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PRZESŁANIE OD PRZYWÓDCÓW OBSZARU

prowadzi do duchowego znie
wolenia lub nawet uzależnienia.

Prawdziwy cel i szczęście 
znajdziemy w zaproszeniu skie
rowanym do nas przez Zbawi
ciela: „Zaprasza wszystkich, aby 
przystąpili do Niego i korzystali 
z Jego dobroci” (2 Nefi 26:33). 
To natchnione nawoływanie 
niezmiennie przekonuje ludzi, by 
robili to, co dobre. Wypływa ono 
z miłości i zachęca, by szanować 
wolną wolę innych.

Nefi wyjaśniał rolę, którą odgrywamy w  
przekazywaniu dalej zaproszenia od Zbawiciela: 
„Czy zabronił komukolwiek udziału w Jego 
zbawieniu? Mówię wam: Nie. Albowiem darował 
je wszystkim ludziom i nakazał swoim, aby na
kłaniali wszystkich do nawrócenia” (2 Nefi 26:27). 
By przeciwdziałać niegodziwości, pokusom i 
oszustwu, tak powszechnym w naszym świecie, 
wszyscy ludzie muszą usłyszeć natchnione zapro
szenie, zrodzone z prawdziwej miłości i troski o 
nich. Wielu ludzi będzie chciało przyjąć to zapro
szenie, jeśli im je przekażemy.

W minionym roku zachęcaliśmy wszyst
kich członków Kościoła Obszaru Europy, by 
przekazali to natchnione zaproszenie człon
kom rodziny i przyjaciołom z Kościoła i spoza 
niego. Wyrażamy nasze uznanie wszystkim, 
którzy wiernie to wypełniali. Setki ludzi — za
równo tych, którzy przekazali zaproszenie, jak 
i tych, którzy je przyjęli — zostało dzięki temu 
pobłogosławionych.

Pewne małżeństwo opowiedziało mi historię 
o tym, jak ich dziadek został ochrzczony po wielu 

Strony lokalne

Zaproszenie pełne natchnienia
Starszy Erich W. Kopischke, Niemcy
Prezydent Obszaru Europy

 Prorocy Księgi Mormona przepowiadali nie 
tylko ostateczną zagładę ich własnego ludu, 
ale także zagładę ludzi w naszych czasach. 

Moroni powiedział: „Oto mówię do was, jakby
ście byli obecni, chociaż was nie ma. Ale Jezus 
Chrystus pokazał mi was, że wiem, jak postępu
jecie” (Mormon 8:35). Moroni i inni wiedzieli, że 
duma będzie obecna we współczesnym nam świe
cie — znali dumę, która może prowadzić do życia 
w licznych grzechach (zob. Mormon 8:36, 37).

Starożytni i współcześni prorocy przypomi
nają, że ewangelia Jezusa Chrystusa i jej zbawcze 
obrzędy stanowią remedium na klęski, osobiste 
cierpienia, niesprawiedliwość i zło tego świata. 
Zachęcają abyśmy już dzisiaj wybrali, komu 
chcemy służyć (zob. Ks. Jozuego 24:15) i nawo
łują, byśmy przystąpili do Chrystusa i przyjęli 
każdy dobry dar (zob. Moroni 10:30).

Nasza wolna wola jest najcenniejszym darem 
od Boga, który mamy i który wyróżnia nas jako 
Jego synów i córki. Możemy działać według włas
nego uznania. Jednakże „człowiek nie mógł mieć 
swobody działania, jeśli nie był nęcony przez 
jedno i drugie” (2 Nefi 2:16). Świat pełen jest 
pokus — we wszystkim musi istnieć przeciwień
stwo. Reklamy, media i Internet oferują szybkie 
rozwiązania każdego problemu. Zbyt często te 
obietnice nie spełniają się. Służą one raczej temu, 
który je daje, a nie temu, kto ich potrzebuje, a 
ludzie pozostają „zaślepieni przez subtelną prze
biegłość ludzi” (NiP 123:12).

