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CEL RELIGII 180R

Podr´cznik Religia 180R, Zasady przywództwa,
zapoznaje nauczane osoby z zasadami zwiàzanymi
z przywództwem oraz metodami, które pomogà
im przewodziç w sposób, który zadowala Jezusa
Chrystusa, doskona∏ego przywódc´. Jak wyjaÊni∏
to Prezydent Spencer W. Kimball: „Okazuje si´,
˝e bardzo trudno jest byç dobrym przywódcà, je-
˝eli nie uznamy realnoÊci doskona∏ego przywódcy,
Jezusa Chrystusa, i nie pozwolimy Mu, by by∏
Êwiat∏em, dzi´ki któremu b´dziemy widzieç
drog´!” („Jesus: The Perfect Leader”, Ensign,
sierp. 1979, 7).

Wraz ze wzrostem KoÊcio∏a wzrasta potrzeba
przygotowania przywódców. Cz∏onkowie KoÊcio∏a
mogà nauczyç si´, jak byç przywódcami. Prezydent
Gordon B. Hinckley zacytowa∏ poni˝szà wypowiedê
genera∏a armii Stanów Zjednoczonych, Marka W.
Clarka: „Wbrew powiedzeniu, które mówi, ˝e przy-
wódcà trzeba si´ urodziç, a nie mo˝na si´ nim staç,
sztuki przewodzenia mo˝na si´ nauczyç i mo˝na jà
opanowaç” (w: Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 306).

Kurs Zasad przywództwa jest kursem, dzi´ki
któremu mo˝na zdobyç jeden punkt do zaliczenia
roku, a spotkania odbywajà si´ po jednej lekcji raz
w tygodniu. Mo˝na go zaproponowaç wszystkim
studentom lub dostosowaç do konkretnych grup,
takich jak przywódcy studenckiej rady instytutu
religii. JeÊli kurs jest prowadzony dla specyficznej
grupy, upewnij si´, ˝e na liÊcie proponowanych
kursów zaznaczysz, do kogo jest adresowany (na
przyk∏ad: „Dla przywódców rady studenckiej”).
Chocia˝ kurs Zasad przywództwa ma format se-
mestrowy albo dwukwartalny, mo˝esz, dla zaspo-
kojenia lokalnych potrzeb, uzupe∏niç lekcje
dodatkowymi materia∏ami, przez co dostarczysz
studenckiej radzie instytutu materia∏ na ca∏y rok.

Zasady przywództwa. Podr´cznik dla nauczy-
ciela zawiera iloÊç lekcji przekraczajàcà mo˝liwo-
Êci wykorzystania ich w systemie 15-tygodniowym.
Te dodatkowe lekcje pozwalajà nauczycielom na
pewnà elastycznoÊç podczas dokonywania wyboru
tematów do zaprezentowania w klasie. JeÊli se-
mestr trwa 9 tygodni, lekcje mo˝na podzieliç na

dwie grupy po dziewi´ç zaj´ç, i zorganizowaç
zaj´cia w dwóch semestrach. Pierwszy cykl za-
j´ç, Religia 180R, i drugi cykl, Religia 181R,
mog∏yby odbywaç si´ pod wspólnym tytu∏em
Zasady przywództwa.

ZASADY PRZYWÓDZTWA. 
PODR¢CZNIK DLA NAUCZYCIELA

Zasady przywództwa. Podr´cznik dla nauczy-
ciela zawiera po jednej lekcji poÊwi´conej ka˝dej z
osiemnastu zasad przywództwa, przedstawionych
w pismach Êwi´tych. KolejnoÊç, w jakiej przedsta-
wisz lekcje, mo˝e byç dostosowana do miejsco-
wych warunków. Byç mo˝e, potrzebne b´dzie
wi´cej ni˝ jedno spotkanie, aby nale˝ycie omówiç
niektóre z tych zasad. Zorganizuj lekcje w taki
sposób, abyÊ móg∏ omówiç zasady, które twoim
zdaniem sà najwa˝niejsze dla twoich uczniów,
kiedy przygotowujà si´ na przyj´cie roli przywód-
ców w KoÊciele, szkole, spo∏ecznoÊci i domu.

Ka˝da lekcja rozpoczyna si´ od fragmentu z
pisma Êwi´tego, z którego pochodzi ogólna za-
sada przywództwa. Poza tym ka˝da lekcja zawiera
nast´pujàce cz´Êci:

• Koncepcje lekcji — konkretne zasady, które
majà pomóc studentom w zastosowaniu ogól-
nych zasad przywództwa.

• Komentarz — wyjaÊnienie koncepcji lekcji za-
wierajàce dodatkowe fragmenty z pism Êwi´-
tych oraz wypowiedzi przedstawicieli W∏adz
Naczelnych.

• Pomys∏y dotyczàce nauczania — propono-
wane metody nauczania danych koncepcji.

• Materia∏y êród∏owe nauczyciela — przemówie-
nia lub artyku∏y przedstawicieli W∏adz
Naczelnych dotyczàce zasad przywództwa. Po
nich pojawiajà si´ pytania dotyczàce tekstu.

Przemówienia w cz´Êci „Materia∏y êród∏owe
nauczyciela” oraz towarzyszàce im pytania przezna-
czone sà dla ciebie, nauczyciela, kiedy przygotowu-
jesz si´ do lekcji. Mo˝esz te˝ zechcieç wykorzystaç
przemówienia i pytania podczas lekcji w klasie albo
wr´czyç odbitki studentom. Zwróç uwag´, ˝e nie-
które z przemówieƒ odnoszà si´ bezpoÊrednio do

WPROWADZENIE
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lekcji, po której nast´pujà, inne natomiast mówià o
przywództwie w sensie ogólnym.

Niech ten podr´cznik pomo˝e ci przygotowaç
przysz∏ych przywódców i spe∏ni nadzieje
Prezydenta Ezry Tafta Bensona: „Ukochana m∏o-
dzie˝y, na waszej drodze stanà próby i pokusy,
przez które b´dziecie musieli przejÊç, lecz przed

wami sà najwspanialsze chwile wiecznoÊci.
Kochamy was i pok∏adamy w was zaufanie.
Modlimy si´, abyÊcie byli przygotowani na przej´-
cie sterów przywództwa. Mówimy wam:
‘Powstaƒcie i jaÊniejcie’ (NiP 115:5), i bàdêcie
Êwiat∏oÊcià dla Êwiata, wzorem dla innych’” („To
‘the Rising Generation’”, New Era, czerw. 1986, 8).
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KONCEPCJA 1. POSIADAMY BOSKI 
POTENCJA¸, PONIEWA˚ JESTEÂMY 
DZIEåMI OJCA NIEBIESKIEGO.

KOMENTARZ

Psalmista zapyta∏: „Czym˝e jest cz∏owiek, ˝e o
nim pami´tasz [...]?” (Psalm 8:5). Niektórzy ludzie
uwa˝ajà, ˝e cz∏owiek jest po prostu rozumnym
zwierz´ciem motywowanym podÊwiadomymi pop´-
dami, pobudkami socjoekonomicznymi i wrodzonà
agresjà. Inni sàdzà, ˝e zachowanie cz∏owieka po-
dyktowane jest obiecanymi nagrodami lub gro˝à-
cymi karami. Jeszcze inni utrzymujà, ˝e nasze
istnienie nic nie znaczy.

Natomiast Âwi´ci w Dniach Ostatnich rozu-
miejà, ˝e wszyscy ludzie sà dzieçmi Ojca
Niebieskiego i majà potencja∏, by staç si´ ta-
kimi, jak On (zob. Dzieje Apostolskie 17:29;
List do Efezjan 4:6; List do Hebrajczyków 12:9).
Napomnienie Zbawiciela, byÊmy stali si´ tak do-
skonali, jak On jest doskona∏y, stanowi dowód
na to, ˝e mamy boski potencja∏.

Wierzymy, ˝e wszyscy ludzie majà wielkà
wartoÊç (zob. NiP 18:10, 15), ˝e sà zdolni od-
ró˝niç dobro od z∏a (zob. 2 Nefi 2:5), ˝e dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa mogà wy-
braç dobro lub z∏o (zob. w. 26–27), i ˝e w
zwiàzku z tym sà odpowiedzialni za swe decyzje
(zob. w. 10). Twierdzimy, ˝e celem, dla którego
Bóg wprowadzi∏ plan zbawienia, by∏o danie nam
mo˝liwoÊci osiàgni´cia szcz´Êcia (zob. w. 25).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoÊrodku tablicy narysuj pionowà lini´. Po le-
wej stronie zapisz nag∏ówek Âwieckie poglàdy
na ludzkà natur´. Po prawej stronie zapisz
Przekonania Âwi´tych w Dniach Ostatnich na te-
mat ludzkiej natury. Przedyskutujcie przytoczony
komentarz i pod odpowiednimi nag∏ówkami za-
pisz podsumowanie poglàdów Êwieckich oraz ob-
jawionych prawd na temat naszej natury i
potencja∏u. Zwróç uwag´ studentów na to, w jaki
sposób my jako Âwi´ci w Dniach Ostatnich rozu-
miemy to, ˝e jesteÊmy dzieçmi Ojca Niebieskiego,
które majà potencja∏, by staç si´ takimi jak On.

Przedyskutujcie, w jaki sposób nasza wiedza o
tym, kim jesteÊmy i kim mo˝emy si´ staç, pomaga
nam byç lepszymi przywódcami. Zach´ç studen-
tów, aby pog∏´biali zrozumienie ludzkiej natury i
planu zbawienia. Powiedz im, ˝e gdy b´dà to robiç,
zwi´kszy si´ ich pragnienie i zdolnoÊç do przypro-
wadzenia ludzi do Jezusa Chrystusa.

Przedyskutujcie, w jaki sposób zrozumienie
naszej boskiej natury mo˝e wp∏ynàç na planowa-
nie programów w KoÊciele i rodzinie.

Niech studenci przeczytajà Moj˝esz 1:27–39.
Przeprowadê dyskusj´, wykorzystujàc takie 
pytania, jak:

• Co te wersety mówià nam na temat tego, kim
jesteÊmy?

• Co te wersety mówià nam o naszym potencjale?

LEKCJA 1

PRZYWÓDCY A NASZ BOSKI POTENCJA¸
„Pomnij, ˝e wielka jest wartoÊç dusz w oczach Boga” (NiP 18:10).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Zrozumienie naszego boskiego potencja∏u pomaga przywódcom poprowadziç ludzi do 
Jezusa Chrystusa.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Posiadamy boski potencja∏, poniewa˝ jesteÊmy dzieçmi Ojca Niebieskiego.

2. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.

3. Przywódcy powinni kierowaç si´ Z∏otà Zasadà.

1



Lekcja 1: Przywódcy a nasz boski potencja∏

• Czy uwa˝asz, ˝e Moj˝esz móg∏ lepiej poprowa-
dziç swój lud po tym, jak mia∏ wizj´ opisanà w
tych wersetach? Dlaczego?

• Jakie prawdy dostrze˝one przez ciebie w
tych wersetach mogà pomóc ci byç lepszym
przywódcà?

Podziel klas´ na ma∏e grupy. Powiedz ka˝dej
grupie, aby jej cz∏onkowie wyobrazili sobie, ˝e
majà zaplanowaç konferencj´ dla m∏odzie˝y w
paliku. Niech przygotujà konspekt konferencji i
zaplanujà zaj´cia, które pomogà m∏odym lu-
dziom dowiedzieç si´ o tym, ˝e sà dzieçmi Ojca
Niebieskiego i majà boski potencja∏. PoproÊ
grupy, aby zastanowi∏y si´, czym mog∏yby si´ ró˝-
niç plany konferencji, gdyby przygotowywane
by∏y przez instytucj´ Êwieckà dla podobnej grupy
m∏odych ludzi. Daj im czas na zastanowienie si´,
a nast´pnie poproÊ ich o przedstawienie klasie
swoich wniosków.

KONCEPCJA 2. JEZUS CHRYSTUS 
JEST NASZYM ZBAWICIELEM.

KOMENTARZ

Na sposób, w jaki postrzegamy ludzkà na-
tur´, wp∏ywa nasze zrozumienie natury i misji
Jezusa Chrystusa. Ewangelia naucza, ˝e Jezus
jest Mesjaszem, naszym Zbawicielem i Boskim
Synem Boga Ojca.

Anio∏ powiedzia∏ do Nefiego: „Te ostatnie kro-
niki [Ksi´ga Mormona] […] wyka˝à prawdziwoÊç
pierwszych kronik [Biblii] […] i uczynià wiado-
mym ludziom wszystkich plemion i j´zyków, ˝e
Baranek Bo˝y jest Synem Wiecznego Ojca i
Zbawicielem Êwiata i ˝e wszyscy ludzie potrze-
bujà do Niego przystàpiç, aby mogli zostaç zba-
wieni” (1 Nefi 13:40).

Zbawiciel ju˝ od dzieciƒstwa wiedzia∏, ˝e Jego
misja jest cz´Êcià planu Jego Ojca Niebieskiego.
Jak wyjaÊni∏ to Starszy Neal A. Maxwell z Kworum
Dwunastu: „Wiedzia∏ bardzo wiele, b´dàc bardzo
m∏odym” (Men and Women of Christ [1991], 115).
Aposto∏ Jan odnotowa∏, ˝e Jezus „nie dozna∏ pe∏ni
od poczàtku, ale szed∏ od ∏aski do ∏aski, dopóki nie
uzyska∏ pe∏ni” (zob. NiP 93:13). W miar´ jak roz-
wija∏a si´ Jego s∏u˝ba, Chrystus mówi∏ ludziom o

Swojej to˝samoÊci i misji. „Ja i Ojciec jedno jeste-
Êmy” — powiedzia∏ do Swoich uczniów (Ew. Jana
10:30). Samarytance przy studni Jakuba wyjawi∏,
˝e jest od dawna oczekiwanym Mesjaszem (zob.
Ew. Jana 4:19–26, 42). Starszy Bruce R. McConkie,
który by∏ cz∏onkiem Kworum Dwunastu, podsu-
mowa∏ Êwiadectwo Pana o Sobie samym, jakie da∏
On przy sadzawce Betezda: „Dzia∏a∏ dzi´ki mocy
Ojca; mia∏ dokonaç zmartwychwstania; mia∏ byç
uczczony wraz z Ojcem; mia∏ osàdziç wszystkich
ludzi; mia∏ g∏osiç duchom w wi´zieniu i otworzyç
na ziemi groby tych, którzy zmarli; mia∏ ˝ywot
sam w sobie, tak jak Ojciec — to mia∏o si´ wyda-
rzyç i wiele, wiele wi´cej [zob. Ew. Jana 5]” (The
Promised Messiah: The First Coming of Christ
[1978], 154).

Amulek wyjaÊni∏ Zoramitom: „Oto trzeba, aby
dokonano zadoÊçuczynienia, gdy˝ wed∏ug wiel-
kiego planu Wiecznego Boga zadoÊçuczynienie
musi nastàpiç, inaczej ca∏a ludzkoÊç zgin´∏aby
niechybnie. […]

Konieczne jest, aby z∏o˝ono wielkà i ostatecznà
ofiar´, nie ofiar´ z cz∏owieka, zwierz´cia czy jakie-
goÊ ptactwa, gdy˝ nie b´dzie to ludzka ofiara, lecz
musi to byç nieskoƒczona i wieczna ofiara. […]

Takie jest ca∏e znaczenie tego prawa. Wszystko
w nim wskazuje na wielkà i ostatecznà ofiar´ oraz
˝e tà wielkà i ostatecznà ofiarà, nieskoƒczonà i
wiecznà b´dzie Syn Bo˝y” (Alma 34:9–10, 14).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Niech studenci znajdà w pismach Êwi´tych
fragmenty, które opisujà aspekty boskiego charak-
teru lub celu Jezusa Chrystusa. PoproÊ kilkoro z
nich o przeczytanie fragmentu, który znaleêli.
Przedyskutujcie, czego pisma Êwi´te i wspó∏czeÊni
prorocy uczà o tym, kim jest Jezus Chrystus i co
uczyni∏ dla ka˝dego z nas poprzez Swà zadoÊç
czyniàcà ofiar´.

WyjaÊnij, ˝e ZadoÊçuczynienie stanowi sedno
planu zbawienia. Umo˝liwia nam zmartwych-
wstanie i powrót do naszego niebiaƒskiego
domu. Przedyskutujcie, dlaczego jest to wa˝ne,
aby rodzina i przywódcy koÊcielni rozumieli rol´
Jezusa Chrystusa w tym planie.
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KONCEPCJA 3. PRZYWÓDCY POWINNI 
KIEROWAå SI¢ Z¸OTÑ ZASADÑ.

KOMENTARZ

Przywódcy powinni traktowaç ludzi ˝yczliwie i
z szacunkiem. Ka˝da osoba jest dzieckiem Ojca
Niebieskiego, które ma boski potencja∏ i za które
Zbawiciel cierpia∏ i umar∏. Najprawdopodobniej
ludzie zareagujà pozytywnie na przywódców, któ-
rzy okazujà im mi∏oÊç i szacunek.

Zbawiciel naucza∏: „A wi´c wszystko, cobyÊ-
cie chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im
czyƒcie; taki bowiem jest zakon i prorocy”
(Ew. Mateusza 7:12). Ta nauka jest znana pod
nazwà Z∏otej Zasady.

Alma naucza∏: „Pan przyznaje wszystkim naro-
dom, aby ci, którzy sà poÊród nich i znajà ich j´-
zyk, nauczali ich Jego s∏owa. W swej màdroÊci
daje im wszystko, co uwa˝a, ˝e powinni otrzy-
maç” (Alma 29:8). Nie powinno nas dziwiç, ˝e lu-
dzie rozumiejà wiele prawd ewangelii, choç nie
zosta∏a im przekazana sama ewangelia.

Wiele religii ma zasady podobne do tej nauki
Zbawiciela. Za∏àczona tu tabelka wymienia
kilka z nich.

Adaptacja z: David Wallechinsky i Irving Wallace, The People’s
Almanac (1975), 1314–1315.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj, czy ktoÊ mo˝e przytoczyç Z∏otà
Zasad´. JeÊli nikt nie odpowiada, niech studenci
przeczytajà Ew. Mateusza 7:12. Nast´pnie wyjaÊ-
nij, ˝e ta nauka Zbawiciela cz´sto nazywana jest
Z∏otà Zasadà. Przypomnij studentom, ˝e Pan
daje natchnienie prawym nauczycielom w ka˝-
dym narodzie (zob. Alma 29:8) i wyjaÊnij, ˝e za-
sada ta w ró˝nej postaci wyst´puje w wielu
religiach. Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏,
˝e Z∏ota Zasada stanowi „przepis na sukces w re-
lacjach z innymi” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 447).

Omów z klasà cechy przywódców, którzy ˝yjà
zgodnie ze Z∏otà Zasadà, i wypisz je na tablicy.
Pomocne mogà okazaç si´ nast´pujàce przyk∏ady:

(Zob. tak˝e punkty wymienione przez
Starszego Vaughna J. Featherstone’a w cz´Êci
„Materia∏y êród∏owe nauczyciela”, która znajduje
si´ na nast´pnej stronie).

Przeczytajcie Ew. ¸ukasza 10:25–37 i przedys-
kutujcie, czego ta przypowieÊç uczy na temat
Z∏otej Zasady. Zastanów si´ nad zadaniem takich
pytaƒ, jak:

• Jaka mo˝e byç cena tego, ˝e jest si´ „dobrym
Samarytaninem”? Czy cena, jakà ponoszà przy-
wódcy, jest kiedykolwiek zbyt wysoka? WyjaÊnij.

• Czy przywódcy powinni ˝yç zgodnie ze Z∏otà
Zasadà, nawet jeÊli nie spodziewajà si´, ˝e inni
b´dà traktowaç ich podobnie? Dlaczego?

• Jak myÊlisz, jak zmieni∏by si´ nasz kraj,
gdyby przywódcy i obywatele ˝yli zgodnie ze
Z∏otà Zasadà?

Przywódcy, którzy ˝yjà zgodnie ze Z∏otà Zasadà:
• Postrzegajà ludzi i zadania w szerszym

kontekÊcie.
• Sà optymistycznie nastawieni wobec ludzi,

którym s∏u˝à, i zadaƒ, których si´ podejmujà.
• Rozwijajà wi´kszà zdolnoÊç i pragnienie s∏u-

˝enia innym.

Judaizm „Nie czyƒ swemu bliêniemu
tego, czego nie chcesz, aby
uczyniono tobie. To jest ca∏a
Tora, reszta jest tylko komenta-
rzem” (Talmud, Shabbat, 31a).

Buddyzm „Nie raƒ innych w sposób,
który jest tobie bolesny”
(Udana-Varga, 5, 18).

Konfucjanizm „Z pewnoÊcià to jest maksyma
∏askawoÊci: Nie czyƒ innym
tego, czego nie chcia∏byÊ, aby
oni uczynili tobie” (Analects,
15, 23).

Islam „Nikt z was nie jest wierzàcym,
dopóki nie pragnie dla swojego
brata tego, czego pragnie dla
siebie” (Sunna).
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MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Vaughn J.
Featherstone

Siedemdziesiàty

Fragmenty z: The
Incomparable Christ: Our
Master and Model (1995),
106–108, 110–111, 113–116,
119–120, 123–125, 128–132

[Dowódca Moroni w ten sposób zakoƒczy∏
swój list do Ammorona]: „Koƒcz´ swój list.
Jestem Moroni, przywódca” [Alma 54:14; kur-
sywa dodana].

W moim egzemplarzu Ksi´gi Mormona zapi-
sa∏em na marginesie: „Nigdy nie pad∏y s∏owa
prawdziwsze od tych, które wypowiedzia∏ Moroni:
‘Jestem [...] przywódca’”. Có˝ to za przywódca!

Wiele lat póêniej Moroniego opisano tymi
s∏owy: „Zaprawd´ powiadam wam, ˝e jeÊli wszy-
scy ludzie byliby podobni do Moroniego, moce
piekielne zosta∏yby wstrzàÊni´te na wieki wie-
ków i diabe∏ nigdy nie mia∏by w∏adzy nad ser-
cami ludzi” (Alma 48:17).

Kiedy Moroni by∏ naczelnym dowódcà armii
Nefitów:

„Rozdar∏ swój p∏aszcz i na kawa∏ku napisa∏: ‘Za
naszego Boga, naszà religi´, naszà wolnoÊç, nasz
pokój, nasze ˝ony i dzieci — i przymocowa∏ do
drzewca.

I w∏o˝y∏ he∏m, pancerz, przymocowa∏ tarcz´,
przypasa∏ reszt´ zbroi i wzià∏ drzewce z p∏achtà ze
swego p∏aszcza, a nazwa∏ to has∏em wolnoÊci, i po-
k∏oni∏ si´ do ziemi modlàc si´ ˝arliwie do swego
Boga, by b∏ogos∏awieƒstwo wolnoÊci spoczywa∏o
na jego braciach, jak d∏ugo kraj ten zamieszkiwaç
b´dzie garstka chrzeÊcijan” (Alma 46:12–13).

Moroni ani przez chwil´ nie wàtpi∏, ˝e jest
przywódcà. Zna∏ swojà rol´ i zamierza∏ jà ode-
graç. Obra∏ w∏aÊciwy kierunek ca∏ym swym ser-
cem. Wprowadza∏ swojà wiar´ w czyn przez
uczynki i kl´kajàc w modlitwie; nie wstydzi∏ si´
czyniç tego publicznie.

Moroni by∏ nieustraszonym przywódcà obda-
rzonym niezwyci´˝onym duchem. Jego serce i
dusza oddane by∏y sprawie wi´kszej ni˝ on sam;
nie odczuwa∏ nawet cienia strachu. Kiedykolwiek

czytam o dowódcy Moronim, ogieƒ przenika
mnie do szpiku koÊci. Co byÊcie oddali, by wal-
czyç u boku kogoÊ takiego, jak on?

M´˝czyêni, kobiety i m∏odzie˝ zawsze b´dà
jednoczyç si´ wokó∏ sprawy, kiedy majà przy-
wódc´; jednak˝e trudno jest Bogu czy jakiejÊ or-
ganizacji korzystaç z us∏ug przywódcy, który
jest oporny. […]

Jestem pewien, ˝e Moroni nie w pe∏ni zdawa∏
sobie spraw´ z tego, ˝e jest wspania∏ym cz∏owie-
kiem. Wàtpi´, by kiedykolwiek studiowa∏ zasady
przywództwa z jakiejÊ popularnej ksià˝ki czy bra∏
udzia∏ w kosztownym seminarium. Po prostu po-
jawi∏a si´ ogromna potrzeba i Moroni, w swej
czystoÊci i pewnoÊci, wystàpi∏ naprzód i pozwoli∏,
aby Pan wykorzysta∏ jego umiej´tnoÊci.

W KoÊciele wszyscy jesteÊmy przywódcami i
naÊladowcami. KoÊció∏ jest zorganizowany w taki
sposób, ˝e nawet najmniejszy spoÊród nas prze-
wodzi komuÊ w ciàgu swego ˝ycia. Tego typu
przywództwo mo˝e przybraç form´ nauczania do-
mowego w kilku rodzinach lub mo˝e to byç po-
wo∏anie w paliku, regionie czy nawet w obszarze;
mo˝e to byç przewodzenie w klasie M∏odych
Kobiet lub przewodzenie wszystkim m∏odym ko-
bietom w KoÊciele. […]

Prezydent Harold B. Lee zasugerowa∏, ˝e jedy-
nie wtedy, gdy ca∏kowicie oddamy si´ s∏u˝bie, mo-
˝emy staç si´ godnymi uczniami Chrystusa. Co
ciekawe, brak wiary w siebie czy przekonanie o
w∏asnej bezu˝ytecznoÊci nie k∏óci si´ z tà myÊlà.
Zarówno w przypadku Moj˝esza, jak i Enocha „nie-
sk∏adna [by∏a ich] mowa” i zdumiewa∏o ich to po-
wo∏anie. Mo˝emy czuç, ˝e nie jesteÊmy odpowiedni
do jakiegoÊ zadania, lecz kiedy do wykonania jest
praca, ktoÊ musi wystàpiç naprzód i jà wykonaç.

W czwartym rozdziale Nauk i Przymierzy czy-
tamy: „Bowiem jeÊli pragniecie s∏u˝yç Bogu, je-
steÊcie powo∏ani do pracy” (werset 3). […]

Wszyscy, którzy sà gotowi i majà ochocze
serca, zostanà powo∏ani do przewodzenia. Jest to
cz´Êcià planu ewangelii. […]

Przywódca musi byç w stanie ujrzeç wizj´ tej
pracy. […]

„Gdzie nie ma objawienia, tam lud si´ roz-
prz´ga”, ale te˝ i nie dzia∏a (Przyp. Salomona
29:18). Ludzie nie majà serca do pracy i pr´dzej
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zaszkodzà, ni˝ pomogà. I podobnie, jeÊli przy-
wódca nie ma wizji czy objawienia, w drama-
tyczny sposób ogranicza swojà skutecznoÊç. […]

JeÊli wizja jest tak wa˝na, w jaki sposób
mo˝na jà uzyskaç? Osoby z wizjà majà ze sobà
wiele wspólnego:

• Widzà przed sobà ca∏oÊç pracy.

• Wyobra˝ajà sobie, co si´ musi staç, aby zosta∏y
osiàgni´te upragnione rezultaty.

• Biorà pod uwag´ jednoczeÊnie wszystkie do-
st´pne zasoby, mo˝liwoÊci i zdolnoÊci.

• Widzà w wyobraêni, jak cudowne i wspania∏e
rzeczy mogà mieç miejsce, kiedy zjednoczy si´
w pracy wszystkie si∏y.

• Nast´pnie zabierajà si´ do pracy, aby osià-
gnàç cel.

• Potrafià przedstawiç swojà wizj´ osobom ze
swego otoczenia w tak przekonywajàcy sposób,
˝e chcà one staç si´ jej cz´Êcià.

• To, co robià, postrzegajà jako spraw´, nie
jako projekt.

• Przywódcy religijni czujà, ˝e w pracy pomaga
im „Êwi´ta d∏oƒ”. […]

Wyobraêmy sobie wspólnie rang´ sprawy, w
którà jesteÊmy zaanga˝owani. Dano nam klucze,
kap∏aƒstwo oraz program najwspanialszej sprawy
w wiecznoÊci. Jedynie my, poÊród wszystkich
dzieci Boga, mamy klucze wiedzy o zbawieniu i
wyniesieniu. […]

˚adna sprawa ludzi czy proroków nie jest wa˝-
niejsza. Jest to sprawa Zbawiciela. Jest to sprawa
Boga, Wiecznego Ojca. Przyst´pujàc do Jego
sprawy i wiernie w niej s∏u˝àc, b´dziemy benefi-
cjentami wszystkiego, o czym nauczamy i czym
si´ dzielimy. Jest pewien werset, który cytujemy
tak cz´sto, ˝e czasami nie przywiàzujemy do niego
uwagi: „Albowiem to dzie∏o moje i chwa∏a moja —
by przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏o-
wiekowi” (Moj˝esz 1:39). Wyobraêcie sobie spraw´
o wiecznych implikacjach i konsekwencjach,
spraw´ tak wielkà, ˝e ca∏a wiecznoÊç zale˝y od
tego, czy jà przyjmiemy, czy te˝ odrzucimy. Nie w
pe∏ni pojmujemy, jakim wspania∏ym przywilejem
jest pe∏ne zaanga˝owanie si´ w nià. […]

Kworum lub klasa mo˝e zaanga˝owaç si´ w
jakàÊ spraw´ — prac´ misjonarskà, pomoc wza-
jemnà, uaktywnienie wszystkich cz∏onków kwo-
rum, przygotowanie do pójÊcia do Êwiàtyni, wi´zy
braterskie lub siostrzane (jednoÊç) i dziesiàtki in-
nych celów. Kiedy jesteÊmy zjednoczeni, osià-
gamy wyniki, o których nam si´ nie Êni∏o.

To, co kochamy najbardziej, mo˝e staç si´
naprawd´ wielkà sprawà. Rodzina, religia, oj-
czyzna, prawo, wolnoÊç, swoboda, wolna wola i
praca — to rzeczy, które wi´kszoÊç z nas naj-
bardziej sobie ceni. […]

To, w co si´ anga˝ujemy, musi byç czymÊ real-
nym i mieç wielkà wartoÊç; nie mo˝e to byç coÊ
nieprawdziwego. Pan oferuje nam wiele indywi-
dualnych spraw czy celów takich, jak: chrzest w
jedynym prawdziwym KoÊciele, zapiecz´towania
w Êwiàtyni, wieczne zwiàzki rodzinne, praca mi-
sjonarska, troska o potrzebujàcych, a tak˝e nasze
w∏asne poczucie przeznaczenia wraz z mo˝liwo-
Êcià wyniesienia. […]

[…] Przywódca musi byç przyk∏adem. […]

Przyk∏ad tkwi we wszystkim, co robimy. W
tym przywódca jest niezmienny. Nie mo˝e wyka-
zywaç si´ jednym typem charakteru na polu bi-
tewnym, a innym, gdy przebywa sam. […]

To jest dzie∏o Pana. Ono musi zmierzaç na-
przód. Pan obdarza m´˝czyzn i kobiety talen-
tami, a owe talenty i zdolnoÊci przywódcze
powinny byç wykorzystywane tam, gdzie mogà
przynieÊç najlepsze rezultaty. […]

Przywódcy zawsze sprawià, ˝e praca b´dzie
wykonana. Wesprà wszystkich, którzy sà wokó∏
nich. […]

PowinniÊmy si´ modliç o duchowych przywód-
ców, którzy wesprà i zmotywujà ludzi, którzy
podniosà poziom aktywnoÊci i osiàgni´ç. […]

Przekonamy si´, ˝e osoby, które majà najwi´k-
szy wp∏yw na nasze ˝ycie, to ci, którzy wykorzy-
stujà swojà pozycj´ przywódcy, aby s∏u˝yç. Osoby
samolubne, aroganckie czy dumne nie znoszà
s∏u˝yç, lecz pospiesznie przejmujà w∏adz´.
Uwielbiajà rzàdziç, dominowaç i wymuszaç po-
s∏uszeƒstwo. […]

Przywództwo s∏u˝ebne opiera si´ na dog∏´b-
nym szacunku dla dzieci ludzkich. Wymaga

5



Lekcja 1: Przywódcy a nasz boski potencja∏

cech przywódczych, dzi´ki którym nie poni˝a,
nie deprecjonuje ani w inny sposób nie powo-
duje, ˝e ci, którym przewodzimy, czujà si´
gorsi. Przywództwo s∏u˝ebne podnosi, b∏ogo-
s∏awi i zmienia ˝ycie w pozytywny sposób. […]

Przywódcy, którzy sà s∏ugami, wykorzystujà
poni˝sze cechy i sposoby post´powania podczas
wykonywania swych ról. S∏udzy:

• Rozumiejà wartoÊç ka˝dej ludzkiej duszy.

• Posiadajà wrodzone lub nabyte poczucie troski
o innych.

• Sà gotowi do pospiesznego przyjÊcia z pomocà
i zdj´cia z kogoÊ brzemienia.

• Spieszà z pomocà komuÊ, kto przechodzi przez
kr´pujàce bàdê upokarzajàce doÊwiadczenia.

• Traktujà wszystkich w równy sposób.

• Nie uwa˝ajà, ˝e zadania, jakie przydzielajà in-
nym, sà dla nich samych zbyt poni˝ajàce.

• Nie czujà si´ ura˝eni zak∏óceniami spowodo-
wanymi przez ludzi, którzy sami przechodzà
przez urazy emocjonalne czy stres.

• Oczekujà wi´cej od siebie ni˝ od kogokol-
wiek innego.

• Nie zwlekajà z komplementami, wyrazami
uznania i podbudowaniem tych, którzy wyko-
nujà powierzone zadanie.

• Oceniajà ludzi na podstawie ich potencja∏u,
niekoniecznie przez pryzmat jednego nega-
tywnego doÊwiadczenia.

• Nie przypisujà sobie zas∏ug innych osób i
uwielbiajà dzieliç si´ z innymi uznaniem za
wspólne osiàgni´cia.

• Zanim zacznà doszukiwaç si´ uchybieƒ czy
skrytykujà kogoÊ, zbierajà fakty.

• Pomagajà wszystkim odczuç, ˝e w znaczàcy
sposób przyczynili si´ do powodzenia danego
projektu.

• Nie znoszà wypowiedzi lub robienia kawa∏ów,
które majà na celu upokorzenie jakiejÊ osoby
lub skierowania na nià ca∏ej uwagi.

• Zawsze krytykujà konstruktywnie na osobnoÊci,
a chwalà publicznie.

• Sà ca∏kowicie uczciwi w swej pracy.

• Sà w równym stopniu sprawiedliwi dla wszyst-
kich osób, którymi kierujà.

• Zawsze sà ch´tni wys∏uchaç obu stron kon-
fliktu, dyskusji czy sprawy. Wiedzà, ˝e medal,
który ma jednà stron´, musia∏by byç na-
prawd´ cienki. […]

• Sà dost´pni dla wszystkich, nie tylko dla
tych, którzy zajmujà wa˝ne stanowiska lub
majà w∏adz´.

Prawdziwi przywódcy, którzy sà s∏ugami, nie
potrzebujà wykazu tych cech, poniewa˝ wykazujà
si´ nimi co dzieƒ. […]

Tacy s∏udzy rozumiejà te˝ niepowtarzalnoÊç i
indywidualizm ka˝dej osoby. Pami´tam, jak wiele
lat temu us∏ysza∏em greckà legend´ o ProkruÊcie.
Legenda nawiàzywa∏a do „prokrustowego ∏o˝a”.
Mia∏o ono 1,8 metra d∏ugoÊci. Ci, którzy nie mieli
1,8 m wzrostu, byli rozciàgani tak, by pasowali
do ∏o˝a. Ci, którzy mierzyli wi´cej, mieli ucinane
cz∏onki. Ka˝dy musia∏ pasowaç do prokrustowego
∏o˝a. Na szcz´Êcie, Pan tak nie post´puje ani Jego
królestwo. On zawsze powo∏uje wyjàtkowych
m´˝czyzn i kobiety o wielkiej uczciwoÊci, ambi-
cjach, dyscyplinie i wierze w Chrystusa. Nie
wszyscy pasujà do tego samego rozmiaru ∏o˝a i
nie wszyscy pasujà do tego samego powo∏ania.

Nie wszyscy b´dà — ani nie powinni byç — na
szczytowym poziomie przywódczym w okr´gu,
paliku czy na szczeblu ogólnokoÊcielnym, lecz
ka˝dy mo˝e daç z siebie wszystko jako s∏uga-przy-
wódca w konkretnym powo∏aniu i w okreÊlonych
okolicznoÊciach. A to jest wszystko, czego ocze-
kuje od nas Zbawiciel — ˝e zrobimy wszystko, co
w naszej mocy, bez wzgl´du na to, gdzie jesteÊmy.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Kto jest przyk∏adem idealnego przywódcy we-
d∏ug Starszego Featherstone’a? Jakie cechy
czynià z niego takiego przywódc´?

• Co jeszcze musimy mieç oprócz ochoczych
serc, aby staç si´ dobrymi przywódcami?

• Co mo˝emy robiç, by rozwijaç cechy, które sà
wspólne dla przywódców obdarzonych wizjà?

• W jakie sprawy mo˝emy byç zaanga˝owani,
kiedy przewodzimy i s∏u˝ymy w naszych rodzi-
nach lub w organizacjach w okr´gu i paliku?

6



Lekcja 1: Przywódcy a nasz boski potencja∏

• Dlaczego wa˝ne jest, aby przywódcy stanowili
dobry przyk∏ad?

• Jak myÊlisz, jakà cech´ przywódców, którzy sà
s∏ugami, powinieneÊ rozwinàç w sobie w nast´p-
nej kolejnoÊci? W jaki sposób móg∏byÊ rozpo-
czàç rozwijanie tej cechy? (Uwaga: JeÊli chcesz

wykorzystaç to pytanie podczas lekcji, niech
studenci po cichu zastanowià si´ nad swoimi
odpowiedziami).

• Co „prokrustowe ∏o˝e” ma wspólnego z tema-
tem przywództwa?
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY W KOÂCIELE 
I RODZINIE POWINNI SZANOWAå WOLNÑ 
WOL¢ TYCH, KTÓRYM PRZEWODZÑ.

KOMENTARZ

Starszy Boyd K. Packer, który by∏ wówczas
cz∏onkiem Kworum Dwunastu, powiedzia∏:
„[Pisma Êwi´te] mówià o jednym rodzaju wolnej
woli — moralnej wolnej woli” (w: Conference
Report, kwiec. 1992, 92 lub Ensign, maj 1992, 67;
zob. NiP 101:78). Ta wolna wola oznacza zdolnoÊç
do wybierania pomi´dzy dobrem a z∏em. Lehi wy-
jaÊni∏, ˝e „wolno [nam] wybraç wolnoÊç i ˝ycie
wieczne dzi´ki wielkiemu wstawiennictwu za
wszystkich ludzi; [mo˝emy] te˝ wybraç niewol´ i
Êmierç wed∏ug niewoli i w∏adzy diab∏a” (2 Nefi
2:27). Jezus Chrystus zawsze szanowa∏ wolnà
wol´ tych, których naucza∏ podczas Swej doczes-
nej s∏u˝by. Nigdy nie zmusza∏ ich do tego, aby byli
Mu pos∏uszni. (Zob. Ew. Mateusza 22:15–22; Ew.
¸ukasza 18:18–30; Ew. Jana 6:28–71).

Wieczny plan Ojca Niebieskiego pozwala nam
na posiadanie wolnej woli. Jest ona dla nas wa˝na,
abyÊmy mogli si´ staç podobni do Niego. W∏aÊnie
dlatego Lucyfer próbowa∏ zniszczyç naszà wolnà
wol´ i Bóg sprawi∏, „˝e zosta∏ stràcony.

I sta∏ si´ Szatanem, samym diab∏em” (Moj˝esz
4:3–4).

Lehi naucza∏, ˝e abyÊmy mogli korzystaç z na-
szej wolnej woli, „trzeba, aby wszystko mia∏o swoje
przeciwieƒstwo” (2 Nefi 2:11). Adam i Ewa skorzy-
stali ze swej wolnej woli w Ogrodzie Eden, aby do-
prowadziç do Upadku. Kiedy wykorzystujemy naszà
wolnà wol´ do wybierania dobra, stajemy si´ bar-
dziej prawi, kiedy natomiast korzystamy z niej, wy-
bierajàc z∏o, stajemy si´ niegodziwsi. JesteÊmy
odpowiedzialni za w∏asne wybory, dopóki dokonu-
jemy ich dobrowolnie. Bez wolnej woli nie by∏oby
prawoÊci czy niegodziwoÊci.

Przywódcy powinni przewodziç w prawy spo-
sób i zach´caç innych do korzystania z w∏asnej
wolnej woli dla dobra sprawy prawoÊci.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Omów znaczenie terminu wolna wola u˝ywa-
nego w kontekÊcie ewangelii. Pomó˝ studentom
zrozumieç, dlaczego wa˝ne jest, aby przywódcy
rozumieli t´ zasad´.

Przedyskutuj ze studentami Nauki i Przymierza
121:41 i pomó˝ im zrozumieç terminy: perswazja,
cierpliwoÊç, delikatnoÊç, ∏agodnoÊç i nieudawana
mi∏oÊç. PoproÊ studentów, aby znaleêli i podzielili
si´ przyk∏adami z pism Êwi´tych, mówiàcymi o lu-
dziach, którzy wykazywali si´ takimi cechami,
kiedy byli przywódcami.

LEKCJA 2

SZANOWANIE WOLNEJ WOLI TYCH, 
KTÓRYM PRZEWODZIMY

„Bàdêcie wi´c dobrej myÊli i pami´tajcie, ˝e macie wolnà wol´ — mo˝ecie wybraç drog´ wiecznej
Êmierci albo drog´ ˝ycia wiecznego” (2 Nefi 10:23).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy powinni s∏u˝yç w sposób, który pozwala innym na wykorzystanie ich wolnej woli.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy w KoÊciele i rodzinie powinni szanowaç wolnà wol´ tych, którym przewodzà.

2. Kiedy jest to w∏aÊciwe, przywódcy powinni zarówno dawaç wskazówki, jak i pozwalaç innym na
udzia∏ w podejmowaniu decyzji.
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Lekcja 2: Szanowanie wolnej woli tych, którym przewodzimy

Zapytaj, w jakich sytuacjach przywódcy mog-
liby odczuwaç pokus´, by nie szanowaç wolnej
woli innych osób. Mo˝esz skorzystaç z pytaƒ, ta-
kich jak poni˝sze:

• Czy przywódca, który wykorzystuje do moty-
wowania czyjeÊ poczucie winy, szanuje wolnà
wol´ tej osoby? Uzasadnij swojà odpowiedê.

• Jak wykorzystanie rywalizacji do motywowa-
nia ludzi ma si´ do szanowania wolnej woli?
Na przyk∏ad: czy uwa˝asz za dobry pomys∏,
˝eby starsi i wy˝si kap∏ani rywalizowali ze
sobà o uzyskanie wy˝szego wskaênika procen-
towego w nauczaniu domowym? Dlaczego tak
lub dlaczego nie?

• Jak ma si´ wyznaczanie nagrody za wykonanie
czegoÊ we w∏aÊciwy sposób do szanowania
wolnej woli cz∏owieka? (Przyk∏adem mo˝e byç
oferowanie dziecku pieni´dzy za dobre oceny).

KONCEPCJA 2. KIEDY JEST TO W¸AÂCIWE,
PRZYWÓDCY POWINNI ZARÓWNO DAWAå 
WSKAZÓWKI, JAK I POZWALAå INNYM NA
UDZIA¸ W PODEJMOWANIU DECYZJI.

KOMENTARZ

Pisma Êwi´te uczà nas, w jaki sposób powinni-
Êmy si´ zachowywaç, nie naruszajàc wolnej woli
innych ludzi. Kiedy Prorok Józef Smith przeby-
wa∏ w wi´zieniu Liberty, otrzyma∏ natchnienie,
aby zapisaç te s∏owa: „Kiedy usi∏ujemy zakryç na-
sze grzechy, czy zadowoliç pych´ naszà, naszà
pró˝nà ambicj´, lub wywieraç kontrol´ czy pano-
wanie czy przymus nad duszami dzieci ludzkich,
w jakimkolwiek stopniu niesprawiedliwoÊci, oto
niebiosa wycofujà si´; zasmucony jest Duch
Paƒski; a kiedy jest wycofany, Amen kap∏aƒstwu
czyli w∏adzy tego cz∏owieka. […]

˚adna w∏adza, ani wp∏yw nie mo˝e, ani nie po-
winna byç wywierana na mocy kap∏aƒstwa, jedy-
nie przez perswazj´, przez cierpliwoÊç, przez
delikatnoÊç i ∏agodnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç”
(NiP 121:37, 41).

Starszy Vaughn J. Featherstone,
Siedemdziesiàty, powiedzia∏ na temat tych wer-
setów pism Êwi´tych: „Kiedy przeanalizujemy za-
sady zawarte w tej wspania∏ej radzie,
dostrze˝emy, ˝e istnieje ogromna ró˝nica mi´dzy
nimi a rozpowszechnionym poglàdem na sprawy

zwiàzane z przywództwem. Przewodzenie lu-
dziom przez perswazj´ jest Êwi´tym porzàdkiem
Bo˝ym. Perswazja wywo∏uje odrodzenie, prze-
mian´ serca, przekonanie lub odnow´. Perswazja
przenosi tych, którym przewodzimy, na ten sam
poziom zrozumienia, na którym my jesteÊmy.
Nie zmusza ludzi do robienia czegoÊ wbrew ich
woli, lecz pomaga ch´tnym uczniom w dokony-
waniu przemiany; tym samym wola przekonywa-
jàcego i przekonywanego stajà si´ jednym.

CierpliwoÊç wskazuje na to, ˝e Bóg chce, aby-
Êmy zdali sobie spraw´ z tego, ˝e Jego sposób
przewodzenia nie polega na dzia∏aniu doraênym.
Nauczamy, szkolimy i uczymy od nowa, a nast´p-
nie cierpliwie czekamy na upragnione rezultaty.
CierpliwoÊç to coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏e wyczekiwa-
nie. Wymaga empatii i zrozumienia, ˝e ka˝da
osoba jest inna. Byç mo˝e, niektórzy nie sà w sta-
nie pojàç jakiejÊ koncepcji czy zasady; inni mogà
si´ nie zgadzaç i tym samym potrzebowaç per-
swazji; jeszcze innym mo˝e brakowaç motywacji.
Cierpliwy przywódca jest bardziej zainteresowany
rozwijaniem i kszta∏ceniem dusz, ni˝ szybszym
wykonaniem pracy bàdê wykonaniem jej w inny
sposób lub przez kogoÊ innego.

Prezydent Harold B. Lee cz´sto zwraca∏ naszà
uwag´ na jedno s∏owo w napomnieniu Pana:
‘niech ka˝dy teraz pozna swe obowiàzki’ (NiP
107:99). Tym s∏owem by∏o niech. ˚ycie na sposób
Chrystusowy wymaga ciàg∏ego poszukiwania i
wzrastania” (The Incomparable Christ: Our
Master and Model [1995], 125–126).

Neal A. Maxwell, który póêniej zosta∏ powo∏any
do Kworum Dwunastu, napisa∏, ˝e przywódcy w
zasadzie post´pujà wed∏ug jednego z trzech sty-
lów przywództwa: manipulujàcego, dyrektyw-
nego oraz wspó∏decyzyjnego. Przywódca
pierwszego typu manipuluje ludêmi i sytuacjami,
aby osiàgnàç cele grupy. Przywódca dyrektywny
podejmuje decyzje przy udziale lub bez udzia∏u
grupy. Grupa przywódcy wspó∏decyzyjnego
wspólnie bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za
podejmowanie decyzji. Przeczytaj omówienie
tych zasad, dokonane przez Brata Maxwella, w
cz´Êci „Materia∏y êród∏owe nauczyciela”, znajdu-
jàcej si´ na nast´pnej stronie. Zwróç uwag´, ˝e
Brat Maxwell poleca po∏àczenie dwóch typów
przywództwa: dyrektywnego i wspó∏decyzyjnego.
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POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Omów trzy typy przywództwa podane przez
Neala A. Maxwella (manipulacyjny, dyrektywny i
wspó∏decyzyjny) i zapisz je na tablicy. Pod ka˝-
dym z nich wypisz ich zalety i wady. Przeczytaj
poni˝szy fragment wypowiedzi Brata Maxwella:

„Zarówno doÊwiadczenie, jak i pisma Êwi´te
sugerujà potrzeb´ po∏àczenia dwóch stylów przy-
wództwa: dyrektywnego oraz wspó∏decyzyjnego;
wtedy to style te wykorzystywane sà w okoliczno-
Êciach, które sà najbardziej dla nich adekwatne.
Mamy w KoÊciele wyjàtkowà mieszank´ przy-
wództwa dyrektywnego i wspó∏decyzyjnego, dzi´ki
której ka˝dy wzrasta i ka˝dy idzie naprzód z
punktu widzenia wiecznych celów” („...A More
Excellent Way: Essays on Leadership for Latter-
day Saints” [1967], 26).

PoproÊ studentów, aby zastanowili si´ nad przy-
wódcami w KoÊciele czy rodzinie, którzy odnoszà
sukcesy, i zapytaj ich, co sprawia, ˝e tak si´ dzieje.
Przedyskutuj, w jaki sposób ci przywódcy ∏àczà style
przywództwa zdefiniowane przez Brata Maxwella.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Brat Neal A. Maxwell

Póêniejszy cz∏onek Kworum
Dwunastu Aposto∏ów

„Looking at Leadership”, w:
„… A More Excellent Way”:
Essays on Leadership for
Latter-day Saints (1967),
15–29

[…] Przywództwo [wymaga wspó∏pracy].
Pociàga te˝ za sobà ryzyko. Tajemnica przywódz-
twa kryje si´ w z∏o˝onoÊci jednej ludzkiej natury
pomno˝onej przez z∏o˝onoÊç wszystkich zaanga-
˝owanych osób. Próba opisania przywództwa
przypomina prób´ porównania obrazu widzia-
nego w kalejdoskopie przez kilka osób, które po-
przez samo przekazywanie go sobie burzà obraz
u∏o˝ony w nim.

Chcàc opisaç tajemnic´ przywództwa, uczeni i
badacze podejmowali wiele prób, aby znaleêç
pewne kluczowe cechy, które — jeÊli by∏y posia-
dane przez przywódców — prawdopodobnie po-
mog∏yby im w odniesieniu sukcesu z uwagi na
ich ponadprzeci´tne talenty.

Choç wi´kszoÊç z nas potrafi rozpoznaç dobre
przywództwo, kiedy mu podlegamy lub obserwu-
jemy, trudno jest wyodr´bniç decydujàce cechy w
jednoznaczny sposób. […]

Byç mo˝e, najlepiej b´dzie zrobiç krok w ty∏ i
wyjÊç spoÊród drzew, aby zobaczyç las. Cecha jest
„drzewem”, które oczywiÊcie posiada indywidu-
alne znaczenie, lecz wszystkie drzewa tworzà las,
czyli wzorzec w osobowoÊci przywódcy, nawet
jeÊli nie potrafimy jednoznacznie wyodr´bniç
wszystkich drzew czy te˝ dostrzec wagi ich wza-
jemnych powiàzaƒ.

Styl przywództwa przyjmowany przez cz∏o-
wieka (choç nie zawsze Êwiadomie) wyrasta z
jego poglàdów i uczuç na temat natury cz∏o-
wieka. Thomas Jefferson powiedzia∏ pewnemu
korespondentowi: „Obaj uwa˝amy ludzi za nasze
dzieci i kochamy ich mi∏oÊcià rodzicielskà, lecz
pan kocha ich jak niemowl´ta, o które pan dr˝y,
jeÊli nie majà opiekunek, a ja jak osoby doros∏e,
którym ch´tnie pozostawiam samorzàdnoÊç”. Dla
niektórych poglàdy Jeffersona sà nazbyt optymi-
styczne. Prorok Józef Smith, mówiàc o zarzàdza-
niu cz∏onkami KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Ja nauczam
ich w∏aÊciwych zasad, a oni rzàdzà si´ sami”.
Niemniej potrzebujemy ducha, który pomo˝e
nam w tym, byÊmy rzàdzili si´ sami.

OczywiÊcie, najwy˝szymi wzorcami sà dla nas
Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Józef Smith mówi
nam w Lectures on Faith, ˝e Bóg opanowa∏ ka˝dy
z atrybutów, który czyni z Niego Boga. Oznacza
to, ˝e jest doskona∏y w wiedzy, mocy, czyli wie-
rze, sprawiedliwoÊci, osàdzie, mi∏osierdziu, praw-
dzie i mi∏oÊci. Kiedy prorok opisuje Jego
doskona∏oÊç w ka˝dym z tych atrybutów, z ∏atwo-
Êcià mo˝emy dostrzec, ˝e gdyby nie by∏ doskona∏y
w ka˝dej z tych cech, nie móg∏by byç Bogiem.
Doskona∏a wiedza bez doskona∏ej mi∏oÊci by∏aby
stanem niebezpiecznym. Nieograniczona moc
bez doskona∏ej mi∏oÊci by∏aby nie do zniesienia, a
doskona∏a mi∏oÊç bez doskona∏oÊci w prawdzie
mog∏aby daç nam niekontrolowany sentymen-
talizm. Przywódca, który na swojà, doczesnà
skal´, nie stara si´ pracowaç nad tymi samymi
atrybutami, nie mo˝e byç w pe∏ni skuteczny czy
w pe∏ni bezpieczny z punktu widzenia posiadanej
przez niego w∏adzy zwiàzanej z wp∏ywaniem na
˝ycie innych i kierowaniem nim. […]
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[…] A grupom i organizacjom trudniej jest
wznieÊç si´ ponad poziom ich przywództwa i
choç nasze najwy˝sze przywództwo jest boskie,
to nasze najbli˝sze przywództwo sk∏ada si´ z nie-
doskona∏ych istot, których w∏asne s∏aboÊci nie-
uchronnie wp∏ywajà na rodzin´, grup´, koÊció∏ i
otaczajàcych ich ludzi.

Wydaje si´, ˝e istniejà trzy style przywództwa,
a ka˝dy posiada ograniczenia, zalety, odmiany i
skutki uboczne. Przede wszystkim istnieje typ
przywództwa manipulacyjnego, przyjmujàcy bar-
dziej z∏owieszczà form´, poczàwszy od w∏adzy
makiawelicznej po rodzaj skromniejszej manipu-
lacji, jakà ka˝dy z nas czasami Êwiadomie lub
nieÊwiadomie stosuje wobec otoczenia.

Przywództwo manipulacyjne posiada pewne
atuty: czasami mo˝e przynieÊç krótkotrwa∏e rezul-
taty, rozwiàzaç problem czy doprowadziç do wyj-
Êcia z sytuacji kryzysowej poprzez manipulowanie
ludêmi, uczuciami i racjami. Czasami mo˝e daç
naÊladowcom poczucie dzia∏ania i osiàgni´ç, choç
nie wymaga od przywódcy wzi´cia pod uwag´
uczuç i pomys∏ów cz∏onków jego grupy, poniewa˝
pozwala on sobie na manipulowanie nimi, pomija-
nie ich czy wykorzystywanie ich naiwnoÊci.

A oto wady tej formy przywództwa: mo˝e byç —
i zazwyczaj jest — druzgocàco protekcjonalne; ma
na celu spe∏nienie pragnieƒ przywódcy i zaspokoje-
nie jego potrzeb, niekoniecznie potrzeb grupy.
Mo˝e ponieÊç fatalnà pora˝k´ przy z∏ym przywódcy
lub zakoƒczyç si´ chaosem przy przywódcy, który
nie jest wyrafinowany w manipulacji i dlatego jego
dzia∏ania zostanà szybko przejrzane. Wykorzystuje
lub ignoruje ludzi i ich uczucia, nie majàc na celu
ich wzrastania.

Drugim podstawowym wzorcem przywództwa
jest przywództwo dyrektywne, w którym przy-
wódca stara si´ zachowaç swà „przewag´ psycho-
logicznà” w relacji z cz∏onkami grupy. Jest osobà
dominujàcà i choç mo˝e byç bardzo szczery i od-
dany, wyraênie to on dyktuje warunki i podej-
muje najwa˝niejsze decyzje.

Ten rodzaj przywództwa ma nast´pujàce za-
lety: cz´sto osiàga si´ rezultaty w szybkim tem-
pie. Daje naÊladowcom poczucie dzia∏ania i
osiàgni´ç. Daje im pewne poczucie bezpieczeƒ-
stwa, szczególnie przy udziale przywódcy, który
jest dla nich punktem zbornym. Pozwala uniknàç

niektórych ograniczeƒ wynikajàcych z niedostat-
ków grupy, poniewa˝ przywódca mo˝e wezwaç
cz∏onków grupy do pomocy, kiedy jest to w∏a-
Êciwe, lecz nie musi byç zobowiàzany do wspól-
nego podejmowania wszystkich decyzji.

Wszyscy widzieliÊmy przyk∏ady tego rodzaju
przywództwa w czasach kryzysu. W dzisiejszych
czasach i w niektórych miejscach nie jest to popu-
larna forma przywództwa, lecz musimy pami´taç,
˝e posiada ono prawdziwe zalety. [By∏y prezydent
Stanów Zjednoczonych] Herbert Hoover zauwa˝y∏,
˝e choç Amerykanie lubià „zwyk∏ego cz∏owieka”,
to kiedy przychodzi kryzys, taki jak wojna, chcà
„niezwyk∏ego genera∏a”. […]

Istniejà jednak˝e wady przywództwa dyrektyw-
nego: mo˝e ono stworzyç bardzo zale˝nych na-
Êladowców, którzy zbyt cz´sto, w zbyt wielu
sprawach i w zbyt wielu okolicznoÊciach polegajà
na przywódcy. Niewàtpliwie Brighama Younga
niepokoi∏y tego typu kwestie, kiedy ˝ali∏ si´:

„Bardziej obawiam si´ tego, ˝e ten lud pok∏ada
tak wielkà ufnoÊç w swoich przywódcach, ˝e sami
nie zapytajà Boga, czy sà przez Niego prowadzeni.
Boj´ si´, ˝e okrzepnà w stanie Êlepego samozado-
wolenia, ufajàc, ˝e ich przeznaczenie spoczywa w
r´kach ich przywódców, pok∏adajàc w nich lekko-
myÊlnà pewnoÊç, a to pokrzy˝uje cele Boga co do
ich zbawienia i os∏abi si∏´, jakà mogliby przekazaç
swoim przywódcom, gdyby wiedzieli sami dla sie-
bie poprzez objawienie od Jezusa, ˝e sà prowa-
dzeni w dobry sposób” [Discourses of Brigham
Young, wyb. John A. Widtsoe (1941), 135]. […]

Prezydent Young dotknà∏ istotnej zasady naÊla-
downictwa i przywództwa w tym szczególnym przy-
k∏adzie. Dla wzrastania zaanga˝owanych cz∏onków
wa˝ne jest nie tylko to, aby korzystali z w∏asnego
prawa do zapewnieƒ od Boga co do kierunku, w ja-
kim zmierza królestwo, lecz wa˝ne jest równie˝ to,
aby naÊladowcy przygotowali si´ do podà˝ania w
taki sposób, aby ich wp∏yw móg∏ byç o wiele bar-
dziej pomocny przywódcom podczas osiàgania
wspólnych celów. NaÊladowcy, którzy, jak powie-
dzia∏ Brigham Young, pok∏adajà „lekkomyÊlnà pew-
noÊç”, nie tylko nie rozwijajà w∏asnych zdolnoÊci i
zasobów, lecz tak˝e pozbawiajà przywódców tego
rodzaju wsparcia, na jakie zas∏ugujà i jakiego cza-
sami potrzebujà od naÊladowców, którzy sami roz-
wijajà potrzebne umiej´tnoÊci. Pi´çdziesiàty ósmy
rozdzia∏ Nauk i Przymierzy wskazuje, i˝ Pan 
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oczekuje od cz∏onków KoÊcio∏a, ˝eby du˝o osiàgali
w∏asnymi si∏ami bez nieustannego formalnego nale-
gania i przypominania. Nierealne i niemàdre jest
oczekiwanie, ˝e przywódcy ca∏y czas b´dà zapew-
niaç wszystkie odpowiedzi, aby przynieÊç rozwiàza-
nia wszystkich powsta∏ych problemów. Wymaga∏oby
to od przywódców wszechwiedzy; co wi´cej, wyma-
ga∏oby to od nich nieustannej energii i czasu, co
jest w przypadku cz∏owieka zwyczajnie niemo˝liwe
na d∏u˝szà met´.

Rada Brighama Younga jest tak samo aktualna
dzisiaj, jak by∏a aktualna w czasach, kiedy jej
udziela∏. Jest ona szczególnie potrzebna w
KoÊciele, który roÊnie pod wzgl´dem wielkoÊci, za-
si´gu i w sytuacji panujàcej w dzisiejszym Êwiecie.

W poruszanej tutaj kwestii istnieje jeszcze jedna
subtelna zasada. Wià˝e si´ z radà, jakiej Jetro
udzieli∏ Moj˝eszowi, kiedy zasugerowa∏, w jaki spo-
sób ten drugi móg∏by prowadziç swój lud w bar-
dziej skuteczny sposób. Jetro nawo∏ywa∏ Moj˝esza,
aby przekazywa∏ pewne sprawy, nie tylko dla dobra
ludu, ale te˝ dla w∏asnego dobra, gdy˝ zauwa˝y∏:
„M´czysz si´ zarówno ty, jak i ten lud, który jest z
tobà, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie po-
do∏asz jej sam” (II Ks. Moj˝eszowa 19:18).

By∏y chwile, kiedy nawet Jezus, majàcy wyjàt-
kowe, boskie umiej´tnoÊci, potrzebowa∏ wycofaç si´
z kontekstu decyzyjnego, w którym si´ znajdowa∏,
po to aby porozumieç si´ ze Swoim Ojcem w nie-
bie. Musia∏ umieç braç, tym bardziej, ˝e ca∏y czas
dawa∏. Istnieje autentyczne znu˝enie spowodowane
ciàg∏ym pomaganiem ludziom, które mo˝e przyt∏o-
czyç przywódców w takich sytuacjach; to w∏aÊnie
wtedy rozpaczliwie potrzebujà skutecznych naÊla-
dowców, a nie takich, którzy zdajà si´ na ich rad´
przy ka˝dym zakr´cie na swojej drodze.

Nadmierna zale˝noÊç mo˝e udaremniç cele
Boga, który pragnie naszego indywidualnego
wzrostu i rozwoju oraz naÊladowców, którzy
mogà byç bardziej skuteczni i wspierajàcy dla
przywódców poprzez anga˝owanie si´ w prac´.

Przywództwo dyrektywne ma te˝ potencjalne
wady, kiedy przywódca cz´sto nie jest Êwiadomy
istnienia wszystkich zdarzeƒ i uczuç wÊród naÊla-
dowców. Talenty naÊladowców i cz∏onków grupy
nie mogà byç w pe∏ni rozwijane, jeÊli w wi´kszym
stopniu nie biorà udzia∏u w podejmowaniu decyzji
i ich wprowadzaniu. Tego rodzaju przywództwo

mo˝e nie przynieÊç oczekiwanych skutków, nawet
przy udziale szczerego i oddanego przywódcy, po-
niewa˝ nie stara si´ on w pe∏ni zmobilizowaç za-
sobów swojej grupy i nie zawsze posiada
wystarczajàcà wiedz´, by uniknàç b∏´dów.

Przywództwo dyrektywne ze wszystkimi posia-
danymi zaletami mo˝e zach´ciç do przyj´cia
przez niektórych przywódców takiej postawy wo-
bec naÊladowców, kiedy goràczkowo starajà si´
przekazaç im wskazówki i informacje. To prawie
tak, jak gdyby przywódcy chcieli szybko przekazaç
to, co majà do powiedzenia — czy to w formie
szkolenia, czy poinformowania ich — i mieç to z
g∏owy! Istniejà takie sytuacje, w których mo˝emy
uczciwie przenieÊç duchowà odpowiedzialnoÊç
poprzez zwyczajne poinformowanie o tym innych,
lecz nie powinno to staç si´ jedynym stylem dzia-
∏ania przywódców. Zamiast okazywaç ten rodzaj
mi∏oÊci, który jest „naukà ca∏kowitej cierpliwo-
Êci”, niektórzy z nas dobrowolnie poÊwi´cajà si´
dla ludzkoÊci, „byleby nie trwa∏o to d∏ugo, a na-
stàpi∏o szybko jak na scenie, i byle wszyscy wi-
dzieli i chwalili”, jak napisa∏ Dostojewski.

Bardzo cz´sto utalentowana osoba, stosujàca
styl dyrektywny, staje si´ bardzo niecierpliwa wo-
bec nieporadnoÊci i przeci´tnoÊci innych ludzi.
Utalentowana osoba mo˝e te˝ odczuwaç wrogoÊç
wobec kogoÊ, kto zajmuje pozycj´ nadrz´dnà, i
kto jej zdaniem jest od niej w jakiÊ sposób gorszy.
Abraham Maslow zauwa˝y∏: „Kiedy or∏em rzàdzi
go∏àb, orze∏ jest nieszcz´Êliwy”. Lecz w KoÊciele,
w którym sà or∏y i go∏´bie, ludzie muszà nauczyç
si´ zarówno naÊladowania, jak i przewodzenia, i
mo˝e byç tak, ˝e go∏´bie chwilowo przewodzà
or∏om i or∏y majà obowiàzek wyciàgnàç nauk´ z
tego doÊwiadczenia, podobnie jak go∏´bie.
Utalentowani majà te˝ inne brzemiona, jak rów-
nie˝ zauwa˝y∏ Maslow. Mogà staç si´ tak przej´ci
swojà wy˝szoÊcià, ˝e zacznà powstrzymywaç
pe∏ne oddzia∏ywanie w∏asnych talentów z obawy
przed tym, ˝e b´dà postrzegani przez innych jako
zbyt dominujàcy i zbyt kompetentni. To, co cz´-
sto pojawia si´ w takich sytuacjach, to pewien ro-
dzaj fa∏szywej skromnoÊci. Lecz jeÊli „go∏´bie i
or∏y” sà zobowiàzani wobec siebie nawzajem i
troszczà si´ wzajemnie o swoje dobro, istnieje
mo˝liwoÊç, ˝e b´dà czerpaç nawzajem ze swoich
odpowiednich umiej´tnoÊci, talentów i pomocy
— lecz to wymaga otwartoÊci i zaufania. […]

12



Lekcja 2: Szanowanie wolnej woli tych, którym przewodzimy

Trzeci rodzaj przywództwa to przywództwo
wspó∏decyzyjne, w którym cz∏onkowie grupy w
du˝ym stopniu biorà udzia∏ w podejmowaniu de-
cyzji, grupa prowadzona jest w sposób demokra-
tyczny i w którym dostosowuje si´ procedury i
buduje tradycje, aby upewniç si´, ˝e tak si´ b´dzie
post´powa∏o. Ten rodzaj przywództwa ma nast´-
pujàce zalety: cz´sto wykorzystuje si´ bardzo sku-
tecznie talenty cz∏onków grupy, ich uczucia i
okolicznoÊci. Daje cz∏onkom grupy mo˝liwoÊç in-
westowania energii w cele i rozwiàzywanie pro-
blemów, co powoduje wi´kszà zgodnoÊç grupy i
lepszà prac´ zespo∏owà zmierzajàcà do osiàgni´cia
tych celów. Cz´sto tworzy to wspania∏e warunki
do indywidualnego wzrastania.

Przywództwo wspó∏decyzyjne stara si´ odwo∏aç
do maksymalnych zasobów cz∏onków grupy. Kiedy
ten rodzaj przywództwa okazuje si´ skuteczny,
skutkuje wy˝szymi osiàgni´ciami ni˝ te, które by
by∏y dzie∏em jednej osoby. Zak∏ada ono, ˝e ka˝dy
ma coÊ, co mo˝e z siebie daç, co nie stoi w sprzecz-
noÊci z naukà, ˝e „nie wszyscy dostajà ka˝dy dar;
gdy˝ wiele jest darów, ka˝demu cz∏owiekowi dany
jest dar przez ducha Boga” (NiP 46:11).

Przywództwo w du˝ym stopniu opiera si´ na
takim sposobie podejmowania decyzji, który sku-
tecznie wykorzystuje opinie i reakcje (przekazy-
wane innej osobie lub grupie, które informujà
danà osob´ o tym, w jaki sposób wp∏ywa na in-
nych i w jaki sposób jest postrzegana w odniesie-
niu do swoich celów i zamierzeƒ). Przywództwo
wspó∏decyzyjne pozwala zainteresowanym na
przekazanie pomocnych opinii, podczas gdy przy-
wództwo dyrektywne cz´sto niedomaga ze
wzgl´du na fakt, ˝e gdy przywódca zdobywa coraz
wi´kszy presti˝ i w∏adz´, jest coraz mniej praw-
dopodobne, ˝e jego naÊladowcy b´dà wobec niego
szczerzy, nawet jeÊli on chce, ˝eby by∏o inaczej.

Do wad przywództwa wspó∏decyzyjnego nale˝y
to, ˝e czasami grupy za bardzo skupiajà si´ na
uczuciach i stajà si´ zbyt zdezorganizowane, by
podjàç potrzebne dzia∏ania. Grupa mo˝e nas∏u-
chiwaç i s∏yszeç jedynie sygna∏ „niepewnej
tràbki”. Grupowe rozwiàzywanie problemu —
jeÊli jest b∏´dnie przeprowadzane — mo˝e dopro-
wadziç do t∏umienia indywidualnej kreatywnoÊci
i problemów z miernoÊcià.

Wspominajàc swà prac´ nad teorià wzgl´dno-
Êci, Albert Einstein zauwa˝y∏ obecnoÊç „poczucia

kierunku, pójÊcia wprost ku czemuÊ konkret-
nemu”. Ten rodzaj przeb∏ysku kreatywnoÊci —
„pójÊcia ku czemuÊ konkretnemu” — w pewnych
warunkach móg∏by byç zd∏awiony przez wspó∏de-
cyzyjnego przywódc´. Chocia˝ dyskusje z kole-
gami mog∏y byç pomocne dla Einsteina,
przeb∏yski kreatywnoÊci cz´sto przychodzà w
chwili, gdy cz∏owiek jest w odosobnieniu.

Pewien krytyk przywództwa wspó∏decyzyjnego
zapyta∏: „Czy Mona Lisa mog∏aby byç namalowana
przez komitet?” Ten sam krytyk post´powania
grupowego mówi, ˝e cz´sto ten rodzaj dzia∏ania
prowadzi do „uchylenia wewn´trznej pewnoÊci
danego cz∏owieka”. Ten typ przywództwa ma te˝
wady, gdy czasami dzia∏ania podejmowane sà pod
wp∏ywem nieÊwiadomego i niezamierzonego ma-
nipulowania cz∏onków grupy przez osob´ domi-
nujàcà, choç wszyscy bezkrytycznie zak∏adajà, ˝e
wspólnie podejmujà decyzje, co nie jest prawdà.

Ka˝dy z tych stylów przywództwa rozbija si´ o
kluczowe i powracajàce problemy zwiàzane z
przewodzeniem, takie jak znalezienie równowagi
pomi´dzy potrzebà wykonania zadania a troskà o
uczucia kolegów i naÊladowców. Wszyscy byliÊmy
cz∏onkami grup, w których przywódca by∏ tak zo-
rientowany na wykonanie zadaƒ, tak zatroskany
wykonaniem pracy, ˝e kiedy w koƒcu cel zosta∏
osiàgni´ty przy du˝ych kosztach emocjonalnych,
rezultat nie zachowa∏ si´, poniewa˝ niepowodze-
nie grupy zwiàzane z dostosowaniem si´ osta-
tecznie zredukowa∏o to, co mia∏o byç sukcesem.
WidzieliÊmy te˝, jak cz∏onkowie grupy obra˝ajà
si´ lub wycofujà, poniewa˝ przywódcy byli zbyt
poch∏oni´ci wykonaniem zadania.

WidzieliÊmy te˝ przywódców, którzy byli spa-
rali˝owani obawami o uczucia cz∏onków grupy.
Grupa naprawd´ mo˝e ucierpieç, jeÊli pojawia si´
pró˝nia przywódcza. Z pewnoÊcià istniejà okolicz-
noÊci, w których muszà byç podj´te dzia∏ania. […]

Wersety z Ksi´gi Mormona, które opisujà praw-
dziwà wolnà wol´ jako dzia∏anie, a nie „[podlega-
nie] dzia∏aniu” (2 Nefi 2:26 ), pokazujà, ˝e ta druga
postawa uto˝samiana jest z nieszcz´Êciem. […]

Zarówno doÊwiadczenie, jak i pisma Êwi´te su-
gerujà potrzeb´ po∏àczenia dwóch stylów przy-
wództwa: dyrektywnego oraz wspó∏decyzyjnego;
wtedy to style te wykorzystywane sà w okoliczno-
Êciach, które sà najbardziej adekwatne. Mamy w
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KoÊciele wyjàtkowà mieszank´ przywództwa dy-
rektywnego i wspó∏decyzyjnego, dzi´ki której
ka˝dy wzrasta i ka˝dy idzie naprzód z punktu wi-
dzenia wiecznych celów.

Prezydent kworum starszych, który buduje
wsparcie kworum celem realizacji projektu po-
mocy wzajemnej i który nie jest pewien, czy
grupa powinna posiaç kukurydz´ czy groch,
mo˝e otrzymaç dobrà rad´, szczególnie w sytu-
acji, kiedy sam nie jest ekspertem w dziedzinie
rolnictwa. Mo˝e wtedy wys∏uchaç cz∏onków kwo-
rum, którzy doradzà mu, która uprawa przynie-
sie najwi´ksze zbiory, bioràc pod uwag´ rodzaj
gleby. Màdrze b´dzie, jeÊli zaanga˝uje cz∏onków
grupy w podejmowanie decyzji, poniewa˝ b´dà
musieli okopaç kukurydz´ lub wypieliç groch —
chyba ˝e prezydent chce zrobiç to wszystko sam!
Przywództwo typu wspó∏decyzyjnego pomaga
nam dotrzeç do faktów i uczuç, które sà innà od-
mianà faktów; musimy te˝ powa˝nie wziàç je
pod uwag´.

Jednak˝e zdarza si´, ˝e przywództwo typu dy-
rektywnego jest w oczywisty sposób w∏aÊciwym
rodzajem przywództwa. Brigham Young zapewne
móg∏by sp´dziç lata, pracujàc z niezaanga˝owa-
nymi cz∏onkami KoÊcio∏a po m´czeƒskiej Êmierci
Proroka Józefa Smitha, zach´cajàc ich do tego,
by przy∏àczyli si´ do niego i poszli na zachód.
Lecz Êwi´ci w koƒcu musieli przekroczyç rzek´
Mississippi; musieli opuÊciç Nauvoo. Nadszed∏
czas dzia∏ania. W niektórych okolicznoÊciach
przywódcy muszà „przekroczyç rzek´”.

Przywódca najlepiej potrafi po∏àczyç dyrek-
tywny i wspó∏decyzyjny typ przywództwa, jeÊli
jest osobiÊcie i powa˝nie zaanga˝owany w pro-
ces, który w swym zamierzeniu jest boski, i
który polega na doskonaleniu jego atrybutów
wiedzy, wiary, sprawiedliwoÊci, osàdu, mi∏osier-
dzia, prawdy i mi∏oÊci. B´dzie wówczas bardziej
skuteczny i zapewne zostanie obdarzony mocà i
wp∏ywem. JeÊli kocha w doskonalszy sposób,
b´dzie wra˝liwszy na uczucia cz∏onków grupy i
b´dzie wiedzia∏, kiedy dobrze b´dzie po∏o˝yç na-
cisk na przywództwo wspó∏decyzyjne. JeÊli stale
powi´ksza zasób wiedzy i zrozumienia prawdy,

b´dzie mia∏ lepszy oglàd sytuacji, na którym b´-
dzie móg∏ polegaç, kiedy b´dzie musia∏ dzia∏aç
w sposób dyrektywny. Cz∏onkowie grupy majà
wówczas wi´kszà tendencj´ do pok∏adania za-
ufania w przywódcy, kiedy widzà, ˝e aktywnie
pracuje nad rozwijaniem tego rodzaju atrybu-
tów. Przywódca, który nierozwa˝nie u˝ywa w∏a-
dzy i jest niewra˝liwy na uczucia cz∏onków
grupy lub który jest zbyt pewien w∏asnego
punktu widzenia, nie majàc odpowiedniej wie-
dzy czy informacji, nie mo˝e inspirowaç naÊla-
dowców przez d∏u˝szy czas. Przywódca, który
wykorzystuje swój status i zwierzchnictwo, aby
ukryç w∏asne grzechy, zaspokoiç swà dum´ lub
ambicje czy te˝ sprawowaç kontrol´ lub w∏adz´,
zawiedzie zarówno pod wzgl´dem organizacyj-
nym, jak i duchowym.

Doktryna KoÊcio∏a, którà posiadamy, ma bo-
skie pochodzenie. Wszyscy mamy po˝ytek z tego,
˝e jesteÊmy cz´Êcià zorganizowanego królestwa,
w którym Jezus Chrystus jest Królem królów i
prawodawcà, i w którym jest ˝yjàcy prorok, b´-
dàcy Jego rzecznikiem. To daje nam korzyÊç
dzi´ki posiadaniu wy˝szego boskiego celu,
wglàdu i nauk oraz dzi´ki posiadaniu upowa˝nie-
nia, co mo˝e doprowadziç do dzia∏ania w warun-
kach, które wymagajà szybkoÊci i reakcji. Lecz
KoÊció∏ jest jednoczeÊnie wspó∏decyzyjny przez
to, ˝e dzie∏o Boga tak naprawd´ nale˝y do nas.
Mamy mnóstwo sposobnoÊci — o wiele wi´cej,
ni˝ wykorzystujemy — by jako przywódcy i na-
Êladowcy zaanga˝owaç si´ w dzia∏ania, które b´dà
budowaç królestwo, a tak˝e pomogà nam wzra-
staç. Mamy wi´cej mo˝liwoÊci, ni˝ kiedykolwiek
to dostrze˝emy, wykorzystania naszych talentów i
w∏àczenia naszych uczuç i faktów w proces po-
dejmowania decyzji w KoÊciele w takich sytu-
acjach, w których w∏aÊciwy jest typ przywództwa
wspó∏decyzyjnego. […]

JeÊli chcemy szanowaç Boga w szczególnym
typie przywództwa, który ka˝dy z nas przejmie,
b´dziemy szanowaç Go najlepiej poprzez naÊlado-
wanie Go w rozwijaniu tych atrybutów, które za-
pewnià màdre, skuteczne i bezpieczne
przywództwo. […]
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POMOCE DO STUDIOWANIA

• W jakim sensie, wed∏ug Brata Maxwella,
przywództwo jest przynajmniej cz´Êciowo
tajemnicà?

• Jakie trzy podstawowe typy przywództwa roz-
pozna∏ Brat Maxwell? Jakie sà zalety i wady
ka˝dego z nich?

• Jaki styl zarekomendowa∏ Brat Maxwell przy-
wódcom KoÊcio∏a?

• Czy myÊlisz, ˝e przywódcy mogliby bardziej
udoskonaliç to, jak przewodzà, pracujàc nad
umiej´tnoÊciami organizacyjnymi, czy pracu-
jàc nad zrozumieniem i zastosowaniem pod-
stawowych zasad przywódczych? WyjaÊnij.
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KONCEPCJA 1. JEZUS CHRYSTUS 
JEST DOBRYM PASTERZEM.

KOMENTARZ

W Biblii pasterze symbolizujà przywódców ludu
Bo˝ego (zob. Ks. Izajasza 63:11; Ks. Jeremiasza
23:2). Pasterze wypatrywali wrogów, którzy mog-
liby zaatakowaç owce, i bronili je, kiedy zachodzi∏a
taka koniecznoÊç. Opiekowali si´ chorymi i ran-
nymi owcami, a tak˝e szukali zagubionych lub
uwi´zionych w potrzasku i ratowali je. W naukach
Chrystusa pasterze kochajà swoje owce i starajà
si´ zas∏u˝yç sobie na ich zaufanie. Owce znajà i
kochajà swojego pasterza ponad wszystkich in-
nych oraz ufajà mu. Dobry pasterz odda nawet ˝y-
cie za swoje owce. Chrystus przeciwstawia
pasterza najemnikowi, który porzuca owce w
chwili zagro˝enia, poniewa˝ nie kocha ich (zob.
Ew. Jana 10:11–13; The Life and Teachings of
Jesus and His Apostles [Religion 211 and 212
student manual, 1979], str. 108–109).

Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. W Ew.
Jana 10:14–15 Jezus wyjaÊnia, ˝e On i Jego owce
znajà si´ nawzajem, tak jak znajà si´ On i Jego
Ojciec. Tego rodzaju zwiàzek rozwija si´ z czasem
i wymaga osobistych doÊwiadczeƒ. (Zob. I Ks.
Moj˝eszowa 49:24; Psalm 23; 80:1; Ew. Jana
10:1–30; List do Hebrajczyków 13:20; I List Piotra
2:25; 5:4; Alma 5:37–38, 58–60; Helaman 7:18;
15:13; Mormon 5:17; NiP 50:44, aby zapoznaç si´

z fragmentami, w których o Chrystusie mówi si´
jako o pasterzu).

Starszy Henry B. Eyring z Kworum Dwunastu
wypowiedzia∏ si´ w ten sposób: „Pasterz czuwa
nad owcami. W historiach z pism Êwi´tych owce
sà w niebezpieczeƒstwie; potrzebujà ochrony i
po˝ywienia. Zbawiciel ostrzega nas, ˝e mamy
czuwaç nad owcami tak, jak On to robi. Odda∏ za
nie Swe ˝ycie. One nale˝à do Niego. Nie mo˝emy
zbli˝yç si´ do Jego wzorca, jeÊli jak najemnicy
czuwamy tylko wtedy, kiedy jest to dogodne i
tylko za wynagrodzeniem. […]

Cz∏onkowie KoÊcio∏a sà owcami. One nale˝à
do Niego, a my jesteÊmy powo∏ani przez Niego do
czuwania nad nimi. Mamy robiç wi´cej, ni˝ tylko
ostrzegaç je przed niebezpieczeƒstwem. Mamy je
karmiç” (w: Conference Report, marz.–kwiec.
2001, 49 lub Ensign, maj 2001, 38).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Niech kilku studentów przeczyta klasie frag-
menty z pism Êwi´tych cytowane w drugim aka-
picie cz´Êci „Komentarz”, zwracajàc uwag´ na
tytu∏y, jakimi obdarzono Jezusa Chrystusa.

Zadaj pytania takie jak poni˝sze. Wykorzystaj
informacje z „Komentarza”, aby rozwinàç dyskusj´.

• Dlaczego pasterze sà tak wa˝ni?

• Co robià pasterze?

LEKCJA 3

STAWANIE SI¢ DOBRYM PASTERZEM
„Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znajà.

Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i ˝ycie swoje k∏ad´ za owce” (Ew. Jana 10:14–15).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy powinni okazywaç mi∏oÊç i troszczyç si´ o tych, którym przewodzà.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem.

2. Przywódcy w rodzinie i KoÊciele powinni staraç si´ naÊladowaç wzór przywództwa ustanowiony
przez Pana.
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• Czym najemnicy ró˝nià si´ od pasterzy?

• Czym mo˝e ró˝niç si´ reakcja owiec w sytu-
acji, gdy znajdujà si´ pod opiekà pasterzy oraz
kiedy sà pod opiekà najemnika?

• W jaki sposób Jezus w czasie Swej ziemskiej
s∏u˝by pokazywa∏ nam, co to znaczy byç 
pasterzem?

KONCEPCJA 2. PRZYWÓDCY W RODZINIE 
I KOÂCIELE POWINNI STARAå SI¢ 
NAÂLADOWAå WZÓR PRZYWÓDZTWA 
USTANOWIONY PRZEZ PANA.

