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Święci na każdą  
porę roku

Wśród moich wspomnień z dzieciństwa jest 
pewna część świata, która mogłaby po
służyć jako widokówka, na której widać, 

jak zmieniają się pory roku. Każdy kolejny miesiąc był 
wspaniały i cudowny. Obraz idealnego zimowego dnia 
to pierzyna bielutkiego śniegu przykrywająca góry i 
ulice. Wiosna to ożywcze deszcze i eksplozja bujnej zie
leni. Leniwe lato przepełniał miły dla oka błękit nieba i 
jasny blask słońca. A spektakularna jesień przeobrażała 
naturę w cały wachlarz płomiennych odcieni pomarań
czy, żółci i czerwieni. Jako dziecko uwielbiałem wszyst
kie pory roku i po dziś dzień uwielbiam charakter i 
odmienność każdej z nich.

W naszym życiu też mamy pory roku. Niektóre  
z nich są ciepłe i przyjemne. A inne nie. Bywa, że są 
takie piękne dni, jak te z kartek kalendarza. A potem 
przychodzą takie dni i okoliczności, które przyprawiają 
nas o ból serca i wnoszą w nasze życie głębokie uczu
cia rozpaczy, żalu i goryczy.

Jestem pewien, że każdy z nas nie raz myślał, że 
miło byłoby osiedlić się gdzieś, gdzie dni wyglądałyby 
tak doskonale jak zdjęcia z kalendarza i uniknąć tych 
nieprzyjemnych momentów między nimi.

Cóż, nie jest to ani możliwe, ani pożądane.

Kiedy spoglądam wstecz na swoje życie, jasno widzę, 
że często najbardziej wzrastałem w tych burzliwych 
okresach.

Nasz wszechwiedzący Ojciec Niebieski wiedział, 
że aby Jego dzieci mogły osiągnąć swoje przeznacze
nie, będą musiały doświadczyć różnych przeciwności 
podczas swej ziemskiej podróży. Prorok Lehi z Księgi 
Mormona powiedział, że bez przeciwności „sprawied
liwość nie mogłaby istnieć” (2 Nefi 2:11). W rzeczy 
samej, to zaznanie w życiu goryczy pozwala nam 
rozpoznać, odróżnić i docenić jego słodycz (zob. NiP 
29:39; Mojżesz 6:55).

Prezydent Brigham Young ujął to w następujący 
sposób: „Wszystkie istoty rozumne ukoronowane 
koronami chwały, nieśmiertelności i życia wiecznego 
muszą przejść przez każdą przeprawę wyznaczoną dla 
istot rozumnych, aby zdobyć swą chwałę i wyniesienie. 
Każde nieszczęście, każde cierpienie, które może spo
tkać istoty śmiertelne […], jest po to, aby przygotować 
je na życie w obecności Pana. […] Każda próba czy do
świadczenie, przez które przechodzicie, jest konieczne 
dla waszego zbawienia” 1.

Tak więc pytanie nie powinno brzmieć, czy doświad
czymy tych okresów przeciwności, ale jak zamierzamy 
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przetrwać te burze. Naszą wielką szansą pośród zmie
niających się pór roku życia jest wierne trzymanie 
się słowa Boga, gdyż Jego rada ma nie tylko pomóc 
nam przetrwać życiowe burze, ale również pomóc ich 
uniknąć. Nasz Ojciec Niebieski przekazał nam poprzez 
proroków Swe słowo — cenną wiedzę przeznaczoną 
do tego, aby prowadzić nas przez wszystkie wyzwania  
i trudne okresy, jakie mamy w życiu, w kierunku niewy
mownej radości i cudownego blasku życia wiecznego. 
Ważnym elementem naszych życiowych doświadczeń 
jest odkrycie w sobie siły, odwagi i prawości, by podą
żać za prawdą i sprawiedliwością mimo wciąż pojawia
jących się przeciwności.

Ci, którzy weszli w wody chrztu i przyjęli dar Ducha 
Świętego, wyruszyli w drogę, którą podążają uczniowie 
Chrystusa, i otrzymali przykazanie, by wytrwale i wier
nie kroczyć śladami Zbawiciela.

Zbawiciel nauczał, że słońce wschodzi „nad złymi i 
dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawied
liwych” (Ew. Mateusza 5:45). Czasami trudno jest nam 
zrozumieć, dlaczego w życiu zdarzają się rzeczy trudne, 
a czasem wręcz niesprawiedliwe. Ale jako naśladowcy 
Chrystusa ufamy, że jeśli będziemy „[szukać] pilnie, [mod
lić] się zawsze i [wierzyć] […], wszystko będzie działać 
razem dla [naszego] dobra, jeżeli żyć [będziemy] świąto
bliwie” (NiP 90:24; kursywa dodana).

