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Obfite życie

Z początkiem nowego roku zachęcam Świętych w 
Dniach Ostatnich na całym świecie, by gorliwie 
podjęli osobiste i bardzo istotne wyzwanie od-

szukania tego, co nazywam obfitym życiem — życiem 
przepełnionym obfitością sukcesów, dobroci i błogosła-
wieństw. W szkole uczymy się podstaw z elementarza, 
a ja proponuję mój własny elementarz, by pomóc nam 
wszystkim żyć w obfitości.

Miejcie pozytywne nastawienie
Litera N w moim elementarzu oznacza nastawienie. 

William James, amerykański pionier w dziedzinie psy-
chologii i filozofii, napisał: „Największym przełomem, 
który nastąpił za naszego pokolenia, jest odkrycie, że 
istoty ludzkie, zmieniając wewnętrzne nastawienie 
swych umysłów, mogą zmienić zewnętrzne warunki 
swego życia” 1.

Tak wiele w życiu zależy od naszego nastawienia. 
Sposób, w jaki decydujemy się postrzegać sprawy i 
reagować na innych, ma ogromne znaczenie. Decyzja, 
by żyć najlepiej, jak potrafimy i by być szczęśliwym 
bez względu na okoliczności, przyniesie nam spokój i 
zadowolenie.

Charles Swindoll — pisarz, wychowawca i pastor 

chrześcijański — powiedział: „Dla mnie nastawienie 
do życia jest ważniejsze niż […] przeszłość, […] niż 
pieniądze, niż okoliczności, niż niepowodzenia, niż 
sukcesy, niż to, co myślą, mówią i robią inni ludzie. 
Nastawienie jest ważniejsze niż wygląd, uzdolnienia 
oraz umiejętności. Może ono wpływać konstruktywnie 
bądź destruktywnie na firmę, kościół czy dom. Nie-
zwykłą rzeczą jest to, że możemy wybrać, jaką po-
stawę przyjmiemy każdego dnia” 2.

Nie możemy sterować wiatrem, ale możemy ustawiać 
żagle. By osiągnąć pełne szczęście, spokój i zadowole-
nie, wybierajmy pozytywne nastawienie.

Wierzcie w siebie
Litera W w moim elementarzu będzie oznaczać wiarę 

— wiarę w siebie, w innych i w wieczne zasady.
Bądźcie uczciwi wobec siebie samych, wobec innych 

i wobec waszego Ojca w Niebie. Człowiekiem, który 
nie był uczciwy przed Bogiem, do czasu gdy było za 
późno, był Kardynał Wolsey z dzieła Szekspira, który 
spędził całe życie na służbie trzem monarchom i cieszył 
się przy tym bogactwem i władzą. W końcu został po-
zbawiony swej mocy i majętności przez innego znie-
cierpliwionego króla. Kardynał Wolsey rozpaczał:
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„Gdybym choćby z połową takiej gorliwości służył  
mojemu Bogu,

jak służyłem memu królowi;
nie oddałby On mnie, starca nagiego w ręce  

moich wrogów” 3.

Thomas Fuller, angielski duchowny i historyk, który 
żył w XVII wieku, zapisał następującą prawdę: „Ktoś, 
kto nie żyje w zgodzie z tym, w co wierzy, w istocie nie 
wierzy” 4.

Nie ograniczajcie się w działaniach i nie pozwólcie 
innym przekonywać was, że nie wszystko da się zrobić. 
Wierzcie w siebie i żyjcie tak, byście wykorzystywali 
wasze możliwości.

Możecie osiągnąć to, w co wierzycie. Ufajcie i miejcie 
wiarę.

Z odwagą stawiajcie czoła wyzwaniom
O jak odwaga. Odwaga staje się istotną i pożądaną 

cnotą, kiedy oznacza nie tylko gotowość, by mężnie po-
lec, lecz także determinację, by wieść przyzwoite życie.

Ralph Waldo Emerson, amerykański eseista i poeta, 
powiedział: „Cokolwiek robisz, odwaga jest niezbędna. 
Bez względu na kurs, jaki obierzesz, zawsze znajdzie 
się ktoś, kto powie, że się mylisz. Zawsze pojawią się 
trudności, które zdają się potwierdzać słowa twoich 
krytyków. Aby zaplanować działanie i doprowadzić 
je do końca, trzeba wykazać się odwagą podobną do 
odwagi właściwej żołnierzom. Pokój zwycięża dzięki 
odważnym kobietom i mężczyznom” 5.

