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Droga do Emaus — Greg Olsen

„I oto tego samego dnia dwaj [uczniowie] szli do miasteczka zwanego Emaus […].

A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus,  

przybliżywszy się, szedł z nimi […].

A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im.

Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu.

I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze  

i Pisma przed nami otwierał?” (Ew. Łukasza 24:13, 15, 30–32).
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Sobotni wieczór, 28 marca 2015 r., 
generalna sesja kobiet
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Linda K. Burton.
Modlitwa na rozpoczęcie: Beverly Tingey.
Modlitwa na zakończenie: Reyna I. Aburto.
Muzyka: połączony chór Organizacji Pod-
stawowej, Młodych Kobiet i Stowarzyszenia 
Pomocy z palików w Salt Lake, Murray, 
Kamas i Park City w stanie Utah; dyrygentka: 
Erin Pike Tall; pianistka: Linda Margetts — 
„Jak mocna podstawa”, Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, str. 7; prezentacja muzyczna: „The 
Family Is of God”, Neeley, aranż. Zabriskie, 
niepublikowane; „From Homes of Saints 
Glad Songs Arise”, Hymns, nr 297, aranż. 
Wilberg, niepublikowane; składanka: „Cały 
świat jest piękny”, Hymny oraz pieśni dla 
dzieci, str. 74; „Let Us Oft Speak Kind Words”, 
Hymns, nr 232; „Our Savior’s Love”, Hymns, 
nr 113, aranż. Tall/Margetts, niepublikowane.

Sobotni poranek, 4 kwietnia 2015 r., 
sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Dieter F. Uchtdorf.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy Timothy J. 
Dyches. Modlitwa na zakończenie: Starszy 
Larry J. Echo Hawk. Muzyka: Mormoński 
Chór Tabernakulum; dyrygenci: Mack  
Wilberg i Ryan Murphy; organiści: Andrew  
Unsworth i Clay Christiansen — „Guide 
Us, O Thou Great Jehovah”, Hymns, nr 83; 
„Glory to God on High”, Hymns, nr 67;  
„Have I Done Any Good?”, Hymns, nr 223, 
aranż. Zabriskie © HolySheetMusic.com;  
„Z wysokich szczytów gór”, Hymny oraz 
pieśni dla dzieci, str. 26; „Come unto Jesus”, 
Hymns, nr 117, aranż. Murphy, niepubliko-
wane; „I Believe in Christ”, Hymns, nr 134, 
aranż. Wilberg, publ. Jackman.

Sobotnie popołudnie, 4 kwietnia 2015 r., 
sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Henry B. Eyring.
Modlitwa na rozpoczęcie: Jean A. Stevens.
Modlitwa na zakończenie: Randy D. Funk.
Muzyka: połączony chór z palików dla 
młodych dorosłych stanu wolnego z hrabstw 
Davis i Weber w stanie Utah; dyrygentka: 
Sonja Sperling; organistki: Bonnie Goodliffe 
i Linda Margetts — „Praise to the Lord, the 
Almighty”, Hymns, nr 72, aranż. Wilberg, publ. 
Oxford; „Podziwiam miłości czyn”, Hymny 
oraz pieśni dla dzieci, str. 38, aranż. Murphy, 
niepublikowane; „Dziękujemy Ci, Boże, za 
proroka”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 

47; „Śmiało naprzód”, Hymny oraz pieśni dla 
dzieci, str. 16, aranż. Elliott, publ. Jackman.

Sobotni wieczór, 4 kwietnia2015 r., 
generalna sesja kapłańska
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Dieter F. Uchtdorf.
Modlitwa na rozpoczęcie: David L. Beck.
Modlitwa na zakończenie: Starszy Robert C. 
Gay. Muzyka: chór kapłański z Uniwersytetu 
Brighama Younga; dyrygent: Ronald Staheli; 
organiści: Richard Elliott i Andrew Unsworth 
— „For the Strength of the Hills”, Hymns, nr 35,  
aranż. Tom Durham, publ. Jackman; „On 
This Day of Joy and Gladness”, Hymns, nr 64, 
aranż. Staheli, niepublikowane; „Hark, All Ye 
Nations!”, Hymns, nr 264; „Master, the Tem-
pest Is Raging”, Hymns, nr 105, aranż. Staheli, 
niepublikowane.

Niedzielny poranek, 5 kwietnia 2015 r., 
sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Henry B. Eyring.
Modlitwa na rozpoczęcie: Linda S. Reeves.
Modlitwa na zakończenie: Starszy Kevin S. 
Hamilton. Muzyka: Chór Tabernakulum; 
dyrygent: Mack Wilberg; organiści: Clay 
Christiansen i Richard Elliott — „Rejoice, the 
Lord Is King!”, Hymns, nr 66; „Pan zmartwych-
wstał”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 92, 
aranż. Wilberg, niepublikowane; „Consider the 
Lilies”, Hoffman, aranż. Lyon, publ. Jackman; 
„Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój”, Hymny oraz 
pieśni dla dzieci, str. 64; „Jesus Has Risen”, 
Children’s Songbook, 70, aranż. Murphy, 
niepublikowane; „Jezus Pan nasz dziś zmar-
twychwstał”, Hymny oraz pieśni dla dzieci,  
str. 112, aranż. Wilberg, niepublikowane.

Niedzielne popołudnie, 5 kwietnia 2015 
r., sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Dieter F. Uchtdorf.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy S. Gifford 
Nielsen. Modlitwa na zakończenie: Starszy 
Koichi Aoyagi. Muzyka: Chór Tabernakulum; 
dyrygenci: Mack Wilberg i Ryan Murphy; 
organistki: Bonnie Goodliffe i Linda Margetts 
— „My Redeemer Lives”, Hymns, nr 135, 
aranż. Wilberg, niepublikowane; „He Sent 
His Son”, Children’s Songbook, 34, aranż. 
Hofheins, niepublikowane; „Come, O Thou 
King of Kings”, Hymns, nr 59; „Tell Me the 
Stories of Jesus”, Children’s Songbook, 57, 
aranż. Murphy, niepublikowane; „Panie, chcę 
za Tobą iść”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, 
str. 117, aranż. Murphy, niepublikowane.

Dostęp do przemówień z konferencji
Aby uzyskać dostęp do przemówień z 
konferencji generalnej w wielu językach 
w Internecie, należy odwiedzić stronę: 
conference. lds. org i wybrać odpowiedni 
język. Przemówienia są również dostępne w 
Bibliotece ewangelii, aplikacji na urządzenia 
mobilne. Na ogół nagrania wideo i audio w 
języku angielskim są też dostępne w centrach 
dystrybucji w ciągu sześciu tygodni od daty 
konferencji. Informacje na temat dostępnych 
formatów dla osób niepełnosprawnych są 
dostępne na stronie: disability. lds. org.

Przesłania do nauczania i odwiedzin 
domowych
Jako przesłanie do nauczania i odwiedzin 
domowych prosimy wybrać przemówienie, 
które najlepiej zaspokoi potrzeby osób, które 
odwiedzasz.

Na okładce
Z przodu: Zdjęcie — Cody Bell.
Z tyłu: Zdjęcie — Leslie Nilsson.

Zdjęcia z konferencji
Zdjęcia podczas konferencji generalnej w Salt Lake City 
wykonywali: Welden C. Andersen, Cody Bell, Janae 
Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Weston Colton, Mark 
Davis, Craig Dimond, Nathaniel Ray Edwards, Brandon 
Flint, Ashlee Larsen, August Miller, Leslie Nilsson, Brad 
Slade i Christina Smith; zdjęcie słoneczników: dzięki 
uprzejmości rodziny Quentina L. Cooka; w samolocie: 
Craig Marshall Jacobsen; w Woodbury w Minnesocie 
w USA: Sandra Wahlquist; w McMinnville w Oregonie 
w USA: Jade West; w Abidżanie na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej: Lucien i Agathe Affoue oraz Philippe i Annelies 
Assard; w Perpignan we Francji: Renee Castagno; w 
Helsinkach w Finlandii: Kukka Fristrom; w Johannesburgu 
w RPA: dzięki uprzejmości rodziny Christoffela Goldena; 
w Watykanie: Humanum; w Bangkoku w Tajlandii: Sathit 
Kaivaivatana; w Mombaju w Indiach: Wendy Keeler; w 
Montrealu w Quebecu w Kanadzie: Laurent Lucuix; w 
Ciudad del Carmen w Campeche w Meksyku: Hector  
Manuel Hernandez Martinez; w San Martín de los Andes 
w Neuquén w Argentynie: Colton Mondragon; Hong 
Kong, zdjęcie z konkursu National Geographic: Brian 
Yan; w Natal w Rio Grande do Norte w Brazylii: Clebher 
Tex oraz w Londynie w Anglii: Kami Weddick. Str. 77: 
Ilustracja — Brian Call.
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„Tematy przemówień wygła-
szanych podczas konferencji 
generalnej nie są narzucane, ale 

przychodzą jako podszepty od Ducha” 
— wyjaśnił Starszy Dallin H. Oaks z 
Kworum Dwunastu Apostołów (str. 
32). Podczas inspirującej konferencji 
generalnej, która rozpoczęła się od 
generalnej sesji kobiet, a zakończyła 
się w Wielkanocną Niedzielę, mówcy 
mówili na temat rodziny, postu, pracy 
świątynnej, bycia uczniem Chrystusa, 
sabatu oraz Zadośćuczynienia Zbawi-
ciela i poruszali wiele innych zasad 
ewangelii (zob. str. 3).

Oto kilka z poruszanych kwestii:
• Prezydent Thomas S. Monson 

ogłosił budowę nowych świątyń: 
w Abidżanie na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, w Port- au- Prince na Haiti 
i w Bangkoku w Tajlandii. Powie-
dział na ten temat: „Jakież wspa-
niałe błogosławieństwa czekają na 
wiernych członków w tych obsza-
rach, ale również na całym świecie 
— wszędzie tam, gdzie znajdują się 
świątynie” (str. 91).

• Członkowie Kościoła poparli pięciu 
nowych członków Pierwszego 
Kworum Siedemdziesiątych, nowe 

Najważniejsze kwestie 185. 
Wiosennej Konferencji Generalnej 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich

generalne prezydium Organizacji 
Młodych Mężczyzn oraz nową do-
radczynię w generalnym prezydium 
Organizacji Podstawowej.

• Według raportu statystycznego 
do Kościoła należy 15,3 miliona 
członków przynależących do 3 114 
palików i 561 dystryktów. Po po-
święceniu w zeszłym roku trzech 
świątyń obecnie otwarte są 144 
świątynie.

• Konferencja tłumaczona była na 
95 języków. Po zmianach wpro-
wadzonych w październiku 
ubiegłego roku tym razem trzech 
mówców wygłosiło przemówienia 
w językach ojczystych, innych niż 
angielski.
Podczas weekendu Wielkanocnego 

kilku mówców świadczyło o Zmar-
twychwstaniu Zbawiciela. „Jest Synem 
Boga — świadczył Prezydent Thomas 
S. Monson. — Jest tym, który powstał 
z grobu w poranek pierwszej Wiel-
kanocy, przynosząc ze sobą dar życia 
wiecznego wszystkim dzieciom Boga” 
(str. 93). ◼
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Miejscem, w którym w największym 
stopniu dążymy do napełniania świa-
tłem i prawdą, są nasze domy. Słowa 
chóru w pieśni, którą usłyszałyśmy, 
przypominają nam, że „Bóg nam ro-
dzinę dał, by pomóc stać się tym, [kim] 
On by chciał” 3. To w rodzinach uczymy 
się życia według ewangelii na sposób 
Pana. W naszych rodzinach mamy 
świętą powinność pomagania poprzez 
duchowe wzajemne wzmacnianie.

Silne wieczne rodziny oraz domy 
napełnione Duchem nie powstają same 
z siebie. Wymagają usilnych starań, 
poświęcenia czasu oraz zaangażowania 
każdego członka rodziny. Każdy dom 

się wywieranej presji, jak to się stało 
z pustą puszką.

Porównałyśmy to doświadczenie do 
życia każdej z nas i do naszych domów 
i rodzin. Kiedy jesteśmy napełnione 
Duchem i ewangelią prawdy, mamy 
moc, aby opierać się zewnętrznym 
siłom świata, które nas otaczają i 
wywierają presję. Jeśli jednak nie 
jesteśmy duchowo napełnione, nie 
mamy wewnętrznej siły, aby opierać się 
zewnętrznej presji i możemy poddać 
się siłom wymierzonym przeciw nam.

Szatan wie, że musimy być napeł-
nione światłem i prawdą ewangelii, jeśli 
my oraz nasze rodziny chcemy prze-
ciwstawić się presji świata. Czyni on 
zatem, co tylko może, aby umniejszać, 
wypaczać i niszczyć prawdę ewangelii 
oraz oddzielać nas od prawdy.

Wiele z nas przyjęło chrzest i otrzy-
mało dar Ducha Świętego. Rolą Ducha 
jest objawianie i nauczanie o prawdzie 
wszystkiego2. Przywilej tego daru wiąże 
się z obowiązkiem szukania prawdy, 
życia według poznanej prawdy i dziele-
nia się nią oraz stawania w jej obronie.

Cheryl A. Esplin
Druga Doradczyni w Generalnym Prezydium  
Organizacji Podstawowej

Moje serce napełnił Duch, kiedy 
słuchałam, jak rodziny nauczają 
tej świętej prawdy: „Rodzina 

dziełem Boga” 1. Natchniona muzyka to 
tylko jeden z wielu sposobów od-
czuwania podszeptów Ducha, który 
napełnia nas światłem i prawdą.

Koncepcja napełnienia światłem 
i prawdą stała się dla mnie szczegól-
nie ważna z powodu doświadczenia, 
które przeżyłam wiele lat temu. Byłam 
na spotkaniu, na którym członkinie 
rady generalnej Organizacji Młodych 
Kobiet nauczały o tworzeniu silnych 
duchowo rodzin i domów. Aby to 
zobrazować, przywódczyni Młodych 
Kobiet podniosła do góry dwie puszki 
napoju gazowanego. W jednej ręce 
trzymała pustą puszkę, a w drugiej 
pełną, nieotwartą jeszcze puszkę 
z napojem gazowanym. Najpierw 
ścisnęła pustą puszkę. Z łatwością 
zgniotła opakowanie, gdyż puszka 
poddała się wywartej presji. Potem 
drugą ręką ścisnęła nieotwartą puszkę. 
Ta ani drgnęła. Puszka była pełna, 
więc nie zgniotła się ani nie poddała 

Napełnianie naszych 
domów światłem  
i prawdą
Musimy być napełnione światłem i prawdą ewangelii, jeśli my  
oraz nasze rodziny chcemy przeciwstawić się presji świata.

Generalna sesja kobiet | 28 marca 2015
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jest inny, ale każde domostwo — nawet 
jeśli tylko jedna osoba szuka prawdy — 
może wiele zmienić.

Ciągle jesteśmy napominane, aby 
wzrastać w duchowej wiedzy poprzez 
modlitwę, studiowanie i rozważanie 
pism świętych oraz słów żyjących 
proroków. Na konferencji generalnej 
Prezydent Dieter F. Uchtdorf wygłosił 
przemówienie na temat otrzymania 
świadectwa o świetle i prawdzie, 
mówiąc:

„Wieczny i wszechmogący Bóg […] 
będzie rozmawiał z ludźmi, którzy 
zbliżą się do Niego z otwartym sercem 
i szczerym zamiarem.

Będzie rozmawiał z nimi w snach, 
wizjach, myślach i odczuciach”.

Prezydent Uchtdorf kontynuował: 
„Bogu na was zależy. On będzie słuchał 
waszych osobistych pytań i odpowie 
na nie. Odpowiedzi na wasze modlitwy 
nadejdą na Jego własny sposób i w 
Jego własnym czasie, dlatego musicie 
nauczyć się słyszeć Jego głos” 4.

Krótka historia z życia pewnej ro-
dziny obrazuje słuszność tej rady.

Kilka miesięcy temu przeczytałam 
świadectwo siostry mojego pradziadka, 
Elizabeth Staheli Walker. Kiedy Elizabeth 
była mała, jej rodzina wyemigrowała ze 
Szwajcarii do Ameryki.

Po ślubie wraz z mężem i dziećmi 
zamieszkała w stanie Utah w pobliżu 
granicy stanu Nevada. Prowadziła tam 
punkt pocztowy. Ich dom był miejscem 
odpoczynku dla podróżnych. Zawsze, 
w dzień i noc, musieli być gotowi, aby 
przyrządzać i wydawać posiłki gościom. 
Była to ciężka, wyczerpująca praca, a 
odpoczynku było niewiele. Jednak dla 
Elizabeth to rozmowy ze spotykanymi 
ludźmi były źródłem trosk.

Elizabeth mówiła, iż dotychczas było 
dla niej oczywiste, że Księga Mormona 
jest prawdziwa, a Prorok Józef Smith 
otrzymał upoważnienie do wykonania 
tego, co zrobił — przekazał przesłanie 
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o planie życia i zbawienia. Życie jej 
jednak znacznie odbiegało od wzmac-
niania wiary w to przesłanie.

Niektórzy podróżnicy byli dobrze 
wykształceni, inteligentni i zawsze w 
rozmowach przy stole mówili, że Józef 
Smith to „chytry oszust”, który sam 
napisał Księgę Mormona, a następnie 
sprzedawał ją dla zysku. Zachowywali 
się tak, jakby inny sposób myślenia był 
absurdalny, twierdząc, „że mormonizm 
to bzdura”.

Rozmowy te sprawiły, że Elizabeth 
czuła się opuszczona i samotna. Nie 
miała, z kim o tym porozmawiać, a 
nawet na modlitwę brakowało czasu 
— jednak modliła się podczas pracy. 
Obawiała się powiedzieć coś tym, któ-
rzy umniejszali jej religię. Powiedziała, 
że nie była tego pewna, ale zakładała, 
iż mówili oni prawdę. Czuła, że nie 
mogłaby stanąć w obronie swoich wie-
rzeń, nawet jakby spróbowała.

Jakiś czas później przeprowadziła 
się ze swoją rodziną w inne miejsce. 
Elizabeth powiedziała, że miała więcej 
czasu na rozmyślanie i nie była ciągle 
rozpraszana. Często schodziła do piw-
nicy i w modlitwie rozmawiała z Ojcem 
Niebieskim o tym, co ją niepokoiło — 
o historiach opowiadanych przez tych, 
jak zdaje się, inteligentnych ludzi, że 
ewangelia to bzdura oraz historiach na 
temat Józefa Smitha i Księgi Mormona.

Pewnej nocy Elizabeth miała sen. 
Powiedziała: „Zdawało mi się, że 
stałam przy drodze, która biegła wokół 
podnóża niewysokiego wzgórza. W 
połowie jego wysokości spostrzegłam 
mężczyznę, który spoglądał w dół i 
zdawało się, jakby przemawiał do mło-
dego klęczącego mężczyzny. Pochylał 
się jakby nad całą ziemią. Jego ramiona 
były otwarte i wyglądało, jakby sięgał 
do czegoś ukrytego w ziemi. Widzia-
łam kamienną pokrywę, która została 
zdjęta i pochylającego się chłopca. Przy 
drodze było wielu ludzi, ale nikt z nich 
nie był wcale zainteresowany dwoma 
osobami na wzgórzu. W tym śnie było 
coś, co wywarło na mnie tak silne wra-
żenie, że od razu się obudziłam […]. 
Nikomu nie mogłam o nim powiedzieć 
i byłam pewna, że to anioł Moroni 
[instruował] młodego Józefa, kiedy ten 
wyjmował płyty”.

Wiosną 1893 roku Elizabeth udała 
się do Salt Lake City na poświęcenie 
świątyni. Swoje doświadczenie opisała 
następująco: „Zobaczyłam ten sam 
obraz, [który] widziałam w moim śnie, 
myślę, że był to witraż. Jestem pewna, 
że gdybym zobaczyła wzgórze Kumo-
rah na własne oczy, to tak faktycznie 
by wyglądało. Jestem pewna, że we 
śnie widziałam obraz przedstawiający 
anioła Moroniego, który przekazuje 
złote płyty Józefowi Smithowi”.

Wiele lat później i na kilka miesięcy 
zanim zmarła w wieku prawie 88 lat, 
Elizabeth otrzymała pełną mocy wska-
zówkę. Powiedziała: „Przyszła mi do 
głowy tak wyrazista myśl […], jakbym 
usłyszała te słowa […]: ‘Nie pochowaj 
swojego świadectwa w ziemi’” 5.

Wiele pokoleń później potomkowie 
Elizabeth wciąż czerpią siłę z jej świa-
dectwa. Podobnie jak Elizabeth żyjemy 
otoczeni wieloma osobami, które wątpią 
i krytykują, umniejszając i sprzeciwiając 
się drogim nam prawdom. Czasem sły-
szymy dziwne historie i sprzeczne infor-
macje. Podobnie jak Elizabeth musimy 
ze wszystkich sił trzymać się światła i 
prawdy, które akurat mamy, szczególnie 
w trudnych okolicznościach. Odpowie-
dzi na modlitwy mogą nie być aż tak 
dramatyczne, ale musimy wyciszyć się, 
dążąc do uzyskania większego światła 
i prawdy. A kiedy je uzyskamy, naszym 
obowiązkiem jest żyć według nich, dzie-
lić się nimi i stawać w ich obronie.

Pozostawiam z wami moje świa-
dectwo: wiem, że kiedy napełniamy 
nasze serca i domy światłem i prawdą 
Zbawiciela, będziemy mieć większą 
siłę wewnętrzną, aby przetrwać każde 
okoliczności. W imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
Uwaga: 4 kwietnia 2015 r. Siostra Esplin została 
odwołana ze stanowiska Drugiej Doradczyni w 
Generalnym Prezydium Organizacji Podstawo-
wej i poparta jako Pierwsza Doradczyni.

PRZYPISY
 1. „Rodzina dziełem Boga”, w: Rodziny są 

wieczne: Zarys Wspólnej Nauki na rok 
2014 (2013), str. 28–29.

 2. Zob. Moroni 10:5.
 3. „Rodzina dziełem Boga”.
 4. Dieter F. Uchtdorf, „Otrzymać świadectwo 

o świetle i prawdzie”, Liahona, listopad 
2014, str. 21.

 5. Zob. Elizabeth Staheli Walker, „My Testi-
mony, Written for My Children and Their 
Children after I Am Gone”, 1939, str. 22–26, 
University of Nevada, Las Vegas, Special 
Collections; interpunkcja, pisownia dużych 
liter i ortografia ustandaryzowane.



11MAJ 2015

W życiu przedziemskim uczyłyśmy 
się o potrzebie doświadczenia okresu 
doczesności. „[Przyjęłyśmy] plan [Ojca 
Niebieskiego], dzięki któremu Jego 
dzieci mogą otrzymać fizyczne ciało i 
zdobyć doświadczenia podczas życia 
na ziemi, aby czynić postępy ku do-
skonałości i ostatecznie osiągnąć swoje 
boskie przeznaczenie, jako dziedzice 
życia wiecznego” 4.

Starszy Richard G. Scott wyjaśnił:  
„W życiu przedziemskim uczono nas, 
że celem […] przyjścia na ziemię jest 
bycie wypróbowanym i sprawdzonym 
[…] do granic wytrzymałości” 5. Tych 
prób jest tyle, co osób, które je do-
świadczają. Nigdy nie doświadczyłam, 
czym jest rozwód, ból czy niepewność 
z powodu porzucenia ani odpowie-
dzialność związana z byciem samotną 
matką. Nie doświadczyłam śmierci 
dziecka, niepłodności ani zaintereso-
wania osobą tej samej płci. Nie musia-
łam przetrwać znęcania się nade mną, 
przewlekłej choroby czy uzależnienia. 
Nie takie próby mi dano, aby spraw-
dzić moją wytrzymałość.

członkostwo w Bożej rodzinie nie 
zależy od jakiegokolwiek stanu — 
naszego stanu cywilnego, stanu 
cywilnego naszych rodziców, sytuacji 
finansowej, statusu społecznego ani 
statusu, który zamieszczamy na portalu 
społecznościowym.

Przynależymy do Bożej rodziny. 
„Jesteśmy córkami naszego Ojca  
Niebieskiego, który bardzo nas kocha, 
my kochamy Go również” 3.

Druga linijka piosenki pogłębia 
znaczenie pierwszej. „On przysłał tu 
każdego z nas, na świat, abyśmy  
się tu uczyli”.

Carole M. Stephens
Pierwsza Doradczyni w Generalnym Prezydium  
Stowarzyszenia Pomocy

Czy istnieje coś piękniejszego 
i głębszego niż proste i czyste 
prawdy ewangelii nauczane 

w piosence Organizacji Podstawowej? 
Wszystkie dziewczynki z Organizacji 
Podstawowej, które nam dzisiaj towa-
rzyszą, znają piosenkę, o której będę 
przemawiać. W zeszłym roku uczyły-
ście się jej w ramach programu waszej 
organizacji.

Słowa piosenki „Rodzina dziełem 
Boga” 1, którą odśpiewano na początku 
tego spotkania, przypominają o czystej 
doktrynie. Uczymy się nie tylko, że 
rodzina jest dziełem Boga, ale iż każdy 
z nas należy do Bożej rodziny.

Pierwsza linijka piosenki naucza: 
„Rodzina dziełem Ojca jest. Ja też!  
I ty, i wszyscy my to Jego dzieci”.  
Z proklamacji o rodzinie dowiadujemy 
się, że „podczas życia przed przyjściem 
na świat duchowi synowie i duchowe 
córki znały i czciły Boga jako swojego 
Wiecznego Ojca”. W tamtym świe-
cie uczyłyśmy się o naszej wiecznej 
kobiecej tożsamości. Wiedziałyśmy, że 
każda z nas jest „[umiłowaną] […] córką 
niebiańskich rodziców” 2.

Nasza doczesna podróż na ziemię 
nie zmieniła tych prawd. Wszystkie 
należymy do rodziny Boga i zajmu-
jemy w niej istotne miejsce. Ziemskie 
rodziny różnią się od siebie. Podczas 
gdy robimy wszystko, co możemy, 
aby stworzyć silną tradycyjną rodzinę, 

Rodzina dziełem Boga
Wszystkie należymy do rodziny Boga i zajmujemy w niej istotne miejsce.
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Zapewne teraz niektóre z was myślą: 
„Tak więc Siostra Stevens mnie w ogóle 
nie rozumie!”. Powiem wam, że pewnie 
macie rację. Nie rozumiem w pełni 
wyzwań, którym stawiacie czoła. Ale 
z powodu moich osobistych prób i  
wyzwań — tych, które ugięły moje  
kolana — dobrze poznałam Tego, który 
naprawdę rozumie wszystko, Tego, 
który „[oswoił się] z cierpieniem” 6, który 
wszystkiego doświadczył i wszystko 
rozumie. Ponadto doświadczyłam 
wszystkich ziemskich prób, które przed 
chwilą wymieniłam, w życiu córki, 
matki, babci, siostry, ciotki i przyjaciółki.

Jako córki Boga, które dotrzymują 
zawartych przymierzy, uczymy się nie 
tylko z naszych wyzwań, ale jedno-
czymy się we współczuciu, wspiera-
jąc innych członków Bożej rodziny 
w ich własnych próbach — do tego 
się zobowiązałyśmy.

Kiedy to czynimy, zdobywamy wie-
dzę i rozwijamy zaufanie, że Zbawiciel 
zna trudy związane z podróżą i popro-
wadzi nas poprzez smutki i rozczaro-
wania, które napotkamy. On posiada 
prawdziwe miłosierdzie, a Jego miłość 
„trwa na wieki” 7 — po części w nas — 
jeśli za Nim podążamy.

Jako córki Boga i uczennice Jezusa 
Chrystusa „[działamy] zgodnie ze współ-
czuciem zasianym w [naszych sercach] 
przez Boga” 8. Nasza sfera wpływów nie 
ogranicza się tylko do członków naszej 
rodziny.

Niedawno miałam okazję odwie-
dzić Siostrę Yazzie z palika Chinle  
w stanie Arizona w jej hoganie.  
Kiedy powitała mnie w swoim domu, 
pierwszą rzeczą, jaką zauważyłam, 
były oprawione zdjęcia rodziny i  
misjonarzy, zawieszone na ścianach  
i rozstawione na stolikach. Zapytałam 

więc: „Siostro Yazzie, ile masz 
wnucząt?”.

Zaskoczona moim pytaniem, wzru-
szyła ramionami. Zmylona jej reakcją, 
spojrzałam się na jej córkę, Siostrę 
Yellowhair, która odpowiedziała: „Ona 
nie wie, ile ma wnucząt. Nie liczymy 
ich. Wszystkie dzieci nazywają ją babcią 
— jest babcią dla wszystkich”.

Siostra Yazzie nie ogranicza swojej 
miłości i wpływu jedynie do swojej 
biologicznej rodziny. Ona rozumie, co 
to znaczy poszerzyć swoją strefę wpły-
wów, a kiedy czyni dobro, błogosławi, 
pielęgnuje i broni Bożą rodzinę. Ona 
rozumie, że „kiedykolwiek kobieta 
wzmacnia wiarę dziecka, wzmacnia 
też i rodzinę, zarówno teraz, jak i w 
przyszłości” 9.

Trzecia linijka tej piosenki wyjaśnia 
zwięźle cel życia doczesnego: „Bóg 
nam rodzinę dał, by pomóc nam 
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stać się tym, czym On by chciał”. 
Zbawiciel nauczał: „Bądźcie jako 
jeden; a jeżeli nie jesteście jednym, nie 
jesteście moi” 10. Proklamacja na temat 
rodziny naucza, że jako ukochane 
duchowe córki naszych niebiańskich 
rodziców mamy boską naturę, wieczną 
tożsamość i cel. Bóg chce naszej 
jedności. Bóg pragnie naszej jedności 
— jako córki przymierza mamy być 
zjednoczone w naszych osobistych 
różnicach 11, mamy pragnąć uczyć się 
wszystkiego, co jest wymagane, by 
do Niego powrócić i być częścią Jego 
wiecznej rodziny.

„Święte obrzędy i przymierza do-
stępne w świętych świątyniach umożli-
wiają [nam] powrót do obecności Boga, 
a [naszym] rodzinom zjednoczenie na 
wieczność” 12. Obrzędy, które przyjmu-
jemy i przymierza zawierane podczas 
chrztu i w świętych świątyniach, łączą 
Bożą rodzinę po obu stronach zasłony 
— łącząc nas z Ojcem poprzez Jego 
Syna, który modlił się tymi słowy: „Aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we 
mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas 
jedno byli” 13.

Kiedy korzystamy z czasu w tym 
ziemskim życiu, aby uczyć się i stoso-
wać nauki Zbawiciela, upodabniamy się 
do Niego. Zaczynamy rozumieć, że to 
On jest drogą — jedyną drogą — dzięki 
której możemy pokonać doczesne wy-
zwania, zostać uzdrowione i powrócić 
do naszego niebiańskiego domu.

Ostatnia linijka piosenki powraca 
w swej treści do początku: „Tak nam 
miłość daje swą, wszak rodzinę 
stworzył On”. Plan Ojca przygo-
towany dla Jego dzieci jest planem 
miłości. Ma na celu zjednoczenie z Nim 
Jego dzieci — Jego rodziny. Starszy 
Russell M. Nelson nauczał: „Ojciec 
Niebieski pragnie dwóch rzeczy dla 
swoich dzieci […]: nieśmiertelności i 
życia wiecznego, ‘które oznacza życie 

w Jego obecności’” 14. Te pragnienia 
zostaną zrealizowane, kiedy będziemy 
dzielić się miłością, którą On darzy 
Swoją rodzinę, pomagając i dzieląc się 
Jego planem z innymi ludźmi.

Dwadzieścia lat temu Rada Prezy-
denta Kościoła oraz Kworum Dwuna-
stu Apostołów zwróciły się do całego 
świata, kiedy wydały proklamację na 
temat rodziny. Od tego czasu zwięk-
szyły się ataki na rodzinę.

Jeśli mamy odnieść sukces w wy-
pełnianiu świętych obowiązków córek 
Boga, musimy zrozumieć wieczne 
znaczenie i nasz osobisty obowiązek, 
by nauczać prawd o planie Ojca Nie-
bieskiego dla Jego rodziny. Prezydent 
Howard W. Hunter wytłumaczył:

„Istnieje ogromna potrzeba mobili-
zowania kobiet Kościoła oraz braci, aby 
opierali się otaczającej fali zła i przyczy-
nili się do postępu […] dzieła naszego 
Zbawiciela […].

Błagamy was, abyście służyli po-
przez swój ogromny wpływ, wzmacnia-
jąc nasze rodziny, nasz kościół i nasze 
społeczności” 15.

Siostry, my przynależymy. Jesteśmy 
kochane. Jesteśmy potrzebne. Posia-
damy boskie przeznaczenie, pracę, 
miejsce i rolę w Kościele, królestwie 
Boga oraz w Jego wiecznej rodzinie. 
Czy wiecie głęboko w swoim sercu, 
że wasz Ojciec Niebieski was kocha i 
pragnie, abyście wy oraz osoby, które 
kochacie, były razem z Nim? Podob-
nie jak „Ojciec Niebieski i Jego Syn, 
Jezus Chrystus, są doskonali […], tak 

nadzieja, którą w nas pokładają,  
jest doskonała” 16. Ich plan dla nas  
jest doskonały, a Ich obietnice są 
pewne. O tych prawdach świadczę  
z wielką wdzięcznością w imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. „Rodzina dziełem Boga”, w: Rodziny są 

wieczne: Zarys Wspólnej Nauki na rok 
2014 (2013), str. 28–29.

 2. „Rodzina: Proklamacja dla świata”,  
Liahona, listopad 2010, str. 129.

 3. „Motto Młodych Kobiet”, Program Osobi-
stego rozwoju Młodych Kobiet (broszura, 
2009), str. 3.

 4. „Rodzina: Proklamacja dla świata”.
 5. Richard G. Scott, „Uwolnić się od wiel-

kiego ciężaru”, Liahona, listopad 2014,  
str. 92.

 6. Ks. Izajasza 53:3.
 7. Moroni 7:47.
 8. Józef Smith, w: Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), str. 16.

 9. Daughters in My Kingdom, str. 159.
 10. Nauki i Przymierza 38:27.
 11. Zob. Patricia T. Holland, „‘One Thing  

Needful’: Becoming Women of Greater 
Faith in Christ”, Ensign, październik 1987, 
str. 26–33.

 12. „Rodzina: Proklamacja dla świata”.
 13. Ew. Jana 17:21.
 14. R. Scott Lloyd, „God Wants His Children 

to Return to Him, Elder Nelson Teaches”, 
część Church News na stronie: LDS.org,  
28 stycznia 2014, adres internetowy:  
lds. org/ church/ news/ god - wants - his -  
children - to - return - to - him - elder - nelson -  
teaches.

 15. Howard W. Hunter, w: Daughters in My 
Kingdom, str. 157; zob. także „To the  
Women of the Church”, Ensign, listopad 
1992, str. 96.

 16. M. Russell Ballard, „Let Us Think Straight”  
(przemówienie wygłoszone podczas 
uroczystego spotkania na Uniwersytecie 
Brighama Younga, 20 sierpnia 2013 r.); 
adres internetowy: speeches. byu. edu.
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Mężczyźni nadal wznosili swoje 
nienawistne okrzyki i żądali, by wypro-
wadzono misjonarzy. Marie uniosła w 
górę Biblię i nakazała im odejść. Po-
wiedziała, że starsi są pod jej opieką i 
że włos im z głowy nie spadnie. Posłu-
chajcie, jak sama opisała to wydarzenie: 
„Wszyscy osłupieli […]. Bóg był ze mną. 
To On włożył w moje usta te słowa, 
inaczej bym ich nie wypowiedziała. 
W jednej chwili wszyscy się uspokoili. 
Ta silna i sroga grupa mężczyzn stała 
bezradnie przed słabą, dygoczącą choć 
nieustraszoną dziewczyną”. Duchowni 
poprosili ludzi z tłumu, by się rozeszli, 
co uczyniono w ciszy, zawstydzeniu, 
strachu i z poczuciem winy. Małe stado 
wiernych w spokoju dokończyło swoje 
niedzielne spotkanie 1.

Możecie sobie wyobrazić tę dzielną 
młodą kobietę w wieku niejednej 
z was, stojącą przed motłochem i 
broniącą swej świeżo przyjętej wiary 
z odwagą i przekonaniem?

Siostry, niewiele z was będzie mu-
siało stanąć twarzą w twarz z rozwście-
czonym tłumem, ale na świecie toczy 
się wojna, na której pod ostrzałem 
znajdują się nasze najdroższe i najbar-
dziej fundamentalne doktryny. Mówię 
przede wszystkim o doktrynie rodziny. 
Świętość domu i podstawowe cele ro-
dziny są kwestionowane, krytykowane 
i szturmowane na każdym froncie.

Gdy Prezydent Gordon B. Hinckley 
po raz pierwszy przeczytał publicznie 
treść dokumentu „Rodzina: Prokla-
macja dla świata” 20 lat temu, byliśmy 
wdzięczni za przejrzystość, prostotę i 
prawdziwość tego objawionego tekstu 
i bardzo go ceniliśmy. Wtedy prawie nie 
zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak 
rozpaczliwie będziemy potrzebowali 
w dzisiejszym świecie tych fundamen-
talnych założeń jako kryterium oceny 
każdego nowego światowego trendu, 
o którym mówią media, Internet, 

osiemnastoletnią — kiedy wraz z ro-
dziną przyjęła chrzest. Pewnej niedzieli, 
gdy w ich domu wysoko w Alpach 
północnych Włoch odprawiane było 
nabożeństwo, wściekły tłum mężczyzn, 
w tym także miejscowi duchowni, 
zebrał się wokół domu i zaczął krzy-
czeć, wrzeszczeć i domagać się, żeby 
wyprowadzono na zewnątrz misjona-
rzy. Nie sądzę, by chcieli słuchać nauk 
o ewangelii — ich intencją było zadać 
im fizyczny ból. Na spotkanie z tłumem 
wyszła przed dom młoda Marie.

Bonnie L. Oscarson
Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet

Jakie to wspaniałe wyróżnienie i 
radość być częścią tego cudow-
nego zgromadzenia dziewcząt i 

kobiet! Jakże błogosławione jesteśmy 
jako kobiety, mogąc zebrać się w jed-
ności i miłości!

Przeczytałam niedawno historię 
Marie Madeline Cardon, która wraz ze 
swoją rodziną przyjęła przesłanie przy-
wróconej ewangelii Jezusa Chrystusa 
od pierwszych misjonarzy powoła-
nych do służby we Włoszech w 1850 
roku. Była młodą kobietą — niespełna 

Obrończynie 
Proklamacji
Pomagajmy w budowaniu królestwa Boga, stojąc na straży  
i broniąc instytucji małżeństwa, rodzicielstwa i domu.
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naukowcy, telewizja, film, a nawet 
ustawodawcy. Proklamacja dotycząca 
rodziny stała się dla nas punktem 
odniesienia do filozofii świata i świad-
czę, że zasady przedstawione w tym 
oświadczeniu są tak samo prawdziwe 
dzisiaj, jak były prawdziwe, gdy ogłaszał 
je prorok Boga prawie 20 lat temu.

Niech mi będzie wolno zwrócić 
uwagę na pewną oczywistość. Życie 
rzadko przebiega zgodnie z planem i 
bardzo dobrze wiemy, że nie wszystkie 
kobiety doświadczają tego, co opi-
suje proklamacja. Nadal należy uczyć 
wzorców danych przez Pana, rozumieć 
je i starać się realizować najlepiej, jak 
umiemy.

Każda z nas ma do odegrania rolę w 
planie Boga i każda z nas jest tak samo 
droga w oczach Pana. Powinnyśmy 
pamiętać, że kochający Ojciec w Niebie 
jest świadomy naszych prawych dążeń 
i dotrzyma Swoich obietnic, zgodnie z 
którymi nic nie zostanie odmówione 
osobom, które wiernie dochowują 
swoich przymierzy. Ojciec w Niebie ma 
dla każdej z nas misję i plan, wyznaczył 
On także czas na wszystkie sprawy. 
Jednym z najcięższych wyzwań tego 

życia jest wiara w czas Pana. Dobrze 
mieć alternatywny plan, dzięki któremu 
dochowamy przymierzy, będziemy 
miłosierne i prawe w budowaniu kró-
lestwa Boga bez względu na tor, który 
obierze nasze życie. Musimy uczyć 
nasze córki dążyć do ideałów, ale także 
mieć plan na wypadek nieoczekiwa-
nego zwrotu wydarzeń.

W roku, w którym przypada 20. 
rocznica ogłoszenia proklamacji o 
rodzinie, chciałabym wezwać nas 
wszystkie, jako kobiety Kościoła, 
byśmy stały się obrończyniami do-
kumentu „Rodzina: Proklamacja dla 
świata”. Jak Marie Madeline Cardon, 
która odważnie broniła owych mi-
sjonarzy i swej nowo przyjętej wiary, 
my też musimy zdecydowanie bronić 
objawionych przez Pana doktryn doty-
czących małżeństwa, rodzin, boskich 
ról mężczyzn i kobiet oraz znaczenia 
domów jako świętych miejsc — nawet 
jeśli świat krzyczy nam do ucha, że te 
zasady są przestarzałe, ograniczające 
lub że już nie obowiązują. Każdy, bez 
względu na sytuację w rodzinie lub 
liczbę dzieci, może być obrońcą Pań-
skiego planu opisanego w proklamacji 

o rodzinie. Jeśli jest to plan Pana, 
powinien być to także nasz plan!

Proklamacja mówi o trzech zasa-
dach, które, jak sądzę, szczególnie 
potrzebują wytrwałych obrońców. 
Pierwszą z nich jest zasada małżeń-
stwa zawartego między mężczyzną a 
kobietą. Pisma święte uczą, że „w Panu 
kobieta jest równie ważna dla męż-
czyzny, jak mężczyzna dla kobiety” 2. 
Każdy, kto chce posiąść pełnię bło-
gosławieństw kapłańskich, musi być 
zapieczętowany do męża lub żony w 
domu Pana i żyć razem w prawości, 
dochowując wierności zawartym przez 
siebie przymierzom. To jest plan Pana 
dla Jego dzieci i żadna miara publicznej 
debaty lub krytyki nie zmieni tego, co 
ogłosił Pan. Musimy nadal być przy-
kładami prawych małżeństw, szukać 
błogosławieństw w naszym życiu i nie 
tracić wiary, jeśli błogosławieństwa nie 
nadchodzą. Bądźmy obrończyniami ta-
kiego małżeństwa, jakie ustanowił Pan, 
nadal jednak okazując miłość i miło-
sierdzie ludziom o innych poglądach.

Następna zasada, której musimy 
bronić, to szacunek dla boskiej roli 
matek i ojców. Chętnie uczymy nasze 
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dzieci, by mierzyły w życiu wysoko. 
Chcemy upewnić się, że nasze córki 
wiedzą, że mają potencjał, by osiągnąć 
to wszystko, o czym marzą. Mamy na-
dzieję, że pokochają naukę, wykształ-
cenie, talenty i może nawet staną się 
następną Marią Curie lub Elizą R. Snow.

Czy uczymy także naszych synów i 
córki, że nie ma większego zaszczytu, 
wyższego tytułu ani ważniejszej roli 
w tym życiu niż rola matki lub ojca? 
Mam nadzieję, że ucząc nasze dzieci 
osiągania w życiu najlepszych rzeczy, 
nauczamy je także szanować i doce-
niać role matek i ojców w planie Ojca 
Niebieskiego.

Nasza najmłodsza córka, Abby, 
znalazła wyjątkową okazję do tego, by 
stanąć w obronie roli matki. Pewnego 
dnia otrzymała zawiadomienie ze 
szkoły swoich dzieci o organizowanym 
tam Dniu Kariery. Rodzice byli proszeni 
o przesłanie swojego zgłoszenia, jeśli 
chcieli przedstawić dzieciom, czym 
zajmują się zawodowo i Abby odniosła 
wrażenie, że powinna się zgłosić i opo-
wiedzieć o macierzyństwie. Nie dostała 
odpowiedzi ze szkoły, więc przed 
Dniem Kariery zadzwoniła tam, myśląc, 
że może ktoś zgubił jej zgłoszenie. 
Organizatorzy poszukali klasy zainte-
resowanej prezentacją Abby i znaleźli 
dwóch nauczycieli, którzy zgodzili 
się, by Abby przyszła do ich klas pod 
koniec Dnia Kariery.

W swojej bardzo zabawnej prezen-
tacji Abby uczyła dzieci między innymi 
o tym, że jako matka musi być swego 
rodzaju ekspertem w dziedzinie medy-
cyny, psychologii, religii, pedagogiki, 
muzyki, literatury, sztuki, finansów, 
dekoratorstwa, stylizacji włosów, pro-
wadzenia pojazdów, sportu, gastro-
nomii i w wielu innych dziedzinach. 
To wywarło na młodej widowni duże 
wrażenie. Zakończyła wystąpienie, pro-
sząc dzieci, by napisały swoim mamom 

liściki z podziękowaniem za wiele 
aktów miłości i służby każdego dnia. 
Abby czuła, że dzieci ujrzały swoje 
mamy w zupełnie nowym świetle, a 
role matki i ojca zyskały w ich oczach 
wielką wartość. Abby wysłała swoje 
zgłoszenie na Dni Kariery także w tym 
roku i została poproszona o prezenta-
cję w sześciu klasach.

Oto, co sama powiedziała o tym do-
świadczeniu: „Czuję, że na tym świecie 
łatwo jest dziecku nabyć przekonania, 
że rodzicielstwo jest drugą pracą lub 
nawet czasami konieczną niedogodno-
ścią. Chcę, żeby każde dziecko czuło, 
że jest priorytetem dla swoich rodziców 
i mam nadzieję, że moje wystąpienie 
o tym, jak ważne jest rodzicielstwo dla 
mnie, pomoże im zrozumieć wszystko, 

co ich rodzice robią dla nich i dlaczego 
to robią”.

Nasz ukochany prorok, Prezydent 
Thomas S. Monson, jest wspaniałym 
przykładem szacunku okazywanego 
kobietom i macierzyństwu, a w szcze-
gólności szacunku dla własnej matki. 
W odniesieniu do naszych ziemskich 
matek powiedział on: „Niech każdy z 
nas ceni sobie tę prawdę: nie można 
zapomnieć matki i pamiętać Boga. Nie 
można pamiętać matki i zapomnieć 
Boga. Dlaczego? Te dwie święte osoby 
— Bóg i [nasza ziemska] matka, partne-
rzy w stwarzaniu, w miłości, w służbie 
— są jednym” 3.

Ostatnią zasadą, na straży której 
musimy stać, jest świętość domu. Mu-
simy dowartościować określenie, które 
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Zbawiciela, za którą jesteśmy najbar-
dziej wdzięczni, jest Jego nieskończone 
miłosierdzie.

Czułyście dzisiaj, że On zna was i 
was kocha. Czułyście też teraz Jego 
miłość do otaczających was osób. To 
wasze siostry, duchowe córki naszego 
Niebiańskiego Ojca. On troszczy się 
o nie, tak samo jak o was. On rozu-
mie każdy ich smutek. On pragnie je 
wesprzeć.

Moje dzisiejsze przesłanie do was 
koncentruje się na tym, co może i musi 
być ważną częścią Jego pocieszania 

Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Moje ukochane siostry, to dla 
mnie wielka radość być z 
wami. Myślałem o mojej matce, 

mojej żonie, moich córkach, moich 
synowych, moich wnuczkach — wiele 
z nich jest tu dzisiaj. Ta wspaniała 
prezentacja sprawiła, że doceniam 
je jeszcze bardziej. Dostrzegam, że 
posiadanie takiej rodziny i tak wspania-
łego życia rodzinnego wynika z tego, 
że Zbawiciel znajduje się w centrum 
życia każdej z nich. Pamiętaliśmy o 
Nim dzisiaj w muzyce, modlitwach i w 
natchnionych kazaniach. Jedną z cech 

Pocieszyciel
Daję moje świadectwo, że żyjący Chrystus posyła Ducha Świętego — 
Pocieszyciela — do tych, których mamy obowiązek pocieszać.

używane jest czasem z pewną dozą 
kpiny. Tym określeniem jest gospo-
dyni domowa. Wszyscy — kobiety, 
mężczyźni, młodzież i dzieci, osoby 
zamężne i żonate czy stanu wolnego 
— możemy zajmować się domem. 
Powinniśmy tak „gospodarzyć” w na-
szych domach, by były one miejscem 
porządku, schronienia, świętości i 
bezpieczeństwa. Nasze domy po-
winny być miejscem, w którym czuje 
się obfitość Ducha Pana i gdzie pisma 
święte i ewangelia są przedmiotem 
studiowania i nauki oraz wzorem do 
naśladowania. Jaką różnicę dostrzegli-
byśmy na świecie, gdyby wszyscy lu-
dzie potraktowali siebie samych jako 
gospodarzy prawych domów. Brońmy 
domów jako miejsc, które ustępują 
świętością tylko świątyni.

Siostry, jestem wdzięczna za to, 
że mogę być kobietą w tych dniach 
ostatnich. Mamy możliwości i szanse, 
których nie miało żadne inne poko-
lenie kobiet na świecie. Pomagajmy 
w budowaniu królestwa Boga, stojąc 
na straży i broniąc instytucji małżeń-
stwa, rodzicielstwa i domu. Pan chce, 
byśmy były dzielnymi, wytrwałymi 
i niewzruszonymi wojowniczkami, 
które będą bronić Jego planu i uczyć 
przyszłe pokolenia Jego prawd.

Świadczę, że Ojciec w Niebie żyje 
i kocha każdą z nas. Jego Syn, Jezus 
Chrystus, jest naszym Zbawicielem  
i Odkupicielem. Pozostawiam z  
wami to świadectwo, w imię Jezusa  
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. Marie Madeline Cardon Guild, „Marie 

Madeline Cardon Guild: An Auto biography”, 
adres internetowy: cardonfamilies.org/
Histories/MarieMadelineCardonGuild.html; 
zob. także Marie C. Guild autobiography, 
ok. 1909, Biblioteka Historii Kościoła,  
Salt Lake City, Utah.

 2. I List do Koryntian 11:11.
 3. Thomas S. Monson, „Behold Thy Mother”, 

Ensign, styczeń 1974, str. 32.
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tych, którzy potrzebują pocieszenia. 
Będziecie mogły lepiej wykonać swoją 
część tego zadania, wiedząc więcej o 
tym, jak odpowiada On na te modlitwy 
o pomoc.

Wielu modli się do Niebiańskiego 
Ojca o ulgę, o pomoc w niesieniu 
brzemion smutku, samotności i strachu. 
Ojciec Niebiański wysłuchuje tych 
modlitw i rozumie te potrzeby. On i 
Jego Umiłowany Syn, zmartwychwstały 
Jezus Chrystus, obiecali nam pomoc.

Jezus Chrystus dał nam tę miłą 
obietnicę:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 
jesteście spracowani i obciążeni, a Ja 
wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i 
uczcie się ode mnie, że jestem cichy i 
pokornego serca, a znajdziecie ukoje-
nie dla dusz waszych.

Albowiem jarzmo moje jest miłe, 
a brzemię moje lekkie” 1.

Brzemiona, które Jego wierne sługi 
muszą nosić w życiu, stają się lżejsze 
dzięki Jego Zadośćuczynieniu. Brze-
mię grzechu może zostać zabrane, 
jednak próby doczesnego życia mogą 
nadal być ciężkimi brzemionami dla 
dobrych ludzi.

Widziałyście takie próby w życiu 
dobrych osób, które kochacie. Czuły-
ście pragnienie, by im pomagać. To 
jest powodem waszego współczucia 
dla nich.

Jesteście członkiniami przymierza 
w Kościele Jezusa Chrystusa. Wielka 
przemiana rozpoczęła się w waszych 
sercach, kiedy przystąpiłyście do 
Kościoła. Zawarłyście przymierze i 
otrzymałyście obietnicę, która zaczęła 
zmieniać wasz charakter.

Nad wodami zwanymi Mormon 
Alma opisał obietnicę, którą złożyły-
ście podczas chrztu i jej znaczenie dla 
was i dla wszystkich otaczających was 
osób — szczególnie dla waszych ro-
dzin. Przemawiał do tych, którzy mieli 
zawrzeć przymierza, które wy zawarły-
ście. Otrzymali oni również obietnicę, 
którą Pan dał wam:

„Oto wody Mormon (albowiem tak 
były zwane), i teraz, jeśli pragniecie 
przystąpić do stada Boga, być nazwani 
Jego ludem i pragniecie dźwigać jedni 
drugich brzemiona, aby ulżyć jeden 
drugiemu,

jeśli pragniecie płakać z tymi, którzy 
płaczą, pocieszać tych, którzy po-
trzebują pocieszenia, i zawsze dawać 
świadectwo o Bogu we wszystkim, co 
czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie, 
aż do śmierci, abyście mogli zostać 
odkupieni przez Boga i zaliczeni do 
tych, którzy powstaną w pierwszym 
zmartwychwstaniu, abyście mogli mieć 
życie wieczne” 2.

To dlatego macie poczucie, że 
chcecie pomagać osobie, która zmaga 
się, aby iść naprzód, niosąc ciężar 
smutku i trudu. Obiecałyście, że bę-
dziecie pomagać Panu w ulżeniu ich 
brzemionom i będziecie ich pocie-
szać. Kiedy otrzymałyście dar Ducha 
Świętego, została wam dana moc, 
aby pomagać w zmniejszaniu tych 
ciężarów.

Tuż przed Swoim ukrzyżowa-
niem Zbawiciel opisał, w jaki sposób 
pomaga On ulżyć brzemionom i daje 
siłę, aby ponieść ciężary. Wiedział, że 
Jego uczniowie będą się smucić. Wie-
dział, że mogą obawiać się o swoją 
przyszłość. Wiedział, że będą czuli 
niepewność co do swoich zdolności, 
aby iść naprzód.

Dał im więc obietnicę, którą daje 
nam i wszystkim innym wiernym 
uczniom:
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„Ja prosić będę Ojca i da wam 
innego Pocieszyciela, aby był z wami 
na wieki —

Ducha prawdy, którego świat przy-
jąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; 
wy go znacie, bo przebywa wśród was 
i w was będzie” 3.

Następnie obiecał:
„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, 

którego Ojciec pośle w imieniu 
moim, nauczy was wszystkiego i 
przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, mój pokój 
daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze 
i niech się nie lęka” 4.

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
widziałem, jak ta obietnica posłania 
Ducha Świętego wypełnia się w moim 

życiu oraz w życiu dzieci Boga, które 
błagały w modlitwie, aby ulżono ich 
brzemionom. Cud ulżenia ciężarom 
nastąpił w sposób, który Pan obiecał. 
On i Niebiański Ojciec posłali Ducha 
Świętego jako Pocieszyciela do po-
mocy Swoim uczniom.

Ostatnio trzy pokolenia pewnej 
rodziny przeżywały smutek z po-
wodu śmierci pięcioletniego chłopca. 
Zginął tragicznie podczas rodzin-
nych wakacji. Miałem możliwość 
ponownie zaobserwować, jak Pan 

błogosławi wiernych pomocą i siłą do 
przetrwania.

Obserwowałem, w jaki sposób Pan 
ulżył wielkim ciężarom tej rodziny. 
Byłem tam jako sługa zobowiązany 
przymierzem wobec Pana — jak i wy 
nie raz w waszym życiu — aby „płakać 
z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, 
którzy potrzebują pocieszenia” 5.

Ponieważ wiedziałem, że jest to 
prawdą, ucieszyłem się, kiedy dziadko-
wie zaprosili mnie, abym przed pogrze-
bem spotkał się z nimi i z rodzicami 
tego małego chłopca.

Modliłem się, aby dowiedzieć się, jak 
mógłbym pomóc Panu ich pocieszyć. 
Usiedliśmy razem w naszym salonie. 
Tego chłodnego wieczoru nagrzałem 
pokój, rozpalając ogień w kominku.

Poczułem, iż powinienem im powie-
dzieć, że ich kocham. Powiedziałem 
im, że czuję miłość Pana do nich. W 
kilku słowach starałem się powiedzieć, 
że współczuję im i że tylko Pan zna i w 
doskonały sposób może doświadczyć 
ich bólu i smutku.

Po powiedzeniu tych kilku słów 
odniosłem wrażenie, że powinienem 
wysłuchać ich w duchu miłości, kiedy 
mówili o swych uczuciach.

W ciągu spędzonego razem czasu 
oni mówili o wiele więcej niż ja. Mo-
głem wyczuć w ich głosach i zobaczyć 
w ich oczach, że Duch Święty ich do-
tknął. W słowach prostego świadectwa 
wyrazili to, co się stało i jak się czuli. 
Duch Święty obdarzył ich spoko-
jem, który wynika z nadziei na życie 
wieczne, kiedy ich syn, który umarł 
bez grzechu, będzie mógł należeć do 
nich w wieczności.

Kiedy każdemu z nich udzieliłem 
błogosławieństwa kapłańskiego, podzię-
kowałem za wpływ Ducha Świętego w 
trakcie naszego spotkania. Pocieszyciel 
przyszedł, przynosząc nadzieję, odwagę 
i wzmocnił nas wszystkich.

Mumbaj, Indie
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Tego wieczoru widziałem, jak Pan 
ukazał Swoje dzieło, by uczynić lżej-
szym ciężary Swego ludu. Pamiętacie, 
jak w Księdze Mormona lud Pana był 
bliski zagłady z powodu brzemion 
nałożonych przez srogich tyranów.

Ludzie błagali o uwolnienie, jak 
wielu z tych, których kochamy i którym 
służymy. Oto zapis, o którym wiem, że 
zawiera prawdę:

„Uczynię lekkimi ciężary włożone 
na wasze ramiona, że nie będziecie ich 
odczuwać, nawet gdy jesteście w nie-
woli, i uczynię to, abyście mogli odtąd 
świadczyć o Mnie i z całą pewnością 
wiedzieli, że Ja, Pan Bóg, jestem z 
Moim ludem w ich niedoli.

I stało się, że ciężary włożone na 
Almę i jego braci stały się im lekkie, 
a Pan wzmocnił ich, że mogli znosić 
swe trudy z łatwością, i we wszystkim 
poddawali się oni woli Pana cierpliwie 
i z pogodą ducha” 6.

Widziałem taki cud wiele razy. 
Najlepiej zdejmujemy ciężar innych, 
kiedy pomagamy Panu ich wzmocnić. 
To dlatego Pan, dając nam zadanie po-
cieszania innych, nakazuje, byśmy byli 
Jego świadkami zawsze i wszędzie.

Tamtego wieczora w moim salonie 
ojciec i matka małego chłopca złożyli 
świadectwo o Zbawicielu. Duch Święty 
przyszedł i wszyscy zostaliśmy pocie-
szeni. Rodzice zostali wzmocnieni. 
Brzemię smutku nie zniknęło, ale byli 
w stanie znieść żal. Ich wiara wzrosła. 
Ich siła będzie ciągle wzrastać, jeśli 
będą o nią prosić i dla niej żyć.

Świadectwo Ducha o Zadość-
uczynieniu, które otrzymaliśmy tego 
wieczora, wzmocniło również Joba, 
by mógł znieść swe brzemię:

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój 
żyje i że jako ostatni nad prochem 
stanie!

Że potem, chociaż moja skóra jest 
tak poszarpana, uwolniony od swego 
ciała będę oglądał Boga” 7.

To świadectwo Ducha dało mu siłę, 
aby przetrwać. Miał znieść rozpacz i 
brak pocieszenia ze strony otaczają-
cych go ludzi, aby dostrzec radość, 
która może przyjść do wiernych, gdy 
wytrwale zniosą swe próby.

Okazało się to prawdą w życiu Joba. 
Pojawiły się w nim błogosławieństwa. 
Historia Joba kończy się następującym 
cudem:

„Pan błogosławił ostatnie lata Joba 
więcej aniżeli początkowe […].

W całym kraju nie było tak pięk-
nych kobiet jak córki Joba. I dał im 
ojciec ich dział dziedziczny wśród  
ich braci.

Potem żył Job jeszcze sto czterdzie-
ści lat i oglądał swoje dzieci i swoich 
wnuków aż do czwartego pokolenia.

I umarł Job stary i syty dni” 8.
To właśnie świadectwo Ducha o 

nadchodzącym Zadośćuczynieniu po-
mogło Jobowi przetrwać próby, które 
są częścią życia nas wszystkich. Jest 
to część wielkiego planu szczęścia, 
który Ojciec nam dał. Pozwolił Swemu 
Synowi, aby Jego zadość czyniąca 
ofiara dawała nadzieję na pocieszenie 

bez względu na to, jak trudna będzie 
droga do domu Ojca.

Ojciec i Syn posyłają Ducha Świę-
tego, aby pocieszał i wzmacniał w tej 
podróży uczniów Mistrza.

Widziałem ten cud pocieszenia, 
kiedy przybyłem na plac przy kaplicy, 
gdzie odbywał się pogrzeb owego ma-
łego chłopca. Zatrzymała mnie urocza 
młoda kobieta, której wcześniej nie 
znałem. Powiedziała, że przyszła na po-
grzeb, aby dzielić smutek i dawać po-
cieszenie, jeśli zajdzie taka możliwość.

Powiedziała, że przyszła na pogrzeb 
po części dlatego, żeby sama mogła 
uzyskać pocieszenie. Powiedziała 
mi, że niedawno zmarło jej pierw-
sze dziecko. Trzymała na rękach swą 
piękną małą córeczkę. Zauważyłem 
uśmiech na twarzy tej małej dziew-
czynki, kiedy nachyliłem się, żeby na 
nią spojrzeć. Zapytałem matkę dziecka: 
„Jak ma na imię?”. Szybko i wesoło 
odrzekła: „Ma na imię Joy. Joy [czyli 
radość] zawsze przychodzi po smutku”.

W ten sposób złożyła mi swoje 
świadectwo. Zobaczyłem, jak spokój i 
pocieszenie przyszły do niej z jedynego 
pewnego źródła. Tylko Bóg zna nasze 
serca i tylko On może szczerze powie-
dzieć: „Wiem, jak się czujesz”. Mogę 
jedynie wyobrazić sobie jej radość i 
smutek ją poprzedzający, lecz kocha-
jący ją Pan jest już tego świadomy.

Mogę tylko częściowo wiedzieć, 
jak Pan bardzo cieszy się za każdym 
razem, kiedy Jego uczniowie pomagają 
Mu dać chwilę spokoju i radości dzie-
ciom naszego Niebiańskiego Ojca.

Składam moje świadectwo, że Pan 
prosi każdego z nas, Swoich uczniów, 
abyśmy pomagali sobie wzajemnie 
znosić brzemiona. Obiecaliśmy, że bę-
dziemy to czynić. Składam świadectwo, 
że Pan, poprzez Swoje Zadośćuczy-
nienie i Zmartwychwstanie, pokonał 
moc śmierci. Daję moje świadectwo, że 
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żyjący Chrystus posyła Ducha Świętego 
— Pocieszyciela — do tych, których 
mamy obowiązek pocieszać.

Wszystkie jesteście świadkami, tak 
jak i ja, prawdy zapisanej w formie in-
skrypcji na broszce, którą moja matka 
nosiła przez ponad 20 lat jako człon-
kini generalnej rady Stowarzyszenia 
Pomocy. Brzmi ona: „Miłość nigdy nie 
ustaje” 9. Nadal w pełni nie rozumiem 
znaczenia tych słów. Ale dostrzegłem 
jego cząstkę, kiedy widziałem, jak 
moja matka dociera do osób w potrze-
bie. Pisma święte przekazują nam tę 
prawdę: „Miłość bliźniego jest czystą 
miłością Chrystusa” 10.

Jego miłość nigdy nie zawodzi i 
nigdy nie zabraknie w naszych ser-
cach pragnienia, by „płakać z tymi, 
którzy płaczą, pocieszać tych, którzy 
potrzebują pocieszenia” 11. Ani spo-
kój, który Pan nam obiecał, nigdy nie 
opuści nas, kiedy będziemy w Jego 
imieniu służyć bliźnim.

Jako Jego świadek wyrażam 
wdzięczność za to, co tak dobrze  
robicie, pomagając żyjącemu Panu 
Jezusowi Chrystusowi i Duchowi  
Świętemu — Pocieszycielowi —  
wesprzeć tych, których kolana drżą  
i podnieść ręce, które zwisają 12. Z ca-
łego swego serca jestem wdzięczny za 
kobiety w moim życiu, które pomogły 
mi i błogosławiły mnie jako prawdziwe 
uczennice Jezusa Chrystusa. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 11:28–30.
 2. Mosjasz 18:8–9.
 3. Ew. Jana 14:16–17.
 4. Ew. Jana 14:26–27.
 5. Mosjasz 18:9.
 6. Mosjasz 24:14–15.
 7. Ks. Joba 19:25–26.
 8. Ks. Joba 42:12, 15–17.
 9. I List do Koryntian 13:8.
 10. Moroni 7:47.
 11. Mosjasz 18:9.
 12. Zob. Nauki i Przymierza 81:5.
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byłem nagi, a przyodzialiście mnie, 
byłem chory, a odwiedzaliście mnie, 
byłem w więzieniu, a przychodziliście 
do mnie.

Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi 
tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy 
cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo 
pragnącym, a daliśmy ci pić?

A kiedy widzieliśmy cię przychod-
niem i przyjęliśmy cię albo nagim i 
przyodzialiśmy cię?

I kiedy widzieliśmy cię chorym  
albo w więzieniu, i przychodziliśmy  
do ciebie?

A król, odpowiadając, powie im: 
Zaprawdę powiadam wam, cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych moich braci, mnie [to] 
uczyniliście” 1.

Tak samo jak ja, pragniecie tego cie-
płego powitania Zbawiciela. Lecz jakże 
możemy sobie na nie zasłużyć? Nie 
jesteśmy być może w stanie dotrzeć 
do wszystkich głodnych, bezdomnych 
i samotnych dzieci Ojca Niebieskiego. 
Ich liczba wciąż przerasta nasze 
możliwości.

Pan dał nam więc coś, co może 
uczynić każdy z nas. Jest to tak proste 

żeby sprawdziło się również i w na-
szym przypadku:

„Wtedy powie król tym po swojej 
prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mego, odziedziczcie Królestwo, przy-
gotowane dla was od założenia świata.

Albowiem łaknąłem, a daliście mi 
jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, by-
łem przychodniem, a przyjęliście mnie,

Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Moi drodzy bracia i siostry, z ra-
dością wyrażam moją miłość do 
was podczas tej konferencji ge-

neralnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich. Radość ma 
wynika z tego, iż Duch składa mi świa-
dectwo, że miłość Zbawiciela dosięga 
każdego z was, podobnie jak wszystkie 
dzieci naszego Ojca Niebieskiego. Nasz 
Ojciec Niebieski pragnie błogosławić 
Swoje dzieci zarówno duchowo, jak i 
docześnie. Rozumie wszystkie nasze 
potrzeby, boleści i nadzieje.

Kiedy spieszymy z pomocą bliźnim, 
Zbawiciel odczuwa to tak, jakbyśmy to 
Jemu pomagali.

Powiedział nam o tej prawdzie, 
kiedy opisywał to, czego wszyscy 
doświadczymy w przyszłości, kiedy 
Go ujrzymy po zakończeniu życia na 
tym świecie. Wizja tego dnia w moim 
umyśle stała się bardziej żywa, kiedy 
modliłem się i pościłem, żeby dowie-
dzieć się, na jaki temat mam dziś rano 
przemawiać. Pan opisał to przyszłe 
spotkanie Swoim uczniom, określając 
to, czego z całego serca pragniemy, 

„Lecz to jest post, 
w którym mam 
upodobanie”
Wasza ofiara postna zapewni więcej niż odzienie i pożywienie.  
Uleczy i zmieni ludzkie serca.

Sobotnia sesja poranna | 4 kwietnia 2015
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przykazanie, że nawet dziecko jest 
w stanie je pojąć. To przykazanie ze 
wspaniałą obietnicą dla potrzebujących 
i dla nas samych.

To prawo postu. W Księdze Iza-
jasza Pan własnymi słowami opisuje 
to przykazanie i błogosławieństwo 
dla tych z nas, którzy należą do Jego 
Kościoła:

„Lecz to jest post, w którym mam 
upodobanie: że się rozwiązuje bez-
prawne więzy, że się zrywa powrozy 
jarzma, wypuszcza na wolność uciśnio-
nych i łamie wszelkie jarzmo.

Że podzielisz swój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyjmiesz do 
domu, gdy zobaczysz nagiego, przy-
odziejesz go, a od swojego współbrata 
się nie odwrócisz.

Wtedy [wasze] światło wzejdzie jak 
zorza poranna i [wasze] uzdrowienie 
rychło nastąpi; i [wasza] sprawiedliwość 
pójdzie przed [wami], a chwała Pańska 
będzie [waszą] tylną strażą.

Gdy potem będziesz wołał, Pan 
cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał 
o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy 
usuniesz spośród siebie jarzmo, szy-
dercze pokazywanie palcem i beze-
cne mówienie,

Gdy głodnemu podasz swój chleb 
i zaspokoisz pragnienie strapionego, 
wtedy twoje światło wzejdzie w 
ciemności, a twój zmierzch będzie 
jak południe,

I Pan będzie ciebie stale prowadził 
i nasyci twoją duszę nawet na pustko-
wiach, i sprawi, że twoje członki odzy-
skają swoją siłę, i będziesz jak ogród 
nawodniony i jak źródło, którego wody 
nie wysychają” 2.

Tak więc Pan dał nam proste 
przykazanie z cudowną obietnicą. 
Obecnie mamy w Kościele możli-
wość postu raz na miesiąc i złoże-
nia na ręce biskupa lub prezydenta 
gminy hojnej ofiary postnej na rzecz 

biednych i potrzebujących. Część 
waszej darowizny przeznaczona jest 
na pomoc ludziom wokół was, być 
może nawet członkom waszej własnej 
rodziny. Słudzy Pana modlą się i 
poszczą, aby otrzymać objawienie i 
wiedzieć komu udzielić pomocy i w 
jakiej formie. To, co nie będzie po-
trzebne ludziom w lokalnej jednostce 
Kościoła, zostanie udostępnione dla 
błogosławienia innych członków w 
potrzebie na całym świecie.

Z przykazaniem postu dla potrzeb 
biednych wiąże się wiele błogosła-
wieństw. Prezydent Spencer W. Kimball 
nazwał nieprzestrzeganie tego prawa 
poważnym grzechem zaniedbania. Na-
pisał: „Pan daje sowite obietnice tym, 
którzy poszczą i pomagają potrzebują-
cym […]. Natchnienie i duchowe prze-
wodnictwo połączą się z prawością i 
bliskością naszego Ojca Niebieskiego. 
Zaniedbanie tego prawego uczynku, 
jakim jest post, pozbawi nas tych 
błogosławieństw” 3.

Jedno z nich otrzymałem zaledwie 
kilka tygodni temu. Jako że konferencja 
generalna wypada w weekend spotka-
nia postnego ze świadectwami, modli-
łem się i pościłem, żeby dowiedzieć 
się, w jaki sposób nadal powinienem 
przestrzegać tego przykazania i zatrosz-
czyć się o bliźnich w potrzebie.

W sobotę obudziłem się, ciągle 
poszcząc, o 6:00 rano i ponownie 
oddałem się modlitwie. Poczułem 
natchnienie, że powinienem przejrzeć 
wiadomości. Wtedy przeczytałem na-
stępujący reportaż:

Cyklon tropikalny Pam zniszczył 
wiele domów, uderzając bezpośred-
nio w miasto Port Vila, stolicę archi-
pelagu Vanuatu. Na wyspach zginęło 
co najmniej sześć osób, pierwsze 
potwierdzone ofiary jednej z najpotęż-
niejszych burz na powierzchni ziemi.

„Niemalże wszystkie drzewa uginały 
się pod ciężarem [cyklonu], szalejącego 
po tym wyspiarskim kraju na Oceanie 
Spokojnym”4.

Zespół ekspertów z organizacji World 
Vision planował oszacowanie zniszczeń, 
jak tylko sztorm nieco ucichnie. 

Doradzali miejscowej ludności, 
by szukała schronienia w wytrzyma-
łych budynkach, takich jak szkoły czy 
uniwersytety.

A następnie powiedzieli: „‘Najbar-
dziej wytrzymałe są tam murowane 
kościoły’ — mówiła Inga Mepham z 
CARE International. ‘Niektórzy nawet 
tego nie mają […]. Ciężko jest znaleźć 
budynek, który jest w stanie wytrzy-
mać (cyklon) 5. kategorii’” 5.

Kiedy o tym przeczytałem, przy-
pomniałem sobie, jak odwiedzaliśmy 
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niewielkie domy na Vanuatu. Wyobra-
ziłem sobie, jak ludzie tulą się do siebie 
w szarpanych przez huragan domo-
stwach. A potem przypomniałem sobie, 
jak ciepło witali mnie mieszkańcy wysp 
Vanuatu. Wyobraziłem sobie, jak razem 
z sąsiadami biegną, żeby schronić się 
w naszej murowanej kaplicy.

Następnie wyobraziłem sobie, jak 
biskup i prezydent Stowarzyszenia Po-
mocy chodzą pomiędzy nimi, dodając 
im otuchy, rozdając koce, jedzenie i 
wodę pitną. Oczyma wyobraźni ujrza-
łem skulone ze strachu grupki dzieci.

Wszyscy ci ludzie byli daleko od 
domu, w którym czytałem ten raport, 
a mimo to wiedziałem, co Pan uczyni 
poprzez Swe sługi. Wiedziałem, że to 
właśnie ofiary postne, dobrowolnie 
składane przez uczniów Pana, którzy 
znajdują się daleko od nich, ale są 
blisko Niego, umożliwiają niesienie po-
mocy tym dzieciom Ojca Niebieskiego.

Nie czekałem więc do niedzieli. 
Zaniosłem ofiarę postną mojemu 
biskupowi tego samego ranka. Wiem, 
że biskup i prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy mogą użyć mojej ofiary, by 
pomóc komuś w moim sąsiedztwie. 
Moja skromna ofiara może nie przydać 
się w miejscu zamieszkania moim czy 
mojej rodziny, ale nadwyżka lokalnych 
ofiar postnych może dotrzeć nawet na 
wyspy Vanuatu.

Burze i tragedie spadną na świat i 
na ludzi, których Pan kocha i których 
smutki odczuwa. Część waszej i mojej 
ofiary postnej w tym miesiącu zostanie 

użyta, aby pomóc gdzieś jakiejś osobie, 
której westchnienie ulgi Pan odczuje, 
jakby było Jego własnym.

Wasza ofiara postna zapewni więcej 
niż odzienie i pożywienie. Uleczy i 
zmieni ludzkie serca. Owocem dobro-
wolnej ofiary może być pragnienie w 
sercu jej odbiorcy do wyciągnięcia ręki 
do innych ludzi w potrzebie. Dzieje się 
tak na całym świecie.

