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 Kiedy przeprowadzano wywiad ze mną  
i z moją żoną dotyczący naszego obecnego 

powołania, zapytała ona: „Jaki jest nasz główny 
obowiązek?”. Odpowiedź była prosta i odkryw-
cza. „Jesteście misjonarzami”. Te proste słowa 
sprawiły, że głębiej zastanowiłem się nad istotą 
każdego powołania.

Za każdym razem, kiedy otrzymujemy powo-
łanie, zazwyczaj ograniczamy naszą służbę do 
wzorca, którego używamy, aby je zdefiniować. 
Innymi słowy, prezydent kworum myśli, że jego 
główny obowiązek ogranicza się do Starszych 
w jego kworum. Przywódczyni Organizacji 
Podstawowej skupia się na dzieciach i tak też 
dzieje się we wszystkich innych powołaniach. 
Jednak wszystkie powołania mają wspólną 
podstawę, powołanie w powołaniu, a w istocie 
prawdziwe powołanie.

Pan pomaga nam zrozumieć tę zasadę. „Przeto 
ja, Pan, zadaję wam pytanie — do czego was 
wyświęcono? Abyście głosili moją ewangelię” (NiP 
50:13-14). Prorok Józef Smith powiedział: „Koniec 
końców, naszym najwspanialszym i najważniej-
szym obowiązkiem jest głosić Ewangelię” ( Joseph 
Smith, HC 2:478). Jednakże, bez względu na po-
wołanie, do którego zostaliśmy wyświęceni lub 
urząd w kapłaństwie, na który nas ustanowiono, 
„prawdziwym” powołaniem każdego z nas jest 
głoszenie ewangelii. Tak więc, siedemdziesiąty 
jest misjonarzem, tak jak prezydent palika, biskup 
i każdy członek Kościoła. Wszyscy jesteśmy po-
wołani do bycia misjonarzami, ponieważ właśnie 
to jest prawdziwą istotą wszystkich powołań w 
Królestwie Boga.

Pan zdecydował, że teraz trzeba przyspieszyć 
dzieło zbawienia. Gdy rozglądamy się wokół 

nas w okręgach i palikach Syjonu w Europie, 
jesteśmy świadkami cudu nawrócenia wielu 
osób, które z radością i wiarą przyjmują ewan-
gelię. Wiele z tych osób spontanicznie pyta o 
możliwość przyłączenia się do królestwa Boga 
poprzez chrzest. Nadal odczuwam wzruszenie, 
przypominając sobie pełne mocy świadectwo 
pewnej dobrej siostry złożone podczas konfe-
rencji. Mówiła o swoim pragnieniu, aby pomóc 
sąsiadce, która po wypadku nie była w stanie za-
troszczyć się o siebie. Kiedy pomagała, widziała 
w jej domu wiele innych odwiedzających ją osób, 
w tym jakichś młodych Amerykanów. Gdy za-
pytała, kim są ci wszyscy ludzie, powiedziano 

Strony lokalne

P r z e S ł a n i e  o d  P r z y w ó d c ó w  o b S z a r u

Nasze „prawdziwe” powołanie
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Siedemdziesiąty Obszaru

Starszy 
Massimo 
De Feo



S2 L i a h o n a

jej, że są członkami Kościoła tej kobiety, a ci 
Amerykanie to misjonarze. Kiedy później owa 
członkini Kościoła przyszła do sąsiadki, aby 
zapytać, jak może odwdzięczyć się za jej wiel-
koduszną pomoc, kobieta odpowiedziała jej po 
prostu: „Nie chcę pieniędzy ani prezentów, ale 
jest jedna rzecz, którą możesz dla mnie zro-
bić, jeśli naprawdę chcesz mi podziękować… 
pomóż mi spotkać się z twoimi misjonarzami”. 
Tydzień później została ochrzczona, a jej mąż 
i syn zostali ochrzczeni wkrótce po tym. Pan 
przygotował całą rodzinę do przyłączenia się 
do Kościoła.

