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Ze wszystkich darów, które Ojciec Niebieski przy-
gotował dla Swoich dzieci, największym jest życie 
wieczne (zob. NiP 14:7). Dar ten oznacza życie 

na wieczność jako rodziny w obecności Boga Ojca i 
Jego umiłowanego Syna. Tylko w najwyższym z Bożych 
królestw — w królestwie celestialnym — możliwa będzie 
kontynuacja związków rodzinnych.

Każdy z nas ma nadzieję odczuć radość, której źródłem 
jest życie w kochającej się rodzinie. Dla niektórych z nas 
jest to zapewne uczucie, którego nie doświadczyliśmy — 
uczucie, którego mamy świadomość, aczkolwiek nie dane 
nam było jeszcze go zaznać. Możemy co najwyżej dostrzec 
je wśród innych. Z kolei dla pozostałych miłość ta nabrała 
większego sensu i wartości, gdy śmierć oddzieliła ich od 
dziecka, matki, ojca, brata, siostry albo od kochającego 
i dobrodusznego dziadka lub babci.

Wszyscy jednak pokładamy nadzieję, że pewnego 
dnia ponownie będzie nam dane poczuć miłość członka 
rodziny, którego tak wielce ukochaliśmy i w którego 
ramiona tak bardzo pragniemy się wtulić.

Nasz kochający Ojciec Niebieski wie, co kryje się w 
naszych sercach. Jego pragnieniem jest, abyśmy osiągnęli 
szczęście (zob. 2 Nefi 2:25). Dlatego dał nam Swego Syna, 
abyśmy mogli odczuć radość płynącą ze świadomości 
tego, że więzi rodzinne przetrwają na wieki. Zbawiciel, 

zerwawszy więzy śmierci, umożliwił każdemu z nas zmar-
twychwstanie. Ponieważ zadośćuczynił za nasze grzechy, 
możemy poprzez naszą wiarę i pokutę stać się godnymi, 
aby wejść do królestwa celestialnego, w którym to rodziny 
są połączone na wieczność więzami miłości.

Zbawiciel posłał proroka Eliasza, aby przekazał 
Józefowi Smithowi klucze kapłaństwa (zob. NiP 110). 
Wraz z tymi kluczami przywrócona została moc pieczęto-
wania, która zapewnia największy z darów, jakie Bóg dał 
Swoim dzieciom — życie wieczne jako rodziny połączone 
razem na wieczność.

Każde dziecko Boga, które przychodzi na ten świat, ma 
możliwość otrzymania tego daru. Jedna trzecia duchowych 
dzieci Boga, przebywających w świecie duchów, odrzuciła 
ten dar. Ze względu na brak wystarczającej wiary, a potem 
w wyniku buntu, dokonały wyboru, aby nigdy nie skosz-
tować radości płynącej z daru Ojca Niebieskiego, jakim 
są wieczne rodziny.

Dla tych z nas, którzy przeszli decydującą próbę przed 
narodzeniem w świecie duchów i tym samym otrzymali 
śmiertelne ciała, życie wieczne jest w dalszym ciągu kwe-
stią naszego wyboru. Będąc pobłogosławieni odnalezie-
niem przywróconej ewangelii, możemy dokonać wyboru, 
aby zawrzeć i dotrzymać przymierzy z Bogiem, dzięki 
którym możemy otrzymać życie wieczne. Jeśli wytrwamy 
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do końca i wykażemy się wiarą, Duch Święty utwierdzi 
nas w nadziei i przekonaniu, że kroczymy ścieżką ku 
życiu wiecznemu, życiu jako wieczne rodziny w króle-
stwie celestialnym.

Niektórym ludziom może wydawać się, że nie mają w 
sobie wystarczającej nadziei, by móc odziedziczyć wieczną 
radość. Rodzice, dzieci, bracia i siostry mogą dokonywać 
wyborów, które zdają się pozbawiać ich szansy na otrzy-
manie życia wiecznego. Możecie nawet zastanawiać się, 
czy uzyskaliście tę możliwość poprzez Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa.

