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Błogosławieństwa  
świątyni

Wciąż pamiętam jak moi rodzice zabrali naszą 
rodzinę do nowo wybudowanej świątyni w 
Szwajcarii, pierwszej w Europie, byśmy stali 

się wieczną rodziną. Miałem wtedy szesnaście lat i byłem 
najmłodszy z czworga dzieci. Klęczeliśmy razem przy 
ołtarzu, by zostać zapieczętowani na ziemi przez moc 
kapłaństwa, świadomi cudownej obietnicy, że możemy 
być zapieczętowani na wieczność. Nigdy nie zapomnę 
tego podniosłego momentu.

Na mnie, jako chłopcu, zrobiło to wielkie wrażenie,  
że przekraczamy granice kraju, by zostać zapieczętowani 
jako rodzina. Dla mnie stanowi to symbol sposobu,  
w jaki praca świątynna przekracza granice polityczne  
i niesie wieczne błogosławieństwa wszystkim mieszkań
com ziemi. Świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich są rzeczywiście budowane po to, 
by przynosiły korzyści całemu światu, bez względu na 
narodowość, kulturę czy orientację polityczną.

Świątynie są niepodważalnym świadectwem tego, że 
boskość zwycięży. Prezydent George Q. Cannon (1827–
1901), pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła, 
powiedział kiedyś: „Każdy głaz złożony w fundamentach 
Świątyni i każda Świątynia ukończona […] zmniejsza moc 
Szatana na Ziemi i zwiększa moc Boga i Boskości” 1.

Podczas gdy każda świątynia zwiększa oddziaływa
nie prawości na ziemi, największe błogosławieństwa, 

co jest oczywiste, przychodzą do tych, którzy faktycznie 
uczęszczają do świątyni. Otrzymujemy tam dodatkowe 
światło i wiedzę, i zawieramy uroczyste przymierza, które, 
jeśli będziemy ich przestrzegać, pomogą nam kroczyć 
ścieżką uczniów. Mówiąc krótko, świątynia uczy nas o 
świętym celu życia i pomaga nam odnaleźć właściwe 
ukierunkowanie w sensie fizycznym i duchowym.

Jednakże nie odwiedzamy świątyni tylko dla  
samych siebie. Za każdym razem, gdy wkraczamy  
do tych świętych budowli, mamy do odegrania rolę  
w uświęconym, odkupicielskim dziele zbawienia, które 
uczyniono dostępnym dla wszystkich dzieci Boga, dzięki 
Zadośćuczynieniu Jednorodzonego Syna Ojca. Jest to 
bezinteresowna i święta służba, jedyna, która umożliwia 
nam, śmiertelnikom, udział w chwalebnym dziele stania 
się ocalonymi na górze Syjon.

Was, którzy z jakichś powodów nie możecie teraz 
uczęszczać do świątyni, zachęcam, byście uczynili 
wszystko, co w waszej mocy, by mieć ważną rekomen
dację świątynną. Rekomendacja świątynna jest symbolem 
naszej wierności i determinacji, by służyć Panu. Jest sym
bolem naszej miłości do Pana, jak nauczał Jezus: „Kto ma 
przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto 
mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować 
go będę, i objawię mu samego siebie” (Ew. Jana 14:21).

Podczas gdy świat coraz bardziej pięknieje od tych 
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świętych budynków błogosławionych przez Pana, 
modlę się o to, byśmy wykonali to, co do nas należy 
w dziele przybliżania nieba do ziemi, będąc godnymi 
posiadania i używania rekomendacji świątynnej. Gdy 
tak czynimy, prawość na pewno pogłębi się nie tylko 
w naszym życiu i domu, lecz także wśród naszych 
społeczności i na całym świecie.

PrzyPis
 1. George Q. Cannon, w: „The Logan Temple” Millennial Star,  

12 list. 1877, str. 743.

NaUczaNie Na PoDstawie tego PrzesłaNia

Większość ludzi uczy się lepiej i pamięta dłużej, gdy 
przedstawisz im treść, używając pomocy wizualnych 

zamiast jedynie przemawiać (zob. Nauczanie — nie ma 
większego powołania [1999], 182). rozważcie możliwość 
ustawienia podczas tej lekcji na widocznym miejscu ilus
tracji lub zdjęcia przedstawiającego świątynię. Po przeczy
taniu przesłania pomówcie o tym, dlaczego świątynia jest 
tak ważna dla Prezydenta Uchtdorfa. zachęćcie młodsze 
dzieci w rodzinie, by namalowały obrazek przedstawiający 
ich rodzinę w świątyni.

