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 Starszy David S. Baxter nie
dawno powiedział: „Nawet 

jeśli czasami nasza wiara wy
daje się nie większa niż ziarno 
gorczycy, to kiedy idziemy 
naprzód, towarzyszy nam 
Opatrzność. Jeśli zabiegamy 
o pomoc niebios, otrzymujemy 
ją — i być może przychodzi ona 
w nieoczekiwany sposób” 1.

Kiedy Starszy Baxter wypo
wiadał te słowa, mówił o prze
ciwnościach losu, ale uważam, 
że są one równie prawdziwe, 
kiedy się nam dobrze powodzi. 
Sednem sprawy jest dążenie 
naprzód. Mówi się, że jeśli nie 
idziemy naprzód, cofamy się. 
Musimy się wysilać i rozwijać, 
aby nasza wiara pozostawała 
silna i żywa — musimy stale 
ćwiczyć nasze duchowe mięś
nie. Prezydent Henry B. Eyring 
powiedział: „Wielka wiara ma 
krótką datę ważności” 2. Skła
nia mnie to do zastanowienia 
się nad tymi przypadkami, 
kiedy nasza wiara i świadec
two są żywe i pewne, a potem 
dzieje się coś, co prowadzi do 
zachwiania wiary lub zapo
minamy ją odżywiać poprzez 
utrzymywanie stałej łączności 
z Bogiem.

Ostatnio, kiedy zatrzyma
łem się w dużym mieście, dwa 
razy w ciągu nocy obudził 
mnie dźwięk syren rozlegający 

pod względem duchowym, 
a mimo to czasami ociągamy 
się, by to robić, nawet kiedy 
odkrywamy, że te rzeczy 
naprawdę nas wzmacniają i 
błogosławią. Nasze gorliwe  
codzienne modlitwy, su
mienne studiowanie pism 
świętych, regularne posty 
w szczerej intencji, regularne 
wizyty w świątyni, czas spę
dzony na służbie naszemu 
Ojcu w Niebie i bliźnim — 
wszystko to pomaga nam 

Strony lokalne
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Ciągły wzrost osobistego świadectwa
Starszy Patrick Kearon

się za oknami hotelu. Kiedy 
nadszedł świt i wyjrzałem 
przez okno, zobaczyłem, że 
dokładnie po drugiej stronie 
ulicy mieszczą się miejskie 
budynki straży pożarnej i grup 
ratunkowych. Strażacy byli na 
zewnątrz i obsługiwali jeden 
z tych wielkich wozów z dra
biną. Byłem zauroczony ich 
ćwiczeniami. Lekko wysunęli 
drabinę w górę, a następnie ją 
ściągnęli. Potem rozciągnęli ją 
ponownie, ale tym razem nieco 
dalej, i znów ją wycofali. Robili 
tak wielokrotnie, aż drabina 
została w pełni rozciągnięta i 
dotarli do ostatniego piętra bu
dynku, na którym ćwiczyli. Po
dejrzewam, że takie manewry 
odbywały się regularnie. Dzięki 
ciągłym ćwiczeniom strażacy 
będą dokładnie wiedzieli, co 
mają robić, kiedy przyjdzie 
wezwanie do akcji. Załoga 
wozu natychmiast odpowie na 
wezwanie o pomoc i w jednej 
chwili każdy jej członek będzie 
wiedział, gdzie ma być i co 
robić, aby uwolnić ludzi z naj
wyższych pięter.

Tak samo jest z nami. Nasza 
wiara i świadectwo potrzebują 
ciągłych ćwiczeń, ciągłego 
sięgania wyżej, aby poszerzyć 
nasz duchowy zasięg. Wiemy 
dokładnie, co musimy stale 
powtarzać, abyśmy byli silni 

Starszy Patrick 
Kearon
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rozwinąć się duchowo i 
utwierdzić nasze świadectwa. 
Musimy też pamiętać, że są 
rzeczy, które podbudowują 
świadectwo, jak na przykład 
dzielenie się nim z bliźnimi. 
Mówienie na głos tego, w co 
wierzymy, wzmacnia wiarę i 
utwierdza nasze przekonania. 
Ciągłe powtarzanie tych pro
stych, lecz skutecznych ćwi
czeń w bardzo realny sposób 
umożliwia nam „[przywdzianie 
swych pięknych szat]” i stanie 
się pod względem duchowym 
jak najlepszymi.