To jest czas cudów. Pan, jak nigdy dotąd, 
przygotowuje serca naszych przyjaciół, na-
szych krewnych i naszych sąsiadów. Jeśli 
rozumiemy prawdziwą istotę naszych powo-
łań, nasze wysiłki będą wzmocnione i zwielo-
krotnione. Na mojej misji nauczałem ewangelii 
młodego mężczyznę, który zaczął służyć na 
misji, kiedy ja sam nadal byłem misjonarzem. 
Nie przypuszczałem nawet, że mógłbym na-
uczać ewangelii młodego mężczyznę, który 
też jako misjonarz może oddziaływać na życie 
wielu osób, tak jak jego dzieci po nim i moje 
dzieci po mnie — jak niekończący się du-
chowy łańcuch. Ostatecznie nie możemy sobie 
nawet wyobrazić wiecznego znaczenia tego, 
co robimy jako misjonarze.

Ammon skierował swoje wysiłki misjonar-
skie na jedną rodzinę, rodzinę króla Lamo-
niego, a błogosławieństwa spłynęły na cały 
naród (Alma 19:36). Tak samo może być w 
obecnym czasie cudów, jeśli tylko otworzymy 
nasze usta. Obyśmy zrozumieli prawdziwą 
istotę naszego misyjnego powołania, prawdzi-
wego powołania w powołaniu, wiedząc, że 
serca wielu ludzi zostały przygotowane i że 
Pan pobłogosławi nasze wysiłki i pomnoży 
nasze oddziaływanie po wieczność. Wszyscy 
jesteśmy powołani do pracy jako misjonarze. 
Teraz jest czas, aby wykonać Jego dzieło. 
„Radź mi się w każdej myśli; nie wątp, nie 
lękaj się” (NiP 6:36). ◼

wyobraźni do XVIII i XIX wieku.
Mieszkańcom tych chałup za-

pewne nie przyszłoby do głowy 
to, że dwieście — trzysta lat póź-
niej pod ich domami będą się 
spotykać Święci w Dniach Ostat-
nich i piec nad ogniem kiełbasę, 
jabłka i pianki „marshmellows”.

Nie było końca rozmowom, 
podsumowaniom i podziękowa-
niom. Starszy i Siostra Reed dali 
nam wspaniały przykład służby 
i oddania. Sami są nawróco-
nymi członkami, więc rozumieją 
wyzwania, z jakimi zmagają 
się polscy święci. Mają wiele 
szacunku i uznania dla polskiej 
religijności, kultury i tradycji, 
na których oparte są wartości 
naszego narodu. ◼

w y d a r z e n i a

Grill w gminie Katowice
aleksandra zań
Strony lokalne Liahony

 14 sierpnia 2013 roku gmina 
Katowice zorganizowała 

wspaniałe spotkanie przy grillu, 
które było okazją do pożegnania 
Starszego i Siostry Reed. Pogoda 
dopisała, dając przyjemne tło 
do scenerii, w jakiej odbyła się 
ta impreza. A sceneria była nie 
byle jaka, bo wszystko działo 
się w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie. 
Na terenie skansenu mieszczą 
się 102 zabytkowe obiekty 
architektury wiejskiej, które nie 
sposób było zwiedzić w trakcie 
jednej wycieczki. Drewniane 
chałupy, stodoły, spichlerze 
pochodzące ze wsi śląskich 
zapierały dech w piersiach i 
pozwalały się przenieść oczami 

Członkowie i przyjaciele gminy Katowice
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 Na początku sierpnia 2013 r. razem z grupą 
Młodych Dorosłych Stanu Wolnego mia-

łam okazję uczestniczyć w konferencji MDSW 
na Słowacji. Znaleźliśmy się w Liptowskim 
Mikulaszu, malowniczej miejscowości, położo-
nej w Tatrach, których urok zaprosił do naszych 
serc Ducha.

