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W poszukiwaniu 
dobra

W trakcie poszukiwania nowego domu 
młode małżeństwo Świętych w Dniach 
Ostatnich rozmawiało z potencjalnymi 

sąsiadami o pobliskiej okolicy i szkołach.
Pewna kobieta, z którą rozmawiali, mówiła o szkole, 

do której chodziły jej dzieci: „To miejsce jest wprost 
niewiarygodne! Dyrektorem jest niezwykły i dobry 
człowiek, nauczyciele są wykwalifikowani, uprzejmi 
i przyjacielscy. Jestem bardzo zadowolona, że nasze 
dzieci mogą chodzić do tak fantastycznej szkoły. 
Będziecie nią zachwyceni!”

Inna kobieta mówiła o szkole swoich dzieci: „To 
straszne miejsce. Dyrektor jest zajęty sobą, nauczyciele 
nie mają kwalifikacji, są niemili i wrodzy. Gdybym 
mogła sobie pozwolić na opuszczenie tej okolicy, 
zrobiłabym to w mgnieniu oka!”

Interesujące było to, że obie kobiety mówiły o tym 
samym dyrektorze szkoły, tych samych nauczycielach  
i tej samej placówce.

Czy zauważyliście, że ludzie zazwyczaj znajdują to, 
czego szukają? Przyjrzyjcie się wystarczająco uważnie, 
a znajdziecie zarówno dobre, jak i złe strony w 
prawie każdym człowieku i niemal we wszystkich 
rzeczach. Ludzie robią to samo z Kościołem Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od samego 
początku jego istnienia. Ci, którzy szukają dobra, 

znajdą życzliwych i współczujących ludzi — ludzi, 
którzy kochają Pana i pragną Mu służyć, a także 
błogosławić życie swoich bliźnich. Ale prawdą jest 
również to, że ci, którzy szukają złego, na pewno 
znajdą rzeczy dalekie od ideału.

Niestety, czasem zdarzają się one nawet w 
Kościele. Dla tych, którzy szukają powodów do kry
tyki, niewyczerpane jest źródło inwencji, pomysłów 
i uporu. Oni najwyraźniej nie potrafią uwolnić się 
od uczucia urazy. Plotkują i doszukują się winy 
u innych. Od dziesięcioleci hodują złe uczucia, 
korzystając z każdej okazji, by ściągnąć w dół i 
poniżyć innych. To nie cieszy Pana, „bo gdzie jest 
zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły 
czyn” (List Jakuba 3:16).

Prezydent George Q. Cannon (1827–1901) dobrze znał 
Prezydenta Brighama Younga (1801–1877), gdyż pracował 
z nim przez wiele lat jako członek Kworum Dwunastu 
Apostołów oraz jako jego doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła. Po śmierci prezydenta Younga Prezydent 
Cannon zapisał w swoim dzienniku: „Nigdy ani w sercu, 
ani tym bardziej w słowach i czynach nie krytykowałem 
i nie szukałem winy w zachowaniu [Brighama Younga], 
w jego wskazówkach i naukach. Teraz cieszę się z tego. 
Zawsze towarzyszyła mi myśl: Gdzie dojdę, jeśli skry
tykuję, obwinię lub osądzę Brata Brighama; jeśli zacznę 
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to robić, gdzie się zatrzymam? Nie ufałem sobie w tej 
kwestii. Wiedziałem, że odstępstwo często przychodziło 
przez krytycyzm i skłonność do obwiniania. Inni ludzie, 
ludzie o większej sile, mądrości i doświadczeniu niż moje, 
mogą robić wiele rzeczy i uniknąć złych skutków, których 
ja bym nie potrafił uniknąć” 1.

Ta wspaniała rada Prezydenta Cannona powinna 
być rozważona z wielką uwagą przez nas, członków 
Kościoła. Słowo Boga napomina naśladowców 
Chrystusa, by byli „[czyści], [miłujący] pokój, [łagodni], 
[ustępliwi], [pełni] miłosierdzia i dobrych owoców, nie 
[stronniczy] i nie [obłudni]”. Dla tych, którzy sprowa
dzają pokój, „owoc sprawiedliwości bywa zasiewany  
w pokoju” (List Jakuba 3:17, 18).

