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 Kilka lat temu pewien przy-
wódca kapłański w moim 

paliku wypowiedział następu-
jące słowa: „Poświęcamy cały 
nasz czas, szukając zaintereso-
wanych, a tymczasem powin-
niśmy użyć zdobyczy techniki, 
by zachęcać ich do przyjścia do 
nas”. Doceniam wartość jego 
słów, gdy słucham apostołów i 
proroków namawiających nas 
do korzystania z dobrodziejstw 
Internetu w głoszeniu ewan-
gelii. W czerwcu 2013 roku 
Prezydent Monson powiedział: 
„Teraz jest czas, aby członkowie 
i misjonarze zjednoczyli swe 
siły, by wspólnie pracowali, by 
trudzili się w winnicy Pana, aby 
przyprowadzić do Niego dusze 
ludzkie. Pan przygotował dla 
nas wiele różnych sposobów na 
dzielenie się ewangelią i będzie 
nas wspierał w tym dziele, jeśli 
będziemy z wiarą pracować nad 
jego wypełnieniem” (Liahona, 
listopad 2013, str. 4).

Podczas wiosennej konferencji 
generalnej w 2014 roku Starszy 
Ridd z Generalnego Prezydium 
Organizacji Młodych Mężczyzn 
zachęcał nas do korzystania z 
osiągnięć techniki. Powiedział: 
„Boskim celem cudów techniki 
jest przyspieszenie Jego dzieła 
zbawienia. […] Pan oczekuje, że 

zapraszać przyja-
ciół spoza Kościoła 
i rodzinę na poże-
gnalne spotkania 
przed wyjazdem 
na misję i powi-
talne spotkania po 
powrocie z misji, 
imprezy w okręgu, 
błogosławienie 
dziecka, konferencję generalną 
oraz inne wydarzenia kościelne.

Te przykłady to zaledwie po-
czątek. Każdy wysiłek, który po-
dejmujemy, by głosić ewangelię, 
umacnia świadectwo i wzmacnia 
Kościół. Co możecie zrobić już 
dzisiaj, by uczestniczyć on- line w 
głoszeniu ewangelii? To łatwiejsze 
i znacznie przyjemniejsze, niż my-
ślicie. Oto kilka pomysłów.

Na Facebooku, Twitterze, 
Google+ i YouTubie możecie 
„polubić” i odwiedzać kilka ofi-
cjalnych stron kościelnych, takich 
jak Church Facebook Page, The 
Mormon Channel, Mormon.org, 
Mormon Messages, LDS Youth itp.

Na portalach społecznościo-
wych udostępnijcie pochodzący z 
jednej z tych stron internetowych 
cytat, zdjęcie lub film, który was 
poruszył. Napiszcie, dlaczego tak 
na was wpłynął. We wszystkich 
kontaktach on- line bądźcie szcze-
rzy i bądźcie sobą. Jak powiedział 
Starszy Ballard: „Przy użyciu 
nowinek […] [techniki] możecie 
posunąć naprzód pracę Pana, 
przyłączając się do toczącej się 
rozmowy na temat Kościoła”.

Stwórzcie swój własny profil 
na stronie Mormon.org, wchodząc 
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będziecie korzystać z tych wspa-
niałych narzędzi, aby wznieść 
Jego dzieło na wyższy poziom, 
aby dzielić się ewangelią w 
sposób, który znajduje się poza 
wyobraźnią ludzi z mojego po-
kolenia. Tak jak minione pokole-
nia wywierały wpływ na swoich 
sąsiadów i swoje miasteczka, wy 
macie moc — dzięki Internetowi 
i portalom społecznościowym 
— aby sięgnąć poza granice i 
wywrzeć wpływ na cały świat” 
(Liahona, maj 2014, str. 58).

W całej Europie widzimy 
członków, którzy, korzystając z 
osiągnięć techniki, przyczyniają 
się do przyspieszania tego dzieła. 
Na przykład w Paliku Canterbury 
w Anglii rada wyższa wysłała 
kościelny film „Za Jego sprawą” 
do 180 przyjaciół nie będących 
członkami Kościoła, z prośbą, by 
udostępnili to wideo innym.

Naomi ze Szwajcarii przy uży-
ciu portali społecznościowych 
zaprosiła przyjaciół spoza Ko-
ścioła i rodzinę na pożegnalne 
spotkanie przed swoim wyjaz-
dem na misję. Przybyło ponad 
80 osób z wszystkich, które za-
prosiła, z czego 40 osób przyszło 
do kościoła po raz pierwszy!

