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Dzielić się  
ewangelią od serca

Bóg postawi ludzi gotowych na przyjęcie ewan
gelii na drodze Swoich sług, którzy są gotowi, 
by się nią dzielić. Sami tego doświadczyliście. 

Częstotliwość takich doświadczeń zależy od przygoto
wania waszego serca i umysłu.

Mam przyjaciela, który codziennie modli się, by 
spotkać kogoś, kto byłby przygotowany na przyjęcie 
ewangelii. Nosi przy sobie egzemplarz Księgi Mor
mona. W przeddzień krótkiej podróży zdecydował, 
że nie weźmie ze sobą egzemplarza Księgi Mormona, 
lecz ulotkę. Ale gdy był już gotowy do wyjścia, usłyszał 
duchowy podszept: „Zabierz ze sobą Księgę Mormona”. 
Włożył jeden egzemplarz do torby.

Gdy kobieta, którą znał, usiadła obok niego w czasie 
podróży, zastanawiał się: „Czy to ta właściwa osoba?”. 
Owa kobieta towarzyszyła mu również w drodze po
wrotnej. Pomyślał: „Jak powinienem rozpocząć roz
mowę o ewangelii?”.

W tym samym momencie kobieta powiedziała: „Pła
cisz dziesięcinę w swoim kościele, prawda?”. Powie
dział, że płaci. Odparła, że powinna płacić dziesięcinę 
w swoim kościele, ale tego nie robi. Potem spytała: „Co 
możesz mi powiedzieć o Księdze Mormona?”.

Wyjaśnił, że ta księga jest pismem świętym, jeszcze 

jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie, przetłuma
czonym przez Proroka Józefa Smitha. Wyglądała na 
zainteresowaną, więc sięgnął do torby i powiedział: 
„Poczułem natchnienie, by wziąć tę księgę ze sobą. 
Myślę, że ona jest dla ciebie”.

Zaczęła ją czytać. Gdy się rozstawali, powiedziała: 
„Jeszcze będziemy o tym rozmawiać”.

Tym, czego nie wiedział mój przyjaciel — ale co 
wiedział Bóg — jest fakt, że ona poszukiwała kościoła. 
Bóg wiedział, że ona obserwuje mojego przyjaciela i 
dziwi się, dlaczego ten kościół tak go uszczęśliwia. Bóg 
wiedział, że ona zapyta o Księgę Mormona i że będzie 
chciała dowiedzieć się więcej od misjonarzy. Ona była 
gotowa. Mój przyjaciel także. Wy i ja też możemy być 
przygotowani.

Przygotowanie, którego potrzebujemy, powinno mieć 
miejsce w naszych umysłach i sercach. Ta kobieta wcześ
niej usłyszała i zapamiętała słowa o Księdze Mormona, 
o tym, że Pan przywrócił Kościół i o przykazaniu, by 
płacić dziesięcinę Bogu. I poczuła, że świadectwo o 
prawdzie zaczyna budzić się w jej sercu.

Pan powiedział, że objawi prawdę naszym umysłom 
i sercom poprzez Ducha Świętego (zob. NiP 8:2). Wielu 
ludzi, których spotkacie, przeszło już przez ten pierwszy 
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etap przygotowania. Oni słyszeli lub czytali o Bogu i 
Jego słowie. Jeśli ich serca były wystarczająco miękkie, 
poczuli, wprawdzie słabe, potwierdzenie prawdy.

Owa kobieta była przygotowana. Przygotowany był 
również mój przyjaciel, Święty w Dniach Ostatnich, 
który wcześniej studiował Księgę Mormona. Czuł wtedy 
w sercu potwierdzenie, że zawiera ona prawdę, a potem 
rozpoznał wskazówkę Ducha, by zabrać ze sobą jeden 
egzemplarz. Był przygotowany w swoim umyśle i sercu.

Bóg przygotowuje ludzi, by przyjęli świadectwo przy
wróconej prawdy, które składacie. On oczekuje waszej 
wiary, a następnie działania w dzieleniu się bez lęku tym, 
co stało się dla was i dla waszych bliskich tak cenne.

Przygotowujcie się do głoszenia poprzez codzienne 
napełnianie waszych umysłów prawdami ewangelii. 
Jeśli przestrzegacie przykazań i dochowujecie przymie
rzy, poczujecie świadectwo Ducha i większy przypływ 
miłości Zbawiciela do was i do ludzi, których napotka
cie na swej drodze.

Jeśli się przygotujecie, coraz częściej będziecie do
świadczać słodyczy spotkań z ludźmi, którzy są gotowi, 
by usłyszeć wasze świadectwo prawdy — wypowia
dane z serca i przyjmowane sercem.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Zastanówcie się, czy nie przeczytać tego przesłania 
wraz z rodziną i nie przedyskutować przedostatniego 
akapitu, w którym Prezydent Eyring omawia sposoby na 
wzmocnienie świadectwa. Porozmawiajcie z rodziną o 
ważności składania świadectwa przy okazji dzielenia się 
ewangelią. Dzieciom może spodobać się granie scenek 
przedstawiających składanie świadectwa przyjaciołom.