Tak stało się w życiu Siostry Abie 
Turay ze Sierra Leone. W 1991 roku 
wybuchła tam wojna domowa. Przez 
lata smagała kraj. Sierra Leone już 
wcześniej było jednym z najbiedniej-
szych państw na świecie. „W trak-
cie wojny niejasne było, kto rządził 
krajem — banki […] i urzędy pań-
stwowe zostały zamknięte, policja [nie 
panowała nad rebeliantami], […] sze-
rzył się chaos, morderstwa i smutek. 
Dziesiątki tysięcy ludzi straciły życie, a 
ponad dwa miliony zostały zmuszone 
do opuszczenia swych domów, aby 
uniknąć rzezi” 6.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich wzrastał nawet w 
takich okolicznościach.

Jedna z pierwszych gmin zorganizo-
wana została w mieście Siostry Turay. 
Jej mąż był pierwszym prezydentem 
gminy. W trakcie wojny służył jako 
prezydent dystryktu.

„Kiedy goście odwiedzają dzisiaj jej 
dom, Siostra Turay lubi pokazywać im 
dwa [skarby] z czasów wojny: koszulę 
w niebiesko- białe paski, którą dostała 
z używanych ubrań [ofiarowanych 

przez członków Kościoła] oraz znisz-
czony już i dziurawy koc” 7.

Mówi ona: „Ta koszula to […] pierw-
sze ubranie, jakie [dostałam] […]. Nosi-
łam ją do pracy — była bardzo dobra. 
[Sprawiła, że czułam się w niej piękna]. 
Nie miałam innych ubrań.

Podczas wojny ten koc ogrzewał 
mnie i moje dzieci. Kiedy zaatako-
wali nas rebelianci, tylko jego [udało] 
mi się zabrać, [zanim uciekliśmy 
w busz]. Tak więc wzięliśmy go ze 
sobą. Ogrzewał nas i chronił przed 
komarami” 8.

„Siostra Turay opowiada, jak 
wdzięczna była prezydentowi misji, 
który przyjeżdżał do zniszczonego 
wojną kraju z pieniędzmi w kieszeni”. 
Te pieniądze z ofiar postnych zło-
żonych przez osoby takie, jak wy, 
przeznaczono dla świętych na zakup 
pożywienia, którego większość miesz-
kańców Sierra Leone nie mogła nabyć, 
jako że ceny były wygórowane 9.

Wspominając ludzi, których hoj-
ność umożliwiła im przeżycie, Siostra 
Turay mówi: „Kiedy myślę o ludziach, 
którzy nam pomogli […], wiem, że byli 
wysłani przez Boga, gdyż tego hojnego 
gestu podjęli się zwykli ludzie” 10.

Niedawno był u Abie w gościnie 
pewien Amerykanin. W trakcie wizyty 
jego wzrok „przykuł znajdujący się na 
stole zestaw pism świętych”. Wie-
dział, jakże były dla niej cenne, „pełne 
notatek na marginesach. Stronice były 
zniszczone; czasami naddarte. Okładka 
odchodziła od oprawy”.

Trzymał je w „dłoni i delikatnie 
przewracał strony. Czyniąc to, [zoba-
czył] żółte pokwitowanie darowizny 
dziesięciny. Zrozumiał, że w kraju, 
gdzie wartość [dolara równała się] jego 
ciężarowi w złocie, Abie Turay zapła-
ciła jednego dolara na dziesięcinę, 
jednego dolara na fundusz misjonar-
ski i jednego dolara na ofiarę postną 
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dla tych, których nazywa ‘naprawdę 
biednymi’”.

Zamykając należące do Siostry 
Turay pisma święte, zdał sobie sprawę, 
że w tym prostym domu wiernej afry-
kańskiej matki stoi na świętej ziemi 11.

Podobnie jak błogosławieństwo wa-
szej i mojej ofiary postnej może dotykać 
serc, nasz post czyni to samo dla dobra 
bliźnich. Nawet dziecko to czuje.

Wiele dzieci i niektórzy dorośli 
mogą z przyczyn osobistych uważać 
24- godzinny post za coś trudnego. Da 
się odczuć, że — tak jak ujął to Izajasz 
— post „umartwia ich dusze”. Mądrzy 
rodzice zdają sobie z tego sprawę i 
z rozwagą słuchają rady Prezydenta 
Josepha F. Smitha: „Lepiej nauczać 
ich zasady i pozwolić obserwować jej 
zastosowanie, żeby dokonali inteligent-
nego wyboru, gdy dorosną” 12.

Byłem ostatnio świadkiem ukry-
tego w tej radzie błogosławieństwa. 
Jeden z moich wnuczków przekonał 
się, że 24- godzinny post przerasta jego 
możliwości. Jego mądrzy rodzice nadal 
pielęgnowali jednak zasadę postu w 
jego sercu. Mały kuzyn jednego z jego 
kolegów z klasy zginął niedawno w 
tragicznych okolicznościach. W dniu 

postu, w chwili, w której normalnie 
czuł, że post jest dla niego zbyt trudny, 
mój wnuk zapytał mamę, czy jeśli 
jeszcze trochę dłużej wytrzyma, to jego 
pogrążony w żałobie kolega poczuje 
się lepiej.

Jego pytanie potwierdziło słuszność 
rady Prezydenta Josepha F. Smitha. Mój 
wnuk osiągnął poziom, na którym nie 
tylko zrozumiał zasadę postu, ale zako-
rzeniła się ona również w jego sercu. 
Zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że 
post i modlitwa staną się Bożym błogo-
sławieństwem dla kogoś w potrzebie. 
Jeśli wystarczająco często zastosuje tę 
zasadę, zaowocuje ona w jego życiu 
wspaniałymi skutkami, zgodnie z obiet-
nicą Pana. Otrzyma duchowe błogosła-
wieństwo mocy objawienia i większą 
zdolność do opierania się pokusom.

Nie znamy wszystkich przyczyn, 
dla których Jezus Chrystus udał się 
na pustkowie, by oddać się postowi i 
modlitwie. Ale znamy przynajmniej je-
den z rezultatów: Zbawiciel całkowicie 
oparł się pokusom Szatana, który chciał 
nadużyć Jego boskiej mocy.

Krótki okres, w którym co miesiąc 
pościmy i nieznaczna suma, jaką ofiaru-
jemy dla biednych, mogą spowodować 

choćby niewielką zmianę naszego cha-
rakteru, żebyśmy nie mieli pragnienia 
czynienia zła. Mamy wspaniałą obiet-
nicę, że jeśli uczynimy wszystko, co w 
naszej mocy, aby modlić się, pościć i 
składać ofiary dla potrzebujących:

„Wtedy [wasze] światło wzejdzie jak 
zorza poranna i [wasze] uzdrowienie 
rychło nastąpi; i [wasza] sprawiedliwość 
pójdzie przed [wami], a chwała Pańska 
będzie [waszą] tylną strażą.

Gdy potem [będziecie wołać], Pan 
[was] wysłucha, a gdy [będziecie krzy-
czeć] o pomoc, odpowie: Oto jestem!” 13.

Modlę się, żebyśmy mogli rościć 
sobie prawo do tych wspaniałych bło-
gosławieństw dla nas i naszych rodzin.

Składam świadectwo, że Jezus 
jest Chrystusem, że w Jego Kościele 
jesteśmy zapraszani, żeby pomagać 
Mu troszczyć się o biednych na Jego 
sposób i że On obiecuje nam, iż z 
pomagania Jemu wynikną wieczne bło-
gosławieństwa. W święte imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
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ze swoją żoną i urodziła mu synów i 
córki; i zaczęli się rozmnażać i zapeł-
niać Ziemię.

I […] synowie i córki Adama zaczęli 
się dzielić na pary i uprawiać zie-
mię, […] i także rodzić synów i córki” 
(Mojżesz 5:2–3).

Przykazanie mówiące o tym, abyśmy 
się rozmnażali i zapełniali ziemię, 
obowiązuje po dziś dzień. Stanowi ono 
niezbędną część planu odkupienia i 
jest źródłem ludzkiego szczęścia. Po-
przez prawe wykorzystywanie tej mocy 
możemy zbliżyć się do naszego Ojca 
w Niebie i doświadczyć pełni radości, 
a nawet boskości. Moc prokreacji nie 
stanowi marginalnej części tego planu; 
to plan szczęścia; klucz do szczęścia.

Pragnienie tworzenia związków 
jest u ludzi niezmienne i bardzo silne. 
Nasze szczęście w życiu doczesnym, 
nasza radość i wyniesienie zależą od 
tego, w jaki sposób reagujemy na ten 
uporczywy i nieodparty fizyczny po-
ciąg. Kiedy moc prokreacji zaczyna doj-
rzewać w okresie wczesnej młodości, 
pojawia się szereg osobistych doznań, 
jakże odmiennych od wszelkich innych 
doświadczeń fizycznych.

W idealnym wypadku tworzenie 
związku zaczyna się bardzo romantycz-
nie. Choć zwyczaje mogą się różnić, 
rozkwitającym uczuciom towarzy-
szą zaczerpnięte wprost z powieści 
miłosnej: ekscytacja, oczekiwanie, a 
czasem nawet odrzucenie. Mamy blask 
księżyca, róże, listy miłosne, wiersze 
i piosenki o miłości, trzymanie się za 
ręce i inne sposoby, w jakie młodzi 
mężczyźni i kobiety okazują sobie 
uczucie. Świat wydaje się dla nich nie 
istnieć i odczuwają wielką radość.

I jeśli wydaje się wam, że ta mło-
dzieńcza, romantyczna miłość to już 
pełnia możliwości, jakie płyną ze 
źródła życia, to nie zaznaliście jeszcze 
oddania i słodyczy długoletniej miłości 

Zacznijmy od początku.
„I zeszli Bogowie, aby zorganizować 

człowieka na obraz swój, aby uformo-
wać go na obraz Bogów, mężczyznę i 
kobietę.

I powiedzieli Bogowie: Pobłogo-
sławmy im. I powiedzieli Bogowie: 
Sprawimy, że będą płodni i rozmnożą 
się, i zapełnią Ziemię, i ujarzmią ją” 
(Abraham 4:27–28).

Zatem cykl życia człowieka na ziemi 
rozpoczął się, kiedy „Adam obcował 

Prezydent Boyd K. Packer
Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów

Wiele lat temu, po zakończeniu 
II wojny światowej, podjąłem 
studia. Wtedy też poznałem 

Donnę Smith. Mniej więcej w tym czasie 
przeczytałem gdzieś, że dwoma nie-
zbędnymi składnikami udanego małżeń-
stwa są ciasteczko i całus. Pomyślałem 
sobie, że to całkiem niezła kombinacja.

Ranki spędzałem na uczelni, nato-
miast popołudniami pracowałem w 
warsztacie samochodowym mojego 
ojca w Brigham City. Ostatnimi poran-
nymi zajęciami Donny było przygoto-
wanie do prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Przed wyjściem ze szkoły 
zatrzymywałem się przed jej klasą. 
W drzwiach była matowa szyba, ale 
kiedy stawałem wystarczająco blisko, 
Donna widziała mój cień. Wówczas 
wymykała się ukradkiem do mnie z 
ciasteczkiem i całusem. Reszta to już 
historia. Pobraliśmy się w Świątyni 
Logan i tak zaczęła się nasza wielka 
życiowa przygoda.

Przez te wszystkie lata regularnie 
nauczałem jakże ważnej zasady: osta-
tecznym rezultatem naszego członko-
stwa w Kościele powinno być szczęście 
domowego ogniska, jakie tworzy 
mężczyzna i kobieta wraz z dziećmi 
oraz zapieczętowanie ich na ten czas 
i na całą wieczność.

Plan szczęścia
Ostatecznym rezultatem naszego członkostwa w Kościele powinno  
być szczęście domowego ogniska, jakie tworzy mężczyzna i kobieta  
wraz z dziećmi oraz zapieczętowanie na całą wieczność.



27MAJ 2015

małżeńskiej. Pary małżeńskie są wysta-
wiane na wszelkiego rodzaju próby: 
zmagają się z pokusami, brakiem po-
rozumienia, finansowymi i rodzinnymi 
problemami, chorobami, a mimo to ich 
miłość rośnie w siłę. Dojrzała miłość 
jest błogim stanem, o którym nowo-
żeńcy nawet nie śnią.

Prawdziwa miłość wymaga, by 
dzielenie się uczuciami, które uwalniają 
święte życiodajne moce, miało miejsce 
dopiero po ślubie. Oznacza to unikanie 
sytuacji, w których pragnienia fizyczne 
mogłyby przejąć kontrolę nad naszym 
zachowaniem. Czysta miłość zakłada, 
że jedynie po przyrzeczeniu wierności 
na wieczność, po zgodnej z prawem 
ceremonii, a najlepiej po obrzędzie za-
pieczętowania w świątyni, te moce pro-
kreacji są w oczach Boga dostępne, by 
dać pełen wyraz miłości. Powinniśmy 
się nimi dzielić tylko i wyłącznie z na-
szym wiecznym towarzyszem.

Kiedy jesteśmy ich godni, moce te 
stanowią najdoskonalsze, wzniosłe 
połączenie fizycznych, emocjonalnych 
i duchowych doznań, jakie oznacza 
słowo miłość. Pośród wszystkich ludz-
kich doświadczeń nie ma niczego, co 
dorównywałoby czy odpowiadałoby tej 
sferze życia człowieka. Będzie to trwało 
wiecznie, jeśli zawrzemy i dochowamy 
przymierzy, bowiem „w tym są wy-
święcone klucze świętego kapłaństwa, 
abyście otrzymali cześć i chwałę” (NiP 
124:34), „która to chwała będzie pełnią 
i kontynuacją nasienia na wieki wie-
ków” (NiP 132:19).

Miłość romantyczna jest niepełna, 
jest tylko wstępem. Prawdziwa miłość 
rozkwita, kiedy pojawiają się dzieci — 
owoc ze źródła życia powierzonego 
poślubionym parom. Do poczęcia 
dochodzi w ślubnym złączeniu pomię-
dzy mężem i żoną. Niezwykle złożone 
mechanizmy zaczynają kształtować ma-
leńkie ciało. Przyjście na świat dziecka 

stworzonego na obraz ziemskich 
rodziców jest niebywałym cudem. Jego 
śmiertelne ciało wypełnia duch zdolny 
do odczuwania i postrzegania ducho-
wych rzeczy. W śmiertelnym ciele tego 
dziecka drzemie moc tworzenia potom-
stwa na jego własny obraz.

„A duch i ciało są duszą człowieka” 
(NiP 88:15), są też duchowe, jak i 
doczesne prawa, od posłuszeństwa 
którym zależy nasze szczęście. Ist-
nieją wieczne prawa, między innymi 
związane z mocą prokreacji, które są 
„nieodwołalnie postanowione w niebie 
zanim powstał świat, od [których] są 
uzależnione wszystkie błogosławień-
stwa” (NiP 130:20). To te duchowe 
prawa, wytyczają normy moralne dla 
ludzkości (zob. 2 Nefi 2:5; NiP 29:34; 
134:6). Są również przymierza, które 
wiążą, przypieczętowują, zabezpie-
czają i umożliwiają otrzymanie wiecz-
nych błogosławieństw.

Alma upomniał swojego syna Szi-
blona następującymi słowy: „Uważaj 
[…], abyś panował nad wszystkimi 
swymi uczuciami, a wtedy miłość 
będzie mogła wypełnić twoją du-
szę” (Alma 38:12). Słowo „panować” 
oznacza w tym przypadku: kierować, 
kontrolować, powstrzymywać. Musimy 
zatem kontrolować nasze namiętności. 
Właściwe korzystanie z mocy prokre-
acji pobłogosławi i uświęci nasze życie 
(zob. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph F. Smith [1998], str. 158).

Pokusy zawsze będą na nas czy-
hać. Ponieważ przeciwnik nie może 
począć życia, odczuwa zazdrość wobec 
wszystkich, którzy posiadają tę boską 

moc. Wraz ze swoimi naśladowcami 
został wypędzony z nieba, straciw-
szy tym samym prawo do posiadania 
śmiertelnego ciała. „Dąży do tego, aby 
wszyscy ludzie byli tak samo jak on 
nieszczęśliwi” (2 Nefi 2:27). Będzie nas 
kusił, starając się zbezcześcić, zbrukać 
i, jeśli mu się uda, zniszczyć ten dar, 
dzięki któremu, będąc godni, możemy 
osiągnąć wieczny przyrost (zob. NiP 
132:28–31).

Jeśli zbezcześcimy moc niosącą życie 
albo przyczynimy się do tego, że inni 
podążą tym śladem, wtedy konsekwen-
cje, jakie na siebie sprowadzimy, będą 
bardziej „przenikliwe” i „ciężkie do 
zniesienia” (zob. NiP 19:15), niż warte 
są tego wszelkie fizyczne przyjemności.

Alma powiedział do swojego 
syna, Koriantona: „Czyż nie wiesz, 
mój synu, że grzech ten jest wstrętny 
Panu, wstrętniejszy niż wszystkie inne 
grzechy z wyjątkiem tylko przelania 
niewinnej krwi i przeciwstawienia 
się Duchowi Świętemu?” (Alma 39:5). 
Nie możemy uciec od konsekwencji 
naszych grzechów.

Moce prokreacji mogą być właści-
wie wykorzystane tylko i wyłącznie 
pomiędzy prawnie i legalnie zaślu-
bionymi mężem i żoną, mężczyzną i 
kobietą. Wszystko inne stanowi naru-
szenie przykazań Bożych. Nie ulegajcie 
plugawym pokusom przeciwnika, gdyż 
z każdego występku będziemy rozli-
czeni, „aż [oddamy] ostatni grosz”  
(Ew. Mateusza 5:26).

Nigdy szczodrość i łaska Boga nie 
objawiają się bardziej niż podczas 
pokuty.
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Nasze ciało po zranieniu potrafi 
samo się uleczyć, ale czasem potrzebna 
jest pomoc lekarza. Poważniejsze obra-
żenia często pozostawiają po sobie ślad 
w postaci blizn, które przypominają 
nam o tym, co się stało.

Inaczej sprawa się ma z naszymi du-
chowymi ciałami. Nasze duchy boleją, 
kiedy popełniamy błędy lub grzechy. 
W przeciwieństwie jednak do naszych 
śmiertelnych ciał powstałe blizny 
znikają w procesie pokuty, dzięki mocy 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. 
Obietnica jest następująca: „Oto prze-
baczono temu, co odpokutował za swe 
grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich 
więcej” (NiP 58:42).

Kiedy rozmawiamy o małżeństwie i 
rodzinie, nieuchronnie nasuwa nam się 
następujące pytanie: „Co z wyjątkami?”. 
Niektórzy bowiem rodzą się z pewnymi 
ograniczeniami i nie mogą mieć dzieci. 
Są niewinne osoby, których małżeń-
stwo zakończyło się z powodu niewier-
ności współmałżonka. Inni z kolei nie 
zawarli związków małżeńskich i wiodą 
godne życie w samotności.

Na chwilę obecną mam dla was 
wszystkich następujące pocieszenie: 
Bóg jest naszym Ojcem! Cała miłość 
i hojność, które cechują idealnego 
ziemskiego ojca, są spotęgowane w 
Nim — naszym Ojcu i Bogu — pokłady 
tych cech przekraczają ludzkie poję-
cie. Jego wyroki są sprawiedliwe; Jego 
miłosierdzie nie zna granic, Jego zadość 
czyniąca moc nie ma równych na tym 

świecie. „Jeśli tylko w tym życiu pokła-
damy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze 
wszystkich ludzi najbardziej pożałowa-
nia godni” (I List do Koryntian 15:19).

Z należytą czcią użyję teraz słowa 
świątynia. Oczyma wyobraźni widzę 
teraz pokój zapieczętowań, a w nim 
młodą parę klęczącą przy ołtarzu. Ten 
święty obrzęd świątynny jest czymś 
znacznie ważniejszym niż zawarcie 
małżeństwa. Ich związek zostaje przy-
pieczętowany przez Świętego Ducha 
obietnicy i zgodnie z tym, co zapisane 
w pismach świętych, „[odziedziczą] 
trony, królestwa, księstwa, i moce, 
panowania” (NiP 132:19). Dostrzegam 
radość, która czeka tych, co przyjmą 
ten boski dar prokreacji i użyją go we 
właściwy sposób.

Siostra Donna Smith Packer jest 
moją wieczną towarzyszką od pra-
wie siedemdziesięciu lat. Słowa nie 
odzwierciedlą tego, co czuję do mojej 
żony, matki naszych dzieci. Uczucie, 
jakim ją darzę, jest niezmiernie głę-
bokie, a wdzięczność, jaką względem 
niej odczuwam, jest tak potężna, że nie 
sposób tego wyrazić. Mogę powie-
dzieć, że największą nagrodą, którą 
mogliśmy otrzymać w tym życiu i w ży-
ciu następnym, są nasze dzieci i wnuki. 
Pod koniec naszej wspólnej doczesnej 
podróży chcę wyrazić swoją wdzięcz-
ność za każdy moment spędzony u 
boku mojej żony i za obietnicę Pana, że 
nasze małżeństwo trwać będzie przez 
całą wieczność.

Świadczę, że Jezus jest Chrystusem, 
Synem żyjącego Boga. On jest głową 
tego Kościoła. Dzięki Jego Zadość-
uczynieniu i mocy kapłaństwa rodziny, 
które mają swój początek w życiu 
doczesnym, mogą cieszyć się swoim 
towarzystwem przez całą wieczność. 
Zadośćuczynienie, dzięki któremu 
możemy się nawrócić, nie pozostawia 
blizn. Oznacza to, że jeśli naprawdę 
odpokutujemy, to bez względu na to, 
co zrobiliśmy, gdzie byliśmy lub co 
się stało, obiecał On, że za to za-
dośćuczyni. A kiedy zadośćuczynił, 
zostało to już postanowione. Tak 
wielu z nas walczy z poczuciem winy, 
nie wiedząc, jak można przed tym 
uciec. Ucieczka wiedzie przez przyję-
cie Zadośćuczynienia Chrystusa — a 
wszystko, co przyprawiało o ból serca, 
może przemienić się w piękno, miłość 
i wieczność.

Jestem bardzo wdzięczny za błogo-
sławieństwa Pana Jezusa Chrystusa, za 
moc prokreacji, za moc odkupienia, 
za Zadośćuczynienie — Zadośćuczy-
nienie, które może usunąć każdą 
plamę bez względu na to, jak trudno 
ją wywabić, jak długo ona tam była i 
jak często próbowaliśmy się jej pozbyć. 
Zadośćuczynienie może znów was 
uwolnić, byście poszli naprzód, czyści 
i godni, po ścieżce, którą wybraliście 
w tym życiu.

Świadczę, że Bóg żyje, że Jezus 
jest Chrystusem, że Zadośćuczynienie 
nie jest czymś ogólnym, co dane jest 
całemu Kościołowi. Zadośćuczynie-
nie to sprawa indywidualna; a jeśli 
jest coś, co was niepokoi — coś, co z 
powodu upływu czasu z trudem sobie 
przypominacie — pozwólcie zadzia-
łać Zadośćuczynieniu. Ono ma moc 
oczyszczenia, a wy — podobnie jak 
Pan — nie będziecie już więcej pamię-
tać o swych grzechach. W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
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sposób oraz utrzymaniem rodziny i jej 
ochroną. Wiedzcie, że jestem boleśnie 
świadoma, iż sprawy ojcostwa, ma-
cierzyństwa i małżeństwa są trudne 
dla wielu z was. Wiem, że niektórzy 
członkowie Kościoła czują, że w swych 
domach nigdy nie osiągną stanu, który 
postrzegają jako ideał. Wiele osób 
cierpi w wyniku zaniedbania, prze-
mocy, uzależnienia i niewłaściwych 
tradycji oraz zwyczajów kulturowych. 
Nie popieram czynów mężczyzn czy 
kobiet, którzy umyślnie czy nawet nie-
świadomie sprawiają ból, cierpienie czy 
rozpacz u bliskich w domu. Ale dzisiaj 
powiem o czymś innym.

Jestem przekonana, że mąż jest 
bardziej atrakcyjny dla żony, kiedy 
wypełniając wyznaczoną mu przez 
Boga rolę, służy jako godny posiadacz 
kapłaństwa — co najistotniejsze — w 
domu. Uwielbiam i mocno wierzę w 
słowa Prezydenta Packera skierowane 
do godnych mężów i ojców: „Dysponu-
jecie mocą kapłańską bezpośrednio od 
Pana, aby chronić swoje domy. Będą 
sytuacje, kiedy jedyną tarczą stojącą 
między waszą rodziną a knowaniami 
przeciwnika będzie właśnie ta moc” 6.

Duchowi przywódcy i nauczyciele w domu
Na początku roku byłam na pogrze-

bie niezwykłego zwyczajnego krew-
nego — wujka mojego męża, Dona. 
Jeden z synów wujka Dona opowie-
dział o doświadczeniu z dzieciństwa, 
które miało miejsce tuż po zakupie 
przez rodziców pierwszego domu. 
Ponieważ trzeba było wyżywić i ubrać 
pięcioro małych dzieci, nie starczyło 
już na ogrodzenie ogrodu. Poważnie 
podchodząc do wypełnienia roli pole-
gającej na ochronie rodziny, wujek Don 
wbił kilka drewnianych słupków, wziął 
sznurek i przywiązał go do słupków 
rozmieszonych w ogrodzie. Potem 
przywołał dzieci. Pokazał im te słupki 

Cenne i uświęcone słowa w moim bło-
gosławieństwie patriarchalnym zawie-
rają obietnicę, że będzie on „dobrze 
troszczył się” o życie moje i dzieci.  
Dla mnie jasne jest, że Craig to wypeł-
nienie tej obietnicy. Mówiąc słowami 
Marka Twaina: „Życie bez [Craiga] już 
nie będzie życiem” 5. Kocham go całym 
sercem i duszą!

Boskie role i obowiązki
Dzisiaj chciałabym uhonorować 

ojców, braci, synów i wujków, którzy 
wiedzą, kim są i czynią, co tylko mogą, 
aby wypełniać dane im boskie role 
opisane w proklamacji dla rodziny, 
łącznie z przewodzeniem w prawy 

Linda K. Burton
Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy

Wiele sióstr mi mówiło, że 
oprócz słuchania natchnio-
nych przemówień, muzyki i 

modlitw, które poruszają serca podczas 
konferencji generalnej, uwielbia obser-
wować, jak członkowie Rady Prezy-
denta Kościoła oraz Kworum Dwunastu 
Apostołów opuszczają podium ze swo-
imi wiecznymi małżonkami. I czyż z 
radością nie słuchamy, jak Bracia czule 
wyrażają swoją miłość?

O swojej żonie, Donnie, Prezydent 
Boyd K. Packer powiedział: „Z racji peł-
nionego przeze mnie urzędu mam uro-
czysty obowiązek mówienia prawdy: 
Ona jest doskonała” 1.

„Ona jest słońcem w moim życiu” 2 
— powiedział Prezydent Dieter F.  
Uchtdorf o swojej żonie, Harriet.

Prezydent Henry B. Eyring opisuje 
swoją żonę, Kathleen, jako „osobę, 
która zawsze sprawia, że [chce się] być 
tak dobrym, jak tylko jest to możliwe” 3.

A Prezydent Thomas S. Monson, 
mówiąc o swej ukochanej Frances, 
powiedział: „Była miłością mojego 
życia, moim zaufanym powiernikiem i 
najbliższym przyjacielem. Stwierdzenie, 
że tęsknię za nią, nie odzwierciedla 
głębi tego, co czuję” 4.

Ja również chciałabym wyrazić moją 
miłość kochanemu mężowi, Craigowi. 
On jest dla mnie cennym darem! 

Wzniesiemy się razem
Jako kobiety i mężczyźni przymierza musimy podbudowywać i pomagać 
sobie nawzajem stać się tym, kim Pan pragnie, abyśmy się stali.
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oraz sznurek i wyjaśnił, że jeśli pozo-
staną wewnątrz tego prowizorycznego 
ogrodzenia, to będą bezpieczne.

Pewnego dnia nauczyciele domowi, 
zbliżając się do ich domu, z niedo-
wierzaniem obserwowali, jak piątka 
małych dzieci stała posłusznie przy 
ogrodzeniu, patrząc z utęsknieniem na 
piłkę, która wypadła im na ulicę poza 
ogrodzenie. Jeden szkrab pobiegł po 
ojca, który w odpowiedzi na ich prośbę 
poszedł po piłkę.

Później podczas uroczystości po-
grzebowych najstarszy syn ze łzami 
w oczach powiedział, że ma nadzieję 
w życiu stać się podobny do ukocha-
nego ojca.

Prezydent Ezra Taft Benson 
powiedział:

„Ach, mężowie i ojcowie w Izraelu,  
możecie zrobić bardzo wiele dla 
zbawienia i wyniesienia waszych 
rodzin! […]

Pamiętajcie o swoim świętym po-
wołaniu ojców w Izraelu — waszym 
najważniejszym powołaniu w życiu 
doczesnym i w wieczności — powo-
łaniu, z którego nigdy nie zostaniecie 
odwołani”.

„Musicie pomóc stworzyć dom, 
gdzie może przebywać Duch Pana” 7.

Jakże stosowne są te prorocze słowa 
w dzisiejszych czasach.

Mężczyznom przymierza musi 
być trudno żyć w świecie, w którym 
nie tylko jest umniejszana ich bo-
ska rola i obowiązki, ale i pełno jest 
fałszywych opinii na temat tego, co 

oznacza być „prawdziwym mężczy-
zną”. Jedna z takich opinii brzmi: „Ja 
jestem najważniejszy”. Z drugiej strony 
jest poniżające i pełne drwiny prze-
konanie, że mężowie i ojcowie nie są 
już potrzebni. Błagam, nie słuchajcie 
kłamstw Szatana! On na zawsze zrzekł 
się świętego przywileju stania się 
mężem i ojcem. A ponieważ zazdrości 
tym, którzy pełnią te święte role, dąży 
do tego, aby „wszyscy ludzie byli tak 
samo jak on nieszczęśliwi”! 8

Podbudowywanie i pomoc w wypełnianiu 
uzupełniających się ról

Bracia i siostry, potrzebujemy siebie 
nawzajem! Jako kobiety i mężczyźni 
przymierza musimy podbudowywać 
i pomagać sobie nawzajem stać się 
tym, kim Pan pragnie, abyśmy się stali. 
Musimy współpracować, aby podbu-
dować młode pokolenie i pomagać 
im osiągnąć ich boski potencjał jako 
dziedziców życia wiecznego. Możemy 
postąpić, jak Starszy Robert D. Hales 
i jego żona, Mary, według przysłowia: 
„Unieś mnie i ja cię uniosę, i wznie-
siemy się razem” 9.

Z pism świętych wiemy, że „niedo-
brze jest człowiekowi, gdy jest sam”. 
Dlatego właśnie Ojciec Niebieski  
uczynił „mu pomoc odpowied-
nią dla niego” 10. Wyrażenie pomoc 
oznacza: „pomoc odpowiednią dla 
niego” 11. Na przykład, dwie dłonie są 
do siebie podobne, ale nie są takie 
same. Są dokładnie lustrzanym odbi-
ciem, ale uzupełniają się i do siebie 

pasują. Współpracując, wzajemnie się 
wzmacniają 12.

W rozdziale o rodzinach w Podręcz-
niku kościelnym znajduje się oświad-
czenie: „Natura duchów męskich i 
kobiecych jest taka, że wzajemnie się 
uzupełniają” 13. Zauważcie, że nie ma 
tam mowy o tym, że „rywalizują ze 
sobą”, ale że „wzajemnie się uzupeł-
niają”! Mamy pomagać, podbudowy-
wać i cieszyć się sobą nawzajem, kiedy 
dążymy, by stać się jak najlepszymi 
osobami. Siostra Barbara B. Smith 
mądrze nauczała: „Byłoby o wiele 
więcej szczęścia, gdybyśmy cieszyli się 
z sukcesu drugiej osoby, a nie tylko z 
własnego” 14. Kiedy dążymy do „wyko-
nania”, a nie „rywalizacji”, jest łatwiej 
kibicować jeden drugiemu!

Kiedy byłam młodą matką z 
gromadką dzieci, dni mijały na zmie-
nianiu pieluch, zmywaniu naczyń i 
wychowywaniu. Nikt nie śpiewał ze 
zrozumieniem piosenki z Organizacji 
Podstawowej: „Tak się cieszę, że tata w 
domu jest” 15. Muszę jednak przyznać, 
że nie zawsze cieszyłam się, kiedy 
Craig radośnie wchodził do domu po 
dniu ciężkiej pracy. Każdego z nas zaw-
sze witał uściskiem i całusem, a wiele 
trudnych, a czasem i fatalnych dni 
odmienił w przyjemnie spędzony czas 
z tatą. Szkoda, że nie byłam mniej po-
chłonięta niekończącymi się zadaniami 
i nie skupiałam się mądrze — tak jak 
to czynił on — na tym, co jest najważ-
niejsze. Poświęciłabym więcej cen-
nego czasu na rodzinę i cieszyłabym 
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się tym oraz częściej okazywałabym 
mu wdzięczność za to, że jest dla nas 
błogosławieństwem!

Często mówmy miłe słowa
Niedawno pewna wierna siostra 

opowiedziała mi o tym, co ją martwi. 
Modliła się w tej sprawie i pościła od 
jakiegoś czasu. Martwiła się o niektóre 
siostry z jej okręgu. Powiedziała, że 
ubolewa nad tym, że siostry czasem 
mówią o swoich mężach bez szacunku 
i czynią to nawet w obecności swo-
ich dzieci. Następnie powiedziała, że 
jako młoda kobieta żarliwie pragnęła 
i modliła się o znalezienie godnego 
posiadacza kapłaństwa, poślubienie go 
i wspólne zbudowanie szczęśliwego 
domu. Wychowała się w domu, w któ-
rym rządziła mama, a ojciec ustępował 
i zgadzał się na żądania mamy, aby w 
domu panował spokój. Czuła, że jest 
lepszy sposób na prowadzenie domu. 

Nie widziała modelowego wzorca w 
dzieciństwie, ale żarliwie modliła się 
o przewodnictwo. Pan pobłogosławił 
ją wiedzą, jak razem z mężem stwo-
rzyć dom, w którym mile widziany 
jest Duch Święty. Byłam w tym domu 
i świadczę, że to święte miejsce!

Siostry i bracia, jak często celowo 
„[mówimy do siebie] miłe słowa”? 16

Możemy to sprawdzić, zadając kilka 
pytań. Zmieniwszy słowo czy dwa, 
większość z nas może sobie zadać te 
pytania, bez względu na to czy jeste-
śmy w związku małżeńskim, czy nie 
lub jaka jest nasza sytuacja rodzinna.

1.  Kiedy ostatnio szczerze wychwala-
łem mojego współmałżonka czy to 
na osobności, czy przy dzieciach?

2.  Kiedy ostatnio dziękowałem, wyra-
ziłem miłość lub usilnie błagałem 
z wiarą w modlitwie o jego lub jej 
dobro?

3.  Kiedy ostatnio powstrzymałem się 
od powiedzenia czegoś, co mogłoby 
kogoś zranić?

4.  Kiedy ostatnio przeprosiłem i z po-
korą prosiłem o wybaczenie — bez 
dodawania: „Gdybyś tylko zrobił…” 
lub „Gdybyś tylko nie zrobił…”?

5.  Kiedy ostatnio zdecydowałem się 
być szczęśliwy zamiast oczekiwać 
przyznania mi racji?

Jeśli te pytania wzbudziły w was 
zażenowanie bądź winę, pamiętajcie 
nauki Starszego Davida A. Bednara: 
„Poczucie winy ma się do naszego 
ducha jak ból do ciała — ostrzega o 
niebezpieczeństwie i chroni przed 
większym uszczerbkiem” 17.

Proszę każdego z nas o posłucha-
nie płynącej z serca prośby Starszego 
Jeffreya R. Hollanda: „Tak więc, 
bracia i siostry, w tej długiej, wiecz-
nej wędrówce, by stać się bardziej 
podobnymi do naszego Zbawiciela, 
postarajmy się teraz być ‘doskonałymi 
mężczyznami i kobietami’ przynajm-
niej w tym jednym aspekcie — nie 
obrażając słowem, czy, żeby ująć 
to bardziej pozytywnie, przema-
wiając nowym językiem, językiem 
aniołów” 18.

Kiedy przygotowywałam się na 
dzisiaj, Duch uczył mnie i zobowiąza-
łam się częściej mówić miłe słowa do 
mojego umiłowanego męża i o nim, 
podbudowywać mężczyzn z rodziny i 
wyrażać im wdzięczność za to, w jaki 
sposób wypełniają swe wyznaczone 
przez Boga role oraz inne zadania. 
Zobowiązałam się postępować według 
przysłowia: „Unieś mnie i ja cię uniosę, 
i wzniesiemy się razem”.

Czy przyłączycie się do mnie, dążąc 
do uzyskania pomocy od Ducha Świę-
tego, aby jak lepiej wzajemnie siebie 
podbudowywać, wypełniając nasze 
uzupełniające się role synów i córek 
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sposoby ich zastosowania. Dlatego też 
nasiona, które „padły […] na drogę” 
(Ew. Marka 4:4), nie natrafiły na glebę, 
na której mogłyby rosnąć. Są one jak 
nauki, które trafiają na zatwardziałe lub 
nieprzygotowane serce. Nie będę się 
rozwodził na ten temat. Moje przesłanie 
skierowane jest do każdego, kto zobo-
wiązał się być naśladowcą Chrystusa. 
Co więc czynimy z naukami Zbawiciela 
podczas naszego życia?

Przypowieść o siewcy ostrzega nas 
przed okolicznościami i postawami, 
które uniemożliwią każdemu, kto 
przyjął ziarno ewangelii, uzyskanie 
obfitego plonu.

I. Skalisty grunt; brak korzeni
Inne nasiono „padło na grunt 

skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i 
szybko wzeszło, gdyż gleba nie była 
głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało 
spieczone, a że nie miało korzenia, 
uschło” (Ew. Marka 4:5–6).

Jezus wyjaśnił, że jest to opis tych, 
„którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je 
przyjmują z radością”, ale ponieważ 
„nie mają w sobie korzenia […], gdy 
przychodzi ucisk lub prześladowanie 
dla słowa, wnet się gorszą” (Ew. Marka 
4:16–17).

Dlaczego ci, którzy usłyszą słowo, 
„nie mają w sobie korzenia”? Taka 

Starszy Dallin H. Oaks
Kworum Dwunastu Apostołów

Tematy przemówień wygłaszanych 
podczas konferencji generalnej 
nie są narzucane, ale przychodzą 

jako podszepty od Ducha. Wiele tema-
tów stanowi odpowiedź na doczesne 
zmartwienia każdego z nas. Lecz choć 
Jezus nie nauczał, w jaki sposób poko-
nać doczesne wyzwania lub wydostać 
się spod politycznej opresji Jego cza-
sów, zwykle daje natchnienie Swoim 
sługom, by przemawiali na temat tego, 
co jako Jego naśladowcy możemy 
uczynić, aby zmienić swoje życie w 
przygotowaniu do powrotu do niebiań-
skiego domu. Poczułem natchnienie, 
aby w ten Wielkanocny weekend prze-
mawiać na temat cennych i ponad-
czasowych nauk zawartych w jednej 
z przypowieści Jezusa.

Przypowieść o siewcy jest jedną z 
nielicznych przypowieści zapisanych 
w trzech Ewangeliach synoptycznych. 
Należy ona do jeszcze mniejszej grupy 
przypowieści, które Jezus wytłumaczył 
Swoim uczniom. Zasiane nasiono, to 
inaczej „słowo o Królestwie” (Ew. Ma-
teusza 13:19), po prostu „słowo” (Ew. 
Marka 4:14) lub „Słowo Boże” (Ew. 
Łukasza 8:11). Są nim nauki samego 
Mistrza oraz Jego sług.

Różne rodzaje gleby, na które spadły 
te nasiona, reprezentują sposoby, w 
jakie ludzie otrzymują te nauki lub 

Przypowieść o siewcy
To zależy od każdego z nas, czy ustalimy priorytety i uczynimy wszystko, 
aby nasza ziemia była dobra, a żniwa obfite.

przymierza oraz kochających niebiań-
skich rodziców?

Wiem, że dzięki sprawczej mocy 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa 
i naszej wierze w Niego możemy 
to zrobić. Modlę się, abyśmy Jemu 
ufali, że wesprze nas we wspólnym 
dążeniu do życia w szczęściu i na 
wieczność, w miarę jak wznosimy 
się razem, w imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
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sytuacja dotyczy nowych członków, 
którzy dopiero co nawrócili się ze 
względu na misjonarzy, wiele atrakcyj-
nych cech Kościoła lub też wspaniałe 
błogosławieństwa członkostwa w 
Kościele. Nie są oni zakorzenieni w 
słowie, a kiedy przychodzą prześlado-
wania, wypalają się i usychają. Ale na-
wet osoby, które zostały wychowane 
w Kościele — członkowie z długim 
stażem — mogą popaść w stan, w któ-
rym utracą swoje korzenie. Znam takie 
osoby — członków bez mocnego i 
trwałego nawrócenia do ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Jeśli nie jesteśmy 
zakorzenieni w naukach ewangelii i 
nie praktykujemy ich regularnie, serce 

każdego z nas może stwardnieć i stać 
się skalistym podłożem dla ducho-
wych nasion.

Duchowy pokarm jest niezbędny 
do duchowego przetrwania, zwłasz-
cza w świecie, który oddala się od 
wiary w Boga i zaciera granicę między 
dobrem a złem. W czasach zdomino-
wanych przez Internet, który wyol-
brzymia przekazy zagrażające wierze, 
musimy zwiększyć nasz kontakt z 
duchowymi prawdami, abyśmy mogli 
wzmocnić naszą wiarę i pozostać 
zakorzenieni w ewangelii.

Młodzi ludzie, jeśli ta rada wy-
daje się wam zbyt ogólna, oto bar-
dziej szczegółowy przykład. Kiedy 

rozdawany jest sakrament, a wy 
wysyłacie SMS- y, szepczecie lub gracie 
w gry bądź robicie cokolwiek innego, 
co odbiera wam niezbędny duchowy 
pokarm, wyrywacie swoje duchowe 
korzenie i kierujecie się na skalne 
podłoże. Stajecie się podatni na obu-
mieranie, kiedy napotykacie na źródło 
udręki, którym może być osamotnienie, 
bycie zastraszanym lub wyśmiewanym. 
Dotyczy to również osób dorosłych.

Innym potencjalnym niszczycielem 
duchowych korzeni, którego wpływ 
zwiększa dzisiejsza technologia i nie 
tylko ona, jest patrzenie na ewange-
lię lub Kościół jakby przez dziurkę 
od klucza. Ten ograniczony widok 
skupia uwagę na konkretnej doktrynie, 
praktyce lub dostrzeganych brakach 
u danego przywódcy, a ignoruje 
wielką panoramę planu ewangelii oraz 
osobiste i wspólne owoce jego żniwa. 
Prezydent Gordon B. Hinckley dał dość 
wyrazisty opis jednego z aspektów pa-
trzenia przez dziurkę od klucza. Opo-
wiedział słuchaczom na BYU o reakcji 
komentatorów politycznych, którzy 
„płonęli z oburzenia” z powodu nie-
dawnego wydarzenia. „Z wyrafinowa-
niem rzucali jadem obelg i okazywali 
gniew […]. Z pewnością — zakończył 
— jest to czas i miejsce dla utalento-
wanych krzykaczy’” 1. I odwrotnie — 
abyśmy byli bezpiecznie zakorzenieni 
w ewangelii, musimy być umiarkowani 
i taktowni w krytyce i zawsze starać 
się uzyskać pełniejszą perspektywę na 
majestatyczne dzieło Boga.

II. Ciernie: Troski tego świata i ułuda 
bogactwa

Jezus nauczał, że „inne [nasiono] 
znów padło między ciernie, a cier-
nie wyrosły i zadusiły je i owocu nie 
wydało” (Ew. Marka 4:7). Wyjaśnił, 
że mowa tu o tych, „którzy usłyszeli 
słowo, ale troski tego wieku i ułuda 
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bogactw i pożądanie innych rzeczy 
owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż 
plonu nie wydaje” (Ew. Marka 4:18–
19). Zapewne jest to ostrzeżenie, któ-
rego każdy z nas powinien posłuchać.

Na początek omówię, na czym 
polega ułuda bogactw. Gdziekolwiek 
się znajdujemy w naszej duchowej po-
dróży — bez względu na jakim etapie 
nawrócenia się znajdujemy — dla każ-
dego z nas stanowi to pokusę. Kiedy 
nasza postawa i priorytety skupiają się 
na gromadzeniu, używaniu lub posia-
daniu własności, nazywamy to mate-
rializmem. Wiele zostało powiedziane 
i napisane na temat materializmu, 
więc nie ma potrzeby, by coś więcej 
dodać 2. Ci, którzy wierzą w coś, co 
zostało nazwane teologią dobrobytu, 
cierpią na ułudę bogactwa. Posiadanie 
bogactwa lub znaczącego dochodu nie 
jest znakiem łaski niebiańskiej, a ich 
brak nie świadczy o niełasce. Kiedy 

Jezus powiedział Swojemu wiernemu 
naśladowcy, że aby odziedziczyć życie 
wieczne, musi wpierw rozdać bied-
nym wszystko, co posiada (zob. Ew. 
Marka 10:17–24), nie miał na myśli, że 
zło tkwi w posiadaniu bogactw, ale 
w nastawieniu tego naśladowcy do 
własności. Jak wiemy, Jezus pochwalał 
zachowanie dobrego Samarytanina, 
który aby służyć swoim bliźnim, wyko-
rzystał tę samą walutę, co Judasz, aby 
zdradzić swego Zbawiciela. Korzeniem 
wszelkiego zła nie są pieniądze, ale 
miłość do pieniędzy (zob. I List do 
Tymoteusza 6:10).

W Księdze Mormona jest mowa o 
czasie, kiedy to Kościół Boga „zaczął 
podupadać” (Alma 4:10), ponieważ 
„serca [ludzi Kościoła] pożądały bo-
gactw i tego, co ma wartość tylko dla 
świata” (Alma 4:8). Temu, kto posiada 
obfitość dóbr materialnych, grozi nie-
bezpieczeństwo „zniewolenia” przez 

bogactwo i inne sprawy tego świata 3. 
Jest to stosowne wprowadzenie do 
następnych nauk Zbawiciela.

Najbardziej subtelne ciernie, które 
mogą zdusić wpływ słów ewangelii  
na nasze życie, to ziemskie siły, które  
Jezus nazwał „[troskami], [bogactwami] 
i [rozkoszami] życia” (Ew. Łukasza 
8:14). Są zbyt liczne, by je wymienić. 
Wystarczy, że podam kilka przykładów.

Pewnego razu Jezus upomniał Swo-
jego głównego Apostoła, Piotra, tymi 
słowy: „Jesteś mi zgorszeniem, bo nie 
myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, 
co ludzkie” (Ew. Mateusza 16:23; zob. 
także NiP 3:6–7; 58:39). Delektowanie 
się tym, co ludzkie, oznacza stawianie 
trosk świata ponad sprawy Boskie 
zarówno w naszych czynach, prioryte-
tach, jak i myślach.

Poddajemy się „[rozkoszom] życia”, 
(1) kiedy pozostajemy w nałogu, który 
ogranicza cenny Boży dar wolnej woli, 
(2) kiedy jesteśmy mamieni trywial-
nymi rozrywkami, które odciągają 
nas od spraw o wiecznym znaczeniu 
i (3) kiedy myślimy, że coś nam się 
należy, a takie zachowanie osłabia 
osobisty wzrost niezbędny do osiąg-
nięcia przez nas naszego wiecznego 
przeznaczenia.

Jesteśmy przytłoczeni „[troskami 
tego] […] życia”, kiedy paraliżuje nas 
strach o przyszłość, który utrudnia 
nam kroczenie z wiarą, ufnością w 
Boga i Jego obietnice. Dwadzieścia 
pięć lat temu mój szanowany nauczy-
ciel na BYU, Hugh W. Nibley, prze-
mawiał na temat niebezpieczeństw 
związanych z pogrążaniem się w 
troski świata. Podczas wywiadu został 
zapytany, czy warunki panujące na 
świecie i nasz obowiązek, aby dzielić 
się ewangelią, powodują, że szukamy 
sposobu, aby „dostosować to, co 
robimy w Kościele, do tego, co dzieje 
się na świecie” 4.
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Odpowiedział: „Na tym przecież 
opiera się Kościół, czyż nie? Musisz 
być gotowy na to, że kogoś obrazisz, 
musisz być gotowy, aby zaryzykować. 
Do tego jest potrzebna wiara […]. 
Nasze zobowiązanie ma być poddane 
sprawdzianowi, ma być trudne, ma być 
niepraktyczne, patrząc na to ze świato-
wego punktu widzenia” 5.

Ten priorytet ewangelii został po-
twierdzony na kampusie BYU zaledwie 
kilka miesięcy temu przez poważanego 
przywódcę katolickiego, Charlesa J. 
Chaputa, Arcybiskupa Filadelfii. Prze-
mawiając na temat zmartwień wspól-
nych dla nas i społeczności katolickiej, 
m.in. „na temat małżeństwa i rodziny, 
natury naszej seksualności, świętości 
ludzkiego życia oraz potrzeby wolności 
religijnej”, powiedział:

„Pragnę ponownie podkreślić, 
jak ważne jest życie zgodnie z tym, 
co głosimy, że stanowi sedno naszej 
wiary. Musi to być naszym prioryte-
tem — nie tylko w naszym osobistym 
życiu czy życiu naszych rodzin, ale w 
naszych kościołach, preferencjach po-
litycznych, stosunkach biznesowych, 
w sposobie, w jaki traktujemy bied-
nych — innymi słowy — we wszyst-
kim, co robimy”.

„Oto dlaczego to jest ważne —  
kontynuował. — Nauczcie się z do-
świadczeń katolików. My, katolicy, 
wierzymy, że naszym powołaniem jest 
pomagać społeczeństwu w rozwoju. 
Istnieje jednak granica między byciem 
zaczynem w społeczeństwie a byciem 
przez nie stłamszonym” 6.

Ostrzeżenie Zbawiciela przed po-
zwoleniem, aby troski świata zadusiły 
słowo Boże w naszym życiu, z pewno-
ścią stanowi dla nas wyzwanie, które 
polega na upewnieniu się, że nasze 
priorytety — oraz nasze serca — są 
skupione na przykazaniach Boga i 
przywódcach Jego Kościoła.

Te przykłady podane przez Zbawi-
ciela mogą powodować, że pomyślimy 
o tej przypowieści jako przypowieści 
o różnych glebach. Przydatność gleby 
zależy od serca każdego z nas, kto ma 
kontakt z nasionem ewangelii. Biorąc 
pod uwagę skłonność do przyjęcia 
nauk duchowych, niektóre serca są 
zatwardziałe, inne są nieprzygotowane, 
niektóre są skamieniałe z powodu nie-
użytku, a niektóre serca są skupione 
na sprawach świata.

III. Inne nasiona padły na dobrą ziemię 
i wydały owoc

Na zakończenie przypowieści o 
siewcy Zbawiciel opisał nasiona, które 
„padły na dobrą ziemię i wydały owoc” 
w różnej ilości (Ew. Mateusza 13:8). W 
jaki sposób możemy się przygotować, 
aby być jak ta dobra ziemia i zebrać tak 
dobre żniwa?

Jezus wyjaśnił, że „to, które padło 
na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy 
szczerym i dobrym sercem usłyszaw-
szy słowo, zachowują je i w wytrwało-
ści wydają owoc” (Ew. Łukasza 8:15).  
Posiadamy nasiono słowa ewangelii.  
To zależy od każdego z nas, czy usta-
limy priorytety i uczynimy wszystko, 
aby nasza ziemia była dobra, a żniwa 
obfite. Musimy starać się być mocno 
zakorzenieni i nawróceni do ewange-
lii Jezusa Chrystusa (zob. List do  
Kolosan 2:6–7). To nawrócenie na-
stąpi dzięki modlitwie, czytaniu  
pism świętych, służbie oraz regular-
nemu przyjmowaniu sakramentu,  
aby Jego Duch był zawsze z nami. 
Musimy także starać się doświadczać 
wielkiej przemiany serca (zob. Alma 

5:12–14), dzięki której niegodziwe 
pragnienia i egoistyczne obawy zo-
staną zastąpione przez miłość Boga i 
pragnienie, aby służyć Jemu oraz Jego 
dzieciom.

Świadczę o prawdziwości tych 
rzeczy i świadczę o naszym Zbawicielu, 
Jezusie Chrystusie, którego nauki wska-
zują drogę, a dzięki Jego Zadośćuczy-
nieniu wszystko jest możliwe. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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firstthings.com/web- exclusives/2015/01/
the- great- charter- at- 800; zob. także Tad 
Walch, „At BYU, Catholic Archbishop Seeks 
Friends, Says U.S. Liberty Depends on 
Moral People”, Deseret News, 23 stycznia 
2015, adres internetowy: deseretnews.
com/article/865620233/At- BYU- Catholic- 
archbishop- seeks- friends- says- US- liberty- 
depends- on- moral- people.html. Arcybiskup 
Chaput powiedział także, że „niektóre z 
naszych najlepszych katolickich instytucji 
albo utraciły, albo złagodziły swoją tożsa-
mość religijną […]. Uniwersytet Brighama 
Younga jest wyjątkowym uniwersytetem 
[…], ponieważ stanowi centrum kształcenia 
wzbogacone o swoją tożsamość religijną. 
Nigdy tego nie straćcie” („The Great  
Charter at 800”).
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Wkrótce znalazła się w szpitalu, gdzie 
otrzymała potrzebną pomoc 1.

Sailor przeżyła, ponieważ zoba-
czyła w oddali światło i walczyła, by 
do niego dotrzeć na przekór dzikiej 
przyrodzie, ogromowi tragedii, która 
ją spotkała i odniesionym obrażeniom. 
Trudno jest pojąć, jak Sailor udało się 
dokonać tego, co zrobiła tamtej nocy. 
Wiemy jednak, że w świetle, które 
ujrzała w oddali, rozpoznała szansę 
na ratunek. W nim była nadzieja. Czer-
pała odwagę z faktu, że niezależnie 

Starszy L. Whitney Clayton
Prezydium Siedemdziesiątych

W styczniu tego roku siedmio-
letnia Sailor Gutzler leciała 
ze swoją rodziną prywatnym 

samolotem z Florydy do Illinois. Za 
sterami siedział ojciec dziewczynki. 
Tuż po zapadnięciu zmroku, z powodu 
problemów technicznych maszyna 
rozbiła się o pogrążone w ciemno-
ściach wzgórza Kentucky. Samolot był 
odwrócony i znajdował się w trudno 
dostępnym miejscu. W wypadku 
zginęli wszyscy oprócz Sailor. Miała zła-
many nadgarstek oraz wiele ran i otarć, 
straciła też buciki. Temperatura wyno-
siła zaledwie 3 stopnie Celsjusza — to 
była zimna, deszczowa zimowa noc 
w Kentucky — a Sailor miała na sobie 
jedynie krótkie spodenki, koszulkę z 
krótkim rękawem i jedną skarpetkę.

Wołała mamę i tatę, ale nikt jej 
nie odpowiedział. Zebrawszy całą 
odwagę, wyruszyła boso przez las 
w poszukiwaniu pomocy, brnąc przez 
strumienie, przechodząc przez parowy 
i dzielnie przedzierając się przez 
gąszcze jeżyn. Ze szczytu jednego ze 
wzgórz Sailor zobaczyła oddalone o 
jakieś dwa kilometry światło. Potyka-
jąc się w ciemnościach o korzenie, 
zmierzała ku temu światłu, aż doszła 
do domu pewnego nieznanego jej 
dobrego człowieka, który otoczył 
ją opieką. Sailor była bezpieczna. 

Wybierzcie wiarę
Ewangelia Zbawiciela jest światłem wskazującym drogę tym,  
którzy wybierają wiarę w Niego i podążanie Jego śladami.
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od tego, jak było jej ciężko, ratunek 
znajdzie w tym świetle.

Niewielu spośród nas doświad-
czy tak strasznych rzeczy, jak Sailor. 
Wszyscy jednak, prędzej czy później, 
będziemy musieli przemierzyć wła-
sne duchowe bezdroża i wyruszyć 
w trudne emocjonalnie podróże. W 
takich chwilach, choćby nie wiem, jak 
były mroczne i pozbawione nadziei, 
jeśli się rozejrzymy, zawsze odnaj-
dziemy duchowe światło, które będzie 
nas przywoływać, dając nam nadzieję 
na ratunek i ukojenie. Światłem tym 
jaśnieje Zbawiciel ludzkości, bowiem 
jest On Światłością Świata.

Dostrzeganie duchowego światła 
różni się od widzenia światła fizycz-
nego. Rozpoznanie duchowego światła 
Zbawiciela zaczyna się od naszej go-
towości, by uwierzyć. Bóg wymaga od 
nas, abyśmy na początku mieli przy-
najmniej pragnienie wiary. „Jeśli jednak 
przebudzicie się, wytężycie swoje siły, 
[…] wierząc nawet w małym stopniu”,  
naucza prorok Alma, „a jeśli nie mo-
żecie więcej, mając tylko pragnienie 
wiary, pozwólcie, aby to pragnienie 
wzrastało w was, aż uwierzycie na tyle, 
by dopatrzyć się prawdy przynajmniej 
w części […] słów [Zbawiciela]” 2.

Wezwanie Almy, abyśmy uwierzyli 
i zrobili w naszych sercach miejsce dla 
słów Zbawiciela, przypomina nam, że 
wiara wymaga naszej osobistej de-
cyzji i wyboru. Musimy „[przebudzić] 
i [wytężyć] swoje siły”. Prosimy, zanim 
zostanie nam dane; szukamy, zanim 
znajdziemy; pukamy, zanim zostanie 
nam otworzone. A potem otrzymujemy 
obietnicę: „Albowiem każdy, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koła-
czącemu drzwi zostaną otwarte” 3.

Nikt nie wygłosił do nas bardziej 
żarliwej odezwy niż sam Zbawca, kiedy 
podczas Swej ziemskiej posługi, zwrócił 
się do niewierzących słuchaczy:

„Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mo-
jego, nie wierzcie mi;

jeśli zaś wykonuję, to choćbyście 
mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, 
abyście poznali i wiedzieli, że we mnie 
jest Ojciec, a Ja w Ojcu” 4.

Codziennie każdy z nas zostaje 
poddany próbie. Próbą naszego życia 
jest: czy wybierzemy wiarę w Niego 
i pozwolimy, by wzrastało w nas 
światło Jego ewangelii, czy też odrzu-
cimy wiarę i będziemy obstawać przy 
samotnym przedzieraniu się przez 
ciemność. Ewangelia Zbawiciela jest 
światłem wskazującym drogę tym, któ-
rzy wybierają wiarę w Niego i podąża-
nie Jego śladami.

Po katastrofie Sailor miała wybór. 
Mogła pozostać przy samolocie w 

ciemności, samotna i przestraszona. 
Ale przed nią była długa noc i robiło 
się coraz zimniej. Wybrała inną drogę. 
Wspięła się na wzgórze, skąd zobaczyła 
na horyzoncie światło.

W miarę, jak przedzierała się przez 
noc, światło stawało się coraz jaśniej-
sze. Musiały być jednak chwile, kiedy 
go nie widziała. Być może traciła je 
z oczu, przechodząc przez parów 
lub gdy kryło się ono za drzewami 
czy krzewami, lecz szła naprzód. Za 
każdym razem, kiedy Sailor dostrzegała 
blask światła, było to dla niej dowo-
dem, że jest na właściwej drodze. Nie 
wiedziała jeszcze wtedy, czym wła-
ściwie ono było, ale szła ku niemu, 
wiedząc, ufając i mając nadzieję, że 
zobaczy je ponownie, jeśli będzie szła 
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we właściwym kierunku. Być może to 
właśnie uratowało jej życie.

Tak samo może być i z nami. Mogą 
być okresy, kiedy cierpimy, jesteśmy 
zmęczeni, a życie wydaje się nam 
mroczne i zimne. Mogą być chwile, 
kiedy na horyzoncie nie widzimy 
żadnego światła i chcemy się poddać. 
Jeśli jesteśmy gotowi uwierzyć, jeśli 
tylko tego pragniemy, jeśli podej-
miemy decyzję, by wierzyć, nauki 
i przykład Zbawiciela wskażą nam 
drogę.

Wybierzcie wiarę
Tak jak Sailor musiała wierzyć, 

że znajdzie schronienie w tym dale-
kim świetle, tak i my musimy podjąć 
decyzję, że otworzymy swe serca na 
boską realność Zbawiciela — na Jego 
wieczną światłość i uzdrawiającą łaskę. 
Od wieków prorocy zachęcają nas, 
a nawet błagają, abyśmy wierzyli w 
Chrystusa. Ich apele potwierdzają pod-
stawowy fakt: Bóg nie zmusza nas do 
wiary. On nas zachęca, abyśmy uwie-
rzyli, wysyłając żyjących proroków i 
apostołów, aby nas nauczali, dając nam 
pisma święte i wzywając nas przez 
Swego Ducha. To my musimy zdecy-
dować, czy przyjmiemy to duchowe 
zaproszenie, czy będziemy wypatry-
wać wewnętrznymi oczami ducho-
wego światła, którym nas przyzywa. 
Decyzja, czy uwierzymy, to najważ-
niejszy wybór, jakiego kiedykolwiek 

dokonamy. Kształtuje ona wszystkie 
inne nasze decyzje.

Bóg nie zmusza nas do wiary, tak 
jak nie zmusza nas, abyśmy przestrze-
gali przykazań, choć ma wielkie prag-
nienie nas błogosławić. Jednak Jego 
wezwanie, abyśmy w Niego wierzyli 
— najpierw nawet w małym stopniu, 
mając pragnienie — nadal obowiązuje. 
Jak powiedział Zbawiciel: „Ojciec naka-
zuje wszystkim ludziom wszędzie, aby 
się nawrócili i wierzyli we Mnie” 5.

Wiara i świadectwo to nie bierne 
zasady. One nie przydarzają się nam 
tak po prostu. Wiara to nasz wybór — 
pokładamy w niej nadzieję, pracu-
jemy na nią i poświęcamy się dla niej. 
Nie uwierzymy w Zbawiciela i Jego 
ewangelię przez przypadek, tak jak 
nie zdarzy nam się przez przypadek 
pomodlić czy zapłacić dziesięcinę.  
Poleganie na wierze to wynik aktyw-
nego działania i wyboru, podobnie  
jak przestrzeganie przykazań.

Wprowadźcie wiarę w czyn
Sailor na początku nie wiedziała, czy 

całe to przedzieranie się przez gąszcz 
przyniesie efekty. Była zagubiona, 
ranna, wokół było ciemno i zimno. 
Opuściła jednak miejsce katastrofy i 
z nadzieją wyruszyła w drogę, czoł-
gając się i prąc naprzód, aż w oddali 
ujrzała światło. Kiedy już je zobaczyła, 
ze wszystkich sił starała się iść w jego 
kierunku, pamiętając, gdzie je widziała.

Podobnie i my musimy zrobić 
miejsce dla nadziei, abyśmy odnaleźli 
duchowe światło, wybierając wiarę 
zamiast zwątpienia. Nasze czyny są 
dowodem naszych przekonań i stają 
się treścią naszej wiary. Wybieramy 
wiarę, kiedy się modlimy i czytamy 
pisma święte. Wybieramy wiarę, kiedy 
pościmy, kiedy zachowujemy świętym 
dzień sabatu i kiedy oddajemy cześć 
w świątyni. Wybieramy wiarę, kiedy 
zostajemy ochrzczeni i kiedy przyj-
mujemy sakrament. Wybieramy wiarę, 
kiedy pokutujemy, kiedy szukamy 
Bożego wybaczenia i uzdrawiającej 
miłości.

Nigdy się nie poddawajcie
Czasami postęp w sprawach ducho-

wych może wydawać się powolny lub 
sporadyczny. Czasem możemy mieć 
poczucie, że się cofnęliśmy, że popeł-
niliśmy błędy lub że nasze największe 
starania, by znaleźć Zbawiciela, nie 
przynoszą efektów. Jeżeli się tak czuje-
cie, proszę: nie poddawajcie się. Nigdy. 
Trwajcie w wierze w Niego, Jego 
ewangelię i Kościół. Niech wasze po-
stępowanie będzie odzwierciedleniem 
tej wiary. W chwilach, kiedy światło 
waszej wiary przygasa, pozwólcie, aby 
nadzieja, którą pokładacie w miłości i 
łasce Zbawiciela znalezionych w Jego 
ewangelii i Kościele, pokonała wasze 
zwątpienie. Obiecuję, że On czeka, aby 
was przyjąć. Z czasem przekonacie się, 
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odbyło się w Watykanie. Na tym spo-
tkaniu byli obecni przedstawiciele  
14 różnych religii z sześciu konty-
nentów, którzy zostali zaproszeni do 
podzielenia się swoimi przekonaniami 
na temat tego, co dzieje się z rodziną 
we współczesnym świecie.

Papież Franciszek otworzył pierw-
szą sesję zgromadzenia, mówiąc: 
„Żyjemy w kulturze ‘tymczasowości’, 
w której coraz więcej ludzi rezygnuje 
z małżeństwa jako publicznego zo-
bowiązania. Ta rewolucja obyczajów 
i moralności często określana jest 
jako ‘wolność’, ale w rzeczywistości 
przynosi spustoszenie duchowe i 
materialne niezliczonej liczbie osób, 
zwłaszcza osobom najbiedniejszym i 
najsłabszym. […] To zawsze oni najbar-
dziej cierpią w tym kryzysie” 1.

Odnosząc się do młodego poko-
lenia, powiedział, że ważne jest, aby 
„nie dało się ono uwieść jadowitą 
mentalnością ‘tymczasowości’, ale 
nabrało rewolucyjnej odwagi szukania 

Starszy L. Tom Perry
Kworum Dwunastu Apostołów

W listopadzie ubiegłego roku 
miałem zaszczyt wraz z 
Prezydentem Henrym B. 

Eyringiem oraz Biskupem Géraldem J. 
Caussém wziąć udział w sympozjum 
na temat małżeństwa i rodziny, które 

Dlaczego małżeństwo 
i rodzina mają istotną 
wartość dla całego 
świata
Rodzina stanowi sedno życia i jest kluczem do wiecznego szczęścia.

że dokonaliście najlepszego wyboru, 
jakiego mogliście dokonać. Ta od-
ważna decyzja, by w Niego wierzyć, 
będzie was niezmiernie błogosławić 
przez całą wieczność.

Błogosławieństwa wiary
Odczuwam łaskę miłości Zbawi-

ciela w moim życiu. Szukałem Go we 
własnych mrocznych chwilach, a On 
dotknął mnie Swym uzdrawiającym 
światłem. Jedną z największych rado-
ści mojego życia jest podróżowanie 
z moją żoną, Kathy, i spotykanie 
się z członkami Kościoła w róż-
nych zakątkach świata. Te cudowne 
kontakty nauczyły mnie i was o 
miłości, jaką darzy Bóg Swoje dzieci. 
Pokazały mi nieskończony potencjał 
szczęścia, który staje się błogosła-
wieństwem tych, którzy decydują 
się podążać za naukami Pana Jezusa 
Chrystusa. Przekonałem się, że wiara 
w Niego i moc Jego odkupienia to 
prawdziwa droga do „pokoju w tym 
świecie i życia wiecznego w świecie 
przyszłym” 6.

Świadczę, że Jezus Chrystus jest 
źródłem światła i nadziei dla nas 
wszystkich. Modlę się, abyśmy wszy-
scy wybrali wiarę w Niego. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. Lindsey Bever, „How 7- Year- Old 

Sailor Gutzler Survived a Plane Crash”, 
Washington Post, 5 stycznia 2015, strona 
internetowa: washingtonpost.com; 
„Girl Who Survived Plane Crash Hoped 
Family ‘Was Just Sleeping’”, 4 stycznia 
2015, strona internetowa: myfox8.com; 
„Kentucky Plane Crash: Four Killed, Little 
Girl Survives”, 4 stycznia 2015, strona 
internetowa: news.com.au; Associated 
Press, „Young Girl, Sole Survivor of 
Kentucky Plane Crash”, 3 stycznia 2015, 
strona internetowa: jems.com.

 2. Alma 32:27; kursywa dodana.
 3. 3 Nefi 14:8; zob. także werset 7.
 4. Ew. Jana 10:37–38.
 5. 3 Nefi 11:32.
 6. Nauki i Przymierza 59:23.
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miłości mocnej i trwałej, idąc pod prąd 
powszechnych wzorców”, gdyż nie ma 
innego wyjścia 2.

Po tym wystąpieniu przez kolejne 
trzy dni przywódcy religijni przedsta-
wiali kwestie związane z małżeństwem 
między mężczyzną a kobietą i dyskuto-
wali na ich temat. Kiedy tak słuchałem 
wielu światowych przywódców religij-
nych, zauważyłem, że w pełni zgadzali 
się oni ze sobą i wyrażali poparcie dla 
przekonania, że instytucja małżeństwa 
jest święta, a rodziny są ważne, gdyż 
stanowią podstawową jednostkę społe-
czeństwa. Moje serce wypełniło głębo-
kie poczucie wspólnoty i jedności.

Pośród tych przywódców było 
wielu, którzy odczuwali to samo i oka-
zywali to na różne sposoby. W pamięć 
zapadła mi sytuacja, w której pewien 
muzułmański uczony z Iranu zacytował 
słowo w słowo dwa akapity z naszej 
proklamacji dla rodziny.

Podczas sympozjum zauważyłem, że 
gdy różne wyznania i religie są zjedno-
czone co do wartości małżeństwa i ro-
dziny, są także zjednoczone w zakresie 
wartości moralnych, lojalności i zaanga-
żowania, które z natury są powiązane 
z jednostką rodzinną. Niezwykłym do-
świadczeniem było zobaczyć, jak priory-
tety związane z małżeństwem i rodziną 
wypierają wszelkie różnice polityczne, 
gospodarcze czy religijne. Kiedy chodzi 
o miłość do małżonka oraz nadzieje, 
obawy i marzenia związane z dziećmi, 
wszyscy jesteśmy sobie równi.

Cudownie było wziąć udział w 
spotkaniach, podczas których dzielono 
się uczuciami o ważności małżeń-
stwa między mężczyzną a kobietą. Po 
każdym przemówieniu następowały 
świadectwa kolejnych przywódców 

religijnych. Prezydent Henry B. Eyring 
jako ostatni złożył swoje świadectwo 
podczas sympozjum. Z mocą w głosie 
mówił o pięknie małżeństwa opartego 
na zobowiązaniu i błogosławieństwach 
wiecznej rodziny.

Świadectwo Prezydenta Eyringa 
było idealnym zwieńczeniem tych 
trzech wyjątkowych dni.

Teraz zapewne się zastanawiacie: 
„Jeśli większość z zebranych tam 
przywódców religijnych miała podobne 
wierzenia co do priorytetów związa-
nych z rodziną i wiarą, jeśli wszystkie 
te wyznania i religie w zasadzie zgo-
dziły się w kwestii istoty małżeństwa i 
jeśli wszyscy uznali, że domy i związki 
rodzinne mają wielką wartość, to czym 
się od nich różnimy? W jaki sposób 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich różni się i odstaje od 
reszty świata?”.

Oto i odpowiedź: mimo iż cudow-
nym doświadczeniem było widzieć i 
odczuwać, jak wiele wspólnego mamy 
z resztą świata, jeśli chodzi o kwestie 
związane z rodziną, to jednak tylko 
my posiadamy wieczną perspektywę 
opartą na przywróconej ewangelii.

To, co przywrócona ewangelia 
wnosi do dyskusji na temat małżeństwa 
i rodziny, jest tak ważne i istotne, że 
nie można tego przecenić — dla nas 
to kwestia wieczności! Zaangażowanie 
i świętość małżeństwa mają dla nas 
większe znaczenie, ponieważ zgodnie 
z naszą wiarą i zrozumieniem, rodziny 
mają swój początek na długo przed 
stworzeniem tego świata i są wieczne.

Doktryny tej w prosty, mocny i 
piękny sposób naucza tekst pieśni 
Organizacji Podstawowej napisany 
przez Ruth Gardner „Razem na zawsze 
wieczna rodzina”. Zatrzymajmy się 

Sympozjum na temat małżeństwa i rodziny, Watykan
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na moment i pomyślmy o dzieciach 
z całego świata śpiewających słowa 
tej pieśni w swoich językach, z całych 
swych sił, z entuzjazmem, który może 
wypływać jedynie z miłości panującej 
w rodzinie.

Razem na zawsze wieczna rodzina
Wypełnia Boży plan.
Ja wiecznie pragnę żyć, z rodziną  

moją być,
A tę drogę wskazał mi mój Pan3.

Cała teologia naszej przywróconej 
ewangelii skupia się na rodzinie oraz 
nowym i wiecznym przymierzu mał-
żeństwa. W Kościele Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich wierzymy 
w życie przed narodzeniem, kiedy to 
żyliśmy jako dosłowne duchowe dzieci 
Boga, naszego Ojca Niebieskiego. 
Wierzymy, że byliśmy i nadal jesteśmy 
członkami Jego rodziny.

Wierzymy, że więzy małżeńskie i 
rodzinne trwają po śmierci, że mał-
żeństwo zawierane w świątyni Boga 
w oparciu o właściwe upoważnienie 
będzie trwać w świecie, który nastanie. 
Podczas ceremonii ślubnych w naszym 
Kościele słowa „póki śmierć was nie 
rozłączy” są zastąpione przez „na ten 
czas i na całą wieczność”.

Wierzymy również, że silne tra-
dycyjne rodziny nie są tylko pod-
stawowymi jednostkami stabilnego 
społeczeństwa, stabilnej gospodarki 
oraz stabilnej kultury wartości, ale 
stanowią także podstawowe jednostki 
w wieczności i królestwie oraz Boskim 
aparacie rządzenia.

Wierzymy, że organizacja i zarzą-
dzanie niebios będzie opierać się na 
bliskich i dalszych rodzinach.

Z powodu naszej wiary w wieczne 
małżeństwa i rodziny, my, jako Kościół, 
pragniemy uczestniczyć i stać na czele 
ogólnoświatowych przedsięwzięć 

mających na celu je wzmocnić. Wiemy, 
że nie tylko ci, którzy aktywnie uczest-
niczą w życiu religijnym, podzielają 
wartości i priorytety dotyczące trwałych 
małżeństw i silnych więzi rodzinnych. 
Znaczna liczba świeckich osób doszła 
do wniosku, że małżeństwo oparte 
na zobowiązaniu i rodzinny styl życia 
to najbardziej sensowny, najbardziej 
ekonomiczny i najszczęśliwszy sposób 
na życie.