Braliśmy udział w wielu różnych aktywno-
ściach — duchowych, sportowych i manual-
nych, dzięki którym mogliśmy rozwinąć nasze 
talenty, poznać się wzajemnie i wzmocnić 
nasze świadectwa. Największe wrażenie, jak 
co roku, zrobiły na mnie zajęcia instytutu, przy-
gotowane przez reprezentantów Kościelnego 
Systemu Edukacji. Byłam zdumiona poziomem 
uduchowienia nauczycieli, ich ogromnej 

wiedzy i zapału, z jakim dzielili się ewangelią. 
Robili to w niesamowicie prosty sposób, pa-
miętając, że nie wszyscy z nas posługują się 
perfekcyjnie językiem angielskim. Duch Święty 
jednak pomógł nam wszystkim dowiedzieć się 
czegoś nowego — zarówno mówcom, jak i 
słuchaczom.

Konferencja Młodych Dorosłych to wydarze-
nie, na które czekam z niecierpliwością przez 
cały rok i za każdym razem wracam wzmoc-
niona i pełna energii. Uważam, że takie do-
świadczenie jest niezmiernie potrzebne osobom 
z Europy, które mogą raz do roku spotkać się z 
ponad 150 osobami ceniącymi te same wartości 
i na których twarzach jaśnieje światło Jezusa 
Chrystusa. ◼

Przy ognisku
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Konferencja MdSW na Słowacji
agnieszka ilnicka, gmina warszawa i
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 Od 22 do 27 lipca 2013r. w niemieckiej 
miejscowości Blaubeuren odbyła się 

Specjalna Wielopalikowa Konferencja 
Młodzieży, znana lepiej jako EFY. Była to 
okazja dla młodzieży w wieku 14-18 lat 
z całej Europy, aby zgromadzić się, uczyć 
o ewangelii i dobrze razem bawić.

Podczas trwania konferencji młodzież 
nie miała czasu na nudę. Pierwszego dnia 
każdy był przydzielany do swojej grupy, 
która liczyła około 20 osób. Po krótkim 
czasie na odświeżenie się po podróży, dany 
był czas, aby wszyscy mogli się wzajemnie 
poznać. Nad każdą grupą czuwało dwóch 
doradców, którzy chętnie służyli radą i 
pomocą.

Pozostałe dni wypełniały zajęcia te-
matyczne, zajęcia dotyczące dzielenia się 
ewangelią, rozgrywki sportowe między 
grupami, pokaz różnorodności, program 
muzyczny, zajęcia wzbogacające na tematy 
omawiane w broszurze „Dla wzmocnienia 
młodzieży” oraz wieczory taneczne.

Niewątpliwie był to dla wszystkich 
obecnych bogaty w przeżycia tydzień. Aby 
dopomóc młodzieży w zapamiętaniu tego, 
czego się tutaj nauczyła, koordynatorzy zor-
ganizowali w piątkowy wieczór spotkanie 
pt. „Co z tego wyniosłem?”.

Doprowadzenie do skutku tak wielkiego 
przedsięwzięcia wymagało ogromnego wy-
siłku i poświęcenia organizatorów. Jestem 
pewna, że młodzież nie tylko doceniła te 
przygotowania, ale też wróci za dwa lata 
na kolejną międzynarodową sesję EFY w 
zwiększonej liczbie. ◼

do akompaniamentu nie było 
końca. Kiedy jedni śpiewali, inni 
podrygiwali w miejscu, czekając 
na swoją kolej bądź na następną 
porcję muzyki do tańca. A tań-
czyć można było do ulubionych 
przebojów z lat 70., 80., 90., ale i 
nie zabrakło najnowszych hitów.

Na stołach królował ma-
kowiec, a energii na zabawie 
dostarczało spaghetti i polska 
ogórkowa. O północy trady-
cyjnie przywitano Nowy Rok 
fajerwerkami, po czym goście 
wrócili do zabawy.

