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 Czy kiedykolwiek zetknę-
liście się z pytaniem: „Jak 
mam wzmacniać swoje 

świadectwo?” lub czy usłyszeli-
ście podczas lekcji w Kościele 
wezwanie: „Musicie pielęgno-
wać swoje świadectwo, by było 
ono mocne”?

Zdobycie świadectwa i dba-
nie o to, by wiedza o prawdzie 
pozostała w nas żywa, są nie-
zbędne dla naszego duchowego 
rozwoju w trakcie tej doczesnej 
podróży. Musimy zatem zro-
zumieć, czym jest świadectwo, 
jak możemy je uzyskać oraz co 
musimy robić, aby je pielęgno-
wać i wzmacniać.

Zacznijmy od pogłębienia 
naszego zrozumienia tego, 
czym jest świadectwo. Starszy 
Dallin H. Oaks powiedział: 
„Świadectwo o ewangelii jest 
osobistym potwierdzeniem, da-
nym nam przez Ducha Świętego 
tego, że pewne fakty o wiecz-
nym znaczeniu są prawdą i że 
o tym wiemy” 1.

Podstawą świadectwa jest 
wiedza, że Ojciec Niebieski żyje 
i kocha Swoje dzieci, że Jezus 
Chrystus żyje, że jest On Synem 
Bożym i że dokonał nieskoń-
czonego Zadośćuczynienia, 

nimi w życiu i wykorzystywać je 
w praktyce dnia codziennego. 
Tylko wtedy nasza wiedza bę-
dzie pełna i kompletna.

Można, na przykład, zdobyć 
wiedzę, że prawo dziesięciny 
jest prawdziwą zasadą i boskim 
prawem ustanowionym przez 
naszego Ojca w Niebie. Wie-
dza ta może przyjść w wyniku 
czytania, rozważania i modlenia 
się na temat zasady dziesięciny 
lub dzięki wysłuchaniu lekcji na 
temat dziesięciny i otrzymaniu 
potwierdzenia prawdziwości tej 
nauki mocą Ducha Świętego. 
Jeśli jednak, po wysłuchaniu 
tego świadectwa, nigdy nie 
zapłacę dziesięciny, to na ile tak 

Strony lokalne

Przesłanie od Przywódców obszaru

wiedza i zrozumienie
Starszy José A. Teixeira, Portugalia
Prezydent obszaru europy

że Józef Smith jest prorokiem 
Boga, który został powołany,  
by przywrócić ewangelię, że  
Kościół Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich jest 
prawdziwym Kościołem Zba-
wiciela na ziemi i że na jego 
czele stoi dzisiaj żyjący prorok. 
W oparciu o tę podstawę świa-
dectwo rozwija się, aż obejmie 
wszystkie zasady ewangelii.

Guide to the Scriptures (Prze-
wodnik do pism świętych) defi-
niuje wiedzę jako „pojmowanie  
i zrozumienie, w szczególności 
w odniesieniu do prawd, któ-
rych prawdziwość potwierdza 
Duch Święty” 2. Kiedy mówimy, 
iż wiemy, że jakiś element ewan-
gelii jest prawdą, mówimy w 
istocie, że poczuliśmy, że jest to 
prawda. Nie możemy wiedzieć, 
że coś jest prawdą, jeśli nie po-
czujemy tego w swoim sercu!

Przewodnik do pism świę-
tych wyjaśnia również, czym 
jest zrozumienie. Zrozumienie 
to „zdobycie wiedzy o jakiejś 
prawdzie lub uzmysłowienie 
sobie jej znaczenia oraz tego, 
jak odnosi się ona do życia” 3. 
Aby zrozumieć czy pojąć rze-
czy, które — jak czujemy — są 
prawdą, musimy kierować się 

Starszy  
José A. Teixeira
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naprawdę zrozumiałem, czym 
ona właściwie jest?