Nikt nigdy nie wymyślił lepszego 
sposobu na wychowanie przyszłego 
pokolenia niż w domostwie składają-
cym się z poślubionych sobie rodziców 
oraz ich dzieci.

Dlaczego więc wartość małżeństwa 
i rodziny jest istotna dla całego świata? 
Badania opinii wskazują, że dla więk-
szości osób w każdej grupie wiekowej, 
małżeństwo nadal stanowi ideał życia i 
źródło nadziei. Dotyczy to także osób 
z pokolenia milenijnego, od których 
dużo słyszymy o życiu w pojedynkę, 
wolności osobistej oraz życiu w kon-
kubinacie zamiast małżeństwie. Faktem 
jest, że na całym świecie większość 
ludzi pragnie mieć dzieci i stworzyć 
silne rodziny.

Kiedy zawieramy małżeństwo i 
sprowadzamy na świat dzieci, wtedy 

łączące nas poczucie wspólnoty jest 
bardziej dostrzegalne. Jako „osoby 
rodzinne” — bez względu na to, gdzie 
mieszkamy i w co wierzymy — zma-
gamy się z tymi samymi trudnościami, 
zmianami, a także podzielamy te same 
nadzieje, obawy oraz marzenia doty-
czące naszych dzieci.

Tak, jak to ujął David Brooks, felie-
tonista z New York Timesa: „Ludzie nie 
są w lepszej sytuacji, kiedy dana jest 
im maksymalna wolność, aby robili, co 
tylko chcą. Lepiej jest, kiedy związani 
są zobowiązaniami, które wykraczają 
poza granice osobistego wyboru — 
zobowiązaniami wobec rodziny, Boga, 
zawodu i kraju” 4.

Jednym z problemów jest to, że 
większa część mediów oraz źródeł 
rozrywki dostępnych na świecie nie 
odzwierciedla priorytetów i wartości 
większości ludzi. Zbyt duża liczba pro-
gramów telewizyjnych, filmów, muzyki 
i informacji dostępnych w Internecie 
reprezentuje priorytety i wartości 
mniejszości, która podaje się za więk-
szość. Niemoralność i nieetyczność, 
czy to przemocy, czy przypadkowych 
stosunków seksualnych, przedstawiana 
jest jako norma i powoduje, że osoby, 
które podzielają popularne wartości, 
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uważają, że jesteśmy zacofani lub z 
minionej epoki. W świecie zdomino-
wanym przez takie media oraz Internet 
jest niezmiernie trudno wychować 
odpowiedzialne dzieci i utrzymać  
w całości małżeństwa oraz rodziny.

Wbrew sugestiom większości 
mediów oraz programów rozrywko-
wych oraz pomimo znacznego spadku 
zainteresowania małżeństwem i ro-
dziną wśród niektórych osób, znaczna 
większość ludzkości wciąż wierzy, 
że małżeństwo powinno być między 
mężczyzną a kobietą. Wierzą oni w 
wierność małżeńską oraz w złożone 
obietnice — „w chorobie i zdrowiu” 
oraz „póki śmierć nas nie rozłączy”.

Musimy przypomnieć sobie raz na 
jakiś czas, tak, jak mi zostało to przypo-
mniane w Rzymie, że małżeństwo i ro-
dzina nadal stanowią aspirację i ideał, 
do którego dąży większość ludzi i że 
nie jesteśmy osamotnieni w tych prze-
konaniach. To bardzo pocieszające. 
Nigdy wcześniej odnalezienie równo-
wagi pomiędzy zatrudnieniem, rodziną 

i osobistymi potrzebami nie było tak 
wielkim wyzwaniem, jak jest to dzisiaj. 
Jako Kościół pragniemy pomagać, jak 
tylko możemy, w tworzeniu i wspiera-
niu silnych małżeństw i rodzin.

Z tego też powodu Kościół aktyw-
nie uczestniczy i przewodzi różnego 
rodzaju sojuszom i powszechnym wy-
siłkom ekumenicznym w celu wzmac-
niania rodzin. To dlatego dzielimy się 
wartościami związanymi z rodziną w 
mediach i na portalach społecznościo-
wych. To dlatego dzielimy się naszymi 
genealogicznymi zapisami, w tym 
informacjami o dalszych rodzinach, 
ze wszystkimi narodami świata.

Pragniemy, aby nas usłyszano, 
kiedy opieramy się fałszywym i alter-
natywnym stylom życia, które starają 
się zastąpić organizację rodziną, którą 
stworzył sam Bóg. Pragniemy, aby nas 
usłyszano, kiedy popieramy radość i 
spełnienie, którego źródłem są trady-
cyjne rodziny. Musimy ciągle głosić 
całemu światu, dlaczego małżeństwo 
i rodzina są tak istotne oraz dlaczego 

są tak niezmiernie ważne i że zawsze 
tak będzie.

Moi bracia i siostry, przywrócona 
ewangelia koncentruje się na małżeń-
stwie i rodzinie. To właśnie w kwe-
stiach małżeństwa i rodziny najbardziej 
możemy jednoczyć się z osobami 
innych wyznań. W kwestii małżeń-
stwa i rodziny odnajdziemy najwięcej 
punktów zbieżnych z resztą świata. 
Zagadnienia związane z małżeństwem 
i rodziną są tym, dzięki czemu Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich ma największą sposobność 
być światłem na wzgórzu.

Pozwólcie, że zakończę, składając 
moje świadectwo (a przeżyte przeze 
mnie dziewięć dziesięcioleci lat na tej 
ziemi w pełni mnie do tego kwalifi-
kuje), iż wraz z wiekiem lepiej rozu-
miem, że rodzina stanowi sedno życia 
i klucz do wiecznego szczęścia.

Jestem wdzięczny za moją żonę, 
dzieci, wnuki oraz prawnuki, a także 
wszystkich kuzynów, rodzinę mojej 
żony oraz moją dalszą rodzinę,  
którzy wzbogacają moje życie i po-
magają mi zrozumieć jego wieczny 
charakter. O tej wiecznej prawdzie 
składam moje najsilniejsze i najświęt-
sze świadectwo w imię Jezusa  
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Papież Franciszek, wypowiedź wygłoszona 

podczas Humanum: Międzynarodowe 
międzyreligijne sympozjum poświęcone 
komplementarności mężczyzny i ko-
biety, 17 listopada 2014 r., adres inter-
netowy: humanum.it/en/videos; zob. 
także zenit.org/en/articles/pope- francis- 
address- at- opening- of- colloquium- on- 
complementarity- of- man- and- woman.

 2. Papież Franciszek, Sympozjum poświęcone 
komplementarności mężczyzny i kobiety.

 3. „Families Can Be Together Forever”, 
Hymns, nr 300.

 4. David Brooks, „The Age of Possibility”, 
New York Times, 16 listopada 2012 r.,  
str. A35; adres internetowy: nytimes.com/ 
2012/11/16/opinion/brooks- the- 
 age- of- possibility.html.
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Proponuje się, abyśmy poparli do-
radców w Radzie Prezydenta Kościoła 
oraz Kworum Dwunastu Apostołów 
jako proroków, widzących i objawicieli.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka-
zanie tego.

Ci, którzy są przeciw, jeśli są tacy, 
proszeni są o okazanie tego tym sa-
mym znakiem.

Głosy zostały odnotowane.
Proponuje się, abyśmy 

odwołali następujące osoby jako 
Siedemdziesiątych Obszaru z dniem 
1 maja 2015 roku: Juana C. Avilę, 
Philipa K. Busseya, René J. Cabrerę, 
Renata Capellettiego, Paula D. M. 
Christensena, Samuela W. Clarka, 
Rogéria G. R. Cruza, George’a R. 
Donaldsona, Iniego B. Ekonga, 
Christiana H. Fingerle’a, Craiga G. 
Fishera, Jerryla L. Garnsa, M. Keitha 
Giddensa, Allena D. Hayniego, Jui 
Changa Juana, George’a M. Keele’ego, 
Vona G. Keetcha, Katsumiego 
Kusume’a, Germana Laboriela, 
J. Christophera Lansinga, Gustava 
Lopeza, Dmitrija V. Marchenkę, 
Petera F. Meursa, T. Jacksona 
Mkhabelę, Hugo Montoyę, Valentína F. 

Prezydenta Kworum Dwunastu 
Apostołów oraz następujących 
członków tego kworum: Boyda K. 
Packera, L. Toma Perry’ego,  
Russella M. Nelsona, Dallina H.  
Oaksa, M. Russella Ballarda, 
Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, 
Jeffreya R. Hollanda, Davida A. 
Bednara, Quentina L. Cooka, D. Todda 
Christoffersona i Neila L. Andersena.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka-
zanie tego.

Jeśli ktoś jest przeciw, może to 
okazać.

Dziękujemy. Głosy zostały 
odnotowane.

Przedstawił Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Bracia i siostry, proponuje się, 
abyśmy poparli Thomasa Spencera 
Monsona jako proroka, widzącego 

i objawiciela oraz Prezydenta Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, Henry’ego Benniona Eyringa 
jako Pierwszego Doradcę w Radzie Pre-
zydenta Kościoła i Dietera Friedricha  
Uchtdorfa jako Drugiego Doradcę w 
Radzie Prezydenta Kościoła.

Ci, którzy są za, niech to okażą.
Jeśli ktoś jest przeciw, może to 

okazać.
Głosy zostały odnotowane.
Proponuje się, abyśmy poparli 

Boyda Kennetha Packera jako 

Popieranie urzędników 
Kościoła

Sobotnia sesja popołudniowa | 4 kwietnia 2015
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Nuñeza, Hee Keuna Oha, Jeffery’a E. 
Olsona, R. Ingvara Olssona, 
Norberta K. Ounleu, Roberta N. 
Packera, Nathaniela R. Payne’a, 
Cesara A. Pereza jun., Michaela J. 
Realla, Edsona D. G. Ribeira, Brada K. 
Risenmaya, Waltera C. Seldena, 
Mozarta B. Soaresa, Carlosa Solisa, 
Norlanda Souzę, Verna P. Stanfilla, 
T. Maramę Taratiego, Kouzou Tashirę, 
Rubena D. Torresa, Omara Villalobosa, 
Jacka D. Warda, Alana J. Webba, 
Gerarda J. Wilhelma i Jima L. Wrighta.

Ci, którzy chcą wraz z nami okazać 
wdzięczność za ich wspaniałą służbę, 
proszeni są o okazanie tego.

Proponuje się abyśmy odwołali  
z wyrazami wdzięczności Braci 
Davida L. Becka, Larry’ego M. Gibsona 
i Randalla L. Ridda jako Generalne Pre-
zydium Organizacji Młodych Mężczyzn. 
Odwołujemy też wszystkich członków 
rady generalnej Organizacji Młodych 
Mężczyzn.

Teraz chcielibyśmy odwołać Siostrę 
Jean A. Stevens jako Pierwszą Doradczy-
nię w Generalnym Prezydium Organi-
zacji Podstawowej i Siostrę Cheryl A. 
Esplin jako Drugą Doradczynię w 
Generalnym Prezydium Organizacji 
Podstawowej.

Wszyscy, którzy chcą wraz z nami 
okazać uznanie za wspaniałą służbę i 
poświęcenie tych braci i sióstr, proszeni 
są o okazanie tego.

Proponuje się, abyśmy poparli jako 
nowych członków Pierwszego Kworum 
Siedemdziesiątych: Kima B. Clarka, 
Vona G. Keetcha, Allena D. Hayniego, 
Hugo Montoyę i Verna P. Stanfilla.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka-
zanie tego.

Ci, którzy są przeciwni, proszeni są 
o okazanie tego tym samym znakiem.

Proponuje się, abyśmy poparli 
następujące osoby jako nowych 
Siedemdziesiątych Obszaru: Nelsona 
Ardilę, Jose M. Batallę, Lawrence’a P. 
Bluncka, Bradforda C. Bowena, 
Marka A. Bragga, Sergia Luisa 
Carboniego, Armanda Carreóna, 
S. Marca Claya jun., Z. Dominique’a 
Dekaye, Osvalda R. Diasa, Michaela M. 
Dudleya, Marka P. Durhama, Jamesa E. 
Evansona, Paschoala F. Fortunata, 
Patricia M. Giuffrę, Daniela P. Halla, 
Toru Hayashiego, Paula F. Hintze’a, 
J. K. Chukwuemekę Igwe, Seunga 
Hoona Koo, Ming- Shuna Kuana, 
Johnny’ego L. Leotę, Carla M. Lezana, 
Joela Martineza, J. Vauna McArthura, 
Kyle’a S. McKaya, Helamána Monteja, 

A. Fabia Moscosa, Michaela R. Murraya, 
Normana R. Nemrowa, S. Marka 
Palmera, Ferdinanda P. Pangana, 
Jairusa C. Pereza, Stevena M. Petersena, 
Wolfganga Pilza, Jay’a D. Pimentela, 
Johna C. Pingree jun., Edvalda B. 
Pinta jun., Evana A. Schmutza, 
K. Davida Scotta, Paula H. Sinclaira, 
Benjamina T. Sinjouxa, Rulona F. 
Staceya, Davida L. Stapletona, Karla M. 
Tillemana, Williama R. Titerę, Seiji 
Tokuzawę, Carlosa R. Toleda, Cesara E. 
Villara, Juana Pabla Villara, Davida T. 
Warnera, Gary’ego K. Wilde’a i 
Roberta K. Williama.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka-
zanie tego.

Czy jest ktoś przeciw.
Proponuje się nam, abyśmy poparli 

Cheryl A. Esplin, aby teraz służyła jako 
Pierwsza Doradczyni w Generalnym 
Prezydium Organizacji Podstawowej 
i Mary R. Durham, aby służyła jako 
Druga Doradczyni.

Proponuje się nam, abyśmy po-
parli Brata Stephena W. Owena jako 
Generalnego Prezydenta Organizacji 
Młodych Mężczyzn, Douglasa Dee 
Holmesa jako Pierwszego Doradcę 
i Monte’ego Josepha Brougha jako  
Drugiego Doradcę.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka-
zanie tego.

Jeśli ktoś jest przeciw, może to 
okazać.

Prezydencie Monson, głosy zostały 
odnotowane. Tych, którzy okazali 
sprzeciw przy którejkolwiek propo-
zycji, prosimy o skontaktowanie się 
ze swoimi prezydentami palików. Moi 
drodzy bracia i siostry, dziękujemy 
wam za waszą wiarę i wasze modlitwy 
za przywódców Kościoła.

Zapraszamy nowych przedstawicieli 
Władz Naczelnych oraz członków no-
wych prezydiów organizacji pomocni-
czych do zajęcia miejsca na podium. ◼
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odpowiednio i księgowano je zgodnie 
z zatwierdzonymi wskazówkami doty-
czącymi budżetu oraz ustanowionymi 
zasadami i procedurami Kościoła, a 
także zgodnie z właściwymi procedu-
rami księgowymi. Kościół postępuje 
zgodnie z procedurami, których naucza 
swoich członków, by żyć w ramach 
budżetu, unikać długów i oszczędzać 
na trudne czasy.

Z wyrazami szacunku,
Kościelny Departament Rewizyjny
Kevin R. Jergensen
Dyrektor naczelny ◼

Drodzy Bracia, zgodnie z obja-
wieniem zawartym w Naukach 
i Przymierzach w rozdziale 

120. wydatki z funduszy kościelnych 
zatwierdza Rada ds. Zarządzania 
Dziesięciną, która składa się z Rady 
Prezydenta Kościoła, Kworum Dwu-
nastu Apostołów i Przewodniczącej 
Rady Biskupiej. Podmioty kościelne 
wydatkują fundusze w ramach przy-
dzielonych budżetów oraz zgodnie 
z zasadami i procedurami.

Kościelny Departament Rewizyjny, 
który składa się z profesjonalistów 
z referencjami i jest niezależny od 
wszystkich innych departamentów 
kościelnych, jest odpowiedzialny za 
przeprowadzanie audytów celem 
uzyskania pewności w kwestii otrzyma-
nych darowizn, dokonanych wydatków 
i zapewnienia bezpieczeństwa akty-
wom Kościoła.

W oparciu o przeprowadzone 
kontrole Kościelny Departament Rewi-
zyjny wyraża opinię, iż pod względem 
materialnym otrzymanymi wpływami, 
dokonanymi wydatkami oraz aktywami 
kościelnymi w roku 2014 zarządzano 

Sprawozdanie Kościelnego 
Departamentu Rewizyjnego 
za rok 2014
Przedstawił Kevin R. Jergensen
Dyrektor naczelny Kościelnego Departamentu Rewizyjnego

Do Rady Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych  
w Dniach Ostatnich

Raport 
statystyczny 
za rok 2014
Przedstawił Brook P. Hales
Sekretarz Rady Prezydenta Kościoła

Rada Prezydenta Kościoła wydała 
następujący raport statystyczny 
przedstawiający wzrost liczby 

członków i status Kościoła do dnia 
31 grudnia 2014 r.

Jednostki kościelne
Paliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 114
Misje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Dystrykty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Okręgi i gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 621

Członkostwo w Kościele 
Ogólna liczba członków  . . . . . . 15 372 337
Urodzone dzieci zapisane  
w rejestrach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 409
Ochrzczeni nawróceni . . . . . . . . . .  296 803

Misjonarze
Pełnoetatowi misjonarze. . . . . . . . . . 85 147
Misjonarze służby kościelnej . . . . . . 30 404

Świątynie
Świątynie poświęcone w 2014 r.  
(Fort Lauderdale Floryda,  
Gilbert Arizona i Phoenix Arizona)  . . . . . . 3
Świątynie ponownie poświęcone  
(Ogden Utah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Liczba świątyń działających  
na koniec roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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rozwiewa strach. Gorliwie modlę się, 
żeby Duch Święty pobłogosławił każ-
dego z nas, kiedy będziemy wspólnie 
rozważać ten ważny temat.

Doczesny strach
Adam i Ewa skryli się w Ogrodzie 

Eden, kiedy po spożyciu zakazanego 
owocu usłyszeli głos Boga. Bóg zawołał 
do Adama i rzekł do niego: „Gdzie 
jesteś? A [Adam] odpowiedział: Usły-
szałem szelest twój […] i zląkłem się” 
(I Ks. Mojżeszowa 3:9–10). Jednym z 
pierwszych skutków Upadku był fakt, 
że Adam i Ewa zaczęli odczuwać strach. 
To potężne uczucie jest istotną częścią 
naszego doświadczenia w doczesności.

Przykład z Księgi Mormona podkre-
śla moc płynącą z poznania Pana (zob. 
II List Piotra 1:2–8; Alma 23:5–6), która 
rozwiewa strach i zapewnia poczucie 
spokoju, nawet w obliczu wielkich 
przeciwności.

Lud Almy obawiał się w kraju  
Helam nadciągającej armii Lamanitów.

„Ale Alma stanął między nimi i po-
wiedział, aby się nie bali, lecz pamiętali 
o Panu, swym Bogu, a on ich ocali.

Dlatego uciszyli swe obawy”  
(Mosjasz 23:27–28).

Na co dzień obawy i lęk wywoły-
wać mogą niekończące się wiadomo-
ści o przestępstwach, głodzie, wojnach, 
korupcji, terroryzmie, słabnących  
wartościach, chorobach i niszczyciel-
skich żywiołach. Zaprawdę żyjemy 
w czasach, które przepowiedział Pan: 
„I w dniu tym […] cała ziemia będzie 
pełna zamieszania, i upadną serca 
ludzi” (NiP 45:26).

Za cel postawiłem sobie przed-
stawienie tego, jak właściwe pozna-
nie i wiara w Pana Jezusa Chrystusa 

Starszy David A. Bednar
Kworum Dwunastu Apostołów

Wyraźnie pamiętam pewne do-
świadczenie z mojego wcze-
snego dzieciństwa. Pewnego 

dnia podczas zabawy z przyjaciółmi 
niechcący rozbiłem okno w sklepie 
koło naszego domu. Dźwięk tłuczo-
nego szkła i wycie alarmu sprawiło, że 
ogarnął mnie paraliżujący strach. Na-
tychmiast pomyślałem, że spędzę resztę 
życia w więzieniu. Rodzicom udało się 
w końcu nakłonić mnie do wyjścia z 
kryjówki pod łóżkiem, a następnie po-
mogli mi rozwiązać sytuację z właścicie-
lem sklepu. Na szczęście wisząca nade 
mną kara więzienia została złagodzona.

Strach, który odczuwałem owego 
dnia, był przytłaczający i realny. Na 
pewno doświadczacie znacznie po-
ważniejszych chwil grozy, dowiadując 
się o problemach zdrowotnych, o 
członku rodziny w trudnej sytuacji lub 
w niebezpieczeństwie czy obserwując 
wstrząsające wydarzenia na świecie. 
Rozpaczliwe uczucie niepokoju ogarnia 
nas w takich sytuacjach z powodu 
zagrażającego niebezpieczeństwa, nie-
pewności bądź bólu oraz ze względu 
na nieoczekiwane, często nagłe sytu-
acje, które mogą okazać się negatywne 
w skutkach.

Dlatego uciszyli  
swe obawy
W odróżnieniu od zwykłego strachu, który powoduje niepokój i trwogę, 
nabożna bojaźń jest źródłem spokoju, zapewnienia i przeświadczenia.
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Zwróćcie uwagę na to, że to nie 
Alma uciszył obawy ludu. Pouczył on 
raczej wiernych, aby pamiętali o Panu 
i wspomnieli ocalenie, jakie tylko On 
może im zapewnić (zob. 2 Nefi 2:8). A 
poznanie ochronnej troski Zbawiciela 
sprawiło, że lud sam uciszył swe obawy.

Właściwe poznanie i wiara w Pana 
daje nam moc, byśmy uciszyli na-
sze obawy, gdyż Jezus Chrystus jest 
jedynym źródłem trwałego spokoju. 
Oświadczył On: „Ucz się ode mnie i 
słuchaj mych słów; żyj w łagodności 
Ducha mojego, a doznasz spokoju  
we mnie” (NiP 19:23).

Mistrz wyjaśnił również, że: „Ten, 
co czyni dzieła prawości, otrzyma 
swoją nagrodę, nagrodę pokoju w tym 
świecie, i życia wiecznego w świecie 
przyszłym” (NiP 59:23).

Zaufanie i pewność w Chrystusie 
oraz gotowość do polegania na Jego 
zasługach, miłosierdziu i łasce prowa-
dzą poprzez Jego Zadośćuczynienie 
do nadziei w Zmartwychwstanie i na 
życie wieczne (zob. Moroni 7:41). Tego 
rodzaju wiara i nadzieja umożliwia nam 
odczuwanie w życiu słodkiego spokoju 
sumienia, którego wszyscy pragniemy. 
Moc Zadośćuczynienia umożliwia 
pokutę i tłumi rozpacz powodowaną 
grzechem. Wzmacnia nas, abyśmy 
mogli postrzegać, czynić i stawać 
się dobrymi w sposób, na który nie 

zwrócilibyśmy uwagi, ani którego nie 
osiągnęlibyśmy, polegając na własnych 
możliwościach. Zaprawdę jednym z 
największych błogosławieństw bycia 
oddanym uczniem jest „pokój Boży, 
który przewyższa wszelki rozum”  
(List do Filipian 4:7).

Pokój Chrystusa pozwala postrze-
gać doczesność z cennej perspektywy 
wieczności i daje nam poczucie ducho-
wej stałości (zob. List do Kolosan 1:23), 
które pomaga nam nieustannie skupiać 
się na naszym niebiańskim celu. W ten 
sposób naszym udziałem jest błogosła-
wieństwo możliwości uciszenia obaw, 
gdyż Jego nauka zapewnia nam cel i 
nadaje kierunek we wszystkich aspek-
tach życia. Jego obrzędy i przymierza 
umacniają nas i pocieszają zarówno 
w dobrych, jak i złych czasach. A 
upoważnienie Jego kapłaństwa daje 
pewność, że to, co ma największe 
znaczenie, przetrwa zarówno w tym 
czasie, jak i w wieczności.

Czy potrafimy jednak uciszyć nasze 
obawy, które tak łatwo i często nas 
osaczają we współczesnym świecie? 
Odpowiedź na to pytanie to jedno-
znaczne: „tak”. Uzyskanie w życiu tego 
błogosławieństwa sprowadza się do 
trzech podstawowych zasad: (1) po-
legajcie na Chrystusie, (2) budujcie na 
opoce Chrystusa i (3) dążcie naprzód, 
mając wiarę w Chrystusa.

Polegajcie na Chrystusie 
Rada, której Alma udzielił swojemu 

synowi, Helamanowi, ma dzisiaj ścisłe 
zastosowanie u każdego z nas: „Po-
legaj na Bogu, a będziesz żył” (Alma 
37:47). Powinniśmy zawsze i wszędzie 
polegać oraz całkowicie skupiać się na 
Zbawicielu.

Przypomnijcie sobie Apostołów 
Pana na miotanej przez fale łodzi. Jezus 
udał się do nich, idąc po wodzie, ale 
uczniowie, nie rozpoznawszy Go, ze 
strachu krzyknęli.

„Jezus zaraz do nich powiedział: 
Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!

A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: 
Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść 
do siebie po wodzie.

A On rzekł: Przyjdź” (Ew. Mateusza 
14:27–29).

Po czym Piotr poszedł po wodzie do 
Jezusa.

„A widząc wichurę, zląkł się”, i kiedy 
zaczął tonąć, zawołał: „Panie, ratuj 
mnie.

A Jezus zaraz wyciągnął rękę, 
uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, 
czemu zwątpiłeś?” (Ew. Mateusza 
14:30–31).

Wyobrażam sobie, że Piotr żarliwie 
i natychmiast zareagował na zapro-
szenie Zbawiciela. Skupiając wzrok na 
Jezusie, wyszedł z łodzi i w cudowny 
sposób począł kroczyć po wodzie. 
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Dopiero gdy jego spojrzenie odwróciły 
wichura i fale, zląkł się i zaczął tonąć.

Możemy zostać pobłogosławieni siłą 
do pokonania naszych obaw, a nasza 
wiara może zostać wzmocniona, gdy 
zastosujemy się do pouczenia Pana: 
„Radź mi się w każdej myśli; nie wątp, 
nie lękaj się” (NiP 6:36).
Budujcie na opoce Chrystusa 

Helaman napomniał swoich synów 
— Nefiego i Lehiego: „Zapamiętaj-
cie, że opoką, na której potrzebuje-
cie budować, jest nasz Odkupiciel, 
którym jest Chrystus, Syn Boga, aby 
gdy diabeł pośle na was swe wichry i 
wiry powietrzne, gdy ze wszystkich sił 
uderzy w was swym gradem i burzą, 
okazało się to bezskuteczne, aby nie 
był w stanie zepchnąć was w przepaść 
żałości i niekończącej się niedoli, aby-
ście się ostali dzięki opoce, na której 
jesteście zbudowani, która jest pewną 
podstawą, i jeśli ludzie budują na niej, 
nie upadną” (Helaman 5:12).

Obrzędy i przymierza to elementy 
konstrukcji, których używamy do 
budowania naszego życia na opoce 
Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia. 
Mocno przyłączamy się do Zbawiciela 
i łączymy się z Nim, kiedy godnie 
przyjmujemy obrzędy i zawieramy 

przymierza, z wiarą pamiętając o tych 
świętych zobowiązaniach i szanując je, 
i czyniąc, co w naszej mocy, aby żyć 
zgodnie z obowiązkami, których się 
podjęliśmy. Więź ta jest źródłem du-
chowej siły i stabilności we wszystkich 
okresach naszego życia.

Możemy zostać pobłogosławieni siłą 
do uciszenia obaw, kiedy będziemy 
mocno ugruntowywać nasze pragnie-
nia i uczynki na pewnej opoce, jaką 
jest Zbawiciel, dokonując obrzędów 
i zawierając przymierza.
Dążcie naprzód, mając wiarę w Chrystusa 

Nefi oświadczył: „Potrzebujecie 
więc dążyć naprzód mając nieugiętą 
wiarę w Chrystusa, pełną światła 
nadzieję i miłość do Boga oraz do 
wszystkich ludzi. Jeśli więc będziecie 
dążyć naprzód, napawając się słowem 
Chrystusa i wytrwacie do końca, tak 
mówi Ojciec: Będziecie mieli życie 
wieczne” (2 Nefi 31:20).

Zdyscyplinowana wytrwałość 
opisana w tym wersecie jest wynikiem 
duchowego zrozumienia i wizji, sa-
mozaparcia, cierpliwości i Bożej łaski. 
Pokładanie wiary i poleganie na świę-
tym imieniu Jezusa Chrystusa, pokorne 
poddawanie się w życiu Jego woli, w 
Jego czasie oraz rozpoznawanie Jego 

ręki we wszystkich sprawach, daje 
spokój Królestwa Boga, który przynosi 
radość i życie wieczne (zob. NiP 42:61). 
Nawet gdy borykamy się z przeciw-
nościami i stawiamy czoła niepewnej 
przyszłości, możemy radośnie trwać i 
wieść „ciche i spokojne życie […] we 
wszelkiej pobożności i uczciwości” 
(I List do Tymoteusza 2:2).

Możemy zostać pobłogosławieni 
umiejętnością uciszenia obaw, kiedy 
otrzymamy wzmocnienie płynące z 
uczenia się zasad ewangelii i życia we-
dług nich oraz ze zdecydowanego dą-
żenia naprzód po ścieżce przymierzy.

Bojaźń przed Panem
Podobne, lecz jednak inne od obaw, 

jakich często doświadczamy, jest uczu-
cie, które pisma święte nazywają „[na-
bożną] bojaźnią” (List do Hebrajczyków 
12:28) lub „[bojaźnią Pańską]” (Ks. Joba 
28:28; Przypowieści Salomona 16:6; 
Ks. Izajasza 11:2–3). W odróżnieniu 
od zwykłego strachu, który powoduje 
niepokój i trwogę, nabożna bojaźń 
jest źródłem spokoju, zapewnienia i 
przeświadczenia.

Ale w jaki sposób uczucie po-
chodne obawie może być budujące 
lub pomocne duchowo?

Prawa bojaźń, jaką staram się opisać, 
obejmuje uczucie głębokiej czci, sza-
cunku i respektu w stosunku do Pana 
Jezusa Chrystusa (zob. Psalm 33:8; 
96:4), posłuszeństwa Jego przykaza-
niom (zob. V Ks. Mojżeszowa 5:29; 8:6; 
10:12; 13:4; Psalm 112:1) i oczekiwania 
na Sąd Ostateczny oraz sprawiedliwość 
wymierzoną Jego ręką. W ten sposób 
nabożna bojaźń wypływa z właściwego 
zrozumienia boskiego charakteru i 
misji Pana Jezusa Chrystusa, z goto-
wości do poddania naszej woli Jego 
woli i z wiedzy, że każdy mężczyzna 
i każda kobieta zostaną w Dniu Sądu 
pociągnięci do odpowiedzialności za 
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swoje własne grzechy (zob. NiP 101:78; 
Zasady Wiary 1:2).

Jak dowodzą pisma święte, na-
bożna bojaźń to „[początek] poznania” 
(Przypowieści Salomona 1:7), „[szkoła] 
mądrości” (Przypowieści Salomona 
15:33), „[mocna ostoja]” (Przypowieści 
Salomona 14:26) i „[krynica] życia” 
(Przypowieści Salomona 14:27).

Zwróćcie uwagę na to, że nabożna 
bojaźń jest nierozerwalnie związana 
ze zrozumieniem Sądu Ostatecznego i 
naszej osobistej odpowiedzialności za 
nasze pragnienia, myśli, słowa i czyny 
(zob. Mosjasz 4:30). Bojaźń Pańska 
nie jest pełną niechęci obawą przed 
znalezieniem się w Jego obecności, 
aby zostać osądzonym. Nie sądzę, 
byśmy się Go w ogóle obawiali. To 
raczej perspektywa przebywania w 
Jego obecności w obliczu wszystkiego, 
jak jest naprawdę, i posiadanie „[peł-
nego rozeznania]” (2 Nefi 9:14; zob. 
także Alma 11:43) wszystkich naszych 
racjonalizacji, pretekstów i oszukiwania 
samych siebie. Ostatecznie pozbawieni 
zostaniemy wszelkich wymówek.

Każdy człowiek, który żył lub 
będzie jeszcze żył na ziemi, „zostanie 

przywiedziony przed sąd Boga, aby 
został przez Niego osądzony według 
swych czynów: dobrych czy złych” 
(Mosjasz 16:10). Jeśli nasze pragnie-
nia są prawe, a nasze uczynki dobre, 
sąd będzie przyjemnym doświad-
czeniem (zob. Jakub 6:13; Enos 1:27; 
Moroni 10:34). A w dniu ostatecznym 
„[zostaniemy nagrodzeni] prawością” 
(Alma 41:6).

W przeciwnym razie, jeśli nasze 
pragnienia są złe, a uczynki niego-
dziwe, sąd będzie powodem do obaw. 
„Nie odważymy się podnieść oczu 
ku naszemu Bogu. Wtedy bylibyśmy 
wdzięczni, jeślibyśmy mogli nakazać 
skałom i górom, by nas przywaliły i 
ukryły przed Jego obliczem” (Alma 
12:14). I tego ostatniego dnia „[otrzy-
mamy naszą] zapłatę zła” (Alma 41:5).

Jak podsumowuje to Księga Kazno-
dziei Salomona:

„Bój się Boga i przestrzegaj Jego 
przykazań, bo to jest obowiązek każ-
dego człowieka.

Bóg bowiem odbędzie sąd nad każ-
dym czynem, nad każdą rzeczą tajną 
— czy dobrą, czy złą” (Ks. Kaznodziei 
Salomona 12:13–14).

Moi ukochani bracia i siostry, 
nabożna bojaźń rozwiewa doczesne 
obawy. Ujarzmia nawet natarczywe 
obawy, że nigdy nie będziemy wy-
starczająco dobrzy pod względem 
duchowym i że nigdy nie sprostamy 
wymaganiom i oczekiwaniom Pana. 
Prawdę mówiąc, nie możemy być 
wystarczająco dobrzy, kiedy polegamy 
jedynie na własnych umiejętnościach i 
osiągnięciach. Nasze czyny i pragnienia 
nie zbawiają nas i nie są w stanie nas 
zbawić same w sobie. „Gdy dokonamy 
wszystkiego, co jest w naszej mocy” 
(2 Nefi 25:23), zostaniemy uzdrowieni 
jedynie dzięki miłosierdziu i łasce, 
które możliwe są dzięki nieskończonej 
i wiecznej zadość czyniącej ofierze 
złożonej przez Zbawiciela (zob. Alma 
34:10, 14). Oczywiście „wierzymy, że 
przez zadośćuczynienie Chrystusa cała 
ludzkość, przestrzegając praw i obrzę-
dów Ewangelii, może dostąpić zbawie-
nia” (Zasady Wiary 1:3).

Nabożna bojaźń to miłość i zaufanie 
do Niego. Kiedy dogłębniej odczu-
wamy bojaźń wobec Boga, kochamy 
Go w doskonalszy sposób. A „do-
skonała miłość wypędza wszelki lęk” 
(Moroni 8:16). Składam obietnicę, że 
jasne światło nabożnej bojaźni rozpę-
dzi cienie doczesnych obaw (zob. NiP 
50:25), kiedy będziemy polegać na 
Zbawicielu, budować na Nim naszą 
opokę i z uświęconym zobowiązaniem 
dążyć naprzód po ścieżce przymierzy.

Świadectwo i obietnica
Kocham i szanuję Pana. Jego moc 

i spokój są realne. On jest naszym Od-
kupicielem i składam świadectwo, że 
On żyje. Dzięki Niemu nasze serca nie 
muszą się trwożyć ani lękać (zob. Ew. 
Jana 14:27) i zostaniemy pobłogosła-
wieni siłą do uciszenia naszych obaw. 
Świadczę o tym w święte imię Pana 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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W jaki sposób małżeństwo między 
mężczyzną i kobietą wykracza poza 
ich wzajemną miłość i szczęście i staje 
się „[zobowiązaniem] wobec świata i 
ludzkości”? W jakim sensie pochodzi 
„z niebios, od Boga”? Aby to zrozu-
mieć, musimy cofnąć się do samego 
początku.

Prorocy objawili, że najpierw 
istnieliśmy jako inteligencje, po czym 
Bóg nadał nam kształt — duchowe 
ciało — i tym samym staliśmy się Jego 
duchowymi dziećmi, synami i córkami 
niebiańskich rodziców 3. Nadszedł czas 
w przedziemskim życiu duchów, kiedy 
Ojciec Niebieski, pragnąc, abyśmy 
„[mieli] przywilej postępu, tak jak On” 4, 
przygotował plan umożliwiający nam 
dalszy rozwój. W pismach świętych ten 
plan określany jest różnymi terminami: 
„plan zbawienia” 5, „wielki plan szczę-
ścia” 6 oraz „plan odkupienia” 7. Jego 
dwa główne cele zostały wyjaśnione 
Abrahamowi w tych słowach:

„I stał jeden podobny Bogu, pomię-
dzy nimi i rzekł do tych, co byli z nim: 
Zejdźmy na dół, bo jest tam przestrzeń, 
i weźmy materiał i uczyńmy Ziemię, na 
której [te duchy] mogą mieszkać.

I tak ich wypróbujemy, czy wyko-
nają wszystko, co im Pan, ich Bóg, 
nakaże.

I ci, co zachowają pierwszy stan, 
otrzymają więcej; […] a ci, co zacho-
wają stan drugi, będą mieć chwałę do-
daną na ich głowy na wieki wieków” 8.

Dzięki naszemu Ojcu Niebieskiemu, 
byliśmy już duchowymi istotami. Na-
stępnie zaoferował nam sposób, aby 
dopełnić, czyli udoskonalić tę istotę. 
Przydanie jej pierwiastka fizycznego 
było niezbędne do osiągnięcia pełni 
bytu i chwały, którą posiada sam Bóg. 
Ponieważ przebywając z Bogiem w 
przedziemskim świecie duchów, zgo-
dziliśmy się, aby wziąć udział w Jego 
planie — czyli „[zachować] pierwszy 

pisarzem, a niektóre z jego najbardziej 
znanych utworów to listy, które przy-
chylni mu strażnicy pomogli przemycić 
z więzienia. Później opublikowano je 
jako Letters and Papers from Prison 
[Listy i zapiski z więzienia].

Jeden z listów został napisany do 
siostrzenicy autora na krótko przed jej 
ślubem. Zawierał te istotne spostrze-
żenia: „Małżeństwo to coś więcej niż 
Wasza wzajemna miłość […]. W Waszej 
miłości widzicie tylko samych siebie 
na tym świecie, lecz w małżeństwie 
jesteście ogniwem w łańcuchu pokoleń, 
które pojawiają się dzięki Bogu, dzięki 
Niemu przechodzą do Jego chwały, 
a On wzywa je do Swego Królestwa. 
W swojej miłości widzicie tylko niebo 
Waszego osobistego szczęścia, lecz w 
małżeństwie otrzymujecie zobowiązania 
wobec świata i ludzkości. Miłość jest 
Waszą prywatną własnością, lecz mał-
żeństwo jest nie tylko czymś osobistym 
— to swego rodzaju status, instytu-
cja. Tak jak korona, a nie tylko wola 
rządzenia, czyni człowieka królem, tak 
małżeństwo, a nie jedynie wzajemna 
miłość, łączą Was w oczach Boga i ludzi 
[…]. Tak więc miłość pochodzi od Was, 
ale małżeństwo z niebios, od Boga” 2.

Starszy D. Todd Christofferson
Kworum Dwunastu Apostołów

Ponad wielkimi drzwiami zachod-
nimi Opactwa Westminsterskiego 
w Londynie znajdują się posągi 

10 chrześcijańskich męczenników XX 
wieku. Wśród nich znajduje się posąg 
Dietricha Bonhoeffera, znakomitego 
niemieckiego teologa urodzonego w 
1906 roku 1. Bonhoeffer był zagorzałym 
krytykiem dyktatury nazistowskiej i 
sposobu, w jaki traktowano wtedy Ży-
dów i innych ludzi. Został uwięziony za 
aktywne przeciwstawianie się władzy, 
a następnie stracony w obozie kon-
centracyjnym. Bonhoeffer był płodnym 

Po co nam małżeństwo, 
po co nam rodzina
Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety to najlepsze  
miejsce dla stosowania planu Boga.
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stan” — „[otrzymaliśmy] więcej”, w tym 
ciało fizyczne, przychodząc na ziemię, 
którą On dla nas stworzył.

Zatem, jeśli podczas doczesnego 
życia wybierzemy „[wykonanie wszyst-
kiego], co [nam] Pan, [nasz] Bóg, [na-
kazał]”, zachowamy nasz „drugi stan”. 
Oznacza to, że poprzez nasze wybory 
okażemy Bogu (oraz sobie samym) 
nasze zobowiązanie i zdolność, by 
żyć według Jego prawa celestialnego, 
nie przebywając w Jego obecności i 
posiadając ciało fizyczne wraz ze zwią-
zanymi z nim mocami, pragnieniami 
i żądzami. Czy potrafimy okiełznać 
ciało, aby stało się narzędziem, a nie 
panem naszego ducha? Czy można 
nam powierzyć, zarówno w życiu 
doczesnym, jak i w wieczności, boskie 
moce, w tym moc do tworzenia życia? 
Czy każdy z nas indywidualnie pokona 
zło? Ci, którzy to uczynią, „będą mieć 
chwałę dodaną na ich głowy na wieki 
wieków”. Bardzo istotnym elementem 
tej chwały jest zmartwychwstałe, nie-
śmiertelne i uświęcone ciało fizyczne 9. 
Nic dziwnego, że „[wydaliśmy] okrzyk 
radości” z powodu tych wspaniałych 
możliwości i obietnic 10.

Co najmniej cztery elementy były 
potrzebne do wypełnienia tego bo-
skiego planu.

Po pierwsze: stworzenie ziemi jako 
miejsca naszego pobytu. Bez względu 
na szczegóły związane z procesem 
stworzenia, wiemy, że nic nie wyda-
rzyło się przypadkowo i wszystko po-
wstało pod kierownictwem Boga Ojca 
ręką Jezusa Chrystusa — „wszystko 
przez [niego] powstało, a bez niego  
nic nie powstało, co powstało” 11.

Drugi element to doczesność. Adam 
i Ewa działali w imieniu wszystkich, 
którzy zdecydowali się wziąć udział 
w wielkim planie szczęścia naszego 
Ojca 12. W wyniku Upadku powstały 
warunki niezbędne dla naszych 

narodzin w fizycznym ciele i doświad-
czenia życia doczesnego bez obecności 
Boga. Otrzymaliśmy też świadomość 
dobra i zła oraz pochodzącą od Boga 
moc dokonywania wyborów 13. Upadek 
sprowadził śmierć fizyczną konieczną, 
aby życie doczesne było jedynie tym-
czasowym etapem, abyśmy nie żyli 
wiecznie w naszych grzechach 14.

Trzecim elementem jest odkupienie 
z Upadku. Znamy rolę, jaką śmierć od-
grywa w planie Ojca Niebieskiego, ale 
ten plan stałby się nieważny, gdyby nie 
istniał sposób na pokonanie na końcu 
zarówno śmierci fizycznej, jak i ducho-
wej. Dlatego też Odkupiciel, Jednoro-
dzony Syn Boga, sam Jezus Chrystus 
cierpiał i umarł, aby zadośćuczynić za 
występek Adama i Ewy, a tym samym 
zapewnić zmartwychwstanie i nie-
śmiertelność nam wszystkim. Skoro 
więc nikt z nas nie jest doskonały ani 
stale posłuszny prawu ewangelii, Jego 
Zadośćuczynienie przynosi nam odku-
pienie od naszych grzechów, jeśli tylko 
odpokutujemy. Dzięki zadość czynią-
cej łasce Zbawiciela, która zapewnia 
wybaczenie grzechów i uświęcenie 
duszy, możemy ponownie narodzić 
się duchowo i pojednać się z Bogiem. 
Nasza duchowa śmierć — oddzielenie 
od Boga — ma swój kres 15.

Czwarty i ostatni element to wa-
runki, w jakich następują nasze fi-
zyczne narodziny i późniejsze duchowe 
odrodzenie w królestwie Boga. Aby-
śmy, zgodnie z Jego zamysłem, „[zostali 

wyniesieni] razem z Nim” 16, Bóg 
ustanowił, że mężczyźni i kobiety mają 
zawierać małżeństwa i mieć dzieci, a 
tym samym współtworzyć z Nim ciała 
duchowe niezbędne do przejścia przez 
próby życia doczesnego i otrzymania 
z Nim wiecznej chwały. Ustanowił 
również, aby rodzice zakładali ro-
dziny i wychowywali dzieci w świetle 
i prawdzie 17, prowadząc je ku nadziei 
w Chrystusie. Ojciec przykazał nam:

„[Nauczaj] swobodnie swoje dzieci 
tych spraw, mówiąc:

[…] jako żeś się narodził na ten 
świat przez wodę, i krew, i ducha, 
którego ja stworzyłem, i z prochu sta-
łeś się żywą duszą, tak musisz się na 
nowo narodzić do królestwa niebie-
skiego z wody i Ducha [Świętego], i 
zostać oczyszczony przez krew, krew 
mojego Jednorodzonego; abyś został 
uświęcony od wszelkiego grzechu i 
radował się słowami wiecznego życia 
na tym świecie, i nieśmiertelną chwałą, 
czyli wiecznym życiem w świecie, 
który nastąpi” 18.

Wiedząc, dlaczego opuściliśmy 
obecność naszego Ojca Niebieskiego 
oraz co musimy uczynić, aby do 
Niego powrócić i zostać wraz z Nim 
wyniesieni, rozumiemy, że nie ma nic 
ważniejszego dla naszego pobytu na 
ziemi niż fizyczne narodziny i duchowe 
odrodzenie — to dwa warunki życia 
wiecznego. To właśnie zapewnia, 
mówiąc słowami Dietricha Bonho-
effera, „instytucja” małżeństwa, która 
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jest „[zobowiązaniem] wobec świata 
i ludzkości”, boską organizacją „z nie-
bios, od Boga”. Małżeństwo, zgodnie 
z porządkiem niebios, jest „ogniwem 
w łańcuchu pokoleń”, zarówno tutaj, 
jak i w życiu, które nastanie.

Rodzina oparta na małżeństwie męż-
czyzny i kobiety to najlepsze miejsce 
dla stosowania planu Boga. Tworzy 
środowisko, w którym mogą rodzić 
się dzieci, które przychodzą od Boga 
czyste i niewinne. Jest także właściwym 
miejscem dla uczenia się i przygotowa-
nia, by odnieść sukces w życiu doczes-
nym i wiecznym. Dla przetrwania i 
rozwoju społeczeństw niezbędna jest 
określona liczba rodzin zbudowanych 
na takich właśnie małżeństwach. Dla-
tego też społeczeństwa i narody zwykle 
wspierały i chroniły małżeństwo i ro-
dzinę jako instytucje uprzywilejowane. 
Tu nigdy nie chodziło jedynie o miłość 
i szczęście dorosłych ludzi.

Z socjologicznego punktu widzenia, 
wpływ wywierany przez małżeństwa 
i rodziny tworzone przez poślubio-
nych sobie mężczyznę i kobietę jest 
istotny 19. Dlatego „ostrzegamy […], że 
dezintegracja rodziny sprowadzi na 
poszczególnych ludzi, społeczeństwa i 
narody nieszczęścia przepowiedziane 
przez starożytnych i współczesnych 
proroków” 20. Nie opieramy się w 
tym na socjologii, ale prawdzie, że 
małżeństwo i rodziny zostały stwo-
rzone przez Boga. To On na początku 
stworzył Adama i Ewę na Swój obraz, 
mężczyznę i kobietę, oraz połączył ich 
jako męża i żonę, by stali się „jednym 
ciałem”, rozmnażali się i zapełniali 
ziemię 21. Każdy z nas ma w sobie 
element boskości, ale to poprzez mał-
żeństwo osiągamy prawdopodobnie 
najlepsze zrozumienie bycia na obraz 
i podobieństwo Boga — jako mężczy-
zna i kobieta. Ani my, ani żaden inny 
śmiertelnik nie może zmienić boskiego 

porządku małżeństwa. Nie jest to 
wynalazek ludzkości. Takie małżeń-
stwo wszak pochodzi „z niebios, od 
Boga” i jest elementem planu szczęścia 
w takim samym zakresie, jak Upadek 
i Zadośćuczynienie.

W życiu przedziemskim Lucyfer 
zbuntował się przeciwko Bogu i Jego 
planowi i jego opozycja wciąż się 
nasila. Walczy, by zniechęcić ludzi 
do zawierania małżeństw i tworze-
nia rodzin, a tam, gdzie one istnieją, 
robi wszystko, co może, by zakłócić 
ich życie. Atakuje świętość ludzkiej 
seksualności, odrywając ją od małżeń-
stwa za pomocą nieskończonej gamy 
niemoralnych myśli i czynów. Dąży 
do przekonania mężczyzn i kobiet, że 
priorytety związane z małżeństwem i 
rodziną można ignorować lub porzu-
cać, bądź przynajmniej podporządko-
wać karierze, innym osiągnięciom czy 
dążeniu do samorealizacji i autonomii 
jednostki. Z pewnością przeciwnik jest 
zadowolony, gdy rodzice zaniedbują 
obowiązek nauczania dzieci wiary w 
Chrystusa i duchowego odrodzenia. 
Bracia i siostry, na tym świecie wiele 
jest dobrych rzeczy, wiele jest waż-
nych, ale tylko niektóre mają klu-
czowe znaczenie.

Głoszenie podstawowych prawd 
dotyczących małżeństwa i rodziny nie 
ma na celu lekceważenia czy umniej-
szenia poświęceń i sukcesów osób, 
których ten ideał nie jest częścią obec-
nego życia. Niektórym nie jest dane 
błogosławieństwo małżeństwa, z róż-
nych powodów, w tym ze względu 
na brak perspektyw, zainteresowanie 
tą samą płcią, fizyczne lub umysłowe 
upośledzenie lub z powodu strachu 
przed porażką, który, na tę chwilę, 
przysłania wiarę. Być może wasze mał-
żeństwo się rozpadło i teraz staracie się 
w pojedynkę utrzymać coś, z czym led-
wie radziły sobie dwie osoby. Niektórzy 

są w związku małżeńskim, ale nie 
mogą mieć dzieci pomimo ogromnych 
pragnień i błagalnych modlitw.

Mimo to każdy z was posiada dary 
i talenty; każdy z was może przyczynić 
się do wypełnienia boskiego planu w 
każdym pokoleniu. Większość tego, 
co jest dobre, co jest istotne — co 
czasami jest po prostu niezbędne — 
można osiągnąć w warunkach dale-
kich od ideału. Tak wielu z was robi 
wszystko, co w waszej mocy. I jeśli wy, 
którzy niesiecie największe ciężary 
doczesności, staniecie w obronie bo-
skiego planu wyniesienia Jego dzieci, 
wszyscy was wesprzemy. Z ufnością 
świadczymy, że Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa przewidziało i z cza-
sem wynagrodzi wszelkie straty i braki 
tym, którzy się do Niego zwracają. 
Nikomu nie zostało przeznaczone 
otrzymać mniej, niż Ojciec przygoto-
wał dla Swoich dzieci.

Jakiś czas temu pewna młoda 
matka zwierzyła mi się z obawy, że nie 
nadaje się do tego najważniejszego z 
powołań. Czułem, że jej obawy były 
mało znaczące i nie powinna się nimi 
przejmować. Dobrze sobie radziła. A 
wiedziałem, że chciała tylko czynić, co 
miłe Bogu i uszanować Jego zaufanie. 
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Dodałem jej otuchy, a w głębi duszy 
prosiłem Boga, jej Ojca Niebieskiego, 
aby otoczył ją Swoją miłością i za-
pewnił ją o Swojej aprobacie, podczas 
gdy ta siostra wypełnia Jego dzieło.

O to się dzisiaj modlę. Niech każdy 
odnajdzie aprobatę w Jego oczach. 
Niech małżeństwa rozkwitają, a rodzi-
nom się szczęści. Bez względu na to 
czy cieszymy się w tym życiu pełnią 
tych błogosławieństw, czy nie, niech ła-
ska Pana wypełni nas teraz szczęściem 
i wiarą, że otrzymamy to, co zostało 
obiecane. W imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
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tańca można doświadczać jedynie 
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słyszą muzyki, tancerze często wydają 
się dziwni, niezdarni, czy — używając 
określenia z pism świętych — „szcze-
gólni” (I List Piotra 2:9; w Przekładzie 
Nowego Świata — przyp. tłum.). Czy 
jadąc samochodem, zatrzymaliście 
się kiedyś na światłach obok auta, 
w którym kierowca, zdawał się tań-
czyć i śpiewać na całe gardło, ale nic 
nie słyszeliście, bo wasze okna były 
zamknięte? To rzeczywiście osobliwe. 
Jeśli nasze dzieci nauczą się kroków, 

— powiedział — ale ty musisz słyszeć 
muzykę”.

Czasami w naszych domach udaje 
nam się nauczać kroki taneczne, ale nie 
bardzo wychodzi nam nauczanie człon-
ków rodziny tego, jak słyszeć muzykę. 
Sędziwy szaman zaś dobrze wiedział, 
że trudno jest tańczyć bez muzyki. 
Taniec bez muzyki jest niezręczny i 
nie daje satysfakcji — może nawet być 
żenujący. Czy próbowaliście kiedyś tak 
tańczyć?

W 8. rozdziale Nauk i Przymierzy 
Pan nauczał Józefa Smitha i Olivera 
Cowdery’ego: „Oto przemówię do 

Starszy Wilford W. Andersen
Siedemdziesiąty

L ata temu słuchałem w radiu 
wywiadu z pewnym młodym 
lekarzem, który pracował w 

szpitalu na terytorium Indian ple-
mienia Nawaho. Opowiadał o tym, 
jak pewnej nocy w szpitalnej izbie 
przyjęć pojawił się stary Indianin o 
długich splecionych w warkocz wło-
sach. Młody lekarz wziął do ręki kartę 
pacjenta i podszedłszy do starca, za-
pytał: „W czym mogę panu pomóc?”. 
Starzec bez słowa patrzył prosto 
przed siebie. Nieco zniecierpliwiony 
lekarz spróbował jeszcze raz. „Nie 
pomogę panu, jeśli nie będzie pan 
ze mną rozmawiał — powiedział. — 
Proszę mi powiedzieć, co sprowadza 
pana do szpitala”.

Starzec spojrzał wtedy na niego 
i zapytał: „Czy potrafisz tańczyć?”. 
Rozważając to dziwne pytanie, lekarz 
pomyślał, że jego pacjent może być 
plemiennym szamanem, który zgod-
nie ze starą plemienną tradycją, stara 
się leczyć chorych śpiewem i tańcem 
zamiast lekarstwami.

„Nie — odpowiedział — nie umiem 
tańczyć. A pan?”. Starzec twierdząco 
kiwnął głową. Lekarz następnie zapytał: 
„Czy może mnie pan nauczyć?”.

Odpowiedź, jakiej wtedy udzielił 
starzec, od wielu lat daje mi dużo do 
myślenia. „Mogę nauczyć cię tańczyć 

Muzyka ewangelii
Muzyka ewangelii to radosne duchowe uczucie dane nam przez  
Ducha Świętego, które powoduje przemianę serca.
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ale nie nauczą się, jak słyszeć i od-
czuwać piękną muzykę ewangelii, 
z czasem zaczną czuć się w tańcu 
niezręcznie i porzucą go, lub — co jest 
niemal równie złe — będą nadal tań-
czyć, lecz jedynie ze względu na presję 
osób tańczących wokół nich.

Wyzwaniem dla wszystkich, którzy 
dążą do nauczania ewangelii, jest roz-
szerzenie programu nauczania o to, co 
wykracza poza kroki taneczne. Szczę-
ście naszych dzieci zależy od tego, czy 
rozwiną umiejętność słuchania i kocha-
nia pięknej muzyki ewangelii. W jaki 
sposób to osiągnąć?

Po pierwsze, musimy dopasować 
nasze własne życie do właściwej 
duchowej częstotliwości. W zamierz-
chłych czasach przed nastaniem epoki 
cyfrowej szukaliśmy ulubionych stacji 
radiowych, uważnie kręcąc potencjo-
metrem radia, aż idealnie dostroiło się 
ono do częstotliwości danej stacji. Na 
początku słychać było tylko szum. Ale 
po pieczołowitym nastawieniu często-
tliwości, z odbiornika wyraźnie płynęły 
dźwięki naszej ulubionej muzyki. Aby 
usłyszeć w życiu muzykę Ducha, mu-
simy ustawić właściwą częstotliwość.

Kiedy po chrzcie otrzymujemy 
dar Ducha Świętego, przepełnia nas 
niebiańska muzyka towarzysząca 
naszemu nawróceniu. Nasze serca 
doznają przemiany i „nie mamy więcej 
pragnienia czynienia zła, lecz pragnie-
nie czynienia zawsze dobra” (Mosjasz 
5:2). Ale Duch nie wytrzyma nie-
życzliwości, dumy ani zazdrości. Jeśli 
stracimy w życiu Jego delikatny wpływ, 
bogate współbrzmienie ewangelii 
może się szybko roztroić i w końcu 
ustać. Alma zadał chwytające za serce 
pytanie: „Jeśli […] pragnęliście śpiewać 
pieśń o miłości Odkupiciela, czy macie 
teraz to pragnienie?” (Alma 5:26).

Rodzice, jeśli życie nie harmo-
nizuje z muzyką ewangelii, trzeba 

je dostroić. Tak jak w październiku 
nauczał nas Prezydent Thomas S. 
Monson, musimy baczyć, po jakiej 
ścieżce kroczymy (zob. „Bacz na tor, 
po którym ma stąpać twoja noga”, 
Liahona, listopad 2014, str. 86–88). 
Wiemy, jak tego dokonać. Musimy 
kroczyć po tej samej ścieżce, którą 
szliśmy, kiedy po raz pierwszy usły-
szeliśmy niebiańskie dźwięki muzyki 
ewangelii. Musimy pokładać wiarę 
w Chrystusie, odpokutować i przyj-
mować sakrament. Będziemy silniej 
odczuwać wpływ Ducha Świętego, a 
dźwięki muzyki ewangelii ponownie 
zabrzmią w naszym życiu.

Po drugie, kiedy sami słyszymy 
muzykę, musimy zrobić, co możemy, 
żeby grała w naszych domach. Nie 
można tego wymusić ani narzucić. 
„Żadna władza, ani wpływ nie może, 
ani nie powinna być wywierana na 
mocy kapłaństwa” — ani na mocy tego, 
że jest się ojcem lub matką, że jest się 
najsilniejszą lub najgłośniejszą osobą 
— „jedynie przez perswazję, przez 
cierpliwość, przez delikatność i łagod-
ność, […] nieudawaną miłość [i] przez 
dobroć” (NiP 121:41–42).

Dlaczego cechy te powodują 
zwiększenie mocy i wpływu w domu? 
Ponieważ są to cechy, które zapraszają 
Ducha Świętego. Są to cechy, które do-
strajają nasze serca do muzyki ewange-
lii. Dzięki ich obecności kroki taneczne 
będą bardziej naturalnie wychodzić 
wszystkim tancerzom w rodzinie, dając 
im radość, bez potrzeby gróźb, zastra-
szania czy przymusu.

Kiedy nasze dzieci są małe, mo-
żemy śpiewać im kołysanki o nieuda-
wanej miłości, a kiedy się upierają i 
nie chcą w nocy zasnąć, być może 
trzeba im zaśpiewać kołysankę o 
cierpliwości. Kiedy są nastolatkami, 
możemy wygłuszyć kakofonię kłótni 
i gróźb i w jej miejsce odtwarzać 
piękną muzykę perswazji, a może też 
zanucić drugą zwrotkę kołysanki o 
cierpliwości. Rodzice w doskonałej 
harmonii mogą śpiewać w duecie 
delikatności i łagodności. Możemy 
zachęcać nasze dzieci, by śpiewały z 
nami jednym głosem, kiedy będziemy 
okazywać życzliwość bliźniemu w 
potrzebie.

Nie wszystko uda się zrobić naraz. 
Każdy doświadczony muzyk wie, że 
piękna muzyka wiąże się z pilnymi 
ćwiczeniami. Jeśli pierwsze próby 
wspólnego muzykowania zdadzą się 
nieharmonijne i rozbieżne, pamiętajcie, 
że krytyka nie tworzy harmonii. Brak 
harmonii w domu przypomina pogrą-
żony w ciemności pokój. Na niewiele 
zda się zruganie ciemności. Ciemność 
musimy wypierać światłem.

Tak więc jeśli basy są w naszym ro-
dzinnym chórze zbyt głośne i wyniosłe 
lub jeśli sekcja smyczkowa rodzinnej 
orkiestry jest nieco zbyt piskliwa czy 
gra zbyt wysoko albo jeśli porywcze 
flety piccolo grają do innej melodii lub 
nie sposób nad nimi zapanować, bądź-
cie cierpliwi. Jeśli w swoim domu nie 
słyszycie dźwięków muzyki ewangelii, 
zapamiętajcie te dwa słowa: ćwiczcie 
dalej. Z Bożą pomocą nastanie kiedyś 
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To stwierdzenie — „święty to 
grzesznik, który dąży do przemiany” 
— powinno podbudowywać człon-
ków Kościoła i być dla nich zachętą. 
Mimo że jesteśmy często określani 
jako „święci w dniach ostatnich”, 
czasami wzdragamy się na to okre-
ślenie. Słowo święci jest powszechnie 
używane w celu określenia osób, 
które osiągnęły podniosły stan święto-
ści, a nawet doskonałości. Doskonale 
wiemy, że nie jesteśmy doskonali.

Nasze religijne wierzenia uczą nas 
jednak, że możemy być udoskona-
leni dzięki ciągłej i powtarzającej się 
„ufności pełni” doktryny Chrystusa: 
pogłębianiu wiary w Niego, pokucie, 
przyjmowaniu sakramentu dla odno-
wienia naszych przymierzy i błogo-
sławieństw chrztu oraz otrzymaniu 
w większym stopniu Ducha Świętego 
jako stałego towarzysza. Gdy tak czy-
nimy, stajemy się bardziej podobni do 
Chrystusa i jesteśmy w stanie wytrwać 
do końca, z wszystkimi tego konse-
kwencjami 3. Mówiąc mniej formalnie: 
Bóg bardziej zwraca uwagę na to, 
kim jesteśmy i kim się stajemy, niż na 
to, kim byliśmy 4. Zauważa, że ciągle 
dążymy do przemiany.

Starszy Dale G. Renlund
Siedemdziesiąty

Moi drodzy bracia i siostry, 
w grudniu 2013 roku świat 
opłakiwał śmierć Nelsona 

Mandeli. Po 27 latach spędzonych w 
więzieniu za udział w walce przeciwko 
apartheidowi Mandela był pierwszym 
demokratycznie wybranym prezyden-
tem Republiki Południowej Afryki. Jego 
akt wybaczenia tym, którzy go uwięzili, 
był niezwykły. Wszyscy go chwalili i 
darzyli uznaniem1. Mandela często od-
rzucał pochwały, mówiąc: „Nie jestem 
świętym, chyba że uznamy, że święty to 
grzesznik, który dąży do przemiany” 2.

Święci w dniach 
ostatnich dążą do zmiany
Prawdziwymi świętymi w dniach ostatnich jesteśmy wtedy, gdy wciąż 
próbujemy, nie poddajemy się i pomagamy innym, by czynili to samo.

dzień, w którym dźwięki muzyki 
ewangelii napełnią wasz dom niewy-
słowioną radością.

Nawet jeśli będziemy ją dobrze 
grać, muzyka nie rozwiąże wszystkich 
naszych problemów. Nadal bę-
dziemy doświadczać w życiu tonów 
crescendo i decrescendo, staccato i 
legato. Taka jest natura życia na pla-
necie Ziemia.

Ale kiedy do kroków tanecznych 
dodamy muzykę, wówczas te czasami 
skomplikowane rytmy małżeństwa 
i życia rodzinnego zaczną nabie-
rać harmonijnej równowagi. Nawet 
najtrudniejsze wyzwania dodadzą 
bogate melancholijne tony w tle 
i wzruszające motywy. Doktryny 
kapłaństwa poczną osiadać na naszej 
duszy, jak rosa z nieba. Duch Święty 
będzie naszym stałym towarzyszem, 
a nasze berło — wyraźny symbol 
mocy i wpływu — będzie niezmien-
nym berłem prawości i prawdy. 
Nasze panowanie będzie wiecznym 
panowaniem. Bez użycia przymusu 
przypłynie do nas na wieki wieków 
(zob. NiP 121:45–46).

Modlę się, aby miało to miejsce w 
naszym życiu i w każdym z domostw, 
w imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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Komedia Jak wam się podoba, na-
pisana przez Williama Shakespeare’a, 
przedstawia dramatyczną zmianę w 
życiu bohatera. Starszy brat próbuje 
zabić swojego młodszego brata. Młod-
szy brat, mimo że zna plany swojego 
niegodziwego brata, ratuje go od 
niechybnej śmierci. Gdy starszy brat 
dowiaduje się o tym niezasłużonym 
miłosierdziu, zmienia się całkowicie i 
na zawsze, a także doznaje czegoś, co 
nazywa „skruchą”. Później kilka kobiet 
podchodzi do owego starszego brata 
i zadaje mu pytanie: „Coś tak na życie 
[brata swego] goǳił?”.

Starszy brat odpowiada: „Nie jestem 
już, czym byłem dawniej. Bez wstydu 
dzisiaj wyznaję, czym byłem, taką sło-
dyczą napawa mnie skrucha” 5.

Dzięki miłosierdziu Boga i Za-
dośćuczynieniu Jezusa Chrystusa taka 
zmiana nie jest dla nas wyłącznie 
literacką fikcją. Poprzez usta Ezechiela 
Pan oświadczył:

„Bezbożność nie doprowadzi bez-
bożnego do upadku, gdy się odwróci 
od swojej bezbożności […].

Odwróci się od swojego grze-
chu, będzie wypełniał prawo i 
sprawiedliwość,

będzie oddawał zastaw, zwracał to, 
co zagrabił, postępował zgodnie z zasa-
dami życia, nie popełniając występku, 
na pewno będzie żył […].

Nie będzie się pamiętało żadnych 
jego grzechów, które popełnił; będzie 
wypełniał prawo i sprawiedliwość” 6.

W Swoim miłosierdziu Bóg obiecał 
wybaczenie, gdy odpokutujemy i po-
rzucimy niegodziwość — do tego stop-
nia, że nasze grzechy nie będą nam 
nawet wypomniane. Dzięki Zadość-
uczynieniu Chrystusa i naszej pokucie, 
możemy spojrzeć na nasze dawne 
uczynki i powiedzieć: „Nie jestem już, 
czym byłem dawniej”. Nieważne, jak 
bardzo byliśmy niegodziwi, możemy 

powiedzieć: „Taki byłem. Jednak nie je-
stem już tą dawną, niegodziwą osobą” 7.

Prezydent Thomas S. Monson na-
uczał: „Jednym z największych darów 
Boga jest radość ponownej próby, 
ponieważ żadna porażka nie musi 
być ostateczna” 8. Nawet jeśli byliśmy 
świadomymi, umyślnymi grzesznikami 
lub wielokrotnie doświadczyliśmy nie-
powodzeń i rozczarowań, w chwili, w 
której podejmujemy decyzję o ponow-
nej próbie, może nam pomóc Zadość-
uczynienie Chrystusa. Musimy pamiętać 
też, że to nie Duch Święty szepcze 
nam, że odeszliśmy już tak daleko, że 
równie dobrze możemy się poddać.

Bóg pragnie, aby święci w dniach 
ostatnich dążyli do czegoś więcej niż 
tylko do przezwyciężenia grzechu. Bez 
względu na to, czy cierpimy z powodu 
trudności w relacjach międzyludzkich, 
problemów finansowych, chorób czy 
konsekwencji czyichś grzechów, nie-
skończone Zadośćuczynienie Zbawi-
ciela może uzdrowić nawet — a może 
szczególnie — tych, którzy cierpią bez 
winy. On doskonale rozumie, czym jest 
niezawinione cierpienie w wyniku wy-
stępku innej osoby. Jak prorokowano, 
Zbawiciel „[opatrzy] tych, których serca 
są skruszone […], [da] zawój zamiast 
popiołu, olejek radości zamiast szaty 
żałobnej [i] pieśń pochwalną zamiast 
ducha zwątpienia” 9. Bez względu na 
wszystko, Bóg oczekuje, że z Jego po-
mocą święci w dniach ostatnich będą 
dążyć do przemiany.

Tak jak Bóg raduje się naszą wy-
trwałością, tak jest też rozczarowany, 

gdy nie dostrzegamy faktu, że inni 
również się starają. Nasza droga 
przyjaciółka, Thoba, podzieliła się z 
nami lekcją, której udzieliła jej matka, 
Julia. Julia i Thoba należały do pierw-
szych czarnoskórych nawróconych w 
Republice Południowej Afryki. Gdy 
apartheid upadł, czarnoskórzy i biali 
członkowie Kościoła mogli wreszcie 
wspólnie uczęszczać na spotkania 
kościelne. Dla wielu osób równość w 
relacjach między rasami była czymś 
nowym i trudnym. Pewnego razu, gdy 
Julia i Thoba były w kościele, poczuły, 
że nie są traktowane zbyt uprzejmie 
przez niektórych białych członków. 
Gdy wyszły z kościoła, Thoba bardzo 
narzekała matce. Julia słuchała spokoj-
nie, gdy Thoba wyładowywała swoją 
frustrację. Następnie powiedziała: 
„Thoba, Kościół jest niczym wielki 
szpital i każdy z nas jest chory na swój 
własny sposób. Przychodzimy do ko-
ścioła, aby otrzymać pomoc”.

Komentarz Julii jest cenną prawdą. 
Musimy nie tylko być tolerancyjni, gdy 
inni zmagają się ze swoimi osobi-
stymi chorobami. Musimy być rów-
nież życzliwi, cierpliwi, wspierający i 
wyrozumiali. Ponieważ Bóg zachęca 
nas, abyśmy dążyli do przemiany, 
oczekuje też, że pozwolimy innym 
robić to samo, w ich własnym tempie. 
Zadośćuczynienie zagości w naszym 
życiu w jeszcze większym stopniu. 
Rozpoznamy wtedy, że bez względu 
na zauważalne różnice, wszyscy po-
trzebujemy tego samego nieskończo-
nego Zadośćuczynienia.
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Kilka lat temu wspaniały młody 
mężczyzna o imieniu Curtis został 
powołany do służby na misji. Był 
takim misjonarzem, o jakiego modli się 
każdy prezydent misji. Był skupiony 
na osiąganiu celów i ciężko pracował. 
Został mu przydzielony kolega misjo-
narz, który był niedojrzały, aspołeczny 
i niezbyt entuzjastycznie nastawiony do 
wykonywanej pracy.

Pewnego dnia, gdy jechali na rowe-
rach, Curtis obejrzał się i zobaczył, że 
jego towarzysz niespodziewanie zsiadł 
z roweru i szedł. Curtis w duchu po-
wiedział Bogu o swojej frustracji. Jakąż 
udręką było obarczenie go towarzy-
szem, którego trzeba było ciągnąć za 
uszy, żeby cokolwiek osiągnąć. Chwilę 
później Curtis miał przemożne wra-
żenie, że Bóg mówi do niego: „Wiesz, 
Curtis, w porównaniu do mnie, obaj 
nie różnicie się aż tak bardzo”. Curtis 
nauczył się, że musi być cierpliwy w 
stosunku do niedoskonałego towarzy-
sza, który mimo wszystko starał się na 
swój własny sposób.

Zachęcam wszystkich nas, abyśmy 
ocenili nasze życie, odpokutowali i dą-
żyli do przemiany. Jeśli tego nie próbu-
jemy, jesteśmy po prostu grzesznikami 
w dniach ostatnich. Jeśli nie jesteśmy 
wytrwali, jesteśmy podającymi się w 
dniach ostatnich. A jeśli nie dajemy 

szansy innym, jesteśmy zwykłymi ob-
łudnikami w dniach ostatnich 10. Praw-
dziwymi świętymi w dniach ostatnich 
jesteśmy wtedy, gdy wciąż próbujemy, 
nie poddajemy się i pomagamy innym, 
by czynili to samo. Gdy się zmienimy, 
odkryjemy, że Bóg bardziej zwraca 
uwagę na to, kim jesteśmy i kim się 
stajemy, niż na to, kim byliśmy 11.

Jestem głęboko wdzięczny za to, 
że mamy Zbawiciela, za Jego nieskoń-
czone Zadośćuczynienie i za proroków 
w dniach ostatnich, którzy zachęcają 
nas, abyśmy byli świętymi w dniach 
ostatnich, którzy dążą do przemiany 12. 
Świadczę o żywej realności Zbawiciela, 
w imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. Nelson Rolihlahla Mandela, Long 

Walk to Freedom (1994); „Biografia Nelsona 
Mandeli”, nelsonmandela.org/content/
page/biography; oraz mowę pożegnalną 
Prezydenta Baracka Obamy z 10 grudnia 
2013 r. dla Nelsona Mandeli: whitehouse.
gov/the- press- office/2013/12/10/remarks- 
president- obama- memorial- service- former- 
south- african- president- . O tym, że Mandela 
był doceniany przez różne środowiska, 
świadczy fakt, że otrzymał Pokojową  
Nagrodę Nobla, Medal Wolności Prezy-
denta Stanów Zjednoczonych i Sowiecki 
Order Lenina.

 2. Zob. na przykład wystąpienie Nelsona 
Mandeli na Rice University’s Baker Institute 
26 października 1999 r., bakerinstitute.org/
events/1221. Prawdopodobnie parafrazo-
wał dobrze znane stwierdzenie Roberta 

Louisa Stevensona: „Święci to grzesznicy, 
którzy dążą do przemiany”. Na przestrzeni 
lat wiele osób wyrażało podobne opinie. 
Na przykład Konfucjuszowi przypisuje się 
stwierdzenie: „Nasza największa chwała 
nie wypływa z tego, że nigdy nie upadamy, 
ale z tego, że podnosimy się po każdym 
upadku”.

 3. Zob. na przykład: 2 Nefi 31:2–21; 3 Nefi 
11:23–31; 27:13–21; Moroni 6:6; Nauki i 
Przymierza 20:77, 79; 59:8–9; Podręcznik 2: 
Administrowanie Kościołem (2010), 2.1.2.