W kościele w Warszawie za-
bawa jest gwarantowana. Można 
tam odczuć ciepło, życzliwość i 
serdeczność, które przyciągają 
przyjaciół z najdalszych zakąt-
ków Polski. ◼

Specjalna 
Wielopalikowa 
Konferencja Młodzieży
cindy call, gmina wrocław

Sylwester w Warszawie
aleksandra zań
Strony lokalne Liahony

 Członkowie Kościoła w 
Warszawie w ubiegłym roku 

znów zaprosili swoich braci, 
przyjaciół i znajomych na imprezę 
sylwestrową do kaplicy na Woli. 
Przybyli przyjaciele z całej Polski. 
Parkietem zawładnęli reprezen-
tanci każdej grupy wiekowej — ta 
wielopokoleniowa zabawa stano-
wiła naprawdę sympatyczny wi-
dok i dawała poczucie jedności.

Organizatorzy przygotowali 
dla gości zabawy integrujące, ta-
kie jak: mini playback show, ta-
niec z jabłkiem (czoło w czoło), 
gra w „Powiedz, co znikło”. 
Jednak największym zaintere-
sowaniem cieszyło się karaoke, 
które stanowiło silną konku-
rencję dla zwykłych pląsów na 
parkiecie. Śpiewaniu na żywo 

Sylwestrowe karaoke

AL
eK

SA
Nd

rA
 Z

Ań



 K w i e c i e ń  2 0 1 4  S5

Kościoła z Zełwąg. Niestety w 
roku 1971 gmina została rozwią-
zana, kiedy wyjechali ostatni jej 
członkowie. Po prawie 50-letniej 
historii gminy w Zełwągach 
(Selbongen) pozostała tylko 
murowana kaplica Kościoła, 
pierwszy tego typu budynek ko-
ścielny w Europie (poza Wielką 
Brytanią) oraz cmentarz, na któ-
rym pochowano wielu członków 
Kościoła, a także — w pamięci 
obecnych mieszkańców — dobre 
wspomnienia po tamtym okresie.

Projekt służby
Piątek, 6 września 2013, 

późnym wieczorem po cztero-
godzinnej podróży dotarliśmy 
do Zełwąg i ujrzeliśmy roz-
gwieżdżone niebo. Miejscowość 
spowita była snem mieszkańców 
i my również udaliśmy się na 
spoczynek. Nazajutrz czekała 
nas praca i wiele innych wrażeń.

Sobotni poranek przywitał nas 
piękną pogodą. Rozpoczęliśmy 
dzień od wspólnej modlitwy i po-
siłku w budynku dawnej szkoły. 
Pracę, którą mieliśmy wykonać, 
podzieliliśmy na kilka grup. Do 
wyznaczonych zadań należało 
porządkowanie terenu wokół 
budynku szkoły, przystanku 
autobusowego, dawnej kaplicy 
oraz grobów na cmentarzu. Duch 
tego miejsca i nasze wspólne 
wysiłki nie tylko sprawiły, że 
wykonaliśmy więcej pracy niż 
zaplanowaliśmy, ale również Cynthia C.
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Projekt służby – Zełwągi 2013
dariusz dresler, gmina warszawa i

dlaczego akurat zełwągi?
Mamy wielki sentyment i 

szacunek zarówno do jej dzi-
siejszych mieszkańców, jak i 
tych sprzed lat. Ta mała wieś 
położona nad trzema jeziorami 
(Inulec, Głębokie, Płociczne) 
była świadkiem wspaniałej 
historii rozwoju Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich na początku XX wieku.

Dzięki młodemu człowie-
kowi, Frederickowi Fisherowi, 
który przyłączył się do Kościoła 
w Berlinie w roku 1922, 
Przywrócona Ewangelia zagościła 
na tym terenie. Ludność pocho-
dzenia niemieckiego (tereny te 
przed II wojną światową należały 
do Prus Wschodnich) szybko 
poznawała zasady ewangelii i 
starała się żyć zgodnie z jej dok-
trynami. Mimo wielu przeciwno-
ści: odosobnienia, uwarunkowań 
historycznych — wspólnota 
Świętych się powiększała. Kiedy 
po II wojnie światowej wieś 
została przyłączona do Polski, 
władze komunistyczne pozwoliły 
na gromadzenie się członków 
na spotkaniach kościelnych, ale 
warunkiem było prowadzenie 
ich w języku polskim. Nie było to 
jednak przeszkodą nie do przej-
ścia dla członków Kościoła —  
nauczyli się oni języka polskiego 
w takim stopniu, aby mogli prze-
prowadzać spotkania kościelne. 
To jeden z wielu przykładów 
oddania i poświęcenia członków 
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zmotywowaliśmy innych miesz-
kańców Zełwąg do pomocy.

