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V

wprowadzenie

Członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apo-
stołów postanowili wydać serię Nauki Prezydentów Kościoła, aby 
pomóc ci w pogłębieniu zrozumienia przywróconej ewangelii i 
zbliżeniu się do Pana poprzez nauki proroków w dniach ostatnich. 
W miarę jak Kościół będzie publikował kolejne tomy tej serii, we 
własnym domu stworzysz kolekcję książek na temat ewangelii. 
Tomy tej serii mają być wykorzystywane do osobistego studiowa-
nia oraz podczas nauczania niedzielnego. Mogą też pomóc ci w 
przygotowaniu innych lekcji czy przemówień oraz odpowiedzieć 
na pytania związane z doktrynami Kościoła.

Książka ta zawiera nauki Prezydenta George’a Alberta Smitha, 
który służył jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich od 21 maja 1945 roku do 4 kwietnia 1951 roku.

Osobiste studiowanie

Podczas studiowania nauk Prezydenta George’a Alberta Smitha 
staraj się poprzez modlitwę o natchnienie od Ducha. Pytania znaj-
dujące się na końcu każdego rozdziału pomogą ci zrozumieć nauki 
Prezydenta Smitha i zastosować je we własnym życiu. Podczas stu-
diowania tych nauk możesz zastanawiać się, w jaki sposób mógłbyś 
ich nauczać członków rodziny czy przyjaciół. Tym samym wzmocni 
się twoje zrozumienie czytanego materiału.

Nauczanie z tej książki

Z książki tej możesz korzystać podczas nauczania w domu lub w 
kościele. Pomóc ci w tym mogą poniższe wskazówki.

Przygotuj się do nauczania

Staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego podczas przygoto-
wywania lekcji. Przeczytaj dany rozdział w duchu modlitwy, abyś 
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był pewien, że rozumiesz nauki Prezydenta Smitha. Będziesz na-
uczać z większą szczerością i mocą, kiedy jego słowa wpłyną na 
ciebie osobiście (zob. NiP 11:21).

Jeśli przygotowujesz się do nauczania podczas lekcji Kapłaństwa 
Melchizedeka lub Stowarzyszenia Pomocy, nie powinieneś odkładać 
tej książki na bok lub przygotowywać lekcji na podstawie innych 
materiałów. Z modlitwą wybierz z rozdziału te nauki, które w twoim 
przekonaniu najlepiej pomogą nauczanym przez ciebie osobom. 
Niektóre rozdziały zawierają więcej materiału, niż będziesz w stanie 
omówić podczas lekcji. Nie przerywaj dobrej dyskusji tylko po to, 
by omówić wszystkie nauki.

Zachęcaj uczestników, by studiowali dany rozdział przed lekcją 
i przynosili ze sobą swoje podręczniki. Będą wówczas lepiej przy-
gotowani do udziału w dyskusji i wzmacnianiu siebie nawzajem.

Przedstaw rozdział

Podczas przedstawiania rozdziału i w trakcie całej lekcji staraj 
się tworzyć taką atmosferę, w której Duch może dotknąć serc i 
umysłów nauczanych przez ciebie osób. Na początku lekcji po-
móż uczniom skupić się na naukach zawartych w rozdziale. Aby 
to zrobić, możesz:

•	 Przeczytać	i	omówić	podrozdział	zatytułowany	„Z	życia	George’a	
Alberta Smitha”, znajdujący się na początku rozdziału.

•	Omówić	ilustracje	lub	fragment	pisma	świętego	zawarty	w	
rozdziale.

•	 Zaśpiewać	związany	z	treścią	hymn.

•	 Podzielić	się	krótko	osobistym	doświadczeniem	związanym	z	
danym tematem.

Poprowadź dyskusję na temat nauk Prezydenta Smitha

Kiedy nauczasz z tej książki, zachęć innych, by dzielili się swoimi 
przemyśleniami, zadawali pytania i nauczali się nawzajem. Najwię-
cej skorzystają z lekcji, kiedy będą brać w niej aktywny udział. Jest 
to też dobry sposób na otrzymanie osobistego objawienia. Sko-
rzystaj z pytań znajdujących się na końcu rozdziału, aby zachęcić 
uczniów do dyskusji. Odnośniki do pytań zaznaczono w różnych 
miejscach w rozdziale, aby pokazać, którego podrozdziału dotyczą. 
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Możesz też przygotować własne pytania z myślą o nauczanych 
przez ciebie osobach. Na przykład, możesz zapytać uczestników, 
w jaki sposób mogą zastosować nauki Prezydenta Smitha podczas 
wykonywania swoich obowiązków rodzicielskich czy obowiązków 
nauczyciela domowego albo nauczycielki odwiedzającej.

Następujące propozycje mogą nasunąć ci dodatkowe pomysły:

•	 Poproś	uczestników,	aby	podzielili	się	tym,	czego	się	dowiedzieli	
podczas osobistego studiowania tego rozdziału. Możesz w tym 
celu skontaktować się w ciągu tygodnia z kilkoma uczestnikami 
i poprosić ich, by przyszli przygotowani do opowiedzenia o tym, 
czego się nauczyli.

•	Wyznacz	uczestników	do	przeczytania	wybranych	pytań	z	końca	
rozdziału (mogą to robić indywidualnie lub w małych grupach). 
Poproś ich, aby poszukali nauk w podrozdziale, którego dotyczy 
dane pytanie. Następnie zachęć ich, aby podzielili się z resztą 
grupy swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

•	 Przeczytajcie	razem	kilka	wybranych	wypowiedzi	Prezydenta	
Smitha z danego rozdziału. Poproś uczestników, aby podzielili 
się przykładami z pism świętych i z własnego doświadczenia, 
które ilustrują to, czego nauczał Prezydent Smith.

•	 Poproś	uczniów,	aby	wybrali	podrozdział,	który	ich	interesuje,	i	
po cichu go przeczytali. Poproś ich, aby osoby, które wybrały ten 
sam podrozdział, zebrały się w dwie- lub trzyosobowe grupki i 
przedyskutowały to, czego się nauczyły.

zakończ dyskusję

Krótko podsumuj lekcję lub poproś o to jednego lub dwóch 
uczestników. Zachęć nauczane przez ciebie osoby, aby podzieliły 
się z innymi tym, czego się dowiedziały z nauk Prezydenta Smitha. 
Złóż świadectwo o omawianych naukach. Możesz także poprosić 
innych o podzielenie się świadectwami.

Informacje na temat źródeł cytatów w tej książce

Nauki Prezydenta Smitha znajdujące się w tej książce są bezpo-
średnimi cytatami pochodzącymi z różnych źródeł. W cytowanych 
fragmentach zachowana jest oryginalna interpunkcja, pisownia, 
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pisownia wielkich liter i podział na akapity, chyba że zmiany edy-
torskie bądź typograficzne konieczne były dla zwiększenia jasności 
przekazu. W związku z tym możesz zauważyć drobne niekonse-
kwencje w tekście. Na przykład, słowo ewangelia czasami pisane 
jest wielką, a czasami małą literą.

Prezydent Smith często używał słów mężczyzna, człowiek, czy 
ludzkość, aby mówić o wszystkich ludziach — mężczyznach i ko-
bietach. Często używał zaimków on i jego, mówiąc o obu płciach. 
Był to powszechny zwyczaj w jego czasach. Pomimo różnic między 
ówczesnymi a obecnymi konwencjami językowymi, nauki Prezy-
denta Smitha odnoszą się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.
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zarys historyczny

Poniższy rys chronologiczny zapewnia krótki historyczny szkic 
do nauk Prezydenta George’a Alberta Smitha, przedstawionych w 
tej książce.

4 kwietnia 1870 r. Rodzi się w Salt Lake City, w Utah, w 
rodzinie Johna Henry’ego i Sary Farr 
Smithów.

1874–1875 r. Jego ojciec, John Henry Smith, służy na 
misji w Wielkiej Brytanii. George Albert 
ma cztery lata, gdy wyjeżdża ojciec.

27 października 1880 r. John Henry Smith zostaje ustanowiony 
Apostołem.

1882–1885 r. John Henry Smith służy jako prezydent 
Misji Europejskiej.

1883 r. George Albert Smith, mając 13 lat,  
rozpoczyna pracę w fabryce odzieży.

1888 r. Rozpoczyna pracę dla przedsiębiorstwa 
kolejowego. W wyniku pracy zaznaje 
trwałego uszczerbku wzroku.

wrzesień–listopad 1891 r. Służy na misji w południowym Utah 
dla Towarzystwa Wzajemnego Dosko-
nalenia się Młodych Mężczyzn.

25 maja 1892 r. Poślubia Lucy Emily Woodruff w  
Świątyni Manti Utah.

1892–1894 r. Służy na misji w południowych stanach 
USA, rozpoczynając służbę zaledwie 
kilka tygodni po swoim ślubie. Lucy 
dołącza do niego na misji cztery tygo-
dnie później.