 4. Stwierdzenie, że Bóg dużo bardziej zwraca 
uwagę na to, kim jesteśmy i kim się stajemy, 
niż na to, kim byliśmy, nie oznacza, że 
Zbawiciel lekceważy wpływ grzechu jednej 
osoby na inną. W rzeczywistości Zbawiciel 
dba nieskończenie o tych, którzy cierpią 
ze względu na przewinienia innych osób. 
Zbawiciel weźmie „na siebie […] słabości 
[Swego ludu], aby Jego serce przepełniło 
się miłosierdziem […], aby przez doświad-
czenia w ciele poznał, jak może pomagać 
swoim w ich słabościach” (Alma 7:12).

 5. William Shakespeare, Jak wam się podoba, 
www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/ 
jak- wam- sie- podoba, tłum. Leon Ulrich,  
akt 4, scena III, str. 59.

 6. Ks. Ezechiela 33:12, 14–16.
 7. Użycie czasowników w czasie teraźniej-

szym wyróżnia wiele fragmentów z pism 
świętych, które odnoszą się do Sądu 
Ostatecznego. Zob. na przykład: 2 Nefi 
9:16; Mormon 9:14; Nauki i Przymierza 
58:42–43.

 8. Thomas S. Monson, „The Will Within”, 
Ensign, maj 1987, str. 68.

 9. Ks. Izajasza 61:1–3; zob. także Ew. Łukasza 
4:16–21.

 10. Określenie obłudnik używane w Nowym 
Testamencie można przetłumaczyć z języka 
greckiego jako „samozwaniec”; „oznacza 
ono ‘aktora’ lub ‘osobę, która coś udaje, 
zachowuje się w sposób udramatyzowany 
lub przerysowany’” (Ew. Mateusza 6:2). 
Jeśli nie dajemy innym możliwości zmiany 
w ich własnym tempie, jesteśmy po prostu 
obłudnymi świętymi w dniach ostatnich.

 11. Zob. przypis 4. powyżej.
 12. Liczba przywołań tego przesłania przez 

Radę Prezydenta Kościoła i Kworum  
Dwunastu Apostołów jest imponująca.  
Prezydent Dieter F. Uchtdorf ujął to nastę-
pującymi słowami: „Ze wszystkich zasad, 
jakich nauczali prorocy na przestrzeni 
stuleci, ta, która powtarzana jest raz po 
raz, jest niosącym nadzieję, podnoszącym 
na duchu przesłaniem, mówiącym, że 
ludzkość może odpokutować, zmienić 
postępowanie i powrócić na prawdziwą 
ścieżkę ucznia.” („Teraz ci się uda!”,  
Liahona, listopad 2013, str. 56).
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dobrej i pozbawionej obłudy, wspa-
niałej i błogosławionej duszy. Sziblon to 
jeden z synów Almy Młodszego. Lepiej 
znamy jego braci, Helamana, który po-
dążał za swym ojcem — kronikarzem 
i prorokiem — oraz Koriantona, który 
zyskał rozgłos jako misjonarz, i który 
otrzymywał rady od swojego ojca. Alma 
skierował do Helamana słowa spisane 
w 77 wersetach (zob. Alma 36–37). Do 
Koriantona skierował słowa spisane 
w 91 wersetach (zob. Alma 39–42). 
Natomiast do swego środkowego syna, 
Sziblona, skierował słowa spisane za-
ledwie w 15 wersetach (zob. Alma 38). 
Są to pouczające pełne mocy słowa.

„Mój synu, ufam, że będę miał 
z ciebie wielką pociechę, gdyż je-
steś zrównoważony i oddany Bogu i 
mam nadzieję, że tak jak w młodości 
nauczyłeś się polegać na Panu, twym 
Bogu, nadal będziesz przestrzegał Jego 
przykazań, albowiem błogosławiony 
jest ten, kto wytrwa do końca.

Mówię ci, mój synu, że już teraz cie-
szę się z ciebie ze względu na twe od-
danie, pilność, wytrwałość i cierpliwość 
pośród Zoramitów” (Alma 38:2–3).

Oprócz przemówienia do Sziblona, 
Alma także mówił o nim Korianto-
nowi. Alma powiedział: „Czy nie 
widziałeś jego sumienności, oddania 
i pilności w przestrzeganiu przykazań 
Boga? Czyż nie był ci dobrym przykła-
dem?” (Alma 39:1)2.

Okazało się, że Sziblon był synem, 
który chciał zadowolić ojca i czynił 
dobrze w dobrej sprawie, a nie w 
celu pozyskania chwały, stanowiska, 
wpływu, uznania czy władzy. Helaman 
musiał o tym wiedzieć i cenił tę cechę 
u swego brata, gdyż powierzył Sziblo-
nowi pieczę nad świętymi zapisami, 
które otrzymał od ojca. Z pewnością 
Helaman ufał Sziblonowi, ponieważ 
ten „był sprawiedliwym człowiekiem 
żyjącym w prawości przed Bogiem, 

W październiku Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf powiedział: „Podczas mego 
życia miałem okazję spotkać najbar-
dziej kompetentnych i inteligentnych 
mężczyzn i kobiety tego świata. Kiedy 
byłem młodszy, wielkie wrażenie robili 
na mnie ludzie wykształceni, uznani, 
odnoszący sukcesy i podziwiani przez 
świat. Z biegiem lat doszedłem jednak 
do przekonania, że o wiele bardziej 
imponują mi cudowne, błogosławione 
dusze tych, którzy są prawdziwie do-
brzy i pozbawieni obłudy ” 1.

Mój bohater z Księgi Mormona jest 
doskonałym przykładem prawdziwie 

Starszy Michael T. Ringwood
Siedemdziesiąty

Niestety był taki czas w moim ży-
ciu, kiedy motywowały mnie po-
zycje i władza. Wszystko zaczęło 

się dość niewinnie. Kiedy przygotowy-
wałem się do służby na pełnoetatowej 
misji, mój starszy brat został przywódcą 
strefy na swojej misji. Słyszałem o nim 
wiele dobrego i zapragnąłem, aby i o 
mnie mówiono. Miałem nadzieję otrzy-
mać podobne zadanie, nawet się o to 
modliłem.

Na szczęście podczas służby na misji 
otrzymałem wielce pouczającą lekcję. 
Podczas ostatniej konferencji przypo-
mniałem ją sobie.

Prawdziwie dobrzy 
i pozbawieni obłudy
Dobrą nowiną ewangelii Jezusa Chrystusa jest to, że pragnienia  
naszych serc mogą się zmienić, a nasze motywy mogą być  
uszlachetnione dzięki nauce.
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i nie ustawał w czynieniu dobra i 
w przestrzeganiu przykazań Pana, 
swego Boga” (Alma 63:2). Jak 
przystało na Sziblona, nie ma wielu 
zapisów o nim, od kiedy przejął 
pieczę nad świętymi zapisami aż 
do przekazania ich Helamanowi, 
synowi Helamana (zob. Alma 
63:11).

Sziblon był prawdziwie do-
bry i pozbawiony obłudy. Był 
osobą, która poświęcała swój czas, 
umiejętności i wysiłki, aby poma-
gać i podbudowywać ludzi z powodu 
miłości do Boga i bliźnich (zob. Alma 
48:17–19; 49:30). Prezydent Spencer W. 
Kimball doskonale opisał takie osoby: 
„Wspaniałe kobiety i wspaniali męż-
czyźni są zawsze bardziej chętni służyć 
niż sprawować władzę” 3.

Na świecie, gdzie powszechne jest 
pozyskiwanie chwały, stanowiska, 
wpływu, uznania czy władzy, szanuję 
wspaniałe i błogosławione dusze tych, 
którzy są prawdziwie dobrzy i pozba-
wieni obłudy, tych, których motywuje 
miłość do Boga i bliźnich, dusze tych 
wspaniałych kobiet i mężczyzn, którzy 
są „bardziej chętni służyć niż sprawo-
wać władzę”.

Współcześnie niektórzy chcą, 
abyśmy wierzyli, że nasze dążenia do 

znalezienia znaczenia w życiu mogą 
być osiągnięte jedynie poprzez obej-
mowanie pozycji i uzyskiwanie władzy. 
Na szczęście jest wiele osób, które nie 
poddają się tej perspektywie. Istotne 
jest dla nich dążenie do bycia prawdzi-
wie dobrym i pozbawionym obłudy. 
Spotkałem takich ludzi w różnych 
środowiskach i żyjących zgodnie z 
wieloma tradycjami wiary. Wielu z nich 
jest też pośród naprawdę nawróconych 
naśladowców Chrystusa 4.

Szanuję tych, którzy bezintere-
sownie służą tydzień w tydzień w 
okręgach i gminach na całym świecie, 
którzy swymi czynami wykraczają poza 
wypełnianie powierzonych im powo-
łań. Powołania się zmieniają. Bardziej 
imponujące dla mnie jest to, że wiele 

osób nie posiadających oficjalnego po-
wołania stale pomaga i podbudowuje 
bliźnich. Pewien brat przychodzi wcze-
śniej do kościoła, aby ustawić krzesła 
i zostaje dłużej, aby doprowadzić 
kaplicę do porządku. Pewna siostra nie 
bez przyczyny siada w pobliżu niewi-
domej siostry nie tylko, aby się z nią 
przywitać, ale także po to, aby śpiewać 
hymny na tyle głośno, że owa niewi-
doma siostra słyszy słowa hymnu i też 
śpiewa. Jeśli przyjrzycie się dokładniej 
sytuacji w waszych okręgach lub gmi-
nach, znajdziecie podobne przykłady. 
Zawsze są członkowie, którzy zdają 
się wiedzieć, kto potrzebuje pomocy 
i kiedy jej udzielić.

Myślę, że pierwszą lekcję o prawdzi-
wie dobrych i pozbawionych obłudy 
świętych otrzymałem podczas służby 
na misji, kiedy byłem młodym misjona-
rzem. Przeprowadziłem się do rejonu 
ze starszym, którego nie znałem. Słysza-
łem, jak inni misjonarze mówili, że on 
nigdy nie otrzymał przywódczych zadań 
i że trudno mu było uczyć się języka 
koreańskiego, mimo że już od dawna 
służył w tym kraju. Kiedy bliżej go po-
znałem, zauważyłem, że był najbardziej 
posłusznym i wiernym ze znanych mi 
misjonarzy. Studiował, kiedy był czas na 
studiowanie, pracował, kiedy był czas 
na pracę. Wychodził z mieszkania o 
czasie i wracał też o czasie. Pilnie uczył 
się koreańskiego, chociaż sprawiało mu 
to wiele trudności.

Kiedy zdałem sobie sprawę, że 
to, co wcześniej słyszałem, nie było 
prawdą, czułem, że źle osądzono tego 
misjonarza, uważając, że nie odnosi 
sukcesów. Chciałem wszystkim powie-
dzieć o moim odkryciu dotyczącym 
tego starszego. Rozmawiałem z moim 
prezydentem misji o moim pragnieniu, 
aby sprostować to nieporozumienie. 
Powiedział mi on: „Ojciec w Niebie 
wie, że ten młody mężczyzna jest 

Woodbury, Minnesota, USA
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misjonarzem odnoszącym sukcesy, i 
ja także o tym wiem”. Dodał jeszcze: 
„Ty też o tym wiesz i czyż to nie jest 
najważniejsze?”. Ten mądry prezydent 
misji nauczył mnie, co tak naprawdę 
jest ważne podczas służby i nie jest to 
chwała, stanowisko, wpływ, poszano-
wanie czy władza. To była wspaniała 
lekcja dla młodego misjonarza, który za 
bardzo skupiał się na pełnionej funkcji.

Przypomniawszy sobie o tym, 
przyjrzałem się mojemu dotychczaso-
wemu życiu i zauważyłem, że często 
miały na mnie wpływ osoby, które 
nie zajmowały żadnego wyjątkowego 
stanowiska czy pozycji. Jedną z takich 
osób, podobnych Sziblonowi, był mój 
nauczyciel seminarium, kiedy byłem 
w pierwszej klasie liceum. Ten dobry 
człowiek nauczał w seminarium od 
zaledwie dwóch czy trzech lat, ale 
otworzył moje serce w taki sposób, że 
zdobyłem świadectwo. Być może nie 
należał do najbardziej lubianych na-
uczycieli, ale zawsze był przygotowany, 
a jego wpływ na mnie był pozytywny 
i trwały. Spotkałem się z nim kilka-
krotnie, także wtedy, gdy przyszedł na 
pogrzeb mojego taty, 40 lat po tym, jak 
mnie nauczał. Zaprawdę nie uczynił 
tego dla uzyskania wpływu czy pozycji.

Szanuję tego oddanego nauczyciela 
oraz wielu podobnych mu ludzi, którzy 
są prawdziwie dobrzy i pozbawieni 
obłudy. Szanuję nauczyciela ze Szkoły 
Niedzielnej, który nie tylko naucza 
swoich uczniów w niedziele, ale także 
naucza i wywiera wpływ na tych 
samych uczniów, kiedy zaprasza ich 
na śniadanie ze swoją rodziną. Szanuję 
przywódców młodzieży, którzy uczęsz-
czają na zajęcia sportowe i rekreacyjne 
dla młodych mężczyzn i młodych 
kobiet w swoim okręgu. Szanuję męż-
czyzn, którzy piszą krótkie liściki ze 
słowami zachęty do sąsiadów, i kobiety, 
które nie tylko wysyłają kartki na Boże 

Narodzenie, ale osobiście je dostar-
czają członkom rodziny i przyjaciołom, 
którzy potrzebują odwiedzin. Szanuję 
brata, który miał w zwyczaju zabierać 
na przejażdżki swego cierpiącego na 
Alzheimera sąsiada — co zarówno 
temu sąsiadowi, jak i jego żonie dawało 
jakże potrzebną zmianę w rutynie dnia.

Dokonania te nie są wykonywane 
dla chwały czy uznania. Ci mężczyźni 
oraz kobiety nie są motywowani moż-
liwością uzyskania pozycji czy władzy. 
Są oni uczniami Chrystusa, którzy ciągle 
czynią dobro i — podobnie jak Sziblon 
— chcą zadowolić Ojca w Niebie.

Zasmuca mnie, kiedy słyszę, że ktoś 
przestał służyć czy chodzić do kościoła, 
ponieważ został odwołany z powołania 
lub czuje się pominięty, gdyż nie zaj-
muje odpowiedniej pozycji czy stano-
wiska. Mam nadzieję, że pewnego dnia 
nauczą się tego, co ja, kiedy byłem 
młodym misjonarzem — najważniejsza 
jest służba, którą zazwyczaj dostrzega 
tylko Bóg. Czy w naszych dążeniach 
do zaspokojenia swoich zachcianek 
zapominamy o boskich celach?

Niektórzy mogą powiedzieć: „Ale 
przecież jeszcze daleko mi do opisa-
nych przez ciebie osób”. Dobrą nowiną 
ewangelii Jezusa Chrystusa jest to, 
że pragnienia naszych serc mogą się 
zmienić, a nasze motywy mogą być 
uszlachetnione dzięki nauce. Kiedy 

przyjmujemy chrzest, przystępując do 
prawdziwego stada Boga, zaczynamy 
proces stawania się nowymi istotami 
(zob. II List do Koryntian 5:17; Mosjasz 
27:26). Za każdym razem, kiedy przyj-
mując sakrament, odnawiamy przymie-
rze zawarte podczas chrztu, jesteśmy 
o krok bliżej do tego ostatecznego 
celu 5. Kiedy trwamy w tym przymierzu, 
mamy siłę, aby płakać z tymi, którzy 
płaczą, pocieszać tych, którzy potrze-
bują pocieszenia (zob. Mosjasz 18:9). 
W tym przymierzu znajduje się łaska, 
która umożliwia nam służbę Bogu i 
przestrzeganie Jego przykazań, łącznie 
z miłowaniem Boga z całego serca 
oraz miłowaniem bliźnich, jak siebie 
samych 6. W tym przymierzu Bóg i 
Jezus Chrystus pomagają nam, aby-
śmy pomagali tym, którzy potrzebują 
pomocy (zob. Mosjasz 4:16; zob. także 
wersety 11–15).

Nade wszystko pragnę w życiu 
zadowolić moich ojców — zarówno 
tego doczesnego, jak i niebiańskiego 
— i stawać się podobny do Sziblona 7.

Dziękuję mojemu Ojcu Niebieskiemu  
za dusze podobne Sziblonowi, których 
przykłady dają mi — i wszystkim z 
nas — nadzieję. W ich życiu widzimy 
świadectwo kochającego Ojca w Niebie 
i troskliwego oraz współczującego 
Zbawiciela. Do ich świadectwa dodaję 
moje z postanowieniem, aby stawać się 
im podobnym, w imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
PRZYPISY
 1. Dieter F. Uchtdorf, „[Czy to] ja, Panie?” 

Liahona, listopad 2014, str. 58; kursywa 
dodana.

 2. Helaman nie nauczał Zoramitów, więc 
wiemy, że Alma mówił o Sziblonie,  
kiedy powiedział: „twój brat” (zob.  
Alma 31:7; 39:2).

 3. Spencer W. Kimball, „The Role of  
Righteous Women”, Ensign, listopad 1979,  
str. 104.

 4. „Pan nauczał nas, że kiedy się prawdziwie 
nawrócimy do Jego ewangelii, nasze serca 
odwrócą się od egoistycznych pobudek i 
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Moja żona, Mary, od zawsze 
kochała słoneczniki. Cieszy się, gdy 
w dość nieprawdopodobnych miej-
scach pojawiają się przy drodze. Do 
domu, w którym kiedyś mieszkali moi 
dziadkowie, prowadzi polna droga. 
Zawsze, kiedy zaczynaliśmy podróż 
tą drogą, Mary wołała: „Myślisz, 
że zobaczymy dziś te niesamowite 
słoneczniki?”. Byliśmy zaskoczeni, 
że słoneczniki rosły w ziemi, która 
była poddana działaniom maszyn 
rolniczych oraz odśnieżarek, i gdzie 

Starszy Quentin L. Cook
Kworum Dwunastu Apostołów

W tym okresie wielkanocnym 
rozmyślamy i radujemy 
się z powodu odkupienia, 

którego dokonał nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus 1.

Niepokój ogarniający całą ziemię, 
którego źródłem jest powszechna 
niegodziwość, wzbudza w nas uczucie 
bezradności. Współczesna komunika-
cja sprawia, że wpływ niegodziwości, 
nierówności i niesprawiedliwości 
pozostawia wielu z poczuciem, że życie 
z natury jest niesprawiedliwe. Próby, 
mimo że mogą okazać się znaczące, 
nie powinny odwracać naszej uwagi od 
radowania się i świętowania boskiego 
wstawiennictwa Chrystusa w naszym 
imieniu. Zbawiciel dosłownie „odniósł 
zwycięstwo nad śmiercią”. Z miłosier-
dziem i współczuciem wziął na siebie 
nasze winy i grzechy, dając nam odku-
pienie i zaspokajając wymagania spra-
wiedliwości wobec wszystkich, którzy 
nawrócili się i uwierzyli w Jego imię 2.

Znaczenie tej wspaniałej zadość 
czyniącej ofiary przekracza ziemskie 
zrozumienie. Ten akt łaski daje pokój, 
którego nie jesteśmy w stanie pojąć 3.

W jaki więc sposób możemy sobie 
poradzić z szarą rzeczywistością, która 
nas otacza?

Światłością mą Pan
Nasza zdolność, aby trwać w wierze i prawdzie oraz podążać  
za Zbawicielem, pomimo zmiennych kolei życia, jest wielce  
wzmacniania poprzez prawe rodziny i skupioną na Chrystusie  
jedność w okręgach i gminach.

zwrócą ku służbie bliźnim, aby wspierać 
ich w drodze ku życiu wiecznemu. Aby 
dostąpić takiego nawrócenia, możemy 
modlić się o nie i pracować z wiarą, aby 
stać się nową istotą. Jest to możliwe dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. 
Możemy zacząć od modlitwy o wiarę, 
by odpokutować za swoje samolubstwo 
i prosić o dar troszczenia się o bliźnich 
bardziej niż o siebie. Możemy się modlić 
o moc, aby wyrzec się dumy i zazdrości” 
(Henry B. Eyring, „Testimony and Conver-
sion”, Liahona, luty 2015, str. 4–5).

 5. „[Bóg] jest nieśmiertelny i doskonały. 
My jesteśmy istotami śmiertelnymi i 
niedoskonałymi. Niemniej jednak dążymy, 
nawet teraz podczas życia doczesnego, 
do duchowej jedności z Nim. Czyniąc 
tak, otrzymujemy dostęp zarówno do 
Jego łaski, jak i majestatu Jego mocy. Te 
wyjątkowe sytuacje to […] chrzest i kon-
firmacja […] [oraz] przyjmowanie symboli 
Wieczerzy Pańskiej” ( Jeffrey R. Holland, 
To My Friends [2014], str. 80).

 6. „Święci w dniach ostatnich, którzy we 
wszystkim, co czynią, postrzegają siebie 
jako dzieci Boga, w sposób naturalny 
zawierają i dotrzymują przymierzy. Plan 
zbawienia jest związany z przymierzami. 
Obiecujemy, że będziemy posłuszni 
przykazaniom. W zamian Bóg obiecuje 
błogosławieństwa w tym życiu oraz w 
wieczności. Jest precyzyjny w tym, czego 
wymaga i jest doskonały w dotrzymywa-
niu Swego słowa. Ponieważ On nas kocha 
i ponieważ celem planu jest upodobnienie 
się do Niego, wymaga On od nas dokład-
ności. A Jego obietnice dla nas zawsze 
łączą się z mocą i wzrostem umiejętności 
dotrzymywania przymierzy. To dzięki 
Niemu poznajemy Jego zasady. Kiedy z 
całego serca dokładamy starań, aby żyć 
według Jego norm, daje On nam towa-
rzystwo Ducha Świętego. I dzięki temu 
wzrasta moc dotrzymywania zobowiązań 
oraz rozpoznawania dobra i prawdy. A 
to jest moc potrzebna do nauki, zarówno 
podczas doczesnego zdobywania wiedzy, 
jak i tego, czego potrzebujemy w wiecz-
ności” (Henry B. Eyring, „A Child of God” 
[uroczyste spotkanie BYU, 21 paździer-
nika 1997, str. 4–5; strona internetowa: 
speeches. byu. edu). Zob. także David A. 
Bednar, „Znoście swe trudy z łatwością”, 
Liahona, maj 2014, str. 87–90.

 7. Od kiedy tylko pamiętam, chciałem 
zadowolić mojego ojca. Z biegiem lat 
uzyskałem świadectwo i wtedy chciałem 
zadowolić również mojego Niebieskiego 
Ojca. Później w życiu dowiedziałem się o 
Sziblonie i dodałem do moich życiowych 
celów, aby stać się jemu podobnym.



63MAJ 2015

gromadziły się materiały, które nie 
stanowiły idealnej gleby do wzrostu 
polnych kwiatów.

Jedną z niezwykłych cech młodych 
dzikich słoneczników, oprócz wzrostu 
w ziemi, która nie jest odpowiednia, 
jest to, jak mały pączek słonecznika 
kieruje się ku słońcu. W ten sposób 
otrzymuje podtrzymującą życie energię, 
nim rozwinie się, ukazując swój wspa-
niały żółty kolor.

Tak jak młode słoneczniki, po-
dążając za Zbawicielem świata, 
Synem Boga, możemy kwitnąć i 
stawać się wspaniali, pomimo wielu 

nieprzychylnych okoliczności. On na-
prawdę jest naszym światłem i życiem.

W przypowieści o pszenicy i 
kąkolu Zbawiciel oświadczył Swoim 
uczniom, że ci, którzy grzeszą i czynią 
niegodziwość, zostaną zebrani z Jego 
Królestwa 4. Ale mówiąc o wiernych, 
powiedział: „Wtedy sprawiedliwi za-
jaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca 
swego” 5. Jako jednostki, uczniowie 
Chrystusa żyjący w nieprzyjaznym i 
wrogim świecie, możemy rozwijać się 
i kwitnąć, jeśli jesteśmy zakorzenieni w 
naszej miłości do Zbawiciela i pokornie 
podążamy za Jego naukami.

Nasza zdolność, aby trwać w wierze 
i prawdzie oraz podążać za Zbawicie-
lem, pomimo zmiennych kolei życia, 
jest wielce wzmacniania poprzez 
prawe rodziny i skupioną na Chrystusie 
jedność w okręgach i gminach 6.

Właściwie spędzony czas
Rolą rodziny w planie Boga jest 

„przynieść nam szczęście, pomóc 
nam uczyć się właściwych zasad w 
atmosferze miłości i przygotować nas 
do życia wiecznego” 7. Piękne tradycje 
kultywowania religii w domu muszą 
być głęboko zakorzenione w sercach 
naszych dzieci.

Mój wujek, Vaughn Roberts Kim-
ball, był dobrym studentem, począt-
kującym pisarzem i rozgrywającym w 
drużynie futbolowej BYU. 8 grudnia 
1941 r., w dzień po ataku na Pearl 
Harbor, zaciąg nął się do marynarki 
wojennej Stanów Zjednoczonych. 
Podczas rekrutacji w Albany w stanie 
Nowy Jork wysłał krótki artykuł do 
miesięcznika Reader’s Digest. Mie-
sięcznik zapłacił mu 200 dolarów i 
opublikował jego artykuł zatytułowany 
„Właściwie spędzony czas” w wydaniu 
z maja 1944 r.

Jego artykuł w Reader’s Digest, w 
którym podał się za marynarza, za-
czyna się od słów:

„Właściwie spędzony czas:
Pewnego wieczoru w Albany w 

stanie Nowy Jork zapytałem marynarza 
o godzinę. Wyciągnął swój ogromny 
zegarek i odpowiedział: ‘Jest 19.20’. 
Wiedziałem, że było znacznie później. 
‘Czy twój zegarek stanął?’ — zapytałem.

‘Nie’ — odpowiedział — ‘nadal 
pokazuje godzinę według górskiego 
czasu standardowego. Pochodzę z po-
łudniowego Utah. Kiedy wstąpiłem do 
marynarki, ojciec dał mi ten zegarek. 
Powiedział, że pomoże mi on pamiętać 
o domu.

Jedną z niezwykłych cech młodych dzikich słoneczników jest to, jak mały pączek słonecznika  
kieruje się ku słońcu.
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Kiedy mój zegarek pokazuje go-
dzinę 5 rano, wiem, że ojciec idzie 
doić krowy. Każdego wieczoru, kiedy 
zegarek pokazuje 19.30, wiem, że moja 
rodzina zasiada przy zastawionym 
stole, a mój ojciec dziękuje Bogu za to, 
co się na nim znajduje i prosi, aby miał 
mnie w swojej opiece — zakończył. 
— Kiedy tylko mam chwilę, mogę z 
łatwością sprawdzić, która jest godzina. 
To, co chcę wiedzieć, to która jest teraz 
w Utah’” 8.

Wkrótce po zamieszczeniu tego 
artykułu Vaughn został przydzielony 
do służby na Pacyfiku. 11 maja 1945 r. 
podczas służby na lotniskowcu USS 
Bunker Hill w pobliżu Okinawy jego 
statek został zbombardowany przez 
dwa samoloty kamikaze 9. Zginęło 
wtedy ponad 400 członków załogi, 
a także mój wujek.

Starszy Spencer W. Kimball wy-
raził płynące z serca współczucie ojcu 
Vaughna, wspominając o godności 
Vaughna i zapewnieniu Pana mówią-
cym, że „ci, co umrą we mnie, nie 
zakosztują śmierci, bowiem słodką im 
będzie” 10. Ojciec Vaughna z czułością 
powiedział, że mimo iż Vaughn poniósł 
śmierć w morzu, ręka Boga zaprowadzi 
go do jego niebiańskiego domu 11.

Dwadzieścia osiem lat później 
Prezydent Spencer W. Kimball mó-
wił o Vaughnie podczas konferencji 
generalnej. Powiedział między innymi: 

„Dobrze znałem tę rodzinę. […] Klę-
czałem [wraz z nimi] w pełnej mocy 
modlitwie. […] Nauki pobrane w domu 
przyniosły wieczne błogosławieństwa 
tej licznej rodzinie”. Prezydent Kim-
ball zmienił każdą rodzinę, mówiąc, 
by „klękała […], modląc się za swoich 
synów i córki dwa razy dziennie” 12.

Bracia i siostry, jeśli w naszym domu 
wiernie będą odbywały się rodzinne 
modlitwy, studiowanie pism świętych, 
domowe wieczory rodzinne, błogosła-
wieństwa kapłańskie i jeśli będziemy 
świętować dzień sabatu, nasze dzieci 
będą wiedziały, która jest godzina w 
domu. Będą przygotowane na życie w 
wiecznym domu w niebie bez względu 
na to, co spotka je w tym trudnym 
świecie. Niezmiernie ważne jest, aby 
nasze dzieci wiedziały, że są kochane 
i bezpieczne w domu.

Mężowie i żony są równorzędnymi 
partnerami 13. Mają różne, ale uzu-
pełniające się obowiązki. Żona może 
mieć dzieci, co jest błogosławień-
stwem dla całej rodziny. Mąż może 
otrzymać kapłaństwo, co również 
jest błogosławieństwem dla całej 
rodziny. Podczas narady rodzinnej 
żony i mężowie, jako równorzędni 
partnerzy, podejmują najważniejsze 
decyzje. Decydują o sposobie na-
uczania i dyscyplinowania dzieci, na 
co zostaną wydane pieniądze, gdzie 
będą mieszkać oraz podejmują inne 

rodzinne decyzje. Podejmują je razem 
po uzyskaniu przewodnictwa od Pana. 
Celem jest wieczna rodzina.

Dzięki światłu Chrystusa wieczna 
natura rodziny jest zaszczepiona w 
sercach wszystkich dzieci Boga. Jeden 
z moich ulubionych pisarzy, który nie 
jest członkiem Kościoła, ujął to w ten 
sposób: „Tak wiele rzeczy w życiu jest 
nieistotnych, [lecz] […] rodzina jest 
prawdziwa, jest istotna, jest wieczna; 
musimy o nią dbać, musimy się o nią 
troszczyć i być jej wierni” 14.

Kościół pomaga nam zjednoczyć się jako 
rodzina i skupić się na Zbawicielu

Prócz rodziny rola Kościoła jest 
również istotna. „Dzięki Kościołowi 
otrzymaliśmy organizację oraz środki, 
by wszystkie dzieci Boga nauczać 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Otrzyma-
liśmy także upoważnienie kapłańskie, 
by udzielać obrzędów zbawienia i 
wyniesienia wszystkim, którzy są tego 
godni i pragną je przyjąć” 15.

Na świecie panuje niezgoda i nie-
godziwość oraz kładziony jest nacisk 
na rozbieżne kultury i panującą nie-
równość. W Kościele, z wyjątkiem jed-
nostek językowych, granice okręgów 
i gmin są określane pod względem 
geograficznym. Nie dzielimy ludzi ze 
względu na status społeczny czy pozy-
cję 16. Cieszy nas fakt, że w kongregacji 
prawych ludzi współistnieją różne rasy 
i kultury. Nasz okręg jest istotny dla 
naszego rozwoju, szczęścia i osobi-
stego wysiłku, by upodobnić się do 
Chrystusa.

Kultury często dzielą ludzi, a cza-
sami są źródłem przemocy i dyskry-
minacji 17. W Księdze Mormona dość 
dobitnie opisano tradycje niegodzi-
wych ojców, które doprowadziły do 
przemocy, wojny, złych uczynków, 
niegodziwości, a nawet przyczyniły  
się do zagłady ludów i narodów 18.
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W księdze: 4 Nefi znajduje się 
jeden z najlepszych opisów kultury 
kościelnej. Ma on istotne znaczenie dla 
każdego z nas. Jak podaje werset 2.: 
„Wszyscy w całym kraju, zarówno 
Nefici, jak i Lamanici, nawrócili się 
do Pana. Zaprzestali walk i sporów i 
postępowali uczciwie między sobą”. 
W wersecie 16. czytamy: „I żaden lud 
stworzony ręką Boga nie mógł być tak 
szczęśliwy jak oni”. Nie było pośród 
nich sporów, ponieważ „[żywili] w 
sercu miłość Bożą” 19. Do takiej właśnie 
kultury dążymy.

Głębokie wartości kulturowe i prze-
konania to sedno naszego istnienia. 
Tradycje związane z poświęceniem, 
wdzięcznością, wiarą i prawością mają 
być cenione i zachowywane. Rodziny 
powinny odnajdywać radość i chronić 
tradycje, które budują wiarę 20.

Jedną z najważniejszych cech każdej 
kultury jest język. W obszarze San 
Francisco w Kalifornii, gdzie mieszkam, 
jest siedem nierodzimych jednostek 
językowych. Nasza doktryna w odnie-
sieniu do języka została przedstawiona 
w 11. wersecie 90. rozdziału Nauk i 
Przymierzy: „Bowiem stanie się w tym 
dniu, że każdy człowiek usłyszy pełnię 

Ewangelii w swym własnym języku,  
i w swej własnej mowie”.

Kiedy dzieci Boga modlą się do 
Niego w swoim ojczystym języku, jest to 
język ich serc. Oczywiste jest, że język 
serca jest cenny dla wszystkich ludzi.

Mój starszy brat, Joseph, jest leka-
rzem i przez wiele lat prowadził własną 
praktykę w rejonie Zatoki San Franci-
sco. Pewnego razu przyszedł do jego 
gabinetu nowy pacjent, starszy członek 
Kościoła — Samoańczyk. Odczuwał 
silny, osłabiający ból. Ustalono, że miał 
kamicę nerkową, po czym przepro-
wadzono odpowiednie leczenie. Ten 
wierny członek powiedział, że zamie-
rzał jedynie dowiedzieć się, co mu 
dolega, a następnie modlić się do Ojca 
w Niebie w swoim ojczystym języku i 
prosić Go o pomoc.

Ważne jest, aby członkowie rozu-
mieli ewangelię w języku swojego 
serca, a następnie modlili się i postępo-
wali zgodnie z jej zasadami 21.

Pomimo różnych języków oraz pięk-
nych i podnoszących na duchu tradycji, 
musimy być jednego serca, miłując się 
wzajemnie 22. Pan stanowczo oświad-
czył: „Niech każdy człowiek szanuje 
swego brata jak siebie samego. […] 

Bądźcie jako jeden; a jeżeli nie jeste-
ście jednym, nie jesteście moi” 23. Choć 
doceniamy różnice kulturowe, naszym 
celem jest zjednoczenie się w kulturze, 
obyczajach oraz tradycjach ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich nigdy nie był tak mocny

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy 
członkowie mają pytania i wątpliwości, 
kiedy starają się wzmocnić swoją wiarę 
oraz świadectwo. Musimy uważać, aby 
ich nie krytykować ani nie oceniać — 
bez względu na to, czy te wątpliwości 
są duże czy też małe. Jednocześnie, 
osoby te powinny uczynić wszystko, 
aby podbudować swoją wiarę i świa-
dectwo. Pytania i wątpliwości można 
wyjaśnić poprzez cierpliwe i przepeł-
nione pokorą studiowanie, rozważanie, 
modlitwę, życie według zasad ewan-
gelii oraz zasięganie rady u odpowied-
nich przywódców.

Niektórzy twierdzą, że w dzisiej-
szych czasach więcej członków opusz-
cza Kościół oraz że panuje większe 
zwątpienie i większa niewiara niż w 
przeszłości. To nieprawda. Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich nigdy nie był tak mocny. 
Liczba członków, którzy usunęli swoje 
nazwisko z rejestrów Kościoła, zaw-
sze była dość niska, a obecnie jest 
znacznie mniejsza niż w przeszłości 24. 
Wzrost liczby członków w wyraźnie 
wymiernych obszarach, jak obdaro-
wani członkowie z ważną rekomen-
dacją świątynną, dorośli płacący pełną 
dziesięcinę oraz osoby służące na misji, 
jest olbrzymi. Pozwólcie, że powtórzę: 
Kościół nigdy nie był tak mocny. Lecz 
„[pomnijcie], że wielka jest wartość 
dusz w oczach Boga” 25. Wyciągamy 
pomocną dłoń do każdego człowieka.

Jeśli ponure realia życia wydają 
wam się ciemne, ciężkie i niemal  
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nie do zniesienia, pamiętajcie, że w 
przejmujących duszę ciemnościach 
Getsemane oraz podczas niepojętych 
tortur i bólu na Kalwarii Zbawiciel do-
konał Zadośćuczynienia, które czyni 
nawet najgorsze brzemiona życia 
łatwymi do zniesienia. Zrobił to dla 
was i zrobił to dla mnie. Zrobił to, po-
nieważ nas kocha oraz jest posłuszny 
i miłuje Swojego Ojca. Zostaniemy 
uratowani od śmierci — nawet od  
głębin morza.

Źródłem ochrony w tym życiu oraz 
w wieczności jest indywidualna i ro-
dzinna prawość, obrzędy kościelne oraz 
naśladowanie Zbawiciela. To jest dla nas 
schronienie przed burzą. Zwracam się 
do tych, którzy czują, że są sami — mo-
żecie pewnie stać w prawości, wiedząc, 
że Zadośćuczynienie was ochroni i 
pobłogosławi w sposób przekraczający 
zdolność waszego rozumienia.

Powinniśmy pamiętać o Zbawicielu, 
dotrzymywać naszych przymierzy i 
naśladować Syna Boga, jak młody 
słonecznik, który zwraca się ku słońcu. 
Podążając za Jego światłem i przykła-
dem, odnajdziemy radość, szczęście i 
pokój. Tak jak głosi Psalm 27. oraz je-
den z moich ulubionych hymnów: „Pan 
światłością moją i zbawieniem moim” 26.

W ten wielkanocny weekend, 
jako jeden z Apostołów Zbawiciela, 
składam uroczyste świadectwo o 
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 
Wiem, że On żyje. Znam Jego głos. 
Świadczę o Jego boskości i realności 
Jego Zadośćuczynienia, w imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Zob. 2 Nefi 9:20–22.
 2. Zob Mosjasz 15:8–9.
 3. Zob. List do Filipian 4:7.
 4. Zob. Ew. Mateusza 13:41.
 5. Ew. Mateusza 13:43.

 6. Zob. Nauki i Przymierza 115:5–6.
 7. Handbook 2: Administering the Church 

[Podręcznik 2: Administrowanie Kościołem] 
(2010 r.), 1.1.4.

 8. Vaughn R. Kimball, „The Right Time at 
Home”, Reader’s Digest, maj 1944, str. 43.

 9. Zob. list od G. A. Seitza, kapitana okrętu 
USS Bunker Hill marynarki wojennej Sta-
nów Zjednoczonych z dnia 25 maja 1945 r., 
adresowany do ojca Vaughna Kimballa, 
Croziera Kimballa w Draper w stanie Utah.

 10. Zob. list od Spencera W. Kimballa, 
datowany 2 czerwca 1945, do Croziera 
Kimballa; Nauki i Przymierza 42:46.

 11. Zob. Crozier Kimball, w: Marva Jeanne 
Kimball Pedersen, Vaughn Roberts  
Kimball: A Memorial (1995), str. 53.

 12. Spencer W. Kimball, „The Role of Righteous 
Women”, Ensign, listopad 1973, str. 17.  
Spencer W. Kimball był wówczas prezyden-
tem Kworum Dwunastu Apostołów.

 13. Zob. „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 
Liahona, listopad 2010, str. 129.

 14. Carla Carlisle, „Pray, Love, Remember”, 
Country Life, 29 września 2010, str. 120.

 15. Handbook 2, 1.1.5.
 16. Zob. 4 Nefi 1:26.
 17. Kultura to temat dość często poruszany 

we współczesnym świecie. Słowo kultura 
zostało nawet ogłoszone słowem roku 
2014 przez internetowy słownik Merriam- 
Webster.com.

 18. Zob. Alma 9; Helaman 5.
 19. 4 Nefi 1:15.
 20. Goethe, niemiecki filozof, wypowiedział 

kiedyś słynne słowa: „Czym ojcowego 
mienia ǳieǳiczenie? [Co] zapracujesz, w 
należnej jest cenie” ( Johann Wolfgang von 
Goethe, Faust, tłum. Emil Zegadłowicz 
[1953], cz. I).

 21. To jest jeden z powodów, dla których  
Kościół naucza ewangelii w 50 językach 
oraz tłumaczy Księgę Mormona na 110 
języków. Jednakże jednym z wyzwań na 
całym świecie jest nauczenie się języka 
kraju, w którym się obecnie mieszka. Jako 
rodzice musimy się poświęcić i pomóc mło-
demu pokoleniu w poznaniu języka kraju, 
w którym mieszkają. Pomóżcie im, aby ten 
język stał się językiem ich serca.

 22. Zob. Mosjasz 18:21.
 23. Nauki i Przymierza 38:25, 27.
 24. W ciągu ostatnich 25 lat rzeczywista liczba 

osób, które postanowiły opuścić Kościół, 
zmalała, a Kościół niemalże podwoił 
liczbę swoich członków. Procent osób 
opuszczających Kościół uległ znacznemu 
zmniejszeniu.

 25. Nauki i Przymierza 18:10.
 26. Psalm 27:1; zob. także „The Lord Is My 

Light”, Hymns, nr 89.
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życie w przyszłości. Technologia rozwi-
nęła się w znacznym stopniu i prawie 
każdy ma dostęp do urządzeń przenoś-
nych, które mogą skupić uwagę ludz-
kiej rodziny Boga zarówno na dobrych, 
jak i straszliwych rzeczach.

Dzisiejszego wieczora pragnę 
przemawiać do obecnych i przyszłych 
misjonarzy, do tych, którzy powrócili z 
misji oraz do wszystkich młodych doro-
słych mężczyzn w Kościele. Modlę się, 
że zrozumiecie i starannie rozważycie 
to, co mam do powiedzenia na temat 
waszej podróży poprzez te ekscytujące 
i wymagające lata waszego życia.

We wczesnym Kościele przedsta-
wiciel Władz Naczelnych przeprowa-
dzał wywiad z misjonarzami przed 
ich wyjazdem. W dzisiejszych czasach 
wywiady są przeprowadzane przez 
waszych biskupów i prezydentów 
palika i większość z was nie będzie 
miała okazji w swoim życiu, aby wziąć 
udział w wywiadzie z przedstawicielem 
Władz Naczelnych. Taka jest po prostu 
rzeczywistość w ogólnoświatowym 
Kościele, który liczy ponad 15 milio-
nów członków. W imieniu moich braci 
pragnę powiedzieć, że chcielibyśmy 

misjonarzy, którzy wiedzą, jak słuchać 
i odpowiadać na podszepty Ducha 
Świętego” 1.

Pod wieloma względami świat sta-
wia przed nami trudniejsze wyzwania 
niż 13 lat temu. Istnieje znacznie więcej 
pokus, które odwracają uwagę naszych 
młodych mężczyzn i kobiet od przygo-
towywania się na misję oraz szczęśliwe 

Starszy M. Russell Ballard
Kworum Dwunastu Apostołów

Jedną z największych przyjemności 
podróżowania po całym świecie 
jest dla mnie spotykanie się z na-

szymi misjonarzami. Ci wspaniali starsi 
i siostry emanują Światłem Chrystusa. 
Ich miłość do Pana Jezusa Chrystusa 
oraz to, jak wiernie Mu służą, jest zaw-
sze dla mnie natchnieniem. Za każdym 
razem, kiedy się z nimi witam i czuję 
ich niezwykłego ducha oraz wiarę, 
mówię do siebie: „Ci wspaniali synowie 
i córki są prawdziwym cudem!”.

Podczas ogólnej sesji kapłańskiej w 
2002 roku dałem wyzwanie biskupom, 
rodzicom oraz przyszłym misjonarzom, 
aby „podnieśli poprzeczkę” dotyczącą 
wymagań do pełnienia pełnoetatowej 
służby na misji.

Powiedziałem wówczas: „Potrzebne 
jest nam […] najwspanialsze poko-
lenie misjonarzy w historii Kościoła. 
Potrzebujemy misjonarzy, którzy 
są godni, wyszkoleni i duchowo 
przygotowani […].

Potrzeba nam całego waszego 
serca i duszy. Potrzebujemy energicz-
nych, myślących, zaangażowanych 

Najwspanialsze 
pokolenie młodych 
dorosłych
Potrzebne jest nam teraz najwspanialsze pokolenie młodych dorosłych 
w historii Kościoła. Potrzeba nam całego waszego serca i duszy.

Generalna sesja kapłańska | 4 kwietnia 2015
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mieć możliwość, by poznać każdego 
z was z osobna i powiedzieć wam, jak 
bardzo was kochamy i wspieramy.

Na szczęście Pan nam to umożliwił. 
Na przykład, członek Kworum Dwu-
nastu Apostołów przypisuje każdego 
misjonarza do jego misji. Mimo że 
odbywa się to bez tradycyjnej roz-
mowy twarzą w twarz, technologia w 
połączeniu z objawieniem umożliwia 
doświadczenie, które jest niezwykle 
emocjonalne i osobiste. Pozwólcie,  
że o tym opowiem.

Wasze zdjęcie pojawia się na ekra-
nie komputera wraz z istotnymi infor-
macjami przekazanymi przez waszego 
biskupa i prezydenta palika. Kiedy 
na ekranie pojawia się wasza twarz, 
patrzymy wam w oczy i zapoznajemy 
się z odpowiedziami udzielonymi na 
formularzu rekomendacji misjonarskiej. 
Przez tę krótką chwilę wydaje się, że 
jesteście obecni i osobiście udzielacie 
nam odpowiedzi.

Kiedy patrzymy na wasze zdjęcie, 
ufamy, że w pełni sprostaliście wyma-
ganiom „podniesionej poprzeczki”, aby 
być wiernym i odnoszącym sukcesy 

misjonarzem. Następnie, poprzez moc 
Ducha Pańskiego i pod kierownic-
twem Prezydenta Thomasa S. Monsona, 
przydzielamy was do jednej z 406 misji 
Kościoła na całym świecie.

Nie, to nie jest to samo, co oso-
bisty wywiad twarzą w twarz. Ale to 
wystarcza.

Wideokonferencje to kolejny 
sposób, który pomaga nam docierać 
do przywódców i członków, którzy 
mieszkają daleko od siedziby głównej 
Kościoła.

Mając to na uwadze, chciałbym, aby 
ci z was, którzy przygotowują się do 
wyjazdu na misję, którzy powrócili z 
misji oraz wszyscy pozostali młodzi do-
rośli, spędzili teraz kilka minut wyobra-
żając sobie, że prowadzimy ze sobą 
osobistą rozmowę na wideo czacie. 
Proszę, patrzcie na mnie przez ten czas 
tak, jakby tam, gdzie teraz jesteście, 
było tylko nas dwóch.

Ja natomiast będę starał się sobie 
wyobrazić, że patrzę wam w oczy 
i uważnie słucham waszych odpo-
wiedzi na kilka pytań, które według 
mnie dużo powiedzą na temat głębi 

waszego świadectwa i oddania Bogu. 
Parafrazując moje słowa skierowane do 
misjonarzy 13 lat temu, potrzebne jest 
nam teraz najwspanialsze pokolenie 
młodych dorosłych w historii Kościoła. 
Potrzeba nam całego waszego serca 
i duszy. Potrzebujemy energicznych, 
myślących, zaangażowanych młodych 
dorosłych, którzy wiedzą, jak słuchać 
i odpowiadać na podszepty Ducha 
Świętego, podczas gdy podążają drogą 
pełną prób i pokus, starając się być 
młodymi współczesnymi świętymi 
w dniach ostatnich.

Innymi słowy, jest to czas, aby 
podnieść poprzeczkę nie tylko dla 
misjonarzy, ale także dla powracają-
cych misjonarzy i dla całego pokolenia. 
W tym celu rozważcie w swoim sercu 
odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Czy regularnie studiujesz pisma 
święte?

2.  Czy klękasz, aby w modlitwie zwró-
cić się do swojego Ojca  
Niebieskiego każdego ranka i 
wieczora?

3.  Czy pościsz i przekazujesz ofiarę 
postną każdego miesiąca — nawet 
jeśli jesteś biednym, mającym trud-
ności studentem, który sam niezbyt 
wiele posiada?

4.  Czy w głębi duszy zastanawiasz 
się nad Zbawicielem i Jego zadość 
czyniącą ofiarą złożoną za ciebie, 
kiedy jesteś proszony o przygotowa-
nie, pobłogosławienie, rozdanie lub 
przyjęcie sakramentu?

5.  Czy uczęszczasz na spotkania i sta-
rasz się uświęcać dzień sabatu?

6.  Czy jesteś uczciwy w domu, szkole, 
kościele i pracy?

7.  Czy twój umysł i dusza są czyste? 
Czy unikasz pornografii, stron inter-
netowych, magazynów, filmów, apli-
kacji, w tym zdjęć zamieszczonych 
na Tinderze i Snapchacie, których 
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wstydziłbyś się oglądać w obecno-
ści swoich rodziców, przywódców 
kościelnych czy samego Zbawiciela?

8.  Czy świadomie dysponujesz swoim 
czasem? Czy unikasz niestosownych 
nowinek technologicznych i por-
tali społecznościowych, w tym gier 
komputerowych, które mogą osłabić 
twoją duchową wrażliwość?

9.  Czy jest w twoim życiu coś, co mu-
sisz zmienić lub naprawić, począw-
szy od dziś?

Dziękuję wam za ten krótki osobisty 
wywiad. Mam nadzieję, że odpowie-
dzieliście na każde z tych pytań w 
sposób uczciwy i rozważny. Jeśli nie ra-
dzicie sobie ze stosowaniem którejkol-
wiek z tych prostych zasad, zachęcam 
was do odważnej pokuty i powrotu 
do życia zgodnie z normami ewangelii 
obowiązującymi prawych uczniów.

Bracia, czy mogę zaoferować dodat-
kowe rady, które pomogą wam uzy-
skać głębokie świadectwo o ewangelii 
w waszym sercu i duszy?

Przypominam wam, młodzi, którzy 
wróciliście z misji, że wasze przygoto-
wanie do życia oraz do posiadania ro-
dziny nie dobiegło końca. Powrót z misji 
nie oznacza przejścia na emeryturę! 
Jako byli misjonarze, „[powinniście] się 
gorliwie angażować w dobrej sprawie, i 
wiele czynić z własnej nieprzymuszonej 
woli, i czynić wiele prawości” 2.

Proszę, korzystajcie z umiejętności 
nabytych podczas misji, aby każdego 
dnia błogosławić życie ludzi wokół 
was. Nie koncentrujcie się jedynie na 
szkole, pracy lub spotkaniach towarzy-
skich, zapominając o służbie bliźnim. 
Zamiast tego, zrównoważcie swoje 
życie duchowe poprzez doświadczenia, 
które przypominają i przygotowują was 
do dalszej, codziennej posługi bliźnim.

W trakcie misji nauczyliście się, jak 
istotne jest odwiedzanie ludzi w ich 

domach. Mam nadzieję, że wszyscy 
nasi młodzi dorośli, bez względu na to, 
czy służyli na pełnoetatowych misjach 
czy też nie, rozumieją, jak ważne jest 
odwiedzanie osób samotnych, cho-
rych lub zniechęconych — nie tylko 
w ramach powołania, ale z powodu 
szczerej miłości, którą darzycie Ojca 
Niebieskiego i Jego dzieci.

Tych z was, którzy są w liceum 
i przygotowują się do misji, zachę-
cam do udziału w seminarium i jego 
ukończenia. Wy, młodzi dorośli, 
powinniście zapisać się na zajęcia 
instytutu religii 3. Jeśli uczęszczacie 
na kościelny uniwersytet, zapiszcie 
się w każdym semestrze na religijne 
zajęcia edukacyjne. Podczas ważnego 
okresu przygotowywania się do misji 
lub wiecznego małżeństwa i dorosłego 
życia, musicie znaleźć sposób, aby 
uczyć się i wzrastać oraz otrzymywać 
natchnienie i kierownictwo od Ducha 
Świętego. Uważne, przepełnione mod-
litwą studiowanie ewangelii podczas 
zajęć seminarium, instytutu lub religij-
nych zajęć edukacyjnych pomoże wam 
w osiągnięciu tego celu.

Bez względu na to, czy uczęszczacie 
na kościelny uniwersytet, do college’u 
czy też nie, nie sądźcie, że jesteście 
zbyt zajęci, aby studiować ewangelię. 
Seminarium, instytut lub religijne za-
jęcia edukacyjne zapewnią w waszym 
życiu równowagę i wzbogacą świecką 
edukację, dając wam dodatkową możli-
wość, aby spędzić czas na studiowaniu 

pism świętych oraz nauk proroków i 
apostołów. Istnieją cztery wyjątkowe 
nowe kursy, do udziału w których 
chciałbym zachęcić wszystkich mło-
dych dorosłych 4.

Nie zapomnijcie o tym, że dzięki 
zajęciom i spotkaniom w waszym 
lokalnym centrum instytutu czy w 
okręgu lub paliku dla młodych doro-
słych możecie poznać innych młodych 
mężczyzn i młode kobiety, podnosić 
siebie nawzajem na duchu, razem 
się uczyć i wzrastać oraz wspólnie 
spędzać czas. Bracia, jeśli odłożycie 
na bok swój telefon i rozejrzycie się 
trochę wokół, być może dostrzeżecie 
na zajęciach instytutu swoją przyszłą 
towarzyszkę.

Ta uwaga jest związana z kolejną 
radą, która z pewnością nie jest dla 
was zaskoczeniem: Wy, młodzi dorośli, 
musicie umawiać się na randki i zawie-
rać małżeństwa. Proszę, przestańcie 
odkładać to na później! Wiem, że nie-
którzy z was obawiają się założenia ro-
dziny. Jeśli jednak poślubicie właściwą 
osobę, we właściwym czasie i miej-
scu, nie musicie się niczego obawiać. 
W rzeczywistości, unikniecie wielu 
problemów, jeśli będziecie „gorliwie 
zaangażowani” w prawe randki, zaloty 
i małżeństwo. Nie piszcie do niej SMS–
ów! Używajcie swojego głosu, aby 
zapoznać się z prawymi córkami Boga, 
które są wokół was. Będzie to dla nich 
zaskoczeniem i być może umówią się 
z wami na randkę.

Bracia, świadczę wam, że Pan Jezus 
Chrystus pomoże naprawić to, co wy-
maga naprawy w naszym życiu mocą 
Swojej zadość czyniącej ofiary.

Dzisiejszego wieczoru, kiedy 
przygotowujemy się do obchodów 
Niedzieli Wielkanocnej, zastanówcie 
się proszę przez chwilę nad darem 
Zadośćuczynienia Chrystusa. Pamię-
tajcie, że nasz Ojciec Niebieski i nasz 
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naszego Niebiańskiego Ojca przezna-
czony dla Jego dzieci, ponieważ byli 
obecni z nami na wielkiej Naradzie 
w Niebie, kiedy został on zaprezen-
towany. Chcą wykorzystać nasze 
słabości i niedoskonałości, zwodząc 
nas „ciemną mgłą, […] [która] zaślepia 
i znieczula serca ludzi, i prowadzi ich 
na szerokie drogi, gdzie się gubią i są 
straceni” 2.

Mimo napotykanych przez nas prze-
ciwności, o których uczył Prezydent 
Monson, to jest wojna, którą możemy 
wygrać i tak się stanie. Pan ufa naszym 
umiejętnościom i determinacji, aby tego 
dokonać.

Pisma święte zawierają niezliczone 
przykłady tych, którzy wygrali swe 
wojny, nawet w obliczu beznadziejnej 
sytuacji. Jednym z takich przykładów 
jest dowódca Moroni z Księgi  
Mormona. Ten niezwykły młody czło-
wiek miał odwagę stanąć w obronie 
prawdy w czasach wielu sporów, waśni 
i wojen, które zagrażały przetrwaniu 
całego nefickiego narodu. Mimo że 
Moroni błyskotliwie wypełniał swoje 
obowiązki, pozostał pokorny. Ta i inne 
jego zalety sprawiły, że był niezwykłym 

Starszy Ulisses Soares
Prezydium Siedemdziesiątych

Drodzy bracia, przepełnia mnie 
pokora, że mam przywilej  
przemawiania dzisiaj do was,  

do posiadaczy kapłaństwa Boga w 
całym Kościele.

Prezydent Thomas S. Monson kiedyś 
powiedział:

„Świat może być niekiedy przeraża-
jącym miejscem. Nić moralnej osnowy 
społeczeństwa zdaje się rozplatać w 
alarmującym tempie. Nikt — młody, 
stary czy w jakimś pośrednim wieku 
— nie jest wolny od wystawienia na 
rzeczy, które mogą ściągnąć nas w dół 
i zniszczyć […].

 Lecz nie trzeba nam rozpaczać […]. 
Toczymy walkę z grzechem […]. To 
wojna, którą możemy wygrać i tak się 
stanie […]. Nasz Ojciec w Niebie dał 
nam potrzebne do tego narzędzia” 1.

My wszyscy, młodzi czy starzy, 
codziennie zmagamy się na wojnie, o 
której mówił Prezydent Monson. Wróg 
i jego aniołowie starają się odwracać 
naszą uwagę. Ich celem jest zachę-
cić nas do odstąpienia od zawartych 
przymierzy z Panem, powodując, że 
stracimy wizję naszego wiecznego 
dziedzictwa. Oni doskonale znają plan 

Tak, możemy zwyciężyć 
i tak się stanie!
Musimy mocniej polegać na naszym świadectwie o ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Wtedy nasza zdolność do obrony prawdy i sprawiedliwości 
wielce wzrośnie.

Zbawiciel, Jezus Chrystus, znają was 
najlepiej i kochają was najbardziej.

Poprzez Zadośćuczynienie Odku-
piciel wziął na siebie nasze kłopoty, 
boleści i grzechy. Zbawiciel świata 
zrozumiał każdego z nas osobiście 
poprzez doświadczenie naszych 
utraconych nadziei, wyzwań i tragedii, 
cierpiąc w Getsemane i na krzyżu 5. 
Jego śmierć była ostatecznym dowo-
dem miłości do nas i został tej pamięt-
nej nocy złożony w grobowcu.

W niedzielę rano Jezus powstał z 
martwych — obiecując nowe życie 
każdemu z nas. Zmartwychwstały Pan 
polecił następnie Swoim uczniom, aby 
nauczali wszystkich wiary w Chrystusa, 
pokuty za grzechy, chrztu, otrzymania 
daru Ducha Świętego i wytrwania do 
końca. Bracia, wiemy, że Bóg, nasz 
Ojciec i Jego Umiłowany Syn ukazali 
się Prorokowi Józefowi Smithowi i 
przywrócili przez niego pełnię wiecz-
nej ewangelii Jezusa Chrystusa.

Bracia, bądźcie silni. Przestrze-
gajcie przykazań Boga. Pan Jezus 
Chrystus obiecuje, że wszystko, 
co pragniemy uczynić z prawych 
pobudek, będzie nasze. Przywódcy 
kościelni liczą na was. Potrzebujemy, 
aby każdy z was, młodzi dorośli, 
przygotował się do małżeństwa, 
służby i przewodniczenia w dniach, 
które nastaną, o co pokornie się 
modlę w imię naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. M. Russell Ballard, „Najwspanialsze 

pokolenie misjonarzy”, Liahona,  
listopad 2002, str. 47.

 2. Nauki i Przymierza 58:27.
 3. Zob. List od Rady Prezydenta Kościoła, 

21 kwietnia 2011.
 4. Zob. „New Religion Classes to Be  

Offered at Church Universities and 
Institutes of Religion”, adres internetowy:  
lds. org/ topics/ education/ new - religion -  
classes?lang=eng.

 5. Zob. Mosjasz 3:5–13.
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Zdjęcia od lewego górnego 
rogu zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara przedstawiają 
członków i misjonarzy z: McMinn-
ville w stanie Oregon w USA, San 
Martín de Los Andes w Neuquén 
w Argentynie, Johannesburga w 
Republice Południowej Afryki, 
Helsinek w Finlandii, Natal w 
Rio Grande do Norte w Brazylii, 
Ciudad del Carmen w Campeche 
w Meksyku, Perpignan we Francji, 
Montrealu w Quebec w Kanadzie, 
Londynu w Anglii.
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narzędziem w rękach Boga w owych 
czasach. Księga Almy wyjaśnia, że jeśli 
wszyscy ludzie byliby podobni do  
Moroniego, to „moce piekielne zosta-
łyby wstrząśnięte na wieki wieków i 
diabeł nigdy nie miałby władzy nad 
sercami ludzi” 3. Wszystkie cechy Mo-
roniego wynikały z jego wielkiej wiary 
w Boga i Pana Jezusa Chrystusa 4 oraz 
silnej determinacji, aby podążać za 
głosem Boga i Jego proroków 5.

Mówiąc obrazowo, my wszyscy mu-
simy przemienić się we współczesnych 
dowódców Moronich, aby wygrać 
wojny przeciwko złym wpływom. Znam 
pewnego bardzo wiernego młodego 
diakona, który przemienił się we współ-
czesnego dowódcę Moroniego. Jako 
że starał się podążać za radą swoich 
rodziców i przywódców kościelnych, 
jego wiara i determinacja każdego dnia 
były wystawiane na próbę, nawet gdy 
był tak młody. Opowiedział mi, jak to 
pewnego razu był zaskoczony bardzo 
trudną i niezręczną sytuacją — jego 
koledzy oglądali pornograficzne zdjęcia 
na swoich telefonach komórkowych. 
Właśnie w tym momencie ten mło-
dzieniec musiał zdecydować, co było 
najważniejsze — jego popularność czy 
jego prawość. W ciągu kilku następ-
nych sekund wykazał się odwagą i 
powiedział kolegom, że to, co robią, 
nie jest właściwe. Ponadto powiedział 
im, że powinni przestać to robić, w 
przeciwnym razie to ich zniewoli. Więk-
szość jego kolegów z klasy wyśmiała 
jego radę, mówiąc, że to jest część życia 
i że nie ma w tym nic złego. Jednakże 
był wśród nich jeden, który posłuchał 
jego rady i zdecydował się przestać.

Przykład tego diakona miał pozy-
tywny wpływ na przynajmniej jednego 
kolegę z jego klasy. Nie ma cienia 
wątpliwości, że on i jego kolega do-
świadczyli drwin i prześladowań przez 
tę decyzję. Z drugiej strony, podążyli za 

wezwaniem, jakie Alma rzucił swojemu 
ludowi, gdy powiedział: „Opuśćcie 
złych, oddzielcie się od nich, nie doty-
kajcie ich nieczystych rzeczy” 6.

Broszurka Dla wzmocnienia mło-
dzieży zawiera następującą radę od 
Rady Prezydenta Kościoła skierowaną 
do młodzieży Kościoła: „Jesteś odpo-
wiedzialny za dokonywane wybory. 
Bóg zna cię, troszczy się o ciebie i 
pomoże ci podejmować dobre decyzje, 
nawet jeśli twoja rodzina i przyjaciele 
korzystają z wolnej woli w niewłaściwy 
sposób. Miej moralną odwagę, aby stale 
przestrzegać woli Bożej, nawet jeśli 
miałbyś być sam. Kiedy to robisz, dajesz 
innym przykład do naśladowania” 7.

Wojna dobra ze złem będzie toczyła 
się w waszym życiu, bo celem przeciw-
nika jest uczynić wszystkich ludzi tak 
nieszczęśliwymi, jak on. Szatan i jego 
aniołowie będą próbować przyćmić 
nasze myśli i przejąć kontrolę nad 
nami, namawiając nas do popełnienia 
grzechu. Jeśli tylko będą mieli taką 
możliwość, będą doprowadzać do 
zepsucia wszystkiego, co jest dobre. 
Pomimo to istotne jest rozumienie, że 
będą oni mieli nad nami władzę tylko 
wtedy, kiedy im pozwolimy.

Pisma święte zawierają również 
kilka przykładów osób, które pozwoliły 
na to przeciwnikowi i zostały zwie-
dzione, a nawet zniszczone, jak Nehor, 
Korihor i Szerem. Musimy być wyczu-
leni na to zagrożenie. Nie możemy 
pozwolić sobie na zwiedzenie przez 
populistyczne treści, które są łatwo 
przyjmowane przez świat i które za-
przeczają doktrynie oraz prawdziwym 
zasadom ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Wiele z tych światowych przekazów 
nie jest niczym więcej, jak próbą 
usprawiedliwiania grzechu przez nasze 
społeczeństwo. Musimy pamiętać, że 
na końcu wszyscy staniemy przed 
Chrystusem i zostaniemy osądzeni 
za swe dobre czy złe czyny 8. Kiedy 
napotykamy te światowe treści, wybór 
prawości wymaga od nas wielkiej 
odwagi oraz niezachwianej wiedzy 
o planie naszego Ojca Niebieskiego.

Każdy z nas może otrzymać siłę, by 
wybrać prawość, jeśli będziemy poszu-
kiwać Pana i pokładać w Nim całą na-
szą ufność i wiarę. Jednak, jak nauczają 
nas pisma święte, musimy prosić „w 
szczerości serca” oraz „z prawdziwym 
zamiarem”. Wówczas Pan, w Swoim 
nieskończonym miłosierdziu „objawi 
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[nam] prawdę przez Ducha Świętego. I 
przez Ducha Świętego [możemy] prze-
konać się o prawdzie wszystkiego” 9.

Ta wiedza przyswojona dzięki 
Duchowi Świętemu jest niczym in-
nym jak naszym świadectwem, które 
napędza naszą wiarę i determinację, 
aby podążać za naukami przywró-
conej ewangelii w tych ostatnich 
dniach, niezależnie od popularnych 
treści, płynących ze świata. Nasze 
świadectwo musi być naszą tarczą dla 
ochrony przeciwko ognistym poci-
skom przeciwnika, kiedy ten będzie 
nas atakował 10. Będzie nas prowadzić 
bezpiecznie przez ciemności i zamęt 
w dzisiejszym świecie 11.

Poznałem tę zasadę, kiedy służyłem 
jako młody misjonarz. Wraz z moim to-
warzyszem służyliśmy w bardzo małej i 
odległej gminie Kościoła. Próbowaliśmy 
porozmawiać z każda osobą w mieście. 
Ludzie bardzo dobrze nas przyjmowali, 

jednak chcieli rozprawiać na temat 
pism świętych i pytać nas o konkretne 
dowody na prawdziwość tego, czego 
nauczaliśmy.

Pamiętam, że za każdym razem, 
kiedy z moim towarzyszem chcieli-
śmy próbować udowadniać coś tym 
ludziom, Duch Boga odchodził od nas 
i czuliśmy się całkowicie zagubieni i 
zakłopotani. Poczuliśmy, że powinni-
śmy jeszcze wyraźniej wypowiedzieć 
nasze świadectwa o prawdzie ewan-
gelii, o której nauczaliśmy. Pamiętam, 
że od tamtego czasu kiedy z całego 
serca składaliśmy świadectwo, cicha, 
potwierdzająca moc pochodząca od 
Ducha Świętego wypełniała pokój i 
nie było już miejsca na zakłopotanie 
czy dyskusje. Nauczyłem się, że nie ma 
takich sił zła, które zdolne by były zmy-
lić, oszukać czy osłabić moc szczerego 
świadectwa prawdziwych uczniów 
Jezusa Chrystusa.

Tak jak nauczał sam Zbawiciel, 
pragnieniem przeciwnika jest prze-
sianie nas jak pszenicę i pozbawienie 
nas możliwości wpływania na świat 
poprzez dobro12.

Moi drodzy bracia, z powodu fal 
zamieszania i wątpliwości rozchodzą-
cych się w dzisiejszym świecie, musimy 
mocniej polegać na naszym świadec-
twie o ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Wtedy nasza zdolność do obrony 
prawdy i sprawiedliwości wielce 
wzrośnie. Wygramy codzienną bitwę ze 
złem i zamiast paść na życiowym polu 
bitwy, będziemy wzywać innych do 
przyjęcia standardów Mistrza.

Wzywamy wszystkich do odnalezie-
nia bezpieczeństwa w naukach zawar-
tych w pismach świętych. Dowódca 
Moroni skupił swą wiarę na Bogu, a 
swoje świadectwo o prawdzie — na 
wiedzy i mądrości znalezionych w 
pismach świętych. Tym sposobem ufał, 
że może otrzymać od Pana błogosła-
wieństwa i odnieść liczne zwycięstwa, 
co w rzeczywistości miało miejsce.

Wzywamy wszystkich do odna-
lezienia bezpieczeństwa w mądrych 
słowach współczesnych proroków. Pre-
zydent Thomas S. Monson powiedział: 
„My, którzy zostaliśmy ustanowieni 
do kapłaństwa Boga, możemy wiele 
zmienić. Kiedy zachowujemy osobistą 
czystość i szanujemy dzierżone kapłań-
stwo, stajemy się prawymi przykładami 
do naśladowania […] [i pomagamy] 
oświecić świat, pogrążający się w coraz 
większej ciemności” 13.

Zachęcam wszystkich do zaufania 
zasługom i mocy Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego zadość 
czyniącej ofierze możemy zdobyć się 
na odwagę i wygrać wszystkie wojny 
naszych czasów, nawet w obliczu 
trudności, wyzwań i pokus. Ufajmy 
Jego miłości i mocy zdolnej nas zbawić. 
Chrystus sam powiedział:
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Larry M. Gibson
Niedawno odwołany Pierwszy Doradca  
w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn

Moja odpowiedź brzmiała:  
„Budynki, niebo i ludzi”.

„Ilu?”.
„Wielu!”.
Następnie wyciągnął z portfela  

tę monetę. Podał mi ją i zapytał:  
„Co to jest?”.

Bez zwłoki odpowiedziałem: 
„Srebrna dolarówka!”.

Opierając się na swojej wiedzy 
chemicznej, powiedział: „Jeśli stopisz 
tę monetę i zmieszasz z właściwymi 
składnikami, otrzymasz azotan srebra. 
Co zobaczysz, gdy pokryjemy to okno 
azotanem srebra?”.

Nie miałem pojęcia, więc zaprowa-
dził mnie przed duże lustro i zapytał: 
„A teraz co widzisz?”.

„Widzę siebie”.
„Nie — odparł — widzisz srebro, 

które odbija twój obraz. Jeśli skupisz 
się na srebrze, zobaczysz jedynie 
siebie. Niczym zasłona przeszkodzi 
ci ono w jasnym dostrzeganiu wiecz-
nego przeznaczenia, które Ojciec 

Gdy byłem młody, mój ojciec 
udzielił mi ważnej lekcji. 
Zauważył, że byłem bardzo 

zafascynowany doczesnymi dobrami. 
Gdy tylko miałem pieniądze, natych-
miast je wydawałem — prawie zawsze 
na własne potrzeby.

Pewnego popołudnia zabrał mnie 
na zakupy nowych butów. Na drugim 
piętrze domu towarowego poprosił 
mnie, abym wraz z nim wyjrzał przez 
okno.

„Co widzisz?” — zapytał.

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, 
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie” 14.

„Ja jestem światłością świata; kto 
idzie za mną, nie będzie chodził w 
ciemności, ale będzie miał światłość 
żywota” 15.

„To powiedziałem wam, abyście 
we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk 
mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwycię-
żyłem świat” 16.

Składam świadectwo o tych praw-
dach, w święte imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
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 10. Zob. List do Efezjan 6:16; Nauki i 

Przymierza 27:17.
 11. Zob. Objawienie 12:11.
 12. Zob. Ew. Łukasza 22:31–32.
 13. Thomas S. Monson, „Prowadzeni bez-

piecznie do domu”, Liahona, listopad 
2014, str. 68.

 14. Ew. Jana 14:6.
 15. Ew. Jana 8:12.
 16. Ew. Jana 16:33.

Ojcostwo — nasze 
wieczne przeznaczenie
Obyśmy wszyscy cieszyli się pełnią błogosławieństw Ojca w tym życiu 
oraz wypełnieniem Jego dzieła i Jego chwały, stając się na wieczność 
ojcami dla naszych rodzin.

„Jeśli skupisz się na srebrze — odparł mój ojciec — zobaczysz jedynie 
siebie. Przeszkodzi ci [to] w jasnym dostrzeganiu wiecznego prze-
znaczenia, które Ojciec Niebieski przygotował specjalnie dla ciebie”.
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Niebieski przygotował specjalnie  
dla ciebie.

Larry — kontynuował — ‘nie [szukaj] 
rzeczy tego świata, ale [staraj] się naj-
pierw budować królestwo Boże i usta-
nowić sprawiedliwość Jego, a wszystko 
inne będzie [ci] dodane’” (Tłumacze-
nie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 6:38 
[w: Ew. Mateusza 6:33, przypis a w ang. 
wyd. Biblii Króla Jakuba).

Polecił mi, abym zachował monetę 
i nigdy jej nie stracił. Za każdym razem, 
gdy na nią patrzę, myślę o wiecznym 
przeznaczeniu, jakie Ojciec Niebieski 
przygotował dla mnie.

Kochałem mojego ojca i jego nauki. 
Chciałem być taki, jak on. Zasiał w 
moim sercu pragnienie, by być dobrym 
ojcem i mam wielką nadzieję, że żyję 
zgodnie z jego przykładem.

Nasz ukochany prorok, Prezydent 
Thomas S. Monson często powtarza, że 
nasze decyzje określają nasze przezna-
czenie i mają wieczne konsekwencje 
(zob. „Decisions Determine Destiny” 
[Ognisko Kościelnego Systemu Edu-
kacji, 6 listopada 2005], str. 2, adres 
internetowy: lds. org/ broadcasts).

Czyż nie powinniśmy więc pra-
cować nad stworzeniem jasnej wizji 
naszego wiecznego przeznaczenia, 
szczególnie tego, które Ojciec Niebie-
ski pragnie, abyśmy osiągnęli — wiecz-
nego ojcostwa? Pozwólmy, by nasze 
wieczne przeznaczenie miało wpływ 
na wszystkie nasze decyzje. Niezależnie 
od tego, jak trudne to będą decyzje, 
Ojciec będzie nas wspierał.

Poznałem moc, jaką ma wizja 
wiecznego przeznaczenia, gdy wraz z 
moimi synami, 12-  i 13- letnim, wziąłem 
udział w zawodach 80/20. Zadaniem 
było przejście 80 kilometrów w czasie 
krótszym niż 20 godzin. Wyruszyliśmy 
o godzinie 21 i szliśmy przez cała noc 
i większość kolejnego dnia. To było 
19 godzin udręki, ale udało nam się.

Po powrocie dosłownie wczołga-
liśmy się do domu, a wspaniała żona 
i matka przygotowała pyszną kolację, 
której nawet nie tknęliśmy. Młodszy syn 
padł wyczerpany na kanapę, a starszy 
popełzł po schodach do swojej sypialni.

Po chwili pełnego bólu odpoczynku 
podszedłem do młodszego syna, aby 
upewnić się, że żyje.

„Wszystko w porządku?” 
— zapytałem.

„Tato, to było najcięższe zadanie, 
jakie kiedykolwiek wykonałem i nie 
chciałbym go nigdy więcej powtórzyć”.