Pewnego razu prorok Boga udzielił mi rady, która 
napełniła mnie spokojem. Martwiłem się, że wybory 
innych mogą przyczynić się do tego, że nasza rodzina nie 
będzie razem na wieczność. Powiedział: „Niepotrzebnie 
tak się trapisz. Jeśli bowiem żyć będziesz w sposób godny 
królestwa celestialnego, stan twojej rodziny przewyższy 
twoje najśmielsze oczekiwania”.

Tym wszystkim, których osobiste doświadczenie albo 
małżeństwo i dzieci — bądź ich brak — przyczyniło się do 
osłabienia nadziei na życie wieczne, pragnę zaświadczyć, 
że Ojciec Niebieski zna i kocha was, gdyż jesteście Jego 
duchowymi dziećmi. Kiedy przebywaliście w obecności 
Ojca i Jego umiłowanego Syna przed przyjściem na ten 
świat, nadzieja na życie wieczne została w was głęboko 
zakorzeniona. Dzięki mocy Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa i przewodnictwu Ducha Świętego, możecie 
odczuwać zarówno teraz, jak i w przyszłym świecie 
miłość otaczającą rodzinę, której tak wielce pragnie 
dla was Ojciec i Jego umiłowany Syn.

Świadczę, że jeśli będziecie żyć godnie, aby wejść do 
królestwa celestialnego, wypełni się prorocza obietnica, 
zgodnie z którą „stan [waszej] rodziny przewyższy [wasze] 
najśmielsze oczekiwania”.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Możesz zacząć od podzielenia się z tymi, których 
odwiedzasz, doświadczeniem, kiedy odczuwałeś 
wdzięczność za pokładanie nadziei na posiadanie 
wiecznej rodziny. Poproś ich, aby zastanowili się nad 
sytuacjami, kiedy sami odczuwali wdzięczność za posia-
danie rodziny na wieczność. Niech podzielą się swo-
imi przemyśleniami. Możesz wówczas zachęcić ich do 

rozważenia, w jaki sposób mogą ulepszyć swoje życie, 
by stać się godnym królestwa celestialnego, tak aby pro-
rocza obietnica, zgodnie z którą „stan rodziny przewyż-
szy najśmielsze oczekiwania”, mogła się wypełnić.

MŁODZIEŻ
Dzielenie wiecznego szczęścia

Jedną z najwspanialszych rzeczy związanych z ewan-
gelią jest wiedza o planie zbawienia. Mamy niezwy-

kłą możliwość być razem z naszą rodziną na wieczność. 
Ta wiedza pomaga nam zachować nadzieję, gdy 
czujemy się przytłoczeni przez świat. Prezydent Eyring 
naucza, że „nasz kochający Ojciec Niebieski wie, co 
kryje się w naszych sercach. Jego pragnieniem jest, aby-
śmy osiągnęli szczęście (zob. 2 Nefi 2:25). Dlatego dał 
nam Swego Syna, abyśmy mogli odczuwać radość pły-
nącą z umacniania więzi rodzinnych, które przetrwają 
na wieki […]. Każde dziecko Boga, które przychodzi na 
świat, ma możliwość otrzymania tego daru”.

To błogosławieństwo odnosi się zarówno do nas, 
żyjących w tej chwili, jak i do tych, którzy odeszli z tego 
świata — ale wówczas jest ono możliwe tylko dzięki 
naszej pomocy. Nasi przodkowie przebywają teraz w 
świecie duchów i czekają, aż przygotujemy ich dane i 
wykonamy w ich imieniu obrzędy świątynne. Czasem 
jednak mogą pojawić się trudności w wykonaniu tej 
pracy. Możemy być zbyt zajęci albo mieszkać dość 
daleko od świątyni, aby bywać tam często.

Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby pomóc 
naszym przodkom, choćby takie jak praca nad historią 
rodziny, indeksowanie lub opieka nad dziećmi, by nasi 
rodzice mogli pójść w tym czasie do świątyni. Kiedy 
pomagamy, służymy Panu i dajemy nadzieję na posiada-
nie wiecznych rodzin tym, którzy są po drugiej stronie 
zasłony.

