 
Znajdzie się w nich miejsce na chrzty za zmarłych, obdarowania, 
zapieczętowania i wszystkie inne obrzędy, jakich dokonuje się w 
domu Pana, zarówno dla żyjących, jak i umarłych” 2.

Ziarno natchnienia, którego owocem jest ten plan, zaczęło kieł-
kować ponad 20 lat wcześniej, kiedy Prezydent Hinckley służył jako 
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przewodniczący Kościelnego komitetu ds. świątyń. Martwiąc się tym, 
że wielu świętych w dniach ostatnich nie miało łatwego dostępu do 
świątyni, napisał w swoim dzienniku: „Kościół mógłby wybudować 
[wiele mniejszych] świątyń za kwotę równą kosztowi wzniesienia 
Świątyni Waszyngton [wówczas w budowie]. Dzięki temu świątynie 
znalazłyby się bliżej ludzi, którzy nie musieliby pokonywać wielkich 
odległości, żeby do nich dotrzeć” 3.

W 1997 roku objawienie Pana sprawiło, że ten pomysł się urze-
czywistnił. Prezydent Hinckley opowiedział nieco o tym objawieniu, 
kiedy ofiarował modlitwę poświęcającą Świątynię Colonia Juárez 
Chihuahua w Meksyku. Modlił się: „To tutaj, w północnym Meksyku, 
objawiłeś pomysł i plan mniejszej świątyni, posiadającej wszystkie 
konieczne elementy, lecz dostosowanej rozmiarem do potrzeb i 
warunków członków Kościoła w tej części Twojej winnicy. To obja-
wienie przyszło w wyniku pragnień i modlitw, by pomóc Twemu 
ludowi w miastach, które były wierne i oddane” 4.

Sześć miesięcy po ogłoszeniu planu budowy mniejszych świątyń 
Prezydent Hinckley obwieścił kolejne ważne ogłoszenie:

„Podróżowaliśmy daleko, odwiedzając członków Kościoła. 
Poznałem wiele osób, które posiadają bardzo niewiele z dóbr tego 
świata. W ich sercach jednak płonie żarliwa wiara w dzieło tych 
dni ostatnich. Kochają Kościół. Kochają ewangelię. Kochają Pana i 
pragną wykonywać Jego wolę. Płacą swoje dziesięciny, choć są one 
skromne. Dokonują ogromnych poświęceń, aby pójść do świątyni. 
Podróżują przez wiele dni tanimi autobusami i starymi łodziami. 
Oszczędzają pieniądze, odejmując sobie od ust, aby było to możliwe.

Potrzebują świątyń, które byłyby blisko nich — niewielkich, pięk-
nych, użytecznych świątyń. W związku z tym, chciałbym przy tej 
okazji ogłosić całemu Kościołowi, że natychmiast rusza program 
budowy około 30 mniejszych świątyń […].

Będzie to ogromne przedsięwzięcie. Nigdy wcześniej nie reali-
zowaliśmy niczego z takim rozmachem […]. Dzięki temu do dzia-
łających już 51 świątyń dodamy w sumie 47 nowych. Myślę, że 
powinniśmy dodać do tego jeszcze 2, żeby mieć równe 100 świątyń 
na zakończenie tego stulecia, kiedy to minie 2000 lat ‘od czasu 
przyjścia naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, w ciele’ 
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(NiP 20:1). Ten program działa na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie 
widzieliśmy” 5.

1 października 2000 roku Prezydent Hinckley pobłogosławił Świą-
tynię Boston w Massachusetts, setną działającą świątynię. Nim rok 
dobiegł końca, poświęcił też kolejne dwie świątynie w Brazylii. 
Kiedy umarł, 27 stycznia 2008 roku, Kościół miał 124 działające 
świątynie, a budowa kolejnych 13 została ogłoszona. Prezydent 
Hinckley uczestniczył w planowaniu i budowie większości spośród 
tych 124 świątyń, a 85 z nich osobiście poświęcił.

Nawet kiedy Prezydent Hinckley ogłaszał budowę dużej liczby 
nowych świątyń, i kiedy podziwiał ich piękno, przypominał świę-
tym w dniach ostatnich o celu tych świętych przybytków: mają 
one błogosławić osoby i rodziny, jedną po drugiej. Przemawiając 
w Świątyni San Diego, powiedział: „To niezwykle piękny budynek. 
Przy całej swej urodzie, ta budowla jest jednak tylko środkiem do 
osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. Została wzniesiona i 
poświęcona, by dokonywać w niej świętych obrzędów, które Pan 
objawił w Swoim czasie” 6.

Innym razem powiedział: „Żaden człowiek nie posiada pełni 
ewangelii, dopóki nie jest gotów przyjąć [obrzędów świątynnych]. Na 
nas spoczywa obowiązek dopilnowania, aby miał gdzie to uczynić. 
Nie wiem, ile jeszcze zostało mi czasu, ale mam nadzieję do końca 
swoich dni budować świątynie Pana, przybliżać świątynie do ludzi, 
aby mogli dostąpić wspaniałych błogosławieństw, które można [w 
nich] uzyskać” 7.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Świątynie są wyrazem naszego świadectwa i 
symbolizują to, co w naszej wierze najważniejsze.

Każda świątynia wybudowana przez Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich jest wyrazem świadectwa tego ludu, 
że Bóg, nasz Wieczny Ojciec, żyje, że ma plan, aby błogosławić 
Swoich synów i córki we wszystkich pokoleniach, że Jego Umiło-
wany Syn, Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem w Judei i 
został ukrzyżowany na Golgocie, jest Zbawicielem i Odkupicielem 
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świata, którego zadość czyniąca ofiara umożliwia wypełnienie planu 
w życiu wiecznym człowieka, który przyjmuje ewangelię i żyje w 
zgodzie z jej naukami 8.

Wszystko, co dzieje się w świątyni, podnosi i uszlachetnia. Jest w 
niej mowa o życiu tutaj i życiu pozagrobowym. Jest mowa o ważno-
ści każdego człowieka jako dziecka Boga. Jest mowa o znaczeniu 
rodziny jako dzieła Wszechmogącego. Jest mowa o wieczności 
związków małżeńskich. Jest mowa o przechodzeniu do większej 
chwały. To miejsce światłości, spokoju i miłości, gdzie mamy do 
czynienia z rzeczami wieczności 9.

Każda świątynia […] jest w praktyce pomnikiem naszej wiary w 
nieśmiertelność ludzkiej duszy, w to, że ta część życia w śmiertelno-
ści, przez którą przechodzimy, jest — mówiąc w przenośni — częścią 
ciągłego wspinania się ku górze i że tak, jak pewne jest, że istnieje 
to życie, istnieć też będzie życie po śmieci. To nasza niewzruszona 
wiara. Przychodzi dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela, a świątynia 
staje się, jak powiedziałem, mostem pomiędzy tym życiem a przy-
szłym. Świątynia zajmuje się sprawami nieśmiertelności 10.

Te wyjątkowe i wspaniałe budynki oraz obrzędy w nich doko-
nywane symbolizują szczyt oddawania przez nas czci. Obrzędy te 
stają się najgłębszym wyrazem naszej teologii 11.

Święte sprawy zasługują na święte traktowanie […]. Kiedy opusz-
czasz progi Domu Pana, bądź wierny świętemu zaufaniu, którym 
cię obdarzono i nie rozmawiaj o tym, co święte i uświęcone.

Pan powiedział: „To, co przychodzi z wysoka, świętym jest, i 
ma być wymawiane z uwagą, i w ograniczeniu przez Ducha” (NiP 
63:64). I ponownie: „Nie igraj ze świętymi sprawami” (NiP 6:12)12.

2
Poprzez obrzędy świątynne otrzymujemy 
najwyższe błogosławieństwa ewangelii.

Świątynie, które teraz znaczą całą ziemię, są niezbędne dla całko-
witego wypełnienia Zadośćuczynienia Zbawiciela. To tutaj, z upo-
ważnienia Świętego Kapłaństwa, będzie się dokonywać obrzędów, 
które wiodą nie tylko do naszego zbawienia, ale też do wiecznego 
wywyższenia 13.
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Jezus Chrystus, Syn Boga, oddał Swe życie na krzyżu na Kal-
warii, aby zadośćuczynić za grzechy ludzkości. Dokonał ofiary w 
zastępstwie każdego z nas. Dzięki Jego poświęceniu otrzymaliśmy 
obietnicę, że wszyscy zmartwychwstaniemy. Stało się to dzięki łasce 
Boga, bez najmniejszego udziału człowieka. Dzięki kluczom świę-
tego kapłaństwa, jakie Pan nadał Dwunastu, kiedy chodził pośród 
nich, które to klucze zostały przywrócone w tej dyspensacji przez 
tych, którzy dzierżyli je w starożytności — dzięki tym kluczom 
dodane zostały wspaniałe błogosławieństwa, łącznie z wyjątkowymi 
i cudownymi obrzędami dokonywanymi w domu Pana. Jedynie w 
tych obrzędach wykorzystuje się „pełnię kapłaństwa” (NiP 124:28)14.

Obrzędy świątynne stają się najwyższym błogosławieństwem, 
jakie Kościół ma do zaoferowania 15.