Świadectwo o prawie czy 
zasadzie ewangelii jest deklara-
cją posiadania zarówno wiedzy, 
jaką objawił nam Duch Święty, 
jak i zrozumienia tej wiedzy, ja-
kie zdobywamy, stale przestrze-
gając tego prawa lub zasady w 
swoim życiu.

Jednym z najlepszych 
sposobów pielęgnowania i 
wzmacniania swojego świa-
dectwa jest uczęszczanie do 
świątyni. Świątynia jest dla 
nas, członków Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, symbolem naszej 
wiary i świadectwa. Nie ma 
lepszego sposobu, aby po-
głębić zarówno swą wiedzę, 
jak i zrozumienie ewangelii 
niż uczęszczanie do świątyni. 
Warunki, jakie musimy spełnić, 
aby móc wejść do domu Pana 
oraz to, czego uczymy się, 
kiedy w nim jesteśmy, są dla 
naszego świadectwa nieustają-
cym źródłem mocy i siły.

Mamy w naszym obszarze 
wiele świątyń — to wielkie bło-
gosławieństwo. Uczyńmy zatem 
świątynię symbolem naszego 
oddania, uczęszczając do niej 
tak często, jak to możliwe. Ro-
biąc to, będziemy dalej wzrastać 
w wiedzy i zrozumieniu, które 
umocnią nasze świadectwo i 
wypełnią nasze życie radością 
i spokojem.
PRZYPISY
 1. Dallin H. Oaks, „Świadectwo”, 

Liahona, maj 2008 r., str. 26.
 2. Guide to the Scriptures, 

„Knowledge”, scriptures.lds.org.
 3. Guide to the Scriptures, „Understan-

ding”, scriptures.lds.org.

W iosną ogłoszono powo-
łanie nowego Prezy-
dium Obszaru Europy. 

1 sierpnia 2012 r. Starszy José A. 
Teixeira rozpoczął swą służbę 
jako Prezydent Obszaru wraz 
we Starszym Patrickiem Kearo-
nem jako Pierwszym Doradcą i 
Starszym Kentem F. Richardsem 
jako Drugim Doradcą. Bracia ci 
wnoszą do swych nowych zadań 
zróżnicowane wykształcenie i 
bogate doświadczenie.

Starszy José Teixeira
Starszy José Teixeira otrzymał 

poparcie jako członek Pierw-
szego Kworum Siedemdziesią-
tych 5 kwietnia 2008 r. W czasie 
gdy otrzymał to powołanie, 
przewodniczył Brazylijskiej Misji 
Południowego Sao Paulo.

Starszy Teixeira zdobył wy-
kształcenie w dziedzinie biznesu, 
otrzymując stopnie naukowe z 
księgowości i zarządzania bizne-
sem. Przed powołaniem do peł-
noetatowej służby kościelnej był 
międzynarodowym kontrolerem 
pracującym dla Kościoła, od-
powiadając za Europę i Afrykę. 
Pracując na tym stanowisku, 
zarządzał centrum przetwarza-
nia danych w Solihull w Anglii 
oraz nadzorował kontrolerów 
w Obszarze Europy Wschod-
niej, Europy Centralnej, Europy 
Zachodniej, Afryki Południowo-
Wschodniej i Afryki Zachodniej.

Starszy Teixeira służył mię-
dzy innymi jako pełnoetatowy 
misjonarz w Portugalskiej Misji 

Prezydium obszaru europy

Lizbońskiej, prezydent kworum 
starszych, przywódca grupy 
wyższych kapłanów, doradca 
biskupa, wyższy doradca, prezy-
dent dystryktu, prezydent palika 
oraz Siedemdziesiąty Obszaru w 
Obszarze Europy Zachodniej w 
latach 1997-2005. Ostatnio służył 
jako Drugi Doradca w Prezy-
dium Obszaru Europy.

Starszy Teixeira urodził się 
24 lutego 1961 roku w Vila Real 
w Portugalii. W czerwcu 1984 
roku poślubił Marię Filomenę 
Lopes Teles Grilo. Są rodzicami 
trojga dzieci.

