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Przyspieszyć dzieło 

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że od czasu 
przywrócenia Kościoła do chwili powstania w nim 
100 palików upłynęło 98 lat? Niecałe 30 lat później 

w Kościele założono kolejnych 100 palików. Zaledwie 8 
lat później Kościół miał ich już ponad 300. Dzisiaj mamy 
ponad 3000 palików.

Dlaczego tempo tego wzrostu jest tak szybkie? Czy 
dlatego, że jesteśmy bardziej znani? Czy dlatego, że mamy 
przepiękne kaplice?

Te rzeczy są ważne, ale przyczyną obecnego wzrostu 
Kościoła jest to, że Pan powiedział, że tak się stanie. W 
Naukach i Przymierzach powiedział On: „Oto przyspieszę 
me dzieło w jego czasie” 1.

My, duchowe dzieci naszego Niebiańskiego Ojca, zo-
staliśmy wysłani na ziemię w tych czasach, abyśmy mogli 
brać udział w przyspieszeniu tego wielkiego dzieła.

O ile mi wiadomo, Pan nigdy nie wskazał, że Jego 
praca dotyczy wyłącznie życia doczesnego. Jego dzieło 
obejmuje całą wieczność. Wierzę, że przyspiesza On Swe 
dzieło w świecie duchów. Wierzę także, że Pan, z pomocą 
Swoich sług, przygotowuje tam wiele duchów do przyję-
cia ewangelii. Naszym zadaniem jest odszukanie naszych 
zmarłych, udanie się do świątyni i dokonanie świętych 
obrzędów, które dadzą osobom za zasłoną te same możli-
wości, które my mamy.

„Każdy dobry święty w dniach ostatnich w świecie du-
chów jest zajęty — powiedział Prezydent Brigham Young 

(1801–1877). — Co oni tam robią? Głoszą, cały czas głoszą 
i przygotowują dla nas sposoby na przyspieszenie dzieła 
budowania świątyń tu i wszędzie” 2.

Badanie historii rodziny nie jest łatwe. Podzielam fru-
strację osób ze Skandynawii. Na przykład, w szwedzkiej 
linii moich przodków dziadek nazywał się Nels Monson, 
ale już jego ojciec wcale nie nosił nazwiska Monson, lecz 
nazywał się Mons Okeson. Ojciec Monsa nazywał się 
Oke Pederson, a jego ojciec nazywał się Peter Monson — 
znowu wracamy do Monsona. 

Pan oczekuje od was i ode mnie, że przyłożymy się do 
badań nad historią naszych rodzin. Myślę, że jeśli chcemy 
dobrze wykonać to zadanie, przede wszystkim musimy 
mieć ze sobą Ducha Ojca Niebieskiego. Kiedy będziemy 
żyć w prawości zgodnie z posiadaną wiedzą, On umożliwi 
wypełnienie się błogosławieństw, których tak szczerze i 
gorliwie szukamy.

Będziemy popełniać błędy, ale nikt z nas nie może 
zostać ekspertem w badaniu historii rodziny, nie będąc na 
początku nowicjuszem. Musimy więc rzucić się w wir tej 
pracy i przygotować się na pewne trudności. To nie jest 
łatwe zadanie, ale Pan zlecił je zarówno wam, jak i mnie.

Jeśli będziecie prowadzić badania historii rodziny, z 
pewnością napotkacie przeszkody i będziecie sobie mówili: 
„Już nic więcej nie mogę zrobić”. Gdy dojdziecie do tego 
punktu, padnijcie na kolana i poproście Pana, by wskazał 
wam drogę, a On to uczyni. Świadczę, że to prawda.

P R Z E S Ł A N I E  O D  R A D Y  P R E Z Y D E N T A  K O Ś C I O Ł A  N A  C Z E R W I E C  2 0 1 4  R .

Prezydent Thomas S. Monson



2

Ojciec Niebieski kocha Swoje dzieci w świecie du-
chów równie mocno, jak kocha was i mnie. Mówiąc o 
dziele zbawiania naszych zmarłych przodków, Prorok 
Józef Smith powiedział: „Teraz, gdy do wielkich celów 
Boga należy przyspieszenie dzieła zbawienia i wypeł-
niają się rzeczy, o których mówili Prorocy, gdy królestwo 
Boga powstaje na ziemi i przywrócony zostaje pradawny 
porządek rzeczy, Pan przedstawił nam ten obowiązek i 
zaszczyt” 3.