Podręcznik Nauczanie — nie ma większego powołania 
mówi: „zachęć tych, których nauczasz, by ustanowili jeden 
lub więcej celów, które pomogą im żyć według zasady, 
której nauczałeś” (str. 181). rozważcie możliwość wspólnej 
lektury przesłania Prezydenta Uchtdorfa wraz z tą rodziną, 
po czym zachęćcie każdego z członków rodziny, aby zapisał 
osobisty cel, który pomoże mu być godnym posiadania i 
używania rekomendacji świątynnej.

MłoDzież
widok z wyżyny
Mindy raye Holmes

Jako młoda dziewczyna miałam wiele możliwości uczest
niczenia w chrztach za zmarłych w świątyni san diego 

Kalifornia. Mimo że zawsze miałam wspaniałe doświad
czenia, jedna podróż szczególnie utkwiła mi w pamięci.

Miałam szesnaście lat, a moja siostrzyczka właśnie 
skończyła dwanaście lat i jechała po raz pierwszy, by brać 
udział w chrztach za zmarłych. Był to jej pierwszy taki 
wyjazd, postanowiłyśmy więc przejść się dookoła świą
tyni po skończeniu pracy.

z jednej strony terenu przyświątynnego znajdowało 
się kilka punktów widokowych, zatem poszłyśmy w tam
tym kierunku. świątynia san diego stoi w pobliżu ruchli
wej autostrady, więc kiedy stoisz w punkcie widokowym, 
patrzysz z góry właśnie na autostradę.

Widok ze świątynnego wzgórza przyniósł mi tego dnia 
nowe spojrzenie na życie. Patrzyłam w dół na świat i jego 
pędzące samochody, zatłoczone centra handlowe i znaki 
drogowe pokryte graffiti.

Przyszła mi wtedy do głowy myśl: „nie chcesz być 
częścią tego. nie o to chodzi w życiu”. Wcześniej zawsze 
byłam uczona, że celem życia jest powrót do życia z ojcem 
niebieskim i stanie się takim jak on. Wiedziałam, że nie 
potrzebuję rzeczy tego świata, by osiągnąć ten cel.

obróciłam się i spojrzałam na piękną świątynię. Byłam 
wdzięczna za wiedzę o ewangelii i perspektywę, którą 
uzyskałam dzięki niej. Wiedziałam, że pośrodku chaoty
cznego i zdradliwego świata znalazłam wyżynę, na której 
mogę pewnie stać.

tamtego dnia w świątyni obiecałam mojemu ojcu 
niebieskiemu, że zawsze będę stać po jego stronie, a nie po 
stronie świata. nieważne, czym obrzuca nas świat, możemy 
to przemóc, jeśli dochowujemy przymierzy, które zawar
liśmy i jeśli stoimy na „świętych miejscach” (zob. niP 87:8).

Dzieci
Upiększanie świata

 Prezydent Uchtdorf powiedział, że gdy powstaje nowa 
świątynia, moc Boga na ziemi wzmaga się i świat 

staje się piękniejszy. Wypisano tu niektóre z przepięknych 
błogosławieństw, które świątynia niesie ludziom. Jeśli 
żyjesz tak, by pewnego dnia móc wejść do świątyni, 
każde z tych błogosławieństw spłynie na ciebie!

Miejsce, gdzie panuje miłość i piękno
chrzest za ludzi, którzy nie zostali ochrzczeni za życia
związek małżeński, który może trwać wiecznie
dzieci zapieczętowane do rodziców na wieczność
Miejsce, w którym uczymy się o ojcu niebieskim  

i Jezusie chrystusie
Godne życie pełne posłuszeństwa
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rozwijaj wiarę i osobistą prawość
Przestudiuj ten materiał i — jeśli to właściwe — przedyskutuj z siostrami, które odwiedzasz. Użyj pytań,  
które pomogą ci wzmocnić siostry i uczynić ze Stowarzyszenia Pomocy czynną część twojego życia.