Błogosławieństwa świątyni dla mężczyzn i kobiet, którzy są godni, 
by do niej wejść […], to nasze obmycie i namaszczenie, abyśmy 
byli czyści przed Panem. Należy do nich nabożeństwo nauczania, 
podczas którego zostajemy obdarowani obowiązkami i błogosła-
wieństwami, które motywują nas, abyśmy postępowali zgodnie z 
zasadami ewangelii. Należą do nich obrzędy zapieczętowania, na 
mocy których to, co jest związane na ziemi, jest związane w niebie, 
dzięki czemu rodziny mogą trwać po śmierci 16.

Zostałem [kiedyś] wezwany do szpitala, do łóżka matki, która była 
w śmiertelnym stadium poważnej choroby. Krótko potem zmarła, 
pozostawiając męża i czworo dzieci, w tym małego, sześcioletniego 
chłopczyka. Było wiele bólu, głębokiej, rozdzierającej rozpaczy. 
Jednak poprzez ich łzy przeświecała czysta i pewna wiara, że tak 
jak teraz był czas bolesnego rozdzielenia, tak któregoś dnia nastąpi 
szczęśliwe zjednoczenie, ponieważ to małżeństwo rozpoczęło się 
od zapieczętowania na wieczność w domu Pana z upoważnienia 
świętego kapłaństwa […].

Wielu musiało pokonywać [ogromne odległości], aby otrzymać 
błogosławieństwo ślubu w świątyni. Widziałem grupę świętych w 
dniach ostatnich z Japonii, którzy — przed powstaniem świątyni 
w ich ojczyźnie — odmawiali sobie jedzenia, aby zaoszczędzić 
na daleką podróż do Świątyni Laie na Hawajach. Zanim wybudo-
waliśmy świątynię w Johannesburgu, spotykaliśmy ludzi, którzy 
obywali się bez podstawowych dóbr, aby móc opłacić za przelot 
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11000 kilometrów z Południowej Afryki do Surrey w Anglii. W ich 
oczach jaśniał blask, na twarzach mieli uśmiech, a na ich ustach było 
świadectwo, które z całą pewnością było warte więcej niż wszystko, 
co za nie zapłacili.

Pamiętam też, jak wiele lat temu usłyszałem w Nowej Zelandii 
świadectwo człowieka z odległego zakątka Australii, który mając już 
ślub cywilny, przystąpił do Kościoła z żoną i dziećmi, i przemierzył 
cały kontynent, przeprawił się przez Morze Tasmana do Auckland, 
a potem pojechał do świątyni w pięknej dolinie Waikato. Pamię-
tam słowa, które powiedział: „Nie było nas stać na tę podróż. Nasz 
ziemski majątek stanowiły stary samochód, stare meble i naczy-
nia. Powiedziałem do rodziny: ‘Nie możemy sobie pozwolić na ten 
wyjazd’. Potem spojrzałem na twarze mojej kochanej żony i naszych 
cudownych dzieci i powiedziałem: ‘Nie możemy sobie pozwolić na 
to, żeby nie jechać. Jeśli Pan da mi siłę, mogę pracować i zarobić 
na nowy samochód, meble czy naczynia, jeśli jednak utracę moich 
bliskich, w istocie będę biedny i w tym życiu, i w wieczności’” 17.

Bracia i siostry, nie dziwi więc wcale to, że z powodu otwarcia 
[…] świątyń, widziałem łzy rosłych mężczyzn, którzy przytulali swoje 
żony przy ołtarzach w tych świętych domach. Widziałem łzy ojców 
i matek, którzy przy tych samych ołtarzach tulili swe dzieci. Dzięki 
mocy, której się tu używa, poznali, że ani czas, ani śmierć nie mogą 
zniszczyć łączących ich więzi 18.

3
Świątynia jest sanktuarium służby, gdzie 

otrzymujemy obrzędy zbawienia w zastępstwie 
tych, którzy zmarli, nie poznawszy ewangelii.

Są niezliczone miliony osób, które, gdy były tutaj na ziemi, nie 
miały okazji usłyszeć ewangelii. Czy powinny być one pozbawione 
błogosławieństw, które są udzielane w świątyniach Kościoła?

Dzięki żyjącym osobom, które stają w zastępstwie zmarłych, te 
same obrzędy są dostępne dla osób, które już zakończyły życie 
doczesne. W świecie duchów mogą one dobrowolnie zdecydo-
wać, czy chcą przyjąć, czy odrzucić wykonane za nich ziemskie 
obrzędy, takie jak chrzest, ślub oraz zapieczętowanie związków 
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rodzinnych. W pracy Pana nie ma przymusu, ale musi istnieć moż-
liwość wyboru 19.

To sanktuarium służby. Większość pracy w tym świętym domu 
jest wykonywana w zastępstwie tych, którzy odeszli za zasłonę 
śmierci. Nie znam innej pracy, która mogłaby się z nią równać. Jest 
ona bliższa zastępczej ofierze Syna Bożego, którą złożył za całą 
ludzkość, niż jakakolwiek inna znana mi praca. Od osób w innym 
świecie, które korzystają z owoców tej uświęconej służby, nie ocze-
kuje się podziękowań. To służba żyjących w zastępstwie umarłych. 
To służba, która jest całkowicie bezinteresowna 20.

Dużej liczbie chłopców i dziewcząt […] przypomniano, że świą-
tynie służą nie tylko ich rodzicom, ale również im samym. Kiedy 
kończą 12 lat, mogą wejść do domu Pana i dokonywać chrztów w 
zastępstwie osób, które są po drugiej stronie zasłony. Jaka to wspa-
niała i altruistyczna służba. Jakie to cudowne, że nasza młodzież 
może angażować się w całkowicie bezinteresowne działania w 
zastępstwie tych, którzy nie mają mocy dokonać ich samodzielnie.

Wraz ze […] wzrostem aktywności w świątyniach, wzrasta nasza 
praca nad historią rodziny. Komputery i ich szerokie zastosowanie 
sprawiają, że praca ta postępuje szybciej, a ludzie korzystają z udo-
godnień, jakie oferuje im nowoczesna technika. Nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że tym wszystkim kieruje ręka Pana. Z rozwojem pro-
gramów komputerowych rośnie liczba świątyń, które mogą podołać 
przyśpieszeniu prac nad historią rodziny 21.

Jesteśmy odpowiedzialni za błogosławienie na wieczność wszyst-
kich tych, którzy żyli na ziemi — niezliczonych, niezmierzonych 
pokoleń mężczyzn i kobiet, którzy żyli na tym świecie, wszystkich, 
którzy żyją na nim obecnie i wszystkich, którzy dopiero przyjdą na 
ziemię. Jak ogromna jest nasza odpowiedzialność. Musimy działać 
z większą śmiałością i nieco bardziej się trudzić, aby jej sprostać 22.

Ci, którzy są po drugiej stronie, którzy nie umarli, lecz żyją jako 
duchy, będą się radować i cieszyć, gdy się przebudzą i pójdą dalej 
ku „[nieśmiertelności i wiecznemu żywotowi]” (Mojżesz 1:39)23.
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4
Czekają nas wielkie błogosławieństwa, jeśli 

będziemy pozostawać godni, by wejść do 
świątyni i często do niej chodzić.

Rzucam […] wam wszystkim dzisiaj wyzwanie, abyście uporząd-
kowali swoje życie, abyście byli godni, by pójść do domu Pana i 
mieć udział w błogosławieństwach, które się wam szczególnie należą 
[…]. Wymagania są duże, lecz błogosławieństwa je przewyższają 24.

Wzywam nasz lud wszędzie, z całą mocą przekonywania, na 
jaką mnie stać, aby żył w taki sposób, by był godny otrzymania 
rekomendacji świątynnej, aby członkowie uzyskali ją i traktowali 
jak bezcenny skarb i aby dokonywali większego wysiłku, by pójść 
do domu Pana i cieszyć się duchem oraz błogosławieństwami przy-
należnymi temu miejscu 25.

Niezależnie od tego, czy możecie często chodzić [do świątyni], 
spełnijcie wymagania, by być godnym rekomendacji i noście ją 
przy sobie. Będzie wam ona przypominać o tym, czego się od was 
oczekuje jako od świętych w dniach ostatnich 26.

Jestem pewien, że każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy wcho-
dzą do świątyni w duchu szczerości i wiary, wychodzą z domu Pana 
jako lepsi ludzie. Istnieje potrzeba ciągłego ulepszania naszego życia. 
Od czasu do czasu trzeba zostawić hałas i zgiełk świata i wstąpić 
w mury świętego domu Boga, aby tam, w atmosferze świętości i 
spokoju, poczuć Jego Ducha 27.

Ten święty gmach staje się szkołą, w której naucza się o cudow-
nych i świętych sprawach Boga. Tam poznajemy plan kochają-
cego Ojca dla Jego synów i córek ze wszystkich pokoleń. Tam też 
poznajemy odyseję wiecznej ludzkiej podróży, od preegzystencji 
po życie, które nastaje po śmierci. Wspaniałych fundamentalnych i 
podstawowych prawd naucza się tam w sposób przejrzysty i prosty, 
zrozumiały dla wszystkich, którzy nadstawiają ucha […].

