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Rodzina i przyjaciele  
na wieczność 

Gdziekolwiek mieszkacie, każdy spośród was 
ma przyjaciół poszukujących większego szczę-
ścia — takiego, które wy znaleźliście, żyjąc 

w zgodzie z naukami przywróconej ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Może wasi przyjaciele nie są w stanie opisać 
słowami, jakiego szczęścia poszukują, ale są w stanie 
dostrzec je, patrząc na wasze życie. Będą chcieli posiąść 
wiedzę o źródle tego szczęścia, szczególnie wtedy, 
gdy zobaczą, jak stawiacie czoła tym samym, jak oni, 
przeciwnościom.

Odczuwacie szczęście, kiedy przestrzegacie przyka-
zań Boga. Jest ono wynikiem życia zgodnie z ewangelią 
(zob. Mosjasz 2:41). Nie jesteście gorliwi w przestrzega-
niu przykazań Pana tylko po to, aby wzbudzić w innych 
zainteresowanie, jednak ci, którzy dostrzegają wasze 
szczęście, są przygotowani przez Pana na dobrą nowinę 
o Przywróceniu ewangelii.

Dzięki błogosławieństwom, które otrzymaliście, 
zyskaliście zarówno wiele zobowiązań, jak i wiele 
wspaniałych możliwości. Waszym obowiązkiem, jako 
uczniów Jezusa Chrystusa związanych przymierzem, 
jest pomóc innym ludziom — szczególnie przyjaciołom 
i członkom rodziny — osiągnąć większe szczęście.

Pan dostrzegł w was tę możliwość i zapisał to zobo-
wiązanie w przykazaniu: „Przystoi każdemu, kto został 
ostrzeżony, aby ostrzegł sąsiada swego” (NiP 88:81).

Kiedy godzimy się na przyjęcie ewangelii Jezusa 
Chrystusa i życie według niej, nasze serce się zmienia. 
W ten sposób Pan ułatwia nam wypełnienie tego przy-
kazania. W rezultacie wasza miłość do bliźnich rośnie i 
pragniecie pomóc im osiągnąć to szczęście, którego wy 
sami już doświadczyliście.

Przykładem tej zmiany może być wasze większe 
zaangażowanie w pracę misjonarską. Pełnoetatowi 
misjonarze szybko przekonują się, że osoba prawdziwie 
nawrócona zareaguje pozytywnie na pytanie o nazwi-
ska osób, które mogłyby spotkać się z misjonarzami. 
Nawrócony człowiek pragnie, by jego przyjaciele i 
członkowie rodziny dzielili jego szczęście.

Jeśli w waszym okręgu przywódca misyjny lub misjo-
narze zapytają was o kontakt do kogoś, kogo mogliby 
nauczać, potraktujcie tę prośbę jak wielki komplement. 
Oni wiedzą, że wasi przyjaciele dostrzegli wasze szczę-
ście, a to oznacza, że są przygotowani na poznanie 
ewangelii i decyzję, czy ją przyjąć. I mają pewność, że 
staniecie się przyjaciółmi, których te osoby potrzebują 
w drodze do królestwa.

Nie musicie się obawiać, że kiedy zaprosicie przy-
jaciół na spotkanie z misjonarzami, to będzie koniec 
waszej przyjaźni. Ja osobiście mam takich przyjaciół, 
którzy wprawdzie odmówili spotkania się z misjona-
rzami, ale z biegiem lat byli wdzięczni, że chciałem im 
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zaoferować coś, co zgodnie z ich spostrzeżeniami, jest 
bezcenne dla mnie. Możecie zyskać wiecznych przyja-
ciół, jeśli podzielicie się ewangelią, która tak wyraźnie 
wniosła szczęście w wasze życie. Nigdy nie traćcie 
okazji do zachęcenia przyjaciół, a w szczególności 
członków rodziny, by wybrali postępowanie zgodne  
z planem zbawienia.

Nie ma większej okazji ku temu, niż kiedy jest się w 
świątyniach tego Kościoła. W świątyniach Pan umożli-
wia nam wykonanie obrzędów zbawienia za naszych 
przodków, którzy nie mogli otrzymać ich za życia. Oni 
spoglądają na was z góry, przepełnieni miłością i na-
dzieją. Pan obiecał, że będą oni mieli sposobność wstą-
pienia do Jego królestwa (zob. NiP 137:7–8) i zasadził 
w waszym sercu miłość do nich.