KOMENTARZ

Pan poucza przywódców w rodzinie i KoÊciele,
aby byli pasterzami. Prezydent James E. Faust na-
ucza∏: „Chcia∏bym dzisiaj zwróciç si´ do kap∏aƒ-
stwa Boga jako pasterzy w s∏u˝bie Pana. Starszy
Bruce R. McConkie oÊwiadczy∏: ‘Ka˝dy, kto s∏u˝y w
KoÊciele w jakimkolwiek powo∏aniu, w którym od-
powiada za duchowy czy doczesny dobrobyt ja-
kichkolwiek dzieci Pana, jest dla tych owiec
pasterzem. Pan obdarzy∏ swoich pasterzy odpowie-
dzialnoÊcià za bezpieczeƒstwo [to znaczy, zbawie-
nie] Jego owiec’ [Mormon Doctrine, 2. wyd.
(1966), 710]. Na posiadaczach kap∏aƒstwa spo-
czywa ta wielka odpowiedzialnoÊç, bez wzgl´du na
to, czy jest to powo∏anie ojca, dziadka, nauczyciela
domowego, prezydenta kworum starszych, prezy-
denta palika czy inne powo∏anie koÊcielne” (w:
Conference Report, kwiec. 1995, 62 lub Ensign,
maj 1995, 45–46).

Dobrymi pasterzami mo˝emy si´ staç tylko
wtedy, gdy zbli˝amy si´ do Pana. Starszy Henry B.
Eyring wyjaÊni∏: „Ten, który wszystko widzi, któ-
rego mi∏oÊç jest nieskoƒczona i który nigdy nie
zasypia — Ten czuwa razem z nami. On wie,
czego potrzebujà owce w ka˝dej chwili. Dzi´ki
mocy Ducha Âwi´tego mo˝e nam to oznajmiç i
wys∏aç nas do nich. […]

To w∏aÊnie mi∏oÊç musi motywowaç pasterzy
Izraela. Na poczàtku mo˝e to wydawaç si´ trudne,
poniewa˝, byç mo˝e, nawet nie znamy dobrze sa-
mego Pana. JeÊli jednak rozpoczniemy, majàc
choçby ziarnko wiary w Niego, nasza s∏u˝ba dla
owiec rozwinie naszà mi∏oÊç do Niego i do nich.
Wynika ona z prostych rzeczy, które ka˝dy pasterz
musi robiç. Modlimy si´ za owce, za ka˝dà z nich,
za którà jesteÊmy odpowiedzialni. Kiedy mówimy:

‘Prosz´, powiedz mi, kto mnie potrzebuje’ — odpo-
wiedê si´ pojawi. Przyjdzie nam na myÊl jakaÊ
twarz lub imi´. Lub mo˝emy przez przypadek spo-
tkaç kogoÊ i b´dziemy przekonani, ˝e nie by∏ to
zbieg okolicznoÊci. W takich chwilach poczujemy
mi∏oÊç Zbawiciela do nich i do nas. Kiedy b´dziecie
troszczyç si´ o Jego owce, wzroÊnie wasza mi∏oÊç
do Niego. A to zwi´kszy waszà pewnoÊç siebie i wa-
szà odwag´” (w: Conference Report, marz.–kwiec.
2001, 51 lub Ensign, maj 2001, 39–40).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Poka˝ ilustracje znajdujàce si´ na koƒcu tej
lekcji. Która z nich przedstawia to, czego przy-
k∏adem by∏ Zbawiciel? Dlaczego?

Przeczytajcie w klasie Moroni 7:47. Omów, co to
jest mi∏oÊç bliêniego i zwróç uwag´, ˝e poniewa˝
mi∏oÊç bliêniego jest czystà mi∏oÊcià Chrystusa, to
kiedy darzymy nià innych, kochamy ich tak, jak On
kocha nas. Przedyskutujcie, dlaczego taka postawa
jest wa˝na dla przywódców w rodzinie i KoÊciele.

Przedyskutujcie, dlaczego przywódcy w rodzi-
nie i KoÊciele powinni byç pasterzami dla tych,
którym przewodzà (zob. cz´Êç „Komentarz”).

Przeczytaj wypowiedê Starszego Eyringa,
która znajduje si´ w „Komentarzu”. Przeprowadê
dyskusj´, wykorzystujàc takie pytania, jak:

• Co wed∏ug Starszego Eyringa mo˝e zwi´k-
szyç naszà, jako przywódców, pewnoÊç siebie
i odwag´?

• Jaki zwiàzek ma ze sobà s∏u˝ba i mi∏oÊç?

• Jakie okolicznoÊci w dzisiejszym Êwiecie wy-
magajà od naszych przywódców, aby byli do-
brymi pasterzami?

• W jaki sposób mo˝emy okreÊliç, jakiego ro-
dzaju wyrazy mi∏oÊci i troski sà w∏aÊciwe,
kiedy jesteÊmy przywódcami?

Niech studenci przeczytajà Alma 56:3–11, 17,
43–49, 55–56 i omówià w klasie te wersety.
Zadawaj pytania takie jak:

• Czy uwa˝acie, ˝e Helaman by∏ dobrym paste-
rzem? Dlaczego?

• W jaki sposób dwa tysiàce m∏odych m´˝czyzn
pod wodzà Helamana reagowa∏o na jego przy-
wództwo?
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• Czy myÊlicie, ˝e te dwa tysiàce m∏odych m´˝-
czyzn odnios∏oby mniejszy sukces pod do-
wództwem kogoÊ, kto stosowa∏by inny rodzaj
przywództwa? Dlaczego?

Zach´ç studentów, by rozwijali mi∏oÊç
Chrystusowà do ka˝dej osoby, tak aby mogli
przygotowaç si´ do tego, by byç dobrymi paste-
rzami, kiedy nadarzy si´ taka sposobnoÊç.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy James E. Faust

Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

„These I Will Make My
Leaders”, w: Conference
Report, paêdz. 1980, 50–54
lub Ensign, list. 1980, 34–37

Pokorà nape∏nia mnie mo˝liwoÊç przemawiania
dzisiejszego wieczora do kap∏aƒstwa. Chcia∏bym
skierowaç moje uwagi bezpoÊrednio do przywód-
ców w KoÊciele, a szczególnie do przysz∏ych przy-
wódców, m∏odych m´˝czyzn Kap∏aƒstwa Aarona.
Na wielu z was, m∏odzi m´˝czyêni, spocznà obo-
wiàzki przywódcze wczeÊniej, ni˝ myÊlicie. Wydaje
si´, ˝e nie tak dawno by∏em prezydentem kworum
diakonów. JeÊli weêmie si´ pod uwag´ Êwiatowy,
szybko rosnàcy KoÊció∏, przywództwo jest jednym
z naszych najwi´kszych wyzwaƒ.

Przywódcy otrzymujà i przekazujà zadania

Mniej wi´cej rok temu by∏em na spotkaniu
kworum starszych. Cz∏onkami prezydium byli
Êwietni, uzdolnieni m∏odzi m´˝czyêni; lecz kiedy
dosz∏o do podzielenia si´ obowiàzkami kworum i
wykonania pracy, ograniczyli si´ do tych, którzy
byli obecni i którzy si´ zg∏osili. Nie przydzielono
˝adnych zadaƒ.

Jednà z podstawowych zasad, o których musimy
pami´taç, jest to, ˝e praca Pana posuwa si´ naprzód
poprzez przydzielane zadania. Przywódcy otrzy-
mujà i przekazujà zadania. Jest to wa˝nà cz´Êcià
koniecznej zasady delegowania pracy. Nikt bardziej
nie docenia ochotników ni˝ ja, lecz ca∏oÊç pracy nie
mo˝e byç wykonana na sposób zalecany przez
Pana, jeÊli wykonajà jà jedynie ci, którzy sà obecni
na spotkaniach. Cz´sto zastanawia∏em si´, jak by
wyglàda∏a ziemia, gdyby podczas dzie∏a Stworzenia
Pan pozostawi∏ prac´ jedynie ochotnikom.

JeÊli zaczniemy postrzegaç wype∏nianie zadaƒ
jako budowanie królestwa Bo˝ego oraz mo˝liwoÊç,
przywilej i zaszczyt, wówczas zauwa˝ymy, ˝e zada-
nia i wyzwania powinny byç przekazane ka˝demu
cz∏onkowi kworum. Do udzia∏u w takiej pracy po-
winno si´ màdrze i rozwa˝nie anga˝owaç tych,
którzy, byç mo˝e, potrzebujà jej najbardziej — nie-
aktywnych i cz´Êciowo aktywnych braci. Zadania
powinny zawsze byç przydzielane z najwi´kszà mi-
∏oÊcià, troskà i ˝yczliwoÊcià. Osoby poproszone o
ich wykonanie powinny byç traktowane z szacun-
kiem i wyrazami uznania.

Przedstawiciele W∏adz Naczelnych regularnie
otrzymujà zadania od Rady Prezydenta KoÊcio∏a i
Prezydenta Rady Dwunastu. Bez wzgl´du na to,
czy takie zadania przychodzà na piÊmie, czy, jak
przewa˝nie ma to miejsce, sà dawane osobiÊcie,
zawsze zawierajà sformu∏owania typu: „Czy by∏-
byÊ ∏askaw”, „JeÊli nie sprawi to trudnoÊci” lub
„Czy by∏byÊ tak mi∏y i zaanga˝owa∏ si´ w to czy
tamto”. Zadania nigdy nie sà przydzielane w for-
mie rozkazu czy ˝àdania.

NaÊladujcie przyk∏ad Zbawiciela

Od czasu, gdy po raz pierwszy by∏em w Egipcie
w czasie II Wojny Âwiatowej, interesowa∏y mnie
staro˝ytne ruiny. Jest coÊ fascynujàcego w obser-
wowaniu, dlaczego niektóre kolumny nadal stojà,
a inne si´ przewróci∏y. Bardzo cz´sto te, które
stojà, zachowa∏y si´, poniewa˝ dêwigajà na sobie
ci´˝ar. Uwa˝am, ˝e jest tu analogia do zasady
przywództwa. Ci, którzy sà wierni w swoim ka-
p∏aƒstwie, to cz´sto ci, na których spoczywa pe-
wien ci´˝ar odpowiedzialnoÊci. Osoby w∏àczane do
pracy najprawdopodobniej b´dà czu∏y si´ zaanga-
˝owane. Dlatego odnoszàcy sukcesy przywódca
kworum b´dzie chcia∏, aby wszyscy w jego kwo-
rum mieli mo˝liwoÊç s∏u˝enia w jakimÊ powo∏a-
niu, które b´dzie stosowne do okolicznoÊci.

Najpe∏niejszy i najkrótszy kurs przywództwa
przedstawi∏ sam Zbawiciel: „I rzek∏ do nich:
Pójdêcie za mnà” (Ew. Mateusza 4:19).
Przywódca nie mo˝e prosiç innych o to, czego
sam nie ma ochoty zrobiç. Obierzemy najbez-
pieczniejszy kierunek, jeÊli b´dziemy naÊlado-
waç przyk∏ad Zbawiciela, a nasze
bezpieczeƒstwo tkwi w tym, ˝e b´dziemy s∏u-
chaç wskazówek Jego proroka, Prezydenta
KoÊcio∏a, i post´powaç wed∏ug nich.
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Dobry przywódca „wiele si´ 
spodziewa, wielce inspiruje”

Kilka lat temu uda∏em si´ do Argentyƒskiej
Misji Rosario, w pó∏nocnej cz´Êci Argentyny. Kiedy
jechaliÊmy drogà, mijaliÊmy du˝e stado byd∏a,
które si´ przemieszcza∏o. Stado sz∏o spokojnie i bez
problemów. Zwierz´ta zachowywa∏y si´ cicho. Nie
by∏o psów. Na przedzie stada na koniach jecha∏o
trzech gauczo, oddalonych od siebie o jakieÊ czter-
naÊcie, osiemnaÊcie metrów. Ci trzej jeêdêcy osu-
n´li si´ wygodnie w swych siod∏ach, byli ca∏kowicie
zrelaksowani i pewni, ˝e ich stado idzie za nimi. Na
koƒcu stada jecha∏ jeden jeêdziec pilnujàc ty∏ów.
On te˝ osunà∏ si´ w siodle, jak gdyby spa∏. Ca∏e
stado sz∏o spokojnie, cicho i by∏o poskromione. To
doÊwiadczenie wykaza∏o mi, ˝e przywództwo po-
lega w trzech czwartych na pokazywaniu drogi i w
jednej czwartej na sprawdzaniu efektów.

Sam przywódca, który wskazuje drog´, nie
musi byç pompatyczny i g∏oÊny. Ci, którzy zostali
powo∏ani do przewodzenia w s∏u˝bie Mistrza, nie
sà powo∏ani do tego, by byli szefami czy dyktato-
rami. Sà powo∏ani do tego, by byli dobrymi paste-
rzami. Majà stale szkoliç innych, aby ci zaj´li ich
miejsce i stali si´ wspanialszymi przywódcami
ni˝ ich nauczyciele. Dobry przywódca wiele si´
spodziewa, wielce inspiruje i podsyca ogieƒ w
tych, którym ma przewodziç.

Przywódca musi sprawiç, by praca zosta∏a wy-
konana, a ˝ycie ludzi zosta∏o zmienione. CoÊ po-
winno drgnàç i ulec zmianie. Musi on
dopilnowaç, by osoby, którym przewodzi, nie
ponios∏y pora˝ki. Lecz powinno to dziaç si´ na
sposób Paƒski. Powinien on byç narz´dziem w r´-
kach Wszechmocnego, które zmienia ˝ycie in-
nych. Powinien wiedzieç, w jakim punkcie si´
znajduje, dokàd zmierza i w jaki sposób zamierza
to osiàgnàç.

S∏uchanie

Przywódca musi byç dobrym s∏uchaczem.
Musi byç gotów zasi´gaç rady. Musi okazaç
szczerà trosk´ i mi∏oÊç tym, którzy sà oddani w
jego opiek´. ˚aden przywódca nie b´dzie sku-
teczny, jeÊli nie b´dzie mia∏ jasno w pami´ci
najwa˝niejszych kluczy przywództwa, o których
mowa w 121. rozdziale Nauk i Przymierzy:

„˚adna w∏adza, ani wp∏yw nie mo˝e, ani nie po-
winna byç wywierana na mocy kap∏aƒstwa, jedynie

przez perswazj´, przez cierpliwoÊç, przez delikat-
noÊç i ∏agodnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç;

Przez dobroç i samà wiedz´, które wielce po-
wi´kszà dusz´ bez ob∏udy i bez przewrotnoÊci —

Czasami upominajàc ostro, gdy natchniony
przez Ducha Âwi´tego; a póêniej pokazujàc zwi´k-
szonà mi∏oÊç temu, którego upomnia∏eÊ, aby ci´
nie poczyta∏ za swego wroga” (NiP 121:41–43).

Wed∏ug mojego doÊwiadczenia Duch Âwi´ty
niezwykle rzadko daje natchnienie do dawania
ostrych napomnieƒ. Ka˝de s∏owa napomnienia
powinny byç wypowiedziane delikatnie, ze stara-
niem, by przekonaç osob´ napominanà, ˝e dzieje
si´ to w jej w∏asnym interesie. […]

Boska pomoc

Przywódca kap∏aƒski, majàc wiar´ w Pana i
pokor´, mo˝e Êmia∏o oczekiwaç boskiej pomocy,
kiedy napotyka problemy. Byç mo˝e, to b´dzie
wymaga∏o trudu i namys∏u, lecz nagroda jest
pewna. Odpowiedê mo˝e przyjÊç, tak jak przysz∏a
w przypadku Enosa: „Us∏ysza∏em w myÊlach g∏os
Pana” — powiedzia∏ (Enos 1:10). Lub mo˝e poja-
wiç si´ w postaci uczucia w sercu, zgodnie z 9.
rozdzia∏em Nauk i Przymierzy.

Po otrzymaniu takiego boskiego zapewnienia
od Ducha Âwi´tego i poprzez Jego moc, pokorny
przywódca mo˝e wówczas podà˝aç pewnym kur-
sem, z ca∏kowitym przekonaniem w umyÊle i
sercu, ˝e to, co ma miejsce, dzieje si´ we w∏a-
Êciwy sposób i ˝e to samo zrobi∏by Pan w tej
sprawie. […]

Wi´kszoÊç z nas, którzy jesteÊmy powo∏ani do
przewodzenia w KoÊciele, czuje, ˝e si´ do tego
nie nadaje z powodu braku doÊwiadczenia, zdol-
noÊci czy skromnego wykszta∏cenia i umiej´tno-
Êci. Oto jeden z opisów Moj˝esza: „Moj˝esz by∏
cz∏owiekiem bardzo skromnym, najskromniej-
szym ze wszystkich ludzi, którzy sà na ziemi”
(IV Ks. Moj˝eszowa 12:3).

Pami´tam, jak wiele lat temu Prezydent John
Kelly, który wówczas przewodzi∏ Palikowi Fort
Worth Teksas, powo∏a∏ Brata Felixa Velasqueza,
aby by∏ prezydentem gminy hiszpaƒskiej. O ile
pami´tam, ten dobry cz∏owiek pracowa∏ jako kon-
troler wagonów na kolei. Kiedy Prezydent Kelly
powo∏a∏ go do s∏u˝by, odpowiedzia∏: „Prezydencie,
nie mog´ byç prezydentem hiszpaƒskiej gminy.
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Nie umiem czytaç”. Wtedy Prezydent Kelly obie-
ca∏ mu, ˝e jeÊli przyjmie powo∏anie i b´dzie pilnie
pracowa∏ nad jego rozwijaniem, otrzyma wspar-
cie i b´dzie pob∏ogos∏awiony. Z pomocà Pana ten
pokorny m´˝czyzna, dzi´ki swym sumiennym
wysi∏kom, nauczy∏ si´ czytaç. Dobrze s∏u˝y∏ jako
prezydent gminy, a przez wiele lat kolejno i obec-
nie s∏u˝y w radzie wy˝szej tego palika. Pan b∏ogo-
s∏awi Swoje s∏ugi na wiele sposobów. […]

Naradzanie si´ — „duch przywództwa”

Przechodz´ teraz do ducha przywództwa w ka-
p∏aƒstwie który przejawia si´ w zarzàdzaniu w
KoÊciele. Chcia∏bym zacytowaç Prezydenta
Stephena L Richardsa, który powiedzia∏:

„Jak sàdz´, duchem zarzàdzania w KoÊciele
jest zarzàdzanie poprzez rady. […] Nie ma dnia,
bym nie dostrzega∏ màdroÊci, Bo˝ej màdroÊci, w
tworzeniu rad — a jest nià zarzàdzanie Jego
Królestwem. Pracujemy w takim duchu, ˝e mogà
si´ spotkaç ludzie o pozornie rozbie˝nych punk-
tach widzenia i o bardzo ró˝nym pochodzeniu,
lecz dzia∏ajàc w ten sposób i wspólnie si´ naradza-
jàc, mogà dojÊç do porozumienia” (w: Conference
Report, paêdz. 1953, str. 86; kursywa dodana).

Wspólne naradzanie si´ przywódców jest klu-
czem do pomyÊlnego funkcjonowania prezydium
lub rady biskupiej. Lecz co w przypadku, jeÊli
trudno jest podjàç jednomyÊlnà decyzj´ lub nie
ma tej jednomyÊlnoÊci? Prezydent Joseph F.
Smith da∏ nam nast´pujàcà rad´:

„Kiedy biskupi i ich doradcy nie podzielajà
swojego punktu widzenia lub kiedy prezydenci i
ich doradcy majà ró˝ne odczucia lub ró˝nià si´
co do strategii, ich obowiàzkiem jest spotkaç
si´, udaç si´ razem przed Pana i ukorzyç si´
przed Nim, a˝ uzyskajà objawienie od Pana i uj-
rzà prawd´ w podobny sposób, aby mogli w jed-
noÊci udaç si´ przed swój lud” (Gospel Doctrine,
[5. wyd. (1939)], str. 156).

Bàdêcie przyk∏adem osobistej prawoÊci

Ci, którzy przewodzà w tym KoÊciele, muszà
stanowiç przyk∏ad osobistej prawoÊci. Powinni
staraç si´ o sta∏e przewodnictwo Ducha
Âwi´tego. Ich ˝ycie i dom powinny byç uporzàd-
kowane. Powinni byç uczciwi i na czas p∏aciç
swoje rachunki. Muszà byç przyk∏adem w ca∏ym

swym zachowaniu. Powinni byç ludêmi honoru i
uczciwoÊci. Kiedy staramy si´ o sta∏e przewod-
nictwo Ducha Âwi´tego, Pan nam odpowie.

Kiedy s∏u˝y∏em jako nadzorca Obszaru w
Ameryce Po∏udniowej, najbardziej niezapomniane
doÊwiadczenie mia∏o miejsce w Montevideo, w
Urugwaju. Chcia∏em wymieniç troch´ pieni´dzy,
poniewa˝ w owym czasie mieszka∏em w Brazylii,
wi´c Brat Carlos Pratt zabra∏ mnie do kantoru w
centrum Montevideo. Przedstawi∏ mnie jednemu
z pracowników i ten powiedzia∏, ˝e wymienià mi
tysiàc dolarów. Nie mia∏em tysiàca dolarów w go-
tówce, a tylko czek wystawiony przez bank w Salt
Lake City. Ten kantor nigdy wczeÊniej nie robi∏ ze
mnà interesów. Tak naprawd´ nigdy mnie nie wi-
dzieli i nie mogli oczekiwaç, ˝e jeszcze mnie zo-
baczà. Nie mieli mo˝liwoÊci sprawdzenia, czy
mam te tysiàc dolarów zdeponowane w banku,
którego czeki posiada∏em. Przyj´li jednak mój
czek bez wahania — opierajàc si´ jedynie na fak-
cie, ˝e jestem mormonem i ˝e wczeÊniej robili in-
teresy z innymi mormonami. Szczerze mówiàc,
by∏em zarówno wdzi´czny, jak i zadowolony z po-
wodu ich zaufania. […]

„Utwierdzaj braci swoich”

Kiedy Zbawiciel dawa∏ Piotrowi lekcje na temat
przywództwa, powiedzia∏: „Gdy si´ kiedyÊ nawró-
cisz, utwierdzaj braci swoich” (Ew. ¸ukasza 22:32).

Interesujàce jest to, ˝e u˝y∏ s∏owa „utwierdzaj”.
Trudno jest utwierdzaç, jeÊli nie jest si´ dobrym
w komunikowaniu. Cz´sto pojawiajà si´ problemy
nie dlatego, ˝e plan jest wadliwy, ale dlatego, ˝e
komunikacja jest nieodpowiednia. […]

Przywódcy kap∏aƒscy majà wyjàtkowà sposob-
noÊç przeprowadzania wywiadów kap∏aƒskich.
Szczególnie poprzez osobiste kontakty i wywiady
przywódca mo˝e osiàgnàç, co nast´puje:

1. Inspirowaç i motywowaç.

2. Delegowaç zadania i obdarzaç zaufaniem.

3. Czyniç kogoÊ odpowiedzialnym i sprawdzaç
efekty.

4. Nauczaç poprzez przyk∏ad i zasady.

5. Nie szcz´dziç wyrazów uznania.

Czasami przywódcy trzymajà ster zbyt mocno,
cz´sto ograniczajàc wrodzone talenty i dary tych,
którzy zostali powo∏ani do pracy u ich boku.
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Przywództwo nie zawsze rodzi harmonijnà
symfoni´ wiary, umiej´tnoÊci i talentów grupy,
dajàc maksimum skutecznoÊci i si∏y. Czasami
jest to g∏oÊna partia solo. Prezydent Lee naucza∏
pe∏niejszego znaczenia tego fragmentu z pisma
Êwi´tego: „Przeto niech ka˝dy teraz pozna swe
obowiàzki i dzia∏a na stanowisku, na które go
wyznaczono, z ca∏à pilnoÊcià” (NiP 107:99). Poza
poznaniem przez nas wszystkich swoich obo-
wiàzków, przywódcy powinni pozwoliç, aby ich
wspó∏pracownicy byli w pe∏ni skuteczni na w∏a-
snych urz´dach i w swoich powo∏aniach, a po-
mocnicy powinni w pe∏ni posiadaç odpowiednie
upowa˝nienie. […]

Modl´ si´, aby poprzez pilnà prac´ pod kierow-
nictwem Ducha Âwi´tego ci, którzy zostali i zo-
stanà powo∏ani na przywódców, lepiej widzieli
swoje obowiàzki, mieli szerszà wizj´ osiàgania
celów oraz lepiej obierali prawy kurs.

Mam Êwiadectwo, ˝e ten KoÊció∏ wzrasta i od-
nosi sukces, poniewa˝ znajdujemy si´ pod prze-
wodnim wp∏ywem Êwi´tego kap∏aƒstwa Boga.
Wierz´, ˝e nasi przywódcy mogà wytworzyç wielkà
duchowà moc potrzebnà do prowadzenia dzie∏a
Boga poprzez osobiste objawienie, do którego sà

upowa˝nieni poprzez swà prawoÊç. Rada Pana
dana Jozuemu jest bezcenna: „Czy nie przykaza-
∏em ci: Bàdê mocny i m´˝ny? Nie bój si´ i nie l´kaj
si´, bo Pan, Bóg twój, b´dzie z tobà wsz´dzie, do-
kàdkolwiek pójdziesz” (Ks. Jozuego 1:9).

Modl´ si´ pokornie, aby tak by∏o, w imi´
Jezusa Chrystusa, amen.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Dlaczego wa˝ne jest, aby przywódcy dawali za-
dania tym, którym przewodzà?

• Jakie zasady rzàdzà przydzielaniem zadaƒ?

• Jaka zasada przywództwa kryje si´ za napo-
mnieniem Zbawiciela: „Pójdêcie za mnà”?

• Skàd przywódcy mogà wiedzieç, ˝e przewodzà
tak, jak chce tego Pan?

• Co oprócz bycia godnym posiadania Ducha
mogà robiç przywódcy, aby wype∏niç swoje
obowiàzki wzgl´dem tych, którym przewodzà?

• Na czym polega „duch przywództwa”?

• Co mo˝e si´ staç, je˝eli przywódcy starajà si´
„trzymaç ster zbyt mocno”?
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KONCEPCJA 1. KIEDY PRZYWÓDCY PRACUJÑ NAD
ROZWIJANIEM ATRYBUTÓW JEZUSA CHRYSTUSA,
DAJÑ PRZYK¸AD TYM, KTÓRYM S¸U˚Ñ.

KOMENTARZ

Kiedy zmartwychwsta∏y Pan odwiedzi∏ Ameryki,
wyjaÊni∏ Swoim uczniom, ˝e aby jaÊnia∏o ich
Êwiat∏o, muszà Go naÊladowaç (zob. 3 Nefi 18:24).

Kiedy Starszy James E. Faust by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, mówi∏ o przywództwie w
KoÊciele i zauwa˝y∏: „Ci, którzy przewodzà w tym
KoÊciele, muszà stanowiç przyk∏ad osobistej pra-
woÊci. Powinni staraç si´ o sta∏e przewodnictwo
Ducha Âwi´tego. Ich ˝ycie i dom powinny byç
uporzàdkowane. Powinni byç uczciwi i na czas
p∏aciç swoje rachunki. Zawsze muszà dawaç przy-
k∏ad swym zachowaniem” (w: Conference Report,
paêdz. 1980, 53 lub Ensign, list. 1980, 36).

Starszy Dean L. Larsen, który by∏ wówczas
cz∏onkiem Prezydium Siedemdziesiàtych, wyjaÊ-
ni∏: „Od tych, którzy przyjmujà ewangeli´, ocze-
kuje si´, ˝e b´dà wydawaç jej widoczne owoce w
swoim ˝yciu, nie tylko dla w∏asnej korzyÊci i b∏o-
gos∏awieƒstwa, lecz w celu zbli˝enia innych ludzi
do prawdy. […]

[…] Ich ˝ycie w znamienny sposób b´dzie
uzewn´trznia∏o owoce ewangelii i sprawi, ˝e b´dà
niczym latarnia morska dla wszystkich, którzy

szukajà Êwiat∏a i prawdy” (w: Conference Report,
paêdz. 1985, 85 lub Ensign, list. 1985, 68).

Prezydent Gordon B. Hinckley napisa∏:
„Prawdziwe przywództwo ze swej natury niesie
ze sobà brzemi´ bycia przyk∏adem. […] JeÊli ci,
którzy sà na szczycie, nie majà ustanowionych i
przyswojonych wartoÊci, wówczas normy zacho-
wania tych, którzy sà ni˝ej w hierarchii, sà za-
gro˝one i podkopane. Zaprawd´, w jakiejkolwiek
organizacji, w której zachodzi taki przypadek —
czy b´dzie to rodzina, korporacja, spo∏eczeƒstwo
czy naród — zaniedbywane wartoÊci z czasem
zaniknà” (Standing for Something: Ten
Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts
and Homes [2000], 170).

Przywódcy sà w stanie bardziej pomóc lu-
dziom, kiedy starajà si´ o to, by stanowiç przyk∏ad
˝ycia i nauk Zbawiciela. Pan „szed∏ od ∏aski do ∏a-
ski”, a˝ sta∏ si´ doskona∏y (NiP 93:13). Do Jego
atrybutów nale˝à: wiedza, moc, sprawiedliwoÊç,
osàd, dobroç, mi∏osierdzie, cierpliwoÊç, prawda,
pokora, ∏agodnoÊç, uleg∏oÊç, uprzejmoÊç, delikat-
noÊç, màdroÊç, wstrzemi´êliwoÊç, pos∏uszeƒstwo,
szanowanie naszej wolnej woli, wspó∏czucie, od-
waga, uczciwoÊç i pogoda ducha. (Uwaga: Ka˝dy z
tych atrybutów móg∏by stanowiç temat lekcji).

Przywódcy, którzy rozwijajà te atrybuty, b´dà
wiedzieli, w jaki sposób klarownie porozumiewaç

LEKCJA 4

DAWANIE DOBREGO PRZYK¸ADU
„Wy jesteÊcie Êwiat∏oÊcià Êwiata; nie mo˝e si´ ukryç miasto po∏o˝one na górze.

Nie zapalajà te˝ Êwiecy i nie stawiajà jej pod korcem, lecz na Êwieczniku, i Êwieci wszystkim, którzy
sà w domu.

Tak niechaj Êwieci wasza Êwiat∏oÊç przed ludêmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 5:14–16).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy powinni dawaç ludziom, którym s∏u˝à, przyk∏ad tego, jak byç uczniem.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Kiedy przywódcy pracujà nad rozwijaniem atrybutów Jezusa Chrystusa, dajà przyk∏ad tym,
którym s∏u˝à.
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si´ z tymi, którym przewodzà, kochaç ich, nie
próbujàc mieç nad nimi w∏adzy, radowaç si´ ich
dobrocià i osiàgni´ciami oraz opieraç si´ poku-
som Szatana. Kiedy nie naÊladujemy przyk∏adu
Jezusa Chrystusa, ryzykujemy to, ˝e odwie-
dziemy ludzi od przyjÊcia do Chrystusa. Jak
wyjaÊni∏ to Alma krnàbrnemu synowi: „Mój synu,
pomyÊl, jak wiele z∏a sprowadzi∏eÊ na Zoramitów,
albowiem gdy zobaczyli twe post´powanie, nie
chcieli daç wiary moim s∏owom” (Alma 39:11).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoproÊ studentów, aby przeanalizowali zna-
czenie nast´pujàcej wypowiedzi Zbawiciela:
„Ja jestem Êwiat∏oÊcià Êwiata” (Ew. Jana 8:12),
i przedyskutowali jà w klasie (zob. tak˝e Ew.
Jana 9:5; 3 Nefi 9:18; 11:11; Eter 4:12; NiP 11:28;
12:9; 45:7; 88:5–13).

Dlaczego przywódcy KoÊcio∏a i rodziny sami
powinni ˝yç wed∏ug zasad ewangelii, a nie tylko
zach´caç do tego innych?

Omówcie jako klasa cechy charakteru, któ-
rymi wykaza∏ si´ Zbawiciel, i wypiszcie je na ta-
blicy. Zapytaj, w jaki sposób rozwijanie tych cech
w swoim ˝yciu pomo˝e nam byç lepszymi przy-
wódcami. Przedyskutujcie, czego Ew. Mateusza
16:24 oraz Alma 39:11 uczà na temat wa˝noÊci
przyk∏adu.

Z∏ó˝ studentom Êwiadectwo, ˝e kiedy b´dà na-
Êladowali przyk∏ad Zbawiciela, b´dà dla innych
zwierciad∏em Jego Êwiat∏a, za którym mogà podà-
˝aç. Przypomnij studentom, ˝e podobnie jak On
musimy iÊç „od ∏aski do ∏aski” (zob. NiP 93:13;
zob. tak˝e 2 Nefi 28:30).

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Prezydent Gordon B.
Hinckley

Prezydent KoÊcio∏a

„Rada proroka i jego modli-
twa za m∏odzie˝”, Liahona,
kwiec. 2001, 30–41

Sàdz´, ˝e nigdy wczeÊniej
nie by∏o w tym KoÊciele spotkania podobnego do
dzisiejszego. Jest was dzisiaj tutaj tak wielu.
Jak˝e dobrze wyglàdacie.

Niektórzy z was przyszli z wàtpliwoÊciami.
Niektórzy z wielkimi oczekiwaniami. Chc´, aby-
Êcie wiedzieli, ˝e na kolanach prosi∏em Pana, by
pob∏ogos∏awi∏ mnie mocà, zdolnoÊcià i s∏ownic-
twem, ˝ebym dotar∏ do waszych serc.

Poza zebranymi na tej sali sà setki tysi´cy
innych, którzy biorà udzia∏ w tym spotkaniu.
Witam was wszystkich. Ciesz´ si´, ˝e mam t´
wspania∏à okazj´ przemawiania do was i zdaj´
sobie spraw´ z tego, jak jest to wa˝ne.

Jestem stary — mam 90 lat z kawa∏kiem.
D∏ugo ˝yj´ i odczuwam wielkà mi∏oÊç do m∏odych
m´˝czyzn i m∏odych kobiet tego KoÊcio∏a. Jakà
naprawd´ wspania∏à grup´ stanowicie. Mówicie
ró˝nymi j´zykami. Wszyscy jesteÊcie cz´Êcià wiel-
kiej rodziny. Jednak jesteÊcie te˝ indywidualno-
Êciami, ka˝dy z was ma swoje problemy, ka˝dy z
was pragnie odpowiedzi na sprawy, które was nie-
pokojà i martwià. Jak˝e was kochamy i stale mod-
limy si´ o to, aby wam pomóc. Wasze ˝ycie
wype∏nione jest trudnymi decyzjami, marzeniami,
nadziejami oraz pragnieniem odnalezienia tego,
co przyniesie wam spokój i szcz´Êcie.

KiedyÊ, bardzo dawno temu, by∏em w waszym
wieku. Nie martwi∏em si´ narkotykami czy porno-
grafià, poniewa˝ nie by∏y wówczas dost´pne.
Martwi∏em si´ szko∏à i tym, gdzie ona mnie za-
prowadzi. By∏ to okres okropnego kryzysu ekono-
micznego. Martwi∏em si´, jak zarobiç na ˝ycie.
S∏u˝y∏em na misji po skoƒczeniu uniwersytetu.
Uda∏em si´ do Anglii. JechaliÊmy pociàgiem do
Chicago, tam przesiedliÊmy si´ na autobus i uda-
liÊmy si´ do Nowego Jorku, gdzie z∏apaliÊmy pa-
rowiec na Wyspy Brytyjskie. Kiedy jechaliÊmy
autobusem przez Chicago, jakaÊ kobieta zapyta∏a
kierowc´: „Co to za budynek tam przed nami?”
Odpowiedzia∏: „Prosz´ pani, to jest Chicago Board
of Trade Building (Budynek Gie∏dy Towarowej).
Ka˝dego tygodnia jakiÊ cz∏owiek, który straci∏ ca∏à
swà fortun´, skacze z jednego z tych okien. Nie
ma ju˝ po co ˝yç”.

Takie by∏y czasy. By∏y n´dzne i paskudne. Kto
nie ˝y∏ w tym okresie, nigdy tego w pe∏ni nie zro-
zumie. Ca∏ym swym sercem mam nadziej´, ˝e ju˝
nigdy nie doÊwiadczymy czegoÊ takiego.

Teraz wy znajdujecie si´ u progu dojrza∏ego
˝ycia. Wy te˝ martwicie si´ o szko∏´. Martwicie
si´ o ma∏˝eƒstwo. Martwicie si´ o wiele rzeczy.
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Sk∏adam wam obietnic´, ˝e Bóg nie porzuci was,
jeÊli b´dziecie chodziç Jego Êcie˝kami z przewod-
nictwem Jego przykazaƒ.

Jest to wiek wielkich mo˝liwoÊci. Macie wielkie
szcz´Êcie, ˝e ˝yjecie w tych czasach. Nigdy w hi-
storii ludzkoÊci ˝ycie nie by∏o wype∏nione tak wie-
loma mo˝liwoÊciami i wyzwaniami. Kiedy si´
urodzi∏em, Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia m´˝czyzny czy
kobiety w Stanach Zjednoczonych i innych kra-
jach Zachodu wynosi∏a 50 lat. Teraz wynosi ponad
75 lat. Czy mo˝ecie sobie to wyobraziç? Mo˝ecie
si´ spodziewaç, ˝e b´dziecie ˝yç Êrednio o co naj-
mniej 25 lat d∏u˝ej, ni˝ ktoÊ kto ˝y∏ w 1910 roku.

Jest to pora eksplozji wiedzy. Na przyk∏ad, kiedy
by∏em w waszym wieku, nie by∏o antybiotyków.
Wszystkie te wspania∏e lekarstwa zosta∏y odkryte i
udoskonalone w ostatnich czasach. Niektóre z
wielkich plag ziemskich zosta∏y usuni´te. KiedyÊ
ospa poch∏ania∏a ca∏e populacje. Teraz ca∏kowicie
min´∏a. To jest cud. Choroba Heinego–Medina kie-
dyÊ wywo∏ywa∏a strach ka˝dej matki. Pami´tam,
jak poszed∏em odwiedziç m´˝czyzn´ w szpitalu w
pewnym hrabstwie, który zapad∏ na chorob´
Heinego–Medina. Pod∏àczony by∏ do wielkiego ˝e-
laznego p∏uca, które porusza∏o jego w∏asne p∏uca,
pompujàc w nie powietrze. Nie by∏o dla niego na-
dziei; nie móg∏ samodzielnie oddychaç. Umar∏, po-
zostawiajàc ˝on´ i dzieci. Tej straszliwej choroby
teraz nie ma. To te˝ jest cudem. I tak si´ dzieje w
innych dziedzinach.

OczywiÊcie, ˝e stawiacie czo∏a wyzwaniom.
Ka˝de pokolenie, które kiedykolwiek kroczy∏o po
ziemi, napotyka∏o wyzwania. Ca∏y wieczór mogli-
byÊmy o tym mówiç. Jednak uwa˝am, ˝e ze
wszystkich wyzwaƒ, jakie by∏y w przesz∏oÊci, z
tymi, które mamy dzisiaj, naj∏atwiej mo˝na sobie
poradziç. Mówi´ tak, poniewa˝ mo˝na sobie z
nimi daç rad´. W du˝ej mierze dotyczà indywidu-
alnych decyzji zwiàzanych z zachowaniem, ale te
decyzje mo˝na podjàç i post´powaç wed∏ug nich.
A kiedy tak si´ dzieje, wyzwanie jest za nami.

Przypuszczam, ˝e wi´kszoÊç z was jest w
wieku, kiedy to chodzi si´ do szko∏y. Ciesz´ si´,
˝e macie takà mo˝liwoÊç i takie pragnienie. Mam
nadziej´, ˝e pilnie studiujecie i ˝e macie wielkie
ambicj´ zdobycia stopnia A (najwy˝szej oceny w
szkolnictwie amerykaƒskim — przyp. t∏um.) na
ró˝nych zaj´ciach. Mam nadziej´, ˝e wasi na-
uczyciele b´dà wielkoduszni w stosunku do was i

˝e wasze studia przyniosà najwy˝sze stopnie i
znakomite wykszta∏cenie. Nie móg∏bym ˝yczyç
wam niczego lepszego w waszej pracy szkolnej.

Dzisiaj pozwol´ waszym nauczycielom daç
wam najwy˝szà not´ A, na którà, mam nadziej´,
zas∏ugujecie. Chc´ powiedzieç o niektórych B
(odpowiednik stopnia dobrego — przyp. t∏um.).
Dostajecie A, a ja dam wam B.

1. Bàdêcie wdzi´czni.

2. Bàdêcie bystrzy.

3. Bàdêcie czyÊci.

4. Bàdêcie wierni.

5. Bàdêcie pokorni.

6. Bàdêcie przepe∏nieni modlitwà. […]

Bàdêcie wdzi´czni. W j´zyku angielskim sà
dwa ma∏e s∏owa, które prawdopodobnie znaczà
wi´cej, ni˝ wszystkie pozosta∏e. Sà nimi s∏owa
„dzi´kuj´ ci”. Porównywalne s∏owa sà w ka˝dym
innym j´zyku, takie jak: gracias, merci, danke,
obrigado, domo.

Zwyczaj mówienia ‘dzi´kuj´’ cechuje wykszta∏-
conego m´˝czyzn´ i kobiet´. Z kogo Pan jest nie-
zadowolony? Wymienia On tych, którzy „nie
wyznajà Jego r´ki we wszystkim” (NiP 59:21). To
ci, którzy idà przez ˝ycie bez wyra˝ania wdzi´cz-
noÊci. Idêcie z wdzi´cznoÊcià w sercu, moi dro-
dzy przyjaciele. Dzi´kujcie za wspania∏e
b∏ogos∏awieƒstwa, które do was nale˝à. Bàdêcie
wdzi´czni za olbrzymie mo˝liwoÊci, jakie macie.
Dzi´kujcie za rodziców, którzy tak bardzo trosz-
czà si´ o was i którzy tak ci´˝ko pracujà, aby
utrzymaç was. Niech wiedzà, ˝e jesteÊcie
wdzi´czni. Mówcie „dzi´kuj´” swojej matce i
ojcu. Mówcie „dzi´kuj´” swoim przyjacio∏om.
Mówcie „dzi´kuj´” swoim nauczycielom.
Wyra˝ajcie uznanie ka˝demu, kto czyni wam
przys∏ug´ lub pomaga wam w jakikolwiek sposób.

Dzi´kujcie Panu za Jego dobroç w stosunku
do was. Dzi´kujcie Wszechmogàcemu za Jego
Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa, który
uczyni∏ dla was to, czego nikt inny na ca∏ym
Êwiecie nie móg∏by uczyniç. Dzi´kujcie Mu za
Jego wielki przyk∏ad, za Jego wspania∏e nauki, za
Jego wyciàgni´tà r´k´, która podnosi i pomaga.
PomyÊlcie o znaczeniu Jego ZadoÊçuczynienia.
Poczytajcie o Nim i przeczytajcie Jego s∏owa w
Nowym Testamencie i w 3 Nefim w Ksi´dze
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Mormona. Przeczytajcie je sobie po cichu, a na-
st´pnie rozwa˝cie je. Wylejcie ze swych serc
wdzi´cznoÊç Ojcu w Niebie za dar Jego
Umi∏owanego Syna.

Dzi´kujcie Panu za Jego cudowny KoÊció∏
przywrócony w tym czasie historii. Dzi´kujcie
Mu za wszystko, co KoÊció∏ wam oferuje.
Dzi´kujcie Mu za przyjació∏ i ukochane osoby, za
rodziców, braci i siostry, za rodzin´. Niech duch
dzi´kczynienia prowadzi i b∏ogos∏awi was we dnie
i w nocy. Pracujcie nad tym. Przekonacie si´, ˝e
przyniesie to wspania∏e rezultaty.

„B” numer dwa — bàdêcie bystrzy.

Wchodzicie w najbardziej konkurencyjny
wiek, jaki Êwiat kiedykolwiek widzia∏. Wszystko
wokó∏ was to rywalizacja. Potrzebujecie ka˝dego
rodzaju wykszta∏cenia, jakie mo˝ecie zdobyç.
PoÊwi´çcie samochód, poÊwi´çcie wszystko, co
trzeba poÊwi´ciç w celu zdobycia potrzebnych
kwalifikacji do wykonywania pracy w Êwiecie. Ten
Êwiat w du˝ej mierze zap∏aci wam tyle, ile myÊli,
˝e jesteÊcie warci, a wasza wartoÊç b´dzie wzra-
sta∏a, kiedy zdob´dziecie wykszta∏cenie i bieg∏oÊç
w wybranej przez was dziedzinie.

Nale˝ycie do KoÊcio∏a, który naucza wa˝noÊci
wykszta∏cenia. Pan da∏ wam zadanie, abyÊcie
kszta∏cili swoje umys∏y, swoje serca i swoje r´ce.
Pan powiedzia∏: „Uczcie pilnie […] o rzeczach tak
w niebie jak i na ziemi, i pod ziemià; rzeczach, co
by∏y, co sà, rzeczach, co muszà wkrótce nastaç;
rzeczach co sà w domu, rzeczach co sà poza do-
mem; wojnach i zmartwieniach narodów; i sà-
dach co sà na làdzie; i wiedzy tak˝e o krajach i
królestwach — abyÊcie byli przygotowani we
wszystkim” (NiP 88:78–80).

Zwróçcie uwag´, ˝e nie sà to moje s∏owa. To sà
s∏owa Pana, który was kocha. Chce, abyÊcie szko-
lili swoje umys∏y i r´ce, aby ich wp∏yw skiero-
wany by∏ ku dobru, kiedy idziecie przez ˝ycie. A
kiedy b´dziecie tak czyniç i b´dziecie wykonywaç
prac´ w sposób honorowy i znakomity, przynie-
siecie KoÊcio∏owi zaszczyt, poniewa˝ b´dziecie
uwa˝ani za ludzi prawych, zdolnych i sumien-
nych fachowców. Bàdêcie bystrzy. Nie bàdêcie
g∏upcami. Nie mo˝ecie blefowaç czy oszukiwaç
innych, bez blefowania czy oszukiwania siebie.

Wiele lat temu pracowa∏em w g∏ównym biurze
kolei w Denver. By∏em odpowiedzialny za coÊ, co

nazywa∏o si´ ruchem na stacji koƒcowej. By∏o to w
czasach, kiedy niemal wszyscy podró˝owali pocià-
gami. Pewnego ranka otrzyma∏em telefon od mo-
jego odpowiednika w Newark, w New Jersey.
Powiedzia∏: „Przyjecha∏ pociàg numer taki a taki,
ale nie ma wagonu baga˝owego. W jakimÊ miejscu
300 pasa˝erów zagubi∏o swój baga˝ i sà wÊciekli”.

Natychmiast zaczà∏em dowiadywaç si´, gdzie
móg∏ si´ zgubiç. Dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏ we
w∏aÊciwy sposób za∏adowany i wyprawiony z
Oakland, w Kalifornii. Zosta∏ przesuni´ty na na-
szà lini´ kolejowà w Salt Lake City, pojecha∏ do
Denver, w dó∏ do Pueblo, przesuni´ty na inne
tory, i pojecha∏ do St. Louis. Tam mia∏ byç prze-
j´ty przez innà lini´ kolejowà, która mia∏a go do-
prowadziç do Newark, w New Jersey. Lecz jakiÊ
bezmyÊlny zwrotniczy na dworcu w St. Louis
przesunà∏ ma∏y kawa∏ek stali, zwrotnic´, o zaled-
wie 7,5 centymetra, nast´pnie pociàgnà∏ dêwig-
ni´, aby roz∏àczyç wagony. DowiedzieliÊmy si´, ˝e
wagon baga˝owy, który nale˝a∏ do pociàgu jadà-
cego do Newark, w New Jersey, w rzeczywistoÊci
znajdowa∏ si´ w Nowym Orleanie, w Louisianie
— 2 400 kilometrów od miejsca swojego prze-
znaczenia. Przesuni´cie zwrotnicy o zaledwie 7,5
centymetra na dworcu w St. Louis przez niedba-
∏ego pracownika skierowa∏o wagon na z∏à tras´, a
dystans od prawdziwego miejsca przeznaczenia
dramatycznie si´ zwi´ksza∏. Tak te˝ si´ dzieje w
naszym ˝yciu. Zamiast podà˝aç sta∏ym kursem,
jesteÊmy popychani przez jakàÊ b∏´dnà ide´ w in-
nym kierunku. Oddalanie si´ od miejsca pierwot-
nego przeznaczenia mo˝e byç nie wiem jak ma∏e,
lecz jeÊli trwa nadal, to ten bardzo ma∏y ruch
mo˝e staç si´ wielkà przepaÊcià i oka˝e si´, ˝e je-
steÊmy daleko od miejsca, do którego zamierzali-
Êmy dotrzeç.

Czy kiedykolwiek przyglàdaliÊcie si´ jednej z
tych 5-metrowych bram wiejskich? Kiedy jest
otwarta — otwiera si´ na oÊcie˝. Cz´Êç przy za-
wiasach porusza si´ tak nieznacznie, podczas gdy
ruch wrót jest wielki. Moi drodzy przyjaciele, to
te ma∏e rzeczy, wokó∏ których obraca si´ ˝ycie,
zmieniajà je.

Bàdêcie bystrzy. Pan chce, abyÊcie kszta∏cili
wasze umys∏y i r´ce, bez wzgl´du na dziedzin´,
jakà obierzecie. Czy b´dzie to naprawianie lodó-
wek, czy praca wykwalifikowanego chirurga,
musicie si´ szkoliç. Starajcie si´ o najlepsze
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dost´pne wykszta∏cenie. Staƒcie si´ pracowni-
kami prawoÊci na Êwiecie, który jest przed
wami. Powtarzam, przyniesiecie zaszczyt
KoÊcio∏owi, a sami b´dziecie szczodrze b∏ogo-
s∏awieni z powodu tego szkolenia.

Nie mo˝ecie mieç wàtpliwoÊci, ani niczego po-
dobnego, ˝e edukacja si´ op∏aca. Nie chodêcie na
skróty przez ˝ycie. JeÊli to zrobicie, b´dziecie za
to ciàgle p∏aciç.

Trzecie „B” — bàdêcie czyÊci. ˚yjemy w Êwie-
cie, który przepe∏niony jest brudem i marnoÊcià, w
Êwiecie, który cuchnie z∏em. Jest ono wokó∏ nas.
Jest na ekranach telewizyjnych. Jest w filmach.
Jest w literaturze popularnej. Jest w Internecie.
Moi drodzy przyjaciele, nie mo˝ecie sobie pozwo-
liç na oglàdanie tego. Nie mo˝ecie pozwoliç na to,
by ta plugawa trucizna was dotkn´∏a. Trzymajcie
si´ od niej z daleka. Unikajcie jej. Nie mo˝ecie wy-
po˝yczaç filmów video i oglàdaç ich, kiedy poka-
zujà poni˝ajàce rzeczy. Wy, m∏odzi m´˝czyêni,
którzy dzier˝ycie kap∏aƒstwo Boga, nie mo˝ecie
mieszaç plugawoÊci ze Êwi´tym kap∏aƒstwem.

Unikajcie z∏ych rozmów. Nie u˝ywajcie imie-
nia Pana na pró˝no. Przez grzmot na górze
Synaj palec Pana napisa∏ na kamiennych tabli-
cach: „Nie nadu˝ywaj imienia Pana, Boga two-
jego” (II Ks. Moj˝eszowa 20:7).

Nie jest oznakà m´skoÊci niedba∏e u˝ywanie
imienia Wszechmogàcego lub Jego Umi∏owanego
Syna na pró˝no i w nonszalancki sposób, jak
wielu ma do tego sk∏onnoÊç.

Uwa˝nie wybierajcie swoich przyjació∏. To oni
poprowadzà was w jednà lub w drugà stron´.
Ka˝dy chce mieç przyjació∏. Ka˝dy potrzebuje
przyjació∏. Nikt nie pragnie byç bez nich. Jednak
nigdy nie straçcie z oczu faktu, ˝e to wasi przyja-
ciele poprowadzà was Êcie˝kà, którà podà˝ycie.

Choç powinniÊcie byç przyjacielscy dla wszyst-
kich ludzi, z wielkà troskà wybierajcie tych, z któ-
rymi chcielibyÊcie byç w bli˝szych stosunkach.
B´dà waszym zabezpieczeniem w sytuacjach, w
których mo˝ecie si´ zawahaç w dokonywaniu wy-
borów, a w zamian wy mo˝ecie ich uratowaç.

Bàdêcie czyÊci. Nie traçcie czasu na destruk-
cyjne rozrywki. Ostatnio w Dolinie Salt Lake odby∏
si´ wyst´p grupy w ramach jej trasy koncertowej.
Powiedziano mi, ˝e by∏ on plugawy, ˝e by∏ lu-
bie˝ny, ˝e by∏ z∏y pod ka˝dym wzgl´dem. M∏odzi

ludzie tej spo∏ecznoÊci zap∏acili 25 do 35 dolarów
za wejÊcie. Co dostali za swe pieniàdze? Jedynie
uwodzicielski g∏os, namawiajàcy ich do udania si´
w kierunku obleÊnych sfer ˝ycia. B∏agam was, moi
przyjaciele, abyÊcie trzymali si´ z daleka od takich
rzeczy. To wam nie pomo˝e. To mo˝e wam tylko
zaszkodziç.

Ostatnio przemawia∏em do waszych matek i
ojców. Mi´dzy innymi mówi∏em o tatua˝ach.

Jaki˝ aspekt stworzenia jest bardziej wspania∏y
ni˝ ludzkie cia∏o? Jak˝e wspania∏à rzeczà jest to,
co jest wieƒczàcym dzie∏em Wszechmogàcego.

Pawe∏ piszàc w LiÊcie do Koryntian powiedzia∏:
„Czy nie wiecie, ˝e Êwiàtynia Bo˝à jesteÊcie i ˝e
Duch Bo˝y mieszka w was?

JeÊli ktoÊ niszczy Êwiàtyni´ Bo˝à, tego znisz-
czy Bóg, albowiem Êwiàtynia Bo˝a jest Êwi´ta, a
wy nià jesteÊcie” (I List do Koryntian 3:16–17).

Czy kiedykolwiek myÊleliÊcie, ˝e wasze cia∏a sà
Êwi´te? JesteÊcie dzieçmi Boga. Wasze cia∏a sà
Jego stworzeniem. Czy oszpecicie to dzie∏o wize-
runkami ludzi, zwierzàt i s∏owami, wrysowanymi
w waszà skór´?

Obiecuj´ wam, i˝ nadejdzie czas, ˝e jeÊli b´-
dziecie mieç tatua˝e, po˝a∏ujecie tego czynu. Nie
mo˝na ich zmyç. Sà trwa∏e. Usuni´te mogà byç
jedynie poprzez kosztowny i bolesny proces. JeÊli
jesteÊcie wytatuowani, wówczas prawdopodobnie
b´dziecie to mieç przez reszt´ swojego ˝ycia.
Uwa˝am, ˝e nadejdzie czas, kiedy b´dzie to was
kr´powa∏o. Unikajcie tego. My, jako wasi Bracia,
którzy was kochajà, b∏agamy was, abyÊcie nie lek-
cewa˝yli cia∏a, które da∏ wam Pan.

Niech b´dzie mi wolno wspomnieç o kolczy-
kach w uszach i kó∏kach w innych cz´Êciach
cia∏a. To nie jest m´skie. Nie jest to atrakcyjne.
Wy, m∏odzi m´˝czyêni, wyglàdacie lepiej bez nich
i sàdz´, ˝e poczujecie si´ bez nich lepiej. A co do
m∏odych kobiet: nie musicie wk∏adaç kó∏ek na ca-
∏ym obrze˝u ucha. Jedna skromna para kolczy-
ków wystarczy.

Wspominam o tych rzeczach, poniewa˝ po-
nownie odnoszà si´ one do waszych cia∏.

Jak˝e prawdziwie pi´knà jest starannie ubrana
m∏oda kobieta, która jest czysta na ciele i w umy-
Êle. Jest ona córkà Boga, z której jej Wieczny
Ojciec mo˝e byç dumny. Jak˝e przystojnym jest
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m∏ody m´˝czyzna, który jest starannie ubrany.
Jest on synem Boga, uznanym za godnego posia-
dania Êwi´tego kap∏aƒstwa Boga. Nie potrzebuje
on tatua˝y czy kolczyków na swoim ciele. Rada
Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu sà
zjednoczeni w odradzaniu tych rzeczy.

A kiedy mówi´ o takich sprawach, chc´ po-
nownie podkreÊliç kwesti´ pornografii. W
Stanach Zjednoczonych jest to przemys∏ o war-
toÊci 10 miliardów dolarów, gdzie kilku ludzi bo-
gaci si´ kosztem tysi´cy osób, które sà ich
ofiarami. Trzymajcie si´ od tego z daleka. Jest to
ekscytujàce, ale to was zniszczy. Wypaczy wasze
zmys∏y. Pobudzi w was apetyty, dla zaspokojenia
których zrobicie wszystko. I nie próbujcie two-
rzyç zwiàzków poprzez Internet i „chat roomy”.
Mo˝e to was zaprowadziç w samà otch∏aƒ
smutku i goryczy.

Musz´ równie˝ powiedzieç s∏owo o narkoty-
kach. Wiecie, co myÊl´ na ich temat. Nie intere-
suje mnie ich ró˝norodnoÊç. Zniszczà was, jeÊli
si´ w nie uwik∏acie. Staniecie si´ ich niewolni-
kami. B´dàc w ich mocy, zrobicie wszystko, aby
zdobyç pieniàdze na dalszy ich zakup.

By∏em zdumiony, kiedy dowiedzia∏em si´ z
programu telewizyjnego, ˝e rodzice zapoznajà
swoje dzieci z narkotykami w 20 procentach
przypadków. Nie mog´ zrozumieç tego, co uwa-
˝am za g∏upot´ tych rodziców. Jakà widzà w tym
przysz∏oÊç dla swoich dzieci poza niewolà?
Narkotyki zupe∏nie zniszczà tych, którzy uzale˝-
niajà si´ od nich.

Mojà radà, moim b∏aganiem, skierowanymi do
was, wspaniali m∏odzi m´˝czyêni i kobiety, jest
to, byÊcie ca∏kowicie trzymali si´ od nich z da-
leka. Nie musicie z nimi eksperymentowaç.
Rozejrzyjcie si´ wokó∏ i dostrze˝cie wp∏yw, jaki
mia∏y na innych. Nie ma potrzeby, by Âwi´ty w
Dniach Ostatnich, ch∏opak czy dziewczyna,
m∏ody m´˝czyzna czy m∏oda kobieta, nawet tego
próbowali. Pozostaƒcie czyÊci i nie kalajcie si´
tymi zmieniajàcymi myÊlenie i wywo∏ujàcymi na-
∏ogi uzale˝nieniami.

A teraz, m∏odzi m´˝czyêni i m∏ode kobiety, za-
ledwie jedno s∏owo na temat najpowszechniej-
szego i najtrudniejszego ze wszystkich problemów,
jakie was dotykajà. Jest to wi´ê, jaka jest mi´dzy
wami. Zmierzacie si´ z najsilniejszym ludzkim

instynktem. Prawdopodobnie poprzedza je jedynie
wola ˝ycia.

Pan uczyni∏ nas atrakcyjnymi dla siebie na-
wzajem w wielkim celu. Ale ten pociàg staje si´
beczkà prochu, jeÊli nie sprawuje si´ nad nim
kontroli. Jest pi´kny, kiedy podchodzi si´ do
niego we w∏aÊciwy sposób. Jest Êmiertelny, kiedy
wymyka si´ z ràk.

Jest to powód, dla którego KoÊció∏ przestrzega
przed wczesnym umawianiem si´ na randki.
Zamiarem tej normy nie jest zranienie was w ja-
kikolwiek sposób. Jej zamiarem jest pomóc wam
i tak si´ stanie, jeÊli b´dziecie jej przestrzegaç.

Sta∏e randki we wczesnym wieku tak cz´sto
prowadzà do tragedii. Badania pokazujà, ˝e im
d∏u˝ej ch∏opiec i dziewczyna umawiajà si´ ze
sobà, tym bardziej prawdopodobne jest, ˝e
wpadnà w k∏opoty.

Moi przyjaciele, lepiej jest umawiaç si´ na
randki z ró˝nymi osobami do czasu, a˝ b´dziecie
gotowi na ma∏˝eƒstwo. Bawcie si´ dobrze, ale
trzymajcie si´ z daleka od poufa∏oÊci. Trzymajcie
r´ce przy sobie. Mo˝e to nie byç ∏atwe, ale jest to
mo˝liwe.

Wy, m∏odzi m´˝czyêni, którzy planujecie udaç
si´ na misje, musicie zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e
ten seksualny grzech mo˝e stanàç wam na drodze
do tej mo˝liwoÊci. Mo˝e myÊlicie, ˝e uda wam si´
to ukryç. D∏ugie doÊwiadczenie pokaza∏o, ˝e nie
mo˝na tego ukryç. Aby skutecznie s∏u˝yç na mi-
sji, musicie mieç Ducha Pana, a zatajona prawda
nie mo˝e si´ mieszaç z tym Duchem. Pr´dzej czy
póêniej poczujecie si´ zmuszeni do wyznania
swoich wczeÊniejszych grzechów. Mia∏ racj´ sir
Galahad mówiàc: „Moja si∏a jest jak si∏a dziesi´ciu
m´˝ów, poniewa˝ me serce jest czyste” (Alfred,
Lord Tennyson, Sir Galahad [1842], strofa 1).

Moi drodzy m∏odzi przyjaciele, w sprawach
seksu wiecie, co jest w∏aÊciwe. Wiecie, kiedy cho-
dzicie po niebezpiecznym gruncie, kiedy ∏atwo
jest potknàç si´ i zeÊliznàç w przepaÊç grzechu.
B∏agam was, abyÊcie byli ostro˝ni, abyÊcie stali w
bezpiecznej odleg∏oÊci od urwiska grzechu, z któ-
rego tak ∏atwo jest spaÊç. Zachowujcie czystoÊç
od ciemnego i rozczarowujàcego z∏a grzechu sek-
sualnego. Chodêcie w Êwietle tego spokoju, który
pochodzi z pos∏uszeƒstwa przykazaniom Pana.
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Czy jest nadzieja dla tych z was, którzy
przekroczyli t´ lini´, którzy ju˝ mo˝e zgrzeszyli?
OczywiÊcie, ˝e jest. Tam gdzie jest prawdziwa po-
kuta, tam jest przebaczenie. Ten proces rozpoczyna
si´ od modlitwy. Pan powiedzia∏: „Przebaczono
temu, co odpokutowa∏ za swe grzechy, i ja, Pan, nie
pami´tam ich wi´cej” (NiP 58:42). Podzielcie si´
tym ci´˝arem ze swoimi rodzicami, jeÊli mo˝ecie. I
zdecydowanie wyznajcie to swojemu biskupowi,
który gotów jest wam pomóc.

Moje nast´pne „B” — bàdêcie wierni.

Szekspir powiedzia∏: „Najwa˝niejsze, byÊ sa-
mego siebie nie ok∏amywa∏, wtedy i dla innych —
tak si´ ta prawda jak dzieƒ z nocy rodzi — fa∏szu
ci zabraknie” (Hamlet, I, III, 76–79, w t∏um.
Jaros∏awa Iwaszkiewicza). Macie wspania∏e dzie-
dzictwo. Pochodzicie od szlachetnych przodków.
Wielu z was to potomkowie pionierów, którzy
umierali setkami i tysiàcami na Êwiadectwo
prawdy o tym dziele. Gdyby spojrzeli na was z
góry, b∏agaliby was: „Bàdêcie wierni. Bàdêcie
lojalni. Bàdêcie ‘wierni wierze, którà mi∏owali
rodzice nasi, wierni prawdzie, za którà zgin´li
m´czennicy’”. Powiedzieliby: „Wiaro naszych
ojców, Êwi´ta wiaro, b´dziemy ci wierni a˝ do
Êmierci” (Hymns, nr 254 i 84).

A do tych, którzy nie sà potomkami pionier-
skich przodków, mówi´: nale˝ycie do KoÊcio∏a,
który sta∏ si´ silny przez lojalnoÊç i niezachwiane
uczucia jego cz∏onków na przestrzeni pokoleƒ.
Có˝ za cudownà sprawà jest nale˝eç do spo∏ecz-
noÊci, której cele sà szlachetne, której dokonania
sà wspania∏e, której praca jest wznios∏a, a nawet
heroiczna. Bàdêcie lojalni wobec KoÊcio∏a bez
wzgl´du na okolicznoÊci. Obiecuj´ wam, ˝e w∏a-
dze tego KoÊcio∏a nigdy nie sprowadzà was na
manowce. Poprowadzà was Êcie˝kami szcz´Êcia.

Wy, którzy jesteÊcie cz∏onkami tego KoÊcio∏a,
musicie byç wobec niego lojalni. To jest wasz ko-
Êció∏. Ponosicie tak wielkà odpowiedzialnoÊç w
swojej sferze dzia∏aƒ, jak ja w mojej sferze. Nale˝y
on do was tak, jak nale˝y do mnie. StaliÊcie si´
wyznawcami jego ewangelii. Przyj´liÊcie na siebie
przymierze w wodach chrztu. Za ka˝dym razem,
kiedy przyjmujecie sakrament, odnawiacie je. Do
tych przymierzy b´dà dodane inne, kiedy b´dzie-
cie zawierali ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni. Nie mo˝ecie
ich lekko traktowaç. Jest to zbyt wielka rzecz. Jest

to w∏aÊnie dzie∏o Boga stworzone w celu przynie-
sienia nieÊmiertelnoÊci i ˝ycia wiecznego Jego sy-
nom i córkom.

Kroczcie przed Nim w wierze z wysoko podnie-
sionymi g∏owami, dumni ze swojego cz∏onkostwa
w tej wielkiej sprawie i królestwie, które przy-
wróci∏ na ziemi w tej ostatniej dyspensacji pe∏ni
czasów. Po co? Aby przynieÊç wam szcz´Êcie.

Bàdêcie wierni w∏asnym przekonaniom.
Wiecie, co jest dobre i wiecie, co jest z∏e. Wiecie,
kiedy robicie w∏aÊciwe rzeczy. Wiecie, kiedy wk∏a-
dacie swe si∏y w dobre przedsi´wzi´cia. Bàdêcie
lojalni. Bàdêcie oddani. Bàdêcie wierni, moi umi-
∏owani towarzysze w tym wielkim królestwie.

Piàte „B” — bàdêcie pokorni.

W naszym ˝yciu nie ma miejsca na arogancj´.
Nie ma miejsca na zarozumia∏oÊç. Nie ma miej-
sca na egoizm. Mamy wielkà prac´ do wykonania.
Mamy zadania do osiàgni´cia. Potrzebujemy kie-
runku w naszym poÊcigu za wykszta∏ceniem.
Potrzebujemy pomocy w wyborze naszego wiecz-
nego towarzysza.

Pan powiedzia∏: „Bàdê pokorny; a Pan, twój
Bóg, powiedzie ci´ za r´k´ i da ci odpowiedê na
modlitwy twoje” (NiP 112:10).

Có˝ za wspania∏a obietnica dana jest w tym
zdaniu. JeÊli nie ma w nas zarozumia∏oÊci, dumy
ani arogancji, jeÊli jesteÊmy pokorni i pos∏uszni,
wówczas Pan poprowadzi nas za r´k´ i odpowie
na nasze modlitwy. O jakà˝ wi´kszà rzecz mo-
˝emy prosiç? Nic si´ z tym nie mo˝e równaç.

Zbawiciel w wielkim kazaniu na górze oÊwiad-
czy∏: „B∏ogos∏awieni cisi, albowiem oni posiàdà
ziemi´” (Ew. Mateusza 5:5).

Wierz´, ˝e cisi i pokorni to ci, którzy sà gotowi
do tego, by byç nauczani. Sà ch´tni do uczenia
si´. Sà ch´tni do s∏uchania podszeptów cichego,
spokojnego g∏osu, który prowadzi ich przez ˝ycie.
Stawiajà màdroÊç Pana ponad w∏asnà màdroÊç.

A to prowadzi do mojego ostatniego „B” —
bàdêcie przepe∏nieni modlitwà.

Nie dacie sobie rady sami. Patrz´ na t´
ogromnà kongregacj´ i wiem, ˝e jesteÊcie m∏o-
dymi ludêmi, którzy modlà si´, którzy padajà na
kolana i rozmawiajà z Panem. Wiecie, ˝e On jest
êród∏em wszelkiej màdroÊci.
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Potrzebujecie Jego pomocy i wiecie, ˝e jej po-
trzebujecie. Nie dacie sobie rady sami. Zdacie so-
bie spraw´ z tego i uznacie to w jeszcze
wi´kszym stopniu wraz z up∏ywem lat. Wi´c ˝yj-
cie tak, abyÊcie z czystym sumieniem mogli roz-
mawiaç z Panem. Padnijcie na kolana i
podzi´kujcie Mu za Jego dobroç wzgl´dem was i
wyraêcie prawe pragnienia waszych serc. W tym
wszystkim cudem jest to, ˝e On s∏yszy. On re-
aguje. On odpowiada — nie zawsze mówiàc to,
co chcielibyÊmy us∏yszeç, ale w mym umyÊle nie
ma wàtpliwoÊci, ˝e On odpowiada.

M∏odzi m´˝czyêni i m∏ode kobiety, spoczywa na
was tak ogromna odpowiedzialnoÊç. JesteÊcie pro-
duktem wszystkich pokoleƒ, które by∏y przed
wami. To, czym jesteÊcie pod wzgl´dem fizycznym
i umys∏owym, przesz∏o na was przez waszych ro-
dziców. Pewnego dnia sami b´dziecie rodzicami i
przeka˝ecie nast´pnym pokoleniom cechy cia∏a i
umys∏u, które otrzymaliÊcie z przesz∏oÊci. Nie
przerywajcie ∏aƒcucha pokoleƒ w waszej rodzinie.
Utrzymujcie go jasnym i silnym. Tak wiele zale˝y
od was. JesteÊcie tak bardzo cenni. Tak wiele zna-
czycie dla tego KoÊcio∏a. Bez was nie by∏by taki
sam. Bàdêcie wyprostowani, dumni ze swego dzie-
dzictwa jako synowie i córki Boga. Oczekujcie od
Niego zrozumienia i przewodnictwa. Post´pujcie
wed∏ug Jego nauk i przykazaƒ.

Mo˝ecie dobrze si´ bawiç. OczywiÊcie, ˝e mo-
˝ecie! Chcemy, abyÊcie si´ bawili. Chcemy, aby-
Êcie czerpali radoÊç z ˝ycia. Nie chcemy, byÊcie
byli pruderyjni. Chcemy, ˝ebyÊcie byli krzepcy i
weseli, ˝ebyÊcie Êpiewali i taƒczyli, Êmiali si´ i
byli szcz´Êliwi.

Jednak czyniàc to, bàdêcie pokorni i pe∏ni
modlitwy, a spocznie na was uÊmiech niebios.

Nie móg∏bym ˝yczyç wam niczego lepszego,
ni˝ tego, by wasze ˝ycie by∏o owocne, by wasza
s∏u˝ba by∏a oddana i dobrowolna, byÊcie przyczy-
niali si´ do wiedzy i pomyÊlnoÊci Êwiata, w któ-
rym ˝yjecie oraz ˝ebyÊcie czynili to pokornie i
wiernie przed waszym Bogiem. On was kocha.
My was kochamy. Chcemy, byÊcie byli szcz´Êliwi i
odnosili sukcesy, byÊcie mieli znaczàcy wk∏ad w
Êwiat, w którym b´dziecie ˝yç i w posuwaniu na-
przód tej wielkiej i majestatycznej pracy Pana.

Có˝, moi bracia i siostry, to sà moje „B” —
bàdêcie wdzi´czni, bàdêcie bystrzy, bàdêcie czyÊci,
bàdêcie wierni, bàdêcie pokorni, bàdêcie przepe∏-
nieni modlitwà.

Teraz na zakoƒczenie ofiaruj´ s∏owa modlitwy
w waszej sprawie.

O Bo˝e, nasz Wieczny Ojcze, jako Twój s∏uga
pochylam przed Tobà g∏ow´ w modlitwie za tych
m∏odych ludzi rozproszonych po ziemi, którzy
dzisiaj zebrali si´ w ró˝nych zgromadzeniach.
Prosz´, uÊmiechnij si´ do nich z przychylnoÊcià.
Prosz´, wys∏uchaj ich, kiedy wznoszà swe g∏osy w
modlitwie do Ciebie. Prosz´, prowadê ich ∏agodnie
za r´k´ w kierunku, w którym powinni podà˝aç.

Prosz´, pomó˝ im chodziç Êcie˝kami prawdy i
prawoÊci i zachowuj ich przed z∏em tego Êwiata.
Pob∏ogos∏aw ich, aby byli czasami szcz´Êliwi, a
czasami powa˝ni, ˝eby mogli cieszyç si´ ˝yciem
i w pe∏ni z niego czerpaç. Pob∏ogos∏aw ich, aby
mogli ˝yç w sposób, który b´dzie mile przez
Ciebie widziany, jako Twoi umi∏owani synowie i
córki. Ka˝de z nich jest Twoim dzieckiem, obda-
rzonym zdolnoÊcià do czynienia wielkich i szla-
chetnych rzeczy. Zachowaj ich na najprostszej
drodze, która prowadzi do dokonaƒ. Uchroƒ ich
przed b∏´dami, które mog∏yby ich zniszczyç. JeÊli
zb∏àdzili, wybacz ich wykroczenia i sprowadê ich
z powrotem na Êcie˝ki pokoju i post´pu. O te b∏o-
gos∏awieƒstwa pokornie modl´ si´ z wdzi´czno-
Êcià za nich i przywo∏uj´ Twe b∏ogos∏awieƒstwa
na nich z mi∏oÊcià i przywiàzaniem, w imi´ Tego,
który nosi ci´˝ar naszych grzechów, w imi´ sa-
mego Pana Jezusa Chrystusa, amen.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jak brzmi „szeÊç B” Prezydenta Hinckleya i
dlaczego sà one istotne?

• Jakich zasad przywództwa mo˝emy nauczyç
si´ z przemówienia Prezydenta Hinckleya?
(szczególnie zwróç uwag´ na modlitw´ za
m∏odzie˝). Dlaczego te zasady sà wa˝ne?

• Dlaczego wdzi´cznoÊç jest wa˝na w przypadku
s∏ug Pana? Co mo˝e zrobiç przywódca, aby za-
inspirowaç innych do okazywania Panu
wdzi´cznoÊci?
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• Prezydent Hinckley mówi∏ o bramie i zawia-
sach. Co mog∏yby symbolizowaç zawiasy w
kwestii przywództwa? Co mog∏aby symbolizo-
waç brama? W jaki sposób ta ilustracja po-
maga nam jako przywódcom?

• W jaki sposób mo˝emy skupiç si´ na szkoleniu
naszych umys∏ów i doskonaleniu naszych
zdolnoÊci?

• Jakiej rady udzieli∏ Prezydent Hinckley na te-
mat przyjació∏? Dlaczego ta rada jest wa˝na?

• Jakie sà niektóre nakazy i zakazy w cz´Êci
„Bàdêcie czyÊci”, w przemówieniu Prezydenta
Hinckleya?

• Dlaczego podczas przewodzenia w królestwie
wa˝na jest pokora?

• Jakà rol´ odgrywa modlitwa w przewodzeniu
innym? Dlaczego?
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY SÑ SKUTECZNIEJSI,
KIEDY POZNAJÑ OBOWIÑZKI ZWIÑZANE 
Z ICH STANOWISKIEM.

KOMENTARZ

W Naukach i Przymierzach 107:99–100 Pan
radzi nam wszystkim, abyÊmy poznali swoje obo-
wiàzki. Wersety te skierowane sà do tych, którzy
s∏u˝à na urz´dach kap∏aƒskich, lecz duch tej
rady odnosi si´ do wszystkich przywódców.
Starszy Richard L. Evans, który by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, naucza∏: „Naszym rodzi-
nom, KoÊcio∏owi, spo∏ecznoÊci, narodowi, króle-
stwu Bo˝emu lepiej s∏u˝à ludzie, którzy sà
najlepiej przygotowani. Przygotowanie i wiedza,
którym towarzyszy wiernoÊç, sà nieskoƒczenie
lepsze ni˝ sama wiernoÊç. Uwa˝am, ˝e ci, którzy
wycofujà si´ z b∏ahych powodów, którzy prze-
stajà si´ uczyç, którzy porzucajà próby rozwija-
nia w∏asnych kompetencji, zawodzà, jeÊli chodzi
o pe∏ne wykonywanie swoich obowiàzków” (w:
Conference Report, paêdz. 1966, 55).

Z ka˝dà rolà przywódczà wià˝à si´ wyjàtkowe
obowiàzki. Mo˝emy si´ z nimi zapoznaç, korzysta-
jàc z podr´czników, rozmawiajàc z naszymi przy-
wódcami czy innymi osobami, które s∏u˝y∏y na
tym urz´dzie, bioràc udzia∏ w szkoleniach, polega-
jàc na w∏asnych obserwacjach, starajàc si´ o po-
moc Ducha, studiujàc pisma Êwi´te i modlàc si´.

Powo∏ania na stanowiska przywódcze dajà lu-
dziom sposobnoÊç uczenia si´ i praktykowania
ró˝norodnych zdolnoÊci, takich jak „ocenianie al-
ternatyw, planowanie, przekazywanie zadaƒ i mo-
tywowanie innych. Jednak˝e zach´ca si´
wszystkich przywódców w KoÊciele, aby przede
wszystkim skupili si´ na ludziach, aby paÊli
owieczki w stadzie Pana, aby znali i kochali
cz∏onków, aby s∏uchali ich, kochali i okazywali
pomoc w ich osobistych potrzebach. [Prezydent
David O. McKay powiedzia∏:] ‘Obowiàzkiem przy-
wódcy jest […] nauczyç cz∏onków, by kochali —
nie przywódc´ lub nauczyciela, ale prawd´ ewan-
gelii’ [w: Conference Report, paêdz. 1968,
143–144]. Aby to czyniç, cz´sto radzi si´ przy-
wódcom, by starali si´ o dar duchowego rozró˝-
niania i màdroÊci (por. Ew. ¸ukasza 12:12; NiP
84:85)” (w: Daniel H. Ludlow, wyd., Encyclopedia
of Mormonism, 5 tomów [1992], 2:818).

Przywódcy muszà poznaç swoje obowiàzki i
dowiedzieç si´, czego inni od nich oczekujà. Na
przyk∏ad, prezydent klasy mo˝e byç odpowie-
dzialny za witanie studentów przychodzàcych na
lekcj´, spotykanie si´ z nauczycielem i osobami
powo∏anymi w klasie celem planowania zaj´ç,
szkolenie innych urz´dników klasy, Êwi´towanie
urodzin cz∏onków klasy, docieranie do tych
cz∏onków klasy, którzy spotykajà si´ z wyzwa-
niami lub nie przychodzà na zaj´cia itd.

LEKCJA 5

POZNAWANIE NASZYCH OBOWIÑZKÓW
PRZYWÓDCZYCH

„Przeto niech ka˝dy teraz pozna swe obowiàzki i dzia∏a na stanowisku, na które go wyznaczono,
z ca∏à pilnoÊcià” (NiP 107:99).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie muszà zrozumieç swoje obowiàzki, aby pomóc tym, którym s∏u˝à,
w otrzymaniu b∏ogos∏awieƒstw ewangelii.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy sà skuteczniejsi, kiedy poznajà obowiàzki zwiàzane z ich stanowiskiem.
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Rodzice jako przywódcy w rodzinie sà odpo-
wiedzialni za w∏asne dobro i dobro swoich dzieci.
Ich obowiàzki wymienione sà we wskazówkach
podanych w dokumencie „Rodzina: Proklamacja
dla Êwiata” (Liahona, paêdz. 1998, 49).

Przywódcy kap∏aƒstwa i organizacji pomocni-
czych sà odpowiedzialni za pomaganie tym, któ-
rym s∏u˝à, w otrzymaniu b∏ogos∏awieƒstw
ewangelii. Do ich obowiàzków mo˝na zaliczyç:
prowadzenie spotkaƒ, nadzorowanie nauczania
domowego i odwiedzin domowych, sk∏adanie
sprawozdaƒ innym przywódcom, przeprowadzanie
wywiadów, przygotowywanie bud˝etu, powo∏ywanie
ludzi do s∏u˝by, kierowanie projektami s∏u˝by oraz,
ogólnie rzecz bioràc, pomaganie w sprawnym
funkcjonowaniu ich organizacji. Podstawowym
obowiàzkiem przywódców kap∏aƒskich i organi-
zacji pomocniczych jest wspieranie rodziców i za-
ch´canie ich, by wykonywali swe obowiàzki w
zakresie nauczania ewangelii w swoim domu.

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie zazwyczaj
powinni rozwijaç takie umiej´tnoÊci, jak:

• ocenianie alternatyw

• podejmowanie decyzji

• planowanie zaj´ç

• zarzàdzanie czasem

• przekazywanie zakresu odpowiedzialnoÊci

• motywowanie

• koncentrowanie si´ bardziej na ludziach ni˝
na zadaniach

• komunikowanie si´ z tymi, którym s∏u˝à, i z
innymi przywódcami

• podbudowywanie

• s∏uchanie ze zrozumieniem

• poznawanie i kochanie ludzi

• pomaganie ludziom w zaspokajaniu ich
osobistych potrzeb

• nauczanie ich tego, by pokochali prawdy
ewangelii

• korzystanie z darów duchowych takich jak
rozró˝nianie i màdroÊç

• pracowanie zgodnie z wymogami doktrynal-
nymi i zasadami

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj dwóch lub trzech studentów o to, ja-
kiego rodzaju prac´ wykonujà ich rodzice, aby
zarobiç na utrzymanie swoich rodzin. JeÊli stu-
denci sami sà g∏owami w∏asnych rodzin, mo˝esz
zapytaç o to, w jaki sposób oni zarabiajà na ˝y-
cie. Omówcie, jakiego rodzaju umiej´tnoÊci,
wiedzy czy postawy wymagajà te zawody.

Zwróç uwag´, ˝e ka˝dy cz∏onek powinien
przygotowywaç si´ do tego, by staç si´ przywódcà
w KoÊciele lub rodzinie. Z ka˝dà rolà przywódczà
wià˝à si´ wyjàtkowe obowiàzki.

Zapytaj, dlaczego wa˝ne jest, aby przywódcy
poznali swoje obowiàzki. Czy wystarczy, aby
byli po prostu dobrymi ludêmi i starali si´ po-
magaç innym?

Wymieƒ razem ze studentami niektóre z obo-
wiàzków zwiàzanych z pe∏nieniem funkcji przy-
wódczych w KoÊciele i rodzinie. Omówcie, w
jaki sposób mo˝na nauczyç si´ tych obowiàz-
ków. Zach´ç studentów, aby starali si´ poznawaç
swe obowiàzki, kiedy tylko zostajà powo∏ywani
do sprawowania funkcji przywódczych.

Zróbcie list´ obowiàzków prezydent
Stowarzyszenia Pomocy. Na nast´pnej liÊcie wy-
piszcie obowiàzki prezydenta kworum starszych.
Zwróç uwag´, ˝e mo˝emy przygotowaç podobne
listy dla ka˝dego przywódcy w KoÊciele i w rodzi-
nie. PodkreÊl, jak wa˝ne jest to, by przywódcy po-
znali swoje obowiàzki, tak aby mogli byç s∏ugami
przynoszàcymi korzyÊç.

Przejrzyj niektóre ze sposobów na poznanie
naszych obowiàzków przywódczych.

Zapytaj, co mo˝e powstrzymywaç nas przed
poznawaniem naszych obowiàzków jako przy-
wódców, i przedyskutujcie, w jaki sposób mo-
˝emy przezwyci´˝yç tego typu przeszkody.

