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Chodząc w kółko

Czy słyszeliście stare powiedzenie, że kto się 
zgubił, zazwyczaj chodzi w kółko?

Jan L. Souman, niemiecki psycholog, chciał 
naukowo udowodnić, czy jest to prawdą. Zlecił, aby 
uczestnicy doświadczenia udali się do wielkiego lasu 
oraz na Saharę, a do śledzenia przebytej przez każ-
dego z nich drogi użyto systemu GPS. Uczestnicy nie 
mieli ani kompasów, ani innych urządzeń. Wydano im 
proste polecenie: idźcie w linii prostej we wskazanym 
kierunku.

Dr Souman opisał później przebieg tego doświad-
czenia. „[Niektórzy] maszerowali w pochmurną pogodę, 
gdy słońce skrywało się za chmurami [i nie było punk-
tów odniesienia w zasięgu wzroku]. […] Wszyscy z nich 
chodzili w kółko, a [wielu] nieświadomie wielokrotnie 
przecinało wcześniej przebyty szlak. Inni uczestnicy 
maszerowali, gdy świeciło słońce, a w oddali widzieli 
punkty odniesienia. „Ci obierali […] kierunek i szli nie-
mal w linii prostej” 1.

Naukowcy wielokrotnie powtarzali to badanie przy 
użyciu różnych metod 2. Wynik zawsze był podobny.

Pozbawieni widocznych punktów orientacyjnych 
ludzie zazwyczaj chodzą w kółko.

Punkt orientacyjny: Pisma święte
Bez duchowych punktów orientacyjnych ludzkość 

także błądzi. Bez słowa Boga chodzimy w kółko.

Zarówno w przypadku osób, jak i społeczności 
widzimy, jak to zjawisko powtarza się w każdej dyspen-
sacji od zarania dziejów. Kiedy tracimy z oczu słowa 
Boga, zaczynamy błądzić.

Niewątpliwie z tego właśnie powodu Pan nakazał 
Lehiemu wysłać synów z powrotem do Jerozolimy po 
mosiężne płyty. Bóg wiedział, że potomkowie Lehiego 
będą potrzebowali solidnych punktów orientacyjnych 
— punktów odniesienia — jako wskazówek, by ocenić, 
czy obrali właściwy kierunek.

Pisma święte są słowem Bożym. Są one punktami 
orientacyjnymi Boga, które wskazują drogę, którą po-
winniśmy zmierzać, aby zbliżyć się do naszego Zbawi-
ciela i osiągnąć szczytne cele.

Punkt orientacyjny: Konferencja generalna
Wskazówki udzielane podczas konferencji general-

nej są kolejnym punktem orientacyjnym, który pomaga 
stwierdzić, czy podążamy we właściwym kierunku.

Czasami zadaję sobie pytania: „Czy słuchałem słów 
wypowiedzianych przez mężczyzn i kobiety, którzy 
przemawiali podczas ostatniej konferencji generalnej 
Kościoła? Czy wielokrotnie czytałem ich słowa? Czy roz-
ważałem je i odnosiłem do własnego życia? Czy może 
po prostu z przyjemnością wysłuchałem dobrych prze-
mówień, lecz zaniechałem zastosowania ich natchnio-
nych przesłań w moim życiu?
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Możliwe, że podczas słuchania lub czytania coś sobie 
zanotowaliście. Być może obiecaliście, że pewne rzeczy 
będziecie robić lepiej lub w inny sposób. Po prostu 
pomyślcie o przesłaniach z ostatniej konferencji gene-
ralnej. Wiele mówców zachęcało nas do wzmacniania 
rodzin i doskonalenia naszych małżeństw. Wydanie 
Liahony również koncentruje się na tych wiecznych 
wartościach oraz zawiera wiele praktycznych rad, po 
których zastosowaniu możemy być błogosławieni.

Czy notujemy i stosujemy te cenne rady? Czy roz-
poznajemy te namacalne i cenne punkty odniesienia i 
podążamy w ich kierunku?

