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Wszyscy pragniemy szczęścia dla tych, których 
kochamy i chcemy, aby mieli w życiu jak naj-
mniej bólu. Kiedy czytamy z Księgi Mormona 

różne zapisy na temat szczęścia oraz bólu, nasze serca są po-
ruszone, gdyż myślimy o naszych bliskich. Poniżej znajduje 
się dokładny zapis przedstawiający czas szczęścia:

„I ludzie w całym kraju nie spierali się między sobą, 
żywiąc w sercu miłość Bożą.

Nie było pośród nich zawiści, zatargów, zamieszek, roz-
pusty, kłamstw, morderstw czy rozwiązłości. I żaden lud 
stworzony ręką Boga nie mógł być tak szczęśliwy jak oni”.

Następnie czytamy:
„I jak bardzo byli błogosławieni! Albowiem Pan błogo-

sławił im we wszystkim, co czynili. I tak im błogosławił i 
szczęścił, aż minęło sto dziesięć lat i pierwsze pokolenie 
od czasów Chrystusa odeszło z tego świata. I nadal nie 
mieli żadnych zatargów w całym kraju” (4 Nefi 1:15–16, 18).

Kochający uczniowie Chrystusa modlą się i pracują, 
aby uzyskać tego typu błogosławieństwo dla innych oraz 
dla siebie samych. Dar szczęścia jest osiągalny — wiemy 
o tym z zapisów z Księgi Mormona, a wielu z nas tego 
doświadczyło. Wiemy, że droga do szczęścia jest dobrze 
oznaczona. Również wiemy, że utrzymanie stanu szczę-
ścia nie jest łatwe, chyba że, tak jak u Nefitów po wizycie 
Zbawiciela, „miłość Boga” mieszka w naszych sercach.

Miłość ta była w sercach Nefitów, ponieważ przestrze-
gali oni prawa, które im ją umożliwiało. Podsumowanie 

tego prawa znajduje się w modlitwach sakramentalnych, 
które rozpoczynają się od płynącej z głębi serca usil-
nej prośby skierowanej do naszego kochającego Ojca 
Niebieskiego. Modlimy się z sercem pełnym wiary oraz 
z głęboką miłością, jaką darzymy naszego osobistego 
Zbawiciela. Zobowiązujemy się ze szczerym zamiarem, 
aby wziąć na siebie Jego imię, pamiętać o Nim i przestrze-
gać wszystkich Jego przykazań. Ostatecznie, rozwijamy 
wiarę, aby Duch Święty, trzeci członek Boskiej Trójcy, 
zawsze był z nami, świadcząc wprost do naszych serc 
o Ojcu i Jego Umiłowanym Synu (zob. NiP 20:77, 79).

Kiedy towarzyszy nam Duch Święty, nasze serca mogą 
się zmienić, tak że chcemy zaznać miłości naszego Ojca 
Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa oraz jej pragniemy. 
Sposób, w który wpuszczamy miłość Boga do serca, jest 
prosty, tak jak proste jest utracenie tego uczucia. Na przy-
kład, ktoś może zdecydować, że będzie rzadziej modlić się 
do Ojca Niebieskiego lub płacić niepełną dziesięcinę albo 
przestanie napawać się słowem Bożym bądź też będzie 
ignorować biednych i potrzebujących.

Każda decyzja, by nie przestrzegać przykazań Pana, 
powoduje oddalenie się Ducha Świętego z serca. Wraz  
z tą utratą maleje szczęście.

Szczęście, którego chcemy dla tych, których kochamy, 
zależy od ich wyborów. I chociaż bardzo kochamy 
dziecko, zainteresowanego czy naszych przyjaciół, nie  
możemy zmusić ich do przestrzegania przykazań, by 
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mogli zasłużyć na towarzystwo Ducha Świętego, który 
dotknąłby i zmienił ich serce.

Tak więc najlepszą pomocą, jaką możemy zaoferować, 
jest to, co prowadzi tych, których kochamy, do pilnowania 
ich własnych wyborów. Alma zrobił to wraz z zaprosze-
niem, które możecie zaoferować:

„Pragnę, abyście […] ukorzyli się przed Panem i wzy-
wali Jego świętego imienia, byście czuwali i nie ustawali 
modląc się, abyście nie byli kuszeni ponad swą wytrzyma-
łość; pragnę, abyście prowadzeni przez Świętego Ducha 
stawali się pokorni, łagodni, ulegli, wytrwali, pełni miłości 
i wszelkiej cierpliwości,

pokładając wiarę w Panu, mając nadzieję, że otrzymacie 
życie wieczne, i zawsze żywiąc w swych sercach miłość 
Bożą, abyście zostali wyniesieni ostatniego dnia i weszli 
do Jego odpoczynku” (Alma 13:28–29).

Modlę się, żeby wasi bliscy przyjęli natchnione zaprosze-
nie, aby wybrać ścieżkę prowadzącą do trwałego szczęścia.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Eyring naucza, że szczęście, które odczu-
wamy w życiu, jest zależne od decyzji, jakie podejmu-
jemy. Kiedy omawiasz to przesłanie, możesz skupić się 
na słowach Prezydenta Eyringa mówiących o tym, co 
możemy zdecydować się robić (w takich kwestiach jak 
modlitwa, praca, rozwijanie wiary oraz zobowiązanie 
się ze szczerym zamiarem), aby poprowadziło nas to 
do ścieżki szczęścia. Możesz poprosić tych, których na-
uczasz, aby zapisali dwie lub trzy czynności, jakie chcie-
liby podjąć, a które lepiej poprowadziłyby ich do ścieżki 
„do trwałego szczęścia”.

