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Pewnego razu, kiedy siedziałem przy łóżku mojego 
ojca przez całą noc, rozmawialiśmy o jego dzieciń-
stwie. Mówił o miłości jego rodziców w trudnych 

czasach oraz o miłości Ojca Niebieskiego i Zbawiciela. 
Wiedziałem, że umiera na raka, więc nie zdziwiło mnie 
to, że czasem mieszał uczucia do Ojca Niebieskiego z 
miłością i dobrocią jego ziemskiego ojca. Mój ojciec często 
mówił, że kiedy się modlił, myślał, że jest w stanie zoba-
czyć w umyśle uśmiech Ojca Niebieskiego.

Jego rodzice na swoim przykładzie nauczyli go modlić 
się tak, jakby rozmawiał z Bogiem i tego, że Bóg odpo-
wie miłością. Potrzebował tego wzoru do samego końca. 
Pewnego poranka, kiedy ból przybrał na sile, zastaliśmy 
go na kolanach przy łóżku. Był zbyt słaby, żeby znów się 
położyć. Powiedział nam, że modlił się, aby zapytać Ojca 
Niebieskiego, dlaczego musi tak bardzo cierpieć, pomimo 
tego że zawsze starał się być dobry. Wyznał, że przyszła 
do niego pełna dobroci odpowiedź: „Bóg potrzebuje 
dzielnych synów”.

Pozostał więc wojownikiem do końca, ufając, że Bóg go 
kocha, słucha go i będzie go wspierał. Był błogosławiony 
tym, że dowiedział się wcześnie i nigdy nie zapomniał, że 
kochający Bóg jest na odległość modlitwy.

To jest powód, dla którego Pan nauczał rodziców:  
„I będą także uczyć swoje dzieci, aby się modliły i żyły 
cnotliwie przed Panem” (NiP 68:28).

Ewangelia Jezusa Chrystusa została przywrócona — 
wraz z Księgą Mormona i wszystkimi kluczami kapłań-
stwa, które scalają rodziny — ponieważ Józef Smith jako 

chłopiec modlił się z wiarą. Zdobył tę wiarę w kochającej 
i wiernej rodzinie.

Dwadzieścia lat temu Pan dał rodzinom następujące 
rady w dokumencie „Rodzina: Proklamacja dla świata” 
pochodzące od Rady Prezydenta Kościoła i Kworum 
Dwunastu Apostołów: „Udane małżeństwa i rodziny 
powstają i trwają w oparciu o zasady wiary, modlitwy, 
pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, współczucia, 
pracy i zdrowej rekreacji” 1.

Posiadamy ogromny dług wdzięczności w stosunku do 
rodziny Proroka Józefa Smitha za jego wychowanie. Jego 
rodzina dała przykład nie tylko wiary i modlitwy, ale także 
pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, współczucia, 
pracy i zdrowej rekreacji.

Przyszłe pokolenia mogą mówić o tobie, że jesteś bło-
gosławiony ze względu na przykład modlitwy w twojej ro-
dzinie. Być może nie wychowasz wielkiego sługi Bożego, 
ale możesz poprzez swoje modlitwy i przykład wierności 
pomóc Panu Jezusowi Chrystusowi wychować dobrych i 
ukochanych uczniów.

Spośród wszystkich rzeczy, które zdecydujesz się  
zrobić, aby pomóc Panu, modlitwa będzie najważniejsza. 
Widocznie są zwyczajni ludzie, którzy — kiedy się mo-
dlą — inspirują innych do otwarcia oczu i zobaczenia, 
do kogo się oni zwracają. Możesz stać się taką osobą.

Pomyśl, co to może znaczyć dla tych, którzy klękają 
razem z tobą w rodzinnej modlitwie. Kiedy poczują, że z 
wiarą przemawiasz do Boga, wzrośnie ich wiara, aby także 
z Nim rozmawiać. Gdy modlisz się, żeby podziękować 
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Bogu za błogosławieństwa, o których wiedzą, że przyszły, 
wzrośnie ich wiara w to, że Bóg ich kocha oraz słucha ich 
modlitw i odpowie na nie. Może się to wydarzyć w czasie 
rodzinnej modlitwy tylko wtedy, gdy wcześniej doświad-
czyliście tego samego w osobistej modlitwie.

Jestem wciąż błogosławiony przez ojca i matkę, którzy 
rozmawiali z Bogiem. Ich przykład i moc rodzinnej modli-
twy wciąż błogosławi pokolenia, które przyszły po nich.

Moje dzieci i wnuki są błogosławione każdego dnia 
poprzez przykład moich rodziców. Wiara w to, że ko-
chający Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy, została im 
przekazana. Możesz pozostawić takie dziedzictwo swojej 
rodzinie. Modlę się, aby tak się stało.

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

ŚWIĘTUJ DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ PROKLAMACJI NA 
TEMAT RODZINY.

„Rodzina: Proklamacja dla świata” uczy zasad, które 
są tak aktualne dzisiaj, jak 23 września 1995 r., kiedy 
były zaprezentowane po raz pierwszy. Możesz zaprosić 
pojedyncze osoby lub rodziny, które nauczasz, aby  
świętowały dwudziestą rocznicę proklamacji poprzez:

1. Sporządzenie na jej podstawie listy zasad, które mają 
dla nich szczególne znaczenie. (Porównaj, jak zrobił to 
Prezydent Eyring z modlitwą w przesłaniu powyżej).

2. Przedyskutowanie, jak każda z tych zasad błogosławi 
ich teraz i w przyszłości.

3. Wyznaczanie celów, które mają za zadanie włączenie tych 
zasad do ich życia i dzielenie się nimi z innymi ludźmi

MŁODZIEŻ
Praca nad modlitwą

Prezydent Eyring uczy, że rodziny mogą być błogo-
sławione twoją silną relacją z Ojcem Niebieskim. 