DZIECI
Rodziny są wieczne

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i przywróce-
niu kluczy kapłańskich, możemy żyć razem z naszymi 

rodzinami na wieczność! Za co kochasz swoją rodzinę? 
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Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przygo-
tować papierowy łańcuch. Wykorzystaj go, aby okazać, 
jak bardzo jesteś wdzięczny za swoją rodzinę.

1. Zegnij kartkę dwukrotnie w połowie, aby powstał  
długi pasek.

2. Narysuj postać z rękoma wyciągniętymi w kierunku  
krawędzi zgięcia.

3. Wytnij tę postać. Nie przecinaj tam, gdzie ręce dotykają 
krawędzi zgięcia.

4. Rozwiń wycinankę. Napisz lub narysuj coś, za co kochasz 
każdego członka swojej rodziny.

5. Połącz za pomocą taśmy kilka łańcuchów, jeśli masz 
liczną rodzinę!
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„Mąż i żona mają święty obowią-
zek, aby kochać i dbać o sie-

bie nawzajem oraz o swoje dzieci” 1. 
Prezydent Russell M. Nelson, Prezy-
dent Kworum Dwunastu Apostołów, 
powiedział: „Dom ma być Bożym 
laboratorium miłości i służby.

Nasz Ojciec Niebieski chce, aby 
mężowie i żony byli sobie wierni oraz 
żeby szanowali swoje dzieci i trakto-
wali je jako dziedzictwo od Pana” 2.

W Księdze Mormona Jakub 
powiedział, że miłość, jaką mężo-
wie darzyli swoje żony i jaką żony 
darzyły swoich mężów oraz miłość, 
którą obydwoje darzyli swoje dzieci, 
była przyczyną, dla której w pewnym 
momencie Lamanici stali się sprawie-
dliwsi od Nefitów (zob. Jakub 3:7).

Jednym z najlepszych sposobów, 
aby miłość i harmonia panowały 
w naszych domach, jest mówienie 
miłych słów do członków naszej 
rodziny. Mówienie miłych słów 
zaprasza Ducha Świętego. Siostra 
Linda K. Burton, Generalna Pre-
zydent Stowarzyszenia Pomocy, 
poprosiła nas, abyśmy zastanowiły 

Pielęgnowanie więzi rodzinnych

się, „jak często celowo ‘[mówimy 
do siebie] miłe słowa’” 3.

Dodatkowe fragmenty  
z pism świętych
List do Rzymian 12:10; Mosjasz 4:15; 
Nauki i Przymierza 25:5

Historie z życia ludzi
Starszy D. Todd Christofferson 

z Kworum Dwunastu Apostołów 
podzielił się doświadczeniem z 
dzieciństwa, dzięki któremu zrozu-
miał znaczenie miłości w rodzinie. 
Kiedy on i jego bracia byli dziećmi, 
ich mama przeszła poważną opera-
cję z powodu raka i przez długi czas 
używanie prawej ręki sprawiało 
jej dużo bólu. W rodzinie pełnej 
chłopców było wiele prasowania, 
ale kiedy jego mama się tego podej-
mowała, musiała często przerywać, 
żeby pójść do sypialni i płakać tak 
długo, aż przestanie ją boleć ramię.

Kiedy tata Starszego Christoffer-
sona zdał sobie sprawę z istnieją-
cego problemu, przez prawie rok 
nie jadł obiadów, żeby odłożyć 

pieniądze na zakup maszyny, 
która okazała się ogromną 
pomocą w prasowaniu. Z miło-
ści do swojej żony dał przykład 
swoim chłopcom, jak powinno 
się troszczyć o członków rodziny. 
Ten wspaniały przykład dobroci 
Starszy Christofferson podsumo-
wał następującymi słowy: „Wtedy 
nie wiedziałem o poświęceniu 
i darze miłości, jaki tato złożył 
wówczas mamie, ale teraz, kiedy 
o tym wiem, myślę sobie: ‘Oto 
mężczyzna’” 4.
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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” 
umocni waszą wiarę w Boga i pobłogosławi życie tych, o których troszczycie się poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety. lds. org.

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
W jaki sposób kochanie i dbanie 
o siebie nawzajem zaprasza 
towarzystwo Ducha Świętego 
do naszych domostw?