Starszy Patrick Kearon
Starszy Patrick Kearon 

otrzymał poparcie jako czło-
nek Pierwszego Kworum 

Starszy José Teixeira
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Siedemdziesiątych 3 kwietnia 2010 r. 
W czasie swego powołania służył 
jako członek Trzeciego Kworum Sie-
demdziesiątych w Obszarze Europy.

Starszy Kearon kształcił się na 
Bliskim Wschodzie i w Zjedno-
czonym Królestwie. Mieszkał w 
Zjednoczonym Królestwie, Arabii 
Saudyjskiej oraz w Stanach Zjedno-
czonych, pracując w wielu firmach 
związanych z opieką zdrowotną, 
przemysłem spożywczym, moto-
ryzacyjnym i transportowym. 
Prowadził też własną firmę kon-
sultingową. Jego zaangażowanie 
w pracę na rzecz społeczności i 
spraw obywatelskich obejmuje 
służbę w radach organizacji cha-
rytatywnych, szkolnych, radach 
przedsiębiorstw oraz w college’u.

Starszy Kearon odkąd przystąpił 
do Kościoła w Wigilię 1987 r., 
służył w wielu powołaniach ko-
ścielnych, między innymi jako 
asystent pisarza okręgu, prezydent 
Organizacji Młodych Mężczyzn, 
doradca biskupa, prezydent gminy, 
prezydent palika i Siedemdzie-
siąty Obszaru w latach 2005-2010. 
Starszy Kearon jako Przedstawiciel 
Władz Naczelnych służył jako 
zastępca dyrektora wykonawczego 
w departamencie ds. kapłańskich 
oraz w departamencie ds. mediów.

Starszy Kearon urodził się w 
Carlisle, w Cumberland, w Anglii 
dnia 18 lipca 1961 r. W 1991 roku 
poślubił Jennifer Carole Hulme. Są 
rodzicami czworga dzieci, jedno z 
nich zmarło.

Starszy Kent F. Richards
Starszy Kent F. Richards otrzymał 

poparcie jako członek Drugiego 
Kworum Siedemdziesiątych 4 

kwietnia 2009 r. Przed powoła-
niem do Obszaru Europy służył 
jako Drugi Doradca w Prezydium 
Obszaru Chile.

Zdobywając wykształcenie, 
Starszy Richards otrzymał stopień 
licencjata w 1969 r., a doktorat z 
medycyny zrobił w 1972 r. — oba 
stopnie uzyskał na Uniwersytecie 
Utah. Pracował jako chirurg i kie-
rownik oddziału chirurgii w LDS 
Hospital w Salt Lake City w stanie 
Utah. Przez cztery lata służył też 
jako starszy wiceprezes w Inter-
mountain Health Care oraz był tam 
członkiem rady i komitetu wyko-
nawczego. Starszy Richards był też 
profesorem klinicznym chirurgii na 
Uniwersytecie Utah.

Starszy Richards służył w licz-
nych powołaniach kościelnych, 
między innymi jako pełnoetatowy 
misjonarz w Południowej Misji 
Meksykańskiej, prezydent kwo-
rum starszych, biskup, drużynowy 
skautów, wyższy doradca, prezy-
dent palika i prezydent Teksańskiej 
Misji San Antonio.

Starszy Richards urodził się w 
Salt Lake City w stanie Utah, dnia 
25 lutego 1946 roku. W sierpniu 
1968 roku poślubił Marshę Gurr.  
Są rodzicami ośmiorga dzieci.

Ekscytujący czas w Europie
W 2009 roku Prezydium 

Obszaru Europy, którego Starszy 
Teixeira był częścią, zamieściło 
następujące słowa w Raporcie 
Komitetu Obszaru: „Kiedy utrzy-
mamy liczbę chrztów osób na-
wróconych, zachowamy naszą 
młodzież i nadal będziemy uak-
tywniać mniej aktywnych, bę-
dziemy w stanie podwoić liczbę 

Starszy Patrick Kearon

Starszy Kent Richards
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aktywnych członków Obszaru 
Europy w ciągu dziesięciu lat”. 
Obecne Prezydium Obszaru za-
mierza nadal podejmować wy-
siłki rozpoczęte trzy lata temu, 
aby osiągnąć wspomniany cel 
do 2020 roku.

