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Cel tego kursu

Kurs „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne” ma na celu
pomaganie cz∏onkom KoÊcio∏a we wzmacnianiu ma∏-
˝eƒstwa i rodzin oraz w odnajdywaniu radoÊci w
zwiàzkach rodzinnych. Podzielony jest on na dwie
cz´Êci. Cz´Êç A, „Wzmacnianie ma∏˝eƒstw”, jest szcze-
gólnie pomocna dla par ma∏˝eƒskich oraz dla cz∏on-
ków przygotowujàcych si´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Cz´Êç B, „Wzmacnianie rodzin jest obowiàzkiem
rodziców”, pomaga rodzicom i dziadkom w wysi∏kach
zwiàzanych z „[napominaniem] i [wychowywaniem
dzieci] w karnoÊci, dla Pana” (List do Efezjan 6:4).

Kurs ten opiera si´ na doktrynach i zasadach
nauczanych w pismach Êwi´tych oraz przez proroków
i aposto∏ów w dniach ostatnich. Szczególny nacisk
k∏adzie on na dokument zatytu∏owany „Rodzina:
Proklamacja dla Êwiata” znajdujàcy si´ na stronie IV
tego przewodnika.

Przeglàd tego kursu znajduje si´ na stronach
VII–VIII. Cz´sto zaglàdaj do tego streszczenia, aby
przejrzeç doktryny i zasady, jakich si´ nauczy∏eÊ oraz
aby przygotowaç si´ do przysz∏ych lekcji.

Udzia∏ w kursie uzale˝niony jest od naszych
potrzeb

Masz mo˝liwoÊç uczestnictwa w kursie w zgodzie
z twoimi indywidualnymi potrzebami. Na przyk∏ad,
jeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, ale nie masz dzieci,
mo˝esz zdecydowaç si´ na obecnoÊç na pierwszych
oÊmiu lekcjach, z wy∏àczeniem oÊmiu ostatnich. JeÊli
jesteÊ samotnym rodzicem, mo˝esz zdecydowaç si´
na uczestnictwo tylko w lekcjach z cz´Êci B.

Uczestniczenie w kursie

Poprzez uczestnictwo w tym kursie dajesz wyraz
pragnieniu wzmocnienia swojej rodziny. Aby
wynieÊç jak najwi´cej korzyÊci z tego kursu, musisz
braç aktywny udzia∏ w dyskusjach klasowych, korzy-
staç z tego przewodnika i staraç si´ zastosowaç w
˝yciu doktryny i zasady, których si´ uczysz.

Aktywny udzia∏ w dyskusjach klasowych

Kiedy ty lub inni uczestnicy bierzecie aktywny
udzia∏ w dyskusjach klasowych, mo˝ecie przywo∏aç

wp∏yw Ducha Âwi´tego oraz nauczaç i wzmacniaç si´
wzajemnie. Pan powiedzia∏: „Wyznaczcie mi´dzy
sobà nauczyciela, i niechaj wszyscy na raz nie
mówià; ale niechaj ka˝dy mówi z osobna, a wszyscy
niech s∏uchajà s∏ów jego, aby kiedy wszyscy przemó-
wili, wszyscy byli podbudowani przez wszystkich, i
aby ka˝dy mia∏ równy przywilej” (NiP 88:122).

Wszyscy, którzy uczestniczà w kursie, mogà uczyç
si´ od siebie bez wzgl´du na swoje doÊwiadczenia
zwiàzane z ma∏˝eƒstwem lub wychowywaniem
dzieci. Najwi´kszà korzyÊç z obecnoÊci na zaj´ciach
odniesiesz wówczas, gdy b´dziesz dzieliç si´ doÊwiad-
czeniami zwiàzanymi z lekcjà i z szacunkiem s∏uchaç,
kiedy inni robià to samo. Kiedy b´dziesz Êwiadczyç o
omawianych prawdach, mo˝esz wzmocniç swoje
Êwiadectwo i Êwiadectwo innych. Jednak˝e powinie-
neÊ byç ostro˝ny, by nie omawiaç intymnych bàdê
Êwi´tych doÊwiadczeƒ, które nie powinny byç poru-
szane podczas dyskusji w klasie. PowinieneÊ byç rów-
nie˝ Êwiadomy ograniczeƒ czasowych lekcji oraz
liczyç si´ z nauczycielem i innymi uczestnikami.

Korzystanie z tego przewodnika

Po lekcji, w ciàgu tygodnia korzystaj z tego prze-
wodnika, by przejrzeç to, czego si´ nauczy∏eÊ.
Przewodnik do studiowania zawiera „Pomys∏y do
wykorzystania”, które majà ci pomóc ˝yç zgodnie z
doktrynami i zasadami, których si´ nauczy∏eÊ pod-
czas ka˝dej lekcji. Poza tym w ka˝dej lekcji przyto-
czony jest jeden lub dwa artyku∏y napisane przez
W∏adze Naczelne KoÊcio∏a. JeÊli jesteÊ
˝onaty/zam´˝na, mo˝esz czerpaç ogromne korzyÊci z
czytania i omawiania artyku∏ów ze swoim wspó∏ma∏-
˝onkiem.

Niektóre artyku∏y pochodzà z przemówieƒ wyg∏o-
szonych podczas konferencji generalnych lub przy
innych okazjach, a inne zosta∏y napisane dla czaso-
pism koÊcielnych. Jako ˝e zaczerpni´te zosta∏y one z
ró˝nych publikacji, konieczne by∏o wprowadzenie
drobnych modyfikacji, by ich format by∏ spójny z
zawartoÊcià tego przewodnika. Na przyk∏ad, niektóre
komentarze wprowadzajàce zosta∏y usuni´te z prze-
mówieƒ konferencyjnych, a niektóre podtytu∏y i
cytaty zosta∏y zmienione. Same nauki pozosta∏y jed-
nak niezmienione.

WPROWADZENIE
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Zastosowanie doktryn i zasad, których si´ nauczy∏eÊ

Nie wystarczy jedynie poznaç ewangeli´. Aby
mia∏a ona wp∏yw na twoje ˝ycie, musisz ˝yç zgodnie
z tym, czego si´ uczysz. Prezydent Harold B. Lee,
jedenasty Prezydent KoÊcio∏a, poradzi∏:

„Wszystkie zasady i obrz´dy ewangelii sà w pew-
nym sensie niczym innym jak zaproszeniem do
uczenia si´ ewangelii poprzez stosowanie jej nauk.
Nikt nie pozna zasady dziesi´ciny, dopóki jej nie
zap∏aci. Nikt nie pozna zasady S∏owa MàdroÊci,
dopóki nie b´dzie go przestrzega∏. Dzieci — a skoro
ju˝ o tym mówimy — równie˝ doroÊli, nie nawracajà
si´ do dziesi´ciny, S∏owa MàdroÊci, przestrzegania
dnia Sabatu czy modlitwy poprzez s∏uchanie, jak
ktoÊ opowiada o tych zasadach. Uczymy si´ ewange-
lii, ˝yjàc wed∏ug niej. […]

[…] Tak naprawd´ to nic nie wiemy na temat
nauk ewangelii do czasu, a˝ doÊwiadczymy b∏ogos∏a-
wieƒstw p∏ynàcych z ˝ycia wedle ka˝dej z tych
zasad” (Stand Ye in Holy Places [1974], str. 215).

Dodatkowe êród∏a

Nast´pujàce wydane przez KoÊció∏ materia∏y
zapewniajà dodatkowe informacje dotyczàce tema-
tów tego kursu. Pozycje te dost´pne sà poprzez
koÊcielne centra dystrybucji. Mo˝esz zdobyç te
publikacje i korzystaç z nich w domu.

• Przewodnik dla rodziny (31180 166). Przewodnik
ten opisuje organizacj´ rodziny, dostarcza infor-
macji na temat nauczania ewangelii w domu oraz
nakreÊla procedury obrz´dów i b∏ogos∏awieƒstw
kap∏aƒskich.

• Artyku∏y na temat ma∏˝eƒstwa i rodziny w czaso-
pismach koÊcielnych.

• Family Home Evening Resource Book (31106).
Ksià˝ka ta pomo˝e rodzicom i dzieciom w przygo-
towaniu lekcji na domowe wieczory rodzinne
(strony 3–160, 173–232). Zawiera pomys∏y na to,
jak sprawiç, by domowy wieczór rodzinny by∏
udany (strony 163–170) oraz zawiera sugestie na
temat nauczania dzieci poszczególnych zasad i
obowiàzków (strony 235–262). Zawiera równie˝
pomys∏y zaj´ç dla rodziny (strony 265–340).

• Nauczanie — nie ma wi´kszego powo∏ania (36123
166). Podr´cznik ten zawiera zasady i praktyczne
sugestie, które majà na celu pomóc cz∏onkom
KoÊcio∏a w doskonaleniu si´ w roli nauczycieli
ewangelii. Szczególnie pomocna dla rodziców
b´dzie Cz´Êç D, „Nauczanie w domu” (strony
125–148).

• Przewodnik do nauczania (34595 166). Przewodnik
ten podaje propozycje doskonalenia nauczania i
uczenia si´ ewangelii.

• Dla wzmocnienia m∏odzie˝y (34285 166). Broszura
ta nakreÊla normy koÊcielne dotyczàce umawiania
si´ na randki, ubioru i wyglàdu, zawierania przy-
jaêni, uczciwoÊci, j´zyka, mediów, zdrowia psy-
chicznego i fizycznego, muzyki i taƒca, czystoÊci
seksualnej, norm zachowania w dzieƒ Sabatu,
odpokutowania, godnoÊci i s∏u˝by.

• A Parent’s Guide (31125). Przewodnik ten zawiera
propozycje, które pomogà rodzicom w nauczaniu
swoich dzieci na temat bliskoÊci fizycznej.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped
Children (31123). Przewodnik przeznaczony jest
dla rodzin, w których sà upoÊledzone dzieci.
Zawiera równie˝ informacje na temat materia∏ów
wydanych przez KoÊció∏, które pomogà rodzicom i
nauczycielom osób niepe∏nosprawnych.

• Cornerstones of a Happy Home (33108). Broszura
zawiera przemówienie Prezydenta Gordona B.
Hinckleya z czasów, kiedy s∏u˝y∏ jako Drugi
Doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a.

• Being a Righteous Husband and Father (35402).
Broszura zawiera przemówienie Prezydenta
Howarda W. Huntera, czternastego Prezydenta
KoÊcio∏a.

• One for the Money: Guide to Family Finance (33293).
Broszura, napisana przez Starszego Marvina J.
Ashtona z Kworum Dwunastu Aposto∏ów, dostar-
cza praktycznych rad na temat zarzàdzania finan-
sami rodzinnymi. [Tekst tej broszury zosta∏ w
du˝ej cz´Êci zamieszczony w Liahonie z kwietnia
2000, str. 42–47 — przyp. t∏um.]
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VII

LEKCJA 1: „RODZINA ZAJMUJE CENTRALNE
MIEJSCE W PLANIE STWORZYCIELA”
Prorocy w dniach ostatnich g∏oszà wiecznà wa˝noÊç
ma∏˝eƒstwa i rodziny.

Ma∏˝eƒstwo na wiecznoÊç mo˝e przynosiç radoÊç i
wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa w tym ˝yciu i przez ca∏à
wiecznoÊç.

Kurs „Ma∏˝eƒstwo i zwiàzki rodzinne” ma na celu
pomaganie nam w odnajdywaniu radoÊci w zwiàz-
kach rodzinnych.

Nasze domy mogà byç „namiastkà nieba”, jeÊli
b´dziemy budowaç „na opoce, którà jest nasz
Odkupiciel”.

LEKCJA 2: ROZWIJANIE JEDNOÂCI W
MA¸˚E¡STWIE

Pan nakaza∏ m´˝om i ˝onom, aby stanowili jednoÊç.

M´˝owie i ˝ony majà traktowaç siebie jak równo-
rz´dnych partnerów.

M´˝owie i ˝ony powinni pozwoliç na to, by ich
indywidualne cechy charakteru i zdolnoÊci
uzupe∏nia∏y si´ nawzajem.

M´˝owie i ˝ony muszà byç lojalni wobec siebie
nawzajem.

LEKCJA 3: PIEL¢GNOWANIE MI¸OÂCI I PRZYJAèNI
W MA¸˚E¡STWIE

M´˝owie i ˝ony muszà piel´gnowaç mi∏oÊç do siebie
nawzajem.

Wyra˝anie uczuç i bycie uprzejmym sprawia, ˝e
mi∏oÊç i przyjaêƒ wcià˝ sà cz´Êcià ma∏˝eƒstwa.

W∏aÊciwe relacje intymne w ma∏˝eƒstwie sà wyra-
zem mi∏oÊci.

Pary ma∏˝eƒskie powinny okazywaç mi∏oÊç bliêniego
— czystà mi∏oÊç Chrystusa.

LEKCJA 4: REAGOWANIE NA WYZWANIA W
MA¸˚E¡STWIE

Wszystkie poÊlubione pary doÊwiadczà wyzwaƒ.

M´˝owie i ˝ony mogà przejÊç przez ka˝de wyzwanie,
jeÊli b´dà postrzegaç ma∏˝eƒstwo w kategorii przy-
mierza.

Kiedy pojawiajà si´ wyzwania, mo˝emy Êwiadomie
zadecydowaç, ˝e zareagujemy cierpliwoÊcià i mi∏oÊ-
cià, a nie frustracjà czy z∏oÊcià.

LEKCJA 5: REAGOWANIE NA WYZWANIA POPRZEZ
POZYTYWNE KOMUNIKOWANIE SI¢

W ka˝dym ma∏˝eƒstwie pojawià si´ ró˝nice zdaƒ.

M´˝owie i ˝ony powinni staraç si´ dostrzegaç u sie-
bie nawzajem godne podziwu cechy.

Pozytywne komunikowanie si´ pomaga w zapobie-
ganiu trudnoÊciom i ich rozwiàzywaniu.

LEKCJA 6: WZMACNIANIE MA¸˚E¡STW POPRZEZ
WIAR¢ I MODLITW¢

M´˝owie i ˝ony powinni razem pracowaç nad rozwi-
janiem swej wiary w Jezusa Chrystusa.

M´˝owie i ˝ony sà b∏ogos∏awieni, kiedy modlà si´
razem.

LEKCJA 7: UZDRAWIAJÑCA MOC PRZEBACZENIA

Duch wybaczenia pomi´dzy m´˝em a ˝onà pomo˝e
przynieÊç pokój oraz poczucie zaufania i bezpie-
czeƒstwa.

M´˝owie i ˝ony powinni prosiç siebie nawzajem o
wybaczenie za swoje niedociàgni´cia i czyniç szczere
wysi∏ki celem poprawy.

M´˝owie i ˝ony powinni staraç si´ wybaczaç sobie
nawzajem.

LEKCJA 8: GOSPODAROWANIE FINANSAMI
RODZINNYMI

W∏aÊciwe gospodarowanie finansami jest niezb´d-
nym elementem szcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa.

M´˝owie i ˝ony powinni wspó∏pracowaç ze sobà,
aby post´powaç zgodnie z podstawowymi zasadami
zarzàdzania pieni´dzmi.

PRZEGLÑD KURSU „MA¸˚E¡STWO
I ZWIÑZKI RODZINNE”

CZ¢Âå A: WZMACNIANIE MA¸˚E¡STW



LEKCJA 9: „DZIECI SÑ DZIEDZICTWEM PANA”
Ojciec Niebieski powierza Swoje duchowe dzieci
ziemskim rodzicom.

Rodzice powinni staraç si´ zaspokajaç indywidualne
potrzeby ka˝dego dziecka.

Dzieci majà prawo do pe∏nych mi∏oÊci zwiàzków ze
swoimi rodzicami.

Molestowanie dzieci jest obrazà Boga.

Dzieci wnoszà wielkà radoÊç w ˝ycie swoich
rodziców.

LEKCJA 10: UÂWI¢CONE ROLE OJCÓW I MATEK
(CZ¢Âå 1: ROLA OJCA)
Ojcowie i matki powinni wspólnie dzia∏aç dla
zapewnienia ka˝demu ze swoich dzieci tarczy wiary.

Ojcowie majà przewodziç z mi∏oÊcià i w prawy spo-
sób.

Ojcowie majà zapewniç swoim rodzinom Êrodki nie-
zb´dne do ˝ycia i ochron´.

LEKCJA 11: UÂWI¢CONE ROLE OJCÓW I MATEK
(CZ¢Âå 2: ROLA MATKI)
Matki uczestniczà w dziele Bo˝ym.

G∏ównym obowiàzkiem matek jest dba∏oÊç o rozwój
dzieci.

Ojcowie i matki majà pomagaç sobie wzajemnie
jako równi partnerzy.

LEKCJA 12: NAUCZANIE DZIECI POPRZEZ
PRZYK¸AD I NAUK¢

Rodzice sà odpowiedzialni za nauczanie swoich
dzieci.

Rodzice mogà otrzymywaç natchnienie potrzebne
do nauczania swoich dzieci.

Rodzice nauczajà poprzez przyk∏ad i nauk´.

LEKCJA 13: NAUCZANIE DZIECI ZASAD
EWANGELII (CZ¢Âå 1)
Nauczanie przez rodziców mo˝e pomóc dzieciom,
aby pozostawa∏y silne w wierze.

Rodzice majà nauczaç swoje dzieci podstawowych
zasad i obrz´dów ewangelii.

Rodzice powinni „uczyç swoje dzieci, aby si´
modli∏y i ˝y∏y cnotliwie przed Panem”.

LEKCJA 14: NAUCZANIE DZIECI ZASAD
EWANGELII (CZ¢Âå 2)
Rodzice okazujà mi∏oÊç swoim dzieciom, kiedy je
nauczajà.

Rodzice muszà uczyç dzieci wspó∏czucia i s∏u˝by.

Rodzice muszà uczyç swoje dzieci uczciwoÊci i sza-
cunku do w∏asnoÊci innych ludzi.

Rodzice muszà nauczaç dzieci na temat satysfakcji
p∏ynàcej z uczciwej pracy.

Rodzice muszà uczyç dzieci prawa czystoÊci 
moralnej.

LEKCJA 15: DAWANIE DZIECIOM WSKAZÓWEK,
GDY PODEJMUJÑ DECYZJE

Dzieci potrzebujà przewodnictwa, gdy podejmujà
decyzje.

Rodzice mogà pomóc dzieciom korzystaç z wolnej
woli w prawy sposób.

Rodzice powinni pozwoliç dzieciom poznaç konse-
kwencje p∏ynàce z podejmowania niemàdrych
decyzji.

Rodzice powinni okazywaç niezachwianà mi∏oÊç
dzieciom, które zb∏àdzi∏y.

LEKCJA 16: MODLITWA RODZINNA, RODZINNE
STUDIOWANIE PISM ÂWI¢TYCH I DOMOWY
WIECZÓR RODZINNY

Dla ka˝dej rodziny Âwi´tych w Dniach Ostatnich
modlitwa rodzinna, rodzinne studiowanie pism
Êwi´tych i domowy wieczór rodzinny muszà
stanowiç najwy˝szy priorytet.

Rodziny otrzymujà wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa,
kiedy wspólnie si´ modlà.

Rodzinne studiowanie pism Êwi´tych pomaga rodzi-
nom w zbli˝aniu si´ do Boga.

Domowe wieczory rodzinne pomagajà rodzinom
umocniç obron´ przed ziemskimi wp∏ywami.

VIII

CZ¢Âå B: WZMACNIANIE RODZIN JEST OBOWIÑZKIEM RODZICÓW



CZ¢Âå A 
WZMACNIANIE MA¸˚E¡STW





Adam otrzyma∏ cia∏o stworzone na podobieƒstwo
Boga15 i zosta∏ pos∏any do Ogrodu16. Na poczàtku
Adam by∏ sam. Posiada∏ kap∏aƒstwo17, lecz sam nie
móg∏ wype∏niç celów swego stworzenia18.

˚aden inny cz∏owiek nie móg∏ tego uczyniç. Ani
sam, ani z innym m´˝czyznà Adam nie móg∏ czyniç
post´pów. Ani te˝ Ewa z innà kobietà. Wtedy tak
by∏o. Jest tak i dziÊ.

Ewa, towarzyszka, zosta∏a stworzona. Ma∏˝eƒstwo
zosta∏o ustanowione19, Adam dosta∏ przykazanie, aby
∏àczy∏ si´ ze swojà ˝onà (nie tylko kobietà) i „z nikim
innym”20.

Wybór, mo˝na by powiedzieç, dosta∏a Ewa21.
Powinna zostaç pochwalona za swojà decyzj´. Potem
„Upadek Adama nastàpi∏, aby ludzie mogli przyjÊç
na Êwiat”22.

Starszy Orson F. Whitney opisa∏ upadek jako
„podwójnà drog´ — ku do∏owi, a jednak w gór´.
Przywiod∏o to cz∏owieka na Êwiat i postawi∏o jego
stopy na drodze post´pu”23.

Bóg pob∏ogos∏awi∏ Adama i Ew´ „i rzek∏ do nich:
Bàdêcie p∏odni i rozmna˝ajcie si´”24. I w ten sposób
zosta∏a ustanowiona rodzina.

Bóg ceni m´˝czyzn i kobiety w równy sposób

W objawieniach nie znajduje si´ nic, co wskazy-
wa∏oby, ˝e bycie m´˝czyznà jest przez Boga prefe-
rowane nad bycie kobietà, czy te˝, ˝e On przyk∏ada
wi´kszà wag´ do synów ni˝ do córek.

Wszystkie cnoty wymienione w pismach Êwi´tych
— mi∏oÊç, pokój, wiara, pobo˝noÊç, dobroczynnoÊç
— dzielà zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety25, a naj-
wy˝szy obrz´d kap∏aƒstwa w ˝yciu Êmiertelnym jest
dany wy∏àcznie wspólnie m´˝czyênie i kobiecie26.
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NA TO ˚YCIE I NA CA¸Ñ WIECZNOÂå

Starszy Boyd K. Packer
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Wielki plan szcz´Êcia

Drodzy bracia i siostry, pisma Êwi´te, nauki apo-
sto∏ów i proroków wskazujà, ˝e ˝yliÊmy w ˝yciu prze-
dziemskim jako synowie i córki, duchowe dzieci
Boga1. P∏eç istnia∏a wczeÊniej i nie wzi´∏a swojego
poczàtku u ziemskich narodzin2.

Na wielkiej naradzie w niebie3 zosta∏ przedstawio-
ny plan Boga4: plan zbawienia5, plan odkupienia6,
wielki plan szcz´Êcia7. Ten plan uwzgl´dnia próby;
ka˝dy musi wybraç mi´dzy dobrem a z∏em8. Jego
plan zapewnia Odkupiciela, ZadoÊçuczynienie,
Zmartwychwstanie i — jeÊli b´dziemy pos∏uszni —
nasz powrót przed oblicze Boga.

Przeciwnik zbuntowa∏ si´ i przyjà∏ swój plan9. Ci,
którzy za nim podà˝yli, zostali pozbawieni prawa do
Êmiertelnego cia∏a10. Nasza obecnoÊç tu potwierdza,
˝e poparliÊmy plan naszego Ojca11.

Jedynym zamys∏em Lucyfera jest sprzeciwienie si´
wielkiemu planowi szcz´Êcia, zepsucie najczystszych,
najpi´kniejszych i najatrakcyjniejszych doÊwiadczeƒ
˝ycia: uczucia, mi∏oÊci, ma∏˝eƒstwa i rodzicielstwa12.
Widmo rozpaczy i poczucia winy13 idà za nim krok w
krok. Tylko pokuta mo˝e uleczyç to, co on skaleczy∏.

W planie Boga potrzebne jest ma∏˝eƒstwo i rodzina

W planie szcz´Êcia potrzebny jest prawy zwiàzek
osobników p∏ci m´skiej i ˝eƒskiej, m´˝czyzny i
kobiety, m´˝a i ˝ony14. Doktryny uczà nas, w jaki
sposób reagowaç na nieodparte wrodzone impulsy,
które cz´sto dominujà nasze zachowanie.

1

• Przejrzyj dokument „Rodzina: Proklamacja dla
Êwiata” (strona IV). Ustal, w jaki sposób mo˝na
pe∏niej ˝yç w zgodzie z tà proroczà radà.

• Zdobàdê plakat „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”
(35602 lub 35538) z koÊcielnego centrum
dystrybucji. UmieÊç go w widocznym miejscu 
w swoim domu.

„RODZINA ZAJMUJE CENTRALNE
MIEJSCE W PLANIE STWORZYCIELA”

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i mo˝liwoÊci wykorzystaj jednà lub obie propozycje:

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Po Upadku prawa natury zyska∏y przemo˝ny
wp∏yw na narodziny w doczesnoÊci. Sà one nazy-
wane przez Prezydenta J. Reubena Clarka juniora
„figlami” natury27, które powodujà ró˝norodnoÊç
zaburzeƒ, niedoborów i u∏omnoÊci. Jakkolwiek 
niesprawiedliwe wydajà si´ one ludzkiemu
rozumowaniu, jednak s∏u˝à celom Pana w 
wypróbowywaniu ludzkoÊci.

Podà˝anie za ka˝dym godnym odruchem, odpo-
wiadanie na ka˝dà prawà potrzeb´, konsumowanie
ka˝dego prowadzàcego do wyniesienia ludzkiego
zwiàzku sà dane i zaakceptowane w doktrynach
ewangelii Jezusa Chrystusa i chronione poprzez 
przykazania objawione Jego KoÊcio∏owi.

Role m´˝czyzn i kobiet

Gdyby nie stworzone przez natur´ ró˝nice mi´dzy
Adamem i Ewà, nie mogliby si´ oni rozmna˝aç i
zape∏niaç ziemi28. Te uzupe∏niajàce si´ ró˝nice majà
kluczowe znaczenie w planie szcz´Êcia.

Niektóre zadania sà najlepiej dostosowane do
m´skiej natury, a inne — do ˝eƒskiej. Zarówno
pisma Êwi´te, jak i wzorce natury przydzielajà m´˝-
czyênie rol´ opiekuna i ˝ywiciela29.

Obowiàzki kap∏aƒstwa, które wià˝à si´ z admini-
stracjà KoÊcio∏a, z koniecznoÊci wype∏niane sà poza
domem. Poprzez boskie zarzàdzenie, zosta∏y one
powierzone m´˝czyênie. Dzia∏o si´ tak od poczàtku,
gdy˝ Pan objawi∏ ˝e „system tego kap∏aƒstwa zosta∏
zatwierdzony do przekazania z ojca na syna. […]
System ten wprowadzono w czasach Adama”30.

M´˝czyzna, który posiada kap∏aƒstwo, nie ma
przewagi nad kobietà, ubiegajàc si´ o wyniesienie.
Kobieta, przez swà szczególnà natur´, jest tak˝e
wspó∏twórczynià dla Boga i pierwszà opiekunkà
dzieci. Cnoty i cechy, od których zale˝y wyniesienie,
u kobiety pojawiajà si´ w sposób naturalny i sà udo-
skonalane poprzez ma∏˝eƒstwo i macierzyƒstwo.

Kap∏aƒstwo jest nadawane tylko godnym m´˝czy-
znom, aby spe∏nione zosta∏y wymagania planu szcz´-
Êcia naszego Ojca. Kiedy prawa natury i objawione
s∏owo Boga dzia∏ajà w harmonii, kap∏aƒstwo funk-
cjonuje po prostu najlepiej.

Kap∏aƒstwo niesie ze sobà wspania∏y obowiàzek.
„˚adna w∏adza, ani wp∏yw nie mo˝e, ani nie
powinna byç wywierana na mocy kap∏aƒstwa, jedy-
nie przez perswazj´, przez cierpliwoÊç, przez delikat-
noÊç i ∏agodnoÊç, nieudawanà mi∏oÊç i samà
wiedz´”31.

JeÊli m´˝czyzna „wywiera kontrol´ czy panowanie
[…] w jakimkolwiek stopniu niesprawiedliwoÊci”32,
∏amie on „przysi´g´ i przymierze, które nale˝y do
kap∏aƒstwa”33. Wtedy „niebiosa wycofujà si´;

zasmucony jest Duch Paƒski”34. JeÊli nie odpokutuje,
straci b∏ogos∏awieƒstwa.

Podczas gdy odmienne role m´˝czyzny i kobiety
sà przedstawione w pe∏nych uniesienia deklaracjach
celestialnych, najlepiej prezentujà si´ one w najbar-
dziej praktycznych, zwyczajnych, przyziemnych
doÊwiadczeniach ˝ycia rodzinnego.

Niedawno s∏ysza∏em mówc´ skar˝àcego si´ pod-
czas spotkania sakramentalnego, ˝e nie mo˝e
zrozumieç, dlaczego jego wnuki zawsze mówià, 
˝e idà do domu babci, a nigdy do domu dziadka.
Rozwiàza∏em t´ wielkà zagadk´ dla niego.
Dziadkowie nie piekà ciast!

Prawa naturalne i duchowe sà wieczne

Prawa naturalne i duchowe, które regulujà ˝ycie,
by∏y ustanowione przed za∏o˝eniem Êwiata35. Sà one
wieczne, tak jak konsekwencje przestrzegania lub
nieprzestrzegania ich. Nie zale˝à od spo∏ecznych czy
politycznych czynników. Nie mogà zostaç zmie-
nione. ˚aden nacisk, protest, ustawodawstwo nie
mogà ich zmieniç.

Lata temu nadzorowa∏em indiaƒskie lekcje semi-
narium. Podczas wizyty w szkole w Albuquerque
dyrektor opowiedzia∏ mi o przypadku, który mia∏
miejsce w pierwszej klasie.

Podczas lekcji do pokoju przyb∏àka∏o si´ kociàtko 
i rozprasza∏o dzieci. Przyniesiono je na przód sali,
˝eby wszyscy mogli je zobaczyç.

Pewien m∏odzieniec zapyta∏: „Czy to kot czy
kotka?”

Nauczyciel, nieprzygotowany do rozmowy, powie-
dzia∏: „To nie jest istotne, to po prostu kotek”.

Jednak dzieci nalega∏y i pewien ch∏opczyk powie-
dzia∏: „Wiem, jak rozstrzygnàç, czy to kot czy kotka”.

Nauczyciel, przyparty do muru, powiedzia∏: „No
dobrze, powiedz nam, jak mo˝emy to rozstrzygnàç”.

Ch∏opiec odpowiedzia∏: „Mo˝emy zrobiç g∏osowa-
nie!”

Niektórych rzeczy nie da si´ zmieniç. Doktryny
nie mogà zostaç zmienione.

„Zasady, które zosta∏y objawione — powiedzia∏
Prezydent Wilford Woodruff — dla zbawienia i
wyniesienia dzieci ludzkich, […] sà zasadami, któ-
rych nie mo˝na unicestwiç. Sà to zasady, których nie
mo˝e zniszczyç ˝adne sprzysi´˝enie m´˝czyzn [czy
kobiet]. Sà to zasady, które nigdy nie zginà. […] 
Sà one poza zasi´giem manipulacji czy zniszczenia
cz∏owieka. […] Ca∏y zjednoczony Êwiat nie ma 
mocy, ˝eby zniszczyç te zasady. […] Ani jeden znak
czy s∏owo w tych zasadach nigdy nie zostanie
zniweczone”36.
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Podczas Drugiej Wojny Âwiatowej m´˝czyêni byli
powo∏ywani do walki. W tym czasie potrzeby ˝ony i
matki na ca∏ym Êwiecie zasili∏y szeregi pracujàcych
jak nigdy przedtem. Najbardziej niszczycielski wp∏yw
wojna wywar∏a na rodzin´. Utrzymuje si´ on do tego
pokolenia.

Rozmna˝ajcie si´ i nape∏niajcie ziemi´

Podczas paêdziernikowej konferencji generalnej w
1942 roku, Rada Prezydenta KoÊcio∏a przekaza∏a wia-
domoÊç dla „Âwi´tych w ka˝dym zakàtku Êwiata”, w
której powiedziano: „Na mocy upowa˝nienia, które
spoczywa na nas jako na Radzie Prezydenta KoÊcio∏a,
ostrzegamy naszych cz∏onków”.

Powiedzieli: „PoÊród Swoich najwczeÊniejszych
przykazaƒ dla Adama i Ewy, Pan powiedzia∏:
‘Rozmna˝ajcie si´ i nape∏niajcie ziemi´’. Powtórzy∏
On to przykazanie w naszych czasach. Ponownie
objawi∏ podczas tej ostatniej dyspensacji zasad´
wiecznoÊci przymierza ma∏˝eƒstwa. […]

Pan powiedzia∏ nam, ˝e obowiàzkiem ka˝dego
m´˝a i ˝ony jest pos∏uszeƒstwo przykazaniu danemu
Adamowi, aby rozmna˝aç si´ i nape∏niaç ziemi´,
˝eby legiony wybranych dusz, które czekajà na swojà
cielesnà pow∏ok´, mog∏y przyjÊç tutaj i iÊç naprzód
pod∏ug wielkiego Boskiego planu, aby staç si´ dosko-
na∏ymi duszami, poniewa˝ bez tych cielesnych
pow∏ok nie mogà czyniç post´pu w swoim przezna-
czeniu zaplanowanym przez Boga. Tym samym,
ka˝dy mà˝ i ˝ona powinni staç si´ ojcem i matkà w
Izraelu — dzieci urodzonych w Êwi´tym, wiecznym
przymierzu.

Sprowadzajàc na ziemi´ te wybrane duchy, ka˝dy
ojciec i ka˝da matka przyjmuje na siebie jedno 
z najÊwi´tszych zobowiàzaƒ wobec ucieleÊnionego
ducha oraz Samego Pana i korzysta ze sposobnoÊci,
którà On daje, wype∏nienia tych zobowiàzaƒ.
Przeznaczenie tej duszy w nadchodzàcej wiecznoÊci,
b∏ogos∏awieƒstwa czy kary, które czekajà jà w przy-
sz∏oÊci, zale˝à w wielkiej mierze od opieki, nauk,
przygotowania, które dadzà tej duszy rodzice.

˚aden rodzic nie mo˝e uniknàç tego zobowiàzania
i tej odpowiedzialnoÊci, a z ich w∏aÊciwego wype∏nie-
nia Pan ÊciÊle nas rozliczy. Nie ma wznioÊlejszej
powinnoÊci, która mo˝e byç przyj´ta przez Êmiertel-
nych”.

Macierzyƒstwo jest Êwi´tym powo∏aniem

W odniesieniu do matek, Rada Prezydenta
KoÊcio∏a powiedzia∏a: „Macierzyƒstwo staje si´ wi´c
Êwi´tym powo∏aniem, Êwi´tym oddaniem si´ realizo-
waniu planu Pana, poÊwi´ceniem si´ wychowywaniu
i rozwijaniu, kszta∏towaniu cia∏a, umys∏u i ducha
tych, którzy zachowali swój pierwszy stan i którzy

przychodzà na ziemi´, ˝eby osiàgnàç drugi stan: ‘aby
ich wypróbowaç, czy wykonajà wszystko, co im Pan,
ich Bóg, naka˝e’ (Abraham 3:25). Zadaniem macie-
rzyƒstwa jest doprowadzenie ich do drugiego stanu,
a ‘ci, co zachowajà stan drugi, b´dà mieç chwa∏´
dodanà na ich g∏owy na wieki wieków’ (op. cit.)
[Abraham 3:26].

Ta boska s∏u˝ba macierzyƒstwa mo˝e byç wyko-
nana jedynie przez matki. Nie mo˝na jej przekazaç
innym. Opiekunki nie mogà jej wykonaç, piel´-
gniarki ani osoby zatrudnione te˝ nie — jedynie
matka, przy mo˝liwie najwi´kszym wsparciu ze
strony kochajàcego ojca, braci i sióstr, mo˝e ofiaro-
waç ca∏oÊç potrzebnej miary czujnej opieki”.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a da∏a wskazówk´:
„Matka, która powierza swoje dziecko opiece innych,
by wykonywaç prac´ niezwiàzanà z macierzyƒ-
stwem, czy to dla z∏ota, s∏awy, czy s∏u˝by spo∏eczeƒ-
stwu, powinna pami´taç, ˝e ‘[dziecko pozostawione
samo sobie] przynosi wstyd swojej matce’
(PrzypowieÊci Salomona 29:15). W naszych czasach
Pan powiedzia∏, ˝e jeÊli rodzice nie b´dà nauczali
swoich dzieci doktryn KoÊcio∏a, ‘grzech ten spadnie
na g∏owy rodziców’ (NiP 68:25).

Macierzyƒstwo ma wiele wspólnego z boskoÊcià.
Jest to najwy˝sza, najÊwi´tsza s∏u˝ba, jakiej mo˝e
podjàç si´ ludzkoÊç. S∏u˝ba ta stawia matk´, która
szanuje swe Êwi´te powo∏anie i s∏u˝b´, na równi z
anio∏ami”37.

To przes∏anie i ostrze˝enie Rady Prezydenta
KoÊcio∏a jest potrzebne nie mniej, ale bardziej w dzi-
siejszych czasach ni˝ wtedy, kiedy by∏o dane. I ˝aden
g∏os pochodzàcy z jakiejkolwiek organizacji KoÊcio∏a
na jakimkolwiek stopniu administracyjnym nie
równa si´ temu pochodzàcemu od Rady Prezydenta
KoÊcio∏a38.

˚adna dusza, której z powodów naturalnych lub
w wyniku okolicznoÊci ˝yciowych nie dane by∏y b∏o-
gos∏awieƒstwa ma∏˝eƒstwa i rodzicielstwa lub która
nie ze swojej winy musi sama wychowywaç dzieci i
pracowaç, aby je utrzymaç, nie b´dzie pozbawiona
˝adnego b∏ogos∏awieƒstwa w wiecznoÊciach — pod
warunkiem, ˝e b´dzie przestrzegaç przykazaƒ39.
Prezydent Lorenzo Snow obieca∏: „Tak si´ stanie na
pewno”40.

PrzypowieÊç o skarbie i kluczach

Zakoƒcz´ przypowieÊcià.

Pewnego razu m´˝czyzna otrzyma∏ w spadku dwa
klucze. Powiedziano mu, ˝e pierwszy klucz otworzy
skarbiec, którego musi chroniç za wszelkà cen´.
Drugi klucz by∏ do sejfu w skarbcu, który zawiera∏
bezcenny skarb. Mia∏ on otworzyç ten sejf i bez ogra-
niczeƒ korzystaç z cennych rzeczy, które by∏y tam
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„Rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela”



przechowywane. Zosta∏ ostrze˝ony, ˝e wiele osób
b´dzie szuka∏o sposobnoÊci, aby okraÊç go z jego
dziedzictwa. Dosta∏ obietnic´, ˝e jeÊli u˝yje tego
skarbu w odpowiedni sposób, zostanie on pomno-
˝ony i nigdy nie b´dzie pomniejszony, przez ca∏à
wiecznoÊç. Ten m´˝czyzna mia∏ zostaç wypróbo-
wany. JeÊli u˝yje go dla dobra innych, jego w∏asne
b∏ogos∏awieƒstwa i radoÊç wzrosnà.

Cz∏owiek ten uda∏ si´ sam do skarbca. Za pomocà
pierwszego klucza otworzy∏ drzwi. Próbowa∏ otwo-
rzyç skarb kolejnym kluczem, ale nie móg∏, ponie-
wa˝ na sejfie znajdowa∏y si´ dwie k∏ódki. Jego klucz
nie wystarcza∏. Pomimo swoich usilnych wysi∏ków,
nie móg∏ go otworzyç. Zdziwi∏ si´. Otrzyma∏ klucze.
Wiedzia∏, ˝e skarb prawowicie nale˝a∏ do niego.
Pomimo swoich usilnych wysi∏ków, nie móg∏ go
otworzyç.

We w∏aÊciwym czasie przysz∏a do skarbca kobieta.
Ona tak˝e posiada∏a klucz. Wyraênie ró˝ni∏ si´ od
klucza, który on posiada∏. Jej klucz pasowa∏ do tej
drugiej k∏ódki. Dzi´ki temu dowiedzia∏ si´, ˝e nie
mo˝e uzyskaç swojego prawowitego dziedzictwa 
bez niej.

Zawarli przymierze, ˝e razem otworzà skarb i, jak
zostali poinstruowani, on b´dzie pilnowa∏ skarbca i
chroni∏ go, a ona b´dzie pilnowa∏a skarbu. Ona nie
martwi∏a si´ o to, ˝e on, jako stró˝ skarbca, posiada∏
dwa klucze, poniewa˝ jego g∏ównym celem by∏o dba-
nie o jej bezpieczeƒstwo, kiedy ona pilnowa∏a tego,
co by∏o najwa˝niejsze dla nich obojga. Wspólnie
otworzyli sejf i mieli udzia∏ w swoim dziedzictwie.
Radowali si´, poniewa˝, jak im obiecano, dziedzic-
two mno˝y∏o si´.

Znaleêli wielkà radoÊç w tym, ˝e mogli przekazaç
skarb swoim dzieciom, a ka˝de mog∏o otrzymaç
pe∏nà jego miar´, niepomniejszonà, a˝ do ostatniego
pokolenia.

Prawdopodobnie cz´Êç ich potomstwa nie znaj-
dzie towarzysza, który posiada uzupe∏niajàcy klucz
lub takiego, który b´dzie godny i ch´tny przestrzegaç
przymierzy powiàzanych ze skarbem. Niemniej, jeÊli
b´dà przestrzegaç przykazaƒ, nie b´dà pozbawieni
nawet najmniejszego b∏ogos∏awieƒstwa.

Poniewa˝ niektórzy kusili ich, aby niew∏aÊciwie
u˝yli swojego skarbu, oni pilnie nauczali swoich
dzieci na temat kluczy i przymierzy.

Przyszed∏ czas, ˝e pojawili si´ poÊród ich potom-
stwa tacy, którzy oszukiwali, byli zazdroÊni, czy
samolubni, poniewa˝ jednemu dano dwa klucze, a
drugiemu tylko jeden. „Dlaczego — zastanawiali si´
samolubni — skarb nie mo˝e byç wy∏àcznie do
mojej dyspozycji?”

Niektórzy z nich próbowali zmieniç kszta∏t klucza,
który otrzymali, aby przypomina∏ ten drugi klucz.
MyÊleli, ˝e prawdopodobnie wtedy b´dzie on paso-
wa∏ do obu k∏ódek. I dlatego sejf by∏ dla nich
zamkni´ty. Klucze o zmienionym kszta∏cie by∏y 
bezu˝yteczne, a ich dziedzictwo przepad∏o.

Ci, którzy przyjmowali skarb z wdzi´cznoÊcià i
przestrzegali praw zwiàzanych z nim, znali bezgra-
nicznà radoÊç, która trwa przez ca∏e ˝ycie i wiecz-
noÊç.

Sk∏adam Êwiadectwo o planie szcz´Êcia naszego
Ojca i Êwiadcz´ w imi´ Tego, który dokona∏
ZadoÊçuczynienia, ˝e to prawda.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Packera w paêdzier-
niku 1993 roku podczas konferencji generalnej KoÊcio∏a (zobacz
Conference Report, paêdz. 1993, str. 27–31 lub Ensign, list. 1993,
str. 21–24).
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• Przeczytaj poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych
dotyczàce jednoÊci. I List do Koryntian 1:9–10;
List do Filipian 1:27; Mosjasz 18:21; Nauki i
Przymierza 38:27. Zastanów si´, jakie zasto-
sowanie mogà mieç te fragmenty w zwiàzku
pomi´dzy m´˝em a ˝onà.

• Omów ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem obowiàzki,
jakie oboje macie, w∏àczajàc w to towarzyskie,
zawodowe, spo∏eczne i koÊcielne zobowiàzania.
Dajcie sobie chwil´ czasu, aby zrozumieç swoje
wzajemne potrzeby i upewnijcie si´, ˝e wasze
pozosta∏e zobowiàzania nie ingerujà w waszà
lojalnoÊç wobec siebie nawzajem.

ROZWIJANIE JEDNOÂCI
W MA¸˚E¡STWIE

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

ABYÂMY MOGLI STANOWIå JEDNOÂå

Starszy Henry B. Eyring
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

„Je˝eli nie jesteÊcie jednym, nie jesteÊcie moi”

Zbawiciel Êwiata, Jezus Chrystus, powiedzia∏ o
tych, którzy b´dà cz´Êcià Jego KoÊcio∏a: „Bàdêcie
jako jeden; a je˝eli nie jesteÊcie jednym, nie jesteÊcie
moi” (NiP 38:27). W dziele Stworzenia jednoÊç
pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà w ma∏˝eƒstwie nie
by∏a tylko nadziejà; to by∏o przykazanie! „Dlatego
opuÊci mà˝ ojca swego i matk´ swojà i z∏àczy si´ 
z ˝onà swojà: i stanà si´ jednym cia∏em” (I Ks.
Moj˝eszowa 2:24). Nasz Ojciec Niebieski pragnie,
aby nasze serca by∏y zjednoczone. Ta jednoÊç w
mi∏oÊci nie jest jedynie idea∏em. Jest ona
koniecznoÊcià.

Wymaganie, ˝ebyÊmy byli jednoÊcià, nie dotyczy
tylko tego ˝ycia. Nie ma ono koƒca. Pierwsze
ma∏˝eƒstwo zosta∏o udzielone przez Boga Adamowi 
i Ewie w ogrodzie, kiedy byli nieÊmiertelni. Od
poczàtku umieÊci∏ On w m´˝czyênie i kobiecie prag-
nienie bycia po∏àczonymi jako mà˝ i ˝ona na
zawsze, aby mieszkaç w rodzinach, w doskona∏ym,
prawym zjednoczeniu. UmieÊci∏ On w Swoich dzie-
ciach pragnienie ˝ycia w pokoju ze wszystkimi
wokó∏.

Jednak wraz z Upadkiem sta∏o si´ jasne, ˝e ˝ycie 
w jednoÊci nie b´dzie ∏atwe. Nied∏ugo potem wyda-
rzy∏a si´ tragedia. Kain zamordowa∏ Abla, swojego
brata. Dzieci Adama i Ewy sta∏y si´ podatne na

pokusy Szatana. Z wprawà, nienawiÊcià i sprytem
Szatan dà˝y do swojego celu. Ten cel jest przeciw-
stawny wobec celu naszego Ojca Niebieskiego i
Zbawiciela. Oni daliby nam doskona∏à harmoni´ i
wieczne szcz´Êcie. Szatan, nasz i ich wróg, zna∏ plan
zbawienia, zanim jeszcze nastàpi∏o Stworzenie. On
wie, ˝e tylko w ˝yciu wiecznym mogà przetrwaç te
Êwi´te, radosne zwiàzki rodzinne. Szatan chcia∏by
oddzieliç nas od naszych ukochanych i sprawiç,
byÊmy byli nieszcz´Êliwi. I to on zasiewa ziarna nie-
zgody w ludzkich sercach w nadziei, ˝e b´dziemy
podzieleni i oddaleni od siebie.

Wszyscy z nas doÊwiadczyli zarówno jednoÊci, jak
i roz∏àki. Czasami w rodzinach, a byç mo˝e te˝ w
innych okolicznoÊciach, dostrzegliÊmy w ˝yciu sytu-
acje, kiedy jedna osoba przedk∏ada∏a czyjeÊ dobro
ponad swoje w∏asne — z mi∏oÊcià i poÊwi´ceniem.
Ka˝dy z nas wie coÊ te˝ na temat smutku i pustki
spowodowanej roz∏àkà i osamotnieniem. Nie trzeba
nam mówiç, co powinniÊmy wybraç. My wiemy.
Jednak musimy mieç nadziej´ na to, ˝e b´dziemy
mogli doÊwiadczyç jednoÊci w tym ˝yciu i zas∏ugi-
waç na nià w Êwiecie przysz∏ym. I musimy wiedzieç,
w jaki sposób otrzymamy to wspania∏e b∏ogos∏awieƒ-
stwo, ˝ebyÊmy wiedzieli, co musimy czyniç.

Zbawiciel umo˝liwia nam jednoÊç

Zbawiciel Êwiata mówi∏ na temat tej jednoÊci i o
tym, jak musi si´ zmieniç nasza natura, aby mog∏a
zapanowaç jednoÊç. Naucza∏ tego wyraênie w modli-
twie, którà ofiarowa∏ na Swoim ostatnim spotkaniu 
z Aposto∏ami przed Êmiercià. Ta niebiaƒska, pi´kna

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



modlitwa jest zapisana w Ewangelii Jana. Mia∏ On
stawiç czo∏a strasznej ofierze za nas wszystkich, 
aby umo˝liwiç nam ˝ycie w wiecznoÊci. W∏aÊnie
rozstawa∏ si´ z Aposto∏ami, których powo∏a∏, 
których kocha∏ i którym mia∏ zostawiç klucze do
prowadzenia Jego KoÊcio∏a. Wi´c pomodli∏ si´ do
Swojego Ojca — doskona∏y Syn do doskona∏ego
Rodzica. W Jego s∏owach znajdujemy sposób, w jaki
rodziny mogà stanowiç jednoÊç, tak jak wszystkie
dzieci naszego Ojca Niebieskiego, które podà˝ajà za
Zbawicielem i Jego s∏ugami.

„Jak mnie pos∏a∏eÊ na Êwiat, tak i Ja pos∏a∏em ich
na Êwiat.

I za nich poÊwi´cam siebie samego, aby i oni byli
poÊwi´ceni w prawdzie.

A nie tylko za nimi prosz´, ale i za tymi, którzy
przez ich s∏owo uwierzà we mnie.

Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, 
a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby Êwiat
uwierzy∏, ˝e Ty mnie pos∏a∏eÊ” (Ew. Jana 17:18–21).

W tych kilku s∏owach jasno objaÊni∏, jak ewange-
lia Jezusa Chrystusa pozwala na zjednoczenie serc.
Ci, którzy uwierzà w prawd´, której naucza∏, b´dà
mogli przyjàç obrz´dy i przymierza udzielane przez
Jego upowa˝nione s∏ugi. Nast´pnie, poprzez pos∏u-
szeƒstwo tym obrz´dom i przymierzom, ich usposo-
bienie si´ zmieni. W ten sposób ZadoÊçuczynienie
Zbawiciela umo˝liwia nam stanie si´ uÊwi´conymi.
Nast´pnie mo˝emy ˝yç w jednoÊci, jeÊli mamy
zaznaç spokoju w tym ˝yciu i zamieszkaç z Ojcem 
i Jego Synem w wiecznoÊci.

S∏u˝ba aposto∏ów i proroków w tamtych czasach,
jak i dzisiaj, mia∏a na celu doprowadzenie dzieci
Adama i Ewy do jednoÊci wiary w Jezusa Chrystusa.
Najwa˝niejszym celem tego, czego nauczali i czego 
my uczymy, jest zjednoczenie rodziny: m´˝ów, ˝on,
dzieci, wnuków, przodków i wreszcie wszystkich cz∏on-
ków rodziny Adama i Ewy, którzy to zaakceptujà.

Duch Âwi´ty prowadzi do jednoÊci z innymi

Pami´tacie, jak Zbawiciel modli∏ si´, mówiàc o
Aposto∏ach: „I za nich poÊwi´cam siebie samego, aby
i oni byli poÊwi´ceni w prawdzie“ (Ew. Jana 17:19).
Duch Âwi´ty uÊwi´ca. Mo˝e On byç naszym towarzy-
szem, dzi´ki temu, ˝e Pan przywróci∏ Kap∏aƒstwo
Melchizedeka poprzez Proroka Józefa Smitha. Klucze
tego kap∏aƒstwa sà w dzisiejszych czasach na ziemi.
Dzi´ki jego mocy mo˝emy zawieraç przymierza,
które pozwalajà nam stale mieç Ducha Âwi´tego.

