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osiągnięcia czy uzyskania tytułu bądź 
stopnia, są to wspaniałe nowiny, które 
możemy nagłośnić.

Miejsce, w którym możemy opo-
wiedzieć o tym wszystkim, nazywa 
się „Country pages” [strony krajowe] 
i jest stroną internetową Kościoła w 
naszym kraju [w Polsce można ją 
znaleźć pod adresem internetowym 
www.mormoni.pl — przyp. tłum.]. Jest 
to miejsce, gdzie każdy może czer-
pać natchnienie, czytając o naszych 

STRONY LOKALNE

 Żyjemy w cudownych czasach. 
Bardzo szybko podróżujemy 

do odległych miejsc i jesteśmy w 
stałym kontakcie z ludźmi z całego 
globu. Świat, który kiedyś wydawał 
się ogromny, teraz jest tak łatwo 
dostępny, jak łatwe jest kliknięcie 
myszką.

Gdy służyłem na misji w Anglii, 
moje listy do domu szły przynajm-
niej tydzień. Wiele wiadomości było 
już przeszłością, gdy rodzina o nich 
czytała. Sesje konferencji general-
nej mogliśmy oglądać na wielkich 
kościelnych ekranach telewizyjnych 
w miesiąc po wydarzeniu, korzysta-
jąc z kaset wideo z podpisami. Roz-
mowa telefoniczna na Dzień Matki 
i Boże Narodzenie była kosztowna, 
a czasem nawet niemożliwa do zre-
alizowania. Tyle się zmieniło w tak 
krótkim czasie!

Trudno jest wyobrazić sobie życie 
ludzi, którzy żyli przed nami. O czym 
myśleli uczniowie Chrystusa, gdy na 
górze w Galilei dał im On po Swoim 
zmartwychwstaniu następujące pole-
cenie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody” (Ew. Mateusza 
28:19). To boskie polecenie usłysze-
liśmy ponownie w naszej dyspen-
sacji, w NiP 84:62, i odnosi się ono 
w ogólnym znaczeniu do każdego 
członka Kościoła w naszych czasach. 
„Oto wysłałem was, abyście dawali 

świadectwo i ostrzegali lud, i przystoi 
każdemu, kto został ostrzeżony, aby 
ostrzegł sąsiada swego” (NiP 88:81).

To polecenie z pewnością brzmiało 
przytłaczająco i nadal takie jest. Jed-
nak w dzisiejszych czasach mamy 
do dyspozycji więcej możliwości niż 
kiedykolwiek wcześniej. Elektroniczna 
autostrada, jaką jest Internet, stanowi 
wielką pomoc w wypełnianiu tego 
powołania.

Wiem, że jako członkowie Kościoła, 
wszyscy pragniemy mówić o ewan-
gelii innym ludziom. Niektórym z nas 
łatwo jest wymieniać myśli z przyja-
ciółmi, a pozostali pobłogosławieni są 
innymi talentami.

Wszyscy szukamy sposobności do 
rozgłaszania innym tego przesłania. 
Najbardziej naturalnym sposobem na 
to jest mówienie o wydarzeniach z 
naszego życia: o wspaniałym czasie 
spędzonym przez młodego mężczy-
znę czy młodą kobietę na FSY lub na 
innej podnoszącej na duchu imprezie; 
o obchodach rocznicy utworzenia 
okręgu lub budowy kościelnego 
budynku; o błogosławieństwie nowo 
narodzonego dziecka lub chrzcie no-
wego brata lub siostry; o wyjeździe na 
misję lub powrocie z niej i o innych 
budujących wydarzenia, które mają 
miejsce w naszym życiu — o tym 
wszystkim warto opowiedzieć. Po-
dobnie jak w przypadku niezwykłego 

Czy mogę mieć swój wkład  
w krajową stronę Kościoła?
Starszy Hans T. Boom, Holandia
Siedemdziesiąty Obszaru