Antidotum na błądzenie bez celu
Duchowe punkty orientacyjne są niezbędne do 

utrzymywania się na prostej i wąskiej ścieżce. Dają 
jasne wytyczne na temat tego, którą drogą powinniśmy 
podążać, jednak dzieje się tak tylko wtedy, kiedy je 
rozpoznajemy i zmierzamy w ich kierunku.

Jeśli nie będziemy kierowali się tymi punktami orien-
tacyjnymi, staną się one bezwartościowymi ozdobni-
kami, które nie służą niczemu poza urozmaicaniem 
płaskiego horyzontu.

Nie wystarczy polegać jedynie na instynkcie.
Nie wystarczy mieć jak najlepsze zamiary.
Nie wystarczy polegać jedynie na wrodzonych 

zmysłach.
Nawet jeśli myślimy, że podążamy prostą duchową 

ścieżką, to bez punktów orientacyjnych, które są dla 
nas przewodnikiem — bez przewodnictwa Ducha — 
jesteśmy podatni na błądzenie.

Otwórzmy zatem oczy i zobaczmy punkty orienta-
cyjne, jakie nasz życzliwy Bóg dał Swoim dzieciom. Czy-
tajmy, słuchajmy i stosujmy w życiu słowo Boga. Módlmy 
się ze szczerym zamiarem, słuchajmy podszeptów Ducha 
i postępujmy zgodnie z ich wskazówkami. Po rozpozna-
niu boskich punktów orientacyjnych od kochającego 
Ojca w Niebie, powinniśmy na ich podstawie wyznaczać 
kierunek wędrówki. Zmierzając zaś w ich kierunku, po-
winniśmy nieustannie korygować nasz kurs.

W ten sposób unikniemy chodzenia w kółko i 
będziemy podążać śmiało i pewnie w stronę tego 
wielkiego niebiańskiego błogosławieństwa, które jest 
przyrodzone każdemu, kto podąża prostą i wąską 
ścieżką ucznia Chrystusa.

PRZYPISY
1. Zobacz Jan L. Souman i inni, „Walking in Circles”, Current Bio-

logy 19 (29 września 2009), str. 1538, cell.com/current-biology/
issue?pii=S0960-9822(09)X0019-9.

2. Zobacz np.: „A Mystery: Why Can’t We Walk Straight?” npr.org/blogs/
krulwich/2011/06/01/131050832/a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Przygotowując się do nauczania na podstawie tego 
przesłania, wyszukaj w pismach świętych przykłady 
ludów, które były prowadzone przez duchowe punkty 
orientacyjne lub ludów, które „chodziły w kółko”. Mo
żesz zacząć studiowanie od przeczytania następujących 
fragmentów: IV Księga Mojżeszowa 14:26–33; 1 Nefi 
16:28–29; Alma 37:38–47. Jeśli poczujesz natchnienie, 
możesz podzielić się spostrzeżeniami na temat tych 
przykładów z osobami, które nauczasz. Zapytaj, czego 
można się nauczyć z tych historii.

MŁODZIEŻ
Twoje punkty orientacyjne

Prezydent Uchtdorf opisuje konferencje generalne i 
pisma święte jako punkty orientacyjne, które poma

gają nam unikać duchowego błądzenia. Zastanów się, 
jakie inne duchowe punkty orientacyjne wpłynęły na 
twoje życie i nadały mu kierunek. Zapisz swe doświad
czenia w dzienniku. Pomocą mogą ci posłużyć poniższe 
wypowiedzi Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Wasze błogosławieństwo patriarchalne przepro
wadzi was przez największe mroki nocy, przez życiowe 
zawirowania. […] Nie chodzi o to, żeby błogosławień
stwo starannie złożyć i schować. Nie należy go oprawiać 
w ramki ani publikować. Trzeba je natomiast czytać. 
Trzeba je kochać. Podążać za jego radami”.
„Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, listopad 1986, str. 66.