Kiedy ludzie majà ze sobà Ducha, mo˝emy spo-
dziewaç si´ jednoÊci. Duch umieszcza w naszych ser-
cach Êwiadectwo prawdy, co jednoczy tych, którzy
podzielajà to Êwiadectwo. Duch Bo˝y nigdy nie

wywo∏uje niezgody (zob. 3 Nefi 11:29). Nigdy nie
powoduje poró˝nienia pomi´dzy ludêmi, które
prowadzi do sporów (zob. Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine, piàte wyd. [1939], str. 131). Prowadzi On
do wewn´trznego poczucia spokoju i uczucia jedno-
Êci z innymi. Jednoczy On dusze. Zjednoczona
rodzina, zjednoczony KoÊció∏ i pokój na Êwiecie
zale˝à od zjednoczonych dusz.

Dotrzymywanie obietnic z∏o˝onych podczas
modlitwy sakramentalnej

Nawet dziecko mo˝e si´ dowiedzieç, co czyniç,
aby mieç ze sobà Ducha Âwi´tego. Modlitwa sakra-
mentalna te˝ nam o tym mówi. S∏yszymy jà ka˝dego
tygodnia, kiedy uczestniczymy w spotkaniu sakra-
mentalnym. W czasie tych Êwi´tych chwil odnawia-
my przymierza, które zawarliÊmy podczas chrztu. 
A Pan przypomina nam o obietnicy, którà otrzymali-
Êmy, kiedy zostaliÊmy konfirmowani na cz∏onków
KoÊcio∏a — obietnicy, ˝e b´dziemy mogli otrzymaç
Ducha Âwi´tego. Oto s∏owa modlitwy sakramental-
nej: „Pragnà wziàç na siebie imi´ Twego Syna, zaw-
sze o Nim pami´taç i przestrzegaç przykazaƒ, które
im da∏; aby zawsze mogli mieç z sobà Jego Ducha”
(NiP 20:77).

Mo˝emy mieç Jego Ducha poprzez dotrzymywa-
nie tego przymierza. Po pierwsze, obiecujemy wziàç
na siebie Jego imi´. Oznacza to, ˝e musimy czuç
przynale˝noÊç do Niego. B´dzie On na pierwszym
miejscu w naszym ˝yciu. B´dziemy chcieli tego,
czego On chce, a nie tego, czego my chcemy, czy
tego, czego uczy nas Êwiat, byÊmy chcieli. Dopóki
b´dziemy kochali rzeczy Êwiata w pierwszej kolejno-
Êci, nie b´dziemy odczuwaç spokoju. Zak∏adanie, ˝e
potrzeby idealnej rodziny czy narodu, zostanà zaspo-
kojone za pomocà rzeczy materialnych, w rezultacie
doprowadzi do jego podzia∏u (zob. Harold B. Lee,
Stand Ye in Holy Places [1974], str. 97). Idea∏ czynie-
nia dla siebie nawzajem tego, czego oczekuje od nas
Pan, jest naturalnym nast´pstwem tego, ˝e przyjmu-
jemy Jego imi´ i mo˝e podnieÊç nas do stanu ducha,
który jest jak namiastka nieba na ziemi.

Po drugie, obiecujemy, ˝e zawsze b´dziemy o Nim
pami´taç. Robimy to ka˝dego dnia, kiedy modlimy
si´ w Jego imi´. W szczególnoÊci pami´tamy o Nim,
kiedy prosimy o Jego wybaczenie, co musimy czyniç
cz´sto. W takim momencie pami´tamy o Jego ofie-
rze, która umo˝liwia pokut´ i wybaczenie. Kiedy 
o nie prosimy, pami´tamy o Nim jako naszym
Or´downiku przed Ojcem. Kiedy nap∏ywajà uczucia
wybaczenia i spokoju, pami´tamy Jego cierpliwoÊç i
bezkresnà mi∏oÊç. Te myÊli wype∏niajà nasze serca
mi∏oÊcià.
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Dotrzymujemy naszej obietnicy, ˝e b´dziemy o
Nim pami´taç, gdy modlimy si´ razem z rodzinà i
czytamy pisma Êwi´te. Podczas modlitwy rodzinnej
przy Êniadaniu jedno dziecko mo˝e modliç si´ za
drugie, by by∏o b∏ogos∏awione, by dobrze posz∏o mu
tego dnia na sprawdzianie czy podczas przedstawie-
nia. Kiedy nadejdà b∏ogos∏awieƒstwa, pob∏ogos∏a-
wione dziecko b´dzie pami´ta∏o mi∏oÊç okazanà mu
tamtego poranka i dobroç Or´downika, w którego
imi´ modlitwa zosta∏a z∏o˝ona. Serca b´dà po∏àczone
mi∏oÊcià.

Dochowujemy naszego przymierza, ˝e b´dziemy 
o Nim pami´taç za ka˝dym razem, gdy zbieramy si´
jako rodzina, by czytaç pisma Êwi´te. Dajà one Êwia-
dectwo o Panu Jezusie Chrystusie, poniewa˝ jest to
odwieczne przes∏anie proroków. Nawet jeÊli dzieci
nie zapami´tajà s∏ów, zapami´tajà prawdziwego
Autora, którym jest Jezus Chrystus.

Przestrzegajcie wszystkich przykazaƒ

Po trzecie, przyjmujàc sakrament, obiecujemy, ˝e
b´dziemy przestrzegaç Jego przykazaƒ — wszystkich
przykazaƒ. Gdy Prezydent J. Reuben Clark Jun. prosi∏
w przemówieniu na konferencji generalnej o jednoÊç
— a robi∏ to wielokrotnie — ostrzega∏ nas, ˝ebyÊmy
nie byli selektywni w stosowaniu si´ do zasad. Ujà∏
to w ten sposób: „Pan nie da∏ nam niczego, co jest
bezu˝yteczne czy niepotrzebne. Wype∏ni∏ Pisma
Âwi´te zasadami, które powinniÊmy stosowaç, aby
otrzymaç zbawienie”.

Prezydent Clark kontynuowa∏: „Kiedy przyjmu-
jemy Sakrament, zobowiàzujemy si´ do pos∏uszeƒ-
stwa i przestrzegania Jego przykazaƒ. Nie ma ˝ad-
nych wyjàtków. Nie ma ˝adnych przywilejów, ˝ad-
nych rozgraniczeƒ” (w: Conference Report, kwiec.
1955, str. 10–11). Prezydent Clark naucza∏, ˝e jeÊli
pokutujemy za wszystkie grzechy — nie tylko za
pojedynczy grzech — zobowiàzujemy si´ do prze-
strzegania wszystkich przykazaƒ. Wydaje si´ to
skomplikowane, ale tak nie jest. Po prostu podda-
jemy si´ w∏adzy Zbawiciela i obiecujemy, ˝e
b´dziemy pos∏uszni wszystkiemu, co przyka˝e (zob.
Mosjasz 3:19). To w∏aÊnie nasze poddanie si´ w∏adzy
Jezusa Chrystusa pozwoli nam zjednoczyç si´ ze sobà
jako rodziny, KoÊció∏ i jako dzieci naszego Ojca w
Niebie.

Pan przekazuje t´ w∏adz´ pokornym s∏ugom
poprzez Swojego proroka. Wiara zamienia nasze
powo∏ania nauczyciela domowego czy nauczycielki
odwiedzajàcej w zlecenie od Pana. Wykonujemy je
dla Niego, na Jego polecenie. Zwyk∏y cz∏owiek i
nastoletni towarzysz odwiedzajà domy, majàc
nadziej´, ˝e moce niebios pomogà im sprawiç, ˝e
rodziny b´dà zjednoczone, ˝e nie b´dzie tam zatwar-
dzia∏oÊci, k∏amstwa, obgadywania ani z∏orzeczenia.

Ta wiara — ˝e Pan powo∏uje s∏ugi — pomo˝e nam
nie zwracaç uwagi na ich ograniczenia, kiedy b´dà
ganiç nas, a zrobià to. B´dziemy w stanie dostrzec
ich dobre intencje wyraêniej ni˝ ich ludzkie ograni-
czenia. B´dziemy znacznie mniej podatni na ˝ywie-
nie urazy, a bardziej sk∏onni do odczuwania wdzi´cz-
noÊci wobec Mistrza, który ich powo∏a∏.

Mi∏osierdzie jest niezb´dne, aby osiàgnàç jednoÊç

Sà takie przykazania, które — jeÊli je przekro-
czymy — niszczà jednoÊç. Niektóre dotyczà tego, co
mówimy, a inne dotyczà sposobu, w jaki reagujemy
na to, co mówià inni. Nie mo˝emy êle mówiç o kim-
kolwiek. Musimy widzieç dobro w sobie nawzajem i
dobrze mówiç o sobie nawzajem, kiedykolwiek jest
to mo˝liwe (zob. David O. McKay, w: Conference
Report, paêdz. 1967, str. 4–11).

JednoczeÊnie musimy przeciwstawiaç si´ tym, któ-
rzy mówià pogardliwie o Êwi´tych rzeczach, ponie-
wa˝ pewnym skutkiem takiej zniewagi jest obraza
Ducha, a to spowoduje niezgod´ i zam´t. Prezydent
Spencer W. Kimball pokaza∏, jak zajàç stanowisko w
takiej sytuacji, nie b´dàc przy tym k∏ótliwym, kiedy
le˝a∏ na noszach i do piel´gniarza, który w chwili
frustracji u˝y∏ imienia Pana, powiedzia∏: „Prosz´!
Prosz´! Zniewa˝asz imi´ mojego Pana”. Zapad∏a gro-
bowa cisza, a pad∏o ciche, pokorne: „Przepraszam”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L.
Kimball [1982], str. 198). Natchnione, pe∏ne mi∏oÊci
upomnienie mo˝e byç zach´tà do jednoÊci. Brak
reakcji wtedy, kiedy jest si´ poruszonym przez Ducha
Âwi´tego, prowadzi do niezgody.

JeÊli chcemy osiàgnàç jednoÊç, musimy przestrze-
gaç przykazaƒ odnoszàcych si´ do naszych uczuç.
Musimy wybaczaç i nie chowaç urazy do tych, któ-
rzy nas obrazili. Postawa Zbawiciela na krzy˝u jest
dla nas przyk∏adem: „Ojcze, odpuÊç im, bo nie wie-
dzà, co czynià” (Ew. ¸ukasza 23:34). Nie wiemy, co
jest w sercach tych, którzy nas obra˝ajà. Ani nie
znamy wszystkich êróde∏ naszego w∏asnego gniewu i
bólu. Aposto∏ Pawe∏ mówi∏ nam, jak kochaç w Êwie-
cie niedoskona∏ych ludzi, w∏àczajàc w to nas
samych, kiedy powiedzia∏: „Mi∏oÊç jest cierpliwa,
mi∏oÊç jest dobrotliwa, nie zazdroÊci, mi∏oÊç nie jest
che∏pliwa, nie nadyma si´, nie post´puje nieprzystoj-
nie, nie szuka swego, nie unosi si´, nie myÊli nic
z∏ego” (I List do Koryntian 13:4–5). A nast´pnie z
powagà ostrzeg∏ nas przed reagowaniem na b∏´dy
innych i pomijaniem naszych w∏asnych win, piszàc:
„Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciad∏o i
niby w zagadce, ale wówczas twarzà w twarz. Teraz
poznanie moje jest czàstkowe, ale wówczas poznam
tak, jak jestem poznany” (I List do Koryntian 13:12).
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Pozostaƒcie czyÊci i wystrzegajcie si´ dumy

Modlitwa sakramentalna przypomina nam ka˝-
dego tygodnia, ˝e dar jednoÊci staje si´ naszym
udzia∏em poprzez pos∏uszeƒstwo prawom i obrz´-
dom ewangelii Jezusa Chrystusa. JeÊli dochowujemy
naszych przymierzy, bioràc na siebie Jego imi´, zaw-
sze o Nim pami´tajàc i przestrzegajàc wszystkich
Jego przykazaƒ, b´dzie nam towarzyszy∏ Jego Duch.
To zmi´kczy nasze serca i zjednoczy nas. Dzi´ki temu
nasze serca zostanà poruszone i zjednoczone. Jednak
istniejà dwa ostrze˝enia, które muszà wiàzaç si´ z tà
obietnicà.

Po pierwsze, Duch Âwi´ty pozostanie z nami jedy-
nie wówczas, gdy b´dziemy czyÊci i wolni od przy-
wiàzania do rzeczy tego Êwiata. Decyzja o pozostaniu
w grzechu oddala Ducha Âwi´tego. Duch mieszka
tylko w tych, którzy wybierajà Pana ponad Êwiat.
„OczyÊçcie si´” (3 Nefi 20:41; NiP 38:42) i kochajcie
Boga z ca∏ego swojego „[serca], […] mocy, umys∏u i
si∏y” (NiP 59:5) — to nie sà sugestie, lecz przykaza-
nia. I sà one potrzebne, by mieç towarzystwo Ducha,
bez którego nie mo˝emy byç jednoÊcià.

Drugie ostrze˝enie dotyczy wystrzegania si´ dumy.
JednoÊç, która pojawia si´ w rodzinie czy wÊród
ludzi, których serca sà zmi´kczone przez Ducha,
przynosi wielkà moc. Ta moc zyskuje uznanie w
oczach Êwiata. JeÊli to uznanie niesie ze sobà

pochwa∏y czy zazdroÊç, mo˝e prowadziç nas do
dumy. Obra˝a to Ducha. Istnieje ochrona przeciwko
dumie — temu niezaprzeczalnemu êród∏u dyshar-
monii. Jest to postrzeganie b∏ogos∏awieƒstw, którymi
Bóg nas obdarza, nie tylko jako znaku Jego przychyl-
noÊci, ale jako sposobnoÊci s∏u˝enia w jeszcze wi´k-
szej mierze ludziom wokó∏ nas. Mà˝ i ˝ona uczà si´
jednoÊci, dà˝àc do zrozumienia siebie nawzajem
poprzez wzajemne podobieƒstwa i do uzupe∏niania
siebie nawzajem dzi´ki ró˝nicom — wszystko to w
s∏u˝bie sobie nawzajem i innym wokó∏ nich. W ten
sam sposób mo˝emy jednoczyç si´ z tymi, którzy nie
akceptujà naszych doktryn, ale podzielajà nasze
pragnienie, by b∏ogos∏awiç dzieci naszego Ojca
Niebieskiego.

Mo˝emy staç si´ rozjemcami, godnymi tego, by
zwano nas b∏ogos∏awionymi dzieçmi Boga (zob. Ew.
Mateusza 5:9).

Bóg, nasz Ojciec, ˝yje. Jego umi∏owany Syn, Jezus
Chrystus, jest g∏owà tego KoÊcio∏a i oferuje On spo-
kój ka˝demu, kto przyjmie ten dar.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Eyringa w kwietniu
1998 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob. Confer-
ence Report, kwiec. 1998, str. 85–89 lub Ensign, maj 1998, 
str. 66–68).
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• Przestudiuj fragment: Moroni 7:45–48. Sporzàdê
list´ cech charakteryzujàcych mi∏oÊç, o których
mowa w tym fragmencie. Zobowià˝ si´ do tego, 
˝e udoskonalisz te cechy w swoim ˝yciu. Rozwa˝,
w jaki sposób te cechy mogà pomóc m´˝om i
˝onom w piel´gnowaniu swej mi∏oÊci i przyjaêni.

• Wspólnie z ma∏˝onkiem, zaplanujcie, ˝e sp´dzicie
razem czas ka˝dego tygodnia. Byç mo˝e b´dzie
konieczne zaplanowanie takiego czasu poprzez
wpisanie przypomnienia do kalendarza lub 
notatnika.

PIEL¢GNOWANIE MI¸OÂCI I
PRZYJAèNI W MA¸˚E¡STWIE

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

JEDNOÂå W MA¸˚E¡STWIE

Prezydent Spencer W. Kimball
Dwunasty Prezydent KoÊcio∏a

Prawe, szcz´Êliwe i udane ma∏˝eƒstwo jest na
pewno g∏ównym celem ka˝dej zwyczajnej osoby.
Ma∏˝eƒstwo to chyba najwa˝niejsza ze wszystkich
decyzji i ma najbardziej dalekosi´˝ne skutki, gdy˝
wià˝e si´ z nim nie tylko natychmiastowe szcz´Êcie,
lecz równie˝ wieczna radoÊç. Wywiera ono wp∏yw
nie tylko na dwie zwiàzane nim osoby, lecz równie˝
na ich rodziny, a w szczególnoÊci na ich dzieci oraz
dalsze potomstwo przez wiele pokoleƒ.

Gdy wybieramy towarzysza na to ˝ycie i na wiecz-
noÊç, z pewnoÊcià nale˝y podjàç najbardziej uwa˝ne
planowanie, przemyÊlenia, modlitw´ i post, ˝eby
upewniç si´, ˝e ze wszystkich decyzji ta b´dzie w∏aÊ-
ciwa. W prawdziwym ma∏˝eƒstwie musi byç jednoÊç
zarówno umys∏ów, jak i serc. Emocje nie mogà
ca∏kowicie determinowaç decyzji, jednak po∏àczenie
umys∏u i serca, wzmocnione przez post, modlitw´ i
powa˝ne rozwa˝ania, da maksymalnà szans´ na
szcz´Êcie ma∏˝eƒskie. Pociàga to za sobà koniecznoÊç
poÊwi´cania si´ i dzielenia oraz potrzeb´ wi´kszej
bezinteresownoÊci.

Wiele programów telewizyjnych i fikcyjnych
historii o ma∏˝eƒstwie koƒczy si´ stwierdzeniem:
„˚yli d∏ugo i szcz´Êliwie”. Zdajemy sobie spraw´, 
˝e zwyk∏e przeprowadzenie ceremonii nie przynosi
szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w ma∏˝eƒstwie. Szcz´Êcie 
nie pojawia si´ przez naciÊni´cie przycisku, tak jak
Êwiat∏o elektryczne, szcz´Êcie jest to stan umys∏u,
który pochodzi z wn´trza. Trzeba na nie zapracowaç.

Nie mo˝na go kupiç za pieniàdze, nie mo˝na go
dostaç za darmo.

Niektórzy uwa˝ajà, ˝e szcz´Êcie to ˝ycie pe∏ne bez-
troski, przepychu i ciàg∏ej ekscytacji, ale prawdziwe
ma∏˝eƒstwo oparte jest na szcz´Êciu, które jest czymÊ
wi´cej, szcz´Êciem, które bierze si´ z s∏u˝by, dzielenia
si´, poÊwi´cenia i bezinteresownoÊci.

Dwoje ludzi pochodzàcych z ró˝nych Êrodowisk,
szybko uczy si´, ˝e po odbyciu ceremonii muszà sta-
wiç czo∏a trudnej do zaakceptowania rzeczywistoÊci.
Skoƒczy∏o si´ ˝ycie fantazji czy pozorów, musimy
zejÊç z ob∏oków i postawiç nasze stopy mocno na
ziemi. Musimy przyjàç odpowiedzialnoÊç i zaakcep-
towaç nowe obowiàzki. Musimy zrzec si´ cz´Êci
naszej wolnoÊci osobistej i dokonaç wielu zmian,
niesamolubnych przystosowaƒ.

W krótkim czasie po Êlubie zdamy sobie spraw´,
˝e ma∏˝onek ma s∏aboÊci, które nie by∏y wczeÊniej
wyjawione czy odkryte. Zalety, które by∏y bezustan-
nie pot´gowane podczas narzeczeƒstwa, teraz wydajà
si´ znacznie mniejsze, a s∏aboÊci, które wydawa∏y si´
ma∏e i nieznaczàce podczas narzeczeƒstwa, teraz
rosnà do pokaênych rozmiarów. Nadszed∏ czas wyro-
zumia∏oÊci, samooceny, zdrowego rozsàdku, rozumo-
wania i planowania. Ujawniajà si´ teraz stare
nawyki; ma∏˝onek mo˝e byç skàpy lub rozrzutny,
leniwy lub pracowity, pobo˝ny lub niereligijny,
mo˝e byç uprzejmy i pomocny bàdê nadàsany i
dra˝liwy, wymagajàcy lub hojny, egoistyczny bàdê
skromny. Problemy z teÊciami stajà si´ bardziej
widoczne, a relacje ma∏˝onka z nimi sà równie˝
pot´gowane.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Cz´sto pojawia si´ niech´ç do stabilizacji i przyj´-
cia nowych obowiàzków, które od razu si´ pojawiajà.
Trudno jest zastàpiç wystawne ˝ycie oszcz´dnym, i
zdaje si´, ˝e m∏odzi ludzie cz´sto sà zbyt ˝àdni posia-
dania wszystkiego, co majà sàsiedzi. Cz´sto nie majà
ch´ci dokonywania potrzebnych zmian finanso-
wych. M∏ode ˝ony cz´sto ˝àdajà tego, aby wszystkie
luksusy, którymi mog∏y cieszyç si´ w rodzinnych
domach — pod skrzyd∏ami swoich osiàgajàcych suk-
cesy ojców — by∏y tak˝e w ich w∏asnych domach.
Niektóre z nich sà doÊç ch´tne, aby pomagaç zarobiç
na to wystawne ˝ycie poprzez kontynuowanie
zatrudnienia po Êlubie. W rezultacie opuszczajà dom,
w którym czekajà je obowiàzki i zajmujà si´ dzia∏al-
noÊcià zawodowà czy te˝ gospodarczà, stabilizujàc w
ten sposób zaplecze finansowe kosztem normalnego
˝ycia rodzinnego. Dzi´ki pracy obu ma∏˝onków, w
rodzinie, zamiast wspó∏pracy, pojawia si´ rywaliza-
cja. Dwóch znu˝onych pracowników powraca do
domu z napi´tymi nerwami, poczuciem osobistej
dumy i zwi´kszonej niezale˝noÊci, a wtedy pojawiajà
si´ nieporozumienia. Robià si´ z ig∏y wid∏y.

Choç zwiàzek ma∏˝eƒski jako taki jest trudny, 
a niezgodne i sfrustrowane ma∏˝eƒstwa sà czymÊ
powszechnym, to jednak prawdziwe, trwa∏e szcz´Êcie
jest mo˝liwe i ma∏˝eƒstwo mo˝e byç radosnym unie-
sieniem, którego ludzki umys∏ nie jest w stanie sobie
wyobraziç. Jest ono w zasi´gu ka˝dej pary, ka˝dej
osoby. „Pokrewieƒstwo dusz” to fikcja i iluzja. JeÊli
ka˝dy m∏ody m´˝czyzna i m∏oda kobieta b´dà gorli-
wie i z modlitwà poszukiwaç towarzysza, z którym
b´dà mogli dzieliç pi´kne i zgodne ˝ycie, pewne jest,
˝e niemal ka˝dy dobry m´˝czyzna i dobra kobieta
mogà cieszyç si´ szcz´Êliwym, udanym ma∏˝eƒ-
stwem, jeÊli tylko oboje gotowi sà na to zapracowaç.

Istnieje niezawodny przepis, który zagwarantuje
ka˝dej parze szcz´Êliwe i wieczne ma∏˝eƒstwo; ale 
jak we wszystkich przepisach, g∏ówne sk∏adniki nie
mogà zostaç pomini´te, zredukowane czy ograni-
czone. Wybór osoby przed zalotami, a nast´pnie
kontynuacja zalotów po Êlubie sà równie wa˝ne, ale
nie wa˝niejsze ni˝ samo ma∏˝eƒstwo, którego sukces
zale˝y od dwóch osób — nie jednej, lecz dwóch.

W ma∏˝eƒstwie rozpocz´tym i opartym na rozsàd-
nych standardach, o których by∏a wczeÊniej mowa,
nie ma ˝adnego sprzysi´˝enia si∏, które mog∏oby je
zniszczyç, za wyjàtkiem si∏y, którà ma w sobie jedno
lub oboje ma∏˝onków; i to oni muszà na ogó∏ przy-
jàç za to odpowiedzialnoÊç. Inni ludzie i inne dzia∏a-
nia mogà mieç dobry i z∏y wp∏yw. OkolicznoÊci
finansowe, spo∏eczne, polityczne i inne mogà wyda-
waç si´ znaczàce, ale ma∏˝eƒstwo niezmiennie zale˝y
przede wszystkim od dwóch ma∏˝onków, którzy zaw-
sze mogà sprawiç, ˝e ich ma∏˝eƒstwo b´dzie udane i

szcz´Êliwe, jeÊli tylko b´dà na to zdecydowani oraz
jeÊli b´dà bezinteresowni i prawi.

Przepis jest prosty; zawiera kilka sk∏adników, cho-
cia˝ jest wiele rozszerzeƒ ka˝dego z nich.

Po pierwsze, trzeba mieç w∏aÊciwe podejÊcie do
ma∏˝eƒstwa i rozwa˝aç wybór ma∏˝onka, który pra-
wie dosi´ga szczytu perfekcji we wszystkich spra-
wach, które sà wa˝ne dla ludzi. Nast´pnie te dwie
strony muszà si´ udaç przed o∏tarz w Êwiàtyni, zda-
jàc sobie spraw´, ˝e muszà bardzo si´ staraç, aby
osiàgnàç sukces wspólnego ˝ycia.

Po drugie, trzeba byç bezinteresownym, porzuciç
myÊlenie tylko o sobie i podporzàdkowaç siebie oraz
ca∏e ˝ycie rodzinne i to, co si´ do niego odnosi,
dobru rodziny.

Po trzecie, nadal trzeba zabiegaç o wspó∏ma∏˝onka
i okazywaç czu∏oÊç, uprzejmoÊç oraz staraç si´, by
mi∏oÊç wcià˝ ˝y∏a i wzrasta∏a.

Po czwarte, musimy w pe∏ni przestrzegaç przyka-
zaƒ Pana, tak jak sà one zdefiniowane w ewangelii
Jezusa Chrystusa.

Gdy w∏aÊciwie wymieszamy te sk∏adniki i b´dziemy
je stosowaç, prawie niemo˝liwym jest, ˝eby wdar∏o si´
nieszcz´Êcie, ˝eby utrzymywa∏y si´ nieporozumienia,
czy aby nastàpi∏ roz∏am. Prawnicy od rozwodów
musieliby zmieniç bran˝´, a sale rozpraw rozwodo-
wych zosta∏yby zamkni´te na k∏ódk´.

Dwie osoby podchodzàce do ma∏˝eƒskiego o∏tarza
muszà zdawaç sobie spraw´, ˝e aby osiàgnàç szcz´-
Êliwe ma∏˝eƒstwo, na które majà nadziej´, muszà
wiedzieç, ˝e ma∏˝eƒstwo nie jest zagwarantowanym
przez prawo „parasolem ochronnym”. Oznacza ono
poÊwi´cenie, dzielenie si´, a nawet rezygnacj´ z nie-
których osobistych przywilejów. Oznacza przemy-
Êlane wydawanie pieni´dzy. Oznacza posiadanie
dzieci, które obcià˝ajà finansowo, wymagajà s∏u˝enia
im, opieki i troski nad nimi, ale oznacza to tak˝e
najg∏´bsze i najs∏odsze ze wszystkich uczuç.

Przed zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, ka˝da
osoba jest wolna i mo˝e robiç to, co chce, organi-
zowaç i planowaç ˝ycie, jak wydaje si´ to dla niej
najlepsze, podejmowaç decyzje, majàc na uwadze
jedynie siebie. Zakochani powinni zdaç sobie spraw´
— zanim z∏o˝à przysi´g´ — ˝e ka˝dy musi dos∏ownie
i w pe∏ni zaakceptowaç fakt, ˝e dobro tej nowo po-
wsta∏ej, ma∏ej rodziny musi zawsze byç wa˝niejsze
od dobra pojedynczego ma∏˝onka. Po pierwsze, w
tym celu musimy wyeliminowaç myÊlenie w katego-
riach „ja” i „moje” i zamieniç je na myÊlenie w kate-
goriach „my” i „nasze”. Ka˝dà decyzj´ trzeba rozwa-
˝aç, bioràc pod uwag´ dwie lub wi´cej osób, których
ona dotyczy. ˚ona, podejmujàc wa˝kie decyzje, musi
teraz rozwa˝yç ich wp∏yw na obydwoje ma∏˝onków,
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dzieci, dom i ich duchowe ˝ycie. Wybór m´˝a
dotyczàcy zawodu, jego ˝ycie towarzyskie, jego
przyjaciele, wszystkie jego zainteresowania muszà
podporzàdkowaç si´ temu, ˝e jest on teraz cz´Êcià
rodziny i ˝e nale˝y rozpatrywaç interes grupy.

Ma∏˝eƒstwo mo˝e nie zawsze byç bezproblemowe
i pozbawione trudnych wydarzeƒ, ale mo˝e byç ono
pe∏ne spokoju. Para mo˝e doÊwiadczaç biedy, cho-
roby, rozczarowaƒ, pora˝ek, a nawet Êmierci w 
rodzinie, ale nawet to nie ograbi ich ze spokoju.
Ma∏˝eƒstwo mo˝e odnieÊç sukces, jeÊli nie wkradnie
si´ w nie samolubstwo. K∏opoty i problemy zbli˝ajà
do siebie rodziców, a˝ stajà si´ oni niezniszczalnà
jednoÊcià — jeÊli tylko ∏àczy ich ca∏kowita bezintere-
sownoÊç. Podczas wielkiego kryzysu w 1930 roku
nastàpi∏ wyraêny spadek rozwodów. Bieda, pora˝ki,
rozczarowanie — one ∏àczy∏y rodziców. TrudnoÊci
mogà spajaç zwiàzki, które dobrobyt mo˝e zniszczyç.

Jest prawie pewne, ˝e ma∏˝eƒstwo, które jest
oparte na samolubstwie, upadnie. Ten, kto bierze
Êlub dla bogactwa, presti˝u czy dla statusu spo∏ecz-
nego, z pewnoÊcià b´dzie rozczarowany. Ten, kto bie-
rze Êlub, aby zaspokoiç swojà pró˝noÊç czy dum´ lub
ten, kto robi to na z∏oÊç, czy ˝eby popisaç si´ przed
innà osobà, oszukuje tylko siebie. Lecz ten, kto bie-
rze Êlub, aby zarówno daç szcz´Êcie, jak i je otrzy-
maç, s∏u˝yç i przyjàç czyjàÊ s∏u˝b´, ten kto zwa˝a na
sprawy obojga partnerów, a nast´pnie rodziny, która
si´ tworzy, ma du˝e szanse na to, ˝e jego ma∏˝eƒstwo
b´dzie szcz´Êliwe.

Mi∏oÊç jest jak kwiat i podobnie jak cia∏o potrze-
buje ciàg∏ego od˝ywiania. Fizyczne cia∏o szybko ule-
g∏oby wyniszczeniu i umar∏o, jeÊli nie by∏oby regu-
larnie od˝ywiane. Delikatny kwiat zwiàd∏by i umar∏
bez substancji od˝ywczych i wody. Tak te˝ nie
mo˝na oczekiwaç, by mi∏oÊç trwa∏a wiecznie, je˝eli
nie jest ciàgle karmiona porcjami mi∏oÊci, wyrazami
poszanowania i podziwu, wyrazami wdzi´cznoÊci i
bezinteresownoÊcià.

Ca∏kowita bezinteresownoÊç jest niezb´dna, aby
osiàgnàç inny sk∏adnik udanego ma∏˝eƒstwa. JeÊli
osoba bezustannie zabiega o dobro, wygod´ i szcz´-
Êcie dla drugiej osoby, mi∏oÊç z czasów zalotów, spo-
jona w ma∏˝eƒstwie uroÊnie do pokaênych rozmia-
rów. Wiele par pozwala, aby ich ma∏˝eƒstwo sta∏o 
si´ rutynà, a ich mi∏oÊç wysch∏a jak czerstwy chleb,
znudzi∏a si´ niczym stare dowcipy czy wystyg∏a jak
zimny sos. Z pewnoÊcià podstawowym po˝ywieniem
dla mi∏oÊci sà: wzglàd na drugà osob´, uprzejmoÊç,
troska, zainteresowanie, wyrazy czu∏oÊci i wdzi´cz-
noÊci, podziw, duma, przyjaêƒ, zaufanie, wiara, part-
nerstwo, równoÊç i wspó∏zale˝noÊç.

˚eby byç szcz´Êliwym w ma∏˝eƒstwie, musimy
nieustannie, z wiarà przestrzegaç przykazaƒ Pana.
Nikt, czy to samotny, czy w zwiàzku ma∏˝eƒskim,

nie by∏ szczególnie szcz´Êliwy, jeÊli nie by∏ prawy.
Istnieje tymczasowa satysfakcja i chwilowa gra pozo-
rów, ale sta∏e, ca∏kowite szcz´Êcie mo˝e przyjÊç jedy-
nie poprzez czystoÊç i bycie godnym. Ten, kto z g∏´-
bokim przekonaniem ˝yje wed∏ug standardów ˝ycia
religijnego, nigdy nie b´dzie szcz´Êliwy, ˝yjàc z dala
od KoÊcio∏a. Sumienie b´dzie ciàgle dokuczaç, o ile
jeszcze mo˝na je us∏yszeç. JeÊli nie, ma∏˝eƒstwo ju˝
jest zagro˝one. Dr´czàce sumienie mo˝e sprawiç, ˝e
˝ycie b´dzie nie do zniesienia. NieaktywnoÊç jest
niszczàca dla ma∏˝eƒstwa, w szczególnoÊci, kiedy
poziom nieaktywnoÊci obydwu stron jest ró˝ny.

Ró˝nice religijne sà najtrudniejsze do pokonania
ze wszystkich ró˝nic.

Ma∏˝eƒstwo jest wyÊwi´cone przez Boga. Nie jest
jedynie zwyczajem spo∏ecznym. Bez odpowiednio
zawartego i udanego ma∏˝eƒstwa nie mo˝emy zostaç
wyniesieni. Przeczytajcie s∏owa swojego Pana, które
mówià, ˝e zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego jest prawe
i w∏aÊciwe.

Prawdà jest, ˝e rozwa˝ny i inteligentny Âwi´ty w
Dniach Ostatnich zaplanuje swoje ˝ycie uwa˝nie, 
by mieç pewnoÊç, ˝e nie ma na jego drodze ˝adnych
przeszkód. Poprzez pope∏nienie jednego powa˝nego
b∏´du, osoba mo˝e umieÊciç na swojej drodze prze-
szkody, których nigdy nie da si´ usunàç i które mogà
blokowaç drog´ do wiecznego ˝ycia i boskoÊci —
naszego ostatecznego przeznaczenia. JeÊli dwoje
ludzi kocha Pana bardziej ni˝ swoje w∏asne ˝ycie, a
nast´pnie kochajà oni siebie nawzajem bardziej ni˝
swoje w∏asne ˝ycie i pracujà razem w ca∏kowitej har-
monii z programem ewangelii jako podstawà, na
pewno osiàgnà to wielkie szcz´Êcie. Kiedy mà˝ i ˝ona
cz´sto chodzà razem do Êwiàtyni, kl´kajà razem z
rodzinà w modlitwie w swoim domu, idà razem r´ka
w r´k´ na spotkania religijne, prowadzà ca∏kowicie
czyste moralnie ˝ycie — zarówno mentalnie, jak i
fizycznie — tak ˝e wszystkie swoje myÊli, pragnienia
i mi∏oÊç koncentrujà na jednej istocie: swoim wspó∏-
ma∏˝onku i oboje razem trudzà si´ budowaniem kró-
lestwa Bo˝ego, wówczas osiàgajà pe∏ni´ szcz´Êcia.

Czasami w ma∏˝eƒstwie istniejà inne zwiàzki,
pomimo tego, ˝e Pan powiedzia∏: „Kochaj ˝on´
swojà ca∏ym swym sercem i ∏àcz si´ z nià i nikim
innym” (NiP 42:22).

Znaczy to dok∏adnie tyle, co „kochaj swojego
m´˝a ca∏ym swym sercem i ∏àcz si´ z nim i nikim
innym”. Ludzie cz´sto kontynuujà „∏àczenie si´” ze
swoimi matkami, ojcami czy znajomymi. Czasami
matki nie zrzeknà si´ wp∏ywu, który majà na dzieci,
a m´˝owie, tak samo jak i ˝ony, powracajà do swo-
ich matek i ojców, aby si´ poradziç i zwierzyç.
Tymczasem budowanie wi´zi powinno zachodziç
przede wszystkim mi´dzy m´˝em i ˝onà, a wszystkie
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sekrety winny byç utrzymywane w wielkiej dyskrecji
przed innymi.

Pary màdrze czynià, znajdujàc natychmiast swój
w∏asny dom — oddzielnie od teÊciów ka˝dej ze
stron. Ten dom mo˝e byç bardzo skromny i bezpre-
tensjonalny, a mimo to stanowi on niezale˝ne
lokum. Wasze ma∏˝eƒskie ˝ycie powinno staç si´ nie-
zale˝ne od wp∏ywu rodziców. Kochacie ich bardziej
ni˝ przedtem, mi∏ujecie ich rady, doceniacie ich
towarzystwo, ale ˝yjecie w∏asnym ˝yciem, którym
rzàdzà wasze decyzje, podejmowane w oparciu o
modlitw´ i po wzi´ciu pod uwag´ rad osób, które
powinny ich udzielaç. „¸àczyç si´” nie oznacza jedy-
nie mieszkaç w tym samym domu; oznacza to byç
blisko siebie i wspieraç si´ nawzajem.

„Przeto jest to zgodne z prawem, aby […] tych
dwoje [by∏o] jednym cia∏em, a wszystko to, aby
ziemia osiàgn´∏a cel swego stworzenia;

I aby by∏a wype∏niona miarà cz∏owieka, zgodnie 
z jego stworzeniem, zanim powsta∏ Êwiat” (NiP
49:16–17).

Bracia i siostry, niech wolno mi b´dzie powie-
dzieç, ˝e jest to s∏owo Pana. Jest to bardzo, bardzo
powa˝ne i nikt nie powinien spieraç si´ z Panem. 
On stworzy∏ ziemi´, On stworzy∏ ludzi. On rozumie
wszystkie uwarunkowania. On ustanowi∏ ten pro-
gram, a my nie jesteÊmy wystarczajàco inteligentni i
màdrzy, aby spieraç si´ z Nim w kwestii tych wa˝-
nych rzeczy. On wie, co jest w∏aÊciwe i co jest
prawdà.

Prosimy, abyÊcie przemyÊleli te sprawy. Upewnijcie
si´, ˝e wasze ma∏˝eƒstwo jest prawe. Upewnijcie si´,
˝e wasze ˝ycie jest prawe. Upewnijcie si´, ˝e w∏aÊci-
wie wype∏niacie swojà rol´ w ma∏˝eƒstwie.

Z marcowego wydania Ensign 1977, str. 3–5.
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• W poni˝szym tekÊcie êród∏owym Starszy Lynn G.
Robbins opisuje „przepis na katastrof´”. Przeczytaj
jego opis, który znajduje si´ na tej stronie.
Nast´pnie opracuj przepis na harmoni´ w 
domu. OkreÊl, jakie „sk∏adniki” ujà∏byÊ w takim
przepisie.

• Zobowià˝ si´ do reagowania na trudnoÊci cierpliwo-
Êcià i mi∏oÊcià, zamiast gniewem. PomyÊl, co
mo˝esz zrobiç, aby cz´sto przypominaç sobie o tym

zobowiàzaniu. Na przyk∏ad, mo˝esz umieÊciç w
swoim bucie monet´ czy inny ma∏y przedmiot lub
trzymaç w kieszeni notatk´ do swojej wiadomoÊci.

• Je˝eli dost´pna jest ksià˝ka Family Home Evening
Resource Book (31106), przestudiuj rozdzia∏ pt.
„Resolving Conflicts in Marriage” na stronach
240–241. JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przeczytaj i
omów ten materia∏ ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem.

REAGOWANIE NA WYZWANIA
W MA¸˚E¡STWIE

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub wi´cej z podanych propozycji.

WOLNA WOLA I GNIEW

Starszy Lynn G. Robbins
Siedemdziesiàty

Szatan wznieca gniew w rodzinach

„Ja mam rodzin´ wiecznà tu. Kocham ich, a oni
mnie”. Jest to nadzieja ka˝dego dziecka, którà 
wyra˝a jeden z naszych hymnów („Families Can Be
Together Forever”, Hymns, nr 300; kursywa dodana).

Dowiadujemy si´ z proklamacji o rodzinie, ˝e
„mà˝ i ˝ona majà Êwi´ty obowiàzek, aby kochaç 
i dbaç o siebie nawzajem” i „Êwi´ty obowiàzek 
wychowywania swoich dzieci w mi∏oÊci i prawoÊci”
(„Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”, Ensign, paêdz.
1995, str. 102).

Rodzina jest tak˝e g∏ównym celem ataków
Szatana. Prowadzi on wojn´ przeciwko rodzinie.
Jednym z jego spisków jest subtelny i sprytny sposób
zakradania si´ niczym na ty∏ach wroga i docierania
do samego centrum naszych domów i ˝ycia.

Pustoszy on i cz´sto niszczy rodziny w ich w∏as-
nych domach. Jego strategia to rozpalanie gniewu
poÊród cz∏onków rodziny. Szatan jest „ojcem nie-
zgody i wzbudza gniew w sercach ludzi i ch´ç spiera-
nia si´” (3 Nefi 11:29; kursywa dodana). Czasownik
„rozpalanie” przywodzi na myÊl przepis na katastro-
f´. Postaw humory na Êrednim ogniu, wymieszaj z
kilkoma wybranymi s∏owami i doprowadê do wrze-
nia; kontynuuj podgrzewanie, a˝ ca∏oÊç zg´stnieje;

ostudê, pozostaw uczucia do ostygni´cia na kilka
dni; podawaj na zimno; pozostanie du˝o resztek.

Mo˝emy podjàç decyzj´ o powÊciàganiu gniewu

Sprytnà cz´Êcià jego strategii jest oddzielenie
z∏oÊci od wolnej woli, przez co wierzymy, ˝e jeste-
Êmy ofiarami uczuç, których nie mo˝emy kontrolo-
waç. S∏yszymy: „Straci∏em panowanie nad sobà”.
Wyra˝enie „straciç panowanie nad sobà” jest intere-
sujàcym doborem s∏ów, które sta∏y si´ powszechnie
u˝ywanym idiomem. „Traciç coÊ” sugeruje tu „nie
mieç czegoÊ w zamiarze”, „zrobiç przez przypadek”,
„mimowolnie”, „nie byç za coÊ odpowiedzialnym”
— byç mo˝e nieuwa˝nym, ale nie „za coÊ odpowie-
dzialnym”.

„On mnie rozz∏oÊci∏”. Jest to kolejne wyra˝enie,
które s∏yszymy, równie˝ sugerujàce brak kontroli czy
wolnej woli. Jest to mit, który musi zostaç obalony.
Nikt nie doprowadza nas do sza∏u. Inni nas nie
denerwujà. ˚adna si∏a nie ma w tym udzia∏u. Gniew
to Êwiadomy wybór, decyzja, zatem, mo˝emy zdecy-
dowaç, ˝e nie b´dziemy si´ denerwowaç. To my decy-
dujemy!

Tym, którzy mówià: „Nic nie mog´ na to pora-
dziç”, pisarz William Wilbanks odpowiada:
„Nonsens”.

„Agresja, […] t∏umienie gniewu, rozmawianie o
nim, krzyk i wrzask” — wszystkie one sà wyuczonymi
strategiami w radzeniu sobie z gniewem. „Wybieramy
t´, która okaza∏a si´ najbardziej skutecznà dla nas w

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



przesz∏oÊci. Czy kiedykolwiek zauwa˝yliÊcie, jak
rzadko tracimy kontrol´, kiedy jesteÊmy sfrustrowani
z winy naszego szefa, a jak cz´sto tracimy jà, kiedy
zdenerwowali nas przyjaciele czy rodzina?” („The
New Obscenity”, Reader’s Digest, grudz. 1988, str. 24;
kursywa dodana).

W drugim roku nauki w szkole Êredniej Wilbanks
stara∏ si´ o miejsce w szkolnej dru˝ynie koszykówki.
I uda∏o mu si´. Pierwszego dnia treningu jego trener
wyda∏ mu polecenie zagrania jeden na jednego, pod-
czas gdy dru˝yna to obserwowa∏a. Kiedy straci∏ ∏atwy
rzut, rozgniewa∏ si´, kopa∏ i wy∏. Trener podszed∏ do
niego i powiedzia∏: „JeÊli jeszcze raz wykr´cisz taki
numer, ju˝ nigdy wi´cej nie zagrasz w mojej dru˝y-
nie”. Przez nast´pne trzy lata ju˝ nigdy wi´cej nie
straci∏ kontroli nad sobà. Po latach, kiedy rozmyÊla∏
nad tym zdarzeniem, zda∏ sobie spraw´, ˝e jego tre-
ner nauczy∏ go tego dnia zasady, która zmieni∏a jego
˝ycie: gniew mo˝e byç kontrolowany (zob. „The
New Obscenity”, str. 24).

Nauki Pana

W t∏umaczeniu Józefa Smitha Listu do Efezjan
4:26, Pawe∏ zadaje pytanie: „Czy mo˝ecie byç
gniewni, a nie grzeszyç?” Pan w bardzo jasny sposób
wyra˝a si´ w tym temacie:

„Ten, kto chce si´ spieraç, nie jest ode Mnie, ale
od diab∏a, który jest ojcem niezgody i wzbudza
gniew w sercach ludzi i ch´ç spierania si´.

Mojà naukà nie jest pobudzanie ludzi do gniewu,
aby mi´dzy sobà walczyli. Mojà naukà jest, aby
zaprzestano takich rzeczy” (3 Nefi 11:29–30).

Ta doktryna czy przykazanie Pana wymaga wolnej
woli i jest apelem do Êwiadomego umys∏u, ˝eby
podjà∏ decyzj´. Pan oczekuje od nas, ˝e postano-
wimy powÊciàgnàç swój gniew.

Nie mo˝na usprawiedliwiaç gniewu. W Ew.
Mateusza 5, w wersecie 22. Pan mówi: „A Ja wam
powiadam, ˝e ka˝dy, kto si´ gniewa na brata swego
bez powodu, pójdzie pod sàd” (kursywa dodana) 
[w przek∏adzie Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego nie wyst´puje okreÊlenie
„bez powodu” — przyp. t∏um.]. Interesujàce jest to,
˝e wyra˝enie „bez powodu” nie znajduje si´ w na-
tchnionym t∏umaczeniu Józefa Smitha (zob. Ew.
Mateusza 5:24) ani w t∏umaczeniu 3 Nefi 12:22.
Kiedy Pan usuwa wyra˝enie „bez powodu”, pozosta-
wia nas bez mo˝liwoÊci usprawiedliwiania si´. „Mojà
naukà jest, aby zaprzestano takich rzeczy” (3 Nefi
11:30). Mo˝emy „zaprzestaç” gniewania si´, ponie-
wa˝ tak On nas naucza∏ i przykaza∏ nam.

Gniew jest poddaniem si´ wp∏ywowi Szatana

Gniew to poddanie si´ wp∏ywowi Szatana 
poprzez zrzeczenie si´ samokontroli. To jest grzech

ÊwiadomoÊci, który prowadzi do wrogich uczuç 
czy zachowaƒ. Jest on detonatorem agresji na auto-
stradzie, wybuchów z∏oÊci na arenie sportowej 
i przemocy rodzinnej w domach.

Niekontrolowany gniew szybko mo˝e wywo∏aç
eksplozj´ okrutnych s∏ów i innych form przemocy
emocjonalnej, która potrafi zraniç czu∏e serce. To,
„co z ust wychodzi” powiedzia∏ Zbawiciel, „kala cz∏o-
wieka” (Ew. Mateusza 15:11).

Prezydent David O. McKay powiedzia∏: „Niech
mà˝ i ˝ona nigdy nie mówià do siebie podniesionym
g∏osem, chyba ˝e w domu si´ pali” (Stepping Stones to
an Abundant Life, por. Llewelyn R. McKay [1971], 
str. 294).

Przemoc fizyczna to gniew, który zamieni∏ si´ we
wÊciek∏oÊç i nigdy nie jest usprawiedliwiony.

Gniew jest nieuprzejmà próbà wywo∏ywania w
innych poczucia winy lub okrutnym sposobem
karcenia ich. Cz´sto jest niepoprawnie nazywany
dyscyplinà, lecz prawie zawsze jest destrukcyjny.
Dlatego te˝ mamy ostrze˝enia w pismach Êwi´tych:
„M´˝owie, mi∏ujcie ˝ony swoje i nie bàdêcie dla nich
przykrymi” i „Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci
swoich, aby nie upada∏y na duchu“ (List do Kolosan
3:19, 21).

„Ju˝ nigdy wi´cej si´ nie rozgniewam”

Wybór i odpowiedzialnoÊç sà nieroz∏àczne.
Poniewa˝ kontrolowanie gniewu jest wyborem, pro-
klamacja o rodzinie ostrzega: „Te osoby […], które
molestujà wspó∏ma∏˝onka albo potomstwo […], pew-
nego dnia stanà przed Bogiem, aby byç przez Niego
za to sàdzeni”.

Zrozumienie zale˝noÊci mi´dzy wolnà wolà a
gniewem jest pierwszym krokiem ku temu, aby
wyeliminowaç z naszego ˝ycia gniew. Mo˝emy zde-
cydowaç, ˝e nie b´dziemy si´ z∏oÊciç. Mo˝emy posta-
nowiç, ˝e nie b´dziemy si´ gniewaç. I mo˝emy doko-
naç tego wyboru dzisiaj, w∏aÊnie teraz: „Ju˝ nigdy
wi´cej si´ nie rozgniewam”. Rozwa˝cie to postano-
wienie.

121. rozdzia∏ w Naukach i Przymierzach jest jed-
nym z naszych najlepszych instrukcji poprawnych
zasad przywództwa. Rozdzia∏ ten prawdopodobnie
ma najwa˝niejsze zastosowanie wÊród wspó∏ma∏˝on-
ków i rodziców. Mamy przewodziç naszym rodzinom
przez perswazj´, przez cierpliwoÊç, przez delikatnoÊç
i ∏agodnoÊç, i nieudawanà mi∏oÊç (zob. NiP
121:41–42). Niech marzenie ka˝dego dziecka o 
posiadaniu rodziny, tutaj na ziemi, która jest dla
niego dobra, spe∏ni si´.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Robbinsa w kwiet-
niu 1998 roku podczas konferencji generalnej KoÊcio∏a (zob.
Conference Report, kwiec. 1998, str. 105–106 lub Ensign, maj
1998, str. 80–81).
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• W poni˝szym tekÊcie êród∏owym Starszy Joe J.
Christensen zauwa˝a: „Niewiele osób zmieni∏o si´
na lepsze w wyniku ciàg∏ego ich krytykowania czy
dokuczania. JeÊli nie b´dziemy ostro˝ni, wówczas
to, co oferujemy jako konstruktywnà krytyk´, sta-
nie si´ w rzeczywistoÊci destruktywnà krytykà.
Czasami lepiej jest pominàç milczeniem pewne

sprawy” (zob. str. 19). W nadchodzàcym tygodniu
zwróç szczególnà uwag´ na to, co myÊlisz i co
mówisz na temat innych osób. W∏ó˝ wysi∏ek w to,
by twoje s∏owa by∏y uprzejme i budujàce.

• Szukaj godnych podziwu cech u swego wspó∏ma∏-
˝onka. Zrób list´ tych cech i podziel si´ nià ze
wspó∏ma∏˝onkiem.

REAGOWANIE NA WYZWANIA POPRZEZ
POZYTYWNE KOMUNIKOWANIE SI¢

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje:

MA¸˚E¡STWO I WIELKI PLAN SZCZ¢ÂCIA

Starszy Joe J. Christensen
Siedemdziesiàty

Barbara i ja zostaliÊmy pob∏ogos∏awieni szóstkà
dzieci. Kilka lat temu, kiedy zabraliÊmy je wszystkie
w odwiedziny do dziadków, mój ojciec powiedzia∏:
„Joe, myÊl´, ˝e ty i Barbara rozpocz´liÊcie coÊ, czego
nie mo˝ecie zatrzymaç”.

