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Czy kiedykolwiek otworzyliście pudełko z czę-
ściami, wyjęliście instrukcję montażu i pomyśleli-
ście: „To nie ma żadnego sensu”?

Czasami, pomimo naszych najlepszych intencji i 
wewnętrznej pewności siebie, wyjmujemy jedną z części 
i pytamy: „Do czego to jest?” lub „Jak to dopasować?”.

Nasza frustracja rośnie, kiedy spoglądamy na pudełko 
i widzimy napis: „Wymagana instrukcja montażu — wiek 
powyżej 8. roku życia”. Ponieważ nadal nie mamy poję-
cia, o co chodzi, to nie buduje naszej pewności siebie czy 
poczucia własnej wartości.

Czasami mamy podobne doświadczenie z ewangelią. 
Kiedy spoglądamy na jakąś jej część, możemy podrapać 
się po głowie i zastanawiać się, do czego ta część służy. 
A badając inną część, możemy zdać sobie sprawę, że 
nawet kiedy bardzo staramy się w pełni zrozumieć, po pro-
stu nie możemy pojąć, dlaczego ta część była w zestawie.

Nasz Ojciec Niebieski jest naszym Mentorem
Na szczęście Ojciec Niebieski dał nam wspaniałe wytyczne 

do konstrukcji naszego życia i poskładania nas samych w naj-
lepszą formę. Te wytyczne działają bez względu na nasz wiek 
czy okoliczności. On dał nam ewangelię i Kościół Jezusa 
Chrystusa. Dał nam plan odkupienia, plan zbawienia — sam 
plan szczęścia. Nie zostawił nas samych sobie ze wszystkimi 
niepewnościami i wyzwaniami życiowymi, mówiąc: „Proszę 
bardzo. Powodzenia. Rozpracujcie to”.

Jeśli tylko będziemy cierpliwi i spojrzymy z pokornym 
sercem i otwartym umysłem, zrozumiemy, że Bóg dał nam 
wiele narzędzi, abyśmy lepiej zrozumieli Jego obszerną 
instrukcję do naszego szczęścia w życiu:

• Dał nam On bezcenny dar Ducha Świętego, który 
ma potencjał, by być naszym osobistym, niebiańskim 
nauczycielem, kiedy studiujemy słowo Boga i próbu-
jemy zrównać nasze myśli i uczynki z Jego słowem.

• Dał nam do siebie stały dostęp poprzez modlitwy wiary 
oraz błagania ze szczerym zamiarem.

• Dał On nam współczesnych apostołów i proroków, któ-
rzy ujawniają słowo Boga w naszych czasach i mają moc 
wiązania, czyli pieczętowania, tak na ziemi, jak i w niebie.

• Przywrócił On Swój Kościół — organizację wierzących, 
którzy wspólnie pracują, aby pomóc jeden drugiemu 
wypracowywać własne zbawienie z lękiem, drżeniem 
i niezrównaną radością 1.

• Dał nam pisma święte — Jego słowo napisane do nas.
• Dał nam mnóstwo narzędzi nowoczesnej techniki, 

aby pomóc nam podążać ścieżką ucznia. Wiele z tych 
cudownych narzędzi można znaleźć na stronie LDS.org.

Dlaczego nasz Ojciec Niebieski pomógł nam w tak 
wielkim stopniu? Ponieważ On nas kocha. Ponieważ, 
jak sam o sobie powiedział: „Albowiem to dzieło moje 
i chwała moja — by przynieść nieśmiertelność i wieczny 
żywot człowiekowi” 2.
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Innymi słowy, Ojciec Niebieski jest naszym Bogiem, 
a Bóg jest dla nas mentorem.

Nasz Ojciec w Niebie zna potrzeby Swoich dzieci 
lepiej niż ktokolwiek inny. Jest to Jego dziełem i chwałą, 
aby pomóc nam na każdym kroku, dając nam cudowne 
doczesne oraz duchowe źródła, by pomóc nam na naszej 
ścieżce do powrotu do Niego.