8 października 1903 r. Zostaje ustanowiony Apostołem przez 
Prezydenta Josepha F. Smitha
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1904 r. Zapisuje swoje „osobiste credo” — listę 
11 ideałów, według których zobowią-
zuje się żyć (zob. str. 1–2 w tej książce).

1909–1912 r. Ma poważne problemy zdrowotne.
1919–1921 r. Przewodniczy Misji Europejskiej.
1921–1935 r. Służy jako naczelny dyrektor Towarzy-

stwa Wzajemnego Doskonalenia się 
Młodych Mężczyzn.

1922 r. Zostaje wybrany na wiceprezesa Natio-
nal Society of the Sons of the American 
Revolution (Narodowego Towarzystwa 
Synów Rewolucji Amerykańskiej). 
Służy na tym stanowisku do 1925 r., a 
potem ponownie w latach 1944–1946.

wrzesień 1930 r. Pomaga zorganizować Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association 
(Towarzystwo Zabytków i Szlaku 
Pionierów Utah), aby zlokalizować i 
oznaczyć ważne dla historii Kościoła 
miejsca. Zostaje wybrany na pierw-
szego prezesa tej organizacji.

27 lipca 1933 r. Zostaje prezesem Society for the Aid of 
the Sightless (Towarzystwa Pomocy na 
rzecz Niewidomych) w Utah.

31 maja 1934 r. Otrzymuje Srebrnego Bawoła, najwyż-
szą nagrodę przyznawaną przez Boy 
Scouts of America (Skautów Ameryki).

1935–1936 r. Nadzoruje wydanie Księgi Mormona w 
języku Braille’a.

5 listopada 1937 r. Po długiej chorobie, w wieku 68 lat, 
umiera Lucy.

styczeń–lipiec 1938 r. Odwiedza misje Kościoła na Południo-
wym Pacyfiku, zatrzymując się też na 
Hawajach, w Samoa, na Tonga, Tahiti, 
w Nowej Zelandii i Australii.
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lipiec 1943 r. Zostaje wyświęcony na Prezydenta 
Kworum Dwunastu Apostołów.

21 maja 1945 r. Zostaje wyświęcony na Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

23 września 1945 r. Poświęca Świątynię Idaho Falls w 
Idaho.

2 listopada 1945 r. Spotyka się z prezydentem Stanów 
Zjednoczonych, Harrym S. Trumanem, 
aby omówić wysyłkę pomocy do Eu-
ropy po II Wojnie Światowej.

maj 1946 r. Jako pierwszy Prezydent odwiedza 
członków Kościoła w Meksyku. Wręcza 
egzemplarz Księgi Mormona prezyden-
towi Meksyku, Manuelowi Camacho.

24 lipca 1947 r. Poświęca pomnik This Is the Place (To 
jest to miejsce) i upamiętnia setną rocz-
nicę przybycia pionierów do Doliny 
Jeziora Słonego.

1947 r. Liczba członków Kościoła osiąga milion.
30 września–2 paździer-
nika 1949 r.

Bierze udział w pierwszej konferencji 
generalnej transmitowanej przez 
telewizję.

4 kwietnia 1951 r. Umiera w Salt Lake City, w Utah, w 
dniu swoich 81 urodzin.
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Życie i służba George’a 
alberta Smitha

Pewnego dnia podczas swej służby jako Prezydent Kościoła,  
George Albert Smith otrzymał zdjęcie wraz z listem następującej tre-
ści: „Przesyłam to zdjęcie, ponieważ myślimy, że uwidoczniony na 
nim jest Prezydent”. Było to zdjęcie Prezydenta Smitha, na którym 
wita się on z pewną matką i czwórką jej małych dzieci. Tego kon-
kretnego dnia Prezydent Smith spieszył się na pociąg, kiedy pewna 
kobieta zatrzymała go, mając nadzieję, że jej dzieci będą miały szansę 
uścisnąć rękę proroka Boga. Ktoś uchwycił ten moment na zdjęciu.

W liście napisano dalej: „Powodem, dla którego cenimy sobie [to 
zdjęcie], jest fakt, że choć Prezydent był zajęty, choć niemal biegł do 
swego samochodu, by zdążyć na czekający już pociąg, poświęcił 
chwilę, by uścisnąć dłoń każdego dziecka w tej rodzinie” 1.

Taki akt uprzejmości jest cechą charakterystyczną życia i służby 
George’a Alberta Smitha. Bez względu na to, czy chodziło o okazanie 
miłości i zachęty bliźniemu, który miał problem ze swoją wiarą, czy 
też o zorganizowanie na szeroką skalę pomocy dla tysięcy głodujących 
ludzi, George Albert Smith żył według przykazania Zbawiciela: „Bę-
dziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. Marka 12:31).

Wczesne lata, 1870–1890 r.

George Albert Smith urodził się 4 kwietnia 
1870 roku w skromnym domu Johna Henry’ego 
i Sary Farr Smith w Salt Lake City. Rodzina Smi-
thów miała wielkie dziedzictwo służby w króle-
stwie Boga. Ojciec George’a Alberta miał później 
służyć w Kworum Dwunastu Apostołów i w Ra-
dzie Prezydenta Kościoła. Jego dziadek, po któ-
rym otrzymał imiona, George A. Smith, był W wieku ok. 4 lat
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kuzynem Proroka Józefa Smitha i był jednym z pierwszych pionie-
rów Świętych w Dniach Ostatnich, którzy weszli do Doliny Jeziora 
Słonego w 1847 r.; George A. Smith był też Apostołem i doradcą 
Prezydenta Brighama Younga. Pradziadek George’a Alberta, John 
Smith, służył jako Patriarcha Kościoła i jako pierwszy prezydent 
palika w Salt Lake City. Natomiast jego dziadek ze strony matki, 
Lorin Farr, był pierwszym burmistrzem i pierwszym prezydentem 
palika miasta Ogden, w Utah.

George Albert Smith kochał i podziwiał swoich 
rodziców. Był wdzięczny ojcu za to, że nauczył 
go wyciągania pomocnej ręki do potrzebują-
cych 2, a swą matkę chwalił za poświęcenia, ja-
kich dokonała, aby wychować dzieci w 
ewangelii. „Choć byliśmy bardzo biedni — wspo-
minał — a mój ojciec był na misji, kiedy miałem 
pięć lat, nigdy nie słyszałem, by moja matka na-
rzekała i nigdy nie widziałem, aby uroniła 

choćby łzę z powodu panujących warunków. Nie znałem nikogo, 
kto umiał zrobić lepszy użytek z jednego dolara. […]

[…] Kiedy ojca nie było w domu z powodu wyjazdu na misję, 
matka zajmowała jego miejsce i podczas jego nieobecności była 
prawdziwą głową rodziny. Mieliśmy wspólne modlitwy, błogosła-
wiliśmy jedzenie, a w przypadku choroby wzywała starszych, po-
nieważ pokładała ogromną wiarę w obrzędy ewangelii. Zawsze 
płaciła pełną dziesięcinę, a na ile mogę to stwierdzić, nigdy nie 
przyszła jej do głowy myśl, że może to wszystko to błąd i że ‘mor-
monizm’ nie jest prawdziwy. Wierzyła w to całą swą duszą” 3.

George Albert Smith szczególnie zapamiętał 
chwilę, gdy jego matka uczyła go, jak się modlić 
i ufać, że Bóg odpowie: „Kiedy myślę o wpływie 
mojej matki, w czasach kiedy byłem małym 
[chłopcem], odczuwam Ducha i jestem wzru-
szony do łez. […] Pamiętam, jakby to było wczo-
raj: wzięła mnie za rękę i poszliśmy schodami na 
drugie piętro. Tam uklęknąłem przed nią i trzy-
małem ją za rękę, kiedy uczyła mnie, jak się 

mod lić. Dziękuję Bogu za matki, które mają w swych sercach ducha 

John henry Smith

Sarah Farr Smith
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dzieci Johna henry’ego i Sary Farr Smith. George 
albert Smith znajduje się z lewej strony.

Ewangelii i pragnienie błogosławienia dzieci. Do tej pory mogę 
powtórzyć tę modlitwę, a minęło całkiem sporo lat, odkąd się jej 
nauczyłem. Dała mi ona pewność, że mam Ojca Niebieskiego oraz 
wiedzę, że On wysłuchuje modlitw i odpowiada na nie. Kiedy by-
łem starszy, wciąż mieszkaliśmy w dwukondygnacyjnym domu, a 
kiedy mocno wiał wiatr, tak nim kołysało, jakby miał się przewrócić. 
Czasami aż strach było zasnąć. Moje łóżko było jedynym meblem 
w małym pokoiku i wiele razy nocą wychodziłem z niego, by paść 
na kolana i prosić mojego Ojca w Niebie, aby zaopiekował się do-
mem, zachował go, by nie rozleciał się na kawałki, a potem wraca-
łem do swojego łóżeczka, będąc tak pewny, że jestem chroniony 
przed złem, jakbym trzymał za rękę mojego Ojca” 4.

