
1

Czy możemy  
zobaczyć Chrystusa?

Pewien starszy pan czytał wieczorną bajkę swojej 
czteroletniej wnuczce, gdy ona spojrzała w górę 
i powiedziała: „Dziadku, spójrz na gwiazdy!” 

Uśmiechnął się łagodnie i rzekł: „Jesteśmy w pomiesz-
czeniu, kochanie. Nie ma tu gwiazd”. Ale dziecko upie-
rało się: „W twoim pokoju są gwiazdy! Patrz!”

Dziadek spojrzał w górę i ku swemu zdumieniu 
spostrzegł, że sufit był posypany metalicznym broka-
tem. Przez większość czasu był on niewidzialny, ale gdy 
światło padało tam w określony sposób, rzeczywiście 
wyglądał jak morze gwiazd. Trzeba było oczu dziecka, 
by je zobaczyć, ale istotnie, widać było gwiazdy. Od 
tego czasu, wchodząc do pokoju i spoglądając na 
sufit, dziadek widział to, czego nie potrafił dostrzec 
wcześniej.

Wkraczamy w kolejny wspaniały okres Bożego 
Narodzenia, wypełniony muzyką, światłem, przyjęciami 
i rozdawaniem prezentów. Spośród wszystkich ludzi 
szczególnie my, członkowie Kościoła, który nosi imię 
Zbawiciela, powinniśmy spojrzeć poza powierzchowne 
aspekty tego okresu i ujrzeć wyjątkową prawdę i 
piękno z nim związane.

Zastanawiam się, jak wielu w Betlejem wiedziało,  
że właśnie tam, w ich sąsiedztwie, przyszedł na świat 
Zbawiciel? Syn Boga, długo oczekiwany i obiecany 
Mesjasz — On był pośród nich!

Pamiętacie, co anioł powiedział pasterzom? „Gdyż 

dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus 
Pan […]”. A oni powiedzieli: „Pójdźmy zaraz aż do 
Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił 
Pan” (Ew. Łukasza 2:11, 15).

Musimy powiedzieć sobie w duchu tak jak ówcześni 
pasterze: „Oglądajmy to, co się stało”. Musimy tego go-
rąco pragnąć. Oglądajmy Świętego w Izraelu w żłóbku, 
w świątyni, na górze i na krzyżu. Jak pasterze chwalmy 
i wysławiajmy Boga za te radosne wieści!

Czasem najtrudniejsze do zobaczenia rzeczy są przed 
nami. Jak ten starszy pan, który nie widział gwiazdek na 
suficie, my nie możemy czasem dostrzec tego, co jest 
widoczne gołym okiem.

My, którzy słyszeliśmy chwalebną wieść o przyjściu 
Syna Boga, my, którzy wzięliśmy na siebie Jego imię 
i zobowiązaliśmy się podążać Jego drogą jako Jego 
uczniowie — my musimy otworzyć nasze serca i umy-
sły, by naprawdę Go ujrzeć.

Boże Narodzenie jest cudowne pod wieloma wzglę-
dami. To okres aktów miłosierdzia, uprzejmości i 
bratniej miłości. To czas głębszej refleksji nad naszym 
własnym życiem i błogosławieństwami, które mamy. To 
czas wybaczania i dostąpienia wybaczenia. To czas, by 
cieszyć się muzyką, światłem, spotkaniami i prezentami. 
Ale cały urok tego okresu nie powinien przesłonić nam 
czy oddalać nas od oglądania Księcia Pokoju w Jego 
majestacie.
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Uczyńmy z tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia czas 
wychwalania i radości, czas, gdy przyjmujemy fakt cudu, że 
Wszechmocny Bóg zesłał Swojego Jednorodzonego Syna, 
Jezusa Chrystusa, by zbawił świat!