Przypomnij studentom o wspania∏ych b∏ogo-
s∏awieƒstwach, jakie przychodzà do tych, którzy
pomagajà innym przyjÊç do Jezusa Chrystusa
(zob. NiP 18:15–16).
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MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Dallin H. Oaks

Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

„Parental Leadership in the
Family”, Ensign, czerw.
1985, 7–11

Doceniam sposobnoÊç
przemawiania do rodziców w KoÊciele na temat
rodzicielskiego przywództwa w rodzinie. Kieruj´
swoje uwagi do ka˝dego rodzica — m∏odszego i
starszego. Zwracam si´ do tych, którzy samotnie
muszà pe∏niç swojà rodzicielskà rol´, jak równie˝
do tych, którzy w równym stopniu dzielà swe
jarzmo w szcz´Êliwym ma∏˝eƒstwie.

Nie mo˝emy przeceniç wa˝noÊci rodzicielstwa i
rodziny. Podstawà Bo˝ego zarzàdzania jest wieczna
rodzina. Nasza teologia rozpoczyna si´ od niebiaƒ-
skich rodziców i naszych najwy˝szych aspiracji
zwiàzanych z tym, by osiàgnàç ten sam status.
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest planem naszego
Ojca Niebieskiego, stworzonym dla korzyÊci Jego
duchowych dzieci. Plan ewangelii sta∏ si´ mo˝liwy
dzi´ki ofierze naszego Starszego Brata. Jako ziem-
scy rodzice bierzemy udzia∏ w planie ewangelii po-
przez zapewnianie ziemskich cia∏ duchowym
dzieciom niebiaƒskich rodziców. UroczyÊcie po-
twierdzamy, ˝e pe∏nia wiecznego zbawienia jest
sprawà rodzinnà. Naprawd´ mo˝emy powiedzieç,
˝e plan ewangelii mia∏ swój poczàtek podczas na-
rady wiecznej rodziny, wprowadzany jest poprzez
nasze ziemskie rodziny, a jego przeznaczenie kryje
si´ w naszych wiecznych rodzinach. Nie jest wi´c
zaskoczeniem, ˝e KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich znany jest jako ko-
Êció∏, który koncentruje si´ na rodzinie.

Jako rodzice w Syjonie jesteÊmy odpowie-
dzialni za nauczanie naszego potomstwa ewange-
lii Jezusa Chrystusa, ∏àcznie z koniecznoÊcià
przestrzegania przykazaƒ Boga i otrzymania ob-
rz´dów ewangelii niezb´dnych do zbawienia.

Wszyscy pragniemy doskonaliç si´ jako rodzice.
˚adne zadanie nie jest bardziej powszechne, a jed-
noczeÊnie ˝adne nie jest wa˝niejsze. Prezydent
Joseph F. Smith udzieli∏ nam nast´pujàcej rady:

„Nigdy nie powinniÊmy zniech´caç si´ tymi
codziennymi zadaniami, które Bóg ustanowi∏ dla
wspólnej doli cz∏owieka. Codzienna praca po-
winna byç podejmowana w duchu radoÊci oraz z
namys∏em i przekonaniem, ˝e nasze szcz´Êcie i
wieczny dobrobyt zale˝à od tego, czy dobrze wy-
konujemy to, co powinniÊmy robiç — to, co Bóg
uczyni∏ naszym obowiàzkiem”.

Prezydent Smith zastosowa∏ do rodzicielstwa
t´ zasad´ w nast´pujàcy sposób:

„Ostatecznie, o prawdziwej wielkoÊci Êwiadczy
to, czy dobrze wykonujemy to, co Bóg ustanowi∏
jako wspólnà dol´ ca∏ej ludzkoÊci. Byç odnoszà-
cym sukcesy ojcem czy matkà to wi´ksze osiàg-
ni´cie, ni˝ byç odnoszàcym sukcesy genera∏em
czy m´˝em stanu”.

Sukces zawodowy, nawet ten najwi´kszy, ma
charakter jedynie tymczasowy — zakoƒczy∏
Prezydent Smith — podczas gdy sukces rodzi-
cielski jest „uniwersalny i o wiecznym znacze-
niu” (Gospel Doctrine, piàte wyd., Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1939, str. 285).

Pomimo wagi naszego zadania sà to trudne
czasy dla rodziców. Stresy i k∏opoty wspó∏czes-
nego ˝ycia stanowià dla rodziców ogromny pro-
blem. Charakteryzuje je zaprawiona kroplà
goryczy definicja rodziny jako „grupy ludzi, któ-
rzy posiadajà klucze do tego samego domu”.

Popularne terminy takie jak „wyzwolenie ko-
biet” i „wyzwolenie m´˝czyzn”, wskazujà na ko-
lejne problemy. Wymowa takiego rodzaju
„wyzwolenia” cz´sto wià˝e si´ z uwolnieniem
m´˝czyzn i kobiet od obowiàzków rodzinnych.
M´˝czyêni i kobiety, którzy porzucajà lub zanie-
dbujà swoje rodziny, byç mo˝e uwalniajà si´ od
obowiàzków, lecz znajdujà si´ w okowach grze-
chu. Bez wzgl´du na to, co wydarzy si´ na krótkà
met´, nikt nie zdo∏a osiàgnàç prawdziwego wy-
zwolenia czy wolnoÊci, uciekajàc od wiecznych
obowiàzków. Wieczna wolnoÊç wymaga sumien-
nego wype∏niania obowiàzków rodzinnych.

Kiedy studiujemy kazania wyg∏oszone przez
naszych przywódców w pierwszym wieku istnie-
nia przywróconego KoÊcio∏a, uderza nas, jak
rzadko mówili na temat obowiàzków rodzinnych.
Natomiast w ostatnich czasach jest to cz´sty te-
mat szkoleƒ. Dlaczego tak si´ dzieje?
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Podczas mych ch∏opi´cych lat sp´dzonych na
farmie, ka˝dy wieczór by∏ domowym wieczorem
rodzinnym i nie by∏o telewizora, który odciàga∏by
nas od zaj´ç rodzinnych. Poza kilkoma godzinami
sp´dzonymi w szkole, wszystko, co dzia∏o si´ w
ciàgu dnia, odbywa∏o si´ pod kierunkiem rodziny.
Zazwyczaj opuszczaliÊmy farm´ dwa razy w tygo-
dniu: w sobot´ udawaliÊmy si´ na zakupy, a w nie-
dziel´ do koÊcio∏a. Taki by∏ model ˝ycia dla
wi´kszoÊci cz∏onków w pierwszym wieku przywró-
conego KoÊcio∏a. W takich okolicznoÊciach istnia∏a
niewielka potrzeba organizowania regularnych do-
mowych wieczorów rodzinnych. I by∏a te˝ nie-
wielka potrzeba k∏adzenia nacisku na prymat
rodziny czy wa˝noÊç obowiàzków wobec rodziny.

Dzisiaj bardzo niewielu m∏odych ludzi ma
sta∏e doÊwiadczenia zwiàzane z zaj´ciami skupio-
nymi na rodzinie, jakie by∏y udzia∏em wczeÊniej-
szych czasów. Miejskie ˝ycie i wspó∏czesne Êrodki
transportu u∏atwiajà naszej m∏odzie˝y traktowa-
nie domu jako miejsca zakwaterowania, gdzie
Êpià i czasami spo˝ywajà posi∏ek, lecz gdzie znaj-
dujà niewiele wskazówek na temat ich zaj´ç.
Zorganizowane zaj´cia rekreacyjne oraz szybki
transport odciàgajà m∏odych ludzi od nadzoru
rodzicielskiego.

Sposób zarobkowania wi´kszoÊci cz∏onków
KoÊcio∏a równie˝ komplikuje wywiàzywanie si´
z ról rodzicielskich. Dawniej rodzina by∏a jed-
nostkà produkcyjnà pod wzgl´dem
ekonomicznym — zorganizowanà i zdyscyplino-
wanà. Wszyscy moi dziadkowie uprawiali ziemi´,
kierujàc pracà swoich dzieci na rodzinnych far-
mach i ranczach. Ca∏a rodzina pracowa∏a razem
nad produkcjà w∏asnej ˝ywnoÊci, utrzymaniem w
dobrym stanie swoich domów i zarabianiem pie-
ni´dzy na to, co musia∏a kupiç.

Dzisiaj stosunkowo niewiele rodzin pracuje
razem nad wypracowaniem dochodu. W tych cza-
sach wi´kszoÊç rodzin to jednostki ekonomicznie
konsumpcyjne, co nie wymaga wysokiego stopnia
organizacji i wspó∏pracy. W takich warunkach ro-
dzice muszà wk∏adaç szczególne wysi∏ki w to, by
pracowaç z dzieçmi nad wspólnymi dà˝eniami,
lecz jest wa˝ne, ˝eby to robiç.

Jednym z najbardziej jednoczàcych rodzin´
czynników we wczeÊniejszych czasach by∏o zjedno-
czone zmaganie si´ celem osiàgni´cia wspólnego

zamierzenia — takiego jak ujarzmienie pustyni
czy za∏o˝enie firmy. Ta zasada jest na tyle wa˝na,
˝e pewien komentator zaproponowa∏: „JeÊli rodzi-
nie brakuje wspólnego kryzysu, niech zatrudni
wilka, który b´dzie wy∏ u ich drzwi” (Time, 15
grudnia 1967, str. 31). Wi´kszoÊç rodziców ma
wystarczajàco du˝o problemów bez Êciàgania ich
na siebie. Byç mo˝e jednak muszà rozpoznaç je i
zorganizowaç swoje rodziny w zjednoczonym dà-
˝eniu, aby je rozwiàzywaç.

Rodziny jednoczà si´, kiedy razem robià coÊ
wa˝nego. Dzieci powinny pracowaç razem pod
przewodnictwem rodziców. Cenna jest wspólna
praca zawodowa, nawet na cz´Êç etatu. Podobnie
jest z rodzinnym ogródkiem. Równie po˝àdane sà
wspólne projekty niesienia pomocy innym.
Rodziny mogà za∏o˝yç nieustajàcy fundusz misjo-
narski. Mogà badaç i spisywaç historie rodzinne
oraz dzieliç si´ nimi z innymi. Mogà organizowaç
zjazdy rodzinne. Mogà szkoliç cz∏onków rodziny w
kwestii podstawowych umiej´tnoÊci zwiàzanych z
˝yciem, ∏àcznie z zarzàdzaniem finansami, zacho-
waniem stanu posiadania i poszerzaniem ogólnego
wykszta∏cenia. Uczenie si´ j´zyków jest po˝ytecz-
nym sposobem przygotowania si´ do s∏u˝by misjo-
narskiej i wspó∏czesnego ˝ycia. Nauczycielami
mogà byç rodzice czy dziadkowie albo inni cz∏on-
kowie dalszej rodziny.

Niektórzy mogà powiedzieç: „Ale my nie
mamy na to czasu”. Sugeruj´, ˝e aby znaleêç
czas na to, co naprawd´ jest wartoÊciowe, wielu
rodziców mo˝e „w∏àczyç” swoje rodziny, jeÊli wy-
∏àczà swoje telewizory. Odbiorniki telewizyjne w
Stanach Zjednoczonych sà w∏àczone przez Êred-
nio siedem godzin dziennie. (USA Today, 17 maja
1984). Co wi´cej, badania na temat oglàdania te-
lewizji w 1984 roku na obszarze zamieszka∏ym w
przewa˝ajàcej mierze przez Âwi´tych w Dniach
Ostatnich pokazujà, ˝e 70 procent badanych —
przewa˝nie osób doros∏ych — ka˝dego dnia
oglàda telewizj´ przez trzy godziny lub d∏u˝ej.
Niemal po∏owa z tej grupy oglàda telewizj´ przez
pi´ç godzin lub d∏u˝ej.

Prezydent David O. McKay naucza∏:

„Dom jest pierwszym i najwa˝niejszym miej-
scem, w którym dzieci pobierajà lekcje ˝ycia na
temat tego, czym jest prawda, honor, cnota, sa-
mokontrola, wartoÊç edukacji, uczciwa praca

35



Lekcja 5: Poznawanie naszych obowiàzków przywódczych

oraz cele i przywilej ˝ycia. Nic nie mo˝e zastàpiç
domu w wychowywaniu i nauczaniu dzieci, a ˝a-
den inny sukces w ˝yciu nie zrekompensuje po-
ra˝ki w domu” (Family Home Evening Manual
1968–1969, str. iii).

Rodzice sà wzorcowymi nauczycielami.
Najskuteczniej nauczajà poprzez przyk∏ad. Kràg
rodzinny jest idealnym miejscem na okazywanie i
uczenie si´ uprzejmoÊci, wybaczenia, wiary w
Boga oraz na praktykowanie ka˝dej innej cnoty
ewangelii Jezusa Chrystusa.

Ojciec przewodniczy rodzinie i spoczywa na
nim ostateczna odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie
w domu, lecz rodzicielstwo to z pewnoÊcià
wspólny obowiàzek. Oboje rodziców wype∏nia
przewodnià rol´ w nauczaniu swych dzieci i oboje
muszà naradzaç si´ razem oraz wspieraç si´ wza-
jemnie. Podejmujàc ten wysi∏ek rodzice powinni
pami´taç o cudownym przyk∏adzie Êwiecy i lustra,
podanym przez Prezydenta Kimballa: „Istniejà
dwa sposoby na rozÊwietlenie pomieszczenia: byç
Êwiecà lub byç lustrem, które jà odbija. My, ro-
dzice, mo˝emy byç obiema tymi rzeczami” (w:
Conference Report, Konferencja Obszaru Szwecja
Sztokholm 1974, str. 49). Wykonujàc Êwi´te zada-
nie nauczania dzieci Boga, rodzice powinni zjed-
noczyç si´ i po∏àczyç wysi∏ki, aby przep´dziç moce
ciemnoÊci z ˝ycia swoich dzieci.

Kràg rodzinny jest te˝ najlepszà organizacjà,
która przeciwdzia∏a egoizmowi i brakowi umiaru
— tym natr´tnym tematom, które, jak si´ wy-
daje, sà syrenim Êpiewem wspó∏czesnego ˝ycia. W
odró˝nieniu od egoistycznego indywidualizmu,
który nas otacza, powinniÊmy staraç si´ wzoro-
waç nasze ˝ycie rodzinne na ofiarowaniu siebie
przez naszego Zbawiciela. Naucza∏ nas, abyÊmy
zatracili si´ w s∏u˝bie sobie nawzajem. W swoim
koƒcowym kazaniu król Beniamin powiedzia∏
swojemu ludowi, by naucza∏ dzieci, „aby post´po-
wa∏y drogami prawdy i rozsàdku, aby kocha∏y si´
i pomaga∏y sobie nawzajem” (Mosjasz 4:15).

Nie ma takich relacji mi´dzyludzkich, które
by∏yby bardziej odpowiednie do nauczania ni˝ ro-
dzina, w której rodzice naprawd´ kochajà swoje
dzieci i oddajà swe ˝ycie s∏u˝àc im. Rodzice po-
winni nauczaç zasad przywróconej ewangelii,
szczególnie podkreÊlajàc ofiar´ ZadoÊçuczynienia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Rodzice
powinni te˝ nauczaç ofiar na mniejszà skal´,

które sk∏adajà na rzecz w∏asnych rodzin. JeÊli ro-
bià to we w∏aÊciwym duchu — tak przez przy-
k∏ad, jak i przez przykazanie — takie nauczanie
powinno pomóc dzieciom bardziej kochaç i sza-
nowaç swoich rodziców. Powinno te˝ pomóc w
przygotowaniu dzieci do tego, by kiedyÊ same
by∏y rodzicami.

Rodzice nauczajà, a rodziny si´ uczà poprzez
wspólne dzia∏ania.

Rodziny powinny razem si´ modliç, kl´kajàc
wieczorem i rano, aby zanieÊç podzi´kowania za
b∏ogos∏awieƒstwa i modlitwy w intencji wspól-
nych spraw.

Rodziny powinny razem oddawaç czeÊç Bogu,
uczestniczàc w nabo˝eƒstwach koÊcielnych i spo-
tkaniach rodzinnych.

Rodziny powinny razem studiowaç i uczyç si´.
Powinno to byç wspólne czytanie i omawianie
fragmentów z pism Êwi´tych, a tak˝e rozwa˝anie
w grupie innych wartoÊciowych tematów, takich
jak praktyczna wiedza konieczna do funkcjono-
wania we wspó∏czesnym Êwiecie.

Jak ju˝ wczeÊniej powiedzia∏em, rodziny po-
winny razem pracowaç. Rodziny powinny te˝ ra-
zem si´ bawiç, poniewa˝ owe szcz´Êliwe
doÊwiadczenia w chwilach odpoczynku wià˝à si´
z zaj´ciami rodzinnymi.

Rodziny powinny razem si´ naradzaç, przed-
stawiajàc wszystkie troski i niepokoje rodzinie i
jej cz∏onkom.

Rodziny powinny razem spo˝ywaç posi∏ki.
Posi∏ek to naturalna pora, w której rodzina zbiera
si´ i rozmawia ze sobà. To wstyd, kiedy marnuje
si´ takà szans´ przez sprzeczki rodzinne czy te˝
sytuacje, kiedy cz∏onkowie rodziny chwytajà je-
dzenie i rozbiegajà si´ po kàtach, jak gdyby kuch-
nia by∏a punktem wydawania fast-foodów.

Rodziny powinny wspó∏pracowaç nad spisywa-
niem rodzinnych tradycji i Êwi´tych doÊwiad-
czeƒ. Powinny te˝ dzieliç si´ razem takimi
zapisami, by wzmacniaç rodzin´ i jej poszczegól-
nych cz∏onków. Jak przypomnia∏ nam Prezydent
Kimball: „Natchnione historie pochodzàce z na-
szego ˝ycia i ˝ycia naszych przodków […] sà sil-
nym narz´dziem nauczania”, êród∏em
natchnienia dla nas i naszych potomków
(Ensign, stycz. 1982, str. 4).
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Znamiennym faktem jest to, ˝e domowy wie-
czór rodzinny to idealny czas na wypracowanie
jednoÊci rodzinnej pod ka˝dym wzgl´dem. To ide-
alne miejsce, aby si´ wspólnie modliç, uczyç si´,
razem naradzaç, bawiç si´, a nawet wspólnie pra-
cowaç. Wi´kszoÊç z nas to zauwa˝a, lecz jestem
ciekawy, ilu z nas naprawd´ wykorzystuje pe∏en
potencja∏ domowego wieczoru rodzinnego. […]

Rang´ naszej odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
objawi∏ Prezydent Spencer W. Kimball w nast´-
pujàcym proroczym oÊwiadczeniu:

„Nadejdzie czas, kiedy tylko ci, którzy g∏´boko
i aktywnie wierzà w rodzin´, b´dà w stanie za-
chowaç swoje rodziny poÊród gromadzàcego si´
wokó∏ nas z∏a” (Ensign, list. 1980, str. 4).

Podczas wykonywania tego niezwykle wa˝nego
zadania, jakim jest zachowanie naszych rodzin, po-
trzebujemy ka˝dej dost´pnej pomocy. Wype∏niajàc
ten obowiàzek jesteÊmy upowa˝nieni do otrzymy-
wania b∏ogos∏awieƒstw niebios i otrzymamy je.
JesteÊmy s∏ugami naszego Pana i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, i dzia∏amy na Jego zlecenie,

kiedy staramy si´ wype∏niç nasze Êwi´te obowiàzki
zwiàzane z byciem rodzicami w Syjonie. ObyÊmy
byli pilni i b∏ogos∏awieni w naszych wysi∏kach.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jakie sà niektóre z g∏ównych obowiàzków ro-
dziców jako przywódców w rodzinie?

• Jakie powody przedstawi∏ Starszy Oaks, dla
których wczeÊni przywódcy w KoÊciele mówili
o wiele rzadziej ni˝ obecnie na temat obowiàz-
ków rodzinnych?

• Co mówi Starszy Oaks na temat tego, co mogà
robiç rodziny, aby si´ zjednoczyç?

• Jakie sà wed∏ug Starszego Oaksa najskutecz-
niejsze sposoby nauczania przez rodziców?

• Co rodziny mogà razem robiç?

• Co mogà zrobiç przywódcy, aby wzmacniaç
rodziców i dom jako miejsce nauczania ewan-
gelii oraz laboratorium ˝ycia wed∏ug nauk
Zbawiciela?
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KONCEPCJA 1. ZBAWICIEL BY¸ DOSKONA¸YM
PRZYWÓDCÑ I DOSKONA¸YM S¸UGÑ.

KOMENTARZ

Podczas ziemskiej s∏u˝by Jezusa Chrystusa
matka Jakuba i Jana poprosi∏a pewnego razu o
szczególny zaszczyt dla jej synów. Jezus wyjaÊ-
ni∏: „Wiecie, i˝ ksià˝´ta narodów nadu˝ywajà
swej w∏adzy nad nimi, a ich mo˝ni rzàdzà nimi
samowolnie.

Nie tak ma byç mi´dzy wami; ale ktokolwiek
by chcia∏ mi´dzy wami byç wielki, niech b´dzie
s∏ugà waszym.

I ktokolwiek by chcia∏ byç mi´dzy wami
pierwszy, niech b´dzie s∏ugà waszym.

Podobnie jak Syn Cz∏owieczy nie przyszed∏,
aby mu s∏u˝ono, lecz aby s∏u˝y∏ i odda∏ ˝ycie
swoje na okup za wielu” (Ew. Mateusza
20:25–28).

Po Swojej ostatniej uczcie paschalnej Jezus
umy∏ nogi Swoich Aposto∏ów, a nast´pnie zapyta∏:
„Czy wiecie, co wam uczyni∏em?

Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i
s∏usznie mówicie, bo jestem nim.

JeÊli tedy, Ja, Pan i Nauczyciel, umy∏em nogi wa-
sze, i wy winniÊcie sobie nawzajem umywaç nogi.

Albowiem da∏em wam przyk∏ad, byÊcie i wy
czynili, jak Ja wam uczyni∏em.

Zaprawd´, zaprawd´, powiadam wam: S∏uga
nie jest wi´kszy nad pana swego ani pose∏ nie jest
wi´kszy od tego, który go pos∏a∏” (Ew. Jana
13:12–16).

Jak zauwa˝y∏ Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek
Kworum Dwunastu: „Przywódca, który jest s∏ugà,
jest doskona∏ym uosobieniem Jezusa” (Even As I
Am [1982], 62). Jezus Swojà ziemskà s∏u˝b´ sp´dzi∏
na uzdrawianiu, b∏ogos∏awieniu, nauczaniu i s∏u˝e-
niu wszystkim, bez wzgl´du na ich status. S∏u˝y∏
ludziom, bioràc pod uwag´ ich najwi´ksze po-
trzeby. Zbawiciel, w Swym kazaniu na temat
chleba ˝ycia, zauwa˝y∏, ˝e wielu ludzi podà˝a∏o za
Nim z powodu dokonywanych przez Niego cudów.
Inni szli za Nim, poniewa˝ dawa∏ im chleb i ryby.
Zbawiciel wiedzia∏, ˝e potrzebujà czegoÊ wi´cej ni˝
cudów i chleba, aby od˝ywiç swoje duchy. Zach´ca∏
ich, by „jedli [cia∏o] Syna Cz∏owieczego i pili [krew]
jego”, obiecujàc im, ˝e „kto spo˝ywa ten chleb, ˝yç
b´dzie na wieki” (Ew. Jana 6:53, 58). Piotr mówiàc
w imieniu Dwunastu, Êwiadczy∏, ˝e Jezus naprawd´
wypowiada∏ „s∏owa ˝ywota wiecznego” (w. 68).

LEKCJA 6

S¸U˚ENIE TYM, KTÓRYM PRZEWODZIMY
„On zaÊ rzek∏ do nich: Królowie narodów panujà nad nimi, a w∏adcy ich sà nazywani dobroczyƒcami.

Wy zaÊ nie tak, lecz kto jest najwi´kszy wÊród was, niech b´dzie jako najmniejszy, a ten, który
przewodzi, niech b´dzie jako us∏ugujàcy.

Któ˝ bowiem jest wi´kszy? Czy ten, który u sto∏u zasiada, czy ten, który us∏uguje? Czy nie ten,
który u sto∏u zasiada? Lecz Ja jestem wÊród was jako ten, który us∏uguje” (Ew. ¸ukasza 22:25–27).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy w rodzinie i KoÊciele s∏u˝à Panu, s∏u˝àc tym, którym przewodzà.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Zbawiciel by∏ doskona∏ym przywódcà i doskona∏ym s∏ugà.

2. PowinniÊmy nauczyç si´ umiej´tnoÊci bycia przywódcami i s∏ugami.

3. Mo˝emy byç lepszymi przywódcami i s∏ugami, kiedy b´dziemy rozumieli potrzeby ludzi, 
którym s∏u˝ymy.
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Prezydent James E. Faust, Doradca w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a, naucza∏: „Podstawowe po-
trzeby ludzkoÊci […] — poczucie w∏asnej warto-
Êci, pokój umys∏u i osobiste zadowolenie —
mogà byç w pe∏ni zaspokojone poprzez wierne
pos∏uszeƒstwo przykazaniom Boga. Ta prawda
dotyczy ka˝dej osoby w dowolnym kraju czy kul-
turze” (w: Conference Report, kwiec. 1995, 81
lub Ensign, maj 1995, 62).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Przeczytaj z klasà Ew. Mateusza 20:25–28;
Ew. Jana 13:12–16 i zapytaj: W jaki sposób przy-
wództwo w królestwie Bo˝ym ró˝ni si´ od przy-
wództwa na Êwiecie? Omów ich odpowiedzi
(zob. komentarz).

Niech studenci przeszukajà pisma Êwi´te w
celu znalezienia przyk∏adów s∏u˝by sprawowanej
przez Jezusa lub jednego z Jego naÊladowców.
Niech tak˝e poszukajà fragmentów, które wyjaÊ-
niajà wa˝noÊç s∏u˝by. PoproÊ ich, by podzielili si´
znalezionymi wersetami.

WyjaÊnij, ˝e Jezus jest „doskona∏ym uosobie-
niem” idei przywództwa opartego na s∏u˝bie.
Przedyskutujcie, w jaki sposób ZadoÊçuczynienie
Pana jest najwi´kszym aktem s∏u˝by, jakiego kie-
dykolwiek dokonano.

KONCEPCJA 2. POWINNIÂMY NAUCZYå SI¢ UMIE-
J¢TNOÂCI BYCIA PRZYWÓDCAMI I S¸UGAMI.

KOMENTARZ

Po Jezusie Chrystusie najlepszymi wzorami
przywódców–s∏ug sà staro˝ytni i wspó∏czeÊni pro-
rocy i misjonarze. Król Beniamin naucza∏ swój lud
na temat wa˝noÊci s∏u˝by: „Gdy s∏u˝ycie bliênim,
s∏u˝ycie swemu Bogu” (Mosjasz 2:17). Ammon
móg∏ nauczaç króla Lamoniego i jego lud, ponie-
wa˝ najpierw sta∏ si´ ich s∏ugà (zob. Alma 17–19).
Starszy Neal A. Maxwell powiedzia∏ o Proroku
Józefie Smithie: „Czy Józef by∏ przywódcà–s∏ugà?
Ale˝ oczywiÊcie! Pewna dziewczynka i jej brat
utkn´li w g∏´bokim b∏ocie, kiedy szli do szko∏y.
Prorok Józef ‘pochyli∏ si´ i oczyÊci∏ z b∏ota nasze
ma∏e, grubo oblepione b∏otem buty, wyjà∏ chus-
teczk´ z kieszeni i otar∏ nam ∏zy z twarzy. Zwróci∏
si´ do nas w pe∏nych dobroci i pocieszajàcych

s∏owach, a potem pos∏a∏ nas radosnych do szko∏y’
(Juvenile Instructor, 15 stycznia 1892, str. 67).

Pewien m∏ody m´˝czyzna opowiedzia∏, co si´
sta∏o, kiedy ucieka∏ z Józefem przed mot∏ochem:
‘choroba i strach ograbi∏y mnie z si∏y. Józef musia∏
zdecydowaç, czy mnie zostawiç i wydaç na pastw´
mot∏ochu, czy te˝ udzieliç mi pomocy, nara˝ajàc
samego siebie. Wybierajàc t´ drugà mo˝liwoÊç,
wzià∏ mnie na swe szerokie barki i niós∏ mnie
przez moczary i ciemnoÊci, odpoczywajàc co jakiÊ
czas. Kilka godzin póêniej znaleêliÊmy jedynà
drog´ i wkrótce byliÊmy bezpieczni. Herkulesowa
si∏a Józefa pozwoli∏a mu [ocaliç] mi ˝ycie’ (New
Era, grudz. 1973, str. 19)” (w: Conference Report,
paêdz. 1983, 78 lub Ensign, list. 1983, 56).

Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów powiedzia∏ o Prezydencie Howardzie
W. Hunterze: „Historia jego ˝ycia wype∏niona jest
opowieÊciami o determinacji, osiàgni´ciach, wie-
rze i prawdziwej mi∏oÊci Chrystusowej. Jest on
natchnieniem dla nas wszystkich. Jest naszym
prorokiem. Siedzimy u jego stóp, gotowi napa-
waç si´ màdroÊcià tego prawdziwego i wiernego
s∏ugi–przywódcy” (w: Conference Report, paêdz.
1994, 23 lub Ensign, list. 1994, 19).

Starszy Neal A. Maxwell napisa∏: „Jezus jest
doskona∏ym uosobieniem przywódcy–s∏ugi i jeÊli
mamy staç si´ podobni do Niego, te˝ musimy byç
takimi przywódcami.

Zaprawd´ u˝ytecznoÊç naszego ˝ycia zale˝y
od naszej gotowoÊci do s∏u˝enia innym” (Even
As I Am, 62).

I jak zauwa˝y∏ Starszy Russell M. Nelson z
Kworum Dwunastu, jest te˝ odwrotna zale˝noÊç:
„Próba stania si´ raczej panem ni˝ s∏ugà […]
mo˝e zniszczyç ducha pracownika i pracy” (w:
Conference Report, kwiec. 1996, 19 lub Ensign,
maj 1996, 15). Prezydent Gordon B. Hinckley na-
pisa∏: „Niektóre z naszych najwspanialszych dzie∏
wynikajà ze s∏u˝enia innym” (Standing for
Something: Ten Neglected Virtues That Will 
Heal Our Hearts and Homes [2000], 161).

Starszy Vaughn J. Featherstone wymieni∏ po-
mocne cechy charakteru oraz zachowanie przy-
wódców, którzy sà s∏ugami. OdnieÊ si´ do jego
listy, która znajduje si´ w cz´Êci „Materia∏y êró-
d∏owe nauczyciela”, w lekcji 1 (str. 5).
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POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Daj ka˝demu studentowi kopi´ listy Starszego
Featherstone’a z wymienionymi cechami przy-
wódcy, który jest s∏ugà (str. 5). Omów ze studen-
tami poszczególne cechy oraz to, w jaki sposób
rozwijanie ich mo˝e nam pomóc staç si´ lep-
szymi przywódcami w rodzinie i KoÊciele.

Podziel studentów na ma∏e grupy. Niech ka˝da
grupa przeczyta Mosjasz 2. WyjaÊnij, ˝e ten roz-
dzia∏ zawiera poczàtek ostatniego kazania króla
Beniamina, które wyg∏osi∏ do swojego ludu.
Powiedz studentom, aby zwrócili uwag´ na to,
w jaki sposób król Beniamin stanowi∏ przyk∏ad
przywódcy–s∏ugi i czego naucza∏ lud na temat
s∏u˝by sobie nawzajem. Kiedy skoƒczà, omówcie,
czego si´ dowiedzieli na temat przywództwa
opartego na s∏u˝bie na podstawie ˝ycia i nauk
króla Beniamina.

KONCEPCJA 3. MO˚EMY BYå LEPSZYMI PRZY-
WÓDCAMI I S¸UGAMI, KIEDY B¢DZIEMY ROZU-
MIELI POTRZEBY LUDZI, KTÓRYM S¸U˚YMY.

KOMENTARZ

Przywódcy sà bardziej skuteczni, kiedy rozu-
miejà potrzeby tych, którym s∏u˝à. Niektóre po-
trzeby sà wspólne wszystkim ludziom. JeÊli
dokucza g∏ód, umys∏ ma sk∏onnoÊç do skupiania
si´ na potrzebie zdobycia po˝ywienia. I podobnie,
jeÊli ludzie sà chorzy lub nie majà odzienia,
schronienia czy dochodów, mo˝e byç im trudno
skupiç si´  na czymÊ innym.

Oprócz potrzeb fizycznych ludzie majà po-
trzeby intelektualne, emocjonalne i duchowe.
Ludzie zazwyczaj post´pujà lepiej, jeÊli majà do-
brych przyjació∏, wsparcie rodziny, uznanie, po-
czucie przynale˝noÊci do wartoÊciowej grupy
czy oddania znaczàcej sprawie oraz poczucie
w∏asnej wartoÊci.

Niektóre potrzeby ró˝nià si´ w zale˝noÊci od
wieku. Na przyk∏ad, m∏odzie˝ zazwyczaj odczuwa
presj´ rówieÊników i dlatego potrzeba spo∏ecznej
akceptacji jest u nich silniejsza ni˝ u starszych.
Inne potrzeby wp∏ywajà na wszystkich, bez
wzgl´du na wiek czy warunki. Na przyk∏ad,
wszyscy potrzebujemy wiedzieç, ˝e Boga intere-
suje to, co dzieje si´ w naszym ˝yciu.

Istnieje wiele sposobów na zwi´kszenie zrozu-
mienia potrzeb tych, którym s∏u˝ymy. Na przy-
k∏ad, kiedy czytamy w pismach Êwi´tych opowieÊci
o tym, jak Jezus i wybrani przez Niego przywódcy
s∏u˝yli ludziom, mo˝emy zadaç takie pytania, jak:
W jaki sposób dany przywódca odkry∏ potrzeby lu-
dzi? W jaki sposób ludzie informujà przywódców o
swoich potrzebach? Co przywódca wiedzia∏ na ich
temat, co pomog∏o mu poznaç ich potrzeby? Jakie
potrzeby fizyczne przywódcy czasami musieli za-
spokoiç, zanim mogli pomóc ludziom w zaspoko-
jeniu ich potrzeb duchowych?

Mo˝emy zapoznaç si´ z ogólnymi potrzebami
ludzi poprzez czytanie, obserwowanie, ucz´szcza-
nie na lekcje przywództwa i modlenie si´. Mo˝emy
te˝ spojrzeç na w∏asne potrzeby i zastanowiç si´ na
tym, jak my je zaspokajamy.

Prezydent Gordon B. Hinckley wyjaÊni∏: „Kiedy
b´dziemy si´ zwracaç do Boga z mi∏oÊcià i
wdzi´cznoÊcià i kiedy b´dziemy s∏u˝yç innym nie
oczekujàc nagrody, pojawi si´ wi´ksze poczucie
s∏u˝by naszym bliênim, przy mniejszym koncen-
trowaniu si´ na sobie i cz´stszym wyciàganiu r´ki
do innych. Ta zasada mi∏oÊci jest podstawowà
istotà dobroci” (Standing for Something, 9).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Omów materia∏ znajdujàcy si´ w komentarzu.
Mo˝esz zadaç pytania typu:

• Nad jakimi potrzebami powinniÊmy si´ zasta-
nowiç, kiedy pracujemy nad tym, by staç si´
lepszymi przywódcami–s∏ugami?

• Jakie sà wyjàtkowe potrzeby m∏odych ludzi,
które powinny byç wzi´te pod uwag´ przez
ich przywódców?

• Jakie ksià˝ki mogà okazaç si´ pomocne, kiedy
chcemy zrozumieç potrzeby innych?

Omów doÊwiadczenia, które pomog∏y ci staç
si´ bardziej Êwiadomym potrzeb innych ludzi.
Niech klasa przedyskutuje dzia∏alnoÊç misjonar-
skà Ammona (zob. Alma 17–19). Niech studenci
poszukajà, co zrobi∏ Ammon, aby zrozumieç po-
trzeby króla Lamoniego i je zaspokoiç.

Mo˝esz zakoƒczyç dyskusj´, dzielàc si´ wypo-
wiedzià Prezydenta Hinckleya znajdujàcà si´ w
komentarzu.
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MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Vaughn J.
Featherstone

Siedemdziesiàty

Fragmenty artyku∏u „More
Purity Give Me” [1991],
11–14

Zasada przywództwa opartego na s∏u˝bie wy-
p∏ywa z samego êród∏a wszelkiej prawdy, Boga
Wiecznego Ojca, i przychodzi do nas poprzez
Pana Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna.
Obaj sà dla nas najwy˝szym przyk∏adem przy-
wództwa poprzez s∏u˝b´. […]

Czy˝ b∏agania Mistrza o przywództwo oparte
na s∏u˝bie nie brzmi prawdziwie? Powiedzia∏:
„Pójdêcie do mnie wszyscy, którzy jesteÊcie spra-
cowani i obcià˝eni, a Ja wam dam ukojenie.
Weêcie na siebie moje jarzmo i uczcie si´ ode
mnie, ˝e jestem cichy i pokornego serca, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest mi∏e, a brzemi´ moje lekkie”
(Ew. Mateusza 11:28–30).

W Ew. Marka czytamy, ˝e uczniowie rozma-
wiali ze sobà na temat tego, kto z nich powinien
byç najwi´kszy: „I usiad∏szy, przywo∏a∏ dwunastu
i rzek∏ im: JeÊli ktoÊ chce byç pierwszy, niechaj
stanie si´ ze wszystkich ostatnim i s∏ugà wszyst-
kich” (Ew. Marka 9:35). […]

Przywódcy–s∏udzy pracujà na rzecz ludzi, spo-
Êród których wszyscy sà stworzeni na podobieƒ-
stwo Boga, naszego Wszechmogàcego Ojca.
Skupieni na sobie zarzàdcy, mened˝erowie i przy-
wódcy sà najbardziej zainteresowani zasadami,
przepisami, politykà i programami. Dla takich lu-
dzi m´˝czyêni i kobiety sà wa˝ni tak d∏ugo, jak
d∏ugo sà „u˝yteczni” dla osiàgni´cia celów.

Jak˝e wielu mened˝erów, zarzàdców i przywód-
ców nie zauwa˝a tego, jak z pozoru niewa˝ni lu-
dzie wykonujà wspania∏e rzeczy. „A usiad∏szy
naprzeciwko skarbnicy, przypatrywa∏ si´, jak lud
wrzuca∏ pieniàdze do skarbnicy i jak wielu bogaczy
du˝o wrzuca∏o” (Ew. Marka 12:41). Jezus by∏ Êwia-
domy tego, ˝e dawali. By∏ to godny pochwa∏y czyn
i dzi´ki temu osiàgni´to by wiele dobrego. Nie
umniejsza∏ temu, co dawali. Wielu dzisiejszych
przywódców szacuje jedynie sum´ pieni´dzy, którà

mo˝na by by∏o wykorzystaç do dalszego powi´k-
szania zasobów. Nie zwracaliby uwagi na wdow´,
która — niewàtpliwie speszona, niewa˝na, biednie
ubrana, prawdopodobnie dr˝àca i pokorna — zbli-
˝y∏a si´ do skarbonki. Wrzuci∏a dwie drobne mo-
nety, dwie najmniejsze hebrajskie monety. Te dwie
monety nie wystarczy∏yby nawet na zakup bo-
chenka chleba. Prawdopodobnie nie Êmia∏a nawet
podnieÊç oczu z obawy, ˝e ktoÊ zobaczy∏by jej mi-
zerny datek i móg∏by jà wyÊmiaç. Jestem w stanie
wyobraziç sobie, jak w poÊpiechu si´ oddali∏a, aby
uniknàç wstydu czy za˝enowania.

Jezus przywo∏a∏ Swych uczniów i powiedzia∏
do nich: „Zaprawd´ powiadam wam, ta uboga
wdowa wrzuci∏a wi´cej do skarbnicy ni˝ wszyscy,
którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co
im zbywa∏o, ale ta ze swego ubóstwa wrzuci∏a
wszystko, co mia∏a, ca∏e swoje utrzymanie”
(Ew. Marka 12:43–44).

Zastanawiam si´, czy w jakiÊ sposób Ten, który
jest Mistrzem nieba i ziemi, by∏ w stanie przelaç
w serce tej wdowy Swà s∏odkà, serdecznà
wdzi´cznoÊç za jej dar.

Starszy M. Russell Ballard

Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

Fragment artyku∏u „The
Greater Priesthood: Giving a
Lifetime of Service in the
Kingdom”, Ensign, wrzes.
1992, 71, 73

Wszyscy, którzy dzier˝à kap∏aƒstwo Boga, ∏à-
czà si´ razem we wspólnych wi´zach s∏u˝by.
Zmartwychwsta∏y Jan Chrzciciel wyrazi∏ t´ myÊl
podczas Êwi´tego wydarzenia, kiedy przywraca∏
m´˝czyznom na ziemi Kap∏aƒstwo Aarona. Ten
anielski pos∏aniec od Boga, ten sam, który mia∏
przywilej ochrzciç Zbawiciela, zwróci∏ si´ do
Proroka Józefa Smitha i jego towarzysza w tym
dziele, Oliwiera Cowdery, tymi s∏owy: „[wy], co-
Êcie s∏ugami jako i ja” (NiP 13:1). Có˝ za wspa-
nia∏y wzór pokornej s∏u˝by w królestwie Boga!

Ka˝dy m´˝czyzna czy ch∏opiec, który dzier˝y
kap∏aƒstwo — bez wzgl´du na rodzaj kap∏aƒstwa
czy urzàd — jest wspó∏s∏ugà w dziele Pana
Jezusa Chrystusa.
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Chocia˝ zosta∏em ustanowiony do urz´du
Aposto∏a w Kap∏aƒstwie Melchizedeka, moi towa-
rzysze w tym urz´dzie i ja jesteÊmy wspó∏s∏ugami
w dziele Pana, ∏àcznie z ostatnio ustanowionym
diakonem czy starszym w KoÊciele.

Choç Aposto∏ Pawe∏ powiedzia∏ prawd´, ˝e „Bóg
ustanowi∏ w koÊciele najpierw aposto∏ów” (I List
do Koryntian 12:28), powiedzia∏ te˝, ˝e konieczny
jest ka˝dy cz∏onek cia∏a. Nikt, bez wzgl´du na
urzàd sprawowany w kap∏aƒstwie, nie mo˝e po-
wiedzieç do osoby zajmujàcej inny urzàd: „Nie po-
trzebuj´ ciebie”, poniewa˝ wszyscy jesteÊmy
wspó∏s∏ugami w s∏u˝bie Pana. (Zob. w. 14–28).
Naszym wspólnym i najwa˝niejszym celem jest
wykonywanie Jego pracy. Do osiàgni´cia dzie∏a
Pana potrzebny jest ka˝dy posiadacz kap∏aƒstwa,
wykonujàcy obowiàzki swojego powo∏ania.

Powtarzam, jakikolwiek urzàd kap∏aƒski nada-
wany jest nie dla statusu danej osoby, lecz po to
by s∏u˝yç. Wy i ja jesteÊmy wspó∏s∏ugami w
KoÊciele Jezusa Chrystusa. […]

Prezydent David O. McKay oÊwiadczy∏:
„Kap∏aƒstwo oznacza s∏u˝b´. To, co mo˝emy
wywnioskowaç z tej niezrównanej deklaracji, jest
prawdà, i to nawet u samego boskiego êród∏a: ‘To
dzie∏o moje i chwa∏a moja — by przynieÊç nie-
ÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi’. Z
BoskoÊci emanuje s∏u˝ba, która wiedzie do odku-
pienia dzieci Bo˝ych” (Pathways to Happiness,
Salt Lake City: Bookcraft, 1957, str. 231). […]

[…] Zach´cam was, abyÊcie rozwa˝yli nast´-
pujàce s∏owa Prezydenta Mariona G. Romneya:

„S∏u˝ba nie jest czymÊ, przez co mamy przejÊç
na tej ziemi, by zapracowaç sobie na ˝ycie w kró-
lestwie celestialnym. S∏u˝ba stanowi g∏ówne

w∏ókno, który sk∏ada si´ na wyniesione ˝ycie w
królestwie celestialnym.

Dlaczego trzeba nam nakazywaç, abyÊmy s∏u-
˝yli sobie nawzajem, skoro wiemy, ˝e s∏u˝ba jest
tym, co daje spe∏nienie naszemu Ojcu w Niebie i
wiemy, ˝e chcemy byç tam, gdzie On jest i byç
tym, kim On jest? […] S∏u˝ba jest istotà
BoskoÊci” (Ensign, list. 1982, str. 93).

Bracia, dzier˝enie kap∏aƒstwa Boga oraz sposob-
noÊç sprawowania nieograniczonej s∏u˝by naszym
bliênim jest cennym b∏ogos∏awieƒstwem. Wiem, ˝e
Pan Jezus Chrystus ˝yje, i modl´ si´, aby Bóg b∏o-
gos∏awi∏ was — m∏odszych i starszych — g∏´bokà
wdzi´cznoÊcià za kap∏aƒstwo, które dzier˝ycie, oraz
zwi´kszonym pragnieniem s∏u˝enia bliênim i wa-
szemu Ojcu Niebieskiemu, w imi´ Jezusa
Chrystusa, amen.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• W jaki sposób mo˝emy zauwa˝yç to, co
osoby, którym s∏u˝ymy, robià dobrze i jak
mo˝emy wyraziç im wdzi´cznoÊç? (Zob. spo-
strze˝enia Starszego Featherstone’a na temat
wdowiego grosza).

• Jak, w pozytywny sposób, mogà wp∏ynàç na
kogoÊ szczere wyrazy uznania?

• Jak si´ czu∏eÊ, kiedy twoje warte zachodu wy-
si∏ki pozosta∏y niezauwa˝one? Co chcia∏byÊ,
aby si´ sta∏o?

• Jak myÊlisz, jak wyglàda w∏aÊciwa równo-
waga pomi´dzy k∏adzeniem nacisku na ludzi
i na programy?

• Wybierz i omów kilka wypowiedzi z komentarzy
Starszego Ballarda, które sà dla ciebie wa˝ne.
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KONCEPCJA 1. MI¸OÂå BLIèNIEGO 
STANOWI NAJWI¢KSZÑ MOTYWACJ¢ 
DO S¸U˚ENIA JAKO PRZYWÓDCA.

KOMENTARZ

Mi∏oÊç bliêniego jest „najwy˝szym, najszla-
chetniejszym i najsilniejszym rodzajem mi∏oÊci,
nie tylko sympatii; jest czystà mi∏oÊcià Chrystusa.
[W pismach Êwi´tych] nigdy nie jest pojmowana
w kontekÊcie ja∏mu˝ny, uczynków czy hojnoÊci”
(Bible Dictionary, „charity”, 632).

Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e mi∏oÊç bliêniego
jest wi´ksza ni˝ jakikolwiek jawny akt s∏u˝by czy
jakikolwiek inny dar duchowy: „Choçbym mówi∏
j´zykami ludzkimi i anielskimi, a mi∏oÊci bym
nie mia∏, by∏bym miedzià dêwi´czàcà lub cymba-
∏em brzmiàcym.

I choçbym mia∏ dar prorokowania, i zna∏
wszystkie tajemnice, i posiada∏ ca∏à wiedz´, i
choçbym mia∏ pe∏ni´ wiary, tak ˝ebym góry prze-
nosi∏, a mi∏oÊci bym nie mia∏, by∏bym niczym.

I choçbym rozda∏ ca∏e mienie swoje, i choç-
bym cia∏o swoje wyda∏ na spalenie, a mi∏oÊci bym
nie mia∏, nic mi to nie pomo˝e. […]

Mi∏oÊç nigdy nie ustaje; bo jeÊli sà proroctwa,
przeminà; jeÊli j´zyki, ustanà, jeÊli wiedza, wni-
wecz si´ obróci.

Bo czàstkowa jest nasza wiedza i czàstkowe
nasze prorokowanie;

lecz gdy nastanie doskona∏oÊç, to, co czàst-
kowe, przeminie. […]

Teraz wi´c pozostaje wiara, nadzieja, mi∏oÊç,
te trzy; lecz z nich najwi´ksza jest mi∏oÊç” (I List
do Koryntian 13:1–3, 8–10, 13).

Starszy Dallin H. Oaks, cz∏onek Kworum
Dwunastu, naucza∏: „Musimy nie tylko czyniç to,
co jest prawe. Musimy tak dzia∏aç z prawych po-
wodów. Jest na to wspó∏czesne okreÊlenie: w do-
brej wierze. Pisma Êwi´te cz´sto oddajà w∏aÊciwe
nastawienie umys∏u s∏owami: z prawdziwym za-
miarem serca lub z czystym zamiarem. […]

[…] JeÊli nie b´dziemy post´powaç motywo-
wani dobrymi powodami, nasze uczynki nie b´dà
policzone jako prawe. […]

Nie ma b∏ogos∏awieƒstw za tak zwane dobre
uczynki, jeÊli sà one dokonywane ze z∏ych powo-
dów” (Pure in Heart [1988], 15, 33; zob. tak˝e
Moroni 7:6–11).

LEKCJA 7

JAK PRZEWODZIå, ODCZUWAJÑC 
MI¸OÂå BLIèNIEGO

„Ale mi∏oÊç bliêniego jest prawdziwà mi∏oÊcià Chrystusa i trwa na wieki, i kto wyka˝e si´ nià ostat-
niego dnia, dobrze mu b´dzie.

A wi´c, moi umi∏owani bracia, módlcie si´ do Ojca z ca∏ego serca, aby przela∏ w wasze serca t´ mi∏oÊç,
którà obdarza wszystkich prawdziwie naÊladujàcych Jego Syna, Jezusa Chrystusa” (Moroni 7:47–48).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywództwo wzorowane na Chrystusie opiera si´ na mi∏oÊci bliêniego.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Mi∏oÊç bliêniego stanowi najwi´kszà motywacj´ do s∏u˝enia jako przywódca.

2. Nasza zdolnoÊç do przewodzenia z mi∏oÊcià mo˝e wzrastaç.
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Lekcja 7: Jak przewodziç, odczuwajàc mi∏oÊç bliêniego

Innym razem Starszy Oaks przedstawi∏ szeÊç
przyczyn, z powodu których ludzie podejmujà
si´ s∏u˝enia:

1. „Dla zdobycia bogactw lub zaszczytów”.

2. „Dla dobrego towarzystwa”.

3. „Ze strachu przed karà”.

4. „Z poczucia obowiàzku lub lojalnoÊci”.

5. „Z nadziei na wiecznà nagrod´”.

6. „Z mi∏oÊci do Boga i bliênich”.

Ten ostatni powód — mi∏oÊç bliêniego —
Starszy Oaks nazywa „najszlachetniejszym powo-
dem ze wszystkich. […] To jest to, co pisma Êwi´te
nazywajà ‘[drogà] jeszcze doskonalszà’ (I List do
Koryntian 12:31)” (w: Conference Report, paêdz.
1984, 14–16 lub Ensign, list. 1984, 13–14).

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie potrzebujà
wskazówek, wizji i si∏y, które przekazaç mo˝e jedy-
nie Duch Pana, a ten Duch jest powstrzymywany,
kiedy pobudki, dla których s∏u˝ymy ludziom, nie
sà czyste. Przywódcy powinni s∏u˝yç z powodu mi-
∏oÊci bliêniego, a nie z ni˝szych pobudek.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj studentów, czy wa˝niejsze sà powody
dzia∏aƒ, uczynki czy rezultaty i omówcie ich od-
powiedzi. WyjaÊnij, ˝e ludzie majà sk∏onnoÊç do
oceniania dzia∏aƒ w kategoriach rezultatów (na
przyk∏ad: Ile zarobi∏eÊ? Ile osób ochrzci∏eÊ?). Pan
jednak patrzy na serce, czyli na powody naszych
dzia∏aƒ (zob. NiP 137:9). Starszy Neal A. Maxwell,
cz∏onek Kworum Dwunastu, wyjaÊni∏: „Wszystko
zale˝y — od poczàtku do koƒca — od naszych
pragnieƒ. Kszta∏tujà one nasze wzorce myÊlenia.
Nasze pragnienia poprzedzajà uczynki i le˝à one
w g∏´bi naszych dusz” (w: Conference Report,
wrzes.–paêdz. 1995, 28 lub Ensign, list. 1995, 23).

Zdefiniuj s∏owo mi∏oÊç bliêniego i wyjaÊnij, ˝e
stanowi ona najwy˝szà motywacj´ do s∏u˝enia jako
przywódca (zob. komentarz). Przedyskutujcie od-
powiedzi na podane poni˝ej pytania jako klasa lub
zróbcie to w ma∏ych grupach:

• Jakie sà niektóre z powodów, dla których mo-
˝emy s∏u˝yç jako przywódcy w KoÊciele lub
rodzinie? Czy wszystkie sà równie s∏uszne?

• Co powinienem zrobiç, jeÊli powody, dla któ-
rych s∏u˝´ jako przywódca, nie wyp∏ywajà z
czystej mi∏oÊci bliêniego?

• W jaki sposób mog´ nauczyç si´ kochaç ludzi,
którym s∏u˝´?

KONCEPCJA 2. NASZA ZDOLNOÂå DO 
PRZEWODZENIA Z MI¸OÂCIÑ MO˚E WZRASTAå.

KOMENTARZ

Starszy Dallin H. Oaks napisa∏: „Wymóg, aby
naszym dobrym uczynkom towarzyszy∏y dobre
pobudki, jest w praktyce subtelny i trudny. […]

Aby staç si´ osobà czystego serca — aby osiàg-
nàç wyniesienie — musimy przestawiç nasze po-
dejÊcie i priorytety na pewien poziom
duchowoÊci, musimy kontrolowaç nasze myÊli,
musimy zreformowaç nasze pobudki oraz udo-
skonaliç nasze pragnienia. Jak to osiàgnàç?

Pierwszym krokiem podczas przebudowy na-
szych postaw i priorytetów jest stawienie czo∏a
naszym niedoskona∏oÊciom oraz potrzeba
zmiany. […]

Zaczynamy od zadania sobie dociekliwych py-
taƒ. PowinniÊmy rozpoznaç nasze prawdziwe na-
stawienie i priorytety, zdejmujàc fa∏szywe maski
oraz szczerze i dog∏´bnie badajàc swoje we-
wn´trzne ja. […]

Staramy si´ o duchowoÊç poprzez wiar´, po-
kut´ i chrzest, poprzez wybaczanie sobie nawza-
jem, poprzez post i modlitw´, poprzez prawe
pragnienia oraz czyste myÊli i uczynki. Staramy
si´ o duchowoÊç poprzez s∏u˝enie naszym bliênim,
poprzez oddawanie czci Bogu, poprzez napawanie
si´ s∏owem Bo˝ym, zawartym w pismach Êwi´tych
i naukach ˝yjàcych proroków. Dochodzimy do du-
chowoÊci poprzez zawieranie i dotrzymywanie
przymierzy zawartych z Panem, poprzez sumienne
staranie si´ o to, byÊmy przestrzegali wszystkich
przykazaƒ Boga. DuchowoÊci nie osiàga si´ nagle.
Jest ona konsekwencjà dobrych wyborów. Jest ona
plonem prawego ˝ycia. […]

Aby osiàgnàç duchowoÊç, zreformowaç nasze
pobudki oraz udoskonaliç pragnienia, musimy
nauczyç si´ kontrolowania swoich myÊli. Prorok
Alma naucza∏ swego wiernego syna, Helamana:
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‘Niech wszystkie twoje myÊli kierujà si´ ku Panu,
a serce twe zawsze Go mi∏uje’ (Alma 37:36). […]

Najwy˝szà dobrà pobudkà ka˝dego uczynku
jest mi∏oÊç bliêniego — czysta mi∏oÊç Chrystusa.
Owà motywacj´ mo˝na zyskaç na dwa sposoby:
(1) modlàc si´ o mi∏oÊç i (2) s∏u˝àc innym.

Mo˝emy wp∏ywaç na nasze pobudki poprzez
modlitw´. […]

Aby nauczyç si´ s∏u˝by powodowanej czystà
mi∏oÊcià Chrystusa, musimy s∏u˝yç Bogu i na-
szym bliênim” (Pure in Heart, 18, 140–141,
144–145, 148).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Omów ze studentami sposoby, na jakie mo-
˝emy rozwijaç czystoÊç serca i mi∏oÊç bliêniego,
aby byç lepszymi przywódcami. Wypisz wnioski
na tablicy. (Mogà one zawieraç: zmian´ postawy,
kontrolowanie myÊli i przyznawanie si´ do swo-
ich niedoskona∏oÊci. Zob. komentarz).

Mo˝esz poprosiç studentów o zorganizowanie
projektu s∏u˝by dla jakiejÊ osoby w szkole lub sà-
siedztwie, pami´tajàc ca∏y czas o wadze mi∏oÊci
bliêniego.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Brat Stephen D. Nadauld

By∏y cz∏onek Drugiego
Kworum Siedemdziesiàtych

Fragment pozycji Principles
of Priesthood Leadership
(1999), 102–106, 109–119

KoÊció∏ szybko roÊnie w
bardzo zró˝nicowanym otoczeniu i musimy po-
siadaç skutecznych przywódców kap∏aƒskich.
Przywództwo to coÊ innego ni˝ zarzàdzanie.
Najwi´kszym wyzwaniem dla dzisiejszego przy-
wódcy kap∏aƒskiego jest robienie kilku w∏aÊci-
wych rzeczy. Uwa˝am, ˝e istniejà trzy w∏aÊciwe
kwestie, które sprawià, ˝e przywódcy kap∏aƒscy
b´dà skuteczni i b´dà mieli moc, by posuwaç na-
przód prac´ Pana, jeÊli b´dà wykonywaç je pilnie
i w duchu modlitwy. Jest to:

I. Nauczanie planu odkupienia

To numer jeden z trzech powodów. Po pierw-
sze, z duchowej perspektywy uczymy si´ z Almy
13, ˝e ka˝dy posiadacz Kap∏aƒstwa Melchizedeka
ma obowiàzek nauczania planu odkupienia. Po
drugie, wiemy z obserwacji Êwiata, ˝e przywód-
cami sà ci, którzy sà uosobieniem wartoÊci grupy.
Po trzecie, z powodów praktycznych — mówienie
o doktrynie i zasadach bardziej zmienia zachowa-
nie ni˝ mówienie o zachowaniu [zob. Boyd K.
Packer, w: Conference Report, paêdz. 1986, 20
lub Ensign, list. 1986, 17].

II. S∏u˝enie

S∏u˝enie innym, opiekowanie si´ nimi i b∏o-
gos∏awienie ich ˝ycia stanowi zasadniczy aspekt
ewangelii i przywództwa kap∏aƒskiego. Jako ˝e
mi∏oÊç bliêniego jest istotà chrzeÊcijaƒskiego
zachowania, jej zrozumienie i prostolinijna
praktyka muszà byç obecne wÊród tych, którzy
przewodzà. Kiedy cz∏onkowie zdajà sobie spraw´
z tego, ˝e przywódca naprawd´ ich kocha i
troszczy si´ o nich, sà bardziej sk∏onni do tego,
by daç si´ prowadziç.

III. Posiadanie wizji i koncentrowanie uwagi

Jedynie poprzez rozwijanie jasnego, osiàgal-
nego obrazu przysz∏oÊci oraz wyra˝anie go i dzie-
lenie si´ nim, przywódca kap∏aƒski zaczyna
skutecznie przyczyniaç si´ do tego, ˝e to dzie∏o
posuwa si´ naprzód. Ów obraz mo˝liwych osiàg-
ni´ç kworum, okr´gu czy palika musi byç spójny
z misjà KoÊcio∏a oraz wskazówkami od w∏adz
przewodniczàcych. […]

Te trzy niezb´dne dzia∏ania, które definiujà
przywództwo, oddzielajà przywódców od zarzàd-
ców i sprawiajà, ˝e jest ono skuteczne. […] Te
trzy pomys∏y ponumerowane cyframi rzymskimi
i pytania, jakie powinni sobie zadaç przywódcy,
przedstawione sà w ramce jako rysunek 15. […]
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[…] Przywództwo w ka˝dym przedsi´wzi´ciu,
w∏àczajàc w to kap∏aƒstwo, jest skuteczniejsze,
jeÊli zwraca si´ uwag´ na coÊ, co nazw´ „proce-
sem”. Nale˝y zwróciç uwag´ na to, w jaki sposób
coÊ si´ wykonuje i jakie zachodzà relacje pomi´-
dzy przywódcà kap∏aƒskim a cz∏onkami palika,
okr´gu czy kworum.

Weêcie pod uwag´ taki przyk∏ad: przychodzi
do biskupa owdowia∏a ostatnio kobieta, która wy-
razi∏a swój smutek z powodu tego, ˝e ju˝ nigdy
nie b´dzie mog∏a si´ modliç podczas spotkania
sakramentalnego. Kiedy biskup zapyta∏, dlaczego
myÊli, ˝e nigdy nie b´dzie poproszona o modli-
tw´ podczas spotkania sakramentalnego, wyjaÊ-
ni∏a: „Biskupie, zauwa˝y∏am, ˝e zawsze prosisz
m´˝a i ˝on´ o modlitw´ podczas tych spotkaƒ, a
poniewa˝ mój mà˝ ju˝ nie ˝yje, wydaje mi si´, ˝e
nigdy nie b´d´ mia∏a takiej szansy”.

Po chwili zastanowienia biskup zda∏ sobie
spraw´, ˝e problem wynika z nieprzemyÊlanych

procedur — kiedy cz∏onek rady biskupiej przygo-
towywa∏ program spotkania sakramentalnego,
zwykle telefonowa∏ do jednego cz∏onka rodziny i
prosi∏ o dwie osoby, które zaoferujà modlitwy!
Jeden telefon do dwóch osób, które mia∏y si´
modliç, by∏ racjonalny, lecz w tym przypadku
nie by∏ skuteczny, jeÊli chodzi o b∏ogos∏awienie
˝ycia cz∏onków okr´gu.

Procedura mia∏a charakter wykluczajàcy, a nie
w∏àczajàcy. By∏a wydajna, lecz nie by∏a skuteczna.
Uwa˝am, ˝e skuteczni przywódcy uczà si´ zarzà-
dzania procedurami, czyli sposobami organizowa-
nia ró˝nych spraw. Pracujàc nad wypracowaniem
procedur, skuteczny przywódca kieruje si´ widocz-
nymi potrzebami osób, które nale˝à do organizacji.
Czy kiedykolwiek zadawaliÊcie sobie nast´pujàce
pytania? Dlaczego chc´ nale˝eç do tej konkretnej
organizacji; dlaczego poÊwi´cam czas i wysi∏ki na
rzecz tej organizacji, a nie wielu innych? Jakie
czynniki zwiàzane z zaanga˝owaniem, pasjà, pod-
ekscytowaniem czy entuzjazmem sprawiajà, ˝e
chc´ przebywaç w tej grupie i dawaç z siebie
wszystko? Zastanówcie si´, mi´dzy innymi, nad
tymi szeÊcioma potrzebami czy czynnikami.

• Aby anga˝owaç si´ w coÊ, co ma cel.

• Aby przekonaç si´, ˝e przywódcy i inni ludzie
si´ troszczà.

• Aby mieç swój udzia∏ w post´pie i sukcesie.

• Aby byç cz´Êcià zespo∏u.

• Aby wiedzieç, co si´ dzieje.

• Dla rozrywki.

OczywiÊcie, wierz´, ˝e ludzie przyst´pujà do
KoÊcio∏a, poniewa˝ jest on prawdziwy. Ale czy
sà oddani, entuzjastyczni, podekscytowani i czy
zostanà? […]

[…] W dzisiejszym z∏o˝onym Êrodowisku i or-
ganizacjach przywództwo cz´sto jest lepiej spra-
wowane przez przywódców grupy ni˝ przez
b∏yskotliwych indywidualistów. Istnieje zbyt wiele
zmiennych, zbyt wiele danych, zbyt wiele mo˝li-
woÊci i zbyt wiele szybkich zmian, aby jedna
osoba podo∏a∏a dzia∏aniom i zarzàdzaniu. […]

[…] Ta zasada sprawdza si´ niemal we wszyst-
kich naszych przedsi´wzi´ciach i sprawdza si´ te˝
w KoÊciele. Skuteczne przywództwo w KoÊciele

Rysunek 15
SKUTECZNI PRZYWÓDCY KAP¸A¡SCY

I. Nauczanie planu odkupienia
• Czy rezerwuj´ sobie czas na studiowanie

i rozumienie zasad planu odkupienia,
abym móg∏ nauczaç ich w jasny sposób?

• Czy nauczam tego planu cz∏onków mojej
rodziny, mojego kworum, okr´gu lub pa-
lika, a tak˝e moich przyjació∏ i sàsiadów?

• Czy nauczam tego planu podczas spotka-
nia sakramentalnego, spotkaƒ przywód-
ców, konferencji okr´gu i palika oraz w
trakcie wywiadów i udzielania porad?

II. S∏u˝enie
• Czy s∏u˝enie le˝y w mojej naturze czy

wyp∏ywa jedynie z odpowiedzi na przy-
dzielone zadania?

• Czy jeÊli trudno mi szczerze troszczyç
si´ o innych, jak mog´ to zmieniç?

• Czy staram si´ naÊladowaç przyk∏ad
Zbawiciela?

III. Posiadanie wizji i koncentrowanie uwagi
• Czy rozumiem misj´ KoÊcio∏a?
• Jaka grupa pomog∏aby mi zyskaç realnà

wizj´ tego, co mo˝na osiàgnàç?
• Na jakich dwóch lub trzech rzeczach

mo˝na si´ skupiç?
• W jaki sposób mo˝na oceniç rezultat

tego, na czym si´ skupiamy?
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wymaga pracy i uwagi zespo∏owej, aby ów zespó∏
móg∏ dzia∏aç. […]

Wyzwaniem […] dla przywódców kap∏aƒskich
w dzisiejszym KoÊciele jest rozpoznanie ró˝nicy
pomi´dzy wydajnoÊcià a skutecznoÊcià. Z pewno-
Êcià wydajnym posuni´ciem rady biskupiej czy
prezydium palika b´dzie przemyÊlenie sprawy i
podj´cie decyzji bez poszukiwania wi´kszej iloÊci
danych czy dokonywania g∏´bszej analizy. W
pewnych decyzjach poufnoÊç czy inne podobne
kwestie nakazujà przywódcy kap∏aƒskiemu dzia-
∏aç samodzielnie lub co najwy˝ej naradzaç si´ ze
swoimi doradcami. W takich przypadkach najle-
piej odpowiadajà celowi wydajnoÊci i skuteczno-
Êci dzia∏ania jednostki w przeciwieƒstwie do
dzia∏aƒ grupy. Nawet w takich przypadkach mà-
drzy przywódcy dowiadujà si´, ˝e zebranie wszel-
kich mo˝liwych informacji, wzi´cie pod uwag´
rozwiàzaƒ alternatywnych oraz dokonanie po-
wa˝nej analizy stanowi warunek wst´pny otrzy-
mania natchnienia od Pana.

Istnieje jednak˝e wiele sytuacji, w których
przywódca kap∏aƒski mo˝e byç najbardziej sku-
teczny, gdy ma poczucie, ˝e jest przywódcà
grupy. […]

[…] Cz∏onkowie organizacji muszà byç zaan-
ga˝owani w dyskusj´, analiz´ i rozwiàzania alter-
natywne, jeÊli ma si´ cokolwiek zmieniç. JeÊli
przywódca kap∏aƒski chce, aby coÊ mia∏o miejsce,
musi postrzegaç siebie jako przywódc´ grupy.
Odpowiednim zespo∏em przywódczym w okr´gu
jest rada okr´gu. W paliku jest to rada palika. […]

[…] Skuteczny przywódca kap∏aƒski jest przy-
wódcà zespo∏u. Ka˝dy w zespole jest cz∏onkiem
KoÊcio∏a i ma na uwadze jego sukces. Ka˝dy po-
winien otrzymaç równà szans´ wniesienia swo-
jego wk∏adu, jak równie˝ mo˝liwoÊç wzi´cia na
swe barki odpowiedzialnoÊci za rezultaty. Prosz´,
zauwa˝cie! Przywództwo zespo∏owe nie jest rów-
noznaczne z podejmowaniem decyzji przez g∏o-
sowanie ani chaosem panujàcym w grupie, gdzie
nikt nie przewodzi.

Ostateczne decyzje muszà byç podj´te przez
ustanowionych, wyÊwi´conych przywódców ka-
p∏aƒskich. Jednak˝e najlepsze decyzje podejmà ci
przywódcy, którzy zgodzili si´, by cz∏onkowie
grupy wnieÊli swój wk∏ad, i którzy przywo∏ujà
natchnienie.

Komunikacja otwarta

To, ˝e cz∏onkowie organizacji chcà wiedzieç,
co si´ dzieje, jest czymÊ naturalnym. Przywódcy
mogà albo ignorowaç te odczucia, albo wykorzy-
staç je do wzmacniania zaanga˝owania i entuzja-
zmu. Problem tkwi w tym, ˝e komunikowanie si´
z cz∏onkami grupy wymaga czasu i wysi∏ku.
Zabieganemu przywódcy mo˝e wydawaç si´, ˝e
nie jest to skuteczne. A zawsze istnieje uzasad-
nione pytanie dotyczàce tego, co mo˝na i co po-
winno si´ przekazaç oraz co najlepiej za∏atwiç w
sposób poufny. Ka˝da organizacja zmaga si´ z
tymi kwestiami i KoÊció∏ nie jest tu wyjàtkiem.

Przywódcom kap∏aƒskim na wszystkich pozio-
mach cz´sto i stosownie si´ radzi na temat wagi
zachowania poufnoÊci, kiedy majà do czynienia z
delikatnymi sprawami, które dotyczà ˝ycia i za-
chowania cz∏onków. Owa poufnoÊç jest kwestià
zasadniczà dla procesu pokuty i musi byç zacho-
wana przez przywódców, aby cz∏onkowie KoÊcio∏a
mogli im ufaç. Nie sposób przeceniç tej zasady.
Mówiàc to, wierz´ te˝, ˝e istniejà okolicznoÊci
uzasadnionej komunikacji otwartej, która b´dzie
w∏aÊciwa, mile widziana i która wzmocni proces
przywódczy. Rozpoznanie tych kwestii, które po-
winny byç zakomunikowane na szerokim forum,
a nast´pnie podj´cie odpowiednich kroków celem
przekazania tych spraw cz∏onkom stanowi wy-
zwanie dla przywódców kap∏aƒskich. […]

[…] Wysi∏ek w∏o˝ony w ustanowienie tego
procesu anga˝owania ludzi zwróci si´ z nawiàzkà
w postaci zwi´kszonego zaanga˝owania i entuzja-
zmu oraz zapewni przywódcy zdolnoÊç przekony-
wania do wype∏nienia misji KoÊcio∏a.

Esprit de corps

Francuski zwrot esprit de corps definiowany
jest w American Heritage Dictionary
(Amerykaƒskim s∏owniku dziedzictwa) jako duch
oddania i entuzjazmu panujàcy wÊród cz∏onków
grupy wzgl´dem siebie nawzajem, swojej grupy i
jej celów. Grupa, która posiada tego ducha, reali-
zuje swoje cele, cieszy si´ silnymi wi´zami po-
mi´dzy jej cz∏onkami. Pojawia si´ te˝ uczucie, ˝e
przyjemnie jest nale˝eç do niej. Màdrzy przy-
wódcy mogà we w∏aÊciwy sposób promowaç tego
typu odczucia i obserwowaç wyraêne post´py w
dzia∏aniu grupy. Wi´kszoÊç dru˝yn sportowych
wykazuje si´ esprit de corps. Istnieje on w wielu
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Lekcja 7: Jak przewodziç, odczuwajàc mi∏oÊç bliêniego

odnoszàcych sukcesy firmach, organizacjach woj-
skowych i patriotycznych i jest powszechnie po-
strzegany jako g∏ówny czynnik wp∏ywajàcy na ich
powodzenie. Lecz czy jest to w∏aÊciwa zasada,
którà powinien kierowaç si´ KoÊció∏? Na przy-
k∏ad, czy my jako przywódcy w KoÊciele chcemy
promowaç entuzjastycznà i bojowà postaw´ w od-
niesieniu do zaj´ç koÊcielnych i oczekiwaç po-
Êwi´cenia, które pozbawi cz∏onków innych zaj´ç
czy znajomoÊci? Czy w∏aÊciwe jest, by myÊleç o
KoÊciele w kategoriach dobrej zabawy? (Znam
pewnego przywódc´ w KoÊciele, który mówi, ˝e
jeÊli ci to nie sprawia przyjemnoÊci, nie pracujesz
dobrze. Uwa˝am, ˝e podjà∏ wa˝nà kwesti´). […]

Odpowiedê nie jest taka sama dla ka˝dej grupy
i ka˝dego przywódcy. Niektórzy przywódcy pole-
gajà na w∏asnej osobowoÊci i wykorzystujà swoje
naturalne zainteresowanie, aby wzbudzaç bli-
skoÊç, entuzjazm i ducha. Inni czujà si´ skr´po-
wani i nie∏atwo im w takich sytuacjach. Choç
esprit de corps mo˝e stanowiç wa˝ny element
sukcesu przywódcy, nie jest konieczne, aby by∏ on
osobiÊcie odpowiedzialny za inicjowanie i promo-
wanie takiego zachowania. Element ten mogà
wnieÊç do grupy inne osoby. Màdry przywódca
b´dzie zach´ca∏ do pojawienia si´ takiego ducha i
entuzjazmu ze strony m∏odego, entuzjastycznie
nastawionego doradcy, przewodniczàcego komi-
tetu ds. zaj´ç czy siostry z prezydium M∏odych
Kobiet. OczywiÊcie esprit de corps oraz poczucie
przyjemnoÊci mogà byç nadu˝ywane. […] Lecz
jeÊli ciep∏o, humor i zabawa b´dà kontrolowane i
w∏aÊciwie wprowadzane w kontekst szacunku dla
Zbawiciela i Jego pracy, mogà byç niezwykle u˝y-
teczne w procesie przywódczym. […]

[…] Przywódca kap∏aƒski jest generalnie Êwia-
domy istnienia tego procesu, jeÊli ciàgle zadaje
sobie takie pytania jak: Czy cz∏onkowie mojego
palika, okr´gu czy kworum czujà si´ cz´Êcià tego,
co si´ dzieje? Czy sà oni „w zespole”? Czy uwa˝ajà
si´ za dobrze poinformowanych i w∏àczonych w
dzia∏ania? Czy sà zadowoleni z siebie, czy odczu-
wajà radoÊç ze s∏u˝enia i doÊwiadczeƒ, jakie majà
w KoÊciele? [...]

Na zakoƒczenie powiem, ˝e jestem przeko-
nany, ˝e przywódca kap∏aƒski mo˝e byç sku-
teczny, jeÊli podejmie kilka w∏aÊciwych dzia∏aƒ.
Fundamentalnà i podstawowà zasadà musi byç
osobista prawoÊç i ch´ç starania si´ o Ducha oraz
gotowoÊç do przyjmowania Jego nauk. Kiedy ist-
nieje taka podstawa, w∏aÊciwymi dzia∏aniami sà:
1) nauczanie planu odkupienia, 2) s∏u˝enie na
sposób Zbawiciela, 3) posiadanie wizji i koncen-
trowanie jej na niewielkiej liczbie celów. JeÊli
ponadto przywódca zwraca uwag´ na proces ko-
nieczny do zaanga˝owania cz∏onków i uzyskania
ich oddania, b´dzie wspania∏ym, skutecznym
przywódcà. Wówczas b´dzie szcz´Êliwy i odniesie
sukces, ˝ycie cz∏onków b´dzie pob∏ogos∏awione, a
dzie∏o Pana b´dzie zmierza∏o naprzód we w∏aÊci-
wym kierunku i z mocà. […]

Wierz´, ˝e w tym procesie Bóg pob∏ogos∏awi
nas màdroÊcià, doÊwiadczeniem, wzrostem du-
chowym oraz sukcesem w naszych powo∏aniach.
To z pewnoÊcià stanowi mojà nadziej´ i o to
modl´ si´ dla ka˝dego przywódcy kap∏aƒskiego.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jakie trzy dzia∏ania odró˝niajà, wed∏ug Brata
Nadauld, przywódców od zarzàdców?

• Co Brat Nadauld ma na myÊli, mówiàc o
„procesie”?

• Jakie sà zalety w∏àczana osób, którym przewo-
dzimy, w proces podejmowania decyzji?

• Kiedy by∏oby lepiej, gdyby przywódca dzia∏a∏
samodzielnie?

• Jakie sà niektóre cechy grupy, która ma esprit
de corps?

• Co powinni wziàç pod uwag´ przywódcy, kiedy
zastanawiajà si´ nad wprowadzeniem esprit de
corps do swej grupy?

• Jakà podstaw´ proponuje Brat Nadauld, aby
staç si´ dobrym przywódcà?
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KONCEPCJA 1. JEZUS CHRYSTUS 
USTANOWI¸ PRZYK¸AD POÂWI¢CENIA 
W SWEJ S¸U˚BIE LUDZIOM.

KOMENTARZ

Jezus Chrystus ustanowi∏ doskona∏y przyk∏ad
poÊwi´cenia dla innych ludzi. Nie ma wi´kszego
daru ponad dar Jego ZadoÊçuczynienia. Prezydent
Spencer W. Kimball powiedzia∏ o Zbawicielu:
„Zawsze by∏ darczyƒcà, rzadko odbiorcà. Nigdy nie
da∏ butów, konia czy pojazdu; nigdy nie da∏ perfum,
koszuli czy futra. Jego dary by∏y takiej natury, ˝e
odbiorca z trudem móg∏ je na coÊ zamieniç lub
zwróciç ich wartoÊç. Jego dary nale˝a∏y do tych
rzadkich: dawa∏ oczy Êlepcom, uszy g∏uchym, a
nogi chromym, czystoÊç nieczystym, zdrowie znie-
do∏´˝nia∏ym, a umar∏ym oddech. Jego dary dawa∏y
mo˝liwoÊç sponiewieranym, wolnoÊç tym, którzy
byli w opresji, Êwiat∏oÊç b´dàcym w ciemnoÊci, wy-
baczenie tym, którzy dokonywali pokuty, nadziej´
zrozpaczonym. Jego przyjaciele dawali Mu schro-
nienie, po˝ywienie i mi∏oÊç. On da∏ im Siebie, Swà
mi∏oÊç, Swà s∏u˝b´, Swe ˝ycie. M´drcy dali Jemu
z∏oto i kadzid∏o. On da∏ im i wszystkim Êmiertelni-
kom zmartwychwstanie, zbawienie i ˝ycie wieczne.
[…] Oddanie siebie to Êwi´ty dar” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball
[1982], 246–247).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Niech student przeczyta na g∏os Ew. Mateusza
10:37–39 i omówi myÊl, ˝e byç uczniem Chrystusa
oznacza poÊwi´cenie. WyjaÊnij, ˝e Jezus Chrystus
ustanowi∏ przyk∏ad, kiedy si´ dla nas poÊwi´ca∏.
PoproÊ studentów, aby wymienili kilka z ofiar, ja-
kie dla nas z∏o˝y∏.

KONCEPCJA 2. PRZYWÓDCY MUSZÑ 
DOBROWOLNIE POÂWI¢CAå SI¢ DLA 
TYCH, KTÓRYM S¸U˚Ñ.

KOMENTARZ

Pan poprosi∏ pierwszych przywódców KoÊcio∏a,
aby zatracili si´ w Jego s∏u˝bie. Na poczàtku Swej
ziemskiej s∏u˝by „przechodzàc nad Morzem
Galilejskim, ujrza∏ Szymona i Andrzeja, brata
Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bo-
wiem rybakami.

I rzek∏ do nich Jezus: Pójdêcie za mnà, a spra-
wi´, ˝e staniecie si´ rybakami ludzi.

I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim”
(Ew. Marka 1:16–18).

Lewi (Mateusz) równie˝ porzuci∏ swe ˝ycie,
aby iÊç za Mistrzem (zob. Ew. ¸ukasza 5:27–28).
Piotr i inni Aposto∏owie tak˝e wszystko zostawili
(zob. Ew. ¸ukasza 18:28). Zarówno Piotr, jak i

LEKCJA 8

PRZEWODZENIE CZ¢STO 
WYMAGA POÂWI¢CENIA

„I kto nie bierze krzy˝a swego, a idzie za mnà, nie jest mnie godzien.

Kto stara si´ zachowaç ˝ycie swoje, straci je, a kto straci ˝ycie swoje dla mnie, znajdzie je”
(Ew. Mateusza 10:38–39).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie muszà dobrowolnie si´ poÊwi´caç, aby pomóc tym, którym s∏u˝à.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Jezus Chrystus ustanowi∏ przyk∏ad poÊwi´cenia w Swej s∏u˝bie ludziom.

2. Przywódcy muszà dobrowolnie poÊwi´caç si´ dla tych, którym s∏u˝à.
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Lekcja 8: Przewodzenie cz´sto wymaga poÊwi´cenia

Pawe∏ wyrazili ch´ç, aby zatraciç swe ˝ycie w
Jego sprawie (zob. Ew. Jana 13:37; Dzieje
Apostolskie 21:13). Zbawiciel oczekiwa∏, ˝e
wszyscy Jego uczniowie b´dà rozwijali
bezinteresownoÊç w stosunku do innych (zob.
Ew. ¸ukasza 3:11; 9:23).

Pan poprosi∏ wszystkich Swoich Âwi´tych, aby
zrezygnowali z tego co Êwiatowe i starali si´ byç
bardziej uÊwi´ceni. Alma powiedzia∏ ludowi
Zarahemli: „I teraz mówi´ wam: Wszyscy, którzy
pragniecie podà˝aç za g∏osem Dobrego Pasterza,
opuÊçcie z∏ych, oddzielcie si´ od nich, nie doty-
kajcie ich nieczystych rzeczy” (Alma 5:57; zob. II
List do Koryntian 6:17). Pan prosi ka˝dego z nas,
abyÊmy przynieÊli Mu skruszone serce i pokor-
nego ducha (zob. na przyk∏ad 3 Nefi 9:20).

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie muszà dobro-
wolnie poÊwi´caç si´, aby pomóc tym, którym
s∏u˝à. Przy ró˝nych okazjach mogà byç popro-
szeni, aby poÊwi´cili swój czas, talenty i Êrodki, po
to by b∏ogos∏awiç ˝ycie innych. Starszy M. Russell
Ballard z Kworum Dwunastu Aposto∏ów wyjaÊni∏:
„PoÊwi´cenie to okazanie czystej mi∏oÊci. Stopieƒ
naszej mi∏oÊci do Pana, ewangelii i naszych bliê-
nich mo˝na oceniç po naszej gotowoÊci do po-
Êwi´cenia si´ na ich rzecz” (w: Conference Report,
kwiec. 1992, 108 lub Ensign, maj 1992, 76).

Kiedy przywódcy poÊwi´cajà si´ dla tych, któ-
rym s∏u˝à, powinni pami´taç o radzie króla
Beniamina: „Nie jest wymagane, aby cz∏owiek
bieg∏ szybciej ni˝ starcza mu na to si∏y. I potrze-
buje byç gorliwy, aby móg∏ zdobyç nagrod´,
wszystko wi´c musi byç czynione w nale˝ytym
porzàdku” (Mosjasz 4:27; zob. tak˝e NiP 10:4).
Starszy Neal A. Maxwell, który zasiada∏ wówczas
w Prezydium Siedemdziesiàtych, zauwa˝y∏:
„Kiedy biegniemy szybciej, ni˝ mo˝emy, jesteÊmy
zarówno niewydajni, jak i zm´czeni” (Deposition
of a Disciple [1976], 58).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoproÊ studentów, aby podali przyk∏ady ludzi
(takich jak rodzice i biskupi), którzy dokonali
poÊwi´cenia, aby pomóc im samym lub komuÊ
innemu. Zapytaj, co zazwyczaj poÊwi´cajà misjo-
narze, aby pomóc ludziom w przyj´ciu ewangelii.