Świątynia jest również miejscem osobistego natchnienia i obja-
wień. Są wielkie rzesze osób, które w okresie stresu, kiedy muszą 
podjąć ważne decyzje lub zmagają się z trudnymi do przezwycięże-
nia problemami, przychodzą do świątyni w duchu postu i modlitwy, 
aby szukać boskiego przewodnictwa. Wielu ludzi świadczyło, że 
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choć nie słyszeli głosów objawienia, w danej chwili lub później 
otrzymywali natchnienie, które wskazywało kierunek i było odpo-
wiedzią na ich modlitwy.

Świątynia jest źródłem wiecznej prawdy. „Kto napije się wody, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (Ew. Jana 4:14). Tu 
naucza się prawd, których treść pochodzi od Boga, a których skutki 
są wieczne.

Dla osób, które przekraczają próg tego przybytku, staje się on 
domem przymierzy. Tutaj obiecujemy, uroczyście i święcie, że 
będziemy żyć zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa najdoskonalej 
jak można. Zawieramy przymierze z Bogiem, naszym Wiecznym 
Ojcem, że będziemy żyć wedle zasad, które stanowią podwaliny 
każdej prawdziwej religii 28.

Czy wasze życie wypełniają troski? Czy macie problemy, obawy i 
zmartwienia? Czy brakuje wam spokoju w sercu i okazji, by obcować 
z Panem oraz rozmyślać nad Jego drogami? Pójdźcie do domu Pana 
i poczujcie tam Jego Ducha, obcujcie z Nim, a zaznacie spokoju, 
którego nie znajdziecie w żadnym innym miejscu 29.

„pójdźcie do domu pana i poczujcie tam Jego ducha, obcujcie z nim, a 
zaznacie spokoju, którego nie znajdziecie w żadnym innym miejscu”.



r o z d z i a ł  2 3

330

Gdy otoczą was ciemne chmury, starajcie się pójść do domu 
Pana i zostawić świat za sobą. Przyjmijcie Jego święte obrzędy, a 
potem udostępnijcie je swoim przodkom. Po zakończeniu sesji w 
świątyni posiedźcie w ciszy w pokoju celestialnym i skupcie się na 
błogosławieństwach, jakie otrzymaliście dla siebie lub których otrzy-
manie umożliwiliście tym, którzy już odeszli. Wasze serce przepełni 
wdzięczność, a myśli o wiecznych prawdach Pańskiego wielkiego 
planu szczęścia natchną energią waszą duszę 30.

W tym hałaśliwym, zabieganym, pełnym rywalizacji świecie jest 
wielkim przywilejem posiadanie świętego domu, gdzie możemy 
doświadczać niosącego uświęcenie wpływu Ducha Pana. Nieustan-
nie napiera na nas żywioł egoizmu. Musimy przezwyciężyć go, a 
nie ma lepszego sposobu niż pójście do domu Pana i służba w 
zastępstwie tych, którzy są po drugiej stronie zasłony […].

A więc, zapraszam was, byście zrobili dobry użytek z tego bło-
gosławiącego przywileju. Oczyści on wasze charaktery. Wypleni 
egoizm, w którym żyje większość z nas. Wniesie w nasze życie 
autentyczny element uświęcenia i uczyni z nas lepszych mężczyzn 
i lepsze kobiety 31.

Wiem, że macie mnóstwo zajęć. Ale obiecuję wam, że jeśli będzie-
cie chodzić do domu Pana, będziecie błogosławieni, wasze życie 
będzie lepsze. A teraz, proszę, proszę was, moi ukochani bracia i 
siostry, skorzystajcie z tej wspaniałej możliwości, pójdźcie do domu 
Pana i miejcie udział we wszystkich cudownych błogosławień-
stwach, które możecie tam otrzymać 32.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley powiedział, że obrzędy świątynne są „naj-

głębszym wyrazem naszej teologii” (część 1.) oraz „najwyższym 
błogosławieństwem, jakie Kościół ma do zaoferowania” (część 
2.). Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki tym obrzędom?

• Prezydent Hinckley mówił o mężczyznach i kobietach, którzy w 
świątyni płakali z radości (zob. część 2.). Na podstawie własnych 
doświadczeń zastanów się, dlaczego obrzędy świątynne budzą 
tak ogromne emocje?
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• O pracy na rzecz odkupienia umarłych Prezydent Hinckley powie-
dział: „Jakie to cudowne, że nasza młodzież może angażować się 
w całkowicie bezinteresowne działania” (część 3.). Co rodzice i 
młodzież mogą zrobić, aby wspólnie uczestniczyć w tej służbie?

• Co możemy zrobić, aby wygospodarować czas na służbę i odda-
wanie czci w świątyni? Jaki wpływ służba w świątyni może mieć 
na nasze życie poza świątynią? (Zob. część 4., aby zapoznać 
się z kilkoma przykładami). W jaki sposób pobłogosławiło cię 
uczęszczanie do świątyni?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
II Ks. Mojżeszowa 25:8; I Ks. Królewska 6:11–13; NiP 88:119–120; 

109:12–13, 24–28; 110:1–10; 128:22–24

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. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, listopad 1997, str. 49.

 2. „Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, and Missionary Service”, 
str. 49.

 3. W: Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), str. 325.

 4. „This Is a Day Long Looked Forward 
To” (tekst modlitwy poświęcającej 
Świątynię Colonia Juárez Chihuahua w 
Meksyku, 6 marca 1999), Church News, 
13 marca 1999, str. 7.

 5. „New Temples to Provide ‘Crowning 
Blessings’ of the Gospel”, Ensign, maj 
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 6. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 
str. 311–312.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
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 8. „This Peaceful House of God”, Ensign, 
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 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
str. 623–624.

 10. „Natchnione myśli”, Liahona, kwiecień 
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 11. „Of Missions, Temples, and Steward-
ship”, Ensign, listopad 1995, str. 53.

 12. „Keeping the Temple Holy”, Ensign, 
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 13. „Shining Star in a World Oppressed 
with Darkness” (tekst modlitwy 
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Blessings’ of the Gospel”, str. 88.

 16. „Temples and Temple Work”, Ensign, 
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lipiec 2003, str. 4–6.
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 19. „Why These Temples?”, Ensign, sierpień 
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 22. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
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 24. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, str. 362.

 25. „Of Missions, Temples, and Stewards-
hip”, str. 53.

 26. „Natchnione myśli”, str. 4.
 27. „Of Missions, Temples, and Stewards-

hip”, str. 52.
 28. „The Salt Lake Temple”, str. 5–6.

 29. „Excerpts from Recent Addresses of 
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 30. One Bright Shining Hope:  Messages 
for Women from Gordon B. Hinckley 
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str. 624.
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Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa: 

dalekosiężne i osobiste

„Świadczę o Zadośćuczynieniu Pana Jezusa 
Chrystusa. Bez niego życie jest pozbawione 

sensu. To kamień wieńczący nasze istnienie”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

Dnia 1 stycznia 2000 roku Prezydent Gordon B. Hinckley prze-
wodził Pierwszemu Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów, 
gdy opublikowały one wspólne świadectwo o Zbawicielu. W doku-
mencie zatytułowanym „Żyjący Chrystus” czytamy: „Ofiarowujemy 
nasze świadectwo o prawdziwości Jego niezrównanego życia oraz 
nieskończonej czystości Jego wielkiej, zadość czyniącej ofiary. Żadna 
inna osoba nie miała tak głębokiego wpływu na wszystkich, którzy 
żyli dotąd i będą jeszcze żyli na ziemi” 1.

W przemówieniu podczas konferencji generalnej trzy miesiące 
później Prezydent Hinckley złożył świadectwo o ogromnym wpły-
wie, jaki Zbawca wywarł na jego życie. Mówił z uczuciem o spra-
wach bardzo osobistych, chwilami wzruszenie odbierało mu głos:

„Ze wszystkich rzeczy, za które jestem wdzięczny dzisiejszego 
poranka, jedna wyróżnia się w szczególny sposób. Jest to żywe 
świadectwo o Jezusie Chrystusie, Synu Wszechmogącego Boga, o 
Księciu Pokoju, Świętym Bogu Izraela […].

Jezus jest moim przyjacielem. Nikt inny nie dał mi tak wiele. 
‘Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kła-
dzie za przyjaciół swoich’ (Ew. Jana 15:13). Oddał za mnie Swe 
życie. Otworzył mi drogę do życia wiecznego. Tylko Bóg mógł tego 
dokonać. Mam nadzieję, że jestem godny bycia Jego przyjacielem.
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„Wszystko od niego zależało — od Jego zadość czyniącej ofiary 
[…]. to był kamień zwornikowy w łuku wielkiego planu ojca”.
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Jest moim przykładem. Jego sposób życia, Jego absolutnie bezinte-
resowne zachowanie, Jego docieranie do tych, którzy są w potrzebie, 
Jego ostateczna ofiara — wszystko to jest dla mnie przykładem. Nie 
mogę być tak doskonały jak On, ale mogę próbować […].

Jest moim uzdrowicielem. Odczuwam respekt przed Jego zdu-
miewającymi cudami. A mimo to wiem, że miały miejsce. Przyjmuję 
prawdę tych rzeczy, ponieważ wiem, że On jest Panem życia i 
śmierci. Cuda Jego służby wskazują na współczucie, miłość i poczu-
cie człowieczeństwa, które wspaniale jest ujrzeć.