Możemy wybrać. Możemy dopatrywać się zła u 
innych. Możemy też czynić pokój między nami, sta
rać się rozumieć innych, traktować ich sprawiedliwie 
i wybaczać im, skoro sami tak bardzo potrzebujemy 
wybaczenia. Wybór należy do nas, a czegokolwiek 
szukamy, na pewno to znajdziemy.

PrzyPis
1. George Q. Cannon, Journal, 17 stycz. 1878; słownictwo 

uwspółcześnione.

NaUczaNie Na PoDstawie tego PrzesłaNia

„możesz uważać, że brakuje ci zrozumienia pewnej 
zasady, kiedy przygotowujesz się do nauczania —  
podkreśla podręcznik Nauczanie — nie ma większego 
powołania ([2000], str. 19). — Jednakże, kiedy z modlitwą 
będziesz ją studiował, starał się żyć według niej,  
przygotowywał się do uczenia tej zasady, a później  
kiedy będziesz się nią dzielić z innymi, twoje własne  
świadectwo wzmocni się i pogłębi”.

Będziecie lepiej przygotowani do nauczania tej zasady 
i świadczenia o jej prawdziwości, jeśli w nadchodzącym 
miesiącu skupicie się na dobrych stronach innych i dobrych 
stronach życia.

MłoDzież
Pozytywna strona ugryzienia przez psa
tara stringham

Latem 2009 roku pies przyjaciółki ugryzł mnie  
w twarz. na nieszczęście, ugryzienie rozerwało  

mi wargę i trzeba było zakładać szwy.
Byłam bardzo przygnębiona tym zdarzeniem. 

dopuściłam, by smutek opanował moje myśli i czułam 
się tak, jakby całe moje życie obróciło się w ruinę. 
Wiedziałam, jak wygląda moja warga i nie chciałam za 
nic w świecie pokazywać się publicznie. oczami wyo-
braźni widziałam przekreślone tym zdarzeniem plany 
nauki gry na pianinie, treningi koszykówki, pływania, 
plany kościelne i szkolne.

ale za każdym razem, gdy się modliłam, 
otrzymywałam błogosławieństwa kapłańskie,  
rozmawiałam z rodzicami lub odwiedzali mnie 
moi bliscy i przyjaciele, moje myśli stawały się 
wzniosłe i w chwilach smutku stawałam się  
szczęśliwa. szybko zdałam sobie sprawę z  
tego, że gdy ludzie myśleli o moim zranieniu,  
współczuli mi.

to doświadczenie umocniło mój charakter i 
nauczyło mnie nie martwić się tak bardzo tym, co 
myślą o mnie inni. dodatkowym błogosławieństwem 
było dla mnie uświadomienie sobie, że powinnam 
mniej myśleć o sobie i zacząć bardziej troszczyć się 
o innych. W tamtym okresie mój duch został bardzo 
podbudowany.

zrozumiałam, że przeciwności są częścią planu 
niebiańskiego ojca. Gdy staramy się dostrzec dobro, 
a nie zło, możemy przezwyciężyć przeszkody, stać się 
kimś lepszym i pozwolić, by doświadczenia wzmacniały 
nasze świadectwo.

Dzieci
Dostrzegaj dobro wokół siebie

możesz zauważać dobro wszędzie wokół sie-
bie, jeśli nauczysz się je widzieć. sposobem na 

dostrzeganie błogosławieństw jest wieczorny nawyk 
wyliczania dobrych rzeczy, które przydarzyły się w 
ciągu dnia.

Poświęć trochę czasu dziś wieczorem i opowiedz 
komuś z rodziny o kilku dobrych rzeczach, które  
przytrafiły ci się za dnia.
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moje drogie siostry, jakże jeste
śmy błogosławione! Jesteśmy 

nie tylko członkiniami tego Kościoła, 
ale także członkiniami Stowarzyszenia 
Pomocy — „organizacji Pana dla 
kobiet” 1. Stowarzyszenie Pomocy  
jest dowodem na to, że Bóg kocha 
Swe córki.

Czy wasze serca nie drżą, gdy 
poznajecie niezwykłe początki tej 
organizacji? 17 marca 1842 roku 
Prorok Józef Smith stworzył orga
nizację dla sióstr „pod kierunkiem 
i na wzór kapłaństwa” 2. 