Zachęta, która zwodzi, pochodzi od diabła. 
Z tego rodzaju pokusami spotykamy się na co 
dzień. Chęć, by kusić innych, zawsze jest oznaką 
egoizmu. W subtelny sposób diabelskie zachęty 
manipulują i podporządkowują sobie ludzi, co 
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latach odmawiania. Wnuczka, należąca do Orga
nizacji Podstawowej, obchodziła swoje urodziny 
i dziadek zapytał: „Jakie masz marzenie na swoje 
urodziny?”. Pomyślała przez chwilę i powiedziała: 
„Moim marzeniem jest, abyś został ochrzczony, 
Dziadku!”. Zdumiony tym wyznaniem powiedział 
po chwili, ku zaskoczeniu wszystkich: „Zgoda”. 
Przyjął chrzest i wkrótce cała rodzina została za
pieczętowana w świątyni.

Czasami rezygnujemy z przekazywania tego 
zaproszenia innym z obawy przed negatywną 
reakcją lub dlatego, że próbowaliśmy tego już ty
siące razy i nie wierzymy, że ludzie się zmieniają. 
Nie powinniśmy martwić się reakcją innych — nie 
jesteśmy odpowiedzialni za sposób, w jaki odpo
wiedzą. I nie powinniśmy przesądzać, że ktoś się 
nie zmieni. Prezydent Monson powiedział: „[Lu
dzie] zmieniają się każdego dnia” 1.

Obserwuję nasilenie rozwoju Kościoła na 
kontynencie europejskim wynikające z naszej 
gotowości, by nawoływać innych w natchniony 
sposób. Zatem ponownie zachęcamy was do 
wzięcia udziału w nadzwyczajnym eksperymencie 
w czerwcu. Z modlitwą przeanalizujcie sposób 
natchnionego zapraszania innych ludzi. Rozwa
żajcie to indywidualnie, z rodziną i podczas zajęć 
kościelnych. Gdy będziecie o tym myśleć i modlić 
się, Duch poprowadzi was i podpowie wam na
zwiska właściwych osób. Będziecie wiedzieli, jak i 
do kogo zwrócić się z tym natchnionym zaprosze
niem. Ludzie będą odpowiadać na waszą pełną 
troski prośbę, by spotkali się z misjonarzami lub 
przyszli na spotkanie sakramentalne.

Nasza wiara w Jezusa Chrystusa wzrośnie, 
gdy będziemy z mocą zapraszać tych, których 
kochamy. Gdy zachęcamy innych, by przyszli 
do Chrystusa, wybrani usłyszą i rozpoznają głos 
Pasterza: „Owce moje głosu mojego słuchają i 
Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot 
wieczny” (Ew. Jana 10:27, 28). Modlę się, byśmy 
przekazywali dalej zaproszenie, które wskaże 
innym drogę do życia wiecznego, które jest naj
wspanialszym ze wszystkich darów. ◼

PRZYPISY
 1. Thomas S. Monson, „Na ratunek”, Liahona, maj 2001 r.

Doświadczenie naszej 
rodziny z „Miesiącem 
zapraszania”
Leland E. Mayall

 Prezydium naszego obszaru poprosiło, 
abyśmy, jako prezydium palika, zachęcili 
naszych członków do zapraszania swoich 

przyjaciół i znajomych na spotkania i zajęcia  
w Kościele. Postanowiliśmy wyznaczyć paździer
nik na „miesiąc zapraszania” dla palika Ashton  
w Anglii.

W niedzielę 4 września 2011 r. o 7 rano  
Prezydent Kevin G. Fletcher, Prezydent Matthew 
R. Preston i ja stanęliśmy na szczycie wzgórza 
Hartshead Pike. Był to zwykły jesienny poranek. 
Kiedy spoglądaliśmy z góry na granice naszego 
palika, dzieliliśmy się ze sobą naszymi przemyśle
niami na temat wizji, jaką mamy dla tego wspa
niałego palika. Staliśmy z pochylonymi głowami, 
skuleni za latarnią, chronieni przed wiatrem, 
kiedy Prezydent Fletcher zaofiarował modlitwę do 
naszego Ojca Niebieskiego w imieniu wszystkich 
członków naszego palika. Z dziękczynieniem po
prosił o przelanie błogosławieństw na każdego z 
nas, jako że zobowiązaliśmy się uczynić paździer
nik miesiącem zapraszania.