On jest moim przywódcą. Jestem zaszczycony, że jestem jednym z 
wielu w długiej kolumnie tych, którzy kochają Go i którzy podążali 
za Nim w ciągu tych dwóch tysiącleci, które minęły od czasu Jego 
narodzin […].

On jest moim Zbawicielem i Odkupicielem. Dzięki temu, że w 
bólu i niewypowiedzianym cierpieniu oddał Swoje życie, pochylił 
się On, aby podnieść mnie i każdego z nas, i wszystkich synów i 
córki Boga, z otchłani wiecznej ciemności następującej po śmierci 
[…]. Dał nam coś więcej — sferę światła i zrozumienia, wzrostu i 
piękna, gdzie możemy iść naprzód na drodze prowadzącej do życia 
wiecznego. Moja wdzięczność nie zna granic. Moje dziękczynienie 
dla Pana nie ma końca.

On jest moim Bogiem i Królem. Od wieczności do wieczności 
będzie On panował i rządził jako Król królów i Pan panów. Jego 
panowaniu nie będzie końca. Nad Jego chwałą nie zapadnie noc.

Nikt inny nie może zająć Jego miejsca. Nikt inny nigdy tego 
nie zrobi. Niewinny i bez jakiejkolwiek skazy, On jest Barankiem 
Bożym, przed którym pochylam głowę i dzięki któremu zbliżam się 
do mojego Ojca w Niebie […].

Z wdzięcznością i niezmierzoną miłością składam świadectwo o 
tych rzeczach w Jego święte imię” 2.
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Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Miłość naszego Ojca w Niebie przejawia się w 
darze, jakim jest Jego Jednorodzony Syn.

Moje serce przepełnia wzruszenie, kiedy myślę o wielkiej miłości 
mojego Ojca Niebieskiego. Jakże jestem wdzięczny za to, że wiem, 
że Bóg nas kocha. Niemożliwa do pojęcia głębia tej miłości znalazła 
wyraz w tym, że darował nam Swego Jednorodzonego Syna, który 
przyszedł na ten świat, by wlać w nasze serca nadzieję, by wnieść 
w nasze relacje z ludźmi dobroć i uprzejmość, a nade wszystko, 
by zbawić nas od naszych grzechów i poprowadzić drogą, która 
prowadzi do życia wiecznego3.

przedziemska służba zbawiciela

Ojciec nas wszystkich, kochając wszystkie Swoje dzieci, przed-
stawił […] plan, zgodnie z którym mieliśmy mieć wolność wyboru 
kursu naszego życia. Jego Pierworodny Syn, nasz Starszy Brat, był 
kluczową postacią tego planu. Człowiek miał mieć wolną wolę, 
lecz miała się z nią też wiązać odpowiedzialność. Człowiek miał 
iść ścieżkami świata, grzeszyć i potykać się. Lecz Syn Boży miał 
przyjąć ciało i złożyć siebie w ofierze, aby zadośćuczynić za grzechy 
wszystkich ludzi. Poprzez niewypowiedziane cierpienie miał stać 
się wielkim Odkupicielem, Zbawicielem całej ludzkości 4.

ziemska służba zbawiciela

W całych dziejach nie było takiego majestatu, który mógłby się 
równać z Jego chwałą. On, potężny Jehowa, zszedł na ziemię, aby 
jako śmiertelnik narodzić się w stajence w Betlejem. Dorastał w 
Nazarecie, gdzie „przybywało [Mu] mądrości i wzrostu oraz łaski u 
Boga i u ludzi” (Ew. Łukasza 2:52).

Został ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu i „otworzyły się 
niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i 
spoczął na nim.

I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego 
sobie upodobałem” (Ew. Mateusza 3:16–17).
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W czasie trzech lat Swej ziemskiej posługi uczynił rzeczy, których 
nikt wcześniej nie dokonał; nauczał w sposób, w jaki nikt przed 
Nim nie nauczał.

Aż nadszedł czas, gdy miał złożyć siebie w ofierze. Była wieczerza 
w sali na górze [wieczerniku], Jego ostatni posiłek z Dwunastoma w 
życiu doczesnym. Obmył ich stopy, udzielając im niezapomnianej 
lekcji o pokorze i służbie 5.

cierpienie w ogrodzie getsemane

Potem nastąpiły cierpienia w Getsemane; „a cierpienia te sprawiły 
— jak powiedział — że nawet sam, będąc Bogiem, ponad wszystko, 
drżałem z bólu, i krwawiłem ze wszystkich porów, i cierpiałem w 
ciele i duchu” (NiP 19:18)6.

W ogrodzie Getsemane cierpiał tak bardzo, że krew płynęła z 
Jego porów, gdy modlił się do Ojca. Lecz wszystko to było częścią 
Jego wielkiej zadość czyniącej ofiary 7.

[Siedziałem kiedyś] w cieniu starego drzewa oliwnego [w Ogro-
dzie Getsemane] i czytałem o strasznych zmaganiach Syna Bożego, 
który stał w obliczu dopełnienia Swego losu, gdy krople krwi niczym 
pot spływały po Jego ciele, gdy modlił się do Ojca, by pozwolił, aby, 
jeśli to możliwe, ominął Go ten kielich goryczy, i gdy powiedział: 
Niemniej niechaj Twoja wola się stanie, a nie moja […]. Miałem 
wówczas przemożne uczucie, że nie prosił za siebie, że nie chodziło 
o tę fizyczną mękę i ból, którego miał zaznać w czasie okrutnego 
i brutalnego ukrzyżowania. Na pewno po części to miało z tym 
związek. Moim zdaniem, w znacznej mierze chodziło o poczucie 
wagi roli, jaką odgrywał dla wiecznego szczęścia wszystkich synów 
i córek Boga, dla wszystkich pokoleń wieczności.

Wszystko od Niego zależało — od Jego zadość czyniącej ofiary. 
To był klucz do wszystkiego. To był kamień zwornikowy w łuku 
wielkiego planu, który Ojciec stworzył dla wiecznego życia Swoich 
synów i córek. Choć zmierzenie się z tym było straszne, choć zreali-
zowanie go wymagało ogromnego wysiłku, On się z tym zmierzył 
i wypełnił plan, a było to coś niesamowitego i wspaniałego. Sądzę, 
że to wykracza poza naszą zdolność pojmowania. Niemniej otrzy-
mujemy małe przebłyski części tego dzieła i musimy uczyć się coraz 
bardziej je doceniać 8.
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aresztowanie, ukrzyżowanie i śmierć

Pojmały Go szorstkie, twarde ręce i został nocą, co było wbrew 
prawu, przyprowadzony przed Annasza, a potem przed Kajfasza 
— podstępnego i niegodziwego urzędnika Sanhedrynu. Następ-
nego ranka po raz drugi stanął przed tym przebiegłym, okrutnym 
człowiekiem. Potem zabrano Go do Piłata, rzymskiego namiestnika, 
którego żona ostrzegała: „Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym” 
(Ew. Mateusza 27:19). Rzymianin, chcąc uniknąć odpowiedzialności 
za podjęcie decyzji, odesłał Go do Heroda — zepsutego, rozwiązłego 
i nikczemnego tetrarchy Galilei. Chrystus został poniżony i ubiczo-
wany. Na Jego głowę założono koronę uplecioną z cierni; aby Go 
ośmieszyć, na Jego skrwawione plecy narzucono purpurowe szaty. 
Ponownie przyprowadzono Go przed Piłata, którego lud nawoływał: 
„Ukrzyżuj, ukrzyżuj go” (Ew. Łukasza 23:21).

Potykając się, przeszedł drogą na Golgotę, gdzie Jego umęczone 
ciało przybito do krzyża, by zadać Mu śmierć w najbardziej nieludzki 
i bolesny sposób, jaki zdołały wymyślić sadystyczne umysły.

On jednak zawołał: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” 
(Ew. Łukasza 23:34)9.

W całej historii nie ma bardziej rozdzierającego obrazu niż wize-
runek Jezusa w Getsemane i na krzyżu: Odkupiciel ludzkości, Zba-
wiciel świata, dokonujący Zadośćuczynienia.

Pamiętam, jak byłem z Prezydentem Haroldem B. Lee […] w 
Ogrodzie Getsemane w Jerozolimie. Odczuwaliśmy, choćby tylko w 
niewielkim stopniu, tę straszną walkę, jaka się tam stoczyła, walkę 
tak wyczerpującą, że gdy Jezusa samotnie zmagał się w duchu, krew 
płynęła ze wszystkich Jego porów (zob. Ew. Łukasza 22:44; NiP 
19:18). Wspominaliśmy zdradę, której dokonał ktoś, kogo obdarzono 
zaufaniem. Wspominaliśmy brutalne ręce niegodziwców, którzy 
pojmali Syna Bożego. Wspominaliśmy tę samotną postać na krzyżu 
wołającą w męczarni: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 
(Ew. Mateusza 27:46). Lecz Zbawiciel świata z odwagą parł naprzód, 
aby w naszym imieniu dokonać Zadośćuczynienia 10.

Mijały godziny agonii, kiedy powoli uchodziło z Niego życie. 
Ziemia zadrżała, rozdarła się zasłona w świątyni. Spierzchniętymi 
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ustami wyrzekł słowa: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. 
I powiedziawszy to, skonał” (Ew. Łukasza 23:46).

