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Jak wielka powinna 
być twoja radość

Niewiele spraw przynosi większą i trwalszą radość 
niż poczucie, że pomogliście innym przyjąć w 
sercu ewangelię Jezusa Chrystusa. Ta radość może 

być udziałem każdego członka tego Kościoła. Gdy przyj-
mowaliśmy chrzest, złożyliśmy obietnicę, że będziemy 
„zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co 
[czynimy] i gdziekolwiek się [znajdujemy], aż do śmierci, 
[abyśmy] mogli zostać odkupieni przez Boga i zaliczeni 
do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwsta-
niu, [abyśmy] mogli mieć życie wieczne” (Mosjasz 18:9).

Wszyscy członkowie akceptują ten nałożony na Kościół 
obowiązek, by nieść światu ewangelię Jezusa Chrystusa,  
gdziekolwiek są, przez całe życie. Pan powiedział jasno: 
„Oto wysłałem was, abyście dawali świadectwo i ostrze-
gali lud, i przystoi każdemu, kto został ostrzeżony, aby 
ostrzegł sąsiada swego” (NiP 88:81). Pełnoetatowi misjo-
narze mają z mocą nauczać tych, którzy jeszcze nie są 
członkami Kościoła. Członkowie Kościoła mają z mocą 
znajdować tych, których Pan przygotował, by słuchali 
misjonarzy i ich nauk.

Musimy praktykować wiarę w to, że Pan przygoto-
wał ludzi wokół nas. On ich zna, wie, kiedy są gotowi, 
może zaprowadzić nas do nich mocą Ducha Świętego 
i podpowiedzieć nam słowa zachęty w zdobywaniu 
wiedzy. Obietnica, którą Pan złożył misjonarzom w 1832 
roku, jest obietnicą złożoną również nam, gdy wypeł-
niamy nasz obowiązek znajdowania ludzi gotowych na 

przyjęcie misjonarskich nauk: „A ześlę nań Pocieszyciela, 
co go nauczy prawdy i wskaże drogę, którą ma pójść; a 
jeżeli będzie wierny, ukoronuję go znów snopami” (NiP 
79:2–3).

A obietnica wielkiej radości dla oddanego misjonarza 
dotyczy także nas jako oddanych członków, którzy wkła-
dają serce w pracę misjonarską:

„A jeżeli wielka będzie twoja radość z przyprowadze-
nia do mnie jednej duszy do królestwa mojego Ojca, 
jakże wielka będzie twoja radość, gdy przyprowadzisz 
do mnie wiele dusz!

Oto masz przed sobą moją ewangelię, moją opokę i 
moje zbawienie.

Proś Ojca w moje imię, w wierze, ufając, że otrzy-
masz, a będziesz miał i Ducha Świętego, co objawia 
dzieciom ludzkim wszystkie rzeczy, które są stosowne” 
(NiP 18:16–18).

Poza tym Pan, by pomóc nam odnajdywać i zachęcać 
ludzi gotowych do przyjęcia nauk, powołał i wyszkolił 
przywódców jako pomoc dla Ducha Świętego, by nas pro-
wadzili. W liście z 28 lutego 2002 roku Rada Prezydenta 
Kościoła złożyła odpowiedzialność za pracę misjonarską 
na barki biskupów i na gminy 1. Przy udziale gminy i jej 
rady, komitet wykonawczy kapłaństwa tworzy dla tej jed-
nostki plan działań misjonarskich. Plan ten zawiera wska-
zówki, w jaki sposób członkowie mogą odnajdywać ludzi, 
którzy są gotowi na przyjęcie nauk misjonarzy. W gminie 
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powołany jest przywódca misyjny gminy. Ten człowiek 
jest w stałym kontakcie z pełnoetatowymi misjonarzami  
i osobami zainteresowanymi Kościołem.

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz lepiej 
wypełniać swój osobisty obowiązek, jakim jest pomaganie 
w znajdowaniu ludzi gotowych do przyjęcia nauk misjo-
narzy. Najprostszy sposób jest najlepszy.

Módl się o przewodnictwo Ducha Świętego. Rozma-
wiaj z lokalnymi przywódcami i misjonarzami, proś ich 
o sugestie i obiecaj swój udział. Utwierdzaj ludzi, któ-
rzy pracują nad tym razem z tobą. W swoich słowach i 
czynach zawsze dawaj świadectwo o tym, że Jezus jest 
Chrystusem, a Bóg odpowiada na modlitwy.

