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Do wszystkich z nas, którzy wkroczyli w docze-
sność, Zbawiciel powiedział: „Na świecie ucisk 
mieć będziecie” (Ew. Jana 16:33). Nie pozostawił 

jednak Swoich uczniów bez nadziei, dając tę wspaniałą 
obietnicę w czasie Swojej ziemskiej posługi: „Pokój zosta-
wiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 
daję” (Ew. Jana 14:27). Świadomość tego, że wciąż możemy 
czerpać z tej obietnicy danej wszystkim Jego uczniom i 
doznawać osobistego pokoju, napełnia nas otuchą.

Niektórzy z nas mieszkają w pięknej i spokojnej okolicy, 
a jednak zmagają się z osobistymi trudnościami. Inni z 
kolei odnajdują doskonały pokój i równowagę w samym 
środku wielkiej osobistej straty, tragedii i ciągłych prób.

Być może dostrzegliście ten cud pokoju w twarzy bądź 
słowach naśladowców Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie byłem 
tego świadkiem. Czasami miało to miejsce w sali szpitalnej, 
gdzie rodzina zebrała się wokół umierającego sługi Bożego.

Wspomnieniami sięgam do odwiedzin w szpitalu 
pewnej kobiety chorującej na raka, na kilka dni przed jej 
śmiercią. Towarzyszyły mi wówczas moje dwie młodsze 
córki, dla których ta urocza siostra była niegdyś nauczy-
cielką w Organizacji Podstawowej. 

Członkowie jej rodziny zgromadzili się wokół łóżka, 
by towarzyszyć jej w ostatnich chwilach życia. Z zasko-
czeniem patrzyłem, jak usiadła na łóżku i przedstawiła 
moim córkom każdego członka swojej rodziny. Uczyniła 
to, jakby moje córki były z rodziny królewskiej i były 
podczas prezentacji na królewskim dworze. Każdą z osób 
znajdujących się w tym pokoju ukazała w dobrym świetle 

— jako ucznia Zbawiciela. Wciąż pamiętam tę siłę, czułość 
i miłość w jej głosie oraz wrażenie, jakie wywarł na mnie 
radosny uśmiech tej kobiety, która miała świadomość zbli-
żającego się końca.

Otrzymawszy kapłańskie błogosławieństwo pocie-
szenia, zaświadczyła swą postawą, że Pańska obietnica 
pokoju jest prawdziwa: „To powiedziałem wam, abyście 
we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Ew. Jana 16:33).

Przyjęła Jego zaproszenie i my również możemy tego 
dokonać niezależnie od naszych prób i zmagań:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że 
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych” (Ew. Mateusza 11:28–29).

Jedynie dzięki podążaniu za Zbawicielem zdołamy 
odnaleźć pokój i równowagę w obliczu prób, które przy-
chodzą do każdego z nas.

Modlitwy sakramentalne stanowią źródło wiedzy, jak 
odnaleźć pokój pośród życiowych zmagań. Kiedy przyjmu-
jemy sakrament, możemy dać wyraz naszemu pragnieniu, 
by dochować wierności naszym przymierzom w podążaniu 
za Nim.

Każdy z nas obiecuje, że będzie pamiętał o Zbawicielu. 
Możemy wybrać sposób, w jaki chcemy o Nim pamiętać, 
tak by najlepiej odzwierciedlić naszą miłość do Zbawiciela. 
Czasami kreślę w umyśle obraz Zbawiciela klęczącego 
w ogrodzie Getsemane albo wskrzeszającego Łazarza z 
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martwych. Czuję wtedy Jego bliskość i wdzięczność za 
pokój, który wnosi do mego serca.

Obiecujemy również, że będziemy przestrzegać Jego 
przykazań, weźmiemy na siebie Jego imię i będziemy o 
Nim świadczyć. Zbawiciel natomiast obiecuje nam, że jeśli 
dotrzymamy naszych przymierzy, będziemy mieli z sobą 
Ducha Świętego. (Zob. NiP 20:77, 79).

