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Kiedy myślę o naszym pionierskim dziedzictwie, 
jedną z najbardziej poruszających rzeczy, które 
przychodzą mi na myśl, jest hymn „Chodź, chodź 

mój bracie” (Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 4). Ci, któ
rzy przebyli długą drogę do Doliny Jeziora Słonego, często 
śpiewali ten hymn w czasie swojej podróży.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko szło dobrze 
w życiu tych świętych. Nękały ich choroby, upał, zmęcze
nie, zimno, strach, głód, ból, zwątpienie, a nawet śmierć.

Ale pomimo tylu powodów, aby krzyczeć: „Nie jest 
dobrze”, pielęgnowali w sobie nastawienie, którego nie 
sposób nie podziwiać w dzisiejszych czasach. Potrafili 
wyjść poza myślenie o swoich problemach i skupić się 
na wiecznych błogosławieństwach. W tych trudnych 
warunkach okazywali wdzięczność. Pomimo dowodów 
świadczących o czymś zupełnie przeciwnym, z głębi duszy 
śpiewali: „Dobrze jest!”.

Nasze pochwały dla pionierów są puste, jeśli nie skła
niają nas do refleksji. Wymienię kilka z ich cech, które 
inspirują mnie, kiedy rozmyślam o ich poświęceniu i 
zaangażowaniu.

Współczucie
Pionierzy troszczyli się o siebie nawzajem bez względu 

na sytuację społeczną, ekonomiczną czy poglądy po
lityczne. Nawet jeśli to spowalniało ich postęp, było 
kłopotliwe czy wymagało osobistego poświęcenia i trudu, 
pomagali sobie wzajemnie.

W naszym nastawionym na osiąganie celów, stron
niczym świecie realizowanie własnych lub grupowych 
aspiracji może stać się ważniejsze niż opiekowanie się 
innymi czy wzmacnianie królestwa Boga. W dzisiejszym 
społeczeństwie osiągnięcie pewnych ideologicznych ce
lów zdaje się być miarą naszej wartości.

Stawianie sobie celów i osiąganie zamierzeń może być 
czymś wspaniałym, ale kiedy odniesienie sukcesu odbywa 
się za cenę lekceważenia, ignorowania lub krzywdzenia 
innych, koszt tego sukcesu może się okazać zbyt wielki.

Pionierzy troszczyli się o swoich współtowarzyszy, ale 
pamiętali również o tych, którzy mieli później przemierzać 
ten szlak, robiąc zasiewy z myślą o kolejnych wozach, 
które przybędą.

Znali siłę, jaką dają rodzina i przyjaciele. I ponieważ mogli 
na sobie polegać, stali się silni. Przyjaciele stali się rodziną.

Pionierzy są dla nas dobrym przypomnieniem o tym, 
dlaczego musimy uwolnić się od pokusy, by separować się 
od bliźnich i o tym, by zamiast tego wyciągać do nich rękę 
i okazywać im współczucie i miłość.

Praca
„Chodź, chodź, mój bracie, niech nie lęka trud”.
To zdanie stało się hymnem strudzonych wędrowców. 

Trudno nam wyobrazić sobie, jak ciężko pracowały te 
wielkie dusze. Marsz był jedną z najłatwiejszych rzeczy, 
jaką robili. Musieli działać razem, aby zapewnić sobie 
wyżywienie, naprawiać wozy, opiekować się zwierzętami, 
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służyć chorym i słabym, szukać wody i ją nosić oraz aby 
zapewnić sobie ochronę przed zdradliwymi niebezpie
czeństwami, jakie niosą ze sobą żywioły oraz wieloma 
zagrożeniami dziczy.

Wstawali codziennie z jasno określonymi intencjami i 
celami, które wszyscy rozumieli: aby służyć Bogu i swoim 
bliźnim i aby dotrzeć do Doliny Jeziora Słonego. Każdego 
dnia te intencje i cele były dla nich jasne. Wiedzieli, co 
robić i rozumieli, że liczy się postęp, którego dokonywali 
każdego dnia.

W naszych czasach — kiedy tak wiele rzeczy, których 
pragniemy, jest na wyciągnięcie ręki — kusi nas, by zbo
czyć ze szlaku lub się poddać, kiedy droga przed nami 
wydaje się nieco wyboista lub kiedy zaczyna wieść stromo 
w górę. W takich chwilach może nas zainspirować po
stawa tych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy nie pozwolili, 
by choroby, trudności, ból, a nawet śmierć odwiodły ich 
od obranej wcześniej drogi.

Pionierzy przekonali się, że robienie trudnych rzeczy 
pogłębiło i wzmocniło ich ciało, umysł i ducha, pomo
gło im lepiej zrozumieć ich boską naturę i wzmogło ich 
współczucie dla bliźnich. Ten zwyczaj wzmocnił ich dusze 
i stał się dla nich błogosławieństwem jeszcze długo po 
przeprawie przez góry i równiny.