MŁODZIEŻ
Czyny, które prowadzą do szczęścia

Prezydent Eyring naucza, że „szczęście, którego chcemy 
dla tych, których kochamy, zależy od ich wyborów”.

Możesz przeczytać o skutkach podejmowanych decyzji 
na przykładzie Nefiego, Lamana i Lemuela. Laman i 
Lemuel szemrali i nie chcieli przestrzegać przykazań (zob. 
1 Nefi 2:12). W rezultacie oni i ich potomkowie zostali 
przeklęci i odcięci od obecności Pana (zob. 2 Nefi 5:20–24). 
Nefi postanowił przestrzegać przykazań (zob. 1 Nefi 3:7) 
i dlatego on i jego lud „[żyli] szczęśliwie” (2 Nefi 5:27).

Możesz zdecydować, aby wieść prawe życie i być 
szczęśliwym. Lecz ludzie wokół ciebie prawdopodobnie 
nadal będą dokonywać złych wyborów, które prowadzą 
do nieszczęścia i dyskomfortu. Podczas gdy te decy-
zje należą do nich, to twój przykład może mieć dobry 
wpływ na ich wybory. W jaki sposób twoje decyzje 
mogą przynieść innym szczęście? Porozmawiaj ze swoją 
rodziną o tym, jak możecie pozytywnie wpływać na 
ludzi dookoła i pomagać im odczuwać szczęście.

DZIECI
Wyzwanie życzliwości

Kiedy Jezus odwiedził ludzi w Amerykach, nauczał 
ich, aby kochali siebie nawzajem i byli dla siebie 

uprzejmi. Co możesz zrobić, aby naśladować Jezusa i 
kochać innych ludzi? Poniżej znajduje się kilka pomy-
słów. Odhacz każde wyzwanie, kiedy je wykonasz.

□ Mogę przytulić kogoś, kto jest smutny.
□ Mogę służyć komuś w tajemnicy.
□ Mogę przeczytać lub obejrzeć przemówienie z konfe-

rencji na temat bycia uprzejmym.
□ Mogę zaśpiewać mojej rodzinie pieśń Organizacji 

Podstawowej.
□ Mogę uśmiechnąć się do kogoś, kto wygląda samotnie.
□ Mogę ___________________________________________.
□ Mogę ___________________________________________.
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Podczas generalnego spotkania 
Stowarzyszenia Pomocy w 1995 r., 

kiedy Prezydent Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) po raz pierwszy od-
czytał publicznie treść dokumentu 
„Rodzina: Proklamacja dla świata”, 
Bonnie L. Oscarson, generalna pre-
zydent Organizacji Młodych Kobiet, 
powiedziała: „Byliśmy wdzięczni za 
przejrzystość, prostotę i prawdziwość 
tego objawionego tekstu […]. Prokla-
macja dotycząca rodziny stała się dla 
nas punktem odniesienia do filozofii 
świata i świadczę, że zasady przed-
stawione w tym oświadczeniu są 
tak samo prawdziwe dzisiaj, jak były 
prawdziwe, gdy ogłaszał je prorok 
Boga prawie 20 lat temu” 1.

„Z proklamacji o rodzinie —  
dodaje Carole M. Stephens, pierw-
sza doradczyni w generalnym 
prezydium Stowarzyszenia Pomocy 
— dowiadujemy się, że ‘podczas 
życia przed przyjściem na świat 
duchowi synowie i duchowe córki 
znały i czciły Boga jako swojego 
Wiecznego Ojca’ 2 […].

Wszystkie należymy do rodziny 
Boga i zajmujemy w niej istotne 
miejsce” 3.

Rodzina: Proklamacja dla świata

Żyjemy w czasach, kiedy ro-
dzice muszą chronić swoje domy i 
rodziny. „Rodzina: Proklamacja dla 
świata” może nas prowadzić.

Dodatkowe fragmenty  
z pism świętych
Mosjasz 8:16–17;  
Nauki i Przymierza 1:38

Historie z życia ludzi
„Lee Mei Chen Ho z trzeciego 

Okręgu Tao Yuan z Palika Tao 
Yuan, powiedziała, że dzięki 
proklamacji nauczyła się, że 
więzy rodzinne pomagają rozwi-
jać boskie cechy, takie jak wiara, 
cierpliwość i miłość. ‘Kiedy staram 
się pracować nad sobą zgodnie 
z naukami proklamacji, doświad-
czam prawdziwego szczęścia’ 
— powiedziała” 4.

Barbara Thompson, która była 
obecna, kiedy proklamacja została 
przeczytana po raz pierwszy, a póź-
niej służyła jako doradczyni w gene-
ralnym prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy, powiedziała: „Pomyślałam 
przez chwilę, że [proklamacja o ro-
dzinie] tak naprawdę nie odnosi się 

za bardzo do mnie, bo nie jestem 
mężatką i nie mam dzieci. Ale 
niemal w tej samej chwili pomy-
ślałam: ‘Ależ ona odnosi się do 
mnie. Jestem członkiem rodziny. 
Jestem córką, siostrą, ciocią, 
kuzynką, siostrzenicą i wnuczką 
[…]. Nawet jeśli byłabym jedy-
nym żyjącym członkiem swojej 
rodziny, wciąż jestem członkiem 
rodziny Boga’” 5.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie rozmawiać. W jaki sposób zrozumienie doktryny na temat rodziny błogosławi 
tych, nad którymi masz pieczę poprzez odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
W jaki sposób dokument 
„Rodzina: Proklamacja dla 
świata” jest dokumentem dla 
naszych czasów?


