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Kanarki z szarawymi 
skrzydełkami

Prawie 60 lat temu, kiedy służyłem jako młody bi-
skup, zmarła Kathleen McKee, wdowa z mojego 
okręgu. Pośród jej dobytku były trzy kanarki. 

Dwa idealnie żółte miały być oddane jej przyjaciołom. 
Trzeci, Billy, był żółty, lecz jego skrzydełka szpecił szary 
odcień. Siostra McKee napisała w notatce do mnie: „Czy 
ty i twoja rodzina dacie mu dom? Nie jest najładniejszy, 
lecz przepięknie śpiewa”.

Siostra McKee bardzo przypominała swojego żółtego 
kanarka z szarawymi skrzydełkami. Nie została pobło-
gosławiona pięknem, obdarzona pewnością siebie ani 
też nie miała przywileju posiadania potomstwa. Jednak 
jej śpiew sprawiał, że ludzie chętniej nosili swoje brze-
miona i byli w stanie wykonywać swe zadania.

Świat jest pełen żółtych kanarków z szarawymi skrzy-
dełkami. Szkoda, że tak niewiele z nich nauczyło się 
śpiewać. Niektóre to młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, 
kim są, kim mogą być lub nawet tego, kim chcą być; 
wszystko czego chcą, to być kimś. Inni to ludzie pochy-
leni wiekiem, obciążeni troskami lub pełni wątpliwości 
— żyjący o wiele poniżej poziomu swoich możliwości.

Aby przeżyć wspaniałe życie, musimy w sobie 
rozwijać zdolność do odważnego mierzenia się z 
problemami, pogodnego podejścia do rozczarowań i 
odnoszenia sukcesów z pokorą. Pytacie: „Jak możemy 

osiągnąć te cele?” Odpowiadam: „Poprzez zdobywanie 
prawdziwej wiedzy o tym, kim naprawdę jesteśmy!” 
Jesteśmy synami i córkami żyjącego Boga, na którego 
obraz zostaliśmy stworzeni. Pomyślcie o tym: stworzeni 
na obraz Boga. Nie możemy szczerze podzielać tego 
przekonania, nie doświadczając dogłębnego poczucia 
siły i mocy. 

Na tym świecie charakter często wydaje się być 
czymś podrzędnym wobec piękna czy uroku. Lecz 
rada Pana dana prorokowi Samuelowi przed laty nadal 
powraca: „Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 
Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan 
patrzy na serce” (I Ks. Samuela 16:7).

Kiedy Zbawiciel szukał człowieka wiary, nie wy-
brał go spośród rzeszy ludzi przekonanych o własnej 
prawości, którzy regularnie zbierali się w synagodze. 
Natomiast powołał go spośród rybaków Kafarnaum. 
Szymon, człowiek wątpiący, niewykształcony i poryw-
czy stał się Piotrem, apostołem wiary. Żółty kanarek 
z szarawymi skrzydełkami zasłużył na pełne zaufanie 
Mistrza i Jego nieustającą miłość.

Kiedy Zbawiciel miał wybrać misjonarza pełnego 
zapału i mocy, nie znalazł go pomiędzy swymi orędow-
nikami, lecz pośród swych przeciwników. Saul prześla-
dowca stał się Pawłem głosicielem.
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Odkupiciel wybrał niedoskonałych ludzi, by na-
uczali drogi do doskonałości. Czynił tak wówczas. I 
czyni tak teraz — nawet względem żółtych kanarków 
z szarawymi skrzydełkami. Powołuje was i mnie, aby-
śmy Mu służyli tu, na dole. Nasze zaangażowanie musi 
być pełne. Jeżeli potkniemy się w naszych staraniach, 
błagajmy: „Wyprowadź nas, wyprowadź, wielki Stwórco 
ludzi, z ciemności, byśmy znów podjęli walkę” 1. 

Modlę się o to, byśmy naśladowali przykład Galilej-
czyka, którego można było znaleźć w otoczeniu bied-
nych, ciemiężonych, prześladowanych i cierpiących. 
Niech prawdziwa pieśń płynie z naszych serc, kiedy 
będziemy tak czynić.

PrzyPis
 1. „Pieśń zagrzewająca do walki” — Liceum Yonkers.