Było po wszystkim. Jego doczesne życie dobiegło końca. Złożył 
je jako okup za wszystkich ludzi. Rozwiały się nadzieje tych, którzy 
Go kochali. Zapomniane zostały Jego obietnice. Jego ciało spiesz-
nie, choć z czułością, złożono w pożyczonym grobowcu w wigilię 
żydowskiego sabatu 11.

zmartwychwstanie

Wczesnym rankiem w niedzielę Maria Magdalena przyszła do 
grobu wraz z innymi kobietami. Spieszyły drogą, dziwiąc się, dla-
czego kamień zasłaniający wejście do grobowca został odsunięty. 
Po przybyciu na miejsce zobaczyły anioła, który do nich przemówił: 
„Wiem […], że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.

„nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział” (ew. Mateusza 28:6).
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Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział” (Ew.  Mateusza 
28:5–6).

Nigdy wcześniej nic takiego się nie wydarzyło. Pusty grobowiec 
był odpowiedzią na odwieczne pytanie. Dobrze powiedział Paweł: 
„Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, 
żądło twoje?” (I List do Koryntian 15:55)12.

2
Dzięki niosącej odkupienie ofierze Zbawiciela, 

wszyscy ludzie powstaną z grobu.

Cud, jaki wydarzył się w owy poranek zmartwychwstania […], to 
cud dla całej ludzkości. To cud mocy Boga, którego Umiłowany Syn 
oddał Swoje życie, aby zadośćuczynić za grzechy wszystkich ludzi, 
złożyć ofiarę miłości za każdego syna i każdą córkę Boga. Czyniąc 
to, zerwał więzy śmierci 13.

Nie ma nic bardziej uniwersalnego niż śmierć i nic, co jaśniałoby 
większą nadzieją i wiarą niż pewność nieśmiertelności. Ogromny 
ból, jaki przynosi śmierć, żałobę, jaka następuje, gdy odchodzi 
ktoś bliski, ukoić może jedynie pewność Zmartwychwstania Syna 
Bożego […].

Za każdym razem, gdy zimne szpony śmierci kogoś zabierają, 
poprzez rozpacz i mrok tej chwili, prześwieca zwycięska postać Pana 
Jezusa Chrystusa, Syna Boga, który Swą niezrównaną i wieczną mocą 
pokonał śmierć. Jest On Odkupicielem świata. Oddał Swe życie za 
każdego z nas. Następnie ponownie ożył i jest pierwiastkiem tych, 
którzy zasnęli. Jako Król królów stoi On tryumfalnie ponad wszyst-
kimi innymi królami. Jako Wszechmogący stoi ponad wszystkimi 
władcami. On jest naszą pociechą, naszą jedyną prawdziwą pocie-
chą, gdy zaczyna nas spowijać całun śmierci, a duch opuszcza swą 
ziemską powłokę.

Nad całą ludzkością czuwa Jezus Chrystus 14.

Pamiętam, jak przemawiałem podczas pogrzebu pewnego 
dobrego człowieka, przyjaciela, którego dobroć dopingowała mnie, 
bym więcej od siebie wymagał. Przez lata cieszyłem się jego uśmie-
chem, dobrym słowem, błyskotliwym umysłem, gorliwą służbą dla 
bliźnich. I nagle ten, który jaśniał takim światłem, zmarł. Patrzyłem 
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na jego pozbawione życia ciało. Nie rozpoznał mnie, nie poruszył, 
nie rzekł ani słowa […].

Spojrzałem na opłakujące go żonę i dzieci. Wiedziały one, tak jak 
ja, że w życiu doczesnym nie dane nam już nigdy będzie usłyszeć 
jego głosu. Jakaś pełna czułości słodycz, której nie sposób opisać, 
dała nam spokój i ukojenie. Zdawała się jakby mówić: „Przestańcie 
i poznajcie, żem Ja Bóg” (Ks. Psalmów 46:11).

Jakby mówiła dalej: „Nie martwcie się. To wszystko jest częścią 
mojego planu. Nikt nie umknie przed śmiercią. Nawet mój Umi-
łowany Syn umarł na krzyżu. Czyniąc to stał się pełnym chwały 
pierwiastkiem Zmartwychwstania. Odebrał śmierci żądło, a grobowi 
jego zwycięstwo”.

Słyszałem w duchu Pana, gdy mówił do pogrążonej w rozpaczy 
Marty: „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)15.

3
Dzięki zadość czyniącej ofierze Zbawiciela mamy 

szansę na wywyższenie i życie wieczne.

Dzięki niech będą Wszechmogącemu. Jego uwielbiony Syn zerwał 
więzy śmierci i odniósł największe ze wszystkich zwycięstwo […]. 
On jest naszym tryumfującym Panem. Jest Odkupicielem, który 
zadośćuczynił za nasze grzechy. Dzięki Jego ofierze odkupienia 
wszyscy ludzie powstaną z grobu. Otworzył nam drogę, dzięki któ-
rej możemy zyskać nie tylko nieśmiertelność, ale i życie wieczne 16.

Do pewnego stopnia wyczuwam, jak wielkie znaczenie ma 
Zadośćuczynienie. W pełni go jednak nie pojmuję. Ma ono tak 
dalekosiężny zasięg, a jednocześnie jego wpływ jest tak bardzo 
osobisty, że wymyka się ono zrozumieniu 17.

Wspaniałość Zadośćuczynienia przekracza zdolność naszego 
pojmowania. Wiem tylko, że ono miało miejsce i dokonano go dla 
mnie i dla was. Cierpienie było tak wielkie, agonia tak dotkliwa, 
że nikt z nas nie może pojąć tego, że Zbawiciel ofiarował siebie 
samego jako okup za grzechy całej ludzkości.
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To dzięki Niemu możemy zyskać przebaczenie. To dzięki Niemu 
mamy niezawodną obietnicę, że cała ludzkość otrzyma błogosła-
wieństwa zbawienia z chwilą powstania z martwych. To dzięki 
Niemu i Jego wielkiej wszechobejmującej ofierze mamy możność, 
by poprzez posłuszeństwo dostąpić wyniesienia i życia wiecznego18.

Czy nie jesteśmy wszyscy synami i córkami marnotrawnymi, którzy 
muszą odpokutować i czerpać z pełnej przebaczenia łaski naszego 
Ojca Niebieskiego, a następnie podążać za Jego przykładem?

Jego Umiłowany Syn, nasz Odkupiciel, wybacza nam i okazuje 
nam łaskę, ale czyniąc tak przykazuje nam pokutę […]. Pan powie-
dział — a cytuję z objawienia danego Prorokowi Józefowi:

„Dlatego nakazuję ci, abyś odpokutował — odpokutuj, abym 
nie smagał cię biczem mych ust i gniewem moim i oburzeniem, a 
cierpienia twoje będą dotkliwe — nie wiesz nawet jak dotkliwe, nie 
wiesz, jak przenikliwe, nie wiesz, jak ciężkie do zniesienia.

Bowiem ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, 
jeżeli odpokutują;

Ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą jako ja sam cierpiałem;

A cierpienia te sprawiły, że nawet ja sam, będąc Bogiem, ponad 
wszystko drżałem z bólu, i krwawiłem ze wszystkich porów, i cier-
piałem w ciele i duchu […].

Ucz się o mnie i słuchaj mych słów; żyj w łagodności Ducha 
mojego, a doznasz spokoju we mnie” (NiP 19:15–18, 23)19.

Kiedy wszystko się już dokona, kiedy cała historia zostanie zba-
dana, kiedy odkryte zostaną największe głębie ludzkiego umysłu, 
okaże się, że nic nie może się równać z cudem, majestatem, wspa-
niałością aktu łaski Syna Wszechmogącego, Księcia z królewskiego 
rodu Ojca, który kiedyś przemawiał jako Jehowa, który zszedł na 
ziemię, by jako dziecię narodzić się w Betlejem, który oddal Swe 
życie w niesławie i bólu, aby wszyscy synowie i córki Boga ze 
wszystkich pokoleń, którzy wszyscy muszą umrzeć, mogli ponownie 
powstać i żyć wiecznie. Uczynił dla nas to, czego sami nie mogliśmy 
uczynić dla siebie […].

Prorok Izajasz powiedział:

„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie […].
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Lecz On był przebity za nasze grzechy, bity za naszą niegodzi-
wość. Spadła Nań chłosta niosąca nam pokój, a przez Jego rany 
jesteśmy uzdrowieni” (Ks. Izajasza 53:4–5).

Oto cudowna i prawdziwa historia Bożego Narodzenia. Narodziny 
Jezusa w Betlejemie judzkim to tylko wstęp. Trzyletnia posługa 
Pana to prolog. Wielkim sednem tej historii jest Jego ofiara, całko-
wicie bezinteresowna męczeńska śmierć na krzyżu na Kalwarii, by 
zadośćuczynić za grzechy nas wszystkich.

Epilogiem jest cud Zmartwychwstania, który daje pewność, że „jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną 
ożywieni” (I List do Koryntian 15:22).

Nie byłoby Bożego Narodzenia, gdyby nie było Wielkanocy. 
Dzieciątko Jezus z Betlejem byłoby po prostu kolejnym dzieckiem, 
gdyby nie dający odkupienie Chrystus z Getsemane i Kalwarii i 
tryumfalny akt Zmartwychwstania.

Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, Syna wiecznego, żyjącego Boga. 
Nikt równie wielki nie chodził nigdy po powierzchni ziemi. Nikt 
inny nie złożył porównywalnej ofiary ani nie zapewnił porówny-
walnych błogosławieństw. Jest On Zbawicielem i Odkupicielem 
świata. Wierzę w Niego. Świadczę o Jego boskości jednoznacznie i 
bez niedomówień. Kocham Go. Wymawiam Jego imię z szacunkiem 
i podziwem. Czczę Go, tak jak czczę Jego Ojca, w duchu i w praw-
dzie. Dziękuję Bogu i klękam przed Jego Umiłowanym Synem, który 
dawno temu wyciągnął Swą dłoń i powiedział do każdego z nas: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, 
a Ja wam dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28) […].

Chciałbym, aby każdy z was poświęcił nieco czasu, choćby tylko 
godzinę, na cichą medytację i rozważanie w sercu cudu i majestatu 
Syna Bożego20.

Świadczę o Zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bez niego 
życie jest pozbawione sensu. To kamień wieńczący nasze istnienie. 
Potwierdzenie, że żyliśmy, zanim zaczęło się nasze życie docze-
sne. Życie doczesne to zaledwie stopień ku przyszłości w większej 
chwale. Ból śmierci łagodzi obietnica Zmartwychwstania 21.

Jezus jest Chrystusem, wybranym przed narodzeniem Synem Boga, 
który zstąpił na ziemię, narodził się w stajence, pośród podbitego i 
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podporządkowanego narodu, Synem Bożym, Jednorodzonym Ojca 
w ciele, Pierworodnym Ojca i Autorem naszego zbawienia. On jest 
naszym Odkupicielem i Zbawcą, przez którego Zadośćuczynienie 
życie wieczne jest dostępne dla wszystkich, którzy będą kroczyć w 
posłuszeństwie Jego naukom22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Dlaczego Ojciec w Niebie dał nam „w darze [Swego Jednoro-

dzonego Syna]”? (Zob. część 1.). Co możesz uczynić, by okazać 
wdzięczność za ten dar? Jakie myśli i uczucia towarzyszyły ci, 
kiedy czytałeś słowa Prezydenta Hinckleya zawierające podsu-
mowanie tego, co uczynił dla nas Zbawiciel?

• W części 2. porównaj słowa, którymi Prezydent Hinckley posłu-
żył się, aby opisać śmierć, z tymi, których użył, opisując zmar-
twychwstanie. Czego można się nauczyć z różnic pomiędzy tymi 
określeniami? Jaki wpływ na twoje życie ma świadectwo o Zmar-
twychwstaniu Zbawiciela?

• Czego nauczyłeś się ze świadectwa Prezydenta Hinckleya na 
temat Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? (Zob. część 3.). W 
jaki sposób Zadośćuczynienie pobłogosławiło ciebie osobiście? 
Co czujesz, rozmyślając nad złożoną za ciebie ofiarą Zbawiciela? 
Zaplanuj czas „na cichą medytację i rozważanie w sercu” na temat 
Zbawiciela.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Izajasza 53; Ew. Jana 3:16; 11:25; 2 Nefi 9:6–13; Alma 7:11–13; 

34:8–10; Helaman 14:13–19; NiP 18:10–12

Wskazówka do nauczania
„Kiedy z modlitwą przygotowujesz się do nauczania […], możesz 

zostać poprowadzony do podkreślenia pewnych zasad. Możesz 
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 doświadczeniu, 
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którym mógłbyś się podzielić” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania [2000], str. 47–48).

Przypisy
 1. „Żyjący Chrystus: Świadectwo Aposto-

łów”, Liahona, kwiecień 2000, str. 2.
 2. „Moje świadectwo”, Liahona, lipiec 

2000, str. 82–85.
 3. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, Ensign, grudzień 2000, 
str. 2.

 4. „Czekamy na Chrystusa”, Liahona, 
lipiec 2002, str. 102.

 5. „The Victory over Death”, Ensign, 
kwiecień 1997, str. 2.

 6. „The Victory over Death”, str. 2.
 7. „Rzeczy, o których wiem”, Ensign lub 

Liahona, maj 2007, str. 84.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), str. 29–30.
 9. „The Victory over Death”, str. 2, 4.
 10. „Living with Our Convictions”, Ensign, 

wrzesień 2001, str. 2.
 11. „The Victory over Death”, str. 4.

 12. „The Victory over Death”, str. 4.
 13. „The Victory over Death”, str. 4.
 14. „This Glorious Easter Morn”, Ensign, 

maj 1996, str. 67.
 15. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, str. 2, 4.
 16. „He Is Not Here, but Is Risen”, Ensign, 

maj 1999, str. 72.
 17. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, str. 2.
 18. „Przebaczenie”, Ensign or Liahona, 

listopad 2005, str. 84.
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Idźcie naprzód z wiarą

„Jeśli istnieje jedna rzecz, której wam i mnie potrzeba 
[…], [to jest nią] taka wiara, która sprawia, że padamy 

na kolana i błagamy Pana o przewodnictwo, a 
potem, ufając w pełni Bogu, wstajemy i zabieramy 
się do pracy, by urzeczywistnić upragnione cele”.

Z życia Gordona B. Hinckleya

„Kiedy [jako młody człowiek] wyjeżdżałem na misję — wspomi-
nał Prezydent Hinckley — mój dobry ojciec wręczył mi kartkę, na 
której widniało pięć słów. Były to słowa, które Pan wypowiedział do 
przełożonego synagogi tuż po tym, jak ten otrzymał wieści o śmierci 
swej córki: ‘Nie bój się, tylko wierz!’ (Ew. Marka 5:36)” 1. Podczas swej 
służby w Anglii młody Starszy Hinckley musiał się mierzyć z wieloma 
przeciwnościami, w których pamięć o tych słowach okazywała się 
bardzo potrzebna. Później wspominał jedną z takich sytuacji:

„Pewnego dnia w trzech lub czterech londyńskich gazetach uka-
zały się pełne obłudy i potwarzy recenzje wznowionego wydania 
starej książki, sugerujące, że jest ona historią mormonów. Prezydent 
Merrill [mój prezydent misji] powiedział do mnie: ‘Chcę, żebyś poje-
chał do wydawcy i zaprotestował przeciwko temu’. Spojrzałem na 
niego z zamiarem zapytania: ‘Czy jesteś pewien, że to właśnie ja 
powinienem to zrobić?’, ale z pokorą odrzekłem: ‘Już jadę’.

Bez wahania przyznam się, że się wtedy bałem. Poszedłem do 
swojego pokoju, czując się chyba podobnie jak Mojżesz, kiedy 
Pan nakazał mu iść rozmawiać z faraonem. Zmówiłem modlitwę. 
Żołądek mi się skręcał, kiedy szedłem na stację Goodge Street, 
żeby złapać metro na ulicę Fleet. Na miejscu odnalazłem gabinet 
prezesa i wręczyłem swoją wizytówkę sekretarce. Wzięła ją i weszła 
do wewnętrznego biura, z którego po chwili wróciła z informacją, 
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że prezes jest zbyt zajęty, żeby się ze mną zobaczyć. Odparłem, że 
przebyłem 8 tysięcy kilometrów, i że poczekam. W ciągu następnej 
godziny sekretarka dwa lub trzy razy wchodziła do biura, aż w 
końcu zaprosiła mnie do środka. Nigdy nie zapomnę widoku, jaki 
zastałem. Prezes palił długie cygaro, a wyraz jego twarzy zdawał się 
mówić: ‘Nie zawracaj mi głowy’.

W ręku trzymałem recenzje. Nie pamiętam, co potem powiedzia-
łem. Przemawiała przeze mnie jakaś inna moc. Na początku prezes 
się wzbraniał, był nastawiony wręcz bojowo. Potem zaczął mięknąć. 
Na koniec obiecał, że coś zrobi z zaistniałą sytuacją. W przeciągu 
godziny wszyscy księgarze w Anglii otrzymali wiadomość, aby 
zwrócić książki do wydawcy. Ponosząc spore koszty, wydrukowano 
na okładce każdego egzemplarza oświadczenie mówiące, że książki 
tej nie należy traktować jako prawdy historycznej, ale jako beletry-
stykę oraz że nie ma ona na celu w niczym uchybić szanowanemu 
ludowi mormońskiemu. Wiele lat później prezes ponownie uczynił 
dla Kościoła coś, co miało dużą wartość materialną, mi zaś, aż do 
swojej śmierci, co roku przysyłał życzenia na Boże Narodzenie” 2.

Przyjmując zadanie, by pojechać do biura wydawcy, Starszy 
Hinckley zastosował się do wzorca, który miał potem stosować 
przez całe życie: z wiarą przyjął wyzwanie, prosił Pana o pomoc, 
a potem działał.

Nauki Gordona B. Hinckleya
1

Wiara w Ojca w Niebie i w Jezusa Chrystusa 
może być źródłem sensu życia.