Mówiąc o naszych przodkach, którzy umarli, nie znając 
ewangelii, Prezydent Joseph F. Smith (1838–1918) powie-
dział: „Dzięki naszej pracy w ich imieniu, łańcuchy niewoli 
spadną z nich, a ciemność, która ich otacza, odejdzie, aby 
światłość mogła zajaśnieć nad nimi i aby usłyszeli w świe-
cie duchów o pracy, która za nich została tutaj wykonana 
przez ich potomnych, i będą radować się z wami z wypeł-
nienia tych obowiązków” 4.

Miliony duchowych dzieci naszego Ojca w Niebie 
umarło i znalazło się w świecie duchów, nie usłyszawszy 
nigdy imienia Chrystusa. Teraz jednak są nauczane ewan-
gelii i czekają na dzień, gdy wy i ja odszukamy ich dane 
niezbędne do tego, by pójść do domu Pana i wykonać dla 
nich obrzędy, których oni nie mogą wykonać.

Moi bracia i siostry, świadczę, że Pan nas pobłogosławi, 
jeśli podejmiemy to wyzwanie.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Przypomnij sobie ulubioną historię z dziejów twojej 
rodziny i opowiedz ją osobom, które odwiedzasz. Mo-
żesz skorzystać z pytań zawartych w części Przesłania 
od Rady Prezydenta Kościoła poświęconej dzieciom (str. 
3), by ośmielić odwiedzane osoby do opowiedzenia ich 
własnych historii. Możesz przeczytać fragment: Nauki i 
Przymierza 128:15 i porozmawiać o ważności uczestnic-
twa w obrzędach świątynnych w zastępstwie naszych 
przodków.

PRZYPISY
 1. Nauki i Przymierza 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997),  

str. 280.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), str. 247.

MŁODZIEŻ
Czy indeksowanie może być frajdą?
Emma Abril Toledo Cisneros

Uczestniczyłam w realizacji celu naszego palika, 
jakim było zindeksowanie 50 000 nazwisk. Na 

początku nie było to łatwe. W kilku przypadkach 
pobrany przeze mnie plik był zbyt trudny do odczyta-
nia ze względu na charakter pisma i czasami chciałam 
go zwrócić i pobrać inny. Wtedy uświadamiałam sobie 
jednak, że jeśli każdy pomyśli w ten sposób, te pliki 
zostaną opracowane dopiero na końcu. Wyobraziłam 
sobie liczne kolejki ludzi czekających w świecie duchów 
i postanowiłam nadal próbować odczytywać i bezbłęd-
nie przepisywać te nazwiska.

Nauczyłam się kochać tych ludzi. Zrozumiałam, że 
oni naprawdę potrzebują pomocy i my także potrzebu-
jemy pomocy od nich. Zaczęłam lepiej rozumieć, że w 
doskonałym planie Ojca jest miejsce dla każdego. Gdy 
weźmiemy sobie do serca inspirację i wskazówki Jego 
wybranych przywódców, doświadczymy Jego miłosier-
dzia i nieskończonej miłości. 

Indeksowanie stało się dla mnie cudownym prze-
życiem. Nauczyłam się cenić i kochać wiele rzeczy 
związanych z historią rodziny. Poprzez posłuszeństwo 
zaleceniu, aby brać udział w czymś tak prostym jak 
indeksowanie, otrzymałam od naszego Pana niezwykle 
cenne dary. 
Autorka mieszka w Veracruz w Meksyku.

DZIECI
Poznaj swoją historię

Wasi rodzice i dziadkowie mieli mnóstwo przygód, 
a o niektórych z nich nawet nie macie pojęcia! 

Niektóre ich historie was rozśmieszą. Mogą też pomóc 
wam wierzyć w Ojca Niebieskiego. Jednak nawet do-
rośli są czasami nieśmiali. Przy pomocy poniższych pytań 
pomóżcie im przypomnieć sobie ich ulubione historie, 
a potem zapiszcie ich opowieści lub zróbcie do nich 
ilustracje.
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1. Powiedz mi, jakie są twoje trzy najszczęśliwsze 
wspomnienia.