Nie chciałem mu mówić, że ja 
również bym się na to ponownie nie 
porwał. Zamiast tego powiedziałem 
mu, jak bardzo jestem dumny, że pora-
dził sobie z tak trudnym wyzwaniem. 
Wiedziałem, że to przygotuje go na 
inne ciężkie doświadczenia, z którymi 
zmierzy się w przyszłości. Myśląc o 
tym, powiedziałem: „Synu, obiecam ci 
coś. Gdy udasz się na misję, nigdy nie 
będziesz musiał przejść 80 kilometrów 
w jeden dzień”.

„Dobrze, tato! Pojadę więc na misję”.
Te proste słowa wypełniły moja 

duszę wdzięcznością i radością.
Następnie zszedłem po schodach 

do mojego starszego syna. Położyłem 
się obok i dotknąłem go. „Synu, czy 
wszystko w porządku?”

„Tato. To była najtrudniejsza wy-
prawa w moim życiu i przenigdy jej nie 
powtórzę”. Zamknął oczy — następnie 
je otworzył — i powiedział: „Chyba że 
mój syn mnie o to poprosi”.

Łzy napłynęły mi do oczu, gdy 
powiedziałem, jak bardzo jestem mu 
wdzięczny. Powiedziałem mu, iż wiem, 
że będzie dużo lepszym ojcem niż ja. 
Poczułem wielką radość, ponieważ w 
tak młodym wieku on już wiedział, że 
jednym z najświętszych obowiązków 
kapłańskich jest bycie ojcem. Nie bał 
się tej roli i tytułu — tego tytułu, któ-
rego sam Bóg chce, abyśmy używali, 
gdy z Nim rozmawiamy. Wiedziałem, 
że mam obowiązek podsycać ten żar 
ojcostwa, który tlił się w moim synu.

Następujące słowa Zbawiciela 
nabrały dla mnie, jako ojca, większego 
znaczenia:

„Nie może Syn sam od siebie nic 
czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec 
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czyni; co bowiem On czyni, to samo 
i Syn czyni” (Ew. Jana 5:19).

„Nic nie czynię sam z siebie, lecz 
[…] jak mnie mój Ojciec nauczył” 
(Ew. Jana 8:28).

Uwielbiam być mężem i ojcem 
— być poślubionym wybranej córce 
niebiańskich rodziców. Kocham ją. 
To część mojego życia, która daje mi 
poczucie największego spełnienia. 
Tamtego wieczora żywiłem nadzieję, 
że moich pięciu synów i ich siostra 
będą zawsze widzieli radość wypływa-
jącą dla mnie z wiecznego małżeństwa, 
ojcostwa i posiadania rodziny.

Ojcowie! Jestem pewien, że słysze-
liście kiedyś to stwierdzenie: „Na-
uczajcie ewangelii cały czas, a kiedy 
zachodzi potrzeba, używajcie słów” 
(przypisywane Franciszkowi z Asyżu). 
Każdego dnia uczycie swoje dzieci, 
co to znaczy być ojcem. Kładziecie 
fundament pod następne pokolenie. 
Wasi synowie będą uczyć się, jakimi 
być mężami i ojcami, obserwując, w 
jaki sposób wy wypełniacie te role. 
Na przykład:

Czy wiedzą, jak bardzo kochacie i 
doceniacie ich matkę i jak uwielbiacie 
być ich ojcem?

Nauczą się, jak traktować swoje 
przyszłe żony i dzieci, gdy będą obser-
wować, jak wy traktujecie każdego z 
nich, jak czyniłby to Ojciec Niebieski.

Dzięki waszemu przykładowi 
dowiedzą się, jak szanować, czcić i 
chronić kobiecość.

W waszym domu mogą nauczyć się, 
jak przewodniczyć swoim rodzinom w 
miłości i prawości. Mogą nauczyć się, 
jak zapewnić swoim rodzinom środki 
niezbędne do życia i ochrony — do-
czesne i duchowe (zob. „Rodzina: Pro-
klamacja dla świata”, Liahona, listopad 
2010, str. 129).

Bracia, z całej swej duszy pro-
szę was, abyście zastanowili się nad 

następującym pytaniem: Czy wasi syno-
wie widzą, że dążycie do tego, co Ojciec 
Niebieski chciałby, aby oni robili?

Modlę się o to, by wasza odpowiedź 
brzmiała: tak. Jeśli odpowiedź brzmi: 
nie — nie jest za późno na zmianę, ale 
musicie zacząć dzisiaj. Świadczę też, że 
Ojciec Niebieski wam pomoże.

Młodzi mężczyźni, których szcze-
rze kocham! Wiecie, że przygotowu-
jecie się do otrzymania Kapłaństwa 
Melchizedeka, otrzymania świętych 
obrzędów świątynnych, wypełnienia 
waszego zadania i obowiązku służby 
na pełnoetatowej misji, a następnie bez 
zbytniego zwlekania poślubienia córki 
Boga i założenia rodziny. Następnie 
macie przewodzić swojej rodzinie w 
kwestiach duchowych, według wskazó-
wek Ducha Świętego (zob. NiP 20:44; 
46:2; 107:12).

Zapytałem wielu młodych męż-
czyzn z całego świata: „Dlaczego tu 
jesteście?”.

Do tej pory nikt nie odpowiedział: 
„Aby dowiedzieć się, jak być ojcem i 
jak przygotować się i spełnić warunki, 
by otrzymać wszystko, co posiada 
Ojciec Niebieski”.

Przejrzyjmy wasze obowiązki w 
Kapłaństwie Aarona, opisane w roz-
dziale 20. Nauk i Przymierzy. Zwróćcie 
uwagę na wasze odczucia, gdy będę 
odnosił te obowiązki do waszej służby 
w rodzinie.

„[Zapraszajcie] wszystkich [członków 
rodziny], aby przyszli do Chrystusa” 
(werset 59.).

„Zawsze [dawajcie] baczenie nad 
[nimi], [bądźcie] z nimi i [wzmacniajcie] 
ich” (werset 53.).

„[Głoście, nauczajcie, objaśniajcie, 
napominajcie i chrzcijcie]” członków 
waszej rodziny (werset 46.).

„[Napominajcie] ich, aby się modlili 
na głos i po cichu, i wypełniali wszyst-
kie obowiązki rodzinne” (werset 47.).

„[Baczcie, aby w waszej rodzinie] nie 
było niegodziwości, aby nie byli sobie 
wrodzy, nie kłamali, obmawiali i nie 
rzucali oszczerstw” (werset 54.).

„Baczcie, aby członkowie [waszej ro-
dziny] często się schodzili” (werset 55.).

Pomagajcie ojcu w jego obowiąz-
kach patriarchy. Wspierajcie matkę siłą 
kapłańską, gdy ojciec jest nieobecny 
(zob. wersety 52, 56).

Gdy zostaniecie o to poproszeni, 
ustanawiajcie „innych kapłanów, na-
uczycieli i diakonów” w waszej rodzi-
nie (werset 48.).

Czy nie brzmi to niczym opis pracy 
i roli ojca?

Wypełnianie waszych obowiązków 
w Kapłaństwie Aarona przygotowuje 
was, młodych mężczyzn, do ojcostwa. 
Broszura Obowiązek wobec Boga 
pomoże wam poznać wasze obowiązki 
i poczynić konkretne plany, by je 
wypełnić. Może być przewodnikiem 
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wioski leżące na brzegu, pełne praco-
witej i szczęśliwej ludności. Był tylko 
jeden problem: wszystko to było na 
pokaz. Mówi się, że Potiomkin ustawił 
tekturowe fasady sklepów i domów. 
Rozmieścił tam wieśniaków, którzy 
mieli wyglądać na pochłoniętych pracą, 
aby stworzyć wrażenie, że region ten 
kwitnie pod względem gospodarczym. 
Kiedy goście znikali za zakolem rzeki, 
ludzie Potiomkina pakowali fałszywą 
wioskę i spieszyli do następnego 
punktu, przygotowując się na wizytację 
przepływającej Katarzyny.

Choć współcześni historycy kwestio-
nują prawdziwość tej opowieści, termin 
„wioski potiomkinowskie” wszedł do 
słowników. Teraz odnosi się do wszel-
kich prób podejmowanych przez nas 
w celu przekonania ludzi, że jesteśmy 
lepsi niż w rzeczywistości.

Czy nasze serca są we właściwym miejscu?
Częścią ludzkiej natury jest to, że 

chcemy wyglądać jak najlepiej. To 
właśnie dlatego wielu z nas tak ciężko 
pracuje nad wyglądem zewnętrznym 
naszych domów; to dlatego młodzi 
bracia z Kapłaństwa Aarona spraw-
dzają, czy każdy włos jest na swoim 
miejscu, na wypadek gdyby wpadli na 
kogoś wyjątkowego. Nie ma nic złego 

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Pod koniec XVIII wieku cesa-
rzowa Rosji Katarzyna Wielka 
ogłosiła, że chce objechać 

południową część swojego imperium 
w towarzystwie kilku zagranicznych 
ambasadorów. Gubernator tego ob-
szaru, Grigorij Potiomkin, desperacko 
pragnął zrobić wrażenie na gościach 
i dlatego włożył ogromny wysiłek w 
to, by przedstawić osiągnięcia swego 
kraju w dobrym świetle.

Podczas podróży Katarzyna Wielka 
płynęła Dnieprem, dumnie pokazując 
ambasadorom dobrze prosperujące 

O byciu szczerym
Modlę się, abyśmy opierali się pokusie ściągania uwagi ku sobie, 
a zamiast tego dążyli do większego zaszczytu: stania się pokornymi, 
szczerymi uczniami Jezusa Chrystusa.

i wsparciem, gdy chcecie poznać 
wolę Ojca Niebieskiego i wyznaczacie 
cele do osiągnięcia.

Ojciec Niebieski posłał was na 
ziemię w tym konkretnym czasie dla 
wykonania specjalnego zadania i dla 
wiecznego celu. Chce On, abyście 
jasno widzieli i rozumieli, jaki to cel. 
Jest waszym Ojcem i zawsze możecie 
się do Niego zwrócić po radę.

Wiem, że Ojciec Niebieski oso-
biście troszczy się o każdego z nas i 
ma plan dla każdego, abyśmy mogli 
osiągnąć nasze wieczne przeznacze-
nie. Wysłał Swojego Jednorodzonego 
Syna, Jezusa Chrystusa, aby poprzez 
Zadośćuczynienie pomóc nam poko-
nać nasze niedoskonałości. Pobłogo-
sławił nas Duchem Świętym, który 
będzie naszym świadkiem, towarzy-
szem i przewodnikiem ku wiecz-
nemu przeznaczeniu, jeśli będziemy 
na Nim polegali. Obyśmy wszyscy 
cieszyli się pełnią błogosławieństw 
Ojca w tym życiu oraz wypełnieniem 
Jego dzieła i Jego chwały, stając się na 
wieczność ojcami dla naszych rodzin 
(zob. Mojżesz 1:39). W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
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w wypastowanych butach, ładnym 
zapachu czy nawet w chowaniu brud-
nych naczyń przed wizytą nauczycieli 
domowych. Kiedy jednak dochodzi do 
skrajności, pragnienie wywierania wra-
żenia może przesunąć się z kategorii 
użytecznych do kłamliwych.

Prorocy Pana zawsze wznosili głos 
ostrzeżenia przeciw człowiekowi, który 
„zbliża się do [Pana] swoimi ustami i 
czci [Go] swoimi wargami, a jego serce 
jest daleko od [Niego]” 1.

Zbawiciel był wyrozumiały i prze-
pełniony współczuciem dla grzesz-
ników, których serca były pokorne 
i szczere. Lecz unosił się prawym 
gniewem przeciwko hipokrytom, 
takim jak uczeni w Piśmie, faryzeusze 
i saduceusze, którzy próbowali jawić 
się jako prawi, celem zyskania uznania, 
wpływów i bogactwa świata — jed-
nocześnie ciemiężąc ludzi, których 
powinni błogosławić. Zbawiciel po-
równał ich do „grobów pobielanych, 
które na zewnątrz wyglądają pięknie, 
ale wewnątrz są pełne trupich kości i 
wszelakiej nieczystości” 2.

W naszych czasach Pan używa 
podobnie mocnych słów w odniesie-
niu do posiadaczy kapłaństwa, którzy 
próbują „zakryć [swoje] grzechy, czy za-
dowolić pychę [swoją], [swoją] próżną 
ambicję”. Mówi On, że kiedy tak czy-
nią, „niebiosa wycofują się; zasmucony 
jest Duch Pański; a kiedy jest wycofany, 
Amen kapłaństwu czyli władzy tego 
człowieka” 3.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
czasami próbujemy wyglądać na 
aktywnych, odnoszących sukces i od-
danych, podczas gdy wewnątrz — jak 
powiedział Objawiciel o Efezjanach 
— „[porzucamy] pierwszą [swoją] 
miłość” 4?

W niektórych przypadkach być 
może po prostu przestaliśmy skupiać 
się na istocie ewangelii, myląc „[szaty] 

świętości” z „ich [mocą]” 5. Jest to szcze-
gólnie niebezpieczne, kiedy pokazu-
jemy, że jesteśmy uczniami, aby zrobić 
wrażenie na innych celem zdobycia 
osobistych korzyści lub wpływów. 
Wówczas narażamy się na wejście 
na terytorium faryzeuszy i wtedy jest 
najwyższy czas na wejrzenie we własne 
serce i na dokonanie natychmiastowej 
korekty kursu.

Programy potiomkinowskie
Owa pokusa, by przedstawiać się 

w lepszym świetle, nie odnosi się 
tylko do naszego osobistego życia, 
ale również do naszych obowiązków 
w Kościele.

Na przykład, mam informacje o 
pewnym paliku, w którym przywódcy 
ustanowili ambitne cele na dany rok. 
I choć wyglądały one na godne uwagi, 
koncentrowały się albo na wzniosłych 
i imponujących deklaracjach, albo na 
liczbach i procentach.

Po omówieniu i zaaprobowa-
niu tych celów coś zaczęło martwić 
prezydenta palika. Pomyślał o człon-
kach swojego palika — na przykład 
o młodej matce z małymi dziećmi, 
która niedawno owdowiała. Pomy-
ślał o członkach, którzy zmagali się 
z wątpliwościami lub samotnością 
albo którzy mieli poważne problemy 
zdrowotne i nie mieli ubezpieczenia. 
Pomyślał o członkach, którzy borykali 
się z rozpadającym się małżeństwem, 
uzależnieniami, bezrobociem i choro-
bami psychicznymi. A im dłużej o nich 
myślał, tym częściej zadawał sobie 
pokorne pytanie: czy nasze nowe cele 
zmienią życie tych członków?

Zaczął zastanawiać się, jak wygląda-
łyby cele palika, gdyby najpierw zadali 

sobie pytanie: „Na czym polega nasza 
posługa?”.

Dlatego ów prezydent palika 
ponownie spotkał się ze swymi do-
radcami i razem zmienili priorytety. Po-
stanowili, że nie pozwolą sobie na to, 
by „nie [zwracać] uwagi na głodnych, 
potrzebujących, obnażonych, chorych 
i cierpiących” 6.

Wyznaczyli nowe cele, zdając sobie 
sprawę, że nie zawsze da się zmierzyć 
sukces w ich realizacji — a przynajmniej 
nie zrobi tego człowiek — bo jak można 
zmierzyć osobiste świadectwo, miłość 
Bożą czy współczucie dla innych?

Lecz wiedzieli też, że „wiele spośród 
rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą 
się. Wiele z tych, których policzyć nie 
można, naprawdę się liczą” 7.

Zastanawiam się, czy nasze orga-
nizacyjne i osobiste cele nie są cza-
sami współczesnym odpowiednikiem 
wiosek potiomkinowskich. Czy nie 
wyglądają imponująco z daleka, ale 
tak naprawdę nie zaspokajają praw-
dziwych potrzeb naszych ukochanych 
bliźnich?

Moi drodzy przyjaciele i współpo-
siadacze kapłaństwa — gdyby Jezus 
Chrystus zasiadł z nami i poprosił 
o sprawozdanie z naszej służby, to 
nie jestem pewien, czy tak bardzo 
koncentrowałby się na programach i 
statystykach. To, co Zbawiciel chciałby 
poznać, to stan naszych serc. Chciałby 
wiedzieć, jak kochamy i jak służymy 
osobom, za które odpowiadamy, jak 
okazujemy miłość naszym współ-
małżonkom i rodzinie i jak niesiemy 
ulgę w ich codziennych brzemionach. 
Zbawiciel chciałby wiedzieć, jak wy 
i ja zbliżamy się do Niego i naszego 
Ojca w Niebie.
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Dlaczego tu jesteśmy?
Wgląd we własne serce może być 

dla nas dobroczynny. Na przykład 
możemy zadać sobie pytanie, dlaczego 
służymy w Kościele Jezusa Chrystusa.

Moglibyśmy siebie zapytać, dlaczego 
jesteśmy dzisiaj na tym spotkaniu.

Myślę, że gdybym miał odpowie-
dzieć na to pytanie w powierzchowny 
sposób, mógłbym powiedzieć, że 
jestem tu, ponieważ Prezydent Monson 
wyznaczył mi przemówienie.

Więc tak naprawdę nie miałem 
wyboru.

Poza tym moja żona, którą bardzo 
kocham, tego ode mnie oczekiwała. 
A jak mógłbym jej odmówić?

Wszyscy jednak wiemy, że istnieją 
lepsze powody, by uczestniczyć w 
naszych spotkaniach i by być oddanym 
uczniem Jezusa Chrystusa.

Jestem tutaj, ponieważ z całego 
serca pragnę naśladować mojego 
Mistrza, Jezusa Chrystusa. Chcę czynić 
wszystko, o co On mnie poprosi w 
tej wielkiej sprawie. Łaknę podbudo-
wania mnie Duchem Świętym i głosu 
Boga w ustach Jego ustanowionych 
sług. Jestem tu, by stać się lepszym 
człowiekiem, być podniesionym przez 
inspirujące przykłady moich braci i 

sióstr w Chrystusie i by dowiedzieć się, 
jak skuteczniej można służyć bliźnim w 
potrzebie.

Mówiąc w skrócie: jestem tu, ponie-
waż kocham mojego Ojca Niebieskiego 
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jestem pewien, że wy też jesteście 
tu z tego powodu. To dlatego jeste-
śmy gotowi dokonywać poświęceń, 
a nie tylko deklarować naśladowanie 
Zbawiciela. To dlatego z szacunkiem 
dzierżymy Jego święte kapłaństwo.

Od iskry do ogniska
Bez względu na to, czy wasze świa-

dectwo kwitnie i jest w dobrej formie, 
czy też wasza aktywność w Kościele 
bardziej przypomina wioski potiom-
kinowskie, dobra wiadomość brzmi: 
możecie budować na takiej sile, jaką 
posiadacie. Tutaj, w Kościele Jezusa 
Chrystusa, możecie dojrzewać pod 
względem duchowym i zbliżać się do 
Zbawiciela poprzez stosowanie zasad 
ewangelii dzień po dniu.

Przy odrobinie cierpliwości i uporu 
nawet najdrobniejszy akt posłuszeń-
stwa ucznia Chrystusa lub najmniejszy 
rozżarzony węgielek wiary może stać 
się buchającym ogniskiem uświę-
conego życia. Tak naprawdę ogień 

niemal każdego ogniska rozpala się 
od prostej iskry.

Jeśli więc czujecie się mali i słabi, 
po prostu przyjdźcie do Chrystusa, 
który sprawia, że to, co słabe, staje 
się mocne 8. Najsłabszy spośród nas 
dzięki łasce Boga może stać się silnym 
duchowo, ponieważ „Bóg nie ma 
względu na osobę” 9. On jest naszym 
„Bogiem wiernym, który […] do-
chowuje przymierza i okazuje łaskę 
tym, którzy go miłują i strzegą jego 
przykazań” 10.

Jestem przekonany, że skoro Bóg 
może wyciągnąć rękę i wesprzeć 
biedną i skromną niemiecką rodzinę 
uchodźców w kraju rozdartym wojną 
pół świata drogi od siedziby głównej 
Kościoła, może też dotrzeć do was.

Moi umiłowani bracia w Chrystusie, 
Bóg Stworzenia, który tchnął życie we 
wszechświat, z pewnością ma moc,  
by tchnąć życie w was. Na pewno 
może uczynić z was szczere, duchowe 
istoty pełne światła i prawdy, jakimi 
pragniecie być.

Obietnice Boga są pewne i nieza-
wodne. Możemy dostąpić odpuszcze-
nia naszych grzechów i oczyszczenia z 
wszelkiej nieprawości 11. A jeśli my sami 
i nasze rodziny będziemy nadal cenić 

Natal, Rio Grande do Norte, Brazylia



83MAJ 2015 

prawdziwe zasady i żyć według nich, 
dojdziemy do punktu, w którym „nie 
[będziemy] już łaknąć ani pragnąć […]. 
Ponieważ Baranek, który jest pośród 
tronu, będzie [nas] pasł i prowadził 
do źródeł żywych wód; i otrze Bóg 
wszelką łzę z [naszych] oczu” 12.

Kościół to miejsce uzdrowienia,  
a nie kryjówka

Jednak nie dojdzie do uzdrowienia, 
jeśli będziemy kryć się za osobistymi, 
dogmatycznymi czy organizacyjnymi 
fasadami. Takie podszywanie się pod 
ucznia Chrystusa nie tylko uniemoż-
liwia nam ujrzenie siebie takimi, 
jakimi jesteśmy, ale też uniemożliwia 
prawdziwą przemianę dzięki cudowi 
Zadośćuczynienia Zbawiciela.

Kościół nie jest salonem samocho-
dowym — miejscem, gdzie wysta-
wiamy się na widok, aby inni mogli 
podziwiać naszą duchowość, nasze 
możliwości czy powodzenie. Jest on 
bardziej podobny do punktu ser-
wisowego, do którego przyjeżdżają 
samochody wymagające konserwacji 
i remontu.

A czyż my wszyscy nie potrzebu-
jemy naprawy, konserwacji i remontu?

Przychodzimy do kościoła nie po to, 
by ukrywać nasze problemy, ale by je 
rozwiązać.

Na nas, jako posiadaczach kapłań-
stwa, spoczywa dodatkowa odpowie-
dzialność — „[paść] trzodę Bożą […], 
nie z przymusu, lecz ochotnie, po 
Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, 
lecz z oddaniem, nie jako panujący nad 
tymi, którzy są [nam] poruczeni, lecz 
jako wzór dla trzody” 13.

Pamiętajcie, bracia: „Bóg się pysz-
nym przeciwstawia, a pokornym  
łaskę daje” 14.

Najwspanialszy, najzdolniejszy, 
najznakomitszy człowiek, jaki kiedykol-
wiek stąpał po tej ziemi, był też najbar-
dziej pokorny. Niektórych z najbardziej 
imponujących aktów służby dokonał 
prywatnie, mając u Swego boku tylko 
kilku obserwatorów, których prosił, „by 
nikomu nie mówili” o tym, co uczynił 15. 
Kiedy ktoś nazwał Go „dobrym”, 
szybko odpierał komplement, upierając 
się, że tylko Bóg jest naprawdę dobry 16. 
Najwyraźniej pochwała świata nic dla 

Niego nie znaczyła; Jego jedynym ce-
lem było służyć Swemu Ojcu i „zawsze 
[czynić] to, co się jemu podoba” 17. 
Dobrze byśmy postąpili, gdybyśmy 
naśladowali przykład naszego Mistrza.

Obyśmy kochali tak, jak On kochał
Bracia, to jest nasze najwyższe i 

święte powołanie — być przedsta-
wicielem Jezusa Chrystusa, kochać, 
jak On kochał, służyć, jak On służył, 
„[wspomagać] słabych, [podnosić] 
ręce, co zwisają, i [wzmacniać] słabe 
kolana” 18, „troszczyć się […] o bied-
nych i potrzebujących” 19 i troszczyć 
się o wdowy i sieroty 20.

Bracia, modlę się, abyśmy — kiedy 
służymy w naszych rodzinach, kworach, 
okręgach, palikach, społecznościach 
i narodach — opierali się pokusie 
ściągania uwagi ku sobie, a zamiast 
tego dążyli do większego zaszczytu: 
stania się pokornymi, szczerymi 
uczniami naszego Pana i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa. Kiedy to uczynimy, 
znajdziemy się na ścieżce, która pro-
wadzi do najlepszej, najszczerszej i 
najszlachetniejszej wersji nas samych. 
Świadczę o tym w imię naszego Mistrza, 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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moje pierwsze zadanie, kiedy miałem 
chodzić od domu do domu, by zebrać 
ofiary postne. Spojrzałem na nazwisko 
na jednej z kopert i zauważyłem, że 
tak nazywał się również jeden z Trzech 
Świadków Księgi Mormona. Pewny 
siebie zapukałem więc do drzwi. 
Mężczyzna, który je otworzył, spojrzał 
na mnie, wykrzywił twarz, a następnie 
kazał mi się wynosić. Odszedłem ze 
spuszczoną głową.

To było prawie 70 lat temu, ale nadal 
pamiętam uczucie, które miałem owego 
dnia, że powinienem był coś wtedy 
powiedzieć i coś zrobić. Gdybym się 
tylko wcześniej z wiarą pomod lił, być 
może poczułbym natchnienie, żeby jesz-
cze chwilę zostać przy tych drzwiach, 
uśmiechnąć się i powiedzieć coś w 
stylu: „Miło brata poznać. Dziękujemy za 
ofiary postne, które brat wraz z rodziną 
ofiarował do tej pory. Do zobaczenia w 
przyszłym miesiącu”.

Nie wykluczone, że gdybym tak 
postąpił, jeszcze bardziej by go to 
zirytowało, a nawet obraziło. Ale wiem 
teraz, jak ja bym się wtedy poczuł. Od-
chodząc od tych drzwi może zamiast 
uczucia smutku czy poczucia porażki 
poczułbym w umyśle i sercu łagodną 
pochwałę: „Dobrześ uczynił”.

Wszyscy musimy przemawiać i 
działać w imię Boga, kiedy nasza 
własna ocena sytuacji — bez natchnie-
nia — to za mało. Te sytuacje mają 
miejsce wtedy, kiedy nie ma czasu na 
przygotowanie. Często tego doświad-
czam. Wiele lat temu spotkało to mnie 
i mojego towarzysza w szpitalu, w 
którym pewien ojciec dowiedział się 
od lekarzy, że jego poważnie ranna 
trzyletnia córeczka umrze w ciągu 
kilku minut. Kiedy położyłem ręce na 
jedynym skrawku jej głowy, który nie 
był owinięty bandażem, jako sługa 
Boga musiałem wiedzieć, co On by 
uczynił i co by powiedział.

II wojny światowej na wschodzie 
Stanów Zjednoczonych, gdzie było 
niewielu członków Kościoła. Mieszkali 
oni daleko od siebie i obowiązywała 
surowa reglamentacja na paliwo. 
Byłem jedynym diakonem w gminie. 
Członkowie dawali wtedy koperty z 
ofiarą postną prezydentowi gminy w 
naszym domu, kiedy przychodzili na 
postne spotkanie świadectw.

Kiedy miałem 13 lat, przeprowa-
dziliśmy się do Utah, gdzie uczęszcza-
liśmy do dużego okręgu. Pamiętam 

Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Jestem wdzięczny za wyraz zaufa-
nia, jakim jest to, że mogę prze-
mawiać do posiadaczy kapłaństwa 

Boga na całym świecie. Czuję ciężar 
tego przywileju, gdyż wiem nieco o 
zaufaniu, jakim Pan was darzy. Kiedy 
przyjęliście kapłaństwo, otrzymaliście 
prawo do przemawiania i działania 
w imię Boga.

To prawo nabierze mocy jedynie 
wtedy, kiedy otrzymacie od Boga na-
tchnienie. Tylko wtedy będziecie mogli 
przemawiać w Jego imię. I tylko wtedy 
będziecie mogli działać w Jego imię. 
Być może błędnie myślicie sobie: „Och, 
to nie jest takie trudne. Otrzymam 
natchnienie, jeśli zostanę poproszony 
o wygłoszenie przemówienia lub o 
udzielenie błogosławieństwa kapłań-
skiego”. Być może młody diakon bądź 
nauczyciel pociesza się myślą: „Kiedy 
dorosnę lub kiedy zostanę powołany 
na misję, wtedy będę wiedział, co Bóg 
by powiedział i co by uczynił”.

Ale wyobraźcie sobie dzień, w 
którym będziecie musieli wiedzieć, 
co Bóg by powiedział i co by uczynił. 
Ten dzień nastał już dla nas wszystkich 
— bez względu na wasze powołanie 
w kapłaństwie. Dorastałem w czasie 

Kapłaństwo i osobista 
modlitwa
Bóg może nadać nam moc w kapłaństwie bez względu na okoliczności,  
w jakich się znajdziemy. Musimy po prostu w pokorze poprosić.
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Do głowy i na usta spłynęły mi 
słowa, że dziecko przeżyje. Stojący 
obok mnie lekarz parsknął z obrzy-
dzeniem i kazał mi zejść z drogi. 
Wyszedłem z sali z uczuciem spokoju 
i miłości. Dziewczynka przeżyła i 
pojawiła się na spotkaniu sakramen-
talnym ostatniego dnia mojego pobytu 
w tamtym mieście. Nadal pamiętam 
radość i satysfakcję, jakie odczuwałem 
w związku z tym, co powiedziałem i 
uczyniłem w służbie Pana dla tej małej 
dziewczynki i jej rodziny.

Różnica pomiędzy tymi uczuciami 
w szpitalu a smutkiem, który czułem, 
odchodząc od drzwi, kiedy byłem 
diakonem, wynikała z tego, czego 
dowiedziałem się w międzyczasie o 
związku modlitwy z mocą kapłaństwa. 
Jako diakon nie wiedziałem jeszcze, że 
moc przemawiania i działania w imię 
Boga wymaga objawienia, a otrzyma-
nie go, gdy go potrzebujemy, wymaga 
modlitwy i ubiegania się z wiarą o 
towarzystwo Ducha Świętego.

Zanim podszedłem do tych drzwi 
po ofiarę postną, odmówiłem poprzed-
niego dnia wieczorną modlitwę. Ale 
zanim otrzymałem telefon ze szpitala, 
wiernie modliłem się i czyniłem wy-
siłki, które zgodnie z naukami Pre-
zydenta Josepha F. Smitha, pozwoliły 

Bogu dać mi natchnienie, którego 
potrzebowałem, aby posiąść moc w ka-
płaństwie. Określił to w prosty sposób:

„Nie musimy wołać do Niego, uży-
wając wielu słów. Nie musimy dręczyć 
Go długimi modlitwami. To, co musimy 
— a jako święci w dniach ostatnich 
dla własnego dobra powinniśmy robić 
— to często się do Niego zwracać, 
świadczyć Mu, że o Nim pamiętamy i 
pragniemy wziąć na siebie Jego imię, 
przestrzegać Jego przykazań i postę-
pować sprawiedliwie, i że pragniemy 
pomocy Jego Ducha” 1.

Następnie Prezydent Smith powie-
dział nam, o co powinniśmy się modlić 
jako Jego słudzy, zobowiązani do prze-
mawiania i działania w imieniu Boga. 
Zapytał: „O co powinniście się modlić? 
Módlcie się, żeby Bóg zwrócił na was 
uwagę i wysłuchał waszych modlitw, 
i żeby pobłogosławił was Swoim 
Duchem” 2.

Nie jest to tak ważne, jakich użyć 
słów, ale potrzebna będzie cierpliwość. 
Ważne jest, by zwrócić się do Ojca 
Niebieskiego z pragnieniem, żeby was 
osobiście rozpoznał. On jest Bogiem 
ponad wszystko, Ojcem wszystkiego, a 
jednak gotów jest poświęcić Swoją nie-
podzielną uwagę jednemu ze Swoich 
dzieci. Być może to dlatego Zbawiciel 

wypowiedział słowa: „Ojcze nasz, któ-
ryś jest w niebie, święć się imię twoje” 3.

Łatwiej nabrać właściwego uczucia 
szacunku, kiedy klękamy lub po-
chylamy głowę, ale można czuć, że 
zbliżamy się do naszego Ojca Niebie-
skiego w mniej formalnej, a nawet w 
cichej modlitwie, co ma często miejsce, 
kiedy pełnimy służbę w kapłaństwie. 
Przez większość dnia jesteśmy przecież 
otoczeni hałasem i ludźmi. Bóg słucha 
cichych modlitw, ale musicie nauczyć 
się wytłumić to, co was rozprasza, gdyż 
kiedy będziecie musieli nawiązać z 
Nim kontakt, możecie nie znajdować 
się w cichym miejscu.

Prezydent Smith zasugerował, że 
będziecie musieli się modlić, żeby Bóg 
uznał wasze powołanie w Jego służbie. 
On wie już wszystko na temat tego 
powołania. To On was powołał, więc 
kiedy modlicie się do Niego w kwestii 
tego powołania, objawi wam więcej na 
jego temat 4.

Podam wam przykład modlitwy na-
uczyciela domowego. Zapewne wiecie 
już, że powinniście:

„Odwiedzać rodzinę każdego 
członka napominając ich, aby się 
modlili na głos i po cichu, i wypełniali 
wszystkie obowiązki rodzinne […].

Dawać baczenie nad wiernymi, być 
z nimi i wzmacniać ich;

I baczyć, aby nie było pomiędzy 
nimi niegodziwości, aby nie byli sobie 
wrodzy, nie kłamali, obmawiali i nie 
rzucali oszczerstw;

I baczyć, aby członkowie często się 
schodzili razem i aby wszyscy wypeł-
niali swoje obowiązki” 5.

Oczywiście doświadczony nauczyciel 
domowy i jego młodszy towarzysz wie-
dzą, że jest to niemożliwe bez pomocy 
Ducha Świętego. Pomyślcie o rodzinach 
i poszczególnych osobach, do służby 
którym zostaliście powołani. Ludzki 
rozsądek i dobre intencje to za mało.
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Tak więc będziecie się modlić o 
poznanie serca i o wiedzę, co nie jest 
w porządku w życiu i sercach ludzi, 
których dobrze nie znacie i którzy 
są niechętni, żebyście ich poznali. 
Musicie dowiedzieć się, co Bóg chce, 
żebyście uczynili, aby im pomóc i zro-
bić to, co w waszej mocy, przekazując 
im miłość Bożą.

To właśnie ze względu na wasze 
ważne i trudne powołania kapłańskie 
Prezydent Smith sugeruje, żebyście 
podczas modlitwy zawsze błagali Boga, 
aby was pobłogosławił Swoim Du-
chem. Będziecie potrzebować Ducha 
Świętego nie tylko raz, ale tyle razy, ile 
Bóg Go wam da, aby był wam stałym 
towarzyszem. To dlatego musimy się 
zawsze modlić, żeby Bóg nas prowa-
dził, kiedy służymy Jego dzieciom.

Jako że bez towarzystwa Ducha nie 
możecie osiągnąć waszego poten-
cjału w kapłaństwie, wróg wszelkiego 
szczęścia ma was na swoim osobistym 
celowniku. Jeśli uda mu się skusić was 

do grzechu, wtedy umniejszy wasze 
prawo do przewodnictwa Ducha i tym 
samym waszą moc w kapłaństwie. 
To właśnie dlatego Prezydent Smith 
powiedział, że powinniście się zaw-
sze modlić, żeby Bóg was ostrzegał 
i chronił przed złem6.

On ostrzega nas na wiele sposobów. 
Przestrogi są częścią planu zbawie-
nia. Wszyscy prorocy, apostołowie, 
prezydenci palików, biskupi i misjo-
narze ostrzegają nas, żebyśmy unikali 
nieszczęść poprzez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, pokutę oraz zawieranie i 
dotrzymywanie świętych przymierzy.

Jako posiadacze kapłaństwa je-
steście częścią tego Pańskiego głosu 
ostrzeżenia. Musicie jednak wziąć pod 
uwagę pewną przestrogę. Nie prze-
trwacie duchowo bez ochrony wyni-
kającej z towarzystwa Ducha Świętego 
w codziennym życiu.

Musicie się o nią modlić i nad nią 
pracować. Tylko z tym przewodnikiem 
będziecie w stanie znaleźć drogę we 

mgle zła na wąskiej i ciasnej ścieżce. 
Duch Święty będzie waszym przewod-
nikiem i objawi wam prawdę, kiedy 
będziecie studiować słowa proroków.

Uzyskanie Jego przewodnictwa 
wymaga czegoś więcej niż niezobo-
wiązującego słuchania i czytania.  
Będziecie musieli się modlić i pra-
cować z wiarą, aby głęboko w sercu 
zakorzenić słowa prawdy. Musicie 
modlić się, żeby Bóg pobłogosławił 
was Swoim Duchem, by poprowadził 
was ku wszelkiej prawdzie i wskazał 
wam właściwą drogę. W ten sposób 
będzie was ostrzegał i przewodził 
wam na właściwej ścieżce w życiu  
i w służbie kapłańskiej.

Konferencja generalna to wspaniała 
okazja do tego, żebyście pozwolili 
Panu, aby wzmocnił waszą moc do 
służby w kapłaństwie Boga. Możecie 
przygotować się poprzez modlitwę. 
Jestem pewien, że uczyniliście to 
przed tą konferencją. Możecie połą-
czyć się w wierze z tymi, którzy będą 
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się modlić podczas konferencji. Będą 
się modlić o wiele błogosławieństw 
dla wielu ludzi.

Będą się modlić, żeby Duch spo-
czął na proroku, który jest rzecznikiem 
Boga. Będą się modlić za Apostołów 
i za wszystkie sługi powołane przez 
Boga. Wy również się do nich zalicza-
cie: od najmłodszego stażem dia-
kona po doświadczonego wyższego 
kapłana, starsi i młodsi, którzy być 
może niedługo udadzą się do świata 
duchów, gdzie usłyszą: „Dobrze, sługo 
dobry i wierny” 7.

To przywitanie będzie dla niektó-
rych zaskoczeniem. Być może nigdy 
nie pełnili wysokiego urzędu w króle-
stwie Boga na ziemi. Niektórzy mogą 
uważać, że nie widzieli wielu owoców 
swojej pracy lub że nigdy nie były 
dane im niektóre okazje do służby. 
Inni mogą mniemać, że ich okres 
służby w tym życiu okazał się krótszy, 
niż oczekiwali.

Pan nie będzie brał pod uwagę 
sprawowanych urzędów ani spędzo-
nego w nich czasu. Wiemy o tym z 
Pańskiej przypowieści o pracownikach 
w winnicy, w której wszyscy otrzymali 
taką samą zapłatę niezależnie od tego, 
gdzie i jak długo pracowali. Zostaną 
wynagrodzeni za to, jak pełnili swoją 
służbę 8.

Znam pewnego mężczyznę, któ-
rego doczesna służba w winnicy do-
biegła końca wczoraj o godzinie 11:00 
w nocy. Od wielu lat leczył nowo-
twór. Odbywając wieloletnią, strasz-
nie bolesną i trudną terapię, przyjął 
powołanie, które wymagało od niego 
cotygodniowych spotkań z członkami 
okręgu, których dzieci opuściły już 
rodzinny dom. Był za nich odpowie-
dzialny. Były wśród nich wdowy. Jego 
zadaniem było pomóc im znaleźć po-
cieszenie we wspólnym towarzystwie 
i w nauce ewangelii.

Kiedy poinformowano go o osta-
tecznej otrzeźwiającej prognozie, że 
zostało mu już niewiele czasu, jego 
biskup był w delegacji. Dwa dni póź-
niej przez przywódcę grupy wyższych 
kapłanów przekazał biskupowi wiado-
mość. Oto co powiedział o swoim po-
wołaniu: „Rozumiem, że biskup jest za 
miastem, więc zabieram się do pracy. 
Planuję spotkanie naszej grupy w na-
stępny poniedziałek. Dwóch członków 
może nas zabrać na wycieczkę po 
Centrum Konferencyjnym. Potrzebni 
są członkowie, którzy mogliby zapew-
nić nam transport i kilku skautów do 
pchania wózków. Być może sami sobie 
poradzimy, w zależności od liczby 
uczestników, ale dobrze by było wie-
dzieć, że w razie konieczności mamy 
plan B. Pomocnicy mogliby zrobić z 
tego wieczór rodzinny i przyprowadzić 
ze sobą swoje rodziny. Tak czy inaczej, 
daj mi znać, zanim ogłoszę nasz plan 
[…]. Dziękuję”.

A następnie zaskoczył biskupa 
telefonem. Nie wspominając o stanie 
zdrowia ani o oddanej pracy w powie-
rzonym mu zadaniu, zapytał: „Biskupie, 
czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?”.
Jedynie Duch Święty pomógł mu po-
czuć ciężar obowiązków biskupa, gdy 
jemu samemu było tak ciężko. I tylko 
Duch umożliwił mu stworzenie planu 
służby dla jego braci i sióstr z tą samą 

precyzją, z jaką czynił to za młodu 
w programie skautów.

Dzięki modlitwie wiary Bóg może 
nadać nam moc w kapłaństwie bez 
względu na okoliczności, w jakich się 
znajdziemy. Musimy po prostu w poko-
rze poprosić, żeby Duch pokazał nam, 
co Bóg chce, żebyśmy powiedzieli i 
uczynili, wykonać to i dalej żyć, będąc 
godnym tego daru.

Składam wam moje świadectwo, 
że Bóg Ojciec żyje, kocha nas i wy-
słuchuje wszystkich naszych modlitw. 
Składam świadectwo, że Jezus jest 
żyjącym Chrystusem, a Jego Zadość-
uczynienie umożliwia nam stanie się 
czystymi i tym samym godnymi towa-
rzystwa Ducha Świętego. Świadczę, że 
dzięki naszej wierze i pilności pewnego 
dnia usłyszymy radosne słowa: „Do-
brze, sługo dobry i wierny” 9. Modlę się, 
żeby w taki właśnie wspaniały sposób 
powitał nas Mistrz, któremu służymy. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), str. 23.
 2. Teachings: Joseph F. Smith, str. 26.
 3. Ew. Łukasza 11:2.
 4. Zob. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine,  

wyd. 5. (1939), str. 215–221.
 5. Nauki i Przymierza 20:51, 53–55.
 6. Zob. Teachings: Joseph F. Smith, str. 26.
 7. Ew. Mateusza 25:21.
 8. Zob. Ew. Mateusza 20:1–16.
 9. Ew. Mateusza 25:21.
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przytrzymałem kubeczek z wodą, aby 
mógł się napić. Wychodząc, widziałem 
łzy w jego oczach, kiedy mówił: „Niech 
Bóg cię błogosławi, mój chłopcze”. A 
Bóg pobłogosławił mnie — zrozumie-
niem świętych symboli sakramentu i 
kapłaństwa, które dzierżyłem.

Żaden diakon, nauczyciel czy 
kapłan z naszego okręgu nigdy nie 
zapomni o pamiętnych wyprawach 
do Clarkston w stanie Utah — miejsca 
pochówku Martina Harrisa, jednego 
z Trzech Świadków Księgi Mormona. 
Kiedy stawaliśmy wokół wysokiego 
granitowego obelisku na jego grobie, 
a jeden z przywódców kworum czytał 
nam przeszywające słowa „Świadectwa 
Trzech Świadków”, znajdujące się na 
początku Księgi Mormona, w naszych 
sercach wzrastała miłość do tego świę-
tego zapisu i prawd w nim zawartych.

Przez te lata naszym celem było 
upodobnienie się do synów Mosjasza. 
Mówiono o nich, że:

„Umocnili się w poznaniu prawdy, 
albowiem byli trzeźwo myślącymi 
ludźmi i pilnie badali pisma święte, aby 
znać słowo Boże,

ale to nie wszystko, gdyż modlili się 
usilnie i pościli, dlatego mieli ducha 

Czułem olbrzymią odpowiedzial-
ność, kiedy zostałem powołany na 
sekretarza w moim kworum diakonów. 
Bardzo skrupulatnie prowadziłem 
zapisy, za które byłem odpowiedzialny, 
bo chciałem wypełniać to powołanie 
najlepiej, jak umiałem. Byłem bardzo 
dumny z mojej pracy. Wykonywanie 
wszystkiego, jak tylko mogłem najle-
piej, stało się moim celem w każdym 
powołaniu, które otrzymywałem.

Mam nadzieję, że każdy młody męż-
czyzna, który został ustanowiony do 
Kapłaństwa Aarona, posiada duchową 
świadomość świętości swojego powoła-
nia, jak również możliwości, aby się w 
nim doskonalić. Otrzymałem taką moż-
liwość jako diakon, kiedy rada biskupia 
poprosiła mnie, abym udzielił sakra-
mentu obłożnie choremu, który miesz-
kał niecałe dwa kilometry od kaplicy. 
Gdy tego szczególnego niedzielnego 
poranka zapukałem do drzwi Brata 
Wrighta i usłyszałem jego wątły głos 
mówiący: „Proszę wejść”, wszedłem 
nie tylko do jego skromnego domku, 
ale także do pokoju wypełnionego 
Duchem Pana. Zbliżyłem się do łóżka 
Brata Wrighta i ostrożnie włożyłem 
kawałek chleba do jego ust. Następnie 

Prezydent Thomas S. Monson

Jednym z moich najwyraźniej-
szych wspomnień jest udział w 
spotkaniu kapłaństwa jako nowo 

ustanowiony diakon i śpiewanie 
hymnu, który zaczyna się od słów: „By 
głosić nadszedł czas, o wy, synowie 
Boga” 1. Dzisiaj, wszystkim zebranym 
tutaj w Centrum Konferencyjnym, jak i 
na całym świecie, przypominam ducha 
tego szczególnego hymnu i mówię 
do was: By głosić nadszedł czas, o 
wy, synowie Boga — zastanówmy się 
więc nad naszymi powołaniami, nad 
naszymi obowiązkami, poznajmy nasze 
powinności i podążajmy za Jezusem 
Chrystusem, naszym Panem. Mimo że 
różnimy się wiekiem, zwyczajami czy 
narodowością, jesteśmy zjednoczeni 
w naszych kapłańskich powołaniach.

Dla każdego z nas niezwykle 
ważne jest przywrócenie Kapłaństwa 
Aarona Oliverowi Cowdery’emu i 
Józefowi Smithowi przez Jana Chrzci-
ciela. Podobnie cenionym wydarze-
niem jest przywrócenie Kapłaństwa 
Melchizedeka Józefowi i Oliverowi 
przez Piotra, Jakuba i Jana.

Bardzo poważnie traktujmy powoła-
nia, obowiązki i powinności związane 
z posiadanym przez nas kapłaństwem.

Kapłaństwo —  
święty dar
Każdemu z nas powierzono jeden z najcenniejszych darów,  
jaki kiedykolwiek otrzymała ludzkość.
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proroctwa i ducha objawienia, a gdy 
nauczali, czynili to z władzą Bożą” 2.

Nie mogę wyobrazić sobie bardziej 
wartościowego celu dla młodego męż-
czyzny, niż stanie się tak odważnym i 
prawym, jak synowie Mosjasza.

Kiedy zbliżały się moje 18. urodziny 
i przygotowywałem się do odbycia 
obowiązkowej służby wojskowej, 
wymaganej od młodych mężczyzn 
w czasie II wojny światowej, zostałem 
zarekomendowany do otrzymania 
Kapłaństwa Melchizedeka. Wcześniej 
jednak musiałem zatelefonować do 
mojego prezydenta palika — Paula C. 
Childa — i poprosić o wywiad. Był 
on tym, który kochał i rozumiał pisma 
święte, i uważał, że wszyscy powinni 
w podobny sposób je kochać i rozu-
mieć. Dowiedziawszy się od któregoś 
z moich przyjaciół o jego szczegó-
łowych i dociekliwych wywiadach, 
pragnąłem, aby moja wiedza doty-
cząca pism świętych nie była zbyt 
dogłębnie sprawdzana. Kiedy więc do 
niego zadzwoniłem, zasugerowałem, 
abyśmy spotkali się następnej nie-
dzieli, jak myślałem tylko na godzinę 
przed rozpoczęciem jego spotkania 
sakramentalnego.

Jego odpowiedź brzmiała: „Och, 
Bracie Monson, nie mielibyśmy wy-
starczającej ilości czasu na przejrzenie 

pism świętych”. Zaproponował więc 
wywiad na trzy godziny przed jego 
spotkaniem sakramentalnym i poinstru-
ował mnie, abym zabrał zestaw pism 
świętych z zaznaczonymi fragmentami.

Gdy przyszedłem w niedzielę do 
jego domu, zostałem ciepło powitany, 
po czym rozpoczął się wywiad. Prezy-
dent Child powiedział: „Bracie Monson, 
dzierżysz Kapłaństwo Aarona. Czy 
kiedykolwiek służyły ci anioły?”. Odpo-
wiedziałem, że nie. Wtedy zapytał, czy 
wiem, że mam do tego prawo, powtó-
rzyłem, że nie.

Potem poprosił: „Bracie Monson, 
wyrecytuj z pamięci trzynasty rozdział 
Nauk i Przymierzy”.

Zacząłem: „Oto w imię Mesjasza 
nadaję wam, coście sługami jako i ja, 
Kapłaństwo Aarona, co dzierży klucze 
służby aniołów…”.

„Zatrzymaj się” — powiedział Prezy-
dent Child. Wówczas cichym, życzli-
wym tonem poradził: „Bracie Monson, 
nigdy nie zapominaj, że jako posiadacz 
Kapłaństwa Aarona jesteś uprawniony 
do służby aniołów”.

Było to prawie tak, jakby anioł był 
tego dnia w tamtym pokoju. Nigdy nie 
zapomnę tego wywiadu. Nadal czuję 
Ducha tego wspaniałego wydarzenia, 
kiedy razem czytaliśmy o obowiązkach, 
powinnościach i błogosławieństwach 

Kapłaństwa Aarona i Kapłaństwa 
Melchizedeka — błogosławieństwach, 
które przychodzą nie tylko do nas, ale 
też spływają na nasze rodziny i innych 
ludzi, którym mamy przywilej służyć.

Zostałem ustanowiony starszym i w 
dniu wyjazdu do służby w marynarce 
wojennej członek mojej rady biskupiej 
przyszedł na stację kolejową, aby wraz 
z moją rodziną i przyjaciółmi mnie po-
żegnać. Tuż przed odjazdem pociągu 
włożył w moją dłoń małą książeczkę 
zatytułowaną: Podręcznik misjonarski. 
Roześmiałem się i skomentowałem, że 
przecież nie wyjeżdżam na misję.

Odpowiedział: „Weź ją. Może ci się 
przyda”.

Tak też się stało. Potrzebowałem 
twardego, prostokątnego przedmiotu 
włożonego na dno mojego żeglar-
skiego worka, żeby ubrania były 
lepiej ułożone i nie wygniotły się. Ten 
Podręcznik misjonarski był tym, czego 
potrzebowałem i dobrze mi służył w 
worku żeglarskim przez 12 tygodni.

W noc poprzedzającą wyjazd na 
naszą Bożonarodzeniową przepustkę, 
nasze myśli skupiły się, jak zawsze, 
na domu. W koszarach było cicho, 
jednak nagle cisza została przerwana 
przez mojego kumpla na piętrowym 
łóżku — mormońskiego chłopaka, 
Lelanda Merrilla — który zaczął jęczeć 
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z bólu. Zaniepokojony zapytałem go o 
przyczynę, a on odpowiedział, że czuje 
się bardzo źle. Nie chciał pójść do przy-
chodni w jednostce, bo wiedział, że 
jeśli to zrobi, nie będzie mógł następ-
nego dnia pojechać do domu.

Wydawało się, że z upływem czasu 
cierpiał coraz mocniej. W końcu, 
wiedząc, że jestem starszym, poprosił 
mnie, abym udzielił mu błogosławień-
stwa kapłańskiego.

Nigdy wcześniej nie udzielałem 
błogosławieństwa kapłańskiego, nigdy 
sam nie otrzymałem błogosławień-
stwa i nigdy nie byłem świadkiem 

jego udzielania. Kiedy cicho modliłem 
się o pomoc, przypomniałem sobie o 
Podręczniku misjonarskim, leżącym 
na dnie mojego żeglarskiego worka. 
Szybko opróżniłem worek i zbliżyłem 
książkę do lampki nocnej. Przeczytałem 
o sposobie, w jaki należy błogosławić 
chorych. Obserwowany przez wielu 
zaciekawionych marynarzy, udzieliłem 
błogosławieństwa. Zanim spakowałem 
moje rzeczy do worka, Leland Merrill 
spał jak dziecko. Następnego ranka 
obudził się i czuł się dobrze. Obaj po-
czuliśmy ogromną wdzięczność za moc 
kapłaństwa.

Trudno mi zliczyć błogosławień-
stwa, których z biegiem lat miałem 
okazję udzielić tym, którzy ich potrze-
bowali. Każda możliwość wzbudzała 
moją głęboką wdzięczność za to, że 
Bóg powierzył mi ten święty dar. Sza-
nuję kapłaństwo. Wielokrotnie byłem 
świadkiem jego mocy. Widziałam jego 
siłę. Podziwiałem cuda dokonane 
dzięki niemu.

Bracia, każdemu z nas powierzono 
jeden z najcenniejszych darów, jaki kie-
dykolwiek otrzymała ludzkość. Kiedy 
szanujemy nasze kapłaństwo i żyjemy 
w godny sposób, zawsze będziemy 
przygotowani, by udzielić błogosła-
wieństwa. Uwielbiam słowa znajdujące 
się w 45. wersecie 121. rozdziału Nauk 
i Przymierzy, które pouczają nas o tym, 
co musimy robić, aby być godnymi: 
„Niechaj trzewia wasze […] będą pełne 
miłosierdzia dla wszystkich ludzi, i dla 
domowników wiary, i niechaj cnota 
nieprzerwanie ozdabia wasze my-
śli; wówczas wasza pewność siebie 
wzmocni się w obecności Boga; a 
doktryna kapłaństwa osiądzie na duszy 
twojej niczym rosa z nieba”.

Jako posiadacze kapłaństwa Boga 
jesteśmy zaangażowani w dzieło Pana 
Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy 
na Jego wezwanie; działamy na Jego 
zlecenie. Uczmy się od Niego. Podą-
żajmy Jego śladem. Żyjmy według Jego 
przykazań. Czyniąc to, będziemy przy-
gotowani do każdej służby, do której 
wykonania On nas powoła. To jest Jego 
dzieło. To jest Jego Kościół. W istocie 
to On jest naszym dowódcą, Królem 
Chwały, samym Synem Boga. Świadczę, 
że On żyje i składam to świadectwo 
w Jego święte imię, w imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. „Come, All Ye Sons of God”, Hymns,  

nr 322.
 2. Alma 17:2–3.
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w ponownym poświęceniu dwóch 
świątyń oraz poświęceniu pięciu, któ-
rych budowa dobiega końca.

W ciągu ostatnich dwóch lat, gdy 
koncentrowaliśmy nasze wysiłki na 
ukończeniu budowy dotychczas ogło-
szonych świątyń, zawiesiliśmy plano-
wanie jakichkolwiek dodatkowych 
świątyń. Jednakże dzisiejszego poranka 
z wielką radością ogłaszam budowę 
trzech nowych świątyń, które powstaną 
w następujących miejscach: Abidżan 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Port- au- 
Prince na Haiti i Bangkok w Tajlandii. 
Jakież wspaniałe błogosławieństwa 
czekają na wiernych członków w tych 
obszarach, ale również na całym świe-
cie — wszędzie tam, gdzie znajdują się 
świątynie.

Proces oceny zapotrzebowania i 
znajdowania miejsc na dodatkowe 
świątynie wciąż trwa, ponieważ prag-
niemy, by możliwie wielu członków 
uczęszczało do świątyni bez nadmier-
nego poświęcenia czasu i środków. 
Tak, jak to zawsze czyniliśmy, bę-
dziemy informować o decyzjach  
podejmowanych w tym zakresie.

dnia, podczas trzech świętych i 
natchnionych sesji, świątynia została 
poświęcona.

Budowanie świątyń jest bardzo wy-
raźnym wskaźnikiem wzrostu Kościoła. 
Obecnie posiadamy 144 czynne świą-
tynie, 5 jest remontowanych, a 13 w 
budowie. 13 kolejnych świątyń, których 
budowę uprzednio ogłoszono, znajduje 
się na rożnych etapach przygotowań 
do rozpoczęcia prac budowlanych. 
W tym roku będziemy uczestniczyć 

Prezydent Thomas S. Monson

Moi umiłowani bracia i siostry, 
jakże jestem wdzięczny za to, 
że mogę być z wami w ten 

piękny Wielkanocny poranek, gdy 
nasze myśli kierują się w stronę Zba-
wiciela świata. Wyrażam swą miłość i 
pozdrawiam każdego z was, modląc 
się, aby nasz Ojciec Niebieski natchnął 
moje słowa.

W czasie tej konferencji upływa 
siedem lat, od kiedy zostałem poparty 
jako Prezydent Kościoła. Były to lata 
wypełnione pracą i pełne nie tylko 
wyzwań, ale również niezliczonych 
błogosławieństw. Jednymi z najbardziej 
radosnych, świętych błogosławieństw 
były chwile, kiedy miałem możliwość 
poświęcać nowe lub odnowione 
świątynie.

W listopadzie ubiegłego roku 
miałem zaszczyt poświęcić piękną, 
nową Świątynię Phoenix w Arizonie. 
Towarzyszył mi Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf oraz Starsi: Dallin H. Oaks, 
Richard J. Maynes, Lynn G. Robbins 
i Kent F. Richards. Wieczorem w dniu 
poprzedzającym poświęcenie odbyło 
się wspaniałe widowisko artystyczne 
z udziałem ponad 4000 młodych ludzi 
z dystryktu świątynnego. Następnego 

Błogosławieństwa 
świątyni
Gdy znajdujemy się w świątyni, możemy wznieść się  
na inny poziom duchowości i odczuć pokój.

Niedzielna sesja poranna | 5 kwietnia 2015
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Gdy myślę o świątyniach, mój umysł 
kieruje się ku wielu błogosławień-
stwom, które w nich otrzymujemy. 
Gdy przekraczamy drzwi świątyni, 
zostawiamy za sobą światowe rozpro-
szenie i zamieszanie. We wnętrzu tego 
świętego sanktuarium odnajdujemy 
piękno i porządek. To miejsce odpo-
czynku dla naszych dusz i wytchnienia 
od trosk życia.

Gdy znajdujemy się w świątyni, 
możemy wznieść się na inny poziom 
duchowości i odczuć pokój prze-
wyższający wszelkie uczucia, które 
mogą gościć w ludzkim sercu. To tam 
zrozumiemy prawdziwe znaczenie 
słów Zbawiciela: „Pokój zostawiam 
wam, mój pokój daję wam […]. Niech 
się nie trwoży serce wasze i niech się 
nie lęka” 1.

Ten pokój może przeniknąć wszyst-
kie serca — te, które są zmartwione, 
serca przepełnione cierpieniem, serca 
odczuwające zamęt oraz te, które bła-
gają o pomoc.

Niedawno osobiście poznałem 
historię młodego mężczyzny, który 
udał się do świątyni z sercem prze-
pełnionym wołaniem o pomoc. Wiele 
miesięcy wcześniej otrzymał powo-
łanie do służby na misji w Republice 
Południowej Afryki. Jednak ponieważ 
otrzymanie wizy przeciągało się w 
czasie, przydzielono go na misję w 
Stanach Zjednoczonych. Choć był roz-
czarowany faktem, że nie mógł służyć 
w miejscu pierwotnego powołania, 
ciężko pracował, starając się służyć 
najlepiej, jak tylko potrafił. Zniechę-
cenie dopadło go ze względu na nega-
tywne doświadczenia z misjonarzami, 
którzy, według niego, byli bardziej 
zainteresowani dobrą zabawą niż 
dzieleniem się ewangelią.

Kilka miesięcy później ten młody 
mężczyzna zmagał się z poważną cho-
robą, która spowodowała częściowy 

paraliż, a on sam został odesłany do 
domu na urlop zdrowotny.

Po upływie kilku miesięcy zupeł-
nie wyzdrowiał, a jego paraliż ustąpił. 
Dowiedział się, że będzie mógł po-
nownie służyć jako misjonarz, co było 
błogosławieństwem, o które modlił się 
każdego dnia. Jedyna rozczarowująca 
wiadomość była taka, że miał powrócić 
do tej samej misji, którą opuścił, a w 
której czuł, że zachowanie i nastawie-
nie niektórych misjonarzy było poniżej 
jego oczekiwań.

Udał się więc do świątyni w poszu-
kiwaniu pocieszenia i potwierdzenia, że 
jego doświadczenia misjonarskie będą 
lepsze. Jego rodzice również modlili 
się o to, aby wizyta ich syna w świątyni 
przyniosła mu niezbędną pomoc.

Gdy ten młody mężczyzna wszedł 
po sesji do pokoju celestialnego, usiadł 
na krześle i zaczął się modlić do Ojca 
Niebieskiego o wskazówki.

Chwilę później do pokoju celestial-
nego wszedł inny młody mężczyzna o 
imieniu Landon. Natychmiast skierował 
wzrok na siedzącego na krześle mło-
dego mężczyznę, który miał zamknięte 
oczy i najwyraźniej się modlił. Landon 
otrzymał wyraźny podszept, że powi-
nien z nim porozmawiać. Nie chcąc 
przeszkadzać w modlitwie, zdecydo-
wał, że poczeka. Upłynęło kilka minut, 
a młody mężczyzna wciąż się modlił. 
Landon wiedział, że nie może dłużej 
ignorować otrzymanego podszeptu. 
Podszedł i delikatnie dotknął ramienia 
tego mężczyzny. Ten otworzył oczy, 

zaskoczony faktem, że ktoś mu prze-
szkodził. Landon powiedział po cichu: 
„Poczułem natchnienie, że powinienem 
z tobą porozmawiać, choć nie jestem 
pewien dlaczego”.

Gdy rozpoczęli rozmowę, młody 
mężczyzna otworzył swoje serce przez 
Landonem, wyjaśniając swoją sytuację 
oraz pragnienie otrzymania pocieszenia 
i zachęty w związku z misją. Landon, 
który zaledwie rok wcześniej powrócił 
z pełnej sukcesu misji, opowiedział mu 
o swoich misyjnych doświadczeniach, 
wyzwaniach i troskach, z którymi się 
zmagał, o sposobie, w jaki zwracał się 
do Pana o pomoc i o otrzymanych bło-
gosławieństwach. Jego słowa były po-
cieszające i uspokajające, a entuzjazm 
do misji zaraźliwy. W końcu, gdy strach 
tego młodego mężczyzny ustąpił, spły-
nęło na niego uczucie spokoju. Poczuł 
głęboką wdzięczność, ponieważ jego 
modlitwy zostały wysłuchane.

Obaj wspólnie się pomodlili, po 
czym Landon przygotowywał się do 
wyjścia, szczęśliwy, że posłuchał na-
tchnienia, które otrzymał. Gdy powstał, 
młody mężczyzna zapytał go: „Gdzie 
służyłeś na misji?”. Wcześniej żaden 
z nich o tym nie wspomniał. Gdy  
Landon wymówił nazwę swojej mi-
sji, łzy napłynęły do oczu młodego 
mężczyzny. Landon służył w tej samej 
misji, na obszar której młody mężczy-
zna miał wrócić.

W liście, który niedawno otrzy-
małem, Landon napisał mi słowa, 
którymi pożegnał się z nim ów młody 
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Podstawowej, każdy z nas może 
wzmacniać wiarę w Jezusa Chrystusa 
i odnajdywać radość w osobistej po-
dróży przez życie.

Podczas spotkania Stowarzyszenia 
Pomocy w ostatnią niedzielę słuchałam 
młodej matki, która opowiadała historię 
swojego nawrócenia. Została wycho-
wana w Kościele przez rodziców, 
którzy uczyli ją ewangelii. Uczęszczała 
do Organizacji Podstawowej, Młodych 
Kobiet oraz na seminarium. Uwiel-
biała się uczyć i odkrywać prawdy. 
Stale dążyła, aby wiedzieć dlaczego. 

Rosemary M. Wixom
Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej

W ten wielkanocny poranek, 
Prezydencie Monson, jesteśmy 
wdzięczni za to, że możemy 

usłyszeć głos żyjącego proroka. Cenimy 
twe słowa zawierające rady: „Odnajdujcie 
radość w podróży” 1 i „Przyszłość jest 
tak jasna jak wasza wiara” 2.

W tym roku dzieci z Organizacji 
Podstawowej dzielą się radością i bla-
skiem swojej wiary w Jezusa Chrystusa, 
śpiewając piosenkę: „Ja wiem, że mój 
Pan kocha mnie”. Śpiewają prawdę: 
„On żyje — wiem! […] Swe serce daję 
Mu” 3. Tak jak dzieci z Organizacji 

Powrót do wiary
Każdy z nas może wzmacniać wiarę w Jezusa Chrystusa  
i odnajdywać radość w osobistej podróży przez życie.

mężczyzna: „Wierzyłem, że Ojciec 
Niebieski mnie pobłogosławi, ale 
nie sądziłem, że przyśle do pomocy 
kogoś, kto służył w mojej misji. 
Teraz wiem, że wszystko będzie 
w porządku” 2. Pokorna modlitwa 
człowieka o szczerym sercu zo-
stała wysłuchana i doczekała się 
odpowiedzi.

Moi bracia i siostry, w naszym życiu 
doświadczymy pokus, prób i wyzwań. 
Gdy udajemy się do świątyni i pamię-
tamy o przymierzach, które w niej za-
warliśmy, będziemy w stanie pokonać 
wszelkie pokusy i znieść każdą próbę. 
W świątyni możemy odnaleźć spokój.

Błogosławieństwa świątyni są bez-
cenne. Jedno z nich, za które jestem 
wdzięczny każdego dnia mojego 
życia, otrzymałem wraz z moją uko-
chaną żona Frances, gdy klęczeliśmy 
przy ołtarzu i zawarliśmy przymierze 
łączące nas na wieczność. Nie ma dla 
mnie nic cenniejszego niż spokój i po-
cieszenie, które płyną z przeświadcze-
nia, że ponownie się z nią spotkam.

Niech Ojciec Niebieski błogo-
sławi nas pragnieniem uczęszczania 
do świątyni, posłuszeństwem Jego 
przykazaniom i pilnością w podąża-
niu śladami naszego Pana i Zbawi-
ciela, Jezusa Chrystusa. Świadczę, że 
jest On naszym Odkupicielem. Jest 
Synem Boga. Jest tym, który powstał 
z grobu w poranek pierwszej Wiel-
kanocy, przynosząc ze sobą dar życia 
wiecznego wszystkim dzieciom Boga. 
Tego pięknego dnia, gdy świętujemy 
to ważne wydarzenie, wznieśmy 
modlitwę wdzięczności za Jego wielki 
i wspaniały dar dla nas. Niech tak się 
stanie. O to pokornie się modlę w 
Jego święte imię, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Jana 14:27.
 2. Korespondencja w posiadaniu  

Thomasa S. Monsona.
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Starszy Russell M. Nelson powiedział: 
„Pan może nauczyć jedynie dociekliwy 
umysł” 4. Ta młoda kobieta pragnęła 
zdobywać wiedzę.

Po liceum poszła na uniwersytet, 
została zapieczętowana w świątyni do 
byłego misjonarza i została pobłogosła-
wiona pięknymi dziećmi.

Jej dociekliwy duch nie przestał 
zadawać pytań. Jednakże im trudniej-
sze zadawała pytania, tym trudniej 
przychodziły odpowiedzi. Czasami nie 
otrzymywała odpowiedzi lub te, które 
dostała, nie dawały jej spokoju. W 
końcu im bardziej starała się uzyskać 
odpowiedzi, tym więcej pojawiało się 
pytań i zaczęła wątpić w podstawy 
swojej wiary.

W tym trudnym okresie niektórzy 
mówili jej: „Oprzyj się na mojej wierze”, 
lecz ona myślała w duszy: „Nie mogę. 
Nie rozumiesz, z jakimi problemami się 
zmagam”. Wyjaśniła: „Byłam gotowa 
akceptować ludzi, którzy nie mieli 
żadnych wątpliwości, jeśli oni trakto-
wali mnie w ten sam sposób”. Wielu 
tak robiło.

Powiedziała: „Rodzice wiedzieli, co 
działo się w moim sercu i dali mi spo-
kój. Kochali mnie, kiedy starałam się to 
wszystko sama zrozumieć”. Podobnie i 
biskup tej młodej matki często się z nią 
spotykał i wyrażał pokładane w niej 
zaufanie.

Członkowie okręgu nie wahali 
się okazywać jej miłości, a ona czuła 

się częścią grupy. Jej okręg nie był 
miejscem, w którym każdy udawał, że 
jest idealny; był miejscem, w którym 
okazywano troskę.

„Co ciekawe — wspominała — w 
tym okresie czułam niezwykłą więź z 
moimi zmarłymi dziadkami. Wspierali 
mnie i zachęcali, abym próbowała 
dalej. Czułam, jakby mówili do mnie: 
‘Skup się na tym, co już wiesz’”.

Pomimo okazywanego jej wsparcia, 
stała się mniej aktywna. Powiedziała: 
„Nie odseparowałam się od Kościoła 
z powodu złego zachowania, ducho-
wej apatii. Nie szukałam pretekstu, by 
nie żyć zgodnie z przykazaniami ani 
łatwego wyjścia z tej całej sytuacji. Czu-
łam, że muszę odnaleźć odpowiedź na 
pytanie: ‘W co tak naprawdę wierzę?’”.

Wtedy to przeczytała książkę zawie-
rającą zapisy Matki Teresy, która do-
świadczyła podobnych uczuć. W liście 
z 1953 r. Matka Teresa napisała: „Proszę 
o szczególną modlitwę za mnie, żebym 
nie zniszczyła Jego dzieła i żeby nasz 
Pan mi się ukazał — bo mam w sobie 
tak straszną ciemność, jak gdyby 
wszystko obumarło. Tak było mniej 
więcej od czasu, gdy rozpoczęłam 
‘dzieło’. Niech Wasza Eminencja prosi 
naszego Pana, by dodał mi odwagi”.

Arcybiskup Périer odpowiedział: 
„Bóg Ciebie prowadzi, droga Matko, 
nie znajdujesz się w tak strasznej 
ciemności, jak Ci się wydaje. Nie 
zawsze właściwa ścieżka jest od razu 

dostrzegalna. Módl się o światło; nie 
podejmuj pochopnych decyzji, słuchaj 
bliźnich i rozważaj ich argumenty. Zaw-
sze odnajdziesz coś pomocnego. […] 
Wystarczy, że będziesz się kierować 
modlitwą, wiarą i rozsądkiem, mając 
prawe intencje” 5.

Ta młoda siostra uważała, że jeśli 
Matka Teresa żyła zgodnie ze swoją 
religią bez wszystkich odpowiedzi i nie 
rozumiejąc wszystkiego w pełni, to ona 
też sobie poradzi. Mogła postawić je-
den prosty krok ku wierze — a za nim 
następny. Mogła skupić się na praw-
dach, w które wierzyła i pozwolić, aby 
wypełniły jej umysł i serce.

Wspominając, powiedziała: „Moje 
świadectwo było jak stos popiołu. 
Wypaliło się doszczętnie. Jedyne, co mi 
pozostało, to Jezus Chrystus”. Konty-
nuowała: „On nas nie opuszcza, kiedy 
mamy pytania. Kiedy człowiek stara 
się przestrzegać przykazań, Zbawiciel 
zawsze jest blisko. Modlitwa i studio-
wanie pism świętych stają się niezmier-
nie istotne”.

Pierwszym krokiem do odbudo-
wania wiary był powrót do podsta-
wowych prawd ewangelii. Kupiła 
śpiewnik Organizacji Podstawowej i 
zaczęła czytać słowa piosenek. Miały 
dla niej bezcenną wartość. Modliła się 
o wiarę, by unieść ciężar, który czuła.

Nauczyła się, że kiedy napotykała 
na stwierdzenie wzbudzające wątpli-
wości, „mogła się zatrzymać, spojrzeć 
na wszystko z szerszej perspektywy 
i potraktować ewangelię bardziej  
osobiście”. Powiedziała: „Pytałam 
wtedy: ‘Czy to właściwa ścieżka 
dla mnie i mojej rodziny?’. Czasami 
zadawałam sobie następujące pyta-
nie: ‘Czego pragnę dla moich dzieci?’. 
Zrozumiałam, że pragnęłam, aby moje 
dzieci zawarły ślub w świątyni. To 
właśnie wtedy wiara powróciła do 
mojego serca”.
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Starszy Jeffrey R. Holland powie-
dział: „Pokora, wiara i wpływ Ducha 
Świętego na zawsze [pozostaną] ele-
mentami każdego procesu poszukiwa-
nia prawdy” 6.

Mimo że miała pytania odnośnie  
do sposobu, w jaki powstała Księga 
Mormona, nie mogła zaprzeczyć 
prawdom, które w niej odnalazła. 
Skupiła się na studiowaniu Nowego 
Testamentu, aby lepiej zrozumieć 
Zbawiciela. „W końcu — powiedziała 
— znowu wzięłam do ręki Księgę 
Mormona, gdyż uwielbiałam uczu-
cia, które towarzyszyły mi podczas 
czytania o Jezusie Chrystusie i Jego 
Zadośćuczynieniu”.

Na zakończenie dodała: „Trzeba 
samemu osobiście doświadczyć prawd, 
które są zawarte w tej księdze”. Tak 
było i w jej przypadku. Wyjaśniła: 
„Przeczytałam w księdze Mosjasza 
słowa, które mnie natchnęły. ‘Wierzcie 
w Boga, wierzcie, że żyje, że stworzył 
wszystko […], wierzcie, że ma wszelką 
mądrość i moc zarówno w niebie jak 
i na ziemi i że człowiek nie pojmuje 
wszystkiego, co Pan może pojąć’” 7.

Została wtedy powołana do służby 
w Organizacji Podstawowej jako 
pianistka. „To był bezpieczny krok — 
powiedziała. — Pragnęłam, aby moje 
dzieci uczęszczały do Organizacji 
Podstawowej i byłam razem z nimi. Nie 
byłam jeszcze gotowa do nauczania”. 
Służąc, czuła, że inni kierowali ku niej 
te myśli: „Przyjdź. Pragniemy z tobą 
być bez względu na to, na jakim etapie 
drogi się znajdujesz. Podziel się z nami 
tym, co możesz”.

Grając piosenki Organizacji Pod-
stawowej, często się zastanawiała: „Są 
w nich prawdy, które kocham. Nadal 
mogę składać świadectwo. Podzielę 
się jedynie tym, o czym wiem i czemu 
ufam. Może to nie być doskonała wie-
dza, ale to właśnie mogę ofiarować. To, 

na czym się skupiam, wzrasta w moim 
wnętrzu. Wspaniale jest powrócić do 
podstaw ewangelii i je rozumieć”.