Tego dnia dokonałem osobistego postanowie
nia, że nasza rodzina wykorzysta wrzesień, aby 
przygotować się na ten miesiąc. W następny po
niedziałek odbyliśmy specjalny wieczór rodzinny, 
podczas którego omawialiśmy wizję naszej ro
dziny dotyczącą zapraszania do Kościoła możli
wie jak najwięcej osób w październiku.  
Wymieniliśmy imiona ludzi, których mogliśmy za
prosić, oraz imprezy, na które będą mogli zostać 
zaproszeni. Każdy członek naszej rodziny był w 
to zaangażowany — od naszego najmłodszego 
dziecka, Rachel, mającej 5 lat — aż po mnie 
samego. Napisaliśmy naszą listę osób i imprez na 
kartce, którą powiesiliśmy na drzwiach lodówki 
(najczęściej używanych drzwiach w domu).
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Następnie zaprosiliśmy do naszego domu peł
noetatowych misjonarzy, zarówno starszych, jak i 
siostry. Przeczytaliśmy razem duchowe przesłanie 
i pokazaliśmy im naszą listę, aby modlili się z 
nami za powodzenie w naszych staraniach.

Efekty
Rachel zaprosiła do Kościoła swoją koleżankę 

ze szkoły, a moja żona Berny — matkę koleżanki. 
To zaproszenie zostało odrzucone — na razie.

Hannah, która ma 10 lat, zaprosiła swoją kole
żankę, aby poszła razem z nią do kościoła. Berny 
zaprosiła matkę tej koleżanki, aby poszła do 
kościoła razem z córką. Koleżanka Hannah była 
w Kościele i podobało jej się. Jej matka odmówiła 
— na razie.

W ostatnią niedzielę miesiąca Hannah zaprosiła 
inną koleżankę do kościoła, a Berny zaprosiła jej 
mamę. Mama grzecznie odmówiła, ale pozwoliła 
córce pójść do kościoła razem z nami. Podobało 
jej się to doświadczenie, zwłaszcza że już wcześ
niej poznała kilkoro dzieci z Organizacji Podsta
wowej w szkole.

Abigail, mająca 13 lat, zaprosiła swoją kole
żankę, aby poszła z nią na specjalne zajęcia dla 
Młodych Kobiet, zorganizowane przez misjona
rzy. Poszła na te zajęcia i dobrze się bawiła tego 
wieczoru. Jej mama powiedziała, że cieszy się 
z przyjaźni jej córki z Abi, ponieważ zna naszą 
rodzinę i ceni jej wartości.

Abigail zaprosiła inną koleżankę do udziału 
w obozie dla Młodych Kobiet. Jej koleżanka zgo
dziła się. Na początku trochę tęskniła za domem, 
ale została na obozie. W czwartek wieczorem, 
jako prezydium palika, przyjechaliśmy na miej
sce obozowania, aby przewodniczyć spotkaniu 
świadectw. Każdy z nas podzielił się przesłaniem 
na temat ważności cnoty wśród naszych mło
dych kobiet i podkreśliliśmy ich wielką wartość. 
Następnie młode kobiety zostały zachęcone do 
podzielenia się swoim świadectwem.

To było naprawdę wspaniałe doświadczenie 
widzieć, jak te córki Boga dzielą się swoimi 
uczuciami wobec Zbawiciela, Jego ewange
lii i siebie nawzajem. Pod koniec spotkania 

koleżanka Abigail wstała, żeby powiedzieć, jak 
bardzo jej się podobało na obozie. Podziękowała 
wszystkim za to, że sprawili, iż poczuła się mile 
widziana. Nie mogła powstrzymać łez, kiedy 
zakończyła wypowiedź słowami: „Dziękuję, że 
pozwoliliście mi tu być”. Po spotkaniu podsze
dłem do niej, podziękowałem jej za przybycie 
i pochwaliłem ją za odwagę, by wstać i przemó
wić do wszystkich. Uśmiechnęła się, a potem 
zniknęła w tłumie obejmujących ją załzawionych 
młodych kobiet.

Zaprosiliśmy tę koleżankę i jej matkę do ko
ścioła na 30 października, kiedy młode kobiety 
miały mówić o swoich doświadczeniach podczas 
obozu. W niedzielę rano zadzwoniły, żeby po
wiedzieć, że nie mogą przyjść, ale Abigail zaprosi 
swoją koleżankę na następną imprezę organizo
waną dla młodzieży w paliku.