Pomysły na naUczanie na PoDstawie tego 
Przesłania

1. „zajęcia koncentrowania uwagi mogą być użyte 
do tego, aby wzbudzić zainteresowanie oraz pomóc 
uczniom skupić swą uwagę na temacie lekcji. […] 
ilustracje są cennymi narzędziami, wzmacniającymi 
główną ideę lekcji i pomagającymi uczniom w zachowa-
niu uwagi” („Nauczanie — nie ma większego powoła-
nia” [2000], str. 183, 164). gdy zaczniecie dzielić się tym 
przesłaniem, możecie skupić uwagę słuchaczy poprzez 
pokazanie jakiejś ilustracji lub przeczytanie fragmentu z 
pism świętych i spytanie rodziny, w jaki sposób nawią-
zują one do tego przesłania.

2. „Jednym z najważniejszych celów powinno być 
pomaganie innym w zastosowaniu zasad ewange-
lii w codziennych sytuacjach. […] [Pomóż] uczniom 
odkryć błogosławieństwa, które przychodzą wtedy, 
kiedy żyjemy według ewangelii” („Nauczanie — nie 
ma większego powołania” str. 181). Po przekazaniu 
tego przesłania, zastanówcie się, czy nie poprosić 
członków rodziny, by podzielili się doświadczeniami, 
które mieli, gdy myśleli o zbawicielu podczas okresu 
bożonarodzeniowego.

młoDzież
misjonarskie Boże narodzenie
Loran cook

Podczas drugich świąt Bożego narodzenia mojej 
pełnoetatowej misji odwiedziłam wraz towarzyszką 

ochrzczoną niedawno członkinię i jej rodzinę. Po 

wspaniałej świątecznej kolacji podzieliłyśmy się z nimi 
przesłaniem bożonarodzeniowym.

Poprosiłyśmy ich, by narysowali obrazki przedstawia-
jące rzeczy, które przypominają im ten okres, na przy-
kład gwiazdki, szopki i choinki. Potem przeczytałyśmy 
fragmenty pism świętych, w tym 2 nefi 19:6: „albowiem 
dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na Jego 
barkach spocznie władza. i nazwany będzie imieniem: 
cudowny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, 
Książę Pokoju”. zaśpiewałyśmy hymn „once in royal 
david’s city” (Hymns, nr 205), obejrzałyśmy z nimi film 
o narodzeniu Pana i złożyłyśmy świadectwo o Jezusie 
chrystusie.

to były proste świąteczne okoliczności, z dala od 
naszych rodzin i według ogólnie przyjętych zwyczajów, 
ale gdy składałyśmy świadectwo o zbawicielu, poczułam 
głębszą niż dotąd miłość i wdzięczność za niego i Jego 
narodziny. uświadomiłam sobie, że to są ostatnie święta 
Bożego narodzenia podczas pełnoetatowej misjonar-
skiej służby mojemu niebiańskiemu ojcu, ale zrozumia-
łam też, że Jego duch może świadczyć mi o Jego synu, 
gdziekolwiek się znajdę.

Dzieci
chcieć zobaczyć zbawiciela

Prezydent uchtdorf powiedział, że w czasie świąt 
Bożego narodzenia powinniśmy zwracać się ku 

sprawom, które przypominają nam życie zbawiciela. 
odnajdźcie poniższe fragmenty pism świętych, by do-
wiedzieć się o ważnych wydarzeniach w Jego życiu.

ew. Mateusza 2:1–2
 ew. łukasza 2:46
ew. Mateusza 15:32–38
ew. łukasza 8:49–55
ew. łukasza 23:33–34, 44–46
ew. Jana 20:11–20
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nasza odpowiedzialność za uczestnictwo  
w pracy świątynnej i poznawanie historii  
rodziny
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z siostrami, które odwiedzacie, te fragmenty, które uznacie za istotne. Wykorzystajcie 
pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

Poprzez stulecia wielu ludzi umie-
rało nie znając ewangelii. Nie-

którzy z nich są waszymi bliskimi 
i dalekimi krewnymi. Oni czekają, 
byście dokonały koniecznych badań 
i połączyły wasze rodziny, wykonu-
jąc zbawcze obrzędy w zastępstwie 
zmarłych.

Wiele świątyń na świecie ma 
dość miejsca i czasu. Pan obiecał, 
że wasze serca będą zwrócone  
ku ojcom, aby ziemia nie była  
całkowicie zniszczona w mo-
mencie Jego przyjścia (zob. NiP 
2:2–3).