Kiedy tamtego niedzielnego poranka 
słuchałam historii podróży przez życie 
tej młodej siostry, przypomniałam sobie, 
że opoką, na której potrzebujemy bu-
dować, jest nasz Odkupiciel 8. Wspo-
mniałam też radę, której udzielił Starszy 
Jeffrey R. Holland: „Trzymajcie się 
kurczowo tego, co już wiecie i mocno 
trwajcie, aż otrzymacie więcej wiedzy” 9.

Podczas jej lekcji dobitniej zrozumia-
łam, że odpowiedzi na szczere modli-
twy przychodzą, kiedy usilnie badamy 
przykazania i żyjemy według nich. 
Przypomniałam sobie, że wiara może 
przekroczyć granice naszego obecnego 
zrozumienia.

Jakże pragnę być jak te osoby, które 
były blisko tej młodej matki, okazując 
jej troskę, miłość i wsparcie. Prezydent 
Dieter F. Uchtdorf powiedział: „W osta-
tecznym rozrachunku wszyscy jesteśmy 
pielgrzymami wypatrującymi światła 
Boga, Jego uczniami w drodze. Nie po-
tępiamy innych za to, ile światła w nich 
jest, ale raczej skupiamy i przyzywamy 
każdy jego promyk, aż staje się ono 
wyraźne, jasne i prawdziwe” 10.

Kiedy dzieci z Organizacji Podsta-
wowej śpiewają piosenkę „A Child’s 
Prayer” {Modlitwa dziecka], pytają: 
„Niebiański Ojcze, czy naprawdę tam 
jesteś? Czy słyszysz i odpowiadasz na 
każdą modlitwę dziecka?” 11.

My też możemy się zastanawiać: 
„Czy Niebiański Ojciec naprawdę 
tam jest?”, by później ucieszyć się — 
tak, jak ta młoda kobieta — kiedy w 
odpowiedzi otrzymamy ciche, proste 
potwierdzenie. Świadczę, że odczu-
jemy tę pewność, kiedy Jego wola 
stanie się naszą. Świadczę, że prawda 
jest obecna dzisiaj na ziemi i Jego 
ewangelia znajduje się w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich. W imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
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wielkie i skomplikowane, że mogą 
doprowadzić nas do myślenia, że 
szczęście nie jest możliwe w takich 
okolicznościach.

Z osobistego doświadczenia wiem, 
że radość życia w prawości oraz trwa-
nia w Chrystusie mogą nie przemijać 
pomimo cierpień charakterystycznych 
dla doczesnego życia. Ostatecznie te 
cierpienia często wzbogacają, ulepszają 
i prowadzą nas do głębszego zrozu-
mienia celu naszego istnienia tu, w 
doczesności, i Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa. W rzeczy samej, pełnia rado-
ści może być osiągnięta jedynie dzięki 
Jezusowi Chrystusowi 3.

Powiedział: „Ja jestem krzewem win-
nym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa 
we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele 
owocu, bo beze mnie nic uczynić nie 
możecie” 4.

Wierzę, że w miarę pogłębia-
nia naszego zrozumienia doktryny 
Zbawiciela, zwiększy się nasze 
pragnienie, aby żyć radośnie oraz 
przekonanie, że ta radość jest moż-
liwa. W konsekwencji każdego dnia 
będziemy mogli z większym entu-
zjazmem podchodzić do życia oraz 
do kwestii przestrzegania przykazań, 
nawet w trudnych warunkach.

Nie zostawiajmy na jutro tego, co 
możemy zrobić dzisiaj. Teraz jest ta 
chwila, w której musimy przyjść do 
Chrystusa, ponieważ „jeżeli [wierzymy 
Mu, będziemy] pracować, kiedy na-
zywa się to jeszcze dzisiaj” 5.

Każdego dnia powinniśmy jak 
najczęściej świadomie starać się mieć 
styczność z naukami Chrystusa. Co-
dzienne małe i proste gesty oraz czyny:

1.  pogłębią zrozumienie znaczenia 
obecności Pana w naszym życiu oraz

2.  pomogą przekazać to zrozumie-
nie młodemu pokoleniu, które z 
pewnością poczuje miłość Ojca 

na przyszłość i, pomimo naszych 
niedoskonałości, więcej wiary w to, że 
osiągniemy nasze prawe cele. Da nam 
również większe pragnienie, by służyć 
naszym bliźnim.

Pan powiedział: „[Szukaj mnie] w 
każdej myśli; nie wątp, nie lękaj się” 1. 
Poszukiwanie Pana i odczuwanie Jego 
obecności to codzienne, warte wysiłku 
zadanie.

Bracia i siostry, dziś, mamy większy 
niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do 
wyjątkowych możliwości i materiałów, 
by pogłębiać nasze zrozumienie nauk 
Jezusa Chrystusa oraz Jego Zadośćuczy-
nienia. Korzystanie z tych zasobów we 
właściwy sposób pomoże nam wieść 
owocne, przepełnione radością życie.

W przypowieści o krzewie winnym 
i latoroślach Zbawiciel powiedział: 
„Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak 
latorośl sama z siebie nie może wyda-
wać owocu, jeśli nie trwa w krzewie 
winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać 
nie będziecie” 2.

Im lepiej rozumiemy niezwykłą 
rolę Chrystusa w naszym życiu, tym 
bardziej stajemy się świadomi naszego 
doczesnego celu, którym jest osiąg-
nięcie szczęścia. Ta radość jednakże 
nie chroni nas przed doświadczaniem 
prób i trudności, które czasem są tak 

Starszy José A. Teixeira
Siedemdziesiąty

Moi drodzy bracia i siostry. Od-
czuwam wielką radość, stojąc 
tu i wspólnie z wami uczest-

nicząc w tej konferencji generalnej. 
Słuchanie słów mądrości, rady, po-
cieszenia i ostrzeżenia, wygłaszanych 
podczas konferencji generalnych na 
przestrzeni wielu lat było bezgranicz-
nym błogosławieństwem dla Siostry 
Teixeira, naszej rodziny i dla mnie.

W tym specjalnym okresie roku, 
a szczególnie w tę Wielkanocną Nie-
dzielę nie sposób, abym nie skupił się 
na znaczeniu nauk Zbawiciela oraz 
Jego pełnym dobroci i miłości przykła-
dzie w moim życiu.

Głębsze zrozumienie Jezusa 
Chrystusa da nam wspaniałą nadzieję 

Poszukiwanie Pana
W miarę pogłębiania naszego zrozumienia doktryny Zbawiciela  
zwiększy się nasze pragnienie, aby żyć radośnie oraz przekonanie,  
że ta radość jest możliwa.
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Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, gdy zobaczy nasz 
przykład szczerego życia według 
ewangelii.

Jakie więc są we współczesnych 
czasach te proste zachowania, które 

staną się balsamem dla naszych dusz, 
umacniając nasze świadectwo o  
Chrystusie i Jego misji?

W 2014 roku na konkurs foto-
graficzny National Geographic przy-
szło 9200 zgłoszeń od zawodowych 
fotografów i amatorów z ponad 150 
krajów. Zwycięskie zdjęcie przedsta-
wia kobietę w pociągu wypełnionym 
pasażerami. Światło z telefonu komór-
kowego rozjaśnia jej twarz. Wysyła ona 
jasny komunikat do innych pasażerów: 
choć fizycznie jestem obecna, tak na-
prawdę mnie tu nie ma 6.

Bezprzewodowe przesyłanie danych, 
smartfony i sieci społecznościowe 
głęboko zmieniły nasz sposób życia i 
komunikowania się z innymi ludźmi.

W tej cyfrowej erze możemy błyska-
wicznie przenieść się do miejsc i zajęć, 
które potrafią szybko odciągnąć nas od 
tego, co jest konieczne do osiągnięcia 

w życiu trwałej radości.
To życie w sieci, jeśli nie jest kontro-

lowane, może nadać wyższy priorytet 
relacjom z ludźmi, których nie znamy 
lub których nigdy nie spotkaliśmy, niż 
ludziom pośród których żyjemy —  
naszej własnej rodzinie!

Z drugiej strony wszyscy wiemy, że 
jesteśmy błogosławieni wspaniałymi za-
sobami on- line, łącznie z tymi przygoto-
wanymi przez Kościół, takimi jak pisma 
święte i konferencje generalne w  wersji 
tekstowej i audio, filmami dotyczącymi 
życia i nauk Jezusa Chrystusa, progra-
mami do zapisywania historii rodziny 
oraz możliwością słuchania inspirującej 
muzyki.

Nasze wybory i priorytety związane 
ze spędzaniem czasu on- line mają 
tu decydujące znaczenie. Mogą one 
determinować nasz duchowy postęp 
i dojrzałość w ewangelii oraz nasze 

prag nienie, aby przyczyniać się do 
tego, by świat był lepszy, a życie bar-
dziej pożyteczne.

Z tych powodów dzisiaj chciałbym 
wspomnieć o trzech prostych nawykach, 
które uczynią korzystanie z Internetu 
bezpieczniejszym. Te nawyki skłonią do 
codziennej autorefleksji, niezbędnej, aby 
zbliżyć się do nauk naszego Ojca Niebie-
skiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nawyk numer 1: Odwiedzajcie 
oficjalne strony internetowe Kościoła w 
poszukiwaniu materiałów.

Częste zaglądanie do tych materia-
łów w ciągu tygodnia pomoże nam, 
abyśmy zawsze byli wrażliwi na nauki 
ewangelii i zachęcali nasze rodziny i 
przyjaciół, aby myśleli i skupiali się na 
tym, co ma największe znaczenie.

Nawyk numer 2: Zarejestrujcie się w 
oficjalnych sieciach społecznościowych 
Kościoła.

Ten wybór dostarczy na wasze 
ekrany treści niezbędne do pogłębienia 
waszych poszukiwań Pana i Jego nauk 
oraz umocni pragnienie, by rozumieć 
ewangelię. Co ważne, pomoże to wam 
pamiętać o tym, czego Chrystus ocze-
kuje od każdego z nas.

Tak jak „nie ma dobrej gleby bez 
dobrego rolnika” 7, podobnie nie 

Na górze: Transmisja konferencji generalnej podczas lotu. Po lewej: 
Zwycięskie zdjęcie z konkursu fotograficznego National Geographic 
z 2014 r. przedstawia kobietę wysyłającą jasny komunikat do innych 
pasażerów: choć fizycznie jestem obecna, tak naprawdę mnie tu nie ma.
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wybierała się w długie podróże po 
Europie do miejsc słynących ze wspa-
niałych zabytków, wydarzeń historycz-
nych czy cudów natury. Wreszcie, po 
dwudziestu dwóch latach spędzonych 
w okolicach Paryża, byliśmy gotowi, 
aby ruszyć dalej. Wciąż pamiętam 
dzień, kiedy dzieci podeszły do mnie 

Biskup Gérald Caussé
Pierwszy Doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej

Żona i ja czerpaliśmy wielką ra-
dość z wychowywania pięciorga 
naszych dzieci w pobliżu tak 

wspaniałego miasta, jakim jest Paryż. 
Przez wszystkie lata chcieliśmy zapew-
nić dzieciom jak najwięcej możliwości 
odkrywania wspaniałych rzeczy tego 
świata. Każdego lata nasza rodzina 

Czy ewangelia wciąż 
jest dla was czymś 
wspaniałym?
Dostrzeganie tych cudów ewangelii jest dowodem wiary. Oznacza,  
że rozpoznajemy rękę Pana zarówno w naszym życiu, jak i we  
wszystkim, co nas otacza.

będzie dobrych żniw on- line, jeśli 
na samym początku nie ustalimy, co 
powinno być dostępne dla naszych 
palców i umysłów.

Nawyk numer 3: Wyznaczcie czas, kiedy 
odkładacie na bok urządzenia przenośne.

Odświeżające jest odłożenie na 
jakiś czas naszych urządzeń elek-
tronicznych i zwrócenie się ku 
stronom pism świętych lub poświę-
cenie chwili na rozmowę z bliskimi 
i przyjaciółmi. Szczególnie w dniu 
Pana zaznajcie spokoju, jaki daje 
uczestniczenie w spotkaniu sakra-
mentalnym, bez ciągłego pragnienia, 
by sprawdzić czy pojawiła się nowa 
wiadomość lub wpis.

Nawyk odkładania na bok urzą-
dzeń elektronicznych wzbogaci i 
poszerzy wasze spojrzenie na życie, 
gdyż życie nie ogranicza się do czte-
rocalowego ekranu.

Pan Jezus Chrystus powiedział: 
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 
was umiłowałem; trwajcie w miło-
ści mojej” 8. Bóg chce, abyśmy byli 
szczęśliwi i czuli Jego miłość. Chrystus 
umożliwia taką radość każdemu z nas. 
Dysponujemy środkami, aby lepiej Go 
poznawać i żyć według Jego ewangelii.

Składam świadectwo o radości, jaka 
płynie z przestrzegania przykazań oraz 
o bezpieczeństwie, które odczuwamy, 
gdy trwamy w miłości Ojca Niebie-
skiego i Jego Syna, a naszego Zbawcy. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Nauki i Przymierza 6:36.
 2. Ew. Jana 15:4.
 3. Zob. Ew. Jana 15:11.
 4. Ew. Jana 15:5.
 5. Nauki i Przymierza 64:25.
 6. Zob. „Konkurs fotograficzny 2014”, 

National Geographic, photography.
nationalgeographic.com/photography/
photo- contest/2014/.

 7. Autor nieznany.
 8. Ew. Jana 15:9.
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i powiedziały: „Tato, to jest absolutnie 
karygodne! Mieszkamy tutaj całe nasze 
życie, a jeszcze nigdy nie byliśmy na 
wieży Eiffla!”.

Na tym świecie jest tak wiele cu-
downych rzeczy. Czasami jednak, gdy 
cały czas mamy je w zasięgu wzroku, 
przestajemy je dostrzegać. Patrzymy, 
ale nie widzimy. Słuchamy, ale tak 
naprawdę nie słyszymy.

W czasach Swojej ziemskiej służby 
Jezus powiedział do Swych uczniów:

„Błogosławione oczy, które widzą, 
co wy widzicie.

Powiadam wam bowiem, iż wielu 
proroków i królów chciało widzieć, co 
wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć,  
co wy słyszycie, a nie usłyszeli” 1.

Często się zastanawiam nad tym, 
jak by to było żyć w czasach Zbawi-
ciela. Czy możecie sobie wyobrazić, że 
siedzicie u Jego stóp, że czujecie, jak 
was obejmuje, że jesteście świadkami, 
jak służy bliźnim? A jednak tak wielu, 
których spotkał na Swojej drodze, nie 
rozpoznało Go — nie „widziało” —  
że Boży Syn żył pośród nich.

My też mamy przywilej żyć w wy-
jątkowych czasach. Starożytni prorocy 
przepowiedzieli, że dzieło Przywróce-
nia będzie „[cudownym dziełem] […], 
[cudownym i zadziwiającym]” 2. W 
żadnej poprzedniej dyspensacji nie 
było tak dużej liczby powołanych 
misjonarzy, tak wielu krajów, w których 
głoszona jest ewangelia i tak wielu 
świątyń budowanych niemalże w każ-
dym zakątku świata.

My, jako święci w dniach ostatnich, 
niezwykłych rzeczy doświadczamy 
również w prywatnym życiu. Możemy 
do nich zaliczyć nasze nawrócenie, 
odpowiedzi przychodzące na nasze 
modlitwy oraz błogosławieństwa Boże 
spływające na nas każdego dnia.

Dostrzeganie tych cudów ewange-
lii jest dowodem wiary. Oznacza, że 

rozpoznajemy rękę Pana zarówno w 
naszym życiu, jak i we wszystkim, co 
nas otacza. Nasz zachwyt tym wszyst-
kim wzmacnia naszą duchową siłę. 
Daje nam energię, byśmy niezachwia-
nie trwali w naszej wierze i angażowali 
się w dzieło zbawienia.

Bądźmy jednak czujni. Nasza 
zdolność do trwania w zachwycie 
jest ulotna. W dłuższej perspektywie 
czasu takie rzeczy jak niezbyt wierne 
przestrzeganie przykazań, bierność 
czy nawet znużenie mogą sprawić, że 
staniemy się niewrażliwi nawet na te 
najwspanialsze znaki i cuda ewangelii.

Księga Mormona opisuje okres — 
bardzo podobny do obecnych czasów 
— poprzedzający przyjście Mesjasza 
na starożytny kontynent amerykański. 
Z nagła pojawiły się na niebie znaki, 
zapowiadające Jego narodziny. Lu-
dzi ogarnęło takie zdumienie, że się 
ukorzyli i niemal wszyscy się nawrócili. 
Zaledwie cztery lata później „ludzie za-
częli zapominać znaki i cuda, o których 
słyszeli, i mniej ich zdumiewały znaki i 
cuda z nieba, […] zaczęli powątpiewać 
we wszystko, co słyszeli i widzieli” 3.

Moi bracia i siostry, czy ewangelia 
wciąż jest dla was czymś wspaniałym? 
Czy nadal jesteście zdolni widzieć, 
słyszeć, czuć i zachwycać się? A może 
wasze duchowe czujniki przeszły 
w stan spoczynku? Bez względu na 
to, jaka jest wasza osobista sytuacja, 

zachęcam was, abyście zrobili trzy 
następujące rzeczy.

Po pierwsze, nigdy się nie zniechę-
cajcie poznawaniem lub odkrywaniem 
na nowo prawd ewangelii. Pisarz Marcel 
Proust powiedział: „Prawdziwa podróż 
odkrywcza nie polega na poszukiwaniu 
nowych lądów, lecz na nowym spoj-
rzeniu” 4. Czy pamiętacie, kiedy po raz 
pierwszy po przeczytaniu fragmentu z 
pism świętych mieliście wrażenie, jakby 
Pan przemówił do was osobiście? Czy 
możecie powrócić pamięcią do mo-
mentu, kiedy po raz pierwszy czuliście 
słodki wpływ Ducha Świętego, być 
może nawet nie zdając sobie sprawy 
z tego, że to Duch Święty? Czyż to nie 
były święte i wyjątkowe chwile?

Powinniśmy codziennie łaknąć i 
pragnąć duchowej wiedzy. Ten oso-
bisty nawyk powinien opierać się na 
studiowaniu, rozważaniu i modlitwie. 
Czasami możemy być kuszeni, żeby 
pomyśleć: „Dzisiaj nie muszę studio-
wać pism świętych, przecież już je 
wszystkie przeczytałem” albo „Nie mu-
szę iść dzisiaj do kościoła, nic nowego 
się tam nie dzieje”.

Ewangelia jest źródłem wiedzy, które 
nigdy nie wysycha. Zawsze możemy 
poznać i poczuć coś nowego, każdej 
niedzieli, na każdym spotkaniu i z każ-
dego fragmentu pism świętych. Z wiarą 
podchodźmy do obietnicy, że jeśli bę-
dziemy „[szukać], […] [to znajdziemy]” 5.
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Po drugie, oprzyjcie swoją wiarę na 
jasnych i prostych prawdach ewange-
lii. Nasz najgłębszy zachwyt powinien 
być zakorzeniony w podstawowych 
zasadach naszej wiary, w czystości 
naszych przymierzy i obrzędów oraz 
w najprostszych aktach czci.

Pewna misjonarka opowiedziała 
historię o trzech mężczyznach, których 
spotkała na konferencji dystryktu w 
Afryce. Przybyli oni z odseparowanej 
od reszty świata wioski, gdzieś da-
leko w buszu, gdzie nie został jeszcze 
utworzony Kościół, ale gdzie było 
piętnastu wiernych członków i prawie 
dwudziestu zainteresowanych. Przez 
ponad dwa tygodnie ci mężczyźni 
przemierzyli piechotą dystans ponad 
czterystu osiemdziesięciu kilometrów, 
idąc błotnistymi z powodu pory desz-
czowej drogami, by móc uczestniczyć 
w konferencji i przekazać dziesięciny 
od wiernych członków. Planowali 
zostać cały tydzień, aby mieć przywilej 
uczestniczyć w najbliższym spotkaniu 
sakramentalnym, a następnie mieli 
nadzieję udać się w podróż powrotną, 
niosąc na swych głowach pudła wypeł-
nione egzemplarzami Księgi Mormona 
dla ludzi w swojej wiosce.

Misjonarka złożyła swoje świa-
dectwo o tym, jak wielce poruszył ją 
zachwyt ewangelią, jaki odczuwali 
ci mężczyźni oraz poświęcenie, do 

którego byli zdolni, aby otrzymać 
rzeczy dla niej dostępne od zawsze 
na wyciągnięcie ręki.

Zastanawiała się: „Gdybym pew-
nego niedzielnego poranka obudziła 
się w Arizonie i okazałoby się, że mój 
samochód się popsuł, czy poszłabym 
na piechotę do kościoła, odległego 
zaledwie kilka przecznic od mojego 
domu? Czy po prostu zostałabym w 
domu, wymawiając się tym, że to  
za daleko albo że pada?” 6. To są  
dobre pytania do przemyślenia dla 
każdego z nas.

Na koniec, zachęcam was do po-
szukiwania i pielęgnowania towa-
rzystwa Ducha Świętego. Większości 
cudów ewangelii nie można dostrzec 
przy użyciu naszych fizycznych zmy-
słów. Są bowiem rzeczy, których „oko 
nie widziało i ucho nie słyszało, […] 
[rzeczy, które] przygotował Bóg tym, 
którzy go miłują” 7.

Kiedy mamy z sobą Ducha, na-
sze zmysły duchowe są wyostrzone 
i nasza pamięć pobudzona, abyśmy 
nie zapomnieli o cudach i znakach, 
których doświadczyliśmy. Może właśnie 
dlatego Nefici, wiedząc, że Jezus ich 
opuści, modlili się żarliwie o to, „czego 
pragnęli najbardziej; i pragnęli, aby 
otrzymali Ducha Świętego” 8.

Mimo że widzieli Zbawiciela na wła-
sne oczy i dotykali Jego ran własnymi 

rękoma, wiedzieli, że ich świadectwa 
mogą osłabnąć bez stałego wzmacnia-
nia mocą Ducha Świętego. Moi bracia 
i siostry, nigdy nie narażajcie się na 
utratę tego cennego i cudownego daru, 
jakim jest towarzystwo Ducha Świę-
tego. Poszukujcie go poprzez żarliwą 
modlitwę i prawe życie.

Świadczę, że praca, w którą jeste-
śmy zaangażowani, jest cudowna i za-
dziwiająca. Kiedy będziemy podążać za 
Jezusem Chrystusem, Bóg zaświadczy 
nam „znakami i cudami, i różnorod-
nymi niezwykłymi czynami oraz darami 
Ducha Świętego według swojej woli” 9. 
W tym szczególnym dniu składam 
świadectwo, że te niezwykłe dziwy 
i cuda ewangelii są zakotwiczone w 
największym spośród Bożych darów — 
w Zadośćuczynieniu Zbawiciela. Jest to 
doskonały dar miłości Ojca i Syna — 
zjednoczonych w celu — przeznaczony 
dla każdego z nas. Razem z wami 
„podziwiam Jezusa niezmiernej miłości 
czyn […]. Och, jak wspaniale jest, że 
Jezus kocha mnie” 10.

Obyśmy zawsze mieli oczy, które 
widzą, uszy, które słyszą i serca, które 
dostrzegają te niezwykłe dziwy i cuda 
ewangelii. O to się modlę w imię  
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Łukasza 10:23–24.
 2. 2 Nefi 27:26.
 3. 3 Nefi 2:1.
 4. „Marcel Proust”, Guardian, 22 lipca 2008, 

strona internetowa: theguardian.com/
books/2008/jun/11/marcelproust.

 5. Ew. Mateusza 7:7.
 6. Adaptacja z: Lorraine Bird Jameson, „The 

Giants of Kinkondja” (artykuł na stronie 
Obszaru Afryki Południowo- wschodniej, 
2009); adres internetowy: web.archive.org/ 
web/20101210013757/http:/www.lds.co.za/ 
index.php/news- a- events/news/aseanews/ 
91- the- giants- of- kinkondja.

 7. I List do Koryntian 2:9.
 8. 3 Nefi 19:9.
 9. List do Hebrajczyków 2:4.
 10. „Podziwiam miłości czyn”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 38.
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pozostania, lecz kiedy dorosły syn po-
dejmuje decyzję, mądry ojciec pozwala 
mu odejść. Następnie ojciec wykazuje 
się prawdziwą miłością — obserwuje 
i czeka (zob. Ew. Łukasza 15:20).

W mojej rodzinie doświadczyliśmy 
czegoś podobnego. Nasi wspaniali 
rodzice wychowali moich dwóch 
wiernych braci, cudowną siostrę i 
mnie. Byliśmy nauczani ewangelii 
w domu, udało nam się bezpiecznie 
dotrwać do dorosłości i cała nasza 
czwórka została zapieczętowana do 
naszych współmałżonków w świą-
tyni. Jednak w 1994 roku nasza siostra 
Susan zaczęła odczuwać rozczarowanie 
Kościołem i niektórymi z jego nauk. 
Dała się przekonać tym, którzy szydzili 
z pierwszych przywódców Kościoła i 
ich krytykowali. Pozwoliła, by jej wiara 
w żyjących proroków i apostołów pod-
upadła. Z czasem wątpliwości przemo-
gły jej wiarę i zdecydowała się odejść 
z Kościoła. Susan dała mi pozwolenie, 
bym podzielił się jej historią z innymi 
w nadziei, że może im ona pomóc.

Bracia, ja i nasza owdowiała mama 
byliśmy zrozpaczeni. Nie byliśmy w 
stanie pojąć, co takiego mogło dopro-
wadzić Susan do porzucenia jej wiary. 

tej przypowieści o tym, jak mamy po-
stępować, kiedy ktoś z naszej rodziny 
błądzi?

Syn marnotrawny informuje ojca, 
że chce otrzymać swoje dziedzictwo 
od razu. Pragnie opuścić bezpieczny 
dom i rodzinę, by wieść światowe życie 
(zob. Ew. Łukasza 15:12–13). Proszę, 
zwróćcie uwagę, że w przypowieści 
Zbawiciela ojciec z miłością przeka-
zuje synowi jego część dziedzictwa. Z 
pewnością wcześniej uczynił wszystko, 
co w jego mocy, by przekonać syna do 

Starszy Dallin H. Nielson
Siedemdziesiąty

Zbawiciel Jezus Chrystus przez całą 
Swą ziemską posługę nauczał o 
tym, że ma moc, by nas uzdrowić 

i odkupić. Pewnego razu, jak opisano 
w 15. rozdziale Ewangelii Łukasza w 
Nowym Testamencie, skrytykowano 
Go za to, że jadł i spędzał czas z 
grzesznikami (zob. Ew. Łukasza 15:2). 
Zbawiciel wykorzystał tę okazję, by 
nauczyć nas wszystkich, jak traktować 
tych, którzy zbłądzili.

Odpowiadając na zarzuty, zadał tym, 
którzy Go krytykowali, dwa ważne 
pytania:

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a 
zgubi jedną z nich, nie pozostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pust-
kowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją 
odnajdzie?” (Ew. Łukasza 15:4).

„Która niewiasta, mając dziesięć 
drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie 
bierze światła, nie wymiata domu i 
nie szuka gorliwie, aż znajdzie?” (Ew. 
Łukasza 15:8).

Następnie Zbawca nauczał przy-
powieści o synu marnotrawnym. Nie 
ma w niej mowy o 100 owcach ani 10 
drachmach. Opowiada ona o jednym 
drogim sercu synu, który się zagubił. 
Czego Zbawiciel uczy nas za pomocą 

Czekając na 
marnotrawnego
Obyśmy i wy, i ja otrzymywali objawienia, abyśmy wiedzieli,  
jak najlepiej postępować z bliskimi, którzy błądzą.
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Wybory siostry głęboko raniły serce 
naszej mamy.

Bracia i ja służyliśmy jako biskupi i 
prezydenci kworów i doświadczaliśmy 
tam radości, kiedy udawało nam się 
przywracać do stada członków okręgu 
i kworów, gdy pozostawialiśmy dzie-
więćdziesiąt dziewięć owiec i szliśmy 
szukać tej jednej. Niestety w przypadku 
naszej siostry nasze usilne starania, by 
ją ratować i zachęcić do powrotu, tylko 
coraz bardziej ją odpychały.

Kiedy szukaliśmy boskiego prze-
wodnictwa, by dowiedzieć się, jak do 
niej podejść, stało się jasne, że mamy 
postępować na wzór ojca z przypo-
wieści o synu marnotrawnym. Susan 
dokonała swego wyboru i, mówiąc 
w przenośni, musieliśmy pozwolić jej 
odejść, lecz chcieliśmy, by wiedziała 
i czuła, że szczerze ją kochamy. Tak 
więc, z odnowioną miłością i serdecz-
nością obserwowaliśmy i czekaliśmy.

Mama nigdy nie przestała kochać 
Susan ani się o nią troszczyć. Za 
każdym razem kiedy szła do świątyni, 
wpisywała imię Susan na liście modli-
tewnej, nigdy nie tracąc nadziei. Mój 
starszy brat i jego żona mieszkali najbli-
żej Susan w Kalifornii, więc zapraszali 
ją na wszystkie rodzinne uroczystości. 
Co roku wydawali u siebie w domu 
obiad z okazji jej urodzin. Pilnowali, 
aby stale utrzymywać z nią kontakt, 
żeby czuła, że naprawdę jest kochana.

Mój młodszy brat z żoną nawiązali 
więź z dziećmi Susan mieszkającymi 
w Utah. Otaczali je opieką i miłością. 
Dbali o to, by dzieci były zawsze 

zapraszane na rodzinne imprezy, a 
kiedy przyszedł czas, by ochrzcić 
wnuczkę Susan, obrzędu dokonał 
właśnie mój brat. Susan miała też 
kochających nauczycieli domowych 
i nauczycielki odwiedzające, którzy 
nigdy się nie poddawali.

Kiedy nasze dzieci wyjeżdżały 
na misje czy brały śluby, Susan była 
zapraszana i brała udział w tych 
rodzinnych uroczystościach. Pieczoło-
wicie staraliśmy się tworzyć okazje do 
spotkań całej rodziny, aby Susan i jej 
dzieci były razem z nami i aby wie-
działy, że je kochamy i są częścią naszej 
rodziny. Kiedy Susan ukończyła studia 
na uniwersytecie w Kalifornii, wszyscy 
przyjechaliśmy na ceremonię wręcze-
nia dyplomów, aby przeżyć wraz z nią 
tę chwilę. Choć nie akceptowaliśmy 

pewnych jej wyborów, z całą pewno-
ścią mogliśmy okazywać, że akceptu-
jemy ją. Kochaliśmy, obserwowaliśmy 
i czekaliśmy.

W 2006 roku, 12 lat po tym, jak 
Susan odeszła z Kościoła, nasza córka 
Katy przeprowadziła się do Kalifornii  
ze swoim mężem, który miał tam 
uczęszczać na studia prawnicze. Za-
mieszkali w tym samym mieście, co Su-
san. Młode małżeństwo szukało u cioci 
Susan pomocy i wsparcia i bardzo ją 
kochało. Susan pomagała im w opiece 
nad naszą dwuletnią wnuczką, Lucy, i 
w którymś momencie zaczęła pomagać 
dziewczynce w jej wieczornych modli-
twach. Któregoś dnia Katy zadzwoniła 
do mnie i zapytała, czy myślę, że Susan 
kiedyś wróci do Kościoła. Zapewni-
łem ją, że tak i że po prostu musimy 
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nadal być cierpliwi. Minęły kolejne 
trzy lata pełne miłości, obserwacji i 
oczekiwania.

W ten weekend mija sześć lat od 
czasu, kiedy siedzieliśmy razem z moją 
żoną, Marcią, w pierwszym rzędzie 
tego Centrum Konferencyjnego. Tego 
dnia miałem otrzymać poparcie jako 
członek Władz Naczelnych. Marcia, 
która zawsze ma ze sobą Ducha, 
napisała mi karteczkę: „Myślę, że już 
pora, by Susan wróciła”. Moja córka 
Katy zasugerowała, żebym wyszedł i 
zadzwonił do Susan z zachętą, by tego 
dnia oglądała konferencje generalną.

Za namową tych dwóch wspania-
łych kobiet wyszedłem na korytarz i 
zadzwoniłem do siostry. Nagrałem się 
na sekretarkę i w prostych słowach 
poprosiłem, żeby oglądała tę sesję 
konferencji. Odebrała wiadomość. 
Ku naszej radości Susan poczuła 
natchnienie, żeby oglądać wszystkie 
sesje konferencji. Wysłuchała proro-
ków i apostołów, których kochała w 
młodości. Poznała nowe nazwiska, o 
których wcześniej nie słyszała: Prezy-
dent Uchtdorf i Starsi Bednar, Cook, 
Christofferson i Andersen. Dzięki temu 
i innym zesłanym z niebios doświad-
czeniom moja siostra — tak jak syn 
marnotrawny — wejrzała w siebie (zob. 
Ew. Łukasza 15:17). Słowa proroków i 
apostołów oraz miłość rodziny sprawiły, 
że zawróciła i wyruszyła w powrotną 
drogę do domu. Nasza zaginiona córka 
i siostra odnalazła się po 15 latach. Za-
kończyło się czuwanie i czekanie.

Susan opisuje to doświadczenie tak, 
jak Lehi opisał je w Księdze Mormona. 
Wypuściła z rąk żelazny pręt i zagu-
biła się pośród ciemnej mgły (zob. 
1 Nefi 8:23). Mówi, że nie rozumiała, 
że zbłądziła, dopóki jej wiary nie roz-
budziło ponownie Światło Chrystusa, 
które swym blaskiem podkreśliło 
ogromny kontrast między tym, czego 

adoświadczała w świecie, a tym,  
co oferowali jej Pan i rodzina.

W ciągu ostatnich sześciu lat stał się 
cud. Susan na nowo zdobyła świadec-
two o Księdze Mormona. Otrzymała 
rekomendację świątynną. Służyła jako 
pracownica przy obrzędach w świątyni, 
a obecnie prowadzi lekcje z Zasad 
Ewangelii w swoim okręgu. Okna nie-
bios otwarły się dla jej dzieci i wnucząt 
i, choć było trudno, teraz jest tak, jakby 
Susan nigdy nie odeszła.

Niektórzy z was, podobnie jak 
rodzina Nielsonów, mają krewnych, 
którzy na jakiś czas zgubili drogę. Na-
uka Zbawiciela dla wszystkich, którzy 
posiadają 100 owiec, mówi, że mają 
zostawić dziewięćdziesiąt dziewięć i iść 
na ratunek jednej. Nauka dla tych, któ-
rzy mają 10 drachm, jest taka, że kiedy 
zgubią jedną z monet, mają szukać tak 
długo, aż ją znajdą. Przykład naszej 
rodziny pokazuje, że jeśli osoba, która 
zaginęła, to wasz syn, córka, brat czy 
siostra, którzy zdecydowali się odejść, 
to kiedy zrobimy już wszystko, co 
można, by ich zatrzymać, kochajmy ich 
z całego serca, obserwujmy, módlmy 
się i czekajmy, aż objawi się ręka Pana.

Być może najważniejsza lekcja, 
jakiej nauczył mnie Pan podczas tych 
wydarzeń, miała miejsce w trakcie 
rodzinnego studiowania pism świętych 
po tym, gdy moja siostra odeszła z Ko-
ścioła. Studiowaliśmy razem, a nasz syn 
David czytał na głos Ew. Łukasza roz-
dział 15. Gdy doszedł do przypowieści 
o synu marnotrawnym, odebrałem ją 

inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Z jakiegoś powodu zawsze utożsa-
miałem się z synem, który pozostał w 
domu. Tego ranka, gdy David czytał, 
zrozumiałem, że pod pewnymi wzglę-
dami to ja byłem synem marnotraw-
nym. Nikt z nas nie zasługuje w pełni 
na chwałę Ojca (zob. List do Rzymian 
3:23). Wszyscy potrzebujemy uzdrowie-
nia przez Zadośćuczynienie Zbawiciela. 
Wszyscy błądzimy i potrzebujemy, by 
nas odnaleziono. Dzięki objawieniu, 
które dostałem tamtego dnia, zrozumia-
łem, że i moja siostra, i ja potrzebujemy 
miłości i Zadośćuczynienia Zbawiciela. 
Susan i ja znajdowaliśmy się na tej 
samej drodze powrotnej do domu.

Słowa przypowieści Zbawcy opisu-
jące powitanie syna marnotrawnego 
przez jego ojca mają wielką moc. 
Wierzę, że właściwie oddają to, czego 
sami doświadczymy, kiedy powrócimy 
do Ojca w naszym niebiańskim domu. 
Mówią one o ojcu, który kocha, czeka 
i obserwuje. Oto słowa Zbawiciela: 
„A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go 
jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił 
mu się na szyję, i pocałował go” (Ew. 
Łukasza 15:20).

Obyśmy i wy, i ja otrzymywali obja-
wienia, abyśmy wiedzieli, jak najlepiej 
postępować z bliskimi, którzy błądzą, 
a kiedy to konieczne, obyśmy mieli 
cierpliwość i miłość na wzór naszego 
Ojca w Niebie i Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, aby kochać, obserwować 
i czekać na marnotrawnego. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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żeby moja rodzina wiedziała, że ją 
kocham i żeby Jimmy’emu udało się 
samemu bezpiecznie wrócić do domu 
— i skoczyłem. Przypływ adrenaliny 
sprawił, że podbiłem się tak wysoko, 
iż moje ręce spoczęły na półce aż po 
łokcie. Kiedy moje dłonie uderzyły o 
poziomą powierzchnię skały, poczułem 
na niej jedynie sypki piasek. Wciąż pa-
miętam to uczucie żwiru pod placami, 
kiedy wisiałem w powietrzu, nie mając 
się czego złapać — żadnej wypukłości 
ani grani, niczego, co można byłoby 
chwycić. Poczułem, że palce zaczy-
nają mi się powoli ześlizgiwać z tej 
piaszczystej powierzchni. Wiedziałem, 
że zbliża się koniec.

Ale nagle, jak błyskawica podczas 
letniej burzy, wystrzeliły w moim kie-
runku dwie ręce kogoś, kto stał na kra-
wędzi klifu, łapiąc mnie za nadgarstki z 
nieprawdopodobną siłą i determinacją. 
Mój wierny młodszy brat wcale nie 

mógł mi podać, mimo iż wiedziałem, 
że niczego takiego nie znajdzie na skali-
stym szczycie. Musiałem uciec się do 
tego rozpaczliwego fortelu. Gdyby skok 
się nie powiódł, chciałem przynajmniej 
mieć pewność, że młodszy brat nie zo-
baczy mojego śmiertelnego upadku.

Gdy zniknął mi z pola widzenia, od-
mówiłem ostatnią modlitwę — prosząc, 

Starszy Jeffrey R. Holland
Kworum Dwunastu Apostołów

Bez lin i uprzęży wspinaczkowych 
czy innego sprzętu do wspinaczki, 
dwaj bracia — Jimmy, lat 14, i 

John, lat 19 (choć nie są to ich praw-
dziwe imiona) — postanowili wspiąć 
się po pionowej ścianie kanionu w 
parku stanowym Snow Canyon na 
południu Utah, skąd pochodzę. Pod 
koniec mozolnego podejścia odkryli, 
że odstający występ skalny blokuje im 
przejście na kilka metrów przed szczy-
tem. Nie mogli wspinać się dalej, ani nie 
mogli się już wycofać. Utknęli. Po kilku 
ostrożnych manewrach John znalazł od-
powiedni punkt oparcia, aby podsadzić 
brata w bezpieczne miejsce na krawędź 
występu. Ale sam nie był w stanie się 
na nią podciągnąć. Im bardziej starał 
się znaleźć punkt oparcia dla palców 
czy nogi, tym bardziej łapały go bolesne 
skurcze mięśni. Zaczęła ogarniać go 
panika i strach o własne życie.

Wiedząc, że dłużej się nie utrzyma, 
John zdecydował, że jedyną opcją był 
pionowy wyskok w górę, podczas 
którego będzie musiał złapać się wy-
stającej półki skalnej. Jeśli próba by się 
powiodła, być może udało by mu się, 
przy pomocy siły ramion, podciągnąć 
się w bezpieczne miejsce.

Opisał to w ten sposób:
„Przed skokiem kazałem Jimmy’emu 

poszukać mocnej gałęzi, którą będzie 

Miłość i łaska, prawo Twe
Jezus Chrystus cierpiał, umarł i powstał z martwych, żeby był  
w stanie unieść nas ku życiu wiecznemu.
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poszedł szukać rzekomej gałęzi. Od-
gadnąwszy mój plan, nie ruszył się ani 
o centymetr. Po prostu czekał — bez 
słowa i niemalże na bezdechu — cał-
kowicie zdając sobie sprawę z tego, że 
będę na tyle niemądry, by spróbować 
tego skoku. Kiedy skoczyłem, złapał 
mnie, przytrzymał i nie pozwolił mi 
spaść. Silne ręce brata uratowały mi 
wtedy życie, kiedy zwisałem bezradnie 
na wysokości, z której upadek ozna-
czałby pewną śmierć” 1.

Moi ukochani bracia i siostry, mamy 
dzisiaj Niedzielę Wielkanocną. Chociaż 
powinniśmy to zawsze czynić (jak co 
tydzień obiecujemy to podczas modlitw 
sakramentalnych), to jednak dzisiaj, w 
tym najświętszym dniu roku, powinni-
śmy szczególnie pamiętać o braterskich 
dłoniach i zdeterminowanych ramionach, 
które wyciągnęły się ku nam w otchłań 
śmierci, aby wybawić nas od naszych 
upadków i niepowodzeń, od smutków 
i grzechów. Mając w pamięci tę historią 
opowiedzianą mi przez rodzinę Johna i 
Jimmy’ego, wyrażam moją wdzięczność 
za Zadośćuczynienie i Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa Chrystusa oraz potwierdzam 
prawdziwość wydarzeń w niebiańskim 
planie Boga, które nadały znaczenie 
i urzeczywistniły „Jezusa niezmiernej 
miłości czyn” 2.

W naszym coraz bardziej świeckim 
społeczeństwie równie niezwykłe jak 
i staromodne jest mówić o Adamie 

i Ewie, o Ogrodzie Eden bądź o 
„fortunnym upadku” w doczesność. 
Niemniej, nie ulega wątpliwości fakt, 
że nie możemy w pełni zrozumieć 
Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania 
Chrystusa i nie uda nam się adekwat-
nie docenić wyjątkowego znaczenia 
Jego narodzin i śmierci — czyli innymi 
słowy, nie sposób tak naprawdę 
obchodzić Świąt Bożego Narodzenia 
ani Wielkanocy — bez zrozumienia, 
że Adam i Ewa naprawdę istnieli, że 
upadli z Edenu i ponieśli wszelkie 
konsekwencje tego upadku.

Nie znam szczegółów tego, co wcze-
śniej działo się na naszej planecie, ale 
wiem, że tych dwoje zostało stworzo-
nych niebiańską ręką Boga, że przez 
pewien czas mieszkali oni samotnie w 
rajskich warunkach, w których człowiek 
nie znał śmierci ani nie mógł mieć po-
tomstwa, i że z powodu serii podjętych 
decyzji przekroczyli Boże przykazanie, 
co spowodowało, że musieli opuścić 
otaczający ich ogród, ale i pozwoliło im 
mieć dzieci, zanim doświadczyli śmierci 
fizycznej 3. Ponadto, żeby dodać więcej 
smutku i złożoności okolicznościom, 
ich występek miał także duchowe kon-
sekwencje, odcinając ich na zawsze od 
obecności Boga. Jako że od tamtej pory 
przychodzimy na ten upadły świat i 
również przekraczamy prawa Boga, my 
również podlegamy tym samym karom, 
co Adam i Ewa.

Jakaż to ciężka dola! Cała ludzka 
rasa — każdy mężczyzna, każda ko-
bieta i każde dziecko — znajduje się 
w stanie swobodnego opadania, fizycz-
nego staczania się ku permanentnej 
śmierci, duchowego skoku z wysokości 
ku wiecznej udręce. Czy na tym ma po-
legać życie? Czy taki jest finał ludzkiego 
doświadczenia? Czy wszyscy zwisamy 
gdzieś w zimnym kanionie obojętnego 
wszechświata, szukając miejsca, by 
oprzeć stopę lub czegoś się chwycić 
— nie czując nic innego poza wymy-
kającym się spod palców piaskiem, 
bez szansy na ratunek, nie mogąc się 
niczego złapać, nie mówiąc już o tym, 
żeby ktoś nas uchwycił? Czy jedynym 
celem naszego życia jest bezsensowny 
egzystencjalny eksperyment — skocz 
tak wysoko, jak potrafisz, wytrzymaj 
przeznaczone ci siedemdziesiąt lat, a 
potem omdlej, osuń się w dół i spadaj 
tak przez całą wieczność?

Odpowiedź na te pytania to jed-
noznaczne i odwieczne: nie! Wraz ze 
starożytnymi i współczesnymi pro-
rokami świadczę, że „wszystko stało 
się według mądrości Tego, który wie 
wszystko” 4. Tak oto od czasu, kiedy 
nasi pierwsi rodzice opuścili Ogród 
Eden, Bóg i Ojciec nas wszystkich, 
oczekując decyzji Adama i Ewy, posłał 
prawdziwe anioły z niebios, aby obwie-
ściły im — a z czasem i nam — że 
ta cała seria wydarzeń miała na celu 
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nasze wieczne szczęście. Częścią Jego 
boskiego planu było zapewnienie 
nam Zbawiciela, Syna samego Boga 
— nazwanego przez Apostoła Pawła 
„[ostatnim Adamem]” 5 — który przyj-
dzie w połowie czasów, aby uczynić 
zadość za przekroczenie pierwszego. 
Zadośćuczynienie miało zapewnić 
całkowite zwycięstwo nad śmiercią 
fizyczną, bezwarunkowo zapewniając 
zmartwychwstanie wszystkim ludziom, 
którzy przyszli i którzy kiedykolwiek 
przyjdą na ten świat. Miłosiernie miało 
także zapewnić wybaczenie osobistych 
grzechów nas wszystkich, od czasów 
Adama aż do końca świata, pod warun-
kiem pokuty i posłuszeństwa boskim 
przykazaniom.

Jako jeden z Jego ustanowionych 
sług, oświadczam w ten wielkanocny 
poranek, że Jezus z Nazaretu był i jest 
tym Zbawicielem świata, „[ostatnim 
Adamem]” 6, Sprawcą i Dokończycie-
lem naszej wiary, Alfą i Omegą życia 
wiecznego. „Albowiem jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystu-
sie wszyscy zostaną ożywieni” 7, rzekł 
Paweł. Prorok–patriarcha Lehi powie-
dział: „Upadek Adama nastąpił, aby 
ludzie mogli przyjść na świat […]. I 
gdy wypełni się czas, Mesjasz przyjdzie 
wykupić ludzi z upadku” 8. A najpre-
cyzyjniej ujął to w Księdze Mormona 
prorok Jakub w swoim dwudniowym 
kazaniu na temat Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa, kiedy powiedział, 

że „zmartwychwstanie potrzebne 
jest […] z powodu upadku” 9.

Tak więc dzisiaj świętujemy dar 
zwycięstwa nad wszystkimi upadkami, 
których kiedykolwiek doświadczyli-
śmy, nad wszelkim smutkiem, jaki stał 
się naszym udziałem, nad wszelkimi 
obawami, które nas kiedykolwiek 
osaczyły — nie wspominając już o 
naszym zmartwychwstaniu po śmierci 
i wybaczeniu grzechów. Zwycięstwo 
to jest nam dostępne dzięki temu, 
co stało się w dokładnie taki właśnie 
weekend prawie dwa tysiące lat temu 
w Jerozolimie.

Począwszy od duchowej udręki 
w Ogrodzie Getsemane, poprzez 
Ukrzyżowanie na Kalwarii i kończąc 
na pięknym niedzielnym poranku w 
darowanym grobowcu, bezgrzeszny, 
święty mąż bez skazy, Syn samego 
Boga, uczynił to, czego nigdy nie 
dokonał żaden zmarły w historii świata. 
Z własnej mocy powstał z martwych, 
by Jego ciało już nigdy ponownie nie 
oddzieliło się od Jego ducha. Z własnej 
woli zrzucił pogrzebowe prześciera-
dła, którymi owinięte było Jego ciało, 
starannie odkładając chustę, która była 
na głowie Jego, osobno „na jednym 
miejscu” 10, jak podaje pismo święte.

Ta seria wydarzeń, które miały 
miejsce pierwszej Wielkanocy, od Za-
dośćuczynienia po Zmartwychwstanie, 
stanowi najważniejszą chwilę, najhoj-
niejszy dar, najpotworniejszy  

ból i najbardziej majestatyczną mani-
festację czystej miłości, jakie kiedy-
kolwiek ujrzał świat. Jezus Chrystus, 
Jednorodzony Syn Boga, cierpiał, 
umarł i powstał z martwych, żeby był 
w stanie, tak jak błyskawica podczas 
letniej burzy, uchwycić nas, kiedy upa-
damy, przytrzymać nas Swoją mocą i, 
za sprawą naszego posłuszeństwa Jego 
przykazaniom, unieść nas ku życiu 
wiecznemu.

W tę Wielkanoc dziękuję Jemu 
i Ojcu, który nam Go dał, że Jezus 
nadal triumfuje nad śmiercią, mimo że 
rany znaczą Jego stopy. W tę Wielka-
noc dziękuję Jemu i Ojcu, który nam 
Go dał, że Jezus nadal okazuje nam 
nieskończoną łaskę, mimo że czyni to 
przebitymi dłońmi, a rany znaczą Jego 
nadgarstki. W tę Wielkanoc dziękuję 
Jemu i Ojcu, który nam Go dał, że 
przed zroszonym potem ogrodem, 
przed przebitym gwoździem krzyżem i 
przed chwalebnie pustym grobowcem 
możemy zaśpiewać:

Jak doskonały, piękny jest
Zbawienia wielki plan,
Miłość i łaska, prawo Twe
Pospołu służą nam11.

W święte imię zmartwychwstałego 
Pana Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Korespondencja w posiadaniu Jeffreya R. 

Hollanda.
 2. „Podziwiam miłości czyn”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 38.
 3. Zob. 2 Nefi 2:19–29, szczególnie wersety 

20–23; Mojżesz 5:10–11.
 4. 2 Nefi 2:24.
 5. Zob. I List do Koryntian 15:45.
 6. I List do Koryntian 15:45.
 7. I List do Koryntian 15:22.
 8. 2 Nefi 2:25–26.
 9. 2 Nefi 9:6.
 10. Ew. Jana 20:7.
 11. „Jak wielka miłość i mądrość”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 28 (zwrotka szósta 
nieprzetłumaczona na język polski — 
przyp. tłum.).
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Zadziwia mnie myśl, że Syn Boga 
zstąpił z nieba, aby zbawić nas — często 
niedoskonałych, nieczystych, błądzących 
i niewdzięcznych. Próbowałem pojąć 
Zadośćuczynienie Zbawiciela swym 
skończonym umysłem i jedyne wyjaś-
nienie, do którego doszedłem, było ta-
kie: Bóg kocha nas głęboko, doskonale 
i nieskończenie. I nie jestem w stanie 
nawet w przybliżeniu ocenić, „jaka jest 
szerokość i długość, i wysokość, i głębo-
kość […] [miłości] Chrystusa” 7.

Pisma święte w przejmujących 
słowach często mówią o tej miłości 
jako o łasce Bożej — boskiej pomocy 
i obdarowaniu taką siłą, dzięki której 
przekształcamy się z pełnych wad i 
ograniczonych istot, jakimi teraz jeste-
śmy, w wywyższone byty „prawdy i 
światła, zanim nie [zostaniemy wynie-
sieni] do chwały w prawdzie i pozna-
niu [wszystkich] rzeczy” 8.

To jest najwspanialsza rzecz: łaska 
Boża. Często jest jednak źle rozu-
miana 9. Mimo to powinniśmy poznać 
łaskę Bożą, jeśli zamierzamy odziedzi-
czyć to, co przygotowano dla nas w 
Jego wiecznym królestwie.

nauczamy o Chrystusie [i] prorokujemy 
o Chrystusie” przy każdej okazji 5, nie 
możemy tracić uczucia podziwu i do-
głębnej wdzięczności za wieczną ofiarę 
Syna Bożego.

Zadośćuczynienie Zbawiciela nie 
może stać się banałem w trakcie na-
uczania, podczas naszych rozmów  
czy w naszych sercach. Jest to coś 
uświęconego i świętego, ponieważ 
to dzięki „[nieskończonej] i [wiecz-
nej ofierze]” Jezus Chrystus przyniósł 
„zbawienie wszystkim, którzy uwierzą 
w Jego imię” 6.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

W Niedzielę Wielkanocną świę-
tujemy najdłużej oczekiwane 
i najwspanialsze wydarzenie 

w historii świata.
Jest to dzień, który zmienił wszystko.
Tego dnia zmieniło się moje życie.
Zmieniło się też wasze.
Zmieniło się przeznaczenie wszyst-

kich dzieci Bożych.
Owego błogosławionego dnia 

Zbawiciel ludzkości, który wziął na 
siebie niewolące nas łańcuchy grzechu 
i śmierci, rozerwał te pęta i nas uwolnił.

Dzięki ofierze naszego umiłowa-
nego Odkupiciela śmierć pozbawiona 
została swego żądła, grób nie odniósł 
zwycięstwa 1, Szatan nie ma trwałej 
mocy, a my jesteśmy, „[odrodzeni] […] 
ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa” 2.

Zaprawdę, Apostoł Paweł miał rację, 
kiedy powiedział, że możemy „[pocie-
szać] się nawzajem tymi słowy” 3.

Łaska Boża
Często mówimy o Zadośćuczynieniu 

Zbawiciela — i dobrze robimy!
Mówiąc słowami Jakuba: „Dlaczego 

bowiem nie mielibyśmy mówić o 
zadośćuczynieniu Chrystusa i dążyć 
do zdobycia pełnej wiedzy o Nim[?]” 4. 
Jednak kiedy „mówimy o Chrystusie,  
znajdujemy radość w Chrystusie, 

Dar łaski
Dzisiaj i na zawsze łaska Boża jest dostępna dla wszystkich,  
których serca są skruszone, a duch pokorny.
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Z tego powodu chciałbym mówić 
o łasce. A w szczególności, po pierw-
sze, w jaki sposób łaska otwiera wrota 
nieba i po drugie, jak otwiera okna 
niebios.
Po pierwsze: Łaska otwiera wrota nieba 

Ponieważ wszyscy „[zgrzeszyliśmy] 
i brak [nam] chwały Bożej” 10 i ponie-
waż „nikt nieczysty nie ma wstępu do 
królestwa Bożego” 11 — każdy z nas jest 
niegodny powrotu do obecności Boga.

Nawet gdybyśmy służyli Bogu całą 
duszą, to nie wystarczy, ponieważ nadal 
bylibyśmy „sługami nie przynoszącymi 
Mu korzyści” 12. Nie możemy zasłużyć 
na niebo; wymagania sprawied liwości 
stanowią barierę, której nie jesteśmy w 
stanie przekroczyć sami.

Ale nie wszystko jest stracone.
Łaska Boża jest naszą wielką i 

wieczną nadzieją.
Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa plan 

miłosierdzia zaspokaja wymagania 
sprawiedliwości 13, „a dzięki [temu] lu-
dzie mogą mieć wiarę dla nawrócenia 
się” 14.

Nasze grzechy, choć mogą być jak 
szarłat, mogą stać się białe jak śnieg 15. 
Ponieważ nasz ukochany Zbawiciel 
„siebie samego złożył jako okup za 
wszystkich” 16, umożliwił nam wejście 
do Swojego wiecznego królestwa 17.

Wrota są otwarte!
Lecz łaska Boża nie przywraca nas 

jedynie do naszego wcześniejszego 
stanu niewinności. Gdyby zbawienie 
miało jedynie wymazać nasze błędy 
i grzechy, wówczas — w całej swej 

wspaniałości — nie wypełniłoby aspi-
racji Ojca względem nas. Jego cel jest 
znacznie wyższy. On chce, aby Jego 
synowie i córki stali się tacy jak On.

Mając Boży dar łaski, ścieżka 
uczniów Chrystusa nie wiedzie wstecz; 
ona wiedzie ku górze.

Prowadzi ona na takie wysokości, 
że ledwie możemy to pojąć! Wiedzie 
ku wyniesieniu w królestwie celestial-
nym naszego Ojca Niebieskiego, gdzie 
w otoczeniu naszych bliskich otrzy-
mamy „z Jego pełni i z Jego chwały” 18. 
Wszystko jest nasze, a my jesteśmy 
Chrystusowi 19. Zaprawdę, wszystko,  
co posiada Ojciec, będzie nam dane 20.

Aby odziedziczyć tę chwałę, potrze-
bujemy czegoś więcej niż tylko otwar-
tych wrót; musimy wejść przez te wrota, 
mając w sercu pragnienie przemiany 

— przemiany tak dramatycznej, że 
pisma święte mówią, że mamy „się 
ponownie narodzić, to jest narodzić się 
z Boga przechodząc z przyziemnego i 
upadłego stanu w stan prawości, dostę-
pując odkupienia przez Boga i stając się 
Jego synami i córkami 21”.
Po drugie: Łaska otwiera okna niebios 

Kolejnym elementem Bożej łaski 
jest otwarcie okien niebios, przez które 
Bóg wylewa błogosławieństwa mocy 
i siły, umożliwiając nam osiągnięcie 
tego, co w innym razie znajdowałoby 
się daleko poza naszym zasięgiem. 
To dzięki niezwykłej łasce Boga Jego 
dzieci mogą przezwyciężyć zdradziec-
kie nurty i ruchome piaski zwodziciela, 
wznieść się ponad grzech i stawać się 
„[doskonałe] w Chrystusie” 22.

Mimo że wszyscy mamy słabości, 
możemy je pokonać. Zaprawdę, dzięki 
łasce Bożej to, co słabe — jeśli tylko się 
ukorzymy i uwierzymy — może stać się 
mocne 23.

Przez całe nasze życie łaska Boża 
zsyła nam doczesne błogosławieństwa 
i duchowe dary, które zwiększają nasze 
możliwości i wzbogacają nasze życie. 
Jego łaska nas oczyszcza. Jego łaska 
pomaga nam stać się tak dobrymi, jak 
tylko możemy.

Kto może być do tego uprawniony?
W Biblii czytamy o odwiedzi-

nach Chrystusa w domu Szymona 
faryzeusza.

Na pozór Szymon wydawał się 
być dobrym i prawym człowiekiem. 
Regularnie odhaczał listę swoich 
zobowiązań religijnych: przestrzegał 
prawa, płacił dziesięcinę, święcił dzień 
sabatu, codziennie się modlił i chodził 
do synagogi.

Kiedy jednak Jezus odwiedził Szy-
mona, przyszła pewna kobieta, obmyła 
stopy Zbawiciela swymi łzami i nama-
ściła je cennym olejkiem.

Helsinki, Finlandia
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Szymon nie był zadowolony z tego 
przejawu czci, ponieważ wiedział, że 
owa kobieta jest grzesznicą. Pomyślał, 
że skoro Jezus o tym nie wie, widocz-
nie nie jest prorokiem, bo w innym 
razie nie pozwoliłby, aby ta kobieta  
Go dotykała.

Znając jego myśli, Jezus zwrócił się 
do Szymona i zadał mu pewne pytanie. 
„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużni-
ków. Jeden był dłużny pięćset denarów, 
a drugi pięćdziesiąt.

A gdy oni nie mieli z czego oddać, 
obydwom darował. Który więc z nich 
będzie go bardziej miłował?”.

Szymon odpowiedział, że ten, któ-
remu więcej darowano.

Wówczas Jezus przekazał głę-
boką prawdę: „Widzisz tę kobietę? 
[…] Odpuszczono jej liczne grzechy, 
bo bardzo miłowała. Komu zaś mało 
się odpuszcza, mało miłuje” 24.

Do której z tych dwóch osób jeste-
śmy podobni?

Czy jesteśmy jak Szymon? Czy 
jesteśmy pewni siebie i zadowoleni z 
powodu naszych dobrych uczynków, 
ufając własnej prawości? Czy może od-
czuwamy pewną niecierpliwość wobec 
tych, którzy nie przestrzegają naszych 
norm? Czy lecimy na autopilocie, dzia-
łając bez zastanowienia, uczestnicząc 
w spotkaniach, ziewając podczas lekcji 
Doktryn ewangelii i może spraw-
dzając telefon podczas nabożeństwa 
sakramentalnego?

Czy może jesteśmy jak ta kobieta, 
która myślała, że jest całkowicie i na 
zawsze stracona z powodu swego 
grzechu?

Czy bardzo miłujemy ?
Czy rozumiemy nasz dług u Ojca 

Niebieskiego i z całej duszy błagamy 
o łaskę Bożą?

Czy kiedy klękamy do modlitwy, 
puszczamy wciąż od nowa najwięk-
sze hity naszych aktów prawości, 
czy może wyznajemy nasze winy, 
prosimy o miłosierdzie Boże i lejemy 
łzy wdzięczności za niezwykły plan 
odkupienia? 25

Zbawienia nie kupuje się za walutę 
posłuszeństwa; nabywa się je poprzez 
krew Syna Bożego26. Myślenie, że 
możemy kupić zbawienie za dobre 
uczynki, jest jak kupno biletu na sa-
molot i przekonanie, że jest się właści-
cielem linii lotniczej albo przekonanie, 
że po zapłaceniu za wynajem domu, 
mamy prawo do całej planety Ziemi.

Dlaczego zatem mamy być posłuszni?
Dlaczego posłuszeństwo przyka-

zaniom Bożym jest tak ważne, skoro 
łaska jest darem Bożym? Po co mamy 
przejmować się przykazaniami Bożymi 
czy pokutą? Dlaczego po prostu nie 
przyznamy, że jesteśmy grzeszni i nie 
pozwolimy Bogu nas zbawić?

Innymi słowy, pytając jak Paweł: 
„Czy mamy pozostać w grzechu, aby 
łaska obfitsza była?”. Odpowiedź Pawła 
jest prosta i jasna: „Przenigdy!” 27.

Bracia i siostry, przestrzegamy przy-
kazań Bożych z miłości do Niego!

Próba zrozumienia daru łaski Bożej 
całym naszym sercem i umysłem daje 
nam wszystkim więcej powodów do 
kochania naszego Ojca Niebieskiego 
i posłuszeństwa Mu z łagodnością i 
wdzięcznością. Kiedy idziemy ścieżką 
uczniów, ona nas oczyszcza, ulepsza, 
pomaga nam brać z Niego przykład i 
wrócić do Jego obecności. „Duch Pana 
Wszechmogącego [naszego Boga]” 
doprowadził do „[wielkiej przemiany], 
że nie mamy więcej pragnienia czy-
nienia zła, lecz pragnienie czynienia 
zawsze dobra” 28.

Zatem nasze posłuszeństwo 
przykazaniom Bożym jest naturalną 
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konsekwencją naszej nieskończonej 
miłości do Boga i wdzięczności za Jego 
dobroć. Taka forma szczerej miłości i 
wdzięczności w cudowny sposób połą-
czy nasze uczynki z łaską Bożą. Cnota 
nieprzerwanie będzie ozdabiać nasze 
myśli, a nasza pewność siebie wzmocni 
się w obecności Boga 29.

Drodzy bracia i siostry, wierne 
życie zgodne z zasadami ewange-
lii nie jest ciężarem. Jest to radosna 
próba — przygotowanie do odziedzi-
czenia wielkiej chwały wieczności. 
Staramy się być posłuszni naszemu 
Ojcu Niebieskiemu, ponieważ nasze 
duchy będą wtedy bardziej dostrojone 
do spraw duchowych. Otworzą się 
perspektywy, o których istnieniu na-
wet nie wiedzieliśmy. Kiedy spełnimy 
wolę Ojca, spłynie na nas oświecenie 
i zrozumienie 30.

Łaska jest darem Bożym, a nasze 
pragnienie, aby być posłusznym każ-
demu przykazaniu Bożemu, przejawia 
się w sięganiu poza nasz doczesny 
stan, by przyjąć święty dar od naszego 
Ojca Niebieskiego.

Wszystko, co jest w naszej mocy
Prorok Nefi przybliżył nam znacze-

nie łaski Bożej, kiedy oświadczył: „Tru-
dzimy się, by przekonać nasze dzieci, 
a także naszych braci, aby uwierzyli w 
Chrystusa i pojednali się z Bogiem, bo 
wiemy, że dzięki Jego łasce zostaniemy 
zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, 
co jest w naszej mocy ” 31.

Zastanawiam się jednak, czy 
czasami nie interpretujemy błędnie 
wyrażenia „wszystko, co jest w naszej 
mocy”. Musimy zrozumieć, że „to, 
co jest w naszej mocy” nie równa się 
„dzięki naszej mocy”.

Nie jesteśmy zbawieni „dzięki” 
wszystkiemu, co jest w naszej mocy. 
Czy ktoś z nas w ogóle zrobił wszystko, 
co w naszej mocy? Czy Bóg czeka, aż 

sięgniemy granic naszych możliwości, 
zanim ukaże w naszym życiu Swą zba-
wienną łaskę?

Wielu ludzi odczuwa zniechęcenie, 
ponieważ wciąż upada. Z własnego 
doświadczenia wiedzą, że „duch 
wprawdzie jest ochotny, ale ciało 
mdłe” 32. Wznoszą swój głos z Nefim: 
„Moja dusza boleje z powodu moich 
niegodziwości” 33.

Jestem pewien, że Nefi wiedział, iż 
łaska Zbawiciela pozwala i umożli-
wia nam przezwyciężenie grzechu 34. 
Właśnie dlatego Nefi tak pilnie starał 
się przekonać swe dzieci i swych braci, 
„aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali 
się z Bogiem” 35.

W końcu jest to coś, co możemy 
zrobić! I to jest nasze zadanie w życiu 
doczesnym!

Łaska jest dostępna dla wszystkich
Kiedy myślę o tym, co Zbawiciel 

dla nas zrobił — co doprowadziło 
do pierwszej Niedzieli Wielkanocnej 
— chcę wznieść mój głos i chwalić 
Boga Najwyższego i Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa!

Wrota nieba są otwarte!
Okna niebios są otwarte!
Dzisiaj i na zawsze łaska Boża jest 

dostępna dla wszystkich, których serca 
są skruszone, a duch pokorny 36. Jezus 
Chrystus przygotował dla nas drogę, 
abyśmy wstąpili na wysokości niepo-
jęte śmiertelnym umysłem37.

Modlę się, abyśmy dostrzegli 
nowymi oczyma i nowym sercem 

wieczne znaczenie zadość czyniącej 
ofiary Zbawiciela. Modlę się, abyśmy 
poprzez przestrzeganie Jego przyka-
zań i radosne kroczenie przez „nowe 
życie” 38, okazali Bogu naszą miłość 
i wdzięczność za dar nieskończonej 
łaski Bożej. W święte imię naszego  
Mistrza i Odkupiciela, Jezusa  
Chrystusa, amen. ◼
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przeznaczeniem było dokonanie zadość 
czyniącej ofiary za wszystkich ludzi. Po-
dobnie jest z nami. Korzystanie z wolnej 
woli, by zachowywać przykazania, 
umożliwia nam pełne zrozumienie tego, 
kim jesteśmy oraz otrzymanie wszyst-
kich błogosławieństw, które ma Ojciec 
Niebieski — włączając w to możliwość 
posiadania ciała, robienia postępów, 
doświadczania radości, posiadania ro-
dziny i odziedziczenia życia wiecznego.

Aby przestrzegać przykazań, mu-
simy znać oficjalną doktrynę Kościoła, 
byśmy z powodu ciągle zmieniają-
cych się koncepcji poszczególnych 
osób nie odeszli od Chrystusowego 
przywództwa.

Błogosławieństwa, którymi się ra-
dujemy, wynikają z faktu, że przed tym 
życiem zdecydowaliśmy się podążać za 
Zbawicielem. Wszyscy, którzy słyszycie 
lub czytacie te słowa, bez względu na 
to kim jesteście i jaka jest wasza prze-
szłość, zapamiętajcie: nie jest za późno, 
by ponownie dokonać tego wyboru i 
podążyć za Nim.

Dzięki naszej wierze w Jezusa 
Chrystusa i w Jego Zadośćuczynienie, 
poprzez pokutę za grzechy i przyjęcie 

W trakcie tej Wielkiej Narady, 
Lucyfer, znany również jako Szatan, 
skorzystał ze swojej wolnej woli, aby 
sprzeciwić się planowi Boga. Bóg po-
wiedział: „Ponieważ Szatan zbuntował 
się przeciwko mnie i chciał zniszczyć 
wolę człowieka, którą ja, Pan Bóg, mu 
dałem […], sprawiłem […], że został 
strącony” 4.

Mówił dalej: „A także trzecią część 
zastępów niebieskich odwrócił on ode 
mnie, z powodu ich wolnej woli” 5.

W rezultacie duchowe dzieci Ojca 
Niebieskiego, które zdecydowały 
się odrzucić Jego plan i podążyć za 
Lucyferem, utraciły swoje boskie 
przeznaczenie.

Jezus Chrystus — z własnej wolnej 
woli — powiedział:

„Otom jest, wyślij mnie” 6.
„Niech się stanie według Twej  

woli i niech chwała będzie Twoja  
na zawsze” 7.

Jezus, który skorzystał ze Swej 
woli i poparł plan Ojca Niebieskiego, 
został przez Ojca wybrany i wyzna-
czony na naszego Zbawiciela, którego 

Starszy Robert D. Hales
Kworum Dwunastu Apostołów

Mamy dziś Niedzielę Wielka-
nocną — dzień wdzięczności 
i pamięci o Zadośćuczynieniu 

i Zmartwychwstaniu naszego Zbawi-
ciela, Jezusa Chrystusa, dokonanych dla 
całej ludzkości. Oddajemy Mu cześć, 
wdzięczni za naszą wolność religijną, 
wolność do zgromadzeń, wolność słowa 
i dane nam od Boga prawo wolnej woli.

Jak przepowiadali prorocy, w dniach 
ostatnich, w których żyjemy, jest wielu 
ludzi, którzy błędnie pojmują to, kim 
jesteśmy i w co wierzymy. Niektórzy 
z nich są „przewrotni […] i nie miłujący 
tego, co dobre” 1. Inni „zło nazywają 
dobrem, a dobro złem [i] zamieniają 
ciemność w światłość, a światłość w 
ciemność” 2.

Choć ludzie, którzy nas otaczają, 
dokonują wyboru, jak zareagować  
na nasze wierzenia, nie możemy  
zapomnieć, że wolna wola jest klu-
czowym elementem planu Boga dla 
wszystkich Jego dzieci. Wieczny plan, 
przedstawiony nam podczas Narady 
w Niebie przed narodzeniem, zakładał 
dar wolnej woli 3.

Ochrona wolnej woli, 
ochrona wolności 
religijnej
Wierne korzystanie z naszej wolnej woli jest uzależnione  
od naszej wolności religijnej.

Niedzielna sesja popołudniowa | 5 kwietnia 2015
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chrztu, możemy otrzymać dar Du-
cha Świętego. Ten dar daje wiedzę i 
zrozumienie, przewodnictwo i siłę, 
by uczyć się i zdobywać świadectwo; 
moc, oczyszczenie, by pokonać grzech, 
oraz pocieszenie i zachętę, by wiernie 
wytrwać w cierpieniu. Te niezrównane 
błogosławieństwa Ducha zwiększają 
naszą wolność i siłę, by czynić to, co 
dobre, gdyż „gdzie […] Duch Pański, 
tam wolność” 8.

Gdy kroczymy ścieżką duchowej 
wolności w tych ostatnich dniach, mu-
simy rozumieć, że wierne korzystanie 
z naszej wolnej woli jest uzależnione 
od naszej wolności religijnej. Wiemy 
już, że Szatan nie chce, abyśmy cieszyli 
się tą wolnością. Próbował zniszczyć 
naszą wolną wolę w niebie, a teraz 
na ziemi zaciekle podważa znaczenie 
wolności religijnej, sprzeciwia się jej i 
szerzy wokół niej zamieszanie — wo-
kół wszystkiego, czym ona jest oraz 
dlaczego jest kluczowa dla naszego 
duchowego życia i zbawienia.

Istnieją cztery kamienie węgielne 
wolności religijnej, na których my, jako 
święci w dniach ostatnich, musimy 
polegać i je chronić.

Pierwszym jest wolność w kwestii 
wiary. Nikt nie powinien być krytyko-
wany, prześladowany czy atakowany 
przez osoby lub rządy za to, że wierzy 
w Boga. Jest to bardzo osobiste i bar-
dzo ważne. Wczesna deklaracja, doty-
cząca naszych wierzeń w odniesieniu 
do wolności religijnej, stwierdza:

„Żaden rząd nie może istnieć w po-
koju bez wytyczenia takich niepogwał-
calnych praw, co zabezpieczą każdej 
osobie wolność sumienia […].

Sąd cywilny winien ograniczać prze-
stępstwa, lecz nigdy nie kontrolować 
sumienia […], [czy tłumić] wolności 
duszy” 9.

Ta fundamentalna wolność wy-
znania została potwierdzona przez 
Organizację Narodów Zjednoczo-
nych w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka oraz przez inne narodowe i 
międzynarodowe dokumenty prawne 10.

Drugi kamień węgielny naszej 
wolności religijnej to swoboda głosze-
nia naszej wiary lub doktryn innym 
osobom. Pan przykazał nam: „Będziesz 
[…] wpajał [ewangelię swoim dzieciom] 
[…] przebywając w swoim domu” 11. 
Powiedział również Swoim uczniom: 
„Idźcie na cały świat i głoście ewange-
lię wszystkim ludziom” 12. Jako rodzice, 
pełnoetatowi misjonarze oraz członko-
wie–misjonarze opieramy się na prawie 
do wolności religijnej, by nauczać 
doktryn Pana w naszych rodzinach  
i na całym świecie.

Trzeci kamień węgielny naszej wol-
ności religijnej to swoboda tworzenia 
organizacji religijnej — kościoła, w 
którym możemy wraz z innymi ludźmi 
w spokoju oddawać cześć Bogu. W 
jedenastej Zasadzie Wiary czytamy: 
„Domagamy się przywileju czcze-
nia Wszechmogącego Boga według 
tego, co nam dyktuje nasze własne 

sumienie i przyznajemy ten sam 
przywilej wszystkim ludziom — niech 
czczą na swój sposób, gdziekolwiek i 
cokolwiek pragną”. Międzynarodowe 
dokumenty dotyczące praw człowieka 
oraz konstytucje wielu krajów pod-
trzymują tę zasadę.

Czwartym kamieniem węgielnym 
naszej wolności religijnej jest swoboda 
życia według naszej wiary — wol-
ność do wyznawania wiary nie tylko 
w domu czy kościele, ale również w 
miejscach publicznych. Pan przyka-
zuje nam, abyśmy nie tylko modlili się 
w ukryciu 13, ale by „[nasza] światłość 
[świeciła] przed ludźmi, aby widzieli 
[nasze] dobre uczynki i chwalili Ojca 
[naszego], który jest w niebie” 14.