Starszy  
Hans T. Boom
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doświadczeniach. Gdy o tym myślę, 
przypomina mi się treść NiP 65:4: 
„Módlcie się do Pana, wzywajcie Jego 
świętego imienia, ujawniajcie Jego 
cudowne dzieła między ludźmi”. Na-
sze życie jest jedną z takich rzeczy, w 
których ujawnione są Jego cudowne 

dzieła. Możecie dać coś od siebie, 
opisując jakieś wydarzenie i wysyłając 
artykuł do zespołu odpowiedzialnego 
za stronę Kościoła w waszym kraju. 
W ten sposób każdy może mieć swój 
wkład i cieszyć się z budujących do-
świadczeń i świadectw innych osób. ◼

pod względem organizacyjnym — 
w Nauvoo rozpoczęto zbieranie pie-
niędzy na wysłanie starszych Hyde’a 
i Adamsa do Rosji. Śmierć Proroka 
Józefa Smitha w 1844 roku pokrzyżo-
wała plany misji rosyjskiej.

Na kolejną próbę misjonarskiego 
podejścia do Rosji trzeba było pocze-
kać prawie 60 lat. Prezydentem Misji 
Europejskiej był wówczas Francis M. 
Lyman, członek Kworum Dwunastu 
Apostołów. W Rosji żyła wówczas 
jedna rodzina członków Kościoła 
— fińsko- szwedzka para z dziećmi, 
mieszkająca w Petersburgu. 6 sierp-
nia 1903 roku, w Ogrodzie Letnim w 
Petersburgu Apostoł Lyman modlitwą 
poświęcił Rosję w celu głoszenia 
w niej ewangelii. Kilka dni później 
ponowił tę modlitwę pod murami 
Kremla w Moskwie. A z Moskwy z 
powrotem do zachodniej Europy 
droga wiodła przez Warszawę. Apo-
stoł Francis M. Lyman i starszy Joseph 
Cannon przybyli na warszawski Dwo-
rzec Terespolski (obecnie Wschodni) 
11 sierpnia 1903. Następnego dnia, 
w Parku Łazienkowskim, Prezydent 
Lyman poświęcił Polskę dla głoszenia 
ewangelii i pobłogosławił mieszkań-
ców Polski, aby mogli przyjąć prawdę 
i aby duch miłości i wolności w ich 
sercach nigdy nie wygasł.

Warto zauważyć jednak, że Polska 
została poświęcona osobno od Rosji. 
Nawet dla ówczesnych przywódców 
Kościoła — geograficznie od Polski od-
ległych — nie ulegało wątpliwości, że 
stanowi ona odrębny byt, również za 
sprawą historycznej przynależności do 
świata zachodniego chrześcijaństwa. 

Z  H I S T O R I I  K O Ś C I O Ł A

Pierwsza wizyta misjonarzy  
na ziemiach polskich
Marcin Kulinicz

 Mało kto wie, że poświęcenie 
Polski w celu głoszenia ewan-

gelii, dokonane przez Prezydenta 
Spencera W. Kimballa w 1977 r., nie 
było pierwszym poświęceniem na-
szego kraju dla działalności Kościoła. 
74 lata wcześniej w Parku Łazien-
kowskim Polskę poświęcił Apostoł 
Francis M. Lyman, a wkrótce po jego 
wizycie przybył do Warszawy niestru-
dzony misjonarz przełomu XIX i XX 
w. — Misza Markow.

Bohater poprzedniego odcinka 
naszego cyklu, Starszy Misza Markow, 
służył jako misjonarz i założyciel orga-
nizacji Kościoła w szeregu krajów Eu-
ropy i Bliskiego Wschodu. Ewangelię 
poznał na statku z Egiptu, przyjął 
chrzest w Turcji, głosił Dobrą No-
winę w Turcji, na Węgrzech, w Serbii, 
Rumunii, Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii, Belgii i Bułgarii. Nie zrażał się 
problemami, wielokrotnymi zatrzyma-
niami przez policję, wtrąceniami do 

więzień i deportacjami. To jednak, co 
w przypadku małych krajów mogło 
grozić przede wszystkim deportacją, 
w przypadku Rosji oznaczać mogło 
budzącą powszechną grozę zsyłkę 
na Syberię. A taki właśnie los mógł 
grozić misjonarzom w państwie ca-
rów. Misja Markowa nie była jednak 
pierwszą próbą głoszenia ewangelii 
w sięgającej wówczas po Sosnowiec, 
Kalisz i Mławę Rosji.