Jako członkowie Jego Kościoła, jako święci, wszyscy 
służymy z radością i ochotą bez względu na pogodę i 
porę roku. Kiedy tak czynimy, nasze serca wypełnią się 
świętą wiarą, uzdrawiającą nadzieją i niebiańską miłością.

Mimo to nadal będziemy musieli przejść przez te 
wszystkie pory roku — zarówno te przyjemne, jak i 
bolesne. Bez względu jednak na porę roku my — naśla
dowcy Chrystusa — będziemy pokładać w Nim nadzieję 
i będziemy kroczyć w kierunku Jego światła.

Mówiąc w skrócie, jesteśmy świętymi Boga, zde
terminowanymi, by uczyć się od Niego i kochać Jego 
i naszych bliźnich. Jesteśmy pielgrzymami na świętej 
drodze, którą kroczą naśladowcy Chrystusa i będziemy 
wytrwale kroczyć w stronę niebiańskiego celu.

Dlatego też bądźmy świętymi wiosną, latem, jesienią 
i zimą. Bądźmy świętymi o każdej porze roku.

PRZYPIS
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997),  

str. 261–262.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Rada Prezydenta Kościoła naucza: „Niektóre z 
największych nauk wypływają ze śpiewania hymnów” 
(Hymny, IX) Kiedy będziecie nauczać tego przesłania, 
zastanówcie się nad odśpiewaniem z nauczanymi oso-
bami hymnu lub pieśni mówiących o pokonywaniu prze-
ciwności: „Jak mocna postawa” (str. 7); „The Lord Is My 
Shepherd” (nr 108); albo „Śmiało naprzód” (str. 16). Jeśli 
poczujecie, że to właściwe, opowiedzcie o tym, jak burz-
liwy okres w waszym życiu stał się błogosławieństwem.

MŁODZIEŻ
Udało mi się uwolnić  
od uczucia smutku
Juan Zhu

Kiedy przyjaciele z mojego okręgu — brat Chen  
i jego żona — zostali ochrzczeni, byłem niezmier-

nie szczęśliwy. Rok po chrzcie zostali zapieczętowani w 
świątyni i został do nich zapieczętowany ich syn, który 
zmarł, zanim przystąpili do Kościoła. Niesamowicie było 
patrzeć, jak Chenowie wzrastali w ewangelii.

Rok później brat Chen zginął w wypadku samochodo-
wym. Zarówno w myślach, jak i snach często wracałem 
do tego tragicznego w skutkach wypadku. Pewnego razu 
obudziłem się ze łzami w oczach, powtarzając raz po 
raz to samo pytanie: „Dlaczego? Dlaczego Pan pozwolił, 
aby doszło do takiej tragedii? Jak coś takiego mogło się 
przytrafić tej pięknej rodzinie?”. Pewnego dnia, kiedy 
zmagałem się z tymi pytaniami, wziąłem do ręki jeden 
z podręczników kościelnych i przeczytałem następujące 
słowa Prezydenta Spencera W. Kimballa (1895–1985):

„Gdybyśmy postrzegali życie doczesne jako pełnię 
naszego istnienia, wówczas ból, smutek, zawód i krót-
kotrwałość życia byłyby tragedią. Jeśli jednak spojrzymy 
na życie jak na coś wiecznego, co rozciąga się daleko od 
przeszłości życia przedziemskiego do przyszłości życia 
wiecznego po śmierci, ujrzymy wszystko, co się nam 
przydarza, we właściwej perspektywie. […]

Czyż nie jesteśmy wystawiani na pokusy, których 
celem jest przede wszystkim wypróbowanie naszej siły 
— na choroby, poprzez które uczymy się cierpliwości, a 
w końcu na śmierć, abyśmy mogli stać się nieśmiertelni  
i zdobyć chwałę?”1.
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W tamtej chwili postanowiłem uwolnić się od 
poczucia smutku i patrzeć w obiecaną i możliwą 
przyszłość. Oczyma wyobraźni widziałem brata Chena 
szczęśliwie połączonego z rodziną. Ten widok napa-
wał mnie spokojem. Wiem, że Ojciec Niebieski daje 
nam mądrość i odwagę, byśmy stawiali czoło wszelkim 
przeciwnościom.
Autor pochodzi z Tajwanu.