W Obszarze Europy dzieją 
się wspaniałe rzeczy, kiedy 
członkowie wzmacniają siebie 
i swoje rodziny, starają się rato-
wać zagubionych oraz zapraszać 
członków rodziny i przyjaciół na 
spotkania sakramentalne. Młode 
pokolenie wzrasta w wierze i 
świadectwie, kiedy bierze udział 
w codziennych zajęciach se-
minarium i lekcjach instytutu, 
uczestniczy w specjalnych wie-
lopalikowych konferencjach 
dla młodzieży oraz zajęciach 
dla młodych dorosłych stanu 
wolnego, a także stosuje zasady 
przedstawione w broszurach Dla 
wzmocnienia młodzieży i Obo-
wiązek wobec Boga. Każdego 
roku rośnie liczba młodych ludzi 
powoływanych na pełnoetatowe 
misje. Wzrasta liczba osób udają-
cych się do świątyni, jak i liczba 
chrztów osób nawróconych.

Członkowie tego Prezydium 
Obszaru kochają Pana i kochają 
członków Kościoła w Europie. 
Wiedzą, że Pan może tu czynić 
cuda, kiedy święci okazują Jemu 
swoją miłość, podążając za ra-
dami Jego Proroka i wybranych 
przywódców, powiększając swą 
wiarę i świadectwo oraz odda-
jąc się wyciąganiu pomocnej 
ręki do innych ludzi w duchu 
zaproszenia i miłości. Wspaniale 
jest być członkiem Kościoła w 
Europie w tych czasach! ◼

W dniach 3-12 marca 2012 r. Starszy 
D. Todd Christofferson z Kworum 
Dwunastu Apostołów odwiedził 

członków, misjonarzy i zainteresowanych 
Kościoła w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech 
i na Węgrzech podczas swojej wizyty w krajach 
Europy Środkowej. Towarzyszyli mu Starszy 
Erich W. Kopischke i Starszy Manfred Schuetze, 
były Prezydent Świątyni we Freibergu. Każdy z 
przedstawicieli Władz Naczelnych Kościoła przy-
był na spotkanie w towarzystwie swojej żony.

Starszy Christofferson podczas swojego 
wystąpienia podkreślał podstawowe zasady 
ewangelii. Powiedział między innymi: „Módlcie 
się o dary duchowe. Proście Pana, aby udzielił 
wam wszelkich darów, jakich potrzebujecie w 
tym konkretnym okresie waszego życia”. Dodał 
otuchy rodzicom, którzy starają się wychować 
swoje dzieci w świetle ewangelii: „Nie musimy 
być doskonali, aby wywierać pozytywny wpływ 
na nasze dzieci […]. Powinniśmy zaznajamiać 
je z pismami świętymi — z językiem pism 
świętych, tak aby stały się ich przyjaciółmi. […] 

wiadomości LokaLne

wizyta apostoła w Polsce
Aleksandra Zań

Siostra i Brat 
Wencel ze 
Starszym 
Christoffersonem
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Studiowanie pism świętych z moją rodziną to 
najlepsze, co mogłem robić jako ojciec”.

Na koniec spotkania Starszy Christofferson 
udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa 
wszystkim tym, którzy uczestniczyli w konfe-
rencji. Pobłogosławił ich, aby odnieśli sukces w 
pracy budowania Królestwa Pana, aby się dosko-
nalili i byli chronieni przez aniołów Boga, aby 
byli szczęśliwi i kroczyli w świetle Ducha Świę-
tego. Pobłogosławił ich również, aby wszystkie 
ich doczesne potrzeby zostały zaspokojone.