2. Kiedy się najbardziej w życiu czegoś wstydziłeś?
3. Opowiedz mi o dniu moich urodzin.
4. Co lubiłeś robić, gdy byłeś dzieckiem?
5. W jaki sposób zdobyłeś świadectwo o ewangelii?
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Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych ukazujących różne aspekty 
misji Zbawiciela.

Gdy służymy bliźnim, stajemy 
się prawdziwymi naśladow-

czyniami Jezusa Chrystusa, który 
jest naszym przykładem. Prezydent 
Thomas S. Monson powiedział: 
„Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy 
potrzebują naszej uwagi. […] Tu na 
ziemi jesteśmy dłońmi Pana i mamy 
upoważnienie, by służyć Jego dzie-
ciom i umacniać je” 1.

Linda K. Burton, Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, 
powiedziała: „Poprzez służbę 
dzieciom Bożym każdy z nas 
może stać się bardziej podobny 
do Jezusa. Aby pomóc nam lepiej 
[służyć sobie] nawzajem, chciałabym 
zaproponować cztery słowa warte 
zapamiętania: ‘Najpierw obserwuj-
cie, potem służcie’. […] Kiedy tak 
czynimy, dotrzymujemy zawartych 
przymierzy, a nasza służba, tak jak 
w przypadku Prezydenta Monsona, 
jest dowodem na to, że jesteśmy 
uczniami Zbawiciela” 2.

Każdego poranka możemy 
modlić się o to, byśmy rozpoznały 
możliwości służby bliźnim. „[Ojciec 
Niebieski] […] będzie was prowa-
dził, a anioły będą wam pomagać” 

Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Służba
Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, który 
chcecie omówić. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela przyczyni się do 
wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.

— powiedział David L. Beck, 
Generalny Prezydent Organizacji 
Młodych Mężczyzn. „Otrzymacie 
moc błogosławienia istnień ludzkich 
i ratowania dusz” 3.

Z pism świętych
Ew. Mateusza 20:25–28;  
1 Nefi 11:27–28; 3 Nefi 28:18

Z naszej historii
Podczas konferencji generalnej w 

październiku 1856 roku Prezydent 
Brigham Young (1801–1877) ogłosił, 
że pionierzy ciągnący wózki ręczne 
w dalszym ciągu przemierzają 
równiny i że każdy ma pomóc w 
natychmiastowej zbiórce zapasów 
na ich rzecz. Lucy Meserve Smith 
napisała, że kobiety „już tam, w 
Tabernakulum, zdjęły swoje halki 
[szerokie spódnice noszone pod 
ubraniem], pończochy i każdą 
rzecz, którą mogły przekazać i zło-
żyły na wozach”.

Gdy uratowani pionierzy zaczęli 
przybywać do Salt Lake City, Lucy 
napisała: „Nigdy w życiu żadna 
praca nie przyniosła mi większej 
przyjemności, […] bo między 
ludźmi panowało uczucie takiej 
jedności. Mogłam po prostu pójść 
do sklepu i powiedzieć, czego 

potrzebuję. Jeśli była to tkanina, 
odmierzano ją bez zapłaty” 4.

Prezydent George Albert Smith 
(1870–1951) o służbie bliźnim 
powiedział następujące słowa: 
„Nasze wieczne szczęście bę-
dzie wprost proporcjonalne do 
sposobu, w jaki poświęcimy się 
pomaganiu ludziom” 5.

Zastanów się:
1. W jaki sposób modlitwa może 
przywieść nas do tego, abyśmy 
były narzędziami w rękach Pana?

2. W jaki sposób służba bliźnim 
może pomóc nam w dochowy-
waniu naszych przymierzy?

PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „Co uczyniłem dzisiaj dla 

kogoś?” Liahona, listopad 2009, str. 86.
2. Linda K. Burton, „Najpierw obserwujcie, 

potem służcie”, Liahona, listopad 2012, str. 
78, 80.

3. David L. Beck, „Wasz święty obowiązek 
służby”, Liahona, maj 2013, str. 56.

4. Lucy Meserve Smith, w: Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), str. 36–37.

5. George Albert Smith, w: Daughters in My 
Kingdom, str. 77.
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