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Wierni 
przyjaciele

Jednym ze sposobów, w jaki Zbawiciel może 
wyrażać uznanie wobec nas, jest nazwanie nas 
„przyjaciółmi”. Wiemy, że kocha On doskonałą 

miłością wszystkie dzieci Swojego Ojca Niebieskiego. 
Jednak ten szczególny tytuł zarezerwował dla tych, któ
rzy są wierni w Jego służbie. Czy pamiętacie słowa z 84. 
rozdziału Nauk i Przymierzy? „I znowu wam powiadam, 
moi przyjaciele, bowiem odtąd będę was zwać przyja
ciółmi, że stosownym jest, żebym wam dał to przykaza
nie, żebyście się stali niczym przyjaciele moi w dniach, 
kiedy byłem z nimi, wędrując, aby nauczać Ewangelię 
w mojej mocy” (NiP 84:77).

Stajemy się Jego przyjaciółmi, w miarę jak służymy 
innym w Jego imieniu. On jest doskonałym przykła
dem przyjaciela, jakim powinniśmy się stać. Pragnie 
jedynie tego, co jest najlepsze dla dzieci Jego Ojca 
Niebieskiego. Ich szczęście jest Jego szczęściem. On 
odczuwa ich smutek niczym Swój, ponieważ zapłacił 
za wszystkie ich grzechy, wziął na siebie wszystkie ich 
słabości, nosił brzemię wszystkich ich problemów i 
odczuwał wszystkie ich pragnienia. Jego pobudki są 
czyste. Nie szuka On uznania dla Siebie, ale pragnie 
oddawać całą chwałę Swojemu Ojcu Niebieskiemu. 
Doskonały przyjaciel, Jezus Chrystus jest całkowicie 
bezinteresowny w dawaniu szczęścia innym.

Każdy z nas, kto zawarł przymierze chrztu, obiecał 
podążać za Jego przykładem, by dźwigać jedni drugich 
brzemiona tak, jak On by to czynił (zob. Mosjasz 18:8).

W najbliższych dniach będziecie mieli wiele spo
sobności, aby okazywać Mu przyjaźń. Może to być, 
kiedy będziecie iść drogą pełną kurzu. Może to być, 
gdy usiądziecie w wagonie kolejowym. Może to być 
wtedy, kiedy będziecie rozglądać się za miejscem do 
siedzenia na spotkaniu w Kościele. Jeśli będziecie 
czujni, zauważycie kogoś, kto nosi ciężkie brzemię. 
Może to być brzemię smutku, samotności bądź rozgo
ryczenia. Może ono być dla was zauważalne jedynie 
wtedy, gdy pomodliliście się o to, by Duch umożliwił 
wam wejrzenie do serc i gdy obiecaliście, że będzie
cie podnosić zwieszone ramiona.

Odpowiedź na waszą modlitwę może widnieć na 
twarzy starego przyjaciela, którego nie widzieliście 
od lat, lecz którego potrzeby nagle zaczynają istnieć 
w waszym umyśle i sercu, i odczuwacie je, jak gdyby 
to były wasze własne potrzeby. To przydarzało się 
mnie. Starzy przyjaciele wyciągali do mnie dłoń na 
dużą odległość i po długim czasie, by zaofiarować 
mi wsparcie, gdy tylko Bóg mógł powiedzieć im o 
moim brzemieniu.

Żyjący prorocy Boga proszą nas, abyśmy byli 
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wiernymi przyjaciółmi dla tych, którzy przystępują 
do Kościoła jako nawróceni i abyśmy szli na ratunek 
tym, którzy się od niego odsunęli. Możemy to uczy
nić i uczynimy to, jeśli zawsze będziemy pamiętać o 
Zbawicielu. Kiedy wyciągamy dłoń, by nieść pomoc 
i dźwigać brzemię, On wyciąga dłoń razem z nami. 
On poprowadzi nas do tych, którzy są w potrzebie. 
Pobłogosławi nas tym, że będziemy czuli to, co oni 
czują. Kiedy wytrwale podążamy, służąc im, będzie nam 
dane coraz bardziej odczuwać Jego miłość do nich. 
To będzie dodawało nam odwagi i siły, by raz po raz 
wyciągać wiernie dłoń ku nim.

A wtedy, w tym życiu i w wieczności, będziemy 
odczuwać radość z tego, że jesteśmy zaproszeni do 
kręgu Jego wiernych przyjaciół. Modlę się o to bło
gosławieństwo dla nas wszystkich i dla tych, którym 
będziemy służyć.