W tym okresie Âwiàt Wielkanocnych oÊwiadczamy
ca∏emu Êwiatu, ˝e Jezus jest Chrystusem i ˝e poprzez
Jego Êwi´te kap∏aƒstwo i moc piecz´towania, ma∏-
˝eƒstwa i rodziny nigdy nie przestanà istnieç i nie
b´dà mia∏y koƒca.

Dzisiaj chcia∏bym przemawiaç do was wszystkich
na temat ma∏˝eƒstwa. Podam osiem praktycznych
sugestii, które, mam nadziej´, mogà byç pomocne
we wzmacnianiu naszych ma∏˝eƒstw — teraz i w
przysz∏oÊci.

Pami´tajcie o znaczeniu ma∏˝eƒstwa

1. Pami´tajcie o kluczowym znaczeniu waszego
ma∏˝eƒstwa. Pos∏uchajcie s∏ów Starszego Bruce’a R.
McConkie na temat wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa w „wiel-
kim planie szcz´Êcia” (Alma 42:8):

„Od chwili narodzin w ÊmiertelnoÊci do czasu
zawarcia ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni, wszystko, co mamy
w ca∏ym systemie ewangelii, ma nas przygotowaç i
kwalifikowaç do wejÊcia w ten Êwi´ty porzàdek ma∏-
˝eƒski, który czyni z nas m´˝a i ˝on´ w tym ˝yciu i
w Êwiecie, który przyjdzie. […]

Nic na tym Êwiecie nie jest tak wa˝ne, jak tworze-
nie i udoskonalanie rodzin” („Salvation Is a Family
Affair”, Improvement Era, czerw. 1970, str. 43–44).

Módlcie si´ o sukces w waszym ma∏˝eƒstwie

2. Módlcie si´ o sukces w waszym ma∏˝eƒstwie.
Wiele lat temu, kiedy w zwyczaju Przedstawicieli
W∏adz Naczelnych by∏o wizytowanie misji i przepro-
wadzanie wywiadów ze wszystkimi misjonarzami,
Starszy Spencer W. Kimball, b´dàcy wówczas cz∏on-
kiem Kworum Dwunastu, rozmawia∏ ze starszym,
który koƒczy∏ swà misj´.

„Starszy, jakie masz plany, kiedy zostaniesz odwo-
∏any?”

„Hm, planuj´ wróciç na studia”. A potem
uÊmiechnà∏ si´ i doda∏: „Wówczas, mam nadziej´,
zakocham si´ i wezm´ Êlub”.

Starszy Kimball podzieli∏ si´ tà màdrà radà: „Có˝,
nie módl si´ po prostu o to, by o˝eniç si´ z tà, którà
kochasz. Raczej módl si´ o to, by kochaç tà, z którà si´
o˝enisz”.

PowinniÊmy modliç si´, by staç si´ bardziej ˝ycz-
liwi, uprzejmi, pokorni, cierpliwi, wybaczajàcy — a
szczególnie — mniej samolubni.

Aby rozpoznaç nasze osobiste problemy lub s∏abo-
Êci, które utrudniajà nam bycie lepszymi partnerami
w ma∏˝eƒstwie, powinniÊmy zwróciç si´ do Pana w
modlitwie i czerpaç korzyÊci z pe∏nej mocy obietnicy
Ksi´gi Mormona: „Ludziom, którzy si´ do Mnie
nawracajà, ukazuj´ ich s∏aboÊç. […] jeÊli si´ przede
Mnà ukorzà i majà wiar´ we Mnie, uczyni´, ˝e to, 
co w nich s∏abe, stanie si´ mocne” (Eter 12:27).

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



I dlatego potrzebna jest modlitwa. Wielu przy-
wódców KoÊcio∏a i doradców ma∏˝eƒskich wskazuje,
˝e nie widzieli, ˝eby choç jedno ma∏˝eƒstwo, które
codziennie modli si´ razem, mia∏o powa˝ne pro-
blemy. Kiedy pojawiajà si´ problemy i ma∏˝eƒstwa sà
zagro˝one, wspólna modlitwa mo˝e byç najwa˝niej-
szym remedium.

S∏uchajcie swojego wspó∏ma∏˝onka

3. S∏uchajcie. Znajdêcie czas na wys∏uchanie
wspó∏ma∏˝onka; nawet zaplanujcie, aby mia∏o to
miejsce regularnie. Rozmawiajcie ze sobà i oceniaj-
cie, jak wypadacie jako partnerzy w ma∏˝eƒstwie.

Brat Brent Barlow postawi∏ grupie braci w kap∏aƒ-
stwie pytanie: „Ilu z was chcia∏oby otrzymaç obja-
wienie?” Wszystkie r´ce by∏y w górze. Wtedy on
zasugerowa∏, by poszli do domów i zapytali swoje
˝ony, co mogà zrobiç, by byç lepszymi m´˝ami.
Potem doda∏: „Postàpi∏em wed∏ug mojej w∏asnej
rady i tamtego popo∏udnia odby∏em z [mojà ˝onà]
Susan bardzo owocnà dyskusj´, która trwa∏a ponad
godzin´!” („To Build a Better Marriage”, Ensign,
wrzes. 1992, str. 7). Taka rozmowa mog∏aby byç
swoistym objawieniem dla ka˝dego z nas.

Czy któryÊ z was, bracia, us∏ysza∏ od swojej ˝ony
coÊ, co ja ostatnio us∏ysza∏em: „Joe, s∏uchasz?” Nie
by∏a jedynà osobà, która zastanawia∏a si´, czy s∏u-
cham. JakiÊ czas temu ucià∏em sobie drzemk´, a
nasza ma∏a wnuczka Allison podesz∏a, podnios∏a mi
jednà powiek´ i zapyta∏a: „Dziadku, jesteÊ tam?”
PowinniÊmy byç „tam” i reagowaç na to, co mówi
nasz partner.

Unikajcie nieustannego „wbijania sobie szpilek”

4. Unikajcie nieustannego „wbijania sobie szpi-
lek”. Nie bàdêcie zbyt krytyczni wzgl´dem wad
wspó∏ma∏˝onka. Uznajcie fakt, ˝e nikt z nas nie jest
doskona∏y. Przed ka˝dym z nas jest d∏uga droga, by
staç si´ podobnym do Chrystusa, do czego nawo∏ujà
nasi przywódcy.

Nieustanne „wbijanie sobie szpilek” — jak to
nazwa∏ Prezydent Spencer W. Kimball — mo˝e znisz-
czyç niemal ka˝de ma∏˝eƒstwo („Marriage and
Divorce“, 1976 Devotional Speeches of the Year [1977],
str. 148). Mówiàc ogólnie, ka˝dy z nas jest boleÊnie
Êwiadomy swoich s∏aboÊci i nie potrzebujemy cz´-
stego przypominania o nich. Niewiele osób zmieni∏o
si´ na lepsze w wyniku ciàg∏ego ich krytykowania
czy dokuczania. JeÊli nie b´dziemy ostro˝ni, wówczas
to, co oferujemy jako konstruktywnà krytyk´, stanie
si´ w rzeczywistoÊci destruktywnà krytykà.

Czasami lepiej jest pominàç milczeniem pewne
sprawy. Siostra Lola Walters, jako m∏oda m´˝atka,
przeczyta∏a w czasopiÊmie, ˝e aby wzmocniç ma∏˝eƒ-
stwo, para powinna odbywaç regularne, szczere sesje
zwierzania si´, podczas których ma∏˝onkowie

wymienialiby wszelkie zachowania, które sà irytu-
jàce. Napisa∏a:

„MieliÊmy wymieniç pi´ç rzeczy, które nas w sobie
nawzajem irytujà i zacz´∏am od… powiedzenia mu,
˝e nie podoba mi si´ sposób, w jaki je grejpfruty.
Obiera∏ je i jad∏ jak pomaraƒcze! Nie znam nikogo,
kto je grejpfruty w taki sposób. Czy mo˝na oczeki-
waç od dziewczyny, ˝e sp´dzi ca∏e swe ˝ycie, a nawet
ca∏à wiecznoÊç, patrzàc, jak jej mà˝ je grejpfruty jak
pomaraƒcze? […]

Kiedy skoƒczy∏am [wymieniaç moje pi´ç punk-
tów], nadesz∏a jego kolej na powiedzenie, czego 
we mnie nie lubi. Powiedzia∏: ‘Kochanie, prawd´
mówiàc, nie przychodzi mi do g∏owy nic, czego bym
w tobie nie lubi∏’.

Z trudem z∏apa∏am oddech.

Szybko si´ odwróci∏am, poniewa˝ nie wiedzia∏am,
w jaki sposób wyjaÊniç ∏zy, które pojawi∏y si´ w
mych oczach, a potem sp∏yn´∏y mi po twarzy”.

Siostra Walters zakoƒczy∏a: „Kiedykolwiek s∏ysz´ o
tym, ˝e jakaÊ para nie pasuje do siebie, zawsze zasta-
nawiam si´, czy nie cierpià na przypad∏oÊç, którà
nazwa∏am syndromem grejpfruta” („The Grapefruit
Syndrome”, Ensign, kwiec. 1993, str. 13).

Tak, czasami lepiej jest pominàç milczeniem
pewne sprawy.

Nadal zabiegajcie o siebie nawzajem

5. Nadal zabiegajcie o siebie nawzajem.
Zarezerwujcie sobie czas na wspólne wykonywanie
pewnych rzeczy — tylko we dwoje. Równie wa˝ne
jak sp´dzanie czasu z dzieçmi, ca∏à rodzinà, jest to,
by regularnie, co tydzieƒ spotykaç si´ we dwoje.
Planujàc takie spotkania, pokazujecie dzieciom, ˝e
wasze ma∏˝eƒstwo jest tak wa˝ne, i˝ musicie je piel´-
gnowaç. Wymaga to zaanga˝owania, planowania i
tworzenia harmonogramu.

Nie musi to byç kosztowne. Wspólny czas jest
najwa˝niejszym elementem takiego spotkania.

Pewnego razu, gdy mój teÊç wychodzi∏ z domu po
Êniadaniu, aby powróciç do pracy w polu, teÊciowa
powiedzia∏a: „Albercie, wróç tu natychmiast i
powiedz mi, ˝e mnie kochasz”. UÊmiechnà∏ si´ sze-
roko i w ˝artach powiedzia∏: „Elsie kiedy si´ pobiera-
liÊmy, powiedzia∏em ci, ˝e ci´ kocham i jeÊli mia∏oby
to si´ zmieniç, powiem ci o tym”. Trudno nadu˝yç
wyra˝enia: „Kocham ci´”. U˝ywajcie go codziennie.

Nie czekajcie z wyznaniem: „Przepraszam”

6. Nie ociàgajcie si´, by powiedzieç:
„Przepraszam”. Choç trudno jest wypowiedzieç te
s∏owa, bàdêcie skorzy do mówienia: „Przepraszam 
i prosz´ o wybaczenie”, nawet jeÊli nie jesteÊcie
stronà, która ca∏kowicie zawini∏a. Prawdziwa mi∏oÊç
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rozwija si´ dzi´ki osobom, które sà gotowe ochoczo
przyznaç si´ do osobistych b∏´dów i do tego, ˝e obra-
zili drugà stron´.

Kiedy pojawia si´ ró˝nica zdaƒ, wa˝ne jest, by byç
gotowym do rozmowy i rozwiàzywania problemów;
jednak sà przypadki, gdy lepiej jest przeczekaç.
Wa˝ne jest, by ugryêç si´ w j´zyk i policzyç do
dziesi´ciu, a nawet do stu. A czasami lepiej, by
„s∏oƒce zasz∏o nad waszym gniewem”, co mo˝e
pomóc wam wróciç do problemu rano, po prze-
spanej nocy, na spokojnie i z wi´kszà szansà na
rozwiàzanie.

Czasami s∏yszymy coÊ takiego: „JesteÊmy ma∏˝eƒ-
stwem od pi´çdziesi´ciu lat i zawsze mieliÊmy to
samo zdanie”. JeÊli dos∏ownie tak jest, wówczas
jeden z partnerów jest zdominowany przez drugiego
lub, jak to si´ mówi, mija si´ z prawdà. Ka˝da inteli-
gentna para doÊwiadczy ró˝nicy zdaƒ. Naszym
wyzwaniem jest to, ˝eby wiedzieç, jak sobie z tym
poradziç. Jest to cz´Êç procesu udoskonalania
dobrego ma∏˝eƒstwa.

˚yjcie w granicach swoich zasobów

7. Nauczcie si´ ˝yç w granicach swoich zasobów.
Niektóre z najtrudniejszych wyzwaƒ w ma∏˝eƒstwie
to wyzwania natury finansowej. „Amerykaƒskie
Stowarzyszenie Adwokatów […] podaje, ˝e 89 pro-
cent wszystkich rozwodów ma swe korzenie w
k∏ótniach i oskar˝eniach dotyczàcych pieni´dzy”
(Marvin J. Ashton, „One for the Money“, Ensign, lip.
1975, str. 72). Bàdêcie gotowi od∏o˝yç lub zrezygno-
waç z niektórych zakupów, aby zmieÊciç si´ w grani-
cach waszego bud˝etu. Najpierw zap∏açcie swojà
dziesi´cin´ i unikajcie d∏ugów, na ile to mo˝liwe.
Pami´tajcie, ˝e wydanie pi´çdziesi´ciu dolarów mie-
si´cznie mniej ni˝ zarobiliÊcie, równa si´ szcz´Êciu, 
a wydanie pi´çdziesi´ciu dolarów wi´cej — nieszcz´-
Êciu. Mo˝e nadejdzie czas na wyciàgni´cie no˝yczek 
i kart kredytowych i wykonanie tego, co Starszy
Jeffrey R. Holland nazwa∏ „operacjà plastycznà”
(„Things We Have Learned — Together”, Ensign,
czerw. 1986, str. 30).

Dzielcie si´ obowiàzkami domowymi i rodzinnymi

8. Bàdêcie prawdziwymi partnerami w sprawach
obowiàzków domowych i rodzinnych. Nie bàdêcie
m´˝ami, którzy przesiadujà w domu i spodziewajà

si´, ˝e b´dà obs∏ugiwani, myÊlàc, ˝e zarabianie pie-
ni´dzy na ˝ycie jest ich przykrym obowiàzkiem, 
a ˝ona jest odpowiedzialna za dom i opiek´ nad
dzieçmi. Zajmowanie si´ domem i rodzinà to zada-
nie dla wi´cej ni˝ jednej osoby.

Pami´tajcie, ˝e jesteÊcie razem w tym partner-
stwie. Barbara i ja odkryliÊmy, ˝e rano mo˝emy
poÊcieliç nasze ∏ó˝ko w mniej ni˝ minut´, a praca ta
wykonana jest na ca∏y dzieƒ. Mówi, ˝e pozwala mi
to robiç, abym czu∏ si´ lepiej przez reszt´ dnia i
myÊl´, ˝e coÊ w tym jest.

Znajdêcie czas na wspólne studiowanie pism Êwi´-
tych i post´pujcie wedle rady Prezydenta Kimballa:
„Kiedy mà˝ i ˝ona cz´sto chodzà razem do Êwiàtyni,
kl´kajà razem z rodzinà w modlitwie w swoim
domu, idà razem r´ka w r´k´ na spotkania religijne,
prowadzà ca∏kowicie czyste moralnie ˝ycie —
zarówno mentalnie, jak i fizycznie — […] i oboje
razem trudzà si´ budowaniem królestwa Bo˝ego,
wówczas osiàgajà pe∏ni´ szcz´Êcia” (Marriage and
Divorce [1976], str. 24).

Podsumowujàc:

• Pami´tajcie o kluczowym znaczeniu waszego
ma∏˝eƒstwa.

• Módlcie si´ o jego sukces.

• S∏uchajcie.

• Unikajcie nieustannego „wbijania sobie szpilek”.

• Nadal zabiegajcie o siebie nawzajem

• Nie zwlekajcie z mówieniem: „Przepraszam”.

• Nauczcie si´ ˝yç w granicach swoich zasobów.

• Bàdêcie prawdziwymi partnerami w sprawach
obowiàzków domowych i rodzinnych.

Âwiadcz´, ˝e Jezus jest Chrystusem, ˝e trzeciego
dnia grób by∏ pusty i ˝e „jak w Adamie wszyscy
umierajà, tak te˝ w Chrystusie wszyscy zostanà o˝y-
wieni” (I List do Koryntian 15:22). Zatem z wdzi´cz-
noÊcià za moc piecz´tujàcà w przywróconej ewange-
lii Jezusa Chrystusa mo˝emy pewnie powiedzieç
wraz z poetkà: „Po Êmierci b´d´ ci´ kochaç jeszcze
mocniej” (Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from
the Portuguese, nr 43, wers 14.).

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Christensena w
kwietniu 1995 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob.
Conference Report, kwiec. 1995, str. 84–87 lub Ensign, maj 1995,
str. 64–66).
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• Zdecyduj, co mo˝esz zrobiç, aby wzmocniç swojà
wiar´ w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

• Ustal, o jakiej porze b´dziesz si´ codziennie
modliç ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem.

WZMACNIANIE MA¸˚E¡STW
POPRZEZ WIAR¢ I MODLITW¢

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje:

ODNAJDOWANIE RADOÂCI W ˚YCIU

Starszy Richard G. Scott
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Ró˝norodnoÊç poÊród sta∏oÊci

Ostatnio sta∏em na pó∏nocnym brzegu pi´knej
wyspy na Pacyfiku, patrzàc o Êwicie na morze.
Zafascynowa∏a mnie regularnoÊç, z jakà gigantyczne
fale konsekwentnie porusza∏y si´ naprzód, by za∏a-
maç si´ na linii brzegowej. Przypomnia∏o mi to o
sta∏oÊci planu Pana z jego niezmiennym, wiecznym
prawem o bezpieczeƒstwie nieprzemijajàcej
sprawiedliwoÊci i o czu∏ym mi∏osierdziu, na które
mo˝na zas∏u˝yç dzi´ki pos∏uszeƒstwu. Zauwa˝y∏em,
˝e ka˝da fala wznosi∏a si´ w ró˝nym punkcie na
horyzoncie, by odnaleêç swà niepowtarzalnà drog´
do wybrze˝a. Niektóre spada∏y kaskadà na ska∏y,
pozostawiajàc strumienie pieniàcej si´ bia∏ej wody.
Inne rozbija∏y si´ o wybrze˝e wedle swego indywidu-
alnego wzoru. Obmywa∏y mokry piasek figlarnymi,
pienistymi brze˝kami, a potem, bulgoczàc i wirujàc,
cofa∏y si´.

PomyÊla∏em o nieskoƒczonym bogactwie mo˝li-
woÊci, jakie da∏ nam Pan. Mamy tak wiele wolnoÊci,
tak wiele mo˝liwoÊci rozwijania naszych niepowta-
rzalnych charakterów i talentów, tworzenia naszych
indywidualnych wspomnieƒ, tego, co mo˝emy daç
od siebie. Jako ˝e nie mia∏em mo˝liwoÊci obserwo-
waç majestatycznego morza póêniej, stara∏em si´
wyobraziç sobie wspania∏à panoram´, którà za jakiÊ
czas mia∏o stworzyç olÊniewajàce s∏oƒce. Kiedy z
czcià patrzy∏em na t´ wyÊmienità sceneri´, z chmur
utworzy∏o si´ okno. Po∏yskujàce promienie wscho-
dzàcego s∏oƒca przedar∏y si´ przez zachmurzone
niebo, przemieniajàc wszystko swà poÊwiatà, swoim
kolorem, swoim ˝yciem. By∏o to tak, jakby Pan

chcia∏ podzieliç si´ dodatkowym b∏ogos∏awieƒ-
stwem, symbolem Êwiat∏a Jego nauk, które daje blask
i nadziej´ wszystkiemu, czego dotknie. W moich
oczach pojawi∏y si´ ∏zy wdzi´cznoÊci za wspania∏y
Êwiat, w którym ˝yjemy, za nies∏ychane pi´kno, któ-
rym tak obficie dzieli si´ nasz Ojciec Niebieski ze
wszystkimi, którzy chcà na nie patrzeç. Zaprawd´,
˝ycie jest pi´kne.

Doceniajcie pi´kno ˝ycia

Czy macie czas na to, by ka˝dego dnia odkrywaç,
jak pi´kne mo˝e byç wasze ˝ycie? Kiedy ostatnio
oglàdaliÊcie zachód s∏oƒca, gdy niknàce promienie
sk∏ada∏y wieczorny poca∏unek na chmurach, drze-
wach, wzgórzach i nizinach — czasami spokojnie,
czasami tryskajàc feerià kolorów i kszta∏tów?

Jak˝e cudowne sà bezchmurne noce, kiedy Pan
ods∏ania cuda Swego nieba — migoczàce gwiazdy,
promienie ksi´˝yca — aby rozpaliç naszà wyobraêni´
Swà wielkoÊcià i chwa∏à!

Jak˝e urzekajàce jest kie∏kujàce nasiono zasiane w
˝yznej glebie, gdy zbiera si∏y i wypuszcza cieniutki i
pozornie nieznaczny kie∏ek. Cierpliwie zaczyna wzra-
staç i rozwijaç si´ w swoim rodzaju, kierujàc si´
kodem genetycznym, który da∏ mu Pan, jako zapis
jego przysz∏ego rozwoju. B´dàc piel´gnowane, z pew-
noÊcià stanie si´ tym, czym ma si´ staç: ukorono-
wanà gracjà i pi´knem lilià, pachnàcà mi´tà, brzo-
skwinià, awokado czy pi´knym kwieciem o niezwy-
k∏ej delikatnoÊci, barwie i zapachu.

Kiedy ostatnio obserwowaliÊcie ma∏y pàczek ró˝y?
Ka˝dego dnia rozwija on swojà nowà i imponujàcà
postaç i coraz bardziej obiecujàce pi´kno, a˝ w
koƒcu stanie si´ majestatycznà ró˝à.

JesteÊcie jednym z najszlachetniejszych stworzeƒ
Bo˝ych. Jego zamierzeniem jest to, by wasze ˝ycie by∏o
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niezwykle pi´kne, pomimo ró˝nych okolicznoÊci.
Kiedy b´dziecie wdzi´czni i pos∏uszni, b´dziecie mogli
staç si´ wszystkim, czym Bóg chce, byÊcie si´ stali.

RadoÊç w ˝yciu zale˝y od zaufania Bogu

Smutek, rozczarowanie i powa˝ne trudnoÊci sà
cz´Êcià ˝ycia, a nie ˝yciem samym w sobie. Nie mini-
malizuj´ powagi tych okolicznoÊci. Mogà one trwaç
przez d∏ugi okres, ale nie powinniÊcie pozwoliç na
to, by ogranicza∏y was i sta∏y si´ sednem wszyst-
kiego, co robicie. Pan natchnà∏ Lehiego, by przekaza∏
t´ fundamentalnà prawd´: „Ludzie przychodzà na
Êwiat, aby mogli osiàgnàç szcz´Êcie”1. To stwierdze-
nie zawiera warunek: „aby mogli osiàgnàç szcz´Êcie”.
Nie jest to warunek dla Pana. Jego zamiarem jest to,
by ka˝dy z nas osiàgnà∏ szcz´Êcie. Nie b´dzie to sta-
nowi∏o warunku dla was, jeÊli b´dziecie przestrzegaç
przykazaƒ, wierzyç w Mistrza i robiç to, co jest
konieczne, by zaznaç szcz´Êcia na ziemi.

Wasza radoÊç w ˝yciu uzale˝niona jest od waszego
zaufania Ojcu Niebieskiemu i Jego Êwi´temu Synowi,
od waszego przekonania o tym, ˝e Ich plan szcz´Êcia
naprawd´ mo˝e przynieÊç wam radoÊç. Rozwa˝anie
Ich doktryny pozwoli wam cieszyç si´ pi´knem tej
ziemi i wzbogaci wasze relacje z innymi. Dostarczy
wam to pocieszajàcych, wzmacniajàcych doÊwiad-
czeƒ, które wyp∏ywajà z modlitwy do Ojca w Niebie
i odpowiedzi, jakie On daje w zamian.

Perspektywa i cierpliwoÊç

Kamyk trzymany blisko oka zdaje si´ byç gigan-
tycznà przeszkodà. Rzucony na ziemi´, widziany jest
z innej perspektywy. W podobny sposób problemy
czy próby w naszym ˝yciu muszà byç postrzegane z
perspektywy doktryny pism Êwi´tych. W innym
razie z ∏atwoÊcià mogà przes∏oniç naszà wizj´, absor-
bowaç naszà energi´ i pozbawiç nas radoÊci i pi´kna,
jakie Pan przeznaczy∏ dla nas tu na ziemi. Niektórzy
ludzie sà jak kamienie rzucone w morze problemów.
Tonà w nim. Bàdêcie jak korek. Kiedy zanurzacie si´
w problemach, walczcie, by si´ uwolniç, by wyp∏y-
nàç i znów s∏u˝yç z radoÊcià.

JesteÊcie tu na ziemi dla boskiego celu. Nie po to,
by bez koƒca si´ bawiç czy stale goniç za przyjemno-
Êciami. JesteÊcie tu po to, by was wypróbowano, aby
udowodniç, ˝e mo˝ecie otrzymaç dodatkowe b∏ogo-
s∏awieƒstwa, które ma dla was Bóg2. Wasza cierpli-
woÊç musi byç poddana próbie3. Niektóre b∏ogos∏a-
wieƒstwa b´dà dane w tym ˝yciu, inne stanà si´
waszym udzia∏em za zas∏onà.

Pan koncentruje si´ na waszym osobistym wzro-
Êcie i rozwoju. Ten proces nabiera pr´dkoÊci, kiedy
ochoczo pozwalacie Mu, aby kierowa∏ wami poprzez
ka˝de doÊwiadczenie, jakie napotykacie, bez wzgl´du
na to, czy na poczàtku b´dzie wam ono odpowiada∏o,

czy nie. Kiedy zaufacie Panu, kiedy b´dziecie gotowi
na to, by wasze serca i wasze umys∏y koncentrowa∏y
si´ na Jego woli, kiedy poprosicie o przewodnictwo
Ducha w wykonywaniu Jego woli, b´dziecie mieli
zapewnione najwi´ksze szcz´Êcie na tej drodze i
osiàgni´cie najwi´kszà satysfakcj´ podczas tej
ziemskiej próby. JeÊli kwestionujecie wszystko, o co
jesteÊcie proszeni, lub mocno opieracie si´ ka˝demu
nieprzyjemnemu wyzwaniu, sprawiacie, ˝e Panu jest
trudniej was b∏ogos∏awiç4.

Wasza wolna wola, prawo do podejmowania
decyzji, nie jest wam dana tylko po to, byÊcie mogli
dostaç to, co chcecie. Ten boski dar jest dany po to,
abyÊcie wybrali to, co wasz Ojciec w Niebie chce dla
was. W ten sposób mo˝e was prowadziç tak, byÊcie
stali si´ wszystkim, czym w Jego zamierzeniu macie
byç5. Ta Êcie˝ka prowadzi do wspania∏ej radoÊci i
szcz´Êcia.

˚yj z radoÊcià poÊród przeciwnoÊci

Uczcie si´ na inspirujàcych przyk∏adach osób,
które ˝yjà w pokoju w czasie wyzwaƒ i radujà si´
poÊród przeciwnoÊci. Pewna urocza kobieta cierpiàca
na nieuleczalnà chorob´ stale widzia∏a w ˝yciu
powody do radoÊci. Rozumia∏a plan szcz´Êcia, otrzy-
ma∏a obrz´dy Êwiàtynne i czyni∏a wszystko, co w jej
mocy, by byç godnà obiecanych b∏ogos∏awieƒstw. 
W swoim dzienniku zapisa∏a:

„Jest pi´kny, jesienny dzieƒ. Wyciàgn´∏am listy 
ze skrzynki i usiad∏am na huÊtawce. By∏am bardzo
szcz´Êliwa i cieszy∏am si´ ciep∏em s∏oƒca, s∏odkim
zapachem natury i otaczajàcymi mnie drzewami. Po
prostu siedzia∏am i wys∏awia∏am fakt, ˝e wcià˝ ˝yj´
na tej pi´knej ziemi. […] Pan jest dla mnie taki
dobry. Jak˝e mam dzi´kowaç Mu za to, ˝e ciàgle ˝yj´
i czuj´ si´ tak dobrze. Jestem baaaaaardzo szcz´Êliwa
i mam ochot´ taƒczyç i Êpiewaç na ca∏y pi´kny dom,
oÊwietlany s∏oƒcem wpadajàcym przez du˝e okna.
Kocham ˝ycie”.

Pewna dzielna matka odwa˝nie walczàca z os∏abia-
jàcà jà chorobà sp´dzi∏a niezliczone godziny nad
ukoƒczeniem ˝mudnej wyszywanki. Mia∏ to byç pre-
zent dla pewnej pary zmagajàcej si´ z trudnoÊciami.
Dla tej pary jest to bezcenny skarb, sta∏e przypo-
mnienie o cennych owocach zdecydowanego
wysi∏ku w obliczu przeciwnoÊci, jest trwa∏ym przes∏a-
niem nadziei po∏àczonej wi´zami czystej mi∏oÊci i
ochoczej s∏u˝by.

Odnajdujcie radoÊç w tym, co ju˝ macie

Dzieci uczà nas, w jaki sposób cieszyç si´ nawet 
w najbardziej niesprzyjajàcych okolicznoÊciach. 
One jeszcze nie nauczy∏y si´ popadaç w depresj´ z
powodu rzeczy, których nie majà. Odnajdujà radoÊç
w tym, co jest dla nich dost´pne. Pami´tam ma∏ego
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ch∏opca bawiàcego si´ samotnie nad brzegiem rzeki.
Przywiàza∏ ˝y∏k´ w´dkarskà do dwóch wyrzuconych
puszek po napojach. Przerzuci∏ jednà puszk´ nad
konarem drzewa, a potem wype∏ni∏ jà wodà.
Pociàgnà∏ za drugà puszk´, a potem jà puÊci∏. Ci´˝ar
pierwszej puszki pociàgnà∏ drugà do góry, a˝ ta spad-
∏a. Âmia∏ si´ i taƒczy∏ z radoÊci.

Wokó∏ nas napotykamy proste, o˝ywiajàce
doÊwiadczenia. Mogà one byç zaworem bezpieczeƒ-
stwa, który obni˝y napi´cie i podniesie ducha. Nie
koncentrujcie si´ na tym, czego nie macie lub co
straciliÊcie. Pan obieca∏ pos∏usznym, ˝e podzieli si´ z
nimi wszystkim, co posiada. Tymczasowo mo˝e wam
czegoÊ brakowaç w tym ˝yciu, ale w nast´pnym, jeÊli
dowiedziecie swej godnoÊci, b´dàc m´˝ni, dostàpicie
pe∏ni b∏ogos∏awieƒstw.

Kiedy Pan w Swej màdroÊci pozbawia was 
czegoÊ, czego bardzo chcecie, odnajdujcie w swoim
˝yciu b∏ogos∏awieƒstwa kompensujàce te braki.
Niewidomym czy nies∏yszàcym wyostrza On inne
zmys∏y. Chorym daje cierpliwoÊç, zrozumienie i
zwi´kszone uznanie dla uprzejmoÊci innych ludzi.
Tym, którzy utracili kogoÊ bliskiego, pog∏´bia wi´zy
mi∏oÊci, wzbogaca wspomnienia i rozpala nadziej´ na
przysz∏e z nim po∏àczenie. Odkryjecie b∏ogos∏awieƒ-
stwa kompensujàce braki, kiedy ochoczo zaakceptuje-
cie wol´ Pana i b´dziecie rozwijaç wiar´ w Niego6.

Pan powiedzia∏ do um´czonego ludu Almy:

„Uczyni´ lekkimi ci´˝ary […], ˝e nie b´dziecie 
ich odczuwaç […], i uczyni´ to, abyÊcie mogli odtàd
Êwiadczyç o Mnie i z ca∏à pewnoÊcià wiedzieli, ˝e Ja,
Pan Bóg, jestem z Moim ludem w ich niedoli.

I […] ci´˝ary […] sta∏y si´ im lekkie, a Pan
wzmocni∏ ich, ˝e mogli znosiç swe trudy z ∏atwoÊcià,
i we wszystkim poddawali si´ oni woli Pana cierpli-
wie i z pogodà ducha”7.

Bycie kreatywnym pomaga cieszyç si´ ˝yciem

Spróbujcie byç kreatywni dla samej radoÊci, jakà
to ze sobà niesie. Kiedy szlachetni m´˝owie Sióstr
Camilli Kimball, Amelii McConkie i Helen Richards
powrócili do wiecznego domu, one nauczy∏y si´
malowaç. Pozostawi∏y nie tylko dziedzictwo sztuki,
ale nigdy ju˝ nie spoglàda∏y na zachód s∏oƒca, twarz
czy drzewo w ten sam sposób. Teraz dostrzega∏y sub-
telne niuanse koloru i formy i cieszy∏y si´ obfitoÊcià
pi´kna wokó∏ nich.

Wybierzcie coÊ, na przyk∏ad muzyk´, taniec,
rzeêbiarstwo czy poezj´. Bycie kreatywnym pomaga
cieszyç si´ ˝yciem. Rozbudza ducha wdzi´cznoÊci.
Odkrywa utajony talent, wyostrza zdolnoÊç rozumo-
wania, dzia∏ania i odnajdowania celu w ˝yciu.
Rozwiewa samotnoÊç i smutek. Daje poczucie
odnowy, rozpala iskr´ entuzjazmu i radoÊç ˝ycia.

S∏u˝ba: Klucz do szcz´Êcia

Ochocza s∏u˝ba innym jest kluczem do trwa∏ego
szcz´Êcia. Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏:
„Bóg naprawd´ interesuje si´ nami i troszczy si´ o
nas. Zazwyczaj jednak zaspokaja nasze potrzeby
przez innych Êmiertelników. Zatem istotne jest,
abyÊmy s∏u˝yli sobie nawzajem”8.

S∏ysza∏em o pewnej kobiecie, która by∏a nies∏ycha-
nie szcz´Êliwa. Ka˝dego ranka prosi∏a Ojca w Niebie,
aby zaprowadzi∏ jà do kogoÊ, komu mog∏aby pomóc.
Na t´ szczerà modlitw´ przychodzi∏y odpowiedzi.
Jarzma wielu osób by∏y zdejmowane, a ich ˝ycie —
nape∏niane Êwiat∏em. Ciàgle by∏a b∏ogos∏awiona za
to, ˝e by∏a narz´dziem, którym pos∏ugiwa∏ si´ Pan.

PrzeciwnoÊci mo˝na obróciç w mo˝liwoÊci
wzrastania

Wiem, ˝e ka˝da przeciwnoÊç, z jakà spotykamy 
si´ w ˝yciu, nawet ta, która wyp∏ywa z naszego nie-
dbalstwa czy nawet grzechu, mo˝e byç zamieniona
przez Pana w doÊwiadczenie, przynoszàce wzrost,
mówiàc w przenoÊni: drabin´ wiodàcà ku górze9.
Zdecydowanie nie polecam grzechu jako Êcie˝ki
rozwoju. Jest ona bolesna, trudna i zupe∏nie niepo-
trzebna. O wiele màdrzej i ∏atwiej jest iÊç naprzód 
w prawoÊci. Jednak poprzez pokut´, wiar´ w Pana
Jezusa Chrystusa i pos∏uszeƒstwo Jego przykazaniom,
nawet rozczarowanie, które przychodzi w wyniku
grzechu, mo˝e przemieniç si´ w powrót na Êcie˝k´
szcz´ÊliwoÊci.

Sporzàdêcie list´ rzeczy, które mo˝ecie zrobiç, by
byç szcz´Êliwymi, na przyk∏ad:

• Rozwa˝anie pism Êwi´tych, aby zrozumieç plan
szcz´Êcia.

• Modlenie si´ z wiarà w Jezusa Chrystusa.

• Kochanie i s∏u˝enie innym.

• Przyj´cie obrz´dów Êwiàtynnych. Powrót do
Êwiàtyni, by b∏ogos∏awiç innych.

• S∏uchanie proroka i bycie pos∏usznym jego
radom.

• Wdzi´cznoÊç za to, co mamy.

• Cz´stsze uÊmiechanie si´.

Wasza lista zapewni wam klucz do zadowolenia i
radoÊci.

Wyzwania sà tymczasowe, a szcz´Êcie trwa
wiecznie

Pewna znana brazylijska piosenka powtarza fa∏-
szywà myÊl, w którà wiele osób wierzy: Smutek
nigdy si´ nie koƒczy, ale szcz´Êcie tak. Âwiadcz´ z
wiarà w Zbawiciela i z pos∏uszeƒstwem Jego naukom,
˝e szcz´Êcie nigdy si´ nie koƒczy, ale smutek tak.
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Bez wzgl´du na to, jakie trudnoÊci napotykacie 
wy lub wasi najbli˝si, nie powinny one opanowaç
waszego ˝ycia i byç w centrum wszelkich waszych
zainteresowaƒ. TrudnoÊci to doÊwiadczenia dostar-
czajàce mo˝liwoÊci wzrostu, to tymczasowe scenerie,
które majà stanowiç t∏o dla rozgrywajàcego si´ przy-
jemnego ˝ycia. Nie bàdêcie tak zaabsorbowani poje-
dynczym wydarzeniem, ˝e nie potraficie myÊleç o
niczym innym ani troszczyç si´ o siebie bàdê o tych,
którzy zale˝ni sà od was. Pami´tajcie, ˝e podobnie
jak leczenie cia∏a, tak i wprowadzanie pewnych
duchowych lub emocjonalnych zmian wymaga
czasu.

Pan powiedzia∏: „Bàdê cierpliwy w cierpieniach,
bowiem doznasz wielu; lecz przetrwaj je, bo Ja
jestem z tobà a˝ do koƒca dni twoich”10. JeÊli b´dzie-
cie cierpliwi, zrozumiecie, co oznacza wyra˝enie „Ja
jestem z tobà”. Bo˝a mi∏oÊç przynosi pokój i radoÊç.

Wasza wiara w Jezusa Chrystusa nadaje ˝yciu nie-
przemijajàce znaczenie. Pami´tajcie, jesteÊcie na

drodze do wyniesienia. Czasami macie doÊwiadcze-
nia, które nie dorównujà szcz´Êciu innych, ale to
wszystko dla Pana ma cel11.

Jako Êwiadek Zbawiciela nawo∏uj´ was, abyÊcie
wybaczali ka˝demu, kto was obrazi∏. JeÊli pojawi∏ si´
grzech, odpokutujcie, aby Mistrz móg∏ was uzdrowiç.

Dzi´kujcie Ojcu w Niebie i Jego Umi∏owanemu
Synowi za plan szcz´Êcia i zasady ewangelii, na któ-
rych jest oparty. Bàdêcie wdzi´czni za zwiàzane z
nimi obrz´dy i przymierza. UroczyÊcie Êwiadcz´, 
˝e majà one moc ukoronowania waszego ˝ycia
pokojem i radoÊcià, nadania ˝yciu celu i sensu.
Zrozumiecie, ˝e smutek i rozczarowanie sà tymcza-
sowe. Szcz´Êcie jest wieczne dzi´ki Jezusowi
Chrystusowi. UroczyÊcie Êwiadcz´, ˝e On ˝yje, 
˝e was kocha i ˝e pomo˝e wam.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Scotta w kwietniu
1996 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob. Confer-
ence Report, kwiec. 1996, str. 31–35 lub Ensign, maj 1996, 
str. 24–26).
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Faith Precedes the Miracle (1972), str. 98.

7. Mosjasz 24:14–15.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball, wyd. Edward L. Kimball

(1982), str. 252.
9. Zob. Ks. Izajasza 40:31

10. Nauki i Przymierza 24:8.
11. Zob. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, wyd. 5. (1939), str. 177.
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• Przestudiuj przyk∏ady przebaczania w nast´pujàcych
fragmentach z pism Êwi´tych: Ew. ¸ukasza
23:33–34; Dzieje Apostolskie 7:58–60; 1 Nefi 7:8–21.

• Zobowià˝ si´ do wybaczania i zas∏ugiwania na
wybaczenie innych.

UZDRAWIAJÑCA MOC
PRZEBACZENIA

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

„OD WAS JEST WYMAGANE, ABYÂCIE ODPUÂCILI”
Prezydent Gordon B. Hinckley
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a

Duch wybaczania i postawa mi∏oÊci oraz wspó∏-
czucie dla tych, którzy nas skrzywdzili, jest sednem
ewangelii Jezusa Chrystusa. Ka˝dy z nas potrzebuje
tego ducha. Ca∏y Êwiat go potrzebuje. Pan tego
naucza∏. Da∏ tego przyk∏ad jak nikt inny.

Umierajàc na krzy˝u, na Kalwarii, zawo∏a∏ nad
pod∏ymi, pe∏nymi nienawiÊci oskar˝ycielami stojà-
cymi przed Nim, którzy przyprowadzili Go na to
straszne ukrzy˝owanie: „Ojcze, odpuÊç im, bo nie
wiedzà, co czynià” (Ew. ¸ukasza 23:34).

Od nikogo z nas nie wymaga si´ tak hojnego
wybaczania, ale ka˝dy z nas jest zobowiàzany
boskimi s∏owami, aby wyciàgaç d∏oƒ z mi∏osierdziem
i ∏askà. Pan oÊwiadczy∏ w s∏owach objawienia: „Moi
uczniowie w dawnych czasach nawzajem szukali
okazji do skargi przeciw sobie i nie przebaczali sobie
w sercu; i dla tego z∏a zostali dotkni´ci i surowo
skarceni.

Przeto powiadam wam, ˝e powinniÊcie sobie
nawzajem wybaczaç; bowiem ten, co nie odpuszcza
bratu jego przewinieƒ, stoi pe∏en winy przed Panem;
bowiem pozostaje w nim wi´kszy grzech.

Ja, Pan, odpuszcz´, komu b´d´ chcia∏ odpuÊciç,
ale od was jest wymagane, abyÊcie odpuÊcili wszyst-
kim ludziom.

I winniÊcie mówiç w swych sercach — niechaj Bóg
rozsàdzi mi´dzy mnà a tobà i wynagrodzi ci´ pod∏ug
czynów twoich” (NiP 64:8–11).

Jak˝e bardzo potrzebujemy zastosowania tej
boskiej zasady i towarzyszàcej jej pokuty! Widzimy
t´ potrzeb´ w domach, gdzie ma∏e pagórki nieporo-
zumieƒ przekszta∏cajà si´ w wielkie góry sporów.
Widzimy jà poÊród sàsiadów, gdy nieznaczne ró˝nice
prowadzà do niegasnàcego rozgoryczenia. Widzimy
jà poÊród partnerów w biznesie, którzy k∏ócà si´ i
odmawiajà pójÊcia na kompromis i wybaczania. 
W wi´kszoÊci przypadków, gdyby by∏a ch´ç, aby
usiàÊç razem i spokojnie porozmawiaç ze sobà,
sprawa mog∏aby byç rozwiàzana na korzyÊç wszyst-
kich. Zamiast tego, ˝yjà, piel´gnujàc uraz´ i planujàc
zemst´.

W pierwszym roku za∏o˝enia KoÊcio∏a, kiedy
Prorok Józef Smith by∏ wielokrotnie aresztowany i
sàdzony na podstawie fa∏szywych zarzutów przez
tych, którzy dà˝yli do skrzywdzenia go, Pan przemó-
wi∏ do niego w objawieniu: „A kto wezwie was przed
sàd, przekl´ty b´dzie przez prawo” (NiP 24:17).
Widzia∏em to w naszych czasach poÊród niektórych,
którzy mÊciwie kontynuowali piel´gnowanie swo-
jego ˝alu. Nawet poÊród tych, którzy osiàgn´li suk-
ces, nie ma zbyt wiele spokoju, i podczas gdy zdobyli
pieniàdze, stracili coÊ bardziej cennego.

Unikaj zawzi´toÊci

Guy de Maupassant, francuski pisarz, opowiada o
pewnym ch∏opie o imieniu Hauchecorne, który przy-
szed∏ do wioski w dzieƒ targowy. Kiedy szed∏ przez
rynek, zauwa˝y∏ kawa∏ek sznurka, który le˝a∏ na
bruku. Podniós∏ go i schowa∏ do kieszeni. Zauwa˝y∏
to wiejski wytwórca uprz´˝y, z którym wczeÊniej si´
pok∏óci∏.
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Póêniej, tego samego dnia zg∏oszono strat´ port-
monetki. Hauchecome zosta∏ aresztowany na podsta-
wie oskar˝enia wytwórcy uprz´˝y. Zosta∏ zabrany do
burmistrza, którego zapewni∏ o swojej niewinnoÊci,
pokazujàc, ˝e podniós∏ tylko kawa∏ek sznurka.
Jednak˝e nie dano mu wiary i wyÊmiano go.

Nast´pnego dnia odnaleziono portmonetk´, a
Hauchecorne’a oczyszczono z wszelkiej winy. Lecz
on, pe∏en urazy spowodowanej fa∏szywym oskar˝e-
niem, by∏ tak rozgoryczony, ˝e nie pozwoli∏ tej spra-
wie umrzeç Êmiercià naturalnà. Nie chcàc wybaczyç i
zapomnieç, myÊla∏ i mówi∏ niemal wy∏àcznie o tej
sprawie. Zaniedba∏ swoje gospodarstwo. Ka˝demu,
kogo spotka∏, mówi∏ o wyrzàdzonej mu niesprawied-
liwoÊci. Dniem i nocà o tym rozmyÊla∏. Dr´czony
pretensjami, powa˝nie zachorowa∏ i umar∏. Majaczàc
w chwili Êmierci, ciàgle szepta∏: „Kawa∏ek sznurka,
kawa∏ek sznurka” (The Works of Guy de Maupassant
[bez daty], str. 34–38).

Historia ta, przy zmienionych postaciach i oko-
licznoÊciach, mog∏aby powtórzyç si´ wiele razy we
wspó∏czesnych czasach. Jak˝e trudno jest ka˝demu z
nas wybaczyç tym, którzy nas zranili. Wszyscy jeste-
Êmy podatni na rozpami´tywanie z∏a, które nam
wyrzàdzono. To rozpami´tywanie staje si´ jak dr´-
czàca i wyniszczajàca choroba. Czy istnieje cnota,
której zastosowania potrzebujemy w naszych czasach
bardziej ni˝ cnoty wybaczania i zapominania? Sà
tacy, którzy uwa˝ajà jà za oznak´ s∏aboÊci. Czy tak
jest? Wnosz´, ˝e nie potrzeba ani si∏y, ani inteli-
gencji do rozpami´tywania w z∏oÊci wyrzàdzonych
krzywd, do ˝ycia w duchu mÊciwoÊci, do marnowa-
nia swoich mo˝liwoÊci za cen´ planowania odwetu.
Nie mo˝na mieç spokoju, piel´gnujàc ˝al. Nie mo˝na
byç szcz´Êliwym, gdy ˝yje si´ perspektywà dnia, w
którym b´dziemy mogli „wyrównaç rachunki”.

Pawe∏ mówi o „s∏abych i n´dznych ˝ywio∏ach” w
naszym ˝yciu (zob. List do Galacjan 4:9). Czy jest
coÊ s∏abszego czy n´dzniejszego ni˝ sk∏onnoÊç do
marnowania swojego ˝ycia w b∏´dnym kole pe∏nych
goryczy myÊli i podst´pnych gestów skierowanych
pod adresem tych, którzy nas zniewa˝yli?

Joseph F. Smith przewodniczy∏ KoÊcio∏owi w cza-
sach wielkiej zawzi´toÊci wobec naszego ludu. By∏
celem pod∏ych oskar˝eƒ, istnego „bicia w b´bny”
krytycyzmu ze strony dziennikarzy, nawet spoÊród
jego w∏asnej spo∏ecznoÊci. By∏ oÊmieszany, wykpi-
wany i wyÊmiewany. Pos∏uchajcie jego reakcji na
tych, którzy poni˝ali go dla zabawy: „Zostawcie ich.
Pozwólcie im odejÊç. Dajcie im wolnoÊç s∏owa, której
chcà. Niech podajà swojà w∏asnà wersj´ i robià to na
swojà zgub´” (Gospel Doctrine, 5. wyd. [1939], str.
339). A nast´pnie, z wyciàgni´tà d∏onià, w duchu
wybaczenia, zapominajàc o o krzywdach, szed∏
naprzód, wykonujàc wielkà i przepe∏nionà dobrem

prac´, dzi´ki której prowadzi∏ KoÊció∏ na wy˝szy
poziom i ku wspania∏ym osiàgni´ciom. W czasie jego
Êmierci, wielu z tych, którzy go wyÊmiewali, pisali
wyrazy uznania i pochwa∏y pod jego adresem.

Przypominam sobie, ˝e d∏ugo s∏ucha∏em wywo-
dów pary, która siedzia∏a po drugiej stronie mojego
biurka. By∏a pomi´dzy nimi gorycz. Wiem, ˝e by∏
czas, kiedy ich mi∏oÊç by∏a g∏´boka i prawdziwa. Lecz
ka˝de z nich wyrobi∏o w sobie nawyk obwiniania si´
nawzajem. Niech´tni, aby wybaczyç sobie b∏´dy,
które wszyscy pope∏niamy, i niech´tni, aby zapo-
mnieç i przezwyci´˝yç je z wyrozumia∏oÊcià, narze-
kali na siebie, a˝ mi∏oÊç, którà kiedyÊ znali, zosta∏a
zduszona. Zamieni∏a si´ w py∏ wyrokiem tak zwa-
nego rozwodu „bez orzekania o winie”. Teraz pozo-
sta∏a jedynie samotnoÊç i wzajemne oskar˝anie si´.
Jestem przekonany, ˝e gdyby pojawi∏a si´ tam choç
odrobina pokuty i wybaczenia, nadal byliby razem,
cieszàc si´ towarzystwem, które wielce b∏ogos∏awi∏o
ich wczeÊniejsze lata” („Of You It Is Required to
Forgive”, Ensign, czerw. 1991, str. 4).

Pokój dzi´ki wybaczeniu

JeÊli ktoÊ piel´gnuje w swoim sercu trujàcy wywar
wrogoÊci wobec drugiej osoby, b∏agam was, abyÊcie
poprosili Pana o si∏´, ˝eby przebaczyç. Takie wyra˝enie
pragnienia b´dzie bardzo istotne w procesie waszej
pokuty. Mo˝e to nie byç ∏atwe i byç mo˝e nie nastàpi
szybko. Lecz jeÊli b´dziecie szukaç tego pragnienia w
szczeroÊci i piel´gnowaç je, ono przyjdzie. A nawet jeÊli
osoba, której wybaczyliÊcie, nadal przeÊladuje was i
zagra˝a wam, b´dziecie wiedzieli, ˝e zrobiliÊcie, co
by∏o mo˝na, aby doprowadziç do pojednania. W
waszych sercach zagoÊci pokój, którego nie mo˝na
osiàgnàç w ˝aden inny sposób. Ten pokój b´dzie
pochodzi∏ od Tego, który powiedzia∏:

„Bo jeÊli odpuÊcicie ludziom ich przewinienia,
odpuÊci i wam Ojciec wasz niebieski.

A jeÊli nie odpuÊcicie ludziom i Ojciec wasz nie
odpuÊci wam przewinieƒ waszych” (Ew. Mateusza
6:14–15).

Syn marnotrawny

Nie znam pi´kniejszej opowieÊci w literaturze 
ni˝ ta zapisana w pi´tnastym rozdziale Ewangelii
¸ukasza. Jest to opowieÊç o synu, który odpokutowa∏
i o wybaczajàcym ojcu. Jest to historia o synu, który
straci∏ swoje dziedzictwo przez rozpustne ˝ycie,
odrzucenie rady swojego ojca, wzgardzenie tymi,
którzy go kochali. Kiedy wszystko wyda∏, by∏ g∏odny
i pozbawiony przyjació∏ i kiedy „wejrza∏ w siebie”
(Ew. ¸ukasza 15:17), powróci∏ do swojego ojca, który
widzàc go z daleka, „podbieg∏szy rzuci∏ mu si´ na
szyj´ i poca∏owa∏ go” (Ew. ¸ukasza 15:20).
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Prosz´ was o przeczytanie tej historii. Ka˝dy rodzic
powinien powracaç do niej nieustannie. Ma ona
znaczenie, które dotyka ka˝dej rodziny, a nawet ca∏ej
ludzkoÊci, bo czy nie jesteÊmy wszyscy synami i cór-
kami marnotrawnymi, którzy muszà odpokutowaç i
czerpaç z pe∏nej przebaczenia ∏aski naszego Ojca
Niebieskiego, a nast´pnie podà˝aç za Jego przyk∏a-
dem?