Wspominając swe dzieciństwo, George Albert Smith powiedział:

„Moi rodzice mieszkali w bardzo skromnych warunkach, lecz 
wychwalam mojego Stworzyciela i dziękuję Mu z całego serca za 
to, że wysłał mnie do ich domu.

[…] Kiedy byłem chłopcem, dowiedziałem się, że jest to 
dzieło Pana. Dowiedziałem się, że na ziemi są żyjący prorocy. 
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Dowiedziałem się, że natchnienie Wszechmogącego przeniknie 
tych, którzy chcą się nim cieszyć.

[…] Jestem wdzięczny za moje dziedzictwo, jestem wdzięczny 
za rodziców, którzy nauczali mnie ewangelii Jezusa Chrystusa i 
ustanowili przykład w ich domu” 5.

Młody George Albert był postrzegany jako szczęśliwy, wesoły 
chłopiec. Przyjaciele doceniali jego pogodne usposobienie, a on 
lubił zabawiać ich grą na harmonijce, bandżo i gitarze, mając w 
repertuarze wiele zabawnych piosenek. Mimo to miał również do-
świadczenia, które pomogły mu w rozwinięciu silnego poczucia 
odpowiedzialności, które było dość niezwykłe jak na chłopca w 
jego wieku. Kiedy George Albert miał 12 lat, uczęszczał do Brigham 
Young Academy, gdzie otrzymał pewną radę, która miała ogromny 
wpływ na jego życie. Później powiedział:

„Miałem szczęście, że część mojej nauki odbywała się pod okiem 
doktora Karla G. Maesera, wybitnego wychowawcy, który był 
pierwszym budowniczym naszych wspaniałych szkół kościelnych. 
[…] Nie pamiętam wiele z tego, co powiedziano w czasie roku, 
który tam spędziłem, lecz jest jedna rzecz, której zapewne nigdy nie 
zapomnę. Powtarzałem to wiele razy. […] Pewnego dnia dr Maeser 
wstał i powiedział:

‘Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności nie tylko za to, co 
robicie, ale będziecie odpowiadać też za każdą swoją myśl’.

Będąc chłopcem, który nie zwykł był zbyt często kontrolować 
swych myśli, nie wiedziałem, co powinienem robić i martwiło mnie 
to. Tak naprawdę, myśl ta przyczepiła się do mnie jak rzep. Jakiś 
tydzień lub dziesięć dni później nagle uświadomiłem sobie, co miał 
na myśli. Wówczas pojąłem całą filozofię, jaka się za tym kryła. W 
jednej chwili zrozumiałem interpretację tego, co powiedział: oczy-
wiście, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za nasze myśli, 
ponieważ kiedy zakończymy życie w doczesności, będzie ono sumą 
naszych myśli. Ta jedna myśl wielce błogosławiła mnie przez całe 
życie i w wielu przypadkach umożliwiła mi uniknięcie niewłaści-
wych myśli, ponieważ zdałem sobie sprawę, że kiedy zakończę swe 
dzieło na ziemi, będę sumą swoich myśli” 6.
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Młody George Albert wziął na swe barki wiele obowiązków do-
mowych, kiedy w 1882 roku jego ojciec, który służył przez dwa lata 
w Kworum Dwunastu Apostołów, został powołany, aby być prezy-
dentem Misji Europejskiej. Nieobecność Johna Henry’ego sprawiła, 
że George Albert pomagał w utrzymaniu rodziny. Kiedy miał 13 lat, 
złożył podanie o pracę w zakładzie produkcyjnym i domu towaro-
wym, które należały do Kościoła w Salt Lake City, lecz kierownik 
powiedział, że nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie kogokol-
wiek. George Albert odpowiedział, że nie prosi o pensję, ale o 
pracę. Potem dodał: „Wiem, że jeśli będę w tym dobry, otrzymam 
zapłatę” 7. Jego pozytywne nastawienie sprawiło, że został pracow-
nikiem fabryki, zarabiającym 2,50 dolara na tydzień, a jego etyka 
pracy pomagała mu awansować w tej firmie.

Kiedy miał 18 lat, znalazł pracę przy kontroli torów kolejowych. 
Kiedy wykonywał tę pracę, oślepiający blask słońca odbijający się 
w piasku pustyni uszkodził mu wzrok. To sprawiło, że George Al-
bert doznał trwałego ubytku wzroku, co utrudniało mu czytanie i 
sprawiało trudności przez całe życie.

Służba misjonarska i małżeństwo, 1891–1894 r.

We wrześniu 1891 r. Prezydent Wilford Woodruff powołał Geor-
ge’a Alberta Smitha, aby służył na krótkiej misji na południu Utah. 
Jego szczególnym zadaniem miała być praca z młodzieżą Kościoła 
na tym obszarze. Przez następne cztery miesiące on i jego towa-
rzysz pomagali w zakładaniu organizacji dla młodzieży w palikach 
i okręgach, przemawiali na wielu spotkaniach i zachęcali młodych 
ludzi, aby żyli według norm Kościoła.

Po powrocie ze swojej misji George Albert kontynuował zaloty 
względem swej ukochanej z dzieciństwa, Lucy Woodruff, wnuczki 
Prezydenta Wilforda Woodruffa. Dorastali w sąsiedztwie i Lucy za-
uważyła cechy charakteru, które rozwijał George Albert. Zapisała w 
swym pamiętniku podziw, jaki w niej budził: „Dzisiaj udaję się na 
spoczynek z sercem pełnym wdzięczności dla Boga […] i modlę się, 
aby dał mi siłę, żebym bardziej zasługiwała na miłość tego, który, 
jak mocno wierzę, jest jednym z najlepszych młodych mężczyzn, 
jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. Jego dobroć i uprzejmość spra-
wiają, że łzy cisną mi się do oczu” 8.
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Lecz Lucy miała wielu adora-
torów, a niektórzy z nich byli 
bardzo zamożni i dawali jej eks-
trawaganckie prezenty. Z drugiej 
strony George Albert przyciągał 
Lucy swoim oddaniem Panu. 
Napisał do niej: „Jeśli jesteś za-
interesowana poślubieniem ko-
goś dla pieniędzy, nie będę to 
ja, ponieważ dawno temu posta-
nowiłem, że nie poświęcę siebie 
ani swojego życia czy czasu za-
rabianiu pieniędzy, lecz że będę 
służył Panu i pomagał Jego dzie-
ciom na tym świecie” 9. Lucy 
podjęła decyzję i 25 maja 1892 

roku ona i George Albert pobrali się w Świątyni Manti Utah. Ceremo-
nię poprowadził ojciec George’a Alberta. Tego dnia Lucy podarowała 
mężowi mały medalion ze swoim zdjęciem. Przypiął medalion do 
łańcuszka od zegarka kieszonkowego, by spoczywał blisko jego serca 
i przez resztę życia nosił go niemal każdego dnia 10.

Nowożeńcy mieli dla siebie niecały miesiąc, zanim George Albert 
wyjechał na kolejną misję; tym razem miał nawracać w południo-
wych stanach USA. Mimo że wiedzieli o jego nadchodzącym wyjeź-
dzie — powołanie przyszło trzy tygodnie przed ślubem — rozstanie 
było trudne. Cztery miesiące później niezmiernie się uradowali, 
kiedy Lucy została powołana, by służyć u boku męża w biurze 
misji, gdzie Starszy Smith został wcześniej wyznaczony do służby 
jako sekretarz misji.

Prezydentem Misji Stanów Południowych był J. Golden Kimball, 
który jednocześnie służył jako Siedemdziesiąty. Dwa razy w czasie 
służby Starszego Smitha Prezydent Kimball musiał opuścić misję, by 
zająć się ważnymi sprawami w Salt Lake City — po raz pierwszy, 
niedługo po powołaniu Starszego Smitha na sekretarza misji, a po 
raz drugi około roku później. W obydwu przypadkach Prezydent 
Kimball przekazał olbrzymi obowiązek prowadzenia i administrowa-
nia misją Starszemu Smithowi, ofiarowując mu wsparcie i słowa rady 

lucy emily Woodruff Smith
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poprzez liczne listy. Łącznie Starszy Smith służył jako pełniący obo-
wiązki prezydenta misji przez około 16 miesięcy. Prezydent Kimball 
martwił się tym, że na tak długo pozostawiał misję, lecz ufał swo-
jemu młodemu asystentowi. Napisał w liście do Starszego Smitha: 
„Myślę, że moje rozeznanie i inteligencja, choć ograniczone, umoż-
liwiają mi docenienie twojej uczciwości i wartości, i zapewniam cię, 
że je doceniam” 11. W innym liście napisał: „Niech zawsze góruje ta 
myśl: jestem wdzięczny za twą pracę, gorliwość i dobrego ducha” 12.