Wielu członków korzysta z 
portali społecznościowych, by w 
naturalny i pełen miłości sposób 
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na: www.mormon.org/create, 
a następnie udostępniajcie go 
swoim przyjaciołom, zamieśćcie 
odnośnik do niego w swoim 
podpisie e- mailowym, zamieść-
cie go na portalach społeczno-
ściowych itd.

Przygotowując się na gru-
dzień — miesiąc zapraszania 
— zobaczcie, którzy z waszych 
przyjaciół spoza Kościoła „lubią” 
i pozytywnie komentują wasze 
posty na portalach społeczno-
ściowych dotyczące rodziny lub 
spraw duchowych. Módlcie się, 
których z nich możecie zaprosić 
do kościoła.

Znacznie więcej pomysłów 
znajdziecie na stronie lds.org, 
wpisując w pasku wyszukiwa-
nia: „sharing the gospel online” 
[głoszenie ewangelii on- line]. Jeśli 
potrzebujecie pomocy w związku 
z tymi pomysłami, poproście o 
nią nastolatka lub młodego doro-
słego w waszym okręgu.

Ewangelia i wiedza o naszym 
Zbawicielu wnoszą w życie ludzi, 
którzy je przyjmują, wielki pokój 
i radość. Jest to coś, co powinno 
być głoszone całemu światu.

Siostra Dryden i ja niedawno 
rozmawialiśmy o ewangelii ze 
wspaniałym człowiekiem. Zna-
mienne było to, że on nigdy 
nie słyszał o naszym Kościele. 
Technika jest narzędziem, które 
musimy wykorzystywać sku-
teczniej, by, zgodnie z nakazem 
Pana, wydobyć Jego Kościół „z 
zapomnienia i ciemności” (NiP 
1:30). Niech Bóg błogosławi nas, 
gdy z uczuciem i zapałem gło-
simy ewangelię. ◼

 W czerwcu 2014 r. Prezydent Uchtdorf odwie-
dził europejskie kraje: Szwajcarię, Włochy i 

Polskę. Towarzyszyła mu jego żona, Siostra Harriet 
Uchtdorf, a także Starszy Texeira, prezydent Ob-
szaru Europy. W Warszawie Prezydent i Siostra 
Uchtdorf przemawiali do członków Kościoła i 
spotkali się z misjonarzami służącymi w Polskiej 
Warszawskiej Misji. Podczas pobytu w Polsce 
Prezydent i Siostra Uchtdorf odwiedzili również 
Oświęcim- Brzezinkę.

Prezydent Uchtdorf zachęcił członków, by 
dobrze przygotowali swoje dzieci do wyjazdu na 
pełnoetatową misję i aby pomogli im w zaplano-
waniu tego etapu w ich życiu. Przypomniał nam, 
że szczęście nie zależy od warunków zewnętrz-
nych i że możemy być szczęśliwi bez względu na 
okoliczności, w jakich się znajdujemy. Zachęcił 
nas do tego, żebyśmy zdobywali swoje świadec-
two, zagłębiając się w główne zasady i doktryny 
zamiast skupiać się na „peryferiach ewangelii”. 
Prezydent Uchtdorf zauważył, że Kościół w Polsce 
miał swoje wzloty i upadki, ale teraz nasz kierunek 
prowadzi w górę.

W Y D A R Z E N I A

Wizyta Apostoła w Europie
Aleksandra Zań, Lokalne strony Liahony

Prezydent 
Uchtdorf w 
Warszawie
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Siostra Uchtdorf przypomniała członkom Ko-
ścioła, że Pan błogosławi ich, dając poczucie 
szczęścia, bezpieczeństwa i pewności. Zwróciła się 
także do zgromadzonych sióstr, wskazując na ich 
obowiązki i boskie cechy charakteru. Powiedziała, 
że potrzebujemy kobiet, które są zorganizowane 
i które potrafią być organizatorkami. Potrzebu-
jemy kobiet, które cenią sobie wykształcenie i 
uwielbiają studiować pisma święte. Potrzebujemy 
kobiet, które budują atmosferę miłości w swoich 
domach i które otrzymują natchnienie. Potrzebu-
jemy kobiet z darem rozróżniania, które spoglą-
dając na światowe trendy, potrafią rozpoznać te, 
które są niebezpieczne.