Każdy ojciec jest mentorem
W niektórych częściach świata, w czerwcu, ojcom 

oddawana jest cześć przez rodziny i społeczeństwo. 
Zawsze dobrze jest czcić i szanować naszych rodziców. 
Ojcowie robią wiele dobrych rzeczy dla swoich rodzin 
i mają wiele godnych podziwu cech. Dwie z najważniej-
szych ról, jakie mają do odegrania ojcowie w życiu swo-
ich dzieci, to bycie dobrym przykładem oraz mentorem. 
Ojcowie robią więcej, niż tylko mówią dzieciom, co jest 
dobre a co złe; robią o wiele więcej, niż tylko rzucają w 
ich kierunku podręcznikiem i oczekują, że sami pojmą, 
o co chodzi w życiu.

Ojcowie są mentorami dla swoich cennych dzieci i 
pokazują przez swój dobry przykład, w jaki sposób wieść 
uczciwe życie. Ojcowie nie pozostawiają swoich dzieci 
samych, ale pędzą im na ratunek, pomagając, kiedy-
kolwiek się potykają. A czasami, kiedy tak podpowiada 
mądrość, ojcowie pozwalają swoim dzieciom zmagać 
się z problemami, zdając sobie sprawę, że to może być 
najlepszy sposób na naukę.

Wszyscy jesteśmy mentorami
Podczas gdy ziemscy ojcowie robią to wszystko dla 

swoich własnych dzieci, duch bycia mentorem jest czymś, 
co musimy zaproponować wszystkim dzieciom Boga, bez 
względu na wiek, lokalizację czy okoliczności. Pamiętajcie, 
dzieci Boga są naszymi braćmi i siostrami; wszyscy nale-
żymy do tej samej wiecznej rodziny.

W tym zamyśle, wszyscy bądźmy mentorami — skorymi 
do docierania do bliźnich i pomagania jeden drugiemu stać 
się najlepszą wersją siebie. Ponieważ jesteśmy potomstwem 
Boga, mamy potencjał, aby stać się takimi, jak On. Miłość 

do Boga i naszych bliźnich, przestrzeganie przykazań Boga 
oraz podążanie za przykładem Chrystusa są częścią prostej, 
wąskiej oraz pełnej radości ścieżki prowadzącej z powro-
tem do obecności naszych Niebiańskich Rodziców.

Jeśli Bóg wszechświata troszczy się o nas tak bardzo, 
że jest dla nas mentorem, być może my też możemy 
pomóc naszym bliźnim, bez względu na ich kolor skóry, 
rasę, socjoekonomiczną sytuację, język czy religię. Stańmy 
się natchnionymi mentorami i błogosławmy życie innych 
ludzi — nie tylko naszych własnych dzieci, ale także 
wszystkich dzieci Boga na całym świecie.

PRZYPISY
1. Zob. Dzieje Apostolskie 13:52; List do Filipian 2:12.
2. Mojżesz 1:39.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Możecie zacząć od poproszenia tych, których naucza-
cie, aby pomyśleli o tym, kiedy Ojciec Niebieski był dla nich 
Mentorem. Następnie możecie poprosić ich, aby pomyśleli 
o podobieństwach między tym momentem a czasem, 
kiedy to ziemski ojciec był dla nich mentorem. Poproście 
ich, aby zapisali podobieństwa, w jaki sposób byli oni im 
mentorami. Możecie także rzucić im wyzwanie, aby starali 
się odwzorować jedną z zapisanych rzeczy w swoich stara-
niach, aby być lepszym przykładem dla innych.