NauczaNie Na PodSTawie Tego PrzeSłaNia

„Kiedy uczysz […] , często pomocne jest to, by 
uczniowie poszukali lub posłuchali czegoś szcze-

gólnego” (Nauczanie — nie ma większego powołania 
[2000], 55). aby pomóc członkom rodziny w zrozumie-
niu przesłania Prezydenta Monsona, możesz poprosić, 
aby byli przygotowani na to, że po wspólnym przeczy-
taniu przesłania będą mówić o tym, czego się nauczyli. 
Poproś każdą osobę, aby powiedziała o tym, co we-
dług niej jest najważniejsze w tym artykule. zakończ, 
składając świadectwo na temat przesłania Prezydenta 
Monsona.

nauczanie słowa Boga, które zostało nam dane przez 
Jego proroków, może mieć potężny wpływ na życie tych, 
których nauczamy (zob. Nauczanie — nie ma większego 
powołania, 50). Prezydent Monson stwierdza, że siła i 
moc płynie z wiedzy o tym, iż jesteśmy dziećmi Boga. 
Po przeczytaniu artykułu, poproś członków rodziny, aby 
powiedzieli, co pomaga im pamiętać o tym, kim są. 

Młodzież
czym jest prawdziwe piękno?

Prezydent Monson w swoim przesłaniu powiedział: 
„na tym świecie charakter często wydaje się być 

czymś podrzędnym względem piękna czy uroku”. 
Młode kobiety mogą zmagać się z własnym wyobra-
żeniem tego, kim są i kim mogą się stać. rozważ te 

przemyślenia starszego Lynna G. robbinsa z Kworum 
siedemdziesiątych na temat prawdziwego piękna:

•	 Młoda	kobieta,	której	oblicze	promienieje	zarówno	
szczęściem, jak i cnotą, emanuje wewnętrznym 
pięknem.

•	 Ten	szlachetny	uśmiech	ma	w	sobie	prawdziwe	piękno,	
jako że pojawia się w całkowicie naturalny sposób. to 
prawdziwe piękno nie może być namalowane na twa-
rzy, lecz jest ono darem ducha. 

•	 Skromność	jest	zewnętrznym	przejawem	i	warunkiem	
istnienia wewnętrznego piękna.

•	 Jeśli	jesteście	niezadowolone	ze	swego	wyglądu,	
pomoże wam postrzeganie siebie oczami tych, którzy 
was kochają. Ukryte piękno widziane przez ukochane 
osoby może stać się zwierciadłem potrzebnym do 
samodoskonalenia.

•	 Mężczyzna,	jakiego	cnotliwa	kobieta	chce	poślubić,	
również „nie patrzy” tak, jak patrzy naturalny czło-
wiek (zob. i Ks. samuela 16:7). Będzie ujmowało  
go prawdziwe piękno, które bije z jej czystego i ra-
dosnego serca. tak samo jest w przypadku kobiety 
szukającej cnotliwego młodego mężczyzny.

•	 Nasz	Ojciec	w	Niebie	oczekuje,	że	wszystkie	Jego	dzieci	
będą wybierać prawość, co jest jedynym sposobem na 
trwałe szczęście i piękno wewnętrzne.

•	 U	Pana	nie	ma	rywalizacji.	Wszyscy	mają	ten	sam	
przywilej, że podobieństwo Boga jest wyryte na ich 
twarzach (zob. alma 5:19). nie ma prawdziwszego 
piękna.

aby przeczytać całe przesłanie, zob. Lynn G. robbins,  
„true Beauty”, New Era, list. 2008, 30. Młodzi męż-
czyźni mogą znaleźć podobną radę dla siebie w prze-
słaniu errola s. Phippena pt. „Brzydkie Kaczątko czy 
majestatyczny łabędź? to zależy od ciebie!”, Liahona, 
paźdz. 2009, 36.

dzieci
Twój piękny śpiew

Prezydent Monson opowiedział o trzech kanarkach 
siostry McKee. Były całe żółte. wyglądały dosko-

nale. trzeci nie miał doskonałego wyglądu, ponieważ 
miał szare plamy na skrzydełkach. Lecz siostra McKee 
kochała go za jego piękny śpiew.
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niektórzy ludzie sądzą, że nie są tak piękni albo 
tak mądrzy jak inni. Lecz każda osoba jest dla Pana 
wartościowa. Możemy być oddani i odważni oraz 
wykorzystywać nasze talenty po to, aby służyć innym. 
wtedy możemy być jak żółty kanarek z szarawymi 
skrzydełkami. nie będziemy doskonali, ale będziemy 
przepięknie śpiewać!

zapisz trzy sposoby, na jakie możesz „pięknie  
śpiewać” dla Pana.

Mogę pięknie śpiewać dla Pana poprzez:

1.  ____________________________________________

2.  ____________________________________________

3.  ____________________________________________
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odnawianie przymierzy poprzez 
przyjmowanie sakramentu

Nauczajcie 
treści zawartych 
w poniższych 
fragmentach pism 

świętych i cytatach lub, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, innych zasad, 
które będą błogosławieństwem dla 
odwiedzanych przez was sióstr. 
Złóżcie świadectwo na temat tej 
doktryny. Poproście nauczane 
osoby, aby podzieliły się swoimi 
odczuciami i przemyśleniami.