Starszy Texeira zachęcił członków do tego,  
aby byli ludźmi pełnymi cierpliwości, miłości 
i życzliwości. ◼

polską ziemię na głoszenie i 
rozwój ewangelii. Po wyjaśnie-
niu znaczenia tych modlitw dla 
„dziedzictwa wiary” młodego 
pokolenia, chłopcom i dziewczę-
tom dano chwilę czasu na samo-
dzielne przeczytanie ich treści i 
i rozmyślanie nad nimi. Później 
uczestnicy udali się do kaplicy, 
tym razem na warsztaty o pracy 
misjonarskiej i genealogicznej 
(indeksowanie). Następnie 
młodzież pojechała do domu 
misyjnego na smaczny obiad 
oraz na uroczyste spotkanie z 
Prezydentem i Siostrą Edgren, 
podczas którego młodzież otrzy-
mała kolejne wskazówki i po-
rady dotyczące tego, jak uniknąć 
pułapek Wroga.

Ostatni dzień oddano do 
dyspozycji uczestnikom. Młodzi 
Mężczyźni i Młode Kobiety 
zwiedzili Starówkę Warszawską. 
Pomimo tak krótkiego pobytu, 
młodzież długo nie zapomni 
wspólnie spędzonych chwil. ◼

Ogólnopolska Konferencja 
Młodzieży
Lucinda Call, gmina Wrocław

 W przedostatni weekend 
czerwca 2014 r. mło-

dzież z całej Polski zebrała się 
w Warszawie na Ogólnopol-
skiej Konferencji Młodzieży. 
Uczestnicy przybyli z Legnicy, 
Bydgoszczy, Mielca oraz ze sto-
licy, by wspólnie spędzić czas.

Trzydniowa konferencja była 
bogata zarówno w różnorakie 
atrakcje, jak i ciche momenty 
refleksji nad ewangelią. Zaraz po 
przyjeździe Młodzi Mężczyźni i 
Młode Kobiety spotkali się w ka-
plicy przy ul. Wolskiej. Najpierw 
Siostra Modzelewska przeprowa-
dziła gry zapoznawczo- ruchowe, 
które pomogły uczestnikom 
poczuć się swobodnie. Wszyscy 

świetnie się bawili i nawiązy-
wali nowe przyjaźnie. Potem 
nadszedł czas powagi i koncen-
tracji na sprawach duchowych. 
Siostra Jarosz, Prezydent Dresler, 
Brat Rassmusen przekazali 
nam swoje uwagi i porady 
dotyczące tego, jak przetrwać 
w dzisiejszym świecie, mając 
„mocną podstawę” i nie tracąc 
przy tym dobrego humoru. 
Myśl przewodnia konferencji: 
„Dziedzictwo wiary” widniała 
na koszulkach, które uczestnicy 
otrzymali na koniec.

Następnego dnia młodzież 
odwiedziła Ogród Saski, w któ-
rym wiele lat temu ofiarowano 
dwie modlitwy poświęcające 

Konferencja 
Młodzieży,  
czerwiec 2014 AL
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 W czerwcu tego roku nasz kraj odwiedził 
wraz z małżonką członek Rady Prezydenta 

Kościoła, Prezydent Uchtdorf. Nieczęsto mamy 
okazję spotkania się z jednym z żyjących proro-
ków, widzących i objawicieli.

Moje notatki z tego spotkania nie są pełne. 
Obawiam się także, że mogą zawierać nie tylko 
słowa apostoła, ale także moje własne przemy-
ślenia (za co z góry przepraszam). Błogosławień-
stwem obecności na tego rodzaju szczególnych 
wydarzeniach jest możliwość bycia nauczanym 
przez Ducha Świętego – nie tylko poprzez na-
tchnienie, jakie daje On przemawiającemu, ale 
także poprzez osobiste natchnienie, jakie otrzy-
muje każdy z słuchających.

Całe wystąpienie Apostoła można podzielić 
na trzy części: budowanie lepszego świata, szczę-
ście i rozwój osobisty oraz budowanie związków 
międzyludzkich.

BUDOWANIE LEPSZEGO ŚWIATA
Prezydent Uchtdorf nawiązał do historii Polski 

oraz symboliki naszej flagi. Przypomniał nam, 
że biały kolor oznacza czystość oraz uczciwość, 
natomiast czerwony — odwagę i siłę. Apostoł 
podkreślił, że kolor biały jest zawsze na górze, 
co może oznaczać, że nasza siła i odwaga genero-
wane są przez duchową czystość. Może to także 
oznaczać, że siła i odwaga powinny być używane 
tylko w połączeniu z prawdą i prawością. Jako 
przykład używania siły w sprawie, która nie miała 
nic wspólnego z prawością, Prezydent Uchtdorf 
nawiązał do grup ludzi, którzy doprowadzili do 
wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Uchtdorf powiedział, że wielkie 
dzieło powinno wyjść z Polski. Odniósł się do 
hymnu Polski, mówiąc: „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła, bo wy tu jesteście”. Obecność Kościoła w 

Polsce błogosławi nie tylko jego członków, ale 
także cały kraj. Przykład, jaki dajemy, wartości, 
które promujemy, a także odwaga, do której nie-
jako zmuszają nas sytuacje, w których obstajemy 
przy wyznaczonych nam przez Boga normach — 
to wszystko inspiruje naszych bliskich i znajomych 
do prawego postępowania.