To pozwoli nam przynajmniej na dwa sposoby odnaleźć 
pokój. Dzięki Duchowi Świętemu zostaniemy oczyszczeni 
z grzechu poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa oraz 
przepełnieni pokojem, będącym Bożym zapewnieniem i 
nadzieją na życie wieczne.

Apostoł Paweł świadczył o tym wspaniałym błogosła-
wieństwie tymi słowy: „Owocem zaś Ducha są: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność” 
(List do Galacjan 5:22).

Gdy niebiańscy posłańcy zwiastowali narodziny Zbawi-
ciela, tak oto głosili: „Chwała na wysokościach Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom” (Ew. Łukasza 2:14; kursywa dodana). 
Składam świadectwo jako świadek Jezusa Chrystusa, że 
Ojciec i Jego Umiłowany Syn mogą zesłać Ducha, abyśmy 
zdołali odnaleźć pokój w tym życiu, niezależnie od prób, 
które będą udziałem naszym, jak i naszych bliskich.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Eyring naucza, że modlitwy sakramentalne 
stanowią źródło wiedzy, jak odnaleźć pokój pośród 
prób. Przypominają nam, że jeśli dotrzymamy naszych 
przymierzy, wypełni się obietnica Boga i będziemy mieć 
ze sobą Ducha Świętego. Możesz zapytać tych, któ-
rych nauczasz, o to, w jaki sposób towarzystwo Ducha 
Świętego może zapewnić nam pokój. Możesz także 
podzielić się z nimi swoimi przemyśleniami lub doświad-
czeniem, jak Duch Święty pomógł ci odnaleźć pokój 
pośród prób. Możesz też zachęcić ich, aby w najbliższą 
niedzielę podczas sakramentu rozważyli to przesłanie.

MŁODZIEŻ
W jaki sposób będziesz pamiętał 
o Zbawicielu w tym tygodniu?

Prezydent Eyring zachęca nas, aby „wybrać sposób, w 
jaki chcemy pamiętać [o Zbawicielu], tak by najlepiej 

odzwierciedlić naszą miłość do Niego”.

Jak chcesz „zawsze o Nim pamiętać” w ciągu tygo-
dnia (zob. NiP 20:77, 79)?

Czy masz ulubiony fragment z pism świętych doty-
czący Zbawiciela? Możesz każdego dnia w tym tygo-
dniu zaznaczyć dowolny fragment w pismach świętych 
i podzielić się nim z kimś.

Czy kiedy czujesz się przytłoczony, śpiewasz w 
myślach konkretny hymn lub inną uskrzydlającą pio-
senkę? Może powinieneś w tym tygodniu wybrać tę, 
która dotyczy konkretnie Zbawiciela.

Czy każdego tygodnia podczas sakramentu rozmy-
ślasz nad życiem i zadość czyniącą ofiarą Zbawiciela? 
Możesz przygotować się do sakramentu, przypominając 
sobie wybory, których dokonałeś podczas tygodnia, aby 
pamiętać o Zbawicielu i pokucie w czasie swoich prób.

Czy każdego dnia modlisz się o możliwość podzie-
lenia się z kimś ewangelią? Postaraj się, aby w tym 
tygodniu mieć rozmowę, której tematem przewodnim 
będzie Zbawiciel. Możesz złożyć świadectwo o Zbawi-
cielu podczas domowego wieczoru rodzinnego albo 
podzielić się ze szkolnym kolegą doświadczeniem, 
które miałeś w kościele.

W tym tygodniu wyznacz sobie za cel, aby w wyjąt-
kowy sposób pamiętać o Zbawicielu. Opowiedz o tym, 
co zamierzasz zrobić, swoim rodzicom, rodzeństwu, 
przywódcy lub przyjacielowi. Z końcem tygodnia zdaj 
im relację z tego, co się wydarzyło. Zarówno ty, jak i oni 
odczujecie pokój, o którym nauczał Prezydent Eyring.