„Nasz Ojciec Niebieski nie wyprawił nas w naszą 
wieczną podróż, nie wyposażywszy nas w środki, dzięki 
którym możemy otrzymywać od Niego wskazówki, 
które zapewnią nam bezpieczny powrót. Mówię o mod
litwie. Mówię także o podszeptach tego spokojnego, 
cichego głosu”.
„Życiowy wyścig”, Liahona, maj 2012, str. 92.
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DZIECI
Mogę odnaleźć swoją drogę

Prezydent Uchtdorf mówi o tym, że musimy kierować 
się punktami orientacyjnymi, ponieważ pomagają 

nam one wybierać prawdę i przybliżać się do Zbawi
ciela. Niektóre z tych punktów to modlitwa, pisma 
święte, konferencja generalna i Liahona.

Razem z rodziną przeczytaj przemówienie z ostatniej 
konferencji generalnej. Co, według wskazówek mów
ców, mamy robić, aby pozostać na właściwej ścieżce? 
Razem wyznaczcie cele, aby zastosować to, czego się 
nauczyliście.
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Radość z badania historii rodziny
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. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę reliefsociety.lds.org.
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Wiara, Rodzina, Służba

Starszy Russell M. Nelson z 
Kworum Dwunastu Apostołów 

nauczał, że Duch Eliasza „uwidacz-
nia się poprzez Ducha Świętego, 
który składa świadectwo o boskiej 
naturze rodziny”. 1

Jako członkowie przywróconego 
Kościoła Chrystusa mamy nałożony 
przymierzem obowiązek poszuki-
wania naszych przodków i udo-
stępniania im obrzędów ewangelii 
niezbędnych do zbawienia. Oni nie 
mogą „osiągnąć celu” bez nas (List 
do Hebrajczyków 11:40) „ani my 
nie możemy być udoskonaleni bez 
naszych umarłych” (NiP 128:15).

Badanie historii rodziny przygo-
towuje nas na błogosławieństwa 
życia wiecznego i pomaga nam 
zwiększyć wiarę i osobistą prawość. 
Historia rodziny jest kluczową 
częścią misji Kościoła i umożliwia 
niesienie dzieła zbawienia oraz wy-
niesienia wszystkim ludziom.

Prezydent Boyd K. Packer, który 
stoi na czele Kworum Dwunastu 

Apostołów, powiedział: „Gdy 
badamy historię własnej rodziny 
zaczynamy interesować się czymś 
więcej niż tylko nazwiskami. […] 
Nasze zainteresowanie zwraca 
nasze serca ku ojcom — dążymy do 
odszukania i poznania ich, a także 
służenia im”. 2

Z pism świętych
Ks. Malachiasza 3:23–24; 1 List 

do Koryntian 15:29; NiP 124:28–36; 
128:15

Z naszej historii
Prorok Józef Smith nauczał: „Naj-

większym obowiązkiem, jaki Bóg 
nałożył na nas w tym świecie, jest 
szukanie informacji o naszych zmar-
łych”. 3 Możemy służyć w świątyni 
w zastępstwie za naszych zmarłych 
przodków i możemy wykonywać za 
nich obrzędy.

Sally Randall z Nauvoo w Illinois, 
której 14-letni syn zmarł, znala-
zła wielkie ukojenie w obietnicy 

wiecznej rodziny. Gdy jej mąż został 
ochrzczony za syna, napisała do 
swoich krewnych: „Wspaniałe jest 
to, że […] możemy przyjąć chrzest 
za naszych zmarłych [przodków] i 
umożliwić zbawienie tylu z nich, 
ilu uda nam się znaleźć”. Następnie 
poprosiła krewnych, aby wysłali jej 
informacje o ich przodkach: „Zamie-
rzam, zrobić wszystko, co w mojej 
mocy, aby zbawić [naszą rodzinę]”. 4

PRZYPISY
1. Russell M. Nelson, „A New Harvest Time”, 

Liahona, lipiec 1998, str. 34.
2. Boyd K. Packer, „Your Family History: Getting 

Started”, Liahona, listopad 2011, str. 17.
3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), str. 475.
4. Zob. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society [Córki w Moim 
Królestwie: Historia i dzieło Stowarzyszenia 
Pomocy] (2011), str. 20–21.

Co mogę zrobić?
1. Jak mogę pomóc siostrom, 
nad którymi sprawuję pieczę w 
badaniach historii rodziny?

2. Czy prowadzę osobisty 
dziennik?