Idea wysłania misjonarzy do 
Rosji pojawiła się w Kościele bardzo 
wcześnie. W roku 1843 prezydent 
Józef Smith powołał na misję do 
„ogromnego imperium Rosji” Starszego 
Orsona Hyde’a, ówczesnego apo-
stoła. Misja ta miała na celu głoszenie 
ewangelii wśród Rosjan, Ukraińców, 
Białorusinów, narodów bałtyckich, 
Azji Centralnej i Kaukazu. Hyde’owi 
towarzyszyć miał George J. Adams. 
Jak na ówczesne czasy misja ta była 
bardzo kosztowna i skomplikowana 
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Prezydent Lyman do trudnej pracy na 
Wschodzie wysłał doświadczonego 
w niejednym kraju Miszę Markowa, 
który w wieku ponad 50 lat rozpoczął 
kolejną misję. Markow, ze względu na 
kłopoty Kościoła w Niemczech, udał 
się w kierunku Rosji z Wielkiej Brytanii 
przez znane sobie Węgry. A dalsza 
droga prowadziła przez Warszawę. 
Niestety, Misza Markow nie podjął 
szczególnie odważnych prób głoszenia 
ewangelii w Warszawie.

Można złożyć to na karb braku 
znajomości polskiego. W Warszawie 
spędził wówczas zaledwie jeden 
dzień, w swym dzienniku zanotował, 
że miasto było wypełnione polskimi 

Żydami i że „nie czuł, 
aby w tym mieście 
pozostać dłużej”. Ru-
szył więc dalej na 
północny wschód i 9 
października 1903 roku 
dotarł do Rygi, gdzie 
poświęcił się pracy 
wśród licznej ludności 
niemieckojęzycznej. 
Wkrótce trzy nauczane 
przez Markowa rodziny 
zechciały przystąpić 
do chrztu. Informacje 
o misjonarzu dotarły 
także do władz. Po 
niecałym miesiącu 
pobytu w Rydze zo-
stał zatrzymany i trafił 
przed sąd. Markow nie 
został aresztowany, lecz 
miał za pośrednictwem 
prawnika złożyć wnio-
sek o zgodę na głosze-

nie. Żaden ryski adwokat nie chciał 
się jednak podjąć prowadzenia takiej 
sprawy, stwierdzając, że jest zbyt ry-
zykowna. A bez zezwolenia głoszenie 
jest nielegalne i widmo zsyłki na Sy-
berię niebezpiecznie się przybliża… 
Zgodnie z instrukcjami Prezydenta 
Lymana w takim przypadku Markow 
miał nie ryzykować, lecz wracać. 
W międzyczasie Prezydent Lyman 
dostał także list od Rady Prezydenta 
Kościoła — zalecający odłożenie pla-
nów dotyczących działalności misjo-
narskiej w Rosji do czasu ich bardziej 
dogłębnego rozważenia… i po czasie 
dłuższej refleksji misjonarze przyje-
chali do Rosji 87 lat później. ◼