Jego Umi∏owany Syn, nasz Odkupiciel, wybacza
nam i okazuje nam ∏ask´, ale czyniàc tak przykazuje
nam pokut´. Wyrazem tej pokuty stanie si´ praw-
dziwe i wszechogarniajàce uczucie przebaczenia
[wobec innych]. Pan powiedzia∏ — a cytuj´ z obja-
wienia danego Prorokowi Józefowi:

„Dlatego nakazuj´ ci, abyÊ odpokutowa∏ — odpo-
kutuj, abym nie smaga∏ ci´ biczem mych ust i gnie-
wem moim i oburzeniem, a cierpienia twoje b´dà
dotkliwe — nie wiesz nawet jak dotkliwe, nie wiesz,
jak przenikliwe, nie wiesz, jak ci´˝kie do zniesienia.

Bowiem ja, Bóg, cierpia∏em je za wszystkich, aby
nie cierpieli, je˝eli odpokutujà;

Ale je˝eli nie odpokutujà, cierpieç b´dà jako ja
sam cierpia∏em;

A cierpienia te sprawi∏y, ˝e nawet ja sam, b´dàc
Bogiem, ponad wszystko dr˝a∏em z bólu, i krwawi-
∏em ze wszystkich porów, i cierpia∏em w ciele i
duchu. […]

Ucz si´ o mnie i s∏uchaj mych s∏ów; ˝yj w ∏agod-
noÊci Ducha mojego, a doznasz spokoju we mnie”
(NiP 19:15–18, 23).

Takie jest przykazanie i taka jest obietnica Tego,
który w Swojej wspania∏ej, godnej naÊladowania
modlitwie prosi∏: „Ojcze […] odpuÊç nam nasze
winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”
(Ew. Mateusza 6:9,12).

„Opatrzcie […] rany”

Czy˝ s∏owa Abrahama Lincolna, które wypowie-
dzia∏ o tragedii okropnej wojny domowej, nie sà
pi´kne? „Nie ˝ywiàc do nikogo urazy, majàc mi∏osier-
dzie dla wszystkich, […] opatrzmy […] rany” (w: John
Bartlett, Familiar Quotations [1968], str. 640).

Moi bracia i siostry, opatrzmy rany — tak wiele
ran, spowodowanych z∏oÊliwymi s∏owami, uparcie
piel´gnowanymi pretensjami, podst´pnymi planami
„wzi´cia odwetu” na tych, którzy nas skrzywdzili. 
W ka˝dym z nas tkwi choçby niewielka sk∏onnoÊç
do rewan˝u. Na szcz´Êcie, wszyscy mamy moc, aby
wyrzec si´ tego, jeÊli „odziejemy si´ w wi´zy mi∏oÊci
Chrystusowej niczym opoƒcz´, która jest wi´zià
doskona∏oÊci i pokoju” (NiP 88:125).

„B∏àdziç to rzecz ludzka, wybaczaç — boska”
(Alexander Pope, An Essay on Criticism, 2:1711). 
W rozmyÊlaniu nad dawnymi ranami nie znaj-
dziemy spokoju. Znajdziemy go jedynie w pokucie 
i wybaczeniu. To jest s∏odki spokój Chrystusa, który
powiedzia∏: „B∏ogos∏awieni pokój czyniàcy: albo-
wiem oni synami Bo˝ymi b´dà nazwani” (Ew.
Mateusza 5:9).

Z czerwcowego Ensign 1991, str. 2–5.
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• Zrób list´ rzeczy, które niedawno kupi∏eÊ. Napisz
liter´ P obok ka˝dej rzeczy, która by∏a potrzebna.
Napisz liter´ Z obok ka˝dej rzeczy, która by∏a
zachciankà, a której nie potrzebowa∏eÊ. U˝yj tej
listy, aby oceniç wasze nawyki wydawania pieni´-
dzy. JeÊli wydajesz zbyt du˝o pieni´dzy na rzeczy,
które sà zb´dne, rozwa˝ sposoby wykorzystywania
swoich pieni´dzy z wi´kszà rozwagà.

• Stwórzcie ze wspó∏ma∏˝onkiem plan bud˝etu na
zbli˝ajàcy si´ okres — na przyk∏ad jednego lub
dwóch tygodni. Mo˝ecie wykorzystaç wzorzec ze
strony 32 jako przewodnik. Pracujcie wspólnie
nad tym, by ˝yç w granicach bud˝etu, który usta-
liliÊcie.

GOSPODAROWANIE FINANSAMI
RODZINNYMI

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

STA¸OÂå POÂRÓD ZMIAN

Prezydent N. Eldon Tanner
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a

Chcia∏bym si´ dziÊ podzieliç z wami moimi obser-
wacjami na temat sta∏ych i podstawowych zasad,
które — jeÊli je stosowaç — przyniosà bezpieczeƒ-
stwo finansowe i spokój umys∏u bez wzgl´du na
jakiekolwiek okolicznoÊci ekonomiczne.

„Szukajcie najpierw Królestwa Bo˝ego”

Po pierwsze, chcia∏bym ustanowiç fundament i
perspektyw´, w obr´bie których te zasady ekonomi-
czne muszà byç stosowane.

Pewnego dnia, mój wnuk powiedzia∏ do mnie:
„Obserwowa∏em ciebie i innych ludzi, którzy
odnieÊli sukces i postanowi∏em, ˝e te˝ chc´ odnieÊç
sukces w ˝yciu. Chc´ przeprowadziç wywiad z jak
najwi´kszà liczbà ludzi sukcesu, ˝eby okreÊliç co
sprawi∏o, ˝e go osiàgn´li. Zatem, patrzàc z perspek-
tywy twoich doÊwiadczeƒ, Dziadku, jaki jest, twoim
zdaniem, najwa˝niejszy sk∏adnik powodzenia?”

Powiedzia∏em mu, ˝e Pan zapewni∏ najwspanialszy
przepis na sukces, jaki znam: „Szukajcie najpierw
Królestwa Bo˝ego i sprawiedliwoÊci jego, a wszystko
inne b´dzie wam dodane” (Ew. Mateusza 6:33).

Niektórzy spierajà si´, ˝e sà tacy ludzie, którym
dobrze si´ wiedzie finansowo, a nie szukajà najpierw
królestwa. To prawda. Jednak Pan nie obiecuje 
nam jedynie bogactw materialnych, jeÊli szukamy

najpierw królestwa. Wiem z w∏asnego doÊwiadcze-
nia, ˝e tak nie jest. Henrik Ibsen napisa∏: „Pieniàdze
mogà byç ∏uskà wielu rzeczy, ale nie ziarnem. Dajà
jedzenie, lecz nie apetyt; lekarstwa, lecz nie zdrowie;
znajomych, lecz nie przyjació∏; s∏u˝àcych, lecz nie
oddanie; radosne dni, lecz nie spokój i szcz´Êcie” 
(w: The Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business 
of Life [1968], str. 88).

B∏ogos∏awieƒstwa materialne sà cz´Êcià ewangelii,
jeÊli sà osiàgni´te we w∏aÊciwy sposób i we w∏aÊci-
wym celu. Przypomina mi si´ doÊwiadczenie
Prezydenta Hugh B. Browna. B´dàc m∏odym ˝o∏nie-
rzem podczas I Wojny Âwiatowej, odwiedzi∏ w szpi-
talu przyjaciela w podesz∏ym wieku. Ten przyjaciel
by∏ multimilionerem i teraz, w wieku osiemdziesi´-
ciu lat sta∏ u wrót Êmierci. Ani jego ˝ona, z którà si´
rozwiód∏, ani ˝adne z jego piàtki dzieci nie martwi∏y
si´ o niego na tyle, by przyjÊç do szpitala i go odwie-
dziç. Kiedy Prezydent Brown rozmyÊla∏ o tym, co
jego przyjaciel „straci∏, czego nie móg∏ kupiç za pie-
niàdze i o tragicznej sytuacji i g∏´bi jego nieszcz´-
Êcia”, zapyta∏ swojego przyjaciela, w jaki sposób
zmieni∏by bieg swojego ˝ycia, gdyby móg∏ prze˝yç je
ponownie.

Starszy pan, który mia∏ umrzeç kilka dni póêniej,
powiedzia∏: „Kiedy si´gam myÊlami wstecz, dostrze-
gam, ˝e najwa˝niejszym i najcenniejszym skarbem,
który mog∏em mieç, lecz który straci∏em, gromadzàc
moje miliony, by∏a prosta wiara mojej matki, wiara w
Boga i w nieÊmiertelnoÊç duszy.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



[…] Zapyta∏eÊ mnie, co jest najcenniejszà rzeczà 
w ˝yciu. Najlepiej wyra˝à to s∏owa poety”. Poprosi∏
Prezydenta Browna, aby wyjà∏ ma∏à ksià˝eczk´ z jego
teczki, z której przeczyta∏ wiersz zatytu∏owany
„Jestem obcy”.

Jestem obcy w wierze, której uczy∏a mnie moja
matka,

Jestem obcy Bogu, który s∏ysza∏ mojà matk´, kiedy
p∏aka∏a,

Obcy jest mi spokój, jaki przynosi∏y mi s∏owa
modlitwy na dobranoc

Obcy wiecznym ramionom, które podtrzymywa∏y
mojego ojca w chwili Êmierci.

Kiedy wezwa∏ mnie wielki Êwiat, opuÊci∏em 
wszystkich i wyruszy∏em,

Nie zauwa˝ajàc w swojej Êlepocie, ˝e puÊci∏em
Jego d∏oƒ,

Nie przeczuwajàc w swoim odurzeniu, ˝e z∏udze-
nie s∏awy jest puste,

˚e bogactwo z∏ota jest tandetne, jak si´ o tym
przekona∏em.

Ca∏e ˝ycie sp´dzi∏em na szukaniu rzeczy, którymi
wzgardzi∏em, kiedy je znalaz∏em,

Walczy∏em i by∏em nagradzany za wiele zwy-
ci´stw,

Ale odda∏bym to wszystko, s∏aw´, bogactwo i 
przyjemnoÊci, które mam dooko∏a,

Gdybym tylko mia∏ wiar´, która ukszta∏towa∏a
mojà matk´.

To by∏o ostatnie Êwiadectwo m´˝czyzny, który od
dziecka chodzi∏ do KoÊcio∏a, jednak potem bardzo si´
od niego oddali∏. To by∏ zrozpaczony krzyk samot-
nego cz∏owieka, który móg∏ mieç wszystko, co
mo˝na kupiç za pieniàdze, ale który straci∏ to, co
najwa˝niejsze w ˝yciu za cen´ gromadzenia dóbr
tego Êwiata” (Continuing the Quest [1961], str. 32–35;
kursywa dodana).

W Ksi´dze Mormona prorok Jakub daje nam kilka
wa˝nych rad na ten temat:

„I zanim zaczniecie poszukiwaç bogactw, szukajcie
najpierw królestwa Bo˝ego.

I gdy otrzymacie nadziej´ w Chrystusie, dane
wam b´dà bogactwa, jeÊli b´dziecie ich szukaç z zamia-
rem czynienia dobra: aby przyodziaç nagich, nakar-
miç g∏odnych, uwolniç b´dàcych w niewoli i nieÊç
ulg´ chorym i cierpiàcym” (Jakub 2:18–19; kursywa
dodana).

Zatem fundament i perspektywa zawierajà si´ w
nast´pujàcej zasadzie: Musimy szukaç najpierw kró-
lestwa, pracowaç, planowaç i màdrze wydawaç pie-
niàdze, planowaç przysz∏oÊç i wykorzystaç to bogac-
two, którym jesteÊmy pob∏ogos∏awieni, by wspoma-
gaç budow´ tego królestwa. Kiedy przyÊwieca nam 
ta wieczna perspektywa i kiedy budujemy na tej
mocnej podstawie, mo˝emy ze spokojem oddaç si´

naszym codziennym zadaniom i pracy, które muszà
byç starannie zaplanowane i rzetelnie wykonywane.

Na tej podstawie chcia∏bym wyjaÊniç pi´ç zasad
stabilnoÊci ekonomicznej.

P∏açcie uczciwà dziesi´cin´

Zasada stabilnoÊci #1: P∏açcie uczciwà dziesi´cin´.
Cz´sto zastanawiam si´, czy zdajemy sobie spraw´ 
z tego, ˝e p∏acenie dziesi´ciny nie oznacza dawania
darów Panu i KoÊcio∏owi. P∏acenie dziesi´ciny to
sp∏acanie d∏ugu wobec Pana. Pan jest êród∏em
wszystkich naszych b∏ogos∏awieƒstw, w∏àczajàc w 
to samo ˝ycie.

P∏acenie dziesi´ciny to przykazanie — przykazanie
z obietnicà. JeÊli b´dziemy przestrzegaç tego przyka-
zania, obiecano nam, ˝e b´dzie nam si´ „szcz´Êciç na
ziemi”. Na to szcz´Êcie sk∏ada si´ coÊ wi´cej ni˝ tylko
dobra materialne — mo˝e to byç równie˝ dobre
zdrowie i jasnoÊç umys∏u. Jest to równie˝ jednoÊç 
w rodzinie i rozwój duchowy. Mam nadziej´, ˝e ci 
z was, którzy obecnie nie p∏acà pe∏nej dziesi´ciny,
postarajà si´ znaleêç wiar´ i si∏´, aby to czyniç. 
JeÊli wywiàzujecie si´ z tej powinnoÊci wobec
Stworzyciela, znajdziecie wspania∏e, wielkie szcz´Êcie,
które jest znane tylko tym, którzy sà wierni temu
przykazaniu.

˚yjcie oszcz´dnie

Zasada stabilnoÊci #2: Wydawajcie mniej, ni˝ zara-
biacie. Odkry∏em, ˝e nie da si´ zarobiç wi´cej, ni˝
mo˝na wydaç. Jestem przekonany, ˝e to nie iloÊç
zarobionych pieni´dzy, lecz panowanie nad nimi
przynosi spokój umys∏u. Pieniàdze mogà byç
pos∏usznym s∏ugà, lecz tak˝e wymagajàcym prze∏o˝o-
nym. Ci, którzy budujà swój standard ˝ycia, bazujàc
na pozostawieniu ma∏ej nadwy˝ki, majà swojà sytu-
acj´ pod kontrolà. Ci, którzy wydajà troch´ wi´cej,
ni˝ zarabiajà, sami sà kontrolowani. Sà zniewoleni.
Prezydent Herber J. Grant powiedzia∏ pewnego razu:
„JeÊli by∏aby tylko jedna rzecz, która przynosi ludz-
kiemu sercu i rodzinie pokój i zadowolenie, by∏oby
nià ˝ycie w granicach w∏asnych Êrodków. A jeÊli
by∏aby jedna rzecz, która rozbija, zniech´ca i razi,
by∏oby nià posiadanie d∏ugów i zobowiàzaƒ, których
nie mo˝na sp∏aciç” (Gospel Standards, wyb. G. Homer
Durham [1941], str. 111).

Zasada, która rzàdzi wydawaniem mniejszych
kwot, ni˝ zarabiamy, jest prosta — nazywamy jà
„dyscyplinà”. Pr´dzej czy póêniej, w koƒcu wszyscy
musimy nauczyç si´ panowania nad sobà, naszymi
apetytami i sk∏onnoÊcià do wydawania pieni´dzy.
Jak˝e b∏ogos∏awiony jest ten, który uczy si´ wydawaç
mniej, ni˝ zarabia i odk∏ada niewielkie kwoty na
czarnà godzin´.

29



Rozró˝niajcie potrzeby od zachcianek

Zasada stabilnoÊci #3: Nauczcie si´ odró˝niaç
potrzeby od zachcianek. Zachcianki konsumencki sà
kreowane przez ludzi. Nasz wolnorynkowy, oparty
na konkurencji system gospodarczy wytwarza nie-
ograniczone towary i us∏ugi, by stymulowaç nasze
pragnienie posiadania udogodnieƒ i luksusów. Nie
krytykuj´ systemu, czy dost´pnoÊci produktów i
us∏ug. Martwi´ si´ jedynie o zdrowy rozsàdek
naszego ludu w dokonywaniu zakupów. Musimy
nauczyç si´, ˝e poÊwi´cenie jest zasadniczà cz´Êcià
naszego wiecznego wzorca zachowaƒ.

W tym i w wielu innych krajach, wielu rodziców i
dzieci urodzonych po II Wojnie Âwiatowej zazna∏o
wy∏àcznie dostatniego ˝ycia. Ludzie przyzwyczaili si´
do natychmiastowego zaspokajania swoich potrzeb.
Jest wystarczajàco ofert zawodowych dla wszystkich,
którzy sà zdolni do pracy. To, co wczoraj by∏o luksu-
sem, wed∏ug wi´kszoÊci ludzi, jest dziÊ podstawowà
potrzebà.

Przyk∏adem tego sà m∏ode pary, które oczekujà, 
˝e na poczàtku ma∏˝eƒstwa umeblujà swoje domy i
zapewnià sobie luksus, który ich rodzicom uda∏o si´
osiàgnàç po wielu latach staraƒ i poÊwi´ceƒ. Chcàc
mieç zbyt wiele w zbyt krótkim czasie, m∏ode pary
mogà zawierzyç ∏atwym planom kredytowym i w ten
sposób pogrà˝yç si´ w d∏ugach. Pozbawi ich to Êrod-
ków finansowych potrzebnych do gromadzenia
zapasów jedzenia i innych zabezpieczeƒ, zgodnych 
z zaleceniami KoÊcio∏a.

Zbytnia pob∏a˝liwoÊç finansowa i kiepskie zarzà-
dzanie pieni´dzmi bardzo obcià˝a zwiàzki ma∏˝eƒ-
skie. Wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç problemów ma∏˝eƒ-
skich ma swoje korzenie w ekonomii — albo w
niewystarczajàcych dochodach, albo w z∏ym zarzà-
dzaniu zarobionymi pieni´dzmi.

Pewien m∏ody ojciec przyszed∏ do swojego biskupa
po porad´ w kwestii finansów i opowiedzia∏ histori´,
która zbyt cz´sto si´ powtarza: „Biskupie, jestem
dobrze wykszta∏conym in˝ynierem i dobrze zara-
biam. Zdaje si´, ˝e przez ca∏e ˝ycie uczono mnie, 
jak zarabiaç pieniàdze, ale nikt mnie nie nauczy∏, 
jak nimi zarzàdzaç”.

Uwa˝amy za wskazane, by ka˝dy uczeƒ bra∏ udzia∏
w zaj´ciach edukacji konsumenckiej, ale podsta-
wowa wiedza musi byç przekazywana w domu.
Rodzice nie mogà pozostawiç tego zadania przypad-
kowi, czy ca∏kowicie przerzuciç odpowiedzialnoÊç za
to na nasze szko∏y i uniwersytety.

Wa˝nà cz´Êcià tego zadania powinno byç
objaÊnianie zagadnienia po˝yczek. Dla wi´kszoÊci z
nas istniejà dwa rodzaje po˝yczek finansowych —
po˝yczka konsumpcyjna i po˝yczka inwestycyjna lub
biznesowa. Po˝yczka konsumpcyjna odnosi si´ do

kupna na kredyt takich rzeczy, których u˝ywamy lub
które konsumujemy w ˝yciu codziennym. Na przy-
k∏ad: kupowanie na raty ubraƒ, sprz´tu gospodar-
stwa domowego, mebli itp. Po˝yczka konsumpcyjna
jest zabezpieczona obcià˝eniem naszych przysz∏ych
dochodów. To mo˝e byç bardzo niebezpieczne. JeÊli
zwolnià nas z pracy czy staniemy si´ niepe∏no-
sprawni lub spotka nas powa˝ne nieszcz´Êcie,
b´dziemy mieç trudnoÊci ze sprostaniem naszym
zobowiàzaniom. Kupowanie na raty jest najdro˝-
szym sposobem kupna. Do kosztu towaru, który
kupujemy, dodane jest wysokie oprocentowanie i
op∏ata za obs∏ug´ kredytu.

Zdaj´ sobie spraw´, ˝e dla m∏odych rodzin kupo-
wanie na kredyt jest czasem koniecznoÊcià. Ale
ostrzegamy was, ˝eby nie kupowaç wi´cej, ni˝
naprawd´ musicie i aby sp∏acaç wasze d∏ugi tak
szybko, jak to mo˝liwe. Kiedy nie ma zbyt wiele pie-
ni´dzy, unikajcie podwójnego obcià˝enia, jakim sà
dodatkowe odsetki.

Po˝yczka inwestycyjna powinna byç w pe∏ni
zabezpieczona, tak aby nie zagra˝aç bezpieczeƒstwu
rodziny. Nie inwestujcie w niepewne przedsi´wzi´-
cia. Duch spekulacji mo˝e byç odurzajàcy. Wiele for-
tun zosta∏o straconych poprzez niekontrolowanà
ch´ç gromadzenia dóbr. Uczmy si´ z bolesnych
doÊwiadczeƒ przesz∏oÊci i unikajmy podporzàdkowa-
nia naszego czasu, energii i zdrowia ˝ar∏ocznemu
apetytowi na zwi´kszone dobra materialne.

Prezydent Spencer W. Kimball udzieli∏ dajàcej do
myÊlenia rady:

„Pan pob∏ogos∏awi∏ nas jako lud dobrobytem,
niespotykanym w czasach przesz∏ych. Ârodki, które
stanowià potencja∏ w naszych r´kach, sà dobre i
potrzebne do naszego dzie∏a tu, na ziemi. Jednak
obawiam si´, ˝e wielu z nas otrzyma∏o nadmiar stad,
trzód, akrów, stodó∏, bogactw i zacz´∏o czciç je jako
fa∏szywych bogów, którzy majà nad nami w∏adz´.
Czy mamy wi´cej takich dóbr ni˝ nasza wiara jest w
stanie wytrzymaç? Wielu ludzi sp´dza wi´kszoÊç
czasu na pracy w s∏u˝bie w∏asnym wyobra˝eniom,
którymi sà: odpowiednia iloÊç pieni´dzy, zapasów,
obligacji, portfeli inwestycyjnych, posesji, kart kre-
dytowych, mebli, samochodów i ch´ç zagwaran-
towania sobie doczesnego bezpieczeƒstwa, w nadziei
na d∏ugie i szcz´Êliwe ˝ycie. Zapomina si´ o fakcie, 
˝e naszym zadaniem jest wykorzystywanie tych licz-
nych zasobów w naszych rodzinach i spo∏ecznoÊci
do budowania królestwa Boga” („False Gods We
Worship”, Ensign, czerw. 1976, str. 4).

Chcia∏bym dodaç do oÊwiadczenia Prezydenta
Kimballa moje Êwiadectwo. Nie znam sytuacji, w
której szcz´Êcie i spokój umys∏u ros∏yby w wyniku
gromadzenia dóbr materialnych ponad miar´ rozsàd-
nych pragnieƒ i potrzeb rodziny.
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Màdrze rozporzàdzajcie pieni´dzmi

Zasada stabilnoÊci #4: Stwórzcie bud˝et i ˝yjcie w jego
granicach. Mój przyjaciel ma córk´, która wyjecha∏a
do innego kraju na semestr nauki w ramach pro-
gramu studiów za granicà, z ramienia Uniwersytetu
Brighama Younga (BYU). Ciàgle pisa∏a do domu z
proÊbà o wi´cej pieni´dzy. Przyjaciel przejà∏ si´ do
tego stopnia, ˝e zadzwoni∏ do niej i zapyta∏ o t´
potrzeb´ dodatkowych Êrodków. W pewnym
momencie rozmowy córka wyjaÊni∏a: „Ale tato,
mog´ ci powiedzieç, na co wydany by∏ ka˝dego 
cent, którego mi wys∏a∏eÊ”.

Odpowiedzia∏: „Zdaje si´, ˝e nie rozumiesz, o co
mi chodzi. Interesuje mnie bud˝et — plan wydatków
— nie pami´tnik z informacjami, gdzie podzia∏y si´
pieniàdze”.

Mo˝e rodzice powinni byç bardziej jak ojciec
studenta, który pos∏a∏ depesz´ do domu: „Nie mam
kapusty — portfel pusty, Wasz syn”. Jego ojciec odpi-
sa∏: „Jak smutno, no trudno! Twój tata”.

W ciàgu wieloletniego przeprowadzania wywia-
dów zauwa˝y∏em, ˝e zbyt wielu ludzi nie ma nadajà-
cego si´ do zastosowania bud˝etu i nie starajà si´
podporzàdkowaç jego warunkom. Wielu ludzi myÊli,
˝e bud˝et ogranicza ich wolnoÊç. Natomiast ludzie
sukcesu nauczyli si´, ˝e bud˝et pozwala na praw-
dziwà wolnoÊç finansowà.

Tworzenie bud˝etu i zarzàdzanie finansami nie
musi byç nazbyt skomplikowane czy zajmowaç du˝o
czasu. Krà˝y anegdota o ojcu imigrancie, który trzy-
ma∏ rachunki do zap∏acenia w pude∏ku na buty, lista
oczekiwanych Êrodków by∏a przek∏uta szpilkà, a jego
gotówka le˝a∏a w kasie.

„Nie wiem, jak w ten sposób mo˝esz prowadziç
swój interes — powiedzia∏ jego syn. — Skàd wiesz,
jaki jest twój zysk?”

„Synu — odpowiedzia∏ biznesmen — kiedy wysiad-
∏em ze statku, mia∏em na sobie tylko spodnie. DziÊ
twoja siostra jest nauczycielkà plastyki, twój brat
lekarzem, a ty jesteÊ ksi´gowym. Mam samochód,
dom i dobry interes. Wszystko jest op∏acone. Zatem
dodaj sobie to wszystko, odejmij spodnie i oto mój
zysk”.

Màdrzy doradcy finansowi uczà, ˝e na ka˝dy
dobry bud˝et sk∏adajà si´ cztery ró˝ne elementy.
Ârodki utrzymania powinny byç przeznaczone po

pierwsze, na podstawowe ˝yciowe potrzeby, takie jak:
jedzenie, ubranie, itp.; po drugie: na dom; po trzecie:
na nag∏e potrzeby, oszcz´dnoÊci, ubezpieczenie zdro-
wotne i ubezpieczenie na ˝ycie; i po czwarte: na roz-
sàdne inwestycje i program gromadzenia zapasów na
przysz∏oÊç.

Chcia∏bym skomentowaç dwa z tych elementów.
Nic nie jest tak pewne w ˝yciu jak jego nieprzewidy-
walnoÊç. W miar´ wzrostu kosztów opieki medycznej
dla wi´kszoÊci rodzin ubezpieczenie zdrowotne jest
jedynym sposobem na uporanie si´ z wydatkami
zwiàzanymi z powa˝nym wypadkiem, chorobà,
macierzyƒstwem, a w szczególnoÊci przedwczesnym
porodem. Ubezpieczenie na ˝ycie zapewnia dochód,
kiedy ˝ywiciel rodziny umiera przedwczeÊnie. Ka˝da
rodzina powinna poczyniç oszcz´dnoÊci na odpo-
wiednie ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na
˝ycie.

Po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb,
powinniÊmy, poprzez oszcz´dne zarzàdzanie, odk∏a-
daç Êrodki na inwestycje. Zaobserwowa∏em, ˝e nie-
wielu ludzi odnios∏o sukces na polu inwestycyjnym,
jeÊli wczeÊniej nie wyrobili w sobie nawyku regular-
nego oszcz´dzania. To wymaga dyscypliny i umiej´t-
noÊci oceny. Istnieje wiele sposobów na inwestowa-
nie. Mojà jedynà radà jest wybór màdrego doradcy
inwestycyjnego. Upewnijcie si´, ˝e zas∏uguje on na
wasze zaufanie poprzez utrzymywanie dobrych
wyników inwestycyjnych.

Bàdêcie uczciwi

Zasada stabilnoÊci #5: Bàdêcie uczciwi we wszystkich
waszych sprawach finansowych. Idea∏ prawoÊci nigdy
nie wyjdzie z mody. Odnosi si´ on do wszystkiego,
co robimy. Jako przywódcy i cz∏onkowie KoÊcio∏a
powinniÊmy stanowiç najlepszy przyk∏ad prawoÊci.

Bracia i siostry, poprzez te pi´ç zasad chcia∏em
zarysowaç to, co mo˝na okreÊliç jako rzeczywisty
wzór zarzàdzania finansami i Êrodkami.

Mam nadziej´, ˝e ka˝dy z nas odniesie korzyÊç,
stosujàc te zasady. Sk∏adam Êwiadectwo, ˝e pochodzà
one od Boga i ˝e ten KoÊció∏ i praca, w którà jeste-
Êmy zaanga˝owani, pochodzi od Boga.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Prezydenta Tannera podczas
generalnej sesji dotyczàcej dobrobytu w czasie paêdziernikowej
konferencji generalnej KoÊcio∏a w 1979 roku (zob. Conference
Report, paêdz. 1979, str. 117–121 lub Ensign, list. 1979, str. 80–82).
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Bud˝et od do ——————————————
data

——————————————
data

PLANOWANY

PLANOWANE

FAKTYCZNY

FAKTYCZNE

DOCHÓD

WYDATKI

Zarobki lub wynagrodzenie po opodatkowaniu

Inne dochody

Suma dochodów

Dziesi´cina

Inne datki na KoÊció∏

Oszcz´dnoÊci d∏ugoterminowe

Oszcz´dnoÊci na nieprzewidziane sytuacje

˚ywnoÊç

Kredyt hipoteczny lub czynsz

Sta∏e op∏aty

Transport

Sp∏ata rat kredytów

Ubezpieczenie

Wydatki na leczenie

Ubrania

Inne

Inne

Inne

Suma wydatków
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• Zobowià˝ si´ do sp´dzenia czasu sam na sam z
ka˝dym ze swoich dzieci lub z dzieckiem z dalszej
rodziny. Podczas rozmowy z ka˝dym z dzieci,
postaraj si´ dowiedzieç czegoÊ nowego na temat
jego zainteresowaƒ, potrzeb i trudnoÊci.

• Porozmawiaj o dzieciach ze swoim wspó∏ma∏˝on-
kiem. Rozwa˝cie mocne strony i trudnoÊci ka˝-
dego dziecka. Ustalcie, co mo˝ecie zrobiç, aby
zaspokoiç potrzeby ka˝dego z nich.

„DZIECI SÑ
DZIEDZICTWEM PANA”

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i warunków wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

NAJDRO˚SZE DZIECI — DAREM BOGA

Prezydent Thomas S. Monson
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a

Z Ew. Mateusza dowiadujemy si´, ˝e po zejÊciu z
Góry Przemienienia Jezus i Jego uczniowie zatrzy-
mali si´ w Galilei, a potem podà˝yli do Kafarnaum.
Uczniowie zapytali Jezusa: „Kto te˝ jest najwi´kszy w
Królestwie Niebios?

A On, przywo∏awszy dzieci´, postawi∏ je wÊród
nich.

I rzek∏: Zaprawd´ powiadam wam, jeÊli si´ nie
nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do Królestwa Niebios.

Kto si´ wi´c uni˝y jak to dzieci´, ten jest najwi´k-
szy w Królestwie Niebios.

A kto przyjmie jedno takie dzieci´ w imi´ moje,
mnie przyjmuje.

Kto zaÊ zgorszy jednego z tych ma∏ych, którzy
wierzà we mnie, lepiej b´dzie dla niego, aby mu
zawieszono u szyi kamieƒ m∏yƒski i utopiono go w
g∏´bi morza”1.

MyÊl´, ˝e to znaczàce, ˝e Jezus tak bardzo kocha∏
te maluchy, które niedawno opuÊci∏y ˝ycie w preeg-
zystencji, by przyjÊç na ziemi´. I wówczas, i obecnie
dzieci b∏ogos∏awià nasze ˝ycie, rozpalajà naszà
mi∏oÊç i zach´cajà do dobrych uczynków.

Có˝ wi´c dziwnego, ˝e poeta Wordsworth tak
pisze o naszych narodzinach: „Przychodzimy za tro-
pem chwa∏y niebios / od Boga, który jest naszym
domem”2.

Wi´kszoÊç z tych maluchów przychodzi do rodzi-
ców, którzy z ut´sknieniem czekajà na ich przybycie,
matek i ojców, którzy radujà si´ z tego, ˝e stanowià
czàstk´ tego cudu, który nazywamy narodzinami.
Nie ma takiego poÊwi´cenia, które by∏oby zbyt du˝e,
nie ma takiego bólu, który by∏by zbyt dotkliwy, nie
ma takiego oczekiwania, które trwa∏oby zbyt d∏ugo.

Nic dziwnego, ˝e jesteÊmy wstrzàÊni´ci, kiedy
media z jakiegoÊ miasta w Ameryce informujà nas,
˝e „nowonarodzona dziewczynka, w∏o˝ona do papie-
rowej torby i porzucona w pojemniku na Êmieci,
znajduje si´ w szpitalu, pod Êcis∏à obserwacjà.
Dziecko ma si´ dobrze. ‘Jest pi´knym, zdrowym
dzieckiem’ — powiedzia∏ w Êrod´ rzecznik prasowy
szpitala. Policja powiedzia∏a, ˝e niemowl´ zosta∏o
znalezione, gdy pracownik, który opró˝nia∏ kontener
z ty∏u Êmieciarki, ujrza∏, ˝e coÊ porusza si´ poÊród
gruzu. W∏adze poszukujà matki”.

Jest to nasz solenny obowiàzek, nasz cenny przy-
wilej — nawet nasza uÊwi´cona sposobnoÊç — aby
przyjàç do naszych domów i do naszych serc dzieci,
które uÊwietniajà nasze ˝ycie.

Nasze dzieci uczà si´ w trzech miejscach, a miejsca
te znacznie si´ od siebie ró˝nià. Mówi´ o klasie w
szkole, klasie w koÊciele i klasie zwanej domem.

Klasa w szkole

KoÊció∏ zawsze ˝ywo interesowa∏ si´ edukacjà
publicznà i zach´ca swoich cz∏onków do uczestnicze-
nia w zaj´ciach organizowanych wspólnie przez
nauczycieli i rodziców oraz innych wydarzeniach
przygotowanych w celu udoskonalenia edukacji
naszej m∏odzie˝y.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Nie ma wa˝niejszego aspektu publicznej edukacji
ni˝ rola nauczyciela, który ma mo˝liwoÊç kochania,
uczenia i inspirowania gorliwych ch∏opców i
dziewczàt, m∏odych m´˝czyzn i m∏odych kobiet.
Prezydent David O. McKay powiedzia∏: „Nauczanie
jest najszlachetniejszym zawodem w Êwiecie. Od
w∏aÊciwej edukacji m∏odzie˝y zale˝y trwa∏oÊç i czy-
stoÊç domu, bezpieczeƒstwo i wiecznoÊç narodu.
Rodzic daje dziecku mo˝liwoÊç ˝ycia; nauczyciel
umo˝liwia dobre prze˝ycie tego ˝ycia”3. Mam
nadziej´, ˝e zdamy sobie spraw´ z wagi tego zawodu
i donios∏ej misji nauczycieli, zapewniajàc im odpo-
wiednie pomieszczenia do pracy, najlepsze ksià˝ki i
pensje adekwatne do wdzi´cznoÊci i zaufania, jakim
ich darzymy.

Ka˝dy z nas wspomina z czu∏oÊcià nauczycieli
swojej m∏odoÊci. Uwa˝am, ˝e jest to zabawne, ˝e
mojà nauczycielkà muzyki w szkole podstawowej
by∏a Panna Sharp [ang. ‘krzy˝yk’ — przyp. t∏um.].
Mia∏a zdolnoÊç zaszczepiania w swoich uczniach
mi∏oÊci do muzyki i nauczy∏a nas rozpoznawania
instrumentów muzycznych oraz ich dêwi´ków.
Dobrze zapami´ta∏em Pann´ Ruth Crow, która uczy∏a
nas na temat profilaktyki zdrowotnej. Mimo ˝e by∏y
to czasy Wielkiego Kryzysu, dopilnowa∏a, ˝eby ka˝dy
uczeƒ szóstej klasy mia∏ kartotek´ stomatologicznà.
OsobiÊcie sprawdza∏a stan jamy ustnej ka˝dego
ucznia i upewnia∏a si´, ˝e ˝adne dziecko nie zostanie
pozostawione bez odpowiedniej opieki dentystycz-
nej, czy to publicznej, czy prywatnej. Kiedy Panna
Burkhaus, która uczy∏a geografii, rozwija∏a mapy
Êwiata i zaznacza∏a swoim wskaênikiem stolice kra-
jów, wymieniajàc charakterystyczne cechy ka˝dego
paƒstwa, j´zyka i kultury, nawet nie spodziewa∏em
si´ ani nie marzy∏em o tym, ˝e pewnego dnia odwie-
dz´ te kraje i narody.

Och, jak˝e wiele znaczà nauczyciele w ˝yciu
naszych dzieci, ci, którzy podnoszà je na duchu,
wyostrzajà intelekt i motywujà ich ˝ycie!

Klasa w koÊciele

Zaj´cia w koÊciele stawiajà na pierwszym planie
edukacj´ ka˝dego dziecka i m∏odzie˝y. W tych
warunkach ka˝dy nauczyciel mo˝e mieç coraz sku-
teczniejszy kontakt z tymi, którzy s∏uchajà jego 
lekcji i czujà wp∏yw jego Êwiadectwa. W Organizacji
Podstawowej, Szkole Niedzielnej, na zaj´ciach
M∏odych Kobiet i Kap∏aƒstwa Aarona dobrze przygo-
towani nauczyciele, powo∏ani pod natchnieniem
Pana, mogà dotrzeç do ka˝dego dziecka, ka˝dego
m∏odego cz∏owieka i zach´ciç wszystkich do „[szuka-
nia] w najlepszych ksi´gach s∏ów màdroÊci; [szuka-
nia] wiedzy, przez nauk´ jak i przez wiar´”4. S∏owo
wsparcia, myÊl duchowa mogà wp∏ynàç na drogo-
cenne ˝ycie i pozostawiç trwa∏y odcisk na nieÊmier-
telnej duszy.

Wiele lat temu, podczas bankietu z okazji wr´cza-
nia nagród czasopisma koÊcielnego, siedzieliÊmy z
Prezydentem i Siostrà Lee. Prezydent Lee powiedzia∏
do naszej nastoletniej córki, Anny: „Pan pob∏ogos∏a-
wi∏ ci´ pi´knà buzià i cia∏em. Dbaj o to, ˝eby wn´-
trze pozosta∏o tak pi´kne, jak to, co na zewnàtrz, 
a zostaniesz pob∏ogos∏awiona prawdziwym szcz´-
Êciem”. Ten mistrz nauczania pozostawi∏ Annie
natchnionà wskazówk´ dotyczàcà królestwa celestial-
nego naszego Ojca Niebieskiego.

Pokorny i natchniony nauczyciel potrafi podczas
zaj´ç w koÊciele wpoiç swoim uczniom mi∏oÊç 
do pism Êwi´tych. Nauczyciel mo˝e sprowadziç
Aposto∏ów z przesz∏oÊci i Zbawiciela Êwiata — nie
tylko na zaj´ciach i ilustracjach, lecz tak˝e do serc,
umys∏ów i dusz naszych dzieci.

Klasa zwana domem

Prawdopodobnie najbardziej znaczàcymi ze
wszystkich zaj´ç sà te, które odbywajà si´ w domu.
To w∏aÊnie w domu kszta∏tujemy nasze postawy,
nasze najg∏´bsze przekonania. To w∏aÊnie w domu
wzmacnia si´ lub niszczy t´ nadziej´. Nasze domy 
sà laboratoriami naszego ˝ycia. To, co tam robimy,
okreÊla bieg naszego ˝ycia, kiedy opuszczamy dom.
Dr Stuart E. Rosenberg napisa∏ w swojej ksià˝ce The
Road to Confidence (Droga do pewnoÊci siebie):
„Pomimo wszystkich nowych wynalazków i nowo-
czesnych projektów, chwilowych trendów i mod-
nych gad˝etów, nikt jeszcze nie wymyÊli∏ i nigdy 
nie wymyÊli satysfakcjonujàcego substytutu w∏asnej
rodziny”5.

Szcz´Êliwy dom jest namiastkà nieba. Prezydent
George Albert Smith zapyta∏: „[Czy] chcemy, aby
nasze domy by∏y szcz´Êliwe[?] JeÊli tak, niech b´dà
one niez∏omnym miejscem modlitwy, dzi´kczynienia
i wdzi´cznoÊci”6.

Istniejà sytuacje, w których dzieci przychodzà na
Êwiat z fizycznym lub umys∏owym upoÊledzeniem.
Dla nas tak˝e niemo˝liwe jest zrozumienie, dlaczego
lub w jaki sposób takie rzeczy si´ zdarzajà. Wyra˝am
szacunek dla tych rodziców, którzy bez skarg biorà
takie dziecko w ramiona i przyjmujà do swojego ˝ycia,
a tak˝e zapewniajà jednemu z dzieci Ojca Niebieskiego
t´ zwi´kszonà doz´ poÊwi´cenia i mi∏oÊci.

Pewnego lata podczas pobytu na obozie Aspen
Grove Family Camp, zauwa˝y∏em matk´ cierpliwie
karmiàcà swojà nastoletnià córk´, która dozna∏a urazu
podczas porodu i by∏a ca∏kowicie zale˝na od matki.
Matka podawa∏a ka˝dà ∏y˝k´ jedzenia, ka˝dy ∏yk
wody, podtrzymujàc pewnie g∏ow´ i kark swojej córki.
PomyÊla∏em w duchu: „Przez 17 lat matka zapewnia∏a
t´ opiek´ i wszelkie inne rzeczy swojej córce, nigdy
nie myÊlàc o swojej w∏asnej wygodzie, przyjemnoÊci,
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po˝ywieniu”. Niech Bóg b∏ogos∏awi takie matki,
takich ojców, takie dzieci. I uczyni On to.

NiewinnoÊç dziecka

Rodzice na ca∏ym Êwiecie wiedzà o tym, ˝e ˝aden
widok nie budzi tak pot´˝nych emocji jak widok
Êpiàcego dziecka — takich emocji nie wywo∏a ani
kataklizm kosmiczny, ani te˝ lektura powieÊci lub
ksià˝ki historycznej.

W zwiàzku z tym przychodzà mi na myÊl s∏owa
Charlesa M. Dickinsona:

Sà one bo˝kami serc i domów!
Sà anio∏ami Boga w przebraniu;
S∏oƒce wcià˝ Êpi w ich k´dziorach,
Jego chwa∏a wcià˝ b∏yszczy w ich oczach;
Ci wagarowicze z domu i z Nieba
Sprawili, ˝e jestem delikatniejszy i ∏agodniejszy;
I wiem teraz, jak Jezus móg∏ przyrównaç
Królestwo Bo˝e do dziecka7.

Podczas naszych codziennych doÊwiadczeƒ z
dzieçmi odkrywamy, ˝e sà one bardzo spostrzegaw-
cze i cz´sto wyra˝ajà g∏´bokie prawdy. Charles
Dickens, autor klasycznego dzie∏a OpowieÊç wigilijna,
przedstawi∏ t´ prawd´, kiedy opisa∏ pokornà rodzin´
Boba Cratchita, która zbiera∏a si´ na raczej skromnà,
lecz d∏ugo wyczekiwanà wieczerz´ wigilijnà. Bob —
ojciec — wraca∏ do domu ze swoim s∏abowitym
synem ma∏ym Timem na ramieniu. Ma∏y Tim „mia∏
kule, którymi si´ podpiera∏, a jego nó˝ki opasywa∏y
metalowe taÊmy. ˚ona Boba zapyta∏a: ‘Czy ma∏y Tim
dobrze si´ sprawowa∏?’

‘Bardzo dobrze — odrzek∏ Bob — to z∏ote dziecko.
Nie wiem, jak to si´ dzieje, mo˝e to z powodu
przesiadywania w samotnoÊci, robi si´ teraz marzy-
cielem i wymyÊla dziwne rzeczy. DziÊ, gdy wracali-
Êmy do domu, powiedzia∏ mi, ˝e wszyscy ludzie
zwracali na niego uwag´, poniewa˝ jest kalekà oraz
˝e jego kalectwo powinno przypomnieç im w dniu
Bo˝ego Narodzenia o Bogu, który sprawi∏, i˝ chromi
chodzili, a Êlepi widzieli’”8.

Charles Dickens sam powiedzia∏: „Kocham te
maleƒkie istotki. JeÊli one, które niedawno odesz∏y
sprzed oblicza Boga, kochajà nas, jest to znaczàca
rzecz”.

Dzieci wyra˝ajà swojà mi∏oÊç w oryginalny i
nowatorski sposób. JakiÊ czas temu, na moje uro-
dziny, wspania∏a ma∏a dziewczynka wr´czy∏a mi
odr´cznie napisanà kartk´ urodzinowà i do∏àczy∏a w
kopercie swojà ulubionà malutkà zabawkowà k∏ódk´,
poniewa˝ pomyÊla∏a, ˝e uciesz´ si´ z otrzymania
takiego prezentu.

„Ze wszystkich uroczych widoków na Êwiecie, nie
ma nic pi´kniejszego od dziecka, które coÊ daje. Z

ka˝dà ma∏à rzeczà, którà daje, dziecko daje ci Êwiat.
Otwiera przed tobà Êwiat, tak jakby to by∏a ksià˝ka,
której nigdy nie mia∏byÊ mo˝liwoÊci przeczytaç. Kiedy
chce ono daç prezent, zawsze jest to jakaÊ absurdalna
ma∏a rzecz, krzywo przyklejona, […] anio∏ wyglàda-
jàcy jak klaun. Dziecko ma tak ma∏o do podarowania,
poniewa˝ nie wie, ˝e da∏o ci wszystko”9.

Taki by∏ prezent Jenny dla mnie.

Dzieci zdajà si´ byç obdarzone niez∏omnà wiarà 
w ich Ojca Niebieskiego i Jego zdolnoÊç i pragnienie
odpowiadania na ich s∏odkie modlitwy.
DoÊwiadczy∏em osobiÊcie tego, ˝e kiedy dziecko si´
modli, Bóg s∏ucha.

Pozwólcie, ˝e podziel´ si´ z wami prze˝yciem,
jakie mia∏em z Barrym Bonellem i Dalem Murphym,
dobrze znanymi, profesjonalnymi zawodnikami
baseballu, uprzednio grajàcymi w klubie baseballo-
wym Atlanta Braves. Ka˝dy z nich jest nawrócony do
KoÊcio∏a. Dale Murphy zosta∏ ochrzczony przez
Barry’ego Bonnella.

„Zdarzy∏o si´ to podczas sezonu baseballowego 
w roku 1978, który Barry opisa∏ jako ‘zmieniajàcy
˝ycie’. Mia∏ ogromne trudnoÊci. Z powodu swoich
s∏abych wyników by∏ przygn´biony i czu∏ si´ nie-
szcz´Êliwy. Nie chcia∏ pójÊç, kiedy Dale Murphy
poprosi∏ go, ˝eby poszed∏ z nim do szpitala, ale w
koƒcu si´ tam uda∏. Tam pozna∏ Ricky’ego Little,
oddanego kibica [Atlanty] Braves, który chorowa∏ 
na bia∏aczk´. By∏o to oczywiste, ˝e Ricky jest bliski
Êmierci. Barry odczu∏ g∏´bokà potrzeb´ wymyÊlenia
czegoÊ pocieszajàcego, co móg∏by mu powiedzieç,
lecz nic nie wydawa∏o si´ odpowiednie. Wreszcie
zapyta∏, czy mogliby coÊ zrobiç dla niego. Ch∏opak
zawaha∏ si´, a nast´pnie zapyta∏ ich, czy ka˝dy z
nich móg∏by dla niego obiec wszystkie bazy podczas
nast´pnego meczu. Barry powiedzia∏ [póêniej]: ‘Ta
proÊba nie by∏a taka trudna dla Dale’a, któremu w
rzeczywistoÊci uda∏o si´ tamtego wieczoru dwukrot-
nie obiec wszystkie bazy, jednak ja mia∏em trudnoÊci
na swoim stanowisku i nie udawa∏o mi si´ obiec
wszystkich baz od roku. Wtedy ogarn´∏o mnie ciep∏e
uczucie i powiedzia∏em Ricky’emu, ˝e mo˝e na mnie
liczyç’. Tamtego wieczoru, Barry obieg∏ wszystkie
bazy jedyny raz w sezonie”10. Odpowiedê na modli-
tw´ dziecka zosta∏a dana, marzenie dziecka si´
spe∏ni∏o.

Potrzeba bezpieczeƒstwa

Gdyby tylko wszystkie dzieci mia∏y kochajàcych
rodziców, bezpieczne domy, troszczàcych si´ przyja-
ció∏, ich Êwiat by∏by cudowny. Niestety, nie wszyst-
kie dzieci sà tak szczodrze pob∏ogos∏awione. Niektóre
dzieci widzà, jak ich ojcowie brutalnie bijà ich
matki, podczas gdy inne same stajà si´ obiektem
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takiego traktowania. Co za tchórzostwo, co za depra-
wacja, co za wstyd!

Na ca∏ym Êwiecie miejscowe szpitale przyjmujà
maluszków, posiniaczonych i zmaltretowanych,
które, jak zapewnia k∏amliwy rodzic, „wpad∏y na
drzwi” czy „spad∏y ze schodów”. K∏amcy, tyrani,
którzy krzywdzà dzieci, pewnego dnia zbiorà plon
swoich ohydnych uczynków. Milczàce, poranione,
pokrzywdzone dziecko, ofiara przemocy, a czasami
kazirodztwa, musi otrzymaç pomoc.

W liÊcie skierowanym do mnie, s´dzia okr´gu
oÊwiadczy∏: „Przemoc na tle seksualnym wobec
dzieci jest jednà z najbardziej zdeprawowanych,
niszczàcych i demoralizujàcych zbrodni w cywilizo-
wanym Êwiecie. Alarmujàco wzrastajà doniesienia o
fizycznej, psychologicznej i seksualnej przemocy
wobec dzieci. Nasze sàdy sà zasypywane pozwami
zwiàzanymi z tym odra˝ajàcym zachowaniem”.

KoÊció∏ nie akceptuje takiego ohydnego i nik-
czemnego zachowania. Jak najsurowiej pot´piamy
takie traktowanie drogocennych, boskich dzieci.
Uratujcie dziecko, opiekujcie si´ nim, kochajcie 
je i uzdrówcie. Doprowadêcie przest´pc´ przed sàd,
pociàgnijcie do odpowiedzialnoÊci za jego czy jej
czyny i niech zostanà poddani profesjonalnemu
leczeniu, aby zahamowaç tak z∏e i diaboliczne post´-
powanie. Kiedy wy i ja wiemy o takim post´powaniu
i nic nie robimy, ˝eby je wyeliminowaç, stajemy si´
cz´Êcià tego problemu. Po cz´Êci jesteÊmy winni.
DoÊwiadczamy cz´Êci kary.

Mam nadziej´, ˝e nie powiedzia∏em tego zbyt
surowo, ale kocham te maluchy i wiem, ˝e Pan tak˝e
je kocha. Najbardziej poruszajàce Êwiadectwo tej
mi∏oÊci mo˝emy odnaleêç w doÊwiadczeniu Jezusa
b∏ogos∏awiàcego dzieci, opisanym w Ksi´dze 3 Nefi.
Jest tam mowa o Jezusie, który leczy∏ chorych,
naucza∏ ludzi i modli∏ si´ za nich do Ojca
Niebieskiego. Pozwólcie, ˝e zacytuj´ te cenne s∏owa:

„[Jezus] bra∏ ich dzieci, ka˝de z osobna, b∏ogos∏a-
wi∏ i modli∏ si´ za nie do Ojca.