Leah, która ma 15 lat, zaprosiła swojego ko
legę na potańcówkę w kościele. Zaprosiła też 
swoją koleżankę na obóz. Kolega poszedł na po
tańcówkę w towarzystwie Leah, mojego syna Na
thana i moim. Koleżanka nie mogła uczestniczyć 
w obozie ze względu na inne zobowiązania.

Nathan, który ma 17 lat, nie miał nikogo na 
naszej liście z lodówki — jego zadaniem było 
kogoś znaleźć. Zaprzyjaźnił się ze starszymi w 

Rodzina Mayall 
podczas domo-
wego wieczoru 
rodzinnego
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naszej okolicy i poszedł z nimi na nauczanie. 
Nathan wraz z misjonarzami spotkali się z pię
cioosobową rodziną, która składała się z matki 
i czworga dzieci. Matka, jedna z córek (lat 15) 
i jeden z synów (lat 10) zobowiązali się do 
przyjęcia chrztu. Pod koniec spotkania starsi 
zapytali syna kobiety, przez kogo chciałby zostać 
ochrzczony, na co ten odpowiedział, że przez 
Nathana. Kiedy odebrałem Nathana po spo
tkaniu, był podekscytowany, zdenerwowany i 
zaszczycony. Na początku października mieliśmy 
cztery chrzty. Podczas jednego z nich mój syn po 
raz pierwszy w życiu użył swojego kapłaństwa, 
by ochrzcić tego chłopca. Dla mnie jako ojca 
bycie świadkiem tego wydarzenia było wielkim 
błogosławieństwem!

Moja żona, Berny, zaprosiła do kościoła kilka 
matek dziewcząt, które były przyjaciółkami na
szych córek. Żadna z nich nie przyjęła jej zapro
szenia, ale wszystkie były za nie wdzięczne.

Jeśli chodzi o mnie, próbowałem umówić 
nas, czyli prezydium palika, na odwiedziny 
u kilku mniej aktywnych członków, z których 
wszyscy czterej odrzucili naszą propozycję. Za 
to zabrałem pewnego 22letniego zainteresowa
nego na zajęcia instytutu, aby mógł poznać tam 
swoich rówieśników. Podczas podróży miałem 
wspaniałą okazję rozmawiania z nim o spra
wach duchowych. Postanowił przyjąć chrzest  
i poprosił mnie o dokonanie tego obrzędu. 
( Jeśli jest coś, czego może dokonać mój syn,  
ja też muszę).

Poczułem natchnienie, by zaprosić do kościoła 
jednego z graczy w drużynie piłki nożnej, którą 
zarządzam i trenuję — młodego mężczyznę w 
wieku 20 lat. Zaprosiłem go na spotkanie w 
Ashton, które poświęcone było podróży Le
hiego. Przyjął zaproszenie, a ja przed spotkaniem 
miałem możliwość nauczania go kilku rzeczy 
na temat Kościoła i podarowałem mu Księgę 
Mormona. Mój syn i mój młodszy brat, którzy 
również grają dla tej samej drużyny futbolowej, 
usiedli przy moim gościu, by okazać mu życzli
wość i zapewnić towarzystwo. Zanim wyszliśmy 
ze spotkania, przedstawiłem mojego gościa 

pełnoetatowym misjonarzom, aby dać mu szansę 
bliższego poznania Kościoła. Jeszcze muszę po
rozmawiać z nim o nauczaniu przez misjonarzy, 
ale wychodząc po spotkaniu, powiedział: „Mia
łem dobre odczucia, wszystko miało sens; jestem 
zaciekawiony”.

Moja rodzina zaszczepiła we mnie prawdzi
wego ducha zapraszania. Mieliśmy po drodze 
kilka porażek, lecz sukcesy, jakich doświadczyli
śmy, przerosły je. Październik to był dopiero po
czątek. Teraz mamy nawet nasz własny rodzinny 
plan misyjny i osoby, nad którymi pracujemy. 
Będziemy mieli więcej okazji do zapraszania; 
wierzę, że zobaczymy, jak ludzie będą nauczani 
przez misjonarzy i jak będą robić postępy, aż 
zostaną ochrzczeni lub staną się znowu aktywni, 
i poczują miłość naszego Zbawiciela do nich. 
Widzę podekscytowanie w oczach mojej żony 
i dzieci, jak dzielą się ze mną swoimi doświadcze
niami związanymi z zapraszaniem, i wiem,  
że Pan cicho błogosławi życie każdego z nas. 
Kiedy zaczynamy na co dzień dostrzegać nasze 
możliwości zapraszania wszystkich, by przyszli 
do Chrystusa, w życiu naszej rodziny mają miej
sce święte wydarzenia. ◼

Lista osób do 
zaproszenia, 
powieszona 
na drzwiach 
lodówki
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Mobilizowanie rady okręgu do zapraszania ludzi
Thibault Crucy

modlitwę w intencji sposob
ności misjonarskich.