Świadczę, że Duch Święty będzie prowadził was do 
ludzi, którzy szukają prawdy, jeśli będziecie się modlić i 
pracować pod Jego przewodnictwem. I wiem z własnego 
doświadczenia, że wasza radość dzielona z osobami, 
które wybiorą ewangelię i wytrwają w wierze, będzie 
nieskończona.
PrzyPis
1. Zob. „News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized”,  Liahona, sierp. 2002, 4.

NauczaNiE Na PodstawiE tEgo PrzEsłaNia

•	 „Nauczanie — nie ma większego powołania” daje nam 
wskazówkę, byśmy tych, których uczymy, zachęcili do 
ustanawiania celów, które pomogą im żyć zgodnie z 
zasadami, których się uczą (zob. str. 74). Wraz z rodziną 
zastanówcie się nad błogosławieństwami pracy misjo-
narskiej wspomnianymi przez Prezydenta eyringa i, 
jeśli poczujecie natchnienie, zachęćcie tę rodzinę, by 
określiła swoje cele w dzieleniu się ewangelią.

•	 Możecie	przeprowadzić	burzę	mózgów	dotyczącą	
sposobów dzielenia się ewangelią. Pamiętajcie radę 
Prezydenta eyringa: „najprostszy sposób jest najlep-
szy”. By dowiedzieć się więcej o burzy mózgów zajrzyj-
cie na stronę 159 w podręczniku „Nauczanie — nie ma 
większego powołania”.

MłodziEż
Misjonarze mojego życia
Elizabeth s. stiles

Gdy pierwszy raz przyszłam z misjonarzami w 
niedzielę do kościoła, rozpoznałam znanych z 

sąsiedztwa ludzi, z którymi dorastałam. spotkałam  
z moich najlepszych szkolnych przyjaciółek, zobaczyłam 
przewodniczących klas ze szkoły podstawowej i średniej, 
dziewczynę, dla której nie byłam kiedyś szczególnie miła i 
nawet młodego człowieka, w którym się podkochiwałam.

Każda z tych osób wywarła na mnie trwały wpływ. 
Moją	najlepszą	przyjaciółką	była	młoda	kobieta	o	wielkiej	
prawości i to z jej powodu chciałam pogłębiać wiedzę 
o Kościele. Przewodniczący klas, którzy pamiętali mnie 
ze szkoły, pomogli mi uświadomić sobie, że jestem kimś 
ważnym. nauczyłam się o bożej miłości i miłosierdziu od 
młodej kobiety, która zaakceptowała mnie, mimo że kie-
dyś	niemile	ją	potraktowałam.	Moja	młodzieńcza	miłość	
okazała się być tak fantastycznym człowiekiem, że widzia-
łam światłość wokół niego i chciałam przy nim być.

te doświadczenia pomogły mi zrozumieć, że jeszcze 
przed spotkaniem misjonarzy ojciec niebieski postawił 
na mojej drodze ludzi, dzięki którym byłam gotowa na 
przyjęcie ewangelii. dowiedziałam się od nich, że małe 
rzeczy mogą mieć wielkie skutki. i najważniejsze: zrozu-
miałam, że praca misjonarska zaczyna się ode mnie.

dziEci
Ewangelia — dar do ofiarowania

słowo ewangelia oznacza wszystkie nauki i obrzędy 
dane nam przez Jezusa chrystusa i Jego proroków. ewan-
gelia jest podobna do kosza pełnego podarunków od ojca 
Niebieskiego.	Możesz	przyczynić	się	do	rozdania	tych	da-
rów innym. z kim mógłbyś podzielić się darem ewangelii?

Przeczytaj każdy z tych wersetów pism świętych i 
sporządź listę lub namaluj obrazki przedstawiające dary 
zawarte w ewangelii.

1. list Jakuba 5:14–15
2.	Mosjasz	16:6–7
3. 3 nefi 18:1–10
4. niP 20:72–73
5.	NiP	33:16
6.	NiP	89:4,	18–21
7.	NiP	132:46
8. niP 137:10
9. niP 138:32–34
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Prorok Józef Smith założył Stowa-
rzyszenie Pomocy jako orga-

nizację stanowiącą istotną część 
Kościoła. Jako prezydium mamy 
nadzieję, że możemy wam pomóc 
zrozumieć, dlaczego Stowarzysze-
nie Pomocy może być ważne w 
waszym życiu.