Po raz kolejny przedstawiciel Kościoła nama-
wiał nas do budowania Kościoła w Polsce, dodając 
obietnicę, że jeżeli nie będziemy się starać żyć 
poza granicami naszego kraju, to kiedyś będziemy 
oglądać cuda w życiu dzieci naszych dzieci.

SZCZĘŚCIE I ROZWÓJ OSOBISTY
Kluczem do szczęścia jest wdzięczność nieza-

leżna od okoliczności. Wszyscy pamiętamy prze-
mówienie Prezydenta Uchtdorfa na ten temat z 
ostatniej Konferencji Generalnej.

Wiedza o prawdziwości przywróconej ewange-
lii prowadzi do szczęścia. Każdy człowiek może 
otrzymać od Ducha Świętego osobiste świadectwo. 
Prezydent Uchtdorf przypomniał nam, że nie mu-
simy błądzić w niepewności zastanawiając się, które 
elementy nauk Kościoła powinniśmy brać poważnie. 
Albo ewangelia jest prawdziwa, albo nie. Módlmy 
się w szczerości serca, a Bóg, zgodnie z daną obiet-
nicą, obdarzy nas mądrością, której szukamy.

Prawdopodobnie ponownie nawiązując do 
symboliki czerwonego koloru polskiej flagi, 
Starszy Uchtdorf powiedział, że nasza siła pocho-
dzi z zaufania, które pokładamy w Panu.

Trudno jest rozważać duchowy rozwój bez 
praktyki codziennego czytania pism świętych. 
Apostoł wezwał nas do tego, abyśmy zagłębiali 
się w ewangelię Jezusa Chrystusa.

Usłyszeliśmy także o dwóch bardzo ważnych 
zasadach, bez których nie możemy wzrastać na 
tyle, aby osiągnąć doskonałość: wiara i nadzieja. 

G Ł O S Y  Ś W I Ę T Y C H

Spotkanie z Prezydentem Dieterem F. 
Uchtdorfem – osobiste refleksje
Grzegorz Pawlik, gmina Kraków
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Aby pomóc nam je lepiej zrozumieć, apostoł przy-
pomniał nam o ich przeciwieństwach: wiara spo-
gląda ku górze, a poczucie winy spogląda w dół, 
nadzieja spogląda przed siebie, a smutek spogląda 
wstecz.

Zachęcając młodych ludzi do spoglądania przed 
siebie i ku górze, Prezydent Uchtdorf uniósł w 
prawej dłoni broszurkę „Dla wzmocnienia mło-
dzieży”, a w lewej swoją rekomendację świątynną. 
Wtedy troskliwym i optymistycznym tonem przy-
pomniał, że przestrzeganie zasad zawartych w tej 
natchnionej publikacji otworzy każdemu drzwi do 
świątyni Pana.

BUDOWANIE ZWIĄZKÓW Z LUDŹMI
Aktywne członkostwo w Kościele daje nam 

wiele możliwości budowania związków z innymi 
ludźmi. Powinniśmy także pielęgnować nasze 
związki poza Kościołem, bo — jak przypomniał 
nam prorok, widzący i objawiciel — wszyscy 
jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego. Dlatego 
powinniśmy wyrażać swoją miłość oraz być mili 
i uprzejmi.

Chociaż troszczymy się o naszych braci i siostry 
w Kościele, to nasza uwaga powinna się skupiać 
na naszym własnym rozwoju duchowym. Nie 
przejmujmy się duchowym wzrostem innych ludzi. 
Każdy ma prawo do własnego tempa, a nawet do 
popełniania błędów.

Żaden aktywny członek Kościoła nie powinien 
być pozostawiony na uboczu. Każdy potrzebuje 
jakiejś odpowiedzialności. Lokalni przywódcy 
nie powinni czekać, aż nowo nawrócony wykaże 
się swoimi umiejętnościami, zanim zostanie mu 
dana możliwość przyjęcia kościelnego powołania. 
„Nie osądzajmy, ale zapraszajmy” — wzywa nas 
Apostoł.

Przywódcy i członkowie otrzymali wyzwanie, 
by osoby, które przychodzą na spotkania ko-
ścielne, były witane ciepłym uśmiechem, a nie z 
chłodną, poważną miną. Pamiętajmy, że to Duch 
Święty zmienia ludzkie serca, a nic tak nie pomaga 
synowi czy córce Boga odczuwać Ducha jak świa-
domość, że ktoś nas lubi.