„Podczas prac porządkowych 
w Zełwągach odczuwałam 
ducha służby, radości i wdzięcz-
ności. Razem z innymi siostrami 
myłam okna w Centrum (bu-
dynku byłej szkoły), z którego ko-
rzystają dzieci i młodzież. To był 
wielki przywilej zrobić coś ma-
łego dla mieszkańców Zełwąg. 
Słowa: ‘bardzo dziękujemy’, które 
tego dnia słyszałam wiele razy, 
nabrały dla mnie jeszcze więk-
szego znaczenia. Blask umytych 
okien, przez które przedzierały 
się promienie słoneczne, przepeł-
niał moje serce wielką radością i 
wdzięcznością. Król Beniamin w 
Księdze Mormona nauczał: ‘[…] 
gdy służycie bliźnim, służycie 
swemu Bogu’. Przez małe rzeczy, 
które robimy dla bliźnich, Pan w 
niezwykły sposób dotyka naszych 
serc” (Monika Dublicka). 

„W sierpniu dostałem propo-
zycję nie do odrzucenia — dzień 
służby w Zełwągach. Moim ma-
rzeniem było zobaczyć wioskę na 
krańcu świata, gdzie kiedyś miesz-
kało i żyło parę setek Świętych. 

Dzień był wspaniały, a po-
goda upalna mimo końca lata. 

 Misja była dla 
mnie doświad-

czeniem, które 
analizuję i rozważam 
każdego dnia. Był to 
intensywny kurs tego, 
jak być prawdziwym 
uczniem Jezusa 
Chrystusa. Przez cały 
czas na misji czułam 
się jak kawałek złota 
przetapiany w ogniu 
i obijany z każdej 
strony po kilka razy, 
a wszystko po to, 
by nadać mi kształt 
i blask. Wyjazd do obcego kraju, nauka nowego 
języka i głoszenie ewangelii jest nie lada wyzwa-
niem. Bez Bożej pomocy i umożliwiającej działanie 
mocy zadośćuczynienia nic się nie uda, więc jako 
pierwsze i najważniejsze, nauczyłam się ufać Bogu 
i polegać na łasce naszego Zbawiciela.

Dzięki skrupulatnemu i pilnemu wykonywaniu 
pracy misjonarskiej nauczyłam się, jak przyciągać 
moce niebieskie i jak otrzymywać osobiste obja-
wienie w chwilach, w których naprawdę tego po-
trzebuję. Jestem dumna, że zdołałam się nauczyć 
języka rumuńskiego, ale jeszcze bardziej zadowo-
lona jestem z tego, że nauczyłam się rozpoznawać 
i podążać za głosem Ducha Świętego.

Moje świadectwo zostało wzmocnione  
i głęboko zakorzenione w sercu.

Z całą pewnością wiem, że to prawdziwy 
Kościół Jezusa Chrystusa, który naucza wiecznych 
prawd i zawiera pełnię przywróconej ewangelii. 
Józef Smith był wielkim człowiekiem i wybranym 
prorokiem Boga, który zapoczątkował tę wspa-
niałą dyspensację w ostatnich dniach, a my mamy 
przywilej bycia aktywnymi wykonawcami Bożego 
dzieła, a nie tylko biernymi obserwatorami. ◼