Czerwiec był pełen cudów. 
Wielu członków odniosło suk
ces. Jeden z nich powiedział: 
„Pole jest gotowe do zbiorów do 
tego stopnia, że owoce wpadają 
wprost do rąk. Musimy tylko 
wyciągać ręce, by je łapać!” Nie 
każdemu się udało, ale wszyscy 
cieszyli się z sukcesu innych i 
tym, że spróbowali. 26 czerwca, 
w ostatnią niedzielę miesiąca, 
w spotkaniu sakramentalnym 
uczestniczyło 187 osób — około 
50% więcej niż zazwyczaj. W wy
niku zapraszania ludzi na spotka
nia w czerwcu misjonarze mogli 
nauczać kilka rodzin. Powróciło 
do Kościoła również kilku mniej 
aktywnych członków.

Prezydium Obszaru przed
stawiło wizję, mówiąc o „zapra
szaniu” (Przypowieści Salomona 
29:18). Doświadczenie w Okręgu 
Nogent ilustruje, że kiedy rada 
okręgu wspólnie pracuje nad 
realizacją natchnionych wyzwań, 
dzieją się wielkie rzeczy. ◼

W kwietniu Okręg 
Nogent w Paryżu, we 
Francji, otrzymał list 

od Prezydium Obszaru zawiera
jący prośbę, by czerwiec był po
święcony „zapraszaniu”. Biskup 
i jego doradcy byli podekscy
towani mocą zawartych tam 
obietnic. Zgodnie z prośbą, list 
odczytano podczas spotkania 
sakramentalnego. W czasie rady 
okręgu zastanawiano się też, w 
jaki sposób można jak najlepiej 
zrealizować „miesiąc zaprasza
nia” w ich okręgu. Rada okręgu 
podjęła się tej prośby i zrobiła 
następujące rzeczy:

•	 W	piątą	niedzielę	maja	rada	
biskupia przedstawiła lekcję 
na temat zapraszania na połą
czonym spotkaniu kapłaństwa 
i Stowarzyszenia Pomocy.

•	 Organizacja	Podstawowa	
przygotowała specjalną lekcję 
w ramach Wspólnej Nauki i 
zachęciła wszystkie dzieci, aby 
pomagały swoim sąsiadom.

•	 Zarówno	Organizacja	Mło
dych Mężczyzn, jak i Młodych 

Kobiet przedstawiły lekcję na 
temat zapraszania.

•	 Grupa	wyższych	kapłanów,	
kworum starszych i Stowa
rzyszenie Pomocy wspólnie 
pracowały nad przydzieleniem 
każdemu aktywnemu człon
kowi jednego mniej aktyw
nego, którego mógłby zaprosić 
na spotkania w czerwcu.

•	 Kopia	listu	Prezydium	Ob
szaru została wysłana do 
każdego członka okręgu.

•	 Każdej	niedzieli	każda	orga
nizacja przypominała o mie
siącu zaproszeń.

•	 Każdego	tygodnia	biuletyn	
okręgu wspominał o mie
siącu zaproszeń.

•	 Poproszono	misjonarzy,	aby	
odwiedzili tylu członków, ilu 
zdołają, i aby zachęcili ich do 
udziału w tej akcji.

•	 W	połowie	czerwca	rada	
biskupia rozesłała emaile do 
członków okręgu, aby powia
domić ich o postępach okręgu.

•	 Członkowie	okręgu	nadal	re
alizowali plan misyjny okręgu, 
który obejmował codzienną 

Spotkanie rady 
Okręgu Nogent
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Partnerstwo członków i misjonarzy
Samuel Koivisto

czerwca w gminie, w której 
średnio jest trzydziestu sześciu 
członków na spotkaniu sakra
mentalnym, obecnych było 
jedenaście osób innych wyznań 
— blisko jedna trzecia więcej 
niż zwykle podczas spotkań. 
Dzięki tym staraniom tego roku 
w Pori ochrzczono trzy osoby. 
Od czerwca do listopada średnia 
liczba spotkań misjonarzy z za
interesowanymi w Pori wzrosła 
z jednego spotkania na tydzień 
do dziewięciu.

