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Piękne dzieła sztuki i muzyka zapewne były inspi-
racją dla niejednego z was, również i dla mnie. 
Jednym z takich doświadczeń było zetknięcie z 

arcydziełem duńskiego malarza, Fransa Schwarza, zatytu-
łowanym Męka w Ogrodzie 1.

Ten przejmująco piękny obraz ukazuje Zbawiciela klę-
czącego w Ogrodzie Getsemane. Gdy Zbawiciel się modli, 
stojący obok Niego anioł otacza Go swymi delikatnymi 
ramionami, zapewniając tym samym pocieszenie, niebiań-
ską opiekę i wsparcie.

Im bardziej zagłębiam się w ten obraz, tym bardziej 
moje serce i umysł przepełniają niewypowiedziane uczu-
cia czułości i wdzięczności. Zaledwie cząstka mnie jest w 
stanie przeczuć ogrom emocji, które mogłyby mi towa-
rzyszyć, gdybym był przy Zbawicielu, kiedy rozpoczynał 
Swoje wielkie dzieło wieńczące śmiertelność, biorąc na 
siebie grzechy świata. Zdumiewa mnie nieograniczona 
miłość i współczucie, jakimi Ojciec darzy Swoje dzieci. 
Jestem przepełniony wdzięcznością za to, czego dla mnie i 
dla całej ludzkości dokonał bezgrzeszny Syn.

Ofiara Syna Bożego
Każdego roku o tej porze upamiętniamy i rozważamy 

ofiarę, jakiej dokonał Jezus Chrystus dla rodzaju ludzkiego.
To, czego dokonał dla nas Zbawiciel, począwszy od 

Getsemane, a skończywszy na Golgocie, przekracza moją 
zdolność pojmowania. Wziął na siebie ciężar naszych 

grzechów i uwolnił nas od wiążącego i wiecznego długu, 
wynikającego nie tylko z wykroczenia Adama, ale rów-
nież z grzechów miliardów dusz, które kiedykolwiek żyły 
na ziemi. Ta wieczna i święta ofiara sprawiła, „że nawet 
[On] sam, będąc Bogiem, ponad wszystko, [drżał] z bólu, i 
[krwawił] ze wszystkich porów, i [cierpiał] w ciele i duchu” 
(NiP 19:18).

On cierpiał za mnie.
I cierpiał za was.
Moją duszę przepełnia wdzięczność, kiedy wnikliwie 

rozważam znaczenie tej ofiary. Napawa mnie pokorą świa-
domość, że ci, którzy zaakceptują ten dar i skierują serca 
ku Niemu, mogą otrzymać przebaczenie i zostać oczysz-
czeni z grzechów, bez względu na rozmiar win.

Ponownie możemy stać się oczyszczeni i bez skazy. 
Możemy zostać odkupieni dzięki wiecznej ofierze naszego 
umiłowanego Zbawiciela.

Kto da nam pocieszenie?
Choć nikt z nas nigdy nie doświadczy w pełni tego, 

czego doświadczył nasz Zbawiciel, przeżyjemy godziny 
ciemności i goryczy, którym towarzyszyć będą smutek i 
rozpacz, przerastające nasze możliwości. Czasami zosta-
niemy bezlitośnie przytłoczeni ciężarem naszych grzechów 
i wyrzutami sumienia.

Nawet wtedy, jeśli podniesiemy nasze serca ku Panu, 
On z pewnością nas zrozumie. On, który bezinteresownie 
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cierpiał za nas w ogrodzie i na krzyżu, nie pozostawi nas 
samym sobie. Wzmocni, doda odwagi i pobłogosławi. 
Otoczy nas Swoimi delikatnymi ramionami.

Będzie dla nas kimś więcej niż aniołem.
Przyniesie błogosławiony spokój, uzdrowienie, nadzieję 

i przebaczenie.
Gdyż On jest naszym Odkupicielem.
Naszym wybawicielem.
Naszym miłosiernym Zbawcą i błogosławionym 

Bogiem.

PRZYPIS
1. Ksiądz, który przemawiał na pogrzebie Fransa Schwarza powiedział: 

„Jego sztuka była darem od Boga i miała większą wartość niż niejedno 
kazanie” (Emmilie Buchanan- Whitlock, „History of Artists’ Lives Gives 
Greater Context for Exhibit”, Deseret News, 29 września 2013 r., deseret-
news.com).

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Zanim zaczniesz nauczać, poproś o przewodnictwo 
Ducha, aby zrozumieć szczególne potrzeby osób, które 
nauczasz. Kiedy dzielisz się fragmentami z przesłania 
Prezydenta Uchtdorfa, złóż świadectwo o Zbawicielu 
i Jego ofierze niosącej odkupienie. Rozważ rozmowę 
o tym, jakie znaczenie ma dla osób, które nauczasz, 
Zadośćuczynienie i w jaki sposób otrzymały one pocie-
szenie z rąk Pana w „godzinach ciemności i goryczy”.

MŁODZIEŻ
Zwycięstwo możliwe dzięki Jezusowi 
Chrystusowi
Nazwisko do wiadomości redakcji

Miałem problem z nadmiernym jedzeniem. Moje 
wielokrotne napady obżarstwa były powodem 

ogromnego poczucia winy, frustracji i rozczarowania. 
Nie miałem siły, by poradzić sobie z tym problemem.

Przez długi czas nie docierało do mnie, że Zadość-
uczynienie Zbawiciela nie tylko umożliwia nam zbawie-
nie, ale wybawia nas i doskonali, dzięki czemu mogę z 
niego skorzystać nawet przezwyciężając mój problem.