Po zakończeniu wyznaczonego 
zadania łączyliśmy się z pozo-
stałymi grupami i mieszkańcami 
miejscowości, aby jeszcze zrobić 
coś pożytecznego. Po czterech 
godzinach wykonaliśmy zadanie 
w 100% w doborowym towarzy-
stwie mieszkańców. Później był 
smaczny obiad i pora na relaks. 
Pływaliśmy kajakami i łodziami 
po jeziorze Inulec, nawet brat 
Sławek był przygotowany na ką-
piel — nie tylko słoneczną. Póź-
niej była wyprawa rowerowa po 
wędzone ryby i relaks na świe-
żym powietrzu. Wszyscy mieli-
śmy satysfakcję z wykonanego 
zadania. Czynny wypoczynek, 
doznania kulinarne, estetyczne i 
duchowe były naszym udziałem” 
(Marian Południkiewicz).

Wspaniale było widzieć, jak 
obecni tam Świeci w Dniach 
Ostatnich mogą służyć tym, 
którzy przed laty ustanowili tak 
wspaniały przykład, jak również 
dzisiejszym mieszkańcom Zełwąg. 
Nadal jest jeszcze wiele pracy do 
wykonania — przede wszystkim 
na starym cmentarzu. Mam na-
dzieję, że już wkrótce będziemy 
mieli jeszcze okazję do służby w 
tym wyjątkowym miejscu. ◼

Uczestnicy projektu służby Zełwągi 2013 przed dawną kaplicą Kościoła
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Bună ziua bracia i siostry
aleksandra Modzelewska, gmina warszawa ii

Siostra Modzelewska
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 Pośród polskich członków 
Kościoła zdarza się rozczaro-

wanie tym, że w kluczowym dla 
historii mormonizmu wieku XIX 
nie miał on praktycznie żadnych 
związków z Polską. W kościel-
nych archiwach można znaleźć 
informację, że w 1884 roku w 
Austrii został ochrzczony niejaki 
P. Cholewa z Polski, lecz poza 
tym nie sposób znaleźć żadnych 
śladów relacji Kościoła z Pola-
kami i ziemiami obecnej Polski — 
bo Polski jako państwa przecież 
wówczas nie było. Rozpoczynając 
cykl artykułów o historii Kościoła 
na ziemiach polskich warto zoba-
czyć, jak wyglądała historia relacji 
mormonizmu z Europą w XIX 
wieku, w szczególności — dzia-
łalność Kościoła w państwach za-
borczych — Niemczech (od 1870 
roku), Austro-Węgrzech i Rosji.

Kościół praktycznie od po-
czątku swojego istnienia zakładał 
ekspansywne pozyskiwanie 
wiernych i głoszenie ewangelii 
poprzez działalność misjonar-
ską. Pierwsi misjonarze zostali 
posłani już w 1830 roku do 
amerykańskich Indian, lecz 
niedługo później ruszyli także 
na inne kontynenty głosić ewan-
gelię. Do Anglii przybyli w roku 
1837, a w ciągu kolejnych 15 
lat — do państw niemieckich i 
skandynawskich, Niderlandów, 
Turcji, Francji, Włoch i Szwajcarii. 
Dopiero na późniejsze lata datują 

misji w Polsce, „nawróceni re-
krutowali się z różnych wyznań i 
grup protestanckich, a większość 
z nich była swego rodzaju ‘reli-
gijnymi poszukiwaczami’. (…) 
Większość takich ‘poszukiwaczy’ 
studiowała Biblię i szukała ko-
ścioła z apostołami, prorokami 
i darami duchowymi, o których 
czytali w Nowym Testamencie”. 
Wśród wiernych kościoła kato-
lickiego ani prawosławnego tego 
rodzaju tradycji poszukiwań nie 
było, dlatego też ich nawrócenia 
w XIX w. stanowiły odosob-
nione przypadki.