Pan naprawdę wylał bło
gosławieństwa na misjonarzy 
i członków w Pori. Ci dobrzy 
Święci wyczekują dnia — mając 
nadzieję, że będzie to w nieda
lekiej przyszłości — w którym 
Gmina Pori stanie się Okręgiem 
Pori. ◼

 Kiedy członkowie Gminy 
Pori, znajdującej się w 
południowozachodniej 

części Finlandii, otrzymali list  
od Prezydium Obszaru zachę
cający, aby czerwiec 2011 r. był 
„miesiącem zapraszania”, podjęli  
się tego wysiłku całym sercem. 
W duchu modlitwy i wiary 
zaczęli zapraszać do Kościoła 
swoich przyjaciół, członków 
rodziny oraz znajomych.

Przez cały czerwiec podejmo
wali działania związane z zapra
szaniem. Jeśli ich zaproszenie 
zostało odrzucone, nie mówili: 
„Cóż, zaprosiłem i już wykona
łem swój obowiązek”. Raczej 
kontynuowali zapraszanie przez 
cały miesiąc. Niektórzy człon
kowie społeczności otrzymali 
więcej niż jedno zaproszenie  
na spotkanie sakramentalne.

Pełnoetatowi misjonarze pra
cujący na tym obszarze również 
zwiększyli wysiłki związane z 
zapraszaniem i kilka osób przy
jęło je. Misjonarze poprosili o 
pomoc członków, a członkowie 
zareagowali z zapałem. Zaofe
rowali podwożenie do kościoła 
tym, którzy tego potrzebowali, 
ciepło witali się z nowo przy
byłymi gośćmi i siadali obok 
nich podczas spotkań. Ci, którzy 
przyjęli zaproszenie do kościoła, 
poczuli autentyczne ciepło 
i miłość płynące od osób w 
gminie, kiedy razem oddawali 
Bogu cześć. Członkowie gminy 
wspólnie z misjonarzami starali 

się tworzyć okazje do naucza
nia. Otworzyli swe domy, aby 
misjonarze mogli nauczać w 
nich lekcji, i towarzyszyli misjo
narzom podczas ich spotkań.

U podstaw tej akcji była po
stawa posłuszeństwa, modlitwy, 
wiary i wytrwałości — zarówno 
ze strony misjonarzy, jak i człon
ków. Czuli się w pełni zobowią
zani do przyjęcia zaproszenia 
Prezydium Obszaru, aby zapra
szać innych. Szczerze modlili się 
o pomoc podczas zapraszania i 
o to, by wiedzieć, w jaki sposób 
błogosławić życie innych. I mieli 
wiarę, że zostaną pobłogosła
wieni. Nie pozwolili na to, by 
jedna porażka powstrzymała  
ich przed zapraszaniem innych.

Wynikiem ich wysiłków 
było to, że w ostatnią niedzielę 

Członkowie 
i misjonarze 
Gminy Pori
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Staranie się o Ducha, by zapraszać innych
Massimo De Feo

Biskup poprosił ich, aby pomy
śleli o rodzinach istniejących 
na wieczność, o znaczeniu 
świątyni w tworzeniu wiecz
nych rodzin oraz o wznoszonej 
w tym właśnie celu Świątyni 
w Rzymie. Obejrzeli zdjęcia, 
poczuli moc Ducha, kiedy 
myśleli o tym, że mogliby być 
zjednoczeni na wieczność, i po
stanowili przyjąć chrzest. Teraz 
odliczają dni, kiedy będą mogli 
być zapieczętowani w świątyni.