Optymizm
Kiedy pionierzy śpiewali, głosili trzecią lekcję: „Pracuj 

i raduj się”.
Ironią naszych czasów jest to, że mamy tak wiele, a 

mimo to możemy być tak bardzo nieszczęśliwi. Cuda 
dostatku i techniki przytłaczają nas i zalewają obietnicami 
bezpieczeństwa, rozrywki, natychmiastowej nagrody i wy
gody. A jednak dookoła widzimy tak wiele nieszczęścia.

Pionierzy, którzy poświęcili tak wiele, obywali się bez 
wielu rzeczy i marzyli o nawet najbardziej podstawowych 
artykułach koniecznych do przetrwania. Rozumieli, że szczę
ście nie przychodzi za sprawą szczęśliwego zbiegu oko
liczności czy przypadku. Z całą pewnością nie przychodzi 
w wyniku spełnienia wszystkich naszych marzeń. Źródłem 
szczęścia nie są zewnętrzne okoliczności. Pochodzi ono 
z wewnątrz, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas.

Pionierzy byli tego świadomi i zgodnie z tym duchem 
odnajdowali szczęście w każdych okolicznościach i pró
bach, nawet tych, które sięgały do samego dna ich duszy 
i mąciły jej spokój.

Próby
Czasem spoglądamy wstecz na to, co musieli znosić 

pionierzy i z ulgą mówimy: „Całe szczęście, że nie mu
siałem żyć w tamtych czasach”. Ale zastanawiam się, czy 
gdyby ci dzielni pionierzy mogli zobaczyć nas dzisiaj, nie 
wyraziliby tego samego niepokoju.

Pomimo tego, że czasy i okoliczności się zmieniły, nie 
zmieniły się zasady stawiania czoła próbom i udanego 
wspólnego życia troszczącej się i wzrastającej społeczności 
zarządzanej przez Boga.

Od pionierów uczymy się, aby mieć wiarę i zaufać 
Panu. Możemy dowiedzieć się, jak znaleźć współczucie 
dla innych. Uczymy się, że praca i pilność błogosławią nas 
nie tylko docześnie, ale także duchowo. Dowiadujemy 
się, że szczęście jest dostępne dla nas bez względu na 
okoliczności.

Najlepszym sposobem, w jaki możemy okazać pionie
rom szacunek i wdzięczność, jest włączenie do naszego 
życia wierności przykazaniom Boga, współczucia i miłości 
do naszych bliźnich oraz pilności, optymizmu i radości, 
jakie pionierzy okazywali w swoim życiu.

Jeśli będziemy tak postępować, będziemy mogli 
sięgnąć dziesiątki lat wstecz, wziąć za rękę tych szlachet
nych pionierów i wraz z nimi zaśpiewać: „Dobrze jest! 
Dobrze jest!”.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Na rozpoczęcie możecie zaśpiewać z nauczanymi 
osobami hymn „Chodź, chodź mój bracie” (Hymny 
oraz pieśni dla dzieci, str. 4). Opowiedz o sytuacji, w 
której ty lub ktoś, kogo znasz, zastosował w swoim 
życiu zasadę współczucia, ciężkiej pracy lub opty-
mizmu. Jeśli poczujesz natchnienie Ducha, możesz 
złożyć świadectwo na temat tego, co można osiągnąć 
dzięki życiu zgodnie z tymi zasadami i obiecać oso-
bom, które odwiedzasz, że mogą otrzymać podobne 
błogosławieństwa.

MŁODZIEŻ
Prowadzenie kroniki

Prezydent Uchtdorf porównuje nasze czasy do czasów 
pionierów. Choć nigdy nie przemierzaliście równin, 

jesteście bardziej podobni do pionierów, niż wam się 
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wydaje! Wy również możecie wykazywać się współ-
czuciem, ciężką pracą i optymizmem. I tak jak my z 
dzienników pionierów dowiadujemy się o ich cechach, 
tak wasza potomność może poznać was poprzez wasze 
osobiste zapiski.

Poświęćcie chwilę, aby napisać kilka słów o sobie w 
swoim dzienniku. Możecie pisać o rzeczach duchowych 
np. o tym, jak zdobyliście świadectwo albo przezwycię-
żyliście wyzwania z pomocą Ojca Niebieskiego. Macie 
możliwość pomóc swoim praprawnukom (którzy być 
może przeczytają kiedyś wasz dziennik!) zrozumieć, jak 
wyglądało wasze codzienne życie. Czym się zajmujecie 
w szkole? Jak wygląda wasz pokój? Jakie jest wasze ulu-
bione wspomnienie związane z rodziną?

Kiedy zaczniecie pisać odrobinę każdego dnia, bę-
dziecie w stanie nie tylko zobaczyć jeszcze wyraźniej, 
jak Ojciec Niebieski codziennie wam pomaga (tak samo, 
jak pomagał pionierom), ale także zostawicie spadek 
dla potomności.
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DZIECI
Naśladowanie przykładu pionierów

Prezydent Uchtdorf podaje kilka przykładów tego, 
jak pionierzy okazywali miłość do Ojca Niebieskiego. 