Zorganizowanie jej „pod kierun
kiem kapłaństwa” dało siostrom 
upoważnienie i nadało kierunek 
ich działaniu. Eliza R. Snow, druga 
generalna prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy, uczyła, że Stowarzyszenie 
Pomocy „nie może istnieć bez 
Kapłaństwa, gdyż czerpie z niego 
całe upoważnienie do działa
nia i jest pod jego wpływem” 3. 
Starszy Dallin H. Oaks z Kworum 
Dwunastu Apostołów wyjaśniał, 
że „upoważnienie do działania, 
nadane urzędnikom i nauczy
cielkom Stowarzyszenia Pomocy 
[…] jest upoważnieniem, które 
wypływa z organizacyjnego powią
zania z Kościołem Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich oraz 
z indywidualnego wyświęcenia 

Pod kierunkiem i na wzór kapłaństwa
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.
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poprzez nałożenie rąk przez przy
wódców kapłańskich” 4.

Zorganizowanie Stowarzyszenia 
„na wzór kapłaństwa” przynosi 
siostrom uświęcone obowiąz ki. 
Julie B. Beck, generalna prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy, 
wyjaśniła: „Działamy podobnie 
jak kapłaństwo — co oznacza, że 
dążymy do uzyskania i otrzymy
wania objawień i działamy zgod
nie z nimi, podejmujemy decyzje 
podczas narad i zajmujemy się 
opieką nad danymi osobami, 
jedna po drugiej. Naszym jest cel 
kapłaństwa, aby przygotować 
się na błogosławieństwa życia 
wiecznego poprzez zawieranie i 
dotrzymywanie przymierzy. Zatem, 
podobnie jak dla naszych braci 
dzierżących kapłaństwo, naszą jest 
praca zbawienia, służba i stawanie 
się świętym ludem” 5.
Barbara Thompson, druga doradczyni  
w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z pism świętych
I List do Koryntian 11:11; Nauki  

i Przymierza 25:3; 121:36–46

Z naszej historii
W czasie budowy świątyni  

w Nauvoo grupa sióstr zapragnęła 

wesprzeć wysiłki budowniczych. 
Eliza R. Snow przygotowała 
tekst przepisów dla tej nowo 
utworzonej grupy. Gdy poka
zała je Prorokowi Józefowi, 
on odparł: „Powiedz siostrom, 
że Pan akceptuje ich ofertę 
pomocy i że ma dla nich coś 
lepszego. […] Zorganizuję te 
kobiety pod kierunkiem i na 
wzór kapłaństwa” 6. W krótkim 
czasie Prorok ogłosił utworzenie 
Stowarzyszenia Pomocy: „Teraz 
w imię Boga przekazuję ci klucz 
i to Stowarzyszenie będzie się 
radowało, wiedza i inteligencja 
od tego czasu będzie spływała 
w dół” 7. Siostry miały wznieść 
się na nowy poziom świętości i 
przygotować się do obrzędów 
kapłańskich, które wkrótce miały 
być sprawowane w świątyni.

PrzyPisy
1. Spencer W. Kimball „Relief Society —  

Its Promise and Potential”, Ensign,  
marz. 1976, str. 4.

2. Joseph Smith, cyt. w: Sarah Granger Kimball 
„Auto-biography”, Woman’s Exponent,  
1 wrzes. 1883, str. 51.

3. Eliza R. Snow „Female Relief Society”,  
Deseret News, 22 kwiet. 1868, str. 81.

4. Dallin H. Oaks „The Relief Society  
and the Church”, Ensign, maj 1992,  
str. 36.

5. Julie B. Beck, „Stowarzyszenie Pomocy: 
święta praca”, Liahona, list. 2009,  
str. 111.

6. Joseph Smith, cyt. w: Kimball „Auto-biography”, 
str. 51.

7. Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph Smith (2007), str. 451.
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Co mogę zrobić?
1. Jak mogę pomóc siostrom, 
które odwiedzam, by cieszyły się 
błogosławieństwami uświęconej 
pracy stowarzyszenia Pomocy?

2. co zrobię w tym miesiącu, by 
zwiększyć moją zdolność do otrzy-
mania osobistego objawienia?

Aby uzyskać więcej  
informacji, odwiedźcie stronę  
www .reliefsociety .lds .org.
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