Gdy uczestniczycie w pracy 
świątynnej i poznawaniu historii 
rodzinnej, jesteście błogosła-
wione. Radość, którą odczuwacie, 
gdy służycie swoim przodkom, 
jest jednym z błogosławieństw. 
Innym błogosławieństwem jest 
fakt, że możecie uzyskać reko-
mendację świątynną świadczącą  
o waszej prawości przed Panem. 
Ci, którzy jeszcze nie są godni 
przywileju posiadania reko-
mendacji świątynnej, powinni z 
pomocą biskupa lub prezydenta 
gminy pracować nad tym, by  
uzyskać ją jak najszybciej. Proszę, 
nie pozostawajcie bez tej istot-
nej rekomendacji. Świadczę, że 

Zadośćuczynienie jest prawdziwe 
i że grzechy mogą być odpusz-
czone po odbyciu właściwej 
pokuty.

Gdy uczestniczymy w pracy 
świątynnej i poznajemy historię 
rodzinną, możemy być pewne tego, 
że Duch pocieszy nas w naszych 
troskach i poprowadzi w podej-
mowaniu ważnych decyzji. Praca 
świątynna i poznawanie historii 
rodziny są częścią dzieła miłości i 
służby względem naszych własnych 
przodków.
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

Z pism świętych: 
Ks. Malachiasza 3:23–24; I List  

do Koryntian 15:29; I List Piotra 
3:18–19; NiP 110:13––16; 128:24

Z naszej historii
„Prorok Józef Smith powiedział: 

‚Największym obowiązkiem, który 
Bóg nam dał na tym świecie, jest 
odnajdywanie naszych zmarłych 
bliskich’ (History of the Church, 
6:313). Od samego początku 
siostry ze Stowarzyszenia Pomocy 
wspierały tę wspaniałą pracę. W 
Nauvoo w 1842 roku pragnienie 
Sary M. Kimball, by pomagać 

robotnikom w budowaniu świą-
tyni, zaowocowało utworzeniem 
grupy sióstr, których służba w 
formie zorganizowanej miała być 
bardziej skuteczna. Gdy zaczęły 
się spotykać, Prorok, wzorując 
się na organizacji kapłaństwa […] 
założył pierwsze Stowarzyszenie 
Pomocy. Od tamtego czasu siostry 
ze Stowarzyszenia Pomocy znacz-
nie wspomogły pracę nad świąty-
nią w Nauvoo. […]

Dom Obdarowań zbudowano  
w roku 1855, osiem lat po pierwszym 
przybyciu Świętych do Utah. 
Eliza R. Snow, która była jedną z 
pierwszych członkiń Stowarzysze-
nia Pomocy i zachowała zapisy 
o tej organizacji, została powo-
łana jako generalna prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy przez 
prezydenta Brighama Younga w 
1866 roku. Ona i pozostałe siostry 
były oddanymi pracownicami w 
Domu Obdarowań. Potem, gdy 
ukończono budowę świątyń w St. 
George, Logan i Manti, te sio-
stry podróżowały do każdej ze 
świątyń, by wykonywać pracę za 
zmarłych”. 1

PrzyPis
 1. Mary Ellen Smoot, „Family History:  

A Work of Love”, Ensign, marz. 1999, 15.

Wiara • Rodzina • Służba
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Co mogę zrobić?
1. Jak mogę pomóc moim siostrom w 
poszukiwaniu informacji o przodkach i 
dokonaniu za nich obrzędów świątyn-
nych? gdy rozważasz potrzeby każdej 
z sióstr, weź pod uwagę jej szczególną 
sytuację. Możesz dojść do wniosku, że 
praca nad historią rodzinną wzmocni 
siostrę, która jest nowa, powraca do 
Kościoła lub jest mniej aktywna.

2. W jaki sposób praca świątynna i 
badanie historii rodzinnej przynosi 
mi ukojenie w trudnych chwilach lub 
pomaga w podejmowaniu ważnych 
decyzji?

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź-
cie stronę www.reliefsociety.lds.org.
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