Wielu z was doświadczyło radości podczas doko-
nywania obrzędów w świątyni za zmarłych i to samo 
uczucie może pojawić się, kiedy dajemy misjonarzom 
nazwiska osób, które mogą nauczać. Może ogarnąć 
was jeszcze większa radość, gdy dokonujecie obrzę-
dów za swoich przodków. Prorok Józef Smith otrzymał 
objawienie, z którego wynika, że nasze wieczne szczę-
ście uzależnione jest od tego, czy umożliwimy dostęp 
do tego błogosławieństwa naszym przodkom dzięki 
obrzędom świątynnym dokonywanym w ich zastęp-
stwie (zob. NiP 128:18).

Okres świąt Bożego Narodzenia skłania nasze 
serca ku Zbawicielowi, a także ku radości płynącej z 
Jego ewangelii. Okazujemy Mu naszą wdzięczność 
najbardziej wtedy, kiedy dzielimy się tym szczęściem 
z bliźnimi. Wdzięczność przemienia się w radość z 
chwilą, kiedy dajemy misjonarzom nazwiska naszych 
przyjaciół i kiedy dostarczamy dane o naszych przod-
kach do świątyni. Taki dowód naszej wdzięczności 
może zacieśnić nasze związki z przyjaciółmi i rodziną 
na wieczność.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Eyring wyjaśnia, że dzieląc się ewange-
lią z bliźnimi, wyrażamy naszą wdzięczność za to, że 
mamy Zbawiciela. Możecie porozmawiać z osobami, 
które nauczacie, o tym, w jaki sposób dar ewangelii 
pobłogosławił ich życie. Możecie zachęcić te osoby do 
tego, aby w duchu modlitwy wybrały ludzi, z którymi 

chcą się podzielić darem ewangelii i zastanowiły się, 
jak mogą tego dokonać.

DZIECI
Podziel się swoim świadectwem

Wokresie Świąt Bożego Narodzenia możecie 
podzielić się darem ewangelii z przyjaciółmi 

lub sąsiadami poprzez wręczenie im Księgi Mormona z 
dedykacją, którą będzie wasze świadectwo. Aby przygo-
tować taką dedykację, postępujcie zgodnie z następują-
cymi wskazówkami:

1. Na kartce papieru odmierzcie prostokąt o wymia-
rach 11½ na 16½ cm i poproście kogoś dorosłego, 
aby wam go wyciął.

2. Następnie dodajcie swoje zdjęcie — może też być 
rysunek — na początku strony.

3. Pod zdjęciem napiszcie swoje świadectwo.
4. Niech osoba dorosła pomoże wam przykleić papier  

do wewnętrznej części okładki Księgi Mormona.

MŁODZIEŻ
Czy mogę podzielić się  
Księgą Mormona?
Josh Arnett

Kiedy uczyłem się w pierwszej klasie szkoły średniej, 
nauczyciel seminarium zachęcił nas, abyśmy poda-

rowali Księgą Mormona przyjaciołom, którzy nie należą 
do Kościoła. Mimo że byłem niezmiernie nieśmiały, 
przyjąłem to wyzwanie.

Kilka dni zbierałem się na odwagę i w końcu podczas 
przerwy obiadowej podarowałem Księgę Mormona 
mojej przyjaciółce Britny, składając przy tym krótkie 
świadectwo. Britny podziękowała za księgę.

Z końcem roku szkolnego Britny wyprowadziła się, 
ale nadal mieliśmy ze sobą kontakt. Opowiadała mi o 
swojej nowej szkole i o tym, że prawie wszyscy jej zna-
jomi należą do Kościoła, lecz mimo to nigdy nie poru-
szała ze mną tematów natury duchowej.

To się jednak zmieniło, zanim wyjechałem na misję. 
Otrzymałem wiadomość od Britny, która oświadczyła 
mi, że ma dla mnie niesamowitą wiadomość — miała 
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być ochrzczona i chciała mi podziękować za to, że je-
stem jej przyjacielem i dobrym przykładem.