Nasze wrażenia 
Apostoł Christofferson przemawiał w pro-

sty sposób na temat kapłaństwa, co pomogło 
mi bardziej docenić i zrozumieć jego wartość. 
Godni mężczyźni, którzy otrzymują kapłań-
stwo, mają w sobie boską moc, mimo tego, że 
są niedoskonali. Zrozumiałam, że kapłaństwo 
jest wielkim, bezcennym i wspaniałym darem 
— aktem miłości Boga wobec Swoich dzieci.
Apostoł zachęcał nas również, abyśmy jako 
członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa byli 
przykładem dla innych. To poruszyło mnie naj-
bardziej, ponieważ sama staram się być najlep-
szym przykładem dla moich braci,  
mojej rodziny oraz moich przyjaciół.

Starszy Christofferson podzielił się z nami 
swoim świadectwem o żyjącym proroku 
Thomasie S. Monsonie, o tym, że jest on wspa-
niałym przykładem dla innych i zawsze kiedy 
ktoś jest w potrzebie, Prorok stara się pomóc. 
Czułam niesamowity wpływ Ducha Świętego, 
który świadczył mi, że każde słowo, które wypo-
wiedział Starszy Christofferson było prawdziwe.

Wizyta Apostoła Pana w Polsce była wyjąt-
kowa. Wiem, że jego obecność i przemówienia 
wzmocniły świadectwa obecnych tam ludzi. 
Byłam bardzo szczęśliwa, mogąc zobaczyć 
członków, którzy przyjechali z całej Polski. 
Znałam wielu z nich. Moje serce przepełnione 
było szczęściem, kiedy widziałam, że zostali oni 
blisko Kościoła i że nadal trzymają się żelaznego 
pręta prowadzącego ich do Pana.  
– Dorota Musiał

Najważniejsze dni w moim życiu mogę po-
liczyć na palcach jednej ręki. Jednym z nich 
jest dzień, w którym zostałam ochrzczona i 
konfirmowana. Kolejnym z takich ważnych dni 
był 5 marca 2012 r., kiedy to miałam okazję 
zobaczyć i rozmawiać z jednym z Apostołów. 
Miałam wrażenie, że dotykałam nieba. Konfe-
rencja, na której byłam, rozwiała moje wątpli-
wości, dostałam odpowiedź na swoje pytania i 
upewniłam się, że jestem we właściwym miejscu 
— w Kościele Jezusa Chrystusa w Dniach Ostat-
nich. Ludzie, którzy tam byli: misjonarze, mi-
sjonarki, członkowie Kościoła i jego przywódcy 
przypominali mi piękną armię — armię Boga. 
Jakże dumna jestem, że mogłam być tam między 
nimi! Świadectwa, które usłyszałam, upewniły 
mnie, że Księga Mormona zrobiła i robi dużo 
dobrego dla ludzi, zmienia ich życie na lepsze 
i daje nadzieję na życie wieczne u boku Ojca 
Niebieskiego, uczy ludzi miłości, pokory i do-
skonalenia się. Jeszcze nie wszystko do końca 
rozumiem, jednak wierzę, że z czasem wszystko 
będzie dla mnie jasne. Modlę się i proszę Boga 
o to, abym była tak wytrwałą jak inni członko-
wie. – Jola z Gminy Wrocław ◼

Chór śpiewa-
jący podczas 
spotkania z 
Apostołem
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Wzmocnione przy-
jaźnie, nawiązane 
kontakty, silniejsze 

poczucie samoakceptacji 
— taki był efekt spotkania 
sióstr podczas dwudniowej 
Ogólnopolskiej Konferencji 
Stowarzyszenia Pomocy, która 
odbyła się 6 i 7 lipca 2012 r. 
w Warszawie.

Kiedy siostry ze wszystkich 
gmin zgromadziły się w domu 
Siostry i Prezydenta Nielson 
w piątek 6 lipca, słychać było 
czułe wyrazy miłości i wza-
jemnej sympatii, rozbrzmie-
wały radosne głosy sióstr i 
widać było same roześmiane 
twarze. Z kuchni dochodziły 
zapachy potraw przygotowy-
wanych przez starsze pary 
misjonarskie.

odwiedzanych sióstr i — za 
pomocą scenek — pokazały, 
jak powinny a jak nie po-
winny wyglądać odwiedziny 
domowe.