Drugą grupę przyczyn stano-
wiły rozmaite kwestie kulturowe. 
Począwszy od zbitek tożsamości 
etnicznej z określonym wyzna-
niem (m.in. sławetne „Polak 
— katolik”) aż po znajomość ję-
zyków i możliwość porozumienia 
się z misjonarzami. Angielski nie 
był wówczas językiem świato-
wym i w kontynentalnej Europie 
znało go bardzo niewielu lu-
dzi. Podstawowe pisma święte 
zostały przetłumaczone dość 
szybko na języki niemiecki i fran-
cuski, niemniej jednak te języki 
także nie były szeroko znane w 
większości regionów Europy. 
Misjonarzom pozostawało ucie-
kać się do ustnego przekazywa-
nia głoszonych prawd — pod 
warunkiem, że znali miejscowy 
język. Prowadziło to w wielu 
miejscach do tego, że ewangelia 
głoszona była prawie wyłącznie 
w środowisku mniejszości na-
rodowych — zazwyczaj wśród 
zamieszkujących w większości 
państw Europy Niemców.

z  h i S t o r i i  k o ś c i o ł a

XiX wiek, czyli mormońska prehistoria 
w europie Środkowej i Wschodniej
Marcin kulinicz, gmina warszawa ii

się próby działalności misjonar-
skiej na wschodzie Europy — w 
Austrii (1865), Czechach (1884) i 
na Węgrzech (1885), innych pań-
stwach Bałkanów (1899–1900). 
Nie od razu tak to było plano-
wane — już bowiem w 1843 roku 
Józef Smith wyświęcił starszych 
Orsona Hyde’a i George’a J. 
Adamsa jako misjonarzy do Rosji. 
Ich wyjazd nie doszedł jednak do 
skutku z uwagi na śmierć proroka 
Józefa Smitha i związaną z tym 
trudną sytuacją Kościoła.

Patrząc na całą Europę — w 
XIX wieku relatywny sukces od-
niosła działalność Kościoła jedy-
nie w niektórych regionach, i to 
głównie protestanckich (oprócz 
specyficznych Wysp Brytyjskich 
— w państwach skandynaw-
skich, niektórych rejonach Nie-
miec, Szwajcarii i Niderlandów). 
Nawróceni pochodzący z tych 
krajów wnieśli bardzo duży 
wkład w rozwój Kościoła w Utah. 
Dlaczego w jednych krajach się 
udawało, a w innych, w tym 
samym okresie misjonarze nie 
znajdywali zainteresowanych? 
Kilka grup przyczyn — tradycję 
religijnych poszukiwań, kwestie 
kulturowe oraz politykę wzglę-
dem wyznań „nietradycyjnych” 
— pokazuje skalę trudności, z 
jakimi przychodziło się zmierzyć 
XIX-wiecznym misjonarzom.

Jak zauważa Douglas F. 
Tobler, historyk i były prezydent 
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Działalność misjonarska wśród 
cudzoziemców lub mniejszości 
narodowych była spowodowana 
również obostrzeniami admi-
nistracyjnymi. W wielu krajach 
była to jedyna legalna możliwość 
działania, gdyż próby nakłaniania 
populacji miejscowej do zmiany 
wyznania uznawane były za 
skłanianie do nieposłuszeństwa 
względem władz — a w skraj-
nym przypadku za nawoływanie 
do niepokojów społecznych. 
Przynależność do dominujących 
kościołów była bowiem uwa-
żana za fundament społecznego 
spokoju, a koncepcje wolności 
religijnej dopiero w przyszłości 
miały utorować sobie drogę do 
systemów prawnych. Misjona-
rzom stawiano różne zarzuty, 
niekoniecznie znajdujące odbicie 
w prawie, jednak praktycznie 
uniemożliwiające działalność 
religijną. Czasami postrzega się 
dziś wiek XIX z pewną nostalgią, 
większość ówczesnych państw 
było jednakże mniej lub bardziej 
autorytarnymi dyktaturami, a 
społeczeństwa żyły w strachu 
przed wojną i w napięciu we-
wnętrznym, które prowadziło do 
częstych zamieszek i rewolucji. 
W takiej atmosferze misjonarzom 
stawiano zarzuty nawoływania 
do niepokojów społecznych, 
dystrybuowania nielegalnej (bo 
niezatwierdzonej przez cenzurę) 
literatury, organizowania niele-
galnych spotkań, propagowania 
anarchizmu, świętokradztwa 
lub obrazy uczuć religijnych, a 
nawet handlu kobietami — ze 
względu na praktykę poligamii 