I gdy skoƒczy∏, ponownie zap∏aka∏.

I powiedzia∏ do nich: Spójrzcie na swoje dzieci.

I gdy spojrzeli na nie i ku niebu, ujrzeli niebiosa
otwarte i anio∏ów zst´pujàcych z nieba niczym w
ogniu […] a anio∏owie nauczali je”11.

Mo˝ecie zapytaç: Czy takie rzeczy majà miejsce i
dziÊ? Podziel´ si´ z wami pi´knym Êwiadectwem
babci i dziadka, którzy s∏u˝yli na misji przed laty i
opowiem, w jaki sposób ich ma∏y wnuk zosta∏ pob∏o-
gos∏awiony. Dziadek misjonarz napisa∏:

„Moja ˝ona, Deanna, i ja s∏u˝ymy teraz na misji w
Jackson, w stanie Ohio. Kiedy zgodziliÊmy si´ przy-
jàç powo∏anie na misj´, nasza rodzina stanowi∏a dla
nas jednà z naszych powa˝nych obaw. W razie k∏o-
potów nie moglibyÊmy byç z nimi.

Krótko przed naszym wyjazdem na misj´, nasz
wnuk R.J., który mia∏ wtedy dwa i pó∏ roku, musia∏
poddaç si´ operacji korygujàcej zeza. Jego matka
poprosi∏a mnie, ˝ebym z nimi poszed∏, poniewa˝ R.J.
i ja byliÊmy prawdziwymi kumplami. Operacja si´
uda∏a, ale R.J. p∏aka∏ przed i po operacji, poniewa˝
nikt z rodziny nie móg∏ wejÊç z nim na sal´ opera-
cyjnà, wi´c si´ ba∏.

Oko∏o szeÊciu miesi´cy póêniej, kiedy byliÊmy ju˝
na misji, R.J. potrzebowa∏ operacji korygujàcej drugie
oko. Jego mama zadzwoni∏a do mnie i wyrazi∏a prag-
nienie, abym poszed∏ z nimi na drugà operacj´.
OczywiÊcie, odleg∏oÊç i misja uniemo˝liwia∏y mi
obecnoÊç przy nim. Deanna i ja poÊciliÊmy i
modliliÊmy si´ do Pana, aby pocieszy∏ naszego
wnuka podczas jego drugiej operacji.

ZadzwoniliÊmy krótko po zakoƒczeniu operacji i
dowiedzieliÊmy si´, ˝e R.J. pami´ta∏ o poprzednim
doÊwiadczeniu i nie chcia∏ opuÊciç rodziców. Jednak
zaraz po wejÊciu na sal´ operacyjnà uspokoi∏ si´.
Po∏o˝y∏ si´ na stole operacyjnym, zdjà∏ okulary i 
spokojnie podda∏ si´ operacji. ByliÊmy bardzo
wdzi´czni; nasze modlitwy zosta∏y wys∏uchane.

Kilka dni póêniej, zadzwoniliÊmy do naszej córki i
zapytaliÊmy jà, czy R.J. dobrze si´ czu∏, a ona zrela-
cjonowa∏a nam to wydarzenie. Po po∏udniu, po ope-
racji, R.J. obudzi∏ si´ i powiedzia∏ swojej matce, ˝e
dziadek by∏ przy nim podczas zabiegu. Powiedzia∏:
‘Dziadek tam by∏ i sprawi∏, ˝e wszystko by∏o dobrze’.
Widzicie, Pan sprawi∏, ˝e anestezjolog wyglàda∏ w
oczach tego ma∏ego ch∏opca jak jego dziadek, a prze-
cie˝ dziadek i babcia byli na misji 1800 mil od tam-
tego miejsca”.

R.J., dziadek nie by∏ przy twoim ∏ó˝ku, ale by∏eÊ 
w jego modlitwach i jego myÊlach. By∏eÊ ko∏ysany 
w r´ku Pana i pob∏ogos∏awiony przez Ojca nas 
wszystkich.

Moi drodzy bracia i siostry, niech Êmiech dzieci
raduje nasze serca. Niech wiara dzieci ukoi nasze
dusze. Niech mi∏oÊç dzieci motywuje nasze uczynki.
„Oto dzieci sà darem Pana”12. Niech nasz Ojciec
Niebieski zawsze b∏ogos∏awi te s∏odkie dusze, tych
wyjàtkowych przyjació∏ Mistrza.

Z czerwcowego wydania Ensign 2000, str. 2–5.
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• Przejrzyj role ojców i matek przedstawione 
w siódmym akapicie dokumentu „Rodzina:
Proklamacja dla Êwiata” (zob. str. IV). Z modlitwà
zdecydujcie, jakie zastosowanie ma ta zasada w

waszym domu i co byÊcie zrobili, aby si´ do niej
stosowaç.

• Napisz list do swojego ojca lub dziadka.

UÂWI¢CONE ROLE
OJCÓW I MATEK
Cz´Êç 1: Rola ojca

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i warunków wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

DO OJCÓW W IZRAELU

Prezydent Ezra Taft Benson
Trzynasty Prezydent KoÊcio∏a

Moi drodzy bracia, jestem wdzi´czny za to, ˝e
jestem tu z wami podczas tego wspania∏ego spotka-
nia kap∏aƒstwa Boga. Modl´ si´, ˝eby Duch Pana by∏
ze mnà i z wami, kiedy b´d´ przemawia∏ do was na
najbardziej zasadniczy temat. Tego wieczoru chcia∏-
bym mówiç do ojców, zebranych tutaj i w ca∏ym
KoÊciele, na temat ich Êwi´tego powo∏ania.

Mam nadziej´, ˝e wy, m∏odzi m´˝czyêni, tak˝e
b´dziecie uwa˝nie s∏uchaç, poniewa˝ teraz przygoto-
wujecie si´, aby zostaç w przysz∏oÊci ojcami w tym
KoÊciele

Wieczne powo∏anie

Ojcowie, wasze powo∏anie jest wieczne i nigdy nie
zostaniecie z niego odwo∏ani. Powo∏ania w KoÊciele
sà wa˝ne, jednak z natury majà one charakter cza-
sowy, a potem nast´puje odpowiednie odwo∏anie.
Jednak powo∏anie ojca jest wieczne i jego wa˝noÊç
wykracza poza czas. Jest to powo∏anie zarówno na
ten czas, jak i na wiecznoÊç.

Prezydent Harold B. Lee mia∏ racj´, gdy oÊwiad-
czy∏, ˝e „najwa˝niejsza praca Pana, jakà wy [ojcowie]
[…] kiedykolwiek [wykonacie], b´dzie mia∏a miejsce
wewnàtrz naszych domów. Nauczanie domowe,
praca rady biskupiej i inne obowiàzki koÊcielne 
sà wa˝ne, ale najwa˝niejsza jest praca wewnàtrz
waszego domu” (Strengthening the Home [broszura,
1973], str. 7).

W takim razie, jakie konkretne obowiàzki ma
ojciec w Êwi´tych wn´trzach swego domu?

Pozwólcie, ˝e zasugeruj´ dwa podstawowe obowiàzki
ka˝dego ojca w Izraelu.

Zaspokajanie potrzeb materialnych

Po pierwsze, macie Êwi´ty obowiàzek zaspokojenia
potrzeb materialnych swojej rodziny.

Pan jasno okreÊli∏ role zaopatrywania oraz wycho-
wywania prawego potomstwa. Na poczàtku to Adam,
a nie Ewa, zosta∏ poinstruowany, by zdobywa∏ chleb
w pocie czo∏a.

Aposto∏ Pawe∏ radzi m´˝om i ojcom: „A jeÊli kto 
o swoich, zw∏aszcza o domowników nie ma starania,
ten zapar∏ si´ wiary i jest gorszy od niewierzàcego” 
(I List do Tymoteusza 5:8).

We wczesnej historii przywróconego KoÊcio∏a Pan
wyraênie obarczy∏ m´˝czyzn obowiàzkiem zaopatry-
wania ˝on i rodzin. W styczniu 1832 r. Pan powie-
dzia∏: „Zaprawd´ powiadam wam, ˝e ka˝dy, co jest
zobowiàzany utrzymywaç swojà rodzin´, niechaj 
jà utrzymuje, i w ˝aden sposób nie utraci swojej
korony” (NiP 75:28). Trzy miesiàce póêniej Pan
powiedzia∏ ponownie: „Kobiety majà prawo ˝àdaç od
m´˝ów swojego utrzymania, dopóki m´˝owie ich nie
sà zabrani” (NiP 83:2). Jest to boskim prawem ˝ony i
matki. Podczas gdy ona opiekuje si´ dzieçmi i karmi
je w domu, jej mà˝ zarabia na utrzymanie i pokarm
dla rodziny.

W domu, gdzie mà˝ jest sprawny fizycznie,
oczekuje si´ od niego, ˝e b´dzie ˝ywicielem rodziny.
Czasami s∏yszymy o m´˝ach, którzy z powodu sytu-
acji gospodarczej stracili prac´ i oczekujà od ˝on, by
wysz∏y z domu i pracowa∏y, mimo ˝e mà˝ nadal jest
zdolny do utrzymywania swojej rodziny. W takich
przypadkach zach´camy was, abyÊcie zrobili
wszystko, co jest w waszej mocy, aby wasze ˝ony

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



mog∏y pozostaç w domu i zajmowaç si´ dzieçmi,
podczas gdy wy b´dziecie utrzymywaç rodzin´ najle-
piej jak umiecie, nawet jeÊli praca, którà mo˝ecie
zdobyç, nie jest idealna, a bud˝et rodzinny mo˝e
staç si´ skromniejszy.

Tak˝e potrzeby zwiàzane z wykszta∏ceniem czy
zgromadzeniem dóbr materialnych nie usprawiedli-
wiajà odk∏adania na póêniej posiadania dzieci, dlate-
go ˝e ˝ona pracuje jako ˝ywiciel rodziny.

Rada Prezydenta Kimballa

Pami´tam rad´ naszego ukochanego proroka,
Spencera W. Kimballa, skierowanà do studentów,
którzy byli ju˝ po Êlubie. Powiedzia∏: „Powiedzia∏em
dziesiàtkom tysi´cy m∏odych osób, ˝e gdy biorà Êlub,
nie powinni czekaç z posiadaniem dzieci, a˝ ukoƒczà
swojà nauk´ i [zaspokojà] pragnienia finansowe. […]
Powinni ˝yç razem normalnie i pozwoliç na pojawie-
nie si´ dzieci. […]

Nie znam takiego fragmentu z pisma Êwi´tego —
kontynuowa∏ Prezydent Kimball — gdzie dano
zgod´, ˝eby m∏ode ˝ony wstrzymywa∏y powi´kszanie
rodzin i sz∏y do pracy, aby umo˝liwiç swoim m´˝om
nauk´. Tysiàcom m´˝ów uda∏o si´ pracowaç, skoƒ-
czyç szko∏´ i wychowywaç dzieci w tym samym cza-
sie” („Marriage Is Honorable”, w: Speeches of the Year,
1973 [1974], str. 263).

Rola matki w domu

Bracia w kap∏aƒstwie, zawsze b´d´ podkreÊla∏ wa˝-
noÊç matek, które pozostajà w domu, aby umo˝li-
wiaç dzieciom rozwój, opiekowaç si´ nimi i nauczaç
je zasad prawoÊci.

Odwiedzajàc KoÊció∏ na ca∏ym Êwiecie, czuj´, 
˝e wi´kszoÊç matek, Âwi´tych w Dniach Ostatnich,
szczerze chce podà˝aç za tà radà. Ale wiemy, ˝e cza-
sem ˝ona pracuje poza domem za namowà lub
nawet pod wp∏ywem nalegaƒ m´˝a. To on chce
wygód, jakie mo˝e zapewniç dodatkowy dochód.
Bracia, w takich przypadkach ucierpi na tym nie
tylko rodzina, lecz wasz duchowy rozwój i post´p
równie˝ zostanà ograniczone. Mówi´ do was wszyst-
kich, Pan obarczy∏ m´˝czyzn odpowiedzialnoÊcià za
zaspokajanie potrzeb swoich rodzin w taki sposób,
by ˝ona mog∏a wype∏niaç w domu swojà rol´ matki.

Przygotowanie rodziny jest w dzisiejszych czasach
jeszcze bardziej naglàcà potrzebà

Ojcowie, kolejnym podstawowym aspektem
zaspokajania potrzeb materialnych waszych rodzin
jest zabezpieczenie, które powinniÊcie zapewniç
waszej rodzinie w razie nag∏ych wypadków.
Przygotowanie rodziny jest zasadà wzajemnej

pomocy o d∏ugiej tradycji. W dzisiejszych czasach
jest ono potrzebà jeszcze bardziej naglàcà.

Pytam was powa˝nie, czy zaopatrzyliÊcie waszà
rodzin´ w roczne zapasy ˝ywnoÊci, odzie˝y oraz, jeÊli
to mo˝liwe, opa∏u? Objawienie na temat wytwarza-
nia i sk∏adowania ˝ywnoÊci mo˝e byç kluczowe dla
naszego doczesnego dobra w dzisiejszych czasach,
podobnie jak by∏o takim wejÊcie do arki dla ludzi w
czasach Noego.

A tak˝e, czy ˝yjecie w granicach swojego przy-
chodu i nieco oszcz´dzacie?

Czy jesteÊcie uczciwi wobec Pana w p∏aceniu dzie-
si´ciny? ˚ycie zgodne z tym boskim prawem przy-
niesie zarówno duchowe, jak i materialne b∏ogos∏a-
wieƒstwa.

Tak, bracia, jako ojcowie w Izraelu macie wielki
obowiàzek zaspokojenia potrzeb materialnych
waszych rodzin i posiadania potrzebnego zabezpie-
czenia w razie nag∏ych wypadków.

Zapewnijcie duchowe przewodnictwo

Po drugie, macie Êwi´ty obowiàzek zapewnienia
waszej rodzinie przewodnictwa duchowego.

W broszurce opublikowanej kilka lat temu przez
Rad´ Dwunastu powiedzieliÊmy, co nast´puje:
„Ojcostwo jest przywództwem — najwa˝niejszym
rodzajem przywództwa. Zawsze tak by∏o i zawsze tak
b´dzie. Ty, ojcze, wraz z pomocà, radà i wsparciem
twojej wiecznej towarzyszki przewodzisz w domu”
(Father, Consider Your Ways [broszura, 1973], str. 4–5).

Jednak˝e z tym stanowiskiem przywódcy wià˝à si´
wa˝ne zobowiàzania. Czasami s∏yszymy relacje m´˝-
czyzn, nawet w KoÊciele, którzy uwa˝ajà, ˝e bycie
g∏owà rodziny w jakiÊ sposób stawia ich w nadrz´d-
nej roli i pozwala im na narzucanie swojej woli oraz
stawianie ˝àdaƒ swoim rodzinom.

Aposto∏ Pawe∏ zaznacza, ˝e „mà˝ jest g∏owà ˝ony,
jak Chrystus G∏owà KoÊcio∏a” (List do Efezjan 5:23).
Taki jest model, do którego mamy dà˝yç w naszej
roli przewodniczenia w domu. Zbawiciel nie prowa-
dzi KoÊcio∏a w surowy czy nie∏askawy sposób.
Zbawiciel nie traktuje Swojego KoÊcio∏a, nie szanujàc
czy zaniedbujàc go. Zbawiciel nie u˝ywa si∏y czy
przymusu do osiàgni´cia Swoich celów. Nigdy nie
spotkamy Zbawiciela czyniàcego cokolwiek innego
poza podbudowywaniem, wspieraniem, pociesza-
niem i wynoszeniem KoÊcio∏a. Bracia, mówi´ do was
z ca∏à powagà, On jest wzorem, który musimy naÊla-
dowaç, kiedy przejmujemy duchowe kierownictwo w
naszych rodzinach.

Szczególnie odnosi si´ to do waszych relacji z
˝onà.
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Kochajcie swoje ˝ony

Ponownie rada Aposto∏a Paw∏a jest najpi´kniejsza
i na temat. Po prostu powiedzia∏: „M´˝owie, mi∏ujcie
˝ony swoje, jak i Chrystus umi∏owa∏ KoÊció∏” (List
do Efezjan 5:25).

W objawieniu w dniach ostatnich Pan ponownie
mówi o tym zobowiàzaniu. Powiedzia∏: „Kochaj ˝on´
swojà ca∏ym swym sercem i ∏àcz si´ z nià i nikim
innym” (NiP 42:22). O ile mi wiadomo, jest jeszcze
tylko jedna osoba w pismach Êwi´tych, co do której
zosta∏o nam przykazane, aby kochaç jà z ca∏ych
naszych serc, a jest nià Sam Bóg. PomyÊlcie, co to
oznacza!

Taki rodzaj mi∏oÊci mo˝ecie okazywaç waszym
˝onom na wiele sposobów. Przede wszystkim, w
waszym ˝yciu nic oprócz Boga nie jest wa˝niejsze od
waszej ˝ony — ani praca, ani rekreacja, ani hobby.
Wasza ˝ona jest waszym cennym, wiecznym pomoc-
nikiem — waszà towarzyszkà.

Co to oznacza kochaç kogoÊ z ca∏ego serca?
Oznacza to kochaç z ca∏ego serca i z ca∏ym odda-
niem. OczywiÊcie, jeÊli kochacie swojà ˝on´ z ca∏ego
swego serca, nie mo˝ecie poni˝aç jej, krytykowaç,
obwiniaç czy krzywdziç przez s∏owa, ura˝one zacho-
wania lub czyny.

Co to oznacza „trwaç wiernie przy niej”? Oznacza
to, ˝e pozostajecie jej bliskim, lojalnym i wiernym,
porozumiewacie si´ z nià i wyra˝acie jej swojà
mi∏oÊç.

Mi∏oÊç oznacza to, ˝e jesteÊcie czuli na jej uczucia
i potrzeby. Ona chce byç zauwa˝ana i ceniona. Chce,
˝ebyÊcie jej powiedzieli, ˝e uwa˝acie jà za uroczà,
atrakcyjnà i ˝e jest ona dla was kimÊ wa˝nym.
Mi∏oÊç oznacza to, ˝e jej dobro i poczucie w∏asnej
wartoÊci jest w waszym ˝yciu wysokim priorytetem.

PowinniÊcie byç wdzi´czni, ˝e jest matkà waszych
dzieci i królowà waszego domu, wdzi´czni, ˝e
wybra∏a opiek´ nad domem i macierzyƒstwo — aby
rodziç, piel´gnowaç, kochaç i nauczaç wasze dzieci —
wykonujàc najwspanialsze powo∏anie ze wszystkich.

M´˝owie, dostrzegajcie inteligencj´ waszej ˝ony i
jej umiej´tnoÊç naradzania si´ z wami jak prawdziwy
partner co do planów, zaj´ç i rodzinnego planowania
wydatków. Nie bàdêcie skàpi, jeÊli chodzi o czas czy
Êrodki.

Dajcie jej mo˝liwoÊç rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego, towarzyskiego, jak i duchowego.

Pami´tajcie, bracia, mi∏oÊç mo˝e byç kultywowana
i piel´gnowana przy pomocy niewielkich oznak.
Kwiaty na specjalnà okazj´ sà cudowne, lecz
cudowna jest tak˝e wasza ch´ç pomocy przy zmywa-
niu, zmienianiu pieluch, wstawaniu w nocy do p∏a-
czàcego dziecka i zostawienie telewizji czy gazety,

aby pomóc przy robieniu kolacji. To sà te ciche spo-
soby, kiedy mówimy „kocham ci´” poprzez nasze
czyny. Przynoszà wysokie dywidendy przy jak˝e nie-
wielkim wysi∏ku.

Ten rodzaj pe∏nego mi∏oÊci przywództwa dotyczy
zarówno waszych ˝on, jak i waszych dzieci.

Rola ojca w domu

Matki odgrywajà wa˝nà rol´ jako serce domu,
jednak w ˝aden sposób nie pomniejsza to równie
wa˝nej roli, którà powinni odgrywaç ojcowie, jako
g∏owy rodziny, w wychowywaniu, uczeniu i kocha-
niu swoich dzieci.

Jako patriarchowie w waszych domach macie
powa˝ny obowiàzek przejmowania przywództwa
przy pracy z waszymi dzieçmi. Musicie pomóc stwo-
rzyç dom, gdzie mo˝e przebywaç Duch Pana. Do was
nale˝y udzielanie wskazówek, które dotyczà ca∏ego
˝ycia rodzinnego. PowinniÊcie aktywnie uczestniczyç
w ustalaniu zasad i dyscypliny, panujàcych w rodzi-
nie.

Wasze domy powinny byç dla waszej rodziny
oazami spokoju i radoÊci. Z pewnoÊcià ˝adne dziecko
nie powinno baç si´ w∏asnego ojca — w szczególno-
Êci ojca posiadajàcego kap∏aƒstwo. Obowiàzkiem
ojca jest sprawienie, by jego dom by∏ miejscem
szcz´Êcia i radoÊci. Nie mo˝e tego zrobiç tam, gdzie
sà sprzeczki, k∏ótnie, niezgoda czy nieprawe zacho-
wanie. Silny wp∏yw, który wywierajà prawi ojcowie
poprzez dawanie przyk∏adu, dyscyplinowanie i
nauczanie, wychowywanie i okazywanie mi∏oÊci, 
jest niezb´dny dla duchowego dobra ich dzieci.

Zapewniajcie duchowe przewodnictwo

Pozwólcie, ˝e z mi∏oÊcià w sercu, którà darz´
ojców w Izraelu, zasugeruj´ dziesi´ç konkretnych
sposobów, na jakie ojcowie mogà sprawowaç
duchowe przewodnictwo nad swoimi dzieçmi:

1. Udzielajcie b∏ogos∏awieƒstwa ojcowskiego
swoim dzieciom. Chrzcijcie i konfirmujcie swoje
dzieci. Ustanawiajcie waszych synów do kap∏aƒstwa.
[Wydarzenia te] stanà si´ wa˝nymi duchowymi
doÊwiadczeniami w ˝yciu waszych dzieci.

2. OsobiÊcie sprawujcie kierownictwo nad modli-
twami rodzinnymi, codziennym czytaniem pism
Êwi´tych i nad domowymi wieczorami rodzinnymi.
Dzi´ki osobistemu zaanga˝owaniu, uÊwiadomicie
waszym dzieciom, jak wa˝ne sà te poczynania.

3. Ilekroç jest to mo˝liwe, ucz´szczajcie na spotka-
nia koÊcielne razem jako rodzina. Rodzinne odda-
wanie czci pod waszym przewodnictwem ma zasad-
nicze znaczenie dla duchowego dobra waszych
dzieci.
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4. Zabierajcie swoje córki na wspólne eskapady 
i sp´dzajcie czas ze swoimi synami. Ca∏à rodzinà
wyje˝d˝ajcie na kempingi i pikniki, na mecze pi∏kar-
skie i przedstawienia, wyst´py szkolne i tym
podobne. ObecnoÊç Taty ma ogromne znaczenie.

5. Stwórzcie zwyczaj organizowania rodzinnych
wakacji, wycieczek i wyjÊç. Wasze dzieci nigdy tego
nie zapomnà.

6. Regularnie spotykajcie si´ z ka˝dym z dzieci z
osobna. Niech mówià o tym, o czym chcà mówiç.
Nauczajcie je zasad ewangelii. Nauczajcie je o tym,
co ma prawdziwà wartoÊç. Mówcie im, ˝e je kocha-
cie. PoÊwi´cenie czasu waszym dzieciom uÊwiadamia
im, co jest dla Taty najwa˝niejsze.

7. Uczcie wasze dzieci pracowaç i poka˝cie im zna-
czenie pracy w wartoÊciowym celu. Zak∏adanie fun-
duszy na misj´ i edukacj´ dla waszych dzieci poka-
zuje im, co jest dla Taty wa˝ne.

8. Popierajcie dobrà muzyk´, sztuk´ i literatur´ w
waszych domach. Domy, które majà w sobie ducha
wytwornoÊci i pi´kna, na zawsze b´dà b∏ogos∏awi∏y
˝ycie waszych dzieci.

9. JeÊli pozwala na to odleg∏oÊç, regularnie ucz´sz-
czajcie do Êwiàtyni ze swojà ˝onà. Wtedy wasze
dzieci lepiej zrozumiejà wa˝noÊç ma∏˝eƒstwa w
Êwiàtyni, przysiàg Êwiàtynnych i wiecznej rodziny.

10. Niech wasze dzieci zobaczà waszà radoÊç i
satysfakcj´ ze s∏u˝by w KoÊciele. Mo˝e to staç si´ dla
nich tak atrakcyjne, ˝e i one tak˝e b´dà chcia∏y s∏u-
˝yç w KoÊciele i b´dà kochaç królestwo.

Nasze najwa˝niejsze powo∏anie

Ach, m´˝owie i ojcowie w Izraelu, mo˝ecie zrobiç
bardzo wiele dla zbawienia i wyniesienia waszych
rodzin. Wasze obowiàzki sà bardzo wa˝ne.

Pami´tajcie o swoim Êwi´tym powo∏aniu ojców 
w Izraelu — waszym najwa˝niejszym powo∏aniu w
˝yciu doczesnym i w wiecznoÊci — powo∏aniu, z któ-
rego nigdy nie zostaniecie odwo∏ani.

Zawsze zaspokajajcie potrzeby materialne waszych
rodzin i z waszà wiecznà towarzyszkà u boku wype∏-
niajcie wasz Êwi´ty obowiàzek, jakim jest zapewnie-
nie duchowego przewodnictwa w waszym domu.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Prezydenta Bensona podczas
sesji kap∏aƒskiej paêdziernikowej konferencji generalnej KoÊcio∏a
w 1987 r. (zob. Conference Report, paêdz. 1987, str. 59–63 lub
Ensign, list. 1987, str. 48–51).
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• W proklamacji na temat rodziny radzi si´ nam:
„Ojcowie i matki sà zobowiàzani pomagaç sobie
wzajemnie, jako równi partnerzy” (zob. str. IV w
tym podr´czniku). Wraz ze swoim wspó∏ma∏˝on-
kiem przejrzyj 10 rad dla ojców Prezydenta Ezry

Tafta Bensona ze stron 42–43 w tym podr´czniku
i jego 10 rad dla matek ze stron 47–48. Omówcie
sposoby wspólnej pracy i wspierania siebie nawza-
jem w tych obowiàzkach.

• Napisz list do swojej matki lub babci.

UÂWI¢CONE ROLE
OJCÓW I MATEK
Cz´Êç 2: Rola matki

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i warunków wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

„PONIEWA˚ JEST ONA MATKÑ”
Starszy Jeffrey R. Holland
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Ho∏d matkom

Jest kilka fraz przypisywanych Wiktorowi Hugo:

„Prze∏ama∏a chleb na dwa kawa∏ki i da∏a je swoim
dzieciom, a one ch´tnie jad∏y. ‘Nie zatrzyma∏a nic
dla siebie’ — narzeka∏ sier˝ant.

‘Poniewa˝ ona nie jest g∏odna’ — powiedzia∏
˝o∏nierz.

‘Nie — powiedzia∏ sier˝ant — poniewa˝ ona jest
matkà’”.

W roku, w którym celebrujemy wiar´ i m´stwo
tych, którzy przebyli t´ trudnà drog´ przez stany
Iowa, Nebraska i Wyoming, chcia∏bym oddaç ho∏d
wspó∏czesnym kontynuatorkom matek pionierek,
które opiekowa∏y si´, modli∏y i nazbyt cz´sto grze-
ba∏y swoje dzieci w czasie tej d∏ugiej w´drówki. Do
kobiet, do których dociera mój g∏os, które z ca∏ego
serca chcà byç matkami, a nimi nie sà, mówi´
poprzez wasze i nasze ∏zy w tej kwestii, Bóg jeszcze 
w dniach, które nadejdà, da „nadziej´ porzuconemu
sercu”1. Tak jak wielokrotnie prorocy nauczali z tej
mównicy, w ostatecznym rozrachunku „˝adne b∏ogo-
s∏awieƒstwa nie zostanà wstrzymane” wiernym,
nawet jeÊli te b∏ogos∏awieƒstwa nie nadejdà od razu2.
W mi´dzyczasie radujemy si´, ˝e powo∏anie do
wychowywania nie jest ograniczone do naszego 
cia∏a i krwi.

Mówiàc o matkach, nie pomijam zasadniczej, nie-
zb´dnej roli ojców, zw∏aszcza ˝e brak ojca we wspó∏-
czesnych domach jest uwa˝any przez niektórych za

„g∏ówny problem spo∏eczny naszych czasów”3. Co
wi´cej, brak ojca mo˝e stanowiç problem nawet w
domu, w którym ojciec jest obecny — je i Êpi, ale,
potocznie mówiàc, „jest niedost´pny”. Jednak jest 
to przes∏anie kap∏aƒskie na inny dzieƒ. DziÊ pragn´
wychwalaç te r´ce matek, które ko∏ysa∏y niemowl´cà
ko∏ysk´ i poprzez przyk∏ad w∏asnej prawoÊci
naucza∏y swe dzieci. Sà one najistotniejszym elemen-
tem w zamyÊle, jaki Pan ma wzgl´dem nas w naszym
˝yciu doczesnym.

Mówiàc to, powtarzam za Paw∏em, który napisa∏
ku pochwale „[nieob∏udnej wiary] […], która by∏a
zadomowiona — jak powiedzia∏ — w babce twojej
Loidzie i w matce twojej Eunice”4. „I poniewa˝ od
dzieciƒstwa — powiedzia∏ Pawe∏ — znasz pisma
Êwi´te”5. Dzi´kujemy wszystkim matkom i babciom,
poprzez które te prawdy by∏y nauczane w tak wczes-
nym wieku.

PoÊwi´cenie m∏odych matek

Mówiàc o matkach ogólnie, w szczególnoÊci
chcia∏bym pochwaliç m∏ode matki i dodaç im
odwagi. Praca matki jest trudna, jest pracà, do której
nie jest si´ przygotowanà. W m∏odych latach cz´sto
mà˝ lub ˝ona — lub oboje — ucz´szczajà jeszcze do
szko∏y lub przechodzà te najwczeÊniejsze i najubo˝-
sze etapy kszta∏towania si´ mo˝liwoÊci m´˝a jako
˝ywiciela rodziny. Finanse codziennie oscylujà
pomi´dzy niskimi a nieistniejàcymi. Mieszkanie jest
zazwyczaj urzàdzone wed∏ug jednego z dwóch szy-
kownych projektów — prowincjonalnego Deseret
Industries lub wczesnego Mother Hubbard (pocho-
dzàcych z tanich sieci handlowych — przyp. t∏um.).
Samochód, jeÊli jest, jeêdzi na ∏ysych oponach i z
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pustawym bakiem. Lecz w porze nocnego karmienia
i nocnego zàbkowania cz´sto najwi´kszym wyzwa-
niem dla m∏odej matki jest zwyczajne zm´czenie.
Przez te lata matki majà wi´kszà wytrzyma∏oÊç przy
mniejszej iloÊci snu i dajà z siebie wi´cej, prawie bez
odpoczynku, ni˝ jakakolwiek z innych grup, które
pozna∏em na jakimkolwiek etapie swego ˝ycia. Nie
ma w tym nic dziwnego, ˝e niekiedy majà pod
oczami cienie wielkoÊci stanu Rhode Island.

OczywiÊcie, ca∏a ironia tej sytuacji polega na tym,
˝e jest to cz´sto siostra, do której chcemy zadzwoniç
— lub musimy zadzwoniç — aby s∏u˝y∏a w organiza-
cjach pomocniczych okr´gu i palika. Jest to
zrozumia∏e. Któ˝by nie chcia∏ przyk∏adnego wp∏ywu
m∏odej Loidy i Euniki? Bàdêmy rozsàdni — wszyscy.
Pami´tajcie, ˝e rodziny sà najwy˝szym ze wszystkich
priorytetów, w szczególnoÊci w tych poczàtkowych
latach. Mimo to, m∏ode matki wcià˝ b´dà znajdo-
wa∏y wspania∏e okazje do wiernej s∏u˝by w KoÊciele,
podobnie jak inni, którzy s∏u˝à i wzmacniajà je oraz
ich rodziny w podobny sposób.

Róbcie wszystko, co w waszej mocy w tych latach,
jednak jeÊli cokolwiek robicie, mi∏ujcie t´ rol´, która
tak wyjàtkowo jest wam przypisana, ˝e samo niebo
posy∏a anio∏y, by czuwa∏y nad wami i waszymi malu-
chami. M´˝owie — w∏aÊnie m´˝owie — podobnie jak
przywódcy KoÊcio∏a i wszyscy przyjaciele, bàdêcie
pomocni, wra˝liwi i màdrzy. Pami´tajcie: „Wszystko
ma swój czas i ka˝da sprawa pod niebem ma swojà
por´”6.

Matki, zauwa˝amy i cenimy waszà niegasnàcà
wiar´. Prosz´ wiedzcie, ˝e by∏a ona wa˝na, jest wa˝na
teraz i b´dzie wa˝na zawsze. A jeÊli, z jakiegokolwiek
powodu, wykonujecie t´ wa˝nà prac´ same, bez
m´˝a przy boku, to nasze modlitwy b´dà za was ˝ar-
liwsze, a nasza determinacja, aby wyciàgnàç do was
pomocnà d∏oƒ, jeszcze bardziej stanowcza.

Matki wykonujà Bo˝e dzie∏o

Pewna m∏oda matka napisa∏a do mnie niedawno,
˝e odczuwa niepokój z trzech powodów. Jednym z
nich by∏o to, ˝e za ka˝dym razem, gdy s∏ucha∏a prze-
mówieƒ na temat macierzyƒstwa na stronie dla
Âwi´tych w Dniach Ostatnich „LDS motherhood”,
martwi∏a si´, poniewa˝ czu∏a, ˝e nie spe∏nia wyma-
gaƒ czy w jakiÊ sposób nie podo∏a zadaniu. Drugà
przyczynà by∏o odczucie, ˝e Êwiat wymaga od niej,
˝eby nauczy∏a swoje dzieci czytania, pisania, projek-
towania wn´trz, ∏aciny, rachunków i surfowania po
Internecie — w∏aÊciwie wszystkiego, zanim dziecko
powie coÊ tak nies∏ychanie zwyczajnego jak ‘gu-gu’.
Trzecim powodem by∏o odczucie, ˝e ludzie czasami
traktujà jà protekcjonalnie, czyniàc to prawie zawsze
nieumyÊlnie, poniewa˝ rady, które otrzymywa∏a, 
czy nawet komplementy, mia∏y si´ nijak do jej

poÊwi´cenia, wysi∏ku umys∏u, napi´cia duchowego 
i emocjonalnego, trwajàcych dzieƒ i noc, d∏ugotrwa-
∏ych, stawianych w nieskoƒczonoÊç ˝àdaƒ, którym
trzeba umieç sprostaç, gdy kobieta stara si´ i chce
byç takà matkà, jakà Bóg ma nadziej´, ˝e b´dzie.

Ale jest jedna rzecz, która sprawia, ˝e idzie
naprzód: „W radoÊci i smutku, czasem poprzez ∏zy,
wiem w g∏´bi serca, ˝e wykonuj´ prac´ Boga. Wiem, ˝e
w swoim macierzyƒstwie jestem z Nim w wiecznym
zwiàzku partnerskim. Jestem g∏´boko poruszona tym,
˝e Bóg znajduje Swój nieskoƒczony cel i sens w
byciu rodzicem, pomimo ˝e niektóre z Jego dzieci
doprowadzajà Go do ∏ez.

Przypominam sobie o tym — mówi — w czasie
tych nieuniknionych trudnych dni, gdy wszystko
wydaje si´ byç troch´ przyt∏aczajàce. Mo˝e to w∏aÊ-
nie nasza nieporadnoÊç i niepokój kierujà nas ku
Niemu i w efekcie tym bardziej zwracajà Jego uwag´
ku nam. Mo˝e On potajemnie ma nadziej´, ˝e
b´dziemy odczuwaç niepokój — powiedzia∏a — i ˝e
poprosimy Go o pomoc. Wtedy, jak myÊl´, mo˝e On
nauczaç dzieci bezpoÊrednio, poprzez nas, bez sprze-
ciwu z naszej strony. Podoba mi si´ taka idea — pod-
sumowa∏a. — Daje mi nadziej´. Gdybym post´po-
wa∏a w prawy sposób wobec mojego Ojca w Niebie,
mo˝e Jego przewodnictwo dla naszych dzieci by∏oby
niezak∏ócone. Mo˝e wtedy by∏aby to Jego praca i Jego
chwa∏a w dos∏ownym znaczeniu tego s∏owa”7.

Wasze dzieci b´dà was nazywaç b∏ogos∏awionymi

W Êwietle takiego stwierdzenia jest jasne, ˝e przy-
czynà niektórych cieni pod oczami wielkoÊci Rhode
Island sà nie tylko pieluchy i zawo˝enie dzieci do
szko∏y, ale co najmniej kilka nieprzespanych nocy,
sp´dzonych na badaniu w∏asnej duszy, na szczerym
poszukiwaniu w sobie predyspozycji do wychowania
dzieci, aby by∏y takie, jakich Bóg pragnie. Poruszony
takim rodzajem oddania i determinacji, chcia∏bym
powiedzieç do wszystkich matek, w imi´ Pana: jeste-
Êcie cudowne. Niesamowicie dobrze wam idzie. Sam
fakt, ˝e zosta∏a wam powierzona taka odpowiedzial-
noÊç, jest wiecznym dowodem zaufania, które ma do
was wasz Ojciec w Niebie. On wie, ˝e fakt urodzenia
dziecka nie wrzuca was natychmiast do grona nie-
omylnych. JeÊli ty i twój mà˝ b´dziecie dà˝yç do
kochania Boga i b´dziecie ˝yç ewangelià, jeÊli b´dzie-
cie prosiç o to przewodnictwo i spokój Ducha
Âwi´tego, który jest obiecany wiernym, jeÊli b´dzie-
cie ucz´szczaç do Êwiàtyni, aby zawieraç i korzystaç z
obietnic najÊwi´tszych przymierzy, jakie kobieta czy
m´˝czyzna mogà zawrzeç na tym Êwiecie, jeÊli poka-
˝ecie innym, w∏àczajàc w to swoje dzieci, to samo
troszczàce si´, wspó∏czujàce, wybaczajàce serce, serce,
jakiego pragniecie, by okaza∏o wam niebo, jeÊli stara-
cie si´ z ca∏ych si∏, ˝eby byç jak najlepszym rodzicem

45



— zrobicie wówczas wszystko to, co mo˝e uczyniç
cz∏owiek i wszystko to, czego oczekuje od was Bóg.

Czasami decyzja dziecka czy wnuka z∏amie wasze
serce. Czasami oczekiwania nie spe∏nià si´ natych-
miast. Jest to zmartwienie ka˝dej matki i ka˝dego
ojca. Nawet ten ukochany i osiàgajàcy wspania∏e
sukcesy rodzic, Prezydent Joseph F. Smith, prosi∏: „O
Bo˝e, nie pozwól mi si´ zatraciç”8. Jest to b∏aganie
ka˝dego rodzica i jest to coÊ, czego obawia si´ ka˝dy
rodzic. Jednak nikt, kto próbuje i modli si´, nie
poniós∏ pora˝ki. Macie wszelkie prawo, aby otrzymaç
wsparcie i wiedz´, ˝e ostatecznie wasze dzieci b´dà
nazywaç was b∏ogos∏awionymi, tak jak pokolenia
matek, które ˝y∏y przed wami, które mia∏y te same
nadzieje i odczuwa∏y te same obawy.

Waszym udzia∏em jest wielka tradycja Ewy, matki
ca∏ej ludzkiej rodziny, tej, która zrozumia∏a, ˝e ona i
Adam muszà upaÊç, aby „ludzie mogli przyjÊç na
Êwiat”9, i aby mogli osiàgnàç szcz´Êcie. Waszym
udzia∏em jest wielka tradycja Sary, Rebeki i Racheli,
bez których niemo˝liwe by∏yby te wspania∏e, patriar-
chalne obietnice, dane Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, które b∏ogos∏awià nas wszystkich. Waszym
udzia∏em jest wielka tradycja Loidy i Euniki oraz
matek 2000 m∏odych wojowników. Waszym udzia-
∏em jest wielka tradycja Marii, wybranej i powo∏anej
przed przyjÊciem na ten Êwiat, aby pocz´∏a, nosi∏a i
porodzi∏a Samego Syna Boga. Dzi´kujemy wam
wszystkim, w∏àczajàc w to nasze w∏asne matki, i
mówimy wam, ˝e nie ma nic wa˝niejszego na tym
Êwiecie ni˝ uczestniczenie w tak bezpoÊredni sposób
w pracy i chwale Boga, w sprowadzaniu doczesnego i
ziemskiego ˝ycia Jego córek i synów, aby nieÊmiertel-
noÊç i ˝ycie wieczne mog∏y nastàpiç w celestialnych
sferach na wysokoÊci.

Polegajcie na Panu bez koƒca

JeÊli zwróci∏yÊcie si´ do Pana z ∏agodnym i pokor-
nym sercem, tak jak powiedzia∏a pewna matka,
„dobijajàc si´ do drzwi nieba, aby prosiç, b∏agaç,
domagaç si´ przewodnictwa, màdroÊci i pomocy w
tym niezwyk∏ym zadaniu”, te drzwi sà otwarte, aby
zapewniç wam wp∏yw i pomoc ca∏ej wiecznoÊci.

Domagajcie si´ obietnic Zbawiciela Êwiata. ProÊcie o
uzdrawiajàcy balsam ZadoÊçuczynienia, gdy wy lub
wasze dzieci macie jakiÊ problem. Wiedzcie, ˝e przez
wiar´ wszystko si´ u∏o˝y pomyÊlnie wbrew wam, a
tak naprawd´: dzi´ki wam.

W ˝aden sposób nie mo˝ecie zrobiç tego same,
jednak naprawd´ macie pomoc. Jest Pan Nieba i
Ziemi, ˝eby was b∏ogos∏awiç — Ten, który zdecydo-
wanie podà˝a za zagubionà owcà, dok∏adnie zamiata,
˝eby odnaleêç zagubionà monet´, nieustannie czeka
na powrót syna marnotrawnego. Waszym udzia∏em
jest dzie∏o zbawienia, dlatego te˝ zostaniecie wys∏a-
wiane, wynagrodzone, staniecie si´ kimÊ wi´cej, ni˝
jesteÊcie teraz, kimÊ lepszym ni˝ kiedykolwiek by∏y-
Êcie, w miar´ waszych staraƒ, by czyniç szczery wysi-
∏ek, chocia˝ czasami b´dziecie czuç si´ s∏absze, ni˝
jest to w istocie.

Pami´tajcie, pami´tajcie wszystkie dni waszego
macierzyƒstwa: „Albowiem [dosz∏yÊcie] dotàd tylko
dzi´ki s∏owu Chrystusa poprzez niezachwianà wiar´
w Niego, ufajàc w pe∏ni zas∏ugom Tego, który ma
moc zbawienia”10.

Polegajcie na Nim. Mocno na Nim polegajcie.
Stale na Nim polegajcie. I „[podà˝ajcie] naprzód
majàc nieugi´tà wiar´ w Chrystusa, pe∏nà Êwiat∏a
nadziej´”11. Wykonujecie prac´ Boga. Wykonujecie jà
wspaniale. On wam b∏ogos∏awi i b´dzie b∏ogos∏awi∏,
nawet — a w∏aÊciwie szczególnie — w czasie tych naj-
trudniejszych dni i nocy. Jak w przypadku kobiety,
która anonimowo, pokornie, byç mo˝e z wahaniem 
i oporami przebi∏a si´ przez t∏um, by tylko dotknàç
ràbka szaty Mistrza, Chrystus mówi do tych kobiet,
które martwià si´, rozmyÊlajà i czasami p∏aczà nad
swojà macierzyƒskà odpowiedzialnoÊcià: „Ufaj,
córko, wiara twoja uzdrowi∏a ci´. I od tej chwili nie-
wiasta by∏a uzdrowiona”12. I uzdrowi ona równie˝
wasze dzieci.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Hollanda w kwiet-
niu 1997 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob. Con-
ference Report, kwiec. 1997, str. 46–49 lub Ensign, maj 1997, 
str. 35–37).
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UÊwi´cone role ojców i matek (Cz´Êç 2: Rola matki)

DO MATEK W SYJONIE
Prezydent Ezra Taft Benson
Trzynasty Prezydent KoÊcio∏a

Matki w Syjonie, wasza rola, dana od Boga, ma
zasadnicze znaczenie dla waszego w∏asnego wyniesie-
nia oraz dla zbawienia i wyniesienia waszych rodzin.
Dziecko potrzebuje matki bardziej ni˝ wszystkiego,
co mo˝na kupiç za pieniàdze. Sp´dzanie czasu ze
swoimi dzieçmi jest najwspanialszym darem.

Z mi∏oÊcià w sercu, którà darz´ matki w Syjonie,
chcia∏bym zasugerowaç dziesi´ç sposobów, dzi´ki
którym nasze matki b´dà mog∏y sp´dziç efektywnie
czas ze swoimi dzieçmi.

Bàdêcie zawsze dost´pne. Po pierwsze, znajdêcie czas,
˝eby zawsze byç dost´pne, kiedy wasze dzieci przy-
chodzà lub wychodzà — kiedy wychodzà do szko∏y i
powracajà z niej, kiedy wychodzà i wracajà z randek,
kiedy przyprowadzajà przyjació∏ do domu. Bàdêcie
dost´pne, bez wzgl´du na to, czy wasze dzieci 
majà szeÊç, czy szesnaÊcie lat. W PrzypowieÊciach
Salomona czytamy: „Niepos∏uszny ch∏opiec przynosi
wstyd swojej matce” (PrzypowieÊci Salomona 29:15)
(w angielskim t∏umaczeniu Biblii Króla Jakuba ten
werset brzmi: „Dziecko pozostawione same sobie
przynosi wstyd swojej matce” — przyp. t∏um.).
Jednym z najwi´kszych problemów w naszym spo∏e-
czeƒstwie sà miliony pozostawionych samych sobie
dzieci, które codziennie przychodzà do pustych
domów, bez nadzoru rodziców, którzy pracujà.

Bàdêcie prawdziwymi przyjació∏kami. Po drugie,
matki, znajdêcie czas na to, abyÊcie by∏y prawdzi-
wym przyjació∏kami dla waszych dzieci. S∏uchajcie
swoich dzieci, naprawd´ s∏uchajcie. Rozmawiajcie z
nimi, Êmiejcie si´ i ˝artujcie, Êpiewajcie, bawcie si´,
p∏aczcie razem, przytulajcie je i szczerze je chwalcie.
Tak, regularnie sp´dzajcie spokojny czas sam na sam
z ka˝dym dzieckiem. Bàdêcie prawdziwymi przyja-
ció∏kami waszych dzieci.

Czytajcie swoim dzieciom. Po trzecie, matki, znajdê-
cie czas na czytanie swoim dzieciom. Zacznijcie od
ko∏yski, czytajcie synom i córkom. Pami´tajcie, co
powiedzia∏ poeta:

Choç wielka byç mo˝e maj´tnoÊç twa,
Choç szkatu∏y rubinów, brylantów bez dna,
To bogactwo twoje md∏ym blaskiem lÊni,
Bo ja mam matk´, co czyta∏a mi.
(Strickland Gillilan, „The Reading Mother”).

Zaszczepicie swoim dzieciom mi∏oÊç do dobrej lite-
ratury i prawdziwà mi∏oÊç do pism Êwi´tych, jeÊli
b´dziecie im regularnie czyta∏y.

Módlcie si´ ze swoimi dzieçmi. Po czwarte, znajdêcie
czas na modlitw´ ze swoimi dzieçmi. Modlitwy

rodzinne, pod przewodnictwem ojca, powinny odby-
waç si´ rano i wieczorem. Niech wasze dzieci odczujà
waszà wiar´, kiedy prosicie o b∏ogos∏awieƒstwa nie-
bios dla nich. Parafrazujàc s∏owa Jakuba: „Wiele
mo˝e usilna modlitwa [sprawiedliwej matki]” (List
Jakuba 5:16). Niech wasze dzieci uczestniczà w
rodzinnych i osobistych modlitwach i radujcie si´
ich uroczymi sformu∏owaniami, które kierujà do ich
Ojca w Niebie.

Co tydzieƒ organizujcie domowe wieczory. Po piàte,
znajdêcie czas, ˝eby odbyç pe∏en treÊci, cotygo-
dniowy domowy wieczór. Ka˝dego tygodnia uczest-
niczcie, pod przewodnictwem waszego m´˝a, w udu-
chowionym i podnoszàcym na duchu domowym
wieczorze. Anga˝ujcie aktywnie wasze dzieci. Uczcie
je poprawnych zasad. Stwórzcie z tego jednà ze wspa-
nia∏ych tradycji rodzinnych. Pami´tajcie o cudownej
obietnicy, którà z∏o˝y∏ Prezydent Joseph F. Smith,
kiedy domowe wieczory po raz pierwszy zosta∏y
wprowadzone do KoÊcio∏a: „JeÊli Âwi´ci postàpià
zgodnie z tà radà, obiecujemy, ˝e przyniesie to wspa-
nia∏e b∏ogos∏awieƒstwa. WzroÊnie mi∏oÊç w domu i
zwi´kszy si´ pos∏uszeƒstwo rodzicom. W sercach
m∏odzie˝y Izraela rozwinie si´ wiara i zdob´dà moc
do pokonania z∏ych wp∏ywów i pokus, które ich dr´-
czà” (w: James R. Clark, zebr. Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 tomów [1965–1975], 4:339). Ta wspania∏a
obietnica jest aktualna w dzisiejszych czasach.

Jedzcie wspólnie posi∏ki. Po szóste, znajdêcie czas,
˝eby wspólnie spo˝ywaç posi∏ki, tak cz´sto jak jest to
mo˝liwe. Nie jest to ∏atwe, w miar´ jak dzieci rosnà,
a ˝ycie zwi´ksza tempo. Jednak radosna rozmowa,
dzielenie si´ codziennymi planami i zaj´ciami oraz
specjalne chwile na nauczanie pojawiajà si´ podczas
posi∏ków, poniewa˝ matki, ojcowie i dzieci nad tym
pracujà.

Codziennie czytajcie pisma Êwi´te. Po siódme,
znajdêcie czas na rodzinne czytanie pism Êwi´tych.
Osobiste studiowanie pism Êwi´tych jest wa˝ne, ale
rodzinne studiowanie pism Êwi´tych ma zasadnicze
znaczenie. Wspólne, rodzinne czytanie Ksi´gi
Mormona w szczególny sposób zwi´kszy duchowoÊç
w waszych domach i da obojgu rodzicom i dzieciom
moc, aby oprzeç si´ pokusom i mieç sta∏e towarzy-
stwo Ducha Âwi´tego. Obiecuj´ wam, ˝e Ksi´ga
Mormona zmieni ˝ycie waszej rodziny.

Sp´dzajcie czas w gronie rodzinnym. Po ósme,
znajdêcie czas na sp´dzanie czasu w swoim gronie.
Organizujcie wycieczki rodzinne, pikniki, uroczysto-
Êci urodzinowe, podró˝e okolicznoÊciowe oraz
znamienne wydarzenia, które d∏ugo si´ wspomina.
Kiedykolwiek jest to mo˝liwe, ucz´szczajcie ca∏à
rodzinà na imprezy, w których uczestniczy któryÊ z



cz∏onków rodziny, takie jak przedstawienia 
szkolne, mecze pi∏karskie, przemówienia, recitale.
Ucz´szczajcie wspólnie na spotkania koÊcielne i sia-
dajcie razem jako rodzina, kiedy jest to mo˝liwe.
Matki, które zostanà przy dzieciach, pomagajàc tym
rodzinom modliç si´ i wspólnie si´ bawiç, b´dà b∏o-
gos∏awiç ˝ycie dzieci na zawsze.