Jezus Chrystus ustanowił 
sakrament

„Wziął Jezus chleb i pobłogosła-
wił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: 
Bierzcie, jedzcie (Ew. Mateusza 
26:26). ‘To jest ciało moje, które się 
za was daje; to czyńcie na pamiątkę 
moją’ (Ew. Łukasza 22:19). W po-
dobny sposób wziął kielich wina, 
tradycyjnie rozcieńczonego z wodą, 
pobłogosławił je z dziękczynieniem 
i rozdał tym, którzy byli zgroma-
dzeni wokół niego, mówiąc: ‘Ten 
kielich to nowe przymierze we krwi 
mojej’, ‘która się za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów’. ‘To czyń-
cie na pamiątkę moją’. […]

Od chwili tamtego zdarzenia  
w wieczerniku poprzedzającego 
Getsemane i Golgotę, dzieci obiet-
nicy związane są przymierzem, we-
dług którego mają pamiętać o ofierze 
Chrystusa w ten nowy, wyższy, święt-
szy i bardziej osobisty sposób” 1. 

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów.

Odnawiamy nasze przymierza 
chrztu poprzez sakrament

„Kiedy jesteśmy ochrzczeni, bie-
rzemy na siebie święte imię Jezusa 
Chrystusa. Wzięcie na siebie Jego 
imienia jest jednym z najbardziej 
znaczących doświadczeń, jakie 
mamy w życiu. […]

Każdego tygodnia na spotkaniu 
sakramentalnym, kiedy odnawiamy 
nasze przymierze chrztu, obiecu-
jemy pamiętać o zadość czyniącej 
ofierze naszego Zbawiciela. Obie-
cujemy postępować, jak postępował 
Zbawiciel — być posłuszni Ojcu i 
zawsze przestrzegać Jego przyka-
zań. Błogosławieństwo, które otrzy-
mujemy w zamian, polega na tym, 
że zawsze możemy mieć z sobą 
Jego Ducha 2. 
Starszy Robert D. Hales z Kworum 
Dwunastu Apostołów.

„Niedawno towarzyszyłam 
ośmioletniej dziewczynce w dniu 
jej chrztu. Pod koniec dnia powie-
działa z pełnym przekonaniem: 
‘Jestem ochrzczona już cały dzień 
i ani razu nie zgrzeszyłam!’ Lecz jej 
doskonały dzień nie trwał wiecznie 
i jestem pewna, że teraz dowiaduje 
się, podobnie jak my wszyscy, że 
niezależnie od tego jak bardzo się 
staramy, nie zawsze unikamy złych 
sytuacji, każdego złego wyboru lub 
nie zawsze kontrolujemy siebie, tak 
jak powinnyśmy. […]

To niemożliwe, byśmy same 
dokonały prawdziwej zmiany. Nasza 
własna siła woli i nasze własne dobre 

intencje nie wystarczą. Kiedy popeł-
niamy błędy czy dokonujemy złych 
wyborów, musimy mieć pomoc od 
naszego Zbawiciela, aby powrócić na 
szlak. Tydzień po tygodniu uczestni-
czymy w sakramencie, aby pokazać 
naszą wiarę w Jego moc zmieniania 
nas. Wyznajemy nasze grzechy i 
obiecujemy, że porzucimy je” 3. 
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

PrzyPisy
 1. Jeffrey R. Holland, „This Do in Remembrance 

of Me,”  Ensign, listop. 1995, 67.
 2. Robert D. Hales, „Przymierze chrztu: być 

w Królestwie i być z Królestwa”,  Liahona, 
stycz. 2001, 8.

 3. Julie B. Beck, „Pamiętanie, pokutowanie i 
zmienianie się”,  Liahona, maj 2007, 110–11.
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WskazóWki dla 
nauCzyCielek 
OdWiedzaJąCyCh
w miarę jak będziesz pozna-
wać daną siostrę i jej rodzinę, 
staraj się znaleźć sposoby, na 
jakie mogłabyś pomóc jej w 
odnawianiu jej przymierzy 
poprzez sakrament. Jeśli nie 
uczęszcza na spotkania sa-
kramentalne, czy mogłabyś 
zaprosić ją do tego lub zapro-
ponować jej pomoc (transport, 
zajęcie się dziećmi, towarzysze-
nie w czasie spotkania, itd.)?

OsObiste 
przygOtOWanie
ew. łukasza 22:17–20
i List do Koryntian 11:23–28
3 nefi 18:1–12