Siostra i Prezydent Nielson 
zaszczycili gości przemówie-
niami na temat Stowarzy-
szenia Pomocy, roztaczając 
przed siostrami–pionierkami 
Kościoła w Polsce wizję po-
wołania, jakie mają do wy-
pełnienia. Prezydent Nielson 
najpierw podkreślił ważność 
kobiet w Planie Boga, a 
następnie zachęcił siostry 
do wspierania przywódców 
w Kościele. Powiedział: 
„Królestwo Boga nie może 
wzrastać, jeśli nie będziemy 
wspierać kapłaństwa”. Na 
koniec pobłogosławił siostry 
lepszym zrozumieniem pism 
świętych, większą zdolnością 
do wybaczania i wspierania 
kapłaństwa.

Jak siostry w syjonie…
Aleksandra Zań

Siostry z różnych gmin — 
zarówno te z długoletnim 
stażem, jak i te z dopiero 
wyznaczoną datą chrztu — 
poznawały się nawzajem i 
dzieliły swoimi doświadcze-
niami z Kościoła podczas to-
warzyskiej części wieczornego 
spotkania, będąc przy tym 
obsługiwane przez samego 
Prezydenta Nielsona oraz 
innych braci.

Następnego ranka w  
sobotę czekała na nie uczta 
duchowa, podczas której 
przywódczynie Stowarzy-
szenia Pomocy w Dystrykcie 
Warszawskim przeprowadziły 
ciekawe szkolenie na temat 
odwiedzin domowych. Same 
wcieliły się w role nauczy-
cielek odwiedzających oraz 

Siostry na Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Pomocy
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W dalszej części spotka-
nia siostry mogły wykazać 
się swoimi talentami arty-
stycznymi. Siostra Renata 
z Bydgoszczy nauczyła je 
samodzielnego wyrobu bi-
żuterii. Pokazała im, jak przy 
pomocy kilku orzechów i 
kawałka materiału wykonać 
proste, lecz zmyślne korale 
i bransoletki. Następnie 
Siostra Iwona z Warszawy 
zapoznała siostry z techniką 
decoupage’u, która polega na 
przyklejaniu na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię 
wzoru wyciętego z papieru 
lub serwetki. Za pomocą tej 
techniki siostry wykonały 
piękne zakładki do książek. 
Każda z nich mogła wyjść 
ze spotkania z kompletem 
biżuterii, uroczą zakładką i 
dużym uśmiechem.

Słowa „Jesteście kochane 
i wyjątkowe”, które siostry 
usłyszały podczas sobotniego 
spotkania, zostały wzmoc-
nione przekazem, który 
niosła wystawa zdjęć przed-
stawiających w dużym for-
macie portret każdej siostry. 
Wszystkie mogły poczuć, 
że są wyjątkowymi córkami 
Boga, że mają jedyny w 
swoim rodzaju wygląd, oso-
bowość i talenty.

Tak niewiele trzeba było, 
aby tego dnia być szczęśliwą 
— wystarczyło przyjść. Nieco 
więcej musieli dać z siebie 
organizatorzy i organizatorki 
spotkania, za co należą im się 
podziękowania i… błogosła-
wieństwa. ◼

 Nazywam się Konrad, miesz-
kam w Toruniu i podobnie 
jak Nefi mogę powiedzieć, 

że mam dobrych rodziców, za 
których jestem wdzięczny Bogu. 
Jestem błogosławiony tym, że od 
najmłodszych lat jestem w Ko-
ściele i poznaję ewangelię Jezusa 
Chrystusa.

