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W pobliżu miejsca, w którym kiedyś mieszka-
łem i służyłem, Kościół miał kurzą farmę, 
która w głównej mierze prowadzona była 

przez ochotników pochodzących z miejscowych okręgów. 
Przez większość czasu był to dość wydajny projekt, dzięki 
któremu do spichlerza biskupów trafiały tysiące świeżych 
jajek i setki kilogramów mięsa drobiowego. Jednak miesz-
czuch na farmie to nie tylko pęcherze na dłoniach, ale 
również frustracja i ból głowy.

Na przykład, nigdy nie zapomnę, kiedy zebraliśmy się 
jako młodzi mężczyźni Kapłaństwa Aarona, aby zrobić na 
farmie wiosenne porządki. Rozentuzjazmowana i pełna 
energii chmara chłopaków w oka mgnieniu wyrwała z 
korzeniami, zebrała i spaliła dużą ilość chwastów i innych 
pozostałości. W świetle płonącego ogniska zajadaliśmy hot 
dogi i gratulowaliśmy sobie dobrze wykonanej roboty.

Był jednak jeden fatalny problem. Hałas i ogień tak 
zaniepokoiły delikatną populację 5 tysięcy niosek, że 
większość z nich nagle zgubiła pióra i przestała się nieść. 
Od tamtej pory nie pozbywaliśmy się wszystkich chwa-
stów, by móc cieszyć się większą ilością jajek.

Żaden członek Kościoła, który pomaga w opiece nad 
osobami potrzebującymi, nigdy nie zapomina i nigdy nie 
żałuje tego rodzaju doświadczeń. Pracowitość, oszczęd-
ność, samowystarczalność i dzielenie się z innymi nie jest 
dla nas niczym nowym.

Powinniśmy pamiętać, że w przypadku każdej rodziny 
w Kościele najlepszym systemem magazynowania są 

zapasy jedzenia, odzieży, a gdzie jest to możliwe — innych 
rzeczy niezbędnych do życia. Spichlerz Pański obejmuje 
czas, talenty, umiejętności, współczucie, poświęcone 
rzeczy materialne i środki finansowe wiernych członków 
Kościoła. Biskup ma dostęp do tych zasobów, aby poma-
gać tym, którzy są w potrzebie.

Namawiamy wszystkich świętych w dniach ostatnich, 
aby byli rozważni podczas planowania, skromni w spo-
sobie życia i aby unikali nadmiernych lub niepotrzebnych 
długów. Dużo więcej ludzi mogłoby pokonać sztormowe 
fale ich spraw finansowych, jeżeli tylko mieliby zapasy 
żywności i odzieży i gdyby nie mieli długów. Dzisiaj 
widzimy, że wielu postąpiło dokładnie odwrotnie: mają 
nadmiar długów i brak im żywności.

Powtarzam słowa Rady Prezydenta Kościoła sprzed 
kilku lat:

„Już od wielu lat święci w dniach ostatnich słyszą radę, 
by przygotowywali się na przeciwności i mieli nieco 
oszczędności. Takie postępowanie ogromnie wzmacnia 
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie. Na każdej rodzi-
nie spoczywa obowiązek zaspokajania własnych potrzeb 
na miarę swych możliwości.

Zachęcamy was, abyście, niezależnie od tego, gdzie 
mieszkacie, przygotowali się na trudności i sprawdzili 
stan waszych zasobów finansowych. Nalegamy, abyście 
byli umiarkowani w swoich wydatkach i powściągali chęć 
robienia zakupów, aby uniknąć popadnięcia w długi. 
Spłaćcie wasze pożyczki tak szybko, jak się da i uwolnijcie 
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się z tych więzów. Regularnie odkładajcie niewielkie sumy, 
aby stopniowo zbudować rezerwy finansowe” 1.

Czy jesteśmy przygotowani na nagłe wypadki w na-
szym życiu? Czy doskonalimy nasze umiejętności? Czy 
żyjemy w przezorny sposób? Czy mamy pod ręką zapasy? 
Czy przestrzegamy przykazań Boga? Czy jesteśmy otwarci 
na nauki proroków? Czy jesteśmy przygotowani, aby 
udzielać z własnych zasobów biednym i potrzebującym? 
Czy jesteśmy w porządku wobec Pana?

Żyjemy w burzliwych czasach. Często przyszłość jest 
nieznana; a zatem w naszym interesie jest przygotowanie 
się na niewiadome. Kiedy przyjdzie czas działania, jest już 
za późno na przygotowania.

PRZYPIS
1. Rada Prezydenta Kościoła, Przygotujcie każdą potrzebną rzecz: Bu-

dżet domowy (broszura, 2007).

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Biorąc pod uwagę potrzeby odwiedzanych osób, 
zastanówcie się, w jaki sposób możecie pomóc im stać 
się samowystarczalnymi w kwestiach związanych z za-
trudnieniem, finansami, zapasami żywności lub przygo-
towaniem się na nagłe wypadki. Zastanówcie się, jakimi 
umiejętnościami moglibyście się z nimi podzielić, np.: 
ogrodnictwo, zarządzanie pieniędzmi, dzięki którym 
byliby w stanie postępować zgodnie z radą Prezydenta 
Monsona.