Prezydent Kimball miał wiele okazji, by być świadkiem gorliwo-
ści i dobrego ducha Starszego Smitha. Pewnego razu podróżowali 
razem i przyjęli zaproszenie, by noc spędzić w małym, drewnianym 
domku. George Albert Smith później wspominał:

„Około północy obudziły nas straszliwe krzyki i wrzaski dobiega-
jące z zewnątrz. Do naszych uszu doszły plugawe słowa, kiedy usied-
liśmy na łóżkach, by rozeznać się w sytuacji. Była jasna księżycowa 

misjonarze w misji Stanów Południowych. nowo poślubiona 
lucy (trzecia od lewej) i George albert Smith (siedzi 

obok niej) służyli razem w domu misyjnym.
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noc i widzieliśmy na zewnątrz wielu ludzi. Prezydent Kimball wy-
skoczył z łóżka i zaczął się ubierać. Mężczyźni walili do drzwi i uży-
wali plugawego języka, żądając, by mormoni wyszli na zewnątrz, 
aby mogli ich zastrzelić. Prezydent Kimball zapytał mnie, czy nie 
zamierzam wstać i ubrać się, a ja odpowiedziałem, że nie. Zamie-
rzałem pozostać w łóżku, ponieważ byłem pewien, że Pan się o 
nas zatroszczy. Dosłownie kilka sekund później zewsząd słuchać 
było wystrzały. Najwidoczniej tłum rozdzielił się na cztery grupy i 
strzelali we wszystkie narożniki domu. Drzazgi latały nad naszymi 
głowami we wszystkich kierunkach. Nastąpiło kilka chwil ciszy, a 
potem rozlegała się następna salwa strzałów i posypało się jeszcze 
więcej drzazg. Nie czułem ani cienia przerażenia. Leżąc tam, byłem 
bardzo spokojny, przeżywając jedną z najstraszliwszych chwil mojego 
życia, gdyż byłem pewien […], że Pan mnie ochroni. I tak się stało.

Najwidoczniej motłoch zniechęcił się i odszedł. Następnego 
ranka, kiedy otworzyliśmy drzwi, zobaczyliśmy ciężkie kije z 
drewna orzesznika, takie, jakich motłoch używał do bicia misjona-
rzy na Południu” 13.

Wiele lat później George Albert Smith opowiedział o tym do-
świadczeniu swoim wnukom, by nauczyć ich pokładania ufności w 
Panu. „Chciałbym wam to wpoić — powiedział — że Pan zatroszczy 
się o was, gdy będziecie w niebezpieczeństwie, jeśli tylko dacie Mu 
tę szansę” 14.

Życie rodzinne

George Albert i Lucy zostali odwołani z misji w czerwcu 1894 r. 
Kilka miesięcy po ich powrocie do Salt Lake City, Lucy otrzymała 
błogosławieństwo od swojego dziadka, Prezydenta Wilforda Wood-
ruffa, w którym obiecano jej, że będzie miała dzieci. 19 listopada 
1895 r. urodziła córkę, której nadano imię Emily, a cztery lata póź-
niej urodziła się kolejna dziewczynka, Edith. Ich ostatnie dziecko, 
George Albert Junior, urodziło się w 1905 r.

George Albert Smith był kochającym ojcem, uwielbianym przez 
swoje dzieci. Edith napisała o nim: „Dla mnie Ojciec miał wszyst-
kie te cechy, które zjednują ojcu przywiązanie córek. Wypełnił 
wszystkie oczekiwania, jakie tylko mogłam mieć względem ojca”. 
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Szczególne wrażenie na dzieciach robiło to, jak George Albert trak-
tował swoją ukochaną żonę. „Uczucie ojca do matki i jego troska o 
nią były piękne — napisała Edith. — Nigdy nie zaprzepaścił okazji, 
by okazać jej uznanie. Wszystko, co robili, robili razem, mając do-
brze przygotowane plany i pracując jako zespół. Była dla niego 
skarbem. […] Choć wszyscy kochaliśmy Matkę, to jestem pewna, 
że jego troskliwość i czułość wobec niej sprawiły, że była jeszcze 
bardziej uwielbiana przez nas, dzieci” 15.

George Albert Smith jako ojciec sumiennie starał się pomagać 
swoim dzieciom w doświadczaniu radości, jaką sam czuł, żyjąc 
według ewangelii. Podczas świąt Bożego Narodzenia, po otwar-
ciu prezentów, zapytał swoje małe córeczki, jak by się poczuły, 
gdyby oddały kilka swoich zabawek dzieciom, które nie otrzymały 
na Święta żadnych prezentów. Jako że dziewczynki otrzymały już 
nowe zabawki, zgodziły się, że mogłyby oddać trochę swych sta-
rych potrzebującym dzieciom.

„A nie wolałybyście dać im też kilku nowych?” — delikatnie za-
sugerował George Albert.

Córki zawahały się, lecz w końcu zgodziły się oddać jedną czy 
dwie z nowych zabawek. Wówczas George Albert zabrał dziew-
czynki do domu dzieci, o których pomyślał, a one wręczyły im 
prezenty. To doświadczenie tak podniosło je na duchu, że jedna z 
nich z podnieceniem w głosie zawołała: „A teraz chodźmy i weźmy 
dla nich resztę zabawek” 16.

Kworum Dwunastu Apostołów, 1903–1945 r.

Wtorek, 6 października 1903 r., był dla George’a Alberta Smitha 
dniem wypełnionym pracą, więc nie mógł wziąć udziału w sesjach 
konferencji generalnej. Zanim wyszedł z biura, popołudniowa sesja 
konferencji zbliżała się już do końca, więc skierował swe kroki do 
domu, planując zabrać dzieci do wesołego miasteczka.

Kiedy wszedł do domu, był zaskoczony widokiem tłumu gości. 
Z tego tłumu wyszła kobieta i gorąco mu pogratulowała.

„Ale o co chodzi?” — zapytał.

„To ty nie wiesz?” — odpowiedziała.
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Kworum dwunastu apostołów w 1921 r. Stoją od lewej do prawej: 
Joseph Fielding Smith, James e. talmage, Stephen l richards, 
richard r. lyman, melvin J. ballard i John a. Widtsoe. Siedzą 

od lewej do prawej: rudger clawson, reed Smoot, George albert 
Smith, George F. richards, orson F. Whitney i david o. mcKay.

„Czego nie wiem?”

„Zostałeś poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów” 
— wykrzyknęła.

„To nie może być prawdą — powiedział George Albert. — Musiała 
zajść jakaś pomyłka”.

„Sama słyszałam” — odparła.

„Pewnie chodzi o jakiegoś innego Smitha — powiedział. — Nic 
mi nie mówiono i nie mogę uwierzyć, że to prawda”.

Zdezorientowana kobieta wróciła do Tabernakulum, by dowie-
dzieć się, czy się pomyliła. Tam powiedziano jej, że miała rację — 
George Albert Smith został nowym członkiem Kworum Dwunastu 
Apostołów 17.
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Jego córka, Emily, wspominała później scenę rozgrywającą się w 
domu Smithów: „Wydawało się, jakby wszyscy z Tabernakulum prze-
chodzili przez nasz trawnik do domu, gdzie płakali i całowali mamę. 
Wszyscy mówili, że Ojciec jest apostołem, a my myśleliśmy, że bycie 
apostołem musi być najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka”.

Nawet po potwierdzeniu tej nowiny George Albert postanowił, 
że zabierze swoje córki do wesołego miasteczka, jak obiecał, „choć 
nie zobaczył tam zbyt wiele — wspominała Emily. — Cały ten czas 
spędził na rozmowach z ludźmi, którzy nie dawali mu spokoju” 18.

Dwa dni później, 8 października 1903 r., George Albert Smith 
został ustanowiony Apostołem przez Prezydenta Josepha F. Smitha, 
w górnym pokoju Świątyni Salt Lake. Po ustanowieniu poproszono 
go, by podzielił się swoimi uczuciami z obecnymi członkami Kwo-
rum Dwunastu. „Czuję się słaby i brak mi osądu w porównaniu z 
dojrzalszymi mężami — powiedział — lecz moje serce jest prawe i 
szczerze pragnę niepowstrzymanego postępu dzieła Pana. […] Mam 
żywe świadectwo o boskości tego dzieła; wiem, że ewangelia poja-
wiła się na ziemi pod kierunkiem i przewodnictwem samego Pana, 
a ci wybrani do przewodniczenia byli i są Jego sługami pod każdym 
względem. Pragnę i modlę się o to, by wieść czyste i pokorne życie, 
abym był upoważniony do otrzymywania podszeptów i ostrzeżeń 
od Ducha, które będą mnie prowadziły przez całe me życie” 19.