Jeśli istnieje jedna rzecz, której wam i mnie potrzeba, aby pro-
sperować i odnaleźć spełnienie w tym życiu, to jest nią wiara — ten 
dynamiczny, cudowny element, dzięki któremu, jak powiedział 
Paweł, światy zostały ukształtowane (zob. List do Hebrajczyków 
11:3). Nie mówię tu o jakimś ulotnym zjawisku, lecz o praktycznej, 
pragmatycznej, aktywnej [...] [wierze], która sprawia, że padamy na 
kolana i błagamy Pana o przewodnictwo, a potem, ufając w pełni 
Bogu, wstajemy i zabieramy się do pracy, by urzeczywistnić upra-
gnione cele. Taka wiara to niezrównana pomoc. Koniec końców 
taka wiara jest naszą jedyną prawdziwą i stałą nadzieją […].
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Wiara może być źródłem sensu życia. Nic nie motywuje lepiej do 
podejmowania się dobrych zadań niż wiedza, że jesteśmy dziećmi 
Boga, że Bóg oczekuje, iż spożytkujemy swoje życie w sposób 
wartościowy i że udzieli nam pomocy, kiedy o nią poprosimy […].

Kiedy mówię o wierze, nie pojmuję jej w sensie abstrakcyjnym. 
Mam na myśli to, że jest to żywa, żywotna siła, która uznaje Boga 
za naszego Ojca i Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela […].

Wiara w Boską Istotę, we Wszechmogącego, jest najważniejszą 
mocą, która może odmienić nasze życie 3.

Dawno temu pracowałem w jednej z naszych spółek kolejowych, 
której pociągi kursowały przez górskie tereny zachodnich Stanów 
Zjednoczonych. Często jeździłem pociągami. Było to w dniach, kiedy 
używano parowozów. Te wielkie potwory na szynach były ogromne, 
szybkie i niebezpieczne. Często ciekawiło mnie, jak maszynista 
ośmiela się nocą wyjechać w tak długą podróż. Wtedy zdałem 
sobie sprawę z tego, że nie była to jedna długa podróż, ale raczej 
ciągłe powtarzanie krótkich podróży. Parowóz miał potężne światło 
z przodu, które rozświetlało drogę na odległość około 350–450 
metrów. Maszynista widział tylko ten odcinek drogi i to wystar-
czało, gdyż ten odcinek był zawsze przed nim, przez całą noc, aż 
do brzasku […].

Tak samo jest z naszą wieczną podróżą. Robimy krok po kroku. 
I tak idąc, docieramy do nieznanego, ale wiara oświetla drogę. Jeśli 
będziemy pielęgnować tę wiarę, nigdy nie będziemy chodzić w 
ciemnościach […].

Wyzwaniem, któremu musi sprostać każdy członek Kościoła, jest 
zrobienie następnego kroku, przyjęcie na siebie odpowiedzialności, 
do której jest powołany, nawet jeśli czuje, że do niej nie dorasta, i 
wykonywanie jej z wiarą, z pełnym oczekiwaniem, że Pan oświetli 
mu drogę 4.

2
Wiara jest podstawą świadectwa i siłą pracy Pana na ziemi.

Jedynym prawdziwym bogactwem Kościoła jest wiara jego ludu 5.

To piękne i wspaniałe, że tysiące ludzi porusza cud, który sprawia 
Duch Święty, że wierzą, przyjmują [ewangelię] i stają się członkami 
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[Kościoła]. Przyjmują chrzest. Ich życie na zawsze się odmienia. 
Następują cuda. Ziarno wiary zapada im w serce. Wzrasta wraz z 
ich poznaniem. Oni zaś przyjmują zasadę po zasadzie, aż posiądą 
wszystkie wspaniałe błogosławieństwa, które czekają tych, co kroczą 
z wiarą w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
[…].

Ten drogocenny i cudowny dar wiary, ów dar od Boga, naszego 
Wiecznego Ojca, stanowi niezmiennie siłę tego dzieła i jest cichą 
mocą jego przesłania. Wiara jest podstawą wszystkiego. Wiara jest 
sensem wszystkiego. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjazd 
na misję, przestrzeganie Słowa Mądrości czy płacenie dziesięciny, 
zawsze jest tak samo. Wiara, którą mamy w sercu, przejawia się we 
wszystkich naszych uczynkach […].

Siła tego dzieła i tego królestwa nie leży w jego doczesnych dob-
rach, choćby nie wiem jak były imponujące. Znajdziemy ją w sercach 
jego ludu. Dlatego królestwo to działa z powodzeniem. Dlatego 
jest silne i wzrasta. Dlatego zdolne jest dokonać tych wszystkich 
cudownych rzeczy, które czyni. Wszystko to wynika z wiary, którą 
Wszechmocny obdarzył Swoje dzieci, które nie wątpią i nie lękają 
się, lecz dążą naprzód […].

Wiara jest podstawą świadectwa. Wiara jest podstawą oddania 
Kościołowi. Wiara oznacza dobrowolne poświęcenie na rzecz roz-
woju dzieła Pana 6.

Ewangelia jest dobrą nowiną. Jest ona przesłaniem tryumfu. To 
sprawa, do której należy podchodzić z entuzjazmem […].

Nie obawiajmy się. Jezus jest naszym przywódcą, naszą siłą i 
naszym królem.

Żyjemy w epoce pesymizmu. Naszą misją jest wiara. Moi bracia i 
siostry na całym świecie, wzywam was, abyście odnowili swą wiarę, 
aby ponieść to dzieło do wszystkich zakątków ziemi […].

„Bracia, czyż nie pójdziemy dalej w tak wielkiej sprawie? Idźcie 
do przodu, nie wstecz. Odwagi, bracia; i naprzód, naprzód, do zwy-
cięstwa!” (NiP 128:22). Tak napisał Prorok Józef w psalmie wiary.

Jakże chwalebna jest historia tego wspaniałego dzieła. Prze-
pełnia ją heroizm, odwaga, śmiałość i wiara. Jak cudowna jest 
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teraźniejszość, gdy zdążamy naprzód, by błogosławić życie ludzi, 
gdziekolwiek usłyszą oni nowinę głoszoną przez sługi Pana. Jak 
cudowna będzie przyszłość, kiedy Wszechmogący roztoczy Swe 
wielkie dzieło, odmieniając na dobre wszystkich, którzy przyjmą 
Jego ewangelię i będą żyć według niej, udzielając nawet Swych 
wiecznych błogosławieństw Swoim synom i córkom ze wszystkich 
pokoleń, dzięki bezinteresownej pracy tych, których serca przepeł-
nia miłość do Zbawiciela świata […].

Proszę każdego z was, gdziekolwiek się znajdujecie jako członko-
wie tego Kościoła, abyście stanęli wyprostowani i z pieśnią w sercu 
ruszyli naprzód, żyjąc ewangelią, kochając Pana i budując królestwo. 
Razem pozostaniemy na kursie i zachowamy wiarę, Wszechmocny 
będzie naszą siłą 7.

3
Dzięki wierze możemy wznieść się ponad 

strach oraz wszelkie przeciwieństwa i 
wyzwania, jakie stawia przed nami życie.

Kto spośród nas może powiedzieć, że nigdy nie odczuwał strachu? 
Nie znam nikogo, komu zostałoby to oszczędzone. Oczywiście, jedni 
ludzie doświadczają go w większej mierze niż inni. Jedni potrafią 
się z nim szybko uporać, inni zaś są w jego potrzasku, jest on ich 
balastem, który niekiedy może nawet nad nimi zwyciężyć. Oba-
wiamy się ośmieszenia, niepowodzeń, samotności czy lekceważenia. 
Jedni boją się tego, co teraz, inni lękają się przyszłości. Niektórzy 
dźwigają brzemię grzechu i oddaliby niemal wszystko, aby uwolnić 
się z jego okowów, lecz boją się odmienić swoje życie. Pamiętajmy, 
że strach nie pochodzi od Boga, lecz że owa paraliżująca, niszcząca 
siła to dzieło wroga prawdy i sprawiedliwości. Strach jest zaprze-
czeniem wiary. Jego oddziaływanie osłabia naszą siłę, może być 
wręcz śmiertelne 8.

Paweł napisał do Tymoteusza: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.

Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym” (II List do Tymo-
teusza 1:7–8).

Pragnąłbym, aby każdy członek tego Kościoła umieścił te słowa 
w miejscu, w którym mógłby je widzieć każdego ranka, kiedy 
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rozpoczyna swój dzień. W ten sposób mogłyby one dodawać nam 
odwagi — abyśmy się odzywali, i wiary, abyśmy podejmowali próby 
— i umacniać naszą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że na 
ziemi byłoby wówczas więcej cudów 9.

Pewnego dnia rozmawiałem z przyjacielem, który uciekł ze swojej 
ojczyzny. Po upadku rządu został aresztowany i internowany. Jego 
żonie i dzieciom udało się zbiec, ale on przez ponad trzy lata był 
więziony bez możliwości kontaktu z bliskimi. Jedzenie było marne, 
a warunki bytowe trudne, a co najgorsze nie było żadnych widoków 
na poprawę sytuacji.

„Co cię trzymało przy życiu w tym strasznym okresie?” — zapytałem.

Odparł: „Moja wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Złożyłem moje 
brzemiona na Jego barkach i zdawały się wówczas dużo lżejsze” 10.