A wszystko to miało miejsce, 
ponieważ biskup i jego rodzina 
poczuli natchnienie, by zapro
sić rodzinę, która była w ich 
otoczeniu. Wierzę, że jest to 
wspaniałe świadectwo o połą
czeniu kilku elementów: postę
powania według rady proroka, 
wykazywania się wiarą w Pana, 
kochania ludzi, otaczania ich ra
mionami rodziny kościelnej oraz 
pomagania im w odczuwaniu 
siły ducha świątyni. ◼

 Ostatniej wiosny Prezy
dium Obszaru Europy 
poprosiło wszystkich 

członków, aby postąpili zgodnie 
z radą Prezydenta Thomasa S. 
Monsona, by dotrzeć do osób 
niedawno nawróconych, przy
jaciół, znajomych i członków 
rodziny i zaprosić ich na spotka
nie sakramentalne w czerwcu. 
Biskup Guilio Celestini z Dru
giego Okręgu w Rzymie oraz 
jego rodzina pościli w intencji 
tego zaproszenia i modlili się 
podczas domowego wieczoru 
rodzinnego, aby dowiedzieć się, 
którą rodzinę powinni zaprosić.

Ich zjednoczone wysiłki i pod
szepty Ducha doprowadziły ich 
do rodziny, którą znali od pew
nego czasu. Nie byli bardzo z nią 
związani, ale znali ją na tyle do
brze, by być pewni, że przynajm
niej wysłucha ich zaproszenia.

Pierwszym krokiem było za
proszenie rodziny przez biskupa 
na domowy wieczór rodzinny, 
podczas którego poczuł, że po
winien zaprosić ich do kościoła. 
Po chwili wahania przyjęli za
proszenie i przyszli do kościoła 
w następną niedzielę. Ich 15let
nia córka, Veronica, zaczęła brać 
udział w cotygodniowych zaję
ciach Organizacji Młodych Ko
biet, zaprzyjaźniając się zarówno 
z innymi młodymi kobietami, jak 
i ich przywódczyniami. Niedługo 
później biskup odwiedził tę ro
dzinę razem z misjonarzami i tak 
rozpoczęły się ich lekcje.

Pewnego ranka żona biskupa 
spotkała na rynku matkę z tej 
rodziny. Kiedy zapytała, co ku
puje, sąsiadka odpowiedziała, 
że musi kupić spódnicę, aby 
móc w niej pójść do kościoła w 
następną niedzielę. Powiedziała, 
że zauważyła, iż siostry w 
kościele ubierają się w pewien 
określony sposób i również 
chce okazać szacunek Panu, 
naśladując je. Żona biskupa 
pobiegła do domu i ze łzami 
w oczach zadzwoniła do męża, 
aby powiedzieć mu, że ma silne 
uczucie mówiące, że ta rodzina 
jest gotowa do przyjęcia chrztu.

Zachęcono ich, aby przyjęli 
chrzest, ale tylko Veronica przy
jęła zaproszenie. W niedzielę, 
kiedy została konfirmowana, 
biskup zapytał ją, czy chciałaby 
udać się do świątyni, aby po
czuć Ducha i wykonać chrzty 
za zmarłych. Cztery tygodnie 
później pojechała do Świątyni 
w Szwajcarii razem z mło
dzieżą z palika. Po powro
cie Veronica powiedziała 
rodzicom, jak bardzo była 
szczęśliwa, że mogła iść 
do świątyni, i świadczyła 
o Duchu, którego tam 
odczuwała. Najwyraź
niej byli poruszeniu jej 
świadectwem.

Zaproszono rodziców 
do wzięcia udziału w 
specjalnym spotkaniu, 
na którym pokazywano 
slajdy z kilku świątyń. 

Siostra Celestini i 
Riccardo Celestini 
wraz z rodziną 
Valle i Biskupem 
Celestini
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Adam Nowak, Gmina Katowice

 Była to piękna, sło
neczna niedziela, 
kiedy dostałem 

moje powołanie. Miałem 
przeczucie, że stanie się 
coś dobrego. Wtedy Pre
zydent Gminy wręczył 
mi list z wiadomością o 
moim powołaniu. Oka
zało się, że przez dwa 
tygodnie sierpnia będę 
służył we Wrocławiu. Był 
to niezapomniany czas. 
Teraz wiem, że każda 
młoda osoba powinna jechać na taką misję.

Miałem możliwość poznania i nauczania wspa
niałych ludzi, którzy okazywali mi dużo ciepła i 
wsparcia.  Studiowałem i poznawałem nowe dok
tryny. Rozmawiałem na ulicach z nieznajomymi. 
Wtedy poznałem lepiej samego siebie — na co 
mnie stać. Każdego dnia byłem szczęsliwy, bo 
wiedziałem, że pomagam innym w poznawaniu 
prawdy o Kościele. Dużo również pomógł mi mój 
kolega. To jest doświadczenie, które pozostanie ze 
mną na całe życie. Najwspanialsze było to, że po 
powrocie mogłem się dalej dzielić się ewangelią  
z przyjaciółmi i rodziną.