 Tak naprawdę to pamiętam, że mi-
sja nie była w centrum moich pla-

nów na przyszłość. Raczej, kiedy ktoś 
pytał, czy się wybieram, odpowia-
dałam, że nie sądzę. Kiedy już moje 
życie poprowadziło mnie w kierunku 
misji i kiedy ostatecznie podjęłam 
tę decyzję, natychmiast otrzyma-
łam odpowiedź od Boga, że to jest 
dokładnie to, co powinnam zrobić 
w tym momencie mojego życia. Nie 
miałam już żadnych wątpliwości i 
tylko uśmiechałam się do siebie, my-
śląc o tym, jakie było moje podejście 
do misji do tej pory. Kiedy dotarłam 
na pole misyjne, byłam tak gotowa 
nauczać ludzi, że chciałam po prostu 
od razu wyjść i spotkać się z nimi i 
już nie mogłam się doczekać pierw-
szego chrztu. Szybko zrozumiałam, 
że aby nauczać ludzi, a potem żeby 
ci ludzie zostali ochrzczeni, potrzeba 
ich najpierw znaleźć. Ta lekcja pokory 
była niezwykle ważna dla mojego 
rozwoju jako misjonarki i przedsta-
wiciela Chrystusa. Na misji twój cel 
to przyprowadzić ludzi do Chrystusa 
i pomóc im przyjąć ewangelię po-
przez chrzest, wszystko inne jest na 
bocznym planie. Nie mogę wyrazić 
radości i spełnienia, jakie czułam, 
kiedy widziałam, że nasze przesłanie 
— Jezus Chrystus — zmienia czyjeś 
życie, że pomaga wprowadzić pokój, 
miłość oraz światło, które można było 
dostrzec na ich twarzach! To ludzie 
tworzą twoją misję szczególnym, 

Apostoł Francis M. Lyman

Z  P O L A  M I S Y J N E G O

Decyzja o misji
Dominika Olejniczak
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niezapomnianym przeżyciem. Możli-
wość skupienia się tylko i wyłącznie 
na innych i zatracenia się w służbie 
ludziom, a co za tym idzie — Bogu, 
była dla mnie najbardziej satysfak-
cjonującą rzeczą, jaką do tej pory 
zrobiłam. Do tego stałe towarzystwo 
Ducha Świętego, który jest kluczem w 
tej pracy, jest jak nieustające światło 
latarki oświetlające właściwą drogę. 
Wiele razy doświadczyłam sytuacji, w 
której przed pierwszym spotkaniem z 
osobą, której kompletnie nie znałam, 
moja koleżanka i ja modliłyśmy się o 
to, czego nauczać tę osobę w danym 
dniu i otrzymywałyśmy inspirację, 
która okazywała się dokładnie tym, 
co dana osoba potrzebowała usły-
szeć. Naprawdę nie mogę opisać tego 
uczucia, kiedy ta sytuacja ma miejsce 
i wiesz dokładnie, że to oczywiście 
nie ty, ale kochający Ojciec Niebie-
ski, który zna tych ludzi i wie, czego 
potrzebują, dał ci tę konkretną myśl. 
Jestem ogromnie wdzięczna za te 
niezapomniane doświadczenia, które 
nauczyły mnie ważności podążania 
za Duchem Świętym i słuchania tych 
delikatnych, cichych podszeptów. 
Jestem wdzięczna mojemu Ojcu 
za więzi, które mogłam nawiązać 
z ludźmi podczas mojej misji — z 
zainteresowanymi, członkami, nieak-
tywnymi członkami i misjonarzami, 
z którymi miałam przyjemność służyć. 
Z wieloma osobami utrzymuję stały 
kontakt i wiem, że te więzi pozostaną 
na bardzo długo albo nawet na zaw-
sze. Wiem, że Bóg nie bez powodu 
stawia na naszej drodze ludzi i też 
nie bez powodu my pojawiamy się 

w życiu innych. Możliwość dzielenia 
się ewangelią z ludźmi każdego dnia 
i świadczenia o jej prawdziwości 
jest naprawdę bardzo wyjątkowym 
doświadczeniem, które wzmocniło 
moje przekonanie, że Bóg kocha 
każde Swoje dziecko, zna nas bardzo 
indywidualnie i chce dla nas tylko 

szczęścia, a ponadto wskazuje nam do 
tego drogę. Kocham mojego Zbawi-
ciela i jestem wdzięczna za ewangelię, 
którą nam objawił oraz za zadość czy-
niącą ofiarę, która umożliwia mi sta-
wanie się lepszą i silniejszą każdego 
dnia. To siła, której nie jest w stanie 
zastąpić nic innego na tym świecie. ◼