Niektórzy są oburzeni, gdy jeste-
śmy obecni z naszą religią na forum 
publicznym. Jednakże ci sami ludzie, 
którzy chcą, by ich punkt widzenia 
oraz działania były tolerowane w spo-
łeczności, nie garną się do tego, by to-
lerować wyznawców religijnych, którzy 
również pragną, by ich punkt widzenia 
oraz działania były tolerowane. Ogólny 
brak szacunku dla poglądów religij-
nych szybko przenosi się na społeczną 
i polityczną nietolerancję względem 
religijnych osób i instytucji.

Gdy odczuwamy zwiększoną presję, 
by dopasować się do świeckich stan-
dardów, porzucić nasze swobody reli-
gijne i ograniczyć własną wolną wolę, 
rozważmy nauki z Księgi Mormona na 
temat naszych obowiązków. W księdze 
Almy poznajemy Amlikiego, „bardzo 
sprytnego” i „[niegodziwego czło-
wieka]”, który pragnął królować nad 
ludem i chciał „[odebrać] prawa i przy-
wileje Kościoła […] [lecz] lud Kościoła 
zatrwożył się tym” 15. Byli nauczeni 
przez króla Mosjasza, aby rozprawiać 
o tym, co czują, że jest właściwe 16. Tak 
więc „lud zebrał się w całym kraju, i 
każdy głosował według swego uznania 
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za Amlikim lub przeciwko niemu. I 
głosowali w dużych zgromadzeniach, 
rozprawiając […] pomiędzy sobą” 17.

Podczas tych dyskusji członkowie 
Kościoła i inni ludzie mieli szansę 
spotkać się razem, doświadczyć ducha 
jedności i otrzymać natchnienie od 
Ducha Świętego. „I okazało się, że głos 
ludu był przeciwko Amlikiemu, dlatego 
nie mianowano go królem” 18.

Jako uczniowie Jezusa Chrystusa 
mamy obowiązek współpracować z 
ludźmi wierzącymi, którzy podzielają 
nasze poglądy, by wznieść głosy w 
obronie prawdy. Choć członkowie 
nigdy nie powinni twierdzić, ani na-
wet sugerować, że mówią w imieniu 
Kościoła, jesteśmy zachęcani, by jako 
obywatele, z przekonaniem i miłością 
dzielić się osobistym świadectwem — 
„każdy […] według swego uznania” 19.

Prorok Józef Smith powiedział:
„Odważnie głoszę przed Niebio-

sami, że jestem również gotów umrzeć 
w obronie praw prezbiterianina, 
baptysty lub jakiegokolwiek innego 
dobrego człowieka innego wyznania 
[jak za mormona], gdyż ta sama zasada, 
która podeptałaby prawa świętych w 
dniach ostatnich, podeptałaby prawa 
rzymskich katolików czy też każdego 
innego wyznania, które może być nie-
popularne i zbyt słabe, by się bronić.

Moją duszę inspiruje umiłowanie 
wolności — obywatelskiej i reli-
gijnej wolności dla całego rodzaju 
ludzkiego” 20.

Bracia i siostry, jesteśmy odpo-
wiedzialni za ochronę tych świętych 
swobód i praw, zarówno dla naszego 
dobra, jak i dobra naszego potomstwa. 
Co możemy więc zrobić?

Po pierwsze, możemy być dobrze 
poinformowani. Bądźmy zorientowani 
w kwestiach społecznych, które mogą 
mieć wpływ na kwestie wolności 
religijnej.

Po drugie, w miarę możliwości 
przyłączmy się do tych osób, które po-
dzielają nasze zaangażowanie na rzecz 
wolności religijnej. Działajmy ramię w 
ramię, by ją chronić.

Po trzecie, żyjmy tak, aby nasze 
życie odzwierciedlało nasze wierzenia 
— w słowach i uczynkach. To, w jaki 
sposób stosujemy z życiu zasady naszej 
religii, jest dużo ważniejsze niż to, co o 
niej mówimy.

Zbliża się Drugie Przyjście Naszego 
Zbawiciela. Nie zwlekajmy w tej ważnej 
sprawie. Przypomnijmy sobie Moro-
niego, który wywiesił sztandar wolności 
z wypisanymi słowami: „Za naszego 
Boga, naszą religię, naszą wolność, nasz 
pokój, nasze żony i dzieci” 21. Pamię-
tajmy o odpowiedzi ludu: z własnej woli 
„zbiegli się” z zamiarem działania 22.

Moi umiłowani bracia i siostry, nie 
idźcie! Biegnijcie! Biegnijcie, by otrzy-
mać błogosławieństwa wolnej woli 
dzięki podążaniu za Duchem Świętym 
i korzystaniu ze swobód, które Bóg 
nam dał, abyśmy wypełniali Jego wolę.

Składam moje szczególne świadec-
two w tę szczególną Wielkanoc, że 
Jezus Chrystus z własnej wolnej woli 
czynił wolę naszego Ojca.

O naszym Zbawicielu śpiewamy: 
„On za nas przelał najdroższą Swą 
krew i sam oddał resztę Swych lat” 23. 
Ponieważ to uczynił, mamy bezcenną 
możliwość, aby „wybrać wolność i 
życie wieczne” dzięki mocy i błogo-
sławieństwom Jego Zadośćuczynie-
nia 24. Obyśmy swobodnie wybierali 

podążanie za Nim, dzisiaj i zawsze, o 
to się modlę w Jego święte imię, imię 
samego Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. II List do Tymoteusza 3:3.
 2. Ks. Izajasza 5:20.
 3. Zob. Mojżesz 6:56.
 4. Mojżesz 4:3.
 5. Nauki i Przymierza 29:36.
 6. Abraham 3:27.
 7. Mojżesz 4:2.
 8. II List do Koryntian 3:17.
 9. Nauki i Przymierza 134:2, 4.
 10. Zob. Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka, przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 
10 grudnia 1948 r., adres internetowy: 
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html. 
Artykuł 18. stwierdza: „Każda osoba ma 
prawo do wolności myśli, sumienia i 
religii; prawo to obejmuje wolność zmiany 
swej religii lub przekonań, jak również 
wolność manifestowania swej religii lub 
przekonań, indywidualnie lub wspólnie z 
innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez 
nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie 
kultu i rytuałów”. Zob. także artykuł 9. 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, ratyfikowaną 
w dniu 3 września 1953 r., adres interne-
towy: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=
WDU19930610284.

 11. V Ks. Mojżeszowa 11:19.
 12. Ew. Marka 16:15.
 13. Zob. Ew. Mateusza 6:6.
 14. Ew. Mateusza 5:16.
 15. Zob. Alma 2:1–4.
 16. Zob. Mosjasz 29:25–26.
 17. Alma 2:5; kursywa dodana.
 18. Alma 2:7.
 19. Alma 2:5.
 20. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith [2007], str. 345.
 21. Alma 46:12.
 22. Alma 46:21.
 23. „Jak wielka miłość i mądrość”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 28.
 24. 2 Nefi 2:27.
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o wytrwaniu do końca. Z modlitwą 
przestudiujcie i rozważcie sen Lehiego, 
a następnie odnieście go do siebie. 
Gdy to uczynicie, starannie przeana-
lizujcie sześć ważnych zasad, które 
pomogą wam wytrwać do końca.

1. Pamiętajcie o modlitwie
Rozpoczynamy tę podróż z Lehim, 

gdy jest on sam „na ciemnym i ponu-
rym pustkowiu” 2. Każdy z nas przeżywa 
okresy ciemności i samotności. „Gdy 
cierpienia dni nadeszły, czy modli-
łeś się?” 3. Podążajcie za przykładem 
Hebera J. Granta. Módlcie się o siłę, 
by wytrwać do końca. Zapytajcie Ojca 
Niebieskiego: „Co chcesz, abym jeszcze 
zrobił?”.

2. Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie  
się w Nim doskonali

Drzewo życia jest centralnym 
punktem snu Lehiego. Wszystko kieruje 
naszą uwagę w jego stronę. Drzewo 
symbolizuje Chrystusa, który jest jasnym 

priorytetami. Pobieżne posłuszeństwo 
i niepełne zaangażowanie osłabiają 
wiarę. Wytrwanie do końca wymaga 
pełnego podporządkowania się na-
szemu Zbawicielowi i zawartym przez 
nas przymierzom.

Wizja Lehiego, dotycząca drzewa 
życia, jest pełną mocy przypowieścią 

Starszy Kevin W. Pearson
Siedemdziesiąty

Na krótko przed śmiercią Prezy-
denta Hebera J. Granta, jeden 
z Braci odwiedził go w domu. 

Zanim wyszedł, Prezydent Grant po-
wiedział w modlitwie: „Boże, pobłogo-
sław mnie, abym nie stracił świadectwa 
i zachował wiarę do końca!” 1. Tak 
brzmiała jego modlitwa po prawie 27 
latach służby jako Prezydent Kościoła. 
Jego przykład jest pełnym mocy przy-
pomnieniem, że nikt, w żadnym wieku, 
nie jest wolny od wpływu Szatana. Dwa 
z najpotężniejszych narzędzi Szatana to 
odwracanie uwagi i oszukiwanie.

Wytrwanie do końca jest cechą 
prawdziwego ucznia i jest niezbędne do 
osiągnięcia życia wiecznego. Jednakże 
gdy napotykamy próby i wyzwania, 
często słyszymy, abyśmy się po prostu 
„trzymali”. Chcę powiedzieć bardzo 
wyraźnie: „trzymanie się” nie jest zasadą 
ewangelii. Wytrwanie do końca ozna-
cza ciągłe przychodzenie do Chrystusa 
i stawanie się w Nim doskonałym.

Skoro wytrwanie do końca jest 
niezbędne do osiągnięcia życia wiecz-
nego, dlaczego mamy problem, by 
zachować wierność? Zmagamy się, 
kiedy musimy dokonać wyboru po-
między dwoma konkurującymi ze sobą 

Nie oddalajcie się  
od tego drzewa
Wizja Lehiego, dotycząca drzewa życia, jest pełną mocy przypowieścią 
o wytrwaniu do końca.
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obrazem miłości Boga. Owoc Jego nie-
skończenie wielkiego Zadośćuczynie-
nia jest wspaniałym dowodem miłości 
Boga. Życie wieczne z ukochanymi 
jest słodsze i bardziej pożądane niż co-
kolwiek innego. Aby skorzystać z tego 
daru, musimy „[przystąpić] do Chrystusa 
i [stać] się w Nim doskonali” 4. On jest 
„[drogą, prawdą i żywotem]” 5. Możemy 
wypełnić nasze życie osiągnięciami i 
dobrymi uczynkami, ale jeśli ostatecznie 
nie zawrzemy świętych przymierzy, by 
podążać za Chrystusem oraz nie bę-
dziemy ich wiernie dochowywać, całko-
wicie przegapimy nasz prawdziwy cel.

3. Idźcie naprzód z wiarą
Do drzewa życia, do Chrystusa, 

prowadzi pewna ścieżka. Jest ciasna, 
wąska, właściwa, nie dopuszczająca 
schodzenia na boki. Przykazania Boga 
są wymagające, ale nie ograniczają. 
Chronią nas od duchowego i fizycz-
nego niebezpieczeństwa i zapobiegają 
zagubieniu się.

Posłuszeństwo buduje wiarę w 
Chrystusa. Wiara jest zasadą działania 
i mocy. Stałe podążanie za przykładem 
Zbawiciela daje duchową moc i zdol-
ność, by iść naprzód. Bez wzmacnia-
jącej i motywującej do działania mocy 
Zadośćuczynienia, nie można pozostać 
na ścieżce i wytrwać.

„Dążmy naprzód mając nieugiętą 
wiarę w Chrystusa” 6.

4. Księga Mormona jest niezbędna  
do duchowego przetrwania

Życiowa podróż jest pełna wy-
zwań. Łatwo jest się rozkojarzyć, zejść 
ze ścieżki i zgubić się. Cierpienie jest 
nieuniknioną i nieodzowną częścią 
naszego wiecznego postępu. Gdy 
nadchodzą przeciwności, nie pozwól-
cie, by coś, czego do końca nie rozu-
miecie, zniszczyło wszystko, co już 
wiecie. Bądźcie cierpliwi i przylgnijcie 

mocno do prawdy — zrozumienie 
nadejdzie. Próby są niczym wielkie 
mgły ciemności, które mogą oślepić 
nasze oczy i utwardzić nasze serca. 
Jeśli nie będziemy „[trzymać] się przez 
cały czas” 7 słowa Bożego i żyć według 
niego, staniemy się duchowo ślepi 
zamiast duchowo oświeceni. Studiujcie 
Księgę Mormona i słowa żyjących pro-
roków dziś, jutro i pojutrze! To klucz 
do duchowego przetrwania i uniknię-
cia oszustwa. Bez niego możemy się 
duchowo zatracić.

5. Nie dajcie się rozkojarzyć i oszukać.
Wsłuchiwanie się oznacza zwraca-

nie szczególnej uwagi. Wsłuchiwanie 
się w słowa tych, który nie wierzą 
w Chrystusa, nie pomoże wam Go 
odnaleźć. Wyszukanie frazy #prze-
stronnybudynek dla zdobycia wiedzy, 
nie przyniesie rezultatu. Nie ma jej 
tam. Jedynie Zbawiciel posiada „słowa 
żywota wiecznego” 8. Wszystko inne 
to zwykłe słowa. Wielki i przestronny 
budynek symbolizuje „próżne urojenia 

i pychę” 9 świata — innymi słowy 
rozkojarzenie i oszustwo. Jest wypeł-
niony dobrze ubranymi ludźmi, którzy, 
jak się zdaje, mają wszystko. Jednakże 
wyśmiewają Zbawiciela i Jego naśla-
dowców. To ci, którzy „zawsze się uczą, 
a nigdy do poznania prawdy dojść nie 
mogą” 10. Może są politycznie poprawni, 
ale duchowo zagubieni.

6. Nie oddalajcie się od tego drzewa
Przesłanie Lehiego zachęca do 

pozostania przy drzewie z jego wizji. 
Pozostajemy przy nim, ponieważ jeste-
śmy nawróceni do Pana. Alma nauczał: 
„Oto zmienił ich serca, zbudził ich z 
głębokiego snu, że stali się wrażliwi na 
wpływ Boga” 11. Gdy oddajemy nasze 
serca Bogu, Duch Święty zmienia naszą 
naturę, stajemy się głęboko nawróceni 
do Pana i nie szukamy więcej prze-
stronnego budynku z wizji Lehiego. 
Jeśli przestajemy czynić rzeczy, które 
pogłębiają nawrócenie, cofamy się w 
rozwoju duchowym. Odstępstwo jest 
przeciwieństwem nawrócenia.
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Do wszystkich byłych i obecnych 
misjonarzy: Starsi i siostry, nie mo-
żecie po prostu powrócić z misji, 
zanurkować w Babilonie i spędzać 
nieskończonych godzin, zdobywając 
nic nie znaczące punkty w bezsensow-
nych grach wideo, bez zapadnięcia 
w głęboki duchowy sen. Nie możecie 
też oglądać pornografii w Internecie 
oraz ignorować cnoty i moralności, bez 
poważnych duchowych konsekwencji. 
Jeśli stracicie Ducha, jesteście zgubieni. 
Nie dajcie się rozkojarzyć i oszukać.

Prawdziwi uczniowie stale budzą 
się dla Boga w wymownej osobistej 
modlitwie, poważnym studiowaniu pism 
świętych, osobistym posłuszeństwie 
oraz bezinteresownej służbie. Stójcie 
przy drzewie z wizji Lehiego i czuwajcie.

Kilka lat temu Siostra Pearson i ja 
zostaliśmy powołani do przewodzenia 
Misji Washington Tacoma. To powo-
łanie było zupełnym zaskoczeniem. Z 
niepokojem spotkałem się z prezesem i 
dyrektorem generalnym firmy, w której 
byłem zatrudniony i poinformowałem 
ich o moim powołaniu na misję. Byli 
wyraźnie niezadowoleni z mojej decyzji 
o opuszczeniu firmy. Zadali mi pytanie: 

„Kiedy podjąłeś tę decyzję i dlaczego 
jej z nami nie skonsultowałeś?”.

Mój umysł się rozjaśnił i przyszła 
mi do głowy przenikliwa odpowiedź. 
Powiedziałem: „Decyzję podjąłem jako 
19–letni młodzieniec, gdy w świątyni 
zawarłem święte przymierze z Bogiem, 
że będę podążał za Zbawicielem. Całe 
swoje życie zbudowałem na tym przy-
mierzu i obecnie w pełni zamierzam 
go dotrzymać”.

Gdy zawrzemy przymierze z Bo-
giem, nie ma już odwrotu. Kompromis, 
poddanie się czy utrata energii nie 
wchodzi w grę. W królestwie Boga 
istnieje norma doskonałości niezbędna 
do wyniesienia. Wymaga ona bycia od-
ważnym uczniem! Nie ma miejsca dla 
przeciętnych i beztroskich. Mierność 
jest wrogiem doskonałości, a mierne 
zaangażowanie uniemożliwi wam wy-
trwanie do końca.

Jeśli miotacie się, jesteście zmieszani 
lub duchowo zagubieni, wzywam 
was, abyście zrobili jedną rzecz, która 
pomoże wam powrócić na właściwą 
ścieżkę. Zacznijcie ponownie z modli-
twą studiować Księgę Mormona i żyć 
według jej nauk dziś, jutro i pojutrze! 

Świadczę o wielkiej mocy Księgi 
Mormona, która zmieni wasze życie 
i umocni postanowienie, by podążać 
za Chrystusem. Duch Święty zmieni 
wasze serce i pomoże wam widzieć 
„[wszystko, jakim] rzeczywiście jest” 12. 
Wskaże wam, co powinniście robić 
dalej. Oto obietnica Nefiego dla was:

„I powiedziałem [tym] […], którzy są 
posłuszni słowu Boga i wytrwają przy 
nim, [że] nigdy nie zginą, ani też po-
kusy, czy ogniste pociski złego ducha 
nie będą w stanie ich pokonać, aby 
zaślepiając prowadzić ich ku ruinie.

Dlatego […] namawiałem ich […], 
aby zważali na słowo Boga i pamiętali 
o przestrzeganiu Jego przykazań we 
wszystkim, co czynią” 13.

Bracia i siostry, wytrwanie do 
końca to wielki test bycia uczniem. 
Nasza codzienna postawa ucznia 
określi nasze wieczne przeznaczenie. 
Zbudźcie się dla Boga, przylgnijcie do 
prawdy, zachowujcie przymierza świą-
tynne i nie oddalajcie się od drzewa 
z wizji Lehiego!

Składam świadectwo o zmartwych-
wstałym, żyjącym Chrystusie. Wiem, że 
On żyje. Moim najgłębszym pragnie-
niem jest, abym trwał w prawdzie i 
wierze do samego końca, podążając za 
Jego wspaniałym przykładem. W święte 
imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Cytowane przez Johna Longdena, w: 

Conference Report, październik 1958,  
str. 70.

 2. 1 Nefi 8:7.
 3. „Zanim z domu dziś wyszedłeś” Hymny 

oraz pieśni dla dzieci, str 77.
 4. Moroni 10:32.
 5. Ew. Jana 14:6.
 6. 2 Nefi 31:20.
 7. 1 Nefi 8:30.
 8. Ew. Jana 6:68.
 9. 1 Nefi 12:18.
 10. II List do Tymoteusza 3:7.
 11. Alma 5:7.
 12. Jakub 4:13.
 13. 1 Nefi 15:24–25.
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To tak, jakbyśmy byli w lesie i przed 
nami rosło drzewo. Jeśli nie cofniemy 
się o kilka kroków, nie docenimy, 
czym tak naprawdę jest las. Kiedyś 
odwiedziłem amazońską dżunglę w 
Leticii, w Kolumbii, blisko granicy z 
Brazylią i Peru. Nie mogłem docenić 
jej ogromu, póki nie zobaczyłem jej z 
lepszej perspektywy, przelatując nad 
nią samolotem.

Kiedy nasze dzieci były małe, oglą-
dały program telewizyjny pod tytułem: 
Co widzisz na ekranie? Na ekranie po-
kazywany był przedmiot z dość bliskiej 
odległości i dzieci musiały zgadnąć, 
co to jest, podczas gdy kamera powoli 
się od przedmiotu oddalała. Kiedy cały 
przedmiot był widoczny, z łatwością 
można było określić, że to był kot, 
roślina, kawałek owocu itd.

Pamiętam, jak pewnego razu moje 
dzieci oglądały ten program i pokazy-
wano coś okropnego, a nawet obrzy-
dliwego, ale kiedy kamera znacznie się 
oddaliła, okazało się, że był to kawałek 
smakowitej pizzy. Wtedy powiedziały: 
„Tato, kup nam taką!”. Gdy zrozumiały, 
co to był za przedmiot — mimo że na 
początku wydawał się okropny — na 
koniec był dla nich atrakcyjny.

Pozwólcie, że powiem o kolejnym 
doświadczeniu. Nasze dzieci lubią 
układać puzzle. Zapewne każdy z nas 
miał ku temu okazję. Niektóre z puzzli 
składają się z bardzo wielu małych ka-
wałków. Pamiętam, jak jedno z naszych 
dzieci (nie wymienię imienia w celu 
ochrony jego tożsamości) koncentro-
wało się na poszczególnych elemen-
tach. Kiedy jeden z nich nie pasował 
w dane miejsce, dziecko od razu się 
denerwowało i chciało go wyrzucić. 
W końcu nauczyło się je układać, kiedy 
zrozumiało, że każda maleńka część 
ma swoje szczególne miejsce, nawet 
jeśli z początku, jak mu się zdawało, 
nigdzie nie pasowała.

Służąc w Kościele, widziałem od-
danie i wierność członków Kościoła 
w różnych krajach, także w tych, w 
których trwał konflikt polityczny, spo-
łeczny lub gospodarczy. Jedną z cech, 
która łączyła tych wiernych członków, 
była ich wizja wieczności. Wieczna 
perspektywa ewangelii pomaga nam 
zrozumieć miejsce, jakie zajmujemy w 
planie Boga, zaakceptować trudności 
i dzięki nim wzrastać, podejmować de-
cyzje i skupiać się w życiu na naszym 
boskim potencjale.

Perspektywa to sposób, w jaki 
patrzymy na rzeczy, kiedy widzimy je 
z pewnej odległości. To pozwala nam 
docenić ich prawdziwą wartość.

Starszy Rafael E. Pino
Siedemdziesiąty

W objawieniu danym Mojże-
szowi poznajemy zamiar Ojca 
Niebieskiego: „Albowiem to 

dzieło moje i chwała moja — by przy-
nieść nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” 1. Widzimy, że pragnie-
niem Ojca jest dać każdemu możliwość 
otrzymania pełni radości. Objawienia 
dni ostatnich ukazują wspaniały plan 
szczęścia, który Ojciec Niebieski stwo-
rzył dla wszystkich Swoich dzieci, by 
mogły do Niego powrócić.

Zrozumienie tego planu szczęścia 
daje nam wieczną perspektywę i po-
maga prawdziwie doceniać przyka-
zania, obrzędy, przymierza, próby 
i trudności.

W księdze Almy znajduje się jedna 
z kluczowych zasad: „Po zaznajomieniu 
ich więc z planem odkupienia, Bóg dał 
im przykazania” 2.

Warto zwrócić uwagę na kolejność 
etapów w tym procesie nauczania. 
Nasz Ojciec Niebieski najpierw nauczał 
Adama i Ewę o planie odkupienia, 
a następnie dał im przykazania.

To bardzo ważna prawda. Zrozumie-
nie tego planu pomoże ludziom prze-
strzegać przykazań, podejmować lepsze 
decyzje i mieć właściwą motywację.

Wieczna perspektywa 
ewangelii
W przypadku decyzji, które mają wpływ na wieczność, niezbędne jest 
spojrzenie przez pryzmat ewangelii.



118 NIEDZIELNA SESJA POPOŁUDNIOWA | 5 KWIETNIA 2015

W ten sam sposób możemy myśleć 
o planie Pana. Nie musimy martwić się 
każdą z jego części z osobna, lecz sta-
rać się patrzeć na całokształt planu, pa-
miętając o końcowym wyniku. Pan zna 
właściwe miejsce każdego elementu 
tego planu. Wszystkie przykazania mają 
wieczne znaczenie w kontekście wiel-
kiego planu szczęścia.

Niezwykle ważne jest, abyśmy nie 
podejmowali decyzji o wiecznych kon-
sekwencjach, patrząc z perspektywy 
doczesności. W przypadku decyzji, 
które mają wpływ na wieczność, nie-
zbędne jest spojrzenie przez pryzmat 
ewangelii.

Starszy Neal A. Maxwell nauczał: 
„Choć ‘zakotwiczone’ w wielkiej 
i ostatecznej nadziei, niektóre z 

naszych codziennych nadziei mają 
inny charakter. Możemy mieć nadzieję 
na podwyżkę, wyjątkową randkę, 
zwycięstwo w wyborach lub więk-
szy dom — rzeczy, które się spełnią 
lub nie. Wiara w plan Ojca daje nam 
odporność nawet w obliczu rozpadu 
tych bliskich nam nadziei. Dzięki 
nadziei jesteśmy ‘[gorliwie zaangażo-
wani]’ w dobrej sprawie, nawet jeśli 
zdaje się, że przegrywamy (zob. NiP 
58:27)” 3.

Brak wiecznej wizji lub jej utrata 
może spowodować, że spoglądanie 
przez pryzmat doczesności stanie się 
naszą normą i podejmiemy decyzje, 
które nie są zgodne z wolą Boga.

Księga Mormona opisuje postawy, 
jakie przyjęli Nefi oraz jego bracia, 

Laman i Lemuel. Każdy z nich do-
świadczył wielu trudów i wielu prze-
ciwności, ale postawy, które przyjęli, 
znacznie różniły się od siebie. Nefi 
powiedział: „I tak bardzo nas Pan bło-
gosławił, że gdy żyliśmy na surowym 
mięsie na pustyni, nasze kobiety miały 
dużo pokarmu dla swych niemowląt 
i były silne, nawet jak mężczyźni, 
i zaczęły znosić wędrówkę bez 
szemrania” 4.

W tym samym czasie Laman i 
Lemuel zawzięcie narzekali. „Laman i 
Lemuel, będąc najstarszymi, szemrali 
przeciwko ojcu. I czynili to, gdyż nie 
wiedzieli, jak postępuje Bóg, który 
ich stworzył” 5. Brak zrozumienia lub 
lekceważenie tego, „jak postępuje 
Bóg”, to jeden ze sposobów, jak mo-
żemy utracić wieczną perspektywę, 
a szemranie to jeden z objawów tej 
utraty. Pomimo że Laman i Lemuel 
doświadczyli wraz z Nefim wielu cu-
dów, wołali: „Przez tyle lat błąkaliśmy 
się na pustyni i nasze kobiety męczyły 
się, będąc brzemienne, rodząc dzieci 
na pustyni i doświadczając wszelkich 
cierpień z wyjątkiem śmierci; i lepiej 
by było, gdyby umarły, zanim opuściły 
Jerozolimę, niż żeby miały doświad-
czać tych trudów” 6.

Mimo że ci trzej bracia doświadczyli 
podobnych trudności i podobnego 
cierpienia, przyjęli dwie różne postawy. 
Ewidentnie ich ocena rzeczywistości 
była inna.

Prezydent Spencer W. Kimball 
napisał: „Gdybyśmy postrzegali życie 
doczesne jako pełnię naszego istnie-
nia, wówczas ból, smutek, zawód i 
krótkotrwałość życia byłyby tragedią. 
Jeśli jednak spojrzymy na życie jak 
na coś wiecznego, co rozciąga się od 
przeszłości życia przed narodzeniem 
do przyszłości życia wiecznego po 
śmierci, ujrzymy wszystko, co się nam 
przydarza, z właściwej perspektywy” 7.
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Wzięliśmy na siebie Jego imię i co 
tydzień, przyjmując sakrament, zobowią-
zujemy się, że będziemy o Nim pamiętać 
i przestrzegać Jego przykazań. Daleko 
nam do doskonałości, ale nie jesteśmy 
niedbali w naszej wierze. Wierzymy w 
Niego. Czcimy Go. Podążamy za Nim. 
Darzymy Go głęboką miłością. Do Niego 
należy najwspanialsze dzieło świata.

Bracia i siostry, żyjemy w czasach 
poprzedzających Drugie Przyjście Pana, 
na które wierni czekali przez wszystkie 
te wieki. Żyjemy w czasach wojen i 
wieści wojennych, w czasach klęsk ży-
wiołowych, w czasach, w których świat 
nękany jest przez chaos i zamieszanie.

Ale żyjemy również w pełnych 
chwały czasach Przywrócenia, w 
których ewangelia głoszona jest na 
całym świecie — w czasach, w których 
Pan obiecał, że „[wychowa] sobie lud 
czysty” 4 i uzbroi go „w prawość i moc 
Boga” 5.

Radujemy się z tych czasów i mod-
limy się, żebyśmy mogli odważnie 
stawiać czoła wyzwaniom i niepewno-
ściom. Trudności niektórych z nas są 
poważniejsze od innych, ale nikt nie 
jest na nie odporny. Starszy Neal A. 
Maxwell powiedział mi kiedyś: „Jeśli 
wszystko układa ci się teraz idealnie, 
poczekaj tylko chwilę”.

Starszy Neil L. Andersen
Kworum Dwunastu Apostołów

Kiedy śpiewaliśmy, głęboko poru-
szyła mnie myśl, że w tej właśnie 
chwili setki tysięcy, być może 

nawet miliony, wierzących świętych 
w ponad 150 krajach, w niesamo-
witej liczbie 75 różnych języków 1, 
wspólnie wzniosły swój głos do Boga 
śpiewając:

Przyjdź Królu, Panie nasz!
Oczekujemy Cię.
Na skrzydłach przynieś nam
Wolności nowy dzień 2.

„Przyjdź Królu, Panie nasz!” 3. Jeste-
śmy bardzo dużą światową rodziną 
wyznawców, uczniów Pana Jezusa 
Chrystusa.

Przyjdź Królestwo twoje
Myśl o Jego przyjściu porusza moją duszę. To zaprze nam dech 
w piersiach! Zasięg i majestat, bezmiar i świetność, przewyższą wszystko,  
co kiedykolwiek oglądały lub doświadczyły ludzkie oczy.

Starszy David B. Haight przypo-
mniał historię rzeźbiarza Michała 
Anioła, aby zilustrować, jak ważne jest 
spojrzenie na wszystko z właściwej 
perspektywy: „Kiedy rzeźbiarz uderzał 
dłutem w blok marmuru, pewien 
chłopiec przypatrywał mu się dość 
nieśmiało. Kiedy postać Dawida wyło-
niła się z tego bloku, gotowa, by świat 
mógł ją podziwiać, chłopiec zapytał 
Michała Anioła: ‘Skąd wiedziałeś, że 
on był tam ukryty?’” 8.

Wizja, z jaką rzeźbiarz patrzył na 
blok marmuru, różniła się od spojrze-
nia obserwującego chłopca. Świa-
domość możliwości zamkniętych w 
kamieniu pozwoliła artyście stworzyć 
dzieło sztuki.

Pan wie, co pragnie osiągnąć 
względem każdego z nas. Wie, jakiej 
zmiany oczekuje w życiu każdego z 
nas, a my nie mamy prawa, aby Mu 
w tym doradzać. Jego myśli są wyższe 
niż myśli nasze 9.

Świadczę, że mamy kochającego, 
sprawiedliwego i miłosiernego  
Ojca, który przygotował plan wiecz-
nego szczęścia. Świadczę, że Jezus  
Chrystus jest Jego Synem i Zbawi-
cielem świata. Wiem, że Prezydent 
Thomas S. Monson jest prorokiem 
Boga. Mówię to wszystko w imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Mojżesz 1:39.
 2. Alma 12:32.
 3. Neal A. Maxwell, „Brightness of Hope”, 

Ensign, listopad 1994, str. 35–36.
 4. 1 Nefi 17:2.
 5. 1 Nefi 2:12.
 6. 1 Nefi 17:20.
 7. Teachings of Presidents of the Church: 

Spencer W. Kimball (2006), str. 15.
 8. David B. Haight, „Your Purpose and  

Responsibility” (przemówienie wygło-
szone podczas uroczystego spotkania  
na Uniwersytecie Brighama Younga, 
4 września 1977), str. 2–3; adres  
internetowy: speeches. byu. edu.

 9. Zob. Ks Izajasza 55:8–9.



120 NIEDZIELNA SESJA POPOŁUDNIOWA | 5 KWIETNIA 2015

Mimo że Pan zapewnia nas, że 
„nie [musimy] się lękać” 6, zachowanie 
wyraźnej perspektywy i sięganie wzro-
kiem poza ten świat, nie zawsze jest 
łatwe, kiedy doświadczamy prób.

Prezydent Thomas S. Monson na-
uczył mnie ważnej lekcji na temat po-
siadania wiecznego punktu widzenia.

Osiemnaście lat temu w trakcie po-
dróży pociągiem przez Szwajcarię, za-
pytałem go o jego rozmaite obowiązki. 
Jego odpowiedź wzmocniła moją 
wiarę. „W Radzie Prezydenta Kościoła 
— powiedział — robimy, co w naszej 
mocy, aby to dzieło postępowało na-
przód. Ale jest to dzieło Pana. On nim 
kieruje. On stoi u steru. Zadziwia nas, 
gdy na naszych oczach otwiera drzwi, 
których my sami nie możemy otworzyć 
i dokonuje niewyobrażalnych cudów” 7.

Bracia i siostry, dostrzeganie cudów 
i wiara w to, że Pan ich dokonuje, 
ustanawiając Swoje królestwo na ziemi, 
może pomóc nam dostrzec i uwierzyć 
w to, że Pan działa też w naszym życiu.

Pan oświadczył: „Mogę dokonać 
Mego dzieła” 8. Wszyscy staramy się 
czynić, co do nas należy, ale to On jest 
wielkim architektem. Pod kierownic-
twem Swojego Ojca stworzył ten świat. 
„Wszystko przez [Niego] powstało, a 
bez niego nic nie powstało, co po-
wstało” 9. Kiedy jesteśmy duchowo obu-
dzeni i czujni, dostrzegamy Jego rękę 
na świecie i w naszym własnym życiu.

Pozwólcie, że podam wam przykład.
W 1831 roku, kiedy Kościół liczył 

sobie zaledwie 600 członków, Pan 
poświadczył: „Klucze królestwa Boga 
są powierzone człowiekowi na ziemi, 
i odtąd Ewangelia potoczy się aż po 
krańce ziemi, niczym potoczy się ka-
mień wyrżnięty z gór bez pomocy rąk, 
dopóki nie wypełni całej ziemi” 10.

Prorok Nefi przewidział, że w 
naszych czasach Kościół będzie „nie-
liczny” w porównaniu z ogółem ludzi 

na świecie, ale że będzie „na całym 
świecie” 11.

Trzy piękne przykłady tego, jak 
ręka Pana ustanawia Jego królestwo, 
to świątynie, których budowa ogło-
szona została dzisiaj przez Prezydenta 
Monsona. Któż, nawet kilka dziesię-
cioleci temu, mógłby sobie wyobrazić 
świątynie na Haiti, w Tajlandii czy na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej?

Lokalizacja świątyni nie jest decyzją 
uzależnioną od dogodnego położenia 
geograficznego. To objawienie, jakie 
Pan daje Swemu prorokowi, które 
zwiastuje wielką pracę do wykonania 
i potwierdza prawość świętych, którzy 
będą wysoko cenić sobie i dbać o Jego 
dom przez pokolenia 12.

Zaledwie dwa lata temu udałem się 
na Haiti z moją żoną, 
Kathy. Na wysokiej 
górze, u której podnóża 
leży Port- au- Prince, 
spotkaliśmy się z miej-
scowymi członkami na 
obchodach 30. rocz-
nicy poświęcenia kraju 
przez, wtedy jeszcze, 
Starszego Thomasa S. 
Monsona. Nikt z nas 
nigdy nie zapomni nisz-
czycielskiego trzęsienia 
ziemi, które wstrząsnęło 
Haiti w 2010 roku. Dzięki wiernym 
członkom i odważnej grupce niemalże 
tylko miejscowych misjonarzy, Kościół 
w tym wyspiarskim kraju wzrastał i 
wzmacniał się. Moja wiara wzrasta, 
kiedy wyobrażam sobie tych prawych 
świętych Boga, odzianych w biel, jak 
dzierżą święte kapłaństwo, kierując 
świętymi obrzędami w domu Pana i 
dokonując ich.

Któż mógłby sobie wyobrazić 
dom Pana w pięknym mieście Bang-
kok? Chrześcijanie stanowią jedynie 
1% ludności w buddyjskiej Tajlandii. 

Podobnie jak na Haiti, również i w 
Bangkoku Pan zebrał wybranych tej 
ziemi. Podczas wizyty sprzed kilku 
miesięcy poznaliśmy tam Sathita i 
Juthamas Kaivaivatanów oraz ich 
wierne dzieci. Sathit przystąpił do Ko-
ścioła w wieku 17 lat i służył na misji 
w swoim rodzinnym kraju. Podczas 
zajęć instytutu poznał Juthamas, z 
którą został zapieczętowany w Świą-
tyni Manila na Filipinach. W 1993 roku 
w rodzinę Kaivaivatanów wjechała 
ciężarówka, której kierowca zasnął za 
kierownicą. Sathit został sparaliżowany 
od klatki piersiowej w dół. Ich wiara 
nigdy nie zachwiała się. Sathit jest 
podziwianym nauczycielem w Między-
narodowej Szkole w Bangkoku. Jest 
prezydentem Palika Bangkok Północny 
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w Tajlandii. Widzimy, jak Bóg doko-
nuje cudów w Swoim wspaniałym 
dziele i w naszym własnym życiu.

Cudu rozwoju Kościoła na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej nie sposób 
opisać, nie wymieniając nazwisk 
dwóch małżeństw: Phillippe’a i Anne-
liesy Assardów oraz Luciena i Agathy 
Affoue’ów. Obie pary przystąpiły do 
Kościoła wkrótce po ślubie — jedna 

w Niemczech, druga we Francji. W 
latach 80. Phillippe i Lucien czuli, że 
powinni wrócić do swojej ojczyzny w 
Afryce w celu budowania królestwa 

Boga. Od Siostry Assard, która jest 
Niemką, opuszczenie rodziny i pozwo-
lenie Bratu Assardowi na porzucenie 
pracy uznanego inżyniera mechanika, 
wymagało niezwykłej wiary. Obie pary 
spotkały się po raz pierwszy na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej i zaczęły pro-
wadzić Szkołę Niedzielną. To było 30 
lat temu. W tym pięknym afrykańskim 
kraju jest teraz osiem palików i 27 000 

członków. Affoue’owie 
nadał dostojnie służą, 
podobnie jak Assardowie, 
którzy niedawno zakoń-
czyli misję w Świątyni 
Akra w Ghanie.

Czy dostrzegacie rękę 
Boga w postępie Jego 
dzieła? Czy dostrzega-
cie rękę Boga w życiu 
misjonarzy na Haiti i u 
rodziny Kaivaivatanów 
w Tajlandii? Czy dostrze-
gacie rękę Boga w życiu 
Assardów i Affoue’ów? 
Czy dostrzegacie rękę 
Boga we własnym życiu?

„I niczym człowiek nie 
obraża Boga […] poza 
tymi, co nie wyznają Jego 

ręki we wszystkim” 13.
Bóg dokonuje cudów nie tyko na 

Haiti, w Tajlandii i na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej. Rozejrzyjcie się wokół 

siebie 14. „Bóg troszczy się o wszyst-
kich […]. Zna swoich i okazuje miło-
sierdzie całemu światu” 15.

Czasami dostrzegamy rękę Pana w 
życiu innych ludzi, ale zastanawiamy 
się: „W jaki sposób mogę wyraźniej 
dostrzegać ją w moim własnym życiu?”.

Zbawiciel powiedział:
„Nie [wątpcie]” 16.
„Nie [bójcie] się” 17.
„Ani jeden [wróbel] nie spadnie na 

ziemię bez woli Ojca waszego […].
Nie bójcie się; jesteście więcej warci 

niż wiele wróbli” 18.
Przypomnijcie sobie sługę, który 

rzekł do proroka Elizeusza w cza-
sie oblężenia: „Biada, panie mój! Jak 
postąpimy?” 19.

Elizeusz odpowiedział:
„Nie bój się, bo więcej jest tych, któ-

rzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
[Następnie] Elizeusz modlił się tymi 

słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby 
przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i 
przejrzał, a oto góra pełna była koni 
i wozów ognistych” 20.

Kiedy będziecie przestrzegać przy-
kazań i modlić się z wiarą, żebyście 
mogli dostrzec rękę Pana w swoim ży-
ciu, obiecuję wam, że szerzej otworzy 
On wasze duchowe oczy i wyraźniej 
zobaczycie, że nie jesteście sami.

Pisma święte uczą, że mamy „[stać] 
wytrwale wierząc, że nastąpi, co 

Na górze po lewej: Prezydent Thomas S. Monson na Haiti 
podczas poświęcenia narodu w 1983 r. Powyżej: Pionierzy z 
Wybrzeża Kości Słoniowej — Philippe i Annelies Assard (po lewej) 
oraz Lucien i Agathe Affoue. Po lewej: Prezydent palika Sathit 
Kaivaivatana i jego żona, Juthamas, w Bangkoku w Tajlandii.



122 NIEDZIELNA SESJA POPOŁUDNIOWA | 5 KWIETNIA 2015

zostało zapowiedziane” 21. A co zostało 
zapowiedziane? Zbawiciel modlił się:

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się imię twoje,

Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola 
twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” 22.

Wszyscy śpiewaliśmy właśnie: 
„Przyjdź Królu, Panie nasz!”.

Nasza wiara wzrasta, kiedy oczeku-
jemy pełnego chwały dnia, w którym 
Zbawiciel powróci na ziemię. Myśl 
o Jego przyjściu porusza moją duszę.  
To zaprze nam dech w piersiach! 
Zasięg i majestat, bezmiar i świetność, 
przewyższą wszystko, co kiedykol-
wiek oglądały lub doświadczyły 
ludzkie oczy.

Tego dnia nie będzie „[owinięty] w 
pieluszki i [położony] w żłobie” 23, ale 
ukaże się „w obłokach nieba, [odziany] 
w moc i wielką chwałę; ze wszyst-
kimi świętymi aniołami” 24. Usłyszymy 
„głos archanioła i trąby Bożej” 25. 
Słońce i księżyc zmienią swe oblicze, 
a „gwiazdy zostaną zrzucone z miejsc 
swoich” 26. Wy i ja, i ci, którzy są z 
nami, „święci [ze wszystkich] zakątków 
ziemi” 27, „zostaną przeniknięci i zagar-
nięci, aby Go spotkać” 28, a ci, którzy 
umarli w prawości, również „zostaną 
zagarnięci, aby Go spotkać pośrodku 
[…] niebios” 29.

A następnie stanie się coś niemalże 
niewyobrażalnego: „Wszystko, co żyje”, 
mówi Pan, „zobaczy mnie razem” 30. W 
jaki sposób to się stanie? Nie wiemy. 

Ale świadczę, że tak się stanie — do-
kładnie tak, jak podaje proroctwo. 
Wszyscy z szacunkiem uklękniemy „[i] 
Pan odezwie się głosem swoim, i usły-
szą go wszystkie krańce ziemi” 31. „A 
będzie to głos […] wód licznych, i jak 
głos wielkiego grzmotu” 32. „[Następnie] 
Pan, sam Zbawiciel, stanie pośrodku 
swego ludu, i królować będzie nad 
wszystkim, co żyje” 33.

W niezapomniany sposób anioły 
niebios spotkają się ze świętymi na 
ziemi 34. Ale, jak powiedział Izajasz, 
najważniejsze będzie to, że „wszystkie 
krańce ziemi [oglądać będą] zbawienie 
naszego Boga” 35 i „królować będzie 
nad wszystkim, co żyje” 36.

Tego dnia umilkną sceptycy, „bo-
wiem usłyszy go każde ucho, i zegnie 
się każde kolano, i wyzna każdy 
język” 37, że Jezus jest Chrystusem, 
Synem Boga, Zbawicielem i Odkupi-
cielem świata.

Dzisiaj mamy Wielkanoc. Wraz 
z chrześcijanami na całym świecie 
radujemy się Jego pełnym chwały 
Zmartwychwstaniem, jak i naszym 
własnym obiecanym nam zmartwych-
wstaniem. Przygotujmy się na Jego 
powrót, odświeżając raz za razem te 
chwalebne wydarzenia sami, jak rów-
nież z tymi, których darzymy miłością. 
Niech Jego modlitwa stanie się naszą 
modlitwą: „Przyjdź Królestwo twoje, 
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na 
ziemi” 38. Świadczę, że On żyje. „Przyjdź 

Królu, Panie nasz!”. W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Mimo że konferencja generalna tłuma-

czona jest na 94 języki, transmisja nie 
wszystkich z nich odbywa się jednocześnie 
i nie są nią objęte wszystkie sesje.  
Niedzielna sesja popołudniowa tej konfe-
rencji transmitowana była na żywo  
w 75 językach.

 2. „Come, O Thou King of Kings”, Hymns, 
nr 59.

 3. We wtorek, 31 marca 2015 roku, otrzyma-
łem e- mail z biura Rady Prezydenta Ko-
ścioła, w którym poinformowano mnie, że 
będę przemawiał w niedzielę po południu, 
5 kwietnia, zaraz po tym, jak zgromadzenie 
zaśpiewa hymn: „Come, O Thou King of 
Kings” [„Przyjdź Królu, Panie nasz!”]. Tekst 
tego wspaniałego hymnu Przywrócenia, 
napisanego przez Parleya P. Pratta, jest 
pokornym błaganiem, żeby Zbawiciel po-
wrócił na ziemię. Ucieleśnia on przesłanie 
mojego przemówienia zapewne w bardziej 
potężny sposób niż jakikolwiek inny 
hymn. Głęboko poruszyła mnie waga tego, 
że wierzący święci na całym świecie w 
Niedzielę Wielkanocną wspólnie wznieśli 
ku Bogu swe głosy, śpiewając w jedności: 
„Przyjdź Królu, Panie nasz! Oczekujemy 
Cię”. Zdając sobie sprawę, że nie miałem 
wkładu w wybór hymnów na konferencję 
generalną, zastanawiałem się, czy osoby, 
które je wybierały, miały okazję zapoznania 
się z moim przemówieniem, które nosiło 
tytuł „Przyjdź Królestwo twoje”, a następnie 
wybrały ten właśnie hymn o Drugim 
Przyjściu Zbawiciela. Później dowiedziałem 
się, że dyrygenci Chóru Tabernakulum 
złożyli propozycję zaśpiewania tego hymnu 
Radzie Prezydenta Kościoła na początku 
marca, kilka tygodni zanim wysłałem jej 
moje przemówienie do przetłumaczenia. 
Poprzednim razem hymn „Come, O Thou 
King of Kings” [„Przyjdź Królu, Panie 
nasz!”] śpiewany był podczas konferencji 
generalnej przez całe zgromadzenie w 
październiku 2002 roku. Wszyscy staramy 
się czynić, co do nas należy, ale to On jest 
wielkim architektem.

 4. Nauki i Przymierza 100:16.
 5. 1 Nefi 14:14.
 6. Nauki i Przymierza 10:55.
 7. Osobiste doświadczenie, maj 1997 roku.
 8. 2 Nefi 27:20.
 9. Ew. Jana 1:3.
 10. Nauki i Przymierza 65:2.
 11. 1 Nefi 14:12.
 12. Jesienią 2001 roku, kiedy mieszkałem w 

Brazylii, z entuzjazmem podzieliłem się z 
Prezydentem Jamesem E. Faustem z Rady 
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„Dlaczego nie?” — zapytał.
Odparłem: „Bo nie jestem członkiem 

Kościoła” 1.
Misjonarz nie mógł w to uwierzyć. 

Jego oczy błyszczały. Sądzę, że pomy-
ślał: „Ale ten młody mężczyzna jest na 
każdym spotkaniu! Jak to możliwe, że 
nie jest członkiem Kościoła?”.

Następnego dnia misjonarze 
pojawili się w moim domu i robili 
wszystko, co było w ich mocy, aby na-
uczać całą moją rodzinę. A ponieważ 
moja rodzina nie była zainteresowana, 
jedynie moja cotygodniowa obecność 
w kościele przez ponad sześć miesięcy 
sprawiła, że byli na tyle pewni siebie, 
by kontynuować rozmowę. W końcu 
nadszedł ten wielki moment, na który 
czekałem: zachęcili mnie, bym został 
członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Misjonarze wyjaśnili mi, że z powodu 
mojego młodego wieku będę musiał 
uzyskać zgodę rodziców. Poszedłem 
z misjonarzami do mojego ojca, są-
dząc, że jego pełna miłości odpowiedź 
będzie brzmieć: „Synu, kiedy będziesz 
pełnoletni, będziesz mógł podjąć tę 
decyzję”.

Kiedy misjonarze z nim rozmawiali, 
żarliwie modliłem się, aby jego serce 

Starszy Jorge F. Zeballos
Siedemdziesiąty

Miałem zaledwie 12 lat, gdy do 
mojego rodzinnego miasta w 
północnym Chile przybyli po 

raz pierwszy misjonarze, aby głosić 
ewangelię. Pewnej niedzieli, po sześciu 
miesiącach uczęszczania do małej 
gminy, jeden z misjonarzy roznoszą-
cych sakrament podał mi tackę z chle-
bem. Spojrzałem na niego i łagodnie 
powiedziałem: „Nie mogę”.

Jeśli będziesz 
odpowiedzialny
Podążajmy naprzód, poznając swe obowiązki, podejmując właściwe 
decyzje, działając zgodnie z nimi oraz przyjmując wolę naszego Ojca.

Prezydenta Kościoła wieloma imponują-
cymi faktami na temat świętych w mieście 
Kurytyba, mając nadzieję, że przekaże on 
te informacje Prezydentowi Gordonowi B. 
Hinckleyowi. Prezydent Faust przerwał 
mi w pół zdania. „Neil — powiedział — 
nie wywieramy nacisku na Prezydenta. 
Decyzja dotycząca tego, gdzie zbudowana 
zostanie świątynia, należy do Pana i Jego 
proroka”. Świątynia Kurytyba w Brazylii 
poświęcona została w 2008 roku.

 13. Nauki i Przymierza 59:21.
 14. Jednym ze wspaniałych cudów dokona-

nych ręką Pana jest to, jak Jego królestwo 
rozwija się w Stanach Zjednoczonych, 
w miastach i miasteczkach wszystkich 
stanów. Oto jeden z przykładów. W maju 
2006 roku udałem się na konferencję 
palika w Denton w Teksasie. Zatrzy-
małem się w domu prezydenta palika, 
Prezydenta Vaughna A Andrusa. Siostra 
Andrus opowiedziała mi o początkach 
Kościoła w Denton, poczynając od swoich 
rodziców, Johna i Margaret Porterów. Na 
początku mieli tylko Szkołę Niedzielną. 
Ale Porterowie podzielili się ewangelią 
z Ragsdale’ami, którzy podzieli się nią z 
Noble’ami i z rodziną Martino. Misjonarze 
mieli w tym oczywiście ważny wkład. Do 
Kościoła przystąpiło wiele rodzin. Inne 
przeprowadziły się do Denton z zachodu. 
Dzisiaj w miejscu małej gminy znajdują 
się cztery paliki, a jeden z synów rodziny 
Martino, Starszy James B. Martino, który 
przystąpił do Kościoła w wieku 17 lat, 
służy jako Przedstawiciel Władz Naczel-
nych Kościoła.

 15. Alma 26:37.
 16. Ew. Mateusza 21:21.
 17. Ew. Marka 5:36.
 18. Ew. Mateusza 10:29, 31.
 19. II Ks. Królewska 6:15.
 20. II Ks. Królewska 6:16–17.
 21. Mosjasz 4:11.
 22. Ew. Mateusza 6:9–10; zob. także Nauki 

i Przymierza 65:6.
 23. Ew. Łukasza 2:12.
 24. Nauki i Przymierza 45:44.
 25. I List do Tesaloniczan 4:16.
 26. Nauki i Przymierza 133:49.
 27. Nauki i Przymierza 45:46.
 28. Nauki i Przymierza 88:96.
 29. Nauki i Przymierza 88:97.
 30. Nauki i Przymierza 101:23.
 31. Nauki i Przymierza 45:49.
 32. Nauki i Przymierza 133:22.
 33. Nauki i Przymierza 133:25.
 34. Zob. Mojżesz 7:63.
 35. Ks. Izajasza 52:10.
 36. Nauki i Przymierza 133:25.
 37. Nauki i Przymierza 88:104.
 38. Ew. Mateusza 6:10.
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zmiękło i aby udzielił mi pozwolenia, 
na którym mi zależało. Odpowiedź 
udzielona misjonarzom brzmiała: 
„Starsi, przez ostatnie sześć miesięcy 
widziałem, jak mój syn Jorge każdej 
niedzieli wstaje wcześnie rano, zakłada 
najlepsze ubranie i idzie do kościoła. 
Widzę tylko dobry wpływ Kościoła 
na jego życie”. Następnie, zwracając 
się do mnie, powiedział ku memu 
zdziwieniu: „Synu, jeśli będziesz od-
powiedzialny za tę decyzję, masz moją 
zgodę na chrzest”. Uścisnąłem ojca, 
ucałowałem go i podziękowałem za 
to, co zrobił. Następnego dnia zosta-
łem ochrzczony. W ubiegłym tygodniu 
minęła 47. rocznica tego ważnego 
momentu mojego życia.

Jaka odpowiedzialność spoczywa 
na nas — na członkach Kościoła Jezusa 
Chrystusa? Prezydent Joseph Fielding 
Smith wyraził to w następujący sposób: 
„Spoczywa na nas odpowiedzialność 
właśnie za te dwie rzeczy. […] Po 
pierwsze, mamy zabiegać o swoje 
własne zbawienie, a po drugie, mamy 
obowiązek wobec naszych bliźnich” 2.

Są to zatem dwa główne obowiązki, 
które powierzył nam Ojciec: zabieganie 
o zbawienie własne i bliźnich, przy 
czym zbawienie oznacza osiągnięcie 
najwyższego stopnia chwały, którą nasz 
Ojciec daje Swoim posłusznym dzie-
ciom3. Te obowiązki, które nam powie-
rzył — i które dobrowolnie przyjęliśmy 

— muszą definiować nasze priorytety, 
nasze pragnienia, nasze decyzje i nasze 
codzienne zachowanie.

Dla kogoś, kto rozumie, że dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa 
wyniesienie jest naprawdę w zasięgu 
naszych możliwości, porażka oznacza 
potępienie. A zatem przeciwieństwem 
zbawienia jest potępienie, tak jak 
przeciwieństwem sukcesu jest porażka. 
Prezydent Thomas S. Monson nauczał 
nas, że „nie można przez długi czas 
być zadowolonym z mierności, kiedy 
widzi się doskonałość w zasięgu ręki” 4. 
Jak zatem możemy być zadowoleni 
z czegokolwiek innego, skoro wiemy, 
że wyniesienie jest możliwe?

Pozwólcie, że podzielę się z wami 
czterema kluczowymi zasadami, które 
pomogą nam zarówno spełnić prag-
nienie bycia odpowiedzialnym przed 
naszym Ojcem w Niebie, jak i zaspo-
koić Jego oczekiwanie, że staniemy 
się tacy jak On.

1. Poznawanie naszych obowiązków
Jeśli mamy wykonywać wolę Boga, 

jeśli mamy być przed Nim odpowie-
dzialni, musimy zacząć od poznania, 
zrozumienia i przyjęcia Jego woli 
względem nas oraz życia zgodnie z nią. 
Pan powiedział: „Przeto niech każdy 
teraz pozna swe obowiązki i działa na 
stanowisku, na które go wyznaczono, 
z całą pilnością” 5. Nie wystarczy samo 

pragnienie czynienia tego, co właściwe, 
jeśli nie upewniamy się, że rozumiemy, 
czego oczekuje od nas Ojciec.

W książce „Alicja w Krainie Czarów” 
Alicja nie wie, w którą stronę ma iść, 
więc pyta Kota z Cheshire: „Czy nie 
zechciałbyś mi powiedzieć, którędy 
mam teraz iść?”.

Kot odparł: „To zależy w dużym 
stopniu od tego, gdzie chcesz dojść”.

Alicja powiedziała: „Właściwie to  
mi wszystko jedno”.

„W takim razie obojętne, którędy 
pójdziesz” — odrzekł kot 6.

My jednak wiemy, że ścieżka pro-
wadząca do „[drzewa], którego owoc 
[jest] pożądany, gdyż [czyni] on ludzi 
szczęśliwymi” 7 — „droga, która prowa-
dzi do żywota” — jest wąska. Jest ona 
wymagająca i „niewielu jest tych, którzy 
ją znajdują” 8.

Nefi naucza nas, że „słowa  
Chrystusa wyjawią [nam] wszystko, 
co [mamy] czynić” 9. Potem dodaje, że 
„Duch Święty objawi [nam] wszystko, 
co [mamy] czynić” 10. Zatem źródłem, 
które pozwala nam poznawać nasze 
obowiązki, są słowa Chrystusa, które 
otrzymujemy poprzez starożytnych i 
współczesnych proroków oraz osobi-
ste objawienie dane nam przez Ducha 
Świętego.

2. Podejmowanie decyzji
Bez względu na to, czy dowiedzie-

liśmy się o Przywróceniu ewangelii, o 
konkretnym przykazaniu, obowiązkach 
związanych z powołaniem czy pozna-
liśmy przymierza świątynne — do nas 
należy decyzja, czy będziemy postępo-
wać zgodnie z nowo zdobytą wiedzą, 
czy nie. Każda osoba podejmuje dobro-
wolne decyzje, by zawrzeć święte przy-
mierza, takie jak te związane z chrztem 
czy obrzędami świątynnymi. Ponieważ 
przysięgi były częścią życia religij-
nego osób żyjących w starożytności, 
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dawne prawo mówiło: „Nie będziecie 
fałszywie przysięgali na moje imię” 11. 
Jednakże w połowie czasu Zbawiciel 
nauczał wyższego prawa związanego z 
dochowywaniem naszych zobowiązań, 
kiedy powiedział, że tak oznacza tak, a 
nie oznacza nie 12. Słowo danej osoby 
powinno wystarczyć do określenia 
jej prawdomówności i zobowiązania 
względem kogoś innego — zwłaszcza 
gdy tym kimś jest nasz Ojciec w Niebie. 
Szanowanie własnych zobowiązań staje 
się manifestacją prawdziwości i uczci-
wości naszych słów.

3. Postępowanie zgodne  
z postanowieniem

Kiedy poznamy nasze obowiązki i 
podejmiemy decyzje związane z tą wie-
dzą i zrozumieniem, musimy zgodnie 
z nimi postępować.

Silny przykład mocnego postano-
wienia, że należy postępować zgodnie 
ze zobowiązaniem względem Ojca, 
pochodzi z doświadczenia Zbawiciela, 
kiedy przyniesiono do niego para-
lityka, którego miał uzdrowić. „A Jezus, 
ujrzawszy wiarę ich, rzekł parality-
kowi: Synu, odpuszczone są grzechy 
twoje” 13. Wiemy, że Zadośćuczynie-
nie Jezusa Chrystusa jest konieczne 
dla uzyskania wybaczenia naszych 

grzechów. Lecz w chwili uzdrowienia 
paralityka owo wielkie wydarzenie 
nie miało jeszcze miejsca; cierpienie 
Zbawiciela w Getsemane i na krzyżu 
dopiero miało nastąpić. Jednak Jezus 
nie tylko pobłogosławił sparaliżowa-
nego możliwością powstania i chodze-
nia, ale odpuścił mu też jego grzechy, 
dając tym samym jednoznaczny znak, 
że nie zawiedzie, że wypełni zobo-
wiązanie złożone Swojemu Ojcu i że 
w Getsemane oraz na krzyżu dokona 
tego, co obiecał uczynić.

Ścieżka, którą wybraliśmy, jest 
wąska. Po drodze są wyzwania, które 
będą wymagały naszej wiary w Jezusa 
Chrystusa oraz wszelkich starań, by na 
niej pozostać i dążyć nią naprzód. Mu-
simy odpokutować oraz być posłuszni 
i cierpliwi, nawet jeśli nie rozumiemy 
wszystkich okoliczności, w których się 
znajdujemy. Musimy wybaczać bliźnim 
i żyć zgodnie z tym, co wiemy, oraz w 
harmonii z decyzjami, jakie podjęliśmy.

4. Ochocze przyjmowanie woli Ojca
Bycie uczniem wymaga od nas nie 

tylko poznania naszych obowiązków, 
podjęcia właściwych decyzji i działa-
nia zgodnie z nimi. Równie konieczne 
jest rozwijanie naszej gotowości i 
umiejętności przyjmowania woli Boga 

— nawet jeśli nie jest ona zgodna 
z naszymi prawymi pragnieniami 
i preferencjami.

Jestem pod wrażeniem i podziwiam 
postawę trędowatego, który przyszedł 
do Pana „z prośbą, upadł na kolana i 
rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić” 14. Trędowaty niczego 
nie żądał, mimo iż żywił zapewne 
prawe pragnienia. Po prostu był gotów 
przyjąć wolę Pana.

Kilka lat temu nasi drodzy wierni 
przyjaciele zostali pobłogosławieni 
przyjściem na świat długo wyczeki-
wanego syna, o którego się od dawna 
modlili. Ich dom napełnił się radością, 
kiedy nasi przyjaciele i ich córka, która 
dotąd była ich jedynym dzieckiem, 
cieszyli się z pojawienia się malca. 
Pewnego dnia stało się jednak coś 
nieoczekiwanego — ten chłopczyk, 
który miał wówczas około trzech lat, 
zapadł nagle w śpiączkę. Gdy tylko 
się o tym dowiedziałem, zadzwoniłem 
do mojego przyjaciela, by okazać mu 
wsparcie w tej trudnej chwili. Lecz 
jego odpowiedź była dla mnie lekcją. 
Powiedział: „Jeśli wolą Ojca jest zabrać 
go do siebie, to godzimy się na to”. 
W słowach mojego przyjaciela nie 
było najmniejszego śladu narzekania, 
buntu czy niezadowolenia. Przeciwnie 
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— czyli rozwijali boską naturę w celu 
odniesienia większego sukcesu pod-
czas podróży i osiągnięcia boskiego 
przeznaczenia.

Po pierwsze, Bóg nakazał nam, abyśmy  
byli urodzajni

Ważny aspekt związany z byciem 
urodzajnym, jaki jest czasem pomijany, 
to kwestia wydawania owoców w 
królestwie Boga na ziemi. Zbawiciel 
nauczał:

„Ja jestem krzewem winnym, wy 
jesteście latoroślami. Kto trwa we 
mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele 
owocu, bo beze mnie nic uczynić nie 
możecie […].

Jeśli we mnie trwać będziecie i 
słowa moje w was trwać będą, proście 
o cokolwiek byście chcieli, stanie się 
wam.

Przez to uwielbiony będzie Ojciec 
mój, jeśli obfity owoc wydacie i stanie-
cie się moimi uczniami” 2.

Wydajemy owoce, przyjmując 
Chrystusa i „[biorąc] na siebie [ Jego] 

Starszy Joseph W. Sitati
Siedemdziesiąty

Dziękuję Chórowi Tabernakulum 
za hołd złożony Zbawicielowi 
świata.

W dniu, w którym Bóg Ojciec rzekł 
do Swego Jednorodzonego Syna, aby 
uczynić człowieka na obraz Ich i podo-
bieństwo, pobłogosławił Swoje dzieci, 
mówiąc: „[Bądźcie urodzajni] i roz-
mnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i 
czyńcie ją sobie poddaną; panujcie […] 
nad wszelkimi zwierzętami, które się 
poruszają po ziemi” 1. Nasza doczesna 
podróż zaczęła się zatem od boskiego 
nakazu i błogosławieństwa. Miłujący 
Ojciec dał nam nakaz oraz błogo-
sławieństwo, aby być urodzajnym, 
rozmnażać się oraz czynić ziemię sobie 
poddaną, abyśmy rozwijali się i stawali 
się Jemu podobni.

Bracia i siostry, tego popołudnia 
proszę o waszą wiarę i modlitwy, kiedy 
przekazuję moje przemyślenia o trzech 
podstawowych cechach naszej boskiej 
natury. Modlę się, abyśmy wszyscy 
pełniej uznali i wypełniali nasze święte 
obowiązki — nakazy od naszego Ojca 

Bądźcie urodzajni, 
rozmnażajcie się i czyńcie 
ziemię sobie poddaną
Ojciec Niebieski nakazał nam i pobłogosławił, abyśmy byli urodzajni, 
rozmnażali się i czynili ziemię sobie poddaną, żebyśmy upodobnili się  
do Niego.

— czułem w nich wdzięczność do 
Boga za to, że pozwolił im cieszyć 
się ich małym synkiem choć przez 
tak krótką chwilę oraz gotowość do 
przyjęcia woli Ojca. Kilka dni później 
malec został zabrany do swego cele-
stialnego domu.

Podążajmy naprzód, poznając swe 
obowiązki, podejmując właściwe 
decyzje, działając zgodnie z nimi oraz 
przyjmując wolę naszego Ojca.

Jakże jestem wdzięczny i szczęśliwy 
z powodu decyzji, którą 47 lat temu 
pozwolił mi podjąć mój ojciec. Z upły-
wem czasu zrozumiałem, że warunek, 
jaki mi postawił — że mam być za tę 
decyzję odpowiedzialny — oznaczał 
odpowiedzialność przed moim Ojcem 
Niebieskim oraz dążenie do zbawie-
nia własnego oraz moich bliźnich, w 
rezultacie czego stanę się w większym 
stopniu tym, kim Ojciec oczekuje i 
chce, bym się stał. W tym szczególnym 
dniu świadczę, że Bóg, nasz Ojciec, 
i Jego Umiłowany Syn żyją. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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imię […], by służyć Mu do końca” 3, po-
magając ludziom w przyjściu do Niego.

Współcześnie żyjący prorocy i 
apostołowie ciągle wzywają każdego z 
nas do pełniejszego zaangażowania w 
dzieło zbawienia — w miarę posiada-
nych umiejętności i możliwości.

Do wydania mnogiego owocu 
prowadzi bycie „[łagodnym] i pokor-
nego serca” 4. Możemy wtedy pełniej 
przyjść do Chrystusa, poddając się 
wpływowi Ducha Świętego i dotrzymu-
jąc wszystkich zawartych przymierzy 5. 
Możemy dążyć do otrzymania daru 
miłości i otrzymać moc, aby zapraszać 
do przyjęcia ewangelii Jezusa Chrystusa 
członków naszych własnych rodzin, 
przodków oraz bliźnich i przyjaciół, 
którzy są członkami Kościoła bądź też 
nimi nie są.

Praca w duchu miłości nie jest obo-
wiązkiem, ale radością. Wyzwania to 
możliwości do budowania wiary. Bę-
dziemy „dawać świadectwo o [dobroci 
Boga] we wszystkim, co [czynimy] i 
gdziekolwiek się [znajdujemy], aż do 
śmierci” 6.

Wszyscy możemy i powinniśmy 
pełniej zaangażować się w dzieło zba-
wienia. Zbawiciel dał nam następujący 
obowiązek wraz z obietnicą: „Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was, aby-
ście szli i owoc wydawali i aby owoc 
wasz był trwały, by to, o cokolwiek 
byście prosili Ojca w imieniu moim, 
dał wam” 7.

Po drugie, Bóg nakazał nam,  
abyśmy się rozmnażali

Nasze fizyczne ciała są błogosła-
wieństwem od Boga. Otrzymaliśmy je 
w celu wypełniania dzieła Ojca Niebie-
skiego, „by przynieść nieśmiertelność i 
wieczny żywot człowiekowi” 8. To po-
przez ciało osiągamy boski potencjał.

Posłuszne dzieci Ojca Niebieskiego 
mogą w ciele doświadczać ziemskiego 

życia 9. Posiadanie dzieci daje innym 
duchowym dzieciom Boga możli-
wość cieszenia się doczesnym życiem. 
Wszyscy, którzy rodzą się w tej doczes-
ności, mają możliwość rozwoju oraz 
wyniesienia, jeśli tylko będą posłuszni 
przykazaniom Boga.

Małżeństwo między mężczyzną a 
kobietą jest wyświęcone od Boga w 
celu wypełnienia nakazu, aby się roz-
mnażać. Nie zapewniają tego relacje 
osób tej samej płci.

Małżeństwo zawarte zgodnie z 
prawem, które jest zapieczętowane w 
świątyni oraz w którym są szanowane 
przymierza zapieczętowania, daje 
rodzicom oraz ich dzieciom najlepszą 
możliwość doświadczania miłości i 
przygotowania na owocne życie. Stwa-
rza idealne warunki, w których mogą 
oni żyć według przymierzy zawartych 
z Bogiem.

Swoją miłością Ojciec Niebieski 
zapewnia, że wszystkie wierne dzieci, 
które z niezależnych od nich przyczyn 
nie cieszą się lub nie mogą cieszyć 
się błogosławieństwami związanymi 

z małżeństwem w przymierzu oraz 
dziećmi bądź pełnią tych błogosła-
wieństw, we właściwym Panu czasie 
dostąpią tych łask 10.

Żyjący prorocy i apostołowie radzą 
wszystkim, którzy mają możliwość 
zawarcia przymierza małżeństwa na 
wieczność, aby uczynili to z mądrością 
i wiarą. Nie powinniśmy odkładać na 
później tego świętego dnia z powodu 
doczesnych dążeń czy tak wielce 
wyśrubowanych oczekiwań, że żaden 
potencjalny kandydat nie ma u nas 
najmniejszych szans.

Wszyscy, którzy są zapieczętowani 
w przymierzu małżeństwa i wydają 
owoce poprzez osobiste dotrzymy-
wanie przymierzy, mają obietnicę, że 
przeciwnik nigdy nie będzie miał mocy, 
aby osłabić opokę tego wiecznego 
związku.

Po trzecie, Bóg nakazał nam czynić  
ziemię sobie poddaną

Czynić ziemię sobie poddaną i 
panować nad wszelkim stworzeniem 
oznacza sprawować kontrolę nad tym, 
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aby wypełniła się wola Boga 11, aby 
wszystko było dla pożytku Jego dzieci. 
Czynić poddanym oznacza panować 
nad własnym ciałem12. Nie chodzi o to, 
aby być bezradnymi ofiarami tych rze-
czy czy korzystać z tych dobrodziejstw 
wbrew woli Boga 13.

Rozwijanie umiejętności czynienia 
poddanymi rzeczy tego świata za-
czyna się od pokory prowadzącej do 
rozpoznania ludzkiej słabości i mocy 
dostępnej dzięki Chrystusowi i Jego 
Zadośćuczynieniu. Bowiem „Chrystus 
powiedział też: Jeśli będziecie mieli 
wiarę we Mnie, będziecie mogli doko-
nać wszystkiego, co uznam za wska-
zane” 14. Ta moc jest nam udostępniana, 
jeśli zdecydujemy się na posłuszeństwo 
Jego przykazaniom. Zwiększamy nasze 
umiejętności poprzez dążenie do 
uzyskania darów Ducha i rozwijanie 
naszych talentów.

Urodziłem się i wychowałem w 
skromnych warunkach, co jest typowe 
w wielu afrykańskich rodzinach. Zdo-
byłem umiejętność podniesienia się z 
tych uwarunkowań dzięki dążeniu do 
uzyskania dobrego wykształcenia oraz 
z pomocą troskliwych rodziców. Roz-
wijanie wizji tego, kim mogę się stać, 
było niezbędne dla mojego rozwoju. 
Później, jako młode małżeństwo, moja 
żona, Gladys, i ja poznaliśmy przywró-
coną ewangelię, która wciąż błogosławi 
nasze życie duchowym przewodnic-
twem. Jak każda rodzina, my również 
zmagamy się z próbami i wyzwaniami. 
Ale kiedy prosimy o pomoc Pana, 
otrzymujemy odpowiedzi, które niosą 

pokój i pociechę i nie czujemy się przy-
tłoczeni trudnościami.

Wyzwania stawiane współczesnej 
społeczności, takie jak: niemoral-
ność, pornografia, konflikty zbrojne, 
zanieczyszczenie, uzależnienie od 
substancji odurzających czy ubóstwo 
są powszechne, gdyż wielu ze świata 
odwróciło się, decydując się na podą-
żanie za „wolą diabła i wolą ciała” 15, 
zamiast pogodzić się z wolą Boga. „Nie 
szukają Pana, aby przekonać się o jego 
prawości, lecz każdy człowiek podąża 
własną drogą i za obrazem swego 
własnego boga, który jest na podo-
bieństwo świata” 16.

Bóg następującymi słowami za-
prasza wszystkie Swoje dzieci, aby 

uzyskały Jego pomoc w pokonaniu 
i przetrwaniu wyzwań tego życia:

„Jam jest Bóg; jam stworzył świat i 
ludzi, zanim powstali w ciele.

[…] Jeżeli się zwrócisz do mnie 
i zważać będziesz na mój głos, i 
wierzyć, i odpokutujesz za wszystkie 
swoje występki, i będziesz ochrzczony 
w wodzie w imię mego Jednorodzo-
nego Syna […], otrzymasz dar Ducha 
Świętego, prosząc o wszystko w Jego 
imieniu, a o cokolwiek poprosisz, 
dane ci będzie” 17.

Wierni święci w dniach ostatnich, 
którzy rozumieją swój boski poten-
cjał i całym sercem polegają na mocy 
dostępnej dzięki Zadośćuczynieniu Je-
zusa Chrystusa, są wzmocnieni w po-
konywaniu słabości i „[mogą] dokonać 
wszystkiego” 18. Mogą oni przezwycię-
żać kusicielskie podszepty złego, które 
zniewoliły wielu. Paweł nauczał:

„Bóg jest wierny i nie dopuści, aby-
ście byli kuszeni ponad siły wasze, ale 
z pokuszeniem da i wyjście, abyście je 
mogli znieść” 19.
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człowieka, a nie człowiek dla sabatu”? 2 
Wierzę, że chciał, abyśmy dzięki temu 
zrozumieli, że sabat był Jego darem 
dla nas, prawdziwym wytchnieniem od 
trudów codziennego życia i szansą na 
duchową i fizyczną regenerację. Bóg 
dał nam ten szczególny dzień nie dla 
naszej uciechy czy codziennej pracy, 
lecz po to, abyśmy odpoczęli od obo-
wiązków i zaznali fizycznego i ducho-
wego ukojenia.

