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Pan potrzebuje 
misjonarzy

Podczas ostatniej październikowej konferencji ge-
neralnej prosiłem o większą liczbę misjonarzy. 
Każdy godny i sprawny młody człowiek powi-

nien przygotowywać się do służby na misji. Ta służba 
to obowiązek kapłana — powinność, której wykonania 
Pan od nas oczekuje, jednocześnie jakże hojnie nas 
obdarowując. Młodzi mężczyźni, nakłaniam was, byście 
przygotowywali się do służby na misji. Pozostawajcie 
czyści, nieskalani i godni tego, by reprezentować Pana. 
Dbajcie o wasze siły i zdrowie. Studiujcie pisma święte. 
Tam, gdzie to możliwe, bierzcie udział w zajęciach se-
minarium i instytutu religii. Zapoznajcie się z misjonar-
skim podręcznikiem Abyście głosili moją ewangelię.

Siostry, chociaż na was nie spoczywa kapłański obo-
wiązek młodych mężczyzn, by służyć na pełnoetatowej 
misji, wasze misjonarskie starania są równie cenne i 
popieramy waszą służbę.

Zwracam się do was, starsi bracia i siostry w Kościele, 
przypominając wam, że Pan potrzebuje znacznie, znacz-
nie więcej takich jak wy do służby jako pełnoetatowi 
misjonarze. Jeśli jeszcze nie nadszedł czas, byście mogli 
służyć na misji jako para, nakłaniam was, abyście już 
teraz przygotowywali się na dzień, gdy okoliczności ze-
zwolą wam zostać parą misjonarską. Niewiele jest takich 
momentów w życiu, gdy będziecie odczuwać słodycz i 

satysfakcję płynące ze wspólnej pełnoetatowej służby  
na rzecz dzieła Mistrza.

Niektórzy z was mogą czuć się z natury nieśmiali  
lub uważać, że są nieodpowiednimi osobami, by od-
powiedzieć na wezwanie do służby. Pamiętajcie, że jest 
to praca Pana i że gdy dostajemy polecenia od Niego, 
możemy liczyć na Jego pomoc. Pan przystosuje plecy 
tak, by mogły unieść nałożone ciężary.

Inni spośród was, chociaż godni służby, mogą odczu-
wać, że mają ważniejsze sprawy. Dobrze pamiętam obiet-
nicę Pana: „Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę” 
(I Ks. Samuela 2:30). Nikt z nas nie uczci naszego Ojca 
Niebieskiego i naszego Zbawiciela bardziej niż poprzez 
oddaną, pełną zrozumienia pracę misjonarską.

Przykładem takiej służby były misjonarskie doświadcze-
nia Juliusza i Dorothy Fussek, którzy zostali powołani na 
misję do Polski. Brat Fussek urodził się w Polsce. Mówił w 
tym języku. Kochał Polaków. Siostra Fussek urodziła się 
w Anglii, nie wiedziała prawie nic o Polsce i zupełnie nic 
o Polakach. Ufając Panu, przyjęli to zadanie. Pracowali  
w osamotnieniu, a ich cel był ogromny. W owym czasie 
w Polsce nie było jeszcze regularnej misji. Zadaniem 
Fussków było przygotowanie jej podwalin.

Czy Starszy i Siostra Fussek byli zrozpaczeni rozmiarem 
zadania? Ani przez chwilę. Wiedzieli, że powołał ich Bóg. 
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Modlili się o Jego boską pomoc i całym sercem oddali 
się pracy.

W tamtym czasie Starszy Russel M. Nelson z Kworum 
Dwunastu Apostołów, Starszy Hans B. Ringger, wówczas 
Siedemdziesiąty, i ja, w towarzystwie Starszego Fusska 
spotkaliśmy się z ministrem do spraw wyznań w polskim 
rządzie, Adamem Łopatką. Usłyszeliśmy z jego ust słowa: 
„Wasz kościół jest tu mile widziany. Możecie stawiać wasze 
budynki, przysyłać misjonarzy. Ten człowiek — tu wskazał 
na Juliusza Fusska — dobrze służy waszemu kościołowi. 
Możecie być mu wdzięczni za jego przykład i wysiłek”.