Prawdopodobnie najbardziej pamiętne prze-
słanie czerwcowego przemówienia Prezydent 
Uchtdorfa dotyczyło chęci spierania się. Ta 
naturalna tendencja każdego chyba człowieka 
jest przeciwieństwem miłości. Oto pięć kroków 
prowadzących do pokonania nawyku spierania 
się: modlitwa o miłość, kontrolowanie własnego 
języka, kontrola nad własnymi emocjami, poro-
zumiewanie się z innymi w otwartości, używanie 
spokojnego głosu. ◼

G E N E A L O G I A

Cuda w badaniu historii rodziny
Jakub Muklewicz, Lehi, Utah

 Jako młody chłopiec, urodzony 
w Kościele, często słucha-

łem przemówień przywódców 
kościelnych, zachęcających do 
poszukiwań genealogicznych 
oraz dokonywania w świątyni 
niezbędnych do zbawienia obrzę-
dów za przodków. Z gorliwością 
młodego i wiernego chłopca roz-
począłem badanie moich korzeni.

Urodziłem się w 1974 r. w 
Steubenville, w rejonie przemy-
słowym, niedaleko Pittsburgha. 
W tym miasteczku od trzech 
pokoleń mieszkali moi przodko-
wie, którzy ciężko pracowali w 
kopalniach węgla i stalowniach.

Mój tata, Paweł Adolf Mukle-
wicz, będąc w latach 60. uczniem 
liceum, grał w futbol amerykański 
i zdobył stypendium na Uniwersy-
tecie Brighama Younga, gdzie po-
znał przywróconą ewangelię. Po 
przystąpieniu do Kościoła w 1972 
r. wrócił do Steubenville, gdzie 

pracował w stalowni, podobnie 
jak jego ojciec, czyli mój dziadek, 
Stanisław Jakub Muklewicz.

Mój pradziadek, Adolf Mukle-
wicz, urodził się w marcu 1884 r. 
we wsi Chwaszczewo na Pod-
lasiu, które wówczas było pod 
zaborem rosyjskim. Gdy skoń-
czył 18 lat, został zmuszony do 
wstąpienia do wojska carskiego. 
Zamiast służyć zaborcy w prze-
śladowaniu rodaków pradziadek 
uciekł spod jarzma opresji. Od 
swoich przyjaciół słyszał, że w 
Ameryce można znaleźć nie 
tylko swobodę, ale i ulice złotem 
brukowane. W 1902 r. wybrał się 
do Ameryki z marzeniami o swo-
bodzie i bogactwie. Jednak kiedy 
tam dotarł, doznał dyskryminacji 
z powodu swojego polskiego 
pochodzenia i musiał ciężko pra-
cować w kopalniach węgla. Moja 
ukochana cioteczka Jadwiga była 
najmłodszą córką pradziadka 
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Adolfa i opowiadała o tym, że 
pracując w odorze i ciemno-
ściach kopalni, bardzo tęsknił 
do puszcz i lasów podlaskich. Z 
powodu bardzo ciężkich warun-
ków pradziadek zachorował na 
zapalenie płuc i młodo umarł w 
lutym 1934 r., podczas kryzysu 
gospodarczego. Zostawił żonę 
i siedmioro małych dzieci. Do 
ostatnich dni życia pradziadek 
marzył o powrocie do wolnej i 
niepodległej Polski. Zaszczepił 
dzieciom i dalszym pokoleniom 
szczerą miłość do ojczyzny 
przodków. Tyle o moim pocho-
dzeniu wiedziałem jako młody 
chłopiec mieszkający w Steube-
nville w latach 80. Powiedziano 
mi, że więcej o przodkach nie 
można się dowiedzieć, ponieważ 
hitlerowcy i sowieci zniszczyli 
kościół parafialny w Sokolanach, 
w którym znajdowały się metryki 
mojej rodziny. W Ew. Mateusza 
7:7 Pan Jezus nauczał: „Proście, 
a będzie wam dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 
wam”. Zgodnie z tą nauką szcze-
rze błagałem Boga w modlitwie 
przez wiele lat, żebym mógł zna-
leźć więcej informacji o moich 
przodkach z Podlasia.