Nauczajcie swoje dzieci. Po dziewiàte, matki, znajdê-
cie czas na nauczanie swoich dzieci. Wykorzystujcie
wszelkie okazje, by nauczaç. Mo˝e si´ to odbywaç o
ka˝dej porze dnia — podczas posi∏ków, w codzien-
nych sytuacjach lub podczas szczególnych, wspólnie
sp´dzanych chwil, przy ∏ó˝ku, pod koniec dnia lub
podczas wczesnego porannego spaceru. Matki, jeste-
Êcie najlepszymi nauczycielkami dla waszych dzieci.
Nie przerzucajcie tej cennej odpowiedzialnoÊci na
dzienne oÊrodki opieki czy nianie. Mi∏oÊç i nabo˝na
troska matki o jej dzieci sà najwa˝niejszymi elemen-
tami jej nauczania.

Nauczajcie dzieci zasad ewangelii. Nauczcie je, ˝e
op∏aca si´ byç dobrym. Nauczajcie je, ˝e w grzechu
nie odnajdà bezpieczeƒstwa. Nauczajcie je mi∏oÊci
do ewangelii Jezusa Chrystusa i Êwiadectwa o jej
boskoÊci.

Nauczajcie swoich synów i swoje córki skromnoÊci
i uczcie je szacunku do m´skoÊci i kobiecoÊci.
Nauczajcie swoje dzieci czystoÊci seksualnej, w∏aÊci-
wych norm moralnych zwiàzanych z chodzeniem na
randki, s∏u˝by misjonarskiej i wa˝noÊci przyjmowa-
nia i rozwijania powo∏aƒ koÊcielnych.

Nauczajcie je umi∏owania pracy i wartoÊci
dobrego wykszta∏cenia.

Nauczajcie je wa˝noÊci odpowiedniego rodzaju
rozrywki, do którego zaliczajà si´ w∏aÊciwe filmy,
telewizja, muzyka, ksià˝ki i czasopisma. Omówcie z∏y
wp∏yw pornografii i narkotyków i nauczajcie je war-
toÊci prowadzenia przyzwoitego ˝ycia.

Tak, matki, nauczajcie swoje dzieci ewangelii w
swoich w∏asnych domach, przy w∏asnym kominku.
Jest to najskuteczniejsze nauczanie, jakie kiedykol-
wiek otrzymajà wasze dzieci. Jest to sposób naucza-
nia Pana. KoÊció∏ nie mo˝e nauczaç w taki sposób,
jak wy mo˝ecie to robiç. Nie mo˝e tego zrobiç
szko∏a. ˚adne centrum opieki nad dzieçmi nie jest w
stanie tego zrobiç. Ale wy mo˝ecie i Pan was poprze.
Wasze dzieci zapami´tajà wasze nauki na zawsze i
kiedy b´dà doros∏e, nie odstàpià od nich. B´dà nazy-
waç was b∏ogos∏awionymi — swymi prawdziwie
anielskimi matkami.

Matki, ten rodzaj boskiego, matczynego nauczania
zabiera du˝o czasu — mnóstwo czasu. Nie da si´ tego
zrobiç skutecznie, pracujàc „na cz´Êç etatu”. Musi
byç to czynione przez ca∏y czas, aby zbawiç i wynieÊç
wasze dzieci. To jest wasze Êwi´te powo∏anie.

Naprawd´ kochajcie swoje dzieci. Po dziesiàte i
ostateczne, matki, znajdêcie czas na prawdziwe
kochanie waszych dzieci. Bezwarunkowa mi∏oÊç
matki przypomina mi∏oÊç Chrystusowà.

Oto pi´kny ho∏d z∏o˝ony matce przez jej syna:
„Nie pami´tam wiele na temat jej poglàdów poli-
tycznych czy presti˝u spo∏ecznego i nie mog´ 
sobie przypomnieç, jakie by∏o jej zdanie na temat
wychowywania dzieci, od˝ywiania i eugeniki.
Najwa˝niejszà rzeczà, która do mnie powraca
poprzez grubà warstw´ lat, jest to, ˝e mnie kocha∏a.
Lubi∏a le˝eç ze mnà na trawie i opowiadaç historie
lub bawiç si´ z nami, dzieçmi, w chowanego. 
Zawsze mnie przytula∏a. I to mi si´ podoba∏o. Mia∏a
pogodnà twarz. Dla mnie by∏a jak Bóg i wszystkie
b∏ogos∏awieƒstwa, jakie Êwi´ci mówià o Nim. I Êpie-
wajà! Ze wszystkich mi∏ych doznaƒ w moim ˝yciu,
nic nie mo˝e si´ równaç z radoÊcià wspinania si´ na
jej kolana i k∏adzenia si´ spaç, podczas gdy ona ko∏y-
sa∏a si´ w t´ i z powrotem w swoim bujanym krzeÊle,
i Êpiewa∏a. MyÊlàc o tym, zastanawiam si´, czy
wspó∏czesna kobieta, z wszystkimi swoimi wspania-
∏ymi poglàdami i planami, zdaje sobie spraw´, jak
wszechmocny czynnik stanowi ona w kszta∏towaniu
swojego dziecka. Zastanawiam si´, czy zdaje sobie
spraw´ z tego, jak bardzo sama jej mi∏oÊç liczy si´ w
˝yciu dziecka”.

Matki, wasze nastoletnie dzieci tak˝e potrzebujà
tego samego rodzaju mi∏oÊci i uwagi. Dla wielu
matek i ojców wyra˝anie i okazywanie mi∏oÊci
swoim dzieciom zdaje si´ byç ∏atwiejsze, kiedy sà
ma∏e, a trudniejsze, kiedy sà starsze. Pracujcie nad
tym z modlitwà. Ró˝nica pokoleƒ nie musi istnieç. A
kluczem do tego jest mi∏oÊç. Nasza m∏odzie˝ potrze-
buje mi∏oÊci i uwagi, nie rozpieszczania. Potrzebuje
empatii i zrozumienia, nie oboj´tnoÊci ze strony
matek i ojców. Potrzebuje czasu rodziców. ˚yczliwe
nauki matki, jej mi∏oÊç i wiara w nastoletniego syna
lub córk´ mo˝e dos∏ownie uratowaç ich przed z∏ym
Êwiatem.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Prezydenta Bensona podczas
ogniska dla rodziców 22 lutego 1987 r.
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• Zastanów si´ nad potrzebami waszych dzieci lub
wnuków, dzieci swojego rodzeƒstwa lub innych
dzieci, które znasz. Zaplanuj okazje, aby nauczaç
te dzieci poprzez twoje czyny i s∏owa.

• Przejrzyj materia∏ na temat nauczania w rodzinie,
który mo˝na znaleêç w podr´czniku Nauczanie — nie
ma wi´kszego powo∏ania (36123 166), strony 127–143
i Przewodniku dla rodziny (31180 166), strony 4—10.
JeÊli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przeczytaj i przedyskutuj
ten materia∏ ze swoim wspó∏ma∏˝onkiem.

NAUCZANIE DZIECI POPRZEZ
PRZYK¸AD I NAUK¢

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i warunków wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

RODZICIELSTWO — NAJWI¢KSZE WYZWANIE NA
ÂWIECIE

Starszy James E. Faust
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Bycie rodzicem — boskie powo∏anie

Odczuwam wzruszenie, omawiajàc z wami temat,
który nazywam najwi´kszym wyzwaniem na Êwiecie.
Wià˝e si´ to z przywilejem i obowiàzkiem bycia
dobrymi rodzicami. Na temat rodzicielstwa jest tak
wiele opinii, jak wielu jest rodziców, a mimo to nie-
wielu jest takich, którzy twierdzà, ˝e znajà wszystkie
odpowiedzi. Ja z pewnoÊcià do nich nie nale˝´.

Uwa˝am, ˝e w dzisiejszych czasach poÊród
naszego ludu jest wi´cej wybitnych m∏odych m´˝-
czyzn i m∏odych kobiet ni˝ w jakimkolwiek innym
momencie mojego ˝ycia. Zak∏adam, ˝e wi´kszoÊç z
tych wspania∏ych m∏odych ludzi pochodzi z dobrych
domów i ma oddanych, troskliwych rodziców. Mimo
to, najbardziej sumienni rodzice odnoszà wra˝enie,
˝e byç mo˝e pope∏nili jakieÊ b∏´dy. Pewnego razu,
kiedy zrobi∏em coÊ lekkomyÊlnego, moja matka
wykrzykn´∏a: „Gdzie pope∏ni∏am b∏àd?”

Pan powiedzia∏: „[Wychowujcie] swe dzieci w
Êwietle i prawdzie” (NiP 93:40). Wed∏ug mnie, nie
ma wa˝niejszego dà˝enia ludzkiego.

Bycie ojcem lub matkà jest nie tylko wielkim
wyzwaniem, jest te˝ boskim powo∏aniem. Jest to
wysi∏ek, który wymaga poÊwi´cenia. Prezydent David
O. McKay powiedzia∏, ˝e rodzicielstwo to „najwy˝szy
wyraz zaufania, którym zosta∏y obdarzone istoty
ludzkie” (The Responsibility of Parents to Their Children
[broszura, brak daty], 1).

Tworzenie szcz´Êliwych domów

Choç przed cz∏owiekiem stoi niewiele wyzwaƒ
wi´kszych ni˝ bycie dobrym rodzicem, to równie˝
niewiele jest rzeczy, które mogà przynieÊç wi´kszà
radoÊç. Z pewnoÊcià na tym Êwiecie nie ma wa˝niej-
szej pracy do wykonania ni˝ przygotowanie naszych
dzieci, aby kroczy∏y w bojaêni przed Bogiem, by∏y
szcz´Êliwe, wydajne i prawe. Rodzice w niczym nie
znajdà wi´kszego spe∏nienia i szcz´Êcia ni˝ w posia-
daniu dzieci, które b´dà szanowaç ich oraz ich
nauki. To jest chwa∏a rodzicielstwa. Jan Êwiadczy∏:
„Nie ma zaÊ dla mnie wi´kszej radoÊci, jak s∏yszeç, 
˝e dzieci moje ˝yjà w prawdzie” (III List Jana 1:4).
Moim zdaniem nauczanie, wychowywanie i szkole-
nie dzieci wymaga wi´cej inteligencji, intuicyjnego
zrozumienia, pokory, si∏y, màdroÊci, duchowoÊci,
wytrwa∏oÊci i ci´˝kiej pracy, ni˝ jakiekolwiek inne
wyzwanie, które mo˝e nas spotkaç w ˝yciu. Tak jest
szczególnie wtedy, gdy wokó∏ nas podkopywane sà
takie podstawy moralne, jak honor i poczucie przy-
zwoitoÊci. JeÊli mamy odnieÊç sukces w domu,
musimy nauczaç wartoÊci i muszà byç zasady, muszà
byç wzorce zachowania, muszà byç niekwestiono-
wane prawdy. Rodzice majà niejednokrotnie bardzo
niewielkie wsparcie ze strony spo∏eczeƒstwa w kwe-
stii nauczania i szanowania wartoÊci moralnych.
Pewne kultury przestajà w gruncie rzeczy piel´gno-
waç jakiekolwiek wartoÊci i wiele m∏odych ludzi,
którzy sà cz´Êcià takiego spo∏eczeƒstwa, staje si´
moralnymi cynikami.

Kiedy ca∏e spo∏eczeƒstwa dotkni´te sà rozk∏adem,
kiedy tracà swà moralnà to˝samoÊç i kiedy jest tak
wiele rozbitych domów, najwi´kszà nadziej´ budzi
zwrócenie wi´kszej uwagi i w∏o˝enie wi´kszego

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝sze artyku∏y. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przeczytaj i przedyskutuj je ze swoim wspó∏ma∏-
˝onkiem.



wysi∏ku w nauczanie nast´pnego pokolenia —
naszych dzieci. Aby to uczyniç, musimy najpierw
wzmocniç pierwszych nauczycieli dzieci.
Najwa˝niejszymi z nich sà rodzice i reszta cz∏onków
rodziny, a najlepszym dla nich Êrodowiskiem powi-
nien byç dom. W jakiÊ sposób musimy bardziej si´
staraç, by nasze domy by∏y silniejsze, aby osta∏y si´
jako sanktuaria wolne od niezdrowej, wszechobecnej
zgnilizny, jaka szerzy si´ wokó∏ nas. Harmonia, szcz´-
Êcie, pokój i mi∏oÊç w domu mogà pomóc w przeka-
zaniu dzieciom wewn´trznej si∏y potrzebnej do
radzenia sobie z wyzwaniami ˝ycia. Barbara Bush,
˝ona by∏ego prezydenta Stanów Zjednoczonych
George’a Busha, powiedzia∏a kiedyÊ do absolwentów
Wellesley College:

„Bez wzgl´du na to, co si´ dzieje, bez wzgl´du 
na czasy, jest jedna rzecz, która si´ nigdy nie zmieni:
Ojcowie i matki, jeÊli macie dzieci, muszà byç one
na pierwszym miejscu. Musicie czytaç swoim dzie-
ciom, musicie je przytulaç i musicie je kochaç. Wasz
sukces jako rodziny, nasz sukces jako spo∏eczeƒstwa,
zale˝y nie od tego, co si´ dzieje w Bia∏ym Domu, 
ale od tego, co si´ dzieje w waszych domach”
(Washington Post, 2 czerwca 1990, str. 2).

Bycie dobrym ojcem i dobrà matkà wymaga tego,
aby rodzice od∏o˝yli na bok wiele ze swych potrzeb 
i pragnieƒ na rzecz potrzeb swoich dzieci. W konse-
kwencji takiego poÊwi´cenia Êwiadomi rodzice
kszta∏tujà szlachetnoÊç charakteru i uczà si´, jak
wprowadzaç w ˝ycie bezinteresownoÊç, o której
naucza∏ sam Zbawiciel.

Jestem pe∏en najwy˝szego szacunku dla samot-
nych rodziców, którzy walczà i poÊwi´cajà si´,
stawiajàc czo∏o niemal nadludzkim wyzwaniom, aby
rodzina mog∏a byç razem. Za swe heroiczne wysi∏ki
powinni byç szanowani i uzyskaç pomoc. Lecz zada-
nie matki czy ojca jest o wiele ∏atwiejsze, kiedy w
domu jest dwoje rodziców, którzy wype∏niajà swoje
obowiàzki. Dzieci cz´sto kwestionujà i wystawiajà na
prób´ si∏´ i màdroÊç obojga rodziców.

Jak cz´sto modlicie si´ wspólnie jako rodzina?

Wiele lat temu Prezydent Spencer W. Kimball
przeprowadza∏ wywiad z Biskupem Stanleyem
Smootem. Prezydent Kimball zapyta∏: „Jak cz´sto
modlicie si´ wspólnie jako rodzina?”

Biskup Smoot odpowiedzia∏: „Staramy si´ mieç
rodzinnà modlitw´ dwa razy w ciàgu dnia, ale zwy-
kle jest jedna”.

Prezydent Kimball odpowiedzia∏: „W przesz∏oÊci
jedna rodzinna modlitwa dziennie mog∏a wystar-
czyç. Lecz w przysz∏oÊci nie wystarczy, jeÊli chcemy
uratowaç nasze rodziny”.

Zastanawiam si´, czy przypadkowe i niezbyt cz´ste
domowe wieczory rodzinne wystarczà w przysz∏oÊci,
by wzmocniç nasze dzieci zadowalajàcà si∏à moralnà.
W przysz∏oÊci niezbyt cz´ste rodzinne studiowanie
pism Êwi´tych mo˝e nie wystarczyç, by uzbroiç nasze
dzieci w cnot´ potrzebnà, by oprzeç si´ moralnemu
rozk∏adowi Êrodowiska, w jakim b´dà ˝yç. Gdzie na
Êwiecie dzieci nauczà si´ czystoÊci, wewn´trznej jed-
noÊci, uczciwoÊci i podstawowej ludzkiej przyzwoito-
Êci, jeÊli nie w domu? OczywiÊcie, wartoÊci te b´dà
wzmacniane w koÊciele, ale nauczanie przez rodzi-
ców jest czymÊ bardziej trwa∏ym.

Rodzice muszà stanowiç przyk∏ad

Kiedy rodzice starajà si´ uczyç swoje dzieci, by
unika∏y niebezpieczeƒstwa, nie jest wskazane, by
mówili: „JesteÊmy doÊwiadczeni i màdrzy, dlatego
mo˝emy bardziej ni˝ wy zbli˝yç si´ do kraw´dzi
przepaÊci”. Hipokryzja rodziców sprawia, ˝e dzieci
stajà si´ cyniczne i nie wierzà w to, czego uczy si´ je
w domu. Kiedy, na przyk∏ad, rodzice idà do kina na
filmy, których nie pozwalajà oglàdaç swoim dzie-
ciom, ich wiarygodnoÊç maleje. JeÊli oczekuje si´ od
dzieci uczciwoÊci, rodzice muszà byç uczciwi. JeÊli
oczekuje si´ od dzieci, ˝e b´dà cnotliwe, rodzice
muszà byç cnotliwi. JeÊli oczekujecie, ˝e wasze dzieci
b´dà post´powaç zgodnie z nakazami honoru, wy
musicie tak post´powaç.

PoÊród innych wartoÊci dzieci powinny byç
nauczane szacunku wobec innych, poczynajàc od
szacunku wobec rodziców i rodziny, szacunku wobec
symboli religijnych i przekonaƒ politycznych innych
osób, szacunku wobec prawa i porzàdku, szacunku
wobec w∏asnoÊci innych, szacunku wobec w∏adzy.
Pawe∏ przypomina nam, ˝e dzieci „niech si´ […]
najpierw nauczà ˝yç zbo˝nie z w∏asnym domem” 
(I List Tymoteusza 5:4).

Utrzymywanie dzieci w karnoÊci

Jednym z najtrudniejszych zadaƒ rodzicielskich
jest narzucenie dzieciom odpowiedniej dyscypliny.
Wychowywanie dzieci jest kwestià bardzo indywidu-
alnà. Ka˝de dziecko jest inne i jedyne w swoim
rodzaju. To, co sprawdza si´ w przypadku jednego
dziecka, mo˝e byç bezu˝yteczne w przypadku
innego. Nie wiem, czy ktoÊ jest na tyle màdry, by
powiedzieç, jaki sposób utrzymania dzieci w karnoÊci
jest zbyt rygorystyczny, a jaki — zbyt ∏agodny.
Wiedzà to tylko rodzice, którzy najbardziej kochajà
swoje dzieci. Jest to kwestia rozeznania, które przy-
chodzi poprzez modlitw´. Z pewnoÊcià istnieje nad-
rz´dna i podstawowa zasada, która mówi, ˝e moty-
wacjà dla dyscypliny musi byç w wi´kszym stopniu
mi∏oÊç ni˝ kara. Brigham Young poradzi∏: „JeÊli kie-
dykolwiek masz skarciç jakàÊ osob´, nigdy nie karç
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jej ponad miar´ balsamu, którym mo˝esz jà opa-
trzyç” (Discourses of Brigham Young, wyb. John A.
Widtsoe [1954], str. 278). Jednak˝e kierowanie i
dyscyplina sà z pewnoÊcià nieodzownymi elemen-
tami wychowywania dziecka. JeÊli rodzice nie
narzucà dyscypliny swoim dzieciom, wówczas zrobi
to spo∏eczeƒstwo w sposób, który rodzicom nie
spodoba si´. Bez dyscypliny dzieci nie b´dà szano-
waç zasad panujàcych w domu ani w spo∏eczeƒstwie.

G∏ównym celem dyscypliny jest nauczenie pos∏u-
szeƒstwa. Prezydent David O. McKay powiedzia∏:
„Co do rodziców, którzy zawodzà w nauczaniu swo-
ich dzieci pos∏uszeƒstwa: jeÊli w [ich] domach nie
nauczà si´ one pos∏uszeƒstwa, za˝àda go i wymusi je
spo∏eczeƒstwo. Jest zatem lepiej dla domu, by z ˝ycz-
liwoÊcià, wspó∏czuciem i zrozumieniem nauczyç
dziecko pos∏uszeƒstwa, ni˝ bezdusznie pozostawiç je
brutalnej i oboj´tnej dyscyplinie, którà narzuci spo-
∏eczeƒstwo, jeÊli dom nie wype∏ni∏ jeszcze tego zada-
nia” (The Responsibility of Parents to Their Children,
str. 3).

Uczenie dzieci pracy

Zasadniczà cz´Êcià uczenia dzieci zdyscyplinowa-
nia i odpowiedzialnoÊci jest nak∏onienie ich, by
nauczy∏y si´ pracowaç. Kiedy dorastamy, wielu z nas
przypomina cz∏owieka, który powiedzia∏: „Lubi´
prac´. Rzek∏bym nawet, ˝e wielce mnie ona fascy-
nuje. I mog´ godzinami siedzieç i na nià patrzeç”
(Jerome Klapka Jerome, w: Trzech panów w ∏ódce nie
liczàc psa, w t∏um. Magdaleny Gawlik-Ma∏kowskiej,
wyd. Wesper [2007], str. 191). I ponownie, najlep-
szymi nauczycielami zasady pracy sà sami rodzice. 
W moim przypadku praca sta∏a si´ radoÊcià, kiedy 
po raz pierwszy pracowa∏em u boku mojego ojca,
dziadka, wujków i braci. Jestem pewien, ˝e cz´sto
by∏o tak, i˝ bardziej ich irytowa∏em, ni˝ pomaga∏em,
lecz wspomnienia sà mi∏e, a pobrane wówczas lekcje
— cenne. Dzieci muszà nauczyç si´ odpowiedzialno-
Êci i niezale˝noÊci. Czy rodzice osobiÊcie poÊwi´cajà
czas na to, by pokazaç, zademonstrowaç i wyjaÊniç
tak, aby dzieci — jak naucza∏ Lehi — „[same dzia-
∏a∏y], a nie, ˝eby [podlega∏y] dzia∏aniu”? (2 Nefi
2:26).

Luther Burbank, jeden z najwybitniejszych na
Êwiecie ogrodników, powiedzia∏: „GdybyÊmy nie
przywiàzywali do naszych roÊlin wi´kszej uwagi, ni˝
przywiàzujemy do naszych dzieci, ˝ylibyÊmy teraz w
d˝ungli chwastów” (w: Elbert Hubbard’s Scrap Book
[1923], str. 227).

Specjalne wyzwania dla rodziców

Dzieci równie˝ sà beneficjentami moralnej 
wolnej woli, dzi´ki której wszyscy mamy mo˝liwoÊç
robienia post´pów, wzrastania i rozwijania si´. Ta

wolna wola pozwala te˝ dzieciom na podejmowanie
alternatywnych wyborów, które wywodzà si´ z ego-
izmu, rozrzutnoÊci, dà˝enia do przyjemnoÊci i
sk∏onnoÊci do autodestrukcji. Dzieci cz´sto dajà
temu wyraz, kiedy sà bardzo ma∏e.

Niech rodziców, którzy sà sumienni, kochajàcy i
troskliwi i którzy ˝yjà wedle zasad prawoÊci na tyle,
na ile sà w stanie, pocieszy to, i˝ sà dobrymi rodzi-
cami pomimo zachowania niektórych z ich dzieci.
Na dzieciach spoczywa obowiàzek s∏uchania, okazy-
wania pos∏uszeƒstwa, a po otrzymaniu nauk, do
nauczenia si´. Rodzice nie zawsze mogà odpowiadaç
za ka˝de z∏e zachowanie dziecka, poniewa˝ nie mogà
wymóc na dziecku dobrego zachowania. Niektóre z
dzieci wystawi∏yby na prób´ nawet màdroÊç
Salomona i cierpliwoÊç Joba.

Cz´sto jest tak, ˝e szczególne wyzwanie stoi przed
rodzicami, którzy ˝yjà w dostatku lub sà zbyt pob∏a˝-
liwi. W pewnym sensie niektóre dzieci w takich
rodzinach szanta˝ujà swoich rodziców, uzale˝niajàc
stosowanie si´ do rodzicielskich zasad od tego, czy
rodzice spe∏nià ich ˝àdania. Starszy Neal A. Maxwell
powiedzia∏: „Ci, którzy robià zbyt wiele dla swoich
dzieci, wkrótce odkryjà, ˝e nie mogà nic zrobiç ze
swoimi dzieçmi. Dla wielu dzieci tak wiele zrobiono,
˝e niemal przedobrzono” (w: Conference Report,
kwiec. 1975, str. 150 lub Ensign, maj 1975, str. 101).
Taka jest chyba ludzka natura, ˝e nie w pe∏ni doce-
niamy rzeczy materialne, na które sami nie zarobili-
Êmy.

Ironia tkwi w tym, ˝e niektórzy rodzice niepokojà
si´ o to, by ich dzieci by∏y akceptowane i lubiane
wÊród rówieÊników, choç ci sami rodzice bojà si´, ˝e
ich dzieci mogà robiç to, co robià ich rówieÊnicy.

Pomaganie dzieciom w przyswajaniu wartoÊci

Ogólnie mówiàc, dzieci, które podejmujà decyzje i
postanawiajà unikaç narkotyków, alkoholu i seksu
przedma∏˝eƒskiego, to te, które przyj´∏y i wyznajà w
sercu silne wartoÊci, wyniesione z domu, wedle któ-
rych ˝yli ich rodzice. W chwilach podejmowania
trudnych decyzji prawdopodobnie b´dà post´powaç
raczej wed∏ug nauk swoich rodziców, a nie — przy-
k∏adu rówieÊników czy sofistyki mediów, w których
pochwala si´ picie alkoholu, seks przedma∏˝eƒski,
niewiernoÊç, nieuczciwoÊç i inne wady. Sà oni jak
dwutysi´czna armia m∏odych m´˝czyzn Helamana,
których „matki nauczy∏y […], ˝e jeÊli b´dà ufaç, Bóg
ich ocali” od Êmierci (Alma 56:47). „I powtórzyli […]
s∏owa swych matek mówiàc: Wierzymy, ˝e nasze
matki wiedzia∏y o prawdzie tego, co mówi∏y” (Alma
56:48).

Niewzruszona wiara w BoskoÊç jest tym, co
wydaje si´ pomagaç w zakorzenieniu rodzicielskich
nauk i wartoÊci w ˝yciu dzieci. Kiedy wiara staje si´
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cz´Êcià ich duszy, zyskujà wewn´trznà si∏´. Czego,
spoÊród tych wszystkich wa˝nych rzeczy, powinni
wi´c nauczaç rodzice? Pisma Êwi´te mówià nam, ˝e
rodzice majà uczyç swe dzieci „wiary w Chrystusa
Syna Boga ˝ywego, i chrztu, i nadania Ducha
Âwi´tego” jak i „[zasady] pokuty” (NiP 68:25). Tych
prawd nale˝y nauczaç w domu. Nie mo˝na nauczaç
ich w szko∏ach publicznych, a ich propagowanie 
nie nale˝y do zadaƒ rzàdu czy spo∏eczeƒstwa.
OczywiÊcie programy koÊcielne mogà w tym pomóc,
ale najskuteczniejsze nauczanie ma miejsce w domu.

Tysiàc nitek mi∏oÊci

Chwile, podczas których nauczajà rodzice, nie
muszà zajmowaç du˝o czasu, byç spektakularne czy
mocne. Uczymy si´ od Mistrza, od Nauczyciela.
Charles Henry Parkhurst powiedzia∏:

„Ca∏e pi´kno ˝ycia Chrystusa jest jedynie sumà
ma∏ych, niepozornych aktów pi´kna — rozmowy z
kobietà przy studni; […] pokazania m∏odemu boga-
czowi, ˝e ukradkowe ambicje odwodzà jego serce od
królestwa Niebieskiego; […] nauczania ma∏ej grupki
naÊladowców, jak si´ modliç; […] rozpalenia ognia i
upieczenia ryb, aby Jego uczniowie mogli po˝ywiç si´
po tym, jak po ca∏ej nocy po∏owów powrócili zmar-
zni´ci, zm´czeni i zniech´ceni. Wszystko to, jak widzi-
cie, z ∏atwoÊcià wprowadza nas w prawdziwà jakoÊç i
wartoÊç zainteresowaƒ [Chrystusa] tak konkretnych, tak
zaw´˝onych, tak zaanga˝owanych w to, co ma∏e, tak

poch∏oni´tych tym, co niewielkie” („Kindness and
Love”, w: Leaves of Gold [1938], str. 177).

I tak te˝ jest z rodzicielstwem. Te ma∏e rzeczy sà
wielkimi rzeczami wplecionymi w rodzinny gobelin,
na który sk∏ada si´ tysiàc nici mi∏oÊci, wiary, dyscy-
pliny, poÊwi´cenia, cierpliwoÊci i pracy.

Dzieci przymierza

Istnieje kilka wspania∏ych obietnic duchowych,
które mogà pomóc wiernym rodzicom w tym
KoÊciele. Na dzieci zapiecz´towane na wiecznoÊç
mog∏y zostaç sprowadzone boskie obietnice, z∏o˝one
ich dzielnym przodkom, którzy w szlachetnoÊci
dochowali swych przymierzy. Przymierza dochowy-
wane przez rodziców b´dà dochowane przez Boga. A
zatem dzieci mogà staç si´ beneficjentami i dziedzi-
cami tych wspania∏ych przymierzy i obietnic. Dzieje
si´ tak, poniewa˝ sà dzieçmi przymierza (zob. Orson
F. Whitney, w: Conference Report, kwiec. 1929, 
str. 110–111).

Niech Bóg b∏ogos∏awi zmagania i poÊwi´cenie pra-
wych rodziców tego Êwiata. Oby szczególnie uhono-
rowa∏ przymierza dotrzymywane przez wiernych
rodziców spoÊród naszego ludu i mia∏ w opiece
dzieci przymierza.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Fausta w paêdzier-
niku 1990 podczas konferencji generalnej KoÊcio∏a (zob. Confer-
ence Report, paêdz. 1990, str. 39–43 lub Ensign. list. 1990, 
str. 32–35).
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Starszy LeGrand R. Curtis
Siedemdziesiàty

Wiele napisano na temat wa˝noÊci domu. Starszy
Marion G. Romney powiedzia∏ nam, ˝e „sednem
Êmiertelnej choroby spo∏eczeƒstwa jest niestabilnoÊç
rodziny”1. Zauwa˝amy, ˝e niektóre domy sà wielkie,
bogato wyposa˝one, a nawet luksusowe. Inne sà
bardzo ma∏e i niepozorne, skromnie umeblowane.
Jednak ka˝dy „dom mo˝e byç niebem na ziemi,
kiedy jesteÊmy przepe∏nieni mi∏oÊcià, […] tam gdzie
chcemy byç”, jak przypomina nam nasz ukochany
hymn2.

Jednym z najwa˝niejszych mebli, jakie znajdujà
si´ w domach, jest stó∏ kuchenny. Mo˝e byç ma∏y,
mo˝e byç du˝y lub w kszta∏cie ma∏ej lady, na której 
z ledwoÊcià mieÊci si´ jedzenie i sprz´ty kuchenne.
Wydaje si´, ˝e jego g∏ównà funkcjà jest zapewnienie
ró˝nym cz∏onkom rodziny miejsca, gdzie mogliby
otrzymaç po˝ywienie.

Przy tej specjalnej okazji chcia∏bym zwróciç waszà
uwag´ na g∏´bszà, wa˝niejszà funkcj´ sto∏u kuchen-
nego, przy którym mo˝emy otrzymaç znacznie wi´cej
ni˝ tylko po˝ywienie dla naszego fizycznego dobra.

Dyskusje na temat ewangelii prowadzone przy
stole

Rodzina ma zazwyczaj dwoje lub wi´cej cz∏onków
w ró˝nym wieku i musi si´ spotykaç — najlepiej nie
tylko po to, aby jeÊç, lecz aby si´ modliç, rozmawiaç,
opowiadaç, uczyç si´ i wzrastaç razem. Prezydent
Gordon B. Hinckley wyrazi∏ to bardzo trafnie:

„Usilnie prosz´ — i chcia∏bym byç bardziej elo-
kwentny w wyra˝eniu tej proÊby — o ocalenie dzieci.
Zbyt wiele z nich doÊwiadcza bólu i strachu, w
samotnoÊci i rozpaczy. Dzieciom potrzeba Êwiat∏a
s∏onecznego. Potrzeba im szcz´Êcia. Potrzebujà mi∏o-
Êci i wychowywania. Potrzeba im dobroci, pokrzepie-
nia i czu∏oÊci. Ka˝dy dom, bez wzgl´du na jego war-
toÊç jako budynku, mo˝e byç Êrodowiskiem pe∏nym
mi∏oÊci, które b´dzie Êrodowiskiem zbawienia”3.



Wi´kszoÊç cz∏onków rodziny jest poddana poza
domem wielu si∏om Êwiata, jak równie˝ pot´˝nemu
wp∏ywowi radia, telewizji, kaset wideo i wielu
innych rzeczy, które przynosimy do domu.

Wyobraêcie sobie rodzin´ gromadzàcà si´ wokó∏
sto∏u, prawdopodobnie sto∏u kuchennego, rozmawia-
jàcà o ewangelii, spotkaniach sakramentalnych,
przes∏aniach, aktualnych numerach pism Ensign lub
New Era, rozmawiajàcà o szkole i wszystkich jej kon-
sekwencjach, o konferencji generalnej, lekcji w
Szkole Niedzielnej, s∏uchajàcà dobrej muzyki, rozma-
wiajàcà o Jezusie Chrystusie i Jego naukach. Ta lista
mo˝e si´ rozszerzaç. Nie tylko rodzice, ale i wszyscy
cz∏onkowie rodziny postàpiliby rozsàdnie, upewnia-
jàc si´, ˝e ka˝da z obecnych osób ma szans´, aby si´
wypowiedzieç i doÊç sposobnoÊci, by uczestniczyç w
rozmowie.

Rodzinna modlitwa przy stole

PomyÊlcie o potencjalnej rodzinie kl´kajàcej przy
stole (bez telewizji), modlàcej si´, proszàcej o pomoc,
dzi´kujàcej naszemu Ojcu za b∏ogos∏awieƒstwa —
nauczajàcej w ka˝dym wieku wa˝noÊci kochajàcego
Ojca w Niebie. Modlitwa rodzinna z najm∏odszymi
mo˝e kszta∏towaç starszych, którzy pewnego dnia
b´dà modliç si´ ze swoimi rodzinami.

Starszy Thomas S. Monson dobrze to okreÊli∏:

„Pan nakaza∏, byÊmy odmawiali modlitw´
rodzinnà, gdy powiedzia∏: ‘Módlcie si´ z waszymi
rodzinami do Ojca, zawsze w imi´ Moje, aby wasze
˝ony i dzieci by∏y b∏ogos∏awione’ (3 Nefi 18:21).

Czy przy∏àczycie si´ do mnie, by przyjrzeç si´
typowej rodzinie Âwi´tych w Dniach Ostatnich
modlàcych si´ do Pana? Ojciec, matka i ka˝de z
dzieci kl´ka, pochylajà g∏owy i zamykajà oczy. S∏odki
duch mi∏oÊci, jednoÊci i spokoju wype∏nia dom. Gdy
ojciec s∏yszy swojego ma∏ego synka modlàcego si´ 
do Boga o to, by jego tata post´powa∏ w∏aÊciwie i 
by∏ pos∏uszny poleceniom Pana, czy uwa˝acie, ˝e
takiemu ojcu trudno by by∏o honorowaç modlitw´
swojego wspania∏ego syna? Gdy nastoletnia córka
s∏yszy swojà kochanà matk´ proszàcà Pana o to, by
jej córka zosta∏a natchniona, gdy wybiera sobie przy-
jació∏, ˝eby przygotowa∏a si´ na Êlub w Êwiàtyni, nie
sàdzicie, ˝e taka córka b´dzie dà˝y∏a do uszanowania
tej pokornej, b∏agalnej petycji swojej matki, którà
tak bardzo kocha? Kiedy ojciec, matka i ka˝de z
dzieci ˝arliwie modlà si´, ˝eby wspaniali synowie w
rodzinie ˝yli godnie, ˝eby w zaplanowanym czasie
otrzymali powo∏ania, by s∏u˝yç jako ambasadorowie
Pana na polu misyjnym KoÊcio∏a, czy nie dostrze-
gamy, jak ci synowie wzrastajà w m´stwie z przemo˝-
nym pragnieniem s∏u˝by jako misjonarze?”4

Tak jak powiedzia∏o wielu: „Jak moglibyÊcie
wys∏aç swoich rodziców i swoje dzieci w Êwiat ka˝-
dego dnia, bez codziennego gromadzenia si´ razem i
rozmawiania z Panem?” Màdrzy rodzice b´dà kon-
trolowaç swój grafik i zaplanujà przynajmniej jedno
spotkanie dziennie, ˝eby zebraç si´ jako rodzina dla
b∏ogos∏awieƒstw modlitwy. Wkrótce m∏odzi cz∏onko-
wie dowiedzà si´, jak przejàç po nich swojà kolej i
nauczà si´ cennych wartoÊci, które odnajdujemy w
rodzinnej modlitwie.

Uczyƒ z domu radosne miejsce

Stwierdzi∏em poprzednio, ˝e „dom powinien byç
radosnym miejscem, poniewa˝ wszyscy pracujà, ˝eby
takim by∏. Mówi si´, ˝e szcz´Êcie to wyrób domowy, 
i ˝e powinniÊmy staraç si´ uczyniç nasze domy
miejscami radosnymi i przyjemnymi dla nas i dla
naszych dzieci. Szcz´Êliwy dom jest skoncentrowany
na naukach ewangelii. To wymaga ciàg∏ego, uwa˝-
nego wysi∏ku ze strony wszystkich, których to doty-
czy”5.

Zapracowany nastolatek w doÊç du˝ej rodzinie
skar˝y∏ si´ na to, ˝e modlitwa rodzinna zajmuje
wiele czasu. Màdra matka, modlàc si´ nast´pnego
dnia, umyÊlnie wykluczy∏a tego ch∏opca z modlitwy.
Po zakoƒczonej modlitwie zapracowane dziecko
powiedzia∏o: „Mamo, wykluczy∏aÊ mnie z modli-
twy!” Kochajàca matka wyjaÊni∏a, ˝e tylko odpowie-
dzia∏a na narzekania ch∏opca. Zapracowane dziecko
poskar˝y∏o si´: „Nie odsuwaj mnie”.

Studiowanie pism Êwi´tych przy stole

Wyobraêcie sobie rodzin´ zebranà wokó∏ sto∏u, 
z otwartymi pismami Êwi´tymi, omawiajàcà wiele
prawd i lekcji, by je przyswoiç. Jest to w rzeczywisto-
Êci stó∏ otoczony mi∏oÊcià!

Nauczyciele zgadzajà si´, ˝e dzieci muszà czytaç
wi´cej poza szko∏à. Mo˝emy pob∏ogos∏awiç nasze
dzieci codziennie, czytajàc z nimi pisma Êwi´te —
przy stole kuchennym.

Organizowanie czasu, kiedy rodzina spotyka si´
przy kuchennym stole, mo˝e wymagaç znacznych
modyfikacji i uwa˝nego planowania, ale có˝ mo˝e
byç wa˝niejsze ni˝ jednoÊç rodziny, duchowe wzra-
stanie rodziny, budowanie mostów pomi´dzy cz∏on-
kami rodziny, kiedy rozmawiajà, s∏uchajà i odpowia-
dajà otoczeni mi∏oÊcià? Naszym wielkim sukcesem
jest zwyczajne podejmowanie staraƒ, za ka˝dym
razem na nowo.

Wzmacnianie wi´zi rodzinnych

Jest wiele si∏ w dzisiejszym Êwiecie, które majà na
celu dziesiàtkowanie rodziny i domu. Màdrzy rodzice
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b´dà dà˝yç to wzmacniania wi´zi rodzinnych,
zwi´kszania duchowoÊci w domu, koncentrowania
si´ na Jezusie Chrystusie i aktywnoÊci Êwiàtynnej.
Prezydent Howard W. Hunter powiedzia∏ do nas:

„Modl´ si´, abyÊmy mogli traktowaç si´ wzajem-
nie z jeszcze wi´kszà uprzejmoÊcià, wi´kszà ˝yczliwo-
Êcià, wi´kszà pokorà, cierpliwoÊcià i wybaczaniem.
[…]

Zapraszam te˝ cz∏onków KoÊcio∏a, aby ustanowili
Êwiàtyni´ Pana wielkim symbolem swojego cz∏onko-
stwa i nadprzyrodzonym t∏em swoich najÊwi´tszych
przymierzy. Najwi´kszym pragnieniem mego serca
b´dzie to, ˝eby ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a by∏ godny
pójÊcia do Êwiàtyni”6.

Wskazówka Prezydenta Huntera mo˝e byç zna-
czàco umocniona przez wszystko to, co ma miejsce
przy stole kuchennym.

PowinniÊmy çwiczyç si´ w tym, jak odnosiç si´ 
do naszych domowników. Goethe trafnie zauwa˝y∏:
„JeÊli patrzysz na kogoÊ i widzisz w nim tego, kim 
on jest, on tym pozostanie, ale jeÊli widzisz w nim
kogoÊ, kim on móg∏by byç, on stanie si´ tym, kim
mo˝e byç”7.

Uczyƒcie domy miejscem pobo˝noÊci

Starszy Boyd K. Packer oÊwiadczy∏: „W∏àczanie
niebiaƒskich spraw w ˝ycie domu oznacza

dopilnowanie, ˝eby cz∏onkowie rodziny awansowali
do uczestnictwa w KoÊciele. Domowy wieczór
rodzinny jest, oczywiÊcie, pomyÊlany w tym celu —
jako spotkanie w domu, które mo˝e byç zorganizo-
wane tak, aby dopasowaç si´ do ka˝dej potrzeby:
oznacza ono tyle, co spotkanie koÊcielne i mo˝e byç
takie, jak te spotkania organizowane w kaplicy”8.

Ta rada pokrywa si´ z wypowiedzià Starszego
Deana L. Larsena: „Nasze budynki koÊcielne nie sà
jedynymi miejscami, w których modlimy si´. Nasze
domy tak˝e powinny byç pobo˝nymi miejscami.
By∏oby dobrze, gdybyÊmy ka˝dego dnia szli do 
domu jak do koÊcio∏a. W ˝adnym innym miejscu
Duch Pana nie jest bardziej oczekiwany i bardziej
dost´pny, ni˝ dzieje si´ to w naszych domach”9.

JeÊli staramy si´ osiàgnàç to w naszych domach,
dobrze zrobimy, pami´tajàc wa˝ne oÊwiadczenie
Prezydenta Harolda B. Lee: „Najwa˝niejsza praca
Pana, jakà wy i ja kiedykolwiek wykonamy, b´dzie
mia∏a miejsce wewnàtrz naszych domów”10.

A teraz apeluj´, ˝eby ka˝dy z nas uwa˝nie przyj-
rza∏ si´ swojemu domowi i sto∏owi kuchennemu i
bezustannie dà˝y∏ do wniesienia niebios do swojego
domostwa i zbli˝ania si´ do Jezusa Chrystusa.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Curtisa w kwietniu
1995 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob.: Confer-
ence Report, kwiec. 1995, str. 109–111 lub Ensign, maj 1995, 
str. 82–83).
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• Przeczytaj Nauki i Przymierza 68:25–28. Podczas
czytania, rozpoznaj zasady i obrz´dy, które Pan
przykaza∏ rodzicom, aby nauczali swoje dzieci.
Zaplanuj kilka rzeczy, które mo˝esz zrobiç, aby
uczyç tych zasad i obrz´dów swoje dzieci, wnuki,
siostrzeƒców, siostrzenice, bratanków, bratanice
lub inne dzieci, które znasz.

• Czytajàc poni˝szy artyku∏, wybierz jednà lub dwie
propozycje Starszego Roberta D. Halesa i skup si´
na nich. Przy innych okazjach, skup si´ na pozo-
sta∏ych sugestiach z artyku∏u.

NAUCZANIE DZIECI ZASAD
EWANGELII
Cz´Êç 1

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

WZMACNIANIE RODZIN: 
NASZ ÂWI¢TY OBOWIÑZEK

Starszy Robert D. Hales
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Duch wzmacnia rodziny

Wzmacnianie rodzin jest naszym Êwi´tym obowiàz-
kiem, spoczywajàcym na nas jako rodzicach, dzie-
ciach, cz∏onkach dalszej rodziny, przywódcach,
nauczycielach i poszczególnych cz∏onkach KoÊcio∏a.

Wa˝noÊç duchowego wzmacniania rodzin jest
jasno przekazywana w pismach Êwi´tych. Ojciec
Adam i Matka Ewa nauczali swoich synów i córki
ewangelii. Ofiary Abla zosta∏y przyj´te przez Pana,
którego Abel kocha∏. Kain, z drugiej strony, „kocha∏
Szatana bardziej ni˝ Boga” i dopuÊci∏ si´ powa˝nych
grzechów. Adam i Ewa „wyznawali swój ˝al przed
Panem przez wyst´pki Kaina i jego braci”, lecz nigdy
nie zaprzestali nauczania swoich dzieci ewangelii
(zob. Moj˝esz 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Musimy zrozumieç, ˝e ka˝de z naszych dzieci jest
obdarzone ró˝nymi darami i talentami. Niektórzy,
jak Abel, zdajà si´ byç obdarzeni darem wiary od
urodzenia. Inni zmagajà si´ z ka˝dà podejmowanà
decyzjà. Jako rodzice nigdy nie powinniÊmy pozwo-
liç, aby poszukiwania i trudnoÊci naszych dzieci
sprawi∏y, ˝e os∏abniemy, czy stracimy wiar´ w Pana.

Alma M∏odszy, kiedy cierpia∏ „dr´czony wspo-
mnieniem [swoich] licznych grzechów”, przypo-
mnia∏ sobie s∏owa ojca, gdy naucza∏ o przyjÊciu
„Jezusa Chrystusa, Syna Bo˝ego, który zadoÊçuczyni

za grzechy Êwiata” (Alma 36:17). S∏owa jego ojca
doprowadzi∏y go do nawrócenia. W podobny spo-
sób, nasze nauczanie i Êwiadectwo zostanie zapami´-
tane przez nasze dzieci.

2000 m∏odych ˝o∏nierzy w armii Helamana Êwiad-
czy∏o, ˝e ich prawe matki z mocà naucza∏y ich zasad
ewangelii (zob. Alma 56:47–48).

W czasie wielkiego swojego duchowego poszuki-
wania Enos powiedzia∏: „S∏owa, które cz´sto s∏ysza-
∏em od mego ojca o ˝yciu wiecznym […] g∏´boko
zapad∏y w moje serce” (Enos 1:3).

W Naukach i Przymierzach Pan mówi, ˝e rodzice
powinni nauczaç swoje dzieci „zrozumienia zasady
pokuty, wiary w Chrystusa, Syna Boga ˝ywego, i
chrztu, i nadania Ducha Âwi´tego przez na∏o˝enie
ràk, gdy majà osiem lat. […]

I b´dà tak˝e uczyç swoje dzieci, aby si´ modli∏y i
˝y∏y cnotliwie przed Panem” (NiP 68:25, 28).

Nauczanie ewangelii wzmacnia rodziny

Kiedy nauczamy nasze dzieci ewangelii poprzez
s∏owa i czyny, nasze rodziny sà duchowo pokrzepio-
ne i umocnione.

S∏owa ˝yjàcych proroków dotyczàce naszego Êwi´-
tego obowiàzku duchowego wzmacniania naszych
rodzin brzmià jednoznacznie. W 1995 roku Rada
Prezydenta KoÊcio∏a i Rada Dwunastu Aposto∏ów
wystosowa∏y proklamacj´ dla Êwiata, g∏oszàcà, 
˝e „rodzina zajmuje centralne miejsce w planie
Stworzyciela dotyczàcym wiecznego przeznaczenia
Jego dzieci. […] Mà˝ i ˝ona majà Êwi´ty obowiàzek,

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



aby kochaç i dbaç o siebie nawzajem oraz o swoje
dzieci. […] Rodzice majà Êwi´ty obowiàzek wycho-
wywania swoich dzieci w mi∏oÊci i prawoÊci, zaspo-
kajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, naucza-
nia ich mi∏oÊci i s∏u˝by wzajemnej i zachowywania
przykazaƒ Boga” („Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”,
Ensign, list. 1995, str. 102).

W lutym tego roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a
wystosowa∏a apel do wszystkich rodziców, „aby do∏o-
˝yli wszelkich staraƒ, by nauczaç i wychowywaç
swoje dzieci wed∏ug zasad ewangelii, co nie pozwoli
im oddaliç si´ od KoÊcio∏a. Dom jest podstawà pra-
wego ˝ycia. ˚adna inna rzecz nie mo˝e zajàç jego
miejsca ani spe∏niaç jego niezb´dnych funkcji w
wype∏nianiu obowiàzku danego przez Boga”.

W liÊcie napisanym w lutym 1999 roku, Rada
Prezydenta KoÊcio∏a stwierdza, ˝e przez nauczanie i
wychowywanie dzieci zgodnie z zasadami ewangelii,
rodzice mogà chroniç swoje rodziny przed niszczà-
cymi czynnikami. Nast´pnie udziela rady rodzicom i
dzieciom, „by przypisali najwy˝szy priorytet modli-
twie rodzinnej, domowemu wieczorowi rodzinnemu,
studiowaniu i nauczaniu ewangelii i w∏aÊciwym zaj´-
ciom rodzinnym. Jakkolwiek inne powinnoÊci i zaj´-
cia mogà byç cenne i w∏aÊciwe, nie mo˝na pozwoliç,
by zaj´∏y miejsce obowiàzków wyznaczonych przez
Boga, które mogà byç odpowiednio wype∏nione
wy∏àcznie przez rodziców i rodziny” (List od Rady
Prezydenta KoÊcio∏a, 11 lutego 1999; cytowany w
Church News, 27 lutego 1999, str. 3).

Z pomocà Pana i przy u˝yciu Jego doktryn,
wszystkie bolesne skutki trudnoÊci, które mo˝e napo-
tkaç rodzina, mogà byç zrozumiane i przezwyci´-
˝one. Bez wzgl´du na ró˝norodnoÊç potrzeb cz∏on-
ków rodziny, mo˝emy wzmocniç je, podà˝ajàc za
radà danà przez proroków.

Kluczem do wzmacniania naszych rodzin jest
towarzystwo Ducha Pana w naszych domach. Celem
naszej rodziny jest pozostanie na prostej i wàskiej
Êcie˝ce.

Pomys∏y na wzmacnianie rodzin

Niezliczone rzeczy mogà zostaç wykonane w
naszych czterech Êcianach dla wzmocnienia rodziny.
Pozwólcie, ˝e podziel´ si´ kilkoma pomys∏ami, które
pomogà rozpoznaç te obszary, które wymagajà
wzmocnienia w naszych w∏asnych rodzinach.
Oferuj´ je w duchu zach´ty, wiedzàc, ˝e ka˝da
rodzina i ka˝dy cz∏onek rodziny sà wyjàtkowi.

Domy powinny byç bezpiecznym miejscem

• Uczyƒmy nasze domy bezpiecznym miejscem,
gdzie ka˝dy cz∏onek rodziny czuje mi∏oÊç i ma
poczucie przynale˝noÊci. UÊwiadomcie sobie, ˝e
ka˝de dziecko posiada ró˝ne dary i mo˝liwoÊci;

ka˝de jest indywidualnoÊcià, która wymaga wyjàt-
kowej mi∏oÊci i troski.