Moje dwunaste urodziny były 
bardzo wyjątkowym wydarze-
niem. Mama kupiła mi nowy gar-
nitur. To był mój pierwszy prawie 
dorosły prezent (bo zwykle do-
stawałem zabawki). Dzień moich 
urodzin przypadał w niedzielę. 
Tego samego dnia otrzymałem 
Kapłaństwo Aarona od mojego 
taty. Ten dzień zapamiętam wyjąt-
kowo z jeszcze jednego powodu, 
że gośćmi w Gminie Bydgoszcz 
byli Prezydent Nielson z żoną.

Dzięki otrzymaniu Kapłaństwa 
Aarona mogę rozdawać sakra-
ment. Po raz pierwszy z radością 
i zadowoleniem podszedłem do 
rodziców z tacką sakramentalną. 
Było to bardzo radosne do-
świadczenie, gdy mogłem służyć 
mojemu rodzeństwu przynosząc 
im chleb i wodę. Moja mama po-
wiedziała mi, że jest szczęśliwa, 
że ma już tak dorosłego syna. Po 
raz pierwszy mogłem razem z 
tatą służyć przy stole sakramen-
talnym. Mogę też dbać o czy-
stość i porządek w kaplicy.

Wreszcie stało się to, na co 
czekałem! W grudniu pojechali-
śmy do Świątyni we Freibergu. 
Po raz pierwszy pojechałem na 

Głosy świętych w dniach ostatnich

moje wyjątkowe dni w dniach ostatnich
Konrad S. Gmina Bydgoszcz

chrzty za zmar-
łych. Weszliśmy 
do Świątyni z 
grupą młodzieży 
a ja byłem tam 
najmłodszy. Zo-
baczyłem piękny 
wystrój oraz 
uśmiechających 
się pracowników 
ubranych w białe 
szaty. Poczułem 
ciszę i spokój. 
Następnie prze-
szliśmy do chrzcielnicy, gdzie 
dokonywaliśmy obrzędów 
za zmarłych. Cieszę się, że 
mogłem brać udział w takim 
wzniosłym przeżyciu. Gdy 
pomyślę, że mogłem pomóc 
około czterdziestu osobom, to 
jestem zadowolony. W czasie 
wolnym od pracy świątynnej 
opiekowałem się młodszymi 
dziećmi, które przyjechały ze 
swoimi rodzicami.

Świątynia to wyjątkowe miej-
sce a jej widok nocą jest prze-
piękny. To święte i ciche miejsce 
tworzy niebiańską atmosferę, 
którą można odczuwać wszyst-
kimi zmysłami. Dzięki kapłań-
stwu mogłem sporo zmienić 
w moim życiu oraz zobaczyć 
świątynię od środka.

Jestem wdzięczny za kapłań-
stwo i wiem, że ludzie zmarli 
czekają na chrzty w Świątyni. 
Wierzę, że to jest prawdziwy 
Kościół i cieszę się, że mogę w 
nim być razem z rodziną. ◼

Konrad ze 
swoim tatą
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 Po pierwsze staram się, aby Pisma 
Święte były zawsze pod ręką, 
czyli na stole, przy którym jadam 

(lub na półce obok) bądź na szafce 
przy łóżku. Kiedy potrzebuję inspi-
racji czy pomocy w podjęciu decyzji, 
mam już nawyk, aby otwierać Pisma 
na przypadkowej stronie i w 99% 
przypadków otrzymuję odpowiedź. – 
Ania z Mysłakowic

Od czasu kiedy jestem w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, bardzo pokochałam Pisma 
Święte. Najpierw czytałam je po to, aby 
mieć większą wiedzę. Utwierdzałam się 
w przekonaniu o ich prawdziwości, po-
tem odkryłam, że są skarbnicą wiedzy. 
Teraz wiem, że są pokarmem ducho-
wym, dają nam siłę i moc, wzmacniają 
wiarę i świadectwo. Kocham Pisma 
Święte. Są balsamem dla mego serca 
i duszy. Czytam je bez przymusu, ale 
z pragnienia. – Ula w Wrocławia 