MŁODZIEŻ
Wiedzieć, co powiedzieć

Jeśli czujecie, że nie wiecie wystarczająco dużo o 
ewangelii, by dzielić się nią z innymi, pocieszcie  

się obietnicą z pism świętych:
„Przeto, zaprawdę, powiadam wam, wznieście głosy 

do tego ludu; głoście myśli, jakie umieszczę w sercach 
waszych, i nie pomieszacie się wobec ludzi;

bowiem będzie wam dane w samej godzinie, w samej 
chwili, co macie powiedzieć” (NiP 100:5–6).

„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni 
wam wszystko, co wam powiedziałem” (Ew. Jana 14:26).

To są wspaniałe obietnice, ale — by się spełniły — 
musimy wykonać to, co do nas należy. W powyższym 
przesłaniu Prezydent Eyring uczył nas, jak „[przygoto-
wać] się do głoszenia [ewangelii] poprzez codzienne 
napełnianie umysłów prawdami ewangelii”. Co możecie 
zrobić, by wasze umysły były pełne prawd ewangelii?

DZIECI
Przygotować się do głoszenia

Prezydent Eyring mówi, że ważnym sposobem, by 
przygotować się do głoszenia ewangelii, jest napeł-

nić nasze umysły prawdami ewangelii. Co moglibyście 
zrobić, by przygotować się do dzielenia się ewangelią?
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Specjalne potrzeby  
i udzielanie pomocy
Przestudiujcie z modlitwą ten materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami  
te fragmenty, które uznacie za stosowne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje 
siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

Co mogę zrobić?
1. Czy szukam duchowej inspi-
racji, by poznać sposób, w jaki 
zaspokoję duchowe i doczesne 
potrzeby każdej siostry, o którą 
mam się troszczyć?

2. W jaki sposób siostry, nad  
którymi mam czuwać, mogą  
odczuć, że dbam o nie, a także  
o ich rodziny?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedźcie stronę reliefsociety 
.lds.org.
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Wiara, Rodzina, Służba

„Potrzebujący są zawsze wokół 
nas — powiedział Prezydent 

Thomas S. Monson — i każdy może 
zrobić coś, by komuś pomóc. […] 
Nasze życie nie ma większego 
sensu, jeśli nie zatracimy się w służ
bie dla innych” 1.

Jako nauczycielki odwiedzające 
mamy możliwość poznać i szcze
rze pokochać każdą siostrę, którą 
odwiedzamy. Pomoc osobom, które 
odwiedzamy, wypłynie naturalnie z 
miłości, którą do nich żywimy (zob. 
Ew. Jana 13:34–35).

Jak możemy poznać duchowe i 
doczesne potrzeby naszych sióstr 
tak, by pomóc im, gdy tego po
trzebują? Jako nauczycielki odwie
dzające, jesteśmy upoważnione do 
odczuwania duchowego natchnie
nia, gdy się modlimy za siostry, 
które odwiedzamy.

Równie ważne jest utrzymy
wanie regularnych kontaktów z 
naszymi siostrami. Osobiste wizyty, 
rozmowy telefoniczne, liścik ze 
słowami wsparcia, emaile, zaję
cie miejsca obok siostry, szczery 
komplement, zwrócenie uwagi 
na siostrę w kościele, pomoc w 
czasach choroby czy innej potrzeby 
i wszelkie akty służby — wszystko 
to pomaga nam czuwać nad sobą 

nawzajem i wzmacniać się 2.
Nauczycielki odwiedzające mają 

za zadanie zdawać sprawozdanie z 
ogólnej sytuacji sióstr, ich potrzeb 
i pomocy, która została im udzie
lona. Te sprawozdania i akty służby 
są wyrazem naszej postawy bycia 
uczniem3.

Z pism świętych
Ew. Jana 10:14–16; 3 Nefi 17:7, 9; 

Moroni 6:3–4

Z naszej historii
Służba wzajemna zawsze stano

wiła sedno odwiedzin domowych. 
Poprzez stałą służbę ofiarujemy do
broć i przyjaźń, które znaczą więcej 
niż comiesięczne wizyty. Liczy się 
nasza troska.

„Pragnę prosić nasze siostry, by 
przestały martwić się o rozmowę 
telefoniczną lub o cokwartalną czy 
comiesięczną wizytę”, powiedziała 
Mary Ellen Smoot, 13. generalna 
prezydent Stowarzyszenia Pomocy. 
Poprosiła nas o to, byśmy „zamiast 
tego skupiły się na trosce o deli
katne dusze sióstr” 4.

Prezydent Spencer W. Kimball 
(1895–1985) uczył: „To bardzo 
istotne, byśmy służyli sobie na
wzajem w królestwie”. Prezydent 

przyznał, że nie każdy akt służby 
wymaga heroicznego poświęcenia. 
„Tak często nasza służba oznacza 
zwykłe wsparcie lub […] pomoc 
w codziennych czynnościach” — 
powiedział — „ale jak chwalebne 
konsekwencje mogą wypłynąć 
z drobnych, lecz zamierzonych 
działań!” 5.
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