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Miłość w rodzinie —  RADA OD NASZEGO PROROKA

Błogosławione życie rodzinne
„Kiedy już spróbowaliśmy [różnych rzeczy], powę-

drowaliśmy daleko i widzieliśmy, jak przelotne i cza-
sami powierzchowne są rzeczy świata, wzrasta nasza 
wdzięczność za przywilej bycia częścią czegoś, na co 
można liczyć — domu, rodziny i lojalności tych, których 
kochamy. Dowiadujemy się, co oznacza bycie zwią-
zanym obowiązkami, szacunkiem i przynależnością. 
Uczymy się, że nic nie może w pełni zastąpić błogosła-
wionych związków życia rodzinnego” 1.

Dzielenie się miłością
„Chwal swoje dziecko i przytulaj je; częściej mów 

‘Kocham cię’; zawsze wyrażaj wdzięczność. Nigdy nie 
pozwalaj, by problem, który rozwiązujesz, stał się waż-
niejszy niż miłość do kogoś. Przyjaciele się przeprowa-
dzają, dzieci dorastają, bliscy odchodzą. Tak łatwo jest 
przyjmować obecność innych jako coś oczywistego, aż 
do dnia, kiedy zabraknie ich w naszym życiu i pozostają 
nam pytania ‘co by było’ i ‘gdyby tylko’. […].

Rozkoszujmy się życiem, jakie wiedziemy, odnaj-
dujmy radość w tej podróży i dzielmy się swoją miłością 
z przyjaciółmi i rodziną. Pewnego dnia każdemu z nas 
wyczerpią się zapasy ‘jutra’. Nie odkładajmy na później 
tego, co najważniejsze” 2.

Okazywanie miłości
„Bracia, traktujmy nasze żony z szacunkiem i god-

nością. Są naszymi wiecznymi towarzyszkami. Siostry, 

szanujcie swoich mężów. Oni potrzebują waszego 
dobrego słowa. Potrzebują przyjacielskiego uśmiechu. 
Potrzebują ciepłych słów prawdziwej miłości. […]

Zwracam się do rodziców: okazujcie miłość swoim 
dzieciom. Wy wiecie, że je kochacie, ale upewnijcie 
się, że również one to wiedzą. One są tak cenne. Niech 
o tym wiedzą. Zwracajcie się o pomoc do naszego 
Ojca Niebieskiego, kiedy każdego dnia zaspokaja-
cie ich potrzeby i kiedy zmagacie się z wyzwaniami, 
które nieuchronnie wiążą się z rodzicielstwem. Po-
trzebujecie czegoś więcej niż własnej mądrości, gdy je 
wychowujecie” 3.

Wyrażanie miłości
„Rodzice, okazujcie miłość swoim dzieciom. Módlcie 

się za nie, aby mogły przeciwstawić się złu tego świata. 
Módlcie się, aby wzrastały w wierze i świadectwie. 
Módlcie się, aby ich życie było pełne dobroci i służby 
dla innych.

Dzieci, niech wasi rodzice wiedzą, że ich kochacie. 
Pokazujcie im, jak bardzo doceniacie wszystko, co dla 
was robili i robią nadal” 4.

Co jest najważniejsze?
„To, co najważniejsze, prawie zawsze dotyczy ludzi 

wokół nas. Często zakładamy, że oni muszą wiedzieć, 
jak bardzo ich kochamy. Nie powinniśmy jednak jedy-
nie tego zakładać, ale powinniśmy im to powiedzieć. 
William Szekspir napisał: ‘Nie kocha ten, co swej miłości 
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nie okazuje’. Nigdy nie będziemy żałować wypowiedze-
nia ciepłych słów czy okazania uczucia. Żal przyniesie 
raczej brak tych rzeczy w naszych związkach z ludźmi, 
którzy najwięcej dla nas znaczą” 5.

Przybliżanie nieba
„Niech nasze rodziny i domy wypełnia miłość: miłość 

do siebie nawzajem, miłość do ewangelii, miłość do 
bliźnich i do naszego Zbawiciela. W rezultacie niebo 
będzie nieco bliżej ziemi.

Uczyńmy z naszych domów sanktuaria, do któ-
rych członkowie naszych rodzin zawsze będą chcieli 
wracać” 6.

Modlitwa za rodziny
„Skoro rodzina jest celem ataków we współczesnym 

świecie, a wiele rzeczy, do tej pory traktowanych jako 
święte, jest wyśmiewanych, prosimy Cię, nasz Ojcze, 
spraw, byśmy mogli stawić czoła tym próbom, byśmy 
mogli niewzruszenie opowiadać się za prawdą i prawo-
ścią. Niech nasze domy będą niebiańskim przyczółkiem 
spokoju, miłości i duchowości” 7.