Siostra Dominika Olejniczak
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Trudno jest zmieścić wszystkie 
przeżycia, lekcje i doświadczenia, 

które zdobyłam podczas misji, w jed-
nym artykule. Postaram się jednak to 
zrobić, bo dzielenie się tym sprawia 
mi ogromną przyjemność. Kocham 
swoją misję, tu w Polsce, kiedy słu-
żyłam przez dwa miesiące i tam za 
oceanem w Chicago. Najbardziej z 
mojej misji brakuje mi ludzi, których 
poznałam, z którymi pracowałam i 
od których tak wiele mogłam się na-
uczyć. Kiedy ktoś mi powiedział, że 
misja jest uniwersytetem życia, nie za 
bardzo chciało mi się w to wierzyć, 
teraz jednak czuję się, jakbym na 
misji zdobyła dyplom uniwersytetu 
życia. W każdym miejscu uczyłam się 
czegoś nowego. W Polsce nauczyłam 
się polegać na modlitwie, kiedy z sio-
strami misjonarkami modliłyśmy się 
przed wyjściem z domu, prosiłyśmy 
bardzo konkretnie o przewodnictwo. 
Nigdy się nie zawiodłyśmy na naszym 
Ojcu w Niebie. Raz nawet postawił na 
naszej drodze Przemka, mężczyznę, 
opisywanego w naszej modlitwie. Nie 
mogłyśmy otrzymać wyraźniejszego 
dowodu na to, że Bóg wysłuchuje 
naszych modlitw. Ta lekcja pozwoliła 
mi odczuwać wiele spokoju do końca 
mojej misji w Stanach, daleko od 
domu i znajomych twarzy członków 
Kościoła. Choć byłam zupełnie obca 
członkom Kościoła w gminach, w 
których służyłam, nie mogłabym wy-
obrazić sobie cieplejszego powitania 

od tego, jakie mi 
oferowali przy 
każdym spotkaniu. 
Członkowie Kościoła 
w każdej części 
świata mają ogromne 
serca. Właśnie tak 
mogłabym opisać 
w kilku słowach 
moje doświadczenie 
w Chicago, które 
jest zdecydowanie 
wielokulturowym 
miastem. Choć 
w Ameryce nasz 
Kościół jest bardziej 
rozpoznawalny, 
ciągle jest tam wiele 
pracy do zrobie-
nia. Główne motto 
naszych działań 
brzmiało: ,,Przyspie-
szyć dzieło Zbawie-
nia’’. Polegało ono 
na wykorzystaniu 
czasu, który mieli-
śmy jako pełnoeta-
towi misjonarze, by 
przyśpieszyć pracę 
Pana. Pracowaliśmy przez wiele 
godzin z mniej aktywnymi członkami, 
szukaliśmy wybrańców Pana i przy 
tym wszystkim wykorzystywaliśmy 
wspaniałą Armię Boga, jaką są wszy-
scy członkowie Kościoła. Współpraca 
z nimi, polegająca na dzieleniu się 
ewangelią i ratowaniu zagubionych 

owiec, należała do moich ulubio-
nych. Chciałabym móc opowiedzieć 
o wszystkich wspaniałych ludziach, 
z którymi mogłam pracować ramię w 
ramię. Mam na myśli nie tylko wspa-
niałych przywódców misji, misyjne 
towarzyszki, ale i zwyczajnych (tylko 
w ich oczach) członków kongregacji, 