Wypisz na tablicy, o jakie poÊwi´cenia mogà
byç poproszeni przywódcy w rodzinie i KoÊciele,

aby pomóc tym, którym s∏u˝à. Wymieƒ zasoby,
jakimi przywódcy muszà byç gotowi si´ dzieliç,
np. czas i talenty. Wypisz tak˝e s∏aboÊci, na któ-
rych wyeliminowanie muszà byç gotowi, jak np.
przyziemnoÊç (zob. komentarz).

Przedyskutujcie, w jaki sposób poÊwi´cenia
przywódców przynoszà korzyÊci tym, którym
s∏u˝à. Omówcie, w jaki sposób Pan b∏ogos∏awi
przywódców, którzy dokonujà takich poÊwi´ceƒ.

Niech studenci przeczytajà Mosjasz 4:27 i wy-
jaÊnià, w jaki sposób ten werset odnosi si´ do
przywódców w KoÊciele i rodzinie. Podziel si´
spostrze˝eniami znajdujàcymi si´ w komentarzu
i wyjaÊnij, ˝e przywódcy muszà „wyznaczaç sobie
odpowiednie tempo” podczas swej s∏u˝by.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Gordon B. Hinckley

Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

The Loneliness of
Leadership, Brigham Young
University Speeches of the
Year (4 listopada 1969), 3–6

[…] W ka˝dym aspekcie przywództwa kryje si´
osamotnienie. […]

Zawsze tak by∏o. Za przywództwo p∏aci si´ sa-
motnoÊcià. Za s∏uchanie g∏osu sumienia p∏aci si´
samotnoÊcià. Za trzymanie si´ zasad p∏aci si´ sa-
motnoÊcià. MyÊl´, ˝e jest to nieuniknione.
Zbawiciel Êwiata by∏ cz∏owiekiem, który kroczy∏ w
samotnoÊci. Nie znam ˝adnych innych s∏ów,
które by∏yby bardziej naznaczone tragizmem sa-
motnoÊci ni˝ Jego wypowiedê:

[…] Lisy majà jamy i ptaki niebieskie
gniazda, ale Syn Cz∏owieczy nie ma, gdzie by
g∏ow´ sk∏oni∏. (Ew. Mateusza 8:20).

Nie ma w historii bardziej emanujàcego sa-
motnoÊcià obrazu ni˝ widok Zbawiciela na
krzy˝u, samotnego Odkupiciela ludzkoÊci,
Zbawiciela Êwiata niosàcego zadoÊçuczynienie,
Syna Bo˝ego cierpiàcego za grzechy ludzkoÊci.
Kiedy o tym myÊl´, przypomina mi si´ wypo-
wiedê Channinga Pollocka.
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Lekcja 8: Przewodzenie cz´sto wymaga poÊwi´cenia

Judasz ze swymi trzydziestoma srebrnikami
poniós∏ pora˝k´. Chrystus na krzy˝u by∏ naj-
wspanialszà postacià doczesnoÊci i wiecznoÊci.

Józef Smith

Podobnie Józef Smith by∏ uosobieniem samot-
noÊci. Odczuwam wielkà mi∏oÊç do ch∏opca,
który wyszed∏ z lasu, który po takim doÊwiadcze-
niu nigdy ju˝ nie móg∏ byç taki sam, który bywa∏
zwymyÊlany, by∏ przeÊladowany i traktowany z
pogardà. Czy potraficie dostrzec tragizm w tych
s∏owach ch∏opca, który by∏ Prorokiem?

[…] Albowiem mia∏em wizj´, by∏em tego
pewny i wiedzia∏em, ˝e Bóg wie i nie mog∏em
temu zaprzeczyç, ani te˝ bym si´ nie oÊmieli∏
tego uczyniç; a w ka˝dym razie wiedzia∏em, ˝e
czyniàc tak, obrazi∏bym Boga i narazi∏ si´ na
pot´pienie. [JS—H 1:25].

Niewiele jest smutniejszych obrazów, w ka˝-
dym razie w naszej historii, ni˝ ten, kiedy
Stephen Markham przeprawia Proroka przez
rzek´ Mississippi, a Józef wie, ˝e wrogowie czy-
hajà na jego ˝ycie, a potem przychodzà do niego
jego ludzie, którzy oskar˝ajà go, ˝e ucieka∏.
Pos∏uchajcie jego odpowiedzi:

JeÊli moje ˝ycie nie ma wartoÊci dla moich
przyjació∏, nie ma ono wartoÊci równie˝ dla mnie.
([History of the Church,] 6:549, czerw. 1844).

Historia KoÊcio∏a

To jest historia tego KoÊcio∏a, moi m∏odzi przy-
jaciele, i mam nadziej´, ˝e nigdy jej nie zapo-
mnimy. Powsta∏ on w wyniku przywództwa, które
zosta∏o nam nadane przez Boga niebios, który do-
prowadzi∏ do przywrócenia ewangelii Jezusa
Chrystusa. A kiedy pad∏y s∏owa o jedynym praw-
dziwym i ˝ywym KoÊciele na powierzchni ziemi,
natychmiast staliÊmy si´ samotni — samotni z
powodu przywództwa, przed którym nie mo˝emy
wzdragaç si´ ani umknàç i któremu musimy sta-
wiç czo∏a z odwagà, Êmia∏oÊcià i umiej´tnoÊciami.
Nasza historia jest opowieÊcià o wyp´dzeniach, o
przesianiu tego, co wartoÊciowe, o grozie, czyli o
przeÊladowaniach i wygnaniu. […]

Wróc´ do s∏ów Paw∏a:

Zewszàd uciskani, nie jesteÊmy jednak po-
gn´bieni, zak∏opotani, ale nie zrozpaczeni,

przeÊladowani, ale nie opuszczeni, powaleni,
ale nie pokonani (II List do Koryntian 4:8–9).

SamotnoÊç misjonarza

Ostatniego wieczoru rozmawia∏em z ojcem
pewnego misjonarza. Powiedzia∏ on: „W∏aÊnie
rozmawia∏em z moim synem, przebywajàcym w
innym kraju. Czuje si´ pokonany; jest zrozpa-
czony. Jest samotny, boi si´. Co mog´ zrobiç, aby
mu pomóc?”

Zapyta∏em: „Jak d∏ugo tam jest?”

„Trzy miesiàce” — odpowiedzia∏.

Powiedzia∏em: „Wydaje mi si´, ˝e jest to coÊ,
czego doÊwiadcza niemal ka˝dy misjonarz, który
jest na misji przez trzy miesiàce. Niewielu jest
m∏odych m´˝czyzn czy kobiet, którzy sà powo-
∏ani, by iÊç w Êwiat, dzier˝àc ogromnà odpowie-
dzialnoÊç reprezentowania KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, którzy
nie odczuwajà przez wi´kszoÊç czasu — a jestem
przekonany, ˝e ju˝ na pewno w pierwszych mie-
siàcach swej misji —  straszliwego osamotnienia
w tym obowiàzku. Lecz kiedy taki misjonarz
s∏u˝y Panu, poznaje s∏odkie i cudowne towarzy-
stwo Ducha Âwi´tego, który ∏agodzi i oddala owo
poczucie osamotnienia”.

Samotny nawrócony

Podobnie jest w przypadku osoby nawróconej.
Dzisiaj rano myÊla∏em o swoim przyjacielu, któ-
rego pozna∏em, gdy by∏em na misji w Londynie
36 lat temu. Pami´tam, jak pewnej deszczowej
nocy przyszed∏ do naszego mieszkania. Zapuka∏
do drzwi, a ja zaprosi∏em go do Êrodka.

Powiedzia∏: „Musz´ z kimÊ porozmawiaç.
Jestem ca∏kowicie sam. Jestem zgubiony”.

Zapyta∏em go: „Jaki masz problem?”

Odpowiedzia∏: „Kiedy nieca∏y rok temu przy-
stàpi∏em do KoÊcio∏a, mój ojciec powiedzia∏ mi,
abym wynosi∏ si´ z jego domu i nigdy nie wraca∏.
I nie wróci∏em”.

Mówi∏ dalej: „Kilka miesi´cy póêniej wypisano
mnie z klubu krykietowego, którego by∏em
cz∏onkiem wraz z ch∏opakami, z którymi dorasta-
∏em, z którymi by∏em bardzo blisko i z którymi
si´ przyjaêni∏em”.
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Potem powiedzia∏: „W ubieg∏ym miesiàcu szef
mnie zwolni∏, poniewa˝ jestem cz∏onkiem tego
KoÊcio∏a i nie mog´ znaleêç innej pracy.
Musia∏em pójÊç na zasi∏ek dla bezrobotnych.

A wczoraj wieczorem dziewczyna, z którà cho-
dzi∏em od pó∏tora roku, powiedzia∏a, ˝e nigdy za
mnie nie wyjdzie, poniewa˝ jestem mormonem”.

Powiedzia∏em: „JeÊli kosztuje ci´ to tak wiele,
to dlaczego nie opuÊcisz KoÊcio∏a i nie wrócisz do
domu ojca, do klubu krykietowego, do pracy,
która tak wiele dla ciebie znaczy, i do dziewczyny,
którà twoim zdaniem kochasz?”

Przez d∏ugi czas si´ nie odzywa∏. Potem objà∏
r´koma g∏ow´ i zaczà∏ szlochaç. W koƒcu spojrza∏
przez ∏zy i powiedzia∏: „Nie móg∏bym tego uczy-
niç. Wiem, ˝e jest on prawdziwy i nigdy nie móg∏-
bym z niego zrezygnowaç, nawet jeÊli mia∏oby
mnie to kosztowaç ˝ycie”. Podniós∏ swà mokrà
czapk´ i wyszed∏ z mieszkania na deszcz — sa-
motny, dr˝àcy i przestraszony, lecz niezachwiany.
Kiedy patrzy∏em na niego, pomyÊla∏em o samot-
noÊci sumienia, samotnoÊci Êwiadectwa, samotno-
Êci wiary oraz sile i pocieszeniu Ducha Âwi´tego.

SamotnoÊç Êwiadectwa

Chcia∏bym zakoƒczyç moje dzisiejsze wystàpie-
nie, mówiàc wam — m∏odzi m´˝czyêni i m∏ode ko-
biety, którzy znajdujecie si´ w tej wspania∏ej
kongregacji — to jest wasze przeznaczenie. Och,
jesteÊcie tu teraz wszyscy razem. Wy wszyscy jeste-
Êcie z tej samej gliny, wszyscy jesteÊcie jedno-
myÊlni. Jednak˝e przygotowujecie si´ na to, by iÊç
w Êwiat, gdzie nie b´dzie obok was dziesi´ciu, dwu-
dziestu, dwudziestu pi´ciu tysi´cy osób podobnych
do was. Odczujecie samotnoÊç waszej wiary.

Nie jest ∏atwo, dla przyk∏adu, byç cnotliwym,
kiedy wszystkie otaczajàce was osoby drwià z cnoty.

Nie jest ∏atwo byç uczciwym, kiedy wszyscy
wokó∏ was sà zainteresowani jedynie robieniem
„szybkiej forsy”.

Nie jest ∏atwo byç powÊciàgliwym, kiedy wszy-
scy wokó∏ was kpià z umiarkowania.

Nie jest ∏atwo byç pracowitym, kiedy otacza-
jàcy was ludzie nie wierzà w wartoÊç pracy.

Nie jest ∏atwo byç uczciwym wobec siebie,
kiedy wszyscy wokó∏ was odrzucajà zasady ze
wzgl´du na doraêne korzyÊci.

Pokój Ducha

Chcia∏bym powiedzieç wam dzisiaj, moi bracia
i siostry, ˝e istnieje osamotnienie — lecz ludzie
waszego pokroju muszà ˝yç zgodnie z w∏asnym
sumieniem. Cz∏owiek musi ˝yç zgodnie z w∏as-
nymi zasadami. Cz∏owiek musi ˝yç zgodnie z
w∏asnymi przekonaniami. Cz∏owiek musi ˝yç
zgodnie z w∏asnym Êwiadectwem. JeÊli tego nie
czyni, jest nieszcz´Êliwy —  strasznie nieszcz´-
Êliwy. A gdzie jest wiele cierni, gdzie jest rozcza-
rowanie, gdzie sà problemy i ból, cierpienie,
zawód i koszmarna samotnoÊç, tam b´dzie pokój,
pocieszenie i si∏a.

Obietnica i b∏ogos∏awieƒstwo

Lubi´ te wspania∏e s∏owa, które Pan przekaza∏
tym, którzy mieli iÊç i g∏osiç t´ ewangeli´.

Pójd´ przed waszym obliczem. B´d´ po waszej
prawicy i po lewicy, i Duch mój b´dzie w wa-
szych sercach, i anio∏owie moi wokó∏ was, aby
was podtrzymaç. (NiP 84:88).

MyÊl´, ˝e jest to obietnica dla ka˝dego z nas.
Wierz´ w to, wiem o tym. Sk∏adam wam dzisiaj
Êwiadectwo o tej prawdzie.

Niech Bóg was b∏ogos∏awi, moi drodzy m∏odzi
przyjaciele, którzy macie szlachetne prawo pier-
worództwa, którzy jesteÊcie dzieçmi przymierza,
którzy stanowicie najwi´kszà nadziej´ tego poko-
lenia — was, zdolni m∏odzi m´˝czyêni i kobiety,
˝yjàcych zgodnie z sumieniem, o przywódczym i
wspania∏ym potencjale.

Niech Bóg was b∏ogos∏awi, abyÊcie szli nie-
ustraszenie, nawet jeÊli b´dziecie iÊç w samotno-
Êci, i abyÊcie w sercu poznali ten pokój, który
wyp∏ywa z ˝ycia wed∏ug zasad, w które si´ wierzy,
ten „pokój Bo˝y, który przewy˝sza wszelki ro-
zum” — o to si´ pokornie modl´, pozostawiajàc
wam moje Êwiadectwo o boskoÊci tego Êwi´tego
dzie∏a. A jako s∏uga Pana przywo∏uj´ na was
wszelkà radoÊç, gdy idziecie przez ˝ycie ku boga-
tym i wyjàtkowo owocnym doÊwiadczeniom, w
imi´ Jezusa Chrystusa. Amen.
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POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jak myÊlisz, co oznacza wyra˝enie „w przy-
wództwie kryje si´ ogromne osamotnienie”?

• W jaki sposób mo˝emy poradziç sobie z osa-
motnieniem w przywództwie?

• Co mo˝e zrekompensowaç osamotnienie w
przywództwie?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç od Zbawiciela na
temat osamotnienia w przywództwie?

• Prezydent Spencer W. Kimball, wypowiadajàc
si´ na temat Ew. Mateusza 10:39, zauwa˝y∏, ˝e
„zatracajàc siebie, odnajdujemy siebie” i do-
da∏: „Zaprawd´, ∏atwiej jest ‘odnaleêç’ siebie,
poniewa˝ jest tak wiele w nas do odnalezie-
nia!” („Small Acts of Service” Ensign, grudz.
1974, 2). W jaki sposób ta zasada odnosi si´
do przewodzenia na sposób Chrystusowy?
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY W KOÂCIELE 
I RODZINIE POWINNI PRZEWODZIå „B¢DÑC 
DOBREJ MYÂLI, Z OPTYMIZMEM I ODWAGÑ”.

KOMENTARZ

Byç dobrej myÊli oznacza „mieç radosne lub od-
wa˝ne usposobienie albo nastawienie”. Takie wyra-
˝enie kilkakrotnie pojawia si´ w pismach Êwi´tych.
Na przyk∏ad, w wieczór poprzedzajàcy Swoje naro-
dziny Pan powiedzia∏ do zrozpaczonego Nefiego:
„PodnieÊ g∏ow´ i bàdê dobrej myÊli, albowiem czas
jest bliski i tej nocy dany b´dzie znak, a jutro
przyjd´ na Êwiat, by pokazaç Êwiatu, ˝e wype∏ni´
wszystko, co nakaza∏em przepowiedzieç Moim
Êwi´tym prorokom” (3 Nefi 1:13; kursywa dodana).

Jezus powiedzia∏ do sparali˝owanego cz∏owieka,
by ufa∏, aby dodaç mu otuchy, a nast´pnie doda∏:
„Odpuszczone sà grzechy twoje” (Ew. Mateusza
9:2). Póêniej Pan przemówi∏ tymi s∏owy, aby uspo-
koiç Swoich uczniów, którzy zacz´li si´ baç, gdy
zobaczyli Jezusa idàcego po wodzie, i doda∏: „Ja
jestem, nie bójcie si´” (Ew. Mateusza 14:27).

Starszy Harold B. Lee, który by∏ wówczas
cz∏onkiem Kworum Dwunastu, powiedzia∏: „Mistrz
zakoƒczy∏ Swoje ostatnie spisane kazanie poprze-
dzajàce ukrzy˝owanie tymi s∏owami: ‘To powie-
dzia∏em wam, abyÊcie we mnie pokój mieli. Na
Êwiecie ucisk mieç b´dziecie, ale ufajcie, Ja zwy-
ci´˝y∏em Êwiat’ (Ew. Jana 16:33)” (w: Conference
Report, kwiec. 1966, 68).

W 1831 roku Pan zapewni∏ Âwi´tych: „Bàdêcie
dobrej myÊli, ma∏e dzieci; bowiem jestem wÊród
was i nie poniecha∏em was.

A je˝eliÊcie si´ ukorzyli przede mnà, wasze sà
b∏ogos∏awieƒstwa królestwa” (NiP 61:36–37; zob.
tak˝e NiP 68:6; 78:18; 112:4).

Starszy Marvin J. Ashton, który by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, powiedzia∏: „Musimy prze-
wodziç, b´dàc dobrej myÊli, b´dàc optymistami i
majàc odwag´, jeÊli chcemy iÊç naprzód i wzno-
siç si´” (w: Conference Report, paêdz. 1974, 56
lub Ensign, list. 1974, 41). Prezydent Gordon B.
Hinckley napisa∏: „Sugeruj´, abyÊmy ‘akcentowali
pozytywnà stron´’, kiedy idziemy przez ˝ycie.
Prosz´, abyÊmy nieco g∏´biej szukali dobra, aby-
Êmy uciszyli swój g∏os zniewagi i sarkazmu, aby-
Êmy byli bardziej hojni w komplementowaniu
oraz popieraniu cnoty i wysi∏ku” (Standing for
Something: Ten Neglected Virtues That Will Heal
Our Hearts and Homes [2000], 101).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoproÊ kilku studentów, aby opisali usposobie-
nie przywódcy w KoÊciele lub rodzinie, który w
dobry sposób wp∏ynà∏ na ich ˝ycie. Zwróç uwag´,
˝e skuteczni przywódcy niemal zawsze sà pozy-
tywnie nastawieni i sà dobrej myÊli, kiedy sà w to-
warzystwie innych osób. Zapytaj studentów, w jaki
sposób przywódcy, którzy mieli na nich wp∏yw,
okazywali swoje pozytywne czy radosne podejÊcie.

LEKCJA 9

POWINNIÂMY PRZEWODZIå, 
B¢DÑC DOBREJ MYÂLI

„Przeto, goràco ukochani […], czyƒmy radoÊnie wszystko, co le˝y w naszej mocy” (NiP 123:17).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

PowinniÊmy przewodziç, b´dàc dobrej myÊli.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy w KoÊciele i rodzinie powinni przewodziç „b´dàc dobrej myÊli, z optymizmem 
i odwagà”.
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Przeczytaj Nauki i Przymierza 61:36 i pomó˝
studentom zrozumieç, ˝e Pan chce, abyÊmy
wszyscy byli „dobrej myÊli”.

Niech studenci przestudiujà 2 Nefi 4:17–35.
Przeprowadê dyskusj´, wykorzystujàc takie
pytania, jak:

• Jakie powody mia∏ Nefi, by nie odczuwaç
radoÊci?

• Jakie mia∏ powody, by odczuwaç radoÊç?

• Który zestaw powodów bardziej do ciebie
przemawia? Dlaczego?

• Jak myÊlisz, w jaki sposób postawa Nefiego po-
kazana w tych wersetach wp∏yn´∏a na sposób,
w jaki przewodzi∏?

• W jaki sposób mo˝emy naÊladowaç przyk∏ad
Nefiego podczas naszej pracy przywódczej?

Zapisz na tablicy s∏owa: Odczuwaç radoÊç oraz
Odczuwaç strach. Przedyskutuj, jakie powody
mogà mieç dzisiejsi przywódcy, by nie odczuwaç
radoÊci i nie byç dobrej myÊli (np. strach, stres,
problemy zdrowotne, pora˝ki, wojny, kl´ski ˝y-
wio∏owe, problemy w szkole lub pracy, nieaktyw-
noÊç osób bliskich lub przyjació∏). Przedyskutuj,
jakie powody mogà mieç dzisiejsi przywódcy, by
odczuwaç radoÊç i byç dobrej myÊli (np. dobroç
innych, pi´kno, „dobra nowina” o zadoÊç czynià-
cej ofierze Jezusa Chrystusa, osiàgni´cia innych,
nasz potencja∏ jako dzieci Ojca Niebieskiego).
Zwróç uwag´ na s∏owa znajdujàce si´ na tablicy i
powiedz: „To wy decydujecie, jakiego rodzaju
przywódcà chcecie byç”.

Podziel swojà klas´ na ma∏e grupy. PoproÊ ka˝dà
grup´, aby znalaz∏a dwie lub trzy rzeczy, jakie
mogà zrobiç przywódcy, by mieç wi´kszà radoÊç z
wype∏niania obowiàzków przywódczych. Niech
ka˝da grupa podzieli si´ z klasà swoimi propozy-
cjami. Mogà one obejmowaç nast´pujàce kwestie:

• „Przestaƒcie spaç d∏u˝ej ni˝ potrzeba; wczeÊnie
udawajcie si´ na spoczynek, abyÊcie nie byli
utrudzeni; wstawajcie wczeÊnie, aby orzeê-
wione by∏y cia∏a i umys∏y wasze” (NiP 88:124).

• Wykonywanie w∏aÊciwych çwiczeƒ i stosowa-
nie zbilansowanej diety.

• Cieszenie si´ podnoszàcà na duchu muzykà.

• Studiowanie pism Êwi´tych i innych dobrych
ksià˝ek.

• Nauczenie si´ wybaczania ludziom, którzy nas
obrazili i zapominania o krzywdzie.

• Praktykowanie Z∏otej Zasady.

• Pozostawanie bardziej wdzi´cznym. Liczenie
b∏ogos∏awieƒstw i dzi´kowanie za nie Ojcu
Niebieskiemu.

• Traktowanie innych ˝yczliwie i uprzejmie.

• Pozostawanie aktywnym w swoim okr´gu.

• Rozwijanie zdrowego i w∏aÊciwego poczucia
humoru.

Zach´ç studentów, aby „byli dobrej myÊli”,
kiedy przewodzà innym.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Joseph B. Wirthlin

Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

„Lessons Learned in the
Journey of Life”, Ensign,
grudz. 2000, 6–13

Dobrze pami´tam czasy, kiedy by∏em w colle-
ge’u. W tamtym okresie ˝ycia uwielbia∏em wiele
rzeczy: uwielbia∏em si´ uczyç, uwielbia∏em po-
czucie braterstwa. I uwielbia∏em futbol.

Zawsze marzy∏em o grze w futbol na poziomie
uniwersyteckim i w czasie pierwszego, drugiego i
trzeciego roku nosi∏em szkar∏atny uniform i gra-
∏em na pozycji biegacza.

W owym czasie Êwiat sta∏ nad kraw´dzià
chaosu. Opozycyjne frakcje polityczne walczy∏y
przeciwko sobie. Narasta∏y napi´cia. Narody
wyst´powa∏y przeciwko sobie. Zdawa∏o si´, ˝e
ca∏y Êwiat rozbrzmiewa∏ narastajàcym grzmo-
tem, jak wulkan, który musi wybuchnàç i w
koƒcu ostatecznie wybucha. Zanim by∏o po
wszystkim, ka˝dy naród, ka˝dy lud odczu∏
skutki tych mrocznych dni.

Pami´tam, jak pewnego dnia przyszed∏ do
mnie ojciec. By∏o to tu˝ po zakoƒczeniu sezonu
futbolowego w 1936 roku.
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„Joseph — powiedzia∏ — czy chcesz jechaç
na misj´?”

Powiedzia∏em, ˝e tak.

„A zatem musisz jechaç teraz — powiedzia∏. —
JeÊli poczekasz d∏u˝ej, nigdy nie pojedziesz”.

Nie chcia∏em mu wierzyç. Chcia∏em realizo-
waç swoje marzenia o dalszej grze w futbol i
ukoƒczeniu uniwersytetu. JeÊlibym przyjà∏ po-
wo∏anie na misj´, musia∏bym zrezygnowaç ze
wszystkiego. W tamtych czasach misja trwa∏a
30 miesi´cy i wiedzia∏em, ˝e jeÊli przyjm´ po-
wo∏anie, b´dzie bardzo prawdopodobne, ˝e ju˝
nigdy nie zagram w futbol — a byç mo˝e nigdy
nie ukoƒcz´ studiów.

Wiedzia∏em jednak te˝, ˝e to, co powiedzia∏ mój
ojciec, to prawda. Moim biskupem by∏ Marion G.
Romney (1897–1988), który póêniej zosta∏ cz∏on-
kiem Rady Prezydenta KoÊcio∏a. WczeÊniej rozma-
wia∏ ze mnà na temat s∏u˝by misyjnej i uda∏em si´
do niego, mówiàc, ˝e nadszed∏ ten czas.

Kilka miesi´cy póêniej wszed∏em na pok∏ad
statku SS Manhattan i rozpoczà∏em d∏ugà po-
dró˝, która mia∏a mnie zaprowadziç w sam Êro-
dek Êwiatowego kryzysu. Zosta∏em powo∏any do
Misji Niemiecko-Austriackiej.

Moim pierwszym miejscem s∏u˝by by∏
Salzburg, w Austrii. W tej misji by∏o za ma∏o mi-
sjonarzy i nied∏ugo po moim przyjeêdzie mój to-
warzysz zosta∏ przeniesiony do innego dystryktu
w misji. Wkrótce zosta∏em sam w Salzburgu —
m∏ody misjonarz w obcym, nowym kraju.

Nie wspomnia∏em o jednej rzeczy: ogromna
armia Trzeciej Rzeszy pod wodzà Hitlera gro-
madzi∏a si´ tu˝ za granicà, nieca∏e 20 mil od
Salzburga. Gdziekolwiek si´ sz∏o, czu∏o si´ w
powietrzu narastajàce napi´cie. Nikt nie wie-
dzia∏, czy jutro nie nastanie dzieƒ, w którym
czo∏gi przekroczà granic´.

Dobrze pami´tam te dni. Nie sàdz´, by w mym
˝yciu by∏ taki czas, kiedy czu∏bym si´ bardziej
zniech´cony, bardziej zagubiony. Misja nale˝a∏a
do trudnych; wydawa∏o si´, ˝e nikt nie ma czasu
ani dla mnie, ani na przes∏anie, które nios∏em.
Zastanawia∏em si´, czy kiedykolwiek w tym mie-
Êcie b´dzie wystarczajàca liczba cz∏onków, aby
powsta∏ okr´g.

Przez szeÊç tygodni by∏em sam. Przez szeÊç
tygodni czeka∏em na koleg´. SzeÊç tygodni zasta-
nawia∏em si´, co bym robi∏, gdybym zosta∏ w Salt
Lake City i kontynuowa∏ studia.

I choç wtedy wydawa∏o mi si´, ˝e te dni i noce
nigdy si´ nie skoƒczà, w koƒcu przemin´∏y.
Przyby∏ starszy sta˝em kolega i robiliÊmy w tych
okolicznoÊciach wszystko, co by∏o w naszej mocy,
aby s∏u˝yç Panu.

Kiedy tego roku zbli˝a∏y si´ Êwi´ta Bo˝ego
Narodzenia, mój towarzysz i ja postanowiliÊmy,
˝e udamy si´ do Oberndorfu, ma∏ej wioski le˝àcej
w pi´knych Alpach Bawarskich. Byç mo˝e wiecie,
˝e to w∏aÊnie pi´kno i majestat tej wioski na-
tchn´∏y Josepha Mohra do napisania w 1818 roku
pi´knej kol´dy „Cicha noc” (Hymny oraz pieÊni
dla dzieci, str. 90).

W Wigili´ Êwiàt poszliÊmy do tej wioski i przez
chwil´ siedzieliÊmy w ciszy w ma∏ym, skromnym
koÊciele, s∏uchajàc pi´knej muzyki organowej.
Kiedy wracaliÊmy do domu, spowi∏a nas rzeÊka,
bezchmurna zimowa noc. SzliÊmy pod gwiaêdzi-
stym sklepieniem przez g∏adki bezruch Êwie˝ego
Êniegu. Byç mo˝e ta noc by∏a podobna do tej,
która ponad sto lat wczeÊniej natchn´∏a tego wi-
karego do napisania s∏ów jednej z ulubionych
kol´d ca∏ego chrzeÊcijaƒskiego Êwiata.

Kiedy tak szliÊmy, rozmawialiÊmy o naszych
nadziejach i marzeniach. MówiliÊmy o naszych
celach i o tym, co chcemy, aby wydarzy∏o si´ w
naszym ˝yciu. Im d∏u˝ej rozmawialiÊmy, tym
powa˝niej podchodziliÊmy do osiàgni´cia tego
wszystkiego, o czym mówiliÊmy. Kiedy maszero-
waliÊmy w Êwietle ksi´˝yca w pe∏ni, obaj podj´li-
Êmy powa˝ne postanowienia.

Tamtej nocy postanowi∏em, ˝e nie b´d´ traciç
swojego czasu. Chcia∏em z wi´kszym zapa∏em s∏u-
˝yç Panu. Zdecydowa∏em, ˝e b´d´ rozwijaç ka˝de
powo∏anie, jakie otrzymam w królestwie Pana.

By∏ to równie˝ wieczór, w którym postanowi-
∏em, kogo poÊlubi´. Nie zna∏em jej imienia ani na-
zwiska, ale w moim umyÊle pojawi∏ jest pewien typ
osoby, którà powinna byç — mia∏a ˝yç wed∏ug
ewangelii i byç silna duchowo. Nawet opisa∏em jà
mojemu koledze — mia∏a mieç metr szeÊçdziesiàt
pi´ç wzrostu, niebieskie oczy i blond w∏osy. Siostra
Wirthlin ca∏kowicie odpowiada temu opisowi,
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który stworzy∏em w czasie, gdy jej nie zna∏em. I w
ten sposób owa noc sta∏a si´ dla mnie wa˝na.

Min´∏y dwa i pó∏ roku i zanim si´ spostrzeg-
∏em, by∏em znów w domu. Pami´tam, ˝e ktoÊ
wspomnia∏ przy mnie pewne nazwisko: Elisa
Rogers, m∏oda kobieta, która organizowa∏a taƒce
dla studentów w Hotelu Utah. By∏o coÊ szczegól-
nego w tym nazwisku. PomyÊla∏em, ˝e powinie-
nem jà poznaç.

Pami´tam, jak zobaczy∏em jà po raz pierwszy.
Robiàc przys∏ug´ przyjacielowi, poszed∏em do jej
domu po jej siostr´. Elisa otworzy∏a drzwi, a ja
zaczà∏em si´ na nià gapiç. Oto ona: pi´kna, metr
szeÊçdziesiàt pi´ç wzrostu, niebieskie oczy,
blond w∏osy.

Musia∏a odnieÊç podobne wra˝enie, poniewa˝
powiedzia∏a do mnie: „Wiem, kim ty jest”.

Szybko zda∏a sobie spraw´ z tego, ˝e pope∏ni∏a
b∏àd gramatyczny. Aby w pe∏ni oceniç t´ sytuacj´,
musicie wiedzieç, ˝e jej przedmiotem kierunko-
wym by∏ j´zyk angielski.

Nawet po tych wszystkich latach, pami´ta
za˝enowanie, jakie odczuwa∏a w owej chwili.
OczywiÊcie, opowiadanie przeze mnie tej historii
nie polepsza sprawy, ale wierz´, ˝e mi wybaczy.

Up∏yn´∏o szeÊç dekad od czasu Wigilii Bo˝ego
Narodzenia w Oberndorfie, kiedy podjà∏em te po-
stanowienia. Wiele si´ wydarzy∏o w ciàgu tych
lat. Sprawdzi∏y si´ moje przeczucia co do gry w
futbol — nigdy ju˝ nie zagra∏em. Ukoƒczy∏em
jednak uniwersytet. Mimo to nigdy nie ˝a∏owa-
∏em s∏u˝by na misji ani oddania si´ w s∏u˝bie
Panu. Dzi´ki temu moje ˝ycie wype∏ni∏o si´ przy-
godà, duchowymi doÊwiadczeniami i radoÊcià,
która przekracza zrozumienie.

Wielu z was mo˝e znajdowaç si´ w takim mo-
mencie swojego ˝ycia, kiedy odczuwacie pewne
zniech´cenie lub czujecie si´ samotni. Mo˝e czu-
jecie si´ nieco zagubieni, mo˝e nawet macie ja-
kieÊ obawy. Ka˝dy w pewnym momencie ˝ycia
ma takie odczucia. Ka˝dy zastanawia si´, czy jego
˝ycie w koƒcu b´dzie szcz´Êliwe.

Ponad dwa milenia temu Arystoteles zasugero-
wa∏, ˝e ka˝dy, kto ˝yje, ma ten sam podstawowy
cel: byç szcz´Êliwy (zob. Etyka nikomachejska,

Ksi´ga I, rozdzia∏y 4, 7). Po 80 latach ˝ycia zaczà-
∏em rozumieç, co sprawia, ˝e ludzie sà szcz´Êliwi i
odnoszà sukcesy. Chcia∏bym opowiedzieç o pi´ciu
kwestiach, które, jeÊli weêmiecie je na powa˝nie i
zastosujecie we w∏asnym ˝yciu, przyniosà wam
szcz´Êcie, sukces, spe∏nienie i osiàgni´cie dzie-
dzictwa w królestwie celestialnym.

Miejcie wiar´ w Ojca Niebieskiego

Po pierwsze, miejcie wiar´ w swojego Ojca
Niebieskiego. On wie, kim jesteÊcie. S∏ucha was,
kiedy si´ modlicie. On was kocha. Troszczy si´ o
was. Pragnie dla was wszystkiego, co najlepsze.

Po s∏u˝eniu przez jakiÊ czas w Salzburgu, zo-
sta∏em przeniesiony do Zurichu, w Szwajcarii.
Kiedy tam by∏em, podszed∏ do mnie Brat Julius
Billeter, cz∏onek KoÊcio∏a. By∏ z zawodu genealo-
giem i powiedzia∏ mi, ˝e podczas swej pracy wie-
lokrotnie natknà∏ si´ na nazwisko Wirthlin.
Zaoferowa∏, ˝e zbada te ga∏´zie mojej rodziny.
Napisa∏em do domu i mój ojciec pomyÊla∏, ˝e to
wspania∏a okazja, wi´c zatrudniliÊmy go do tego,
by rozpoczà∏ prac´.

Rok póêniej wr´czy∏ mi ksi´g´. Mia∏a 35 cm
d∏ugoÊci, 45 cm szerokoÊci i wa˝y∏a ponad 6 kg.
Znajdowa∏o si´ tam prawie 6 tysi´cy nazwisk mo-
ich przodków. By∏ to bezcenny wolumin, który
uwa˝a∏em za skarb. Tu˝ przed moim odwo∏aniem
z misji, zapakowa∏em cennà ksi´g´ wraz z innymi
moim rzeczami w kufer przeznaczony do za∏ado-
wania na parowiec i nada∏em przesy∏k´ do domu.
Modli∏em si´, aby kufer przyby∏ bezpiecznie i
˝eby cenny zapis historii rodziny nie zagubi∏ si´.

Przyby∏em do domu przed przesy∏kà. Min´∏y
tygodnie. Nadal nie by∏o kufra. Zaczà∏em si´ mar-
twiç, ˝e niezastàpiona ksi´ga zagin´∏a. Po szeÊciu
miesiàcach, jakie min´∏y od mojego przybycia do
Salt Lake City, odebra∏em telefon ze stacji towaro-
wej Union Pacific. Przyby∏ mój kufer. Pobieg∏em
go odzyskaç, lecz kiedy go zobaczy∏em, serce mi
zamar∏o. Zamek kufra by∏ zniszczony.

Otworzy∏em wieko i kiedy zajrza∏em do
Êrodka, posmutnia∏em jeszcze bardziej. Wszystko
przesiàkni´te by∏o wodà morskà. Co wi´cej, wie-
dzia∏em, ˝e ktoÊ plàdrowa∏ w moich rzeczach.
Brakowa∏o kilku przedmiotów.
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Ostro˝nie zdjà∏em warstw´ odzie˝y, szukajàc
mojej cennej ksi´gi. Kiedy do niej dotar∏em, moje
serce przepe∏nia∏a radoÊç. Nie tylko tam by∏a, ale
jej kartki by∏y zupe∏nie suche! Wiem, ˝e ta ksi´ga
zosta∏a zachowana dzi´ki boskiej interwencji.

Zbawiciel zapyta∏: „Czy˝ nie sprzedajà za grosz
dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spad-
nie na ziemi´ bez woli Ojca waszego.

Nawet wasze w∏osy na g∏owie wszystkie sà
policzone.

Nie bójcie si´; jesteÊcie wi´cej warci ni˝ wiele
wróbli” (Ew. Mateusza 10:29–31).

Idàc tym samym tropem, skoro uratowanie
ksi´gi przed wodà morskà by∏o warte boskiej in-
terwencji, o ile˝ bardziej Ojciec Niebieski trosz-
czy si´ o wasze ˝ycie i wasze potrzeby?

Pewnego razu Prezydent Thomas S. Monson
powiedzia∏ do mnie: „Nad wszystkim czuwa prze-
wodnia r´ka. Cz´sto to, co si´ dzieje, nie dzieje
si´ przez przypadek. Pewnego dnia, kiedy spoj-
rzymy wstecz na coÊ, co wyglàda∏o na zbieg oko-
licznoÊci, zdamy sobie spraw´ z tego, ˝e byç
mo˝e nie by∏ to zbieg okolicznoÊci”.

Pan zna wasze próby. Zna wasze zwyci´stwa. I
jeÊli b´dziecie „[ufali] Panu z ca∏ego swojego
serca i nie [polegali] na w∏asnym rozumie, [lecz
b´dziecie pami´tali] o Nim na wszystkich swoich
drogach, […] On prostowaç b´dzie [wasze]
Êcie˝ki” (Przyp. Salomona 3:5–6).

Wyznaczajcie prawe cele

Po drugie, wyznaczajcie prawe cele. Wiele
spraw b´dzie walczy∏o o waszà uwag´, kiedy b´-
dziecie iÊç przez ˝ycie. B´dà niekoƒczàce si´ za-
k∏ócenia. Wo∏aç do was b´dà ludzie i rzeczy,
wydobywajàc z siebie syreni Êpiew o bogactwie,
przyjemnoÊciach i w∏adzy.

Sukces jest kuszàcym s∏owem. Napisano na
ten temat tysiàce ksià˝ek. Obiecujà pieniàdze,
wolnoÊç, czas wolny i zbytek. Tysiàce osób przed-
stawi∏o tyle samo niezawodnych recept na budo-
wanie fortuny. Na przyk∏ad, J. Paulowi Getty’emu
przypisuje si´ trzystopniowy proces zdobywania
bogactwa: „Wstawaj wczeÊnie. Pracuj ci´˝ko. Traf
na z∏o˝e ropy”.

Inne, byç mo˝e bardziej praktyczne recepty,
opowiadajà si´ za wariacjami na jeden temat:
Musisz skupiç swoje myÊli, uczucia i dzia∏ania na
swoich celach. Z ca∏ego serca musisz pragnàç
osiàgni´cia celu. Ka˝da myÊl musi koncentrowaç
si´ na celu. Musisz skupiç ca∏à swojà energi´ na
osiàgni´ciu celu.

OczywiÊcie, kiedy metody te odnoszà si´ do
prawych skutków, mogà mieç wielkà wartoÊç.
Problem tkwi w tym, ˝e w wi´kszoÊci przypad-
ków dà˝enie do bogactwa, przyjemnoÊci i w∏adzy
prowadzi do miejsca, które na pierwszy rzut oka
mo˝e wydawaç si´ po˝àdane, lecz gdy si´ temu
bli˝ej przyjrzeç, widaç wyraêniej, czym to jest w
rzeczywistoÊci. Cena ziemskiego sukcesu zbyt
cz´sto przychodzi za cen´ pierworództwa. Ci,
którzy zawrà taki uk∏ad, pewnego dnia poczujà
si´ jak Ezaw, który po tym, jak zda∏ sobie spraw´
z tego, co straci∏, „podniós∏ g∏oÊny i pe∏en gory-
czy krzyk” (I Ks. Moj˝eszowa 27:34).

Kolejnà pu∏apkà, w którà cz´sto wpadamy,
kiedy jesteÊmy ogarni´ci obsesjà sukcesu, jest to,
˝e pok∏adamy ufnoÊç w si∏´ naszych ràk i moc
naszego umys∏u, a zapominamy o Panu, który
b∏ogos∏awi nas i sprawia, ˝e si´ nam powodzi.

Moj˝esz powiedzia∏ dzieciom Izraela, ˝e pew-
nego dnia, „gdy si´ najesz do syta, gdy pobudu-
jesz sobie pi´kne domy, […]

gdzie b´dziesz mieszka∏, i gdy twoje byd∏o i
trzody rozmno˝à si´, i gdy b´dziesz posiada∏
wiele srebra i z∏ota, i wszystkiego b´dziesz mia∏
wiele, […]

AbyÊ nie mówi∏ w swoim sercu: Moja moc i
si∏a mojej r´ki zdoby∏a mi to bogactwo. […]

Ale je˝eli zapomnisz Pana, Boga twego, i pój-
dziesz za innymi bogami, b´dziesz im s∏u˝y∏ i od-
dawa∏ im pok∏on, to oÊwiadczam wam, ˝e
niechybnie zginiecie” (V Ks. Moj˝eszowa 8:12,
13, 17, 19).

Czy myÊlicie, ˝e w przysz∏ym ˝yciu b´dziecie
mogli korzystaç z pieni´dzy, które zarabiacie w
tym ˝yciu? Postawcie Ojca Niebieskiego na
pierwszym miejscu w swoim ˝yciu. Zobowià˝cie
si´, ˝e b´dziecie Go naÊladowaç, przestrzegaç
Jego przykazaƒ i ka˝dego dnia staraç si´ byç bar-
dziej podobni do Chrystusa. Skoncentrujcie
swoje wysi∏ki na zdobyciu niebiaƒskich bogactw.
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Czynienie czegoÊ przeciwnego zakoƒczy si´ nie-
chybnie rozczarowaniem i smutkiem.

Przypomnia∏a mi si´ przypowieÊç Zbawiciela o
m´˝czyênie, który ci´˝ko pracowa∏ nad zgroma-
dzeniem bogactw. Mia∏ tak wiele dóbr, ˝e nie mia∏
wystarczajàco du˝o miejsca, aby je przechowaç.
Zbudowa∏ wi´c wi´ksze stodo∏y, aby móg∏ je tam
magazynowaç. Wyobra˝a∏ to sobie tak, ˝e kiedy b´-
dzie mia∏ bezpieczne miejsce na wszystkie swoje
zasoby, b´dzie wówczas móg∏ odpoczàç i wieÊç
pró˝niacze ˝ycie — b´dzie jeÊç, piç i weseliç si´.

Lecz gdy tylko zakoƒczy∏ wznoszenie swych
budynków, „rzek∏ mu Bóg: G∏upcze, tej nocy za-
˝àdajà duszy twojej; a to, co przygotowa∏eÊ, czyje
b´dzie?” (Ew. ¸ukasza 12:20).

Otrzeêwiajàce pytanie, jakie zada∏ Zbawiciel w
Swoich czasach, pobrzmiewa przez wieki a˝ do
naszych czasów: „Albowiem có˝ pomo˝e cz∏owie-
kowi, choçby ca∏y Êwiat pozyska∏, a na duszy swej
szkod´ poniós∏?” (Ew. Mateusza 16:26).

Czy pieniàdze sà si∏à rzeczy czymÊ z∏ym? Prorok
Jakub z Ksi´gi Mormona zada∏ to pytanie. Naucza∏
swój lud: „MyÊlcie o innych, jak myÊlicie o sobie.
Bàdêcie przyjaêni dla wszystkich i szczodrzy z tym,
co posiadacie, aby inni stali si´ bogaci jak wy.

I zanim zaczniecie poszukiwaç bogactw, szu-
kajcie najpierw królestwa Bo˝ego.

I gdy otrzymacie nadziej´ w Chrystusie, dane
wam b´dà bogactwa, jeÊli b´dziecie ich szukaç z
zamiarem czynienia dobra: aby przyodziaç na-
gich, nakarmiç g∏odnych, uwolniç b´dàcych w
niewoli i nieÊç ulg´ chorym i cierpiàcym”
(Jakub 2:17–19).

Moj˝esz powiedzia∏ swojemu ludowi w jego
czasach: „JeÊliby jednak by∏ u ciebie jakiÊ ubogi
spoÊród twoich braci w jednej z twoich bram, w
twojej ziemi, […] to nie zamkniesz swego serca i
nie zaciÊniesz swojej r´ki przed twoim ubogim
bratem” (V Ks. Moj˝eszowa 15:7).

Pracujcie nad osiàgni´ciem swoich celów

Po trzecie, kiedy ju˝ ustanowicie prawe cele,
pracujcie z ca∏ych si∏ nad ich osiàgni´ciem.
Mówiàc s∏owami Starszego Davida O. McKaya
(1873–1970), kiedy by∏ w Kworum Dwunastu
Aposto∏ów: „Zdajmy sobie spraw´ z tego, ˝e
przywilej pracy jest darem, ˝e si∏a do pracy jest

b∏ogos∏awieƒstwem, ˝e mi∏oÊç do pracy jest suk-
cesem” (w: Conference Report, paêdz. 1909, 94;
kursywa w oryginale).

Praca jest terapià dla duszy. Ewangelia Jezusa
Chrystusa jest ewangelià pracy. Uwa˝am, ˝e pró˝-
niactwo, jakiego cz´sto doÊwiadczamy, wyp∏ywa z
niezrozumienia ZadoÊçuczynienia Pana. Nie mo-
˝emy po prostu usiàÊç, nic nie robiç i oczekiwaç,
˝e odniesiemy sukces w kwestiach duchowych
czy doczesnych. PowinniÊmy robiç wszystko, co
jest w naszej mocy, aby osiàgaç nasze cele, a Pan
nadrobi ró˝nic´.

Zapami´tajcie s∏owa Prezydenta Gordona B.
Hinckleya: „Olbrzymia cz´Êç pracy na Êwiecie nie
jest wykonywana przez geniuszy. Wykonujà jà
zwyczajni ludzie, którzy zachowujà w ˝yciu rów-
nowag´, którzy nauczyli si´ pracowaç w niezwyk∏y
sposób” („Our Fading Civility”, przemówienie z
okazji wr´czania dyplomów na BYU, 25 kwietnia
1996, 15).

Pozwólcie, ˝e opowiem wam o niezwyk∏ej oso-
bie, która wzi´∏a na siebie odpowiedzialnoÊç za
w∏asne ˝ycie i zrobi∏a coÊ z sobà, pomimo skrom-
nych poczàtków. Tà osobà jest doktor Ben Carson.
Doktor Carson urodzi∏ si´ i wychowywa∏ w bied-
nych slumsach Detroit. Dorasta∏ w domu, w któ-
rym nie by∏o ojca. Jego matka wzi´∏a na swe barki
obowiàzek wychowania dzieci i takie poczucie
obowiàzku przekaza∏a swojemu synowi.

Doktor Carson powiedzia∏, ˝e jego matka cz´sto
mówi∏a do swoich dzieci: „Masz swój rozum?” JeÊli
odpowiada∏y, ˝e tak, mówi∏a dalej: „Wi´c sam mo-
˝esz wymyÊliç wyjÊcie z tej sytuacji. Nie jest wa˝ne,
co zrobi Johnny czy Mary, czy ktokolwiek inny.
Masz swój rozum, wi´c sam rozwià˝ problem”.

Doktor Carson opowiada∏:

„Zaczà∏em rozumieç, ˝e to ja decyduj´, ˝e
mog´ iÊç wsz´dzie tam, gdzie chc´ iÊç i robiç to,
co chc´ robiç. Jedynà osobà, która naprawd´ de-
terminuje lub ogranicza mój sukces, jestem ja
sam. Kiedy to zrozumia∏em, ca∏a mentalnoÊç
ofiary po prostu wyparowa∏a. Zda∏em sobie
spraw´ z tego, ˝e nie musz´ siedzieç i czekaç, a˝
ktoÊ coÊ dla mnie zrobi” („Seeing the Big
Picture: An Interview with Ben Carson, M.D.”,
Saturday Evening Post, lip./sierp. 1999, 50–51).
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Doktor Carson nie usiad∏ i nie czeka∏, a˝ ktoÊ
coÊ dla niego zrobi. Przejà∏ kontrol´ nad w∏as-
nym ˝yciem. Ci´˝ko studiowa∏ w szkole i dobrze
mu sz∏o — na tyle dobrze, by iÊç dalej i zostaç le-
karzem. Ostatecznie awansowa∏ na stanowisko
dyrektora oddzia∏u neurochirurgii dzieci´cej w
Johns Hopkins Children’s Center w Baltimore,
szpitalu s∏ynnym na ca∏ym Êwiecie. W 1987 roku
doktor Carson przeprowadzi∏ pierwszà udanà
operacj´ rozdzielenia bliêniàt syjamskich, które
by∏y zroÊni´te tylnà cz´Êcià g∏ów.

Sokrates powiedzia∏: „Bogowie zsy∏ajà nam
dobre rzeczy za cen´ naszej pracy” (Ksenofont,
Wspomnienia o Sokratesie, ksi´ga 2, rozdz. 1,
cz´Êç 20).

MyÊl ta pobrzmiewa w wypowiedzi Prezydenta
Gordona B. Hinckleya: „Nie istnieje pod niebio-
sami ˝aden substytut produktywnej pracy. Jest to
proces, dzi´ki któremu marzenia stajà si´ rzeczy-
wistoÊcià. Jest to proces, dzi´ki któremu puste
wizje stajà si´ dynamicznymi osiàgni´ciami.

To w∏aÊnie praca pociàga za sobà zmiany w
˝yciu. Poszerza nasze umys∏y i eksploatuje
umiej´tnoÊci naszych ràk, które wynoszà nas
ponad przeci´tnoÊç” (w: „Pres. Hinckley Shares
10 Beliefs with Chamber”, Church News, 31
stycznia 1998, 3).

Rozwijajcie swoje powo∏ania

Po czwarte, rozwijajcie swoje powo∏ania i
bàdêcie wiernymi cz∏onkami KoÊcio∏a. Kiedy
idziemy do koÊcio∏a, otaczajà nas ludzie, którzy
podzielajà nasze zobowiàzanie do przestrzegania
przykazaƒ i podà˝ania za Zbawicielem.

Niektórzy b∏´dnie uwa˝ajà, ˝e KoÊció∏ to miej-
sce, gdzie doskonali ludzie gromadzà si´, ˝eby
mówiç doskona∏e rzeczy, mieç same doskona∏e
myÊli i same wznios∏e uczucia. Czy mog´ po-
krótce po∏o˝yç kres takiej myÊli? KoÊció∏ to miej-
sce, gdzie niedoskonali ludzie zbierajà si´, aby
pomagaç sobie nawzajem i wzmacniaç si´, w
miar´ jak staramy si´, by powróciç do naszego
Ojca Niebieskiego. Ka˝dy z nas b´dzie podà˝aç w
˝yciu doczesnym innà drogà. Ka˝dy z nas robi
post´py w ró˝nym tempie. Pokusy, z jakimi wal-
czy wasz brat, dla was mogà nie stanowiç ˝ad-
nego problemu.

Nigdy nie patrzcie z góry na tych, którzy sà
mniej doskonali ni˝ wy. Nigdy nie denerwujcie
si´, ˝e ktoÊ nie potrafi przemawiaç tak dobrze
jak wy, przewodziç tak dobrze jak wy, s∏u˝yç tak
dobrze jak wy, szyç czy pieliç, czy jaÊnieç tak
dobrze jak wy.

KoÊció∏ to spo∏ecznoÊç wzajemnego doskona-
lenia si´, która za cel ma pomaganie ka˝demu sy-
nowi i córce Boga w powrocie do Jego obecnoÊci.
Jednym ze sposobów na ocenienie naszej warto-
Êci w królestwie Boga jest odpowiedzenie sobie
na pytanie: „Jak mi idzie pomaganie innym w
osiàganiu ich potencja∏u? Czy wspieram ludzi w
KoÊciele, czy ich pogn´biam?” JeÊli pogn´biacie
innych, pogn´biacie królestwo Bo˝e. Je˝eli budu-
jecie innych, budujecie królestwo.

Kolejnym testem waszej wartoÊci w królestwie
jest pytanie, czy jesteÊcie aktywnie zaanga˝owani
w rozwijanie swoich koÊcielnych powo∏aƒ. Kiedy
rozwijacie swoje powo∏ania, nie markujecie po-
zornych dzia∏aƒ; rzucacie sobie wyzwanie, aby
s∏u˝yç tam, gdzie zostaliÊcie powo∏ani, pracujàc
ca∏ym sercem, mocà, umys∏em i si∏à.

Czy jeÊli nie macie powo∏ania w KoÊciele, pój-
dziecie do swojego biskupa i powiecie mu, ˝e
pragniecie s∏u˝yç, chcàc przy∏o˝yç rami´ do ko∏a?

Kiedy b´dziecie wiernie s∏u˝yç, Pan b´dzie z
wami i b´dziecie odczuwaç Jego Ducha oraz czuç
Jego przewodnià r´k´.

Kilka lat temu, podczas konferencji generalnej
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów opowiedzia∏ histori´ Josepha Milletta,
ma∏o znanego cz∏onka KoÊcio∏a.

˚y∏ we wczesnych latach istnienia KoÊcio∏a i
przeszed∏ równiny razem z innymi wiernymi
cz∏onkami, aby okie∏znaç pustyni´ i znaleêç nowy
dom. W tych pierwszych latach cz´sto brakowa∏o
˝ywnoÊci. Szczególnie trudne by∏y zimy i cz´sto
dni rozciàga∏y si´ dalej ni˝ zapasy jedzenia.

Joseph Millett napisa∏ w swoim dzienniku:
„Przysz∏o do mnie jedno z mych dzieci i powie-
dzia∏o, ˝e rodzina Brata Newtona Halla nie ma
chleba i nic dziÊ nie jad∏a.

Odsypa∏em naszà màk´ do worka, aby przes∏aç
jà do Brata Halla. Dok∏adnie w tej chwili wszed∏
Brat Hall.
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Zapyta∏em: ‘Bracie Hall, czy masz màk´?’

‘Bracie Millet, nie mamy ju˝ nic’.

‘Có˝, Bracie Hall, w tym worku jest màka dla
ciebie. Podzieli∏em swà màk´ i zamierza∏em t´
cz´Êç wys∏aç do ciebie. Twoje dzieci powiedzia∏y
moim, ˝e skoƒczy∏a si´ wam màka’.

Brat Hall zaczà∏ p∏akaç. Powiedzia∏, ˝e by∏ ju˝
u innych ludzi, ale nie móg∏ zdobyç màki. Uda∏
si´ do cedrowego lasu i modli∏ si´ do Pana, a Pan
powiedzia∏ mu, ˝eby poszed∏ do Josepha Milletta.

‘Có˝, Bracie Hall, nie musisz mi jej zwracaç.
JeÊli Pan wys∏a∏ ci´ po nià, nie jesteÊ mi nic wi-
nien’. […]

Nawet nie wiesz, jak dobrze jest wiedzieç, ˝e
Pan zna takà osob´ jak Joseph Millett” (Dziennik
Josepha Milletta, holograf, Historical Department
Archives, KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich; cytowane w: Boyd K. Packer,
„A Tribute to the Rank and File of the Church”,
Ensign, maj 1980, 63).

To wspania∏e uczucie wiedzieç, ˝e Pan ufa
wam i kocha was wystarczajàco, by u˝yç was do
b∏ogos∏awienia ˝ycia innych ludzi. Bracia i sio-
stry, wasz Ojciec Niebieski chce was u˝yç do tego
samego celu. Obiecuj´, ˝e kiedy rozwijacie swoje
powo∏ania i chodzicie, czyniàc dobro, Pan zeÊle
na wasze g∏owy b∏ogos∏awieƒstwa satysfakcji i ra-
doÊci w takim stopniu, ˝e nie b´dziecie wiedzieli,
gdzie je pomieÊciç.

Radujcie si´ podró˝à

Po piàte, radujcie si´ podró˝à. Lud Bo˝y to lud
radosny. Rozumiemy, ˝e jest czas powagi, sza-
cunku i oddania; rozumiemy te˝, ˝e posiadamy
radosne zasady ˝ycia wiecznego.

Mamy wiele powodów do uÊmiechu, do szcz´-
Êcia, tak, nawet wiele powodów do Êmiechu.

Tak wielu z nas zawsze czeka na to, by byç
szcz´Êliwym. „Gdybym tylko móg∏ ukoƒczyç stu-
dia, gdyby tylko staç mnie by∏o na samochód,
gdybym tylko móg∏ si´ o˝eniç...”. Dla zbyt wielu
ludzi szcz´Êcie znajduje si´ tu˝ za horyzontem i
nigdy nie jest w zasi´gu r´ki. Za ka˝dym razem,
gdy wspinamy si´ na jedno wzgórze, szcz´Êcie
wabi nas tu˝ zza nast´pnego.

To straszna rzecz zawsze czekaç na jutro, zaw-
sze polegaç na dniu jutrzejszym, zawsze znajdo-
waç wymówk´ na dni dzisiejsze, poniewa˝
jesteÊmy pewni, ˝e tylko w przysz∏oÊci posià-
dziemy to, co da nam spe∏nienie.

Nie czekajcie na jutro. Nie czekajcie na odpo-
wiednià prac´, odpowiedni dom, odpowiednie wy-
nagrodzenie, odpowiedni rozmiar ubrania. Dzisiaj
bàdêcie szcz´Êliwi. Bàdêcie szcz´Êliwi teraz.

Abraham Lincoln powiedzia∏: „Wi´kszoÊç ludzi
jest na tyle szcz´Êliwa, na ile sobie pozwoli” (w:
John Cook, zebr., The Book of Positive Quotations
[1997], 7).

Pozwólcie sobie na to, byÊcie byli szcz´Êliwi —
nawet kiedy nie macie pieni´dzy, nawet kiedy nie
macie ∏adnej cery, nawet kiedy nie zdobyliÊcie
Nagrody Nobla. Jedni z najszcz´Êliwszych ludzi,
jakich znam, nie majà nic z tych rzeczy, które w
oczach Êwiata sà konieczne do odczuwania satys-
fakcji i radoÊci. Dlaczego sà szcz´Êliwi? MyÊl´, ˝e
jest tak, poniewa˝ nie s∏yszà za bardzo tego, co
mówi Êwiat. Lub s∏yszà bardzo dobrze to, co mó-
wià im ich serca. Radujà si´ pi´knem ziemi.
Odnajdujà radoÊç w rzekach i kanionach oraz w
Êpiewie ptaków wojaków. Odnajdujà radoÊç w mi-
∏oÊci swoich rodzin, w niepewnych pierwszych
krokach swoich dzieci, w màdrym i czu∏ym
uÊmiechu seniorów.

Radujà si´ uczciwà pracà. Odnajdujà radoÊç
w pismach Êwi´tych. Radujà si´ z obecnoÊci
Ducha Âwi´tego.

Jedno wiem z ca∏à pewnoÊcià: czas, jaki tu
mamy, mija zbyt szybko. Nie marnujcie ju˝ wi´-
cej czasu na siedzeniu na ∏awce i patrzeniu, jak
˝ycie przechodzi tu˝ obok.

Czy mog´ udzieliç wam jeszcze jednej rady?
Bàdêcie gotowi Êmiaç si´ z samych siebie.
Kiedy Starszy Matthew Cowley (1897–1953) zo-
sta∏ powo∏any do Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
Prezydent J. Reuben Clark (1871–1961) zaprosi∏
go do swojego biura i naradza∏ si´ z nim co do
jego nowego zadania. Prezydent Clark by∏ jed-
nym ze wspania∏ych przywódców i myÊlicieli
KoÊcio∏a. Zrezygnowa∏ ze stanowiska ambasa-
dora Stanów Zjednoczonych w Meksyku, aby
zajàç miejsce w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a. 
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By∏ to cz∏owiek od dawna przyzwyczajony do
tego, ˝e na jego barkach spoczywa ogromna
odpowiedzialnoÊç.

Kiedy spotkanie Starszego Cowleya i Prezydenta
Clarka zbli˝a∏o si´ do koƒca, Prezydent Clark po-
wiedzia∏: „A teraz, mój ch∏opcze, dzieciaku
[Prezydent Clark nazywa∏ ‘dzieciakami’ wszystkich
cz∏onków Kworum Dwunastu Aposto∏ów] — teraz,
dzieciaku, nie zapomnij o zasadzie numer szeÊç”.
Starszy Cowley zapyta∏: „Jak brzmi zasada numer
szeÊç?” Prezydent Clark powiedzia∏: „Nie bierz sie-
bie zbyt powa˝nie”. Starszy Cowley zapyta∏: „A jak
brzmi pi´ç pozosta∏ych?” Prezydent Clark odpowie-
dzia∏: „Nie ma pozosta∏ych” (Matthew Cowley
Speaks [1954], 132–133).

Niektórzy ludzie biorà siebie tak powa˝nie, ˝e
myÊlà, i˝ nie mogà czuç spe∏nienia, jeÊli nie od-
najdà samych siebie. Niektórzy porzucajà ro-
dzin´, prac´ i szko∏´, próbujàc odkryç, kim sà.

George Bernard Shaw powiedzia∏: „W ˝yciu nie
chodzi o odnalezienie siebie. W ˝yciu chodzi o
stworzenie siebie”. Nie zaprzàtajcie swojej uwagi
poszukiwaniem tego, kim jesteÊcie; skupcie swojà
energi´ na tworzeniu takiej osoby, jakà chcecie
byç! Odkryjecie, ˝e kiedy podejmiecie t´ podró˝,
nie tylko odnajdziecie siebie, ale jest szansa, ˝e
b´dziecie mile zaskoczeni i dumni z osoby, którà
odnajdziecie po drodze.

Nie odwlekajcie tego nawet o minut´. Ka˝da
chwila jest cenna. Teraz postanówcie, ˝e w swoim
˝yciu dokonacie czegoÊ niezwyk∏ego!

Nie tak dawno temu razem z Siostrà Wirthlin
mia∏em mo˝liwoÊç, by powróciç do miejsca,
gdzie rozpoczà∏em swojà misj´. Mia∏em za zada-
nie zorganizowaç Austriacki Palik Salzburg. W
pewnym sensie by∏o to dla mnie jak powrót do
domu. Pami´ta∏em czasy, kiedy spacerowa∏em
po ulicach wybrukowanych kocimi ∏bami i za-
stanawia∏em si´, czy b´dzie tu kiedykolwiek tylu
cz∏onków, by utworzyç ma∏y okr´g. I teraz, wiele
lat póêniej, by∏em tam i organizowa∏em palik.
Moje serce wzbiera∏o radoÊcià, kiedy patrzy∏em
na kongregacj´ wiernych cz∏onków i kiedy przy-
pomina∏em sobie czas, jaki tam sp´dzi∏em.

Patrzàc teraz wstecz, zastanawiam si´, czy
czasy prób i samotnoÊci nie odgrywa∏y zasadni-
czej roli we wzmacnianiu mojego charakteru i

pot´gowaniu pragnienia odniesienia sukcesu.
Owe czasy pozornej pora˝ki, byç mo˝e, odgry-
wa∏y takà rol´ w moim ˝yciu, poniewa˝ przygoto-
wa∏y mnie na wi´ksze rzeczy, które mia∏y przyjÊç.

B´dàc tam, uda∏em si´ z ˝onà do Oberndorfu.
SzliÊmy tà samà drogà, którà szed∏em z moim
kolegà wiele lat wczeÊniej. I tam, w majestacie
gór i nieskazitelnego pi´kna owej ma∏ej bawar-
skiej wioski, opowiedzia∏em jej jeszcze raz o ci-
chej nocy, podczas której opisa∏em mojemu
towarzyszowi kobiet´, którà chcia∏em poÊlubiç.

Postanowienia, jakich dokona∏em owej Êwi´tej
nocy w Oberndorfie, w Austrii, by∏y si∏à przewod-
nià przez ca∏e moje ˝ycie. Chocia˝ nadal musz´
si´ wiele nauczyç i du˝o osiàgnàç, uczyni∏em co
w mojej mocy, aby mieç wiar´ w Boga; zrobi∏em
co w mojej mocy, aby skupiç si´ na tym, co jest
wa˝ne w ˝yciu; zrobi∏em co w mojej mocy, aby
ci´˝ko pracowaç nad prawymi zadaniami; uczyni-
∏em co w mojej mocy, aby rozwijaç powo∏ania,
które dostawa∏em w KoÊciele i zrobi∏em co w
mojej mocy, aby cieszyç si´ tà podró˝à.

ObyÊcie mogli uczyniç to samo, kiedy ze swo-
jego ˝ycia tworzycie coÊ godnego waszego bo-
skiego dziedzictwa.

Âwiadcz´, ˝e cel mojej misji w odleg∏ej
Europie by∏ taki sam wtedy, jak jest teraz: Êwiad-
czyç, ˝e mamy kochajàcego Ojca Niebieskiego, a
tak˝e Jego Umi∏owanego Syna, Jezusa Chrystusa,
który da∏ nam wspania∏e ZadoÊçuczynienie.
Âwiadcz´, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem Boga,
który otrzyma∏ pe∏ni´ wiecznej ewangelii i który
ustanowi∏ na ziemi KoÊció∏ Pana w tych dniach
ostatnich. Sk∏adam Êwiadectwo, ˝e Gordon B.
Hinckley jest dzisiaj naszym prorokiem, widzà-
cym i objawicielem.

Kiedy b´dziecie dà˝yç do spe∏nienia prawych
pragnieƒ, Pan b´dzie z wami i poprowadzi was na
waszej drodze. On chce, abyÊcie byli szcz´Êliwi i
odnosili sukces. On chce, abyÊcie przyszli do
Niego. ObyÊcie odnaleêli pokój i radoÊç w waszej
podró˝y przez ˝ycie.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Czy zgadzasz si´ z poglàdem Arystotelesa, ˝e
celem ˝ycia jest byç szcz´Êliwym? Uzasadnij
swojà odpowiedê.
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• Jakich, wed∏ug Starszego Wirthlina, jest
„[pi´ç] takich [kwestii], które, jeÊli weêmiecie
je na powa˝nie i zastosujecie we w∏asnym ˝y-
ciu, przyniosà wam szcz´Êcie, sukces, spe∏nie-
nie i osiàgni´cie dziedzictwa w królestwie
celestialnym”?

• Przygotuj osobistà list´ tego, co daje ci radoÊç
i szcz´Êcie. WyjaÊnij, w jaki sposób mo˝e to
pomóc ci jako przywódcy zachowaç pozytywnà
czy pe∏nà dobrych myÊli postaw´.

• Znajdê fragment pisma Êwi´tego, który spra-
wia, ˝e jesteÊ dobrej myÊli.
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY POWINNI NA-
DAWAå WI¢KSZY PRIORYTET ˚YCIU 
WIECZNEMU NI˚ SPRAWOM TEGO ÂWIATA.

KOMENTARZ

Podczas Swojego Kazania na Górze Jezus na-
ucza∏: „Nie gromadêcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie je mól i rdza niszczà i gdzie z∏odzieje pod-
kopujà i kradnà; […]

Albowiem gdzie jest skarb twój — tam b´dzie
i serce twoje” (Ew. Mateusza 6:19, 21).

Starszy Delbert L. Stapley, który by∏ cz∏on-
kiem Kworum Dwunastu, wyjaÊni∏: „Odnowienie
i uÊwi´cenie naszych cia∏ mocà Ducha Âwi´tego
uzyskuje si´ dzi´ki prowadzeniu ˝ycia zgodnego
z ewangelià. Skarbnica naszych dobrych uczyn-
ków, których dokonamy przed Êmiercià, buduje
nasze wieczne pa∏ace. MyÊlenie w kategoriach
wiecznoÊci pod wp∏ywem ducha poszerzy granice
umys∏u i da jasnà wizj´ planu Boga, który pomo˝e
sporzàdziç map´ prawdziwej drogi powrotnej,

prowadzàcej przed Jego oblicze. Zawsze podczas
˝ycia doczesnego miejcie w pami´ci ˝ycie
wieczne, a swoje uczynki, osàdy i decyzje opieraj-
cie na wiecznym prawie Bo˝ym. PowinniÊmy
kszta∏ciç si´ nie tylko na czas ˝ycia ziemskiego,
ale te˝ na wiecznoÊç” (w: Conference Report,
wrzes.–paêdz. 1967, 75).

Starszy M. Russell Ballard, który by∏ wówczas
Siedemdziesiàtym, radzi∏: „Pami´tajcie, wiecz-
noÊç jest teraz, a nie w jakiejÊ mglistej, odleg∏ej
przysz∏oÊci. Ka˝dego dnia, w∏aÊnie teraz, przygo-
towujemy si´ na ˝ycie wieczne. JeÊli nie przygoto-
wujemy si´ na ˝ycie wieczne, przygotowujemy si´
na coÊ innego, byç mo˝e na coÊ o wiele mniej-
szego” (w: Conference Report, wrzes.–paêdz.
1978, 100 lub Ensign, list. 1978, 66).

Prezydent Harold B. Lee, który by∏ wówczas Do-
radcà w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, radzi∏: „Wi´k-
szoÊç ludzi nie ustala priorytetów, którymi b´dà si´
kierowaç, podczas gdy organizujà sobie czas, i
wi´kszoÊç ludzi zapomina, ˝e ich najwa˝niejszym

LEKCJA 10

NA PIERWSZYM MIEJSCU TO, 
CO NAJWA˚NIEJSZE

„Nie gromadêcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczà i gdzie z∏odzieje podkopujà
i kradnà;

Ale gromadêcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczà i gdzie z∏odzieje nie
podkopujà i nie kradnà.

Albowiem gdzie jest skarb twój — tam b´dzie i serce twoje. […]

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bo˝ego i sprawiedliwoÊci jego, a wszystko inne b´dzie wam
dodane” (Ew. Mateusza 6:19–21, 33).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy powinni planowaç swój czas, majàc na uwadze wiecznoÊç.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy powinni nadawaç wi´kszy priorytet ˝yciu wiecznemu ni˝ sprawom tego Êwiata.

2. Równowaga jest wa˝nà cechà przywódców w KoÊciele i w rodzinie.

3. Przywódcy muszà si´ nauczyç zarzàdzania w∏asnym czasem.



Lekcja 10: Na pierwszym miejscu to, co najwa˝niejsze

priorytetem powinna byç w∏asna si∏a duchowa i
fizyczna. W dalszej kolejnoÊci jest rodzina, na-
st´pnie KoÊció∏, a potem praca zawodowa — a
wszystko to wymaga czasu” (The Teachings of 
Harold B. Lee, wyd. Clyde J. Williams [1996], 615).

Starszy Ballard, po tym jak zosta∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, przekaza∏ nast´pujàcà rad´:
„Po pierwsze, zastanówcie si´ nad swoim ˝y-
ciem i ustanówcie priorytety. Wygospodarujcie
sta∏à por´, by w spokoju g∏´boko si´ zastanowiç,
dokàd zmierzacie i co musicie zrobiç, aby tam
dotrzeç. Jezus, nasz wzór, cz´sto ‘[oddala∏] si´
na pustkowie i modli∏ si´’ (Ew. ¸ukasza 5:16).
Od czasu do czasu potrzebujemy tego samego,
aby zaznaç odnowy duchowej, tak jak czyni∏ to
Zbawiciel. Zapisujcie zadania, jakie chcieliby-
Êcie ukoƒczyç ka˝dego dnia. Przede wszystkim
pami´tajcie o Êwi´tych przymierzach, jakie za-
warliÊcie z Panem, kiedy zapisujecie plany na
dany dzieƒ” (w: Conference Report, kwiec.
1987, 15 lub Ensign, maj 1987, 14).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Przeczytaj razem ze studentami Ew. Mateusza
6:19–21; Ew. ¸ukasza 12:13–21. Przedyskutujcie,
czego uczà nas pisma Êwi´te na temat wzgl´dnej
wa˝noÊci rzeczy doczesnych oraz rzeczy wiecz-
nych (zob. tak˝e komentarz).

Niech studenci wymienià zaj´cia i sprawy, które
walczà o ich czas. Mo˝e tam znaleêç si´: studiowa-
nie pism Êwi´tych, s∏u˝ba, praca, wspólne zaj´cia z
przyjació∏mi, sp´dzanie czasu z rodzinà, çwicze-
nia, odrabianie pracy domowej i rekreacja. Niech
studenci ponumerujà zaj´cia z listy od najwa˝niej-
szego do najmniej wa˝nego i omówià kryteria, ja-
kimi si´ kierowali.

Upewnij si´, ˝e studenci rozumiejà, ˝e czasami
powinniÊmy od∏o˝yç na bok nawet najwa˝niejsze
sprawy, aby zareagowaç na coÊ pilnego, wykonaç
wa˝ne zadanie czy s∏u˝yç innym ludziom. I po-
dobnie — to, co mo˝e wydawaç si´ mniej wa˝ne z
wiecznej perspektywy, jak np. praca zadana w
szkole, mo˝e byç bardzo wa˝ne, podczas gdy przy-
gotowujemy si´ do przysz∏ej s∏u˝by w królestwie.
Majàc na uwadze wszystkie nasze priorytety zaw-
sze powinniÊmy koncentrowaç nasze ˝ycie na
Jezusie Chrystusie i ewangelii.

KONCEPCJA 2. RÓWNOWAGA JEST WA˚NÑ CE-
CHÑ PRZYWÓDCÓW W KOÂCIELE I W RODZINIE.

KOMENTARZ

Prezydent Ezra Taft Benson napisa∏: „O przy-
gotowaniu Jezusa do Jego misji pisma Êwi´te mó-
wià, ˝e ‘przybywa∏o [Mu] màdroÊci i wzrostu oraz
∏aski u Boga i u ludzi’ (Ew. ¸ukasza 2:52). Zawie-
rajà si´ w tym cztery g∏ówne obszary celów: du-
chowy, intelektualny, fizyczny i spo∏eczny. ‘Jakimi
ludêmi powinniÊcie wi´c byç?’ — zapyta∏ Mistrz i
sam odpowiedzia∏: ‘Zaprawd´ powiadam wam, ˝e
na Moje podobieƒstwo’ (3 Nefi 27:27). Zatem jest
do˝ywotni cel — iÊç Jego Êladami, doskonaliç
siebie w ka˝dej cnocie, tak jak On to czyni∏” (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 383–384).

Starszy Spencer W. Kimball, b´dàcy wówczas
cz∏onkiem Kworum Dwunastu, Êwiadczy∏: „Zba-
wiciel mia∏ ujmujàcà osobowoÊç, by∏ uprzejmy,
mi∏y, wyrozumia∏y, nigdy nie zbacza∏ z wyznaczo-
nego kursu, zachowywa∏ doskona∏à równowag´.
W Jego ˝yciu nie mo˝na by∏o znaleêç Êladu dzi-
wactwa” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
wyd. Edward L. Kimball [1982], 13).

Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek Kworum
Dwunastu, naucza∏: „W czasie zmiennych kolei
˝ycia Pan pragnie równowagi w ˝yciu Swoich
uczniów, jak i w KoÊciele jako zbiorowoÊci. Wszy-
scy nie mo˝emy byç ˝aglami i nie mo˝emy si´
obyç bez kotwicy. Co wi´cej, kiedy wzrastamy,
‘korzeƒ i korona’ powinny mieç ‘jednakowà moc’,
dajàc szans´ na przetrwanie zarówno upa∏u, jak i
burzy (Jakub 5:66)” (If Thou Endure It Well
[1996], 122).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Niech jeden ze studentów przeczyta na g∏os
Ew. ¸ukasza 2:52. Wypisz na tablicy s∏owa z tego
wersetu, które opisujà, w jaki sposób wzrasta∏
Jezus Chrystus (màdroÊç, wzrost, ∏aska u Boga i
ludzi). Obok tych s∏ów zapisz: intelektualny, fi-
zyczny, duchowy i spo∏eczny (zob. komentarz).
Niech studenci przedyskutujà wyzwania zwiàzane
z zachowaniem równowagi na tych obszarach.

Mo˝esz omówiç to, ˝e czasami zdarza nam si´
wieÊç „niezrównowa˝one” ˝ycie z powodu oko-
licznoÊci, w jakich si´ znajdujemy. Na przyk∏ad,
studenci uniwersytetów mogà sp´dzaç wyjàtkowo
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du˝o czasu na nauce. I choç mo˝e to byç ko-
nieczne przez jakiÊ czas, nie powinni ca∏kowicie
zaniedbywaç rozwijania innych obszarów swego
˝ycia oraz swojej osobowoÊci. Harmonogram bi-
skupa mo˝e wydawaç si´ czasami „niezrównowa-
˝ony” w takim sensie, ˝e jego obowiàzki w
okr´gu nie pozwalajà mu na sp´dzanie z rodzinà
takiej iloÊci czasu, jak by tego pragnà∏. Jednak˝e
musi czyniç wszystko, co w jego mocy, aby sp´-
dzaç koniecznà cz´Êç czasu z cz∏onkami rodziny,
a nast´pnie polegaç na tym, ˝e Pan pomo˝e mu
zaspokoiç ich potrzeby.

KONCEPCJA 3. PRZYWÓDCY MUSZÑ SI¢ 
NAUCZYå ZARZÑDZANIA W¸ASNYM CZASEM.

KOMENTARZ

Przywódcy w KoÊciele zach´cajà nas, abyÊmy
ustalili priorytety, które sà w zgodzie z zasadami
ewangelii. Starszy Richard G. Scott z Kworum
Dwunastu Aposto∏ów naucza∏: „UmieÊçcie
Zbawiciela, Jego nauki i Jego KoÊció∏ w centrum
swojego ˝ycia. Upewnijcie si´, ˝e wszystkie decyzje
spe∏niajà ten wzorzec” (w: Conference Report,
kwiec. 1991, 43 lub Ensign, maj 1991, 34).
Nast´pnie Straszy Scott doradzi∏: „Niech wasz
Ojciec Niebieski i Jego Umi∏owany Syn stanowià w
waszym ˝yciu najwy˝szy priorytet — niech b´dà
wa˝niejsi ni˝ samo ˝ycie, wa˝niejsi ni˝ umi∏owany
towarzysz, dzieci czy ktokolwiek inny na ziemi.
Niech Ich wola b´dzie waszym g∏ównym pragnie-
niem. Wówczas wszystko, czego wam trzeba do
szcz´Êcia, przyjdzie do was” (w: Conference 
Report, kwiec. 1993, 43 lub Ensign, maj 1993, 34).

Innym razem Starszy Scott ostrzega∏: „Jest to
zamierzone jako cz´Êç [naszej] próby [w ˝yciu
doczesnym], ˝e mamy tak wiele z pozoru intere-
sujàcych rzeczy do zrobienia, ˝e mo˝emy zapo-
mnieç o g∏ównych celach naszego pobytu tutaj.
Szatan bardzo si´ stara, aby nie mia∏o miejsca to,
co najwa˝niejsze. […]

[…] W chwilach spokoju, kiedy nad tym po-
myÊlicie, rozpoznacie, co ma decydujàce znacze-
nie w ˝yciu, a co nie ma. Bàdêcie màdrzy i nie
pozwólcie, aby dobre rzeczy wypar∏y te, które sà
najwa˝niejsze. […]

[…] Zastanówcie si´ nad tym, co robicie w
czasie, którym dowolnie dysponujecie i zarzàdza-
cie. Czy okazuje si´, ˝e poÊwi´cacie go na te
sprawy, które majà najwy˝szy priorytet i sà naj-
wa˝niejsze? Lub czy nieÊwiadomie i stale wype∏-
niacie go drobiazgami i zaj´ciami, które nie majà
trwa∏ej wartoÊci ani nie pomagajà wam w osiàg-
ni´ciu celu, dla którego przyszliÊcie na ziemi´?
Patrzcie na ˝ycie dalekowzrocznie, nie tylko
przez pryzmat tego, co si´ stanie dzisiaj lub ju-
tro. Nie rezygnujcie z tego, czego pragniecie naj-
bardziej w tym ˝yciu, na rzecz tego, czego, jak
myÊlicie, chcecie teraz.

Rzeczy zasadnicze musicie osiàgnàç w czasie
swojego okresu próbnego na ziemi. Muszà one byç
na pierwszym miejscu. Nie mo˝na ich poÊwi´ciç z
powodu pomniejszych rzeczy, nawet jeÊli sà one
dobre i warte osiàgni´cia” (w: Conference Report,
kwiec. 1997, 78–79 lub Ensign, maj 1997, 53–54).

Bywa tak, ˝e wi´kszoÊç z nas czuje, ˝e nie
mamy wystarczajàco du˝o czasu, aby zrobiç
wszystko, co powinniÊmy lub co chcielibyÊmy
zrobiç. Powo∏ania koÊcielne, zobowiàzania ro-
dzinne, praca, hobby itd. — wszystko to walczy o
naszà uwag´. Starszy Neal A. Maxwell, który by∏
wówczas cz∏onkiem Prezydium Siedemdziesià-
tych, radzi∏ nam, abyÊmy korzystali z naszej wol-
nej woli „w taki sposób, by robiç te rzeczy, które
sà najwa˝niejsze, aby nie by∏y one na ∏asce tych,
które sà mniej wa˝ne” (Deposition of a Disciple
[1976], 58). Przywódcy w KoÊciele i w rodzinie
powinni skoncentrowaç swoje ˝ycie na niebiaƒ-
skich skarbach, tak aby mogli pomóc innym
osobom czyniç to samo.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zarzàdzamy naszym czasem z tych samych
powodów, dla których zarzàdzamy naszymi pie-
ni´dzmi: aby upewniç si´, ˝e mamy wystarcza-
jàcà jego iloÊç na to, czego najbardziej
potrzebujemy i chcemy.

WyjaÊnij, ˝e pierwszym krokiem do zarzàdza-
nia w∏asnym czasem jest okreÊlenie, ile czasu
mamy do dyspozycji. Zapytaj studentów, ile jest
godzin w tygodniu (168). Zapytaj ich, co muszà
robiç ka˝dego tygodnia (pracowaç, chodziç do
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szko∏y, spaç, jeÊç itd.) i niech wypiszà te pozycje
na kartce. Niech przy ka˝dym punkcie napiszà,
ile godzin tygodniowo sp´dzajà na tej czynnoÊci i
niech odejmà t´ liczb´ od sumy ogólnej. Na przy-
k∏ad, jeÊli sp´dzajà 40 godzin w tygodniu na
prac´, pozostanie im 128 godzin. JeÊli Êpià 8 go-
dzin dziennie, wówczas pozostanie im 72 w tygo-
dniu. JeÊli w ka˝dà niedziel´ sp´dzajà w koÊciele
3 godziny, pozostanie im 69 godzin.

Kiedy studenci otrzymajà sum´ koƒcowà, za-
pytaj ich, co chcieliby robiç w wolnym czasie i
niech zapiszà to na kartkach. Niech przy ka˝dej
pozycji zapiszà, ile czasu tygodniowo ich zda-
niem powinni poÊwi´ciç na to zaj´cie i niech
odejmà t´ liczb´ od sumy ogólnej. (JeÊli niektóre
z zaj´ç, jakie chcà wykonaç, znajdujà si´ te˝ na
liÊcie rzeczy, które muszà robiç, niech nie odej-
mujà tej liczby godzin po raz drugi).