W Naukach i Przymierzach 
82:14 Pan nakazuje nam: „Syjon 
musi wzrosnąć w piękno i świę
tość; granice jego muszą być po
większone; zbory jego muszą być 
wzmocnione; zaprawdę powia
dam wam, że Syjon musi powstać 
i przywdziać swe piękne szaty”.

Za każdym razem kiedy 
postanawiamy wysilić się, by 
zrobić coś więcej i lepiej, zaska
kuje nas bogactwo duchowej 
nagrody, jaką otrzymujemy za 
swe niewielkie poświęcenie. 
W świątecznym okresie, kiedy 
wspominamy cudowny dar 
Zadośćuczynienia Zbawiciela, 
możemy z łatwością ponownie 
zobowiązać się, że będziemy 
postępować tak, aby te błogo
sławieństwa stały się częścią 
naszego życia. ◼

PrzyPiSy
 1. David S. Baxter, „Leaving Adversity 

Behind”, Ensign, grudzień 2012,  
str. 26.

 2. Henry B. Eyring, „Przygotowanie 
duchowe: Rozpocznij wcześnie i bądź 
wytrwały”, Liahona, listopad 2005, 
str. 39.

 Uczestnictwo w każdym spo
tkaniu kościelnym daje nam 

możliwość odczuwania wpływu 
Ducha Świętego. Zauważyłem 
jednak, że te „dodatkowe”, czyli 
pozaniedzielne spotkania najdłu
żej pozostają w mojej pamięci, 
bo zazwyczaj bardzo dużo się 
podczas nich uczę.

Wykład Siedemdziesiątego 
Obszaru, Starszego Schütze, na 
temat osobistego objawienia 
niewątpliwie był błogosławień
stwem dla garstki Świętych, 
którzy postanowili spędzić 
sobotni wrześniowy wieczór na 
zorganizowanym przez gminę 
wrocławską „ognisku” 1.

Każdy prawdziwie nawró
cony członek Kościoła otrzymał 
dar Ducha Świętego. Jak w 
przypadku każdego dobrego 
daru, aby z niego we właściwy 
sposób korzystać, potrzebna 
jest wiedza, jak również do
świadczenie. Starszy Schütze 
pomógł nam natomiast zdobyć 
więcej wiedzy, odpowiadając 
między innymi na takie py
tania: Na jakie tematy mogę 
otrzymywać objawienia? Kto 
może otrzymywać objawienia 
dotyczące mojej osoby? W jaki 
sposób Bóg odpowiada na 
modlitwy? Jakich zasad należy 
przestrzegać, by być godnym 
otrzymywania objawień od 
Ducha Świętego? Jak rozróżnić 
natchnienie od osobistych pre
ferencji i pragnień?

w i a d o m o ś c i  l o K a l n e

Ognisko ze Starszym Schütze
Grzegorz Pawlik, gmina Kielce

na jakie tematy możemy 
oczekiwać objawień?

Pan oznajmił, że Jego dom 
jest domem porządku, a nie 
domem pomieszania (NiP 
132:8). Aby w domu, królestwie 
czy innej organizacji składającej 
się z ludzi panował porządek, 
każdy z jej członków musi mieć 
jasno sprecyzowane obowiązki. 
Większość powołań w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich można porów
nać do odpowiedzialności spo
czywającej na pasterzu, który 
dba o zaspokojenie konkretnych 
potrzeb swoich owiec. Swoich, 
a nie tych należących do innego 
pasterza.