Tak jak Fusskowie, róbmy to, co powinniśmy w dziele 
Pana. Wówczas wraz z Juliuszem i Dorothy Fussek, bę-
dziemy mogli powtórzyć słowa psalmu:

„Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię.
[…] Niech nie drzemie stróż twój.
Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela” (Psalm 

121:2–4).

NauczaNie Na PodSTawie Tego PrzeSłaNia

Podręcznik Nauczanie — nie ma większego powołania 
mówi: „Podziel się osobistym doświadczeniem o tym, w 
jaki sposób stosowanie się do zasad ewangelii pobłogosła-
wiło twoje życie. zaproś tych, których uczysz, aby krótko 
podzielili się własnymi doświadczeniami” ([2000], str. 181). 
Przeczytajcie to przesłanie, a następnie zapytajcie człon-
ków rodziny, kto, zdaniem Prezydenta Monsona, powinien 
służyć na misji. opiszcie osobiste doświadczenia, które 
mieliście sami lub inna osoba podczas pełnoetatowej misji. 
Podzielcie się swoimi planami służenia na misji w przyszło-
ści. Poproście członków rodziny, by opowiedzieli o swoich 
planach lub podobnych pozytywnych doświadczeniach.

Młodzież
rowerem w przyszłość
Peter evans i richard M. romney

Wielu młodych mężczyzn przygotowuje się finan-
sowo do służby misjonarskiej. W afryce część tych 

przygotowań stanowi zarobienie pieniędzy na paszport. 
sedrick tshiambine zarobił tyle, ile potrzebował w przed-
siębiorczy sposób: sprzedając banany z bagażnika roweru.

sedrick mieszka w Luputa, w demokratycznej  
republice Konga. Jest jednym z czterdziestu pięciu 

młodych mężczyzn w dystrykcie Luputa, pracujących, 
by zaoszczędzić na paszport i móc wyjechać na misję. 
W demokratycznej republice Konga paszport kosztuje 
dwieście pięćdziesiąt dolarów, co stanowi około dwóch 
trzecich kosztów wybudowania domu.

ale sedrick nie zrażał się tym. zarobił pieniądze na  
misję, przemierzając rowerem dzień w dzień 15–30 
kilometrów (9–19 mil) z Luputa do małych wiosek, gdzie 
kupował banany i wracając przez gorącą afrykańską 
sawannę rowerem obładowanym owocami, by sprzedać  
je w mieście. Każdego tygodnia pokonywał piaszczystymi 
drogami około 180 kilometrów (112 mil) i tylko raz 
wywrócił się z powodu nierównomiernie rozłożonego 
ładunku.

sedrick zarabiał jednego dolara i dwadzieścia  
pięć centów na tydzień, czyli sześćdziesiąt pięć dolarów 
na rok. cztery lata trwało, nim zarobił na paszport,  
ale teraz wie, że w przyszłości pojedzie na pełnoetatową  
misję, bo ma dość pieniędzy, by sprostać temu 
wyzwaniu.

dzieci
Przygotuję się za młodych lat

By pomóc dzieciom pamiętać o wyzwaniu rzuconym 
przez Prezydenta Monsona, aby przygotowały się na 

misję, pomyśl o sporządzeniu certyfikatu zawierającego 
poniższy tekst, który powinien być podpisany i umiesz-
czony na ścianie lub w pamiętniku.

PrzygoTuję Się
Prezydent thomas s. Monson poprosił mnie,  

bym służył na misji. Będę:

•	 czysty,	nieskalany	i	godny	tego,	by	reprezento-
wać Pana

•	 dbał	o	moje	siły	i	zdrowie
•	 modlił	się	i	studiował	pisma	święte.

Przygotuję się do służby na misji.

(podpis)
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eliza R. Snow wspominała Proroka 
Józefa Smitha jako tego, który 

nauczał, że „choć [Stowarzyszenie 
Pomocy] powstało współcześnie, 
jako organizacja ma ono bardzo 
stare korzenie” 1. 