Zwróç uwag´, ˝e zaj´cia, które cenimy naj-
bardziej, niekoniecznie zajmujà najwi´cej czasu.
Na przyk∏ad, mo˝emy sp´dziç zaledwie kilka mi-
nut dziennie na modlitwie, podczas gdy modli-
twa mo˝e byç czymÊ najwa˝niejszym, co robimy
w ciàgu dnia.

Daj ka˝demu studentowi schemat kalendarza
na tydzieƒ. Niech spojrzà na list´ zaj´ç, jakie mu-
szà podjàç i zaznaczà je w kalendarzu. Nast´pnie
w pozosta∏ych miejscach niech zapiszà to, co
chcieliby robiç.

PodkreÊl wa˝noÊç nadawania najwy˝szego prio-
rytetu zaj´ciom, które sà najbardziej wartoÊciowe.
Zasugeruj, aby w ka˝dym tygodniu zarezerwowali
czas na cele koÊcielne: g∏oszenie ewangelii, odku-
pienie zmar∏ych i doskonalenie Âwi´tych.

Powiedz studentom, ˝e jako przywódcy powin-
niÊmy organizowaç w∏asny czas w taki sposób,
˝ebyÊmy mogli ˝yç zgodnie z zasadami ewangelii
i pomagaç innym ˝yç w podobny sposób.

WyjaÊnij, ˝e kalendarz mo˝e im pomóc pa-
mi´taç o spotkaniach i innych zobowiàzaniach
oraz zrównowa˝yç wszystkie zaj´cia, które sobie
cenià. Zwróç uwag´, ˝e jest on jednym ze sposo-
bów u∏atwiajàcych zarzàdzanie czasem i zach´ç
ich, aby znaleêli taki sposób, który b´dzie dla
nich u˝yteczny.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy M. Russell Ballard

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„Keeping Life’s Demands in
Balance”, w: Conference Re-
port, kwiec. 1987, 14–18 lub
Ensign, maj 1987, 13–16

Ponownie zbadajcie priorytety w swoim ˝yciu

Moi bracia i siostry, od ostatniej konferencji
generalnej odczu∏em w moim ˝yciu moc b∏ogo-
s∏awieƒstw kap∏aƒskich oraz moc wiary i modlitw
cz∏onków KoÊcio∏a. Przez wiele lat udziela∏em
b∏ogos∏awieƒstw innym ludziom. PoÊci∏em i mod-
li∏em si´ za ich dobrobyt i wykazywa∏em si´
wiarà, aby powrócili do zdrowia. Ostatnio, pod-
czas powa˝nej choroby, to ja by∏em beneficjen-
tem takiej wiary, modlitw i b∏ogos∏awieƒstw.
Dzi´kuj´ wam, bracia i siostry, za modlitwy,
które ofiarowaliÊcie w moim imieniu.

Jeden z moich kolegów powiedzia∏ mi, ˝e z tej
choroby mo˝e wyniknàç coÊ dobrego. Zasugero-
wa∏, ˝e czasami ka˝demu dobrze zrobi zmierze-
nie si´ z przeciwnoÊciami, szczególnie jeÊli
spowoduje to introspekcj´, umo˝liwiajàcà nam
otwarte i uczciwe ocenienie w∏asnego ˝ycia. I to
w∏aÊnie uczyni∏em.

W wieczór poprzedzajàcy operacj´ moi lekarze
rozmawiali na temat szans na pokonanie raka.
Kiedy zosta∏em sam, przez g∏ow´ przewija∏y mi
si´ myÊli zwiàzane z rodzinà i mojà s∏u˝bà. Zna-
laz∏em pociech´ w obrz´dach ewangelii, które po-
∏àczy∏y mnie z mojà rodzinà, o ile pozostaniemy
wierni. Zda∏em sobie spraw´ z tego, ˝e musz´
zmieniç moje priorytety, aby osiàgnàç to, co jest
dla mnie najwa˝niejsze.

Czasami potrzebujemy doÊwiadczyç osobi-
stego kryzysu, aby w naszym umyÊle umocni∏o
si´ to, co naprawd´ cenimy sobie najbardziej i co
mi∏ujemy. Pisma Êwi´te pe∏ne sà przyk∏adów lu-
dzi zmagajàcych si´ z kryzysem, zanim nauczyli
si´, w jaki sposób lepiej s∏u˝yç Bogu i innym. Byç
mo˝e, jeÊli wy równie˝ zbadacie swoje serca i od-
wa˝nie ocenicie w∏asne priorytety, odkryjecie —
podobnie jak ja — ˝e potrzebujecie wprowadziç
poÊród nich wi´kszà równowag´.
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My wszyscy musimy uczciwie i otwarcie zba-
daç samych siebie, uÊwiadomiç sobie to, kim i
czym chcemy byç.

Przeanalizowanie przymierzy pomaga nam
zrównowa˝yç wymagania ˝ycia

Jak wi´kszoÊç z was wie, radzenie sobie ze z∏o-
˝onymi i ró˝norodnymi wyzwaniami codziennego
˝ycia — co nie jest ∏atwym zadaniem — mo˝e za-
burzyç równowag´ i harmoni´, do jakich dà˝ymy.
Wielu dobrych ludzi, którzy si´ bardzo starajà, z
wielkim wysi∏kiem próbujà zachowaç równowag´,
lecz czasami czujà si´ przyt∏oczeni i pokonani.

Pewna matka czworga ma∏ych dzieci powie-
dzia∏a: „W moim ˝yciu nie ma nawet cienia
równowagi. Jestem ca∏kowicie poch∏oni´ta stara-
niami, by wychowaç moje dzieci. Z trudnoÊcià
znajduj´ czas na to, by pomyÊleç o czymkolwiek
innym!”

Pewien m∏ody ojciec, który odczuwa∏ presj´
zapewnienia bytu swojej rodzinie, powiedzia∏:
„Moja nowa firma wymaga ode mnie ca∏ego mego
czasu. Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e zaniedbuj´
rodzin´ i obowiàzki koÊcielne, lecz jeÊli uda mi
si´ przetrwaç w ten sposób jeszcze jeden rok,
zarobi´ wystarczajàcà iloÊç pieni´dzy i wtedy
wszystko si´ u∏o˝y”.

Uczeƒ liceum powiedzia∏: „S∏yszymy tyle
sprzecznych opinii, ˝e trudno jest zawsze wie-
dzieç, co jest dobre, a co z∏e”.

Jak cz´sto s∏yszymy takà wypowiedê? „Nikt nie
wie tego lepiej ni˝ ja, jak wa˝ne sà çwiczenia,
lecz po prostu nie mam na nie czasu”.

Pewien samotny rodzic powiedzia∏: „Wydaje mi
si´ niemal niemo˝liwe wykonanie tego wszyst-
kiego, co powinienem zrobiç, aby pokierowaç
domem i przewodziç rodzinie. Tak naprawd´ cza-
sami myÊl´, ˝e Êwiat oczekuje ode mnie zbyt
wiele. Mimo ˝e ci´˝ko pracuj´, nigdy nie spe∏ni´
wszystkich oczekiwaƒ”.

Inna matka czwórki dzieci zauwa˝y∏a: „Mio-
tam si´ pomi´dzy poczuciem w∏asnej wartoÊci,
pewnoÊcià i przeÊwiadczeniem o tym, ˝e coÊ zna-
cz´, a poczuciem winy, depresjà i zniech´ceniem,
spowodowanymi tym, ˝e nie robi´ wszystkiego,
co, jak nam si´ mówi, musimy robiç, aby osiàg-
nàç królestwo celestialne”.

Bracia i siostry, od czasu do czasu wszyscy
zmagamy si´ z tego typu trudnoÊciami. Sà to
doÊwiadczenia wspólne dla rodziny ludzkiej. Na
wielu ludziach spoczywajà ci´˝kie zadania zwià-
zane z obowiàzkami rodzicielskimi, rodzinnymi,
zawodowymi, koÊcielnymi i spo∏ecznymi. Zacho-
wanie równowagi w takiej sytuacji mo˝e stanowiç
prawdziwy problem.

Przeanalizowanie co jakiÊ czas przymierzy, ja-
kie zawarliÊmy z Panem, pomo˝e nam w zwiàzku
z naszymi priorytetami oraz zachowaniem rów-
nowagi w naszym ˝yciu. Pomo˝e to nam do-
strzec, na jakiej p∏aszczyênie powinniÊmy
odpokutowaç i zmieniç nasze ˝ycie, aby upewniç
si´, ˝e jesteÊmy godni obietnic, które towarzyszà
naszym przymierzom i Êwi´tym obrz´dom. Wy-
pracowanie w∏asnego zbawienia wymaga dobrego
planowania oraz przemyÊlanych i Êmia∏ych prób.

Mam kilka sugestii, które, jak mam nadziej´,
pomogà tym z was, którzy martwià si´ brakiem
równowagi w swoich obowiàzkach. Owe propozy-
cje sà tak oczywiste, ˝e ich g∏ównà myÊl mo˝na z
∏atwoÊcià przeoczyç, jeÊli nie b´dzie si´ uwa˝-
nym. B´dziecie potrzebowali silnego zaanga˝o-
wania i osobistej dyscypliny, aby wprowadziç je
do swojego ˝ycia.

Pos∏ugujcie si´ perspektywà wiecznoÊci, 
kiedy ustalacie priorytety

Po pierwsze, zastanówcie si´ nad swoim ˝y-
ciem i ustanówcie priorytety. Wygospodarujcie
sta∏à por´, by w spokoju g∏´boko si´ zastanowiç
nad tym, dokàd zmierzacie i co musicie zrobiç,
aby tam dotrzeç. Jezus, nasz wzór, cz´sto „[od-
dala∏] si´ na pustkowie i modli∏ si´” (Ew. ¸ukasza
5:16). Od czasu do czasu sami potrzebujemy tego
samego, aby zaznaç odnowy duchowej, tak jak
czyni∏ to Zbawiciel. Zapisujcie zadania, jakie
chcielibyÊcie ukoƒczyç ka˝dego dnia. Przede
wszystkim pami´tajcie o Êwi´tych przymierzach,
jakie zawarliÊcie z Panem, kiedy zapisujecie plany
na dany dzieƒ.

Stawiajcie sobie rozsàdne cele krótkoterminowe

Po drugie, stawiajcie cele krótkoterminowe,
które mo˝ecie zrealizowaç. Stawiajcie sobie cele,
które sà dobrze zrównowa˝one — nie mo˝e byç
ich zbyt wiele ani zbyt ma∏o, nie mogà byç zbyt
trudne ani zbyt ∏atwe. Zapisujcie osiàgalne cele i
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pracujcie nad nimi wedle ich wa˝noÊci. Módlcie
si´ o boskie przewodnictwo podczas ich ustalania.

Przypomnijcie sobie, ˝e Alma powiedzia∏, i˝
chcia∏by byç anio∏em, aby móg∏ „przemawiaç z
tràbà Bo˝à, g∏osem, od którego zadr˝a∏aby zie-
mia, i nawo∏ywaç ka˝dy lud do nawrócenia si´”
(Alma 29:1). Nast´pnie powiedzia∏: „Ale jestem
cz∏owiekiem i grzesz´ tym pragnieniem, bo powi-
nienem byç rad z tego, co mi Pan wyznaczy∏. […]

[…] Dlaczego wi´c mia∏bym pragnàç wi´cej,
jak wykonaç to, do czego zosta∏em powo∏any?”
(Alma 29:3, 6).

Staƒcie si´ odpowiedzialni finansowo 
i zabezpieczeni

Po trzecie, ka˝dy napotyka w ˝yciu wyzwania
finansowe. Dzi´ki màdremu bud˝etowi kontrolu-
jecie swoje prawdziwe potrzeby i z uwagà kon-
frontujecie je z wieloma pojawiajàcymi si´
zachciankami. Zbyt wiele osób i rodzin ma zbyt
du˝e d∏ugi. Uwa˝ajcie na wiele atrakcyjnych ofert
zwiàzanych z po˝yczaniem pieni´dzy. Du˝o ∏a-
twiej jest po˝yczyç pieniàdze, ni˝ je oddaç. Nie
mo˝na iÊç na skróty w kwestii bezpieczeƒstwa fi-
nansowego. Nie ma recepty na szybkie wzbogace-
nie si´, która si´ sprawdza. Byç mo˝e nikt
bardziej nie potrzebuje zasady równowagi w
swoim ˝yciu ni˝ ci, którzy poszli w kierunku gro-
madzenia „rzeczy” tego Êwiata.

Nie powierzajcie swych pieni´dzy innym lu-
dziom, nie oceniwszy uwa˝nie proponowanych
przez nich inwestycji. Nasz lud straci∏ zbyt wiele
pieni´dzy, powierzajàc innym swe aktywa. W
mojej ocenie nigdy nie osiàgniemy równowagi w
˝yciu, jeÊli nie b´dziemy mieç pod kontrolà swo-
ich finansów.

Prorok Jakub powiedzia∏ do swego ludu: „Nie
wydawajcie wi´c pieni´dzy na to, co jest bez war-
toÊci, ani nie pracujcie na to, co nie mo˝e zaspo-
koiç. S∏uchajcie mnie pilnie, zapami´tajcie s∏owa,
które wam mówi´, i przyjdêcie do Âwi´tego Boga
Izraela napawaç si´ tym, co nie ginie ani nie
niszczeje, i niech wasza dusza raduje si´ obfito-
Êcià” (2 Nefi 9:51).

Bracia i siostry, pami´tajcie, aby zawsze p∏aciç
pe∏nà dziesi´cin´.

Budujcie bliskie relacje z rodzinà i przyjació∏mi

Po czwarte, pozostawajcie blisko swoich
wspó∏ma∏˝onków, dzieci, krewnych i przyjació∏.
Pomogà wam zachowaç równowag´ w ˝yciu. Pod-
czas ostatnich badaƒ przeprowadzonych przez
KoÊció∏, poproszono osoby doros∏e mieszkajàce w
Stanach Zjednoczonych, aby przypomnia∏y sobie
chwile, kiedy by∏y szcz´Êliwe i opisa∏y to doÊwiad-
czenie. Poproszono je tak˝e o opisanie chwil,
kiedy by∏y nieszcz´Êliwe. W przypadku wi´kszoÊci
ludzi, jedynà rzeczà, która czyni∏a ich najszcz´-
Êliwszymi lub najsmutniejszymi, by∏y ich osobi-
ste relacje z innymi. O wiele mniej istotne by∏o
ich osobiste zdrowie, praca zawodowa, pieniàdze
i inne kwestie materialne. Budujcie relacje ze
swojà rodzinà i przyjació∏mi poprzez otwartà i
uczciwà komunikacj´.

Dobre zwiàzki ma∏˝eƒskie i dobre relacje ro-
dzinne mo˝na podtrzymywaç poprzez delikatne,
pe∏ne mi∏oÊci, rozwa˝ne komunikowanie si´. Pa-
mi´tajcie, ˝e spojrzenie, mrugni´cie okiem, ski-
nienie g∏owà czy dotyk cz´sto powie wi´cej ni˝
s∏owa. Tak˝e poczucie humoru i umiej´tnoÊç s∏u-
chania stanowi ˝ywotnà cz´Êç dobrej komunikacji.

Studiujcie pisma Êwi´te

Po piàte, studiujcie pisma Êwi´te. Stanowià one
najlepsze êród∏o, jakie mamy, które pozwala nam
byç w kontakcie z Duchem Pana. Studiowanie
pism Êwi´tych by∏o jednym ze sposobów, w jaki
zdoby∏em niezachwianà wiedz´ o tym, ˝e Jezus
jest Chrystusem. Prezydent Ezra Taft Benson we-
zwa∏ cz∏onków KoÊcio∏a, aby studiowanie Ksi´gi
Mormona uczynili codziennym nawykiem i ˝ycio-
wym dà˝eniem. Rada Aposto∏a Paw∏a skierowana
do Tymoteusza jest dobrà radà skierowanà do
ka˝dego z nas. Napisa∏: „Od dzieciƒstwa znasz
Pisma Êwi´te, które ci´ mogà obdarzyç màdroÊcià
ku zbawieniu przez wiar´ w Jezusa Chrystusa.

Ca∏e Pismo przez Boga jest natchnione i po˝y-
teczne do nauki, do wykrywania b∏´dów, do po-
prawy, do wychowywania w sprawiedliwoÊci”
(II List do Tymoteusza 3:15–16).

Odpoczywajcie, çwiczcie i odpr´˝ajcie si´

Po szóste, wielu ludzi, ze mnà w∏àcznie, ma
problem ze znalezieniem czasu na dostateczny
odpoczynek, çwiczenia i odpr´˝anie si´. Musimy
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zaplanowaç czas na te zaj´cia w naszym codzien-
nym kalendarzu, jeÊli mamy si´ cieszyç zdro-
wiem i zrównowa˝onym ˝yciem. Dobry wyglàd
fizyczny uwydatnia naszà godnoÊç i szacunek do
samego siebie.

„Macie nauczaç jeden drugiego ewangelii”

Po siódme, prorocy raz po raz uczà, ˝e rodziny
powinny nauczaç siebie nawzajem ewangelii, naj-
lepiej podczas cotygodniowego domowego wie-
czoru rodzinnego. JeÊli nie b´dziemy bardzo
uwa˝ni, ta rodzinna praktyka mo˝e powoli si´ od
nas oddalaç. Nie wolno nam utraciç tej szczegól-
nej mo˝liwoÊci, by „nauczaç jeden drugiego dok-
tryny królestwa” (NiP 88:77), co poprowadzi
rodziny do ˝ycia wiecznego.

Szatan zawsze pracuje nad zniszczeniem na-
szych Êwiadectw, lecz nie ma mocy, by kusiç nas
czy niepokoiç nas ponad nasze si∏y, kiedy studiu-
jemy ewangeli´ i ˝yjemy wed∏ug jej przykazaƒ.

Módlcie si´ cz´sto

Mojà ostatnià sugestià jest to, byÊcie si´ cz´sto
modlili indywidualnie i jako rodziny. Rodzice po-
winni wypracowaç dyscyplin´ potrzebnà do pro-
wadzenia i motywowania dzieci, aby wspólnie
przyst´powa∏y do regularnych modlitw rodzin-
nych. Dzi´ki sta∏ej, szczerej modlitwie nasza m∏o-
dzie˝ mo˝e si´ dowiedzieç, jakie prawe decyzje
powinna podejmowaç ka˝dego dnia.

Prorok Alma podsumowa∏ wa˝noÊç modlitwy
tymi s∏owy: „Lecz [abyÊcie] ukorzyli si´ przed
Panem i wzywali Jego Êwi´tego imienia, byÊcie
czuwali i nie ustawali modlàc si´, abyÊcie nie
byli kuszeni ponad swà wytrzyma∏oÊç; pragn´,
abyÊcie prowadzeni przez Âwi´tego Ducha sta-
wali si´ pokorni, ∏agodni, ulegli, wytrwali, pe∏ni
mi∏oÊci i wszelkiej cierpliwoÊci” (Alma 13:28).
Przekona∏em si´, ˝e kiedy jestem uduchowiony,
mog´ z du˝o wi´kszà ∏atwoÊcià zrównowa˝yç
ka˝dy element ˝ycia.

Czyƒcie wszystko z màdroÊcià i w 
nale˝ytym porzàdku

Bracia i siostry, zdaj´ sobie spraw´, ˝e mo˝na
do tego dodaç inne propozycje. Jednak˝e uwa-
˝am, ˝e kiedy koncentrujemy si´ na kilku podsta-
wowych celach, jest bardziej prawdopodobne, ˝e

poradzimy sobie z wieloma wymaganiami, jakie
ma wobec nas ˝ycie. Pami´tajcie, przesada w
czymkolwiek w ˝yciu mo˝e wytràciç nas z tej
równowagi. JednoczeÊnie zbyt ma∏o wa˝nych
spraw mo˝e uczyniç to samo. Król Beniamin
radzi∏: „Wszystko […] musi byç czynione w
nale˝ytym porzàdku” (Mosjasz 4:27).

Cz´sto brak wyraênie wyznaczonego kierunku
i celów mo˝e zmarnowaç nasz czas i energi´ oraz
zak∏óciç równowag´ w naszym ˝yciu. ˚ycie, w
którym brak równowagi, podobne jest do samo-
chodu, w którym opony nie sà wywa˝one.
Prowadzenie takiego samochodu jest trudne i
niebezpieczne. Wywa˝one w doskona∏y sposób
opony mogà sprawiç, ˝e jedzie si´ p∏ynnie i bez-
piecznie. Tak samo jest z ˝yciem. Jazda poprzez
˝ycie doczesne mo˝e byç bardziej p∏ynna, kiedy
postaramy si´ zachowaç równowag´. Naszym
g∏ównym celem powinno byç dà˝enie do tego, by
mieç „nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot” (Moj˝esz
1:39). JeÊli jest to naszym celem, to mo˝e wyeli-
minujmy z naszego ˝ycia sprawy, które domagajà
si´ naszych myÊli, uczuç i energii i trawià je, nie
przyczyniajàc si´ do osiàgni´cia tego celu.

Pomagajcie zamiast przeszkadzaç

Jedno s∏owo do przywódców w KoÊciele: Bàdêcie
bardzo uwa˝ni, ˝eby to, o co prosicie cz∏onków, po-
mog∏o im w osiàgni´ciu ˝ycia wiecznego. Aby
cz∏onkowie KoÊcio∏a mogli zachowaç równowag´
we w∏asnym ˝yciu, przywódcy w KoÊciele muszà
byç pewni, ˝e nie wymagajà od nich zbyt wiele, tak
˝e ci nie majà czasu na osiàganie w∏asnych celów i
tych, które ustalili jako rodzina.

Ka˝dego dnia czyƒcie co w waszej mocy

Nie tak dawno temu jedno z moich dzieci po-
wiedzia∏o: „Tato, czasami si´ zastanawiam, czy
kiedykolwiek mi si´ to uda”. Odpowiedê, jakiej
udzieli∏em córce, jest taka sama, jakà da∏bym
wam, gdybyÊcie mieli podobne odczucia. Po pro-
stu ka˝dego dnia czyƒcie, co w waszej mocy.
Czyƒcie podstawowe rzeczy, a zanim si´ spostrze-
˝ecie, wasze ˝ycie b´dzie wype∏nione duchowym
zrozumieniem, które utwierdzi was w przekona-
niu, ˝e Ojciec Niebieski was kocha. Kiedy cz∏o-
wiek o tym wie, wówczas ˝ycie b´dzie mia∏o cel i
sens, i ∏atwiej b´dzie zachowaç równowag´.
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Bracia i siostry, ka˝dy dzieƒ prze˝yjcie z rado-
Êcià w sercu. Pokornie Êwiadcz´, ˝e ˝ycie mo˝e
byç wspania∏e, w imi´ Jezusa Chrystusa, amen.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Co mo˝emy zrobiç, aby zach´ciç samych sie-
bie i tych, którym przewodzimy, aby ocenili
swoje priorytety i postarali si´ o równowag´ w
swoim ˝yciu?

• Jakà rol´ mogà odegraç przeciwnoÊci w zmo-
tywowaniu nas do przeprowadzenia oceny
w∏asnego ˝ycia?

• Jak myÊlisz, jakie pi´ç lub szeÊç najwa˝niej-
szych priorytetów powinno zaistnieç w twoim
˝yciu? Czy powinny si´ one zmieniaç wraz z
wiekiem i doÊwiadczeniem? Dlaczego tak lub
dlaczego nie? Które priorytety sà elastyczne?

• Sporzàdê list´ celów doczesnych, a nast´pnie
duchowych. Po∏àcz obydwie listy i ustanów ko-
lejnoÊç punktów zale˝nie od wa˝noÊci priory-
tetu. Czego mo˝emy si´ nauczyç z tego
çwiczenia?

• Jakie niebezpieczeƒstwo wià˝e si´ z dà˝eniem
do realizacji duchowych celów, kiedy ignoruje
si´ cele fizyczne?

• Przedyskutujcie rad´ króla Beniamina, mó-
wiàcà, ˝e „wszystko […] musi byç czynione w
nale˝ytym porzàdku” (Mosjasz 4:27).

• W jaki sposób my jako przywódcy w KoÊciele
mo˝emy si´ upewniç, ˝e wszystkie programy i
zaj´cia pomagajà wzmacniaç rodziny i wspie-
raç rodziców w obowiàzku nauczania ewange-
lii w ich domu, a nie odciàgajà ich od tego
obowiàzku?
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KONCEPCJA 1. KAP¸A¡STWO 
ZARZÑDZA KRÓLESTWEM BO˚YM.

KOMENTARZ

Prezydent David O. McKay naucza∏: „Najwi´ksze
zabezpieczenie dla jednoÊci i si∏y w KoÊciele znaj-
duje si´ w kap∏aƒstwie — poprzez szanowanie go i
powa˝anie. Och, moi bracia — prezydenci palików,
biskupi okr´gów i wszyscy, którzy dzier˝ycie ka-
p∏aƒstwo — niech Bóg was b∏ogos∏awi w waszych
dzia∏aniach przywódczych, w waszym obowiàzku
przewodzenia, b∏ogos∏awienia, pocieszania ludzi,
którym macie przewodniczyç i których macie od-
wiedzaç, zgodnie ze swym ustanowionym obowiàz-
kiem. Prowadêcie ich, by zwracali si´ do Pana i
szukali natchnienia, aby mogli ˝yç w taki sposób,
by wznieÊç si´ powy˝ej tego, co przyziemne i ma-
∏ostkowe i ˝yli w na p∏aszczyênie duchowej” (w:
Conference Report, paêdz. 1967, 6).

Starszy M. Russell Ballard, cz∏onek Kworum
Dwunastu, wyjaÊni∏: „Dzier˝enie kap∏aƒstwa to
coÊ wi´cej ni˝ tylko wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwo.
Niesie ze sobà znamienne obowiàzki, takie jak
sprawowanie pieczy nad KoÊcio∏em, szanowanie
wszystkich kobiet, a szczególnie naszych ˝on, ma-
tek, córek, sióstr, odwiedzanie domów ka˝dego
cz∏onka, nawo∏ujàc wszystkich, ‘aby si´ modlili na

g∏os i po cichu, i wype∏niali wszystkie obowiàzki
rodzinne’ [NiP 20:47] oraz ‘zawsze [dawali] Êwia-
dectwo o Bogu we wszystkim, co [czynià] i gdzie-
kolwiek si´ [znajdujà]’ [Mosjasz 18:9]” (w:
Conference Report, paêdz. 1997, 50–51 lub
Ensign, list. 1997, 37).

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwuna-
stu Êwiadczy∏: „Ca∏ej ludzkoÊci g∏osimy te
wieczne prawdy: ‘Kap∏aƒstwo Melchizedeka
dzier˝y prawo do prezydentury, i ma moc i w∏a-
dz´ nad wszystkimi urz´dami koÊcielnymi we
wszystkich wiekach Êwiata’ (NiP 107:8). Ta moc
dzier˝y ‘[klucze] wszystkich duchowych b∏ogos∏a-
wieƒstw KoÊcio∏a’ (NiP 107:18). ObyÊmy w pe∏ni
szanowali to kap∏aƒstwo” (w: Conference Report,
kwiec. 1993, 53 lub Ensign, maj 1993, 41).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoproÊ dwoje lub troje studentów, którzy
pracujà w jakiejÊ instytucji (np. w sklepie lub
firmie), aby opisali, w jaki sposób jest ona zorga-
nizowana. W jaki sposób ludzie w tych instytu-
cjach zdobywajà upowa˝nienie do wykonywania
swej pracy?

Zapytaj, jak wyglàda struktura KoÊcio∏a i skàd
pochodzi jego upowa˝nienie.

LEKCJA 11

SZANOWANIE KAP¸A¡STWA
I KOBIECOÂCI
„Wy jesteÊcie rodem wybranym, królewskim kap∏aƒstwem, narodem Êwi´tym, ludem nabytym,

abyÊcie rozg∏aszali cnoty tego, który was powo∏a∏ z ciemnoÊci do cudownej swojej Êwiat∏oÊci” (I List
Piotra 2:9).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy w KoÊciele i rodzinie powinni dzia∏aç w zgodzie z zasadami kap∏aƒskimi.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Kap∏aƒstwo zarzàdza królestwem Bo˝ym.

2. PowinniÊmy szanowaç kap∏aƒstwo i powinniÊmy szanowaç kobiecoÊç.

3. Przywódcy powinni szanowaç tych, którzy sà powo∏ani do przewodniczenia w królestwie Pana.
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Lekcja 11: Szanowanie kap∏aƒstwa i kobiecoÊci

Mo˝esz poprosiç ochotnika o narysowanie dia-
gramu, który przedstawia, w jaki sposób zorgani-
zowany jest okr´g, gmina lub palik. Niech
ochotnik wyjaÊni, co znajduje si´ na diagramie.
Lub móg∏byÊ poprosiç by∏ego misjonarza, aby
opisa∏, jak wyglàda struktura misji oraz jakie sà
zalety takiej organizacji podczas wykonywania
pracy Pana.

Zapytaj:

• W jaki sposób przywódcy kap∏aƒscy na ró˝-
nych poziomach troszczà si´ o cz∏onków?

• Jakie sukcesy odnosi∏by KoÊció∏, gdyby nagle
usuni´to upowa˝nienie kap∏aƒskie? Dlaczego?

WyjaÊnij, ˝e od czasu do czasu Pan daje na-
tchnienie przywódcom KoÊcio∏a, aby wprowadzali
zmiany organizacyjne celem zaspokojenia po-
trzeb wzrastajàcego KoÊcio∏a.

KONCEPCJA 2. POWINNIÂMY SZANOWAå 
KAP¸A¡STWO I POWINNIÂMY SZANOWAå
KOBIECOÂå.

KOMENTARZ

Starszy Russell M. Nelson wyjaÊni∏: „To jest
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich. Ten, który stoi na czele Swego przy-
wróconego KoÊcio∏a, w taki sposób ustanowi∏
Swoje kap∏aƒstwo, ‘by ka˝dy cz∏owiek przemawia∏
w imi´ Pana Boga, samego Zbawiciela Êwiata’
(NiP 1:20). To niezwyk∏e! Postanowi∏ uhonorowaç
nas Swoim kap∏aƒstwem. Dlatego szanujemy
Jego, szanujàc Jego kap∏aƒstwo — zarówno jego
moc, jak i tych, którzy je dzier˝à. Czyniàc to,
m´˝czyêni, kobiety i dzieci na ca∏ym Êwiecie b´dà
b∏ogos∏awieni. Szanowanie kap∏aƒstwa zaszczepia
poszanowanie, poszanowanie pobudza do czci, a
czeÊç zaprasza objawienie” (w: Conference Report,
kwiec. 1993, 49 lub Ensign, maj 1993, 38).

Prezydent N. Eldon Tanner, który by∏ Doradcà
w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏: „˚aden
m´˝czyzna, m∏odszy czy starszy, który dzier˝y
kap∏aƒstwo Boga, nie mo˝e szanowaç swego ka-
p∏aƒstwa, nie szanujàc i nie powa˝ajàc kobieco-
Êci. Ka˝dy m∏ody m´˝czyzna powinien byç gotów
na to, aby jeÊli to konieczne, swym ˝yciem broniç
cnoty kobiety i nigdy nie byç winnym po˝àdania
kobiety lub robienia czegoÊ, co zdegraduje jà lub
sprawi, ˝e utraci swà cnot´. Ka˝da m∏oda kobieta

ma doskona∏e prawo do tego, by czuç si´ bez-
pieczna, kiedy wychodzi z m∏odym m´˝czyznà,
który dzier˝y kap∏aƒstwo, wiedzàc, ˝e b´dzie jà
szanowa∏ i chroni∏ w ka˝dy mo˝liwy sposób” (w:
Conference Report, kwiec. 1973, 124 lub Ensign,
lip. 1973, 95).

Prezydent Spencer W. Kimball przypomnia∏ o
nast´pujàcej sprawie: „Dzisiaj planuj´ zwróciç si´
do braci w kap∏aƒstwie, zgromadzonych w tysià-
cach miejsc na ca∏ym Êwiecie, i przypomnieç im,
˝e ‘wszyscy zostaliÊmy pob∏ogos∏awieni w naszym
˝yciu szczególnymi kobietami, które majà na nas
g∏´boki i trwa∏y wp∏yw. Ich wk∏ad by∏ i jest dla
nas [braci] wa˝ny, i jest czymÊ, co b´dzie mia∏o
dla nas wiecznotrwa∏à wartoÊç’. (Zob. Ensign,
list. 1979, str. 48). Chcia∏bym to dziÊ podkreÊliç.
Nie przesadz´, jeÊli uÊwiadomi´ wam wszystkim,
jak wielce zaszczytne i szanowane miejsce
zajmujà nasze ˝ony, matki, siostry i córki w
KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich” (w: Conference Report, paêdz. 1979,
6–7 lub Ensign, list. 1979, 5).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj siostry, co powinni robiç m´˝czyêni,
aby szanowaç swoje kap∏aƒstwo, i omówcie ich
odpowiedzi. Zapytaj braci, w jaki sposób posiada-
cze kap∏aƒstwa mogà szanowaç kobiecoÊç.

Jakie b∏ogos∏awieƒstwa otrzymujà kobiety
dzi´ki upowa˝nieniu kap∏aƒskiemu? (Odpowiedzi
powinny obejmowaç obrz´dy ewangelii).

Niech studenci przeczytajà NiP 121:34–46 i
wypiszà zasady przywództwa, które odnoszà si´
do wszystkich przywódców w KoÊciele i rodzinie.

KONCEPCJA 3. PRZYWÓDCY POWINNI 
SZANOWAå TYCH, KTÓRZY SÑ POWO¸ANI 
DO PRZEWODNICZENIA W KRÓLESTWIE PANA.

KOMENTARZ

Prezydent David O. McKay radzi∏: „Uznaj tych,
którzy przewodzà tobie, a kiedy to konieczne,
zwracaj si´ do nich po rad´. Sam Zbawiciel zaak-
ceptowa∏ to upowa˝nienie na ziemi. Pami´tacie o
doÊwiadczeniu, jakie mia∏ Pawe∏, gdy zbli˝a∏ si´
do Damaszku, majàc w zanadrzu dokumenty ze-
zwalajàce na aresztowanie wszystkich, którzy
wierzà w Jezusa Chrystusa. Nagle pad∏o na niego
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Êwiat∏o, a on us∏ysza∏ g∏os mówiàcy: ‘Saulu,
Saulu, czemu mnie przeÊladujesz?’

I Saul powiedzia∏: ‘Kto jesteÊ, Panie? A On: Ja
jestem Jezus, którego ty przeÊladujesz; ale po-
wstaƒ i idê do miasta, tam ci powiedzà, co masz
czyniç’ (Dzieje Apostolskie 9:4–6).

W kilku s∏owach móg∏ powiedzieç Saulowi, co
powinien czyniç, lecz w Damaszku by∏a gmina
KoÊcio∏a, której przewodniczy∏ pokorny cz∏owiek
o imieniu Ananiasz i Jezus zaakceptowa∏ jego
upowa˝nienie. […]

Tutaj kryje si´ lekcja dla nas wszystkich w tym
KoÊciele. My te˝ akceptujmy upowa˝nienie na
szczeblu lokalnym. Biskup mo˝e byç pokornym
cz∏owiekiem. Niektórzy z was mogà myÊleç, ˝e je-
steÊcie lepsi od niego, i byç mo˝e tak jest, lecz to
jemu dano upowa˝nienie bezpoÊrednio od na-
szego Ojca w Niebie. Akceptujcie je. Zwracajcie
si´ do niego i do prezydenta palika po rad´. JeÊli
nie b´dà potrafili zareagowaç na wasze trudnoÊci
czy odpowiedzieç na wasze problemy, napiszà do
W∏adz Naczelnych i zdob´dà potrzebnà rad´.
Akceptacja upowa˝nienia jest wa˝nà zasadà” 
(w: Conference Report, paêdz. 1967, 6–7).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj, czy ktoÊ uczestniczy∏ w konferencji
generalnej. JeÊli tak, zapytaj, co robi kongrega-
cja, gdy wchodzi Prezydent KoÊcio∏a. (Wszyscy
powstajà i w ciszy czekajà, a˝ Prezydent zajmie
swoje miejsce). Dlaczego zgromadzeni zachowujà
si´ w ten sposób?

Przedyskutujcie poni˝sze pytania:

• Dlaczego niew∏aÊciwe by∏oby zwrócenie si´ o
rad´ do zaprzyjaênionego przywódcy kap∏aƒ-
skiego w innym okr´gu czy paliku, zamiast do
w∏asnego przywódcy?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç z doÊwiadczenia
Paw∏a opisanego w Dziejach Apostolskich 9:6?
(Zob. komentarz).

• Prezydent palika og∏asza, ˝e w twoim okr´gu w
nast´pnà niedziel´ poparty b´dzie nowy biskup.
Znasz kilku cz∏onków w swoim okr´gu, którzy
w twoim odczuciu byliby wspania∏ymi bisku-
pami. Ku twemu zdziwieniu prezydent palika
powo∏uje m´˝czyzn´, którego nie postrzega∏eÊ
jako silnego przywódc´. Co powinieneÊ zrobiç?

Dlaczego wa˝ne jest, aby zawsze popieraç tych,
których powo∏uje Pan?

• Twój przyjaciel ma pytanie dotyczàce doktryny
i planuje napisaç do Przedstawiciela W∏adz
Naczelnych, poniewa˝ uwa˝a, ˝e b´dzie on
najlepszym êród∏em informacji. Co jest nie-
w∏aÊciwego w tym zamierzeniu?

• Dlaczego prawdziwe jest to porzekad∏o: „Dobry
przywódca jest te˝ dobrym naÊladowcà”?

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Russell M. Nelson

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„Honoring the Priesthood”,
w: Conference Report, kwiec.
1993, 49–53 lub Ensign, maj
1993, 38–41

Szanowanie kap∏aƒstwa

Bracia, na temat, który poruszam, napisano
stosunkowo niewiele1. Mimo to od nas wszyst-
kich oczekuje si´, ˝e b´dziemy z nim zaznajo-
mieni. Mówi´ o szanowaniu kap∏aƒstwa.

To jest KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich. Ten, który stoi na czele Swego
przywróconego KoÊcio∏a, w taki sposób ustanowi∏
Swoje kap∏aƒstwo, „by ka˝dy cz∏owiek przema-
wia∏ w imi´ Pana Boga, samego Zbawiciela
Êwiata” (NiP 1:20). To niezwyk∏e! Postanowi∏ uho-
norowaç nas Swoim kap∏aƒstwem. Dlatego sza-
nujemy Jego, szanujàc Jego kap∏aƒstwo —
zarówno jego moc, jak i tych, którzy je dzier˝à.
Czyniàc to, m´˝czyêni, kobiety i dzieci na ca∏ym
Êwiecie b´dà b∏ogos∏awieni. Szanowanie kap∏aƒ-
stwa zaszczepia poszanowanie, poszanowanie po-
budza do czci, a czeÊç zaprasza objawienie2.

Prezydent Ezra Taft Benson specjalnie po-
prosi∏ nas, abyÊmy post´powali wed∏ug w∏aÊci-
wego protoko∏u kap∏aƒskiego — w∏aÊciwych
zasad — i zauwa˝y∏, ˝e „wielu z nas uczy si´ po-
przez obserwowanie i jednoczesne s∏uchanie
starszych braci”. Powiedzia∏: „Protokó∏ jest z
dawna ustanowionà praktykà zalecajàcà ca∏kowite
pos∏uszeƒstwo […] porzàdkowi w∏aÊciwej proce-
dury”3. Zacytuj´ s∏owa Prezydenta Bensona i in-
nych przywódców, poniewa˝, jak sami
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zauwa˝ycie, du˝a cz´Êç mojego przes∏ania odnosi
si´ do tego protoko∏u.

Rodzaje organizacji

Pomi´dzy KoÊcio∏em Pana a instytucjami
stworzonymi przez ludzi istniejà ró˝nice w kwe-
stii sposobu dzia∏ania, jak i samej organizacji.
M´˝czyêni i kobiety mogà tworzyç dla siebie i po-
Êród siebie stowarzyszenia i mogà byç zarzàdzani
na zasadach przez nich przyj´tych. Jednak˝e
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich nie jest ani demokracjà, ani republikà.
Jego jest królestwo — królestwo Boga na ziemi.
Jego jest koÊció∏ hierarchiczny, majàcy na szczy-
cie najwy˝sze upowa˝nienie. Pan kieruje Swoimi
namaszczonymi s∏ugami. Âwiadczà oni ca∏emu
Êwiatu, ˝e Bóg ponownie przemówi∏. Niebiosa
zosta∏y otwarte. Pomi´dzy niebem a ziemià utwo-
rzono w naszych czasach ˝ywe powiàzanie.

Owo najwy˝sze upowa˝nienie wspiera mocna
podstawa, która naÊladuje wzór organizacyjny usta-
nowiony w staro˝ytnoÊci. Jezus Chrystus jest ka-
mieniem w´gielnym; sà te˝ Aposto∏owie, prorocy i
wszystkie dary, moce i b∏ogos∏awieƒstwa, które
charakteryzowa∏y KoÊció∏ we wczesnych dniach
jego istnienia (zob. I List do Koryntian 12:28).

Przywódcy i tytu∏y

Instytucje Êwieckie i duchowe majà ró˝ne
wzorce przywództwa. Organizacjami tworzonymi
przez cz∏owieka zarzàdzajà urz´dnicy majàcy ty-
tu∏y, które okreÊlajà ich rang´ lub osiàgni´cia. Do
oficera wojskowego, s´dziego, senatora, doktora
lub profesora nale˝y zwracaç si´ odpowiednim ty-
tu∏em. W ten sposób okazujemy w∏aÊciwy szacu-
nek osobom, które zdoby∏y takie stanowiska.

Inaczej jest w królestwie Bo˝ym, które zarzà-
dzane jest na mocy upowa˝nienia kap∏aƒskiego.
Nie nadaje si´ go dla zaszczytu, lecz po to, by
udzielaç s∏u˝by. Tytu∏y kap∏aƒskie nie zosta∏y
stworzone przez cz∏owieka ani nie sà dla ozdoby
czy przedstawienia czyjejÊ bieg∏oÊci w jakiejÊ
dziedzinie. Wskazujà na wyznaczenie do s∏u˝by w
dziele Pana. JesteÊmy powo∏ywani, popierani i
ustanawiani — nie przez siebie, ale „do naucza-
nia Ewangelii i odprawiania jej obrz´dów, […]
przez proroctwo i na∏o˝enie ràk przez tych, któ-
rzy majà Jego pe∏nomocnictwo” (Zasady Wiary
1:5; zob. tak˝e List do Hebrajczyków 5:4).

Tytu∏y odnoszàce si´ do Êwi´tego kap∏aƒstwa
zas∏ugujà na naszà najwy˝szà uwag´ i szacunek.
Do ka˝dego cz∏onka Rady Prezydenta KoÊcio∏a
zwracamy si´ „Prezydencie” i tak te˝ o nim mó-
wimy (zob. NiP 107:22). Tytu∏ Prezydent jest rów-
nie˝ u˝ywany w sytuacjach, kiedy mówimy o
prezydium palika czy misji, a tak˝e w odniesieniu
do prezydenta kworum lub gminy. Tytu∏ Aposto∏
jest Êwi´ty. Jest on nadawany przez Boga i przyna-
le˝y jedynie do tych, którzy zostali powo∏ani i
ustanowieni jako „[specjalni Êwiadkowie] imienia
Chrystusa na ca∏ym Êwiecie” (NiP 107:23). Aposto∏
mówi w imieniu Tego, którego jest specjalnym
Êwiadkiem. Tego uÊwi´conego tytu∏u nie u˝ywa
si´ w zwyczajnej formie, kiedy zwracamy si´ do
tej osoby. Lepszym tytu∏em dla jednego z Dwuna-
stu jest Starszy lub Brat.

Tytu∏ biskup równie˝ dotyczy prezydium; bi-
skup jest prezydentem Kap∏aƒstwa Aarona w
swoim okr´gu i przewodniczy organizacji wy˝-
szych kap∏anów w okr´gu. Z szacunku zwracamy
si´ do niego tytu∏ujàc go „biskupem”.

Starszy to Êwi´ty tytu∏ nale˝ny ka˝demu, kto
posiada Kap∏aƒstwo Melchizedeka.

Rada ogólna

Chcia∏bym udzieliç rady ogólnej natury, naj-
pierw z komentarzem na temat W∏adz Naczelnych.
Uznajemy ich jako narz´dzia w r´kach Pana, zdajàc
sobie jednoczeÊnie spraw´ z tego, ˝e sà zwyczaj-
nymi istotami ludzkimi. Muszà strzyc w∏osy, robiç
pranie i inne zwyczajne rzeczy, tak jak ka˝dy inny.
Pewnego razu Prezydent Benson opowiedzia∏ histo-
ri´, która to ilustruje. Powiedzia∏:

„Orson F. Whitney […] by∏ cz∏owiekiem, dla
którego Êwiat przestawa∏ istnieç, kiedy si´ zamy-
Êli∏. Pewnego dnia, kiedy jecha∏ pociàgiem, tak
bardzo by∏ czymÊ poch∏oni´ty, ˝e nie zauwa˝y∏
stacji, na której mia∏ wysiàÊç. Musia∏ wi´c [byç
odwieziony] z powrotem do miejsca, w którym
mia∏ si´ znaleêç. Tymczasem prezydent palika
czeka∏ i czeka∏. […] W koƒcu doszed∏ do wnio-
sku, ˝e musia∏o coÊ stanàç na przeszkodzie i
prawdopodobnie Brat Whitney nie przyjedzie,
wi´c rozpoczà∏ spotkanie. Kiedy Starszy Whitney
wszed∏ na sal´, powita∏ go hymn na rozpocz´cie
‘Ye Simple Souls Who Stray’ [O wy, proste dusze,
które zb∏àdzi∏yÊcie]”4.
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Szanujemy takiego m´˝czyzn´ z powodu jego
niezwyk∏ego powo∏ania. Jego dzia∏ania wynikajàce z
urz´du sà prawomocne na ziemi i w niebie. Dobrze
pami´tam, kiedy po raz pierwszy spotka∏em si´ z
pewnym przedstawicielem W∏adz Naczelnych. Nie
da si´ opisaç tego uczucia. Chocia˝ by∏em wówczas
zaledwie ch∏opcem, natychmiast — niemal in-
stynktownie – powsta∏em. Nawet teraz mam te
same uczucia, kiedy do pokoju wchodzi jeden z
Braci. Przedstawiciel W∏adz Naczelnych jest wy-
rocznià Boga.

Cz´sto mówimy o kluczach upowa˝nienia ka-
p∏aƒskiego. Pi´tnastu ˝yjàcych m´˝czyzn —
cz∏onków Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Dwunastu
— zosta∏o ustanowionych Aposto∏ami i posiadajà
oni wszystkie klucze upowa˝nienie kap∏aƒskiego,
które zosta∏y im nadane. Prezydent Gordon B.
Hinckley niedawno wyjaÊni∏:

„Jedynie Prezydent KoÊcio∏a ma prawo do ko-
rzystania [z tych kluczy] w ich pe∏ni. Mo˝e on
przekazaç prawo do korzystania z rozmaitych
kluczy jednemu lub kilku swoim Braciom. […]

Takie prawo zosta∏o dane przez Prezydenta
Bensona jego Doradcom oraz cz∏onkom Kworum
Dwunastu zgodnie z ró˝norodnymi obowiàzkami,
jakie zosta∏y im przekazane”5.

Majàc upowa˝nienie od Rady Prezydenta
KoÊcio∏a i Dwunastu, W∏adze Naczelne nadajà
w∏aÊciwe klucze prezydentom palików i misji,
którzy z kolei nadajà potrzebne klucze biskupom
oraz prezydentom kworów i gminy.

Ka˝demu m´˝czyênie, który dzier˝y kap∏aƒ-
stwo, przydzielony jest kochajàcy przywódca, po-
niewa˝ „dom mój jest domem porzàdku rzecze
Pan Bóg, a nie domem pomieszania” (NiP 132:8).

Ten porzàdek definiuje równie˝ granice obja-
wienia. Prorok Józef Smith naucza∏, ˝e „przeciw-
nym zamys∏om Boga jest, by jakikolwiek cz∏onek
KoÊcio∏a lub ktokolwiek inny, otrzymywa∏ in-
strukcje za tych, którzy w linii upowa˝nienia
stojà wy˝ej od niego”6. Ta sama zasada uniemo˝-
liwia otrzymanie objawienia ka˝demu, kto znaj-
duje si´ poza zdefiniowanym kr´giem
odpowiedzialnoÊci.

Szanowanie kap∏aƒstwa oznacza tak˝e szano-
wanie w∏asnego powo∏ania do s∏u˝by. Pomocne
mogà byç punkty, które zawierajà to, co powinni-
Êmy i czego nie powinniÊmy robiç:

• Naucz si´ przyjmowaç rad´. Staraj si´ o wska-
zówki od swoich przywódców i przyjmuj je z
ch´cià.

• Nie mów êle o przywódcach KoÊcio∏a.

• Nie pragnij powo∏ania czy stanowiska.

• Nie zastanawiaj si´, kto powinien lub kto nie
powinien byç powo∏any.

• Nie odrzucaj mo˝liwoÊci s∏u˝enia.

• Nie rezygnuj z powo∏ania. Informuj przywód-
ców o zmianach w twoim ˝yciu, wiedzàc, ˝e
przywódcy wezmà pod uwag´ wszystkie czyn-
niki, kiedy b´dà w duchu modlitwy zastana-
wiaç si´ nad odpowiednim czasem odwo∏ania
ci´ z powo∏ania.

Zarówno ten, który powo∏uje, jak i ten, który
otrzymuje powo∏anie, jest zobligowany odpowie-
dzialnoÊcià. Zacytuj´ wypowiedê Starszego
Jamesa E. Talmage’a:

„Ci, poprzez których przychodzi powo∏anie do
cz∏owieka, […] z pewnoÊcià sà odpowiedzialni za
swoje dzia∏ania, podobnie jak ten cz∏owiek; i od
ka˝dego za˝àda si´ dok∏adnego i osobistego spra-
wozdania z tego, za co odpowiada∏, sprawozdania
ze s∏u˝by lub zaniedbaƒ, u˝ywania lub nadu˝ywa-
nia mocy w dzia∏aniach, które mu powierzono”.

Niektóre aspekty kap∏aƒstwa nie sà zwiàzane z
pozycjà lub tytu∏em. Na przyk∏ad, upowa˝nienie do
udzielania b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskiego zale˝y
jedynie od ustanowienia i tego, czy jego posiadacz
jest godny. Pan nie odmówi∏by b∏ogos∏awieƒstw
Swoim dzieciom, tylko dlatego, ˝e potrzebny by∏by
posiadacz kap∏aƒstwa z konkretnym powo∏aniem.
Ka˝dy starszy w KoÊciele posiada to samo kap∏aƒ-
stwo co Prezydent KoÊcio∏a.

Bracia, prosz´, pami´tajcie: najwy˝szy stopieƒ
chwa∏y dost´pny jest wam jedynie poprzez ten po-
rzàdek kap∏aƒstwa, po∏àczony z nowym i wiecznym
przymierzem ma∏˝eƒskim (zob. NiP 131:1–4). A
zatem, waszym najwa˝niejszym priorytetem w sza-
nowaniu kap∏aƒstwa jest szanowanie waszej wiecz-
nej towarzyszki.

Rada szczegó∏owa

A teraz rada bardziej szczegó∏owa. M´˝owie i
ojcowie: razem ze swà drogà partnerkà kszta∏tuje-
cie postawy w swoim domu. Ustanówcie wzór mod-
litwy. Módlcie si´ regularnie, na g∏os za swoich
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przywódców w kap∏aƒstwie i organizacjach pomoc-
niczych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i gene-
ralnym. Waszà uprzejmoÊç okazywanà w domu i
szacunek w kaplicy b´dà naÊladowaç cz∏onkowie
waszej rodziny. Pomó˝cie swoim bliskim zwracaç
si´ po wskazówki poprzez w∏aÊciwe kana∏y. Na-
uczajcie, ˝e rad´ powinno uzyskiwaç si´ od obda-
rzonych zaufaniem rodziców i przywódców na
szczeblu lokalnym, a nie od W∏adz Naczelnych. 
W ciàgu dwóch ostatnich dekad Rada Prezydenta
KoÊcio∏a szeÊciokrotnie wysy∏a∏a w zasadzie ten
sam list, aby potwierdziç t´ zasad´.

Ojcowie, rozumiecie zasad´ doczesnej samo-
wystarczalnoÊci i staracie si´ zapewniç Êrodki na
roczne zapasy przechowywane w domu. Zasta-
nówcie si´ te˝, prosz´, nad potrzebà duchowego
po˝ywienia i samowystarczalnoÊci — nie tylko na
jeden rok, ale na ca∏e ˝ycie — równie˝ zapewnia-
nych w domu. Przede wszystkim to godny ojciec
powinien mieç mo˝liwoÊç udzielania b∏ogos∏a-
wieƒstw cz∏onkom swojej rodziny. Z biegiem
czasu jego synowie mogà wówczas czerpaç z tego
duchowego rezerwuaru, b´dàc godni s∏u˝enia
w∏asnej rodzinie i swoim rodzicom.

Teraz zwracam si´ do m∏odych m´˝czyzn, któ-
rzy dzier˝à Kap∏aƒstwo Aarona (przygotowawcze):
jeÊli szanujecie je, przygotowujecie si´ i jesteÊcie
godni powo∏ania na misjonarza, obiecuj´ wam, ˝e
b´dziecie „[przemawiaç] w imi´ Pana Boga” i
nieÊç Jego Êwiat∏o poszukujàcym duszom. Dla
nich b´dziecie s∏u˝ebnymi anio∏ami, na zawsze
wspominanymi z mi∏oÊcià. (Zob. NiP 13).

Choç teraz b´d´ mówiç do naszych umi∏owa-
nych prezydentów i biskupów, poruszone zasady
odnoszà si´ do wszystkich. Kiedy na spotkanie,
któremu przewodniczysz, przychodzi ktoÊ, kto
przewodniczy tobie, powinieneÊ natychmiast
skonsultowaç si´ z nim, proszàc o wskazówki.
Ustal, jakie sà jego oczekiwania. Upewnij si´, ˝e
b´dzie mia∏ wystarczajàcà iloÊç czasu na przeka-
zanie przes∏ania. KiedyÊ Starszy James E. Faust
opowiedzia∏ pewnà poruszajàcà histori´:

„JakiÊ czas temu dowiedzia∏em si´ o przygn´-
bieniu cz∏onków pewnego palika w tej dolinie,
kiedy mia∏o byç zreorganizowanie prezydium pa-
lika. Osobà, która przewodniczy∏a spotkaniu, by∏
najbardziej szanowany i wyjàtkowy Aposto∏ w ca∏ej
historii KoÊcio∏a. [Starszy] LeGrand Richards mia∏

wówczas ponad dziewi´çdziesiàt lat, lecz by∏ bystry
i sprawny umys∏owo. Podczas konferencji miej-
scowi cz∏onkowie, którzy byli poproszeni o prze-
mówienia, zabrali wi´kszoÊç czasu, w wyniku
czego Starszemu Richardsowi pozosta∏o zaledwie
dziesi´ç czy pi´tnaÊcie minut. Co zrobi∏? Przed∏u-
˝y∏ spotkanie? Nie. Krótko z∏o˝y∏ Êwiadectwo i za-
koƒczy∏ spotkanie na czas.

Cz∏onkowie palika nie bardzo chcieli przed∏u-
˝yç spotkanie. […] Jednak˝e byli zdenerwowani,
poniewa˝ miejscowi cz∏onkowie mogli jeszcze nie
jeden raz wys∏uchaç miejscowych przywódców, a
mog∏o si´ tak zdarzyç, i wydarzy∏o si´, ˝e nie
mieli ju˝ mo˝liwoÊci wys∏uchania tego szanowa-
nego Aposto∏a. […] Mówiàc w skrócie: mówcy nie
uszanowali przewodniczàcego urz´dnika”8.

Kiedy przemawia Przedstawiciel W∏adz
Naczelnych, nikt nie przemawia po nim. Po za-
koƒczeniu spotkania, pozostaƒcie na swoich
miejscach, prezydenci i biskupi, a˝ dostaniecie
pozwolenie na odejÊcie. Ów Przedstawiciel mo˝e
odczuç natchnienie, by udzieliç dodatkowej nauki
lub wskazówki. A i wy mo˝ecie zapobiec proble-
mom. Na przyk∏ad, jeÊli cz∏onek zada waszemu
przywódcy pytanie, które nie powinno byç skiero-
wane do niego, macie na nie odpowiedzieç.

A teraz kilka s∏ów na temat rady wy˝szej w
paliku. Nie ma ona prezydenta. Nie posiada auto-
nomii i spotyka si´ jedynie na wezwanie prezy-
dium palika, nawet wtedy, gdy jest podzielona na
komitety. Chocia˝ wy˝si doradcy mogà zasiadaç
w porzàdku wed∏ug czasu powo∏ania ich do rady,
˝aden cz∏onek nie jest nadrz´dny wobec innego.

Inaczej jest wÊród ustanowionych Aposto∏ami:
tutaj obowiàzuje zasada starszeƒstwa, nawet pod-
czas wchodzenia do pokoju czy opuszczania go.
Prezydent Benson opowiedzia∏ t´ histori´:

„Kilka [lat] temu Starszy Haight okaza∏ szcze-
gólnà uprzejmoÊç Prezydentowi Romneyowi,
kiedy przebywali w Êwiàtyni, w pokoju na górze.
Prezydent Romney z jakichÊ powodów szed∏
wolno, a [Starszy Haight] nie chcia∏ jako pierw-
szy wyjÊç z pomieszczenia. Kiedy Prezydent
Romney zasygnalizowa∏ [mu], aby szed∏ pierwszy,
Starszy Haight powiedzia∏: „,Nie, Prezydencie, ty
idziesz pierwszy’.
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Prezydent Romney odpowiedzia∏ z humorem: ‘O
co chodzi, David? Boisz si´, ˝e chc´ coÊ ukraÊç?’”9

Takie wyrazy powa˝ania m∏odszego Aposto∏a
okazane starszemu odnotowane sà w Nowym
Testamencie. Kiedy Szymon Piotr i Umi∏owany Jan
biegli, by sprawdziç doniesienie o tym, ˝e cia∏o ich
ukrzy˝owanego Pana zosta∏o zabrane z grobowca,
Jan, b´dàc m∏odszy i szybszy, przyby∏ na miejsce
jako pierwszy, lecz nie wszed∏. Poczeka∏ na star-
szego sta˝em Aposto∏a, który wszed∏ do grobowca
jako pierwszy. (Zob. Ew. Jana 20:2–6). Starszeƒ-
stwo poÊród Aposto∏ów od dawna decyduje o
pierwszeƒstwie, kiedy Pan wybiera Swoich prze-
wodniczàcych wy˝szych kap∏anów.

Napomnienie i pokuta

Bracia, te sprawy sà wa˝ne. Ponad pó∏tora
wieku temu Pan w ostry sposób napomnia∏ Swój
lud. Oto Jego s∏owa:

„Zaprawd´, pot´pienie spoczywa na was, którzy
jesteÊcie wyznaczeni do prowadzenia mojego
KoÊcio∏a, […] jak i na moim KoÊciele; i musi byç
pokuta i poprawa poÊród was, we wszystkich kwe-
stiach, w przyk∏adach, jakie dajecie KoÊcio∏owi i
Êwiatu, w ca∏ym waszym zachowaniu, zwyczajach
i nawykach oraz w tym, jak si´ do siebie zwraca-
cie, okazujàc szacunek wedle urz´du, powo∏ania i
kap∏aƒstwa, które ja, Pan, nada∏em wam i do któ-
rego ustanowi∏em was”10.

JeÊli ktokolwiek z was równie˝ jest winny lek-
cewa˝enia spraw, które sà Êwi´te, mo˝e odpokuto-
waç i postanowiç, ˝e b´dzie szanowaç kap∏aƒstwo
i tych, którym Pan powierzy∏ jego klucze.

Bracia, ca∏ej ludzkoÊci g∏osimy te wieczne
prawdy: „Kap∏aƒstwo Melchizedeka dzier˝y prawo
do prezydentury, i ma moc i w∏adz´ nad wszyst-
kimi urz´dami koÊcielnymi we wszystkich wie-
kach Êwiata” (NiP 107:8). Ta moc dzier˝y „[klucze]
wszystkich duchowych b∏ogos∏awieƒstw KoÊcio∏a”
(NiP 107:18). Modl´ si´, abyÊmy w pe∏ni szanowali
kap∏aƒstwo, w imi´ Jezusa Chrystusa, amen.

Przypisy

1. Czytelnik mo˝e si´gnàç po pozycj´: James E.
Talmage, „The Honor and Dignity of Prie-
sthood”, w: James R. Clark, zebr., Messages of
the First Presidency of The Church of Jesus

Christ of Latter-day Saints, 6 tomów (Salt
Lake City: Bookcraft, 1965–1975), 4:305–309.

2. Prezydent George Q. Cannon powiedzia∏:
„[Szanowanie Prezydenta KoÊcio∏a] spowoduje,
˝e zbli˝ymy si´ do Ojca i b´dziemy ˝yç w taki
sposób, ˝e otrzymamy od Niego objawienia, ˝e
w naszych sercach pojawi si´ wiedza od Ducha,
˝e poznamy w naszych uszach g∏os prawdzi-
wego Pasterza, a kiedy go us∏yszymy, rozpo-
znamy go. […] Jest to przywilej Âwi´tych w
Dniach Ostatnich, a m´˝czyêni i kobiety w tym
KoÊciele, którzy nie ˝yjà tak, by cieszyç si´ tym
przywilejem, nie spe∏nià oczekiwaƒ, by byç
tymi, kim powinni byç” (w: Journal of
Discourses, 19:110).

3. „The Unique Commission of a General
Authority” (przemówienie wyg∏oszone
podczas szkolenia W∏adz Naczelnych, 2
paêdziernika 1985 r.), str. 5.

4. „Commission”, str. 1.

5. W: Conference Report, paêdz. 1992, str. 77 lub
Ensign, list. 1992, str. 54.

6. Teachings of the Prophet Joseph Smith, wyb.
Joseph Fielding Smith (Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1938), str. 21.

7. Messages of the First Presidency, 4:306.

8. James E. Faust, „A Seventy Is a General
Authority” (przemówienie wyg∏oszone podczas
specjalnej sesji szkoleniowej dla Siede-
mdziesiàtych, 29 wrzeÊnia 1987 r.), str. 4.

9. „Commission”, str. 9.

10. History of the Church, 2:177.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Co powinieneÊ zrobiç, jeÊli przewodniczysz
spotkaniu, a niespodziewanie przychodzi na
nie ktoÊ, kto przewodniczy tobie?

• Przeanalizuj nast´pujàcà wypowiedê: „Lokalni
przywódcy KoÊcio∏a sà powo∏ywani na stanowi-
ska zarówno po to, by mogli coÊ od siebie
wnieÊç, jak i po to, by mogli si´ czegoÊ na-
uczyç poprzez swà s∏u˝b´”.

• Co oznacza termin klucze kap∏aƒskie. Kto
okreÊla, kto ma dzier˝yç dane klucze?

78



Lekcja 11: Szanowanie kap∏aƒstwa i kobiecoÊci

79

• Jakie dostrzegasz powody, dla których Starszy
Nelson wymienia to, co powinniÊmy robiç i to,
czego nie powinniÊmy robiç?

• Które z poni˝szych zdaƒ sà twoim zdaniem
prawdziwe? (Uzasadnij swojà odpowiedê).

• Przywódcy kap∏aƒscy sà powo∏ywani do
tego, aby przewodziç ludziom.

• Przywódcy kap∏aƒscy sà powo∏ywani do
tego, aby s∏u˝yç ludziom.

• Przywódcy kap∏aƒscy sà takimi samymi
ludêmi jak ty i ja.

• Przedyskutujcie przywódczà rol´ kobiet w
KoÊciele.

• Jakie cechy majà dobre matki, które w pozy-
tywny sposób wp∏ywajà na dzieci? Jakà przy-
wódczà rol´ odgrywa macierzyƒstwo w
królestwie Pana?

• Przedyskutujcie Alma 56:47–48 i jak to odnosi
si´ do wp∏ywu matek na ich dzieci.

• Wymieƒ siostry, które mia∏y pozytywny wp∏yw
na twoje ˝ycie (na przyk∏ad, przywódczynie
Organizacji Podstawowej, nauczycielki w
Szkole Niedzielnej lub odwiedzajàce nauczy-
cielki), a tak˝e opisz swoje doÊwiadczenia z
nimi zwiàzane.



KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY, BYå MO˚E, B¢DÑ
MUSIELI ZACH¢CAå TYCH, KTÓRYM S¸U˚Ñ, ABY
STAWALI SI¢ BARDZIEJ PODOBNI DO CHRYSTUSA
I POMAGALI W BUDOWANIU KRÓLESTWA BO˚EGO.

KOMENTARZ

Rolà przywódców w KoÊciele i rodzinie jest
pomaganie ludziom w stawaniu si´ bardziej po-
dobnymi do Jezusa Chrystusa oraz budowaniu
królestwa Bo˝ego. Idealnie by by∏o, gdyby ka˝dy
„gorliwie [anga˝owa∏ si´]” w takie dzia∏ania i
„wiele [czyni∏] z w∏asnej nieprzymuszonej woli”
(NiP 58:27). W praktyce przywódcy cz´sto muszà
do pewnego stopnia motywowaç ludzi.

Motywowanie oznacza zach´canie, inspirowa-
nie, uaktywnianie, wp∏ywanie, podpowiadanie lub
pobudzanie kogoÊ do dobrych uczynków. Zobacz
list´ przygotowanà przez Starszego Dallin H.
Oaksa, mówiàcà o motywach, dla których ludzie
s∏u˝à innym (str. 43–44). Przywódcy w KoÊciele i
rodzinie mogà odwo∏ywaç si´ do niektórych z tych
motywów, kiedy pomagajà ludziom w tym, by gor-
liwie si´ anga˝owali w stosowanie zasad ewangelii.

Starszy Gene R. Cook, Siedemdziesiàty, napi-
sa∏: „Mi∏oÊç jest boskà motywacjà; motywuje Pana

i dlatego musi te˝ motywowaç nas. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne w przypadku naszych rodzin”
(Raising Up a Family to the Lord [1993], 176).

Przywódcy cz´sto motywujà tych, którym
przewodzà, poprzez zwyczajne nauczanie ich
prawd ewangelii. Wielu z nas jest motywowanych
do czynienia dobra przez naszà wiar´ w Ojca
Niebieskiego i Jego plan zbawienia. Starszy
Marion G. Romney, który by∏ wówczas cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, naucza∏: „Przekonanie
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, ˝e rych∏e jest dru-
gie nadejÊcie Chrystusa, powinno motywowaç
ich, aby z wi´kszà pilnoÊcià stosowali si´ do obja-
wionych planów Pana, aby po∏o˝yç kres wojnie
oraz wyeliminowaç ubóstwo i ska˝enie. Powinno
stymulowaç ich pragnienie zdobywania wiedzy,
szczególnie poznawania Boga i ˝ycia wiecznego”
(w: „Gospel Forum”, Ensign, stycz. 1971, 16).

W podobnym tonie przywódcy mogà motywo-
waç tych, którym przewodzà, zach´cajàc ich do
studiowania pism Êwi´tych i s∏ów ˝yjàcych proro-
ków. Starszy Parley P. Pratt, który by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu, napisa∏:

„Kiedy mia∏em siedem lat, moja matka da-
wa∏a mi lekcje czytania Pism Âwi´tych; czyta∏em

LEKCJA 12

POMAGANIE INNYM W TYM, BY STALI
SI¢ GORLIWIE ZAANGA˚OWANI

„Oto bowiem nie przystoi, abym we wszystkim rozkazywa∏; bowiem ten, kogo zmuszajà w ka˝dej
sprawie, ten jest leniwym i niemàdrym s∏ugà; przeto nie dostaje ˝adnej nagrody.

Zaprawd´ powiadam, ˝e ludzie powinni si´ gorliwie anga˝owaç w dobrej sprawie, i wiele czyniç z
w∏asnej nieprzymuszonej woli, i czyniç wiele prawoÊci;

Bowiem jest w nich moc, przez co majà w∏asnà wol´” (NiP 58:26–28).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy, byç mo˝e, b´dà musieli pomóc tym, którym s∏u˝à, aby „si´ gorliwie anga˝owali w 
dobrej sprawie”.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy, byç mo˝e, b´dà musieli zach´caç tych, którym s∏u˝à, aby stawali si´ bardziej 
podobni do Chrystusa i pomagali w budowaniu królestwa Bo˝ego.
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o Józefie z Egiptu — o jego snach, jego niewoli,
jego pokusach oraz wys∏awianiu Pana, o jego
dobroci i uczuciach do ojca i braci. Wszystko to
natchn´∏o mnie mi∏oÊcià i najszlachetniejszymi
uczuciami, jakie kiedykolwiek zasiano w sercu
cz∏owieka.

Czyta∏em o Dawidzie i Goliacie, o Saulu i Sa-
muelu, o Samsonie i Filistyƒczykach — wszystko
to nape∏ni∏o mnie nienawiÊcià do uczynków z∏ych
ludzi oraz mi∏oÊcià do dobrych ludzi i ich czynów.

Potem przeczyta∏em o Jezusie i Jego Aposto∏ach.
Och, jak˝e ich pokocha∏em! Jak˝e pragnà∏em paÊç
do stóp Jezusa, czciç Go lub oddaç swój ˝ywot za
Jego ˝ycie.

Majàc oko∏o 12 lat przeczyta∏em o pierwszym
zmartwychwstaniu, opisanym przez Jana Aposto∏a
w 20. rozdziale jego Objawienia; o tym, jak m´-
czennicy dla Jezusa, i ci, którzy przestrzegali Jego
przykazaƒ, majà ˝yç i rzàdziç z Chrystusem przez
tysiàc lat, podczas gdy reszta zmar∏ych nie b´dzie
˝yç a˝ do zakoƒczenia tego tysiàca lat. Och, jakie
to zrobi∏o na mnie wra˝enie; zm´czony poszed-
∏em na spoczynek po wieczorze sp´dzonym na
czytaniu, ale nie mog∏em zasnàç. Odczuwa∏em
t´skne pragnienie i niewys∏owionà ch´ç zapewnie-
nia sobie tego, ˝e b´d´ cz´Êcià tego wspania∏ego
zmartwychwstania” (Autobiography of Parley P.
Pratt [1985], 2).

Starszy Pratt, budujàc na tych doÊwiadczeniach
zwiàzanych z Biblià, sta∏ si´ jednym z najwspanial-
szych przywódców KoÊcio∏a w tej dyspensacji.

Prorok Józef Smith ostrzega∏ przed „[niespra-
wiedliwym panowaniem]”, czyli niew∏aÊciwym wy-
korzystywaniem upowa˝nienia (NiP 121:39).
„Kiedy usi∏ujemy zakryç nasze grzechy, czy zado-
woliç pych´ naszà, naszà pró˝nà ambicj´, lub wy-
wieraç kontrol´ czy panowanie czy przymus nad
duszami dzieci ludzkich, w jakimkolwiek stopniu
niesprawiedliwoÊci, oto niebiosa wycofujà si´; za-
smucony jest Duch Paƒski; a kiedy jest wycofany,
Amen kap∏aƒstwu czyli w∏adzy tego cz∏owieka. […]

˚adna w∏adza, ani wp∏yw nie mo˝e, ani nie po-
winna byç wywierana na mocy kap∏aƒstwa, jedy-
nie przez perswazj´, przez cierpliwoÊç, przez
delikatnoÊç i ∏agodnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç.

Przez dobroç i samà wiedz´, które wielce po-
wi´kszà dusz´ bez ob∏udy i bez przewrotnoÊci”
(w. 37, 41–42).

Przywódcy mogà u˝ywaç w celu motywowania
nagród zewn´trznych, lecz powinni czyniç to
ostro˝nie. Nagroda zewn´trzna to taka, która nie
jest bezpoÊrednio zwiàzana z tym, za co jest si´
nagradzanym, na przyk∏ad: dawanie komuÊ pie-
ni´dzy za czytanie pism Êwi´tych. Takie nagrody
mogà przynieÊç rezultaty, lecz wykorzystywane w
niemàdry sposób, mogà wyrzàdziç krzywd´ du-
chowej dojrza∏oÊci tej osoby. Hojne pochwa∏y
mogà byç odczytane jako nieszczere lub manipu-
lujàce. Zewn´trzne nagrody mogà te˝ zmniejszyç
wewn´trznà motywacj´ cz∏owieka.

Przywódcy mogà motywowaç innych, dzielàc si´
historiami i naukami Jezusa Chrystusa. Prezydent
Harold B. Lee, który by∏ wówczas Doradcà w
Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, wymieni∏ sposoby, na
jakie Jezus stanowi∏ przyk∏ad zasad dobrego na-
uczania; mogà si´ one stosowaç równie˝ do przy-
wództwa:

„1. Mistrz odczuwa∏ prawdziwà mi∏oÊç do Boga
i dzieci Bo˝ych.

2. Goràco wierzy∏ w Swojà misj´, by s∏u˝yç
ludzkoÊci i jà zbawiç.

3. W jasny i pe∏en wspó∏czucia sposób rozu-
mia∏ istoty ludzkie oraz ich ˝ywotne potrzeby.

4. Nieustannie i ˝arliwie si´ uczy∏. Zna∏ ‘prawo
i proroków’. Zna∏ histori´ i warunki spo∏eczne
Swoich czasów.

5. Potrafi∏ odró˝niç prawd´ i nieust´pliwie sta∏
na jej stra˝y.

6. Jego prosty j´zyk umo˝liwia∏ mu dotarcie
do s∏uchaczy ró˝nych klas i o ró˝nym statusie
oraz utrzymanie ich uwagi.

7. Jego kreatywnoÊç stworzy∏a lekcje, które sà
˝ywe przez ca∏y czas.

8. Sprawi∏, ˝e ludzie pragn´li i ∏akn´li prawoÊci.

9. Inspirowa∏ ludzi do aktów dobroci — prag-
nienia zastosowania ewangelii w podnoszàcej na
duchu s∏u˝bie.

10. Okazywa∏ Swojà wiar´, ˝yjàc zgodnie z nià
stale i odwa˝nie” („And Ye Shall Teach”, Ensign,
wrzes. 1971, 5).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

WyjaÊnij, ˝e przywódcy cz´sto powinni poma-
gaç ludziom dojrzewaç w ewangelii i uczyç si´
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skutecznej s∏u˝by w swoich powo∏aniach.
Przedyskutujcie niektóre z motywów, jakie mo-
˝emy odczuwaç w zwiàzku ze s∏u˝bà zarówno
jako przywódcy, jak i naÊladowcy. Wypisz je na ta-
blicy. PoproÊ studentów, aby uszeregowali je od
najmniej do najbardziej szlachetnego, i omówili
powody takiej kolejnoÊci.

Omówcie Nauki i Przymierza 121:34–46.
Rozpoznajcie motywy i zachowania wspomniane
w tych wersetach, które sk∏adajà si´ na nieprawe
panowanie, jak i te, które charakteryzujà prawe
przywództwo. PodkreÊl wa˝noÊç bycia w har-
monii z Duchem Âwi´tym.

Omówcie niektóre z wad stosowania nagród
zewn´trznych w celu motywowania ludzi, aby
˝yli wed∏ug zasad ewangelii.

Wymieƒ, w jaki sposób Jezus Chrystus poka-
za∏, ˝e jest doskona∏ym przywódcà. PoproÊ stu-
dentów, aby stosowali pozytywne cechy omawiane
podczas tych lekcji podczas wype∏niania swoich
ról przywódczych.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Przeczytaj lub opowiedz histori´ Starszego
Hugh B. Browna o krzewie porzeczki, która znaj-
duje si´ poni˝ej, w cz´Êci „Materia∏y êród∏owe na-
uczyciela”. Niech studenci przeanalizujà motywy,
jakimi kierowa∏ si´ Starszy Brown przed tym do-
Êwiadczeniem i po nim.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Hugh B. Brown

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„The Currant Bush”, New
Era, stycz. 1973, 14–15; zob.
tak˝e New Era, kwiec. 2001,
12–14

Czasami zastanawiacie si´, czy Pan naprawd´
wie, co powinien z wami zrobiç. Czasami zastana-
wiacie si´, czy wiecie lepiej ni˝ On, co powinniÊcie
zrobiç i kim powinniÊcie si´ staç. Zastanawiam si´,
czy mog´ wam opowiedzieç histori´, którà opo-
wiadam doÊç cz´sto w KoÊciele. Jest to historia,
która jest starsza od was. Obejmuje cz´Êç mojego
˝ycia i opowiada∏em jà w wielu palikach i misjach.

Mówi o pewnym wypadku w moim ˝yciu, kiedy to
Bóg pokaza∏ mi, ˝e On wie najlepiej.

Mieszka∏em wtedy w Kanadzie. Kupi∏em pod-
upad∏à farm´. Pewnego ranka wyszed∏em przed
dom i ujrza∏em krzew porzeczki. Rozrós∏ si´ na
szeÊç stóp wysokoÊci [ok. 180 cm — przyp.
t∏um.]. Pozosta∏y tylko ga∏´zie. Nie by∏o ani kwia-
tów, ani porzeczek. Zanim przyjecha∏em do
Kanady, dorasta∏em w gospodarstwie sadowni-
czym w Salt Lake, wi´c wiedzia∏em, co powinno
si´ zrobiç z krzewem porzeczki. Wzià∏em wi´c se-
kator, podszed∏em do krzewu i zaczà∏em obcinaç
ga∏´zie, przycinaç je i skracaç, a˝ nie pozosta∏o
nic poza ma∏à k´pà pniaków. W∏aÊnie wstawa∏
dzieƒ i wydawa∏o mi si´, ˝e na ka˝dym z tych
ma∏ych pniaków widz´ ∏z´. PomyÊla∏em, ˝e krzew
porzeczki p∏acze. By∏em doÊç prostoduszny (i
jeszcze ca∏kowicie si´ tego nie wyzby∏em), wi´c
kiedy na niego spojrza∏em, uÊmiechnà∏em si´ i
powiedzia∏em: „Dlaczego p∏aczesz?” Wiecie, wy-
dawa∏o mi si´, ˝e s∏ysz´ mow´ krzewu. I myÊla-
∏em, ˝e mówi on tak: „Jak mog∏eÊ mi coÊ takiego
zrobiç? Tak bardzo wyros∏em. By∏em niemal tak
wielki jak drzewo, które rzuca cieƒ i to drzewo
owocowe, które jest za p∏otem, a ty mnie teraz
Êcià∏eÊ. Ka˝da roÊlina w ogrodzie b´dzie patrzy∏a
na mnie z góry, poniewa˝ nie uda∏o mi si´ to, co
powinno mi si´ udaç. Jak mog∏eÊ mi coÊ takiego
zrobiç? MyÊla∏em, ˝e jesteÊ tu ogrodnikiem”.
Wydawa∏o mi si´, ˝e s∏ysz´ te s∏owa wypowiadane
przez krzew porzeczki i tak nad tym rozmyÊla-
∏em, ˝e mu odpowiedzia∏em. Powiedzia∏em:
„Spójrz, ma∏y krzewie porzeczki, ja jestem tu
ogrodnikiem i wiem, czym masz si´ staç. Nie
chcia∏em, ˝ebyÊ by∏ drzewem owocowym, czy ta-
kim, które daje cieƒ. Chc´, ˝ebyÊ by∏ krzewem
porzeczki i pewnego dnia, mój ma∏y, kiedy b´-
dziesz obsypany owocami, powiesz: ‘Dzi´kuj´,
Panie Ogrodniku, za to, ˝e kocha∏eÊ mnie tak
bardzo, i˝ mnie przycià∏eÊ, ˝e troszczy∏eÊ si´ o
mnie tak bardzo, ˝e mnie porani∏eÊ. Dzi´kuj´ ci,
Panie Ogrodniku’”.

Czas mija∏. Mija∏y lata, a ja znalaz∏em si´ w
Anglii. Objà∏em dowództwo nad kawalerià Armii
Kanadyjskiej. Robi∏em stosunkowo szybki po-
st´p, jeÊli chodzi o awansowanie, i dos∏u˝y∏em
si´ stopnia starszego oficera w Armii Brytyj-
sko–Kanadyjskiej. By∏em bardzo dumny z
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mojego stanowiska. Wtedy pojawi∏a si´ przede
mnà szansa na stopieƒ genera∏a. Zda∏em
wszystkie egzaminy. By∏em wystarczajàco d∏ugo
w armii. Pomi´dzy mnà a stopniem, na który
od dziesi´ciu lat mia∏em nadziej´ — stopniem
genera∏a w Armii Brytyjskiej — by∏ tylko jeden
m´˝czyzna. Puch∏em z dumy. A kiedy ten cz∏o-
wiek zginà∏ w walce, otrzyma∏em telegram z
Londynu. By∏o w nim napisane: „Prosz´ stawiç
si´ w moim biurze jutro rano o 10:00”, podpi-
sano: Genera∏ Turner, dowódca Si∏ Kanadyj-
skich. Wezwa∏em mojego kamerdynera,
osobistego s∏u˝àcego. Powiedzia∏em mu, by wy-
polerowa∏ moje guziki, wyczyÊci∏ kapelusz i
buty oraz sprawi∏, bym wyglàda∏ jak genera∏,
poniewa˝ nied∏ugo nim b´d´. Zrobi∏ wszystko,
co by∏o w jego mocy, i uda∏em si´ do Londynu.
Energicznie wkroczy∏em do biura genera∏a,
energicznie mu zasalutowa∏em, a on zasaluto-
wa∏ tak, jak zwykle czynià to wy˝si oficerowie
— coÊ w rodzaju: „Zejdê mi z drogi, robaku!”
Powiedzia∏: „Siadajcie, Brown”. Potem powie-
dzia∏: „Przykro mi, ale nie mog´ daç wam
awansu. JesteÊcie do niego uprawnieni. Zdali-
Êcie wszystkie egzaminy. Macie odpowiedni
sta˝. JesteÊcie dobrym oficerem, ale nie mog´
daç awansu. Macie wróciç do Kanady. Tam b´-
dziecie oficerem odpowiedzialnym za szkolenie
i transport. KtoÊ inny b´dzie genera∏em”. CoÊ,
na co mia∏em nadziej´ i o co modli∏em si´
przez dziesi´ç lat, nagle wymkn´∏o mi si´ z ràk.

Potem wyszed∏ do drugiego pokoju, aby ode-
braç telefon, a ja skorzysta∏em z przywileju ˝o∏-
nierza i zerknà∏em na jego biurko. Zobaczy∏em
moje akta osobowe. Na dole, w poprzek kartki
napisano du˝ymi, drukowanymi literami: „TEN
CZ¸OWIEK JEST MORMONEM”. W tamtych
czasach nie byliÊmy za bardzo lubiani. Kiedy to
zobaczy∏em, wiedzia∏em, dlaczego nie otrzyma-
∏em awansu. I tak mia∏em najwy˝szà rang´ ze
wszystkich mormonów w Armii Brytyjskiej.
Wróci∏ i powiedzia∏: „To wszystko, Brown”.
Znowu zasalutowa∏em, ale ju˝ nie tak energicz-
nie. Odmeldowa∏em si´ i wyszed∏em. Ze z∏ama-
nym sercem i goryczà w duszy z∏apa∏em pociàg
i rozpoczà∏em podró˝ do mojego miasteczka,
oddalonego o 120 mil [ok. 195 km]. I wydawa∏o
si´, ˝e za ka˝dym obrotem ko∏a stukoczà:
„Przegra∏eÊ. Kiedy wrócisz do domu, nazwà ci´

tchórzem. Wychowywa∏eÊ tych wszystkich mor-
moƒskich ch∏opców tak, by wst´powali do woj-
ska, a teraz wÊlizgujesz si´ ukradkiem do
domu”. Wiedzia∏em, co musz´ zrobiç i kiedy
wszed∏em do swojego namiotu, by∏em tak
zgorzknia∏y, ˝e rzuci∏em czapk´ i kabur´ na
∏ó˝ko polowe. Zacisnà∏em pi´Êci i wymachiwa-
∏em nimi w kierunku nieba. Powiedzia∏em: 
„Jak mog∏eÊ mi to zrobiç, Bo˝e? Uczyni∏em
wszystko, co mog∏em, aby zas∏u˝yç na awans.
Nie ma nic, co mog∏em zrobiç, co powinienem
zrobiç, a czego nie zrobi∏em. Jak mog∏eÊ mi coÊ
takiego zrobiç?” By∏em gorzki jak ˝ó∏ç.