Z pism świętych: Ks. Izajasza 2:2–3; 
NiP 109:22–23; 110:8–10

Nasz obowiązek, aby być godną 
oddawania czci w świątyni

 „Przymierza, jakie zawieramy wraz 
z towarzyszącymi im obrzędami, 

które otrzymujemy w świątyni, stają 
się naszym listem uwierzytelniającym, 
który dopuszcza nas do przebywa
nia w obecności Boga. Przymierza 
wznoszą nas ponad ograniczenia 
naszej własnej mocy i perspektywy. 
Zawieramy przymierza, aby okazać 
nasze oddanie dla sprawy budowania 
królestwa. Stajemy się ludem przy
mierza, kiedy podlegamy przymierzu 
z Bogiem. Wszystkie te obiecane 
błogosławieństwa stają się naszym 
udziałem, dzięki naszej wierności 
tym przymierzom. […]

Co mogą zrobić kobiety Kościoła, 
by rościć sobie prawo do błogosła
wieństw świątyni?

Poprzez Swych proroków Pan 
zachęca tych, którzy nie otrzymali 
jeszcze błogosławieństw świątynnych, 
by zrobili wszystko, co trzeba, by 
kwalifikować się do otrzymania ich. 
Zaprasza On tych, którzy już otrzymali 
te błogosławieństwa, aby powracali tak 
często, jak tylko jest to możliwe, aby 
ponownie cieszyć się tym doświad
czeniem i rozszerzać swą wizję oraz 
zrozumienie Jego wiecznego planu.

Bądźmy godne posiadania aktualnej 
rekomendacji świątynnej. Udawajmy 
się do świątyni, by pieczętować nasze 
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rodziny na wieczność. Powracajmy 
do świątyni tak często, jak pozwalają 
nam na to warunki. Dajmy naszym 
zmarłym krewnym sposobność otrzy
mania obrzędów wyniesienia. Cieszmy 
się siłą duchową i objawieniem, które 
otrzymujemy, kiedy regularnie przy
bywamy do świątyni. Bądźmy wierne, 
zawierajmy przymierza świątynne oraz 
dochowujmy ich, aby otrzymać pełnię 
błogosławieństw Zadośćuczynienia” 1. 
Silvia H. Allred, Pierwsza Doradczyni w 
Generalnym Prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z naszej historii
Prezydent Gordon B.  

Hinckley (1910–2008) nauczał, że 
Stowarzyszenie Pomocy wywodzi 
się z pragnienia sióstr, by oddawać 
cześć w świątyni:

„Podczas budowy świątyni w 
Kirtland kobietom wyznaczono 
zadanie kruszenia porcelany, którą 
posiadały i mieszania jej z zaprawą 
do tynków kładzionych później na 
ścianach świątyni. Dzięki temu świa
tło słońca i księżyca miało odbijać 
się i upiększać wygląd budowli.

W owych czasach bardzo  
skromnych środków finansowych  
i ogromnej wiary robotnicy wkładali 
w budowę świątyni swą siłę i własne 
środki materialne. Kobiety zaopatry
wały ich w pożywienie, najlepsze, 
jakie mogły przygotować. Edward W. 
Tullidge odnotował, że gdy kobiety 
szyły zasłony świątynne, Józef Smith, 

obserwując je, powiedział: ‘Siostry, 
zawsze jesteście gotowe do działania. 
Siostry zawsze przodują we wszyst
kich dobrych uczynkach. Maria była 
pierwsza [przy grobie, by zobaczyć 
zmartwychwstałego Pana]; i teraz 
siostry są pierwsze, by pracować we 
wnętrzu świątyni’. […]

W Nauvoo, gdy budowano świą
tynię, kilka kobiet wspólnie szyło 
koszule dla robotników. W wyniku 
tego zdarzenia dwadzieścia kobiet 
zebrało się w czwartek 17 marca 
1842 roku, w pokoju nad sklepem 
Proroka” 2. W ten sposób powołano 
do życia Stowarzyszenie Pomocy.
PrzyPisy
 1. Silvia H. Allred „Święte świątynie, uświęcone 

przymierza”,  Liahona, list. 2008, 113–114.
 2. Gordon B. Hinckley „Ambitious to Do Good”, 

 Ensign, mar. 1992, 2.

Wiara • Rodzina • Służba

Co możemy czynić?
1. W jaki sposób mogę wspo
magać moje siostry w przygo
towaniach i wizytach w świątyni?

2. W jaki sposób mogę pójść 
śladami tych pierwszych sióstr, 
które poświęcały się, by otrzymać 
błogosławieństwa świątynne?

3. W jaki sposób mam starać się 
o błogosławieństwa świątynne?

By zasięgnąć więcej informacji, 
odwiedź stronę  
www.reliefsociety.lds.org.
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