[…] Nikt poza członkami 
prezydium gminy nie musi się 
martwić o decyzje podejmo
wane przez prezydium gminy, 
ponieważ tylko prezydent i jego 
dwóch doradców posiadają 
prawo do natchnienia dotyczą
cego tej części Kościoła. Nato
miast każdy z członków gminy 
może oczekiwać przewodnic
twa Ducha Świętego w swoich 
powołaniach oraz w sprawach 
dotyczących własnego życia. 
Każdy ojciec i każda matka 
mogą i powinni starać się o na
tchnienie dotyczące kierowania 
rodziną czy wychowania dzieci. 
Każda ważna decyzja dotycząca 
małżeństwa i rodziny powinna 
być podejmowana wspólnie 
przez męża i żonę.
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Naturalnym zwyczajem 
większości ludzi jest ocenianie 
decyzji podejmowanych przez 
innych. Czasami może się nam 
wydawać, że my podjęlibyśmy 
lepsze. Dlatego zrozumienie 
i zaakceptowanie zasady po
rządku panującego w Kościele 
pomagają unikać rozterek i nie
snasek. Bowiem żaden członek 
Kościoła, który zapoznał się ze 
współczesnymi objawieniami 
zawartymi w księdze Nauki i 
Przymierza, nie będzie ulegał 
pokusie myślenia, że to on wie 
lepiej, jak powinni postępo
wać jego przywódcy (Nauki i 
Przymierza 28:6).

w jaki sposób bóg objawia 
nam Swoją wolę?

Dokładnie tak samo, jak 
inspirował On Swoich wierzą
cych synów i córki w dawnych 
czasach. Na przykład Oliwie
rowi Cowdery Pan powiedział: 
„Oto przemówię do ciebie w 
twym umyśle i sercu przez 
Ducha Świętego, który zstąpi 
na ciebie i zamieszka w twoim 
sercu” (Nauki i Przymierza 
8:2). Objawienia przez Ducha 
Świętego przychodzą w po
staci myśli (umysł) oraz uczuć 
(serce).

Jakich zasad należy prze-
strzegać, by móc otrzymy-
wać objawienia od boga?

Starszy Schütze przyto
czył z Księgi Mormona trzy 
przykłady osób, które od
powiednio przygotowały się 
do otrzymania przesłania od 

„Ale oto mówię ci, że musisz 
to rozpatrzyć w umyśle, a po
tem pytać mnie, czy jest to wła
ściwe […]” (Nauki i Przymierza 
9:8). Nawiązując do tego wer
setu, Prezydent Eyring powie
dział, że „słowa ‘rozpatrzyć w 
umyśle’ oznaczają pewną dozę 
cierpliwości, wysiłku oraz wy
trwałości proporcjonalnych do 
wartości tego, o co zabiegamy”.

otrzymywanie objawień to 
umiejętność, której można 
się nauczyć

Tak jak Oliwier, Enos, czy 
Mojżesz, który przez ducha ob
jawienia „przeprowadził dzieci 
Izraela przez Morze Czerwone 
suchą nogą” (Nauki i Przymie
rza 8:2–3), tak samo każdy z 
nas może otrzymywać od Boga 
objawienia dotyczące naszych 
obowiązków i naszej drogi 
ku wyniesieniu. Możemy się 
też nauczyć je rozpoznawać, 
kiedy przychodzą. Aby jednak 
zawsze pozostać godnymi 
otrzymywania wskazówek od 
Wszechwiedzącego, musimy 
z wdzięcznością przyjmować 
te objawienia, które już otrzy
maliśmy. Kiedy więc prosimy 
Boga o wskazówki, powinni
śmy być gotowi do tego, że 
bez względu na to, jaka będzie 
odpowiedź, postąpimy zgodnie 
z wolą Pana. ◼

PrzyPiS
 1. „Ogniska” to spotkania nawiązujące 

do tradycji pionierów, którzy podczas 
słynnej wędrówki do Doliny Jeziora 
Słonego często gromadzili się wokół 
ogniska, by wysłuchać ciekawego 
wykładu lub opowiadania.

Najwyższego. Są nimi: Enos 
(Enos 1:1–10), Alma (Alma 
5:46) oraz synowie Mosjasza 
(Alma 17:2–3). Komunikowali 
się oni z Ojcem w Niebie, bo 
przestrzegali przykazań, mieli 
czyste sumienie, byli „trzeźwo 
myślącymi ludźmi”, pragnęli 
wiedzy, „pilnie” badali pisma 
święte, modlili się „usilnie” 
(czasami nawet przez kilka 
dni), pościli i robili to w at
mosferze skupienia, spokoju i 
często na łonie natury. Warto 
też dodać, że wszyscy oni z 
pokorą przyjmowali od Pana 
powołania kościelne i starali 
się dobrze je wypełniać.

czy będę w stanie rozpoznać 
objawienie?