NauczaNiE Na PodstawiE tEgo PrzEsłaNia

członkowie rodziny są bardziej skłonni do poważ-
nego zaangażowania, gdy w trakcie przeszukiwania 

pism świętych i słów proroków prosi się ich o znalezienie 
czegoś (zob. Nauczanie — nie ma większego powołania 
[2000], 55). Kiedy będziecie czytać ten artykuł, poproś 
członków rodziny o znalezienie zasad, które umożliwią 
im bycie godnym nazywania się przyjaciółmi Pana.

W podręczniku Nauczanie — nie ma większego po-
wołania jest napisane: „Jeśli masz miłość chrystusową, 
będziesz lepiej przygotowany do nauczania ewangelii. 
Będziesz natchniony, by pomagać innym w poznaniu 
zbawiciela i podążaniu za nim” (12). określ, na pod-
stawie tego artykułu, zasady, które mogłyby pomóc ci 
stać się lepszym nauczycielem domowym. omów je ze 
swoim partnerem w nauczaniu domowym i z modlitwą 
rozważ, w jaki sposób możecie być „wiernymi przyja-
ciółmi” dla tych, którym służycie. 

MłodziEż
ten nowy
Matthew okabe

to był czas, kiedy miałem trudności z zaaklimatyzo-
waniem się. Moja rodzina właśnie przeprowadziła 

się na wieś. W okręgu, do którego przeprowadziliśmy 
się, była duża grupa młodzieży, ale ja po raz pierwszy 
miałem być „tym nowym”. najgorsze było to, że mu-
siałem pójść do nowej szkoły. Wtedy przeszła mi przez 
głowę myśl: „z kim będę siedział w czasie lunchu?” 
Może spotkałbym kogoś z Kościoła, ale nie chciałem 
wpychać się komuś do stolika, tym bardziej, że nie wie-
działbym, czy jestem tam mile widziany!

Pierwszy dzień w szkole strasznie mi się dłużył. W 
końcu zadzwonił dzwonek na długą przerwę. Wchodząc 
powoli do stołówki, modliłem się do ojca niebieskiego, 
aby pomógł mi znaleźć kogoś, kogo znałem. rozejrza-
łem się w poszukiwaniu kogoś znajomego. nikogo nie 
znalazłem. zatem poszedłem do stolika na samym końcu 
stołówki i zjadłem swój lunch.

Później, tamtego dnia, na zajęciach z matematyki 
rozpoznałem znajomą twarz. Wcześniej tamtego 
ranka widziałem davida na zajęciach seminarium. 
chciał zobaczyć mój plan zajęć i spostrzegł, że obaj 
mieliśmy przerwę na lunch w tym samym czasie. „ej, 
gdzie byłeś dzisiaj w czasie lunchu?” — zapytał.

„Jadłem na samym końcu stołówki” 
— odpowiedziałem.

„no to jutro usiądź koło mnie” — powiedział.
Jestem wdzięczny za kochającego ojca niebieskiego, 

który zna potrzeby każdego z nas i odpowiada na każdą 
naszą modlitwę. Jestem także wdzięczny za kogoś, kto 
chciał wyciągnąć do mnie pomocną dłoń. coś tak pro-
stego jak zaproszenie może zmienić wszystko.

dziEci
Jezus chrystus, nasz doskonały 
Przyjaciel

Prezydent eyring powiedział, że Jezus jest naszym 
doskonałym przyjacielem. Poniżej podanych jest 

kilka sposobów, na jakie Jezus okazuje nam swą dosko-
nałą przyjaźń.

Pragnie tego, co jest dla nas najlepsze.
Jest szczęśliwy, kiedy my jesteśmy szczęśliwi.
odczuwa smutek, kiedy my jesteśmy zasmuceni lub 

czujemy się zranieni.
cierpiał za nasze grzechy, abyśmy mogli powrócić  

do naszego ojca niebieskiego.
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okazywanie przyjaźni Jezusowi
Prezydent eyring powiedział, że możemy stawać się 

przyjaciółmi Jezusa, okazując przyjaźń innym w Jego 
imieniu. narysuj obrazki ilustrujące następujące  cztery 
sposoby, na jakie możesz okazywać przyjaźń.