Kiedy skończyłem 19 lat, 
powołano mnie na misję do 
Polski. W czasie misji miałem 
okazję odwiedzić w Warszawie 
moją kuzynkę, Ewę Wawryszyn. 
Cioteczka Jadwiga przez wiele lat 
pisała listy ze Stanów do kuzynki 
Ewy. Będąc jej skrybą, nauczy-
łem się mówić, czytać i pisać po 
polsku. W czasie mojej misji w 
Polsce w 1994 r. zmarła mama 

że przywrócił na ziemię obrzędy 
pieczętujące nasze rodziny na 
wieczność i że wysłuchał moich 
próśb, abym znalazł jak najwięcej 
moich przodków. Modlę się dalej 
o dalsze sukcesy i o to, abym 
dożył czasu, kiedy powstanie 
świątynia w Polsce. Kiedy wy-
konujemy pracę w świątyni za 
naszych przodków, odczuwamy 
ich głęboką miłość. Choć mój 
pradziadek Adolf nie natrafił w 
Ameryce na ulice brukowane zło-
tem, to dzięki poświęceniu jego i 
innych moich przodków pozna-
łem pełnię wiecznej ewangelii 
zawartej w Księdze Mormona, 
którą Prorok Józef Smith przetłu-
maczył ze złotych płyt. Oto bo-
gactwo — bogactwo duchowe, 
którego poszukiwał mój pradzia-
dek Adolf Muklewicz. Każdego 
dnia modlę się do Ojca Niebie-
skiego, prosząc, abym zawsze 
odzwierciedlał odwagę, wiarę 
i pracowitość tych, którzy mnie 
poprzedzali i wiele dla mnie 
poświęcili. Odczuwam ich miłość 
i sam kocham ich niezmiernie. To 
właśnie dlatego pasjonuje mnie 
badanie historii rodzinnej oraz 
służba w świątyni. W tej ważnej i 
świętej pracy Bóg dokona dla nas 
cudów. O tym świadczę w imię 
naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, Amen. ◼

kuzynki Ewy i Prezydent Cyrocki, 
ówczesny Prezydent Polskiej 
Warszawskiej Misji, pozwolił mi 
pojechać na pogrzeb. Po na-
bożeństwie żałobnym rodzina 
spotkała się w mieszkaniu ku-
zynki Ewy, która przedstawiła 
mi profesora Józefa Maroszka. 
Jest on profesorem na wydziale 
historycznym Uniwersytetu 
Białostockiego i specjalizuje się 
w historii kresów wschodnich. 
Uprzejmie wysłuchał historii 
mojego pradziadka i powiedział 
mi, że pomoże odnaleźć me-
tryki dotyczące moich przod-
ków z Podlasia. Około 15 lat 
po mojej misji dostałem list od 
pana profesora, w którym mnie 
zaprosił na Podlasie i do Wilna. 
W cudowny sposób odnalazł on 
metryki z parafii sokolańskiej. 
W tych metrykach znaleźliśmy 
ponad 1100 moich przodków 
z powiatu sokólskiego. Po wie-
loletnim wypróbowaniu mojej 
wiary i cierpliwości, Bóg otwo-
rzył mi drzwi, abym mógł nie 
tylko znaleźć moich przodków 
z Podlasia, ale i przybliżyć się 
do moich krewnych obecnie 
mieszkających w Polsce. Teraz, 
kiedy razem z rodziną jadę do 
świątyni, dokonujemy obrzędów 
za naszych przodków z Podlasia 
i z Galicji. Dziękuję Bogu za to, 

Rodzina 
Muklewicz, od 
lewej: Jadwiga, 
Jakub, Jakubek, 
Paweł, Mikaela, 
Agnieszka, 
Alma i Paulina.
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 Patrząc na historię Kościoła w Europie na prze-
łomie XIX i XX wieku nie sposób nie trafić na 

powtarzające się nazwisko „Markow”. Niestrudzony 
misjonarz, Starszy Misza Markow, głosił ewangelię od 
Syrii po Belgię i od Łotwy po Grecję, skupiając się 
w swej pracy na krajach Wschodniej Europy. Bywał 
i w Warszawie — choć nie było mu dane znaleźć tu 
wówczas zainteresowanych. Warto jednak poznać 
historię tego prawdziwego „Apostoła Europy”.

Misza Markow urodził się w 1854 roku w nie-
wielkim miasteczku Srpska Crnja w obecnej Serbii, 
niedaleko granicy rumuńskiej. Było to wówczas 
terytorium Węgier. Jego ojciec był Serbem, matka – 
Rumunką, co dało mu znajomość obydwóch tych ję-
zyków. Zapewne narodził się jako Mihailo Marković, 
a wersję imienia i nazwiska Misza Markow zawdzię-
cza późniejszym amerykańskim władzom imigra-
cyjnym. Zanim jednak wyemigrował, do ewangelii 
przywiodła go długa, ale bardzo inspirująca droga.