Nie każda myśl czy uczucie 
pochodzą od Boga. Skąd mo
żemy wiedzieć, które z nich to 
inspiracja, a które to wytwór 
naszej wyobraźni, osobistych 
preferencji czy pragnień lub 
nawet podszepty diabła? 
Jeszcze w roku 1829, a więc 
zanim Pan przywrócił Swój 
Kościół, niedoświadczony 
Oliwier otrzymywał od Pana 
objawienia, lecz nie potrafił 
ich rozpoznać. Za pośrednic
twem Proroka Józefa Smitha 
Pan przypomniał Oliwierowi 
noc, podczas której modlił się 
na konkretny temat, i zapytał: 
„Czyż nie zesłałem spokoju 
na twój umysł w tej sprawie?” 
(Nauki i Przymierza 6:22–23). 
Oliwier wiele razy otrzymywał 
od Pana objawienia, ale sam o 
tym nie wiedział.
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W dniach 21–22 września 
zeszłego roku od

było się spotkanie Młodych 
Dorosłych Stanu Wolnego 
pod hasłem „Weekend w 
Łodzi”. Zaproszona była 
młodzież z całej Polski, dzięki 
czemu mogliśmy spotkać 
się w grupie 22 osób. Dwie 
starsze pary misjonarskie były 
nieocenioną pomocą: mał
żeństwo Tarasevich i Jensen.

Nasz dwudniowy plan 
skupiał się na wspólnych 
zajęciach, lekcjach i grach. 
Jedną z gier było tworze
nie sieci między wszystkimi 
siedzącymi w kole. Każdy kto 
trzymał kłębek wełny, mówił 
kilka słów o sobie, a następ
nie rzucał kłębek do innej 
osoby. Na końcu utworzone 
zostało pełne „połączenie” 
między wszystkimi. Ta gra 
miała na celu nie tylko po
móc nam bliżej się poznać, 
ale również sieć symbolizo
wała nasze relacje jako przy
jaciół oraz nasze „połączenie” 
z ewangelią.

Na innych zajęciach two
rzyliśmy swoje „mapy ży
cia”. Każdy miał za zadanie 
przedstawić na kartkach w 
postaci ilustracji kilka naj
ważniejszych wydarzeń ze 
swojego życia, a na odwrocie 
rzeczy, które chciałby, żeby 

 Konferencja dla Młodych Dorosłych jest to 
świetny pomysł dla młodzieży z krajów całej 

Europy. Uwielbiam spotykać ludzi, którzy mają 
podobne wartości i wierzą w to samo co ja.

Podczas konferencji dzień zaczynał się już o 
6.30 od porannych ćwiczeń, następnie było studio
wanie pism świętych i śniadanie. Potem mieliśmy 
zawsze jakieś dłuższe zajęcia, jak projekt służby 
bądź wspinaczkę po górach, aż do obiadu. Potem 
były 2 lekcje instytutu, na które wcześniej trzeba 
było się zapisać. Było wiele zajęć tematycznych do 
wyboru, takich jak przygotowanie do wejścia do 
świątyni czy otrzymania błogosławieństwa patriar
chalnego. Po instytucie mieliśmy gry bądź sporty 
do wyboru, gdzie ludzie mieli czas na rozluźnienie 
i poznawanie siebie nawzajem. Po kolacji mieli
śmy „ognisko” i zawsze jakieś przemówienia. Na 
koniec dnia były tańce. Co wieczór był inny temat, 
inny rodzaj muzyki, inny nastrój, inne kostiumy. 
To była najlepsza część konferencji — wszyscy 
razem się bawili — bez żadnych wspomagaczy. 
Ostatniego dnia mieliśmy wieczór świadectw. 
Każdy mógł podejść i złożyć swoje świadectwo.