Możesz pomóc komuś, kto jest smutny.
Możesz okazać przyjaźń komuś, kto czuje się 

osamotniony.
Możesz zaprosić kogoś do kościoła.
Możesz zawsze pamiętać o Jezusie.
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Wzmacnianie rodzin i domów 
Przestudiujcie te fragmenty i przedyskutujcie te, które uznacie za stosowne, z siostrami, które 
odwiedzacie. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, by Stowarzyszenie 
Pomocy było aktywną częścią waszego własnego życia.

Z pism świętych: I Ks. Mojżeszowa 
18:19; Mosjasz 4:15; NiP 93:40; Mojżesz 
6:55–58

Wzmacnianie przy każdej okazji
„Każdy z nas jest w innej sytuacji 
rodzinnej. Niektóre rodziny składają 
się z matki, ojca i dzieci. Niektóre 
małżeństwa już nie mają dzieci w 
domu. Wielu członków Kościoła jest 
samotnych, a niektórzy są samotnymi 
rodzicami. Inni są wdowami czy 
wdowcami, którzy mieszkają sami.

Bez względu na to, jak wygląda 
nasza rodzina — każdy z nas może 
pracować nad tym, aby wzmocnić 
swą własną rodzinę lub może pomóc 
we wzmocnieniu innych. […]

[Pewnego razu] zatrzymałam 
się w domu mojej siostrzenicy 
i jej rodziny. Wieczorem, zanim 
dzieci poszły spać, odbył się krótki 
domowy wieczór rodzinny i przed
stawiono historię z pisma świętego. 
Ich ojciec opowiedział o rodzinie 
Lehiego i o tym, jak ten nauczał 
swe dzieci, że muszą trzymać się 
żelaznego pręta, który jest słowem 
Boga. Trzymanie się żelaznego 
pręta zapewni im bezpieczeństwo 
i doprowadzi je do radości i szczęś
cia. Jeżeli puszczą żelazny pręt — 
istniało niebezpieczeństwo utonięcia 
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w brudnych wodach rzeki.
Aby pokazać to dzieciom, ich 

matka była ‘żelaznym prętem’, którego 
miały się trzymać, a ich ojciec odgry
wał rolę diabła, próbując odciągnąć 
dzieci od bezpieczeństwa i szczęś
cia. Dzieciom bardzo podobała się 
ta historia i nauczyły się, jak ważne 
jest, by trzymać się żelaznego pręta. 
Po historii z pism świętych nadszedł 
czas na rodzinną modlitwę. […]

Pisma święte, domowy wieczór 
rodzinny i rodzinna modlitwa 
wzmocnią rodziny. Musimy wyko
rzystać każdą szansę, aby wzmacniać 
rodziny i wspierać siebie nawzajem, 
by pozostać na właściwej ścieżce” 1. 
Barbara Thompson, druga doradczyni w 
Generalnym Prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z naszej historii
Stowarzyszenie Pomocy od 

początku miało za zadanie wzmac
niać rodziny i domy. Prorok Józef 
Smith nauczał siostry podczas 
jednego z pierwszych spotkań 
Stowarzyszenia Pomocy: „Kiedy 
jesteście w domu, nigdy nie karzcie 
waszych mężów ostrym lub nieuprzej
mym słowem, lecz pozwólcie, by 
odtąd dobroć, miłosierdzie i miłość 
były ukoronowaniem waszej pracy” 2. 

W 1914 r. Prezydent Joseph F. Smith 
powiedział do sióstr Stowarzyszenia 
Pomocy: „Gdziekolwiek istnieje 
ignorancja lub co najmniej brak zro
zumienia ważności rodziny, [...] tam 
wkracza ta organizacja lub jest tuż 
pod ręką, i przez wrodzone dary  
i natchnienie, które przynależą do 
niej, jej członkinie są przygotowane 
i chętne do udzielenia wskazówek 
w odniesieniu do tych ważnych 
obowiązków” 3. 

PrzyPisy
1.  Barbara Thompson, „Jego ramię jest 

mocne”,  Liahona, maj 2009, str. 84.
2.  Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), str. 482.
3.  Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), str. 186.
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Co możemy zrobić?
1. Jakimi pomysłami dotyczą-
cymi wzmacniania rodzin i 
domów podzielicie się ze swoimi 
siostrami? Kiedy rozważacie ich 
indywidualną sytuację, duch 
może poddać wam pomysły.

2. Jakie priorytety możecie 
zmienić w tym miesiącu, aby 
bardziej wzmacniać swoją 
rodzi nę i dom?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedźcie stronę www.relief 
society.lds.org.