W języku hebrajskim słowo sabat 
oznacza „odpoczynek”. Cel sabatu 
znany jest od stworzenia świata, kiedy 
to po sześciu dniach pracy, Pan od-
począł od dzieła stworzenia 3. Później, 
objawiając Mojżeszowi Dziesięcioro 
Przykazań, Bóg nakazał, abyśmy „[pa-
miętali] o dniu sabatu, aby go święcić” 4. 
Następnie sabat był obchodzony jako 
pamiątka wyzwolenia Izraela z niewoli 
egipskiej 5. Chyba najważniejsze jest 
jednak to, że sabat został dany jako 
wieczne przymierze, stałe przypomnie-
nie, że Pan może uświęcić Swój lud 6.

Ponadto obecnie właśnie w sabat 
przyjmujemy sakrament dla upa-
miętnienia Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa 7. Ponownie zawieramy 
przymierze, że jesteśmy gotowi przyjąć 
na siebie Jego święte imię 8.

Zbawiciel nazwał siebie Panem 
sabatu 9. To Jego dzień! Wielokrotnie 

Starszy Russell M. Nelson
Kworum Dwunastu Apostołów

Drodzy bracia i siostry, te dwa dni 
konferencji były cudowne. Pod-
niosły nas na duchu natchniona 

muzyka i przepiękne modlitwy. Zo-
staliśmy podbudowani przesłaniami 
pełnymi światłości i prawdy. W tę 
Wielkanocną Niedzielę ponownie zjed-
noczyliśmy się, by z serca podziękować 
Bogu za proroka!

Pytanie, które powinien teraz zadać 
sobie każdy z nas, brzmi: Jak zmie-
nię się dzięki temu, co usłyszałem i 
poczułem podczas tej konferencji? 
Niezależnie od tego, jaka będzie wasza 
odpowiedź, zachęcam was, abyście 
zbadali swoje nastawienie i postępowa-
nie w dniu sabatu.

Intrygują mnie słowa Izajasza, który 
nazwał sabat „rozkoszą” 1. A jednak 
zastanawiam się, czy sabat faktycznie 
jest rozkoszą dla was i dla mnie?

Po raz pierwszy rozkoszowałem się 
sabatem wiele lat temu, kiedy dla mnie 
jako zapracowanego chirurga ozna-
czał on dzień uzdrowienia. Po całym 
tygodniu moje ręce były obolałe od 
ciągłego szorowania mydłem, wodą i 
ostrą szczoteczką. Potrzebowałem też 
wytchnienia od ciężaru wymagających 
obowiązków zawodowych. Niedziela 
przynosiła mi tę jakże potrzebną ulgę.

Co Zbawiciel miał na myśli, kiedy 
powiedział: „Sabat jest ustanowiony dla 

Sabat jest rozkoszą
Jak możecie zyskać pewność, że wasze zachowanie w dniu sabatu 
przyniesie wam radość i szczęście?

„A że sam przeszedł przez cier-
pienie i próby, może dopomóc tym, 
którzy przez próby przechodzą” 20.

Ojciec Niebieski nakazał nam i 
pobłogosławił, abyśmy byli urodzajni, 
rozmnażali się i czynili ziemię sobie 
poddaną, żebyśmy upodobnili się 
do Niego. Przygotował pomoc, aby 
każdy, podjąwszy osobiste decyzje, 
wzrastał i stawał się Jemu podobny. 
Modlę się o to, abyśmy wszyscy żyli 
w taki sposób, że będziemy prowa-
dzeni przez wizję własnej boskiej 
natury i otrzymamy wszystkie boskie 
przywileje oraz wypełnimy nasze 
boskie przeznaczenie.

Świadczę o realnym istnieniu 
Boga Ojca i Jego Umiłowanego Syna, 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
o Jego chwalebnym planie szczęścia i 
o kluczach, jakie nadał współcześnie 
żyjącemu prorokowi, Thomasowi S. 
Monsonowi, którego kochamy i popie-
ramy. Modlę się, abyśmy mieli moc cie-
szenia się pełnią Jego błogosławieństw, 
w imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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prosił nas, abyśmy przestrzegali 
sabatu 10 lub święcili dzień sabatu 11. 
Mamy to czynić na mocy przymierza.

Jak mamy święcić dzień sabatu? W 
młodości studiowałem sporządzone 
przez innych ludzi listy rzeczy, które 
można robić i których nie można ro-
bić w sabat. Dopiero później dowie-
działem się z pism świętych, że moje 
zachowanie i postawa wobec sabatu 
stanowiły znak między mną a Ojcem 
w Niebie 12. Kiedy to pojąłem, niepo-
trzebne mi już były żadne listy. Kiedy 
stawałem przed decyzją, czy jakieś 
zajęcia były właściwe w dni sabatu, po 
prostu zadawałem sobie pytanie: „Jaki 
komunikat pragnę wysłać Bogu?”. 
To pytanie sprawiło, że moje wybory 
dotyczące sabatu stały się jasne jak 
słońce.

Choć historia doktryny sabatu 
wywodzi się ze starożytności, została 
ona odnowiona w dniach ostatnich 
jako część nowego przymierza wraz 
z obietnicą. Posłuchajcie, jaką moc ma 
ten boski dekret:

„I abyś pełniej ustrzegł się od skazy 
świata, udasz się do domu modlitwy 
i ofiarujesz swe sakramenty w moim 
świętym dniu;

Bowiem zaprawdę jest to 
dzień przeznaczony tobie, abyś 

odpoczął od trudów, i oddał cześć 
Najwyższemu; […]

I w dniu tym nie uczynisz niczego 
[…] poza przygotowaniem jedzenia z 
oddaniem w sercu, aby doskonałym 
był post twój, […] aby pełną była ra-
dość twoja. […]

A jeżeli czynić będziecie te rzeczy z 
dziękczynieniem, z radosnymi sercami 
i obliczami, […] twoja będzie pełnia 
ziemi” 13.

Wyobraźcie sobie, co to oznacza! 
Pełnia ziemi jest obiecana tym, którzy 

zachowują świętość dnia sabatu 14. 
Nic dziwnego, że Izajasz nazwał sabat 
„rozkoszą”.

Jak możecie zyskać pewność, że wa-
sze zachowanie w dniu sabatu przynie-
sie wam radość i szczęście? Co jeszcze, 
poza chodzeniem do kościoła, przyj-
mowaniem sakramentu i rozkoszowa-
niem się służbą w swoich powołaniach, 
może sprawić, że sabat będzie dla was 
rozkoszą? Jaki znak dacie Panu, by 
okazać Mu swoją miłość?

Sabat to znakomita sposobność, by 
umacniać więzi rodzinne. Przecież Bóg 
pragnie, abyśmy my, wszystkie Jego 
dzieci, powrócili do Niego jako obdaro-
wani święci, zapieczętowani w świą-
tyni do naszych przodków i naszych 
potomnych jako rodziny 15.

Sprawiamy, że sabat jest rozko-
szą, kiedy nauczamy ewangelii nasze 
dzieci. Obowiązki rodziców są jasno 
nakreślone. Pan powiedział: „I znowu, 
skoro rodzice mają dzieci w Syjonie 
[…] i nie uczą ich aby rozumiały zasadę 
pokuty, wiary w Chrystusa Syna Boga 
żywego, i chrztu, i nadania Ducha 
Świętego przez nałożenie rąk, gdy mają 
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osiem lat, grzech ten spadnie na głowy 
rodziców” 16.

Wiele lat temu Rada Prezydenta 
Kościoła podkreśliła znaczenie war-
tościowego spędzania czasu w gronie 
rodzinnym. Członkowie Rady napisali:

„Apelujemy do rodziców, aby 
dołożyli wszelkich starań, by nauczać 
i wychowywać swoje dzieci według 
zasad ewangelii, co utrzyma je blisko 
Kościoła. Dom jest podstawą prawego 
życia. Żadna inna rzecz nie może 
zająć jego miejsca ani wypełniać jego 
niezbędnych funkcji w tym nadanym 
przez Boga obowiązku.

Zachęcamy rodziców i dzieci, by 
nadali najwyższy priorytet modlitwie 
rodzinnej, domowemu wieczorowi 
rodzinnemu, studiowaniu i nauczaniu 
ewangelii oraz wartościowym zajęciom 
rodzinnym. Jakkolwiek szlachetne 
i właściwe nie byłyby inne wymogi 
czy zajęcia, nie wolno pozwolić, by 
zastąpiły wyznaczone przez Boga obo-
wiązki, które tylko rodzice i rodziny 
mogą właściwie wykonać” 17.

Kiedy rozważam te rady, niemal ża-
łuję, że nie mogę być znowu młodym 
ojcem. Teraz rodzice mają do dys-
pozycji tak wiele materiałów, dzięki 
którym czas spędzany z rodziną może 
nabrać głębszego znaczenia tak w sa-
bat, jak i w inne dni. Mogą korzystać 

ze stron internetowych: LDS. org, 
Mormon. org, filmów o Biblii, kanału 
Mormon Channel, Media Library, 
Liahony i wielu jeszcze innych rzeczy. 
Te materiały są niezwykle pomocne 
rodzicom, by mogli oni wywiązać się 
z obowiązku nauczania dzieci. Żadna 
praca nie przewyższa prawego, świa-
domego rodzicielstwa!

Nauczając ewangelii, pogłębiacie 
własną wiedzę. Pan w ten sposób po-
maga wam zrozumieć Jego ewangelię. 
Powiedział:

„I daję wam przykazanie, że macie 
nauczać jeden drugiego doktryny 
królestwa.

Uczcie pilnie […], abyście mogli  
być pouczeni doskonalej […] w dok-
trynie, w prawie ewangelii, we wszyst-
kich sprawach, co dotyczą królestwa 
Bożego” 18.

Takie studiowanie ewangelii czyni 
sabat rozkoszą. Obietnica ta odnosi 
się do wszystkich rodzin, niezależnie 
od ich wielkości, struktury czy miejsca 
zamieszkania.

Poza spędzaniem czasu z rodziną, 
prawdziwą rozkosz dnia sabatu 
możecie czerpać z pracy nad historią 
rodziny. Poszukiwanie i odnajdowa-
nie informacji o członkach rodziny, 
którzy żyli na tym świecie przed wami 
— tych, którzy nie mieli szansy, by 

tutaj przyjąć ewangelię — może być 
źródłem ogromnej radości.

Widziałem to na własne oczy. Kilka 
lat temu moja żona, Wendy, zdecydo-
wała, że nauczy się robić badania nad 
historią rodziny. Na początku szło jej 
opornie, ale krok po kroku przekonała 
się, jak łatwo jest wykonywać tę świętą 
pracę. Nigdy nie była tak szczęśliwa. 
Wy również nie musicie wyjeżdżać za 
granicę ani nawet do centrum historii 
rodziny. W domu, przy pomocy kom-
putera czy urządzenia przenośnego, 
możecie odnaleźć dusze, które pragną 
otrzymać swoje obrzędy. Sprawcie, by 
sabat był rozkoszą, odnajdując dane 
swoich przodków i wyzwalając ich 
z duchowego więzienia! 19

Sprawcie, by sabat był rozkoszą, słu-
żąc bliźnim, szczególnie tym, którzy źle 
się czują, są samotni lub potrzebujący 20. 
Dodawanie im otuchy, sprawi, że wam 
także będzie lżej na duszy.

Kiedy Izajasz nazwał sabat „rozko-
szą”, nauczał również, co mamy robić, 
by uczynić go rozkosznym. Powiedział:

„Jeżeli powstrzymasz […] [się od 
tego], aby załatwić swoje sprawy w 
moim świętym dniu, i będziesz nazywał 
sabat rozkoszą […] i uczcisz [Pana] nie 
odbywając w nim podróży, nie zała-
twiając swoich spraw i nie prowadząc 
pustej rozmowy,
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Wtedy będziesz się rozkoszował 
Panem” 21.

Nieuganianie się za „własnymi 
sprawami” w sabat wymaga samo-
dyscypliny. Być może trzeba będzie 
odmówić sobie czegoś, co lubicie. Jeśli 
postanowicie, że chcecie rozkoszować 
się Panem, nie pozwolicie sobie trak-
tować tego dnia jak każdego innego. 
Rutynowe i rozrywkowe zajęcia można 
odłożyć na inny czas.

Pomyślcie o tym w ten sposób: pła-
cąc dziesięcinę, zwracamy Panu jedną 
dziesiątą naszego dochodu. Zachowu-
jąc świętość dnia sabatu, rezerwujemy 
dla Niego jeden z siedmiu dni. Jest 
więc naszym przywilejem, aby po-
święcać zarówno pieniądze, jak i czas 
Temu, któremu zawdzięczamy każdy 
dzień swojego życia 22.

Wiara w Boga rodzi miłość do sabatu; 
wiara w sabat rodzi miłość do Boga. 
Uświęcony sabat to prawdziwa rozkosz.

Teraz, kiedy ta konferencja do-
biega końca, wiemy, że gdziekolwiek 
mieszkamy, mamy być przykładem 
wiary dla naszych rodzin, sąsiadów 
i przyjaciół 23. Ci, którzy prawdziwie 
wierzą, przestrzegają dnia sabatu.

Kończę pożegnalną prośbą  
Moroniego, zapisaną na końcu Księgi 
Mormona. Napisał on: „Przystąpcie 
do Chrystusa i stawajcie się w Nim 
doskonali. Wyzbądźcie się wszelkiej 
bezbożności, i jeśli wyzbędziecie 
się wszelkiej bezbożności i będzie-
cie kochać Boga ze wszystkich 
sił, całym swoim umysłem i mocą, 
wtedy […] staniecie się uświęceni 
w Chrystusie” 24.

Z miłością w sercu zostawiam to 
z wami jako moją modlitwę, świadec-
two i błogosławieństwo, w święte imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Ks. Izajasza 58:13.
 2. Ew. Marka 2:27.
 3. Zob. I Ks. Mojżeszowa 2:2–3.
 4. II Ks. Mojżeszowa 20:8; zob. także V Ks. 

Mojżeszowa 5:12; Mosjasz 13:16; 18:23.
 5. Zob. V Ks. Mojżeszowa 5:14–15. Ludzie, 

którzy decydują się pracować siedem dni w 
tygodniu, faktycznie znajdują się w niewoli 
— niewoli pracy lub niewoli pieniędzy. 
Jakby tego nie nazwać, są niewolnikami. 
Milioner pracujący siedem dni w tygodniu 
to bogaty niewolnik.

 6. Zob. II Ks. Mojżeszowa 31:13, 16.
 7. Zob. Nauki i Przymierza 59:12. Przed 

Ukrzyżowaniem Pan wprowadził sakra-
ment podczas uczty paschalnej ze Swoimi 
uczniami (zob. Ew. Mateusza 26:26–28; 

Ew. Marka 14:22–24). Zmartwychwstały 
Pan ustanowił sakrament na pamiątkę 
Swego Zadośćuczynienia pośród ludów 
starożytnej Ameryki (zob. 3 Nefi 18:1–12; 
Moroni 4:1–3; 5:2), a także przywrócił go 
w czasach współczesnych (zob. Nauki i 
Przymierza 20:77, 79). Przyjmowanie sa-
kramentu to odnowienie przymierza, które 
zawarliśmy podczas chrztu — przymierza, 
że będziemy przestrzegać Jego przykazań 
(zob. Nauki i Przymierza 20:68).

 8. Zob. Nauki i Przymierza 20:37, 77.
 9. Zob. Ew. Mateusza 12:8; Ew. Marka 2:28; 

Ew. Łukasza 6:5.
 10. Zob. II Ks. Mojżeszowa 31:13;  

III Ks. Mojżeszowa 19:3, 30; 26:2; Nauki 
i Przymierza 68:29.

 11. Zob. Ks. Ezechiela 20:20; 44:24.
 12. Zob. II Ks. Mojżeszowa 31:13; Ks.  

Ezechiela 20:12, 20.
 13. Nauki i Przymierza 59:9–10, 13, 15–16.
 14. Zob. III Ks. Mojżeszowa 26:2–4.
 15. Zob. Nauki i Przymierza 128:15–18.
 16. Nauki i Przymierza 68:25; kursywa dodana; 

zob. także Mojżesz 6:58–62.
 17. List od Rady Prezydenta Kościoła,  

11 lutego 1999; cyt. w: Handbook 2:  
Administering the Church [Podręcznik 2:  
Administrowanie Kościołem] (2010 r.), 
1.4.1.

 18. Nauki i Przymierza 88:77–78.
 19. Zob. Ks. Izajasza 61:1; Nauki i Przymierza 

128:22; 138:57–59.
 20. Zob. Ew. Mateusza 25:35–40.
 21. Ks. Izajasza 58:13–14; kursywa dodana.
 22. Zob. Mosjasz 2:21.
 23. Zob. I List do Tymoteusza 4:12.
 24. Moroni 10:32–33.
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Mówca Historia

Neil L. Andersen (119) Thomas S. Monson, będący wówczas starszym, mówi Neilowi L. Andersenowi, że Pan otwiera drzwi i dokonuje cudów. Wiara małżeństwa z Tajlandii pozo-
staje silna nawet po tym, jak mąż zostaje sparaliżowany. Dwa małżeństwa świętych w dniach ostatnich po zapoznaniu się ze sobą na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
budują tam królestwo Boże.

Wilford W. Andersen (54) Rdzenny Amerykanin mówi lekarzowi, że może go nauczyć tańczyć, ale najpierw musi on usłyszeć muzykę.

David A. Bednar (46) David A. Bednar jako mały chłopiec boi się, że pójdzie do więzienia po tym, jak stłukł szybę sklepową.

Linda K. Burton (29) Ojciec mówi dzieciom, że będą bezpieczne, jeśli pozostaną wewnątrz ogrodzenia zrobionego ze sznurka na swoim podwórku. Pan prowadzi pewną siostrę 
tworzącą razem z mężem dom, w którym Duch jest mile widziany.

Gérald Caussé (98) Po tym jak rodzina Caussé od 22 lat mieszka w pobliżu Paryża, zdaje sobie sprawę, że nigdy nie była na Wieży Eiffla. Trzech Afrykańczyków idzie pieszo ponad 
480 km, aby wziąć udział w konferencji dystryktu, zapłacić dziesięcinę i dostać egzemplarze Księgi Mormona.

D. Todd Christofferson (50) D. Todd Christofferson dodaje otuchy kobiecie, która uważa, że nie nadaje się na matkę, i modli się za nią.

L. Whitney Clayton (36) Siedmiolatka, która przeżyła katastrofę lotniczą, potykając się, idzie ku odległemu światłu, aż w końcu jest bezpieczna.

Quentin L. Cook (62) Wujek Quentina L. Cooka ginie podczas działań II wojny światowej. Członek Kościoła z Samoa pragnący modlić się o uzdrowienie spotyka się z lekarzem, aby 
ten zdiagnozował, co mu jest.

Cheryl A. Esplin (8) Cheryl A. Esplin bierze udział w spotkaniu, na którym siostry uczą się, że prawda i Duch Święty dają ich domom i rodzinom moc opierania się złu. Siostra 
pradziadka Cheryl A. Esplin ma przemożne wrażenie, że powinna podzielić się swym świadectwem.

Henry B. Eyring (17) Duch Święty przynosi pociechę i wzmacnia rodziców opłakujących śmierć chłopca, który zmarł w wyniku wypadku.
(22) Henry B. Eyring czuje się błogosławiony, że poprzez ofiarę postną może pomóc świętym w Vanuatu, które zostało zniszczone przez burzę tropikalną. Pewna 
siostra wyraża wdzięczność za ofiary postne, które pomogły jej i innym członkom Kościoła podczas wojny domowej w Sierra Leone.
(84) Kiedy 13- letni Henry B. Eyring zbiera ofiary postne, pewien mężczyzna mówi, żeby sobie poszedł. Henry B. Eyring odczuwa natchnienie, że powinien pobłogo-
sławić ranne dziecko, mówiąc, że będzie żyło. Duch Święty daje natchnienie umierającemu mężczyźnie, aby służył w swym powołaniu i pozwala mu poczuć  
brzemię biskupa.

Larry M. Gibson (77) Ojciec Larry’ego M. Gibsona daje mu srebrnego dolara, aby pamiętał o swym wiecznym przeznaczeniu. Larry M. Gibson razem z synami pokonuje 80 km w 
ciągu 19 godzin.

Jeffrey R. Holland (104) Pewien młody mężczyzn ratuje swego brata przed upadkiem ze ściany kanionu, chwytając jego nadgarstki i podciągając go w bezpieczne miejsce.

Thomas S. Monson (88) Thomas S. Monson jako diakon czuje się błogosławiony, kiedy niesie sakrament choremu mężczyźnie. Thomas S. Monson rozwija w sobie miłość do Księgi 
Mormona po odwiedzinach grobu Martina Harrisa. Podczas służby w marynarce wojennej Thomas S. Monson udziela błogosławieństwa kapłańskiego przyjacielowi, 
który w jego wyniku jest uzdrowiony.
(91) Pewien młody mężczyzna modli się w świątyni w sprawie powrotu na misję i słyszy słowa zachęty ze strony byłego misjonarza z tej samej misji.

Brent H. Nielson (101) Brent H. Nielson i jego rodzina cierpliwie okazują miłość mniej aktywnej członkini ich rodziny, by powróciła do Kościoła.

Bonnie L. Oscarson (14) W 1850 r. młoda kobieta we Włoszech występuje przeciwko wrogo nastawionemu tłumowi. Córka Bonnie L. Oscarson broni macierzyństwa w szkole swoich dzieci.

Boyd K. Packer (26) Boyd K. Packer czeka przed klasą college’u swej przyszłej żony, Donny Smith, aby dała mu ciasteczko i całusa.

Kevin W. Pearson (114) Prezydent Heber J. Grant modli się, aby mógł pozostać wierny do końca. Kevin W. Pearson rezygnuje z pracy, aby przyjąć powołanie jako prezydent misji.

Rafael E. Pino (117) Dzieci Rafaela E. Pino uczą się doceniać perspektywę, oglądając program telewizyjny i układając puzzle. Pewien chłopiec pyta Michała Anioła, skąd wiedział, 
że w bloku marmuru kryje się postać Dawida.

Dale G. Renlund (56) Pewna matka z Republiki Południowej Afryki uczy córkę tolerancji. Misjonarz otrzymuje podszept, który pomaga mu być cierpliwym wobec swojego kolegi.

Michael T. Ringwood (59) Michael T. Ringwood uczy się podczas swej misji i zajęć seminarium, że służba, która ma największą wartość, zazwyczaj jest dostrzegana jedynie przez Boga.

Ulisses Soares (70) Pewien diakon ostrzega swoich kolegów przed pornografią. Ulisses Soares uczy się podczas swej misji, że zło nie może pokonać mocy świadectwa ucznia Chrystusa.

Joseph W. Sitati (126) Joseph W. Sitati wyzwala się z trudnych warunków, zdobywając dobre wykształcenie.

Carole M. Stephens (11) Carole M. Stephens odwiedza rdzenną Amerykankę w Arizonie (USA), która uważa się za babcię dla wszystkich.

Dieter F. Uchtdorf (80) Gubernator Rosji gromadzi wieśniaków i ustawia fasady sklepów, aby zrobić wrażenie na wizytujących ambasadorach. Przywódcy palika ustanawiają cele, 
które koncentrują się na ich posłudze.

Rosemary M. Wixom (93) Mniej aktywna siostra rozpala na nowo wiarę po tym, jak studiuje ewangelię, czyta Księgę Mormona i otrzymuje wsparcie ze strony rodziny i członków okręgu.

Jorge F. Zeballos (123) Ojciec 12- letniego Jorge F. Zeballosa pozwala mu przystąpić do Kościoła. Wierna para akceptuje wolę Ojca Niebieskiego, kiedy umiera ich dziecko.

Indeks historii wspomnianych podczas konferencji

Poniższą listę zawierającą wybrane historie z przemówień konferencyjnych można wykorzystać podczas osobistego studiowania, 
domowego wieczoru rodzinnego i innych okazji do nauczania. Numer oznacza stronę, na której zaczyna się przemówienie.
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Dla dzieci
• Starszy David A. Bednar z Kworum 

Dwunastu Apostołów opowiedział 
historię o tym, jak się bał, gdy przez 
przypadek stłukł szybę sklepu w 
pobliżu swego domu (str. 46). Na-
stępnie nauczał, że kiedy polegamy 
na Jezusie Chrystusie i naśladujemy 
Go, możemy odczuć spokój zamiast 
strachu. Co możesz robić każdego 
dnia, aby pomóc swoim dzieciom 
polegać na Zbawicielu. W jaki spo-
sób możesz nauczać je, by dążyły 
naprzód w Chrystusie nawet w 
trudnych czasach?

• Siostra Linda K. Burton, Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, 
opowiedziała o rodzinie, która 
wprowadziła się do domu, który 
nie miał ogrodzenia wokół po-
dwórka (str. 29). Ojciec wyznaczył 

granice podwórza za pomocą 
sznurka i powiedział dzieciom, że 
będą bezpieczne, jeśli pozostaną w 
jego obrębie. Dzieci były posłuszne, 
nawet kiedy piłka wypadła za 
ogrodzenie. W jaki sposób rodzice 
mogą pomóc dzieciom, aby były 
bezpieczne? Jakie błogosławieństwa 
wynikają z posłuszeństwa rodzi-
com? Jakie granice wyznaczył nam 
Ojciec Niebieski?

• Biskup Gérald Caussé, Pierwszy 
Doradca w Przewodniczącej Radzie 
Biskupiej, opowiedział historię 
trzech mężczyzn z Afryki, którzy szli 
dwa tygodnie po błotnistych dro-
gach, aby wziąć udział w spotkaniu 
dystryktu (str. 98)! Zostali przez ty-
dzień, aby przyjąć sakrament przed 
podróżą do domu. Na głowach nieśli 
pudła wypełnione egzemplarzami 

Księgi Mormona, aby dać je ludziom 
w swojej wiosce. Czy uważasz, że 
ewangelia jest czymś wspaniałym? 
Jakich poświęceń jesteś gotów do-
konać, aby żyć według ewangelii?

Dla młodzieży
• Wiele przemówień podczas konfe-

rencji podkreślało ważność rodziny 
i domu. Na przykład Siostra Bon-
nie L. Oscarson, Generalna Prezy-
dent Organizacji Młodych Kobiet, 
poprosiła członków Kościoła, aby 
„[bronili] domów jako miejsc, które 
ustępują świętością tylko świątyni” 
(str. 14). Co możesz zrobić, aby 
bronić domu? W jaki sposób możesz 
pomóc w tym, by twój dom był 
świętym miejscem?

• Starszy Russell M. Nelson z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów nauczał, 
że nasza postawa i zachowanie 
w dzień sabatu to znak między 
Ojcem Niebieskim a nami (str. 129). 
Podczas czytania przemówienia 
Starszego Nelsona możesz pomyśleć 
o nadchodzącej niedzieli i zadać so-
bie pytanie: „Jaki komunikat pragnę 
wysłać Bogu?”.

• Starszy Ulisses Soares, Siedem-
dziesiąty, mówił o diakonie, który 
naśladował przykład dowódcy 
Moroniego (str. 70). Kiedy ten 
młody mężczyzna zobaczył, że 
koledzy oglądają materiały por-
nograficzne na swych telefonach, 
powiedział im, że robią źle i że po-
winni przestać. Jeden z chłopców 
przestał. Jak możemy zdobyć siłę, 
by wybierać to, co właściwe? Skąd 
możemy wiedzieć, jaka rozrywka 
jest bezpieczna?

• Urządzenia elektroniczne mogą być 
inspirujące, ponieważ dają dostęp 
do niemal nieograniczonych infor-
macji i mediów. Czy jednak kiedyś 
zatrzymałeś się i zastanowiłeś, 
czy one kontrolują ciebie ? Starszy 
José A. Teixeira, Siedemdziesiąty, 
powiedział: „Odświeżające jest odło-
żenie na jakiś czas naszych urządzeń 
elektronicznych” (str. 96). Spróbuj. 
Wybierz jakiś nieodległy dzień jako 

Niech konferencja stanie się częścią 
naszego życia
Jeśli chcesz, możesz wykorzystać poniższe zadania i pytania jako punkty wyjścia do 
rodzinnych dyskusji lub osobistych rozważań.

Powiedzieli do nas
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dzień wolny od takich urządzeń. 
Może wydawać się, że jest to ostatnia 
rzecz, jaką chcesz zrobić, ale bę-
dziesz zaskoczony, o ile więcej czasu 
spędzisz na rozmowach i tworzeniu 
pamiętnych chwil z przyjaciółmi i 
rodziną.

• Post jest jednym z najlepszych 
sposobów na poważne podejście do 
duchowej mocy. Prezydent Henry B. 
Eyring, Pierwszy Doradca w Radzie 
Prezydenta Kościoła, przypomniał 
nam, że post i modlitwa wzmocniły 
Jezusa, kiedy Szatan kusił Zbawi-
ciela na pustyni (str. 22). W następną 
niedzielę postaraj się naśladować 
przykład Jezusa i pość w wybranej 
intencji. Otrzymasz też boską pomoc 
i ochronę.

Dla dorosłych
• Kilkoro przemawiających mówiło 

o ważności małżeństwa i rodziny 
w społeczeństwie oraz o planie 
zbawienia. Możesz odpowiedzieć 
na pięć pytań, jakie zadała Siostra 
Burton na str. 31 i zastanowić się 
w duchu modlitwy, w jaki sposób 
możesz lepiej wzmacniać i kochać 
najbliższych. Przedyskutujcie w 
gronie rodzinnym, w jaki sposób 
możecie sprawić, by wasz dom bar-
dziej koncentrował się na Jezusie 
Chrystusie i jak wy możecie 
się wspierać nawzajem.

• Prezydent Thomas S. Monson 
przypomniał nam o błogosła-
wieństwach, które wynikają 
z oddawania czci w świątyni 
i które obejmują duchowość, 
pokój i siłę do przezwycię-
żania pokus i radzenia sobie 
w czasie prób (str. 91). „Gdy 
znajdujemy się w świątyni 
— powiedział — możemy 
wznieść się na inny poziom 
duchowości i odczuć pokój 
przewyższający wszelkie 
uczucia, które mogą gościć 
w ludzkim sercu”. Co możesz 
zrobić, by twoja obecność 
w świątyni miała większą 
wartość?

• Wiara w Jezusa Chrystusa jest 
zasadą działania. „Nie uwierzymy w 
Zbawiciela i Jego ewangelię przez 
przypadek, tak jak nie zdarzy nam 
się przez przypadek pomodlić czy 
zapłacić dziesięcinę — powiedział 
Starszy L. Whitney Clayton z Prezy-
dium Siedemdziesiątych. — Polega-
nie na wierze to wynik aktywnego 
działania” (str. 36). Kiedy będziesz 
czytać jego przemówienie oraz 
przemówienia Starszego Dal-
lina H. Oaksa z Kworum Dwunastu 
Apostołów (str. 32), Rosemary M. 
Wixom, Generalnej Prezydent Or-
ganizacji Podstawowej (str. 93), Bi-
skupa Géralda Caussé (str. 98) oraz 
Starszego Kevina W. Pearsona, Sie-
demdziesiątego (str. 114), zastanów 

się nad stworzeniem listy zawierają-
cej sposoby na wzmacnianie swojej 
wiary w Jezusa Chrystusa i Jego 
ewangelię. Następnie przygotuj listę 
obiecanych błogosławieństw, które 
wypływają ze zwiększonej wiary.

• Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów nauczał, że 
Zadośćuczynienie i Zmartwych-
wstanie Zbawiciela są „najbardziej 
[majestatyczną manifestacją] czystej 
miłości, [jaką] kiedykolwiek ujrzał 
świat” (str. 104). W jaki sposób 
twoje myśli, słowa i działania mogą 
w lepszy sposób odzwierciedlać 
twoją wdzięczność za to, co zrobił 
Zbawiciel?

• Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi 
Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła, wyjaśnił cudowny dar 
łaski oraz ważność posłuszeństwa 
i pokuty. „Próba zrozumienia daru 
łaski Bożej całym naszym sercem i 
umysłem daje nam wszystkim wię-
cej powodów do kochania naszego 
Ojca Niebieskiego i posłuszeństwa 
Mu z łagodnością i wdzięcznością” 
— powiedział. Zastanów się nad 
pogłębieniem tematu łaski, czytając: 
List do Rzymian 3:23; 6:1–4; 2 Nefi 
25:23, 26; Mosjasz 2:21; 5:2; 27:25; 
Alma 34:10, 15; Eter 12:27 i Moroni 
10:32. ◼
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Ogłoszono budowę trzech świątyń

Prezydent Thomas S. Monson 
ogłosił podczas niedzielnej poran-
nej sesji konferencji generalnej, 

że planowana jest budowa świątyń w 
Port–au–Prince na Haiti, Abidżanie na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Bang-
koku w Tajlandii. Będą to pierwsze 
świątynie w każdym z tych trzech 
krajów. Dokładne lokalizacje świątyń 
zostaną ogłoszone w późniejszym 
terminie.

Prezydent Monson powiedział: 
„Jakież wspaniałe błogosławieństwa 

czekają na wiernych członków w tych 
obszarach, ale również na całym świe-
cie — wszędzie tam, gdzie znajdują się 
świątynie”.

Świątynia Port–au–Prince na Haiti
Na Haiti, wśród narodu liczącego 

około 10 milionów ludzi, jest ponad 
20 tysięcy świętych w dniach ostatnich. 
Praca misjonarska oficjalnie rozpoczęła 
się tam w 1980 roku. Obecnie naj-
bliższa świątynia znajduje się w Santo 
Domingo na Dominikanie. Choć jest 

Wiadomości kościelne

zlokalizowana na tej samej wyspie, po-
dróż do niej zajmuje prawie dwa dni.

Świątynia Abidżan na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej

Ludność Wybrzeża Kości Słonio-
wej jest szacowana na 20 milionów 
ludzi, z czego 27 tysięcy to członkowie 
Kościoła. Praca misjonarska oficjalnie 
rozpoczęła się tam w 1988 roku. Obec-
nie najbliższa świątynia znajduje się w 
Akrze w Ghanie. Od Wybrzeża Kości 
Słoniowej dzieli ją blisko 550 km.

Świątynia Bangkok w Tajlandii
W Tajlandii liczącej ok. 67 milio-

nów ludzi około 19 tysięcy to święci w 
dniach ostatnich. Kościół w Tajlandii 
został formalnie zorganizowany w 1966 
roku. Świątynia Bangkok w Tajlandii 
będzie służyła świętym w dniach 
ostatnich z Tajlandii, jak i z całej połu-
dniowo–wschodniej Azji. Obecnie naj-
bliższa świątynia znajduje się w Hong 
Kongu w Chinach, którą od Tajlandii 
dzieli ponad 1600 km.

Dodatkowe wiadomości świątynne
Na rok 2015 zostały ogłoszone dni 

otwarte, wydarzenia kulturalne i daty 
otwarcia dla następujących pięciu 
świątyń: Córdoba w Argentynie, Payson 
w Utah, Trujillo w Peru, Indianapolis w 
Indianie i Tijuana w Meksyku. Przebu-
dowana Świątynia Mexico City również 
zostanie poświęcona w 2015 roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat 
Kościół koncentrował swoje wysiłki 
na ukończeniu budowy dotychczas 
ogłoszonych świątyń. Poza 3 nowymi 
świątyniami posiadamy obecnie 144 
czynne świątynie, 5 jest w trakcie 
renowacji, 13 w trakcie budowy, a 13 
ogłoszonych wcześniej znajduje się na 
różnych etapach przygotowań do roz-
poczęcia prac budowlanych. ◼
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Pięciu nowych przedstawicieli 
Władz Naczelnych zostało popar-
tych podczas konferencji general-

nej do służby w Pierwszym Kworum 
Siedemdziesiątych. Są nimi Starszy 
Kim B. Clark, Starszy Allen D. Haynie, 
Starszy Von G. Keetch, Starszy Hugo 
Montoya i Starszy Vern P. Stanfill.

Poparte zostało również nowe 
Generalne Prezydium Organizacji 
Młodych Mężczyzn. Stephen W. 
Owen będzie służył jako prezydent, 
Douglas D. Holmes jako pierwszy 
doradca, a Joseph Brough jako drugi 
doradca.

Poparto też nowe Generalne Prezy-
dium Organizacji Podstawowej. Siostra 
Mary R. Durham została powołana 
na drugą doradczynię. Rosemary M. 
Wixom nadal będzie służyć jako prezy-
dent, a Cheryl A. Esplin, która dotych-
czas była drugą doradczynią, będzie 
służyć jako pierwsza doradczyni.

Biografie nowo powołanych przy-
wódców można znaleźć na stronach 
140–144. ◼

Poparcie nowych 
przywódców

Prezydent Henry B. Eyring, 
Pierwszy Doradca w Radzie 

Prezydenta Kościoła, w czasie 
międzynarodowego między-
religijnego sympozjum zaape-
lował o „renesans szczęśliwych 
małżeństw”. Sympozjum odbyło 
się w Watykanie 18 listopada 
2014 r., a jego gospodarzem był 
Kościół katolicki. Wydarzenie za-
tytułowane „Komplementarność 
mężczyzny i kobiety” zgroma-
dziło przywódców religijnych  
14 wyznań z 23 krajów.

Prezydent Eyring powiedział: 
„Mężczyzna i kobieta, zjedno-
czeni w małżeństwie, mają prze-
kraczającą ludzkie poznanie moc 
uszczęśliwiania siebie nawzajem, 
swojej rodziny i otaczających  
ich ludzi”. ◼

Prezydent 
Eyring na 
sympozjum w 
Watykanie

Biorąc pod uwagę ostatnią publi-
kację w języku kosraeańskim, 
Księga Mormona jest dostępna w 

110 językach. Kosrae jest wyspą wcho-
dzącą w skład Sfederowanych Stanów 
Mikronezji.

Drukowane egzemplarze Księgi 
Mormona w języku kosraeańskim 
będą dostępne w lipcu 2015 r. Cy-
frowa wersja została udostępniona w 
marcu na stronie LDS.org, jak również 
w mobilnych aplikacjach: Biblioteka 
Ewangelii i Book of Mormon. Obecnie 
Kościół wydaje cyfrowe wersje pism 
świętych w tym samym czasie, gdy 
dane tłumaczenie jest wysyłane do 
druku. To znacząco ułatwia członkom 
dostęp do nowo przetłumaczonych 
pism świętych.

Kilka nowych tłumaczeń pism 
świętych zostanie ogłoszone w ciągu 
następnych dwóch lat. Trzy nowe 
tłumaczenia Księgi Mormona oraz 
pięć dodatkowych trójksięgów pism 
świętych (Księga Mormona, Nauki i 
Przymierza, Perła Wielkiej Wartości wy-
dane w jednym tomie) zostaną opubli-

kowane w 2015 roku. 
Członkowie 
używający tych 

języków zostaną 
poinformowani o 
publikacji wersji 
cyfrowych. ◼

Księga Mormona 
w 110 językach
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Starszy Lynn G. Robbins z Prezy-
dium Siedemdziesiątych będzie 

przemawiał podczas ogólnoświa-
towego uroczystego spotkania dla 
młodych dorosłych, które będzie 
transmitowane 3 maja 2015 roku o 
godz 18.00 górskiego czasu letniego. 
Będzie to druga z trzech transmisji 
ogólnoświatowych uroczystych spo-
tkań zaplanowanych na rok 2015.

Do uczestnictwa w spotkaniu 
zaproszeni są wszyscy młodzi dorośli 
(w wieku 18–30 lat) oraz uczniowie 
kończący liceum lub jego odpowied-
nik. Transmisja będzie dostępna za 
pośrednictwem kościelnego systemu 
satelitarnego, Internetu i innych me-
diów. Dodatkowe materiały związane z 
uroczystymi spotkaniami są dostępne 
na stronie devotionals. lds. org. ◼

Wzmacnianie 
wiary dzięki 
filmom biblijnym

Możesz pomóc we wzmocnieniu 
wiary — swojej i innych ludzi — 

oglądając lub dzieląc się filmami o 
życiu Jezusa Chrystusa na podstawie 
Biblii, które są dostępne na stronie 
BibleVideos. org i w aplikacji Bible 
Videos.

Te budujące wiarę materiały są 
bezpłatnie udostępniane innym 
kościołom, aby dotrzeć z przesła-
niem Zbawiciela do jak najszerszego 
grona odbiorców na świecie, pomóc 
widzom poczuć Jego miłość i na-
tchnąć ich, by byli bardziej do Niego 
podobni.

Z 92 filmów, które Kościół nakręcił 
w ciągu trzech ostatnich lat, ponad 
połowa została przetłumaczona z ję-
zyka angielskiego na język hiszpański, 
portugalski, włoski, francuski, rosyjski, 
niemiecki, koreański, japoński i 
chiński. ◼

Zachęcamy młodzież z całego 
świata do uczestnictwa w 
przeprowadzanym na żywo, 

interaktywnym spotkaniu twarzą w 
twarz, podczas którego będzie można 
zadawać pytania Starszemu Davidowi 
A. Bednarowi z Kworum Dwunastu 
Apostołów oraz jego żonie, Susan.

Młodzież może dołączyć do interak-
tywnego czatu 12 maja 2015 r. o godz. 
18.00 górskiego czasu letniego, ogląda-
jąc strumień na żywo na stronie LDS. org, 
stronie LDS Youth na Facebooku, stronie 
Youth Activities (lds. org/ youth/ activi-
ties) lub na stronie Mormon Channel na 
YouTube. Transmisja będzie tłumaczona 
na żywo w następujących językach: 
hiszpańskim, portugalskim, włoskim, 
niemieckim, francuskim. rosyjskim, kore-
ańskim, japońskim i chińskim.

Zapraszamy młodzież do przesyła-
nia pytań przez stronę Youth Activities, 

zarówno przed, jak i w trakcie wyda-
rzenia. Rozmowę będzie można rów-
nież śledzić na #LDSface2face.

„Zachęcamy młodzież, aby podczas 
przygotowywania się do tego wyda-
rzenia, szukała przewodnictwa Pana i 
rozważyła, jakie pytania powinna zadać 
— powiedział Starszy Bednar. — Gdy 
wszyscy będziemy mieli ze sobą Ducha, 
wspólnie będziemy się uczyć”. ◼

Pytania do Starszego i Siostry Bednar

Uroczyste spotkanie dla młodych 
dorosłych
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W maju strona LDS. org otrzyma 
nową strukturę menu, a nawiga-

cja po niej będzie uproszczona. Będzie 
to najnowsze udoskonalenie doko-
nane przez Kościół, które sprawi, że 
oficjalna strona będzie bardziej sper-
sonalizowana i łatwiejsza w użyciu.

Programiści i projektanci połączyli 
wieloletnie uwagi użytkowników z 

dodatkowymi poszukiwaniami i przy-
gotowali bardziej intuicyjne menu. 
Testy pokazały, że nowa nawigacja 
znacznie ułatwia przeszukiwanie 
treści i znajdowanie materiałów.

Dostępny jest poradnik wideo 
dotyczący strony LDS. org, który po-
może członkom poznać nowy sposób 
organizacji. ◼

Co robią święci w dniach ostat-
nich, aby ulepszyć społeczności, 
w których żyją? Dowiedz się 

więcej na stronie MormonNewsroom. 
org. Oto przykłady artykułów, które zo-
stały ostatnio opublikowane na między-
narodowych stronach Wiadomości.

Nowa Zelandia i Vanuatu
Gdy cyklon Pam uderzył w mały 

wyspiarski naród Vanuatu na Oceanie 
Spokojnym, święci w dniach ostatnich 
z Auckland w Nowej Zelandii — z 
pomocą Kościelnych Służb Humani-
tarnych — przygotowali pomoc dla 
tych, których doświadczyła burza. 
Przygotowali 2000 pudeł z jedzeniem, 
aby pomóc jak największej liczbie 
osób dotkniętych kataklizmem. Każdy 
pojemnik zawierał mąkę, ryż, owoce w 
puszkach, fasolę, peklowaną woło-
winę, ryby, krakersy, rodzynki, maka-
ron, czekoladowe mleko w proszku 

i otwieracz 
do puszek. 
Pojemniki 
mogły być również 
używane do innych 
celów, np. do prze-
noszenia wody.

Republika Dominikany i Kanada
W Republice Dominikany i Kana-

dzie, kobiety święte w dniach ostatnich 
przyłączyły się do upamiętnienia Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet organi-
zowanego przez ONZ. Ponad 1200 
kobiet z kilku obszarów Dominikany 
zgromadziło się w kościelnych domach 
spotkań, aby uhonorować kobiety, 
które robią wiele dla świata. Religijni, 
świeccy i wojskowi przywódcy także 
wzięli udział w tym wydarzeniu, które 
obejmowało występy muzyczne i prze-
mówienia. W Kanadzie kobiety święte 
w dniach ostatnich również uczciły ten 

dzień, dzieląc się informacjami na te-
mat Stowarzyszenia Pomocy, które jest 
„potężnym narzędziem niesienia służby 
na całym świecie”.

Zjednoczone Królestwo
Pierwotnym celem kobiet z okręgu 

Coventry w Anglii było uszycie 100 
sukienek dla potrzebujących dziew-
czynek w Afryce. Gdy jednak ukoń-
czyły zadanie, okazało się, że mają 
ich aż 230. Proste sukienki zrobione 
z poszewek na poduszki są łatwe do 
wykonania. Jednej z sióstr, która nigdy 
wcześniej nie szyła, udało się przygoto-
wać trzy takie sukienki.

Arkansas, USA
Ponad 600 osób wzięło udział w 

międzywyznaniowym wydarzeniu na 
temat wolności religijnej, której gospo-
darzem był palik Little Rock z Arkansas. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
społeczności katolickiej, metodystycz-
nej i islamskiej oraz przedstawiciel ra-
dia ewangelickiego. Wielowyznaniowe 
wydarzenie obejmowało również 
przesłanie od zastępcy gubernatora 
stanu i modlitwę na zakończenie, 
zmówioną przez senatora stanu. Obaj 
są baptystami. Organizatorzy stwier-
dzili, że wydarzenie zbudowało „mosty 
porozumienia”. ◼

Strony internetowe o służbie

Uproszczona strona LDS.org
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Starszy Kim B. Clark
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych

Edukacja trwająca całe życie — w roli ucznia, jak i 
nauczyciela — pomoże Starszemu Kimowi Bryce 

Clarkowi w jego nowym zadaniu w Pierwszym Kwo-
rum Siedemdziesiątych. Poparty 4 kwietnia 2015 r. 
Starszy Clark rozpoczął swoją służbę kilka tygodni po 
zakończeniu pełnienia funkcji rektora Uniwersytetu 
Brighama Younga w Idaho.

„Jestem w szkole od czasu, gdy skończyłem pięć 
lat — powiedział nowo powołany Siedemdziesiąty — 
Uwielbiam zdobywać wiedzę oraz nauczać innych”.

Starszy Clark urodził się 20 marca 1949 roku w Salt 
Lake City jako najstarsze dziecko Merlina i Heleny  
Mary Clark. Dzieciństwo spędzał w Salt Lake City aż  
do 11 roku życia, gdy jego ojciec otrzymał pracę w 
Spokane w Waszyngtonie.

Choć planował studia na Uniwersytecie Brighama 
Younga w Provo, będąc w szkole średniej poczuł, że 
musi poznać inne możliwości i zdecydował się na Uni-
wersytet Harvarda w Massachusetts — miejsce, które 
stało się jego domem na ponad trzy dekady.

Po pierwszym roku studiów na Harvardzie Starszy 
Clark służył w Południowej Niemieckiej Misji w latach 
1968–1970. Po powrocie uczęszczał na BYU, gdzie 
wkrótce w swoim okręgu poznał Sue Lorraine Hunt. 
Ślub wzięli kilka miesięcy później, 14 czerwca 1971 r. 
Mają siedmioro dzieci.

Niedługo po ślubie przenieśli się w okolice Bostonu 
w Massachusetts, gdzie Starszy Clark ponownie podjął 
studnia na Harvardzie. Uzyskał tam tytuły licencjata, 
magistra i doktora — wszystkie z ekonomii. W 1978 r. 
Starszy Clark został członkiem wydziału Harvard Busi-
ness School, a w roku 1995 jego dziekanem. W 2005 r. 
został rektorem BYU–Idaho, gdzie służył przez prawie 
dekadę.

Starszy Clark służył jako prezydent kworum star-
szych, sekretarz wykonawczy okręgu, doradca biskupa, 
biskup, wyższy doradca, doradca prezydenta misji w 
paliku i Siedemdziesiąty Obszaru. ◼

Cztery oryginalne opisy Pierwszej Wizji, spisane przez 
Józefa Smitha, są obecnie dostępne w 10 językach. 

Można je znaleźć na stronie josephsmithpapers. org, 
której przeglądarka on–line zapewnia dostęp do oryginal-
nych dokumentów i dzienników. ◼

Opisy Pierwszej Wizji

Od maja do października 2015 roku, Kapłaństwo 
Melchizedeka oraz Stowarzyszenie Pomocy po-

winno przygotowywać lekcję na każdą czwartą niedzielę 
miesiąca na podstawie jednego lub kilku przemówień 
pochodzących z konferencji generalnej, która odbyła 
się w kwietniu 2015 roku. W październiku 2015 roku 
przemówienia będzie można wybrać zarówno z konfe-
rencji kwietniowej, jak i z konferencji, która odbędzie 
się w październiku 2015 roku. Prezydenci palików i 
dystryktów powinni wybrać przemówienia, które mają 
być wykorzystane w ich obszarze lub przekazać ten 
obowiązek biskupom i prezydentom gmin.

Osoby uczestniczące w lekcjach odbywających 
się w czwartą niedzielę miesiąca powinny wcześniej 
przestudiować wybrane przemówienia. Przemówienia 
z konferencji w wielu językach są dostępne na stronie: 
conference. lds. org. ◼

Nauki dla naszych czasów
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Bardzo ważnym momentem w życiu Starszego Vona 
G. Keetcha było ukończenie aplikacji sądowej u 

prezesa sądu Warrena E. Burgera i sędziego Antonina 
Scalii w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych 
i przygotowanie do otwarcia pełnoetatowej praktyki 
prawniczej.

Mógł pracować w dowolnym mieście Stanów Zjed-
noczonych dla wielu wielkich firm prawniczych. Za-
miast tego, wraz ze swoją żoną, Bernice Pymm Keetch, 
modlił się o natchnienie, co powinni zrobić. Po okresie 
poszukiwań wrócili do Salt Lake City, gdzie podjął 
pracę w firmie prawniczej Kirton McConkie.

W owym czasie Starszy Keetch rozważał porzucenie 
pracy nad przełomowymi sprawami prawnymi, aby być 
blisko rodziny. Zamiast tego, jako główny zewnętrzny 
doradca prawny Kościoła, Starszy Keetch zajmował 
się zagadnieniami konstytucyjnymi i precedensowymi 
sprawami dotyczącymi wolności religijnej. Reprezen-
tował prawie wszystkie główne wyznania religijne w 
kraju. Powiedział: „Uwielbiałem pracę dla tak wspania-
łego klienta, jak też możliwość zajmowania się wielkimi 
sprawami”.

Urodził się 17 marca 1960 r. w Provo w stanie Utah. 
Jego rodzicami są Gary i Deanne Keetch. Starszy Keetch 
jest najstarszym z czwórki dzieci. Jego rodzina miesz-
kała w Orem w Utah, a następnie przeniosła się do 
Pleasant Grove w Utah — gdzie wraz ze swoją przyszłą 
żoną służyli wspólnie w radzie seminarium ich szkoły 
średniej.

Starszy Keetch służył w Niemieckiej Misji Dusseldorf 
i pokochał naród niemiecki. Po powrocie z pola misyj-
nego, poślubił Bernice Pymm w Świątyni Salt Lake w 
dniu 21 listopada 1981 r. Mają sześcioro dzieci. Starszy 
Keetch ukończył w 1984 r. Uniwersytet Brighama Yo-
unga, uzyskując tytuł z nauk politycznych, a w 1987 r. 
uzyskał tytuł z prawa.

Starszy Keetch, poparty 4 kwietnia do Pierwszego 
Kworum Siedemdziesiątych, na przestrzeni lat służył w 
radach biskupich, radach wyższych oraz jako prezydent 
palika i Siedemdziesiąty Obszaru. ◼

Starszy Allen D. Haynie został poparty jako członek 
Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych dnia 4 

kwietnia 2015 r.
Starszy Haynie urodził się 29 sierpnia 1958 r. Jego 

rodzicami są Van Lloyd Haynie i Sarah Lulu Lewis.
Urodził się w Logan w stanie Utah, ale większość 

życia spędził w innych miastach północnego Utah i w 
Silicon Valley w Kalifornii. Uczęszczał do pięciu róż-
nych szkół podstawowych, dwóch liceów, a następnie 
do szkoły wyższej w Bountiful w Utah.

Na temat różnorodności swoich doświadczeń po-
wiedział następujące słowa: „Dały mi wspaniałą lekcję 
o tym, jak nauczyć się doceniać wszystkich, ponieważ 
prawie każdego roku się przeprowadzałem i musiałem 
cały czas poznawać nowych przyjaciół. Jedną z rzeczy, 
które kocham w Kościele, jest to, że mamy możliwość 
przebywania z ludźmi i czerpania z ich różnych środo-
wisk, doświadczeń, talentów i możliwości”.

W latach 1977–1979 służył w Argentyńskiej Misji w 
Kordobie.

Posiadając tytuł licencjata nauk politycznych Uni-
wersytetu Brighama Younga, w 1985 r. Starszy Haynie 
uzyskał tytuł doktora prawa na uniwersytecie Reuben 
Clark Law School.

Ukończył roczną aplikację sądową w Dziewiątym 
Sądzie Apelacyjnym w San Diego w Kalifornii, a na-
stępnie otrzymał angaż w firmie prawniczej Latham and 
Watkins, pracując w biurze w San Diego. Około pięć lat 
temu wraz z bratem założył firmę prawniczą.

Starszy Haynie służył jako prezydent kworum 
starszych, prezydent Organizacji Młodych Mężczyzn, 
nauczyciel seminarium, wyższy doradca, biskup, prezy-
dent palika i Siedemdziesiąty Obszaru.

Podczas studiów na BYU poznał Deborę Ruth Hall. 
Pobrali się 19 grudnia 1983 r. w Świątyni Salt Lake. Są 
rodzicami sześciorga dzieci.

Podczas rozmowy o swoim świadectwie, przepeł-
niony emocjami Starszy Haynie powiedział, że po raz 
pierwszy przeczytał Księgę Mormona i pozaznaczał w 
niej fragmenty, gdy miał 12 lat. „Nie mam wspomnień o 
braku wiary. Nie mam wspomnień o braku modlitwy”. ◼

Starszy Von G. Keetch
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych

Starszy Allen D. Haynie
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych
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Starszy Vern P. Stanfill nie wierzy w przypadki. Wie-
rzy, że kiedy w życiu krzyżują się ścieżki pewnych 

osób, jest w tym jakiś cel i Pan może inspirować Swoje 
dzieci, by błogosławiły innych ludzi.

Starszy Stanfill uwielbia służyć innym w ewangelii, 
szczególnie pracując z każdym indywidualnie.

Urodził się 8 sierpnia 1957 r. Jego rodzicami są Jed 
i Peggy Stanfill. Dorastał na farmie bydła w pobliżu 
Townsend w Montanie. Nauczył się, jaką wartość ma 
ciężka praca i pielęgnowanie świadectwa o Zbawicielu 
Jezusie Chrystusie. Jest trzecim z czworga dzieci. Ma 
dwóch starszych braci i młodszą siostrę, którzy wiernie 
służą w Kościele.

Powiedział: „Ręka Pana jest obecna z naszym życiu, 
niezależnie od naszych słabości. Ani ja, ani moja żona 
nie jesteśmy doskonali. Nasza rodzina nie jest idealna. 
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy starają się przeżyć 
każdy dzień naszego życia i pozwolić Panu, by był 
jego częścią”.

Po ukończeniu pełnoetatowej misji w Tuluzie we 
Francji i zdobyciu na Uniwersytecie Brighama Younga 
tytułu z ekonomii rolnictwa, poznał i poślubił Alicię 
Cox. Związek małżeński zawarli 17 grudnia 1980 roku 
w Świątyni Salt Lake.

Po ukończeniu studiów, rodzina Stanfill powróciła 
do Montany, aby Vern mógł pomagać w zarządzaniu 
rodzinnym ranczem, zajmując się bydłem, sianem i 
zbożem. W 1998 r. sprzedał przedsiębiorstwo rolne 
i rozpoczął zarządzanie portfelem nieruchomości i 
instrumentów finansowych, jak również działalnością 
charytatywną.

Starszy Stanfill zaangażował się w lotnictwo, za-
równo pod kątem biznesowym, jak też dla przyjemno-
ści i posiada komercyjne licencje do latania zarówno 
stałopłatami, jak i helikopterami.

Poza wychowywaniem wraz z żoną czterech córek, 
Starszy Stanfill miał możliwość służby w Kościele jako 
prezydent kworum starszych, biskup, wyższy doradca, 
prezydent palika i Siedemdziesiąty Obszaru. Zanim zo-
stał powołany do Pierwszego Kworum Siedemdziesią-
tych, służył jako Siedemdziesiąty Szóstego Kworum. ◼

Starszy Vern P. Stanfill
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych

Starszy Hugo Montoya był, co zrozumiałe, przytło-
czony, gdy został powołany do Pierwszego Kworum 

Siedemdziesiątych. Znalazł pocieszenie w łagodnych 
słowach Prezydenta Monsona, wypowiedzianych pod-
czas szkolenia dla nowych przedstawicieli Władz Na-
czelnych: „Jesteś tutaj, ponieważ Zbawiciel cię kocha”. 
Starszy Montoya poczuł się podbudowany, wiedząc, że 
jego nowe powołanie to wykonywanie zadań Pana.

Powiedział: „Kocham Zbawiciela i pójdę tam, gdzie 
zostanę posłany. Zrobię wszystko, o co zostanę popro-
szony. Powiem to, o co zostanę poproszony”. Starszy 
Montoya został poparty podczas sobotniej popołu-
dniowej sesji 185. Wiosennej Konferencji Generalnej 
Kościoła.

Starszy Montoya czerpie siłę z dziedzictwa wiary 
jego rodziny. Jego pradziadek, Rafael Monroy, jest 
ważną postacią w historii Kościoła w Meksyku. W 1915 
r. Brat Monroy i jego kolega, Vincente Morales, zostali 
aresztowani przez rewolucjonistów podczas Rewolucji 
Meksykańskiej. Obojgu mężczyznom powiedziano, 
że zostaną uwolnieni, jeśli poza spełnieniem innych 
wymagań, wyrzekną się swojej wiary.

Obaj odmówili i zostali rozstrzelani przez pluton 
egzekucyjny.

Starszy Montoya powiedział, że przykład pradziadka 
miał silny wpływ na jego życie. „Nauczyłem się, że uczu-
cie strachu można przezwyciężyć przez uczucia wiary i 
świadectwa, gdy wiesz, że to, co robisz, jest dobre”.

Starszy Montoya urodził się 2 kwietnia 1960 r. we 
Fresno w Kalifornii. Jego rodzicami są Abel Montoya i 
Maclovia Monroy. Większość życia spędził w Meksyku.

Poślubił Marię del Carmen Balvastro w Hermosillo. 
Zostali zapieczętowani w Świątyni Mesa Arizona w dniu 
6 kwietnia 1983 r. Mają pięcioro dzieci.

W latach 1979–1881 odbył pełnoetatową misję w 
Północnej Misji Mexico City, a następnie służył jako pre-
zydent Młodych Mężczyzn w okręgu, wyższy doradca, 
biskup, prezydent palika, audytor obszaru i Siedem-
dziesiąty Obszaru.

W 1986 r. ukończył Uniwersytet Stanowy Sonora, 
uzyskując stopień inżyniera rolnictwa. Pracował na 
kilku kierowniczych stanowiskach w firmie Xerox oraz 
jako nauczyciel instytutu w Kościele. ◼

Starszy Hugo Montoya
Pierwsze Kworum Siedemdziesiątych
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Gdy Stephen W. Owen miał 14 lat, jego sąsiad 
zatrudnił go do cotygodniowego koszenia rozle-

głego trawnika i pielenia ogrodu. „Koszenie trawnika 
zajmowało mi trzy dni” — powiedział z uśmiechem 
Brat Owen, który 4 kwietnia 2015 r. został poparty jako 
Generalny Prezydent Organizacji Młodych Mężczyzn.

Kiedy młody Stephen w końcu wykonał przydzie-
loną mu pracę, jego mądry pracodawca poprosił go na 
spacer po ogrodzie, by pokazać mu chwast lub dwa, 
które zostały przeoczone.

„Powiedział mi, że muszę wyrwać każdy chwast. To 
była moja pierwsza praca, która pomogła mi zrozumieć, 
co to znaczy zobowiązanie”.

Brat Owen tamtego roku nauczył się lekcji, które 
wykraczały poza trawnik i prace ogrodowe. Jedną z 
tych lekcji było odkrycie, że satysfakcja wypływa z 
wykonywania trudnych rzeczy we właściwy sposób. 
Poznał również wartość mentorów.

Sąsiad oczekiwał od Stephena wyłącznie tego, co 
najlepsze. „To było trochę tak, jakby mówił do mnie: 
‘Wiem, kim możesz się stać i chcę ci pomóc’”.

Każdy młody mężczyzna w Kościele potrzebuje 
takich mentorów, którzy pomogą mu stać się najlep-
szym posiadaczem kapłaństwa, jakim tylko może być. 
Powiedział: „Mam mnóstwo empatii do młodych ludzi. 
Kocham ich i wiem, że jest to krytyczny czas, który 
ustali wzory na resztę ich życia”.

Brat Owen służył w Misji San Antonio w Teksasie, a 
następnie jako harcmistrz, prezydent Młodych Męż-
czyzn w okręgu, biskup, wyższy doradca i prezydent 
palika.

Pochodzi z Holladay w stanie Utah. W latach 
2005–2008 przewodził Kalifornijskiej Misji Arcada, 
gdzie służył wraz z żoną Jane Stringham Owen. Zawarli 
związek małżeński 28 grudnia 1979 r. w Świątyni Provo 
w Utah. Mają pięcioro dzieci.

Urodził się 22 marca 1958 r. w Salt Lake City. Jego 
rodzicami są Gordon i Carolyn Owen. Ukończył Uni-
wersytet Utah na kierunku finansów i jest prezesem 
firmy Great Harvest Bread w Provo. ◼

Stephen W. Owen
Generalny Prezydent Organizacji 
Młodych Mężczyzn

Balansując pomiędzy wymaganiami życia domowego, 
powołaniami kościelnymi, pracą zawodową i innymi 

obowiązkami życia małżeńskiego, Mary Richards Dur-
ham zauważyła, że gdy wraz z mężem stawiają Pana na 
pierwszym miejscu, wszystko się układa. Powiedziała: 
„To jest coś słodkiego. Jeśli ufasz, Pan cię błogosławi”.

Ten schemat obserwowała wielokrotnie. Została po-
wołana do służby jako prezydent Organizacji Młodych 
Kobiet w okręgu, gdy jej mąż służył w prezydium pa-
lika. Później, w latach 2000–2003, służyli wspólnie, gdy 
jej mąż przewodniczył Japońskiej Misji w Tokio. Teraz 
będzie służyć jako Druga Doradczyni w Generalnym 
Prezydium Organizacji Podstawowej, gdy jej mąż służy 
jako Siedemdziesiąty Obszaru.

Powiedziała: „Gdy oboje służymy razem z Panem, 
wszystko jest łatwiejsze”.

Mary Lucille Richards urodziła się 15 marca 1954 r. 
w Portsmouth w Virginii. Jej rodzicami są L. Stephen 
Richards jun. i Annette Richards. Gdy jej ojciec zdobył 
tytuł na uczelni medycznej, rodzina przeniosła się do 
Minneapolis w Minnesocie, a następnie osiedliła się w 
Salt Lake City.

Pielęgnowana wiarą i miłością rodziców oraz dalszej 
rodziny, poznała, że ewangelia jest prawdziwa. Powie-
działa: „Życie według ewangelii było pełnym szczęścia 
doświadczeniem. Nie było trudne. Było zabawne”.

Będąc młodą kobietą, była pod wrażeniem ważno-
ści znalezienia godnego mężczyzny, którego mogłaby 
poślubić, o co modliła się codziennie i pościła każ-
dego tygodnia. Po szkole średniej studiowała taniec 
na Uniwersytecie Brighama Younga i poznała Marka 
Durhama, który studiował na Uniwersytecie Utah. Po-
wiedziała: „Natychmiast rozpoznałam jego dobro”.

Para pobrała się w czerwcu 1974 r. w Świątyni Salt 
Lake. Są rodzicami siedmiorga dzieci.

Siostra Durham służyła jako prezydent Stowarzy-
szenia Pomocy w paliku, doradczyni Stowarzysze-
nia Pomocy w okręgu, nauczycielka klasy Doktryn 
ewangelii, prezydent Młodych Kobiet w okręgu, a 
ostatnio jako członkini w radzie generalnej Organizacji 
Podstawowej. ◼

Mary R. Durham
Druga Doradczyni w Generalnym 
Prezydium Organizacji Podstawowej
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W ciągu trzech lat (od 2011 do 2014 r.), gdy M. 
Joseph Brough służył jako prezydent Centralnej 

Gwatemalskiej Misji w Guatemala City, zmarł zarówno 
jego ojciec, jak i teść.

Choć jego żona mogła powrócić do Stanów Zjed-
noczonych na pogrzeby, para zdecydowała w obydwu 
przypadkach, że zostaną w Gwatemali i będą konty-
nuować pracę misjonarską. „Wiedzieliśmy, że lepiej 
będzie pozostać i pracować tak dobrze, jak możemy” 
— powiedział Brat Brough, który 4 kwietnia 2015 r. 
został powołany na Drugiego Doradcę w Generalnym 
Prezydium Młodych Mężczyzn. „To było dokładnie to, 
czego jej ojciec i mój ojciec oczekiwaliby od nas”.

Brat Brough urodził się 11 grudnia 1963 r. w Salt 
Lake City w Utah, a jego rodzicami są Monte J. i Ada B. 
Brough. Młodość spędził w Farmington w stanie Utah 
i w Robertson w stanie Wyoming. Rodzina przeniosła 
się do Minnessoty, gdy ojciec Josepha, który w później-
szym czasie służył jako członek Kworum Siedemdziesią-
tych, został powołany na prezydenta misji. Joseph uczył 
się w ostatniej klasie szkoły średniej, gdy jego ojciec 
ukończył służbę jako prezydent misji. Zamiast powrócić 
do szkoły, Joseph zdecydował się na egzamin ekster-
nistyczny i od razu dostał się na Uniwersytet Stanowy 
Weber w Ogden.

Jego rodzice nalegali jednak, żeby ukończył semina-
rium i uzyskał czteroletni certyfikat. To właśnie podczas 
uczęszczania na zajęcia seminarium w szkole Davis 
High poznał swoją przyszłą żonę, Emily Jane Thomp-
son. Zawarli związek małżeński 25 kwietnia 1985 r. w 
Świątyni Salt Lake i są rodzicami czworga dzieci.

Zanim się pobrali, Brat Brough służył jako misjonarz 
w Misji Guatemala Quetzaltenango. Powiedział, że 
prezydent jego misji, Jorge H. Perez, został „najbardziej 
wpływowym człowiekiem w moim życiu”.

Założyciel i właściciel Rotational Molding w Utah, 
uzyskał na Uniwersytecie Utah tytuł licencjata z finan-
sów i magistra z zarządzania biznesem. W Kościele 
służył jako biskup, prezydent Młodych Mężczyzn w 
okręgu i wyższy doradca. ◼

„Młodzież tego pokolenia ma większą zdolność po-
słuszeństwa niż poprzednie pokolenie. Myślę, że 

jest to część harmonogramu Pana i przygotowanie na 
czas, w którym żyjemy” — powiedział Brat Douglas D. 
Holmes, który 4 kwietnia 2015 r. został poparty na 
Pierwszego Doradcę w Generalnym Prezydium Mło-
dych Mężczyzn.

Brat Holmes urodził się 27 lutego 1961 r. w Salt Lake 
City. Jego rodzicami są Dee W. i Melba Howell Holmes. 
Dorastał w Cottonwood Heights w stanie Utah.

Po odbyciu w latach 1980–1982 służby w Szkoc-
kiej Misji Glasgow Brat Holmes uzyskał w 1986 r. tytuł 
licencjata w dziedzinie nauk rodzinnych na Uniwersy-
tecie Brighama Younga, a następnie na uniwersytecie 
Marriott School of Management zdobył tytuł magistra z 
zarządzania biznesem.

Po ukończeniu studiów przez trzy lata był kon-
sultantem zarządzania, a potem odnosił sukcesy w 
branży telekomunikacyjnej, zostając wiceprezesem 
wykonawczym ds. strategii i rozwoju grupy Media One. 
Od 2000 aż do 2010 roku, gdy został powołany na 
prezydenta misji, i ponownie od 2013 roku pracował 
na własny rachunek w branży inwestycyjnej i rozwoju 
nieruchomości.

Poświęcił wiele czasu i talentów dla organizacji non–
profit, zasiadając w radach United Way of Davis County 
w Utah, Parents for Choice in Education, the Safe Har-
bor Women’s Shelter w hrabstwie Davies i Academy for 
Creating Enterprise.

Służył jako przywódca misyjny okręgu, prezydent 
Młodych Mężczyzn w okręgu, biskup, a ostatnio jako 
doradca w prezydium palika. W latach 2010–2013 prze-
wodził Misji Michigan Detroit.

22 czerwca 1985 r. poślubił Erin Sue Toone w Świą-
tyni Salt Lake. Są rodzicami sześciorga dzieci.

Brat Homles powiedział: „Widzimy moc słowa w 
naszym życiu, niezależnie od tego, czy są to słowa 
proroków, słowa pism świętych czy podszepty Ducha 
Świętego”. ◼

M. Joseph Brough
Drugi Doradca w Generalnym Prezydium 
Organizacji Młodych Mężczyzn

Douglas D. Holmes
Pierwszy Doradca w Generalnym 
Prezydium Młodych Mężczyzn



Przed Tobą, Panie — Annette Everett

„Przed Tobą, Panie, chylę skroń.

Dziękuję Ci za słów Twych ton.

Dusza ma drży, śpiew w sercu mam,

Gdy w duchu Ci pokornie gram.

Czułość Twych słów słyszałem dziś!

Ty zawsze drogę wskazuj mi.

Cierpliwie bym osiągnął cel,

Słowo Swe wypisz w duszy mej”

(Hymns, nr 158).
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„Niech Ojciec Niebieski błogosławi nas pragnie-
niem uczęszczania do świątyni, posłuszeństwem 

Jego przykazaniom i pilnością w podążaniu śladami 
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa — 

powiedział Prezydent Thomas S. Monson podczas 
185. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła. 

— Świadczę, że jest On naszym Odkupicielem. Jest 
Synem Boga. Jest tym, który powstał z grobu w po-

ranek pierwszej Wielkanocy, przynosząc ze sobą  
dar życia wiecznego wszystkim dzieciom Boga”.


	Generalna sesja kobiet
	8 Napełnianie naszych domówświatłem i prawdąCheryl A. Esplin
	11 Rodzina dziełem BogaCarole M. Stephens
	14 Obrończynie ProklamacjiBonnie L. Oscarson
	17 PocieszycielPrezydent Henry B. Eyring

	Sobotnia sesja poranna
	22 „Lecz to jest post, w którym mamupodobanie”Prezydent Henry B. Eyring
	26 Plan szczęściaPrezydent Boyd K. Packer
	29 Wzniesiemy się razemLinda K. Burton
	32 Przypowieść o siewcyStarszy Dallin H. Oaks
	36 Wybierzcie wiaręStarszy L. Whitney Clayton
	39 Dlaczego małżeństwo i rodzina mająistotną wartość dla całego świataStarszy L. Tom Perry

	Sobotnia sesja popołudniowa
	43 Popieranie urzędników KościołaPrezydent Dieter F. Uchtdorf
	45 Sprawozdanie KościelnegoDepartamentu Rewizyjnego za rok2014Kevin R. Jergensen
	45 Raport statystyczny za rok 2014Brook P. Hales
	46 Dlatego uciszyli swe obawyStarszy David A. Bednar
	50 Po co nam małżeństwo, po co namrodzinaStarszy D. Todd Christofferson
	54 Muzyka ewangeliiStarszy Wilford W. Andersen
	56 Święci w dniach ostatnich dążą dozmianyStarszy Dale G. Renlund
	59 Prawdziwie dobrzy i pozbawieniobłudyStarszy Michael T. Ringwood
	62 Światłością mą PanStarszy Quentin L. Cook

	Generalna sesja kapłańska
	67 Najwspanialsze pokolenie młodychdorosłychStarszy M. Russell Ballard
	70 Tak, możemy zwyciężyć i tak sięstanie!Starszy Ulisses Soares
	77 Ojcostwo — nasze wieczneprzeznaczenieLarry M. Gibson
	80 O byciu szczerymPrezydent Dieter F. Uchtdorf
	84 Kapłaństwo i osobista modlitwaPrezydent Henry B. Eyring
	88 Kapłaństwo — święty darPrezydent Thomas S. Monson

	Niedzielna sesja poranna
	91 Błogosławieństwa świątyniPrezydent Thomas S. Monson
	93 Powrót do wiaryRosemary M. Wixom
	96 Poszukiwanie PanaStarszy José A. Teixeira
	98 Czy ewangelia wciąż jest dla wasczymś wspaniałym?Biskup Gérald Caussé
	101 Czekając na marnotrawnegoStarszy Brent H. Nielson
	104 Miłość i łaska, prawo TweStarszy Jeffrey R. Holland
	107 Dar łaskiPrezydent Dieter F. Uchtdorf

	Niedzielna sesja popołudniowa
	111 Ochrona wolnej woli, ochronawolności religijnejStarszy Robert D. Hales
	114 Nie oddalajcie się od tego drzewaStarszy Kevin W. Pearson
	117 Wieczna perspektywa ewangeliiStarszy Rafael E. Pino
	119 Przyjdź Królestwo twojeStarszy Neil L. Andersen
	123 Jeśli będziesz odpowiedzialnyStarszy Jorge F. Zeballos
	126 Bądźcie urodzajni, rozmnażajcie sięi czyńcie ziemię sobie poddanąStarszy Joseph W. Sitati
	129 Sabat jest rozkosząStarszy Russell M. Nelson
	72 Przedstawiciele Władz Naczelnych inaczelni urzędnicy Kościoła JezusaChrystusa Świętych w DniachOstatnich
	133 Indeks historii wspomnianychpodczas konferencji
	134 Powiedzieli do nas: Niechkonferencja stanie się częściąnaszego życia
	136 Wiadomości kościelne


	Button1: 