Kiedy jestem na takich konferencjach, czuję, 
jakbym żyła w innym świecie — wszyscy są ser
deczni i pomocni. Jednak przychodzi czas, kiedy 
trzeba wrócić do rzeczywistości — wrócić do 
domu. Konferencja daje mi siłę na przetrwanie 
w tym świecie i uświadamia mi, że jest młodzież, 
która boryka się z takimi samymi pokusami co ja. 
Mogę się wiele nauczyć od innych ludzi z róż
nych krajów. Kocham konferencje dla Młodych 
Dorosłych i chciałabym, aby było ich więcej. Po 
konferencji uśmiech nie znika mi z twarzy.
marta wiśniewska, gmina warszawa

W dniach od 30.07.12 r. do 04.08.12 r. byliśmy 
na Węgrzech w miejscowości Dobogókő . Każda 
osoba w wieku 1830 lat mogła wziąć udział w 
konferencji MDSW. Młodzież z Polski zebrała się 

„Weekend w Łodzi”
dominika olejniczak, gmina łódź

się wydarzyły w przyszłości. 
Potem misjonarze poprowa
dzili lekcję na temat planu 
zbawienia, co było dobrym 
podsumowaniem tych zajęć. 
Jednym z tematów lekcji 
prowadzonych już przez 
Młodych Dorosłych było 
„Mądre wykorzystywanie 
czasu”. Wszyscy uważali ten 
temat za „strzał w dziesiątkę”.

Jestem dumna, że mogłam 
być jednym z organizatorów 
tego spotkania, co dało mi 
też doświadczenie w strefie 
przywództwa w Kościele. 
Czułam się odpowiedzialna 
za atmosferę i „dobrego du
cha” podczas tych dwóch dni. 
Mam nadzieję, że podołaliśmy 
zadaniu.

Wiem, że życie zgodne 
z ewangelią przynosi wielkie 
błogosławieństwa w życiu na 
każdej płaszczyźnie. Młodzi w 
kościele są szczególną grupą, 
bo to właśnie oni pewnego 
dnia staną przed zadaniem i 
odpowiedzialnością przewo
dzenia w Kościele. Wierzę, że 
Pan ma plan, osobisty plan 
dla każdego Swojego dziecka 
i to od nas zależy, czy po
zwolimy Ojcu wdrożyć ten 
plan w nasze życia. Wiem, 
że jeśli to zrobimy, będziemy 
błogosławieni ponad nasze 
oczekiwania. ◼

Konferencja  
MDSW na Węgrzech
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w Warszawie, żeby pojechać na Węgry i spotkać 
się z przyjaciółmi z Czech, Słowacji, Rumuni, Moł
dawii oraz z kilku innych krajów. Czas był bardzo 
dobrze zaplanowany. Każdy znalazł coś dla siebie. 
Była możliwość śpiewania w chórze lub wzięcia 
udziału w różnych grach sportowych. Co dzień 
odbywały się zajęcia instytutu na temat wiary, 
rodziny, proroków oraz misji. Ten ostatni temat 
najbardziej mi się podobał, bo za niecałe dwa mie
siące sam wybieram się na misję. Wieczorami były 

zabawy taneczne, które trwały długo. Spędzaliśmy 
je w miłej przyjacielskiej atmosferze. Serdecznie 
zapraszam wszystkich Młodych Dorosłych Stanu 
Wolnego na konferencję za rok, która ma się 
odbyć prawdopodobnie na Słowacji. Jest to dobrze 
i mile wykorzystany czas.
adam nowak, gmina Katowice

Adam Nowak służy obecnie w Angielskiej Misji 
Birmingham ◼

Polska grupa 
na konferencji 
MDSW
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Kiedy pojechaliście na misję do 
Polski i jak długo tam służyliście?

Dorothy: Pojechaliśmy tam 
w 1985 r. Kiedy byliśmy w Polsce 
już od półtora roku, zapytano 
nas, czy możemy zostać na trzy 
lata [czyli przez kolejne półtora 
roku]. A po trzech latach popro
szono nas, byśmy zostali jeszcze 
przez dwa lata. Tak więc wrócili
śmy w 1990 r.