I wtedy us∏ysza∏em g∏os, i rozpozna∏em jego
barw´. To by∏ mój w∏asny g∏os, który mówi∏: 
„To ja jestem tu ogrodnikiem. Wiem, czego od cie-
bie oczekuj´”. Gorycz ustàpi∏a z mojej duszy i pad-
∏em na kolana obok pryczy, proszàc o wybaczenie
mojej niewdzi´cznoÊci i goryczy. Kiedy tak kl´cza-
∏em, us∏ysza∏em pieÊƒ dobiegajàcà z sàsiedniego
namiotu. Ka˝dego wtorkowego wieczora regular-
nie spotykali si´ mormoƒscy ch∏opcy. Zwykle by-
∏em razem z nimi. SiadaliÊmy na pod∏odze i
odbywaliÊmy zaj´cia Towarzystwa Wzajemnego
Doskonalenia. Kiedy tak kl´cza∏em, modlàc si´ o
wybaczenie, us∏ysza∏em g∏osy Êpiewajàce:

„Byç mo˝e nie na wierzcho∏kach gór

Lub w burzy huczàcej dnie,

Byç mo˝e nie poÊród bitwy pól

Mój Pan potrzebuje mnie.

Lecz gdy Jego cichy zawo∏a g∏os,

Bym szed∏ drogà, której nie znam,

Ja pójd´, gdzie iÊç mi naka˝e On,

Z ufnoÊcià Mu r´k´ swà dam”.

(Hymny oraz pieÊni dla dzieci, str. 80).

Powsta∏em z kolan jako pokorny cz∏owiek. I
teraz, niemal pi´çdziesiàt lat póêniej, spoglà-
dam na tego cz∏owieka i mówi´: „Dzi´kuj´ Ci,
Panie Ogrodniku, za to, ˝e mnie przycià∏eÊ, ˝e
kocha∏eÊ mnie tak bardzo, ˝e mnie porani∏eÊ”.
Teraz widz´, ˝e màdroÊç kry∏a si´ w tym, ˝e nie
zosta∏em genera∏em w owym czasie, poniewa˝
gdybym zosta∏, by∏bym wy˝szym oficerem nad
ca∏à zachodnià Kanadà z do˝ywotnià, wysokà
pensjà, miejscem zamieszkania i emeryturà,
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gdybym nie by∏ ju˝ w stanie pracowaç, lecz
szeÊç moich córek i dwóch synów wychowywa-
∏oby si´ w koszarach wojskowych. Bez wàtpie-
nia wstàpiliby w zwiàzki ma∏˝eƒskie z osobami
spoza KoÊcio∏a i myÊl´, ˝e nie odniós∏bym suk-
cesu w tym, co naprawd´ wa˝ne. Wprawdzie nie
odnios∏em zbyt wielkiego sukcesu, ale czyni∏em
lepiej, ni˝ czyni∏bym, gdyby Pan pozwoli∏ mi
pójÊç tam, gdzie chcia∏em iÊç.

Chcia∏em wam opowiedzieç t´ cz´sto powta-
rzanà histori´, poniewa˝ wielu z was przejdzie
przez bardzo trudne doÊwiadczenia: rozczarowania,
bolesne prze˝ycia, ˝a∏ob´, pora˝ki. B´dziecie wy-
próbowali i b´dziecie musieli dowieÊç, jaki jest
wasz charakter. Chc´, abyÊcie wiedzieli, ˝e jeÊli nie
dostaniecie tego, co waszym zdaniem powinniÊcie
otrzymaç, pami´tajcie: „Bóg jest tutaj ogrodni-
kiem. On wie, kim macie byç”. Podporzàdkujcie si´
Jego woli. Bàdêcie godni Jego b∏ogos∏awieƒstw, a
otrzymacie je.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jakie czynniki zmotywowa∏y Starszego
Browna do zmiany priorytetów?

• Jakie zasady z przemówienia Starszego Browna
mo˝emy wykorzystaç w naszym ˝yciu?

• Jaka postawa pomaga nam w tym, by pozwoliç
Panu kszta∏towaç nasze ˝ycie?

• W jaki sposób „postawa wdzi´cznoÊci” pomaga
nam byç lepszymi przywódcami?

Siostra Margaret D. Na-
dauld

Generalna Prezydent Orga-
nizacji M∏odych Kobiet

„RadoÊç z kobiecoÊci”, w:
Conference Report, paêdz.
2000, 14–17 lub Liahona,
stycz. 2001, 14–16

Wierne kobiety majà do wype∏nienia w
spania∏à misj´

Byç córkà Boga w dzisiejszych czasach jest
szczególnym b∏ogos∏awieƒstwem. Mamy pe∏ni´
ewangelii Jezusa Chrystusa. JesteÊmy pob∏ogo-
s∏awieni przywróconym na ziemi´ kap∏aƒstwem.
JesteÊmy prowadzeni przez proroka Boga, który
dzier˝y wszystkie klucze kap∏aƒstwa. Kocham i

szanuj´ Prezydenta Gordona B. Hinckleya i
wszystkich naszych braci, którzy godnie 
dzier˝à kap∏aƒstwo.

Czerpi´ natchnienie z ˝ycia dobrych i wier-
nych kobiet. Od poczàtku czasu Pan obdarzy∏ je
znaczàcym zaufaniem. Wysy∏a∏ nas na ziemi´
w∏aÊnie w takim czasie jak obecny w celu wype∏-
nienia wielkiej i chlubnej misji. Nauki i Przymie-
rza uczà, ˝e jeszcze zanim si´ narodziliÊmy,
byliÊmy poÊród tych, którzy „otrzymali pierwsze
lekcje w Êwiecie duchów i byli gotowi wyjÊç we
w∏aÊciwym czasie Paƒskim, aby si´ trudziç w Jego
winnicy dla zbawienia dusz cz∏owieczych” (NiP
138:56). Jak˝e wspania∏à wizj´ dajà nam te s∏owa
co do celu, dla którego jesteÊmy na ziemi.

Gdzie wiele dano, wiele si´ wymaga. Nasz
Ojciec Niebieski prosi Swoje córki, aby kroczy∏y
w cnocie i ˝y∏y w prawoÊci tak, abyÊmy mogli wy-
pe∏niç misj´ naszego ˝ycia i Jego cele. On chce,
aby nam si´ powiod∏o i pomo˝e nam, kiedy b´-
dziemy szukaç Jego pomocy.

Kobietom dano szczególne cechy

To, ˝e kobiety urodzi∏y si´ na tym Êwiecie jako
kobiety, zosta∏o okreÊlone na d∏ugo przed narodzi-
nami w ˝yciu doczesnym, podobnie jak boskie ró˝-
nice mi´dzy m´˝czyznà a kobietà. Bardzo podoba
mi si´ jasnoÊç nauk Rady Prezydenta KoÊcio∏a i
Kworum Dwunastu w proklamacji na temat ro-
dziny, w której oznajmiajà: „P∏eç stanowi zasadni-
czà cech´ to˝samoÊci i celu istnienia ka˝dej osoby
w jej ˝yciu przed przyjÊciem na ziemi´, podczas
˝ycia ziemskiego i w wiecznoÊci”1. OÊwiadczenie
to uczy nas tego, ˝e ka˝da dziewczyna by∏a du-
chem kobiecym, duchem p∏ci ˝eƒskiej na d∏ugo
przed narodzinami w ˝yciu Êmiertelnym.

Bóg zes∏a∏ kobiety na ziemi´, obdarzajàc je
wi´kszymi zdolnoÊciami w obr´bie pewnych
cech. Mówiàc do m∏odych kobiet, Prezydent
Faust zaobserwowa∏, ˝e kobiecoÊç to „boskie
upi´kszenie ludzkoÊci. Znajduje to wyraz w […]
waszej zdolnoÊci do mi∏oÊci, waszej duchowo-
Êci, delikatnoÊci, promiennoÊci, wra˝liwoÊci,
twórczoÊci, powabie, mi∏osierdziu, ∏agodnoÊci,
dostojeƒstwie i w cichej sile. W ka˝dej dziew-
czynie czy kobiecie przejawia si´ to w ró˝ny
sposób, ale ka˝da […] to posiada. KobiecoÊç
jest cz´Êcià waszego wewn´trznego pi´kna”2.
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Troska o wyglàd zewn´trzny

Nasz wyglàd zewn´trzny jest odbiciem naszego
wn´trza. Nasze ˝ycie odzwierciedla to, za czym
podà˝amy. I jeÊli z ca∏ego serca prawdziwie sta-
ramy si´ poznaç Zbawiciela i staç si´ podobnymi
do Niego, staniemy si´, poniewa˝ On jest naszym
boskim, wiecznym Bratem. Ale jest On kimÊ wi´-
cej. Jest naszym drogocennym Zbawicielem i na-
szym drogim Odkupicielem. Pytamy razem z
Almà z dawnych czasów: „Czy Jego podobizna zo-
sta∏a wyryta na waszych obliczach?” (Alma 5:14).

Mo˝ecie rozpoznaç kobiety, które sà wdzi´czne
za to, ˝e sà córkami Boga, po ich wyglàdzie ze-
wn´trznym. Kobiety te rozumiejà w∏adz´, jakà
majà nad swoimi cia∏ami i traktujà je z godnoÊcià.
Dbajà o swoje cia∏a tak, jak dba∏yby o Êwi´tà Êwià-
tyni´, poniewa˝ rozumiejà nauk´ Pana: „Czy nie
wiecie, ˝e Êwiàtynià Bo˝à jesteÊcie i ˝e Duch Bo˝y
mieszka w was?” (I List do Koryntian 3:16).

Kobiety, które kochajà Boga, nigdy nie nad-
u˝y∏yby, ani nie zeszpeci∏yby Êwiàtyni malujàc na
niej graffiti. Ani nie otworzy∏yby na oÊcie˝ drzwi
tego Êwi´tego, poÊwi´conego budynku i nie za-
prosi∏yby Êwiata, aby si´ przyglàda∏. O ile˝ Êwi´t-
sze jest nasze cia∏o, poniewa˝ nie stworzy∏ go
cz∏owiek. Utworzy∏ je Bóg. JesteÊmy zarzàdcami i
stró˝ami czystoÊci, z jakà przysz∏o ono z nieba.
„JeÊli ktoÊ niszczy Êwiàtyni´ Bo˝à, tego zniszczy
Bóg, albowiem Êwiàtynia Bo˝a jest Êwi´ta, a wy
nià jesteÊcie” (I List do Koryntian 3:17).

Wdzi´czne córki Boga uwa˝nie strzegà swych
cia∏, poniewa˝ wiedzà, ˝e sà one êród∏em ˝ycia, a
one szanujà ˝ycie. Nie odkrywajà swoich cia∏, aby
zdobyç wzgl´dy Êwiata. Kroczà w skromnoÊci, aby
cieszyç si´ ˝yczliwoÊcià swojego Ojca Niebieskiego.
Poniewa˝ wiedzà, ˝e On kocha je z ca∏ego serca.

S∏u˝ba dla innych

Mo˝ecie rozpoznaç kobiety, które sà wdzi´czne
za to, ˝e sà córkami Boga, po ich nastawieniu.
Wiedzà one, ˝e kobietom dano zadanie s∏u˝enia
innym na podobieƒstwo zadania danego anio∏om i
pragnà one byç na zleceniu Boga, aby kochaç Jego
dzieci i s∏u˝yç im, uczyç je doktryn zbawienia,
wzywaç je do pokuty, ratowaç te, które sà w du-
chowym niebezpieczeƒstwie, prowadziç je w wyko-
nywaniu Jego pracy oraz dostarczaç Jego
przes∏anie3. Rozumiejà, ˝e mogà b∏ogos∏awiç dzieci

swojego Ojca w swoich domach, sàsiedztwie i poza
nimi. Kobiety, które sà wdzi´czne za to, ˝e sà cór-
kami Boga, przynoszà chwa∏´ Jego imieniu.

Rozwijanie darów

Mo˝ecie rozpoznaç kobiety, które sà wdzi´czne
za to, ˝e sà córkami Boga, po ich zdolnoÊciach.
Wype∏niajà swój boski potencja∏ i rozwijajà dane
im od Boga dary. Sà zdolnymi, silnymi kobietami,
które b∏ogos∏awià rodziny, s∏u˝à innym i rozu-
miejà, ˝e „inteligencja jest chwa∏à Bo˝à” (NiP
93:36). Sà kobietami, które przyjmujà wieczne
cnoty, by byç tym wszystkim, czym ich Ojciec
chce, aby by∏y. Prorok Jakub mówi∏, o niektórych
spoÊród tych cnotliwych, kiedy powiedzia∏, ˝e ich
„uczucia […] sà czyste i delikatne przed Bogiem,
co jest Mu mi∏e” (Jakub 2:7).

Szacunek dla macierzyƒstwa

Mo˝ecie rozpoznaç kobiety, które sà
wdzi´czne za to, ˝e sà córkami Boga, po ich sza-
cunku do macierzyƒstwa, nawet kiedy odmó-
wiono im tego b∏ogos∏awieƒstwa na jakiÊ czas. 
W takich okolicznoÊciach ich prawy wp∏yw mo˝e
byç b∏ogos∏awieƒstwem w ˝yciu dzieci, które one
kochajà. Ich przyk∏adne nauki mogà odbiç echem
g∏os wiernego domu i jak kamerton obudziç
prawd´ w sercach dzieci, które potrzebujà dru-
giego Êwiadectwa.

Wdzi´czne córki Boga kochajà Go i nauczajà
swe dzieci, jak kochaç Go bez ograniczeƒ i
urazy. Sà jak matki m∏odych wojowników armii
Helamana, którzy mieli tak wielkà wiar´ i „matki
nauczy∏y ich, ˝e jeÊli b´dà ufaç, Bóg ich ocali”
(Alma 56:47).

Kiedy poobserwujecie ˝yczliwe i delikatne matki
w akcji, zobaczycie kobiety o wielkiej sile. Cz∏onko-
wie ich rodzin mogà czuç ducha mi∏oÊci, szacunku
i bezpieczeƒstwa, kiedy sà blisko niej, w miar´ jak
szuka towarzystwa Ducha Âwi´tego oraz przewod-
nictwa Jego Ducha. Sà b∏ogos∏awieni jej màdroÊcià
i dobrym osàdem. M´˝owie i dzieci, których ˝ycie
b∏ogos∏awià, przyczynià si´ do stabilnoÊci spo∏e-
czeƒstw na ca∏ym Êwiecie. Wdzi´czne córki Boga
uczà si´ prawdy od swoich matek, babç i cioç. Na-
uczajà swe córki radosnej sztuki tworzenia domu.
Starajà si´ o dobre wykszta∏cenie dla swoich dzieci
i same majà pragnienie wiedzy. Pomagajà swoim
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dzieciom rozwijaç umiej´tnoÊci, jakich mogà u˝yç
w s∏u˝bie innym. Wiedzà, ˝e droga, jakà wybra∏y,
nie jest drogà ∏atwà, ale wiedzà, ˝e jest ona bez-
wzgl´dnie warta ich najlepszych wysi∏ków.

Rozumiejà, co mia∏ na myÊli Starszy Neal A.
Maxwell, gdy powiedzia∏: „Kiedy prawdziwa histo-
ria ludzkoÊci b´dzie w pe∏ni odkryta, czy cechowaç
jà b´dzie echo wystrza∏ów broni palnej czy kszta∏-
càce dêwi´ki ko∏ysanek? Wielkie zawieszenie broni
dokonane przez ˝o∏nierzy, czy czynienie pokoju
przez kobiety w domach i sàsiedztwie? Czy oka˝e
si´, ˝e to, co sta∏o si´ w ko∏yskach i kuchniach,
sprawuje wi´kszà kontrol´, ni˝ to, co si´ sta∏o w
kongresach?”4

Córki Boga wiedzà, ˝e to troskliwa natura ko-
biet mo˝e przynieÊç wieczne b∏ogos∏awieƒstwa, i
˝yjà, aby kultywowaç ten boski atrybut. Na
pewno, kiedy kobieta szanuje macierzyƒstwo, jej
dzieci b´dà wzrastaç i nazwà jà b∏ogos∏awionà
(zob. PrzypowieÊci Salomona 31:28).

Niepodobne do kobiet Êwiata

Kobiety Bo˝e nigdy nie mogà byç podobne do
kobiet Êwiata. Âwiat ma wystarczajàco du˝o ko-
biet, które sà twarde; potrzebujemy kobiet, które
sà delikatne. Jest wystarczajàco du˝o kobiet,
które sà ordynarne; potrzebujemy kobiet, które
sà uprzejme. Jest wystarczajàco du˝o kobiet,
które sà nieokrzesane; potrzebujemy kobiet,
które sà dystyngowane. Mamy wystarczajàco
du˝o kobiet, które sà s∏awne i bogate; potrzebu-
jemy wi´cej kobiet wiary. Mamy wystarczajàco
du˝o chciwoÊci; potrzebujemy wi´cej dobroci.
Mamy wystarczajàco du˝o pró˝noÊci; potrzebu-
jemy wi´cej cnoty. Mamy wystarczajàco du˝o po-
pularnoÊci; potrzebujemy wi´cej czystoÊci.

O jak˝e modlimy si´ o to, aby ka˝da m∏oda ko-
bieta wyros∏a na to, by byç wszystkim tym wspa-
nia∏ym, czym powinna byç. Modlimy si´, aby
matka i ojciec pokazali jej w∏aÊciwà drog´. Oby
córki Boga szanowa∏y kap∏aƒstwo i popiera∏y god-
nych posiadaczy kap∏aƒstwa. Oby rozumia∏y
swoje wielkie zdolnoÊci do bycia silnymi w wiecz-
nych cnotach, z jakich niektórzy szydzà w nowo-
czesnym, wyzwolonym Êwiecie kobiet.

Zrozumienie i wspieranie potencja∏u

Oby matki i ojcowie rozumieli wielki potencja∏
dobra, jaki ich córki odziedziczy∏y ze swojego

niebiaƒskiego domu. Musimy piel´gnowaç ich
delikatnoÊç, troskliwà natur´, wewn´trznà du-
chowoÊç i wra˝liwoÊç oraz ich bystre umys∏y. Ce-
lebrujcie fakt, ˝e dziewcz´ta sà ró˝ne od
ch∏opców. Bàdêcie wdzi´czni za miejsce, jakie
one zajmujà w wielkim planie Boga. I zawsze pa-
mi´tajcie, co powiedzia∏ Prezydent Hinckley:
„Dopiero po tym, jak zosta∏a stworzona ziemia,
po tym, jak dzieƒ zosta∏ oddzielony od nocy, po
tym, jak wody zosta∏y oddzielone od làdu, po
tym, jak zosta∏a stworzona roÊlinnoÊç oraz ˝ycie
zwierzàt i po tym, jak m´˝czyzna zosta∏ umiesz-
czony na ziemi, zosta∏a stworzona kobieta; i do-
piero wtedy oÊwiadczono, ˝e praca jest
zakoƒczona i dobra”5.

Ojcowie, m´˝owie, m∏odzi m´˝czyêni, obyÊcie
dostrzegali wizj´ wszystkiego, czym sà i mogà
byç kobiety. Prosz´, bàdêcie godnymi Êwi´tego
kap∏aƒstwa Boga, które dzier˝ycie i szanujcie to
kap∏aƒstwo, bo b∏ogos∏awi ono nas wszystkich.

Siostry, bez wzgl´du na swój wiek, prosz´,
zrozumcie wszystko, czym jesteÊcie i czym musi-
cie byç, wszystko do czego zosta∏yÊcie przygoto-
wane przez samego Boga, kiedy mieszka∏yÊcie na
królewskim dworze. ObyÊmy z wdzi´cznoÊcià ko-
rzysta∏y z drogocennych darów, które otrzyma∏y-
Êmy w celu podnoszenia ludzkoÊci na wy˝szy
poziom myÊlenia i do szlachetniejszych pragnieƒ,
w imi´ Jezusa Chrystusa, amen.

Przypisy

1. Ensign, list. 1995, 102.

2. „KobiecoÊç: Najwy˝sze miejsce zaszczytu”,
Liahona, lip. 2000, 96.

3. Zob. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
wyd. 2 (1966), 35.

4. W: Conference Report, kwiec. 1978, 14 lub En-
sign, maj 1978, 10–11.

5. „Our Responsibility to Our Young Women”,
Ensign, wrzes. 1988, 11.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Wypisz inspirujàce i pozytywne wyra˝enia, ja-
kich u˝y∏a Siostra Nadauld w swojej prezentacji
(na przyk∏ad, „szczególne b∏ogos∏awieƒstwo”,
„czerpaç natchnienie”, „wspania∏a wizja”). Czego
my jako przywódcy mo˝emy si´ nauczyç z tych
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wyra˝eƒ, co mo˝emy zastosowaç w komuniko-
waniu si´ z innymi?

• Porównaj potencja∏ pozytywnych i negatywnych
wypowiedzi do motywowania innych ludzi.

• Jakie sà niektóre aspekty zewn´trznego wy-
glàdu prawej osoby, wed∏ug s∏ów Siostry

Nadauld? Dlaczego jest to wa˝ne w przypadku
przywódców?

• Dlaczego te aspekty sà wa˝niejsze od pi´kna
fizycznego?

• W jaki sposób mo˝emy pomóc innym staç si´
bardziej Êwiadomym ich boskiego potencja∏u?
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY MUSZÑ 
PILNIE PRACOWAå, ABY PRZYPROWADZIå
DUSZE DO PANA.

KOMENTARZ

Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ wów-
czas Siedemdziesiàtym, napisa∏: „Praca jest
wspania∏à podstawowà zasadà, która sprawia, ˝e
wszystko jest mo˝liwe, zarówno teraz, jak i w
wiecznoÊci” (Mormon Doctrine, 2. wyd. [1966],
847). Prezydent Gordon B. Hinckley naucza∏:
„Nic, co ma prawdziwà wartoÊç, nie przychodzi
bez pracy. Nic na tym Êwiecie nie dzieje si´ bez
pracy. […] Musi byç praca” (Standing for So-
mething: Ten Neglected Virtues That Will Heal
Our Hearts and Homes [2000], 80).

Ojciec Niebieski pracuje nad zbawieniem i wy-
niesieniem Swoich dzieci (zob. Moj˝esz 1:39).
Umo˝liwia to ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa,
tym samym koƒczàc prac´ Ojca (zob. Ew. Jana
4:34; 5:17; 9:4). Daje On nam mo˝liwoÊç pomaga-
nia sobie nawzajem w powrocie do Ojca. „KtoÊ to
dobrze ujà∏: ‘Tak jak w∏aÊciwoÊcià ognia jest p∏o-
nàç, Êniegu ch∏odziç, tak w∏aÊciwoÊcià Boga jest
praca’. A my jesteÊmy Jego dzieçmi” (George
Reynolds i Janne M. Sjodahl, Commentary on the
Book of Mormon, wyd. Philip C. Reynolds, 7 to-
mów [1955–1961], 1:275).

Praca przywódców nie tylko pomaga innym
na ich drodze, ale te˝ przynosi korzyÊci im
samym. „Oddana praca pomaga rozwijaç 
boskie atrybuty: samodyscyplin´, wytrwa∏oÊç,

odpowiedzialnoÊç i uczciwoÊç” (w: Daniel H.
Ludlow, wyd., Encyclopedia of Mormonism, 5
tomów [1992], 4:1586).

LudzkoÊç zacz´∏a mieç mo˝liwoÊç pracowania,
kiedy Pan umieÊci∏ Adama „w ogrodzie Eden, aby
go uprawia∏ i strzeg∏” (I Ks. Moj˝eszowa 2:15).
Nadal istnia∏a koniecznoÊç pracy, gdy Bóg wyp´dzi∏
Adama z ogrodu (zob. I Ks. Moj˝eszowa 3:17–19).

JeÊli mamy staç si´ przywódcami, którzy przy-
noszà korzyÊç, musimy byç gotowi do ci´˝kiej
pracy. Prezydent Spencer W. Kimball wyjaÊni∏:
„Musimy robiç coÊ wi´cej, ni˝ tylko prosiç Pana o
doskona∏e wyniki. Przelany pot musi poprzedzaç
natchnienie; musi pojawiç si´ wysi∏ek, zanim
osiàgnie si´ doskona∏oÊç. Musimy robiç coÊ wi´cej,
ni˝ tylko modliç si´ o takie rezultaty […], choç z
pewnoÊcià musimy si´ modliç. Musimy si´ zasta-
nawiaç. Musimy robiç wysi∏ek” (The Teachings of
Spencer W. Kimball [1982], 402).

Przywódcy powinni te˝ pami´taç o radzie
króla Beniamina: „I uwa˝ajcie, aby czyniç to
wszystko z màdroÊcià i w nale˝ytym porzàdku,
gdy˝ nie jest wymagane, aby cz∏owiek bieg∏ szyb-
ciej ni˝ starcza mu na to si∏y” (Mosjasz 4:27).

Zastanów si´ nad nast´pujàcymi spostrze˝e-
niami Starszego Neala A. Maxwella. Kiedy by∏
Asystentem Dwunastu, naucza∏:

„Niezwyk∏e dzie∏o Boga najcz´Êciej jest wyko-
nywane przez zwyk∏ych ludzi w pozornie ma∏o
znaczàcym otoczeniu rodziny i domu” (That My
Family Should Partake [1974], 122).

LEKCJA 13

PRACA PRZYWÓDCZA
„Nauczaj ich, aby nigdy nie ustawali w czynieniu dobra, aby byli ∏agodni i pokornego serca, bo-

wiem dusze takich znajdà odpoczynek” (Alma 37:34).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy w rodzinie i KoÊciele muszà pilnie pracowaç, aby pomóc w przyprowadzeniu dusz do
Pana i ustanowieniu Jego królestwa.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy muszà pilnie pracowaç, aby przyprowadziç dusze do Pana.
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„W pracy jest coÊ Êwi´tego; jest ona konieczna
nawet w czasach obfitoÊci. Mimo ˝e praca nie jest
wszystkim w naszym ˝yciu, pozwala nam pami´-
taç o naszych b∏ogos∏awieƒstwach” (Look Back 
at Sodom: A Timely Account from Imaginary
Sodom Scrolls [1975], 10).

Kiedy Starszy Maxwell zosta∏ cz∏onkiem
Prezydium Siedemdziesiàtych, napisa∏:

„Bóg daje ‘wybranym’ kilof i ∏opat´, poniewa˝
sà gotowi zabraç si´ do pracy i mieç odciski na
d∏oniach. Byç mo˝e nie b´dà najlepsi lub najzdol-
niejsi, lecz sà najbardziej dost´pni” (Deposition
of a Disciple [1976], 54).

Po tym, jak Starszy Neal A. Maxwell zosta∏
cz∏onkiem Kworum Dwunastu, naucza∏:

„Kiedy zastanawiamy si´ nad tym, co powsta-
nie z nami podczas zmartwychwstania, wydaje
si´ jasne, ˝e powstanie z nami nasza inteligencja
— i to nie tylko nasze IQ, lecz tak˝e nasza umie-
j´tnoÊç przyjmowania i stosowania prawdy.
Powstanà z nami nasze talenty, zalety i umiej´t-
noÊci; z pewnoÊcià te˝ nasza umiej´tnoÊç uczenia
si´, stopieƒ naszej samodyscypliny oraz zdolnoÊç
do pracy. Byç mo˝e nasza obecna praca tutaj nie
b´dzie mia∏a swojego odpowiednika tam, lecz
zdolnoÊç do pracy b´dzie zawsze aktualna” (We
Will Prove Them Herewith [1982], 12).

„Choç s∏usznie mówimy o ‘wierze i uczyn-
kach’, to sama wiara […] jest ciàg∏à pracà! To jest
praca i proces ten najlepiej si´ zrealizuje, kiedy
nie tylko b´dziemy ‘gorliwie zaanga˝owani’, lecz
tak˝e zaanga˝owani z ‘bojaênià i dr˝eniem’. W
przeciwnym razie mo˝emy przestaç koncentro-
waç si´ na Chrystusie” (Lord, Increase Our Faith
[1994], 111–112).

„Dla nas cel jest jasny: sprawiç, by dzie∏o Boga
by∏o naszym dzie∏em — nie odwrotnie” (If Thou
Endure It Well [1996], 101).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

ZaÊpiewajcie lub przeczytajcie hymn, który
odnosi si´ do pracy (na przyk∏ad: „I Have Work
Enough to Do”, Hymns, nr 224; „Improve the
Shining Moments”, nr 226; „Today, While the Sun
Shines”, nr 229; „Let Us All Press On”, nr 243 i
„Put Your Shoulder to the Wheel”, nr 252). Omów
rol´ pracy w przywództwie w rodzinie i KoÊciele.

Niech studenci przeczytajà Alma 26 i poszu-
kajà wzmianki o pracy, jakà wykonali Ammon i
jego towarzysze–misjonarze, zanim odnieÊli suk-
ces. Pomó˝ studentom zrozumieç, ˝e w pracy
przywódczej, podobnie jak w pracy misjonarskiej,
owoce przychodzà w wyniku pracy.

Podziel klas´ na ma∏e grupy i daj ka˝dej z nich
po jednej lub po kilka wypowiedzi Starszego
Neala A. Maxwella, pochodzàcych z komentarza.
PoproÊ grupy, aby omówi∏y te wypowiedzi, a na-
st´pnie niech jeden cz∏onek ka˝dej z nich zda
klasie sprawozdanie z poczynionych obserwacji.
Skomentuj i omów wypowiedzi, jeÊli to w∏aÊciwe.

PodkreÊl, ˝e praca, jakà wykonujemy w na-
szych rodzinach i w zwiàzku z powo∏aniami, jest
najwa˝niejszà pracà, jakà wykonamy w tym ˝y-
ciu. Jako ˝e jest to dzie∏o Pana, musimy polegaç
na Jego Duchu, aby odnieÊç sukces.

ZaÊpiewajcie lub przeczytajcie inny hymn na
temat wa˝noÊci pracy.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy Mark E. Petersen

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„The Image of a Church Le-
ader”, Ensign, sierp. 1980,
5–8

„Jakimi ludêmi powinni-
Êcie wi´c byç?” — zapyta∏ Zbawiciel Dwunastu
Nefitów, kiedy mieli podjàç s∏u˝b´.

I jaka by∏a odpowiedê na to pytanie? „Zaprawd´
powiadam wam, ˝e na Moje podobieƒstwo” 
(3 Nefi 27:27).

Na Jego podobieƒstwo! PomyÊlcie o tym! Jezus
Chrystus jest naszym wzorem.

A kiedy oczekiwa∏, ˝e ci bracia wezmà przyk∏ad z
Jego ˝ycia? Nie jutro czy w przysz∏ych latach. Mia∏o
to byç natychmiast. Jako Jego s∏udzy byli odpowie-
dzialni za to, aby tam i w owej chwili ˝yç na Jego
podobieƒstwo, dajàc przyk∏ad ca∏ej ludzkoÊci.

Jest to klucz do sposobu, na jaki my wszyscy
musimy wykonywaç Jego dzie∏o.

Lecz zadajmy sobie pytanie: co jest Jego dzie-
∏em? Mówi On, ˝e Jego dzie∏em i chwa∏à jest
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przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny ˝ywot cz∏o-
wiekowi. Lecz czym jest wieczny ˝ywot? Jest to
stanie si´ takimi, jak Bóg. Poniewa˝ jesteÊmy
Jego dzieçmi, naprawd´ mamy w sobie poten-
cja∏ do stania si´ doskona∏ymi — tak jak On
jest doskona∏y.

Ta mo˝liwoÊç dost´pna jest ca∏ej ludzkoÊci, na
ka˝dym làdzie i w ka˝dym klimacie. Jednak˝e
musi to staç si´ poprzez wiar´ w Chrystusa. A w
jaki sposób ludzie zyskujà t´ wiar´? Pawe∏ zada∏
to samo pytanie tymi s∏owy: „Jak majà wzywaç
tego, w którego nie uwierzyli? A jak majà uwie-
rzyç w tego, o którym nie s∏yszeli? A jak us∏yszeç,
jeÊli nie ma tego, który zwiastuje?

A jak majà zwiastowaç, je˝eli nie zostali po-
s∏ani?” (List do Rzymian 10:14–15).

JesteÊmy tymi, którzy o Nim zwiastujà.
ZostaliÊmy nale˝ycie pos∏ani. Zatem, w jaki
sposób mamy wykonywaç naszà s∏u˝b´?

Bàdêcie nawróceni

Nikodem przyszed∏ nocà do Jezusa. Czy kiedy-
kolwiek zapomnimy to, co Pan mu powiedzia∏?
„JeÊli si´ kto nie narodzi na nowo, nie mo˝e uj-
rzeç Królestwa Bo˝ego” (Ew. Jana 3:3).

Odnosimy t´ nauk´ do narodzenia z wody i
Ducha podczas chrztu. Zbyt cz´sto zatrzymu-
jemy si´ jednie na wyjaÊnieniu chrztu wodà, a
zbyt ma∏o czasu poÊwi´camy na chrzest Duchem.

Przyjmujemy konfirmacj´ poprzez na∏o˝enie
ràk i otrzymujemy dar Ducha Âwi´tego. Musimy
jednak pami´taç, ˝e podczas tego obrz´du do-
stajemy te˝ nowe ˝ycie. JeÊli jesteÊmy szczerzy,
dos∏ownie rodzimy si´ na nowo. W bardzo real-
nym znaczeniu stajemy si´ innà i lepszà osobà.
Otrzymujemy nowe serce. Oddalamy grzesznego
cz∏owieka, jak opisa∏ to Pawe∏, i przyjmujemy na
siebie imi´ i obraz Chrystusa (zob. List do
Kolosan 3:9–10).

Potrzebujemy tych ponownych narodzin, aby
inni mogli dzi´ki nam uwierzyç, ˝e Jezus na-
prawd´ zosta∏ zes∏any z nieba przez Swego Ojca,
˝e jest On Zbawicielem i ˝e my jesteÊmy Jego
s∏ugami, którzy majà upowa˝nienie do tego, by
wieÊç ich drogami prawdy. To jest poczàtek ich
zbawienia i poszerzenie naszego.

Stale musimy zachowywaç skutki ponownych
narodzin w naszym ˝yciu. Poprzez naszà s∏u˝b´
staramy si´ o ponowne narodziny dla innych lu-
dzi, lecz nie mo˝emy daç innym tego, czego sami
nie posiadamy. JeÊli nasz dom nie jest odpowied-
nio zbudowany, trudno nam b´dzie staç si´ sku-
tecznymi architektami i budowniczymi ˝ycia
innych osób.

Jakimi wi´c ludêmi musimy byç? Na Jego po-
dobieƒstwo.

Pan naucza∏ wielu wa˝nych rzeczy, których
oczekiwa∏ od Swoich uczniów. Jednà z najbar-
dziej poruszajàcych lekcji by∏a ta, ˝e powinniÊmy
byç ˝yjàcymi Êwiadkami Chrystusa, tym samym
przekonujàc innych ludzi, ˝e Jego Ojciec w
Niebie naprawd´ zes∏a∏ Go na Êwiat, aby sta∏ si´
naszym Zbawicielem.

A kiedy modli∏ si´ za Swoich uczniów, modli∏
si´ te˝ „za tymi, którzy przez ich s∏owo uwierzà
we mnie. […]

Aby Êwiat uwierzy∏, ˝e Ty mnie pos∏a∏eÊ” (Ew.
Jana 17:20–21 [kursywa dodana]).

Jest to jedna z najdok∏adniejszych definicji na-
szych boskich powo∏aƒ, jakie zosta∏y zapisane.
Có˝ za cel! Có˝ za odpowiedzialnoÊç! Te s∏owa
powinny byç dla nas gwiazdà przewodnià. Czy
jednak je w pe∏ni rozumiemy?

Stanowià dusz´ i sedno naszej religii. Nikt nie
mo˝e byç zbawiony, jeÊli nie ma tej podstawowej
wiary. My wszyscy jako urz´dnicy KoÊcio∏a mó-
wimy o tej wielkiej prawdzie i musimy jà odzwier-
ciedlaç. On jest Synem Boga. Jest Êwi´ty. Zosta∏
zes∏any na Êwiat z polecenia niebios. JesteÊmy
Jego reprezentantami, Jego Êwiadkami i On po-
lega na tym, ˝e b´dziemy tak pracowaç, i˝ Êwiat
uwierzy, ˝e zes∏a∏ Go Bóg, a potem, byç mo˝e,
wielu b´dzie ˝yç wed∏ug Jego ewangelii i zostanie
zbawionych.

Bàdêcie przyk∏adem

Jak powiedzia∏ Pawe∏ do Tymoteusza, musimy
byç dla wierzàcych wzorem „w post´powaniu, w
mi∏oÊci, w wierze, w czystoÊci” (I List do
Tymoteusza 4:12).

Jak wielkà wag´ przywiàzujemy do czwartego
rozdzia∏u Nauk i Przymierzy?
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„Wiara, nadzieja, mi∏osierdzie i mi∏oÊç, z
uwagà skierowanà jedynie na chwa∏´ Boga, czy-
nià go [cz∏owieka] zdatnym do pracy.

Pomnijcie na wiar´, cnot´, wiedz´, wstrze-
mi´êliwoÊç, cierpliwoÊç, braterskà ∏agodnoÊç, bo-
gobojnoÊç, mi∏osierdzie, pokor´ i pilnoÊç. […]

Oto pole dojrza∏o ju˝ do zbioru; i oto ten, co
tnie sierpem z ca∏ej mocy, ten sobie zapewnia, ˝e
nie zginie lecz przynosi zbawienie swej duszy”
(NiP 4:5–6, 4 [kursywa dodana]).

Nasze domy sà kamieniami fundamentu króle-
stwa Bo˝ego. Jakie wiedziemy ˝ycie domowe z racji
tego, ˝e jesteÊmy Jego s∏ugami? Czy nasze domy
wype∏nione sà mi∏oÊcià? Czy dajemy Chrystusowy
przyk∏ad naszym rodzinom, aby one równie˝,
dzi´ki nam, mog∏y uwierzyç w Niego?

Czy jesteÊmy nieskazitelni i czyÊci moralnie w
prywatnym zachowaniu? Czy pozwalamy, aby
grzech lub brud, nawet potajemnie, wznosi∏y ba-
riery przed Duchem Âwi´tym, odgradzajàc si´ od
Êwi´toÊci w naszym ˝yciu? Lub czy jesteÊmy go-
towi staç na stra˝y cnoty do tego stopnia, ˝e b´-
dziemy jà ceniç bardziej ni˝ w∏asne ˝ycie?

Czy jesteÊmy wolni od hipokryzji? Czy mamy
inny nastrój, kiedy jesteÊmy w KoÊciele, pokazu-
jàc si´ przed naszymi pobo˝nymi bliênimi, a inny
podczas naszych codziennych zaj´ç?

Czy ktoÊ mo˝e daç sobie nies∏uszne przyzwo-
lenie na usprawiedliwianie swojego z∏ego post´-
powania na podstawie tego, co mówimy lub
robimy? Czy te˝ wznosimy si´ ponad takie Êwia-
towe zachowanie i inspirujemy innych do wspa-
nialszych czynów?

Czy jako przywódcy zawsze jesteÊmy wzorem
dla wierzàcych? Albo czy wzbudzamy wàtpliwoÊci
w umys∏ach innych ludzi poprzez b∏´dnà po-
staw´, jakà, byç mo˝e, okazujemy?

Czy jesteÊmy uprzejmi i taktowni wobec in-
nych ludzi? Czy jesteÊmy uczciwi? Czy nasze
dzia∏ania w jakikolwiek sposób przeczà naszemu
wizerunkowi s∏ug Bo˝ych?

Czy wybaczamy? Czy jesteÊmy sprawiedliwi?
Czy pami´tamy, ˝e uzyskujemy wybaczenie jedy-
nie wtedy, gdy wybaczamy innym?

Czy stosujemy w praktyce Z∏otà Zasad´ i czy-
nimy innym to, co chcielibyÊmy, by czyniono

nam? Wszystko to odpowiada wizerunkowi praw-
dziwego s∏ugi Bo˝ego.

JesteÊmy pasterzami stada Boga. Tym stadem,
z ca∏à pewnoÊcià, sà nasze rodziny, jak i inni
cz∏onkowie KoÊcio∏a.

Sami b´dàc podobni do Chrystusa, nauczymy
ich tego samego. PoÊwi´cajàc si´, nauczymy ich
poÊwi´cenia. Ch´tne post´pujàc zgodnie z pro-
gramem, nauczymy ich post´powania wedle
wskazówek.

Nauczymy ich wartoÊci natchnienia od Ducha,
rozumiejàc, ˝e bez niego nie mo˝emy ˝yç w har-
monii z Bogiem. JeÊli nie b´dziemy w harmonii,
b´dziemy pozostawieni w∏asnym mizernym êró-
d∏om — a jakà one majà prawdziwà wartoÊç?

Bàdêcie zjednoczeni

Jednà z cech Pana Jezusa Chrystusa, która naj-
bardziej rzuca∏a si´ w oczy w czasie Jego s∏u˝by,
by∏a Jego jednomyÊlnoÊç z Bogiem. ˚arliwie prag-
nà∏, aby Jego uczniowie równie˝ weszli w ten kràg
jednoÊci. Ta kwestia by∏a najistotniejsza w ich
s∏u˝bie. Przed Swojà m´kà modli∏ si´, aby ucznio-
wie mogli byç jednym, tak jak On i Jego Ojciec
byli jednym (zob. Ew. Jana 17:20–21). A poprzez
Józefa Smitha powiedzia∏: „Je˝eli nie jesteÊcie jed-
nym, nie jesteÊcie moi” (NiP 38:27).

Sta∏o si´ to podstawowà normà dla wszyst-
kich Jego uczniów. Jest podstawà wszystkich
naszych sukcesów. Bez jednoÊci poddajemy 
si´ przeciwnikowi.

Chrystus jest Ksi´ciem Pokoju. My te˝ mu-
simy byç pos∏aƒcami pokoju. Konflikt mo˝e nas
zniszczyç, jeÊli pozwolimy na jego powstanie.
Móg∏by przynieÊç KoÊcio∏owi powa˝nà szkod´.
Zniszczy∏ staro˝ytny KoÊció∏ i móg∏by obróciç w
niwecz nas. Czy pami´tamy, co powiedzia∏ Pan na
temat sporów?

„I nie b´dziecie si´ spieraç co do tego, ani te˝ co
do Moich nauk, jak to dotychczas czyniliÊcie. […]

Mojà naukà nie jest pobudzanie ludzi do
gniewu, aby mi´dzy sobà walczyli. Mojà naukà jest,
aby zaprzestano takich rzeczy” (3 Nefi 11:28, 30).

Czy pami´tamy, co nie pozwoli∏o za∏o˝yç miasta
Syjon w czasach Proroka Józefa Smitha? Józef
zwróci∏ si´ do Pana w ˝arliwej modlitwie z powodu
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wydalenia naszego ludu z powiatu Jackson. W od-
powiedzi Pan powiedzia∏ o Âwi´tych:

„Oto powiadam wam, ˝e by∏y zgrzyty i spory, i
zawiÊç, i utarczki, i rozpustne i po˝àdliwe myÊli
pomi´dzy nimi; przeto przez te sprawy pokalali
swoje dziedzictwa.

Ociàgali si´ w zwa˝aniu na g∏os Pana, ich Boga;
przeto Pan, ich Bóg, nierych∏o zwa˝a na ich mod-
litwy aby im odpowiedzieç w dniu ich k∏opotu.

W dniu pokoju lekko traktowali mojà rad´; ale
w dniu ich troski macajà za mnà z potrzeby”
(NiP 101:6–8). Czy mo˝e byç wspanialszy traktat
na temat pos∏uszeƒstwa?

Bàdêcie pos∏uszni

Pan przekaza∏ przez Proroka Józefa wa˝nà
przypowieÊç, nawo∏ujàc Âwi´tych do wi´kszego
oddania i ponownie pokazujàc, ˝e oczekuje od
nas podà˝ania wed∏ug Jego boskich wskazówek.
Powiedzia∏:

„Pewien szlachcic mia∏ kawa∏ wybornej ziemi;
i rzek∏ s∏ugom swoim: Udajcie˝ si´ do mej win-
nicy na ten w∏aÊnie wyborny kawa∏ek ziemi i za-
sadêcie dwanaÊcie drzew oliwnych;

I postawcie stró˝ów doko∏a, i zbudujcie wie˝´,
aby jeden z nich móg∏ pilnowaç ziemi doko∏a, i by
by∏ stra˝nikiem na wie˝y, aby moje drzewka oliwne
nie zosta∏y po∏amane, gdy wróg przyjdzie na rabu-
nek i przyw∏aszczy sobie owoc mojej winnicy.

I s∏udzy szlachcica poszli i uczynili, jako im
ich pan nakaza∏, i zasadzili drzewka oliwne i
uczynili ogrodzenie wokó∏, i postawili stra˝ni-
ków, i pocz´li wznosiç wie˝´.

I kiedy jeszcze k∏adli jej podwaliny, pocz´li
mówiç mi´dzy sobà: Na có˝ potrzebna jest panu
mojemu ta wie˝a?

I naradzali si´ d∏ugo, mówiàc do siebie: Na có˝
potrzebna jest panu mojemu ta wie˝a, skoro
mamy czas pokoju?

Czy˝by nie mo˝na daç tych pieni´dzy kupcom w
kantorze? Bowiem nie ma potrzeby na takie rzeczy.

I kiedy tak swarzyli si´ ze sobà, stali si´ leniwi
i nie zwa˝ali na przykazania swego pana.

I nieprzyjaciel przyszed∏ nocà, i zwali∏ ogrodze-
nie; i przebudzili si´ s∏udzy szlachcica i zatrwo˝yli

si´, i umkn´li; a wróg zniszczy∏ ich dzie∏o, i po∏a-
ma∏ drzewka oliwne.

I oto szlachcic, gospodarz winnicy, wezwa∏ swe
s∏ugi i rzek∏ im, Dlaczego! Jaka jest przyczyna
tego wielkiego z∏a?

Czy nie powinniÊcie byli uczyniç, jakom naka-
za∏, i — po zasadzeniu winnicy, i wzniesieniu
ogrodzenia doko∏a, i postawieniu stra˝ników na
murach — nie zbudowali tako˝ wie˝y, i nie po-
stawili na niej równie˝ stra˝nika, i pilnowali win-
nicy, a nie posn´li, by nieprzyjaciel was zaszed∏?”
(NiP 101:44–53).

Zwróçcie uwag´ na wàtpliwoÊci, jakie pojawi∏y
si´ wÊród s∏ug w winnicy. Na có˝ potrzebna jest
panu mojemu ta wie˝a? Na có˝ potrzebna? Na
có˝ potrzebna?

Czy takie wàtpliwoÊci pojawiajà si´ poÊród
nas? Czy ktoÊ wÊród nas pyta, na có˝ potrzeba w
KoÊciele tego czy tamtego? Na có˝ potrzeba? Na
có˝ potrzeba?

Jak˝e niezb´dne jest to, abyÊmy przyj´li po-
staw´ ca∏kowitego podporzàdkowania si´ otrzy-
manym wskazówkom oraz szczegó∏owego ich
wype∏nienia!

Pan równie˝ mówi nam: „Przeto niech ka˝dy
teraz pozna swe obowiàzki i dzia∏a na stanowi-
sku, na które go wyznaczono, z ca∏à pilnoÊcià”
(NiP 107:99). Musimy poznaç swoje obowiàzki,
pracowaç nad nimi z ca∏à inteligencjà naszych
umys∏ów i z ca∏à si∏à naszych cia∏.

Bàdêcie oddani

Jaki zatem jest wizerunek przywódcy w
KoÊciele? Musi byç taki sam, jak wizerunek
ka˝dego innego szczerego s∏ugi Chrystusa.

Czy mo˝e ró˝niç si´ od Przedstawiciela
W∏adz Naczelnych? Czy mo˝e si´ ró˝niç od wi-
zerunku dobrego przedstawiciela regionalnego,
dobrego prezydenta palika, dobrego biskupa, do-
brego prezydenta misji czy dobrego prezydenta
kworum starszych?

Czy˝ my wszyscy nie jesteÊmy Jego wybra-
nymi s∏ugami? Czy˝ my wszyscy nie jesteÊmy
zwiàzani tym samym przymierzem kap∏aƒskim?
Czy te˝ niektórzy sà uprzywilejowani? Czy Bóg
ma wzglàd na osob´?
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Czy w jakikolwiek sposób odczuwamy ambicj´,
by znaleêç si´ w jakimÊ miejscu, zyskaç pozycj´
czy wyró˝nienie w KoÊciele? Czy taka postawa
jest na wzór Chrystusa? Czy nie jest ona pozba-
wiona pokory?

Matka synów Zebedeusza przysz∏a do Pana, by
Jan i Jakub zaj´li miejsce u Jego boku, cieszàc si´
wy˝szymi przywilejami ni˝ pozostali bracia. Pan
skarci∏ jà za wielce nieuzasadnione ambicje. „A
gdy to us∏ysza∏o owych dziesi´ciu, oburzyli si´ na
dwóch braci” (Ew. Mateusza 20:24)

Wówczas Zbawiciel wyjaÊni∏, ˝e poÊród nich
nie powinno byç ˝adnych nierównoÊci, i doda∏:
„Nie tak ma byç mi´dzy wami; ale ktokolwiek by
chcia∏ mi´dzy wami byç wielki, niech b´dzie
s∏ugà waszym.

I ktokolwiek by chcia∏ byç mi´dzy wami
pierwszy, niech b´dzie s∏ugà waszym” (Ew.
Mateusza 20:26–27).

We wszystkich przypadkach oddanie obowiàz-
kowi jest has∏em przewodnim.

Wydawajmy owoce

Kolejnà rzeczà, jakiej oczekuje od nas Pan,
jest to, byÊmy wydawali owoce. Nakazuje nam,
abyÊmy wydawali ich wiele. Ilustruje to przypo-
wieÊcià, która znajduje si´ w pi´tnastym roz-
dziale Ew. Jana. Tam Pan mówi Swoim s∏ugom,
w jaki sposób majà pracowaç. Przedstawia wize-
runek prawdziwego s∏ugi Boga.

Rozdzia∏ ten rozpoczyna si´ od przypowieÊci
mówiàcej o winnicy Pana. Mówi, ˝e Jego Ojciec
jest winogrodnikiem, czyli w∏aÊcicielem, i porów-
nuje siebie do krzewu winnego w winnicy. Mówi,
˝e my — Jego pracownicy — jesteÊmy latoroÊlà
krzewu i ˝e mamy wydawaç du˝o owoców w
winnicy Pana.

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a
Ojciec mój jest winogrodnikiem.

Ka˝dà latoroÊl, która we mnie nie wydaje
owocu, odcina, a ka˝dà, która wydaje owoc,
oczyszcza, aby wydawa∏a obfitszy owoc”.

Nast´pnie przedstawia obraz, który powinien
byç znany nam wszystkim. Mówi o przycinaniu
krzewu, aby wydawa∏ wi´cej owoców. W Swojej
winnicy przycina nas, oczyszcza nas, uÊwi´ca nas,
abyÊmy wydawali wi´cej Jego rodzaju owoców.

Potem mówi o ga∏´ziach latoroÊli, które wcale
nie wydajà owoców, poniewa˝ oddzieli∏y si´ od
g∏ównego pnia krzewu. A dlaczego nie wydajà
owoców w tych warunkach? Poniewa˝ jeÊli ga∏àê
jest odci´ta od krzewu, odci´te te˝ sà soki od˝yw-
cze, ˝yciodajna substancja. Ten fakt sk∏oni∏ Pana,
by powiedzieç do Swoich s∏ug: „Trwajcie we mnie,
a Ja w was. Jak latoroÊl sama z siebie nie mo˝e
wydawaç owocu, jeÊli nie trwa w krzewie winnym,
tak i wy, jeÊli we mnie trwaç nie b´dziecie”.

A póêniej dodaje: „Ja jestem krzewem win-
nym, wy jesteÊcie latoroÊlami. Kto trwa we mnie,
a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze
mnie nic uczyniç nie mo˝ecie”.

Oto wspania∏a lekcja. Jak d∏ugo b´dziemy bli-
sko Pana i b´dziemy od˝ywiani Jego Duchem,
b´dziemy wydawaç obfite owoce. Lecz jeÊli nie
trwamy w Panu i nie otrzymujemy od Niego si∏y,
nie mo˝emy wydawaç owoców, tak jak ga∏àê,
która odci´ta jest od drzewa. Dlatego mówi:
„Beze mnie nic uczyniç nie mo˝ecie”.

Aby po∏o˝yç wi´kszy nacisk na wa˝noÊç tego
tematu, Pan mówi: „Przez to uwielbiony b´dzie
Ojciec mój, jeÊli obfity owoc wydacie i staniecie
si´ moimi uczniami”.

Lecz w tych fragmentach jest jeszcze jedna
lekcja, która powinna daç nam wiele do myÊlenia.
W wersecie 16. mówi On:

„Nie wy mnie wybraliÊcie, ale Ja was wybra∏em
i przeznaczy∏em was”. Do czego? „AbyÊcie szli i
owoc wydawali”.

Lecz to nie wszystko. Nie tylko zostaliÊmy wy-
brani przez Niego, nie tylko zostaliÊmy przezna-
czeni do wydawania owoców, lecz tak˝e zostaliÊmy
powo∏ani i przeznaczeni do tego, byÊmy pracowali
w taki sposób, by nasze owoce by∏y trwa∏e.

Zwróçcie uwag´ na Jego s∏owa: „Nie wy mnie
wybraliÊcie, ale Ja was wybra∏em i przeznaczy∏em
was, abyÊcie szli i owoc wydawali i aby owoc
wasz by∏ trwa∏y” [kursywa dodana].

Co to znaczy? Po prostu to, ˝e musimy plano-
waç, modliç si´ i pracowaç do koƒca, aby nie by∏o
tych, co odchodzà z powodu naszego zaniedba-
nia, aby nikt nie straci∏ swojego Êwiadectwa, aby
nikt nie popad∏ w nieaktywnoÊç. Nasze owoce
muszà byç trwa∏e.
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Wówczas sprawa wizerunku jakiegokolwiek
s∏ugi Bo˝ego powraca do kwestii postawy. Jak
cz∏owiek myÊli w swym sercu, tak b´dzie pracowa∏.

Ten KoÊció∏ jest królestwem Bo˝ym. Âwiat jest
Jego polem, czyli Jego winnicà. My jesteÊmy Jego
wybranymi pracownikami. Sukces odniesiemy
tylko wtedy, gdy b´dziemy trwaç blisko Krzewu
Winnego. A gdy tak czynimy, On daje nam z∏otà
obietnic´, która jest najbardziej upragniona:

„JeÊli we mnie trwaç b´dziecie i s∏owa moje w
was trwaç b´dà, proÊcie o cokolwiek byÊcie
chcieli, stanie si´ wam. […]

JeÊli przykazaƒ moich przestrzegaç b´dziecie,
trwaç b´dziecie w mi∏oÊci mojej, jak i Ja prze-
strzega∏em przykazaƒ Ojca mego i trwam w mi-
∏oÊci jego.

To wam powiedzia∏em, aby radoÊç moja by∏a w
was i aby radoÊç wasza by∏a zupe∏na” (Ew. Jana
15:1–2, 4–5, 7–8, 10–11, 16).

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Jakie sà klucze do przywództwa w KoÊciele
wed∏ug Starszego Petersena?

• Dlaczego musimy byç nawróceni, aby byç do-
brym przyk∏adem dla innych?

• Jaki jest zwiàzek mi´dzy przyk∏adem przy-
wódcy a jednoÊcià grupy?

• Czego uczy 4. rozdzia∏ Nauk i Przymierzy na
temat przywództwa?

• Jakà zasad´ przywództwa ilustruje Zbawiciel,
b´dàc „jednomyÊlny z Bogiem”? W jaki spo-
sób mo˝emy zastosowaç t´ zasad´, b´dàc
przywódcami?

• Jak myÊlisz, który akapit z przemówienia
Starszego Petersena najlepiej wyjaÊnia zasad´
przywództwa dotyczàcà wydawania owoców?
Uzasadnij swój wybór.
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LEKCJA 14

PRZYWÓDZTWO A RADY
„I Bogowie naradzili si´ mi´dzy sobà i powiedzieli: Zejdêmy w dó∏ i uformujmy cz∏owieka na nasz

obraz i nasze podobieƒstwo” (Abraham 4:26).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Przywódcy mogà byç bardziej skuteczni, kiedy wykorzystujà instytucj´ narady w procesie
przywódczym.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Ojciec Niebieski przewodniczy „wielkiej radzie przewodniczàcej wszechÊwiata”.

2. KoÊcio∏em zarzàdzajà rady.

3. Rady rodzinne sà podstawowymi radami KoÊcio∏a.

4. Pewne zasady pozwalajà przywódcom prowadziç skuteczne narady.
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KONCEPCJA 1. OJCIEC NIEBIESKI PRZEWODNI-
CZY „WIELKIEJ RADZIE PRZEWODNICZÑCEJ
WSZECHÂWIATA”.

KOMENTARZ

Ojciec Niebieski wykorzystywa∏ instytucj´ rady
podczas planowania i tworzenia tego i innych
Êwiatów. Starszy Joseph Fielding Smith, który by∏
wówczas cz∏onkiem Kworum Dwunastu, napisa∏,
˝e Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Âwi´ty „two-
rzà jednà Boskà Trójc´, czyli Najwy˝szà Rad´”
(Answers to Gospel Questions, wyb. Joseph
Fielding Smith Jun., 5 tomów [1957–1966], 1:2).
Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu odniós∏
si´ do Boskiej Trójcy jako do „wielkiej rady prze-
wodniczàcej wszechÊwiata” (w: Conference Report,
kwiec. 1998, 28 lub Ensign, maj 1998, 23).

Pisma Êwi´te mówià, ˝e „[Rada] Wiecznego
Boga wszystkich innych bogów” spotka∏a si´, „za-
nim by∏ Êwiat” i poczyni∏a plany co do dzia∏ania
wszechÊwiata (zob. NiP 121:31–32). Starszy
Joseph Fielding Smith napisa∏: „Podczas wielkiej
narady, jaka odby∏a si´ w niebie, Jezus Chrystus
dobrowolnie przyjà∏ misj´ Odkupiciela. […] W
czasie tej samej rady wybrano Adama, aby wy-
pe∏ni∏ swà rol´ jako przodek rasy ludzkiej”
(Answers to Gospel Questions, 1:182).

Prorok Józef Smith naucza∏: „Ka˝dy cz∏o-
wiek, którego powo∏ano do s∏u˝enia mieszkaƒ-
com Êwiata, zosta∏ ustanowiony do tego w∏aÊnie
celu podczas Wielkiej Narady w niebie, przed
powstaniem tego Êwiata” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding
Smith [1976], 365).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Niech studenci szybko przeczytajà Abraham
4–5, szukajàc informacji o tym, kto zaplanowa∏ i
stworzy∏ ziemi´. PoproÊ ich, aby podzielili si´
tym, co odkryli (zwróç uwag´ na takie s∏owa, jak:
oni, nasz i Bogowie oraz zaimek domyÊlny my).

Co jeszcze uczyni∏a rada Bogów poza stworze-
niem ziemi? (Zob. komentarz).

Pomó˝ studentom zrozumieç, ˝e Ojciec
Niebieski ustanowi∏ przyk∏ad dla przywódców,
kiedy wykorzysta∏ instytucj´ rady podczas pla-
nowania i tworzenia tego i innych Êwiatów.

KONCEPCJA 2. KOÂCIO¸EM ZARZÑDZAJÑ RADY.

KOMENTARZ

Pan zarzàdza Swoim ziemskim królestwem po-
przez rady. Starszy M. Russell Ballard z Kworum
Dwunastu zwróci∏ uwag´, ˝e po przywróceniu
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ewangelii „KoÊció∏ zosta∏ zorganizowany w kwora
i rady, a ró˝ne prezydia wyznaczono, aby ‘[s∏u˝y∏y]
w sprawach duchowych’ (NiP 107:8)” (Counseling
with Our Councils: Learning to Minister Together
in the Church and in the Family [1997], 39). Owe
rady „koordynujà i planujà zaj´cia, gromadzà in-
formacje, planujà programy lub wydarzenia na
przysz∏oÊç oraz podejmujà decyzje i rozwiàzujà
problemy” (Daniel H. Ludlow, wyd., Encyclopedia
of Mormonism, 5 tomów [1992], 3:1141; w: Co-
unseling with Our Councils, 5). Celem tych rad
jest pomaganie „dzieciom Bo˝ym w radowaniu si´
pe∏nià b∏ogos∏awieƒstw ewangelii” (Counseling
with Our Councils, 10). Starszy Ballard wyjaÊni∏:

„W ciàgu lat formy i rozmiar zarzàdzania i ad-
ministracji w KoÊciele by∏y dostosowywane tak,
aby wyjÊç naprzeciw zmieniajàcym si´ potrzebom
i czasom. Lecz zawsze charakteryzowa∏y si´ tym,
˝e polega∏y na radach, skàd uzyskiwa∏y wyraz ciàg-
∏ej solidarnoÊci i si∏´. […]

[…] Przewodniczàcà radà w KoÊciele Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest
Rada Prezydenta KoÊcio∏a. Sk∏ada si´ ona z Pre-
zydenta KoÊcio∏a i jego dwóch Doradców. […]

Nast´pnà radà po Radzie Prezydenta KoÊcio∏a
jest Kworum Dwunastu Aposto∏ów” (Counseling
with Our Councils, 43–45).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Poka˝ zdj´cia cz∏onków Rady Prezydenta Ko-
Êcio∏a i Kworum Dwunastu. WyjaÊnij, ˝e te rady,
z pomocà Siedemdziesiàtych, prowadzà KoÊció∏.
Omówcie, co robià te rady, aby kierowaç KoÊcio-
∏em i przyprowadziç nas do Chrystusa.

Omów dzia∏anie niektórych rad funkcjonujà-
cych w palikach i okr´gach.

KONCEPCJA 3. RADY RODZINNE 
SÑ PODSTAWOWYMI RADAMI KOÂCIO¸A.

KOMENTARZ

Rada rodzinna pojawia si´ wówczas, gdy ro-
dzice i dzieci spotykajà si´ po to, by zastanowiç
si´ nad wa˝nymi dla rodziny sprawami. Starszy
M. Russell Ballard napisa∏: „Podstawowà radà Ko-
Êcio∏a jest rada rodzinna” (Counseling with Our
Councils, 154). Rady rodzinne s∏u˝à tym samym

celom, co inne rady w KoÊciele (zob. komentarz
do koncepcji 2).

Starszy Ballard napisa∏ o „potencjalnej mocy
rady rodzinnej we wzmacnianiu wi´zów rodzin-
nych, budowaniu jednoÊci rodziny oraz tworze-
niu wspania∏ych wspomnieƒ.

Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu
Aposto∏ów wyjaÊni∏, ˝e […] podczas rady rodzin-
nej […] matki i ojcowie mogà zapewniç szkole-
nie na takie tematy, jak: ‘przygotowanie do
pójÊcia do Êwiàtyni, przygotowanie do misji, za-
rzàdzanie domem, finanse rodzinne, rozwój ka-
riery, wykszta∏cenie, zaanga˝owane spo∏eczne,
doskonalenie w dziedzinie kultury, zakupy i tro-
ska o dom oraz w∏asnoÊç osobistà, rodzinny ka-
lendarz wydarzeƒ, wykorzystanie wolnego czasu i
przydzielanie prac’. […] („’For Whatsoever a Man
Soweth, That Shall He Also Reap’”, 9).

[…] [Rada rodzinna] mo˝e pomóc w zaprowa-
dzeniu porzàdku w domu, zapewnieniu forum
dla ukojenia zranionych uczuç, daç rodzicom
wa˝ne narz´dzie do stoczenia boju z wp∏ywami z
zewnàtrz oraz stworzyç mo˝liwoÊç dla nauczania
g∏´bokich prawd ewangelii” (Counseling with
Our Councils, 148–149).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Przedyskutujcie, dlaczego rady rodzinne sà
podstawowymi radami KoÊcio∏a. Omówcie, co ro-
bià rady rodzinne (zob. komentarz).

PoproÊ studentów, aby podzielili si´ doÊwiad-
czeniami zwiàzanymi z uczestnictwem w nara-
dzie rodzinnej podczas podejmowania wa˝nej
decyzji lub realizacji wa˝nego zadania.

WyjaÊnij, ˝e Ojciec Niebieski ustanowi∏ przy-
k∏ad przywództwa, korzystajàc z pracy rad. Rady
zarzàdzajà KoÊcio∏em na ka˝dym jego poziomie.
Cz∏onkowie rodzin równie˝ mogà tworzyç swoje
rady, aby osiàgnàç cele rodzinne.

KONCEPCJA 4. PEWNE ZASADY POZWALAJÑ
PRZYWÓDCOM PROWADZIå SKUTECZNE NARADY.

KOMENTARZ

Starszy M. Russell Ballard powiedzia∏: „Kiedy
podejmujemy zjednoczony wysi∏ek, tworzymy du-
chowy synergizm, który wzmacnia skutecznoÊç
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lub osiàgni´cia w wyniku podejmowania po∏àczo-
nych dzia∏aƒ lub wspó∏pracy, i których rezultaty
sà wi´ksze ni˝ suma cz´Êci sk∏adowych” (w:
Conference Report, paêdz. 1993, 103 lub Ensign,
list. 1993, 77). WczeÊniej Starszy Ballard powie-
dzia∏, ˝e przywódcy w rodzinie i KoÊciele powinni
„u˝ytkowaç i odpowiednio nakierowaç moc du-
chowà poprzez rady” (w: Conference Report,
kwiec. 1994, 32 lub Ensign, maj 1994, 25).

Starszy Ballard naucza∏: „’Kiedy cz∏onkowie
uczestniczà w radach, uczà si´ o wa˝niejszych
kwestiach organizacyjnych. Widzà przywódców w
akcji, uczàc si´, w jaki sposób planowaç, analizo-
waç problemy, podejmowaç decyzje oraz koordy-
nowaç prac´ ró˝nych jednostek oraz programy
KoÊcio∏a. Udzia∏ w radach pomaga cz∏onkom
przygotowaç si´ do przyj´cia w przysz∏oÊci obo-
wiàzków przywódczych’. („Priesthood Councils”,
w: Ludlow, Encyclopedia of Mormonism,
3:1141–1142). […]

[…] Im wi´cej osób czuje si´ odpowiedzial-
nymi za poradzenie sobie z problemem, tym wi´-
cej osób b´dzie chcia∏o uczestniczyç w
rozwiàzaniu go. […]

[…] Jednà z najwi´kszych zalet systemu rad
jest ich elastycznoÊç podczas znajdowania i wpro-
wadzania lokalnych rozwiàzaƒ dla lokalnych pro-
blemów” (Counseling with Our Councils, 6, 15).

Starszy Ballard zaproponowa∏ kilka zasad,
które sà wa˝ne podczas przewodzenia radom:

• Przywódcy powinni wnosiç do rady poczucie
wizji lub celu.

• Podczas spotkaƒ rady powinien byç czas na
przedyskutowanie ró˝nych punktów widzenia.

• Przywódcy powinni szanowaç wolnà wol´
cz∏onków rady.

• Przywódcy powinni udzielaç jasnych i precy-
zyjnych wskazówek.

• Przywódcy powinni delegowaç prac´.

• Przywódcy powinni dawaç przyk∏ad cz∏onkom
swojej rady.

• Przywódcy powinni s∏u˝yç z mi∏oÊcià.

(Zob. Counseling with Our Councils, 23–36).

Starszy Ballard poda∏ równie˝ propozycje, w
jaki sposób rada mo˝e pracowaç nad rozwiàza-
niem problemu:

• „Problem ma byç jasno zarysowany i przedsta-
wiony, lecz rada nie mo˝e rozwodziç si´ nad
tym, co negatywne”.

• „Przywódca rady kontroluje kierunek dyskusji,
nie dominujàc nad nià. Zadaje pytania i prosi
o opinie, a nast´pnie s∏ucha”.

• „Cz∏onkowie rady mówià z w∏asnej perspek-
tywy jako osoby indywidualne, a nie tylko jako
przedstawiciele swoich organizacji”.

• Cz∏onkowie rady najpierw „okreÊlajà po˝àdany
rezultat, a nast´pnie sposoby, na jakie mo˝na
go osiàgnàç”.

• „Podczas obrad rada nigdy nie oddala si´ od
misji KoÊcio∏a, jakà jest: przyprowadzenie dusz
do Chrystusa poprzez g∏oszenie ewangelii, do-
skonalenie Âwi´tych i odkupienie zmar∏ych”.

• „Cz∏onkowie rady nie mogà zapominaç o wa-
dze ich osobistego wp∏ywu oraz przyk∏adu”.

• „Opinie zbierane sà od wszystkich, lecz osta-
tecznà decyzj´ pozostawia si´ przywódcy rady,
który podczas podejmowania decyzji bardziej
polega na natchnieniu ni˝ osobistej opinii”.

(Counseling with Our Councils, 165, 168).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj studentów, co to jest synergizm.
(Synergizm pojawia si´ wówczas, gdy ogólny efekt
jest wi´kszy ni˝ suma poszczególnych sk∏adników).
Niech student przeczyta wypowiedê Starszego M.
Russella Ballarda na temat duchowego synergizmu
(zob. komentarz). Przedyskutujcie, dlaczego ta za-
sada sprawdza si´ w przypadku rad i wypiszcie
przyk∏ady na tablicy.

Przedyskutujcie zasady, jakich przywódcy po-
winni byç Êwiadomi, kiedy pracujà z radami (zob.
komentarz). Stwórz hipotetycznà sytuacj´ przy-
wódczà i omówcie, w jaki sposób mo˝na by zasto-
sowaç te zasady.

Przejrzyj propozycje Starszego M. Russella
Ballarda skierowane do rad i zach´ç studentów,
aby zastosowali je w swoich radach.
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MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Starszy M. Russell Ballard

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„Strength in Counsel”, w:
Conference Report, paêdz.
1993, 102–106 lub Ensign,
list. 1993, 76–78

Rady w KoÊciele Pana

[…] Pan zwo∏a∏ wielkà rad´ w Êwiecie przed-
ziemskim, aby przedstawiç Swój wspania∏y plan
stworzony dla naszego wiecznego dobra. KoÊció∏
Pana ma rady na ka˝dym poziomie, poczàwszy
od Rady Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów, poprzez paliki, okr´gi, kwora, or-
ganizacje pomocnicze, a skoƒczywszy na radach
rodzinnych.

Prezydent Stephen L. Richards powiedzia∏:

„Cechà charakterystycznà zarzàdzania w
KoÊciele jest zarzàdzanie poprzez rady. […] Mam
wystarczajàco du˝e doÊwiadczenie, by znaç war-
toÊç rad. Nie ma dnia, bym nie dostrzega∏ […]
màdroÊci, Bo˝ej màdroÊci, w tworzeniu rad […],
aby zarzàdzaç Jego Królestwem. […]

[…] Nie waham si´ zapewniç was, ˝e jeÊli b´-
dziecie debatowaç na spotkaniach rady, tak jak
si´ od was tego oczekuje, Bóg da wam rozwiàza-
nia problemów, z którymi si´ mierzycie” (w:
Conference Report, paêdz. 1953, str. 86).

W jaki sposób powinny funkcjonowaç rady

Jako cz∏onek Kworum Dwunastu s∏u˝´ w 
kilku radach i komitetach naczelnych KoÊcio∏a.
Regularnie spotykam si´ z przywódcami organi-
zacji pomocniczych. Razem naradzamy si´, ba-
damy pisma Êwi´te i modlimy si´ o przewodnictwo,
kiedy próbujemy dowiedzieç si´, w jaki sposób or-
ganizacje pomocnicze mogà skuteczniej b∏ogos∏a-
wiç i wzmacniaç cz∏onków KoÊcio∏a.

Pod wieloma wzgl´dami naczelne rady KoÊcio∏a
funkcjonujà niemal tak samo jak rady palika i
okr´gu. Wszystkie rady w KoÊciele powinny zach´-
caç do swobodnej i otwartej dyskusji poprzez
wspólne naradzanie si´ oraz dà˝enie do jasnej i
zwi´z∏ej komunikacji. Rady powinny dyskutowaç

nad celami i wa˝nymi sprawami, przy czym
ostatecznym celem ma byç wzajemne zrozumie-
nie. Rady palika i okr´gu sà idealnym miejscem, w
którym przywódcy wszystkich organizacji rozma-
wiajà ze sobà i wzmacniajà siebie nawzajem.
Zagadnieniem, na którym przede wszystkim nale-
˝a∏oby skupiaç si´ podczas spotkaƒ rady palika i
okr´gu, powinno byç koordynowanie zaj´ç i dba-
nie o potrzeby cz∏onków, a nie ustalanie kalenda-
rza zaj´ç. Podczas tych spotkaƒ przywódcy
kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych powinni
ponownie przyjrzeç si´ swoim obowiàzkom i
znajdowaç sposoby na to, by programy koÊcielne
pomaga∏y cz∏onkom ˝yç zgodnie z zasadami ewan-
gelii w ich domach. W obecnych czasach poszcze-
gólni cz∏onkowie i rodziny potrzebujà màdrej i
natchnionej pomocy ze strony KoÊcio∏a, aby sto-
czyç bój ze z∏em tego Êwiata.

Podczas spotkaƒ rady uzyskaj 
wskazówki od sióstr

Podczas ostatniego spotkania rady z prezy-
diami kobiecych organizacji pomocniczych sio-
stry powiedzia∏y mi, ˝e bardzo niewiele kobiet w
KoÊciele wyrazi∏o jakiekolwiek zainteresowanie
ch´cià posiadania kap∏aƒstwa. Chcà jednak byç
wys∏uchiwane i doceniane oraz chcà mieç zna-
czàcy wk∏ad w ˝ycie palika czy okr´gu oraz jego
cz∏onków, co b´dzie s∏u˝yç Panu i pomo˝e w wy-
pe∏nianiu misji KoÊcio∏a.

Na przyk∏ad, nie tak dawno temu rozmawiali-
Êmy o godnoÊci m∏odzie˝y potrzebnej do s∏u˝enia
na misji. Prezydent Elaine Jack powiedzia∏a:
„Wiesz, Starszy Ballard, siostry w KoÊciele mog-
∏yby podaç kilka dobrych propozycji na temat lep-
szego przygotowywania m∏odych ludzi do misji,
jeÊli tylko zosta∏yby o to poproszone. Wiesz, w
koƒcu jesteÊmy ich matkami!” W podobny sposób
sugestie sióstr mogà pomóc w kwestii ucz´szcza-
nia do Êwiàtyni i wielu innych sprawach, z któ-
rymi mogà zmagaç si´ przywódcy kap∏aƒscy.

Bracia, prosz´, abyÊcie upewnili si´, ˝e podczas
spotkaƒ waszej rady staracie si´ uzyskaç od sióstr
wa˝ne wskazówki. Zach´cajcie wszystkich cz∏on-
ków rady, aby dzielili si´ swoimi sugestiami i po-
mys∏ami dotyczàcymi sposobów, na jakie palik czy
okr´g mo˝e byç bardziej skuteczny w g∏oszeniu
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ewangelii, doskonaleniu Âwi´tych i odkupieniu
zmar∏ych.

Wszyscy cz∏onkowie rady powinni 
mieç swój wk∏ad

W sytuacji idealnej wszyscy cz∏onkowie jakiej-
kolwiek rady koÊcielnej czy rodzinnej powinni
dzieliç si´ swoimi troskami i proponowaç rozwià-
zania w oparciu o zasady ewangelii. Uwa˝am, ˝e
KoÊció∏ i nasze rodziny b´dà wzmocnione, jeÊli
prezydenci palików i biskupi b´dà wykorzystywali
spotkania rady na znalezienie odpowiedzi na pyta-
nia, takie jak: w jaki sposób udoskonaliç spotkania
sakramentalne, w jaki sposób poprawiç atmosfer´
czci, w jaki sposób skupiç si´ na dzieciach, w jaki
sposób wzmacniaç m∏odzie˝, w jaki sposób poma-
gaç osobom stanu wolnego, w tym samotnym ro-
dzicom, w jaki sposób nauczaç zainteresowanych i
nowych cz∏onków oraz przyjmowaç ich do wspól-
noty, w jaki sposób doskonaliç nauczanie ewange-
lii — oraz w wielu innych kwestiach.

W ciàgu ubieg∏ego pó∏rocza tego roku mieli-
Êmy wyjàtkowe spotkania szkoleniowe podczas
konferencji ka˝dego palika, podczas których oma-
wialiÊmy moralnoÊç naszej m∏odzie˝y. Uczestni-
czyli cz∏onkowie rad palików i okr´gów. Ka˝de z
pytaƒ, które zadano mi podczas dyskusji, kwalifi-
kowa∏o si´ do omówienia w czasie rady okr´gu.
Lecz osoby zadajàce te pytania z rzadka czu∏y, ˝e
majà mo˝liwoÊç, by podnieÊç te kwestie w czasie
spotkaƒ rady, zabraç g∏os w sprawach, które ich
martwi∏y, czy zaoferowaç swoje propozycje.

Twórzcie duchowy synergizm 
podczas spotkaƒ rad

W tych niebezpiecznych czasach potrzebu-
jemy wspólnego wysi∏ku m´˝czyzn i kobiet —
urz´dników w KoÊciele — poniewa˝ w powierzo-
nych nam sprawach zwiàzanych z czuwaniem
nad królestwem wymagana jest absolutna czuj-
noÊç. Ka˝dy z nas ma wiele obowiàzków indywi-
dualnych, lecz równie wa˝na jest odpowiedzialnoÊç,
jakà dzielimy z innymi, by spotkaç si´ jako rada
w zjednoczonym wysi∏ku, by rozwiàzaç problemy
i b∏ogos∏awiç wszystkich naszych cz∏onków Ko-
Êcio∏a. Kiedy podejmujemy zjednoczony wysi∏ek,
tworzymy duchowy synergizm, który wzmacnia
skutecznoÊç lub osiàgni´cia w wyniku podj´cia
po∏àczonych dzia∏aƒ lub wspó∏pracy, i których re-
zultaty sà wi´ksze ni˝ suma cz´Êci sk∏adowych.

Staro˝ytny moralista Ezop zilustrowa∏ si∏´ sy-
nergizmu, trzymajàc w r´ku jeden patyk i pro-
szàc o ochotnika spoÊród jego s∏uchaczy, który
uwa˝a, ˝e go z∏amie. OczywiÊcie ochotnik z ∏a-
twoÊcià z∏ama∏ jeden patyk. Wówczas Ezop bra∏
coraz wi´cej patyków, a˝ do chwili, w której
ochotnik nie móg∏ ich z∏amaç. Mora∏ prezentacji
Ezopa by∏ prosty: razem tworzymy synergizm,
który sprawia, ˝e razem jesteÊmy o wiele sil-
niejsi, ni˝ wtedy, gdy jesteÊmy sami.

Nikt nie powinien byç sam

Bóg nigdy nie chcia∏, by Jego dzieci by∏y same.
Dzieci majà rodziców, a rodzice majà KoÊció∏, w
którym sà pisma Êwi´te, ˝yjàcy prorocy i Aposto-
∏owie oraz Duch Âwi´ty, który pomaga im zrozu-
mieç w∏aÊciwe zasady i dzia∏aç zgodnie z nimi,
celem wype∏nienia obowiàzków rodzicielskich.

Aposto∏ Pawe∏ naucza∏, ˝e Zbawiciel zorganizo-
wa∏ KoÊció∏, ∏àcznie z Aposto∏ami, prorokami
oraz innymi urz´dnikami i nauczycielami, „aby
przygotowaç Êwi´tych do dzie∏a pos∏ugiwania, do
budowania cia∏a Chrystusowego, a˝ dojdziemy
wszyscy do jednoÊci wiary” (List do Efezjan
4:12–13).

Pawe∏ porówna∏ cz∏onków KoÊcio∏a i ich ró˝-
norodne obowiàzki do cia∏a:

„Albowiem i cia∏o nie jest jednym cz∏onkiem,
ale wieloma. […]

Tymczasem Bóg umieÊci∏ cz∏onki w ciele,
ka˝dy z nich tak, jak chcia∏. […]

A tak cz∏onków jest wiele, ale cia∏o jedno.

Nie mo˝e wi´c oko powiedzieç r´ce: Nie po-
trzebuj´ ciebie; albo g∏owa nogom: Nie potrze-
buj´ was. […]

I jeÊli jeden cz∏onek cierpi, cierpià z nim
wszystkie cz∏onki; a jeÊli doznaje czci jeden cz∏o-
nek, radujà si´ z nim wszystkie cz∏onki” (I List
do Koryntian 12:14, 18, 20–21, 26).

Pisma Êwi´te mówià jasno, ˝e choç nasze po-
wo∏ania mogà si´ ró˝niç mi´dzy sobà i mogà si´
co jakiÊ czas zmieniaç, wszystkie sà wa˝ne dla
dzia∏ania KoÊcio∏a. Chcemy, aby kwora kap∏aƒskie
potwierdza∏y swój autorytet i wype∏ni∏y przydzie-
lonà im w boski sposób prac´ zarzàdzania,
podobnie jak potrzebujemy, by Stowarzyszenie
Pomocy, Organizacja Podstawowa, M∏ode Kobiety,
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Szko∏a Niedzielna i komitety ds. zaj´ç wype∏nia∏y
swoje ˝ywotne funkcje. I pragniemy, aby urz´d-
nicy i cz∏onkowie wszystkich tych natchnionych
organizacji pracowali wspólnie, pomagajàc sobie
nawzajem w razie potrzeby dla korzyÊci poszcze-
gólnych osób, jak i rodzin.

Sugestie na temat skuteczniejszych rad

To nie jest dzie∏o m´˝czyzn czy dzie∏o kobiet; to
wszystko to dzie∏o Boga, które koncentruje si´ na
zadoÊçuczynieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Mam kilka konkretnych sugestii na ten temat i
wierz´, ˝e jeÊli b´dziemy post´powaç wed∏ug nich,
mogà pomóc nam w byciu bardziej skutecznymi
wewnàtrz naszych rodzin i w naszych powo∏aniach
koÊcielnych.

Po pierwsze, skupcie si´ na tym, co funda-
mentalne. Z ca∏à pewnoÊcià byliÊmy nauczani na
temat tego, co fundamentalne podczas tej konfe-
rencji. Ci, którzy nauczajà, muszà upewniç si´,
˝e doktryna pozostaje czysta i ˝e jest ona na-
uczana. Nauczajcie przez Ducha, korzystajàc z
pism Êwi´tych i stosujàc si´ do zatwierdzonego
programu nauczania. Nie wprowadzajcie ani nie
rozwódêcie si´ nad spekulacyjnymi i budzàcymi
wàtpliwoÊci tematami. Studiujcie nauki podane
podczas tej konferencji w czasie domowych wie-
czorów rodzinnych i dyskusji rodzinnych.
Wzmocnià one wasze domy. W Êwiecie pe∏nym
grzechu, konfliktów i pomieszania mo˝emy od-
naleêç pokój i bezpieczeƒstwo w wiedzy i ˝yciu
zgodnym z objawionymi prawdami ewangelii.

Po drugie, skupcie si´ na ludziach. Koordyno-
wanie i ustalanie kalendarza zaj´ç musi mieç
swój czas i miejsce, lecz zbyt wiele spotkaƒ rady
rozpoczyna si´ od tego i poprzestaje na tym.
Zamiast recytowaç litani´ planów i sprawozdaƒ
organizacyjnych, wi´kszoÊç czasu spotkaƒ rady
poÊwi´cajcie na przeglàdanie potrzeb poszczegól-
nych cz∏onków. Czyniàc to, musicie pami´taç, ˝e
poufnoÊç jest kwestià krytycznà. Cz∏onkowie rady
muszà traktowaç wszystkie sprawy omawiane
podczas spotkania rady jako poufne.