Ojciec Niebieski i Jego Syn, 
Jezus Chrystus, nawiedzili Józefa 
Smitha i przez niego przywrócili 
na ziemię pełnię ewangelii.  
Stowarzyszenie Pomocy było  
częścią tego przywrócenia.  
Instytucja Kościoła nie była 
kompletna, dopóki nie powstała 
organizacja kobiet 2.

W nadchodzących miesiącach 
każde przesłanie do odwiedzin 
domowych umożliwi nam  
dowiedzenie się więcej o historii 
Stowarzyszenia Pomocy i jego  
roli w przywróconej ewangelii.  
Z wielu powodów rozumienie  
naszej historii jest nie tylko 
ważne, ale i niezbędne. 

Po pierwsze, poznanie naszej 
historii inspiruje nas do stania  
się Bożymi kobietami, którymi 
musimy się stać. Śledząc przykłady 
szlachetnych kobiet Świętych w 
Dniach Ostatnich, możemy uczyć 
się na podstawie przeszłości, jak 
stawiać czoła przyszłości 3.

Po drugie, nasza historia uczy 
nas zasad, które funkcjonowały 
we wczesnych czasach Kościoła  

Historia i dziedzictwo  
stowarzyszenia Pomocy
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie te fragmenty, które uznacie za istotne, z siostrami, 
które odwiedzacie. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, by Stowarzyszenie 
Pomocy było aktywną częścią waszego życia.
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i są pierwszoplanowe dzisiaj.  
Ta wiedza i nasze cele by:  
rozwijać wiarę i osobistą prawość, 
wzmacniać rodziny i domy,  
pomagać potrzebującym — 
wszystko to stanowi łącznik 
między naszą przeszłością i 
teraźniejszością.

Po trzecie, gdy poznajemy  
naszą historię możemy szerzyć nasze 
duchowe dziedzictwo. Prezydent 
Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła,  
powiedział: „Przekazujecie dalej 
to dziedzictwo, kiedy pomagacie 
innym. […] Historia Stowarzyszenia 
Pomocy jest spisana za pomocą  
słów i liczb, ale jego dziedzictwo 
przekazuje się z serca do serca” 4.

Wreszcie, zrozumienie naszej 
historii pomaga nam aktywnie 
tworzyć przyszłość Stowarzyszenia 
Pomocy. Prezydent Spencer W. 
Kimball (1895–1985) mówił: 
„Wiemy, że kobieta, która darzy 
szacunkiem przeszłość, będzie 
chciała kształtować przyszłość 
pełną prawości” 5.
Julie B. Beck, Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy.

Z pism świętych
Ks. Estery 9:28–29; List do  

Rzymian 16:1–2; Alma 37:8;  
Moroni 7:45–47

Z naszej historii
„Stowarzyszenie Pomocy jest  

organizacją, którą Pan dał kobietom” 6. 
Siedemnastego marca 1842 roku 
Józef Smith, jako prorok, powołał 
Stowarzyszenie Pomocy do  
życia. Mała, zróżnicowana grupa, 
zgromadzona na pierwszym  
spotkaniu, składała się z pełnych  
oddania kobiet, podobnych siostrom 
ze Stowarzyszenia Pomocy dzisiaj. 
Najmłodsze były trzy nastoletnie 
dziewczęta, a najstarsze — kobiety 
pięćdziesięcioletnie. Jedenaście 
kobiet było mężatkami, dwie 
wdowami, sześć pannami, a stan 
cywilny jednej nie jest znany. Ich 
wykształcenie i przeszłość bardzo 
się różniły, podobnie jak sytuacja 
finansowa. Różnice między nimi 
mogły być podkreślane nieraz, w 
miarę jak liczba członkiń rosła, ale 
one były jednością i chciały nią 
pozostać” 7.
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Co mogę zrobić?
1. co mogę uczynić, by okazać miłość 
siostrom, które odwiedzam?

2. co mogę zacząć robić w tym miesiącu, 
by już teraz wpłynąć na kształt własnej 
prawej przyszłości? Przyszłości mojej 
rodziny? innych?

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