nielegalnej literatury. Został ska-
zany. Odsiedział kilka tygodni. 
Zapłacił dość dotkliwą grzywnę. 
Starszy Hammer dostał polece-
nie, aby rozdzielić się ze swym 
towarzyszem. Była to wówczas 
powszechna praktyka ze względu 
na obawę przed aresztowaniem. 
Pojechał do Pragi, a stamtąd 
do miasta Hirschberg, znanego 
obecnie jako Jelenia Góra. Nie 
wiadomo jednak nic o jego działal-
ności misjonarskiej pod Sudetami.

Nawet w takich okoliczno-
ściach misjonarzom udawało się 
przekazać ewangelię wielu oso-
bom. W niektórych krajach było 
ich kilka lub kilkadziesiąt, w in-
nych — kilkadziesiąt tysięcy.

Europejscy Święci budowali 
amerykański Zachód — według 
spisu z 1880 roku około 60 proc. 
mieszkańców terytorium Utah 
stanowiły osoby urodzone poza 
Stanami Zjednoczonymi lub ich 
dzieci.

Czy wśród nich był Polak —  
P. Cholewa, ochrzczony w zim-
nych wodach wiedeńskiego 
kanału w sobotę, 2 lutego 1884 
roku? Czy pozostał wierny, czy 
wyjechał jak dziesiątki tysięcy 
Świętych za Wielką Wodę? 
Archiwa historii rodziny pokazują 
wielu amerykańskich członków 
Kościoła, noszących to popularne 
w Galicji nazwisko. ◼
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w ówczesnym Kościele. Władze 
niektórych państw obawiały się 
także wyjazdu swoich poddanych 
(Kościół nawoływał wówczas 
do gromadzenia się Świętych w 
Stanach Zjednoczonych). Cudzo-
ziemcy w ówczesnym świecie 
traktowani byli z wyjątkową po-
dejrzliwością — jako potencjalni 
szpiedzy, a ich kontakty z miej-
scową ludnością mogły oznaczać 
duże kłopoty i dla cudzoziemca, i 
dla miejscowych. W takiej sytuacji 
nie dziwi, że na przełomie XIX i 
XX w. Francis M. Lyman, ówcze-
sny Prezydent Misji Europejskiej 
nakazał działającemu na rosyj-
skiej Łotwie misjonarzowi Miszy 
Markowowi uciekać z kraju, 
jeśli tylko dostanie wezwanie do 
stawienia się przed jakimikolwiek 
władzami — bo w przeciwnym 
razie mógł niezasłużenie trafić na 
wiele lat na Syberię. Co do zasady 
— w prawie wszystkich krajach 
działalność Kościoła i jego misjo-
narzy nie była legalna. Trzeba też 
dodać, że ówcześnie w całej Eu-
ropie pracowało kilkudziesięciu 
misjonarzy — a koszt ich podróży 
przez Atlantyk wynosił mniej wię-
cej tyle co wartość dorobku życia 
dość bogatego gospodarza.

Starsi Thomas Biesinger i Paul 
Hammer — misjonarze, którzy 
ochrzcili pierwszego Polaka w 
Kościele — P. Cholewę, zostali 
wkrótce potem aresztowani. 
Zapewne wtedy stracili doku-
menty, które dziś umożliwiłyby 
poznanie chociaż imię Brata 
Cholewy. Starszy Biesinger trafił 
do austriackiego więzienia pod 
zarzutem rozpowszechniania 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów na temat 
wydarzeń, duchowych doświadczeń i przeżyć 
związanych z pracą misjonarską, świątynią, służbą, 
nawróceniem itp. na adres: ZanAl@ldsmail.net. 
Termin nadsyłania materiałów do wydania na paź-
dziernik 2014 upływa 05 lipca 2014. ◼