Moja misja – uniwersytet życia
Marta Antkowiak

Siostra Antkowiak
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ich rodziny, a szczególnie ich naj-
młodszych reprezentantów. Najlep-
szym przykładem efektywności takiej 
współpracy jest historia mojej kocha-
nej Olgi. Pojawiła się ona w Kościele, 
by usłyszeć jak jej były uczeń szkoły 
muzycznej gra na pianinie. Wyszła z 
kościoła ze łzami w oczach. Jej droga 
przyjaciółka – Siostra Sowders – do-
pilnowała tego, żeby Olga miała jesz-
cze okazję poczuć Ducha Świętego 
tak mocno jak wtedy. Zapraszała ją 
co tydzień do Kościoła. Olga przycho-
dziła ze swoim wnukiem. Na nasze 
szczęście Olga właśnie się przepro-
wadzała, a my szukałyśmy okazji do 
służby. Wszystko zgrało się świetnie. 
Przez dwa tygodnie spotykałyśmy 
się z Olgą i w najbardziej naturalny 
sposób, jaki mogę sobie wyobrazić, 
dzieliłyśmy się z nią ewangelią. Kiedy 
rozpoczęłyśmy oficjalne nauczanie, 
członkowie Kościoła chętnie gościli 
nas i Olgę w swoich domach. Ich 
świadectwa i przykłady pomogły 
Oldze widzieć wieczną perspektywę, 
z którą chciała żyć. Kiedy została 
ochrzczona, jej rodzina powiększyła 
się o liczącą 200 osób kongregację. 
To był wspaniały dzień i czuję, że 
właśnie dla tego dnia zostałam na 
misji, pomimo wielkiej tragedii w 
życiu mojej rodziny, jaką była śmierć 
mojej mamy. Wieczna perspektywa, 
o której uczyła się Olga, jakby głębiej 
zadomowiła się w moim sercu w 
czasie misji, za co jestem niezmiernie 
wdzięczna Bogu. On zna nas wszyst-
kich doskonale i pozwala nam uczyć 
się wszystkiego, co niezbędne tutaj 
na ziemi. Wspaniale! ◼

 Czy zastanawialiście się kiedyś, 
jak by wyglądał świat, gdyby 

każde nasze „nie” było ostateczną 
decyzją? Lub, co by było, gdyby 
wątpliwości Józefa Smitha zostały 
wyciszone byle jaką odpowiedzią? 
Te pytania nasunęły mi się, kiedy 
przygotowywałam się do swojego 
chrztu. Przebywszy długą, bo 
trwającą prawie dwa lata drogę, 
powiedziałam „nie” Bogu bardzo 
wiele razy. Nie widziałam Go w 
sobie, ani w innych ludziach, nie 
czułam również obecności Ducha 
Świętego. Jakie to szczęście, że 
Bóg, jak każdy dobry ojciec, czeka 
na nas, stara się podpowiadać, ale 
ostateczna decyzja zawsze należy 
do nas. Podjęłam swoją po dwóch 
latach, ale nigdy nie jest na nią 
za późno. Nasz Bóg jest Bogiem 
drugiej szansy. Daje nam wybór 
nie tylko w każdym momencie na-
szego ziemskiego życia, ale rów-
nież po śmierci. Każde „nie” ma w 
sobie odrobinę nadziei na „tak”, 
niezależnie, ile razy zostało wypo-
wiedziane. Wie to również Szatan, 
dlatego stale jesteśmy wystawieni 

na pokusy. Kiedy przestałam pić 
kawę (co było jedną z najtrud-
niejszych rzeczy) przez pierwszy 
tydzień bolała mnie głowa. Ciągle 
myślę, że jestem słaba w tej kwe-
stii, mimo że ból minął. Nie chcę 
być więźniem swoich uzależnień. 
Moje „nie” przeciw kofeinie nie 
jest ostateczne, dlatego stale 
muszę się pilnować. Trudne było 
dla mnie również uwierzenie, że 
Kościół jest prawdziwy. Za dużo 
pytań i wątpliwości, za mało 
wiary i zaufania. A wystarczyło 
tylko pomodlić się i poczekać na 
odpowiedź, która nadeszła zaska-
kująco szybko. Im bliżej byłam 
dnia swojego chrztu, tym większa 
panika mnie ogarniała. Ale wtedy 
pomyślałam sobie, że Józef Smith 
też był szargany wątpliwościami, a 
mimo to nie zrezygnował. Ta myśl 
była dziwnie kojąca. Kiedy już 
znalazłam się pod wodą, pierwszy 
raz w życiu nie myślałam nic. To 
dopiero początek mojej podróży, 
ale sądzę, że to jedno „tak” było 
dobrym momentem, żeby ją 
rozpocząć. ◼