Markow był pobożnym, prawosławnym chrze-
ścijaninem. Jak wspominał później, bardzo pragnął 
udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i udało 
mu się to w roku 1886. Gdy dotarł już do Palestyny 
i odwiedził tamtejsze święte miejsca, przeprawił 
się do Egiptu i osiadł w Aleksandrii, gdzie praco-
wał jako fryzjer, ale przede wszystkim – studiował 
Biblię i zaczynał mieć wątpliwości co do swojego 
wyznania. Modlił się żarliwie i uznał, że musi dostać 
się do Konstantynopola, gdzie obecne były kościoły 
wielu wyznań. Chciał znaleźć ten właściwy. W tym 
samym czasie w Palestynie przebywał misjonarz 
Kościoła, Starszy Jacob Spory. Zobaczył on w wizji 
człowieka poszukującego Kościoła w Aleksandrii i 
zdecydował się tam jechać, aby go spotkać. Misza 
Markow sprzedał zakład fryzjerski, kupił bilet na 
statek do Konstantynopola i przygotowywał się 
do wyjazdu. Starszy Spory dotarł do Aleksandrii i 
szukał człowieka, którego widział w wizji – ale w 

dużym mieście nie mógł na niego trafić. Po kilku 
dniach bezowocnych poszukiwań, zniechęcony, 
postanowił opuścić Egipt i już stał na pokładzie 
statku, gdy zobaczył wchodzącego na ten sam pa-
rowiec mężczyznę, którego widział w wizji.

Gdy statek dopływał do Konstantynopola, Misza 
Markow już wiedział, że znalazł właściwy Kościół. 
Kilka dni później został ochrzczony w Morzu 
Czarnym i od razu zaczął pomagać pracującym w 
Imperium Ottomańskim misjonarzom w głoszeniu 
ewangelii – oprócz ojczystych serbskiego i rumuń-
skiego, znał bowiem węgierski, niemiecki, francu-
ski, zapewne turecki, arabski i grekę, a z czasem 
nauczył się i angielskiego.

Jakkolwiek nie był jeszcze oficjalnie misjona-
rzem, po upływie niecałego roku Markow ruszył 
w pierwszą podróż poświęconą głoszeniu ewan-
gelii. Zaczął od rodzinnych stron — znajdującej 
się wówczas pod władzą węgierską Wojewodiny i 
próby nawrócenia własnej rodziny. Nie przyniosło 
to rezultatu, a próby misjonarskie zaowocowały 
zatrzymaniem przez policję i deportacją wezwa-
nych przez Markowa misjonarzy z Konstantyno-
pola. Zanim wyjechali, ustanowili jednak Miszę 
Markowa Starszym i zachęcali go, aby odłożyw-
szy pieniądze wracał wraz z nimi do Utah, gdyż 
taka była ówcześnie polityka Kościoła. „Bracie 
Hintze — odpowiedział jednak Markow — teraz 
ustanowileś mnie, abym był Starszym w Kościele 
i głosił ewangelię, więc nie powinienem jechać do 
Syjonu, zanim pewnej liczby ludzi nie ochrzczę”.

Z tym postanowieniem Misza Markow ruszył 
głosić ewangelię. Najpierw pojechał do Buka-
resztu, skąd przez rosyjską wówczas Odessę dotarł 
do Londynu. Nie było mu łatwo tam głosić Dobrej 
Nowiny ani także się utrzymać, gdyż wówczas 
jeszcze nie znał angielskiego. W 1888 roku zde-
cydował się wracać i trafił najpierw do belgijskiej 

Z  H I S T O R I I  K O Ś C I O Ł A

Misza Markow – pierwszy  
misjonarz Wschodniej Europy
Marcin Kulinicz, gmina Warszawa 2
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Antwerpii, gdzie osiągnął pierwszy znaczący 
misjonarski sukces. Pamiętniki Markowa 
wspominają o wizji, jaka prowadziła go do 
ludzi, którzy ostatecznie przyjęli ewangelię. Ten 
mistyczny element jego misjonarskiej działalności 
powtarza się we wszystkich miejscach i sytuacjach, 
gdy głosił Dobrą Nowinę, wspomagał ludzi po-
szukujących prawdy, siedział w aresztach, stawiał 
czoła groźbom i atakom, przemierzał tysiące kilo-
metrów przez Europę i Azję.

Dwumiesięczna praca Markowa w Antwerpii 
przyniosła chrzest sześciu osób i formalne rozpoczę-
cie działalności Kościoła w Belgii. W ciągu dalszych 
dwóch miesięcy ochrzczonych było już ponad 80 
osób, a Markow czuł, że może skorzystać z zaprosze-
nia do Syjonu i ruszył szlakiem pionierów do Utah.