Zdecydowałem się oddać w ręce Zbawiciela. Modli-
łem się. W głębi serca przyznałem się do mojej słabości 
i do tego, że potrzebuję łaski. Następnie poprosiłem 
Ojca Niebieskiego, by obdarzył mnie Swą boską mocą 
w nadchodzącym dniu. Tej nocy poczułem zapewnienie 
kochającego Ojca, że ma On ogromne pragnienie, by 
pomóc Swemu synowi i niepodważalną moc, by wypeł-
nić Swoją wolę.

Od tamtej nocy jedzenie nie było już dla mnie takim 
przytłaczającym problemem, jak do tej pory. Wiem, że 
odniosłem sukces dzięki Jezusowi Chrystusowi. Podob-
nie jak Paweł, uczę się, że „wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13). I 
staram się również nigdy nie zapominać kolejnej lekcji 
od Pawła: „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje 
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (I 
List do Koryntian 15:57).

DZIECI
Zbawiciel da ci pocieszenie

Zapytaj członka rodziny lub przyjaciela o doświadcze-
nie, w wyniku którego poczuł pocieszenie płynące 

od Zbawiciela. Postaraj się również pomyśleć o sytuacji, 
w której sam otrzymałeś pocieszenie od Zbawiciela. 
Możesz też narysować obrazek na ten temat i powiesić 
go nad łóżkiem, aby przypominał ci, że Jezus Chrystus 
zawsze jest gotów cię pocieszyć.
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Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które mówią o cechach 
Zbawiciela.

Cierpliwość jest często postrze-
gana jako cecha potulności i 

bierności, ale Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf, Drugi Doradca w Radzie 
Prezydenta Kościoła, powiedział: 
„Cierpliwość nie jest pasywną 
rezygnacją ani brakiem działania z 
powodu strachu. Cierpliwość ozna-
cza aktywne czekanie i wytrwanie. 
Oznacza ona obstawanie przy 
czymś […] nawet gdy pragnienia 
naszych serca nie spełniają się. Cier-
pliwość nie jest tylko trwaniem, jest 
ona wytrwaniem w dobrym stylu!”.

W życiu przed narodzeniem 
nasz Ojciec Niebieski przygotował 
dla nas — Jego duchowych dzieci 
— plan, a my wydaliśmy okrzyk 
radości, ciesząc się z możliwości 
przyjścia na ziemię (zob. Ks. Joba 
38:7). Dokonawszy tego wyboru 
potwierdziliśmy, że wypełnimy Jego 
wolę tutaj na ziemi, a On „[uczyni 
nas] w [Swych] rękach narzędziem 
dla zbawienia wielu dusz” (Alma 
17:11).

Prezydent Uchtdorf powiedział 
również: „Cierpliwość oznacza 
akceptację tego, czego nie można 

Cechy Jezusa Chrystusa: Wytrwałość 
w cierpieniu i cierpliwość

zmienić i stawianie temu czoła z 
odwagą, godnością i wiarą. Ozna-
cza bycie ‘[skłonnym] do poddania 
się wszystkiemu, co Pan uważa za 
stosowne [nam] wyznaczyć, tak jak 
dziecko poddaje się woli swego 
ojca’ [Mosjasz 3:19]. Ostatecznie 
cierpliwość oznacza bycie ‘[moc-
nym, niezłomnym i niezachwianym] 
w przestrzeganiu przykazań Pana’ 
[1 Nefi 2:10] w każdej godzinie, w 
każdym dniu, nawet gdy ciężko jest 
tak czynić” 1.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
Psalm 40:2; List do Galacjan 5:22–
23; II List Piotra 1:6; Alma 17:11

Z pism świętych
Pisma święte mówią nam, że 

podczas życia ziemskiego powinni-
śmy „[być cierpliwi] w cierpieniach, 
bowiem [doznamy] wielu”. Następ-
nie Bóg daje nam wspaniała obiet-
nicę: „Lecz przetrwaj je, bo Ja jestem 
z tobą aż do końca dni twoich” (NiP 
24:8).

Następująca historia z Biblii jest 
przykładem cierpliwości i wiary.

„Niewiasta, która miała krwotok 
od dwunastu lat […] dotknęła się 

kraju szaty [Chrystusa] i natych-
miast ustał jej krwotok.

Jezus zaś rzekł: Dotknął się 
mnie ktoś; poczułem bowiem, że 
moc wyszła ze mnie.

A niewiasta, spostrzegłszy, że 
się nie może ukryć, podeszła z 
drżeniem i padłszy przed nim, 
oznajmiła przed całym ludem, z 
jakiego powodu się go dotknęła 
i jak natychmiast została uleczona.

On zaś rzekł do niej: Córko, 
wiara twoja uzdrowiła cię, idź w 
pokoju” (Ew. Łukasza 8:43–48).

Podobnie jak ta niewiasta, i 
my możemy znaleźć błogosła-
wieństwa, pocieszenie, a nawet 
uzdrowienie. Wystarczy tylko 
zwrócić się do Jezusa Chrystusa, 
którego Zadośćuczynienie może 
nas uleczyć.
PRZYPIS
1. Dieter F. Uchtdorf, „Nie ustawajcie w cier-

pliwości”, Liahona, maj 2010, str. 57,59.
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Zastanów się

W jaki sposób wiara w Jezusa 
Chrystusa i lata cierpliwości zostały 
wynagrodzone kobiecie, o której 
czytamy w Ew. Łukasza 8?

Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie rozmawiać. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela przyczyni się do 
wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org

Wiara, Rodzina, Służba