PRZYPIS
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, (2006),  

str. 15.
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DZIECI
Służąc o każdej porze roku

Prezydent Uchtdorf naucza nas, że powinniśmy  
„służyć z radością i ochotą bez względu na pogodę  

i porę roku”. W jaki sposób można służyć bliźnim zimą? 
W jaki sposób można służyć bliźnim wiosną? A latem 
czy jesienią? Zanotujcie swoje pomysły na każdą porę 
roku. Możecie wykorzystać któryś z nich podczas tego 
miesiąca!
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Samowystarczalność
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.

Wiara, Rodzina, Służba

Samowystarczalność to zdolność, 
zaangażowanie i wysiłek, by 

zapewniać sobie i naszym rodzinom 
duchowy i doczesny dobrobyt 1.

W miarę jak uczymy się zasad sa
mowystarczalności i stosujemy je w 
naszych domach i społecznościach, 
zyskujemy zdolność, by opiekować 
się biednymi i potrzebującymi i 
pomagać innym stawać się samo
wystarczalnymi na tyle, aby mogli 
przetrwać okres przeciwności.

Mamy zaszczyt i obowiązek wy
korzystywać naszą wolną wolę do 
tego, aby stać się samowystarczalni, 
tak duchowo, jak i docześnie. 
Mówiąc o duchowej samowystar
czalności oraz o naszej zależności 
od Ojca Niebieskiego, Starszy Ro
bert D. Hales z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał: „Nawracamy 
się i stajemy samowystarczalnymi 
duchowo, kiedy z modlitwą w sercu 
przestrzegamy naszych przymierzy 
— godnie przyjmując sakrament, 
spełniając wymogi posiadania reko
mendacji świątynnej i poświęcając 
się w służbie bliźnim” 2.

Starszy Hales udzielił nam rady 
dotyczącej stawania się samowystar
czalnymi docześnie, „która obejmuje 
zdobycie wyższego wykształcenia 
lub szkolenia zawodowego, wyro
bienie w sobie nawyku pracy i życie 
w ramach posiadanych zasobów. 
Unikając długów i oszczędzając 

pieniądze w chwili obecnej, przy
gotowujemy się do pełnoetatowej 
służby kościelnej w przyszłości. 
Celem zarówno doczesnej, jak i 
duchowej samowystarczalności, jest 
umożliwienie wszystkim stanięcia 
pewnie na własnych nogach, aby
śmy mogli pomagać innym osobom 
będącym w potrzebie” 3.

Z pism świętych
Ew. Mateusza 25:1–13; I List do 

Tymoteusza 5:8; Alma 34:27–28; 
Nauki i Przymierza 44:6; 58:26–29; 
88:118

Z naszej historii
Po tym, jak Święci w Dniach 

Ostatnich zgromadzili się w Dolinie 
Jeziora Słonego — która była w 
rzeczy samej pustynią — Prezydent 
Brigham Young chciał, aby społecz
ność rozkwitła i aby ludzie zakładali 
domy na stałe. To oznaczało, że 
święci musieli zdobyć umiejętności, 
które pozwoliłyby im osiągnąć sa
mowystarczalność. Prezydent Young 
pokładał wielką ufność w zdolności 
kobiet, w ich talenty, wierność i go
towość do pracy, zachęcał je zatem 
do wypełniania określonych doczes
nych obowiązków. Mimo że dzisiaj 
poszczególne obowiązki Stowarzy
szenia Pomocy nieco się różnią od 
ówczesnych, to zasady pozostają 
niezmienne:

Co mogę zrobić?
1. W jaki sposób pomagam 
siostrom, którymi się opie-
kuję, znajdować rozwiązania 
ich doczesnych i duchowych 
problemów?

2. Czy pracuję nad rozwijaniem 
swojej samowystarczalności  
poprzez przygotowywanie się  
do sakramentu oraz poświęcanie 
się służbie?

1. Nauczcie się kochać pracę i unikać 
lenistwa.

2. Zdobądźcie ducha osobistego 
poświęcenia.

3. Zaakceptujcie własną odpowie-
dzialność za duchową siłę, zdrowie, 
wykształcenie, zatrudnienie, finanse, 
wyżywienie i inne rzeczy niezbędne 
do życia.

4. Módlcie się o wiarę i odwagę,  
by sprostać życiowym wyzwaniom.

5. Wzmacniajcie tych, którzy potrze-
bują pomocy4.
PRZYPISY
1. Zob. Handbook 2: Administering the 

Church, (2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, „Wejrzenie w siebie: sakra-

ment, świątynia i służba pełna poświęcenia”, 
Liahona i Ensign, maj 2012, str. 34.

3. Robert D. Hales, „Wejrzenie w siebie”, str. 36.
4. Zob. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), str. 51.
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