PRZYPISY
1. „A Sanctuary from the World”, Worldwide Leadership Training 

Meeting, 9 lutego 2008, str. 29.
2. „Joy in the Journey” (Brigham Young University Women’s Conference,  

2 maja 2008), http:// ce .byu .edu/ cw/ womensconference/ archive 
/ transcripts .cfm.

3. „Błogosławiony ponad miarę”, Liahona, maj 2008, str. 112.
4. „Do następnego spotkania”, Liahona, maj 2009, str. 113.
5. „Odnajdowanie radości w podróżowaniu”, Liahona, list. 2008, str. 86.
6. „A Sanctuary from the World”, str. 30–31.
7. Modlitwa poświęcająca świątynię Gila Valley Arizona, 23 maja 2010 r.; 

w: „The Gila Valley Arizona Temple: ‘Wilt Thou Hallow This House’”, 
Church News, 29 maja 2010 r., str. 5.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

„W czasie burzy mózgów nauczyciel przedstawia py-
tanie lub sytuację i daje uczniom niewielką ilość czasu, 
aby swobodnie proponowali rozwiązania lub pomysły” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania. [2000], 
159). Podczas lektury tego przesłania z rodziną, popro-
ście jej członków o wymienienie tych rad lub pomysłów, 
które wywarły na nich największe wrażenie. Członko-
wie rodziny mogą potem przeprowadzić burzę mózgów 
nad sposobami pogłębienia atmosfery miłości w ich 
domu. Możecie zachęcić rodzinę, by przedyskutowała te 
pomysły na najbliższym wieczorze rodzinnym.

MŁODZIEŻ
Mama nas ocaliła
Patricia Auxier

Gdy miałam sześć lat, byłam wraz z młodszą sio-
strą na meczu koszykówki, w którym grała nasza 

starsza siostra. Nasz tata wyszedł i zdecydowałyśmy, że 
chcemy pójść do domu razem z nim, pobiegłyśmy więc 
za nim w strugach deszczu. Nie mogłyśmy go odnaleźć, 
wróciłyśmy więc do hali sportowej, by pójść do domu z 
mamą, ale od czasu gdy opuściłyśmy halę, wszyscy już 
wyszli z budynku.

Pamiętam, jak stałyśmy skulone w drzwiach, a ja sta-
rałam się osłonić moją siostrzyczkę i samą siebie przed 
deszczem, modląc się, by ktoś nadszedł. Potem pamię-
tam odgłos trzaśnięcia drzwi w naszej czerwonej fur-
gonetce i to, jak biegłyśmy w kierunku tego dźwięku. 
Później nastąpił jeden z najczulej wspominanych przeze 
mnie momentów dzieciństwa: nasza mama obejmująca 
nas ramionami „jak kokosz [przygarniająca] pod skrzy-
dła swe pisklęta” (3 Nefi 10:4). Moja mama ocaliła nas, a 
ja nigdy nie czułam się tak bezpieczna, jak wtedy.

Kiedy myślę o tym, jaki ma ona na mnie wpływ, do-
strzegam, że życie mojej matki kieruje mnie ku Zbawcy 
i pokazuje, co oznacza „[podnosić] ręce, co zwisają i 
[wzmacniać] słabe kolana” (NiP 81:5). Ona polega na 
Jezusie Chrystusie, który dał jej „znaleźć w [sobie jej] 
siłę” („Panie, chcę za Tobą iść”, Hymny oraz pieśni dla 
dzieci, str. 117).

DZIECI
Budowanie szczęśliwego domu

Prezydent Monson podpowiada, w jaki sposób mo-
żemy zbudować szczęśliwy dom. Przejrzyj przesłanie 

i wskaż, co ty i twoja rodzina możecie zrobić, by two-
rzyć szczęśliwy dom.

Za każdym razem gdy coś takiego znajdziesz, zapisz 
to. Znajdź co najmniej pięć sposobów, dzięki którym 
możecie tworzyć szczęśliwy dom i narysuj dom, a w nim 
twoją rodzinę.
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Eliza R. Snow, druga generalna 
prezydent Stowarzyszenia 

Pomocy, nauczała: „W dawnych 
czasach Apostoł Paweł przemawiał 
o świętych kobietach. Obowiąz-
kiem każdej z nas jest bycie świętą 
kobietą. Jako święte kobiety powin-
nyśmy mieć wzniosłe cele. Powinny-
śmy czuć, że zostałyśmy powołane 
do ważnych zadań. Żadna z nas 
nie jest z tego wyłączona. Nie ma 
siostry na tyle odosobnionej czy o 
tak ograniczonym polu manewru, 
by nie mogła dążyć do ustanowienia 
królestwa Boga na ziemi” 1.