George Albert Smith służył w Kworum Dwunastu Apostołów 
przez blisko 42 lata, z czego dwa lata jako Prezydent Kworum. W 
tym czasie zrealizował wiele zadań i na liczne sposoby błogosławił 
ludzi z całego świata.

dzielenie się ewangelią i zjednywanie Kościołowi przyjaciół

Starszy Smith miał naturalny talent, który sprawiał, że ludzie czuli 
się przy nim swobodnie, a wrogowie zamieniali się w przyjaciół. 
Pewien miejscowy biznesmen, który nie był członkiem Kościoła, 
powiedział o nim podczas pogrzebu: „Był człowiekiem, którego 
łatwo było lubić. Był człowiekiem, którego po prostu chciałoby 
się znać. Jego przyjazny uśmiech, szczery uścisk dłoni oraz ciepło 
pozdrowień — wszystko to sprawiało, że w środku, w sercu, czuło 
się szczerość jego przyjaźni wobec nas i innych bliźnich” 20.
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Jego talent był nieoceniony w czasie, kiedy Kościół wciąż był 
w dużej mierze nieznany na świecie i budził podejrzenia wielu 
osób. Kiedy wypełniał obowiązki w Zachodniej Wirginii, dowiedział 
się, że władze miasta groziły aresztowaniem każdego, kto zostanie 
przyłapany na głoszeniu mormonizmu. Starszy Smith spotkał się 
z urzędnikiem miejskim, panem Englem, aby spróbować zmienić 
politykę miasta. Później napisał w swoim dzienniku: „Kiedy po raz 
pierwszy odwiedziłem pana Engle’a, był bardzo ostry w obyciu i 
szorstko poinformował mnie, że nie będziemy tolerowani w tym 
mieście. […] Powiedziałem mu, że w moim przekonaniu został 
wprowadzony w błąd i chciałbym usiąść, i porozmawiać z nim. […] 
Spędziliśmy trochę czasu, dyskutując na temat mormonizmu. Zanim 
wyszedłem, w znacznym stopniu złagodniał, potem podał mi rękę i 
wręczył swoją wizytówkę. Wychodząc, byłem pewien, że usunąłem 
kilka uprzedzeń” 21. Trzy dni później Starszy Smith złożył mu kolejną 
wizytę i tym razem zostawił mu egzemplarz Księgi Mormona 22.

Starszy Smith zawsze szukał możliwości porozmawiania z ludźmi 
na temat Kościoła. Kiedykolwiek jego obowiązki wymagały od 
niego podróżowania, zabierał ze sobą egzemplarze Księgi Mor-
mona, czasopisma i literaturę kościelną, które miał nadzieję komuś 
podarować. Jako że Księga Mormona składa silne świadectwo o 
Jezusie Chrystusie, Starszy Smith uważał, że jest to idealny poda-
runek na Boże Narodzenie i często wysyłał ją do przyjaciół innych 
wyznań, a nawet do prominentów, których nigdy nie spotkał 23. W 
liście dołączonym do jednego z takich bożonarodzeniowych pre-
zentów napisał: „Za kilka dni chrześcijański świat będzie świętował 
narodziny Zbawiciela i dobrym zwyczajem jest pamiętać w tym 
czasie o swoich przyjaciołach. Ufam zatem, że przyjmie Pan ode 
mnie egzemplarz Księgi Mormona. […] Wierząc, że będzie Panu 
przyjemnie mieć ją w swojej bibliotece, przesyłam ją Panu jako 
prezent na Boże Narodzenie”.

Otrzymał następującą odpowiedź: „Księga będzie miała miejsce 
na naszych półkach i będzie przeczytana [od deski do deski] grun-
townie, z otwartym umysłem. Zapewne przyczyni się do poszerze-
nia poglądów i zwiększenia ducha tolerancji u wszystkich, którzy 
uważnie ją przeczytają” 24.
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zaangażowanie społeczne

Starszy Smith zachęcał członków Kościoła, by angażowali się w 
życie swoich społeczności i wykorzystywali swoje wpływy, aby po-
prawiać warunki panujące na świecie. Sam był zaangażowany w 
pracę kilku organizacji społecznych pomimo wymagającego powo-
łania Przedstawiciela Władz Naczelnych. Został wybrany na prezesa 
International Irrigation Congress (Międzynarodowego Kongresu Iry-
gacyjnego) oraz Dry Farming Congress (Kongresu upraw w suchym 
klimacie); wybierany był przez sześć kadencji na wiceprezesa Na-
tional Society of the Sons of the American Revolution (Narodowego 
Stowarzyszenia Synów Rewolucji Amerykańskiej). Starszy Smith słu-
żył w zarządzie Western Air Lines i był oddanym orędownikiem lot-
nictwa jako lepszego środka transportu Władz Naczelnych podczas 
podróży związanych z wypełnianiem różnych zadań. Był aktywnie 
zaangażowany w działalność Boy Scouts of America (amerykańskich 
Skautów) i w 1934 r. został nagrodzony Srebrnym Bawołem, naj-
wyższą nagrodą przyznawaną w skautingu. Po I Wojnie Światowej 
służył jako przewodniczący kampanii prowadzonej w stanie Utah na 
rzecz pomocy Armenii i Syrii oraz jako przedstawiciel stanu podczas 
International Housing Convention (Międzynarodowej Konwencji 
Mieszkaniowej), której celem było znalezienie schronienia dla bez-
domnych, którzy stracili domy w wyniku wojny 25.

Zanim George Albert został powołany na Apostoła, udzielał się 
politycznie, angażując się w kampanie na rzecz tych spraw i kan-
dydatów, którzy w jego przekonaniu dążyli do naprawy społeczeń-
stwa. Kiedy został Przedstawicielem Władz Naczelnych, zaniechał 
angażowania się w politykę, lecz nadal opowiadał się za sprawami, 
w które wierzył. Na przykład, w 1923 r. pomógł przedstawić przed 
Zgromadzeniem Ustawodawczym Stanu Utah ustawę, która dopro-
wadziła do utworzenia sanatorium dla chorych na gruźlicę 26.

Współczucie Starszego Smitha dla innych ludzi było szczególnie 
widoczne podczas jego prezydentury w Society for the Aid of the 
Sightless (Towarzystwie Pomocy na rzecz Niewidomych), którą spra-
wował od 1933 do 1949 r. Jako że sam cierpiał z powodu wady 
wzroku, Starszy Smith w szczególny sposób współczuł tym, którzy 
byli niewidomi. Nadzorował wydanie Księgi Mormona w języku Bra-
ille’a oraz wprowadził program, który miał pomóc niewidomym w 
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czytaniu Braille’a i zdobyciu innych umiejętności przydatnych przy 
ich formie niepełnosprawności. Jego wysiłki zjednywały mu tych, 
którym służył. Członkini Society for the Aid of the Sightless (Towarzy-
stwa Pomocy na rzecz Niewidomych) wyraziła swe uznanie, pisząc 
wiersz, który wręczono Starszemu Smithowi z okazji jego 70 urodzin.

Kiedy Życie smaga swym okrutnym batem
I spadają goryczy łzy,
Kiedy Zimy chłód przenika moją duszę
I powietrze pustym echem drży —
Wtedy zwracam się z żarliwą nadzieją,
Chociaż potykam i męczę się,
Aby znaleźć pełne zrozumienia serce,
Które prawdziwą przyjaźń dawać chce —
Serce, w którym Mądrość szlachetna ta mieszka,
Co współczuje i dobro zna,

Starszy George albert Smith nadzoruje wydanie 
Księgi mormona w języku braille’a.



XXVI

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  G e o r G e ’ a  a l b e r t a  S m i t h a

Którego wiara w Boga i człowieka
Uczy wiary, którą ślepiec ma. […]

Chociaż jego kochającej, wrażliwej twarzy
Nie dostrzega oko me,
To widzimy wielką mądrość
Serca, które zrozumieniem jest.
Odczuwamy wielki pokój,
Co w jego duszy miejsce ma,
I słyszymy ciche modły:
Nie idziesz tą drogą sam.
Jego wiara otuchę nam daje,
Kiedy ścieżka biegnie gdzieś;
A nasze dusze podnosi ten człowiek,
Który z Bogiem chce je nieść 27.

choroba i inne próby

Przez większą część swego życia George Albert nie cieszył się zbyt 
dobrym zdrowiem. Choć lubił pływać, jeździć konno i być aktywnym 
fizycznie, miał wątłe i słabe ciało. Oprócz doświadczania chronicznych 
problemów ze wzrokiem, Starszy Smith przez całe życie cierpiał na 
bóle brzucha i pleców, ciągłe zmęczenie, problemy z sercem i wiele 
innych dolegliwości. Stres i presja odczuwane w związku z wieloma 
obowiązkami również odbiły się na jego zdrowiu, lecz na początku 
nie chciał on zwalniać tempa pracy tylko dlatego, by zachować swe 
zdrowie. W wyniku tego od 1909 do 1912 r. tak ciężko zachorował, że 
był przykuty do łóżka i nie mógł wykonywać swoich obowiązków w 
Kworum Dwunastu. To był bardzo trudny okres dla Starszego Smitha, 
który rozpaczliwie pragnął kontynuować swoją służbę. Śmierć ojca w 
1911 r. oraz poważna odmiana grypy, która zaatakowała jego żonę, 
jeszcze bardziej utrudniły powrót Starszego Smitha do zdrowia.