• Pami´tajcie: „¸agodna odpowiedê uÊmierza
gniew” (PrzypowieÊci Salomona 15:1). Kiedy mój
skarb i ja zostaliÊmy zapiecz´towani w Âwiàtyni
Salt Lake, Starszy Harold B. Lee udzieli∏ nam
màdrej rady: „Kiedy podnosicie g∏os w nerwach,
Duch opuszcza wasz dom”. Nigdy nie mo˝emy
pod wp∏ywem gniewu zamykaç drzwi naszego
domu lub naszego serca przed naszymi dzieçmi.
Podobnie jak syn marnotrawny, nasze dzieci
muszà wiedzieç, ˝e kiedy si´ opami´tajà, mogà
zwróciç si´ do nas po mi∏oÊç i rad´.

• Sp´dzajcie czas sam na sam z dzieçmi, pozwólcie
im wybraç zaj´cie i temat rozmowy. Niech nic nie
odwraca waszej uwagi.

Nauczajcie dzieci modlitwy, czytania pism Êwi´-
tych i s∏uchania wartoÊciowej muzyki

• Wyrabiajmy w dzieciach nawyki osobiste zwià-
zane z religià, takie jak: jak osobista modlitwa,
osobiste studiowanie pism Êwi´tych i post w szcze-
gólnej intencji. Oceniajmy ich rozwój duchowy
poprzez obserwacj´ ich zachowania, j´zyka i
post´powania wobec innych.

• Módlcie si´ codziennie z waszymi dzieçmi.

• Razem czytajcie pisma Êwi´te. Pami´tam, jak mój
w∏asny ojciec i matka czytali pisma Êwi´te, pod-
czas gdy my, dzieci, siedzieliÊmy na pod∏odze i
s∏uchaliÊmy. Czasami pytali nas: „Co ten fragment
z pisma Êwi´tego oznacza dla ciebie?” lub „Jakie
uczucia w tobie wzbudza?” Nast´pnie s∏uchali, 
jak odpowiadaliÊmy w∏asnymi s∏owami.

• Studiujcie s∏owa ˝yjàcych proroków i inne inspiru-
jàce artyku∏y dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych w
czasopismach koÊcielnych.

• Mo˝emy nape∏niç nasze domy wartoÊciowà
muzykà, kiedy Êpiewamy razem ze Êpiewnika
Hymny oraz pieÊni dla dzieci.

Organizujcie domowe wieczory rodzinne i narady
rodzinne

• Organizujcie domowe wieczory rodzinne ka˝dego
tygodnia. Jako rodzice czasami jesteÊmy zbyt onie-
Êmieleni, aby nauczaç i sk∏adaç Êwiadectwo
naszym dzieciom. Zawini∏em pod tym wzgl´dem
we w∏asnym ˝yciu. Nasze dzieci potrzebujà tego,
abyÊmy dzielili z nimi duchowe doÊwiadczenia,
nauczali je i sk∏adali im Êwiadectwo.

• Organizujcie narady rodzinne, aby omawiaç
rodzinne plany i sprawy. Niektóre z najbardziej
efektywnych narad rodzinnych sà przeprowa-
dzane osobno z ka˝dym cz∏onkiem rodziny.
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Dajmy naszym dzieciom odczuç, ˝e ich pomys∏y
sà wa˝ne. S∏uchajcie ich i uczcie si´ od nich.

Dzielcie si´ ewangelià, wspierajcie przywódców
kap∏aƒskich i udzielajcie si´ jako rodzina

• ZaproÊcie misjonarzy, aby nauczali w naszych
domach mniej aktywnych cz∏onków lub osoby
spoza KoÊcio∏a.

• Okazujcie, ˝e popieracie i wspieracie przywódców
KoÊcielnych.

• Jedzcie wspólnie, kiedy jest to mo˝liwe i rozma-
wiajcie na wa˝ne tematy podczas posi∏ków.

• Pracujcie wspólnie jako rodzina, nawet jeÊli b´dzie
szybciej lub ∏atwiej wykonaç prac´ samemu.
Rozmawiajcie z waszymi synami i córkami pod-
czas wspólnej pracy. Mia∏em takà mo˝liwoÊç w
ka˝dà sobot´ z moim ojcem.

Nauczajcie dzieci, jak byç dobrymi przyjació∏mi i
jak przygotowaç si´ na przysz∏oÊç

• Pomó˝cie dzieciom nauczyç si´ budowaç dobre
relacje z ludêmi i sprawiaç, ˝e ich przyjaciele b´dà
si´ czuli mile widziani w waszym domu. Poznajcie
rodziców przyjació∏ waszych dzieci.

• Poprzez w∏asny przyk∏ad nauczajcie dzieci, jak
gospodarowaç czasem i zasobami. Pomó˝cie im
nauczyç si´ samowystarczalnoÊci i przygotowywaç
si´ na przysz∏oÊç.

Dzielcie si´ dziedzictwem i tradycjami rodzinnymi

• Nauczajcie dzieci historii waszych przodków i
waszej w∏asnej rodziny.

• Budujcie tradycje rodzinne. Planujcie i wyje˝d˝aj-
cie na wspólne wakacje, rozwa˝ajàc potrzeby,
talenty i zdolnoÊci waszych dzieci. Pomó˝cie im
mieç szcz´Êliwe wspomnienia, udoskonalaç ich
talenty i zbudowaç w nich poczucie w∏asnej
wartoÊci.

Nauczajcie, jak wa˝ne jest przestrzeganie przyka-
zaƒ i udzia∏ w obrz´dach

• Poprzez s∏owa i przyk∏ad, nauczajcie wartoÊci
moralnych i zobowiàzania do przestrzegania
przykazaƒ.

• Po moim chrzcie i konfirmacji, moja mama wzi´∏a
mnie na stron´ i zapyta∏a: „Co czujesz?” W naj-
lepszy sposób, w jaki umia∏em, opisa∏em ciep∏e
uczucie spokoju, pocieszenia i szcz´Êcia, które
odczuwa∏em. Moja matka wyt∏umaczy∏a mi, ˝e to,
co odczuwam, to dar, który w∏aÊnie otrzyma∏em,
dar Ducha Âwi´tego. Powiedzia∏a mi, ˝e jeÊli b´d´
go godzien, b´d´ mieç ten dar przy sobie

nieustannie. To by∏a ta chwila nauki, która ˝yje
we mnie przez ca∏e moje ˝ycie.

Nauczajmy nasze dzieci, jak wa˝ny jest chrzest 
i konfirmacja, otrzymanie daru Ducha Âwi´tego,
przyjmowanie sakramentu, szacunek dla kap∏aƒstwa
oraz zawieranie i dotrzymywanie przymierzy Êwià-
tynnych. Muszà one rozumieç wa˝noÊç bycia
godnym otrzymania rekomendacji Êwiàtynnej i
przygotowywania si´ na ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni.

• JeÊli jeszcze nie zostaliÊcie zapiecz´towani w Êwià-
tyni do swojego wspó∏ma∏˝onka lub dzieci, posta-
rajcie si´ razem z rodzinà otrzymaç te b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Ustalcie rodzinne cele zwiàzane ze
Êwiàtynià.

• Bracia, bàdêcie godni kap∏aƒstwa, które dzier˝ycie
i u˝ywajcie go, aby b∏ogos∏awiç ˝ycie waszej
rodziny. […]

Dowiedzcie si´, jakie zaj´cia sà organizowane w
spo∏ecznoÊci lokalnej, szkole i KoÊciele

Wiele wartoÊciowych zaj´ç jest dost´pnych poza
domem. W∏aÊciwe korzystanie z nich wzmocni nasze
rodziny.

• Zach´cajcie dzieci, aby s∏u˝y∏y w KoÊciele i spo-
∏ecznoÊci.

• Rozmawiajcie z nauczycielami, trenerami, wycho-
wawcami, doradcami, przywódcami koÊcielnymi
dzieci na temat waszych obaw i potrzeb dzieci.

• Bàdêcie Êwiadomi, co robià dzieci w wolnym cza-
sie. Miejcie wp∏yw na wybór oglàdanych przez nie
filmów, programów telewizyjnych i wideoklipów.
JeÊli korzystajà z Internetu, dowiedzcie si´, czym
si´ zajmujà. Pomó˝cie im zrozumieç wa˝noÊç pe∏-
nowartoÊciowej rozrywki.

• Zach´cajcie dzieci do udzia∏u w godnych uwagi
zaj´ciach szkolnych. Dowiedzcie si´, czego uczà
si´ wasze dzieci. Pomagajcie im przy odrabianiu
pracy domowej. Pomó˝cie im zrozumieç wa˝noÊç
edukacji i przygotowania si´ do pracy oraz samo-
wystarczalnoÊci.

• M∏ode kobiety: Ucz´szczajcie na zaj´cia
Stowarzyszenia Pomocy, kiedy ukoƒczycie osiem-
naÊcie lat. Niektóre z was mogà opieraç si´ temu,
aby przejÊç do Stowarzyszenia Pomocy. Mo˝ecie
obawiaç si´, ˝e nie b´dziecie tam pasowaç. Moje
m∏ode siostry, to nie w tym rzecz. Stowarzyszenie
Pomocy ma wam wiele do zaoferowania. Mo˝e
ono byç b∏ogos∏awieƒstwem dla was przez ca∏e
wasze ˝ycie.

• M∏odzi m´˝czyêni: Szanujcie Kap∏aƒstwo 
Aarona. Jest ono kap∏aƒstwem wst´pnym, 
przygotowujàcym was do otrzymania Kap∏aƒstwa
Melchizedeka. Bàdêcie w pe∏ni aktywni w kworum
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starszych, kiedy zostaniecie powo∏ani do
Kap∏aƒstwa Melchizedeka. Braterstwo, nauki kwo-
rum i okazje do s∏u˝by innym pob∏ogos∏awià was i
wasze rodziny na ca∏e ˝ycie.

Podà˝ajcie za przyk∏adem mi∏oÊci Pana

Ka˝da rodzina mo˝e byç wzmacniana na wiele spo-
sobów, jeÊli tylko Duch Pana jest obecny w naszych
domach i jeÊli nauczamy za Jego przyk∏adem.

• Dzia∏ajcie z wiarà; nie bójcie si´. Kiedy nasi nasto-
latkowie zaczynajà wystawiaç na prób´ wartoÊci
rodzinne, rodzice muszà zwracaç si´ do Pana po
wskazówki dotyczàce ka˝dego cz∏onka rodziny.
Jest to czas, kiedy ze zdwojonà si∏à okazujemy
mi∏oÊç, wsparcie i z dodatkowym zaanga˝owa-
niem nauczamy zasad dokonywania wyborów.
Przyzwolenie na to, by dzieci uczy∏y si´ na swoich
b∏´dach, jest przera˝ajàce, ale ich ch´ç, by wybie-
raç drog´ Pana i wartoÊci rodzinne jest wi´ksza,
gdy ten wybór pochodzi z ich wn´trza, ni˝ kiedy
staramy si´ wymóc to na nich. Paƒski sposób
mi∏oÊci i akceptacji jest lepszy ni˝ droga si∏y i
przymusu Szatana, w szczególnoÊci w procesie
wychowywania nastolatków.

• Zapami´tajcie s∏owa Proroka Józefa Smitha: „Nie
ma nic bardziej przemyÊlanego w prowadzeniu
ludzi do zaniechania grzechu, jak wzi´cie ich za
r´k´ i opiekowanie si´ nimi z czu∏oÊcià. Kiedy
ludzie manifestujà wobec mnie uprzejmoÊç i
mi∏oÊç — choçby w najmniejszym stopniu — o,
jaki to ma przemo˝ny wp∏yw na mój umys∏, pod-
czas gdy zachowanie odwrotne prowadzi do pobu-
dzenia wszystkich cierpkich uczuç i przygn´bia
ludzki umys∏” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], str.
240).

Dzieci, które zb∏àdzà, powrócà

• Kiedy popadamy w rozpacz, ˝e po wszystkim co
zrobiliÊmy, niektóre z naszych dzieci zbaczajà 
ze Êcie˝ki prawoÊci, mogà pocieszyç nas s∏owa
Orsona F. Whitneya: „Choç niektóre z owiec mogà
b∏àdziç, oko Pasterza spoczywa na nich, i pr´dzej
czy póêniej poczujà d∏onie Boskiej OpatrznoÊci
wyciàgajàce si´ ku nim i przyciàgajàce je z powro-
tem do stada. Powrócà — czy w tym ˝yciu, czy w
˝yciu przysz∏ym. B´dà musia∏y sp∏aciç d∏ug spra-
wiedliwoÊci, b´dà cierpieç za swe grzechy i mogà
stàpaç po ciernistej Êcie˝ce, ale jeÊli w koƒcu
doprowadzi ich ona, podobnie jak skruszonego
syna marnotrawnego, do domu i serca kochajà-
cego i wybaczajàcego ojca [i matki], to bolesne
doÊwiadczenie nie pójdzie na marne. Módlcie si´
za [swoje] beztroskie i niepos∏uszne dzieci; przy-
trzymujcie je [swojà] wiarà. Miejcie nadziej´,

ufajcie, a˝ ujrzycie zbawienie Boga” (cytat wypo-
wiedzi Józefa Smitha w: Conference Report. kwiec.
1929, str. 110).

DoroÊli stanu wolnego i dalsza rodzina mogà
u˝yczyç si∏y

• Co robiç, jeÊli jesteÊcie stanu wolnego lub nie
zostaliÊcie pob∏ogos∏awieni dzieçmi? Czy musicie
zwa˝aç na rady dotyczàce rodzin? Tak. Jest to coÊ,
czego wszyscy musimy si´ nauczyç za ˝ycia na
ziemi. DoroÊli stanu wolnego niejednokrotnie
mogà u˝yczyç szczególnego rodzaju si∏y, b´dàc
ogromnym êród∏em wsparcia, akceptacji i mi∏oÊci
dla swoich rodzin i rodzin innych osób.

• Wielu doros∏ych cz∏onków dalszej rodziny w
znaczny sposób przyczynia si´ do wychowywania
dzieci. Dziadkowie, babcie, ciocie, wujkowie, bra-
cia, siostry, bratankowie, bratanice, siostrzeƒcy,
siostrzenice, kuzyni i inny cz∏onkowie rodziny
mogà mieç wielki wp∏yw na rodzin´. Chcia∏bym
wyraziç swojà wdzi´cznoÊç tym osobom z mojej
w∏asnej dalszej rodziny, które wskazywa∏y mi
drog´ poprzez swój przyk∏ad i Êwiadectwo.
Czasami cz∏onek dalszej rodziny mo˝e powiedzieç
rzeczy, których nie mogliby powiedzieç rodzice,
nie rozpoczynajàc tym samym k∏ótni. Po d∏ugiej i
szczerej dyskusji ze swojà matkà, pewna m∏oda
kobieta powiedzia∏a: „Powiedzenie tobie i tacie, ˝e
zrobi∏am coÊ z∏ego, by∏oby straszne. Lecz gorsze
by∏oby powiedzenie o tym cioci Susan. Po prostu
nie mog∏abym jej zawieÊç”.

Doskona∏e rodziny nie istniejà

Skoro wiemy, ˝e istniejemy na tym Êwiecie, aby
si´ uczyç i rozwijaç naszà wiar´, powinniÊmy rozu-
mieç, ˝e wszystko ma swoje przeciwieƒstwo. Podczas
narady rodzinnej w moim w∏asnym domu, moja
˝ona mówi∏a: „Kiedy wydaje ci si´, ˝e ktoÊ ma
doskona∏à rodzin´, oznacza to, ˝e nie znasz ich
wystarczajàco dobrze”.

Zaprowadêcie porzàdek w domu i rodzinie

Bracia i siostry, jako rodzice zwa˝ajcie na nasze
ostrze˝enie, a nawet upomnienie dane przez Pana
Józefowi Smithowi i przywódcom KoÊcio∏a w 1833
roku, aby „uporzàdkowali [w∏asny] dom” (NiP
93:43). „Nakaza∏em wam, abyÊcie wychowywali 
swe dzieci w Êwietle i prawdzie” (NiP 93:40).
„[Uporzàdkujcie waszà] rodzin´ i [postarajcie] si´, by
byli pilniejsi i troskliwsi w domu, i zawsze modlili
si´, bo inaczej zostanà usuni´ci ze swego miejsca”
(NiP 93:50).

Prorocy naszych czasów równie˝ upominajà i
ostrzegajà rodziców, by uporzàdkowali rodziny.
ObyÊmy byli pob∏ogos∏awieni natchnieniem i
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mi∏oÊcià, aby z wiarà stawiç czo∏a trudnoÊciom w
naszych rodzinach. Wtedy poznamy, ˝e przeciwnoÊci
sà po to, aby zbli˝yç nas do Pana i do siebie nawza-
jem. Pos∏uchajmy g∏osu proroka i uporzàdkujmy
nasze w∏asne domy (zob. NiP 93:41–49). Rodzina jest
podbudowywana w miar´, jak zbli˝amy si´ do Pana,
a ka˝dy cz∏onek rodziny zostaje wzmocniony, kiedy
podnosimy, wzmacniamy, kochamy i dbamy o siebie
nawzajem. „UnieÊ mnie i ja ci´ unios´, i wzniesiemy
si´ razem” (przys∏owie kwakrów).

ObyÊmy potrafili zaprosiç i utrzymaç Ducha Pana
w naszych domach, aby wzmacnia∏ nasze rodziny.
Modl´ si´ o to, ˝eby ka˝dy z cz∏onków naszych
rodzin pozosta∏ na „wàskiej Êcie˝ce, która prowadzi
do ˝ycia wiecznego” (2 Nefi 31:18).

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Halesa w kwietniu
1999 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob. Confer-
ence Report, kwiec. 1999, str. 39–44 lub Ensign, maj 1999, 
str. 32–34).
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• Wspólnie z rodzinà zaplanuj zaj´cia, podczas któ-
rych b´dziecie mogli razem s∏u˝yç.

• Wykonuj obowiàzki domowe razem z jednym ze
swoich dzieci lub wnuków, bratankiem, bratanicà,
siostrzeƒcem, siostrzenicà czy z innym dzieckiem
z twojej rodziny. Rozmawiaj z dzieckiem podczas
wykonywania pracy. Skorzystaj z mo˝liwoÊci
nauczania, nie krytykujàc wysi∏ków dziecka, 
gdy pomaga.

• Przeczytaj nast´pujàce rozdzia∏y w broszurze Dla
wzmocnienia m∏odzie˝y (34285 166): „Media: filmy,
telewizja, radio, kasety wideo, ksià˝ki i czasopi-
sma” (str. 11–12), „Muzyka i taniec” (str. 13–14)
oraz „CzystoÊç seksualna” (str. 14–16). Po przej-
rzeniu tych materia∏ów, okreÊl, które z twoich
dzieci skorzysta na przeczytaniu i przedyskutowa-
niu ich razem z tobà.

NAUCZANIE DZIECI ZASAD
EWANGELII
Cz´Êç 2

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub wi´cej propozycji.

UCZCIE DZIECI

Prezydent Boyd K. Packer
Pe∏niàcy obowiàzki Prezydenta Kworum Dwunastu
Aposto∏ów

Liczba osób zgromadzonych tutaj i w innych
miejscach potwierdza nienasycone pragnienie
prawdy, które towarzyszy cz∏onkom KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich.

Kiedy modli∏em si´ o to, by dowiedzieç si´, co
b´dzie mia∏o dla was najwi´kszà wartoÊç, dotar∏o do
mnie, ˝e za trzy tygodnie b´d´ mia∏ 75. urodziny i
wkrocz´ w wiek, który postanowi∏em nazywaç wie-
kiem wi´cej-ni˝-Êrednim.

Przez ponad 50 lat by∏em nauczycielem. Z pewno-
Êcià coÊ, czego sam si´ nauczy∏em, b´dzie wam
pomocne.

Zrozumia∏em to dzi´ki doÊwiadczeniu: ˚ycie
nauczy nas pewnych rzeczy, których, jak nam si´
wydaje, nie chcielibyÊmy umieç. Takie trudne lekcje
mogà okazaç si´ najcenniejsze.

Dowiedzia∏em si´ czegoÊ jeszcze na temat 
uczenia si´, dochodzàc do wieku wi´cej-ni˝-Êredniego.
Rozwa˝cie nast´pujàcà rozmow´ mi´dzy lekarzem 
a pacjentem:

Lekarz: „W czym mog´ pomóc? W czym widzi
pan problem?”

Pacjent: „Chodzi o mojà pami´ç, panie doktorze.
Czytam coÊ i nie mog´ tego zapami´taç. Id´ po coÊ
do pokoju i nie pami´tam, po co przyszed∏em. Nie
pami´tam, gdzie coÊ od∏o˝y∏em”.

Lekarz: „Có˝, prosz´ mi powiedzieç, od kiedy
cierpi pan na t´ dolegliwoÊç?”

Pacjent: „Na jakà dolegliwoÊç?”

JeÊli rozÊmieszy∏em was, to albo macie mniej ni˝
60 lat, albo Êmiejecie si´ sami z siebie.

Nauczanie dzieci, kiedy sà ma∏e

Wraz z up∏ywem czasu nie mo˝ecie uczyç si´ czy
zapami´tywaç, czy studiowaç jak wtedy, gdy byliÊcie
m∏odzi. Czy to nie dlatego prorok Alma radzi∏:
„Nabieraj màdroÊci w swych m∏odych latach, w 
m∏odoÊci naucz si´ przestrzegaç przykazaƒ Boga”1?

Coraz trudniej jest mi uczyç si´ na pami´ç frag-
mentów z pism Êwi´tych i wierszy. Kiedy by∏em
m∏ody, mog∏em powtórzyç coÊ raz lub dwa razy, i
zapami´tywa∏em. JeÊli powiedzia∏em coÊ wiele razy,
szczególnie gdy to sobie zapisa∏em, niemal na sta∏e
zapisywa∏o si´ to w moim umyÊle.

M∏odoÊç to czas na ∏atwà nauk´. W∏aÊnie dlatego
nauczyciele dzieci i m∏odzie˝y od samego poczàtku
znajdowali si´ w centrum zainteresowania przywód-
ców KoÊcio∏a.

Niezmiernie wa˝ne jest nauczanie dzieci i m∏o-
dzie˝y ewangelii i lekcji ˝ycia.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przeczytaj i przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Pan w pierwszej kolejnoÊci odpowiedzialnoÊcià
obarcza rodziców i ostrzega ich:

„I znowu, skoro rodzice majà dzieci w Syjonie […]
i nie uczà ich aby rozumia∏y zasad´ pokuty, wiary 
w Chrystusa Syna Boga ˝ywego, i chrztu, i nadania
Ducha Âwi´tego przez na∏o˝enie ràk, gdy majà osiem
lat, grzech ten spadnie na g∏owy rodziców”2.

Podstawowym celem tego KoÊcio∏a jest nauczanie
m∏odzie˝y: najpierw w domu, a potem w koÊciele.

Gromadzenie wiedzy

Kolejna rzecz, jakiej si´ nauczy∏em, ma zwiàzek z
pami´taniem o tym, czego si´ uczyliÊmy, gdy byli-
Êmy m∏odzi. Wiedza zgromadzona w m∏odych umy-
s∏ach mo˝e czekaç wiele lat na chwil´, w której
b´dzie potrzebna.

Pozwólcie, ˝e podam przyk∏ad. Bardzo mnie mar-
twi tendencja poÊród cz∏onków zmierzajàca do lekce-
wa˝enia rady biskupa lub, popadajàc w drugà skraj-
noÊç, do nadmiernego uzale˝niania si´ od niego.

Podczas konferencji generalnej postanowi∏em
mówiç na temat biskupa.

W czasie przygotowaƒ modli∏em si´ i przypomnia-
∏a mi si´ pewna rozmowa sprzed 50 lat. Zaspokoi∏a
mojà potrzeb´ jako nauczyciela — zaspokoi∏a w spo-
sób doskona∏y. Przytocz´ teraz t´ rozmow´, tak jak
zrobi∏em to podczas konferencji generalnej:

„Wiele lat temu s∏u˝y∏em w radzie wy˝szej palika
razem z Emerym Wightem. Przez 10 lat Emery s∏u˝y∏
jako biskup w wiejskim Okr´gu Harper. Jego ˝ona
Lucille by∏a prezydentem Stowarzyszenia Pomocy 
w naszym paliku.

Lucille powiedzia∏a mi, ˝e pewnego wiosennego
poranka sàsiad zapuka∏ do jej drzwi i zapyta∏ o
Emery’ego. Powiedzia∏a, ˝e poszed∏ oraç. Wówczas
sàsiad powiedzia∏, ˝e coÊ go zaniepokoi∏o. WczeÊniej
tego ranka mija∏ pole i zauwa˝y∏ konie Emery’ego
zaprz´˝one do orki, które sta∏y przy na wpó∏ ukoƒ-
czonej bruêdzie z cuglami zarzuconymi na p∏ug.
Emery’ego nigdzie nie by∏o widaç. Sàsiad nie zaprzà-
ta∏ sobie tym g∏owy a˝ do chwili, kiedy du˝o póêniej
znowu mija∏ to pole, a zaprz´˝one konie nie ruszy∏y
si´ z miejsca. Wspià∏ si´ na p∏ot i poszed∏ na prze∏aj
w kierunku koni. Emery’ego nigdzie nie by∏o.
Pospieszy∏ do domu, by zapytaç o to Lucille.

Lucille spokojnie odpowiedzia∏a: ‘Och, nie martw
si´. Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ktoÊ ma problemy i przy-
szed∏ po biskupa’.

Obraz tego zaprz´gu koni stojàcych godzinami na
polu symbolizuje poÊwi´cenie biskupów w KoÊciele
oraz doradców, którzy stojà u ich boku. Ka˝dy
biskup i ka˝dy doradca, mówiàc w przenoÊni,

zostawia swój zaprz´g przy niedokoƒczonej bruêdzie,
kiedy ktoÊ potrzebuje pomocy”3.

Nigdy wczeÊniej nie wykorzysta∏em tej opowieÊci w
przemówieniu — nigdy nie przysz∏o mi to do g∏owy.

Chcia∏em pouk∏adaç sobie w g∏owie t´ histori´,
zanim jà opowiem podczas konferencji, dlatego
odnalaz∏em córk´ Emery’ego Wighta. Zgodzi∏a si´ ze
mnà spotkaç w ich starym domu i pokazaç mi pole,
które owego dnia ora∏ jej ojciec.

Jeden z moich synów zawióz∏ mnie tam wczes-
nego niedzielnego poranka. Zrobi∏ kilka zdj´ç.

To by∏ pi´kny wiosenny poranek. Pole by∏o
dopiero co zaorane, dok∏adnie tak, jak wtedy, wiele
lat wczeÊniej. Mewy po˝ywia∏y si´ na Êwie˝o wzru-
szonej ziemi.

Owo o˝ywienie pami´ci, przypomnienie sobie
tamtej rozmowy, nie jest dla mnie niczym niezwy-
k∏ym. Potwierdza prawd´ z fragmentu pism Êwi´-
tych, którego, nawiasem mówiàc, nauczy∏em si´ na
pami´ç w m∏odoÊci:

„Ani nie troszczcie si´ na zapas co powiecie; ale
zachowujcie w swoich umys∏ach stale s∏owa ˝ywota,
a b´dzie wam dane w tej˝e godzinie ta cz´Êç, co
b´dzie przydzielona ka˝demu”4.

Póêniej pojawia si´ obietnica dla tych, którzy
cenià sobie wiedz´:

„A ktokolwiek was przyjmie, tam ja te˝ b´d´,
bowiem pójd´ przed waszym obliczem. B´d´ po
waszej prawicy i po lewicy, i Duch mój b´dzie w
waszych sercach, i anio∏owie moi wokó∏ was, aby
was podtrzymaç”5.

To by∏a dla mnie dobra lekcja, lecz ta lekcja nie
skoƒczy∏a si´ w owym miejscu.

W m∏odoÊci troch´ malowa∏em i rzeêbi∏em w
drewnie. W du˝ej mierze by∏em samoukiem. Kiedy
dzieci ros∏y, poÊwi´ca∏em swój czas na nauczanie ich
tego, czego ja dowiedzia∏em si´ jako ch∏opiec na
temat ˝ycia, rzeêbienia i malowania.

Gdy ju˝ byli doroÊli, rzeêbienie sta∏o si´ dla mnie
formà relaksu. Rzeêbi∏em ptaki i poÊwi´ca∏em temu
wiele godzin. Kiedy pytano mnie: „Ile godzin zabra∏o
ci zrobienie tego?” zawsze odpowiada∏em: „Nie
wiem. Gdybym by∏ Êwiadom, ile czasu temu poÊwi´-
cam, pewnie bym z tym skoƒczy∏”.

Podczas godzin pracy w∏asnymi r´koma, zastana-
wia∏em si´ nad cudami stworzenia i natchnieniem,
które z niego p∏yn´∏o. Kiedy rzeêbi∏em w drewnie,
rzeêbi∏em te˝ moje przemówienia.

Rzeêbienie odpr´˝a∏o mnie. Czasami, kiedy by∏em
z lekka spi´ty i marudny, moja ˝ona mawia∏a: 
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„Wiesz, chyba lepiej zrobisz, jeÊli weêmiesz si´ za
nast´pnà rzeêb´”.

MyÊl´, ˝e gdyby moja pami´ç wieku wi´cej-ni˝-Êred-
niego nieco si´ wyostrzy∏a, potrafi∏bym wskazaç na
jednà z tych rzeêb i powiedzieç, które przemówienie
powsta∏o podczas pracy nad nià. W czasie tych
cichych chwil przekona∏em si´, ˝e potrafi´ robiç
dwie rzeczy jednoczeÊnie.

Zbiór plonów nauczania

Nie jestem ju˝ w stanie rzeêbiç. Ta praca jest 
dla mnie zbyt delikatna, gdy˝ nosz´ trójogniskowe
okulary, a stawy palców sà teraz nieco zesztywnia∏e z
powodu prze˝ytego w dzieciƒstwie polio. Poza tym,
rosnàca presja mojego powo∏ania ogranicza czas,
który mog´ poÊwi´ciç zarówno na rzeêbienie, jak i
przygotowywanie przemówieƒ.

Mo˝liwoÊç rzeêbienia jest w obecnej chwili dla
mnie niedost´pna — w przeciwieƒstwie do moich
dzieci. NauczaliÊmy je tego, kiedy by∏y ma∏e.

Wcià˝ mam przed oczami obraz zaprz´gu koni
stojàcych na polu. PomyÊla∏em, ˝e mo˝e móg∏bym
namalowaç ów stojàcy w polu zaprz´g biskupa, który
odwiesi∏ lejce na p∏ugu.

Waha∏em si´, poniewa˝ min´∏o dziewi´ç lat,
odkàd namalowa∏em ostatni obraz. Dwaj niezwykle
utalentowani i natchnieni przyjaciele zaoferowali mi
pomoc w namalowaniu zaprz´gu biskupa, a lipiec
przyniós∏ wytchnienie od podró˝y — wi´c zaczà∏em.

Wiele si´ nauczy∏em od tych dwóch przyjació∏ i
tak naprawd´ sà oni cz´Êcià mojego obrazu. Jednak
jeszcze wi´cej pomocy uzyska∏em od moich dwóch
synów. Jeden z nich zrobi∏ zdj´cia zaoranego pola,
poniewa˝ zawsze stara∏em si´ byç bardzo precyzyjny,
kiedy przedstawia∏em coÊ w drewnie, na p∏ótnie lub za
pomocà s∏ów.

To jest kolejna lekcja. To, czego dzieci nauczy∏y si´
ode mnie, kiedy by∏y ma∏e, powraca do mnie.

Kolejny syn postanowi∏ wyrzeêbiç zaprz´g 
biskupa w bràzie, aby towarzyszy∏ mojemu obrazowi.
Sp´dziliÊmy wiele niosàcych satysfakcj´ godzin,
pomagajàc sobie nawzajem.

Z naszej stajni wzià∏ par´ starych uprz´˝y, które 
w gruncie rzeczy wisia∏y tam nietkni´te przez ponad
50 lat. Odkurzy∏ je i zabra∏ do domu. Za∏o˝y∏ jednà
uprzà˝ na bardzo cierpliwego konia wierzchowego.
Zwierz´ sta∏o spokojnie, kiedy syn zak∏ada∏ uprzà˝ w
odpowiedniej kolejnoÊci i robi∏ szczegó∏owe szkice.

Jego sàsiad od zawsze zbiera∏ stare p∏ugi. WÊród
nich by∏ p∏ug odpowiednio stary, który równie˝
zosta∏ naszkicowany.

I w ten sposób powróci∏o to, co daliÊmy synom w
latach ich m∏odoÊci. Razem z naszymi pozosta∏ymi

dzieçmi doskonalili to, czego my jako rodzice
nauczaliÊmy ich, kiedy byli mali. A jeÊli nasze dni na
ziemi sà wyd∏u˝one, nadchodzi drugi zbiór plonów
— nasze wnuki — a mo˝e i trzeci.

Rozbudzenie uÊpionych talentów

Nauczy∏em si´ czegoÊ jeszcze. KiedyÊ namalowa-
∏em obraz zainspirowany komentarzem, który us∏y-
sza∏em jako ch∏opiec. Przedstawia∏ szczyty o nazwie
Willard Peaks. Us∏ysza∏em kiedyÊ, jak starsi ludzie
mówià o nich Prezydium. Te trzy gigantyczne,
solidne szczyty wzbijajàce si´ ku niebu by∏y symbo-
lem przywódców KoÊcio∏a.

By∏o to dziewi´ç lat temu. Przedtem mój syn
zabra∏ mnie do Willard, w stanie Utah, i sfotografo-
wa∏ te szczyty. UdaliÊmy si´ tam drugi raz, kiedy
by∏o wi´cej cienia i kontrastu.

Po up∏ywie tylu lat musia∏em obudziç to, czemu
pozwoli∏em usnàç. Na poczàtku by∏a to straszna
walka. Kilka razy grozi∏em, ˝e si´ poddam. Jeden z
moich przyjació∏ zach´ca∏ mnie, mówiàc: „Âmia∏o!
Na dnie zawsze jest du˝o miejsca”.

Nie podda∏em si´ tylko dlatego, ˝e moja ˝ona nie
pozwoli∏aby na to. Teraz si´ ciesz´, ˝e tego nie zrobi-
∏em. Byç mo˝e teraz, kiedy znów w to wszed∏em,
namaluj´ pewnego dnia nast´pny obraz — kto wie.

MyÊl´, ˝e próba powrotu do malowania jest
podobna do sytuacji, kiedy osoba, przez wiele lat
nieaktywna w KoÊciele, postanawia powróciç do
stada. Jest to okres zmagaƒ, by poczuç coÊ, co spo-
czywa uÊpione, ale tak naprawd´ nie jest stracone. 
I dobrze jest mieç wtedy przyjaciela bàdê dwóch.

Jest jeszcze jedna zasada uczenia si´ — wyciàganie
lekcji z codziennych doÊwiadczeƒ ˝yciowych.

Nied∏ugo Zaprz´g biskupa zostanie ukoƒczony.
Rzeêba mojego syna jest odlewana w bràzie w
odlewni.

Jego rzeêba, nawiasem mówiàc, jest o wiele lepsza
ni˝ mój obraz. Tak w∏aÊnie powinno byç. Jego m∏ode
palce i umys∏ sà bardziej pos∏uszne ni˝ moje.

Kiedy wchodzimy w wiek wi´cej-ni˝-Êredni, przeko-
nujemy si´, ˝e stare koÊci nie poruszajà si´ z takà
∏atwoÊcià i ˝e stare stawy nie zginajà si´ tak szybko.
Nie jest ∏atwo zawiàzaç buty, kiedy przekroczy si´ 65.
rok ˝ycia — wtedy ma si´ wra˝enie, jakby pod∏oga
coraz bardziej si´ obni˝a∏a i coraz trudniej jest jej
dosi´gnàç.

Znowu pojawia si´ ta lekcja: „Nabieraj màdroÊci w
swych m∏odych latach, w m∏odoÊci naucz si´ prze-
strzegaç przykazaƒ Boga”6.

„Inteligencja jest chwa∏à Bo˝à, lub innymi s∏owy,
Êwiat∏o i prawda”7.
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„Nakaza∏em wam, abyÊcie wychowywali swe
dzieci w Êwietle i prawdzie”8.

Niebiaƒski dar Ducha Âwi´tego nadawany jest
naszym dzieciom, kiedy majà zaledwie osiem lat.

„Pocieszyciel, Duch Âwi´ty, którego Ojciec poÊle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni
wam wszystko, co wam powiedzia∏em”9.

Zwróçcie uwag´ na s∏owa: nauczy i przypomni.

Nauczanie dzieci przynosi satysfakcj´. Czy˝, kiedy
nauczaliÊcie swoje dzieci, nie uczyliÊcie si´ wi´cej ni˝
one same?

Si´ganie do duchowych wspomnieƒ

Istnieje ró˝nica pomi´dzy zdobywaniem wiedzy
Êwieckiej a zdobywaniem wiedzy duchowej. Studenci
dowiadujà si´ o tym w dniu egzaminu. Strasznie
trudno jest zapami´taç coÊ, czego si´ wczeÊniej nie
nauczy∏o.

Prawdà jest to w odniesieniu do wiedzy doczesnej,
lecz i pod wzgl´dem duchowym mo˝emy czerpaç 
z pami´ci, która si´ga czasów sprzed narodzin.
Mo˝emy rozwijaç wra˝liwoÊç na to, czego nie
rozumieliÊmy, kiedy byliÊmy m∏odsi.

Poeta Wordsworth mia∏ pewne przeczucia na
temat ˝ycia przed narodzeniem, kiedy napisa∏:

Nasze narodziny sà niczym innym jak zaÊni´ciem i
zapomnieniem;

Dusza, która powstaje z nami, nasza gwiazda ˝ycia,
Mia∏a gdzie indziej swój poczàtek,
I przychodzi z daleka:
Nie w pe∏nym zapomnieniu,
I nie w zupe∏nej nagoÊci,
Jednak tropiàc chmury chwa∏y, przychodzimy
Od Boga, który jest naszym Domem10.

Przywo∏uj´ te wersy z pami´ci, w której umieÊci-
∏em je podczas lekcji angielskiego w czasach studenc-
kich.

Najwa˝niejsze lekcje pochodzà ze zwyk∏ych sytu-
acji w naszym ˝yciu.

Niektórzy czekajà na fascynujàce duchowe
doÊwiadczenia, które potwierdzà ich Êwiadectwo. To
tak nie dzia∏a. To sà ciche podszepty i wra˝enia zwià-
zane ze zwyczajnymi sprawami dnia powszedniego,
które dajà nam pewnoÊç naszej to˝samoÊci jako
dzieci Bo˝ych. Kiedy szukamy znaków i patrzymy
„poza cel”11, aby prze˝yç cudowne wydarzenia,
˝yjemy znacznie poni˝ej naszych przywilejów.

JesteÊmy dzieçmi Boga, bowiem ˝yliÊmy z Nim w
przedziemskiej egzystencji. Od czasu do czasu zas∏ona
si´ rozchyla. Mamy wtedy przeczucie tego, kim jeste-
Êmy i jakie jest nasze miejsce w wiecznym porzàdku
rzeczy. Mo˝ecie nazywaç to wspomnieniem lub

duchowà intuicjà — jest to jedno z tych Êwiadectw,
które mówià, ˝e ewangelia Jezusa Chrystusa jest
prawdziwa. Takie objawienia przychodzà wtedy, gdy
nauczamy.

KiedyÊ s∏ysza∏em, jak Prezydent Marion Romney
(1897–1988) powiedzia∏: „Zawsze wiem, kiedy mówi´
pod natchnieniem Ducha Âwi´tego, poniewa˝ wtedy
ucz´ si´ czegoÊ z tego, co sam powiedzia∏em”.

Pan powiedzia∏ starszym:

„Nie jesteÊcie pos∏ani, abyÊcie byli uczeni, lecz by
uczyç dzieci ludzkie rzeczy, które da∏em wam do ràk
waszych przez moc mego Ducha;

A macie byç nauczani z wysokoÊci. UÊwi´çcie si´,
a b´dziecie obdarzeni mocà, abyÊcie mogli dawaç
tak, jakom powiedzia∏”12.

Nawet kiedy ˝niwa misjonarskie poÊród nawróco-
nych sà mizerne, to i tak misjonarze i KoÊció∏ otrzy-
mujà duchowà moc, bo sami si´ uczà poprzez swoje
nauczanie.

Prezydent kworum diakonów ma zasiadaç w
radzie i nauczaç swoich wspó∏braci diakonów13.
Prezydent kworum starszych ma nauczaç cz∏onków
swojego kworum w zgodzie z przymierzami14.

Pawe∏ powiedzia∏ do Tymoteusza: „A co s∏ysza∏eÊ
ode mnie wobec wielu Êwiadków, to przeka˝ ludziom
godnym zaufania, którzy b´dà zdolni i innych
nauczaç”15.

WyjaÊni∏ w kilku s∏owach, w jaki sposób naucza-
nie staje si´ nagrodà samà w sobie:

„Ty wi´c, który uczysz drugiego, siebie samego nie
pouczasz? Który g∏osisz, ˝eby nie kradziono, kradniesz?

Który mówisz, ˝eby nie cudzo∏o˝ono, cudzo-
∏o˝ysz?”16

Byç uczniem pe∏nym zapa∏u

Pewnego dnia otrzyma∏em list z przeprosinami,
jak to mi si´ ju˝ wielokrotnie zdarza∏o. Dosta∏em go
od kogoÊ, kogo nie zna∏em. W tym liÊcie by∏a mowa
o tym, jakà uraz´ i z∏oÊç odczuwa∏ w stosunku do
mnie ów cz∏onek KoÊcio∏a przez d∏ugi czas z powodu
wyg∏oszonego przeze mnie przemówienia. By∏a to
proÊba o przebaczenie.

Szybko przebaczam. Jestem tylko poÊrednikiem —
zarówno w wyg∏aszaniu przemówienia, jak i udziela-
niu wybaczenia.

Pisma Êwi´te zawierajà wiele fragmentów, w 
których mowa o tym, jak trudno by∏o znieÊç
Izraelitom i Nefitom nauki proroków i aposto∏ów i
jak „twarde”17 by∏y skierowane do nich s∏owa. Bardzo
∏atwo jest oprzeç si´ naukom i obraziç si´ na nauczy-
ciela. By∏o to udzia∏em wielu proroków i aposto∏ów
od samego poczàtku.
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Jedno z B∏ogos∏awieƒstw uczy, ˝e:

„B∏ogos∏awieni jesteÊcie, gdy wam z∏orzeczyç i
przeÊladowaç was b´dà i k∏amliwie mówiç na was
wszelkie z∏o ze wzgl´du na mnie!

Radujcie i weselcie si´, albowiem zap∏ata wasza
obfita jest w niebie; tak bowiem przeÊladowali proro-
ków, którzy byli przed wami”18.

Typowe dla listów z przeprosinami sà takie s∏owa:
„Nie mog∏em zrozumieç, dlaczego odczuwa∏eÊ potrze-
b´ wprawienia mnie w zak∏opotanie i wywo∏ania we
mnie poczucia winy”. Nast´pnie, poÊród zmagaƒ,
pojawia si´ pewne zrozumienie, natchnienie, rozpo-
znanie przyczyn i skutków. W koƒcu dochodzi si´ do
poznania, dlaczego ewangelia jest taka, jaka jest.

Wspomn´ jeden spoÊród kilku tematów. KtóraÊ
siostra mo˝e w koƒcu zrozumieç, dlaczego podkre-
Êlamy wa˝noÊç pozostawania matek w domu ze
swymi dzieçmi. Zrozumie, ˝e ˝adna s∏u˝ba nie równa
si´ z donios∏ym procesem doskonalenia si´, który
wyp∏ywa z bezinteresownego macierzyƒstwa. Ani ˝e
nie musi rezygnowaç z rozwoju intelektualnego, kul-
turalnego czy spo∏ecznego. Te sprawy znajdà odpo-
wiedni moment — we w∏aÊciwym czasie — poniewa˝
sà cz´Êcià wiecznej cnoty, która ukszta∏towa∏a si´
poprzez nauczanie dzieci.

˚adne nauczanie nie mo˝e si´ równaç nauczaniu
dzieci przez ich matki, ˝adne nie przynosi wi´cej
duchowej nagrody, ˝adne nie jest bardziej wznios∏e.
Byç mo˝e matka ma poczucie ni˝szoÊci w kwestii
wiedzy na temat pism Êwi´tych, poniewa˝ jest zaj´ta
nauczaniem swojej rodziny, lecz jej nagroda nie
b´dzie mniejsza.

Prezydent Grant Bangerter odbywa∏ doktrynalnà
rozmow´ z Prezydentem Josephem Fieldingiem
Smithem, który odwiedza∏ ró˝ne miejsca swej misji
w Brazylii. Siostra Bangerter przys∏uchiwa∏a si´ tej
rozmowie i w koƒcu powiedzia∏a: „Prezydencie
Smith, wychowuj´ dzieci i nie mam czasu, aby staç
si´ takim znawcà pism Êwi´tych jak on. Czy wejd´
do królestwa celestialnego razem z Grantem?”

Prezydent Smith przez chwil´ powa˝nie si´ zasta-
nawia∏, a nast´pnie powiedzia∏: „Có˝, byç mo˝e, jeÊli
upieczesz mu ciasto”.

M´˝czyênie b´dzie trudno dorównaç tej mierze
duchowej doskona∏oÊci, która w naturalny sposób
przypada jego ˝onie, kiedy ta naucza ich dzieci. A
jeÊli on w ogóle rozumie ewangeli´, wie, ˝e nie mo˝e
byç wyniesiony bez niej19. Mo˝e mieç nadziej´, ˝e
b´dzie przewodzi∏ rodzinie jako pe∏en troski, odpo-
wiedzialny partner w nauczaniu ich dzieci.

B∏ogos∏awieƒstwa dla nauczycieli

Zastanówcie si´ teraz nad tà obietnicà:

„Uczcie pilnie, a ∏aska moja b´dzie wam
[nauczycielom] towarzyszyç, abyÊcie [nauczyciel,
matka, ojciec] mogli byç pouczeni doskonalej w teo-
rii, w zasadzie, w doktrynie, w prawie Ewangelii we
wszystkich sprawach, co dotyczà królestwa Bo˝ego,
które sà stosowne dla was [matki, ojca], abyÊcie zro-
zumieli”20.

Zwróçcie uwag´ na to, ˝e obietnica dana jest
raczej nauczycielowi, a nie uczniowi.

„Uczcie pilnie, a ∏aska moja b´dzie wam [którzy
uczycie swoje dzieci w Organizacji Podstawowej,
Szkole Niedzielnej, Organizacji M∏odych 
Kobiet i M´˝czyzn, w kap∏aƒstwie, seminarium,
Stowarzyszeniu Pomocy] towarzyszyç”, abyÊcie mogli
dojÊç do wiedzy:

„O rzeczach tak w niebie jak i na ziemi, i pod zie-
mià; rzeczach, co by∏y, co sà, rzeczach, co muszà
wkrótce nastaç; rzeczach co sà w domu, rzeczach co
sà poza domem; wojnach i zmartwieniach narodów;
i sàdach co sà na làdzie; i wiedzy tak˝e o krajach i
królestwach —

AbyÊcie [wy, którzy nauczacie,] byli przygotowani
we wszystkim, kiedy was ponownie poÊl´, abyÊcie
rozwin´li powo∏anie, do którego was powo∏a∏em, i
misj´, którà wam zleci∏em”21.

Pawe∏ prorokowa∏ m∏odemu Tymoteuszowi, 
„˝e w dniach ostatecznych nastanà trudne czasy”22.
Powiedzia∏: „Ludzie zaÊ êli i oszuÊci coraz bardziej
brnàç b´dà w z∏o, b∏àdzàc sami i drugich w b∏àd
wprowadzajàc”23.

Lecz my nadal mo˝emy byç bezpieczni. Nasze bez-
pieczeƒstwo tkwi w nauczaniu dzieci:

„Wychowuj ch∏opca odpowiednio do drogi, którà
ma iÊç, a nie zejdzie z niej nawet w staroÊci”24.

Pawe∏ radzi∏ Tymoteuszowi:

„Ty trwaj w tym, czegoÊ si´ nauczy∏ i czego pewny
jesteÊ, wiedzàc, od kogoÊ si´ tego nauczy∏.

I poniewa˝ od dzieciƒstwa znasz Pisma Êwi´te, które
ci´ mogà obdarzyç màdroÊcià ku zbawieniu przez
wiar´ w Jezusa Chrystusa”25.

To jest KoÊció∏ Jezusa Chrystusa. To jest Jego
KoÊció∏. On jest naszym Przyk∏adem, naszym
Odkupicielem. Nakazano nam, abyÊmy byli „jak 
On jest”26.

On by∏ nauczycielem dzieci. Nakaza∏ Swoim
uczniom w Jerozolimie: „Zostawcie dzieci w spokoju
i nie zabraniajcie im przychodziç do mnie; albowiem
do takich nale˝y Królestwo Niebios”27.

Czytajàc opowieÊç o s∏u˝bie Zbawiciela poÊród
Nefitów, mo˝emy wejrzeç w Jego dusz´ byç mo˝e
g∏´biej, ni˝ gdybyÊmy czytali inne fragmenty:
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„I sta∏o si´, ˝e Jezus nakaza∏, aby przyprowadzili
do Niego swe dzieci.

I gdy je przyprowadzili, rozsadzili je wokó∏ 
Niego na ziemi. I Jezus sta∏ poÊród nich. I ludzie
rozstàpili si´, a˝ przyprowadzono do Niego wszystkie
dzieci. […]

[…] I gdy powiedzia∏ te s∏owa, zap∏aka∏, i rzesza o
tym Êwiadczy. I bra∏ ich dzieci, ka˝de z osobna, b∏o-
gos∏awi∏ i modli∏ si´ za nie do Ojca.

I gdy skoƒczy∏, ponownie zap∏aka∏.

I powiedzia∏ do nich: Spójrzcie na swoje dzieci!

I gdy spojrzeli na nie i ku niebu, ujrzeli niebiosa
otwarte i anio∏ów zst´pujàcych z nieba niczym w
ogniu. I zstàpiwszy otoczyli te dzieci. I by∏y one oto-
czone ogniem, a anio∏owie nauczali je.

I ludzie widzieli to i s∏yszeli, i z∏o˝yli Êwiadectwo.
I wiedzà, ˝e jest to prawdà, gdy˝ wszyscy to widzieli i
s∏yszeli”28.

Wiem, ˝e ta opowieÊç jest prawdziwa. Sk∏adam
Êwiadectwo o Nim i b∏ogos∏awi´ was wszystkich,
którzy nauczacie dzieci w Jego imieniu.

Z przemówienia wyg∏oszonego podczas Brigham Young University
Education Week dnia 17 sierpnia 1999 r. (zob. Ensign, luty 2000,
str. 10–17).
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• W poni˝szym tekÊcie êród∏owym, Starszy M.
Russell Ballard podaje cztery propozycje, aby
pomóc nam „zbudowaç fortec´ wiary w naszych
domach [i] […] przygotowaç naszà m∏odzie˝ do
tego, by by∏a nieskalana, czysta moralnie, nie-
winna, ca∏kowicie godna wejÊcia do Êwiàtyni”.
Przejrzyj jego propozycje i poczyƒ konkretne
plany, aby post´powaç zgodnie z tymi sugestiami
w swoim domu.

• PomyÊl o decyzjach, z podj´ciem których mo˝e
borykaç si´ ka˝de dziecko z twojej rodziny w
szkole, w domu i w innym otoczeniu. Zastanów
si´, co mo˝esz zrobiç, aby pomóc ka˝demu
dziecku przygotowaç si´ do podejmowania pra-
wych decyzji.

DAWANIE DZIECIOM WSKAZÓWEK, 
GDY PODEJMUJÑ DECYZJE

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub obie propozycje.