Po trzecie, zach´cajcie do swobodnego i
otwartego wypowiadania si´. Takie wypowiedzi
sà konieczne, jeÊli mamy osiàgnàç cel organizo-
wania rad. Przywódcy i rodzice powinni stworzyç
klimat, który sprzyja otwartoÊci, gdzie ka˝da
osoba jest wa˝na, a jej opinia jest ceniona. Pan

upomina∏: „Niechaj ka˝dy mówi z osobna, a
wszyscy niech s∏uchajà s∏ów jego, aby kiedy wszy-
scy przemówili, wszyscy byli podbudowani” (NiP
88:122; kursywa dodana). Przywódcy powinni za-
pewniç wystarczajàcà iloÊç czasu na spotkania
rady i pami´taç, ˝e podczas tych spotkaƒ powinni
przynajmniej tyle samo s∏uchaç, co mówiç.

Po czwarte, uczestnictwo jest przywilejem.
Wraz z tym przywilejem pojawia si´ odpowie-
dzialnoÊç — odpowiedzialnoÊç za prac´ wed∏ug
parametrów organizacji, za przygotowanie si´,
dzielenie si´, stanowcze popieranie tego, co wa-
szym zdaniem jest w∏aÊciwe. Jednak równie
wa˝ny jest obowiàzek wspierania i popierania
ostatecznej decyzji przywódcy rady, nawet jeÊli w
pe∏ni si´ z nim nie zgadzacie.

Prezydent David O. McKay opowiedzia∏ o spo-
tkaniu Rady Dwunastu Aposto∏ów, podczas któ-
rego omawiano pewnà powa˝nà kwesti´. On sam
i inni Aposto∏owie mieli silne uczucia co do tego,
jakie dzia∏ania powinny zostaç podj´te i byli przy-
gotowani na to, by podzieliç si´ swymi odczu-
ciami podczas spotkania z Radà Prezydenta
KoÊcio∏a. Ku ich zdziwieniu Prezydent Joseph F.
Smith nie zapyta∏ ich o zdanie w tej kwestii, jak
to mia∏ w zwyczaju. Zamiast tego „powsta∏ i po-
wiedzia∏: ‘Oto, czego chce Pan’.

I choç nie by∏o to w pe∏ni zgodne z tym, co
postanowi∏ — jak pisa∏ Prezydent McKay —
Prezydent Dwunastu jako pierwszy powsta∏ i po-
wiedzia∏: ‘Bracia, stawiam formalny wniosek, aby
taka by∏a opinia i osàd tej Rady’.

‘Popieram wniosek’ — powiedzia∏ ktoÊ inny i
nasta∏a jednomyÊlnoÊç. Nie min´∏o szeÊç mie-
si´cy, a okaza∏o si´, ˝e by∏o to màdroÊcià tego
przywódcy” (Gospel Ideals [Salt Lake City:
Improvement Era, 1953], str. 264).

Kiedy przywódca rady podejmuje decyzj´, cz∏on-
kowie rady powinni poprzeç jà ca∏ym swym sercem.

Po piàte, przewodêcie z mi∏oÊcià. Jezus na-
ucza∏, ˝e pierwszym i najwi´kszym przykazaniem
prawa jest to, by „[mi∏owaç] Pana, Boga swego, z
ca∏ego serca swego i z ca∏ej duszy swojej, i z ca∏ej
myÊli swojej. […] A drugie podobne temu:
B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak siebie sa-
mego” (Ew. Mateusza 22:37, 39)
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Przywódcy kap∏aƒscy majà przewodziç „przez
perswazj´, […] cierpliwoÊç, […] delikatnoÊç i ∏a-
godnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç; […] dobroç i
samà wiedz´” (NiP 121:41–42). Sà to zasady, któ-
rymi powinniÊmy si´ kierowaç w naszych rela-
cjach z bliênimi w KoÊciele Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy dzier˝à kap∏aƒstwo, nigdy nie mogà
zapomnieç, ˝e nie majà prawa sprawowaç w∏adzy
kap∏aƒskiej za pomocà bata wiszàcego nad g∏o-
wami innych osób w rodzinie czy w powo∏aniach
koÊcielnych. Pan powiedzia∏ Józefowi Smithowi,
˝e „kiedy usi∏ujemy zakryç nasze grzechy, czy za-
dowoliç pych´ naszà, naszà pró˝nà ambicj´, lub
wywieraç kontrol´ czy panowanie czy przymus
nad duszami dzieci ludzkich, w jakimkolwiek
stopniu niesprawiedliwoÊci, oto niebiosa wyco-
fujà si´; zasmucony jest Duch Paƒski; a kiedy jest
wycofany, Amen kap∏aƒstwu czyli w∏adzy tego
cz∏owieka” (NiP 121:37).

Innymi s∏owy, ka˝dy m´˝czyzna, który przy-
wo∏uje szczególne moce niebiaƒskie dla w∏asnych
egoistycznych celów i stara si´ w nieprawy spo-
sób u˝ywaç kap∏aƒstwa w KoÊciele lub w domu,
zwyczajnie nie rozumie natury swojego upowa˝-
nienia. Kap∏aƒstwo jest s∏u˝bà, a nie niewolà;
wspó∏czuciem, a nie przymusem; troskà, a nie
kontrolà. Ci, którzy myÊlà odwrotnie, dzia∏ajà
poza kryteriami upowa˝nienia kap∏aƒskiego.

Na szcz´Êcie wi´kszoÊç ojców i urz´dników
kap∏aƒskich przewodzi z mi∏oÊcià, tak jak wi´k-
szoÊç matek i przywódczyƒ organizacji pomocni-
czych. Przywództwo oparte na mi∏oÊci niesie
niewiarygodnà moc. Jest ona prawdziwa i gene-
ruje trwa∏e rezultaty w ˝yciu dzieci naszego Ojca.

Osiàgajcie natchniony konsensus i jednoÊç

Niech Bóg was b∏ogos∏awi, bracia i siostry,
abyÊcie znaleêli natchniony konsensus i jednoÊç,
kiedy b´dziecie si´ wspólnie naradzaç co do s∏u-
˝enia sobie nawzajem. Jedynie w ten sposób
KoÊció∏ i nasze rodziny mogà zaczàç zbli˝aç si´
do osiàgni´cia pe∏nego potencja∏u w czynieniu
dobra poÊród dzieci Boga na ziemi.

Wiem, ˝e Bóg ˝yje i ˝e Jezus jest Chrystusem.
Wiem, ˝e mo˝emy lepiej wykonywaç naszà prac´
dzi´ki jednoÊci i mi∏oÊci, kiedy razem zasiadamy w
radach. Modl´ si´ pokornie o to, abyÊmy byli tym
pob∏ogos∏awieni, w imi´ Jezusa Chrystusa, amen.

Starszy M. Russell Ballard

Kworum Dwunastu 
Aposto∏ów

„Counseling with Our Coun-
cils”, w: Conference Report,
kwiec. 1994, 31–34 lub En-
sign, maj 1994, 24–26

Dobrze wyregulowany silnik

Zanim zosta∏em powo∏any do W∏adz Naczelnych,
zajmowa∏em si´ biznesem samochodowym, podob-
nie jak wczeÊniej mój ojciec. W ciàgu tych lat na-
uczy∏em si´ doceniaç dêwi´k i prac´ dobrze
wyregulowanego silnika. W moich uszach brzmia∏
niemal jak muzyka — od delikatnego mruczenia
silnika pracujàcego na biegu ja∏owym po dêwi´czny
ryk w pe∏ni otwartej przepustnicy. Moc, którà sym-
bolizuje ten dêwi´k, ma w sobie coÊ, co jeszcze bar-
dziej ekscytuje. Nic nie mo˝e si´ równaç z sytuacjà,
gdy siedzi si´ za kó∏kiem dobrego samochodu,
kiedy silnik pracuje na najwy˝szych obrotach, a
wszystkie pozosta∏e cz´Êci wspó∏pracujà z nim w
doskona∏ej harmonii.

Z drugiej strony, nic bardziej nie frustruje ni˝
silnik samochodu, który nie pracuje w∏aÊciwie.
Samochód mo˝e mieç pi´knie polakierowanà ka-
roseri´, mo˝e mieç komfortowo wyposa˝one
wn´trze, ale jeÊli jego silnik nie dzia∏a prawi-
d∏owo, jest tylko skorupà dla niezrealizowanego
potencja∏u. Silnik samochodu b´dzie pracowa∏ je-
dynie na kilku swych cylindrach, ale nigdy nie
pojedzie tak daleko lub tak szybko ani tak g∏adko,
jak wtedy gdy jest w∏aÊciwie wyregulowany.

Jednocylindrowy okr´g

Niestety, niektóre okr´gi w KoÊciele jadà tylko
na kilku cylindrach, a niektóre nawet próbujà je-
chaç na jednym. Jednocylindrowy okr´g to taki,
w którym biskup zajmuje si´ wszystkimi proble-
mami, podejmuje wszystkie decyzje i wykonuje
wszystkie zadania. W takiej sytuacji, podobnie jak
przepracowany cylinder w silniku samochodo-
wym, szybko si´ wypali.

Od naszych biskupów bardzo wiele si´ wy-
maga. Oni — i tylko oni — dzier˝à pewne klucze
i tylko oni mogà wype∏niç pewne obowiàzki. Ale
nie sà powo∏ani do wype∏nienia wszystkich ról,
ca∏y czas i wobec wszystkich ludzi. Sà powo∏ani
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do przewodniczenia i przewodzenia oraz przeka-
zywania mi∏oÊci Bo˝ej Jego dzieciom. Nasz Ojciec
Niebieski nie oczekuje, ˝e sami zrobià wszystko.

Ta sama prawda odnosi si´ do naszych prezy-
dentów palików, prezydentów kworów kap∏aƒskich
i organizacji pomocniczych, a tak˝e, jeÊli chodzi o
t´ spraw´, do matek i ojców. Od wszystkich s∏u˝ba
i zarzàdzanie wymaga du˝ej iloÊci ich czasu, talen-
tów i energii. Jednak nikt nie jest pozostawiony
sam sobie. Bóg, Najlepszy Organizator, zainspiro-
wa∏ utworzenie systemu komitetów i rad. JeÊli ten
system b´dzie dobrze zrozumiany i wykorzysty-
wany, zmniejszy ci´˝ar wszystkich poszczególnych
przywódców i poszerzy zasi´g i wp∏yw ich s∏u˝by
dzi´ki po∏àczonej pomocy innych osób.

Màdrze wykorzystujcie rady

SzeÊç miesi´cy temu sta∏em przy tej mównicy i
mówi∏em na temat wa˝noÊci systemu rad w Ko-
Êciele. Mówi∏em o wielkiej duchowej mocy i na-
tchnionym kierownictwie, które jest skutkiem
w∏aÊciwie przeprowadzanej rady rodzinnej, rady
okr´gu i palika. Duch nadal daje mi Êwiadectwo,
jak niezmiernie wa˝ne dla osiàgni´cia misji
KoÊcio∏a sà sprawnie prowadzone rady koÊcielne. 
Z tego powodu z niecierpliwoÊcià czeka∏em na
chwil´, kiedy zobacz´, jak zrozumiano moje prze-
mówienie wyg∏oszone w paêdzierniku — a szcze-
gólnie jak zrozumieli je nasi wierni i pilni biskupi.

Podczas sesji szkoleniowych, jakie przeprowa-
dzi∏em w ró˝nych miejscach od czasu ostatniej
konferencji, koncentrowa∏em swà uwag´ na ra-
dach okr´gu. W ramach tego szkolenia zaprosi-
∏em do udzia∏u rad´ okr´gu. Dawa∏em biskupowi
teoretyczny problem zwiàzany z mniej aktywnà
rodzinà i prosi∏em go, by wykorzysta∏ rad´ okr´gu
do przygotowania planu uaktywnienia tej rodziny.

Bez wyjàtku biskup natychmiast bra∏ spraw´ 
w swoje r´ce i mówi∏: „Mamy tu problem i myÊl´,
˝e to powinniÊmy zrobiç, aby go rozwiàzaç”.
Nast´pnie przydziela∏ zadania ró˝nym cz∏onkom
rady okr´gu. MyÊl´, ˝e by∏o to dobre çwiczenie na
delegowanie zadaƒ, lecz takie dzia∏anie nawet nie
próbowa∏o wykorzystaç doÊwiadczenia i màdroÊci
cz∏onków rady celem rozwiàzania problemu.

W koƒcu prosi∏em biskupa, aby spróbowa∏ jesz-
cze raz, ale tym razem, by poprosi∏ o pomys∏y i

zalecenia cz∏onków swojej rady, zanim przydzieli
jakiekolwiek zadania. Szczególnie zach´ca∏em go,
by zapyta∏ siostry, jakie majà pomys∏y. Kiedy bi-
skup otworzy∏ spotkanie cz∏onków rady i poprosi∏
ich, by si´ wspólnie naradzili, skutek by∏ taki,
jakby otworzy∏y si´ bramy nieba. Nagle poÊród
cz∏onków rady zaczà∏ wylewaç si´ potok spostrze-
˝eƒ i natchnienia, kiedy planowali, w jaki sposób
przyjmà do wspólnoty mniej aktywnà rodzin´.

Kiedy widzia∏em ten sam scenariusz, który roz-
grywa∏ si´ przed moimi oczami raz po raz w ciàgu
ostatnich szeÊciu miesi´cy, pomyÊla∏em, ˝e po-
nowne mówienie o wa˝noÊci rad nie b´dzie z∏ym
pomys∏em. Nie mówi´ po to, by utyskiwaç na tych,
którzy nie poÊwi´cili nale˝ytej uwagi ostatnim ra-
zem, lecz dlatego ˝e w KoÊciele jest pilna po-
trzeba, by przywódcy, szczególnie prezydenci
palików i biskupi, wykorzystywali i nakierowywali
duchowà moc poprzez rady. Problemy rodziny,
okr´gu i palika mo˝emy rozwiàzaç, jeÊli tylko b´-
dziemy szukaç rozwiàzaƒ w Paƒski sposób.

Wiem z doÊwiadczenia, ˝e pojawiajà si´ w ˝y-
ciu b∏ogos∏awieƒstwa, kiedy przywódcy robià mà-
dry u˝ytek z komitetów i rad. Posuwajà prac´
Pana naprzód o wiele szybciej i dalej, podobnie
jak dobry samochód dzia∏ajàcy na najwy˝szych
obrotach. Cz∏onkowie komitetu i rady sà zjedno-
czeni. Razem prze˝ywajà o wiele przyjemniej po-
dró˝ po autostradzie s∏u˝by koÊcielnej.

Trzy komitety i rady okr´gu

Pozwólcie, abym dla osiàgni´cia za∏o˝onego na
dziÊ celu, przeanalizowa∏ trzy komitety i rady w
okr´gu, które zawsze powinny post´powaç we-
d∏ug ustalonego porzàdku spotkania.

Pierwszy jest komitet wykonawczy
kap∏aƒstwa. Sk∏ada si´ z rady biskupiej, przy-
wódcy grupy wy˝szych kap∏anów, prezydenta kwo-
rum starszych, przywódcy misyjnego okr´gu,
prezydenta M∏odych M´˝czyzn, sekretarza wyko-
nawczego okr´gu i pisarza okr´gu. Komitet ten
spotyka si´ raz na tydzieƒ pod kierunkiem bi-
skupa, aby zastanowiç si´ nad programami ka-
p∏aƒstwa w okr´gu, w∏àczajàc w to takie tematy
jak: Êwiàtynia i historia rodzinna, praca misjonar-
ska, pomoc wzajemna, nauczanie domowe i uak-
tywnianie cz∏onków.
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Drugi jest komitet pomocy wzajemnej w
okr´gu. W jego sk∏ad wchodzi komitet wykonaw-
czy kap∏aƒstwa plus prezydium Stowarzyszenia
Pomocy. Komitet ten spotyka si´ co najmniej raz
w miesiàcu — te˝ pod kierunkiem biskupa —
aby zastanowiç si´ nad doczesnymi potrzebami
cz∏onków okr´gu. Jedynie biskup mo˝e przekazaç
zasoby pomocy wzajemnej, lecz komitet pomaga
troszczyç si´ o biednych poprzez planowanie i
koordynowanie zasobów okr´gu, do których na-
le˝y te˝ czas, talenty, umiej´tnoÊci, materia∏y i
s∏u˝ba z mi∏oÊcià cz∏onków okr´gu. W tych i in-
nych komitetach oraz podczas spotkaƒ rady cz´-
sto omawia si´ sprawy delikatnej natury —
dlatego obowiàzuje Êcis∏a poufnoÊç.

Trzecia jest rada okr´gu. W jej sk∏ad wchodzi
komitet wykonawczy kap∏aƒstwa, prezydent
Stowarzyszenia Pomocy, Szko∏y Niedzielnej,
M∏odych Kobiet i Organizacji Podstawowej oraz
przewodniczàcy komitetu ds. zaj´ç. JeÊli jest taka
potrzeba, biskup mo˝e zaprosiç do udzia∏u inne
osoby. Rada ta spotyka si´ co najmniej raz w mie-
siàcu, aby skorelowaç plany wszystkich programów
i zaj´ç okr´gu oraz przejrzeç post´p okr´gu na dro-
dze do wype∏nienia misji KoÊcio∏a. Na spotkaniu
rady pojawiajà si´ przywódcy ró˝nych grup kap∏aƒ-
skich i kobiet, aby skupiç si´ na szerokim zakresie
spraw, które wp∏ywajà na cz∏onków okr´gu i lokalnà
spo∏ecznoÊç. Rada przeglàda sugestie nauczycieli
domowych i odwiedzajàcych nauczycielek. […]

Wykorzystanie rady do pomocy w 
zatrzymaniu nawróconych

Jednym z g∏ównych zmartwieƒ W∏adz Naczel-
nych jest to, ˝e niektórzy nowo nawróceni i
mniej aktywni w KoÊciele nie sà w pe∏ni zwiàzani
ze wspólnotà i nie pozostajà w niej. JeÊli rada
okr´gu funkcjonuje tak jak powinna, ka˝dy nowo
nawrócony b´dzie przyj´ty do wspólnoty, b´dzie
mia∏ przydzielonych nauczycieli domowych lub
odwiedzajàce nauczycielki i otrzyma odpowiednie
powo∏anie w ciàgu kilku dni od swego chrztu.
Mniej aktywni cz∏onkowie otrzymajà powo∏ania,
aby zapewniç ich, ˝e sà potrzebni i ˝e cz∏onkowie
okr´gu kochajà ich. […]

Staƒcie si´ zespo∏em, który rozwiàzuje problemy

Zacznà dziaç si´ wspania∏e rzeczy, kiedy prezy-
denci palików i biskupi pozwolà przywódcom ka-
p∏aƒstwa i organizacji pomocniczych powo∏anym

do s∏u˝by przez Pana, aby stali si´ cz´Êcià ze-
spo∏u, który rozwiàzuje problemy. Ich udzia∏
poszerzy baz´ doÊwiadczeƒ i zrozumienia,
prowadzàc do lepszych rozwiàzaƒ. Wasi biskupi
pobudzajà przywódców okr´gu, dajàc im szans´
na zaoferowanie propozycji i mo˝liwoÊç bycia
wys∏uchanym. Przygotowujecie przysz∏ych przy-
wódców, pozwalajàc im braç udzia∏ w szukaniu
rozwiàzaƒ i uczyç si´. Mo˝ecie zdjàç ze swych
barków du˝y ci´˝ar dzi´ki ich ˝yczliwemu zaan-
ga˝owaniu. Ludzie, którzy czujà si´ odpowie-
dzialni za rozwiàzanie problemu, ch´tniej
pomogà w znalezieniu rozwiàzania, tym samym
zwi´kszajàc mo˝liwoÊç odniesienia sukcesu.

Kiedy ju˝ zorganizuje si´ odpowiednio rady, a
bracia i siostry w pe∏ni majà mo˝liwoÊç wniesie-
nia czegoÊ od siebie, przywódcy palików i okr´-
gów mogà wykroczyç poza zwyk∏e zarzàdzanie
organizacjami. Mogà skupiç si´ na znalezieniu
sposobów na to, by ich Êwiat by∏ lepszym miej-
scem do ˝ycia. Z pewnoÊcià rady okr´gu mogà
zastanawiaç si´ nad takimi sprawami jak: prze-
moc gangów, bezpieczeƒstwo dzieci, problemy
ubogich dzielnic lub spo∏eczne kampanie sprzà-
tania okolicy. Biskupi mogliby pytaç rady okr´-
gów: „Co mo˝emy zrobiç, aby coÊ zmieniç w
naszej spo∏ecznoÊci?” Takie szerokie myÊlenie i
udzia∏ w udoskonalaniu otoczenia to jest to, co
Âwi´ci w Dniach Ostatnich powinni robiç.

W jaki sposób naradzajà si´ Aposto∏owie

Przez ostatnie osiem i pó∏ roku s∏u˝y∏em jako
cz∏onek rady dwunastu m´˝czyzn. Mamy ró˝ne
pochodzenie i wnosimy do Rady Dwunastu
Aposto∏ów ró˝ny asortyment doÊwiadczeƒ zdoby-
tych w KoÊciele i Êwiecie. Podczas naszych spo-
tkaƒ nie siedzimy i nie czekamy, a˝ Prezydent
Howard W. Hunter powie nam, co mamy robiç.
Otwarcie si´ ze sobà naradzamy i s∏uchamy si´
wzajemnie, darzàc g∏´bokim szacunkiem zdolno-
Êci i doÊwiadczenia, jakie nasi bracia wnoszà na
spotkania rady. Omawiamy szeroki zakres spraw,
poczàwszy od administrowania KoÊcio∏em po wy-
darzenia na Êwiecie — i robimy to szczerze i
otwarcie. Czasami przed podj´ciem decyzji
spraw´ omawiamy przez wiele tygodni. Nie zaw-
sze jesteÊmy zgodni podczas dyskusji. Kiedy jed-
nak decyzja zostaje podj´ta, zawsze jesteÊmy
zjednoczeni i zdeterminowani.
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S∏uchajcie i argumentujcie podczas spotkaƒ rady

To cud rad koÊcielnych: s∏uchaç siebie nawza-
jem i s∏uchaç Ducha! Kiedy wspieramy si´ wza-
jemnie w radach KoÊcio∏a, zaczynamy rozumieç,
w jaki sposób Bóg mo˝e ze zwyk∏ych m´˝czyzn i
zwyk∏ych kobiet uczyniç niezwyk∏ych przywód-
ców. Najlepszymi przywódcami nie sà ci, którzy
zapracowujà si´ na Êmierç, starajàc si´ sami
wszystkiemu podo∏aç; najlepszymi przywódcami
sà ci, którzy post´pujà zgodnie z planem Boga i
naradzajà si´ ze swoimi radami.

„Chodêcie wi´c” — powiedzia∏ Pan we wczeÊ-
niejszej dyspensacji poprzez proroka Izajasza —
„b´dziemy si´ prawowaç” (Ks. Izajasza 1:18). 
A w tej dyspensacji powtórzy∏ to napomnienie:
„Rozumujmy razem, abyÊcie poj´li” (NiP 50:10).

Pami´tajmy, ˝e podstawowà radà w KoÊciele
jest rada rodzinna. Ojcowie i matki powinni pilnie
stosowaç si´ do omawianych zasad w zwiàzkach
ze sobà i ze swoimi dzieçmi. Kiedy to czynimy,
nasze domy mogà staç si´ czàstkà nieba na ziemi.

Bracia i siostry, pracujmy razem jak nigdy do-
tàd w naszej s∏u˝bie i zarzàdzaniu, aby znaleêç

sposób na skuteczniejsze wykorzystanie donios∏ego
znaczenia rad. Prosz´ was, abyÊcie si´ zastanowili
nad wszystkim, co powiedzia∏em w tym temacie w
paêdzierniku i co powiedzia∏em dzisiaj. Âwiadcz´,
˝e kiedy si´ wspólnie naradzamy, mo˝emy wnieÊç
pe∏ni´ mocy i b∏ogos∏awieƒstw objawionego planu
Bo˝ego do ewangelicznego zarzàdzania naszà
s∏u˝bà. Niech Bóg nas b∏ogos∏awi, abyÊmy byli
zjednoczeni, kiedy wzmacniamy KoÊció∏ i naszych
cz∏onków. Modl´ si´ o to w imi´ Jezusa Chrystusa,
amen.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• W jakim znaczeniu przedziemska rada, która
odby∏a si´ w niebie, rozciàga si´ na KoÊció∏ i
rodzin´?

• Na czym „przede wszystkim nale˝a∏oby si´ sku-
piaç podczas spotkaƒ rady palika i okr´gu”?

• Co to jest „synergizm duchowy”?

• Jakie sà niektóre kwestie, na których mog∏yby
skupiç si´ rady palika i okr´gu?

• Co wed∏ug Starszego Ballarda robià najlepsi
przywódcy koÊcielni w swoich radach?
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KONCEPCJA 1. MÑDRZY PRZYWÓDCY 
DELEGUJÑ ZNAMIENNE ZADANIA I 
OBOWIÑZKI TYM, KTÓRYM PRZEWODZÑ.

KOMENTARZ

Podczas Swej ziemskiej s∏u˝by Jezus Chrystus
delegowa∏ obowiàzki Swoim uczniom i dawa∏ im
upowa˝nienie. Na przyk∏ad, Pan da∏ Swoim
Aposto∏om pe∏nomocnictwo: „Chorych uzdra-
wiajcie, umar∏ych wskrzeszajcie, tr´dowatych
oczyszczajcie, demony wyganiajcie” (zob. Ew.
Mateusza 10:5–8).

Aposto∏ Pawe∏ napisa∏: „I On ustanowi∏ jednych
aposto∏ami, drugich prorokami, innych ewangeli-
stami, a innych pasterzami i nauczycielami,

aby przygotowaç Êwi´tych do dzie∏a pos∏ugiwa-
nia, do budowania cia∏a Chrystusowego” (List do
Efezjan 4:11–12).

Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek Kworum
Dwunastu, wyjaÊni∏, ˝e po Zmartwychwstaniu
Chrystusa, „Dwunastu […] zda∏o sobie spraw´ z
tego, ˝e nie zostali powo∏ani do us∏ugiwania przy
stole, ale do rozprzestrzeniania s∏owa Bo˝ego po
Êwiecie. Zatem màdrze uczynili, delegujàc in-
nym sprawy zwiàzane z pomocà biednym. Tak
wi´c potrzeby greckich wdów — które by∏y
istotne — zosta∏y zaspokojone bez poÊwi´cenia

wy˝szego powo∏ania Dwunastu [zob. Dzieje
Apostolskie 6:1–7]” (We Will Prove Them
Herewith [1982], 110).

Prorok Józef Smith stanowi∏ przyk∏ad stosowa-
nia zasady delegowania zadaƒ. Starszy Spencer J.
Condie, cz∏onek Siedemdziesiàtych, zauwa˝y∏:
„Wielka si∏a Proroka tkwi∏a w jego umiej´tnoÊci
delegowania zadaƒ i rozwijania zdolnoÊci przy-
wódczych w osobach z jego otoczenia” (w: Con-
ference Report, marz.–kwiec. 1990, 35 lub Ensign,
maj 1990, 28). Starszy Dallin H. Oaks z Kworum
Dwunastu powiedzia∏: „Biskup musi byç osobà,
która potrafi delegowaç zadania, albo zostanie
zmia˝d˝ony pod ci´˝arem swoich obowiàzków lub
sfrustrowany, kiedy zobaczy, ile z nich nie zosta∏o
wykonanych” (w: Conference Report, kwiec. 1997,
29 lub Ensign, maj 1997, 22).

Przywództwo w KoÊciele i rodzinie mo˝e byç
zarówno czymÊ radosnym, jak i stawiajàcym wy-
magania. Duch Âwi´ty wzmacnia przywódców i
dodaje im si∏, lecz màdrzy przywódcy delegujà
obowiàzki i przydzielajà je osobom, którym s∏u˝à,
poniewa˝ sami nie mogà robiç wszystkiego i po-
niewa˝ ludzie bardziej wzrastajà, kiedy biorà w
czymÊ udzia∏.

Starszy James E. Faust, wówczas cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏: „Jednà 

LEKCJA 15

WA˚NOÂå DELEGOWANIA ZADA¡
„Ale ty upatrz sobie z ca∏ego ludu m´˝ów dzielnych, bogobojnych, m´˝ów godnych zaufania, nie-

przekupnych i tych ustanów nad nimi jako prze∏o˝onych nad tysiàcem albo nad setkà, albo nad pi´ç-
dziesiàtkà, albo nad dziesiàtkà,

aby sàdzili lud w ka˝dym czasie. Tobie zaÊ niech przedk∏adajà ka˝dà wa˝niejszà spraw´, a ka˝dà
pomniejszà spraw´ niech rozsàdzà sami; tak odcià˝ysz siebie, a oni b´dà ponosiç odpowiedzialnoÊç
wraz z tobà” (II Ks. Moj˝eszowa 18:21–22).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Màdrzy przywódcy stosujà zasad´ delegowania zadaƒ, aby pomóc tym, którym s∏u˝à, w osiàganiu
prawych celów i stawaniu si´ podobnymi do Jezusa Chrystusa.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Màdrzy przywódcy delegujà znamienne zadania i obowiàzki tym, którym przewodzà.
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z podstawowych zasad, o których musimy pami´-
taç, jest to, ˝e praca Pana idzie naprzód poprzez
przydzielane zadania. Przywódcy otrzymujà i prze-
kazujà zadania. Jest to wa˝nà cz´Êcià koniecznej
zasady delegowania pracy” (w: Conference Report,
paêdz. 1980, 50 lub Ensign, list. 1980, 34).

Starszy Neal A. Maxwell, b´dàcy wówczas
cz∏onkiem Prezydium Siedemdziesiàtych, poda∏
nast´pujàce powody, dla których przywódcom
czasami nie udaje si´ delegowaç zadaƒ:

„1. Tak naprawd´, to wolelibyÊmy sami to zrobiç.

2. Tak naprawd´, to nie bardzo chcemy traciç
nasz czas i talenty, aby szkoliç innych po to, by
mogli pomagaç.

3. Nie lubimy prosiç innych o pomoc, zapomi-
najàc, ˝e przyjmowanie pomocy stanowi tak
samo cz´Êç ewangelii, jak udzielanie jej.

4. Lubimy si´ czuç nieco udr´czeni, ponie-
wa˝ daje to nam fa∏szywe poczucie bycia kimÊ
szlachetnym.

5. Mówimy, ˝e martwimy si´ o ‘kontrol´ jako-
Êci’, jeÊli delegujemy jakieÊ zadanie, i czasami sà
ku temu dobre powody; jednak˝e innym razem
tak naprawd´ martwimy si´ nie o to, ˝e zadanie
zostanie wykonane zbyt s∏abo, ale o to, ˝e b´dzie
wykonane zbyt dobrze”.

Starszy Maxwell doradzi∏: „Poczucia, ˝e cza-
sami poch∏aniajà nas obowiàzki […], przynajm-
niej cz´Êciowo da si´ uniknàç. […] GdybyÊmy
cz´Êciej postanowili delegowaç zadania, mogliby-
Êmy to zrobiç, rozwijajàc tym samym innych,
∏àcznie z naszymi dzieçmi, i w ten sposób mogli-
byÊmy zredukowaç zb´dny ci´˝ar spoczywajàcy
na nas” (Wherefore Ye Must Press Forward
[1977], 99–100).

Starszy Sterling W. Sill, który by∏ wówczas
Asystentem Dwunastu, napisa∏: „Przywódca nie
traci swojego autorytetu czy odpowiedzialnoÊci,
kiedy deleguje zadania. […] Musi sprawdzaç,
musi szkoliç, musi zach´caç, musi nadzorowaç
tego, któremu przekaza∏ dany obowiàzek. […]
Delegowanie bez kontroli jest nieodpowiedzialne”
(Leadership [1958], 213).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

PoproÊ studentów, aby zdefiniowali s∏owo
delegowaç. („Powierzyç komuÊ cz´Êç swoich
obowiàzków”). Przedyskutujcie, w jaki sposób 
ta definicja odnosi si´ do przywództwa w 
KoÊciele i rodzinie.

PoproÊ studentów, aby znaleêli w pismach
Êwi´tych przyk∏ady delegowania zadaƒ. Niech
podzielà si´ przyk∏adami udanego delegowania
pracy w rodzinie lub KoÊciele. Przedyskutujcie,
dlaczego delegowanie jest wa˝nà cz´Êcià przewo-
dzenia w rodzinie i KoÊciele.

Podziel studentów na ma∏e grupy. PoproÊ
ka˝dà grup´, aby omówi∏a zalety i wady delego-
wania zadaƒ. Niech zdadzà sprawozdanie ze swo-
ich przemyÊleƒ, a nast´pnie przedyskutujà je
jako klasa.

PoproÊ studentów, aby zastanowili si´ nad
tym, jak wa˝ne dla skutecznego przywództwa 
jest delegowanie pracy. Zach´ç ich, aby zwrócili
uwag´, w jaki sposób przywódcy w KoÊciele i
rodzinie delegujà obowiàzki. PoproÊ ich, by
pomyÊleli, które obowiàzki przywódcy mogà
delegowaç, a których nie mogà.

Przedyskutujcie niektóre z cech charakteryzu-
jàcych osob´, która potrafi delegowaç zadania. Na
przyk∏ad, ktoÊ, kto to umie:

• Przekazuje ludziom jasne i dok∏adne zadania.

• OkreÊla, co ma byç wykonane, ale niezbyt do-
k∏adnie, w jaki sposób nale˝y to zrobiç.

• Daje ludziom upowa˝nienie do wykonania po-
wierzonych zadaƒ.

• JeÊli jest to konieczne, szkoli ludzi w potrzeb-
nym zakresie, aby odnieÊli sukces.

• Udost´pnia ludziom potrzebne narz´dzia i za-
soby, aby odnieÊli sukces.

• Zapewnia w∏aÊciwy nadzór, kiedy ludzie pra-
cujà nad ukoƒczeniem swoich zadaƒ.

• Udziela szczerych s∏ów zach´ty i wspiera ludzi,
kiedy dobrze pracujà.

• Jest dost´pny, by udzieliç rady i daç wskazówk´.
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• Daje ludziom mo˝liwoÊç zdania sprawozdania
z wyznaczonych zadaƒ.

Przedyskutujcie, co mogà zrobiç przywódcy,
aby sprawdziç, czy wykonano przydzielone zada-
nia. Niech studenci przeczytajà II Ks. Moj˝eszowà
18:13–27. Przeprowadê dyskusj´, wykorzystujàc
takie pytania, jak:

• Co martwi∏o Jetra w zwiàzku z przywództwem
Moj˝esza?

• W jaki sposób Moj˝esz zareagowa∏ na 
obawy Jetra?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç na temat przy-
wództwa z tego doÊwiadczenia Moj˝esza?

Przeczytaj nast´pujàcà wypowiedê Prezydenta
Ezry Tafta Bensona, który wówczas by∏ Prezyden-
tem Kworum Dwunastu: „Organizacja, poprzez
którà dzia∏amy, jest organizacjà Pana. Mamy do
czynienia z ochotnikami — dzieçmi naszego
Ojca, które On kocha bez wzgl´du na ich b∏´dy i
s∏aboÊci. W delegowaniu pracy nie mo˝e byç na-
rzucania, przymusu lub zastraszania. AbyÊmy
byli skuteczni, musimy staraç si´ i zdobyç Ducha
— jeÊli mamy màdrze delegowaç zadania” (God,
Family, Country: Our Three Great Loyalties
[1974], 130).

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Prezydent N. Eldon Tanner

Pierwszy Doradca w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a

„The Message: Leading as
the Savior Led”, New Era,
czerw. 1977, 4–7

Dla odniesienia sukcesów
jako przywódca lub nauczyciel (i b´d´ u˝ywa∏
tych terminów zamiennie) w KoÊciele Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, wa˝ne
jest, aby ka˝dy zda∏ sobie spraw´ i w pe∏ni zrozu-
mia∏, ˝e jest duchowym dzieckiem Boga i ˝e
osoby, którym przewodzi, równie˝ sà Jego ducho-
wymi dzieçmi. Wa˝ne jest te˝, ˝eby ci, którym
przewodzi, wiedzieli i rozumieli, ˝e sà oni ducho-
wymi dzieçmi Boga i ˝e ta wiedza jest wa˝na w
ich ˝yciu. Muszà zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e
Bóg interesuje si´ nimi, chce, aby ˝yli tak, jak
powinni i jest gotów odpowiedzieç na ich modlitwy

oraz pomóc im, kiedy tylko jest to mo˝liwe, jeÊli
tylko b´dà s∏uchaç.

KtoÊ powiedzia∏, ˝e przywództwo wymaga
pewnej Êmia∏oÊci. Jest to w koƒcu kwestia odwa˝-
nego wyjÊcia na czo∏o, pójÊcia przodem, stani´cia
naprzeciw t∏umu, kongregacji, anonimowej pu-
blicznoÊci tysi´cy ludzi czy choçby pe∏nego dez-
aprobaty spojrzenia jednego niedowiarka.

Ka˝dy jest przywódcà lub ma wp∏yw na ˝ycie
innych, nawet jeÊli nie zdaje sobie z tego sprawy.
Pytanie brzmi: Jakim b´dzie przywódcà? Jaki b´-
dzie mia∏ wp∏yw?

Ka˝da osoba musi podjàç w∏asnà decyzj´, ja-
kiego rodzaju cz∏owiekiem b´dzie. KtoÊ taki po-
winien postanowiç, ˝e b´dzie kimÊ, kto mo˝e
powiedzieç tak jak Jezus: „Przyjdêcie i naÊladuj-
cie to, co ja czyni∏em”, wiedzàc, ˝e idzie Êcie˝kà
prawdy i prawoÊci. To powinno byç celem ka˝-
dego przywódcy.

Napotykamy wiele wyzwaƒ, kiedy chcemy prze-
wodziç w taki sposób, w jaki przewodzi∏ Jezus.
Jednym z pierwszych kroków na drodze do pora-
dzenia sobie z tymi wyzwaniami jest zdanie sobie
sprawy z tego, ˝e Chrystus jest wzorcem odpo-
wiedniego przywódcy. Zapiski w pismach Êwi´tych
na temat Jego ˝ycia i nauk stajà si´ studium przy-
padku boskiego przywództwa. Aby przewodziç tak
jak On przewodzi∏, wa˝ne jest, abyÊmy badali
pisma Êwi´te i rozumieli je oraz stosowali je we
w∏asnym ˝yciu. Jak powiedzia∏ Nefi, powinniÊmy
„[odnosiç] do nas wszystko w pismach Êwi´tych”
(1 Nefi 19:23); i jak powiedzia∏ Pan: „˚yç b´dziecie
wed∏ug ka˝dego s∏owa, które wychodzi z ust
Bo˝ych” (NiP 84:44).

W 3 Nefim czytamy:

„B∏ogos∏awieni wszyscy, którzy cierpià przeÊla-
dowania dla Mego imienia, albowiem ich jest
królestwo niebieskie.

B∏ogos∏awieni b´dziecie, gdy z Mojego powodu
b´dà was l˝yç, przeÊladowaç i k∏amaç przypisujàc
wam wszelkie z∏o;

albowiem b´dziecie si´ cieszyç i radowaç, i
wielka b´dzie wasza nagroda w niebie. Tak bowiem
przeÊladowali proroków, którzy ˝yli przed wami.

Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam: Daj´
wam, abyÊcie byli solà ziemi, ale jeÊli sól zatraci
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swà s∏onoÊç, czym˝e jà posoliç? Zdaje si´ wtedy na
nic z wyjàtkiem wyrzucenia jej pod stopy ludzi.

Oto da∏em wam Prawo i przykazania Mego Ojca,
abyÊcie we Mnie wierzyli, nawrócili si´, odstàpili od
swych grzechów i przyszli do Mnie ze skruszonym
sercem i pokornym duchem. Oto macie przed sobà
te przykazania i Prawo si´ wype∏ni∏o;

pójdêcie wi´c do Mnie i zostaƒcie zbawieni, al-
bowiem mówi´ wam, ˝e jeÊli nie b´dziecie prze-
strzegaç Moich przykazaƒ, które wam teraz daj´,
w ˝adnym wypadku nie wstàpicie do królestwa
niebieskiego” (3 Nefi 12:10–13, 19–20).

Kiedy Chrystus przyszed∏ na ziemi´, aby zba-
wiç ludzkoÊç, ˝eby mog∏a powróciç do Ojca w
niebie i tam z Nim ˝yç, nie powiedzia∏: „B´d´
przestrzega∏ tego prawa, ale nie b´d´ przestrze-
ga∏ tamtego”. Nie powiedzia∏ w odniesieniu do
przykazaƒ: „To b´d´ robiç, tego nie b´d´ robiç”.
Pomimo Swych doÊwiadczeƒ, bólu i cierpienia w
Ogrodzie Getsemane, wytrwa∏ do koƒca i odda∏
Swoje ˝ycie, aby cz∏owiek móg∏ mieç nieÊmier-
telnoÊç i ˝ycie wieczne.

Bardzo wa˝ne jest, abyÊmy nauczyli si´ po-
s∏uszeƒstwa i przestrzegali przykazaƒ Boga.
Powiedziano, ˝e pos∏uszeƒstwo nie jest oznakà
niewolnictwa; jest jednà z g∏ównych cech 
przywództwa.

Niektórym ludziom nie udaje si´ zostaç wspa-
nia∏ymi przywódcami, poniewa˝ nie nauczyli si´
post´powaç wed∏ug instrukcji — wed∏ug nauk
Jezusa Chrystusa. Aby wi´c przewodziç tak, jak
czyni∏ to Jezus, najpierw musimy nauczyç si´ iÊç
za Chrystusem tak, jak On szed∏ za Swoim Ojcem
w niebie. Musimy pami´taç o tych wiecznych ce-
lach, o których mówi∏em, i jako duchowe dzieci
Boga stawaç si´ coraz bardziej podobni do Niego,
a˝ b´dziemy doskonali. Nie tylko wierzmy w
Chrystusa, ale te˝ podà˝ajmy za Nim. Odda-
wajmy Jemu czeÊç i zawsze bàdêmy pos∏uszni
Jego naukom.

Kiedy zapytano Józefa Smitha, w jaki sposób
tak dobrze zarzàdza swoim ludem, odpowiedzia∏:
„Ja nauczam ich w∏aÊciwych zasad, a oni rzàdzà
si´ sami”. Jest to kwintesencja Paƒskiego podej-
Êcia do przewodzenia, mówiàca o tym, ˝e mu-
simy upewniç si´, ˝e nauczamy ze Êwiadectwem
w∏aÊciwych zasad oraz ˝e rozumiemy ewangeli´.
Zrozumienie zasad ewangelii pozwala na 

nieskoƒczenie wi´kszà swobod´ i wzrastanie 
ni˝ samo nauczanie procedur.

Kiedy zapytano o ró˝nic´ pomi´dzy owcza-
rzem a pasterzem, pewien m´˝czyzna wyjaÊni∏, ˝e
owczarz pop´dza swoje owce, a pasterz prowadzi
je. KtoÊ powiedzia∏: „Ludzie sà jak spaghetti: jeÊli
staniesz na czele i pociàgniesz za sobà, pójdà za
tobà; lecz jeÊli staniesz z ty∏u i b´dziesz ich popy-
chaç, zbijà si´ w grupk´ i nigdzie nie pójdà”.

Przywódca w KoÊciele jest te˝ nauczycielem,
a jednym z najwspanialszych narz´dzi podczas
nauczania jest przyk∏ad — narz´dzie, jakiego
Chrystus zawsze u˝ywa∏. Pewien màdry cz∏owiek
kiedyÊ zauwa˝y∏: „Twoje uczynki mówià tak
g∏oÊno, ˝e nie s∏ysz´, co mówisz”. Choç mo˝emy
nie byç tego Êwiadomi, to, czego nauczamy po-
przez przyk∏ad, staje si´ bardziej przekonywa-
jàce ni˝ to, czego nauczamy rozmyÊlnie poprzez
s∏owo, i pozostawi to o wiele trwalszy Êlad w pa-
mi´ci obserwatora.

Aby byç skutecznym przywódcà bàdê nauczycie-
lem, ktoÊ taki musi okazywaç mi∏oÊç i naprawd´ jà
odczuwaç wzgl´dem tego, kogo próbuje nauczaç.
˚adna si∏a nie motywuje tak bardzo jak si∏a mi∏oÊci.
Chrystus kocha∏ ka˝dego — s∏abego, grzesznika,
sprawiedliwego. Czasami mi∏oÊci potrzebuje naj-
bardziej ten, kto, jak si´ wydaje, najmniej na nià
zas∏uguje. Mo˝emy nie doceniaç czy nie zgadzaç
si´ z tym, co robi dana osoba, ale nadal musimy
okazywaç jej mi∏oÊç.

W takich chwilach przywódca potrzebuje cier-
pliwoÊci i wyrozumia∏oÊci. Nie mo˝e dzia∏aç w
poÊpiechu i nie mo˝e reagowaç przesadnie.
Wszyscy ludzie nie mogà iÊç w jego tempie.
Prezydent Joseph F. Smith powiedzia∏:

„Nadmierna niecierpliwoÊç i pos´pny umys∏ jest
niemal niewybaczalny w przypadku przywódców, 
a czasami tyle samo odwagi wymaga czekanie, co
dzia∏anie. Zatem nale˝y mieç nadziej´, ˝e przy-
wódcy ludu Bo˝ego i sam lud nie b´dà czuli, ˝e 
od razu muszà mieç rozwiàzanie ka˝dej kwestii,
która zaburza porzàdek ich ˝ycia” (Gospel
Doctrine, Deseret Book Co., 1939, str. 156).

Innym wa˝nym krokiem w pracy przywódczej
jest delegowanie zadaƒ. Osobom, którym przy-
dziela si´ zadania, nale˝y daç istotny obszar zarzà-
dzania. Jego przydzielenie nale˝y do obowiàzków
przywódcy. Ka˝da osoba musi przyjàç wyznaczone
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zadania i zobowiàzaç si´ do ich wykonania, zgod-
nie z tym, czego jà nauczono. Musi te˝ otrzymaç
upowa˝nienie, tak jak i przyjàç na siebie odpowie-
dzialnoÊç. Zapisano, ˝e Sokrates powiedzia∏: „Bez
wzgl´du na to, jaki obowiàzek mi przydzielicie,
pr´dzej umr´ tysiàc razy, ni˝ go porzuc´”.

Przywódca nigdy nie powinien próbowaç wy-
konywaç pracy tego, komu jà przydzieli∏. Jak po-
wiedzia∏ Prezydent Harold B. Lee: „Pozwólcie im
robiç wszystko, co w ich mocy, a wy stójcie z
boku i nauczajcie ich, jak to zrobiç. MyÊl´, ˝e w
tym tkwi tajemnica wzrastania — nale˝y ustaliç
obowiàzki, a nast´pnie nauczaç nasz lud, w jaki
sposób je wykonaç”.

Dajcie im swobod´ w wykonywaniu ich zadaƒ.
Nigdy nie krytykujcie, lecz pochwalajcie sukces i
zach´cajcie do podj´cia wysi∏ków.

Musimy sprawiç, by ka˝da osoba zda∏a sobie
spraw´ z ogromnej wagi w∏asnego powo∏ania.
Przywódca nie mo˝e byç tym, do którego
otoczenie zwraca si´ jak do szefa, lecz powinien
byç, jak naucza∏ Zbawiciel, tym, który s∏u˝y ra-
zem z ludêmi. Powiedzia∏: „Kto zaÊ jest najwi´k-
szy poÊród was, niech b´dzie s∏ugà waszym” (Ew.
Mateusza 23:11) i da∏ nam wspania∏y przyk∏ad,
kiedy umy∏ stopy Swoich uczniów. Powiedzia∏ 
te˝: „A kto si´ b´dzie wywy˝sza∏, b´dzie poni˝ony,
a kto si´ b´dzie poni˝a∏, b´dzie wywy˝szony” 
(Ew. Mateusza 23:12).

Pami´tam, jak Prezydent Heber J. Grant mó-
wi∏ cz´sto, ˝e nigdy nie przydziela∏ nikomu do
wykonania pracy, do której wykonania sam nie
by∏ przygotowany.

Dobry przywódca troszczy si´ o dobrobyt swo-
ich naÊladowców lub tych, którym s∏u˝y. Jako mi-
nister gabinetu w rzàdzie prowincji Alberta mia∏em
do podj´cia wiele trudnych decyzji. Zawsze zadawa-
∏em sobie pytanie: „Co jest najlepsze dla prowincji,
dla ludzi, na których to wp∏ynie i dla pracowników
departamentu?” Omawia∏em te˝ problemy z kie-
rownikami ró˝nych wydzia∏ów departamentu,
szczególnie z tymi, których problem dotyczy∏ i
sprawia∏em, ˝e czuli, i˝ przynajmniej w pewnym
stopniu brali na siebie odpowiedzialnoÊç. Potem
zwraca∏em si´ do Pana o przewodnictwo i otrzymy-
wa∏em je — wówczas mog∏em podjàç decyzj´, któ-
rej nie mog∏em podjàç w inny sposób.

Jako przywódcy musimy zdaç sobie spraw´ z
tego, ˝e Pan powiedzia∏: „Albowiem to dzie∏o
moje i chwa∏a moja — by przynieÊç nieÊmiertel-
noÊç i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi” (Moj˝esz
1:39). Powiedzia∏ te˝: „Przeto, poniewa˝ jesteÊcie
pe∏nomocnikami, jesteÊcie na zleceniu Boga, i
cokolwiek uczynicie pod∏ug woli Pana, jest
sprawà Paƒskà” (NiP 64:29).

Tak, jako przywódcy jesteÊmy Jego pomocni-
kami i powinniÊmy zwracaç najwy˝szà uwag´ na
osobiste wzrastanie ka˝dej osoby poprzez naucza-
nie w∏aÊciwych zasad i powinniÊmy staraç si´
przewodziç tej osobie w taki sposób, by przygoto-
wa∏a si´ na nieÊmiertelnoÊç i ˝ycie wieczne.
PowinniÊmy to robiç poprzez przyk∏ad i naucza-
nie przykazaƒ, a nast´pnie byç przygotowani, aby
pomagaç i wspieraç takiego cz∏owieka w jego
wysi∏kach, lecz powinniÊmy pozwoliç mu podjàç
w∏asne decyzje i zarzàdzaç samym sobà zgodnie z
jego wolnà wolà, która jest jego darem.

Pami´tajmy s∏owa Pana skierowane do Józefa
Smitha na temat s∏u˝by i zarzàdzania: „Pan wy-
maga z r´ki ka˝dego kto ma odpowiedzialnoÊç,
aby z∏o˝y∏ sprawozdanie ze swej odpowiedzialno-
Êci, tak w czasie jak i w wiecznoÊci” (NiP 72:3).

Kiedy przywódca przydziela zadanie, powinno
byç ono dobrze zrozumiane, obszar odpowie-
dzialnoÊci powinien byç jasno okreÊlony, a wów-
czas taki cz∏owiek powinien mieç mo˝liwoÊç
swobodnego dzia∏ania i wype∏nienia zadania, ma-
jàc do dyspozycji okreÊlonà iloÊç czasu na post´p
lub koƒcowe sprawozdanie. Raport powinien
zawsze zostaç przedstawiony przywódcy, a ten
powinien go oczekiwaç.

W administracji koÊcielnej podstawowym narz´-
dziem sprawdzenia wywiàzywania si´ z zadaƒ jest
wywiad osobisty. JeÊli relacja pomi´dzy osobà,
która przeprowadza wywiad, a tà, z którà si´ go
przeprowadza, jest taka, jaka byç powinna, wów-
czas mo˝e to byç bardzo satysfakcjonujàce do-
Êwiadczenie dla obu stron, kiedy to pojawia si´
mo˝liwoÊç samooceny i gdy komunikacja jest
otwarta i konstruktywna. Jest to idealne miejsce na
zaoferowanie i otrzymanie pomocy czy wsparcia.

Moje doÊwiadczenie zwiàzane z pracà w rzà-
dzie, biznesie, jak i z pracà w KoÊciele, ka˝e pod-
kreÊliç wielkà potrzeb´ w∏aÊciwego delegowania
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upowa˝nienia, sprawdzania wyników dzia∏aƒ oraz
otrzymania sprawozdania.

Mo˝emy zastanowiç si´ nad siedmioma kro-
kami, jakie robi∏ Chrystus podczas delegowania
zadaƒ.

Po pierwsze, organizacja KoÊcio∏a ustanowio-
nego przez Jezusa opiera∏a si´ na delegowaniu
upowa˝nienia.

Po drugie, podczas delegowania zadaƒ Jezus
nie sprawia∏, ˝e zadanie wydawa∏o si´ ∏atwe, ale
by∏o ono ekscytujàce i ambitne.

Po trzecie, Jezus sprawia∏, ˝e ci, których powo-
∏ywa∏, znali i w pe∏ni rozumieli swoje obowiàzki.

Po czwarte, Jezus pok∏ada∏ pe∏ne zaufanie w
tych, którym przydziela∏ prac´, podobnie jak
Ojciec ufa∏ Jemu.

Po piàte, Jezus okazywa∏ lojalnoÊç tym, których
powo∏ywa∏, i oczekiwa∏ w zamian ich lojalnoÊci.

Po szóste, Jezus wiele oczekiwa∏ od tych,
którym przydziela∏ obowiàzki, i by∏ gotów daç 
im wiele.

Po siódme, Jezus naucza∏, ˝e ten, kto przewo-
dzi, powinien Êledziç post´py tych, którym przy-
dzieli∏ obowiàzki, i otrzymywaç od nich
sprawozdanie, chwalàc i ganiàc, jeÊli to ko-
nieczne — ale w duchu mi∏oÊci. […]

George Washington, w po˝egnalnym przemó-
wieniu skierowanym do swych rodaków, ostrzeg∏
ich przed myÊleniem, ˝e mogà cieszyç si´ wspa-
nia∏à demokracjà, nie majàc g∏´bokiej i niewzru-
szonej wiary w Boga. […]

Winston Churchill podkreÊli∏: „Musimy byç
Êwiadomi tego, ˝e p∏omieƒ etyki chrzeÊcijaƒskiej
nadal jest naszym najwy˝szym przewodnikiem.
[…] Wype∏nienie duchowego obowiàzku w codzien-
nym ˝yciu jest niezb´dne dla naszego przetrwania”.

W gruncie rzeczy […] mówià oni to samo —
nasza jedyna nadzieja to podà˝anie za przyk∏a-
dem Chrystusa. Aby byç zatem dobrym przy-
wódcà, cz∏owiek musi uczyniç, co nast´puje:

Po pierwsze, widzieç w naszym Zbawicielu
doskona∏y przyk∏ad przywództwa.

Po drugie, przyjàç rol´ nauczyciela i s∏ugi.

Po trzecie, badaç pisma Êwi´te, by poznaç
w∏aÊciwe zasady.

Po czwarte, modliç si´ o przewodnictwo,
s∏uchaç i reagowaç.

Po piàte, pomagaç poszczególnym osobom w
tym, by rozwija∏y w sobie samorzàdnoÊç.

Po szóste, czyniç ludzi odpowiedzialnymi za
ich prac´.

Po siódme, wyra˝aç stosowne uznanie.

Po ósme, ustanowiç osobisty przyk∏ad, który
b´dzie w zgodzie z tym, czego sam naucza.

Po dziewiàte, s∏uchaç g∏osu Prezydenta KoÊcio∏a,
który jest prorokiem Boga, i post´powaç zgodnie z
jego radà i przyk∏adem.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Co musi zrobiç przywódca, wed∏ug Prezy-
denta Tannera, aby we w∏aÊciwy sposób dele-
gowaç zadania?

• W jaki sposób przywódca powinien przydzielaç
ludziom obowiàzki i okreÊlaç, jak powinny byç
one wykonane?

• Jakà rol´ powinny odgrywaç osobiste wywiady
w kwestii odpowiedzialnoÊci? Jakie sà cechy
dobrego wywiadu osobistego?
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KONCEPCJA 1. PRZYWÓDCY MUSZÑ 
UMIEå PODEJMOWAå MÑDRE DECYZJE.

KOMENTARZ

„Podejmowanie decyzji jest prawdopodobnie
najwa˝niejszà z rzeczy, jakie robià ludzie —
naucza∏ Prezydent Ezra Taft Benson, który by∏
wówczas Prezydentem Kworum Dwunastu
Aposto∏ów. — Nic si´ nie dzieje, dopóki nie
podejmie si´ decyzji. […]

Na szcz´Êcie umiej´tnoÊç i osàd konieczne do
podejmowania decyzji sà czymÊ, co mo˝e byç na-
byte” (God, Family, Country: Our Three Great
Loyalties [1974], 145). Zobacz cz´Êç „Materia∏y
êród∏owe nauczyciela”, aby zapoznaç si´ z suge-
stiami Prezydenta Bensona dotyczàcymi sposobów
uczenia si´ sztuki podejmowania màdrych decyzji.

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Przedyskutujcie myÊl, ˝e przywódcy muszà
podejmowaç màdre decyzje, aby pomóc ludziom
przyjÊç do Chrystusa. WyjaÊnij, ˝e my wszyscy
mo˝emy doskonaliç naszà umiej´tnoÊç podejmo-
wania màdrych decyzji.

Wybierz kilka punktów, które twoim zdaniem
sà wa˝ne podczas podejmowania decyzji przez
przywódc´ (zob. cz´Êç „Materia∏y êród∏owe na-
uczyciela”) i omów je z klasà.

Podziel klas´ na ma∏e grupy. Niech ka˝da
grupa wymyÊli hipotetycznà sytuacj´, w której
przywódca w KoÊciele lub rodzinie musi podjàç
decyzj´. (Na przyk∏ad, rada biskupia mo˝e mar-
twiç si´ o to, ˝e cz∏onkowie okr´gu nie przycho-
dzà na spotkania na czas lub jakaÊ rodzina nie
wie, gdzie jechaç na wakacje).

Niech ka˝da z grup wymieni si´ swojà hipote-
tycznà sytuacjà z innà grupà. PoproÊ grupy, aby
zastosowa∏y zasady podejmowania decyzji, które
omówi∏eÊ, i aby wystàpi∏y z gotowà decyzjà oraz
planem dzia∏ania. Niech ka˝da grupa poda, jakie
decyzje podj´∏a, niech przedstawi plan i powie, w
jaki sposób do tego dosz∏a.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Prezydent Ezra Taft Benson

Prezydent Kworum
Dwunastu Aposto∏ów

„Suggestions on Making
Decisions”, w: God, Family,
Country: Our Three Great
Loyalties (1974), 143–153

Decyzje, które podejmujemy, sprawiajà, ˝e je-
steÊmy tym, kim jesteÊmy. Nasze wieczne prze-
znaczenie okreÊlajà decyzje, jakie jeszcze
podejmiemy.

LEKCJA 16

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI
„Zaprawd´ powiadam, ˝e ludzie powinni si´ gorliwie anga˝owaç w dobrej sprawie, i wiele 

czyniç z w∏asnej nieprzymuszonej woli, i czyniç wiele prawoÊci;

Bowiem jest w nich moc, przez co majà w∏asnà wol´. A je˝eli czynià dobro, nijak nie stracà
nagrody” (NiP 58:27–28).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Umiej´tnoÊç podejmowania dobrych decyzji jest konieczna podczas przewodzenia na sposób
Chrystusowy.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Przywódcy muszà umieç podejmowaç màdre decyzje.
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Màdre decyzje sà jak szczeble w drabinie na-
szego post´pu. Sà elementami, z których zbudo-
wane jest nasze ˝ycie. Decyzje sà elementami,
które sk∏adajà si´ na sukces. Wyznaczajà drog´
post´pu zarówno poszczególnym osobom, jak i
instytucjom. O tym, jaki b´dzie obecny stan i
przysz∏y kierunek dzia∏aƒ cz∏owieka czy insty-
tucji, decyduje zamys∏ poszczególnej osoby lub
zamys∏ zbiorowy rady, komitetu czy zarzàdu.

Màdre decyzje wska˝à drog´ ku post´powi.

˚yjemy w niegodziwym Êwiecie. Nie pami´-
tam, by kiedykolwiek przedtem przeciwnik by∏
tak dobrze zorganizowany i by mia∏ tak wielu
emisariuszy, którzy dla niego pracujà. Jako ludzie
miewamy trudne dni — dni niecierpiàcych
zw∏oki decyzji, i to dotyczy zarówno m∏odszych,
jak i starszych.

W KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w
Dniach Ostatnich stajemy twarzà w twarz z decy-
zjami wielkiej wagi. Nasz lud — g∏owy rodzin,
rodzice, dzieci — wszyscy muszà podejmowaç
wa˝ne decyzje. Do tego potrzebna jest pomoc i
jest ona dost´pna.

Posiadamy jako KoÊció∏ zbawcze prawdy i ob-
rz´dy, które przyniosà zbawienie i wyniesienie
cz∏onkom rasy ludzkiej. Zatem najistotniejsze jest,
by przywódcy koÊcielni podejmowali w∏aÊciwe de-
cyzje i prowadzili ludzi po Êcie˝kach prawdy i pra-
woÊci, zgodnie z tymi decyzjami, ku osiàgni´ciu
naszych celów — ale te˝ by prowadzili nasze ro-
dziny, okr´gi, paliki, misje, KoÊció∏ i Êwiat.

JeÊli mamy podejmowaç w∏aÊciwe decyzje na
sposób Chrystusowy, przede wszystkim musimy
˝yç w taki sposób, abyÊmy mogli si´gaç po t´ nie-
widzialnà moc, bez której ˝aden cz∏owiek nie
zdo∏a podjàç najlepszych decyzji, i musimy mieç
do niej dost´p.

Jedna z najwspanialszych decyzji tych czasów
zapad∏a w chwili, kiedy ch∏opiec Józef Smith po-
stanowi∏, ˝e postàpi wedle upomnienia, zapisanego
w LiÊcie Jakuba: „A jeÊli komu z was brak màdro-
Êci, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza
ch´tnie i bez wypominania, a b´dzie mu dana. Ale
niech prosi z wiarà, bez powàtpiewania; kto bo-
wiem wàtpi, podobny jest do fali morskiej, przez
wiatr tu i tam miotanej” (List Jakuba 1:5–6).

Od tej decyzji zale˝y zbawienie milionów m´˝-
czyzn i kobiet w dyspensacji pe∏ni czasów! Musimy
pami´taç, ˝e poszczególne osoby naprawd´ majà
znaczenie i ˝e podejmowane przez nie decyzje
mogà wielce wp∏ynàç na ˝ycie innych.

Oprócz si´gania do niebiaƒskiego êród∏a, wa˝ne
jest tak˝e, byÊmy zdali sobie spraw´, ˝e konieczny
jest te˝ wysi∏ek i zaradnoÊç nie tylko w rozwiàzy-
waniu codziennych problemów KoÊcio∏a, ale rów-
nie˝ w doprowadzaniu do wzrastania i rozwoju
tych, którzy majà podejmowaç decyzje.

Istnieje kilka zasad przewodnich, które po-
mogà przywódcom koÊcielnym w podejmowaniu
decyzji zarówno w ich ˝yciu osobistym, jak i w
ich wa˝nym obowiàzku przewodzenia innym,
aby osiàgn´li ostateczny cel wyniesienia w kró-
lestwie Bo˝ym.

Najwi´kszà sprawà w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka
jest podejmowanie decyzji. I choç jednym z naj-
wspanialszych darów, jakie cz∏owiek otrzyma∏ od
Boga, jest wolna wola, czyli prawo do dokonywa-
nia wyborów, obdarowa∏ On cz∏owieka tak˝e od-
powiedzialnoÊcià za te wybory. Mo˝emy wybieraç
pomi´dzy dobrem a z∏em. My sami kierujemy
w∏asnym ˝yciem w stron´ sukcesu lub pora˝ki.
Mo˝emy nie tylko wybraç nasze ostateczne cele,
ale te˝ w wielu przypadkach okreÊlaç i wybieraç
Êrodki, dzi´ki którym dotrzemy do owych celów,
a dzi´ki naszej pracowitoÊci lub jej brakowi
okreÊamy pr´dkoÊç, z jakà je osiàgniemy. Wy-
maga to indywidualnych wysi∏ków i energii, i nie
ob´dzie si´ bez sprzeciwów czy konfliktów.

Podejmowanie decyzji jest prawdopodobnie
najwa˝niejszà z rzeczy, jakie robià ludzie. Nic si´
nie dzieje, dopóki si´ nie podejmie decyzji. Nawet
Êwiat powsta∏ w wyniku decyzji podj´tych przez
Boga. Bóg powiedzia∏: „[…] Na poczàtku stworzy-
∏em niebo i Ziemi´”, „Niech si´ stanie Êwiat∏o; i
sta∏o si´ Êwiat∏o”, „Niech si´ stanie firmament po-
Êród wód, i sta∏o si´ tak […]” (Moj˝esz 2:1, 3, 6).

Na szcz´Êcie, umiej´tnoÊç i osàd konieczne do
podj´cia decyzji sà czymÊ, co mo˝e byç nabyte.
Pewne metody i praktyki mogà rozbudziç w nas
wszystkich coraz wi´kszà bieg∏oÊç w podejmowa-
niu decyzji w naszych codziennych, cotygodnio-
wych, comiesi´cznych sytuacjach.

112



Lekcja 16: Zasady podejmowania decyzji

Istnieje kilka podstawowych zasad, rekomen-
dowanych i u˝ywanych przez specjalistów w tej
dziedzinie. Zazwyczaj uwa˝a si´, ˝e jest pi´ç
fundamentalnych kroków dotyczàcych podej-
mowania decyzji:

1. Zdefiniowanie problemu, jego rozmiaru i
znaczenia:

a. Jakiego rodzaju jest to problem?

b. Jaki jest jego czynnik decydujàcy?

c. Kiedy musimy go rozwiàzaç?

d. Dlaczego trzeba go rozwiàzaç?

e. Czego potrzeba, aby go rozwiàzaç?

f. Jaka wartoÊç lub korzyÊç wyniknie z jego
rozwiàzania?

2. Zebranie faktów, przeanalizowanie ich i wyko-
rzystanie.

3. Znajdowanie i rozwa˝anie mo˝liwych rozwià-
zaƒ celem dojÊcia do konkluzji.

4. Wprowadzenie decyzji w ˝ycie, w oparciu o
plany i sprawujàc kontrol´.

5. Sprawdzanie rezultatów podj´tych decyzji i
dzia∏aƒ.

Decyzje powinny byç oparte na w∏aÊciwych za-
sadach i faktach. Gruntowna znajomoÊç zasad i
faktów towarzyszàcych konkretnemu problemowi
zazwyczaj prowadzi do ∏atwego podj´cia w∏aÊci-
wej decyzji. Na przyk∏ad, gruntowna znajomoÊç
faktów zwiàzanych z trudnà sytuacjà osoby po-
trzebujàcej oraz powiàzanie ich z fundamental-
nymi zasadami udzielania pomocy wzajemnej
przyniesie biskupowi w∏aÊciwà odpowiedê dla
konkretnego przypadku. Zatem, jednym z najbar-
dziej zasadniczych elementów podejmowania de-
cyzji jest znajomoÊç faktów oraz zrozumienie
podstawowych i koniecznych zasad oraz zapozna-
nie si´ z nimi.

Podam inny przyk∏ad: biskup uwa˝a, ˝e jego
okr´g powinien byç bardziej zaanga˝owany w
prac´ Êwiàtynnà. W jaki sposób podejmuje decy-
zje w zwiàzku z tym problemem? Najpierw powi-
nien ustaliç fakty, zadajàc kilka pytaƒ i znajdujàc
na nie odpowiedzi. Ilu cz∏onków mojego okr´gu
ma rekomendacje Êwiàtynne? Jaki udzia∏ w tej
iloÊci ma liczba wy˝szych kap∏anów, […] star-
szych i sióstr? […] Jak wyglàda mój okr´g […] 

w porównaniu z innymi okr´gami w paliku? JeÊli
nawet to porównanie wypada korzystnie, czy jest
wystarczajàco dobrze? Jak wa˝na jest ta praca?
(Zob. Ks. Malachiasza 3:23–24). Dlaczego ca∏a
ziemia by∏aby ob∏o˝ona klàtwà, gdyby prorok
Eliasz nie przyszed∏ z kluczami piecz´tujàcymi,
które posiada?

Nast´pnie biskup podejmuje decyzj´ co do
kierunku dzia∏aƒ, po przedyskutowaniu pro-
blemu i jego rozwiàzania ze swoimi doradcami
oraz przywódcà wy˝szych kap∏anów, a byç mo˝e i
z ca∏ym komitetem wykonawczym okr´gu.
Zapisuje ró˝ne etapy wprowadzania dzia∏aƒ, na
które si´ zdecydowano, uaktywnia program po-
przez przydzielenie zadaƒ i delegowanie zakresu
odpowiedzialnoÊci, a nast´pnie nie zapomina o
monitorowaniu wysi∏ków.

Na p∏aszczyênie osobistej ∏atwo odrzuciç pro-
pozycj´ zapalenia papierosa czy wypicia alkoholu,
jeÊli jest si´ w posiadaniu faktów, zrozumie si´
podstawowe zasady i idee S∏owa MàdroÊci, a tak˝e
postanowi si´ w swym umyÊle, ˝e b´dzie si´
trwa∏o przy objawionych w boski sposób zasa-
dach i wspiera∏o je.

I znowu — jeÊli ktoÊ zrozumie zasad´, b´dzie
ju˝ wiedzia∏, jaka jest w∏aÊciwa decyzja, kiedy na-
potka problem zwiàzany z moralnoÊcià [seksu-
alnà]. Wszystko, czego b´dzie potrzebowaç, b´dàc
pod presjà chwili, to hart ducha, by podjàç decy-
zj´, o której ju˝ wie, ˝e jest w∏aÊciwa.

Jednym z najlepszych sposobów na to, by przy-
wódcy zrozumieli w∏aÊciwe zasady, jest posiadanie
gruntownej wiedzy i zrozumienie, jakie dajà pi-
sma Êwi´te i odpowiednie podr´czniki. Wi´kszoÊç
sytuacji ju˝ mia∏a miejsce — byç mo˝e wiele razy
— dlatego polityka i procedury dotyczàce pora-
dzenia sobie z problemem zosta∏y ju˝ okreÊlone.
Zatem, zawsze màdrze b´dzie odnieÊç si´ do spi-
sanych wskazówek i zasad KoÊcio∏a w powsta∏ych
kwestiach i zaznajomiç si´ z nimi.

Decyzje powinny byç podj´te na czas. Czasami
brak decyzji w danej kwestii jest w rzeczywistoÊci
decyzjà o przeciwnym kierunku. Musimy podej-
mowaç decyzje. Eliasz powiedzia∏ do staro˝yt-
nego Izraela: „Jak d∏ugo b´dziecie kuleç na dwie
strony? Je˝eli Pan jest Bogiem, idêcie za nim, a
je˝eli Baal, idêcie za nim! Lecz lud nie odrzek∏
mu ani s∏owa” (I Ks. Królewska 18:21).
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Jozue opowiedzia∏ si´ za tà zasadà, kiedy zgro-
madzi∏ wszystkich starszych i s´dziów z plemion
Izraela w Sychem i praktycznie powiedzia∏ im, aby
ju˝ tego samego dnia podj´li decyzj´. Powiedzia∏:
„A jeÊliby si´ wam wydawa∏o, ˝e êle jest s∏u˝yç
Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu b´dziecie
s∏u˝yç: czy bogom, którym s∏u˝yli wasi ojcowie,
gdy byli za Rzekà, czy te˝ bogom amorejskim, w
których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój
s∏u˝yç b´dziemy Panu” (Ks. Jozuego 24:15).

Niektórzy ludzie zamierzajà podjàç decyzj´, a
potem wcale si´ za to nie biorà. Zamierzajà po-
malowaç stodo∏´, naprawiç p∏ot, odholowaç starà
maszyn´ czy rozebraç starà wiat´, ale czas decyzji
nigdy nie nadchodzi.

Niektórzy z nas stykajà si´ z podobnymi sytu-
acjami w swoim osobistym ˝yciu. Zamierzamy
p∏aciç pe∏nà dziesi´cin´, zaczàç przestrzegaç
S∏owa MàdroÊci, na poczàtku miesiàca umawiaç
si´ na nauczanie domowe. Jednak˝e mijajà tygo-
dnie i miesiàce i nic si´ nie dzieje, jeÊli nie ma
decyzji, która nast´pnie zostanie wprowadzona w
˝ycie. MoglibyÊmy dryfowaç przez wiecznoÊç na
tego rodzaju dobrych ch´ciach. Tak wi´c, brak
decyzji staje si´ naszà decyzjà, aby nie czyniç
tych dobrych rzeczy, co do których mamy najlep-
sze intencje. Pan najwyraêniej wyczuwa t´ s∏a-
boÊç w Swoich dzieciach, gdy˝ powiedzia∏:
„Przeto je˝eli wierzycie mi, b´dziecie pracowaç,
kiedy nazywa si´ to jeszcze dzisiaj” (NiP 64:25).

Zbierzcie fakty, a nast´pnie szybko podejmijcie
decyzj´. Szukajàc wymówki dla od∏o˝enia decyzji
w czasie, nie polegajcie na starych truizmach, ja-
kich u˝ywajà niektórzy, takich jak: „Musz´ si´
przespaç z tym problemem”. Nie podejmujemy
decyzji podczas snu. Jednak˝e nie podejmujcie
pochopnych decyzji i nie wyrabiajcie sobie zbyt
szybkich osàdów. Zbierzcie fakty, upewnijcie si´
co do podstawowych zasad i oceƒcie konsekwen-
cje. Potem zdecydujcie!

Prorok Joel zapozna∏ si´ z zasadà mówiàcà o
stosownej porze, podobnie jak powinni zapoznaç
si´ z nià dzisiejsi przywódcy kap∏aƒscy, poniewa˝
tak teraz, jak i wówczas niegodziwoÊç jest niemal
wsz´dzie. Potrzebne sà dobre decyzje. Joel powie-
dzia∏: „ZapuÊçcie sierp, gdy˝ nadesz∏o ˝niwo!
Przyjdêcie, zstàpcie, bo pe∏na jest prasa; […]
gdy˝ z∏oÊç ich jest wielka! T∏umy i t∏umy zebrane

w Dolinie Sàdu, bo bliski jest dzieƒ Pana w
Dolinie Sàdu” (Ks. Joela 3:18–19).

Te sàdy, o których mówi∏ Joel, to decyzje,
które prowadzà do wiecznego wyniesienia.
ObyÊmy mogli pomóc we wskazywaniu drogi.

Màdre decyzje zazwyczaj sà wynikiem pracy,
zmagania i modlitwy. Odpowiedê Pana na nie-
skuteczne wysi∏ki Oliwiera Cowdery wyjaÊnia t´
kwesti´: „Ale oto mówi´ ci, ˝e musisz to rozpa-
trzyç w umyÊle; potem pytaç mnie, czy jest to
w∏aÊciwe, a je˝eli tak, wówczas sprawi´, ˝e do-
znasz palàcego uczucia w piersi i uczujesz, ˝e
jest to s∏uszne” (NiP 9:8).

Zacznijmy zatem od powiedzenia, ˝e szczere za-
bieganie o pomoc naszego Ojca w Niebie, z wiarà w
to, ˝e odpowie na nasze modlitwy, jest podnoszàcà
na duchu podstawà, od której nale˝y zaczàç. Józef
Smith powiedzia∏ te˝, ˝e Pan nie zaczerpnie dla nas
wody z wyschni´tej studni, dlatego musimy wyko-
naç naszà cz´Êç pracy. Czasami próba znalezienia
w∏aÊciwej decyzji wymaga ogromnej iloÊci energii,
studiowania i cierpliwoÊci.

Oto kilka skutecznych sugestii, z jakich mogà
skorzystaç nasi przywódcy, a które pomogà im w∏a-
Êciwie zdecydowaç, jakie dzia∏ania nale˝y podjàç.

1. Czy dok∏adnie wiadomo, w czym tkwi pro-
blem? Zbyt cz´sto nasi przywódcy nie definiujà
problemu, co do którego nale˝y podjàç decyzj´.
Problem musi byç jasno wyra˝ony na piÊmie.

2. Czy w rzeczywistoÊci chodzi o przedsta-
wiony problem? Czy nasi przywódcy zajmujà si´
symptomami czy przyczynami? Na przyk∏ad, pre-
zydent palika martwi∏ si´ nauczaniem domowym
w swoim paliku i chcia∏ podjàç pewne decyzje w
celu ulepszenia go. Sprawozdania mówi∏y, ˝e ka˝-
dego miesiàca odwiedzanych jest coraz mniej ro-
dzin. Prezydent palika by∏ niezadowolony z pracy
nauczycieli domowych, nie zdajàc sobie sprawy z
braku w∏aÊciwej i ciàg∏ej komunikacji z bisku-
pami i przywódcami kworów na temat nauczania
domowego i jego wa˝noÊci. W rzeczywistoÊci
problemem nie by∏ niski poziom nauczania do-
mowego; k∏opot polega∏ na niewystarczajàcej ko-
munikacji pomi´dzy prezydentem palika a
osobami mu podleg∏ymi. Kiedy prezydent palika
rozpozna∏, w czym tkwi∏ problem i skorygowa∏
go, znaczàco wzros∏a liczba odwiedzin w ramach
nauczania domowego w jego paliku.
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3. Czy nale˝y teraz zajàç si´ tym problemem?
W KoÊciele jesteÊmy otwarci na natchnienie i po-
winniÊmy o nie zabiegaç, a wówczas nasz Ojciec
w Niebie sprawi, ˝e b´dziemy wiedzieç, czy pro-
blem, jakim si´ zajmujemy, wymaga naszej na-
tychmiastowej decyzji. Natchnienie jest wa˝nym
aspektem w podejmowaniu decyzji.

4. Zdiagnozujcie problem. Problem musi byç
przeanalizowany i podzielony na cz´Êci. Zdrowy
rozsàdek podpowiada, ˝e aby podjàç jakàÊ decy-
zj´, nale˝y zapisaç problem i wypisaç ka˝dy
aspekt. Oceƒcie ca∏à sytuacj´, bioràc pod uwag´
na tyle, na ile jest to mo˝liwe, przesz∏e i obecne
doÊwiadczenia. Zachowajcie otwarty umys∏.

5. Oszacujcie dost´pne alternatywy. S´dzia
Benjamin Nathan Cardozo z Sàdu Najwy˝szego
[Stanów Zjednoczonych] powiedzia∏: „W ka˝dym
z nas istnieje tendencja, która nadaje spójnoÊç i
kierunek naszym myÊlom i uczynkom”. Nale˝y z
uwagà oceniç wybrane fakty i wypisaç je pod
wzgl´dem wa˝noÊci, tak jak je postrzegamy.
Przede wszystkim musimy mieç na wzgl´dzie 
ich wp∏yw na Âwi´tych.

6. Módlcie si´ i poÊçcie, aby otrzymaç na-
tchnienie. „Radê si´ Pana we wszystkim, co czy-
nisz, a On pokieruje Tobà dla twego dobra […]”
(Alma 37:37). Po stosownej ocenie sytuacji nale˝y
modliç si´ i rozpoczàç post, co b´dzie ostatecz-
nym krokiem poprzedzajàcym podj´cie decyzji.
Nas∏uchujcie odpowiedzi. Zbyt cz´sto modlimy
si´, nie s∏uchajàc.

7. Podejmijcie decyzj´. „Podejmowanie decyzji
to dzia∏anie podejmowane w samotnoÊci — mówi∏
mój dobry przyjaciel Clarence B. Randall, by∏y
szef Inland Steel Company — a im wy˝szy sto-
pieƒ odpowiedzialnoÊci, tym intensywniejsza sa-
motnoÊç”. Jednak˝e po przejÊciu opisanych
wczeÊniej szeÊciu kroków, wi´kszoÊç decyzji po-
dejmowanych przez naszych braci w kap∏aƒstwie
wyjdzie na dobre.

8. OkreÊlcie, w jaki sposób wprowadziç w 
˝ycie podj´tà decyzj´. Muszà pojawiç si´ dzia∏a-
nia. Nale˝y wypisaç sposób osiàgni´cia celu i
przydzieliç zadania.

9. Kontrolujcie przebieg dzia∏aƒ i ponownie je
oceniajcie. Pewien dobry brat powiedzia∏: „Po co
oceniaç, skoro decyzja jest podj´ta pod wp∏ywem

natchnienia?” OkolicznoÊci si´ zmieniajà, a wraz z
tà zmianà przychodzi czas na przejrzenie dzia∏aƒ i
rozpoczynanie wcià˝ od nowa — przynajmniej do
pewnego stopnia — procesu podejmowania de-
cyzji. W ka˝dym przypadku cz´Êcià podejmowa-
nych procedur musi byç sprawdzanie, czy praca
jest wykonywana.

Nasi wspó∏pracownicy b´dà podejmowali lep-
sze decyzje w swoich powo∏aniach, jeÊli b´dà po-
st´powaç wed∏ug tych dziewi´ciu kroków. Lecz
pami´tajcie, choç Pan udziela nam pomocy pod-
czas podejmowania decyzji, oczekuje, ˝e wyko-
namy to, co do nas nale˝y.

Czy sà jakieÊ pytania kontrolne, w odniesieniu
do zaproponowanego kierunku dzia∏aƒ w przy-
padku nierozstrzygni´tych decyzji? Jest szeÊç
takich pytaƒ:

1. Czy to mo˝e opóêniç duchowy lub moralny
post´p albo mu zaszkodziç?

2. Czy mo˝e to stworzyç przykre lub niepoko-
jàce wspomnienia?

3. Czy jest to niezgodne z objawionà wolà Boga
lub Jego przykazaniami? „Ja, Pan, zobowiàzany je-
stem kiedy czynicie co mówi´; ale gdy nie czyni-
cie co mówi´, nie macie obietnicy” (NiP 82:10).

4. Czy mo˝e to zraniç jakàÊ osob´, rodzin´
lub grup´?

5. Czy ta decyzja sprawi, ˝e ktoÊ b´dzie lepszà
osobà lub lepszym wspó∏pracownikiem, jeÊli cho-
dzi o prawa Bo˝e? Na przyk∏ad, ˝yjàc wed∏ug
S∏owa MàdroÊci, mamy obietnic´, ˝e „[znaj-
dziemy] màdroÊç i wielkie skarby wiedzy, nawet
ukryte skarby” (NiP 89:19).

6. Czy to szczególne dzia∏anie mo˝e przynieÊç
jakieÊ b∏ogos∏awieƒstwo? „Jest prawo, nieodwo∏al-
nie postanowione w niebie zanim powsta∏ Êwiat,
od którego sà uzale˝nione wszystkie b∏ogos∏a-
wieƒstwa — I kiedy otrzymujemy jakieÊ b∏ogos∏a-
wieƒstwo od Boga, jest to przez pos∏uszeƒstwo
temu prawu, od którego jest ono uzale˝nione”
(NiP 130:20–21).

Chcia∏bym na zakoƒczenie zaoferowaç przy-
wódcom do przeanalizowania dziesi´ç punktów
jako pomoc w podejmowaniu màdrych decyzji:

1. ProÊcie Pana o przewodnictwo podczas po-
dejmowania decyzji.
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2. Czy odczuwacie palàce uczucie w piersi po
podj´ciu decyzji?

3. Czy jest ona zgodna ze s∏owami proroków,
to jest Prezydentów KoÊcio∏a, szczególnie ˝yjà-
cego Prezydenta?

4. Niektóre decyzje to po prostu kwesta do-
brego osàdu i prostego ich podj´cia. Na przyk∏ad,
w Naukach i Przymierzach Pan mówi braciom, ˝e
nie ma dla Niego znaczenia, czy udadzà si´ làdem
czy morzem, o ile b´dà posuwaç si´ naprzód.
(Zob. NiP 61:22).