Wiele lat później podzielił się następującym doświadczeniem, 
które było jego udziałem w tym okresie:

„Wiele lat temu poważnie chorowałem. Tak naprawdę, myślę, że 
wszyscy stracili już co do mnie nadzieję z wyjątkiem mojej żony. 
[…] Byłem tak słaby, że prawie nie mogłem się poruszać. Nawet 
odwrócenie się na drugi bok na łóżku trwało długo i było bardzo 
wyczerpujące.
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Pewnego dnia, znajdując się właśnie w takim stanie, straciłem 
kontakt z otoczeniem i myślałem, że przeszedłem na Drugą Stronę. 
Stałem tyłem do wielkiego i pięknego jeziora, twarzą do ogromnego 
lasu. Nie było nikogo w zasięgu wzroku, na jeziorze nie było żadnej 
łodzi czy jakichkolwiek innych znaków, które by wskazywały na 
to, jak tam się dostałem. Zdałem sobie sprawę lub tak mi się wyda-
wało, że zakończyłem swoją pracę w życiu doczesnym i wracam 
do domu. […]

Zacząłem badać otoczenie i wkrótce znalazłem szlak pośród 
drzew, który wyglądał na niezbyt często uczęszczany i który był 
niemal niewidoczny przez zarastającą trawę. Poszedłem tym szla-
kiem i po pewnym czasie, i po pokonaniu dość dużego dystansu 
przez las, zauważyłem idącego w moją stronę człowieka. Zauwa-
żyłem, że to bardzo wysoki mężczyzna i przyspieszyłem kroku, by 
do niego dotrzeć, ponieważ rozpoznałem w nim mojego dziadka 
[George’a A. Smitha]. Za życia ważył on ponad 130 kg, więc może-
cie sobie wyobrazić, że był postawnym mężczyzną. Pamiętam, jak 
byłem szczęśliwy, że go widzę. Otrzymałem po nim swoje imię i 
zawsze byłem z tego dumny.

Kiedy dziadek zbliżył się do mnie na odległość 
ok. metra, zatrzymał się. Było to dla mnie zna-
kiem, bym też się zatrzymał. Wówczas — i chciał-
bym, żeby chłopcy, dziewczęta i młodzi ludzie 
nigdy tego nie zapomnieli — spojrzał na mnie 
bardzo poważnie i powiedział:

‘Chciałbym wiedzieć, co uczyniłeś z moim 
imieniem’.

Wszystko, co do tej pory zrobiłem, prze-
mknęło mi przed oczami jak obrazy na ekranie 

— wszystko, co zrobiłem. Ta żywa retrospekcja objęła całe moje ży-
cie do chwili, gdy stanąłem przed dziadkiem. Całe życie przemknęło 
przede mną. Uśmiechnąłem się i spojrzałem na dziadka, mówiąc:

‘Nigdy nie zrobiłem z twoim imieniem niczego, czego musiałbyś 
się wstydzić’.

Zrobił krok w moją stronę, wziął mnie w ramiona, a ja także 
go uścisnąłem — i wtedy na powrót byłem świadomy tego, gdzie 

George a. Smith
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jestem. Moja poduszka była tak mokra, jakby ktoś wylał na nią 
wodę — mokra od łez wdzięczności za to, że mogłem odpowie-
dzieć na to pytanie bez wstydu.

Wiele razy myślałem na ten temat i chcę wam powiedzieć, że 
staram się, bardziej niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej, 
troszczyć o to imię. Dlatego chcę powiedzieć do chłopców i dziew-
cząt, młodych mężczyzn i młodych kobiet, do młodzieży Kościoła i 
na całym świecie: szanujcie swoich ojców i swoje matki. Szanujcie 
imiona i nazwiska, które nosicie” 28.

W końcu Starszy Smith zaczął odzyskiwać siły i wyszedł z tej 
próby z odnowionym poczuciem wdzięczności za swe świadec-
two o prawdzie. Powiedział Świętym podczas następnej konferencji 
generalnej: „W ostatnich latach byłem w ciemnej dolinie śmierci, 
byłem tak blisko drugiej strony, że jestem pewien, iż [gdyby nie] 
szczególne błogosławieństwo naszego Ojca Niebieskiego, nie mógł-
bym tu pozostać. Lecz świadectwo, którym pobłogosławił mnie 
mój Ojciec Niebieski ani na chwilę nie przygasło. Im bliżej byłem 
drugiej strony, tym większa była moja pewność, że ewangelia jest 
prawdziwa. Teraz, gdy moje życie zostało zachowane, z radością 
świadczę, że wiem, iż ewangelia jest prawdziwa i z całej duszy 
dziękuję mojemu Ojcu Niebieskiemu za to objawienie” 29.

W następnych latach Starszego Smitha nadal dręczyły różne doleg-
liwości fizyczne i inne przeciwności. Być może, największej próby 
doświadczał w latach 1932–1937, kiedy jego żona, Lucy, cierpiała na 
artretyzm i nerwobóle. Cierpiała ogromny ból i od 1937 r. wymagała 
niemal stałej opieki. Wówczas, w kwietniu 1937 r., atak serca niemal 
odebrał jej życie, czyniąc ją jeszcze słabszą niż wcześniej.

Choć Starszy Smith stale martwił się o Lucy, nadal wykonywał 
swoje obowiązki, najlepiej jak potrafił. 5 listopada 1937 r. przema-
wiał na pogrzebie przyjaciela i kiedy usiadł po swoim wystąpie-
niu, ktoś wręczył mu wiadomość, by natychmiast wracał do domu. 
Później napisał w swoim dzienniku: „Natychmiast wyszedłem z ka-
plicy, lecz moja Umiłowana żona wydała swój ostatni dech, zanim 
wróciłem do domu. Odeszła, kiedy przemawiałem na pogrzebie. 
Oczywiście czuję się opuszczony przez moją oddaną towarzyszkę 
i będę samotny bez niej”.



XXIX

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  G e o r G e ’ a  a l b e r t a  S m i t h a

W chwili jej śmierci Lucy i George Albert byli małżeństwem od 
nieco ponad 45 lat. Miała ona 68 lat. Choć Starszy Smith bardzo 
tęsknił za swoją żoną, wiedział, że ta separacja jest jedynie tymcza-
sowa i ta wiedza dodawała mu sił. „Kiedy moja rodzina pogrąża 
się w rozpaczy — napisał — pociesza nas pewność o ponownym 
zjednoczeniu z matką, jeśli pozostaniemy wierni. Była oddaną, po-
mocną, liczącą się z innymi żoną i matką. Przez sześć lat cierpiała 
w taki czy inny sposób i jestem pewien, że jest szczęśliwa ze swoją 
matką i bliskimi, którzy już odeszli. […] Pan jest najbardziej do-
brotliwy i odsunął wszystkie uczucia związane ze śmiercią, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny” 30.

Prezydent misji europejskiej

W 1919 r. Prezydent Heber J. Grant, który niedługo przed tym 
został poparty jako Prezydent Kościoła, powołał Starszego Smitha, 
aby przewodniczył Misji Europejskiej. Podczas przemówienia wy-
głoszonego w trakcie konferencji generalnej na kilka dni przed 
wyjazdem, Starszy Smith powiedział:

„Chciałbym powiedzieć wam, moi bracia i siostry, że poczytuję 
sobie za honor — nie, za coś więcej niż honor, poczytuję to za 
bardzo wielkie błogosławieństwo — że Pan sprawił, iż powstałem, 
choć jeszcze niedawno byłem bardzo słaby, przywracając mi taki 
stan zdrowia, że bracia poczuli, iż będę mógł wypełnić misję za 
granicą. […]

[…] W najbliższą środę mam wsiąść do pociągu, który zabierze 
mnie na wybrzeże, a potem mam przemierzyć ocean, by dotrzeć 
do miejsca, do którego zostałem powołany. Dziękuję Bogu za moż-
liwość wyjazdu. Jestem wdzięczny za wiedzę o tej prawdzie, która 
przyszła do mojej duszy” 31.

W tym czasie Europa wciąż podnosiła się po zniszczeniach I 
Wojny Światowej, która zakończyła się zaledwie kilka miesięcy 
wcześ niej. Z powodu wojny liczba misjonarzy w Europie była bardzo 
niska, a jednym z zadań Starszego Smitha miało być jej zwiększe-
nie. Jednakże trudne warunki ekonomiczne w powojennej Europie 
sprawiły, że rządy nie chciały wydawać koniecznych wiz. Lecz to 
nie wszystko — nadal było wiele nieporozumień na temat Kościoła 
i uprzedzeń względem Świętych w Dniach Ostatnich. Aby poprawić 
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wizerunek Kościoła, Starszy Smith spotykał się w wieloma przedsta-
wicielami rządów i innymi prominentami. Wyjaśniając cel działalności 
misjonarskiej w Europie i na całym świecie, często mówił: „Zacho-
wajcie wszystkie dobre rzeczy, które macie, zatrzymajcie wszystko, 
co Bóg wam dał, co wzbogaca wasze życie, a następnie pozwólcie 
nam się podzielić z wami czymś, co przyda wam szczęścia i zwiększy 
wasze zadowolenie” 32. Według słów jednego z misjonarzy, którzy 
służyli za jego prezydentury, „dzięki jego pewności siebie i miłemu 
usposobieniu zdobywał szacunek i przyjaźń oraz uzyskiwał dla mi-
sjonarzy pozwolenia, których wcześniej odmawiano” 33.