Możesz sprawić, że ta relacja będzie lepsza, dzięki 

doskonaleniu modlitwy! Oto kilka pomysłów, jak  
możesz to zrobić:

Zanim zaczniesz swoją modlitwę, pomyśl chwilę o 
tym, co chcesz powiedzieć. Zastanów się nad pyta-
niami, jakie możesz mieć albo nad tym, co cię nurtuje. 
Możesz nawet to zapisać, żeby nie zapomnieć. Spo-
żytkuj ten czas na oczyszczenie myśli ze zgiełku dnia, 
abyś mógł skoncentrować się na delikatnych odczu-
ciach zsyłanych przez Ducha Świętego. Jeśli rozpra-
szasz się w czasie modlitwy, spróbuj wyobrazić sobie 
słuchającego cię Ojca Niebieskiego. Mów zwięźle. 
Przeznacz także kilka minut po modlitwie na słucha-
nie podszeptów Ducha. Możesz zapisać te odczucia w 
swoim dzienniku.

Pamiętaj, że modlitwa wymaga pracy, więc nie przej-
muj się, jeśli będzie wymagało to ćwiczeń albo wyda-
wało się trudne! Twoje staranie włożone w modlitwę 
pomoże ci zacieśnić więzi z Bogiem i pobłogosławić 
pokolenia.

DZIECI
Przypomnienie o modlitwie

Prezydent Eyring uczy, że modlitwa z rodziną jest 
ważna. Możesz być przykładem dla swojej rodziny, 

modląc się codziennie. Możesz także przypominać 
swojej rodzinie o codziennej wspólnej modlitwie. 
Pamiętaj o tym cytacie z innego przemówienia Pre-
zydenta Eyringa: „Ojciec Niebieski wysłuchuje wa-
szych modlitw. On was kocha. On zna was z imienia” 
(„Ciągłe objawienia”, Liahona, listopad 2014, str. 73). 
Zapisz ten cytat na sztywnej karcie lub kartce i umieść 
w widocznym miejscu dla całej rodziny. Dzięki temu 
możecie zawsze pamiętać, że Ojciec Niebieski chce 
was usłyszeć!
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Jest to część serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które mówią o cechach 
Zbawiciela.

Pisma święte uczą nas, że Jezus 
Chrystus „otrzymał wszelką moc, 

tak w niebie jak i na ziemi, i chwała 
Ojca była z Nim” (NiP 93:17). 
Starszy M. Russell Ballard z Kworum 
Dwunastu Apostołów powiedział, 
że poprzez tę moc nasz Zbawiciel 
stworzył niebo i ziemię, czynił cuda 
i wytrwał w bólu w Getsemane i 
na Kalwarii 1. Kiedy zrozumiemy to, 
nasza wiara w Chrystusa wzrośnie 
i staniemy się silniejsi.

Kiedy zawieramy i dochowu-
jemy przymierzy świątynnych, Pan 
błogosławi nas Swoją mocą. Siostra 
Linda K. Burton, Generalna Pre-
zydent Stowarzyszenia Pomocy, 
powiedziała: „Dochowywanie 
przymierzy utwierdza, wzmacnia 
i chroni […]. Niedawno spotkałam 
się z moją nową serdeczną przy-
jaciółką. Świadczyła o tym, że po 
otrzymaniu swojego świątynnego 
obdarowania czuła się wzmocniona 
w walce z pokusami” 2.

Boskie cechy Jezusa Chrystusa: 
Pełen mocy i chwały

Nefi składa świadectwo doty-
czące mocy przymierzy: „I ja, Nefi, 
widziałem, że moc Baranka Bożego 
zstąpiła na świętych […], na lud 
przymierza z Panem […], że byli 
uzbrojeni w prawość i moc Boga 
w wielkiej chwale” (1 Nefi 14:14).

Dodatkowe fragmenty  
z pism świętych

Ks. Jeremiasza 51:15;  
Objawienie Jana 1:6;  
Jakub 4:6–7; Mosjasz 3:17.

Z pism świętych
Będąc przepełnionym wielkim 

współczuciem wobec Marty i Marii, 
Jezus Chrystus poprzez moc, jaką 
posiadał, sprawił, że ich brat Łazarz 
powstał z martwych. 

Jezus przybył do domu Marty 
i Marii po tym, jak Łazarz leżał w 
grobie już od czterech dni. Poszli 
do grobu Łazarza i Jezus naka-
zał odsunąć kamień zasłaniający 
wejście. Jezus powiedział Marcie: 
„Czyż ci nie powiedziałem, że, 

jeśli uwierzysz, oglądać będziesz 
chwałę Bożą?”. Następnie pomo-
dlił się do Boga Ojca i „zawołał 
donośnym głosem: Łazarzu, 
wyjdź!

I wyszedł umarły, mając 
nogi i ręce powiązane opa-
skami”. (Zob. Ew. Jana 11:1- 45). 
Zbawiciel używa Swojej siły, aby 
odkupić nas i przepełnić mocą. 
Nasza wiara w Niego wzrośnie, 
kiedy będziemy pamiętać, że On 
jest pełen mocy i chwały.
PRZYPISY
1. M. Russell Ballard, „To dzieło moje i 

chwała moja”, Liahona, maj 2013, str. 18.
2. Linda K. Burton, „Moc, radość i miłość 

płynące z dochowywania przymierzy” 
Liahona listopad 2013, str. 111.
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Zastanów się

W jaki sposób moc Boga sprawia, 
że jesteśmy uzbrojeni w moc i 
chwałę?

Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie rozmawiać. W jaki sposób zrozumienie boskich cech 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