Wiemy, że kobiety Nowego 
Testamentu okazywały wiarę w 
Jezusa Chrystusa i brały udział 
w Jego dziele. Fragment z Ew. 
Łukasza 10:39 mówi o Marii, że 
„usiadłszy u nóg Pana, słuchała 
Jego słowa”. W Ew. Jana 11:27 
Marta składa świadectwo o Chry-
stusie: „Rzecze mu: Tak, Panie! Ja 
uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boży, który miał przyjść na 
świat”. Dzieje Apostolskie 9:36, 
39 mówią o pewnej uczennicy, 
imieniem Tabita, której życie „wy-
pełnione było dobrymi i miłosier-
nymi uczynkami. […] Wszystkie 
wdowy […] [pokazywały] suknie i 
płaszcze, które robiła. […]” Feba, 
z Listu do Rzymian 16:1–2, była 
„diakonisą zboru” i „była po-
mocna wielu”.

Te przykłady wiary, świadectwa 
i służby powielano w Kościele 
Świętych w Dniach Ostatnich, 
aż przybrały konkretną formę w 
postaci organizacji Stowarzysze-
nia Pomocy. Julie B. Beck, Gene-
ralna Prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy, powiedziała: „Tak jak 

Przywrócenie wszystkich rzeczy
Przestudiujcie materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami te fragmenty, które uznacie  
za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, że Stowarzyszenie Pomocy  
będzie aktywną częścią waszego życia.
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wtedy, gdy Zbawiciel zaprosił 
Marię i Martę w czasach Nowego 
Testamentu, by uczestniczyły w 
Jego pracy, tak kobiety obecnej 
dyspensacji mają oficjalne zada-
nie uczestnictwa w pracy Pana. 
[…] Organizacja Stowarzyszenia 
Pomocy w 1842 roku zmobilizo-
wała zbiorową siłę kobiet, dając 
im konkretne zadanie budowania 
królestwa Pana” 1. 

Wykonujemy naszą część pracy, 
gdy koncentrujemy się na celach 
Stowarzyszenia Pomocy: na wzra-
staniu w wierze i osobistej prawości, 
wzmacnianiu rodzin i domów, szuka-
niu potrzebujących i pomaganiu im.

Świadczę, że Stowarzyszenie  
Pomocy było zorganizowane za 
Bożą przyczyną, by wspomagać 
dzieło zbawienia. Każda siostra na-
leżąca do Stowarzyszenia Pomocy 
ma ważną rolę do odegrania w tym 
świętym dziele.
Silvia H. Allred, Pierwsza Doradczyni w 
Generalnym Prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z pism świętych
Ks. Joela 3:1–2; Ew. Łukasza 

10:38–42; List do Efezjan 1:10

Z naszej historii
Siostra Julie B. Beck powie-

działa: „Wiemy przez Proroka 
Józefa Smitha, że Stowarzy-
szenie Pomocy było formalną 
częścią Przywrócenia” 2. Proces 

przywrócenia rozpoczął się od 
Pierwszej Wizji w 1820 roku i 
przebiegał „wiersz za wierszem, 
pojęcie za pojęciem” (NiP 98:12). 
Gdy Stowarzyszenie Pomocy 
zostało formalnie utworzone 17 
marca 1842 roku, Prorok mówił 
kobietom o ich istotnej roli w 
przywróconym Kościele. Po-
wiedział: „Kościół nigdy nie był 
w pełni zorganizowany, do-
póki kobiety nie miały swojej 
organizacji” 3. 

PrzyPisy
1. Julie B. Beck „Wypełnianie celu Stowarzysze-

nia Pomocy”,  Liahona, list. 2008, 108.
2. Julie B. Beck „Wypełnianie celu Stowarzysze-

nia Pomocy”, 108.
3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 451.
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Co mogę robić?
1. Jak pomogę moim siostrom  
w tym miesiącu, by świadczyło to 
o mojej wierze uczennicy Jezusa 
chrystusa?

2. Które nauki przywróconej 
ewangelii będę studiować w tym 
miesiącu, aby wzmocnić swoje 
świadectwo?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwie dźcie stronę www .reliefsociety 
.lds .org.