Do prawdziwego Kościoła Baranka 
należę od 1992 roku. Zanim przyjęłam 
chrzest, poznawałam zasady wiary, 
jakimi się kieruje Kościół i zgłębiałam 
treść Księgi Mormona. Prosiłam Boga 
o światło, o prawdę Bożą (nie ludzką). 
Otrzymałam odpowiedź od mojego 
Ojca Niebiańskiego przez Ducha Świę-
tego o tym, że Księga Mormona jest 
Słowem Bożym. Dzisiaj nie potrafię 
żyć bez pism świętych; one trzymają 
mnie na właściwej drodze, która pro-
wadzi mnie do zbawienia. Poznałam 
Przywróconą Ewangelię i wiem, że 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich jest jedynym kościo-
łem na świecie, który głosi prawdziwą 
ewangelię. Pisma Święte są moim 

misjonarze z Polski służący obecnie na polu 
misyjnym:

Karol Wilkosz 
London south mission 
west Park road 
new chapel, surrey rh7 6 nb, 
united kinGdom

Aleksandra  
Modzelewska 
sos. Pipera nr. 41 et. 7,  
sector 2 bucharest  
romania 014254

Wiktor Sławiński 
michigan detroit mission  
33505 state st. #101  
Farmington, mi 48335  
usa

Dominik Łyżwiński 
washington tacoma mission 
4007-d bridgeport way  
west university Place, wa  
98466-4330, usa

Cezary Gładun 
Polska warszawska  
misja ul. wiertnicza  
135 02-952  
warszawa 

możecie nadsyłać własne artykuły na temat 
duchowych doświadczeń i przeżyć związa-
nych z pracą misjonarską, świątynią, służbą, 
nawróceniem itp. na adres: zanal@ldsmail.net 
termin nadsyłania materiałów do wydania na 
kwiecień 2013 upływa 05 stycznia 2013. ◼
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„moja dusza lubuje się w piśmie świętym…”
Siostry z gminy Wrocław opowiadają, jak, pomimo wielu zajęć, udaje im się znaleźć czas na studiowanie pism świętych.

duchowym pokarmem i pomagają mi 
omijać wszelkie zło tego świata. Jezus 
jest moim Panem, On zrodził mnie 
duchowo. – Michalina z Wrocławia

Pisma Święte, a szczególnie Księga 
Mormona, są moim najwierniejszym 
przyjacielem. Kiedy dzieci są w 
szkole, wtedy zagłębiam się w karty 
Pism Świętych i z modlitwą w sercu 
czytam i rozważam ich treść. Duch 
Święty pomaga mi zrozumieć słowa, 
które są natchnione i pochodzą od 
Boga. Życie staje się dużo łatwiejsze. 
Świat wydaje się piękniejszy i pro-
blemy maleją, kiedy czytam Pisma 
Święte. Jest to przykazanie od Boga 
zawierające wielkie obietnice i bło-
gosławieństwa. Tego się trzymam. – 
Wioleta z Ozimka

Staram się czytać Pisma Święte 
zawsze rano, jak wstanę. Zaczynam 
dzień od czytania wersetów z Księgi 
Mormona, Biblii i Nauk i Przymierzy. 
Z każdej z tych świętych ksiąg czy-
tam kilka fragmentów. Czytam rano, 
bo to daje mi siłę na cały dzień. – 
Agnieszka z Wrocławia

Rano, kiedy dzieci jeszcze śpią 
albo później, kiedy oglądają bajki, 
czytam Liahonę i inne pisma święte, 
a wieczorem — kiedy dzieci już śpią 
— czytam z mężem Księgę Mor-
mona. Uwielbiam ten czas, bo wtedy 
możemy spokojnie porozmawiać na 
wzniosłe tematy. Zwykle wszystkie 
przeczytane fragmenty, na których się 
zatrzymujemy, odnosimy do naszej 
rodziny i tego, jak powinniśmy wy-
chować dzieci. Jestem wdzięczna za 
nasz przewodnik — pisma święte. – 
Ola z Legnicy ◼

misjonarze