Bóg sprawił, że nieśmiały piętnastolatek — bez misjo-
narskiego przygotowania — pod Jego kierownictwem 
podzielił się ewangelią z kimś, kto został przez Niego 
przygotowany. Ja wiem, że słuchając podszeptów Ducha 
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Świętego, możemy wszyscy odnaleźć tych spośród nas, 
którzy czekają na nowinę o przywróconej ewangelii. 
Wiem również to, że jeśli zdołamy przyprowadzić chociaż 
jedną osobę do Pana, to „jakże wielka będzie [nasza] 
radość z nią w królestwie [naszego] Ojca!” (NiP 18:15).
Autor mieszka w stanie Washington w USA.
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Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Jednorodzony Syn
W duchu modlitwy przestudiujcie ten materiał i zdecydujcie, o czym porozmawiacie z 
siostrami. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela zwiększa waszą wiarę w 
Niego oraz błogosławi te siostry, którymi się opiekujecie podczas odwiedzin domowych? 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę www.reliefsociety.lds.org.

Co mogę zrobić?
1. Dlaczego ważne jest dla mnie 
zrozumienie ról, jakie pełni Jezus 
Chrystus?

2. W jaki sposób może wzrosnąć 
nasza wiara, kiedy dochowujemy 
przymierzy?
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Wiara, Rodzina, Służba

To jest część serii Przesłań dla 
odwiedzin domowych, ukazu-

jąca aspekty misji Zbawiciela.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 

nazwany został Jednorodzonym 
Synem dlatego, że jest jedyną osobą 
na ziemi, która została zrodzona ze 
śmiertelnej matki i nieśmiertelnego 
Ojca. Odziedziczył boską moc po 
Swoim Ojcu. Po Swojej matce, Marii, 
odziedziczył śmiertelność. Miał 
doświadczyć głodu, pragnienia, 
zmęczenia, bólu i śmierci 1.

Ponieważ Jezus Chrystus jest Jed-
norodzonym Synem Ojca, był go-
tów oddać Swoje życie i odzyskać 
je. Pisma nauczają nas, że „poprzez 
zadośćuczynienie Chrystusa [zmar-
twychwstaniecie]” ( Jakub 4:11). 
Uczymy się również, że „każdy, kto 
uwierzy, [może] być podniesiony 
w nieśmiertelności do życia wiecz-
nego” (NiP 29:43).

Jak tylko zaczniemy rozumieć 
głębszy sens tego, co dla Jezusa 
znaczy być Jednorodzonym Synem 
Ojca, to wówczas nasza wiara w 
Chrystusa zacznie wzrastać. Starszy 
D. Todd Christofferson z Kworum 

Dwunastu Apostołów powiedział: 
„Wiara w Jezusa Chrystusa jest prze-
konaniem i pewnością o: (1) Jego 
statusie Jednorodzonego Syna Boga, 
(2) Jego nieskończonym Zadość-
uczynieniu i (3) Jego dosłownym 
Zmartwychwstaniu” 2. Współcześni 
prorocy świadczą: „[ Jezus Chrystus] 
był […] Jednorodzonym Synem w 
ciele, Zbawicielem świata” 3.

Z pism świętych
Ew. Jana 3:16; Nauki i Przymierza 

20:21–24; Mojżesz 5:6–9

Z naszej historii
W Nowym Testamencie czytamy 

o kobietach — których imiona są 
nam znane lub nieznane — które 
wykazały się wiarą w Jezusa Chry-
stusa, uczyły się Jego nauk i żyły 
zgodnie z nimi, świadczyły o Jego 
służbie, cudach i majestacie. Te 
kobiety stały się godnymi naślado-
wania wyznawczyniami i ważnymi 
świadkami w dziele zbawienia.

Przykładem jest Marta, która z 
mocą złożyła świadectwo o bosko-
ści Zbawiciela, kiedy powiedziała 

do Niego: „Ja uwierzyłam, że Ty 
jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał 
przyjść na świat” (Ew. Jana 11:27).

Jednymi z wcześniejszych świad-
ków boskości Zbawiciela były Jego 
matka, Maria, i jej kuzynka, Elżbieta. 
Maria po odwiedzinach anioła 
Gabriela odwiedziła Elżbietę. Gdy 
tylko Elżbieta usłyszała pozdrowie-
nie Marii, „napełniona została Du-
chem Świętym” (Ew. Łukasza 1:41) i 
złożyła świadectwo o tym, że Maria 
zostanie matką Syna Bożego.
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