MŁODZIEŻ
Nieustannie w służbie
Jaíne Araújo

Pewnego dnia po zakończeniu projektu służby mija-
łam nasz dom spotkań. Wówczas zobaczyłam dwie 

siostry, które sprzątały budynek. Usłyszałam własny głos: 
„Siostry, potrzebujecie pomocy?”. Jedna z nich uśmiech-
nęła się i powiedziała, że przybyłam na czas, bo były 
jedynymi, które sprzątały i były już bardzo zmęczone. 
Powiedziała, że modliła się, aby Pan przysłał kogoś 
do pomocy. Byłam bardzo szczęśliwa, że stanowiłam 
odpowiedź na jej modlitwę. Dopiero co służyłam innej 
osobie i sama byłam zmęczona, ale postąpiłam zgodnie 
z podszeptem serca i zaoferowałam swą pomoc.

Przykazanie mówi, aby pracować z radością (zob. NiP 
24:7). Kiedy mamy pragnienie, by służyć przy każdej 
okazji, możemy zdziałać cuda w życiu innych osób. Gdy 
służymy, nasze życie nabiera większego sensu. Pan na-
prawdę nas kocha, pomaga każdemu ze Swoich dzieci i 
da nam siłę do służby.
Autorka mieszka w Rio Grande do Norte w Brazylii.

DZIECI
Czy jesteś przygotowany?
Odpowiedzi: Prawda, Prawda, Fałsz, Prawda, Fałsz

Prezydent Monson poprosił, aby każdy z nas przygo-
tował się na trudne czasy i aby pomagał innym w 

ciężkich chwilach. Poświęć chwilę na rozwiązanie quizu 
prawda- fałsz, żeby sprawdzić, czy jesteś na to gotowy.

Zawsze mogę znaleźć kogoś, komu mogę pomóc. 
Prawda □ Fałsz □

Mogę być wdzięczny za wszystko, co mam. 
Prawda □ Fałsz □

Nie mam żadnych talentów, którymi mogę się po-
dzielić z kimś innym. Prawda □ Fałsz □

Oszczędzanie pieniędzy na później jest dobrym po-
mysłem. Prawda □ Fałsz □

Potrzebuję nowych zabawek i nowych ubrań, abym 
mógł być szczęśliwy. Prawda □ Fałsz □
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Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które poruszać będą różne 
aspekty misji Zbawiciela.

Jezus Chrystus obiecał: „Nie 
zostawię was sierotami, przyjdę 

do was” (Ew. Jana 14:18). On nam 
da „zawój zamiast popiołu, olejek 
radości zamiast szaty żałobnej” (Ks. 
Izajasza 61:3). Jako że Chrystus 
cierpiał w czasie Zadośćuczynienia 
za każdego z nas, nigdy o nas nie 
zapomni. „Nasz Zbawiciel wziął na 
Siebie […] nasze bolączki, cierpienia 
i udręki, aby wiedział, co czujemy 
i jak może nas pocieszyć” — po-
wiedziała Linda S. Reeves, druga do-
radczyni w generalnym prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy 1.

Wiedza o tym, że Chrystus nas 
pocieszy, może przynieść spokój 
i zainspirować nas do tego, by 
naśladować Jego przykład poprzez 
służenie innym ludziom. Prezydent 
Thomas S. Monson powiedział: 
„Nasza wiedza o ewangelii i nasza 
miłość do Ojca w Niebie i naszego 

Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Pocieszyciel
Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, którym 
chcecie się podzielić. 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, odwiedźcie stronę  
reliefsociety.lds.org.

Zbawiciela pocieszą nas i pomogą 
wytrwać oraz sprawią, że w sercu 
będziemy się radować, śmiało 
krocząc naprzód, przestrzegając 
przykazań. Na tym świecie nie 
będzie niczego, co mogłoby nas 
pokonać” 2.

Z pism świętych
Ew. Jana 14:18, 23; Alma 7:11–13; 
Nauki i Przymierza 101:14–16

Z naszej historii
Elaine L. Jack, dwunasta gene-

ralna prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy, powiedziała: „Podczas 
odwiedzin domowych docieramy 
do siebie nawzajem. Ręce często 
mówią więcej niż słowa. Ciepły 
uścisk zawiera tomy słów. Wspólny 
śmiech nas jednoczy. Dzielenie się 
orzeźwia nasze dusze. Nie zawsze 
możemy unieść ciężar, jaki spo-
czywa na strapionej osobie, ale mo-
żemy ją podnieść, aby sama mogła 
to zrobić” 3.

Nasze pionierki ze Stowarzy-
szenia Pomocy „odnajdowały du-
chową siłę we wzajemnej miłości 
i współczuciu. […] Kiedy cierpiały 
z powodu choroby i śmierci, 
modliły się z wiarą za siebie 
nawzajem i pocieszały się. ‘Miłość 
Boża płynęła z serca do serca — 
napisała Helen Mar Whitney — aż 
niegodziwy zdawał się bezsilny 
w swych wysiłkach, kiedy stawał 
pomiędzy nami a Panem, a jego 
okrutne strzały czasami pozba-
wiane były żądła’” 4.
PRZYPISY
1. Linda S. Reeves, „Pan was nie zapomniał”, 

Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 
120.

2. Thomas S. Monson, „Bądźcie dobrej myśli” 
Ensign lub Liahona, maj 2009, str. 92.

3. Elaine L. Jack, w: Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), str. 119.

4. Daughters in My Kingdom, str. 34.

Zastanów się
W jaki sposób pociesza cię myśl,  
że Pan pamięta o tobie?
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