DZIECI
Przystąpcie do Chrystusa

Zbawiciel obiecał nam pokój, jeśli „[przyjdziemy] do 
[Niego]” (Ew Mateusza 11:28). Oznacza to podąża-

nie za Jego przykładem i pozostanie z Nim w bliskiej 
relacji. 

• Okaż szacunek podczas sakramentu.
• Bądź uprzejmy i nie osądzaj innych ludzi.
• Czytaj w pismach świętych o Zbawicielu.
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Bóg „ustanowił […] rodziny, by 
przynieść nam szczęście, pomóc 

nam uczyć się właściwych zasad w 
atmosferze miłości i przygotować 
nas do życia wiecznego” 1. O Boskim 
„[wielkim planie] szczęścia” (Alma 
42:8) Prezydent Russell M. Nelson, 
Prezydent Kworum Dwunastu Apo-
stołów, powiedział: „Zgodnie z Jego 
planem, mężczyźni i kobiety przy-
chodzą na świat, ‘aby mogli osiągnąć 
szczęście’ [2 Nefi 2:25]. Owo szczę-
ście pojawia się wtedy, gdy decydu-
jemy się żyć w harmonii z wiecznym 
planem Boga” 2.

Dom skupiony na Chrystusie 
zapewni największe możliwości 
do osiągnięcia sukcesu. Starszy 
Richard G. Scott (1928–2015) z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów opisał 
dom jako miejsce, „w którym naucza 
się ewangelii, przestrzega przymierzy 
i gdzie panuje miłość”, gdzie rodziny 
mogą „prowadzić [posłuszne życie] i 
być [mocno zakorzenione w ewan-
gelii Jezusa Chrystusa]” 3.

Prezydent Henry B. Eyring, 
Pierwszy Doradca w Pierwszym 
Prezydium, powiedział: „Możemy 
zdecydować, że zrobimy wszystko, 

Radość rodziny ma swe źródło  
w prawości

co w naszej mocy, aby moce 
niebiańskie spłynęły na [naszą] 
rodzinę. I najpewniej jesteśmy 
bardziej skorzy do propagowania 
w naszych domach miłości, służby, 
posłuszeństwa i szczęścia, gdy 
nasze dzieci słuchają słowa Bożego, 
a następnie próbują je zastosować 
poprzez wiarę. Jeśli tak uczynią, 
dostąpią przemiany w sposób, który 
zaspokoi ich pragnienie szczęścia, 
którego poszukują” 4.

Domy skupione na Chrystusie
W pismach świętych mamy 

wzorce, jak powinny wyglądać 
domy skupione na Chrystusie. Nefi 
po śmierci swojego ojca, Lehiego, 
zabrał z dala od Lamanitów całą 
swoją rodzinę oraz tych, którzy 
uwierzyli w ostrzeżenia i objawie-
nia Boga, i dali Nefiemu posłuch. 
W nowym miejscu Nefici mogli 
swobodnie przestrzegać wyroków, 
ustaw i przykazań Pana według 
prawa Mojżesza (zob. 2 Nefi 5:6–10). 
Jednak nawet wśród Nefitów niektó-
rzy z czasem stali się nieposłuszni.

I choć członkowie naszych 
rodzin mogą czasami oddalić się 

od życia w prawości, tak jak stało 
się to pośród Nefitów, Starszy Scott 
powiedział, że dom skupiony na 
Chrystusie daje „najwspanialsze 
zapewnienie spokoju i schronie-
nia w naszych domach”. Przy-
znał, że „nadal będzie mnóstwo 
wyzwań i bólu, ale nawet pośród 
zgiełku, będziemy mogli cieszyć się 
wewnętrznym spokojem i głębokim 
szczęściem” 5.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
III List Jana 1:4; 1 Nefi 8:12;  
2 Nefi 5:27
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i uzyskajcie natchnienie, aby wiedzieć, 
którym fragmentem 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 internetową: reliefsociety. lds. org.

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
Co możemy zrobić, aby wieść 
bardziej prawe życie w naszych 
rodzinach?