Nim służba Starszego Smitha dobiegła końca w 1921 r., udało 
mu się zwiększyć liczbę misjonarzy służących w Europie i zmienić 
nieco błędnych poglądów na temat Świętych w Dniach Ostatnich. 
Zjednał również Kościołowi przyjaciół i utrzymywał z nimi kontakt 
listowy przez wiele następnych lat.

ochrona ważnych dla historii Kościoła miejsc

Starszy Smith uwielbiał mówić innym o Kościele i o wspania-
łych wydarzeniach z jego historii. Na przestrzeni całej swojej służby 
uczynił wiele, aby pomóc w jej zachowaniu poprzez tworzenie 
pomników i oznaczanie ważnych dla historii Kościoła miejsc. Jak 
napisał jeden z jego współpracowników: „Wierzył, że zwracając 
uwagę młodszego pokolenia na osiągnięcia przodków, wykonywał 
ważną służbę” 34.

Jako młody Apostoł udał się do Palmyry, w stanie Nowy Jork i 
w imieniu Kościoła wynegocjował zakup gospodarstwa Josepha 
Smitha seniora. Kiedy był w stanie Nowy Jork, odwiedził też czło-
wieka o nazwisku Pliny Sexton, który był właścicielem Wzgórza 
Kumorah — miejsca, w którym Józef Smith uzyskał złote tablice. 
Pan Sexton nie chciał sprzedać ziemi Kościołowi, ale mimo to on i 
Starszy Smith się zaprzyjaźnili. Częściowo dzięki dobrym relacjom, 
jakie Starszy Smith utrzymywał z panem Sextonem, Kościół mógł 
ostatecznie nabyć tę nieruchomość i poświęcić tam pomnik.

W 1930 r., w setną rocznicę zorganizowania Kościoła, Starszy 
Smith pomógł w ustanowieniu Towarzystwa Zabytków i Szlaku 
Pionierów Utah i został wybrany na pierwszego prezesa. Przez 
następne 20 lat organizacja ta postawiła ponad 100 pomników i 
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pamiątkowych tablic, z których wiele upamiętnia szlak pionierów 
do Doliny Jeziora Słonego. Starszy Smith przewodniczył poświęce-
niu większości z nich 35.

Wyjaśniając zainteresowanie Kościoła miejscami historycznymi, 
napisał: „Zwyczaj nakazuje wznoszenie pomników osobom, aby 
nie zaginęła o nich pamięć. Wielkie wydarzenia również na stałe 
zapadają w pamięć ludzi dzięki pomnikom. […] Istnieje wiele inte-
resujących aspektów, które są zapominane i ludzie mają wrażenie, 
że należy je oznaczyć w materialny sposób, aby ci, którzy po nas 
przyjdą, zwrócili uwagę na te ważne wydarzenia” 36.

Jako ten, którego dziadek szedł z pionierami do Utah, Starszy 
Smith odczuwał głęboki szacunek dla pierwszych członków Ko-
ścioła, którzy tak wiele poświęcili dla swej wiary. W przemówieniu 
wygłoszonym do Stowarzyszenia Pomocy opowiedział o następu-
jącym doświadczeniu, które miał, kiedy szedł szlakiem pionierów, 
którzy maszerowali wózkami ręcznymi:

Pomnik na Wzgórzu Kumorah, gdzie anioł moroni 
przekazał Józefowi Smithowi złote tablice.
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„Doszliśmy do tej części szlaku, gdzie kompania wózków ręcz-
nych Martina straciła bardzo wielu ludzi. Znaleźliśmy, na ile było 
to możliwe, miejsce, gdzie obozowali. Ci, którzy byli potomkami 
osób z tej grupy, pomogli w umieszczeniu tablicy upamiętniającej 
to miejsce. Później doszliśmy do Rock Creek; rok wcześniej umie-
ściliśmy tam tymczasowe oznaczenie. O tej szczególnej porze roku 
wszędzie rosły piękne dzikie kwiaty, było mnóstwo dzikich irysów; 
członkowie grupy zebrali trochę kwiatów i z czułością złożyli je na 
kamiennym kopcu ułożonym rok wcześniej. […] Pochowano tutaj w 
jednym grobie 15 członków Kościoła, którzy zmarli z głodu i zimna.

Wiecie, że są takie chwile i miejsca, kiedy wydaje się, że jesteśmy 
bliżej naszego Ojca Niebieskiego. Kiedy siedzieliśmy przy ognisku 
w tej niewielkiej dolinie Rock Creek, gdzie kompanię wózków ręcz-
nych Willego spotkało nieszczęście — my, którzy jesteśmy potom-
kami pionierów, którzy przemierzali równiny w gorącym słońcu 
lata i podczas mrozów zimy — opowiadaliśmy historie o doświad-
czeniach naszych przodków. […] Była to wspaniała chwila. Historia 
była ponownie odtwarzana dla naszego dobra.

[…] Wydawało mi się, że są przy nas ci, którzy oddali wszystko, 
abyśmy mogli mieć błogosławieństwa Ewangelii. Wydawało nam 
się, że czujemy obecność Pana.

Kiedy odeszliśmy po tym, jak polały się łzy — bo wątpię, by w 
grupie ok. 30 czy 40 osób ostał się ktoś, kto nie uronił ani łzy — 
atmosfera, jaka wytworzyła się w wyniku tego krótkiego spotkania, 
wzruszyła nasze serca, a pewna dobra siostra wzięła mnie pod rękę 
i powiedziała: ‘Bracie Smith, od tej chwili będę lepszą kobietą’. Ta 
kobieta […] jest jedną z najlepszych kobiet, lecz wierzę, że została 
poruszona, podobnie jak większość z nas, przez fakt, że w pewnej 
mierze — jak czuliśmy — nie zrealizowaliśmy ideałów, które po-
winny być w naszych duszach. Pogrzebani tu ludzie nie tylko oddali 
dni swego życia, lecz oddali samo życie jako dowód swej wiary w 
boskość tego dzieła. […]

Jeśli wy, członkinie tej organizacji [Stowarzyszenia Pomocy], bę-
dziecie tak wierne jak te, które zostały pochowane na równinach, 
które radziły sobie z problemami, mając wiarę w Pana, zwiększy-
cie swe osiągnięcia i zwiększy się przychylność kochającego Ojca, 
która spłynie na was i waszych najbliższych” 37.
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Prezydent Smith i jego doradcy: J. reuben clark jun. 
(po lewej) i david o. mcKay (po prawej)

Prezydent Kościoła, 1945–1951 r.

Wczesnym rankiem 15 maja 1945 roku, podczas podróży po-
ciągiem na wschodzie Stanów Zjednoczonych, Starszego Smitha 
obudził przedstawiciel kolei, przekazując mu informację: zmarł 
Prezydent Heber J. Grant, który był w owym czasie Prezydentem 
Kościoła. Starszy Smith tak szybko jak mógł, przesiadł się do innego 
pociągu, by wrócić do Salt Lake City. Dosłownie kilka dni póź-
niej George Albert Smith, jako najstarszy stażem członek Kworum 
Dwunastu Apostołów, został wyświęcony na ósmego Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Podczas swej pierwszej konferencji generalnej jako Prezydent Ko-
ścioła powiedział do Świętych, którzy właśnie udzielili mu poparcia: 
„Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze pośród tu zgromadzonych czuje 
się równie słaby i pokorny jak człowiek, który stoi przed wami” 38. 
Podobne uczucia przekazał członkom swojej rodziny: „Nie chciałem 
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tego powołania. Nie czuję, bym do niego dorósł. Lecz przyszło ono 
do mnie i uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, by je należycie 
wypełnić. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, że bez względu na to, 
co robicie w kościele, od nauczania [domowego] po przewodnicze-
nie palikowi, jeśli czynicie wszystko, co jest w waszej mocy, wasze 
powołanie jest równie ważne jak moje” 39.

Wielu było takich, którzy uważali, że talenty Prezydenta Smitha 
były wyjątkowo odpowiednie do tego powołania. Jeden z Przed-
stawicieli Władz Naczelnych wyraził tę pewność tuż po poparciu 
Prezydenta Smitha: „Często się mówi, że Pan wzbudza konkretnego 
człowieka, aby wypełnił konkretną misję. […] Nie do mnie należy 
wypowiedzenie się na temat tego, jaką konkretną misję ma przed 
sobą Prezydent George Albert Smith. Jednakże wiem, że w tym 
szczególnym czasie historii świata nigdy nie było tak wielkiej po-
trzeby miłości pośród braci, jaka istnieje dzisiaj. Co więcej, wiem, że 
nie znam człowieka, który kochałby rodzinę ludzką, zbiorowo i indy-
widualnie, tak bardzo, jak kocha ją Prezydent George Albert Smith” 40.