Juliusz: Nasza misja miała 
dwa fronty: mieliśmy głosić 
ewangelię i nawiązywać relacje z polskim rządem.

Dorothy: Przedstawiciele rządu byli bardzo 
otwarci względem nas. Zastanawiałam się, dlaczego 
właściwie tam jesteśmy w czasie, kiedy komuniści 
mają silną władzę i kościół katolicki ma silną wła
dzę. Przyszła mi do głowy myśl, że Ojciec Niebieski 
w Swej mądrości postawił nas pomiędzy tymi 
dwoma obozami. Katolicy byli dla nas życzliwi, 
dlatego że nie byliśmy komunistami. A komuniści 
przyjmowali nas, dlatego że nie byliśmy katolikami.

Przybyliśmy do Polski w czwartek, a już w 
piątek urzędnicy państwowi wezwali nas na prze
słuchanie. Wiedzieli, że jesteśmy w Warszawie. 
Tak więc poszliśmy na spotkanie z ministrem 
Łopatką i ministrem Dusikiem. Zapytali nas o cel 
naszego przyjazdu. […] Zakazano nam noszenia 
naszych plakietek, głoszenia ewangelii i rozdawa
nia ulotek. Poza tym wolno było nam robić to, na 
co mieliśmy ochotę, pod warunkiem, że wszystko 
będzie pod kontrolą rządu. Pogodziliśmy się z 
tym. Pan zapewnił nam możliwości dzielenia się 
ewangelią. Kiedy szliśmy na zakupy, zostawialiśmy 
ulotki w koszyku. [Nie mogliśmy kupić zbyt wiele. 
Nie mieliśmy przydzielonych kartek na żywność, 
więc mogliśmy tylko kupić chleb, jajka, warzywa 
i ser, jeśli akurat był w sprzedaży]. Na ulotkach był 

podany nasz adres i numer telefonu. I w ten spo
sób ludzie przychodzili do nas, a nie my do nich. 
Mieliśmy spotkania na Nowym Świecie. Co nie
dzielę przychodziło około 30 zainteresowanych.

Juliusz: Raz zostaliśmy 
wezwani na przesłuchanie w 
komendzie milicji. Musieli nas 
zarejestrować w swoich aktach. 
Złożyłem komendantowi swoje 
świadectwo na temat Księgi 
Mormona i zaprosiłem go na 
nasze niedzielne spotkania. 
Nie wolno mu było przyjść, ale 
Księgę Mormona przyjął. Uprze
dził nas, że od tej pory dwóch 
milicjantów będzie stać przed 
naszym biurem na Nowym 
Świecie przez 24 godziny na 

dobę. I rzeczywiście było tak przez półtora roku. 
Twierdzili, że ponieważ jesteśmy z Ameryki, muszą 
nas chronić. Ale pewnie chcieli nas szpiegować. 
Chcieli wiedzieć, kto przychodził na spotkania. 
Dorothy chętnie z nimi rozmawiała i dawała im 
słodycze.

Dorothy: […] Kochałam Polaków. Mój mąż jest 
przecież Polakiem. Tak bardzo chciałam się z nimi 
porozumieć. Byli dla nas tak życzliwi! Tak kochający!

Juliusz: Jeszcze do niedawna otrzymywaliśmy 
kartki bożonarodzeniowe od ministra Łopatki, mi
nistra Loranca, ministra Rydlewskiego. Widocznie 
musieliśmy zrobić jakieś wrażenie na przedstawi
cielach rządu.

Jaka była sytuacja Kościoła, kiedy tu przybyliście? 
Czy wcześniej służyli tu jacyś misjonarze? 