Wszystko się ułoży. Nie martw się. Powtarzam to sobie każdego 
ranka. Wszystko się ułoży. Jeśli uczynisz wszystko, co w twojej mocy, 

„nie wstydź się więc świadectwa o panu naszym” (ii list do tymoteusza 1:8).
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wszystko się ułoży. Ufaj Bogu i idź naprzód z wiarą i nadzieją na 
lepsze jutro. Pan nas nie porzuci. Nie opuści nas 11.

Czyż wszyscy nie moglibyśmy powiedzieć, że gdybyśmy mieli 
większą wiarę w Boga, moglibyśmy działać lepiej, niż działamy 
obecnie? Żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, żadne wyzwanie 
zbyt trudne, kiedy mamy wiarę. Dzięki wierze możemy wznieść 
się ponad negatywy, które bezustannie ściągają nas w dół. Jeśli się 
postaramy, możemy wykształcić w sobie zdolność do kontrolowa-
nia impulsów, które prowadzą do uwłaczających i niegodziwych 
czynów. Dzięki wierze możemy temperować nasze żądze. Możemy 
wyciągać pomocną dłoń do tych, którzy są zniechęceni, do tych, 
którzy czują się pokonani i ogrzać ich siłą i mocą naszej wiary 12.

4
Kiedy będziemy pracować nad pogłębianiem swojej 

wiary, Pan będzie nam pomagał ją rozwijać.

Kiedy będziecie poświęcać swój czas i talenty dla służby, wasza 
wiara będzie wzrastać, a wasze wątpliwości się rozwieją 13.

Kościół będzie was prosił o wiele. Będzie prosił, abyście służyli na 
wiele sposobów. Nie posiadamy zawodowego duchowieństwa. Wy 
stajecie się duchowieństwem tego Kościoła i wzywam was, abyście, 
zawsze odpowiadali na powołanie do służby, a kiedy będziecie tak 
czynić, wasza wiara będzie się wzmacniać i rozwijać. Wiara jest jak 
mięsień w moim ramieniu. Kiedy jej używam, kiedy ją pielęgnuję, 
rośnie w siłę i może wiele zdziałać. Jeśli jednak wieszam ją na tem-
blaku i nic z nią nie robię, staje się coraz słabsza i bezużyteczna, tak 
samo będzie z wami. Jeśli będziecie przyjmować wszystkie okazje do 
służby, jeśli będziecie przyjmować wszystkie powołania, Pan sprawi, 
że im wszystkim podołacie. Kościół nie poprosi was o zrobienie 
niczego, czego z pomocą Pana nie bylibyście w stanie dokonać 14.

To moja modlitwa dla nas wszystkich — „[Panie], przydaj nam 
wiary” [zob. Ew. Łukasza 17:5]. Powiększajmy naszą wiarę, aby 
pokonać niepewność i zwątpienie […].

Panie, powiększ naszą wiarę, abyśmy wznieśli się ponad mierne 
przeszkody stające na drodze Twego wielkiego, świętego dzieła. 
Umacniaj naszą determinację. Pomóż nam budować i rozwijać Twoje 
królestwo na mocy mandatu, którego nam udzieliłeś, aby ewangelia 
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mogła być głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszyst-
kich narodów […].

Udziel nam wiary, byśmy spoglądali ponad problemy danej chwili 
i sięgali wzrokiem ku cudom przyszłości. Daj nam wiarę, byśmy 
płacili nasze dziesięciny i ofiary, oraz ufali Tobie, Wszechmogący, 
że otworzysz okna niebios, zgodnie z Twą obietnicą. Daj nam wiarę, 
abyśmy czynili to, co właściwe i akceptowali konsekwencje, jakie 
będą się z tym wiązały.

Udziel nam wiary, kiedy przeciwności nas przytłaczają i przyginają 
nas do ziemi. W czasie choroby pokładajmy pełne zaufanie w mocy 
kapłaństwa. Stosujmy się do rady Jakuba:

„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i 
niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.

A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwi-
gnie” (List Jakuba 5:14–15; kursywa dodana) […].

Panie, kiedy kroczymy doliną śmierci, przydaj nam wiary, aby-
śmy uśmiechali się przez łzy, pamiętając, że to wszystko jest czę-
ścią wiecznego planu kochającego Ojca, że kiedy zakończymy to 
życie, wejdziemy do nowego, pełnego chwały żywota oraz że dzięki 
zadośćuczynieniu Syna Bożego wszyscy powstaną z grobu, a wierni 
zostaną wywyższeni.

Przydaj nam wiary, abyśmy kontynuowali dzieło odkupienia 
umarłych, aby wypełnić się mogły Twoje wieczne cele w odniesie-
niu do Twych synów i córek ze wszystkich pokoleń.

Ojcze, daj nam wiarę, abyśmy postępowali wedle rad w małych 
rzeczach, które mogą mieć wielkie znaczenie […].

Panie, powiększ wiarę w bliźnich, w nas samych i w naszą zdol-
ność czynienia tego, co dobre i wielkie […].

Ojcze, rozwiń naszą wiarę. Myślę, że ze wszystkich naszych 
potrzeb największą jest wzrost wiary. Drogi Ojcze, rozwiń naszą 
wiarę w Ciebie i Twego Umiłowanego Syna, w Twe wieczne i wspa-
niałe dzieło, w nas samych, jako że dziećmi Twoimi jesteśmy, i w 
naszą zdolność, by iść i czynić zgodnie z Twoją wolą i naukami. O 
to modlę się w imię Jezusa Chrystusa, amen15.



r o z d z i a ł  2 5

355

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
• Prezydent Hinckley nauczał, że wiara w Boga jest „najważniej-

szą mocą, która może odmienić nasze życie” (część 1.). Jakie 
doświadczenia pomogły ci przekonać się o mocy wiary? W jakich 
sytuacjach zaobserwowałeś, że kiedy „zmierzamy w stronę nie-
znanego […], wiara rozświetla drogę”?

• Czego możemy się dowiedzieć z części 2. na temat siły Kościoła? 
Jaki jest związek między wiarą a poświęceniem? Zastanów się, w 
jaki sposób możesz realizować wezwanie Prezydenta Hinckleya, 
by „ponieść to dzieło do wszystkich zakątków ziemi”.

• Ja sądzisz, dlaczego wiara ma moc, by pomóc nam w chwi-
lach próby? (Zob. część 3.). Kiedy wiara pomogła ci wznieść się 
ponad strach? Kiedy wiara pomogła ci wznieść się ponad inne 
przeciwności?

• Przestudiuj modlitwę Prezydenta Hinckleya z części 4. Które słowa 
tej modlitwy mają dla ciebie szczególne znaczenie? W jaki sposób 
wiara może nam pomóc pokonać niepewność i zwątpienie? W 
jaki sposób wiara może nam pomóc spojrzeć ponad problemy i 
ujrzeć cuda?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 14:12–14; List do Rzymian 5:1–5; 2 Nefi 26:12–13; Moroni 

7:33–38; NiP 27:16–18

Wskazówka do nauczania
„Kiedy regularnie i pilnie studiujemy pisma święte, szczerze szu-

kając przewodnictwa Ducha, będziemy otwarci na oświecenie doty-
czące tego, w jaki sposób przygotować lekcję. Będziemy również 
przygotowani na przyjęcie [Ducha Świętego] i podążanie za [ Jego] 
podszeptami […] podczas nauczania” (Nauczanie — nie ma więk-
szego powołania [2000], str. 14).

Przypisy
 1. W: Conference Report, październik 

1969, str. 114.
 2. „If Ye Be Willing and Obedient”, 

Ensign, lipiec 1995, str. 5.

 3. Standing for Something: Ten Neglected 
Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), str. 109–110.

 4. „Pielgrzymujemy z wiarą”, Liahona, 
lipiec 2002, str. 80.
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 5. „The State of the Church”, Ensign, maj 
1991, str. 54.

 6. „Cud wiary”, Liahona, lipiec 2001, 
str. 68–69.

 7. „Stay the Course — Keep the Faith”, 
Ensign, listopad 1995, str. 71–72.

 8. „God Hath Not Given Us the Spirit of 
Fear”, Ensign, październik 1984, str. 2.

 9. „Be Not Afraid, Only Believe”, Ensign, 
luty 1996, str. 5.

 10. „Be Not Faithless”, Ensign, kwiecień 
1989, str. 4.

 11. „Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President 
 Gordon B. Hinckley”, Ensign, paździer-
nik 2000, str. 73.

 12. Standing for Something, str. 109–110.
 13. „He Is Risen, As He Said”, Ensign, 

kwiecień 1983, str. 7.
 14. „Inspirational Thoughts”, Ensign, czer-

wiec 1999, str. 2.
 15. „Lord, Increase Our Faith”, Ensign, 

listopad 1987, str. 52–54.
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jest podstawą świadectwa, 

349–351
jest źródłem sensu życia, 348–349
pionierów, 93–94
pomaga nam wznieść się ponad 

strach i przeciwności, 351–353
prawych kobiet daje moc, 108
wzrasta, kiedy jest pogłębiana, 

353–354

Z

Zadośćuczynienie. Zob. Jezus 
 Chrystus, Jego Zadośćuczynienie

Zaniedbane drzewo, 176–178
Zatrzymywanie nawróconych, 35, 

307–317
Zmartwychwstanie

Jezusa Chrystusa, 135–138, 
339–340

umożliwione poprzez Zbawi-
ciela, 340–344
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