JAK NIEDAJÑCY SI¢ UGASIå P¸OMIE¡

Starszy M. Russell Ballard
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

RadoÊç z ma∏˝eƒstwa zawartego w Êwiàtyni

Od czasu do czasu mam przywilej celebrowania
obrz´du w Êwiàtyni, kiedy dwoje m∏odych ludzi
zawiera zwiàzek ma∏˝eƒski i jest zapiecz´towanych w
domu Pana. Zawsze sà to wyjàtkowe chwile dla
rodziny i przyjació∏. W wype∏nionych ∏zami oczach
matek, które z ca∏ego serca modli∏y si´, by nadszed∏
ten dzieƒ, widaç wtedy s∏odkie i niosàce satysfakcj´
po∏àczenie ziemskiego szcz´Êcia i wiecznej radoÊci.
Mo˝na to dostrzec w oczach ojców, którzy po raz
pierwszy od kilku miesi´cy myÊlà o czymÊ innym
poza tym, w jaki sposób op∏aciç wszystkie wydatki. A
wi´kszoÊç z was widzia∏a to w oczach cnotliwej panny
m∏odej i pana m∏odego, którzy byli wierni naukom
ewangelii, stroniàc od pokus Êwiata. Jest to szcze-
gólne, niezaprzeczalne uczucie, dost´pne tym, którzy
pozostajà nieskalani, niewinni i czyÊci moralnie.

Normy moralne sà niepodwa˝alne

Zbyt wielu m∏odych m´˝czyzn i kobiet ulega presji
Êwiata, która nasycona jest niegodziwoÊcià i niemo-
ralnym zachowaniem. Lucyfer prowadzi bez-
wzgl´dnà wojn´ o dusze tak m∏odych, jak i starych,
a liczba jego ofiar stale roÊnie. Normy Êwiata zmie-
niajà kszta∏t jak piaski pustyni pod wp∏ywem wiatru.
To, o czym kiedyÊ nikt nie s∏ysza∏ lub czego nie

akceptowa∏, teraz jest czymÊ pospolitym.
Perspektywa Êwiata zmienia si´ tak drastycznie, ˝e ci,
którzy postanawiajà zostaç przy tradycyjnych nor-
mach moralnych, postrzegani sà jako dziwni niemal
do tego stopnia, ˝e muszà usprawiedliwiaç swoje
pragnienie przestrzegania przykazaƒ Boga.

Lecz jedno jest pewne: przykazania si´ nie zmienia-
jà. Nie dajmy si´ co do tego zwieÊç. To, co dobre,
nadal jest dobre. To, co z∏e, nadal jest z∏e, bez
wzgl´du na to, jak sprytnie ubrane jest w
powszechne powa˝anie czy politycznà poprawnoÊç.
Wierzymy w czystoÊç moralnà przed Êlubem i wier-
noÊç po Êlubie. Ta norma jest niepodwa˝alnà cz´Êcià
sk∏adowà prawdy. Ani nie podlega g∏osowaniom
opinii publicznej, ani nie zale˝y od sytuacji czy oko-
licznoÊci. Nie ma potrzeby debatowaç nad nià czy
nad innymi normami ewangelii.

Wznoszenie fortecy wiary w domu

Lecz istnieje ogromna potrzeba, aby rodzice,
przywódcy i nauczyciele pomagali naszej m∏odzie˝y
nauczyç si´ rozumienia, kochania i cenienia norm
ewangelii oraz ˝ycia wed∏ug nich. Rodzice i m∏odzie˝
muszà razem stanàç w obronie tych wartoÊci
przeciwko sprytnemu i chytremu przeciwnikowi.
Musimy byç tak oddani, skuteczni i zdeterminowani
w naszych wysi∏kach, by ˝yç zgodnie z ewangelià,
jak on jest zdeterminowany w swoich wysi∏kach
zniszczenia jej — i nas.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝szy artyku∏. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj go ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Przed nami wielkie wyzwanie. Zagro˝one sà nie-
Êmiertelne dusze tych, których kochamy. Chcia∏bym
zaproponowaç cztery sposoby, na jakie mo˝emy zbu-
dowaç fortec´ wiary w naszych domach, a w szcze-
gólnoÊci pomóc przygotowaç naszà m∏odzie˝ do
tego, by by∏a nieskalana, czysta moralnie, niewinna,
ca∏kowicie godna wejÊcia do Êwiàtyni.

Nauczajcie dzieci ewangelii

Po pierwsze — wiedza na temat ewangelii.
Najwa˝niejszà i najbardziej prze∏omowà informacjà,
o jakiej wiem, jest wiedza, ˝e naprawd´ jesteÊmy
dzieçmi Boga, naszego Wiecznego Ojca. Jest nie
tylko doktrynalnie poprawna, ale jest podstawowa
pod wzgl´dem duchowym. Zbawiciel powiedzia∏ w
Swej przejmujàcej modlitwie wstawienniczej: „A to
jest ˝ywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego pos∏a-
∏eÊ” (Ew. Jana 17:3). Poznaç Ojca Niebieskiego i zro-
zumieç naszà relacj´ z Nim jako naszym Ojcem i
naszym Bogiem to odnaleêç sens w tym ˝yciu i
nadziej´ w ˝yciu przysz∏ym. Nasze rodziny muszà
wiedzieç, ˝e On istnieje, ˝e naprawd´ jesteÊmy Jego
synami i Jego córkami oraz dziedzicami wszystkiego,
co On posiada — teraz i na zawsze. B´dzie mniej
prawdopodobne, ˝e cz∏onkowie rodziny, odnalaz∏szy
bezpieczeƒstwo w tej wiedzy, b´dà szukaç diaboli-
cznych rozrywek, a bardziej prawdopodobne, ˝e
b´dà spoglàdaç na Boga i b´dà ˝yç (zob. IV Ks.
Moj˝eszowa 21:8).

˚yjcie wed∏ug przykazaƒ, nie wed∏ug tego, co
wygodne

W jakiÊ sposób musimy zasiaç w naszym sercu
silne Êwiadectwo o ewangelii Jezusa Chrystusa,
podobnie jak to uczynili nasi przodkowie, którzy
byli pionierami. Pami´tacie, kiedy we wrzeÊniu 1846
roku upad∏o Nauvoo, a Âwi´ci znaleêli si´ w nieznoÊ-
nych warunkach w mizernych obozowiskach. Kiedy
wieÊç o tym dotar∏a do Kwatery Zimowej, Brigham
Young natychmiast zwo∏a∏ razem braci. Po tym, jak
wyjaÊni∏ zaistnia∏à sytuacj´ i przypomnia∏ o przymie-
rzu, jakie zawarto w Âwiàtyni Nauvoo, ˝e nikt, kto
zechce przyjÊç, bez wzgl´du na to, jak b´dzie ubogi,
nie zostanie pozostawiony sam sobie, rzuci∏ im to
niezwyk∏e wyzwanie:

„Oto czas, by pracowaç — powiedzia∏. — Niech
ogieƒ przymierza, które zwarliÊcie w Domu Pana, roz-
pali si´ w waszych sercach jak niedajàcy si´ ugasiç p∏o-
mieƒ” (Do Rady Wy˝szej w Council Point, 27 wrzeÊ-
nia 1846 r., Brigham Young Papers, Departament
Archiwów Historycznych, KoÊció∏ Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, 1; kursywa dodana).
W ciàgu kilku dni, pomimo bardzo trudnej sytuacji

w Kwaterze Zimowej, na wschód wyruszy∏o wiele
wozów, aby uratowaç Âwi´tych z ubogich obozów
koczujàcych wzd∏u˝ rzeki Mississippi.

Cz´sto s∏yszymy o cierpieniach i ofiarach tych
pierwszych Âwi´tych i zadajemy sobie pytania: Jak
oni to robili? Skàd czerpali takà wielkà si∏´? Cz´Êç
odpowiedzi zawierajà pe∏ne mocy s∏owa Prezydenta
Younga. Ci pierwsi Âwi´ci w Dniach Ostatnich
zawarli przymierza z Bogiem, a te przymierza p∏on´∏y
w ich sercach jak niedajàcy si´ ugasiç p∏omieƒ.

Czasami odczuwamy pokus´, aby naszym ˝yciem
rzàdzi∏a raczej wygoda ni˝ przymierze. Nie zawsze
czymÊ wygodnym jest ˝ycie wed∏ug norm ewangelii 
i opowiadanie si´ za prawdà oraz Êwiadczenie o
Przywróceniu. Zazwyczaj nie jest czymÊ wygodnym
dzielenie si´ ewangelià z innymi. Nie zawsze
wygodne jest przyjmowanie powo∏aƒ w KoÊciele,
szczególnie tych, które wymagajà poszerzenia
naszych umiej´tnoÊci. SposobnoÊç prawdziwej
s∏u˝by innym, do której zobowiàzaliÊmy si´ w przy-
mierzu, z rzadka przychodzi w odpowiednim dla nas
czasie. Lecz w wygodnym ˝yciu nie ma duchowej
mocy. Ta moc przychodzi wtedy, gdy dotrzymujemy
naszych przymierzy. Kiedy patrzymy na ˝ycie tych
pierwszych Âwi´tych, widzimy, ˝e ich przymierza
by∏y g∏ównà si∏à nap´dowà w ich ˝yciu. Ich przyk∏ad
i Êwiadectwo by∏y wystarczajàco silne, by wp∏ywaç
na kolejne pokolenia ich dzieci.

Nauczajcie dzieci moralnoÊci

Kiedy nasze dzieci dorastajà, potrzebujà wiedzy 
od rodziców o tym, co jest, a co nie jest w∏aÊciwe, 
a przekaz ten powinien byç bezpoÊredni i jasny.
Rodzice muszà uczyç dzieci, aby unika∏y jakichkol-
wiek zdj´ç czy opowieÊci pornograficznych. Dzieci i
m∏odzie˝ muszà dowiedzieç si´ od rodziców, ˝e ka˝-
dego rodzaju pornografia jest narz´dziem diab∏a; a
jeÊli ktoÊ z nià flirtuje, mo˝e ulec uzale˝nieniu, ot´-
pieniu, a nawet duchowej destrukcji. Muszà byç
nauczani, aby nie u˝ywaç wulgarnego j´zyka i 
nigdy nie braç na daremno imienia Paƒskiego.
Zas∏yszanych ordynarnych ˝artów nigdy nie nale˝y
powtarzaç. Uczcie cz∏onków rodziny, aby nie s∏uchali
muzyki, która wys∏awia zmys∏owoÊç. Otwarcie roz-
mawiajcie z nimi na temat seksu oraz czystoÊci
moralnej w Êwietle ewangelii. Niech ta informacja
pochodzi od rodziców, niech b´dzie przekazana w
domu we w∏aÊciwy sposób. Wszyscy cz∏onkowie
rodziny muszà znaç zasady i byç wzmacniani
duchowo, aby mogli ich przestrzegaç. A kiedy zdarzà
si´ b∏´dy, rodzina musi rozumieç i akceptowaç wspa-
nia∏e ZadoÊçuczynienie Pana Jezusa Chrystusa, aby
przez ca∏kowity, a czasami trudny proces pokuty,
mo˝na by∏o uzyskaç wybaczenie i nieustannà
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nadziej´ na przysz∏oÊç. Nigdy nie wolno nam zrezy-
gnowaç z indywidualnych i rodzinnych dà˝eƒ do
˝ycia wiecznego.

Niestety, zbyt wielu rodziców w dzisiejszym Êwie-
cie zrzek∏o si´ obowiàzku nauczania tych wartoÊci i
innych doktryn koÊcielnych w swoich rodzinach,
sàdzàc, ˝e zrobià to inni: grupa rówieÊników, szko∏a,
przywódcy i nauczyciele w KoÊciele, a nawet media.
Ka˝dego dnia nasze dzieci uczà si´, wype∏niajà swe
umys∏y i serca doÊwiadczeniami i spostrze˝eniami,
które dog∏´bnie wp∏ywajà na ich osobisty system
wartoÊci.

Umacniajcie si´ nawzajem przeciwko
niegodziwoÊci

Bracia i siostry, musimy nauczaç si´ nawzajem i
zaszczepiaç w naszych sercach g∏´bszà wiar´, aby
nabieraç odwagi w przestrzeganiu przykazaƒ w Êwie-
cie rosnàcej niegodziwoÊci. Musimy staç si´ na tyle
g∏´boko nawróceni na ewangeli´ Chrystusa, aby
ogieƒ przymierza p∏onà∏ w naszych sercach jak nie-
dajàcy si´ ugasiç p∏omieƒ. A majàc tego rodzaju
wiar´, b´dziemy czyniç, co jest konieczne, aby
pozostaç wierni i godni.

Otwarcie rozmawiajcie z dzieçmi

Po drugie — komunikacja. Nic nie jest wa˝niejsze
dla relacji pomi´dzy cz∏onkami rodziny ni˝ otwarta,
szczera komunikacja. Jest to szczególnie istotne w
przypadku rodziców, którzy starajà si´ nauczaç swoje
dzieci zasad i norm ewangelii. Umiej´tnoÊç rozmowy
z naszà m∏odzie˝à — a mo˝e, co wa˝niejsze, praw-
dziwe ws∏uchiwanie si´ w jej problemy — jest pod-
stawà, na której buduje si´ udane relacje. Cz´sto to,
co widzimy i co czujemy w sercu, powie nam wi´cej
ni˝ to, co s∏yszymy lub mówimy. S∏owo do was,
dzieci: Zawsze szanujcie swoich rodziców. Musicie
te˝ nauczyç si´ s∏uchaç, szczególnie rady swojej
mamy i taty oraz podszeptów Ducha. Musimy szu-
kaç i wy∏apywaç te szczególne momenty sprzyjajàce
nauczaniu, które ciàgle pojawiajà si´ w relacjach
rodzinnych. I musimy postanowiç teraz, ˝e
b´dziemy organizowaç domowe wieczory rodzinne
w ka˝dy poniedzia∏ek.

Dzi´ki regularnym modlitwom rodzinnym i
rodzinnemu studiowaniu pism Êwi´tych nadarzajà
si´ przejmujàce chwile sprzyjajàce wzajemnej komu-
nikacji. Pisma Êwi´te pomogà zdefiniowaç wartoÊci i
cele rodzinne, a wspólna rozmowa na ich temat
pomo˝e cz∏onkom rodziny nauczyç si´ byç stabil-
nymi emocjonalnie, silnymi pod wzgl´dem ducho-
wym oraz samowystarczalnymi. Wymaga to czasu i
dlatego musimy naradzaç si´ wspólnie w kwestii
tego, jak du˝o czasu sp´dzaç przed telewizorem, ile

oglàdaç filmów, wideo, ile graç na komputerze, ile
czasu sp´dzaç w Internecie lub na ile zaj´ç pozwoliç
poza domem.

Rodzice i przywódcy powinni interweniowaç

Po trzecie — interwencja. Obowiàzkiem rodziców
jest interweniowaç w chwili, gdy widzà, ˝e ich dzieci
dokonujà z∏ych wyborów. Nie oznacza to, ˝e rodzice
majà odebraç dzieciom cenny dar wolnej woli. Jako
˝e wolna wola jest darem danym przez Boga, osta-
teczny wybór tego, co dzieci zrobià, jak si´ b´dà
zachowywaç i w co b´dà wierzyç, zawsze b´dzie
nale˝eç do nich. Lecz jako rodzice musimy upewniç
si´, ˝e rozumiejà, jakie jest w∏aÊciwe zachowanie i
jakie b´dà konsekwencje, jeÊli nadal b´dà podà˝aç
drogà nieprawoÊci. Pami´tajcie, nie ma czegoÊ
takiego jak niew∏aÊciwa cenzura w domu. Filmy,
czasopisma, telewizja, kasety wideo, Internet i 
inne media sà „goÊçmi” i powinny pojawiaç si´ w
domach na nasze zaproszenie, kiedy sà w∏aÊciwe dla
rodzinnej rozrywki. Sprawcie, aby wasz dom by∏
przystanià spokoju i prawoÊci. Nie pozwólcie, 
aby wp∏ywy z∏a skazi∏y wasze w∏asne wyjàtkowe
duchowe Êrodowisko. Bàdêcie ˝yczliwi, troskliwi,
delikatni i taktowni w tym, co mówicie i w jaki spo-
sób traktujecie siebie nawzajem. Wówczas oparte na
normach ewangelii cele rodziny u∏atwià podejmowa-
nie dobrych decyzji.

Ta sama zasada odnosi si´ do was, biskupi,
nauczyciele i inni przywódcy w KoÊciele, którzy
pomagacie rodzinom. Nie musicie staç bezczynnie,
kiedy osoby powierzone waszej pieczy podejmujà
decyzje b∏´dne pod wzgl´dem moralnym. Kiedy
m∏ody cz∏owiek staje na moralnych rozdro˝ach
˝ycia, niemal zawsze jest ktoÊ — rodzic, przywódca,
nauczyciel — kto mo˝e coÊ zrobiç, interweniujàc z
mi∏oÊcià i ˝yczliwoÊcià.

Bàdêcie dobrym przyk∏adem dla dzieci

Po czwarte — przyk∏ad. Tak jak znu˝onemu ˝egla-
rzowi trudno jest znaleêç drog´ poprzez niezbadane
morza, jeÊli nie ma pomocy w postaci kompasu, nie-
mal niemo˝liwe jest, aby dzieci i m∏odzi ludzie odna-
leêli drog´ poprzez ocean ˝ycia, jeÊli nie majà prze-
wodniego Êwiat∏a w postaci dobrego przyk∏adu. Nie
mo˝emy oczekiwaç, ˝e uniknà tego, co jest niew∏a-
Êciwe, jeÊli b´dà widzieli, jak ich rodzice idà na kom-
promis w przestrzeganiu zasad i nie ˝yjà wed∏ug
ewangelii.

Na nas jako rodzicach, nauczycielach i przywód-
cach spoczywa solenny obowiàzek dawania pe∏nego
mocy, osobistego przyk∏adu prawej si∏y, odwagi,
poÊwi´cenia, bezinteresownej s∏u˝by i samokontroli.
To sà cechy, które pomogà naszej m∏odzie˝y trzymaç
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si´ ˝elaznego pr´ta ewangelii i pozostaç na prostej i
wàskiej Êcie˝ce.

˚ycie w zgodzie z ewangelià pomaga unikaç
b∏´dów

Chcia∏bym móc wam powiedzieç, ˝e skupienie si´
na przekazywaniu wiedzy, komunikacji, interwencji i
przyk∏adzie na pewno przemieni nas w doskona∏e
rodziny z doskona∏ymi dzieçmi, które nigdy nie
odejdà od norm ewangelii. Niestety, nie zawsze tak
si´ dzieje. Lecz jest bardziej prawdopodobne, ˝e
rodzinom, które znajà zasady i normy ewangelii,
nauczajà ich i ˝yjà zgodnie z nimi, oszcz´dzony
b´dzie ból powa˝nych b∏´dów. Kiedy gór´ biorà
wypracowane wzorce pozytywnej komunikacji oraz
dobry przyk∏ad, o wiele ∏atwiej jest naradzaç si´
wspólnie w kwestii osobistych problemów i wykreo-
waç konieczne zmiany, które pob∏ogos∏awià ka˝dego
cz∏onka rodziny.

Pos∏uchajcie znamiennej rady króla Beniamina:

„Nie mog´ powiedzieç wam wszystkiego, przez co
mo˝ecie pope∏niç grzech, gdy˝ ró˝ne prowadzà do

tego drogi i sposoby, jest ich nawet tak wiele, ˝e nie
jestem w stanie ich zliczyç.

Jednak to mog´ powiedzieç, ˝e jeÊli si´ nie pilnuje-
cie, nie pilnujecie swych myÊli, s∏ów i uczynków, nie
przestrzegacie przykazaƒ Boga i nie wytrwacie do
koƒca ˝ycia wierzàc w to, co us∏yszeliÊcie o przyjÊciu
naszego Pana, b´dziecie musieli zginàç. Zapami´tajcie
to, abyÊcie nie zgin´li” (Mosjasz 4:29–30).

Moi bracia i siostry, niech Bóg pob∏ogos∏awi ka˝-
dego z nas, aby ogieƒ naszych przymierzy móg∏ p∏o-
nàç w naszych sercach jak niedajàcy si´ ugasiç p∏o-
mieƒ. ObyÊmy byli przygotowani duchowo na odna-
wianie naszych Êwi´tych przymierzy ka˝dego tygo-
dnia, kiedy przyjmujemy sakrament. Pokornie modl´
si´, abyÊmy szanowali Pana i pragn´li wykonywaç
naszà cz´Êç pracy w tych najbardziej ekscytujàcych i
wspania∏ych czasach, budujàc Jego KoÊció∏ poprzez
wzmacnianie naszych rodzin.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Ballarda w kwiet-
niu 1999 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob.
Conference Report, kwiec. 1999, str. 111–115 lub Ensign, maj
1999, str. 85–87).
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• JeÊli twoja rodzina regularnie odbywa modlitw´
rodzinnà, rodzinne studiowanie pism Êwi´tych i
organizuje domowe wieczory rodzinne, rozwa˝ w
duchu modlitwy, co mo˝na poprawiç w jednym
lub ka˝dym z tych dzia∏aƒ. JeÊli twoja rodzina
tego nie robi, zastanów si´, co zrobisz, aby
przyczyniç si´ do wprowadzenia tych zasad w
twoim domu.

• Wspólnie z rodzinà zaplanuj zaj´cia, w których
wszyscy b´dà mogli wziàç udzia∏. Mo˝esz skorzy-
staç z pomys∏ów w ksià˝ce Family Home Evening
Resource Book (31106), na stronach 265–340.

• Przejrzyj materia∏ znajdujàcy si´ na stronach
137–139 podr´cznika Nauczanie — nie ma wi´k-
szego powo∏ania (36123 166).

MODLITWA RODZINNA, RODZINNE
STUDIOWANIE PISM ÂWI¢TYCH I
DOMOWY WIECZÓR RODZINNY

POMYS¸Y DO WYKORZYSTANIA

W zale˝noÊci od w∏asnych potrzeb i sytuacji ˝yciowej wykorzystaj jednà lub wi´cej propozycji.

B¸OGOS¸AWIE¡STWA MODLITWY RODZINNEJ

Prezydent Gordon B. Hinckley
Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a

Aposto∏ Pawe∏ oznajmi∏ Tymoteuszowi:

„A to wiedz, ˝e w dniach ostatecznych nastanà
trudne czasy.

Ludzie bowiem b´dà samolubni, chciwi, che∏pliwi,
pyszni, bluênierczy, rodzicom niepos∏uszni,
niewdzi´czni, bezbo˝ni,

bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowÊciàg-
liwi, okrutni, nie mi∏ujàcy tego, co dobre,

zdradzieccy, zuchwali, nad´ci, mi∏ujàcy wi´cej roz-
kosze ni˝ Boga” (II List do Tymoteusza 3:1–4).

W naszych czasach istnieje potrzeba, aby na nowo
podkreÊliç wa˝noÊç uczciwoÊci, si∏y charakteru i pra-
woÊci. Model naszych czasów zmieni si´ jedynie
wtedy, gdy w tkanin´ naszego ˝ycia znowu b´dziemy
wplataç cnoty, które sà sednem prawdziwej cywili-
zacji. Pytanie, z którym si´ zmierzamy, brzmi: Gdzie
mamy zaczàç?

Jestem przekonany, ˝e nale˝y zaczàç od uznania
Boga jako naszego Wiecznego Ojca, od uznania
naszych relacji z Nim jako Jego dzieci, od komuni-
kacji z Nim w uznaniu Jego nadrz´dnej pozycji oraz
od codziennych próÊb o Jego przewodnictwo w
naszych sprawach.

Twierdz´, ˝e powrót do starych wzorców mdlitwy,
rodzinnej modlitwy w domach, jest jednà z podsta-
wowych kuracji, która pohamuje budzàcà strach
chorob´, niszczàcà charakter naszego spo∏eczeƒstwa.
Nie mo˝emy oczekiwaç, ˝e ten cud nastàpi w ciàgu
jednego dnia, ale na przestrzeni pokolenia doÊwiad-
czymy go.

Jedno lub dwa pokolenia temu, rodzinna modli-
twa w domach chrzeÊcijan na ca∏ym Êwiecie by∏a tak
normalnà cz´Êcià codziennych zaj´ç jak posi∏ki. JeÊli
rodzinnà modlitw´ praktykuje si´ w coraz mniej-
szym stopniu, nast´puje upadek moralny omawiany
przez Aposto∏a Paw∏a.

Jestem przekonany, ˝e nie ma zadowalajàcego
odpowiednika porannego i wieczornego kl´kania do
modlitwy ojca, matki i dzieci. To w∏aÊnie modlitwa
— bardziej ni˝ mi´kkie dywany, bardziej ni˝ Êliczne
zas∏ony, bardziej ni˝ dobrze dobrane kolory — spra-
wia, ˝e domy sà lepsze i pi´kniejsze.

W postawie kl´czàcej jest coÊ, co zaprzecza zacho-
waniu opisanemu przez Paw∏a: „pyszni, […]
zuchwali, nad´ci”.

We wspólnym kl´czeniu ojca, matki i dzieci jest
coÊ, co wypiera postaw´, którà on opisa∏: „rodzicom
niepos∏uszni, […] bez serca”.

Kiedy zwracamy si´ do Boga, zmniejsza si´ ten-
dencja do bluênierstwa i mi∏owania przyjemnoÊci
ponad Boga.

TEKST èRÓD¸OWY

Przestudiuj poni˝sze artyku∏y. Je˝eli jesteÊ ˝onaty/zam´˝na, przedyskutuj je ze wspó∏ma∏˝onkiem.



Kiedy cz∏onkowie rodziny razem dzi´kujà Panu za
˝ycie, spokój i wszystko, co majà, znika sk∏onnoÊç 
do tego, by byç bezbo˝nym i niewdzi´cznym, jak to
opisa∏ Pawe∏. A kiedy dzi´kujà Panu za siebie nawza-
jem, w rodzinie na nowo rozwija si´ wdzi´cznoÊç,
szacunek, wzajemne uczucie.

Pismo Êwi´te Êwiadczy: „Dzi´kowaç b´dziesz Panu,
twemu Bogu, za wszystkie rzeczy” (NiP 59:7). I dalej:
„Niczym cz∏owiek nie obra˝a Boga i na nic nie roz-
pala si´ Jego gniew poza tymi co nie wyznajà Jego
r´ki we wszystkim” (NiP 59:21).

Kiedy wspólnie pami´tamy przed Panem o bied-
nych, potrzebujàcych i ciemi´˝onych, wtedy w
naszych sercach panuje udoskonalona, podÊwia-
doma lecz prawdziwa, mi∏oÊç do innych ponad mi∏o-
Êcià do siebie, szacunek do siebie nawzajem, pragnie-
nie s∏u˝enia tym, którzy sà w potrzebie. Nie mo˝na
prosiç Boga, aby pomóg∏ bliêniemu w problemie, nie
odczuwajàc motywacji do tego, by samemu coÊ zro-
biç. Jakie cuda mia∏yby miejsce w ˝yciu dzieci tego
Êwiata, gdyby od∏o˝y∏y na bok w∏asny egoizm i zatra-
ci∏y si´ w s∏u˝bie innym. Nasiono, z którego mo˝e
wyrosnàç to dajàce schronienie i owocne drzewo,
najlepiej zasadziç i piel´gnowaç poprzez codzienne
modlitwy rodzinne.

Nie znam lepszego sposobu na wpojenie mi∏oÊci
do ojczyzny ni˝ modlitwa rodziców w obecnoÊci
dzieci za ziemi´, na której mieszkajà, czy przywo∏y-
wanie b∏ogos∏awieƒstw Wszechmogàcego, aby pano-
wa∏y na tej ziemi wolnoÊç i pokój. Nie znam lep-
szego sposobu na zbudowanie w sercach naszych
dzieci tak bardzo potrzebnego szacunku dla w∏adz
ni˝ wspominanie w codziennych modlitwach o przy-
wódcach naszych krajów, którzy niosà na swych bar-
kach ci´˝ar zarzàdzania paƒstwem.

Pami´tam, jak widzia∏em na jednym billboardzie
napis: „Naród, który si´ modli, to naród, który cieszy
si´ pokojem”. Wierz´ w to.

Wspólna modlitwa, wspólne przyznanie si´ przed
Panem do swoich s∏aboÊci oraz przywo∏ywanie b∏o-
gos∏awieƒstw Pana na dom i tych, którzy w nim
mieszkajà — nie znam lepszego sposobu, który w tak
du˝ym stopniu pomóg∏by zlikwidowaç napi´cia w
rodzinie, tak subtelnie wniós∏by szacunek dla rodzi-
ców, prowadzàcy do pos∏uszeƒstwa, i który wp∏y-
nà∏by na ducha pokuty, usuwajàc plag´ rozbitych
domów.

Od dawna jestem pod wra˝eniem pewnej wypo-
wiedzi cz∏owieka, który zmar∏ lata temu. James H.
Moyle pisa∏ do swych wnuczàt na temat modlitwy
rodzinnej w jego w∏asnym domu. Powiedzia∏: „Nie
udawaliÊmy si´ do ∏ó˝ka, jeÊli nie ukl´kn´liÊmy w
modlitwie, aby b∏agaç o boskie przewodnictwo i
aprobat´. Nawet w najlepiej prowadzonej rodzinie

mogà pojawiç si´ rozbie˝noÊci, lecz rozproszà si´ one
dzi´ki […] duchowi modlitwy. […] Jego wp∏yw na
psychik´ sk∏ania ludzi do wi´kszej prawoÊci. Krzewi
on jednoÊç, mi∏oÊç, wybaczenie i ch´ç s∏u˝by”.

W 1872 roku pu∏kownik Thomas L. Kane przyje-
cha∏ na zachód razem ze swojà ˝onà i dwoma
synami. By∏ wielkim przyjacielem naszego ludu w
czasach cierpieƒ w stanie Iowa oraz w czasie przyby-
cia armii do Doliny Jeziora S∏onego. Razem z
Brighamem Youngiem udawali si´ do St. George,
zatrzymujàc si´ po drodze na noc w domach cz∏on-
ków KoÊcio∏a. Pani Kane napisa∏a wiele listów do
swojego ojca w Filadelfii. W jednym z nich zapisa∏a:

„W ka˝dym z tych miejsc, w których zatrzymywa-
liÊmy si´ po drodze, natychmiast po obiadokolacji
mieliÊmy modlitw´, a tak˝e modliliÊmy si´ przed
Êniadaniem. Nikogo nie pomijano. […] Mormoni
[…] kl´kajà od razu, a g∏owa domu lub szacowny
goÊç modli si´ na g∏os. […] Bardzo niewiele czasu
poÊwi´cajà wyuczonym s∏owom modlitwy, za to pro-
szà o to, czego im trzeba i dzi´kujà Mu za to, co im
da∏. […] Przyjmujà, ˝e Bóg zna nasze imiona i tytu∏y,
i proszà o b∏ogos∏awieƒstwo dla [konkretnej osoby
wymienionej z imienia], […] polubi∏am to, kiedy si´
do tego przyzwyczai∏am”.

Och, gdybyÊmy mogli jako lud kultywowaç t´
praktyk´, która by∏a tak wa˝na dla naszych przod-
ków–pionierów. Rodzinna modlitwa stanowi∏a takà
samà cz´Êç ich praktyk religijnych, jak spotkania
zwo∏ywane w Tabernakulum. Majàc wiar´, która
wyp∏ywa∏a z codziennych modlitw, wyrywali bylic´,
doprowadzali wod´ do sp´kanej ziemi, sprawiali, ˝e
pustynia rozkwita∏a, z mi∏oÊcià prowadzili swoje
rodziny, ˝yli w pokoju z bliênimi, a ich imiona sta∏y
si´ nieÊmiertelne, gdy zatracali si´ w s∏u˝bie Bo˝ej.

Rodzina jest podstawowà jednostkà spo∏eczeƒ-
stwa. Modlàca si´ rodzina jest nadziejà na lepsze
spo∏eczeƒstwo. „Szukajcie Pana, dopóki mo˝na Go
znaleêç” (Ks. Izajasza 55:6).

Czy mo˝emy sprawiç, by nasze domy by∏y pi´k-
niejsze? Tak, poprzez zwracanie si´ z rodzinà do
èród∏a wszelkiego pi´kna. Czy mo˝emy wzmocniç
spo∏eczeƒstwo i sprawiç, ˝e b´dzie si´ w nim lepiej
˝y∏o? Tak, poprzez umacnianie cnoty w ˝yciu rodzin-
nym, co ma miejsce, kiedy wspólnie kl´kamy i
zwracamy si´ w modlitwie do Wszechmogàcego w
imi´ Jego Umi∏owanego Syna.

Ta praktyka, powrót do oddawania czci Bogu na
∏onie rodziny, rozprzestrzeniajàca si´ po krajach i
ca∏ej ziemi, w ciàgu jednego pokolenia mog∏aby 
w du˝ej mierze usunàç plag´, która nas niszczy.
Przywróci∏aby uczciwoÊç, szacunek do siebie nawza-
jem oraz ducha wdzi´cznoÊci w sercach ludzi.
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Mistrz oÊwiadczy∏: „ProÊcie, a b´dzie wam dane,
szukajcie, a znajdziecie; ko∏aczcie, a otworzà wam”
(Ew. Mateusza 7:7).

Daj´ wam moje Êwiadectwo, ˝e jeÊli b´dziecie
szczerze praktykowaç rodzinnà modlitw´, nie obej-
dziecie si´ bez nagrody. Byç mo˝e zmiany nie b´dà od
razu widoczne. Byç mo˝e b´dà niezwykle subtelne.

Lecz b´dà realne, poniewa˝ Bóg „nagradza tych, któ-
rzy go szukajà” (List do Hebrajczyków 11:6).

ObyÊmy byli wierni w dawaniu Êwiatu przyk∏adu
tej praktyki oraz zach´caniu innych do czynienia
podobnie.

Z czasopisma Ensign, luty 1991, str. 2–5.
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„BY¸EM NAUCZANY”
Starszy L. Tom Perry
Kworum Dwunastu Aposto∏ów

Dobrzy rodzice

Ksi´ga Mormona zaczyna si´ od nast´pujàcych
s∏ów: „Ja, Nefi, wywodzàc si´ z dobrych rodziców,
by∏em nauczany i pozna∏em nieco z ca∏ej wiedzy
mojego ojca” (1 Nefi 1:1). Jak˝e inny by∏by Êwiat,
gdyby osobisty dziennik ka˝dego z dzieci naszego
Ojca w Niebie móg∏ rozpoczynaç si´ od podobnego
wyra˝enia: wywodzi∏em si´ z dobrych rodziców i
by∏em przez nich nauczany.

˚yjemy w wyjàtkowym czasie historii, czasie,
kiedy ewangelia Pana zosta∏a przywrócona w swej
pe∏ni. Nasza si∏a misjonarska roÊnie pod wzgl´dem
jakoÊciowym i iloÊciowym; zatem ewangelia jest g∏o-
szona w wi´kszej liczbie j´zyków, wi´kszej liczbie
narodów i wi´kszej liczbie s∏uchaczy ni˝ kiedykol-
wiek przedtem. Skoro okr´gi i paliki zak∏ada si´ w
wi´kszoÊci miejsc na Êwiecie, pe∏ne inspiracji twórcze
umys∏y tworzà takie narz´dzia komunikacji, które sà
zdolne do przekazywania nauk proroków coraz wi´k-
szej liczbie osób. Dobra nowina ewangelii mo˝e teraz
rozprzestrzeniaç si´ szybciej, aby wnieÊç nadziej´
wiecznego pokoju do serc ludzkiej rodziny.

Kryzys w ˝yciu rodzinnym

Jednym ze wspania∏ych przes∏aƒ ewangelii jest
doktryna o wiecznej naturze jednostki rodzinnej.
Âwiadczymy Êwiatu o wartoÊci i wa˝noÊci ˝ycia
rodzinnego, lecz widzimy, ˝e du˝a cz´Êç nieporozu-
mieƒ i problemów w dzisiejszym Êwiecie zwiàzana
jest z pogorszeniem si´ relacji rodzinnych. Zmniejsza
si´ liczba domów, w których dzieci sà nauczane i
instruowane przez kochajàcych rodziców.

˚ycie rodzinne, w którym dzieci i rodzice komu-
nikujà si´ ze sobà podczas nauki, zabawy i pracy,
zast´powane jest przez szybkie, podgrzewane w
mikrofalówce i spo˝ywane w odosobnieniu obiady
oraz wieczory sp´dzane przed telewizorem. W 1991
roku National Association of Counties (Narodowe

Stowarzyszenie Hrabstw), podczas spotkania w Salt
Lake City, na którym omawiano problemy rodziny,
dosz∏o do wniosku, ˝e brak wp∏ywu domu na ˝ycie
ludzi osiàgnà∏ ju˝ taki punkt, ˝e mo˝na mówiç o
kryzysie. OkreÊlono pi´ç podstawowych koncepcji,
które zwi´kszy∏yby szanse rodziny na powodzenie w
tym wzgl´dzie.

Po pierwsze, wzmocnienie wzajemnych relacji
poprzez wspólne zaj´cia rodzinne; po drugie, wpro-
wadzenie rozsàdnych zasad i wymagaƒ; po trzecie,
budowanie poczucia w∏asnej wartoÊci; po czwarte,
ustalanie osiàgalnych celów i po piàte, okresowe oce-
nianie mocnych stron rodziny oraz jej potrzeb.

Nieoczekiwanie ponaglajàcy i ostrzegajàcy od
samego poczàtku g∏os naszych proroków nabra∏
szczególnego znaczenia. Jak nam radzono i jak nas
zach´cano — musimy troszczyç si´ o w∏asne rodziny
i zwi´kszyç nasze wysi∏ki misjonarskie, by przynieÊç
innym ludziom wiedz´ o prawdzie i wa˝noÊci
rodziny.

Adam i Ewa poznawali swoje obowiàzki
rodzicielskie

Od samego poczàtku Pan udziela∏ Adamowi i Ewie
wskazówek dotyczàcych ich rodzicielskich obowiàz-
ków. Ich role zosta∏y dobrze zdefiniowane. Po tym,
jak otrzymali wskazówki od Pana, widzimy, ˝e post´-
powali wed∏ug Jego rady:

„I tego dnia b∏ogos∏awi∏ Adam Boga i zosta∏ nape∏-
niony Duchem i zaczà∏ prorokowaç o wszystkich
rodzinach na ziemi, mówiàc: B∏ogos∏awione niech
b´dzie imi´ boskie, bo przez moje wykroczenie
otwar∏y si´ moje oczy i doznam radoÊci w tym ˝yciu
i znowu w ciele ujrz´ Boga.

A Ewa, jego ma∏˝onka, s∏ysza∏a wszystko i cieszy∏a
si´, mówiàc: Gdyby nie nasz wyst´pek, nigdy nie
mielibyÊmy potomstwa ani nie znali dobra i z∏a,
radoÊci odkupienia i wiecznego ˝ycia, które Bóg daje
wszystkim pos∏usznym.

I Adam z Ewà b∏ogos∏awili imi´ boskie i wyjawili
wszystkie sprawy swoim synom i córkom” (Moj˝esz
5:10–12).



Nauczajcie i szkolcie dzieci

Tak, od samego poczàtku obowiàzek nauczania
dzieci przez rodziców by∏ nadany przez Pana naszym
pierwszym ziemskim rodzicom.

Objawienia otrzymane przez przywrócony KoÊció∏
w naszych czasach zawierajà napomnienia, aby
rodzice wywiàzywali si´ z obowiàzku nauczania i
szkolenia swoich dzieci. W dziewi´çdziesiàtym trze-
cim rozdziale Nauk i Przymierzy dowiadujemy si´,
jak Pan udziela∏ nagany braciom za to, ˝e nie zwa˝ali
na swoje obowiàzki rodzinne. Ten fragment pisma
Êwi´tego brzmi:

„Ale nakaza∏em wam, abyÊcie wychowywali swe
dzieci w Êwietle i prawdzie. […]

Nie nauczy∏eÊ dzieci swych Êwiat∏a i prawdy,
wed∏ug przykazaƒ; i diabe∏ ma w∏adz´ nad tobà, 
jak dotàd i to jest przyczynà twego utrapienia.

A teraz daj´ ci przykazanie — je˝eli chcesz byç
uratowany, uporzàdkuj swój dom, bowiem wiele 
jest rzeczy, co nie sà w porzàdku w domu twoim”
(NiP 93:40, 42–43).

Znaczenie domowych wieczorów rodzinnych

Wiele lat temu KoÊció∏ nawo∏ywa∏ wszystkich
rodziców, aby organizowali co tydzieƒ domowe wie-
czory rodzinne. Dzisiaj treÊç tamtego napomnienia
sta∏a si´ faktem w domach cz∏onków KoÊcio∏a.
Wyznaczono poniedzia∏kowe wieczory jako czas na
to, aby rodzina mog∏a byç razem. W tym czasie nie
powinny byç organizowane ˝adne zaj´cia koÊcielne
czy spotkania towarzyskie. Obiecano nam wielkie
b∏ogos∏awieƒstwa, jeÊli nasze rodziny b´dà wierne w
tej kwestii.

Prezydent Harold B. Lee radzi∏ nam kiedyÊ:

„A teraz zapami´tajcie: kiedy w pe∏ni zrozumiemy
misj´ Eliasza, serca dzieci zwrócà si´ ku ojcom, a
serca ojców ku dzieciom. Odnosi si´ to w równej
mierze do tego, co jest po tej stronie zas∏ony, jak i 
do tego, co jest po drugiej. JeÊli zaniedbamy nasze
rodziny tu na ziemi i nie b´dziemy mieç domowych
wieczorów rodzinnych, jeÊli nie podo∏amy naszym
obowiàzkom tutaj, jak˝e b´dà wyglàda∏y niebiosa,
gdy stracimy kogoÊ z powodu w∏asnych zaniedbaƒ?
Niebiosa nie b´dà niebiosami, jeÊli nie uczynimy
wszystkiego co w naszej mocy, aby s∏u˝yç tym, któ-
rych Pan zes∏a∏ poprzez nasz ród”.

Potem mówi∏ dalej:

„Serca was, ojcowie i matki, muszà natychmiast
zwróciç si´ ku waszym dzieciom, jeÊli naprawd´
macie ducha Eliasza i nie myÊlcie, ˝e odnosi si´ to
tylko do tych, którzy sà za zas∏onà. Niech wasze
serca zwrócà si´ ku waszym dzieciom i nauczajcie je;
lecz musicie to czyniç wtedy, gdy sà na tyle ma∏e, by

mog∏y byç we w∏aÊciwy sposób nauczone. A jeÊli
zaniedbujecie domowe wieczory rodzinne, zaniedbu-
jecie poczàtek misji Eliasza tak, jakbyÊcie zaniedby-
wali wykonywanie swej pracy genealogicznej” 
(w: Relief Society Courses of Study, 1977–1978 [1977],
str. 2; kursywa dodana).

Cz´sto rozmyÊlam o szcz´Êliwych czasach, kiedy
jako rodzina mieliÊmy jeszcze krótki sta˝, a dzieci
by∏y w domu. Wspominam te czasy i dostrzegam
zmiany, jakich bym dokona∏ w organizacji mojej
rodziny i prowadzeniu jej, gdybym mia∏ mo˝liwoÊç
jeszcze raz prze˝yç ten okres. Gdybym mia∏ przywilej
znowu mieç w domu nasze ma∏e dzieci, dokona∏bym
poprawy na dwóch obszarach.

Po pierwsze, chcia∏bym sp´dzaç wraz z ˝onà wi´-
cej czasu na rodzinnych spotkaniach organizacyj-
nych, aby uczyç si´, rozmawiaç, planowaç i organi-
zowaç, i w ten sposób lepiej wype∏niaç naszà rol´
rodzicielskà.

Po drugie, gdyby zwrócono mi te lata, chcia∏bym
sp´dzaç wi´cej czasu z rodzinà. To dotyczy równie˝
bardziej konsekwentnego przeprowadzania domo-
wych wieczorów rodzinnych, które mia∏yby g∏´boki
wp∏yw.

M∏odzie˝ przyczynia si´ do sukcesu

Ca∏y ci´˝ar planowania i przygotowywania domo-
wych wieczorów rodzinnych nie powinien spoczy-
waç jedynie na rodzicach. Rodziny, które w moich
oczach odnios∏y najwi´kszy sukces, to te, w których
m∏odzie˝ bra∏a aktywny udzia∏.

Zwracam si´ do was, wspaniali diakoni, nauczy-
ciele i kap∏ani, do was, dziewcz´ta z grupy Pszczó∏ek,
Dorastajàcych Panien i Laur, abyÊcie w znacznym
stopniu przyczyniali si´ do sukcesu waszych domo-
wych wieczorów rodzinnych. W wielu domach
mo˝ecie byç sumieniem rodziny. Ostatecznie, to wy
macie czerpaç z tego doÊwiadczenia najwi´cej. JeÊli
chcecie ˝yç w Êwiecie pokoju, bezpieczeƒstwa i szero-
kich mo˝liwoÊci, rodzina, do której nale˝ycie, mo˝e
przyczyniç si´ do pomyÊlnoÊci nawet ca∏ego Êwiata.

Pami´tam jedno wydarzenie, które mia∏o miejsce w
okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia pewnego roku, kiedy
wyjechaliÊmy z naszymi wnukami. Aby zacieÊniç
naszà rodzinnà wi´ê, wybierajàc si´ razem w podró˝,
za∏atwiliÊmy van. W samochodzie byli: dziadek, bab-
cia, mój syn oraz troje jego starszych dzieci. ˚ona
mojego syna zosta∏a w domu z najm∏odszymi cz∏on-
kami rodziny. Nadesz∏a moja kolej prowadzenia
samochodu, a ˝ona siedzia∏a obok mnie i by∏a naszym
nawigatorem. Z koƒca samochodu us∏ysza∏em g∏os
najstarszego dziecka, Audrey, która rozmawia∏a ze
swoim ojcem z ty∏u vana. Powiedzia∏a: „Tato, jednym
z naszych celów w tym roku by∏o przeczytanie ca∏ej
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Ksi´gi Mormona podczas rodzinnego studiowania.
DziÊ jest ostatni dzieƒ roku. Mo˝e dokoƒczylibyÊmy
jà teraz, aby zdà˝yç na czas?”

Jak˝e szczególne by∏o to doÊwiadczenie móc s∏y-
chaç, jak mój syn i troje jego dzieci na zmian´ czy-
tajà na g∏os ostatnie rozdzia∏y ksi´gi Moroniego i
wype∏niajà swój cel, jakim by∏o przeczytanie ca∏ej
Ksi´gi Mormona. Pami´tajcie, to m∏oda kobieta z∏o-
˝y∏a t´ propozycj´, nie jedno z rodziców.

Wyzwanie dla m∏odzie˝y

JesteÊcie wybranym pokoleniem — zachowanym
na ten wyjàtkowy okres w historii ludzkoÊci. Macie
tak wiele do ofiarowania, aby rodziny, do których
nale˝ycie, wzrasta∏y i rozwija∏y si´. Rzucam wam
wyzwanie, abyÊcie wnieÊli do waszych rodzin szcze-
gólnego, entuzjastycznego ducha swej m∏odoÊci, tak
aby ewangelia naprawd´ ˝y∏a w waszych domach.
Pami´tajcie rad´ Prezydenta Josepha F. Smitha, kiedy
powiedzia∏:

„Chcia∏bym, aby moje dzieci i wszystkie dzieci w
Syjonie, wiedzia∏y, ˝e nie ma na Êwiecie niczego, co
mia∏oby dla nich tak wielkà wartoÊç jak wiedza o
Ewangelii, która zosta∏a przywrócona na ziemi w
tych dniach ostatnich poprzez Proroka Józefa
Smitha. Nic innego nie mog∏oby zrekompensowaç
jej utraty. Nic innego na ziemi nie da si´ porównaç
ze wspania∏à wiedzà o Jezusie Chrystusie. Niech
zatem wszyscy rodzice w Syjonie troszczà si´ o swoje
dzieci i uczà je zasad Ewangelii oraz na tyle, na ile to
mo˝liwe, dà˝à do wype∏niania swoich obowiàzków
— nie w sposób mechaniczny, tylko dlatego, ˝e sà do
tego nak∏aniani, lecz niech starajà si´ zaszczepiç w
sercach dzieci ducha prawdy i trwa∏ej mi∏oÊci do
Ewangelii, aby nie tylko wykonywa∏y swój obowià-
zek, dlatego, ˝e jest to mi∏e ich rodzicom, ale dla-
tego, ˝e jest to mi∏e równie˝ im” (w: Brian H. Stuy,
zebr., Collected Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve
Apostles, and Others, 5 tomów [1987–1992], 5:436).

O˝ywcie domowe wieczory rodzinne

Domowe wieczory rodzinne sà dla ka˝dego, bez
wzgl´du na to, czy w domu jest dwoje rodziców, czy
jest samotny rodzic, czy te˝ tylko pojedynczy cz∏o-
nek rodziny. Nauczyciele domowi, wzywamy was,
abyÊcie podczas waszych regularnych wizyt zach´cali
do odbywania domowych wieczorów rodzinnych
oraz o˝ywienia ich.

Nasz obecny prorok, Prezydent Ezra Taft Benson,
ponownie przypomnia∏ nam o koniecznoÊci organi-
zowania domowych wieczorów rodzinnych oraz o
elementach sk∏adowych udanych wieczorów.
Powiedzia∏:

„KoÊcielny program domowych wieczorów [rodzin-
nych], którego celem jest wzmacnianie i zabezpiecze-
nie rodziny, zak∏adajàcy jedno wieczorne spotkanie w
tygodniu, zach´ca ojców i matki, aby zgromadzili w
domu swych synów i córki. Wtedy to ofiarowuje si´
modlitw´, Êpiewa hymny i inne piosenki, czyta si´
pisma Êwi´te, omawia si´ sprawy rodzinne, prezentuje
si´ swoje talenty, naucza si´ zasad ewangelii, cz´sto
gra si´ w coÊ i posila przygotowanymi w domu sma-
ko∏ykami” (w: Conference Report, Philippine Islands
Area Conference 1975, str. 10).

Mamy nadziej´, ˝e ka˝dy z was zapisa∏ sobie ka˝dà z
tych propozycji podanych przez proroka na temat
tego, co domowy wieczór rodzinny powinien zawieraç.

Potem mówi∏ dalej: „Oto b∏ogos∏awieƒstwa obie-
cane przez proroka Boga tym, którzy b´dà odbywaç
domowe wieczory [rodzinne]: ‘JeÊli Âwi´ci postàpià
zgodnie z tà radà, obiecujemy, ˝e przyniesie to wspa-
nia∏e b∏ogos∏awieƒstwa. WzroÊnie mi∏oÊç w domu i
zwi´kszy si´ pos∏uszeƒstwo rodzicom. W sercach
m∏odzie˝y Izraela rozwinie si´ wiara i zdob´dzie ona
moc do pokonania z∏ych wp∏ywów i pokus, które jà
dr´czà’” (w: Conference Report, Philippine Islands
Area Conference 1975, str. 10; zob. tak˝e
Improvement Era, czerwiec 1915, str. 734).

Zach´camy ka˝dego z was, abyÊcie post´powali
zgodnie z radà naszego proroka. We wszystkich
rodzinach w ca∏ym KoÊciele ponownie oceƒcie, na
ile wywiàzujecie si´ z organizowania domowych
wieczorów rodzinnych. Zastosowanie tego programu
b´dzie tarczà i ochronà dla was przed z∏em naszych
czasów i przyniesie wam, indywidualnie i zbiorowo,
wi´kszà i pe∏niejszà radoÊç teraz oraz w wiecznoÊci,
w przysz∏ym ˝yciu.

Niech Bóg nas b∏ogos∏awi, kiedy b´dziemy naradzaç
si´ razem jako cz∏onkowie rodziny, byÊmy mogli o˝y-
wiç i umocniç ten niezwykle wa˝ny program.

Z przemówienia wyg∏oszonego przez Starszego Perry’ego w kwiet-
niu 1994 roku podczas generalnej konferencji KoÊcio∏a (zob.
Conference Report, kwiec. 1994, str. 47–51 lub Ensign, maj 1994,
36–38).
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