Możecie naśladować ich przykład. Oto kilka pomysłów 
na dobry początek:

WSPÓŁCZUCIE
 □ Napiszcie miłą wiadomość albo przygotujcie coś  
pysznego dla osoby, która jest smutna.
 □ Pomóżcie koledze w odrobieniu pracy domowej.

PRACA
 □ Wyznaczcie sobie cel. Każdego dnia zróbcie coś,  
co przybliży was do jego osiągnięcia.
 □ Pomóżcie rodzicom w przygotowaniu obiadu.

OPTYMIZM
 □ Zróbcie listę dziesięciu rzeczy, które sprawiają,  
że jesteście szczęśliwi.
 □ Uśmiechajcie się do każdego, kogo widzicie.
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Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które mówią o boskich 
cechach Zbawiciela.

Zrozumienie, że Jezus Chrystus 
był pełen wybaczenia i miło

sierdzia, pomaga nam wybaczać 
i okazywać miłosierdzie innym lu
dziom. „Jezus Chrystus stanowi dla 
nas Wzór — powiedział Prezydent 
Thomas S. Monson. — Pozostawił 
On po sobie dziedzictwo miłości 
— są nim chorzy, których uzdro
wił, strudzeni, których podnosił, 
grzesznicy, których zbawił. Na 
koniec wściekły tłum odebrał Mu 
życie. A jednak ze wzgórza Golgoty 
rozbrzmiewają jego słowa: ‘Ojcze, 
odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią’ — będące ukoronowaniem 
śmiertelnego życia wypełnionego 
współczuciem i miłością” 1.

Bo jeśli wybaczymy ludziom ich 
przewinienia, nasz Ojciec w Nie
bie również nam wybaczy. Jezus 
prosi nas: „Bądźcie miłosierni, jak 
miłosierny jest Ojciec wasz” (Ew. 
Łukasza 6:36). „Przebaczenie na-
szych grzechów dokonuje się pod 
pewnymi warunkami — powiedział 
Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi 
Doradca w Radzie Prezydenta Ko
ścioła. — Musimy pokutować […]. 

Boskie cechy Jezusa Chrystusa: 
Wybaczenie i miłosierdzie

Czyż nie jest tak, że od czasu do 
czasu każdy z nas potulnie zbliża 
się do Jego świętego przybytku i 
błaga o przebaczenie? Czy nie prag
niemy z całej duszy, by okazano 
nam miłosierdzie i przebaczono 
pomyłki i grzechy, które popeł
niamy? […] Pozwólcie Zadośćuczy
nieniu Chrystusa zmienić i uleczyć 
wasze serca. Kochajcie się nawza
jem. Wybaczajcie jeden drugiemu” 2.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych

Ew. Mateusza 6:14–15; Ew. Jana 
6:36–37; Alma 34:14–16

Z pism świętych
„Musimy wybaczać tak samo, jak 

nam jest wybaczone” — powiedział 
Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów 3. Historia 
syna marnotrawnego pokazuje nam 
obie strony wybaczenia: jeden z sy
nów dostąpił przebaczenia, a drugi 
ma trudności z jego udzieleniem.

Młodszy syn wziął dziedzictwo 
swego ojca, szybko je roztrwonił, 
a potem, kiedy zaczął doskwierać 
mu głód, zaczął pracować przy 
karmieniu świń. Pisma mówią: 

„A wejrzawszy w siebie”, wrócił 
do domu i powiedział swojemu 
ojcu, że nie jest godzien być jego 
synem. Ojciec jednak wybaczył 
mu i zabił tuczne cielę, aby wy
prawić ucztę. Starszy syn wrócił 
z pracy w polu i wpadł w gniew. 
Przypomniał ojcu, że służył mu 
od wielu lat i nigdy nie sprzeciwił 
się jego przykazaniom, a jednak 
„mnie nigdy nie dałeś nawet 
koźlęcia, bym się mógł zabawić 
z przyjaciółmi mymi”. Ojciec 
odpowiedział: „Synu, ty zawsze 
jesteś ze mną i wszystko moje jest 
twoim. Należało zaś weselić się 
i radować, że ten brat twój był 
umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł 
się” (Ew. Łukasza 15:11–32).
PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „Miłość istotą  

ewangelii”, Liahona, maj 2014, str. 91.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Miłosierny dostąpi 

miłosierdzia”, Liahona, maj 2012, str. 70, 
75, 77; kursywa jak w oryginale.

3. Jeffrey R. Holland, „The Peaceable  
Things of the Kingdom”, Ensign,  
listopad 1996, str. 83.
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Zastanów się

Jak wybaczenie może przynieść 
korzyść osobie wybaczającej?

Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie mówić. W jaki sposób zrozumienie życia i roli 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