Przyjdzie czas, że będziecie przestraszeni i zniechę-
ceni. Możecie czuć smak klęski. Szanse na zwycięstwo 
mogą wydawać się przytłaczająco małe. Czasami mo-
żecie czuć się jak Dawid stojący oko w oko z Goliatem. 
Ale pamiętajcie, że Dawid faktycznie zwyciężył!

Odwaga jest potrzebna, by wykonać pierwszy krok 
w kierunku upragnionego celu, ale jest ona potrzebna 
nawet w większym stopniu, kiedy potykamy się i mu-
simy włożyć dodatkowy wysiłek, aby ten cel osiągnąć.

Miejcie dość determinacji, by dokładać starań, dość 
samozaparcia, by zmierzać ku realizacji dobrego celu 
i dość odwagi potrzebnej nie tylko, by stawić czoła 
nieuchronnym wyzwaniom, ale by dać z siebie wię-
cej, jeśli to będzie konieczne. „Czasami odwagę daje 
się usłyszeć w cichym głosie, który odzywa się pod 

koniec dnia: ‚Jutro spróbuję znowu’”. 6

Pamiętajmy o tych radach wchodząc w nowy rok i 
miejmy pozytywne nastawienie, wiarę, że zrealizujemy 
nasze cele i postanowienia oraz odwagę, by stawić 
czoła trudnościom, które mogą stanąć na naszej dro-
dze. Pamiętajmy o tym, a obfite życie będzie naszym 
udziałem.
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NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Możecie zachęcić członków rodziny, by podzielili się 
osobistymi doświadczeniami o tym, w jaki sposób po-
zytywne nastawienie, wiara w siebie i odwaga były im 
pomocne. Możecie też poszukać przykładów tych trzech 
cech w pismach świętych. Możecie przygotować się do 
nauczania poprzez pełne modlitwy rozważania pism 
świętych oraz waszych własnych doświadczeń.

MŁODZIEŻ
Odwaga, by przetrwać burzę
Maddison Morley

W  czasie drugiej nocy na obozie Młodych Kobiet z 
naszego paliku przeżyłyśmy nawałnicę i tor-

nado. Dwadzieścia cztery młode kobiety z mojego 
okręgu oraz dwie przywódczynie musiały schronić się w 
małym domku kempingowym. Deszcz padał rzęsiście, 
wiatr był coraz silniejszy. Musiałam co chwila wracać 
myślami do modlitwy o bezpieczeństwo, którą wcze-
śniej zmówił prezydent palika. My także zmówiłyśmy 
zbiorową modlitwę w domku kempingowym i ja też w 
duchu sama się pomodliłam.

Wiele dziewcząt bało się i trudno było im się dziwić. 
Domek kempingowy nie był zbyt solidnej konstrukcji i 
znajdowałyśmy się przy samej rzece. W ciągu dwudzie-
stu minut burza przybrała na sile tak bardzo, że wszyscy 
z palika musieli biegiem przemieścić się do położonych 
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wyżej domków kempingowych, w którym były zakwate-
rowane doradczynie z prezydium. Mój prezydent palika 
zmówił jeszcze jedną modlitwę, a potem śpiewaliśmy 
hymny, pieśni Organizacji Podstawowej oraz piosenki 
obozowe, by pokrzepić się na duchu. Tak, byliśmy 
przestraszeni, ale czuliśmy, że wszystko będzie dobrze. 
Po upływie pół godziny mogłyśmy wrócić do domków 
naszego okręgu.

Potem dowiedziałyśmy się, co się stało z tornado 
tamtej nocy. Tornado rozdzieliło się na dwie burze. 
Jedna przeszła obok nas z prawej strony, a druga 
minęła nas z lewej strony. To, co przeżyłyśmy, nie było 
jeszcze najgorsze!

Wiem, że Bóg słyszał nasze modlitwy tamtej nocy 
i ochronił nas przed najgorszą burzą. Czy tornado 
rozdzieliłoby się, gdyby Bóg tego nie chciał? Wiem, 
że w czasie życiowych burz, możemy zawsze zmówić 
modlitwę do naszego Ojca Niebieskiego, a On usłyszy 
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ją i odpowie nam, dodając nam odwagi i zapewniając 
ochronę, byśmy mogli bezpiecznie iść dalej.

DZIECI
Kapitan Moroni

Kapitan Moroni był odważny, stawiając czoła 
trudnościom. Miłował prawdę, wolność i wiarę. 

Poświęcił życie, pomagając Nefitom w zachowaniu 
wolności. Możesz stać się taki, jak kapitan Moroni, 
jeśli będziesz odważnie wychodził naprzeciw trud-
nościom. Możesz nawet stworzyć swoje własne hasło 
wolności, pisząc słowa, które są ważne dla ciebie i 
twojej rodziny.