W 1898 roku Misza Markow został powołany 
do służby na misji w Europie. Najpierw dotarł do 
Belgradu, gdzie zdobył grono oddanych słuchaczy 
i osób zainteresowanych chrztem. Został jednak 
zatrzymany i mimo prób aktywnej pomocy ze 
strony oficera policji, który przyjął ewangelię, orze-
czono wobec niego nakaz deportacyjny i odsta-
wiono na granicę Węgier. Zaczął więc działalność 
w mieście Nagy Becskerek (obecnie Zrenjanin w 
Serbii). Tam po kilku tygodniach działalności został 
z kolei oskarżony o anarchizm i również wtrącony 
do więzienia, a po nieprzyjemnych, acz umacniają-
cych duchowo doświadczeniach — deportowany 
do Konstantynopola. Prezydent Misji Tureckiej — 
Brat Maycock zostawił mu wolną rękę odnośnie 
kraju, w którym miałby głosić ewangelię. Kiedy 
jednak Markow napomknął o Rosji, zdecydowanie 
mu tego odradzono. Pojechał więc do Rumunii, 
gdzie rozpoczął głoszenie ewangelii w Konstancy 
i Bukareszcie, gdzie zorganizował regularną gminę. 
Problemy z policją pojawiły się niestety i tam, w 
efekcie trafił nawet przed sąd. Dało to możliwość 
publicznego zaprezentowania poglądów, a na sali 
sądowej byli również dziennikarze. Szczególnie 
w jednej gazecie artykuł o nim był bardzo przy-
chylny, a dziennik ten był ówczesnym zwyczajem 
nie tylko sprzedawany, ale i rozklejany na tabli-
cach ogłoszeń po wsiach i miasteczkach w kraju. 

Informacja o ewangelii dotarła w ten sposób do 
tysięcy ludzi, wobec Markowa zasądzono jed-
nak nakaz deportacji i w taki sposób znalazł się 

on w Bułgarii, gdzie rozpoczął głoszenie Dobrej 
Nowiny. Wiele osób było zainteresowanych tym, 
co miał do przekazania, jednak problemy formalne 
i zwalczanie przez inne kościoły dopadły go i w 
Sofii. Markow podjął próby oficjalnego uzyskania 
pozwolenia na działalność Kościoła w Bułgarii, ale 
ze względu na złą sławę mormonizmu w ówcze-
snym świecie (nawet do Bułgarii dotarła literatura 
antymormońska ze Stanów Zjednoczonych) żaden 
lokalny prawnik nie chciał się podjąć prowadzenia 
takiej sprawy. Ten schemat powtarzał się i w in-
nych miejscach – dopóki Misza Markow przedsta-
wiał się jako misjonarz Kościoła Jezusa Chrystusa, 
nastawienie ku niemu było neutralne, w momencie 
jednak, gdy pojawiał się wyraz „Mormon”, bardzo 
często podejście władz zmieniało się na podejrz-
liwe i wrogie. Zanim Markow został deportowany 
z Bułgarii, zdołał ochrzcić jedną, nalegającą na to 
kobietę. Miała ona zresztą później z tego powodu 
liczne, formalne nieprzyjemności.

Stopniowo kurczyła się lista krajów, z których 
Markowa nie deportowano. Ówczesne Węgry 
podzielone były jednak na wiele prowincji, co da-
wało szansę na podjęcie próby w innym regionie. 
Kierowany wizją ze snu Misza Markow dotarł do 
Timiszoary (dziś w Rumunii, wówczas w granicach 
Węgier). Wizja efektywnej działalności misjonar-
skiej w tym mieście się potwierdziła — w ciągu 
kilku miesięcy powstała gmina licząca ponad 30 
osób oraz wielu zainteresowanych. Niestety, i stam-
tąd misjonarzom kazano wyjechać i w ten sposób 
Brat Markow trafił do Monachium, gdzie kontynu-
ował nauczanie ewangelii. Swoją misję zakończył 
tam w połowie 1901 roku i wrócił do domu w 
Salt Lake City — jednak nie minęły dwa lata, gdy 
wyjechał znowu na misję do Europy. To właśnie 
w trakcie drugiej misji Markow podróżował m.in. 
do Rosji — w tym do stolicy Prywislanskowo kraja 
— Warszawy. Jak wyglądało głoszenie ewangelii w 
imperium carów i dokąd trafił Misza Markow — o 
tym w następnym odcinku cyklu historycznego. ◼ PO
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