G Ł O S Y  Ś W I Ę T Y C H  W  D N I A C H  O S T A T N I C H

Nadzieja na „tak ”
Marta Schneider
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 Wraz z żoną, pięciorgiem dzieci, 
i tatą miałem ogromny przy-

wilej przyjazdu do Polski w czerwcu 
2015 r., gdzie nie tylko odwiedziliśmy 
naszych krewnych i przyjaciół, ale też 
uczestniczyliśmy w 25- leciu założenia 
Polskiej Warszawskiej Misji i ochrzci-
liśmy mojego syna Jakuba w kościele 
w Warszawie na Woli. Bardzo długo 
wyczekiwałem tego czasu, kiedy 
wraz z żoną, dziećmi i tatą będziemy 
razem na ziemi moich przodków 
w gronie rodzinnym. Przez wiele 
lat błagałem Boga, żeby umożliwił 
nam przyjazd do Polski. Naprawdę 
jesteśmy dowodem tego, że Pan Bóg 
szczodrze wysłuchuje naszych błagań. 
Będąc znowu w Polsce miałem okazję 
podzielić się z moimi dziećmi oraz ro-
dziną w Polsce świadectwem o Bogu, 
Jezusie Chrystusie, Józefie Smithie i 
przywróconej ewangelii, jednocześnie 
odnosząc się do niektórych naszych 
wielkich rodaków.

Prorok Józef Smith sam opisał:
„Przekonałem się […] wkrótce, że 

moja relacja [Pierwsza Wizja] wywo-
łała wiele uprzedzeń wobec mnie 
pomiędzy nauczycielami religii i stała 
się przyczyną wielkich prześladowań, 
które się stale nasilały”. Prześladowa-
nie Józefa Smitha przypomina mi lek-
ceważenie, jakiego doznał nasz wielki 
rodak Mikołaj Kopernik, kiedy wysu-
nął swoją koncepcję heliocentryczną 

wbrew mniemaniom większości 
władz kościelnych za jego czasów. Po-
dobnie jak Józef Smith, Kopernik nie 
musiał wiernie i nieustannie upierać 
się przy swoim stwierdzeniu. Przecież 
mógł zrezygnować z debaty o ruchu 
planet wokół słońca w obliczu wów-
czas około pięćsetletniej 
tradycji kościelnej w Polsce. 
Ale wbrew tradycji, która 
w tym przypadku oka-
zała się błędem, Kopernik 
poszerzył naszą wiedzę 
o wszechświecie i teraz 
jest uważany za naszego 
wielkiego rodaka, a nie za 
zdrajcę polskości.

Zachęcam wszystkich 
moich rodaków, ażebyśmy 
podobnie jak Józef Smith i 
Mikołaj Kopernik nieustan-
nie dążyli do jak najwięk-
szej światłości i przyjęli 
prawdę, która wyłania się 
wbrew mniemaniom ludz-
kim. Odważne przyjmowa-
nie i obrona prawdy — to 
właśnie nasza polska zaleta 
od wieków!

W trzeciej zasadzie wiary 
Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostat-
nich, Prorok Józef Smith 
głosił — „Wierzymy, że 
przez zadośćuczynienie 

Chrystusa cała ludzkość, przestrzega-
jąc praw i obrzędów Ewangelii, może 
dostąpić zbawienia”. Ale jak to jest 
możliwe, że cała ludzkość może dostą-
pić zbawienia? Nasi dalsi przodkowie 
obejmujący plemiona słowiańskie, 
między innymi Polanie, Mazowszanie, 

Moje świadectwo oparte na zasadach wiary 
i miłość do moich dzieci i rodziny w Polsce
Jakub Muklewicz