Siostry, nie jesteśmy wyobcowane 
lub ograniczone brakiem możliwo-
ści. Poprzez przyjęcie daru bycia 
aktywną w Stowarzyszeniu Pomocy 
stajemy się częścią tego, co Prorok 
Józef określił jako społeczność „od-
dzieloną od wszelkiego zła świata — 
najlepszą, cnotliwą i świętą” 2.

Ta społeczność pomaga nam 
wzmacniać naszą wiarę i wzrastać 
duchowo dzięki możliwościom 
przewodzenia, służenia i nauczania. 
Dzięki służbie nasze życie zyskuje 
nowy wymiar. Rozwijamy się 
duchowo, wzrasta nasze poczucie 
przynależności, tożsamości i własnej 
wartości. Zdajemy sobie sprawę z 
tego, że w planie ewangelii chodzi 
o to, by umożliwić nam wykorzysta-
nie całego naszego potencjału.

Stowarzyszenie Pomocy pomaga 
nam otrzymać błogosławieństwa 

Stowarzyszenie świętych kobiet
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z siostrami, które odwiedzacie, te fragmenty,  
które uznacie za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić,  
aby Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.
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świątyni, szanować zawarte przy-
mierza i zaangażować się w sprawę 
Syjonu. Stowarzyszenie Pomocy in-
spiruje kobiety do rozwijania wiary 
i osobistej prawości, wzmacniania 
rodzin oraz szukania potrzebują-
cych i niesienia im pomocy.

Praca Stowarzyszenia Pomocy 
jest święta, a wykonywanie świętej 
pracy uświęca nas.
Silvia H. Allred, pierwsza doradczyni w 
Generalnym Prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z pism świętych
II Ks. Mojżeszowa 19:5; Psalm 

24:3–4; I List do Tesaloniczan 4:7; 
List do Tytusa 2:3–4; NiP 38:24; 
46:33; 82:14; 87:8; Mojżesz 7:18

Z naszej historii
Podczas przemówienia skiero-

wanego do członkiń Żeńskiego 
Stowarzyszenia Pomocy w Nauvoo, 
Prorok Józef, mówiąc o świętości, 
wyjaśniał, że gdy siostry są czyste i 
święte, wywierają one szczególny 
wpływ w świecie. Mówił on: „Ła-
godność, miłość, czystość — oto ce-
chy, które powinny was wyróżniać. 
[…] To Stowarzyszenie […] będzie 
miało moc panowania nad królo-
wymi. […] Królowie i królowe ziemi 
przybędą do Syjonu, by złożyć swój 
hołd”. Siostry ze Stowarzyszenia 
Pomocy, poprzez wierność przy-
mierzom, wzbudzają szacunek nie 
tylko ze strony szlachetnych ludzi. 

Józef obiecywał im: „Jeśli żyjecie 
stosownie do przywilejów, które 
otrzymałyście, nic nie powstrzyma 
aniołów, by wam towarzyszyły” 3.

Gdy siostry uczestniczą w pracy 
służenia innym i zbawiania innych, 
same stają się uświęcone. Lucy 
Mack Smith, matka Proroka, mówiła 
o tym, co dobrego może osiągnąć 
Stowarzyszenie Pomocy: „Musimy 
troszczyć się o siebie nawzajem, 
zważać na siebie, pocieszać jedna 
drugą i zdobywać wiedzę, abyśmy 
wszystkie razem mogły spocząć w 
królestwie niebieskim” 4.
PRZYPISY
1. Eliza R. Snow, „An Address”, Woman’s  

Exponent, 15 wrzes. 1873 r., 62.
2. Józef Smith, w: History of the Church, 4:570.
3. Józef Smith, w: History of the Church,  

4:605, 606.
4. Lucy Mack Smith, w: Relief Society, Minute 

Book marz. 1842–marz. 1844, zapis z 24 
marca 1842 r., Church History Library, 18–19.
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Co mogę zrobić?
1. W jaki sposób pomagam 
siostrom, gdy wspieram ich 
aspiracje posiadania „wzniosłych 
celów” i osiągania ich?

2. Co robię, by moje życie było 
„najlepsze, cnotliwe i święte”?

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