DZIECI
Pomoc Ojca Niebieskiego

Ponieważ Ojciec Niebieski nas kocha, dał nam On 
wiele narzędzi, czy darów, aby nam pomóc. Poniżej 

znajdują się niektóre z darów, które nam dał. W jaki 
sposób możecie używać tych darów, aby pobłogosławić 
swoje życie oraz życie innych ludzi?

moc kapłańska
modlitwa
miłość do bliźnich
apostołowie i prorocy
pisma święte
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Wszystkim obrzędom niezbęd-
nym do zbawienia i wyniesie-

nia towarzyszą przymierza zawierane 
z Bogiem. „Zawieranie i dochowy-
wanie przymierzy oznacza decyzję 
o związaniu się z naszym Ojcem 
Niebieskim i Jezusem Chrystusem” 
— powiedziała Linda K. Burton, 
generalna prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy 1.

Starszy Neil L. Andersen z 
Kworum Dwunastu Apostołów 
powiedział: „Pan powiedział, ‘w […] 
obrzędach ukazana jest moc Boga’.

Bóg ma w zanadrzu szczególne 
błogosławieństwa dla każdej osoby, 
która przyjmuje chrzest, otrzymuje 
Ducha Świętego i regularnie przyj-
muje sakrament” 2.

„Kiedy mężczyźni i kobiety 
udają się do świątyni — powiedział 
Starszy M. Russell Ballard z Kworum 
Dwunastu Apostołów — oboje są 
obdarowani tą samą mocą, którą 
jest moc kapłańska […].

Wszyscy mężczyźni i wszystkie 
kobiety mają dostęp do tej mocy, 
która jest źródłem pomocy w ich 
życiu. Wszyscy, którzy zawarli 
święte przymierza z Panem i 

Obrzędy i przymierza świątynne

którzy szanują te przymierza, mogą 
otrzymać osobiste objawienie, być 
błogosławieni posługą aniołów, 
przebywać w obecności Boga, 
otrzymać pełnię ewangelii i, co 
najważniejsze — odziedziczyć wraz 
z Jezusem Chrystusem wszystko, 
co posiada Jego Ojciec” 3.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
1 Nefi 14:14; Nauki i Przymierza 
25:13; 97:8; 109:22

Historie z życia ludzi
W 2007 r., cztery dni po potęż-

nym trzęsieniu ziemi w Peru, Starszy 
Marcus B. Nash, Siedemdziesiąty, 
spotkał się z prezydentem gminy, 
Wenceslao Conde, i z jego żoną, 
Pamelą. „Starszy Nash zapytał 
Siostrę Conde, jak się mają ich 
dzieci. Z uśmiechem odpowiedziała, 
że dzięki łasce Boga wszystkie są 
bezpieczne i zdrowe. Zapytał o 
dom rodzinny

‘Zniszczony’ — padła prosta 
odpowiedź.

‘A jednak się uśmiechasz’ — 
zauważył Starszy Nash.

‘Tak — powiedziała — modli-
łam się i mam spokój w sercu. 
Mamy wszystko, czego nam 
potrzeba. Mamy siebie nawza-
jem, mamy nasze dzieci, zostali-
śmy zapieczętowani w świątyni, 
mamy ten wspaniały Kościół i 
mamy Pana. Z Pańską pomocą 
odbudujemy dom’ […].

Co takiego w zawieraniu 
i zachowywaniu przymierzy z 
Bogiem daje nam siłę, by uśmie-
chać się w obliczu trudności, by 
zmieniać porażki w sukcesy […]?

Tym źródłem jest Bóg. A 
dostęp do tej mocy dają nam 
zawarte z Nim przymierza” 4.
PRZYPISY
1. Linda K. Burton, „Moc, radość i miłość 

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

2. Neil L. Andersen, „Moc w kapłaństwie”, 
Liahona, listopad 2013, str. 92.

3. M.Russell Ballard, „Mężczyźni i kobiety 
wykonujący dzieło Pana”, Liahona, kwie-
cień 2014, str. 48–49.

4. Zob. D. Todd Christofferson, „Moc przy-
mierzy”, Liahona, maj 2009, str. 20–21.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, którym chcecie się 
podzielić. W jaki sposób zrozumienie dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla świata” przyczyni 
się do wzrostu waszej wiary w Boga i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
W jaki sposób obrzędy świątynne 
i przymierza wzmacniają nas i 
wzbogacają?