Więcej informacji na ten temat:
Alma 46:11–27: Hasło wolności
Alma 48:11–13, 16–17: Cechy Moroniego



1

„Miłość bliźniego [oznacza] 
o wiele więcej niż tylko 

dobre serce — nauczał Prezydent 
Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła. —  
Miłość bliźniego rodzi się z wiary  
w Pana Jezusa Chrystusa i jest 
owocem wpływu, jakie na serca 
członków wywiera Jego Zadość
uczynienie” 1. Dla sióstr ze Stowar
zyszenia Pomocy odwiedziny 
domowe mogą być istotnym sposo
bem na okazywanie miłosierdzia i 
praktykowanie wiary w Zbawiciela.

Odwiedziny domowe polegają 
na tym, że troszczymy się o siostry 
poprzez kontaktowanie się z nimi, 
dzielenie się ewangelią i dowiady
wanie się o ich potrzebach i po
trzebach ich rodzin. „Odwiedziny 
domowe stają się pracą opartą na 
wierze, gdy koncentrujemy się ra
czej na ludziach niż na statystyce — 
wyjaśnia Julie B. Beck, Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy. 
— W rzeczywistości, odwiedziny 
domowe nigdy się nie kończą. Jest 
to bardziej sposób na życie niż za
danie do wykonania. Wierna służba 
nauczycielki odwiedzającej jest 
świadectwem tego, jakimi uczniami 
jesteśmy” 2.

Gdy zapewniamy siostrom stałą 
i pełną modlitwy troskę, uczymy 
się, jak najlepiej służyć i wychodzić 
naprzeciw potrzebom każdej siostry 
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Odwiedziny domowe: troska i służba
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.

i jej rodziny. Służba może przybierać 
różne formy — niektóre z nich wiel
kie, niektóre niepozorne. „Często 
małe akty służby są wszystkim, co 
potrzebne, aby podnieść na duchu i 
pobłogosławić inną osobę: pytanie 
o rodzinę, słowa zachęty, szczery 
komplement, mała karteczka z 
podziękowaniem, krótka rozmowa 
telefoniczna — nauczał Prezydent 
Thomas S. Monson. — Jeśli mamy 
otwarte oczy, jesteśmy świadomi i 
jeśli działamy zgodnie z podszep
tami, które do nas przychodzą, mo
żemy osiągnąć wiele dobrego. […] 
Niezliczone są akty służby udziela
nej przez ogromną armię nauczycie
lek odwiedzających Stowarzyszenia 
Pomocy” 3.

Z naszej historii
W 1843 roku członkowie Ko

ścioła w Nauvoo, w stanie Illinois, 
byli podzieleni na cztery okręgi. W 
lipcu tamtego roku, przywódczy
nie Stowarzyszenia Pomocy utwo
rzyły w każdym okręgu komitet 
składający się z czterech sióstr. 
Do obowiązków tych komitetów 
odwiedzających należała ocena 
potrzeb i zbiórka datków. Stowa
rzyszenie Pomocy używało tych 
darowizn, by zaspokajać potrzeby 
najbiedniejszych 4.

Nauczycielki odwiedzające nie 
zbierają już datków, ale nadal mają 

obowiązek oceny potrzeb sióstr 
— duchowych i doczesnych — i 
starania się, aby wychodzić im 
naprzeciw. Eliza R. Snow (1804–
1887), druga generalna prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy, wyjaśniła: 
„Nauczycielka […] z pewnością 
powinna mieć tyle Ducha Pana, gdy 
wchodzi do domu, by wiedziała, 
jakiego ducha tam zastanie. […] 
Błagajcie Boga i Ducha Świętego, 
by mieć tego Ducha, który umoż
liwi wam wyczucie atmosfery, która 
panuje w tym domu […] abyście 
wyczuły, jakich użyć słów pokoju 
i pocieszenia, a jeśli widzicie, że 
siostra czuje chłód, przytulcie ją do 
serca jak dziecko i ogrzejcie [ją]” 5.
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Wiara, Rodzina, Służba

Z pism świętych
Ew. Jana 13:15, 34–35; 21:15;  

Mosjasz 2:17; Nauki i Przymierza 
81:5; Mojżesz 1:39
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Co mogę zrobić?
1. Co robię, by pomóc moim 
siostrom odczuć, że jestem  
przyjaciółką, która je kocha i 
troszczy się o nie?

2. Jak mogę lepiej dbać i  
troszczyć się o innych?

Aby uzyskać więcej informacji, od
wiedźcie stronę reliefsociety .lds .org .