Juliusz: Przed nami była jedna starsza para mi
sjonarska — małżeństwo Mazur. Nie było żadnych 
innych misjonarzy. W 1986 r. do Polski przyjechał 
Prezydent Monson, Starszy Nelson i inni urzędnicy 
kościelni. Spotkaliśmy wtedy się z ministrem Ło
patką. Prezydent Monson rozmawiał z nim o wyku
pieniu ziemi pod kaplicę i sprowadzeniu młodych 
misjonarzy. Minister nie wyraził na to zgody. 
Zezwolił jednak na przyjazd trzech starszych par 

Za żelazną kurtyną
wywiad z Juliuszem i dorothy Fussek, jednymi z pierwszych 
misjonarzy w Polsce, przeprowadziła aleksandra zań
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misjonarskich. Nieco później podczas naszej misji 
otrzymaliśmy od rządu pozwolenie na noszenie 
plakietek. Tego samego roku do Polski przyjechał 
Prezydent Obszaru i wyświęcił mnie na pełniącego 
obowiązki prezydenta dystryktu. Więc oficjalnie 
nie byłem powołany na prezydenta misji, tylko na 
prezydenta Polskiego Dystryktu. Potem w czerwcu 
1990 r. została utworzona Polska Warszawska Misja.

Naszym zadaniem jako misjonarzy było również 
nawiązywanie kontaktów z kościołami w celu 
sporządzania mikrofilmów do poszukiwań gene
alogicznych. Współpracowaliśmy z zakonnicami, 
które mikrofilmowały dokumenty dla naszego 
Kościoła. Jeździliśmy ze Starszym Neuschwande
rem, który był odpowiedzialny za mikrofilmowa
nie we Wschodniej Europie, do różnych miejsc w 
Polsce. Byłem jego tłumaczem. Raz spotkaliśmy się 
z Arcybiskupem we Wrocławiu w sprawie dostępu 
do ksiąg metrykalnych. Były pewne ograniczenia 
dotyczące korzystania z tych ksiąg. Wyjaśniłem mu 
nasz cel, przedstawiłem i podarowałem mu Księgę 
Mormona. Zapytał, czego potrzebujemy. Kiedy 
powiedziałem, że pragniemy, aby otworzył dla nas 
swoje biblioteki, abyśmy mogli sporządzić mikro
filmy, odpowiedział: „Załatwione”.

Dorothy: Ochrzciliśmy też kilku zakonników.
Juliusz: Ochrzciliśmy dwóch zakonników i 

jedną zakonnicę. Ochrzciliśmy wyższego kapłana 
z wspólnoty Świadków Jehowy. […] Przed naszym 
wyjazdem ochrzciliśmy nawet jednego z sędziów 
Sądu Najwyższego w Warszawie.

Spotykaliśmy się z wysokimi urzędnikami w 
kościele katolickim: arcybiskupem Krakowa, War
szawy, Lublina, Poznania, Wrocławia. Miałem — 
wraz ze Starszym Neuschwanderem — utorować 
drogę do mikrofilmowania ksiąg. Spośród 20 róż
nych okręgów 19 z nich otworzyło swoje biblioteki 
dla naszego Kościoła.

Co jeszcze robiliście, aby budować dobre relacje  
z polskim rządem?

Juliusz: Kościół jeszcze nie był zarejestrowany 
w Polsce. Tak więc moim zadaniem było zazna
jomienie się z odpowiednimi przedstawicielami 

rządu i uzyskanie możliwości zarejestrowania 
Kościoła. To miało miejsce w 1987 r. Musiałem 
chodzić i zdawać sprawozdania — dwa razy w 
miesiącu — ministrowi religii na temat tego, kto 
przystąpił do Kościoła, jaki ta osoba miała zawód i 
jaką zajmowała pozycję w Kościele. Kiedy zaczęli
śmy organizować gminę w Warszawie, rząd pod
stawił swoją osobę — kobietę, aby przystąpiła do 
Kościoła i nas szpiegowała — o czym rozmawiamy, 
kto do nas przychodzi, itd. Ale miałem w rządzie 
zaprzyjaźnionego sekretarza, który powiedział mi: 
„Prezydencie Fussek, lepiej uważaj, bo właśnie 
podstawiliśmy wam kobietę, żeby was szpiego
wała. Nie mogę ci powiedzieć, kto to jest, bo stracę 
pracę”. Ale dowiedzieliśmy się. Modliliśmy się i po
ściliśmy w tej sprawie. I Duch podszepnął nam, że 
to jest kobieta w naszej gminie, która ma dziwny 
chód. Więc zaczęliśmy z nią pracować. Po dwóch 
lub trzech miesiącach odpokutowała i powiedziała 
nam o wszystkim, co robiła. Byliśmy błogosławieni 
— Pan przygotowywał nas na wszystkie trudne 
sytuacje.