Rodzina Muklewiczów w Polsce
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Wiślanie i Lędzianie żyli przed przy-
jęciem chrztu przez Mieszka I w 966 
r. Jako poganie nasi dalsi przodkowie 
nic nie wiedzieli o Chrystusie ani o 
chrzcie. A zatem, jak może cała ludz-
kość dostąpić zbawienia, jeżeli więk-
szości ludzkości włącznie z naszymi 
przodkami słowiańskimi nie było 
ani znane, ani dostępne chrześcijań-
stwo? Odpowiedź znajduje się w 29. 
wersecie 15. rozdziału I Listu Pawła 
do Koryntian: „Bo inaczej czegoż 
dokonają ci, co przyjmują chrzest za 
zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie 
zmartwychwstają, to czemuż za nich 
chrzest przyjmują?”.

Ochrzciłem mojego syna w Polsce 
dlatego, że bardzo pragnąłem się po-
dzielić moim świadectwem o ewan-
gelii oraz moją głęboką miłością do 
Boga i Pana Jezusa Chrystusa z moją 
mieszkającą tam rodziną. Chociaż 
było mi bardzo trudno odjechać, 
bez względu na to, gdzie z rodziną 
znajdujemy się na tej kuli ziemskiej, 
zawsze jesteśmy z wami sercem i 
duszą. W czasie pobytu mojej ro-
dziny w Warszawie, zwiedziliśmy na 
Krakowskim Przedmieściu Kościół 
Świętego Krzyża. Chciałem pokazać 
moim dzieciom wnętrze tego ko-
ścioła, dlatego że w nim się znajduje 
epitafium i urna z sercem Fryderyka 
Chopina. Na tablicy widoczne są 
słowa: „Fryderykowi Chopinowi, ro-
dacy”. Nad tym widnieje wymowny 
cytat z Ew. 4:21 Mateusza: „Gdzie 
skarb twój, tam serce twoje”. Moim 
skarbem jest i zawsze będzie moja 
rodzina, która obejmuje was, miesz-
kających w Polsce. ◼

20 czerwca 2015 r. na kąpielisku 
„Kormoran” w Legnicy odbył 

się chrzest Samuela Zania. Gośćmi byli 
rodzina i przyjaciele z różnych wyznań: 
metodyści, baptyści, katolicy, greko-
katolicy i członkowie naszego Kościoła.

Samuel o tym wydarzeniu napisał tak:
„Zostałem ochrzczony ponieważ 

bardzo chciałem oczyścić z moich grze-
chów i dostać Ducha Świętego. Do 
chrztu przygotowywałem się przez 7 
miesięcy, czytając pisma święte i prze-
strzegając przykazań. Moje ciało wstą-
piło w wody chrztu i kapłan (mój Tata) 
zanurzył mnie w wodzie. Po chrzcie 
nadano mi dar Ducha Świętego i czuję, 
że On mi pomaga. Mówię te słowa w 
imię Jezusa Chrystusa. Amen”.
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Dzień później odbyło się pierw-
sze od 15 lat spotkanie kościelne 
w Legnicy. Członkowie Kościoła 
mieszkający w Legnicy, którzy do tej 
pory dojeżdżali na nabożeństwa do 
Wrocławia, długo czekali na ten mo-
ment — modlili się, pościli i dzielili się 
ewangelią, aby w ich mieście mogły 
odbywać się spotkania sakramentalne.

Na tę chwilę członkowie ci otrzy-
mali pozwolenie od Władz Kościoła, 
aby spotykać się raz na miesiąc. Jeśli 
praca będzie postępować, jest szansa 
na cotygodniowe spotkania i wysłanie 
tam misjonarzy na stałe.

Kościół w Legnicy istniał jeszcze 
przed wojną. Później reaktywowano 
go w 1997 r. Przez 3 lata do Kościoła 
w Legnicy przystąpiło 18 członków, a w 
2000 r. jednostka została przyłączona do 
gminy Wrocław. ◼

Wieści z Legnicy
Aleksandra Zań

Chrzest Samuela
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