5. Istnieje kilka przypadków, kiedy nie mo˝na
natychmiast podjàç decyzji, poniewa˝ Pan chce
zwróciç uwag´ osoby decydujàcej na kilka innych
czynników. W takim przypadku cz∏owiek musi
nauczyç si´ czekaç na Pana, czyli, jak powie-
dzia∏by Pan: „Przestaƒcie i poznajcie, ˝em Ja
Bóg” (Psalm 46:11).

6. Post po∏àczony z modlitwà mo˝e przynieÊç
wspania∏e duchowe spostrze˝enia podczas podej-
mowania rozstrzygajàcych decyzji.

7. Choç zazwyczaj wskazane jest, by staraç si´
zobaczyç dalekosi´˝ne skutki podejmowanych
decyzji, czasami Pan da nam natchnienie, by po-
dejmowaç jedynie tymczasowe decyzje, które do-
prowadzà do tylko Jemu znanego koƒca.
Cz∏owiek nigdy nie powinien wahaç si´ przed
podj´ciem takich decyzji. Wilford Woodruff
[czwarty Prezydent KoÊcio∏a] musia∏ podjàç
wiele takich decyzji, które sk∏ania∏y go do powie-
dzenia: „Nie wiem, lecz tak mi nakaza∏ Pan”
[zob. Moj˝esz 5:6]. Nefi powróci∏ do Jerozolimy,
nie wiedzàc dok∏adnie, co ma robiç.

8. Prezydent Harold B. Lee mówi w swojej
ksià˝ce Decisions for Successful Living (str. 45)
o rozmowie z pewnym przywódcà koÊcielnym,
który podejmujàc jakàÊ decyzj´ czasami zadaje
sobie pytanie: „Co zrobi∏by Jezus w takiej sytu-
acji?” To oczywiÊcie oznacza, ˝e cz∏owiek musi
znaç Jezusa — poprzez studiowanie i prawe ˝y-
cie — na tyle dobrze, ˝e zdo∏a inteligentnie po-
stawiç sobie to pytanie.

9. Cz∏owiek zawsze musi byç pewien, ˝e nara-
dza si´ z Duchem podczas podejmowania decyzji.
Innymi s∏owy, drzwi jego umys∏u powinny byç
uchylone na wypadek, gdyby Duch chcia∏ podpo-
wiedzieç mu inny kierunek ni˝ ten, który w spo-
sób naturalny by obra∏. Pewnego razu Brigham
Young powiedzia∏, ˝e chcia∏ coÊ zrobiç, lecz Duch
powiedzia∏, ˝e ma zrobiç odwrotnie.

10. Zawsze dobrze jest wiedzieç, co zrobili
inni przywódcy KoÊcio∏a, kiedy podejmowali de-
cyzje w podobnej sprawie. Jest to choçby cz´-
Êciowy powód, dla którego Prorok Józef
prowadzi∏ zapiski z ró˝nych spotkaƒ. Dlatego
powinno si´ studiowaç zapisy, s∏owa proroków i
histori´ KoÊcio∏a.

JesteÊmy zaanga˝owani w prac´, w której nie
mo˝emy doznaç niepowodzenia — czy b´dzie to
podejmowanie decyzji, czy coÊ innego — jeÊli
wykonujemy naszà cz´Êç. Pan nie pozwoli nam
ponieÊç pora˝ki. To jest Jego dzie∏o. JesteÊmy po-
wo∏ani do pracy z Jego dzieçmi i On je kocha. To
jest Jego program, w którym bierzemy udzia∏,
Jego upowa˝nienie i On powi´kszy nasze zdolno-
Êci — tak, a kiedy b´dzie to konieczne, przekro-
czà one nasze naturalne mo˝liwoÊci. Wiem o tym
i dzi´kuj´ Bogu za t´ bezcennà wiedz´ i b∏ogos∏a-
wieƒstwo.

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Które komentarze Prezydenta Bensona poma-
gajà nam zrozumieç, jak wa˝ne dla naszego
wiecznego ˝ycia sà màdre decyzje?

• Który z „[pi´ciu] fundamentalnych kroków
dotyczàcych podejmowania decyzji” wydaje ci
si´ najwa˝niejszy w twoim rozwoju jako przy-
wódca? Uzasadnij swojà odpowiedê. (Uwaga:
JeÊli zadajesz to pytanie w klasie, zadaj je w
sposób mniej osobisty, np.: „Dlaczego ka˝dy z
tych pi´ciu kroków jest wa˝ny podczas podej-
mowania decyzji?”)

• Dlaczego wa˝ne jest, aby decyzje by∏y oparte
na „w∏aÊciwych zasadach i faktach”?

• W jaki sposób mo˝emy sprawdziç, czy nasze
decyzje sà w∏aÊciwe?
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KONCEPCJA 1. SPOTKANIA KOÂCIELNE I 
RODZINNE ORGANIZUJEMY PO TO, BY POMÓC
LUDZIOM W OSIÑGNI¢CIU SZLACHETNYCH 
CELÓW I PRZYJÂCIU DO JEZUSA CHRYSTUSA.

KOMENTARZ

Jezus Chrystus podczas Swej ziemskiej s∏u˝by
cz´sto spotyka∏ si´ ze Swoimi uczniami i innymi
ludêmi (zob. Ew. Mateusza 5:1; Ew. Marka 2:2;
Ew. ¸ukasza 4:14–15; Ew. Jana 6:3). Po Swym
Zmartwychwstaniu spotyka∏ si´ te˝ ze Swoimi
naÊladowcami na ziemiach opisanych przez
Ksi´g´ Mormona (zob. 3 Nefi 12). W naszej dys-
pensacji poinstruowa∏ Józefa Smitha, ˝eby Âwi´ci
„cz´sto si´ schodzili razem” (NiP 20:55).

Biskup Robert L. Simpson, który wówczas by∏
Doradcà w Przewodniczàcej Radzie Biskupiej, po-
wiedzia∏: „Kiedy staramy si´ poznaç Boga Ojca i
Jego syna, Jezusa Chrystusa, musimy zapoznaç
si´ z podstawowymi pismami Êwi´tymi KoÊcio∏a,
musimy ucz´szczaç na spotkania, jak mówià nam
nasi wspó∏czeÊni prorocy, aby nasze serca i umy-
s∏y mog∏y si´ nape∏niç naukami prawdy i duchem
Êwiadectwa, które jest sk∏adane przez innych, a
od czasu do czasu przez nas samych, kiedy jeste-
Êmy do tego wezwani lub czujemy, ˝e powinni-
Êmy. Tym samym budujemy Êwiadectwo,
przekonanie, ˝e Bóg istnieje” (The Powers and

Responsibilities of the Priesthood, Brigham
Young University Speeches of the Year 
[31 marca 1964], 3).

Prezydent Spencer W. Kimball naucza∏:
„Unikajcie tendencji do organizowania zbyt
wielu spotkaƒ w dzieƒ Sabatu. Kiedy odbywajà
si´ wasze regularne spotkania, sprawcie, aby by∏y
na tyle duchowe i skuteczne, na ile jest to mo˝-
liwe. Nie ma potrzeby, by spotkania by∏y prze-
prowadzane w poÊpiechu, poniewa˝ mogà byç
zaplanowane w taki sposób, by bez trudu wype∏-
ni∏y si´ ich Êwi´te cele” (w: Conference Report,
kwiec. 1981, 62 lub Ensign, maj 1981, 45).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Zapytaj studentów: Dlaczego mamy tak wiele
spotkaƒ w KoÊciele i z naszymi rodzinami?
Dlaczego niektóre spotkania sà bardziej sku-
teczne ni˝ inne?

Przeczytaj poni˝szà wypowiedê Prezydenta
Ezry Tafta Bensona: „Wierne uczestnictwo w spo-
tkaniach koÊcielnych przyniesie b∏ogos∏awieƒ-
stwa, jakich nie mo˝na otrzymaç w ˝aden inny
sposób” (w: Conference Report, kwiec. 1986, 56
lub Ensign, maj 1986, 44). PoproÊ studentów, aby
wymienili niektóre z wa˝nych spotkaƒ w KoÊciele
i wyjaÊnili, w jaki sposób obecnoÊç na nich mo˝e
przynieÊç b∏ogos∏awieƒstwa.

LEKCJA 17

PROWADZENIE UDANYCH SPOTKA¡
„I pod natchnieniem Ducha Âwi´tego prowadzili zgromadzenia wiernych KoÊcio∏a, albowiem na-

uczali, nawo∏ywali wiernych do poprawy, czcili Boga, prosili Go w modlitwie i Êpiewali, jak sk∏ania∏a
ich do tego moc Ducha Âwi´tego” (Moroni 6:9).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Celem spotkaƒ koÊcielnych i rodzinnych powinno byç pomaganie ludziom w tym, by stali si´ bar-
dziej podobni do Chrystusa.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Spotkania koÊcielne i rodzinne organizujemy po to, by pomóc ludziom w osiàgni´ciu szlachet-
nych celów i przyjÊciu do Jezusa Chrystusa.

2. Mo˝emy nauczyç si´ planowania i prowadzenia skutecznych spotkaƒ.
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Powiedz studentom, ˝e sà spotkania, które sà
wymagane, a tak˝e takie, które sà pomocne, ale
nie wymagane. Sà spotkania, na których odda-
jemy Bogu czeÊç, i spotkania, podczas których
planujemy zaj´cia. Sà spotkania formalne i nie-
formalne. Sà spotkania, na których mile widziani
sà wszyscy, i takie, w których mogà uczestniczyç
tylko ci, którzy spe∏niajà okreÊlone normy godno-
Êci. WyjaÊnij, ˝e przywódcy, którzy zwo∏ujà które-
kolwiek z tych spotkaƒ, mogà wykorzystaç je do
tego, by pomóc ludziom w osiàgni´ciu godnych
celów i przyjÊciu do Chrystusa (zob. komentarz).
Podczas planowania oraz prowadzenia spotkaƒ i
zaj´ç przywódcy powinni byç ostro˝ni, by nie ko-
lidowa∏y one z zaj´ciami domowymi, gdy˝ dom
jest najskuteczniejszym miejscem nauczania i
uczenia si´ ewangelii.

KONCEPCJA 2. MO˚EMY NAUCZYå 
SI¢ PLANOWANIA I PROWADZENIA 
SKUTECZNYCH SPOTKA¡.

KOMENTARZ

Przywódcy koÊcielni planujà i prowadzà ró˝-
norodne spotkania. Mogà one mieç na celu odda-
wanie Bogu czci, szkolenie czy planowanie.
Prorocy w dniach ostatnich nauczajà, ˝e rodziny
powinny spotykaç si´ co tydzieƒ na domowych
wieczorach rodzinnych. Wtedy rodzice i dzieci
zach´cajà si´ nawzajem, by ˝yç wed∏ug zasad
ewangelii i omawiaç sprawy rodzinne.

Jednym z pierwszych kroków podczas plano-
wania spotkania jest zrozumienie jego celu. Na
przyk∏ad, biskup, który planuje spotkanie sakra-
mentalne, powinien rozumieç, ˝e celem spotka-
nia jest przyj´cie sakramentu, oddawanie Bogu
czci, uczenie si´ ewangelii, dokonywanie obrz´-
dów takich jak konfirmacja, zajmowanie si´ spra-
wami okr´gu oraz duchowe wzmacnianie
cz∏onków. Kiedy przywódcy zrozumiejà cel spo-
tkania, mogà poszukaç najlepszych sposobów na
jego osiàgni´cie.

Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu
poda∏ nast´pujàcà rad´ odnoszàcà si´ ogólnie do
spotkaƒ:

• „Upewnijcie si´, ˝e spisany porzàdek spotkania
[…] koncentruje si´ g∏ównie bardziej na lu-
dziach ni˝ na programach”.

• „Cele spotkaƒ powinny byç jasne, a one same
powinny rozpoczynaç si´ i koƒczyç o czasie”.

• „Zapewnijcie wystarczajàcà iloÊç czasu na
omówienie potrzeb ludzi”.

• „Po uwa˝nym i szczerym wys∏uchaniu zdania
[obecnych] podejmijcie decyzj´ lub wyznacz-
cie zadanie, którego wynikiem b´dzie kon-
kretny, wymierny kurs dzia∏aƒ”.

• „Podejmujcie takie decyzje w duchu modlitwy”.

• PoproÊcie, „aby ka˝dy wzià∏ odpowiedzialnoÊç
za swoje zadanie [i] ‘powróci∏ i zda∏ sprawoz-
danie’ przed up∏ywem ustalonej daty”.

• „Podczas delegowania zadaƒ zazwyczaj nale˝y
je przekazaç w formie ‘co zrobiç’, a nie ‘jak’; w
ten sposób osoba otrzymujàca zadanie powinna
byç odpowiedzialna za osiàgni´te wyniki, a nie
za wykorzystanie konkretnych metod”.

(Counseling with Our Councils: Learning 
to Minister Together in the Church and in 
the Family [1997], 124–125).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

Korzystajàc z materia∏ów zawartych w ko-
mentarzu i z w∏asnego doÊwiadczenia, przedysku-
tujcie, w jaki sposób zaplanowaç i poprowadziç
skuteczne spotkania koÊcielne i rodzinne. Podziel
swojà klas´ na ma∏e grupy. Niech ka˝da grupa
przygotuje jednostronicowy szkic, który pomo˝e
im w zaplanowaniu i poprowadzeniu spotkaƒ.
PoproÊ grupy, aby objaÊni∏y swoje projekty.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Prezydent Boyd K. Packer

Pe∏niàcy obowiàzki
Prezydenta Kworum
Dwunastu Aposto∏ów

The Unwritten Order of
Things, Brigham Young
University devotional, 15
paêdziernika 1996 r.

Zwracam si´ dziÊ do was jako nauczyciel.
Zastanawiam si´ nad wp∏ywem, jaki mia∏ pewien
nauczyciel, którego zna∏em ponad 50 lat temu.
Jak to zwykle bywa, wp∏yw tego nauczyciela nie
koncentrowa∏ si´ na nauczanym przez niego
przedmiocie. Doktor Schaefer by∏ profesorem
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matematyki na Uniwersytecie Stanu Waszyngton
w Pullman. Wyglàda∏ doÊç przeci´tnie. Nie pa-
mi´tam jego imienia, ale nigdy nie zapomn´
pierwszych s∏ów, jakie wypowiedzia∏ pierwszego
dnia, w którym si´ spotkaliÊmy.

By∏o to podczas II Wojny Âwiatowej. ByliÊmy
na szkoleniu dla pilotów i zostaliÊmy wys∏ani na
uniwersytet, aby wziàç udzia∏ w kursie, o którym
nam powiedziano, ˝e b´dzie b∏yskawicznym kur-
sem meteorologii, pogody, nawigacji, fizyki, aero-
dynamiki i innych przedmiotów technicznych.
PomyÊleliÊmy, ˝e nazwa „B∏yskawiczny kurs” nie
jest zbyt zach´cajàca dla pilotów. Lepsze by∏oby
s∏owo intensywny.

Presja by∏a przeogromna, poniewa˝ ci, którzy
nie zaliczyliby kursu, wypadliby z programu dla
pilotów. Konkurowa∏em z kadetami, a wielu z
nich chodzi∏o do college’u. Niektórzy przeszli
jakieÊ zaawansowane szkolenia, podczas gdy ja
dopiero co ukoƒczy∏em liceum.

Dr Schaefer mia∏ nas przeprowadziç od pod-
staw matematyki, poprzez ca∏ki i ró˝niczki, w za-
ledwie kilka tygodni. MyÊla∏em, ˝e to
beznadziejna sprawa, a˝ min´∏y pierwsze minuty
pierwszej lekcji. Swoje zaj´cia zaczà∏ od nast´pu-
jàcego obwieszczenia: „Choç wielu z was ma za
sobà kilka lat w college’u, a nawet zaj´cia na za-
awansowanym poziomie z tego, co b´dziemy
studiowaç, moim celem jest nauczanie poczàtku-
jàcych. Prosz´ tych, którzy znajà materia∏, aby
byli cierpliwi, gdy b´d´ uczyç podstaw te osoby,
które ich nie znajà”. Zach´cony tymi s∏owami, a
tym bardziej sposobem, w jaki naucza∏, by∏em w
stanie zaliczyç ten kurs stosunkowo ∏atwo. W in-
nym przypadku by∏oby to niemo˝liwe.

Kiedy zdecydowa∏em, ˝e b´d´ nauczycielem,
przyk∏ad doktora Schaefera zainspirowa∏ mnie do
tego, bym z ca∏ych si∏ potrafi∏ nauczaç podstawo-
wych, prostych prawd w mo˝liwie najbardziej
zrozumia∏y sposób. Przekona∏em si´, jak niezwyk-
le trudne jest upraszczanie.

Wiele lat po wojnie powróci∏em na Uniwersytet
Stanu Waszyngton i odnalaz∏em doktora Schaefera.
OczywiÊcie, nie pami´ta∏ mnie. By∏em jednym z
wielu setek kadetów z jego zaj´ç. Podzi´kowa∏em
mu za to, czego mnie nauczy∏. Matematyka wraz z
ca∏kami i ró˝niczkami ju˝ dawno odesz∏a w cieƒ,
lecz nie odszed∏ jego przyk∏ad nauczyciela.

Dlatego dzisiaj, naÊladujàc jego przyk∏ad,
chcia∏bym powiedzieç wam coÊ o KoÊciele. To, 
co wam powiem, nie jest wyjaÊnione w pismach
Êwi´tych, choç jest w harmonii z zasadami tam
nauczanymi.

Zasada to trwa∏a prawda, prawo, regu∏a, którà
mo˝ecie zaadoptowaç i która mo˝e pomóc wam
w podejmowaniu decyzji. Zazwyczaj zasady nie sà
podawane w szczegó∏ach. To pozostawia wam
przestrzeƒ potrzebnà do adaptacji i znalezienia
w∏asnego sposobu na wykorzystanie trwa∏ej
prawdy, zasady, jako kotwicy.

To, o czym zamierzam mówiç, nie jest wyjaÊ-
nione w naszych podr´cznikach czy przewodni-
kach. Nawet gdyby by∏o, wi´kszoÊç z was nie ma
podr´czników — podr´czników dla Kap∏aƒstwa
Melchizedeka, Stowarzyszenia Pomocy czy innych
— poniewa˝ daje si´ je jedynie przywódcom.

B´d´ mówi∏ o tym, co nazywam „niepisanym
porzàdkiem rzeczy”. Moja lekcja mog∏aby byç za-
tytu∏owana: „Zwyk∏e rzeczy zwiàzane z KoÊcio∏em,
które ka˝dy cz∏onek powinien znaç”. Choç sà to
bardzo zwyczajne rzeczy, niemniej sà one bardzo
wa˝ne! W jakiÊ sposób zak∏adamy, ˝e ka˝dy zna
ju˝ wszystkie zwyczajne sprawy. JeÊli je znacie,
musieliÊcie nauczyç si´ ich poprzez obserwacj´ i
doÊwiadczenie, poniewa˝ nigdzie nie zosta∏y spi-
sane i nie naucza si´ ich podczas lekcji. Gdy wi´c
b´dziemy iÊç dalej, ci z was, którzy ju˝ to wiedzà,
niech b´dà cierpliwi, podczas gdy b´d´ uczyç
tych, którzy nie majà tej wiedzy — a wy w tym
czasie mo˝ecie uciàç sobie drzemk´.

Zasadnicza podstawa wiedzy i Êwiadectwa
nigdy si´ nie zmienia — Êwiadectwo, ˝e Bóg
Ojciec ˝yje, ˝e Jezus jest Chrystusem, ˝e Duch
Âwi´ty daje nam natchnienie, ˝e mia∏o miejsce
przywrócenie, ˝e objawiono nam pe∏ni´ ewangelii
i t´ samà organizacj´, która istnia∏a w poczàtko-
wym koÊciele. Tych spraw naucza si´ wsz´dzie i
zawsze — w naszych klasach, w pismach Êwi´-
tych, podr´cznikach i przewodnikach — we
wszystkim, co czynimy.

Podobnie, w pismach Êwi´tych mo˝na znaleêç
fundamentalne doktryny i wskazówki na temat
organizacji KoÊcio∏a. Poza tym istnieje jeszcze
jedno êród∏o wiedzy odnoszàce si´ do tego, co
sprawia, ˝e KoÊció∏ dzia∏a: uczymy si´ z doÊwiad-
czenia i obserwacji. JeÊli uczycie si´ o tych
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kwestiach, które nie sà spisane, o niepisanym po-
rzàdku rzeczy, b´dziecie bardziej wykwalifiko-
wani do tego, aby zostaç przywódcami — i nimi
b´dziecie. Najwa˝niejsze stanowiska przywódcze
znajdujà si´ w domu — ojciec, matka, ˝ona, mà˝,
starszy brat i siostra.

Zatem w KoÊciele, jak nigdzie indziej na Êwie-
cie, jest szeroki dost´p do stanowisk przywód-
czych i mo˝liwoÊci nauczania.

Choç to, o czym b´d´ mówiç, nie jest zapi-
sane, ∏atwo si´ tego nauczyç. Po prostu zdajcie
sobie spraw´ z istnienia niepisanego porzàdku
rzeczy i zainteresujcie si´ nim, a przekonacie si´,
˝e wzrosnà wasze zdolnoÊci i wasza wartoÊç w
oczach Pana.

Zanim podam wam kilka przyk∏adów owego
niepisanego porzàdku rzeczy, pozwólcie, ˝e przy-
pomn´ wam, co powiedzia∏ Pan: „Dom mój jest
domem porzàdku, rzecze Pan Bóg” (NiP 132:18;
kursywa dodana). I powiedzia∏ Swojemu proro-
kowi: „Uwa˝ajcie, aby czyniç to wszystko z mà-
droÊcià i w nale˝ytym porzàdku, gdy˝ nie jest
wymagane, aby cz∏owiek bieg∏ szybciej ni˝ star-
cza mu na to si∏y. I potrzebuje byç gorliwy, aby
móg∏ zdobyç nagrod´, wszystko wi´c musi byç
czynione w nale˝ytym porzàdku” (Mosjasz 4:27;
kursywa dodana).

Pawe∏ powiedzia∏ do Koryntian, ˝e „wszystko”
ma si´ odbywaç „godnie i w porzàdku” (zob. I
List do Koryntian 14:40; kursywa dodana). Za
chwil´ do tego powrócimy.

To, o czym zamierzam wam powiedzieç, nie
jest na tyle sztywne, ˝e gdyby si´ tego dok∏adnie
nie przestrzega∏o, wówczas KoÊció∏ by upad∏.
Lecz te kwestie nadajà odpowiedni ton — pewien
wzorzec — godnoÊci i porzàdku oraz udoskonalà
nasze spotkania i prac´ na lekcjach; udoskonalà
nasze zaj´cia. JeÊli znacie i rozumiecie je, w
ogromnym stopniu udoskonalà wasze ˝ycie.

Nasze spotkania powinny byç prowadzone w
taki sposób, aby cz∏onkowie mogli byç duchowo
o˝ywieni i dostrojeni do Ducha, kiedy napotykajà
wyzwania w swoim ˝yciu. Mamy tworzyç wa-
runki, w których cz∏onkowie mogà dzi´ki na-
tchnieniu rozwiàzywaç swoje problemy. Jest kilka
prostych rzeczy, które w tym pomagajà i takie,
które przeszkadzajà. Alma naucza∏, „˝e wielkie
dzie∏a powstajà w wyniku tego, co niepozorne i

proste, i w wielu wypadkach skromne Êrodki
krzy˝ujà plany przebieg∏ych” (Alma 37:6).

Jako pierwszy przyk∏ad niepisanego porzàdku
rzeczy podam coÊ tak prostego: osoba, która
przewodniczy spotkaniu, powinna zasiàÊç na po-
dium i siedzieç blisko osoby prowadzàcej. Trudno
jest przewodniczyç spotkaniu spoÊród osób zgro-
madzonych. Osoba, która przewodniczy, jest od-
powiedzialna za przebieg spotkania i ma prawo i
obowiàzek otrzymywania natchnienia, a tak˝e
mo˝e otrzymaç podpowiedê, by dostosowaç lub
poprawiç coÊ, co ma miejsce podczas spotkania.
Odnosi si´ to zarówno do przewodniczenia orga-
nizacji pomocniczej prowadzonej przez siostry,
jak i do wszystkich naszych spotkaƒ.

Czasami nowy prezydent palika pyta: „Czy
musz´ siedzieç na podium podczas ka˝dego spo-
tkania w paliku? Nie mog´ siedzieç z mojà ro-
dzinà?” Mówi´ mu: „Kiedy przewodniczysz, masz
siedzieç na podium”. Odczuwam pokus´, by po-
wiedzieç: „Ja nie mam tego przywileju; dlaczego
ty masz go mieç?”, ale nie robi´ tego.

Inny przyk∏ad: jeÊli obserwujecie Rad´
Prezydenta KoÊcio∏a, zobaczycie, ˝e pierwszy
doradca zawsze siedzi po prawej stronie prezy-
denta, a drugi po lewej. Jest to przejaw tego, ˝e
wszystko dzieje si´ „godnie i w porzàdku”, jak
powiedzia∏ nam Pawe∏. Zazwyczaj, choç nie zaw-
sze, jeÊli przemawia urz´dnik przewodniczàcy,
mówi na koniec spotkania. Wówczas mo˝na coÊ
wyjaÊniç lub poprawiç. Wiele razy mia∏em takie
doÊwiadczenie na koniec spotkania: „Có˝, bracia
i siostry, ktoÊ powiedzia∏ to i to, a jestem pe-
wien, ˝e mia∏ na myÊli to i to”.

Kolejny przyk∏ad: Nie aspirujemy do powo∏aƒ
w KoÊciele ani nie prosimy, abyÊmy zostali odwo-
∏ani. JesteÊmy powo∏ywani w KoÊciele poprzez
natchnienie. Nawet jeÊli powo∏anie przedstawione
jest w niezdarny sposób, nie jest czymÊ màdrym,
byÊmy je odrzucali. Musimy przyjàç z góry, ˝e
pochodzi ono od Pana. Piàta Zasada Wiary mówi
nam, ˝e „do nauczania Ewangelii i odprawiania
jej obrz´dów, konieczne jest powo∏anie od Boga
przez proroctwo i na∏o˝enie ràk przez tych, któ-
rzy majà Jego pe∏nomocnictwo”.

JeÊli jakieÊ okolicznoÊci sprawiajà, ˝e trudno
jest wam kontynuowaç s∏u˝b´, mo˝ecie bez pro-
blemu skonsultowaç si´ z przywódcà, który was
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powo∏a∏. Nie powo∏ujemy siebie i nie odwo∏ujemy
sami siebie. Czasami przywódca lub nauczyciel tak
bardzo cieszy si´ wysokà pozycjà swojego powo∏a-
nia, ˝e nawet po d∏ugiej s∏u˝bie nie chce byç odwo-
∏any. Jest to znak, ˝e nadszed∏ czas na odwo∏anie.

PowinniÊmy pracowaç, kiedy jesteÊmy powo-
∏ani. PowinniÊmy przyjmowaç powo∏ania i
akceptowaç odwo∏ania na mocy tego samego
upowa˝nienia.

Kiedy Prezydent J. Reuben Clark zosta∏ powo-
∏any na drugiego doradc´ w Radzie Prezydenta
KoÊcio∏a po tym, jak przez wiele lat s∏u˝y∏ jako
pierwszy doradca, powiedzia∏ podczas Uroczystego
Zgromadzenia, na którym mia∏o miejsce popiera-
nie nowej Rady Prezydenta KoÊcio∏a: „W s∏u˝bie
Panu nie liczy si´ to, gdzie s∏u˝ymy, ale jak. W
KoÊciele Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich zajmuje si´ miejsce, na które jest si´ w
danym czasie powo∏anym, miejsce, o które si´ nie
zabiega, a które si´ przyjmuje” [w: Conference
Report, kwiec. 1951, 154; kursywa dodana]. Ko-
Êció∏ zosta∏ nauczony bardzo cennej lekcji w nie-
pisanym porzàdku rzeczy.

Wiele lat temu nauczy∏em si´, ˝e nie wybie-
ramy, gdzie s∏u˝ymy — po prostu odpowiadamy
na powo∏anie. Nied∏ugo po Êlubie zosta∏em powo-
∏any na asystenta pisarza palika. Mój biskup nie
chcia∏ odwo∏aç mnie z powo∏ania nauczyciela
Doktryn Ewangelii. Powiedzia∏ mi, ˝e mam do
zaoferowania o wiele wi´cej jako nauczyciel ni˝
podczas wykonywania bardzo niejasnego zadania
jako asystent pisarza palika. Jednak˝e wiedzia∏,
dzi´ki niepisanemu porzàdkowi rzeczy, ˝e prze-
wodzi prezydent palika i ˝e to jego powo∏anie ma
pierwszeƒstwo.

Nie jestem w stanie powiedzieç o wszystkim,
czego si´ nauczy∏em podczas wykonywania tego
powo∏ania. Mog∏em zobaczyç, jak pracuje prezy-
dium. By∏em Êwiadkiem objawienia w powo∏ywa-
niu i odwo∏ywaniu urz´dników palika i okr´gu.
Patrzàc na naszego prezydenta palika, nauczy∏em
si´ przez obserwacj´ i doÊwiadczenie wielu rze-
czy, których nie ma w podr´cznikach. To podczas
wykonywania tego powo∏ania po raz pierwszy
spotka∏em cz∏onków Rady Prezydenta KoÊcio∏a i
innych Braci, którzy przybyli na konferencj´. By∏
to czas poznawania niepisanego porzàdku rzeczy.

KiedyÊ lecia∏em samolotem z Prezydentem
Kimballem, który, jak sàdz´, przez 19 lat by∏ pi-
sarzem palika. W tym samym samolocie by∏ pe-
wien cz∏onek, który nale˝a∏ do tego palika.
Powiedzia∏ mi: „Gdybym by∏ wiedzia∏, ˝e nasz pi-
sarz okr´gu b´dzie Prezydentem KoÊcio∏a, o
wiele lepiej bym go traktowa∏”.

Brat Kimball s∏u˝y∏ jako drugi doradca w pre-
zydium palika, kiedy pisarz palika przeprowadzi∏
si´. Powo∏ali pisarza, a ten si´ przeprowadzi∏.
Brat Kimball przejà∏ jego obowiàzki. Na konfe-
rencj´ przyby∏ Brat Melvin J. Ballard i powiedzia∏:
„Nie powinieneÊ byç drugim doradcà i jednocze-
Ênie pisarzem palika. Wybierz, kim wola∏byÊ byç”.

Brat Kimball nie przywyk∏ do tego, ˝e ma
mo˝liwoÊç wyboru w takich kwestiach. Chcia∏,
˝eby Brat Ballard powiedzia∏, kim ma byç, lecz
ten powiedzia∏: „Nie, ty wybierasz”. Wi´c Brat
Kimball powiedzia∏: „Mam maszyn´ do pisania.
[W owych czasach niewiele osób mia∏o maszyny
do pisania]. Znam system. MyÊl´, ˝e wi´cej mog´
zrobiç, jeÊli b´d´ pisarzem palika”. I tak si´ sta∏o.

W tamtych czasach pisarz palika otrzymywa∏
niewielkie uposa˝enie, niewielkà miesi´cznà
kwot´ przeznaczonà, jak myÊl´, na zakup mate-
ria∏ów. Pewna siostra, która go dobrze zna∏a, na-
pisa∏a: „Spencer, zaskoczy∏eÊ mnie — wybra∏eÊ
powo∏anie tylko dlatego, ˝e zwiàzane sà z nim
pieniàdze”. Potem doda∏a: „JeÊli si´ nie zmienisz,
w ciàgu dwóch miesi´cy odstàpisz od KoÊcio∏a”.
Có˝, troszk´ si´ pomyli∏a!

Kolejny przyk∏ad: Pewnego razu Starszy Harold
B. Lee przewodniczy∏ konferencji naszego palika.
Pomi´dzy sesjami mieliÊmy zjeÊç lunch w domu
Prezydenta Zundella. Donna i ja spóêniliÊmy si´
troch´, poniewa˝ pojechaliÊmy do domu spraw-
dziç, czy z naszymi ma∏ymi dzieçmi jest wszystko
w porzàdku. Starszy Lee wyszed∏ do samochodu,
by coÊ z niego przynieÊç i w∏aÊnie sta∏ na chod-
niku, kiedy si´ pojawiliÊmy. Jestem pewien, ˝e
bardzo wyraênie by∏o widaç, ˝e jesteÊmy poru-
szeni tym, i˝ mo˝emy z nim porozmawiaç osobi-
Êcie i uÊcisnàç d∏oƒ Aposto∏owi. Wskaza∏ na dom i
powiedzia∏, mówiàc o prezydium palika, które tam
si´ zgromadzi∏o: „To wspaniali m´˝czyêni. Nigdy
nie przepuÊç okazji, by uczyç si´ od takich ludzi
jak oni”. I wtedy Aposto∏ naucza∏ mnie czegoÊ z
niepisanego porzàdku rzeczy.
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Jest tak wiele rzeczy, których mo˝ecie si´ na-
uczyç, obserwujàc przywódców w okr´gach i pa-
likach, w których mieszkacie. Jest tak wiele
rzeczy, których mo˝ecie si´ nauczyç, s∏uchajàc
starszych braci i sióstr, którzy majà ˝yciowe do-
Êwiadczenie zdobywane w nieformalnej szkole.

Kolejny przyk∏ad. Istnieje pewien porzàdek rze-
czy, jeÊli chodzi o to, do kogo zwracamy si´ o rad´
czy b∏ogos∏awieƒstwo. Jest on prosty — idziemy
do naszych rodziców. Kiedy ju˝ ich nie ma, a po-
trzebne jest nam b∏ogos∏awieƒstwo, mo˝emy iÊç
do naszego nauczyciela domowego. Po rad´ — do
biskupa. Byç mo˝e, zechce was wys∏aç do kogoÊ,
kto przewodzi jemu — do prezydenta palika. Nie
idziemy z tym jednak do W∏adz Naczelnych. Nie
piszemy do nich z proÊbà o rad´, myÊlàc, ˝e ktoÊ o
wy˝szej pozycji udzieli bardziej natchnionego b∏o-
gos∏awieƒstwa. JeÊli moglibyÊmy pojàç t´ jednà
rzecz nauczanà w KoÊciele, spocz´∏aby na nas
wielka moc.

Prezydent Joseph F. Smith naucza∏, ˝e choçby
pojawi∏a si´ w domu choroba, a obecni byliby „apo-
sto∏owie lub nawet cz∏onkowie Rady Prezydenta
KoÊcio∏a […], to jest tam ojciec. To jego prawo i
jego obowiàzek, by przewodniczyç” (Gospel
Doctrine, str. 286).

Jest jedno autoryzowane „obejÊcie” osoby bi-
skupa, prezydenta palika, Przedstawiciela W∏adz
Naczelnych i ka˝dej innej osoby w linii upowa˝nie-
nia. Jest to zwrócenie si´ w modlitwie do naszego
Ojca w Niebie. JeÊli to zrobimy, w wi´kszoÊci przy-
padków rozwià˝emy w∏asne problemy.

Kolejna zasada: objawienia w KoÊciele przebie-
gajà w linii pionowej. Mówiàc ogólnie, ograniczajà
si´ do administracyjnych bàdê geograficznych gra-
nic lub ograniczeƒ przydzielonych powo∏anej oso-
bie. Na przyk∏ad, biskup, który próbuje rozwiàzaç
jakiÊ problem, nie otrzyma objawienia, naradzajàc
si´ z biskupem z innego okr´gu czy palika, z któ-
rym jest spokrewniony lub zwiàzany zawodowo.

DoÊwiadczenie nauczy∏o mnie, ˝e objawienie
przychodzi z góry, nie z boku. Bez wzgl´du na to,
jak bardzo doÊwiadczony lub o ile starszy czy te˝
jak bardzo uduchowiony mo˝e wydawaç si´ ktoÊ,
kto znajduje si´ po boku, lepiej jest zwróciç si´
wy˝ej o pomoc, poprzez w∏aÊciwe kana∏y.

Oto zasada: g∏ównà zaletà dobrego przywódcy
jest byç dobrym naÊladowcà. Podczas spotkania z

biskupami pewien nowy i zmagajàcy si´ z proble-
mami biskup zapyta∏ mnie kiedyÊ: „Co mam zro-
biç, aby ludzie szli za mnà? Powo∏a∏em dziewi´ç
sióstr, aby by∏y prezydentem Organizacji Podstawo-
wej, ale ˝adna nie przyj´∏a powo∏ania”. Dopisywa∏y
nam dobre humory i podczas spotkania panowa∏a
mi∏a atmosfera, co tworzy∏o idealny grunt pod na-
uczanie. Odpowiedzia∏em, ˝e wàtpi´, by „powo∏a∏”
któràkolwiek z tych dziewi´ciu sióstr. Musia∏ za-
pewne jedynie zapytaç je lub poprosiç o to.

Powiedzia∏em mu, ˝e gdyby ˝arliwie modli∏ si´
i naradza∏ ze swymi doradcami co do tego, kto
powinien przewodziç Organizacji Podstawowej,
pierwsza siostra przyj´∏aby powo∏anie. Byç mo˝e,
podczas wywiadu odkry∏by jakieÊ powody, dla
których nie by∏oby wskazane powo∏anie do s∏u˝by
tej siostry i zwolni∏by jà z niej, a mo˝e nie by∏aby
to dla niej odpowiednia chwila. Lecz z pewnoÊcià
nie by∏oby tak w przypadku wi´cej ni˝ jednej sio-
stry czy dwóch. JeÊli tak wiele sióstr odrzuci∏o
powo∏anie, wówczas coÊ nie dzia∏a tak, jak po-
winno — nie panuje niepisany porzàdek.

A jako ˝e podczas spotkania panowa∏ dobry
duch, powiedzia∏em do niego: „Biskupie, wiem coÊ
jeszcze na twój temat. Nie jesteÊ dobrym naÊla-
dowcà, prawda? Czy nie jesteÊ jednym z tych, któ-
rzy zawsze kwestionujà to, o co prosi prezydent
palika swoich biskupów?” Inni biskupi zacz´li t∏u-
miç chichot i potakiwaç — by∏ w∏aÊnie takà osobà.
ZaÊmia∏ si´ i powiedzia∏, i˝ sàdzi, ˝e mam racj´.
Powiedzia∏em: „Byç mo˝e powodem, dla którego
twoi cz∏onkowie nie idà za przywódcà, jest to, ˝e ty
nie idziesz za swoimi przywódcami. Koniecznym
atrybutem przywódcy w KoÊciele jest wierne i lo-
jalne naÊladowanie przywódców. Taki jest porzà-
dek rzeczy — niepisany porzàdek rzeczy”.

Kiedy by∏em m∏odym m´˝czyznà, Starszy
Spencer W. Kimball przyby∏ na naszà konferencj´
i opowiedzia∏ o swoim doÊwiadczeniu. Gdy by∏
prezydentem palika w Safford, w stanie Arizona,
pojawi∏o si´ do obsadzenia miejsce kierownika
M∏odych M´˝czyzn w paliku — jak cz´sto nazy-
wano ten urzàd. Pewnego dnia opuÊci∏ swoje
biuro, uszed∏ kilka kroków i odby∏ rozmow´ z
pewnym przedsi´biorcà. Powiedzia∏ do niego:
„Jack, co byÊ powiedzia∏ na to, ˝ebyÊ by∏ kierow-
nikiem organizacji M∏odych M´˝czyzn w paliku?”

Jack odpowiedzia∏: „Och, Spencer, chyba nie
mnie masz na myÊli”.
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Spencer odpar∏: „OczywiÊcie, ˝e ciebie. Dobrze
sobie radzisz z m∏odzie˝à”. Próbowa∏ go przeko-
naç, ale ów m´˝czyzna nie przyjmowa∏ tego do
wiadomoÊci.

Póêniej, tego samego dnia, wcià˝ majàc poczu-
cie pora˝ki i przypominajàc sobie w koƒcu s∏owa
Jakuba wypowiedziane w Ksi´dze Mormona —
„otrzymawszy wpierw polecenie od Pana” (Jakub
1:17) — powróci∏ do Jacka. Nazywajàc go „bra-
tem” i podajàc nazwisko, powiedzia∏: „Pojawi∏o si´
wolne miejsce na urz´dzie w paliku. Moi doradcy
i ja omówiliÊmy t´ kwesti´; modliliÊmy si´ w tej
sprawie przez jakiÊ czas. W niedziel´ ukl´kn´li-
Êmy razem i poprosiliÊmy Pana o natchnienie na
temat tego, kto powinien byç powo∏any na to
miejsce. OtrzymaliÊmy natchnienie, ˝e to ty powi-
nieneÊ byç powo∏any. Jestem tutaj jako s∏uga
Pana, by przekazaç ci to powo∏anie”.

Jack powiedzia∏: „Có˝, Spencer, jeÊli stawiasz
spraw´ w ten sposób…”.

„Có˝, tak to stawiam”.

Znacie wynik. Pomog∏o postàpienie wed∏ug
w∏aÊciwego porzàdku, nawet jeÊli by∏ to niepisany
porzàdek.

Na moim biurku le˝y list od pewnego brata,
który bardzo si´ martwi tym, ˝e nie zosta∏ powo-
∏any na urzàd w odpowiedni sposób. Przyjà∏ po-
wo∏anie i jest gotów do s∏u˝by, lecz powiedzia∏, ˝e
jego biskup nie skonsultowa∏ si´ najpierw z jego
˝onà i tym samym nie postàpi∏ w∏aÊciwie.

Kiedy b´d´ mu odpowiada∏, postaram si´ czegoÊ
go nauczyç o niepisanym porzàdku rzeczy w kwe-
stii tego, ˝e potrzeba nieco cierpliwoÊci, jeÊli
chodzi o to, w jaki sposób robi si´ pewne rzeczy 
w KoÊciele. W pierwszym rozdziale Nauk i
Przymierzy Pan upomnia∏ ka˝dego cz∏owieka, by
„przemawia∏ w imi´ Pana Boga, samego Zbawiciela
Êwiata” (NiP 1:20). MyÊl´, ˝e zwróc´ mu uwag´ na
to, ˝e pewnego dnia sam mo˝e byç biskupem, prze-
cià˝onym problemami okr´gu i dodatkowym ci´˝a-
rem osobistych trosk, i zasugeruj´, by teraz da∏
coÊ, co sam chcia∏by otrzymaç w takiej sytuacji.

Inny punkt porzàdku: biskupi nie powinni
przekazywaç cz∏onkom organizacji spotkaƒ. Nie
powinni przekazywaç rodzinie aran˝owania po-
grzebów czy po˝egnaƒ misjonarzy. Nie nale˝y to
do porzàdku rzeczy, by oczekiwano od cz∏onków

czy rodzin decyzji co do tego, kto b´dzie przema-
wiaç i jak d∏ugo. OczywiÊcie sugestie nale˝à do
w∏aÊciwego porzàdku, ale biskup nie powinien
przekazywaç im organizacji spotkania. Martwi
nas owo odejÊcie od ustalonych procedur, które
ma miejsce podczas naszych spotkaƒ.

Pogrzeby mogà i powinny byç najbardziej du-
chowym wydarzeniem. Obecnie stajà si´ niefor-
malnymi spotkaniami rodzinnymi odbywanymi
na oczach cz∏onków okr´gu. Cz´sto Duch wypie-
rany jest przez opowiadanie zabawnych history-
jek czy ˝artów, kiedy ten czas móg∏by byç
poÊwi´cony na nauczanie tego, co pochodzi od
Ducha, Êwi´tych rzeczy.

Kiedy rodzina nalega, aby na pogrzebie prze-
mawia∏o kilku cz∏onków rodziny, s∏uchamy o
zmar∏ym, zamiast o ZadoÊçuczynieniu, Zmar-
twychwstaniu i pocieszajàcych obietnicach obja-
wionych w pismach Êwi´tych. Cz∏onek rodziny
mo˝e przemawiaç na pogrzebie, ale jeÊli to robi,
jego wystàpienie powinno byç w zgodzie z du-
chem spotkania.

Powiedzia∏em moim Braciom, ˝e w dniu, w
którym odbywaç si´ b´dzie mój pogrzeb, jeÊli
ktoÊ b´dzie mówi∏ na mój temat, [powstan´] i
skarc´ go. Ma byç g∏oszona ewangelia. Nie znam
lepszych okolicznoÊci ni˝ pogrzeb, kiedy kongre-
gacja jest bardziej gotowa na przyj´cie objawienia
i natchnienia od mówcy. Ten przywilej jest nam
odbierany, poniewa˝ nie rozumiemy porzàdku
rzeczy — niepisanego porzàdku rzeczy — który
odnosi si´ do zarzàdzania KoÊcio∏em i przyjmo-
wania Ducha.

Nasi biskupi nie powinni oddawaç naszych
spotkaƒ w inne r´ce. Odnosi si´ to równie˝ do po-
˝egnaƒ misjonarzy. JesteÊmy g∏´boko zmartwieni
tym, ˝e po˝egnania sta∏y si´ swoistymi spotka-
niami rodzinnymi organizowanymi w obecnoÊci
cz∏onków okr´gu. Tracimy przez to g∏´bi´ ducho-
wego szkolenia i nauczania, które mog∏yby mieç
miejsce. Zapominamy, ˝e jest to spotkanie sakra-
mentalne i ˝e przewodzi mu biskup.

Wiele móg∏bym powiedzieç na takie tematy jak
ubiór niedzielny. Czy wiecie, co oznacza termin
„ubiór niedzielny”? KiedyÊ naprawd´ okreÊla∏ naj-
lepsze ubranie na niedziel´. Teraz widzimy coraz
bardziej nieformalny, nawet niedba∏y ubiór podczas
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naszych spotkaƒ — nawet podczas spotkania sa-
kramentalnego — co prowadzi do nieformalnego i
niedba∏ego zachowania.

Martwi mnie, gdy widz´, ˝e w programie spo-
tkania sakramentalnego b´dà brali udzia∏ Kasia,
Kuba i Janek. Czy˝ nie powinna to byç Katarzyna,
Jakub i Jan? Niepokoj´ si´ nawet bardziej, gdy
prosi si´ mnie, bym popar∏ Piotrka, RyÊka i Mirka
do rady wy˝szej. Dlatego mówi´: czy nie mo˝emy
podawaç pe∏nych imion do tak wa˝nych rejestrów?
Tracimy pewnà formalnoÊç, powag´ — a to jest
wysoka cena. Jest to coÊ, o czym Pawe∏ mówi∏,
u˝ywajàc s∏ów: „godnie i w porzàdku”.

Có˝, jest tak wiele spraw, które chcia∏bym poru-
szyç na temat niepisanego porzàdku rzeczy, lecz
jest to coÊ, czego musicie si´ nauczyç sami. Gdy-
byÊmy tylko mogli sprawiç, abyÊcie znaleêli si´ w
takim po∏o˝eniu, by zaczàç obserwowaç, zaczàç si´
szkoliç, wówczas byÊcie wiedzieli, jak dzia∏a Ko-
Êció∏ i dlaczego dzia∏a w ten sposób. Przekonaliby-
Êcie si´, ˝e jego dzia∏ania dostosowujà si´ do zasad
przedstawionych w pismach Êwi´tych. JeÊli po pro-
stu „[b´dziecie zachowywaç] w swoich umys∏ach
stale s∏owa ˝ywota”, Pan pob∏ogos∏awi was i da
wam „w tej˝e godzinie” to, co powinniÊcie powie-
dzieç i co powinniÊcie zrobiç (NiP 84:85). Poznaj-
cie ten wspania∏y wzór — nauki, które czerpiemy
ze zwyczajnego patrzenia i uczestnictwa.

Nied∏ugo po otwarciu Hiszpanii na g∏oszenie
ewangelii by∏em w Barcelonie. Do tego miasta wy-
s∏ano dwóch pierwszych misjonarzy, aby zapo-
czàtkowali tam prac´. Zwrócili si´ do Prezydenta
Smitha Griffina z proÊbà o czterdzieÊci krzese∏. W
tym czasie przebywa∏ on w Pary˝u i nie wiedzia∏,
dlaczego chcà czterdzieÊci krzese∏, skoro nie majà
tam ˝adnych cz∏onków. Waha∏ si´ nad tym wydat-
kiem, lecz pomyÊla∏, ˝e to zach´ci misjonarzy.
Wyrazi∏ wi´c zgod´ na czterdzieÊci krzese∏.

Kiedy przybyliÊmy na spotkanie odbywajàce
si´ w sali, na pi´trze jakiegoÊ biurowca, czter-
dzieÊci krzese∏ by∏o zaj´tych. Ludzie stali. Starsi
przygotowali swojego pierwszego nawróconego
— m´˝czyzn´ w Êrednim wieku, który pracowa∏
na targu rybnym — aby poprowadzi∏ spotkanie.
PatrzyliÊmy, jak uczà go, co ma robiç, czasami
wstajàc i szepczàc mu coÊ do ucha.

Brat Byish nerwowo prowadzi∏ spotkanie z ich
pomocà. A wtedy, gdy wsta∏, aby zakoƒczyç spotka-
nie, spoczà∏ na nim Duch Pana i g∏osi∏ on z wielkà
mocà i ca∏kiem d∏ugo. By∏o to natchnione Êwiadec-
two, niezapomniana chwila. Dwóch m∏odych star-
szych, obaj nawróceni z Ameryki Po∏udniowej, w
jakiÊ sposób nauczyli si´ czegoÊ z niepisanego po-
rzàdku rzeczy. Dzi´ki temu sprawili, ˝e KoÊció∏ w
Barcelonie dzia∏a∏ zgodnie z w∏aÊciwym porzàd-
kiem. Teraz w tym mieÊcie sà cztery paliki.

I praca posuwa si´ dalej. Pan u˝ywa zwyczaj-
nych Âwi´tych, szeregowych cz∏onków, aby Jego
dzie∏o post´powa∏o naprzód.

Czy˝ to nie dziwne, ˝e ksià˝´ta i królowie,

I klauni podskakujàcy na wysypanej troci-
nami arenie,

I zwyczajni ludzie, tacy jak ja i ty,

Sà budowniczymi wiecznoÊci?

Ka˝dy z nas dosta∏ torb´ z narz´dziami,

Bezkszta∏tnà mas´ i ksi´g´ zasad,

I ka˝dy musi budowaç, zanim up∏ynie ˝ycie,

Przeszkod´ lub k∏adk´ na rzece.

—R. L. Sharpe, 
„Stumbling-Block or Stepping Stone”

KoÊció∏ b´dzie szed∏ naprzód i idzie naprzód
tylko dlatego, ˝e szeregowi cz∏onkowie uczà si´
przez obserwacj´, uczà si´, pobierajàc nauki, uczà
si´ przez doÊwiadczenie. A przede wszystkim
uczymy si´, poniewa˝ motywuje nas do tego Duch.
OczywiÊcie, pewnego dnia wy, którzy teraz jesteÊcie
m∏odzi, b´dziecie przewodziç KoÊcio∏owi. JeÊli do
tego czasu poznacie i przestudiujecie niepisany po-
rzàdek rzeczy, moc Pana b´dzie z wami do koƒca,
abyÊcie mogli byç s∏ugami przynoszàcymi korzyÊç.

Daj´ Êwiadectwo, ˝e to jest Jego KoÊció∏,
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich, i jak powiedzia∏ Pan, wszyscy mogà
„[przemawiaç] w imi´ Pana Boga, samego
Zbawiciela Êwiata” (NiP 1:20).

Przywo∏uj´ na was Jego b∏ogos∏awieƒstwa i sk∏a-
dam Êwiadectwo w imi´ Jezusa Chrystusa, amen.
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POMOCE DO STUDIOWANIA

• W jaki sposób uczymy si´ wa˝nych rzeczy na
temat KoÊcio∏a, których nie ma w pismach
Êwi´tych ani w podr´cznikach koÊcielnych?

• Jak myÊlisz, dlaczego jesteÊmy bardziej cenni
w pracy Pana, kiedy uczymy si´ „niepisanego
porzàdku rzeczy”?

• Dlaczego osoba, która przewodniczy spotka-
niu, powinna siedzieç na podium w czasie
jego trwania?

• Dlaczego jest niew∏aÊciwe, by przywódca w
KoÊciele prosi∏ o odwo∏anie go z powo∏ania?

• Dlaczego jeden biskup nie powinien iÊç do
biskupa z innego okr´gu po rad´ dotyczàcà
tego, w jaki sposób rozwiàzaç problem w
swoim okr´gu?

• Kto powinien planowaç spotkania sakramen-
talne, podczas których przemawiajà wyje˝d˝a-
jàcy misjonarze i ich rodziny? Dlaczego?



KONCEPCJA 1. INTROSPEKCJA JEST WA˚NA DLA
PRZYWÓDCÓW W RODZINIE I W KOÂCIELE.

KOMENTARZ

Przywódcy powinni regularnie zastanawiaç si´
nad tym, czy sà godni tego, by prowadzi∏ ich
Duch i nad tym, w jaki sposób stosujà solidne za-
sady przywództwa. Pisma Êwi´te uczà wa˝noÊci
introspekcji. Nefi zastanawia∏ si´: „Dlaczego mia∏-
bym dopuszczaç si´ grzechu ze wzgl´du na moje
cia∏o? Dlaczego mia∏bym ulegaç pokusom dajàc
z∏emu duchowi miejsce w moim sercu, aby nisz-
czy∏ mój spokój i dr´czy∏ dusz´? Dlaczego jestem
gniewny z powodu mojego wroga?” (2 Nefi 4:27).
Alma pyta∏ lud Zarahemli: „Czy zrodziliÊcie si´
duchowo Bogu? Czy Jego podobizna zosta∏a wy-
ryta na waszych obliczach? Czy doÊwiadczyliÊcie
tej wielkiej przemiany serca? […]

I teraz pytam was, moi bracia, jeÊli kiedyÊ do-
znaliÊcie przemiany serca i pragn´liÊcie Êpiewaç
pieÊƒ o mi∏oÊci Odkupiciela, czy macie teraz to
pragnienie?” (Alma 5:14, 26). M∏ody Józef Smith
zastanawia∏ si´ nad w∏asnà „s∏aboÊcià i niedosko-
na∏oÊcià” i modli∏ si´ do Pana o przebaczenie,
kiedy po raz pierwszy ukaza∏ mu si´ Anio∏
Moroni (zob. Józef Smith — Historia 1:28–33).

Wspó∏czeÊni prorocy i przywódcy w KoÊciele
równie˝ nauczajà o wa˝noÊci introspekcji.
Prezydent Gordon B. Hinckley, który by∏ wów-
czas Doradcà w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, ra-
dzi∏: „Ka˝de spotkanie sakramentalne powinno

byç ucztà duchowà. Powinien to byç czas na
medytacj´ i introspekcj´, czas na Êpiewanie
Panu pieÊni pochwalnych, czas na odnowienie
przymierzy z Nim i naszym Wiecznym Ojcem
oraz czas na wys∏uchanie s∏ów Pana z szacun-
kiem i wdzi´cznoÊcià” (w: Conference Report,
paêdz. 1982, 66 lub Ensign, list. 1982, 47).

Starszy Russell M. Nelson, cz∏onek Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏: „Màdry rybak regu-
larnie kontroluje swoje sieci. JeÊli znajdzie jakieÊ
skazy, bez zw∏oki je naprawia. Stare powiedzenie
mówi, ˝e ‘z∏apane na czas oczko ratuje dziewi´ç
kolejnych’. Zapisane objawienie podaje podobnà
wskazówk´. Pan powiedzia∏: ‘Wspomnij wi´c, z ja-
kiej wy˝yny spad∏eÊ i upami´taj si´, i spe∏niaj
uczynki takie, jak pierwej’ (Objawienie 2:5).

JeÊli jesteÊmy màdrzy, codziennie oceniamy
naszà osobistà prawoÊç. Rozpoznajemy wszelkà
s∏aboÊç i naprawiamy jà. Naprawd´, mamy obo-
wiàzek tak czyniç. […]

Prywatna, osobista modlitwa to dobry czas na
dokonanie introspekcji. Poranna modlitwa mo˝e
zawieraç proÊb´ o uczciwoÊç, czystoÊç, cnotli-
woÊç czy po prostu o mo˝liwoÊç s∏u˝enia innym.
Wieczorem mo˝e nastàpiç kolejna szybka osobi-
sta kontrola wszystkich tych atrybutów. Modlimy
si´ o zachowanie naszej duchowej integralnoÊci,
a nast´pnie pracujemy nad nià. JeÊli znajdziemy
jakàÊ skaz´, zechcemy rozpoczàç proces natych-
miastowej naprawy, aby zapobiec dalszej dezinte-
gracji zagra˝ajàcej duchowej jakoÊci.

LEKCJA 18

INTROSPEKCJA
„Pytam was, czy tego dnia b´dziecie mogli podnieÊç wzrok i spojrzeç Mu w oczy z czystym sercem i

czystymi r´koma? Pytam was, czy b´dziecie mogli podnieÊç wzrok majàc podobieƒstwo Boga wyryte
na swych twarzach?” (Alma 5:19).

ZASADA PRZYWÓDZTWA

Introspekcja pomaga przywódcom przyprowadziç ludzi do Jezusa Chrystusa.

KONCEPCJE LEKCJI

1. Introspekcja jest wa˝na dla przywódców w rodzinie i w KoÊciele.
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Lekcja 18: Introspekcja

Samooceny najlepiej dokonuje si´ za pomocà
wielu ma∏ych kroczków, zadajàc sobie takie py-
tania, jak:

• Co robimy, kiedy pope∏niamy b∏àd? Czy przy-
znajemy si´ do b∏´du i przepraszamy, czy te˝
zaprzeczamy i obwiniamy innych?

• Co robimy, kiedy jesteÊmy w grupie, gdzie
promuje si´ b∏´dne idee lub zachowania? Czy
milczàc wyra˝amy poparcie dla grzechu, czy
te˝ zajmujemy w∏asne stanowisko?

• Czy jesteÊmy ca∏kowicie uczciwi wobec naszych
pracodawców, czy te˝ nie jesteÊmy lojalni?

• Czy zachowujemy Êwi´toÊç dnia Sabatu, prze-
strzegamy S∏owa MàdroÊci, szanujemy ojca i
matk´?

• […] Jak reagujemy, kiedy s∏yszymy, jak ktoÊ
êle mówi o namaszczonych Pana? Czy szanu-
jemy wszystkie [nasze przymierza]? A mo˝e
dopuszczamy wyjàtki i racjonalizujemy nasze
zachowanie, aby odpowiada∏y naszym z góry
przyj´tym preferencjom?

• Czy dotrzymujemy s∏owa? Czy mo˝na ufaç na-
szym obietnicom? […]

[…] W∏aÊciwa diagnoza jest niezb´dna dla w∏a-
Êciwego leczenia. Pan da∏ nam to niezwyk∏e za-
pewnienie: ‘Oto zobaczy∏eÊ swà s∏aboÊç, dlatego
uczyni´ ci´ silnym’ (Eter 12:37). Lecz pragnienie
si∏y nie czyni nas silniejszymi. Wzmocnienie os∏a-
bionych wi´zów prawoÊci wymaga wiary i pracy.

Znamy proces samonaprawy zwany pokutà”
(„Integrity of Heart”, Ensign, sierp. 1995, 21).

POMYS¸ DOTYCZÑCY NAUCZANIA

WyjaÊnij, co oznacza termin introspekcja („ba-
danie w∏asnych myÊli i uczuç” Merriam-Webster’s
Collegiate Dictionary, wyd. 10. [1993], „introspec-
tion”, 615]). Przedyskutujcie, dlaczego introspekcja
jest wa˝na dla przywódców w rodzinie i w KoÊciele.

PoproÊ studentów, aby wymienili przyk∏ady in-
trospekcji zapisane w pismach Êwi´tych (zob. I Ks.
Królewska 19:4–13; Ew. Mateusza 4:1–11 oraz
przyk∏ady podane w komentarzu). Przedyskutujcie,
w jaki sposób po introspekcji cz´sto przychodzi
b∏ogos∏awieƒstwo.

Podziel si´ ze studentami wypowiedzià
Prezydenta Gordona B. Hinckleya, znajdujàcà

si´ w komentarzu, która mówi o introspekcji
podczas spotkaƒ sakramentalnych. Przedyskutuj
niektóre z pytaƒ, jakie powinniÊmy sobie zadaç
podczas introspekcji, zgodnie z radà Starszego
Russella M. Nelsona.

Powiedz studentom, ˝e wa˝ne jest, aby przy-
wódcy zastanawiali si´ nad swoim zwiàzkiem z
Panem, nad swoimi obowiàzkami, nad ludêmi,
którym s∏u˝à, itd. Przedyskutuj ze studentami
pytania, jakie moglibyÊmy zadaç sobie, kiedy my-
Êlimy o swojej godnoÊci i o naszych powo∏aniach
przywódczych. Zasugeruj, aby rozwijali zwyczaj
zastanawiania si´ nad podobnymi pytaniami.

MATERIA¸Y èRÓD¸OWE NAUCZYCIELA

Prezydent Spencer W. 
Kimball

Prezydent KoÊcio∏a

„Jesus: The Perfect Leader”,
Ensign, sierp. 1979, 5–7

Istnieje o wiele wi´cej kwestii odnoszàcych
si´ do niezwyk∏ego przywództwa Pana Jezusa
Chrystusa, ni˝ mo˝e pomieÊciç jakikolwiek po-
jedynczy artyku∏ czy ksià˝ka, jednak˝e chc´
wskazaç na kilka atrybutów i umiej´tnoÊci, ja-
kie pokaza∏ On w doskona∏y sposób. Te same
umiej´tnoÊci i cechy sà wa˝ne równie˝ dla nas,
jeÊli chcemy w trwa∏y sposób odnieÊç sukces
jako przywódcy.

Sta∏e zasady

Jezus wiedzia∏, kim jest i dlaczego by∏ tutaj, na
tej planecie. Oznacza to, ˝e móg∏ przewodziç,
majàc si∏´, a nie b´dàc niepewnym czy s∏abym.

Jezus post´powa∏ w oparciu o sta∏e zasady czy
prawdy, a nie wymyÊla∏ regu∏ na bie˝àco. Jego
styl przywództwa by∏ wi´c nie tylko poprawny, ale
te˝ sta∏y. Bardzo wielu Êwieckich przywódców w
dzisiejszych czasach przypomina kameleony;
zmieniajà swoje barwy i poglàdy, aby dostosowaç
si´ do sytuacji — a taka tendencja jedynie wpra-
wia w zak∏opotanie wspó∏pracowników i naÊla-
dowców, którzy nie sà pewni, jakim kursem
podà˝aç. Ci, którzy mocno trzymajà si´ w∏adzy
kosztem zasady, cz´sto koƒczà tak, ˝e robià nie-
mal wszystko, aby jà zachowaç.
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Lekcja 18: Introspekcja

Jezus kilkakrotnie powiedzia∏: „Przyjdê i naÊla-
duj mnie”. Jego program brzmia∏: „Czyƒcie, co ja
czyni´”, a nie: „Czyƒcie, co mówi´”. Jego wrodzona
b∏yskotliwoÊç pozwoli∏aby Mu na olÊniewajàcy po-
kaz Swoich umiej´tnoÊci, lecz to sprawi∏oby, ˝e
Jego naÊladowcy zostaliby daleko w tyle. On szed∏ i
pracowa∏ z tymi, którym mia∏ s∏u˝yç. Nie by∏ przy-
wódcà dzia∏ajàcym z dystansu. Nie ba∏ si´ bliskich
przyjaêni; nie ba∏ si´, ˝e Jego naÊladowcy, b´dàc
blisko Niego, rozczarujà si´. Zaczyn prawdziwego
przywództwa nie mo˝e podnieÊç innych, jeÊli nie
b´dziemy z tymi, którym mamy przewodziç, i nie
b´dziemy im s∏u˝yç.

Jezus pozostawa∏ cnotliwy, a tym samym,
kiedy ludzie mogli dotknàç skraju Jego szaty,
owa cnota mog∏a z Niego wyp∏ynàç. (Zob. Ew.
Marka 5:24–34).

Rozumienie innych

Jezus by∏ przywódcà, który s∏ucha∏. Jako ˝e
kocha∏ ludzi doskona∏à mi∏oÊcià, s∏ucha∏ ich, nie
b´dàc protekcjonalny. Wielki przywódca nie tylko
s∏ucha innych, ale te˝ w∏asnego sumienia i pod-
szeptów od Boga.

Jezus by∏ przywódcà cierpliwym, kochajàcym i
bioràcym w obron´. Kiedy Piotr wyciàgnà∏ swój
miecz i uderzy∏ nim s∏ug´ wy˝szego kap∏ana, od-
cinajàc mu prawe ucho, Jezus powiedzia∏: „W∏ó˝
miecz swój do pochwy” (Ew. Jana 18:11). Nie od-
czuwajàc z∏oÊci czy zmieszania Jezus spokojnie
uleczy∏ ucho s∏ugi (zob. Ew. ¸ukasza 22:51).
Zganienie Piotra by∏o ˝yczliwe, lecz stanowcze.

Poniewa˝ Jezus kocha∏ Swych naÊladowców,
by∏ w stanie mówiç tak, by Go rozumieli, móg∏
byç wobec nich szczery i bezpoÊredni. Czasami
gani∏ Piotra, poniewa˝ go kocha∏, a Piotr, b´dàc
wspania∏ym cz∏owiekiem, potrafi∏ si´ doskonaliç
dzi´ki tym naganom. W Ksi´dze PrzypowieÊci
Salomona jest cudowny werset, który wszyscy
powinniÊmy zapami´taç:

„Ucho, które s∏ucha zbawiennego napomnie-
nia, ch´tnie przebywa w gronie m´drców.

Kto nie zwa˝a na karnoÊç, gardzi w∏asnym ˝y-
ciem, lecz kto s∏ucha napomnienia, nabywa ro-
zumu” (Przyp. Salomona 15:31–32).

Màdry jest przywódca lub naÊladowca, który
potrafi radziç sobie ze „zbawiennym napomnie-
niem”. Piotr potrafi∏ to zrobiç, poniewa˝ wiedzia∏,

˝e Jezusa go kocha i tym samym Jezus móg∏
przygotowaç Piotra na zaj´cie bardzo zaszczyt-
nego miejsca czy przyj´cie odpowiedzialnoÊci w
królestwie.

Jezus postrzega∏ grzech jako coÊ z∏ego, ale te˝
potrafi∏ dostrzec, ˝e grzech wyp∏ywa z g∏´bokich i
niezaspokojonych potrzeb po stronie grzesznika.
Pozwoli∏o Mu to na pot´pienie grzechu, bez pot´-
piania danej osoby. Mo˝emy okazaç innym naszà
mi∏oÊç, nawet wtedy, gdy wzywamy ich do zmiany
zachowania. Musimy umieç na tyle g∏´boko zaj-
rzeç w ˝ycie innych ludzi, aby dostrzec powody
ich niepowodzeƒ i wad.

Bezinteresowne przywództwo

Przywództwo Zbawiciela by∏o bezinteresowne.
Siebie samego i Swoje potrzeby stawia∏ na dru-
gim miejscu i s∏u˝y∏ innym niestrudzenie, trosk-
liwie, skutecznie i wykraczajàc poza Swoje
obowiàzki. Bardzo wiele problemów dzisiejszego
Êwiata wyrasta z egoizmu i egocentryzmu, przez
które zbyt wielu ludzi ˝àda od ˝ycia i innych lu-
dzi zbyt wiele, tylko po to by zaspokoiç w∏asne
˝àdania. Jest to dok∏adne przeciwieƒstwo zasad i
praktyk w tak doskona∏y sposób stosowanych
przez doskona∏y przyk∏ad przywództwa — Jezusa
z Nazaretu.

Przywództwo Jezusa podkreÊla wag´ tego, aby
byç wymagajàcym wzgl´dem innych, nie sprawu-
jàc jednoczeÊnie kontroli nad nimi. Mia∏ On na
wzgl´dzie wolnoÊç wyboru Swoich naÊladowców.
Nawet On, w tych chwilach, które znaczà tak
wiele, musia∏ dobrowolnie wybraç przejÊcie przez
Getsemane i zawiÊni´cie na krzy˝u na Kalwarii.
Naucza∏ nas, ˝e nie mo˝e byç wzrastania bez praw-
dziwej wolnoÊci. Jednym z problemów przywódz-
twa manipulacyjnego jest to, ˝e nie wyp∏ywa z
mi∏oÊci do innych, lecz z ch´ci wykorzystania ich.
Tacy przywódcy skupiajà si´ na w∏asnych potrze-
bach i pragnieniach, a nie na potrzebach innych.

Jezus mia∏ perspektyw´ w kwestii problemów i
ludzi. Móg∏ z uwagà oceniç d∏ugofalowy skutek i
wp∏yw Swych wypowiedzi nie tylko na ludzi, któ-
rzy s∏uchali Go w tym w∏aÊnie momencie, lecz
te˝ na tych, którzy b´dà je czytali 2000 lat póê-
niej. Zbyt cz´sto Êwieccy przywódcy spieszà si´ z
rozwiàzaniem problemów, chcàc powstrzymaç
obecny ból, gdy tymczasem tworzà jeszcze wi´k-
sze przeszkody i ból w póêniejszym czasie.
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Obowiàzek

Jezus wiedzia∏, w jaki sposób zaanga˝owaç
Swoich uczniów w proces ˝ycia. Dawa∏ im
wa˝ne i konkretne rzeczy do zrobienia, aby
mogli si´ rozwijaç. Inni przywódcy próbujà byç
tak bardzo wszechwiedzàcy, ˝e sami próbujà ro-
biç wszystko, co sprawia, ˝e inni wzrastajà w
bardzo niewielkim stopniu. Jezus ufa Swoim
naÊladowcom na tyle, by podzieliç si´ z nimi
Swojà pracà, aby mogli wzrastaç. Jest to jedna z
najwspanialszych lekcji Jego przywództwa. JeÊli
odsuniemy na bok innych ludzi po to, by zada-
nie zosta∏o wykonane szybciej i skuteczniej,
mo˝e byç ono wykonane rzeczywiÊcie dobrze,
lecz bez wzrastania i rozwoju naÊladowców, co
jest bardzo wa˝ne. Poniewa˝ Jezus wie, ˝e to ˝y-
cie ma cel i ˝e zostaliÊmy umieszczeni na tej
planecie w celu wykonania pracy i wzrastania,
owo wzrastanie staje si´ zatem jednym ze wspa-
nia∏ych rezultatów naszego ˝ycia, podobnie jak
sposób, w jaki go osiàgamy. Mo˝emy w pe∏en
mi∏oÊci i pomocny sposób skomentowaç dzia∏a-
nia innych, kiedy pojawià si´ b∏´dy.

Jezus nie obawia∏ si´ stawiaç wymagaƒ przed
tymi, którym przewodzi∏. Nie przewodzi∏ w spo-
sób protekcjonalny lub pob∏a˝liwy. Mia∏ odwag´,
by wezwaç Piotra i innych m´˝czyzn do opusz-
czenia swych sieci rybackich i pójÊcia za Nim, nie
po sezonie rybackim czy po nast´pnym po∏owie,
lecz teraz, dzisiaj! Jezus da∏ ludziom poznaç, ˝e
wierzy w nich samych i w ich mo˝liwoÊci, i dla-
tego móg∏ pomóc im rozwinàç ich dusze poprzez
dokonywanie czegoÊ nowego. Zbyt wielu Êwiec-
kich przywódców traktuje ludzkoÊç protekcjonal-
nie i w wielu przypadkach pogardliwie, poniewa˝
traktujà ludzi tak, jakby trzeba im by∏o dogadzaç
i ich chroniç przez ca∏y czas. Jezus wierzy∏ w
Swoich naÊladowców, nie tylko w to, kim byli,
lecz tak˝e w to, kim mogli si´ staç. Podczas gdy
inni postrzegali Piotra jako rybaka, Jezus potrafi∏
dostrzec w nim mocnego przywódc´ religijnego
— odwa˝nego i silnego — który pozostawi swój
Êlad na du˝ej cz´Êci ludzkoÊci. Kochajàc innych,
mo˝emy im pomóc rozwijaç si´, stawiajàc przed
nimi rozsàdne, lecz realne wymagania.

Jezus da∏ ludziom prawdy i zadania, które od-
powiada∏y ich mo˝liwoÊciom. Nie przecià˝a∏ ich
ponad to, co mogli unieÊç, lecz dawa∏ im wystar-
czajàco du˝o, by rozwijali swe dusze. Jezus by∏

zainteresowany podstawami ludzkiej natury i do-
konaniem trwa∏ych zmian, nie tylko prostych
zmian kosmetycznych.

OdpowiedzialnoÊç

Jezus naucza∏ nas, ˝e jesteÊmy odpowiedzialni
nie tylko za nasze uczynki, ale te˝ za nasze myÊli.
Wa˝ne jest, abyÊmy o tym pami´tali. ˚yjemy w
czasach, które k∏adà nacisk na „odszkodowanie
niezale˝nie od winy” — i w ogóle na „niewskazy-
wanie na win´” w zachowaniu ludzi. OczywiÊcie
odpowiedzialnoÊç nie jest mo˝liwa bez sta∏ych
zasad. Dobry przywódca b´dzie pami´ta∏, ˝e jest
odpowiedzialny przed Bogiem, jak i przed tymi,
którym przewodzi. Zatem oczekujàc od siebie od-
powiedzialnoÊci, znajduje si´ w lepszej pozycji,
by dostrzec, ˝e inni sà odpowiedzialni za swoje
zachowanie i swoje dokonania. Ludzie majà ten-
dencj´ do tego, by dzia∏aç zgodnie ze standar-
dami wyznaczonymi przez swoich przywódców.

Màdre wykorzystanie czasu

Jezus naucza∏ te˝, jak wa˝ne jest to, abyÊmy
màdrze gospodarowali swoim czasem. Nie ozna-
cza to, ˝e nie mo˝e byç czasu na odpoczynek, po-
niewa˝ musi znaleêç si´ czas na kontemplacj´ i
odzyskanie si∏, lecz nie mo˝e byç marnotrawienia
czasu. Bardzo wa˝ne jest to, jak gospodarujemy
czasem i mo˝emy robiç to màdrze, nie popadajàc
w szaleƒstwo czy nadgorliwoÊç. Czasu nie mo˝na
ponownie przetworzyç. Kiedy mija chwila, mija
ona naprawd´. Tyrania drobiazgów polega na wy-
pieraniu z ludzi i chwil tego, co jest naprawd´
wa˝ne. Drobiazgi biorà za zak∏adników sprawy
donios∏ej wagi i zbyt cz´sto pozwalamy tyranii
kontynuowaç ten proceder. Màdre zarzàdzanie
czasem tak naprawd´ jest màdrym zarzàdzaniem
swojà osobà.

Âwieckie przywództwo

Osoby, które najbardziej kochamy, podzi-
wiamy i szanujemy jako przywódców rodziny
ludzkiej, sà tak przez nas traktowane, poniewa˝
na wiele sposobów stanowià ucieleÊnienie cech,
które pokaza∏ Jezus w Swoim ˝yciu i w tym, jak
przewodzi∏ innym.

I odwrotnie — ci przywódcy w historii, którzy
mieli najbardziej tragiczny wp∏yw na ludzkoÊç,
byli tacy, poniewa˝ brakowa∏o im w choçby naj-
mniejszym stopniu cech M´˝a z Galilei. Tam,

129



Lekcja 18: Introspekcja

gdzie Jezus by∏ bezinteresowny, oni byli intere-
sowni. Tam, gdzie Jezusowi zale˝a∏o na wolnoÊci,
im zale˝a∏o na kontroli. Tam, gdzie Jezusowi za-
le˝a∏o na s∏u˝bie, im zale˝a∏o na statusie. Tam,
gdzie Jezus zaspokaja∏ prawdziwe potrzeby in-
nych, oni troszczyli si´ tylko o w∏asne potrzeby i
zachcianki. Tam, gdzie Jezus dba∏ o rozwój Swo-
ich uczniów, oni próbowali manipulowaç Êmier-
telnikami. Tam, gdzie Jezus przepe∏niony by∏
wspó∏czuciem zrównowa˝onym przez sprawiedli-
woÊç, oni zbyt cz´sto pe∏ni byli surowoÊci i nie-
sprawiedliwoÊci.

Byç mo˝e, nikt z nas nie b´dzie doskona∏ym
przyk∏adem przywództwa, ale wszyscy mo˝emy na-
prawd´ postaraç si´, aby zbli˝yç si´ do tego idea∏u.

Nasz potencja∏

Jednà z najwspanialszych nauk M´˝a z Galilei,
Pana Jezusa Chrystusa, by∏o to, ˝e w was i we
mnie tkwià ogromne mo˝liwoÊci. Jezus nawo∏ujàc
nas, abyÊmy byli doskonali tak, jak nasz Ojciec w
Niebie jest doskona∏y, nie szydzi∏ z nas ani nas nie
wyÊmiewa∏. Przekazywa∏ nam przejmujàcà prawd´
na temat naszych mo˝liwoÊci i naszego poten-
cja∏u. Ta prawda jest niemal zbyt szokujàca, by jà
kontemplowaç. Jezus, który nie móg∏ k∏amaç, sta-
ra∏ si´ nak∏oniç nas, abyÊmy zaszli dalej na drodze
ku doskona∏oÊci.

Nie jesteÊmy jeszcze tak doskonali, jak Jezus,
lecz jeÊli otaczajàcy nas ludzie nie zobaczà, ˝e si´
staramy i doskonalimy si´, nie b´dà mogli szukaç
w nas przyk∏adu, a zobaczà, ˝e nie jesteÊmy w
pe∏ni zaanga˝owani w to, co ma byç zrobione.

Ka˝dy z nas ma wi´cej sposobnoÊci do czynie-
nia dobra i bycia dobrym, ni˝ te, które wykorzy-
stujemy. Te sposobnoÊci sà wokó∏ nas. JeÊli choç
troch´ mamy doskonaliç nasze dzia∏ania, to bez
wzgl´du na to, jak daleki jest zasi´g naszego
wp∏ywu, ów zasi´g mo˝na powi´kszyç. Jest wiele
osób, które czekajà na to, ˝e ktoÊ ich dostrze˝e i
pokocha — jeÊli tylko b´dzie nam na tyle zale-
˝a∏o, by udoskonaliç nasze dzia∏ania.

Musimy pami´taç, ˝e ci Êmiertelnicy, których
spotykamy na parkingach, w biurach, windach i
w ka˝dym innymi miejscu, stanowià cz´Êç ludz-
koÊci, którà Bóg poleci∏ nam kochaç i im s∏u˝yç.
Niewiele nam da mówienie o powszechnym bra-
terstwie ludzkoÊci, jeÊli nie potrafimy traktowaç

jak braci i siostry tych, którzy sà wokó∏ nas. JeÊli
nasze doÊwiadczenia w ˝yciu doczesnym wydajà
si´ nieefektowne lub bardzo nieznaczne, musimy
pami´taç przypowieÊç podanà przez Jezusa, w
której przypomina nam, ˝e wielkoÊç to nie zaw-
sze kwestia rozmiaru czy skali, lecz jakoÊci ludz-
kiego ˝ycia. JeÊli dobrze post´pujemy z naszymi
talentami i otaczajàcymi nas mo˝liwoÊciami, nie
przejdà one niezauwa˝one przez Boga. A tym,
którzy dobrze sobie radzà z danymi im mo˝liwo-
Êciami, dane b´dzie nawet wi´cej!

Pisma Êwi´te zawierajà wiele wspania∏ych przy-
k∏adów przywódców, którzy w przeciwieƒstwie do
Jezusa nie byli doskonali, lecz jednak byli bardzo
skuteczni. Dobrze by nam zrobi∏o, gdybyÊmy je
czytali — i to czytali cz´sto. Zapominamy, ˝e pi-
sma Êwi´te pokazujà nam wieki doÊwiadczeƒ
przywódczych, a co jeszcze wa˝niejsze, przedsta-
wiajà sta∏e zasady, na których musi si´ opieraç
prawdziwe przywództwo, jeÊli ma pojawiç si´ suk-
ces. Pisma Êwi´te sà przewodnikiem zawierajàcym
wskazówki dla przysz∏ych przywódców.

Doskona∏y przywódca

Nie zamierzam przepraszaç za podanie kilku
osiàgni´ç Jezusa Chrystusa tym, którzy chcà od-
nieÊç sukces jako przywódcy.

JeÊli mamy odnieÊç wyjàtkowy sukces — oto
nasz wzorzec. Wszystkie szlachetne, doskona∏e i
pi´kne cechy dojrza∏oÊci, si∏y i odwagi znajdujà
wyraz w tej jednej osobie. Kiedy wielki, rozgnie-
wany, uzbrojony po z´by t∏um przyszed∏ po
Niego, by Go uwi´ziç, On zdecydowanie wyszed∏
im na spotkanie i zapyta∏: „Kogo szukacie?”

Zaskoczony t∏um wymamrota∏ Jego imi´:
„Jezusa Nazareƒskiego”.

„Ja jestem” — odpowiedzia∏ Jezus z Nazaretu
z dumà, odwagà i mocà, a ˝o∏nierze „cofn´li si´ i
padli na ziemi´”.

Po raz drugi zapyta∏: „Kogo szukacie?”, a
kiedy wymówili Jego imi´, powiedzia∏: „Powie-
dzia∏em wam, ˝e Ja jestem; jeÊli wi´c mnie szu-
kacie, pozwólcie tym [Jego uczniom] odejÊç”
(Ew. Jana 18:4–8).

Byç mo˝e, najwa˝niejszà rzeczà, jakà mog´
powiedzieç o Jezusie Chrystusie, wa˝niejszà od
tego wszystkiego, co powiedzia∏em, jest to, ˝e On
˝yje. On naprawd´ jest ucieleÊnieniem tych
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wszystkich cech i atrybutów, o których mówià
nam pisma Êwi´te. JeÊli potrafimy to dostrzec,
poznamy wówczas kluczowe realia odnoszàce si´
do cz∏owieka i wszechÊwiata. JeÊli nie zaakceptu-
jemy tej prawdy i tych realiów, nie b´dziemy
mieç sta∏ych zasad czy najwy˝szych prawd, dzi´ki
którym mamy prze˝yç nasze ˝ycie w szcz´Êciu i
poÊwi´cajàc si´ s∏u˝bie. Innymi s∏owy, okazuje
si´, ˝e bardzo trudno jest byç dobrym przywódcà,
chyba ˝e uznamy prawdziwoÊç doskona∏ego przy-
wódcy, Jezusa Chrystusa, i pozwolimy Mu, by by∏
Êwiat∏em, dzi´ki któremu zobaczymy drog´!

POMOCE DO STUDIOWANIA

• Co powiedzia∏ Prezydent Kimball na temat
przywódców, którzy zmieniajà swoje stanowi-
sko, aby dostosowaç si´ do sytuacji?

• Dlaczego jest wa˝ne, aby przywódcy s∏u˝yli
tym, którym przewodzà?

• Czego powinni s∏uchaç przywódcy oprócz g∏o-
sów tych, którym przewodzà?

• Co mogà osiàgnàç przywódcy, którzy kochajà
tych, którym przewodzà, czego nie potrafià
osiàgnàç inni przywódcy?

• W jaki sposób przywództwo manipulacyjne
s∏u˝y tylko sobie? Dlaczego czymÊ z∏ym jest
to, by przywódcy w KoÊciele i rodzinie s∏u˝yli
tylko sobie?

• W jaki sposób ludzie odnoszà korzyÊç, kiedy
ich przywódcy przydzielajà im zadania?

• Czego naucza Jezus Chrystus przywódców na
temat tego, jak postrzegaç ludzi, którym si´
przewodzi?

• Przed kim odpowiadajà przywódcy?

• Co Prezydent Kimball ma na myÊli, mówiàc
„tyrania drobiazgów”?

• Wybierz Êwieckiego przywódc´, którego podzi-
wiasz, i znajdê przyk∏ady, kiedy ta osoba wyka-
za∏a si´ niektórymi z cech przywódczych
Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób mo˝emy staç si´ lepszymi przy-
wódcami wed∏ug Prezydenta Kimballa?
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