Dorothy: Przedstawiciele rządu nie byli świa
domi tego, że ewangelia Jezusa Chrystusa — je
żeli się ją rozumie i w pełni przestrzega — czyni 
ludźmi dobrymi obywatelami, którzy nie robią 
niczego wbrew władzom kraju.

Juliusz: Kiedy powiedziałem przedstawicielom 
władz, że powołałem kogoś na prezydenta gminy 
czy pisarza gminy, usłyszałem, że nie mogą oni zaj
mować przywódczych stanowisk. Modliłem się w 
tej sprawie i Pan natchnął mnie, żebym spytał, czy 
powołani członkowie mogą być moimi asystentami. 
To było możliwe. Więc w papierach rządowych 
widnieli jako asystenci, ale w gminie byli prezy
dentami różnych organizacji. Pan nas błogosławił. 
Kiedy wyjeżdżaliśmy z Polski, było utworzonych 
dziewięć gmin, a właściwie grup ze swoimi przy
wódcami. Była gmina w Warszawie, Wrocławiu, 
Gdańsku, Sopocie, Zielonej Górze… Wszyscy przy
wódcy byli nazwani przywódcami grupy zamiast 
prezydentami, dlatego mieliśmy aprobatę rządu. 
Rząd komunistyczny obawiał się obywateli na wy
sokich stanowiskach. Bał się, że szczególnie młodzi 
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Możecie nadsyłać własne artykuły na temat 
duchowych doświadczeń i przeżyć związanych z 
pracą misjonarską, świątynią, służbą, nawróceniem 
itp. na adres: Zanal@ldsmail.net termin nadsyła-
nia materiałów do wydania na październik 2013 
upływa 05 lipca 2013. ◼
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ludzie w przywódczych powołaniach poczują siłę 
i będą buntować się przeciwko komunistom.

Dorothy: Zwłaszcza że komunizm i doktryna 
Kościoła Jezusa Chrystusa zasadniczo różnią się od 
siebie. Rząd dążył do wpojenia w ludzi komunizmu.

Juliusz, jesteś Polakiem, a Dorothy jest Angielką. 
Z jakiego kraju przyjechaliście na misję? Gdzie 
mieszkaliście wcześniej?

Juliusz: Oboje przystąpiliśmy do Kościoła w 
1960 r. w Londynie. Za młodu podczas II Wojny Świa
towej byłem żołnierzem polskiej armii. Kiedy wojna 
się skończyła, minister Churchill — premier Wielkiej 
Brytanii — chciał, aby polscy żołnierze pomogli w 
odbudowie Anglii. Tak się tam znalazłem. W 1960 r. 
przystąpiliśmy do Kościoła. Potem w 1968 r. dostałem 
ofertę pracy i wyemigrowaliśmy do Ameryki.

Dlaczego nie wróciłeś do Polski po wojnie?

Juliusz: Nie mogłem. Polska była wtedy ko
munistycznym krajem. Wszyscy polscy żołnierze, 
którzy wracali z Wielkiej Brytanii, byli zsyłani na 
Syberię. Mój znajomy żołnierz mieszkający w Anglii, 
napisał mi, że wraca do Polski odwiedzić rodziców. 
Po sześciu miesiącach milczenia z jego strony w 
końcu napisałem list do jego rodziców. Byli zdzi
wieni, bo nigdy do nich nie dotarł. Żołnierze, którzy 
wracali do Polski, trafiali do Gdańska, a stamtąd 
prosto na Syberię. Dlatego nie wróciłem do Polski.

Dorothy: No i Juliusz musiał zostać w Anglii, 
żeby poznać mnie. Niedawno prorok powiedział 
nam, że zostaliśmy dla siebie stworzeni. Kiedy 
mówi ci to prorok, to nie może być pomyłka.

Juliusz i Dorothy Fussek mają 90 i 91 lat.  
Mieszkają w Salt Lake City w stanie Utah. ◼