Wiem, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy byli 
szczęśliwi na tym świecie. Ktoś kiedyś zapytał 
mnie: „Jak możesz wierzyć w Boga, jeśli go nie 
widzisz?” Odpowiedziałem: „To jest tak jak z wia
trem — nie widzę go, ale czuję. Odczuwam Jego 
miłość i dzięki temu zawsze mam poczucie  
bezpieczeństwa”. ◼

GŁOSY ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

Moje spojrzenie na Świątynię
Aleksandra Modzelewska, Gmina Warszawa

 Jakże wielkim i wspa
niałym błogosławień

stwem dla mnie jest 
możliwość wyjazdu do 
świątyni! Jakże wielkim 
przywilejem jest moż
liwość udziału w tych 
świętych obrzędach, 
jakie są tam dokony
wane! W zeszłym roku 
dane mi było odwiedzić święty 
dom Pana aż trzy razy. Za każdym 
razem, kiedy przygotowuję się 
do wyjazdu, odczuwam ogromną 
ekscytację i radość, że pomimo 
tak dużej odległości, Pan umoż
liwia mi ten wyjazd.  Wymaga to 
ode mnie większego wysiłku i 
poświęcenia, ale czuje się jeszcze 
bardziej błogosławiona i wiem,  
że wszystko jest tego warte. 
Świątynia jest dla mnie pewnego 
rodzaju azylem, który chroni mnie 
przed zakłamaniem i chaosem 
świata. Tam czuję się sobą i, jak 
powiedział mój przyjaciel Karol, 
tam czuję się jak w domu — w 
tym najprawdziwszym Domu. 
Świątynia jest także idealnym 
miejscem, gdzie mogę doskonalić 
swój warsztat słuchania podszep
tów Ducha Świętego, gdyż są 
tam najlepsze ku temu warunki. 
Poprzez nauki, które tam pobie
ram i święte obrzędy, które wyko
nuję za zmarłych, zbliżam się do 
mojego Ojca w Niebie i naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To 
wszystko sprawia, że Plan Zba
wienia staje się bardziej realny, 
zasłona zapomnienia zaczyna się 

drzeć, wzrasta świadec
two i miłość do Boga,  
a z każdą minutą spę
dzoną w świętych ścia
nach świątyni — jak w 
boskich lustrach — mogę 
dojrzeć swoje boskie ob
licze i potencjał, jaki we 
mnie drzemie. Odnajduję 
tu spokój i harmonię. 

Mogę oczyścić umysł i znaleźć 
odpowiedzi na nurtujące mnie 
pytania. Ilekroć jestem w świą
tyni, zawsze wracam natchniona, 
wewnętrznie uzdrowiona i 
gotowa na kolejne wyzwania. 
Świątynia zawsze przypomina mi, 
kim jestem i jaką rolę mam w tym 
życiu do spełnienia. Pomaga mi 
pozostać na tej wąskiej ścieżce, 
która prowadzi mnie z powro
tem do Ojca w Niebie. Jest jak ta 
latarnia na morzu, która wskazuje 
kierunek, kiedy panuje burza i 
zwątpienie. Jest moją drogą do 
doskonałości. Szczytem góry, 
którą chcę zdobyć. Ilekroć myślę 
o świątyni, odczuwam głęboką 
wdzięczność za to, że pewnego 
dnia będę mogła otrzymać ob
darowanie, zawrzeć małżeństwo 
na wieczność i przyczynić się do 
zbawienia wielu dusz. Wierzę w 
życie po śmierci i chcę być z moją 
rodziną na wieczność.

Świadczę, że Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich jest Kościołem Boga, 
a praca dokonywana w świątyni 
jest świętą pracą o boskim  
przeznaczeniu. ◼

Możecie nadsyłać własne artykuły na temat 
duchowych doświadczeń i przeżyć związanych z 
pracą misjonarską, świątynią, służbą, nawróceniem 
itp. na adres: aleksandra.zan@gmail.com

Adam Nowak
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Moja mini-misja

Aleksandra 
Modzelewska
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