Pomaganie potrzebującym po ii Wojnie Światowej

II Wojna Światowa zakończyła się zaledwie kilka miesięcy po 
tym, jak George Albert Smith został Prezydentem Kościoła. Po woj-
nie tysiące ludzi w Europie pozostawionych było bez dachu nad 
głową i środków do życia, więc Prezydent Smith szybko zmobilizo-
wał zasoby kościelnej pomocy wzajemnej, aby zapewnić wsparcie. 
Prezydent Gordon B. Hinckley później opowiedział o tych wysił-
kach: „Byłem pośród tych, którzy pracowali na nocnej zmianie na 
Placu Pomocy Wzajemnej tu, w Salt Lake City, ładując artykuły spo-
żywcze do wagonów kolejowych, które wiozły żywność do portu, z 
którego wypływały statki, by przemierzyć morza. Kiedy poświęcano 
Świątynię w Szwajcarii [w 1955 r.], przyjechało tam wielu Świętych 
z Niemiec; słyszałem, jak niektórzy z nich ze łzami płynącymi po 
policzkach mówili, jak byli wdzięczni za żywność, która uratowała 
im wtedy życie” 41.

Prezydent Smith wiedział też, że wśród ludzi, których świat legł 
w gruzach w wyniku niszczycielskiej wojny, istniały ogromne po-
trzeby duchowe. W związku z tym podjął kroki, by zreorganizować 
misje w krajach, w których wojna przerwała pracę misjonarską, 
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i zachęcał Świętych, by wiedli życie według ewangelii pokoju. 
„Najlepszym dowodem wdzięczności w tym czasie — powiedział 
wkrótce po zakończeniu wojny — jest czynić wszystko, co w naszej 
mocy, aby przynieść szczęście temu smutnemu światu, ponieważ 
wszyscy jesteśmy dziećmi naszego Ojca i spoczywa na nas obo-
wiązek uczynienia z tego świata szczęśliwszego miejsca do życia.

Okażmy dobroć i troskę wszystkim, którzy tego potrzebują, nie 
zapominając o tych, którzy są osamotnieni; kiedy radujemy się te-
raz z powodu pokoju, nie zapominajmy o tych, którzy zapłacili za 
pokój utratą swoich ukochanych. […]

Modlę się, aby ludzie zwrócili się do Boga i stali się posłuszni 
Jego prawom, a tym samym, by wybawili świat od dalszych kon-
fliktów i zniszczeń. Modlę się, aby w sercach i domach wszystkich, 
którzy są pogrążeni w żałobie, zagościł ten pokój, który dać może 
tylko nasz Ojciec Niebieski” 42.

Poszerzenie możliwości dzielenia się ewangelią

Prezydent Smith nadal dzielił się z innymi ewangelią przy każdej 
nadarzającej się okazji, a te wzrastały wraz z jego nową funkcją. W 
maju 1946 roku Prezydent Smith był pierwszym Prezydentem Ko-
ścioła, który odwiedził Świętych w Meksyku. Oprócz spotkania się z 
członkami Kościoła i przemawiania podczas dużej konferencji, Pre-
zydent Smith spotkał się również z kilkoma wysokiej rangi urzęd-
nikami tego kraju i rozmawiał z nimi o przywróconej ewangelii. 
Podczas spotkania z prezydentem Meksyku, Manuelem Camacho, 
Prezydent Smith i jego towarzysze wyjaśnili: „Przybyliśmy do was 
i do waszego narodu ze szczególnym przesłaniem. Jesteśmy tu, 
by powiedzieć wam o waszych przodkach oraz o przywróconej 
Ewangelii Jezusa Chrystusa. […] Mamy księgę, która […] opowiada 
o wspaniałym proroku, który wraz z rodziną i innymi ludźmi opu-
ścił Jerozolimę ok. 600 lat przed Chrystusem i który przybył do […] 
tej wspaniałej ziemi Ameryki, znanej jako ‘ziemia obiecana, która 
jest wybrana ponad wszystkie inne ziemie’. Księga Mormona mówi 
też o przybyciu Jezusa Chrystusa na ten kontynent i o tym, jak zor-
ganizował On Swój Kościół i wybrał Swoich dwunastu uczniów”.

Prezydent Camacho, który wyraził szacunek i podziw dla Świę-
tych w Dniach Ostatnich mieszkających w jego kraju, bardzo 
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zainteresował się Księgą Mormona i zapytał: „Czy byłaby taka 
możliwość, abym mógł zdobyć egzemplarz Księgi Mormona? Nigdy 
wcześ niej o niej nie słyszałem”. Wówczas Prezydent Smith podaro-
wał mu oprawiony w skórę egzemplarz tej księgi wraz ze szcze-
gólnie interesującymi fragmentami wypisanymi na jej początku. 
Prezydent Camacho powiedział: „Przeczytam całą tę księgę, ponie-
waż jest ona wielce interesująca dla mnie i dla mojego narodu” 43.

obchody stulecia przybycia pionierów

Jedno z najważniejszych wydarzeń w sześcioletniej prezyden-
turze George’a Alberta Smitha miało miejsce w 1947 roku, kiedy 
Kościół obchodził setną rocznicę przybycia pionierów do Doliny 
Jeziora Słonego. Prezydent Smith nadzorował uroczystość, która 
przykuła uwagę całego kraju, a jej punktem kulminacyjnym było 
poświęcenie pomnika This Is the Place (To jest to miejsce) w Salt 
Lake City, znajdującego się w pobliżu miejsca, w którym pionierzy 

Pomnik this is the Place (to jest to miejsce), który upamiętnia 
przybycie pionierów do doliny Jeziora Słonego, poświęcony 

został przez Prezydenta Smitha w 1947 r.
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weszli do doliny. Od 1930 roku Prezydent Smith był zaangażowany 
w plany wzniesienia pomnika, który uczciłby osiągnięcia i wiarę 
pionierów. Jednakże chciał, aby pomnik ten upamiętniał też pierw-
szych badaczy, misjonarzy innych wyznań oraz ważnych przywód-
ców Indian amerykańskich owych czasów.

Podczas poświęcenia pomnika This Is the Place (To jest to 
miejsce) George Q. Morris, który był wówczas prezydentem Misji 
Wschodnich Stanów, zauważył ducha dobrej woli, którego przypisał 
wysiłkom Prezydenta Smitha: „Wkład Prezydenta Smitha na rzecz 
braterstwa i tolerancji widoczny był podczas uroczystości poświę-
cenia. […] Sam pomnik przedstawiał w rzeźbie — na tyle, na ile 
było to możliwe — indywidualny portret ludzi, którzy odcisnęli 
swe piętno w historii śródgórskiego zachodu przed przybyciem 
mormońskich pionierów, bez względu na ich rasę czy religię. Kiedy 
przygotowywano program uroczystości poświęcającej, pragnieniem 
Prezydenta Smitha było to, aby oprócz przedstawicieli stanu, hrab-
stwa i miasta obecni byli reprezentanci wszystkich głównych grup 
religijnych. Czołowymi mówcami był ksiądz katolicki, biskup prote-
stancki, żydowski rabin oraz przedstawiciele Kościoła Jezusa Chry-
stusa Świętych w Dniach Ostatnich. Po programie, pewien gość ze 
wschodu zauważył: „Dziś doświadczyłem ponownych duchowych 
narodzin. To, czego byłem świadkiem, nie mogłoby mieć miejsca 
nigdzie indziej na świecie. Duch tolerancji, którego można było dziś 
poczuć, był wspaniały’” 44. 

Choć 18-metrowy pomnik wywarł wrażenie, Prezydent Smith na-
uczał, że najlepszym sposobem na uhonorowanie pionierów jest 
naśladowanie ich przykładu wiary i oddania. Podczas modlitwy po-
święcającej pomnik powiedział: „Nasz Ojcze, któryś jest w niebie, […] 
stoimy dzisiejszego ranka przed Twym obliczem w ciszy pobliskich 
wzgórz i spoglądamy na ten wspaniały pomnik, który wzniesiono dla 
uczczenia Twych synów i córek oraz ich oddania. […] Modlimy się, 
abyśmy zostali pobłogosławieni tym samym duchem, którym cha-
rakteryzowali się ci wierni ludzie, którzy wierzyli w Ciebie i Twego 
Umiłowanego Syna i którzy przybyli do tej doliny, ponieważ pragnęli 
żyć tutaj i oddawać Ci cześć. Modlimy się, aby duch czci i wdzięcz-
ności mógł nadal panować w naszych sercach” 45.
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refleksje nad życiem w wieku 80 lat

Pomimo podeszłego wieku Prezydent Smith przez większą część 
swojej prezydentury był w stanie wypełniać swoje obowiązki, nie 
cierpiąc z powodu fizycznych dolegliwości, które ograniczały go w 
przeszłości. W artykule opublikowanym w kwietniu 1950 roku, w 
okolicy jego 80 urodzin, Prezydent Smith spojrzał wstecz na swoje 
życie i zauważył, w jaki sposób Bóg go wzmocnił i pobłogosławił:

„Przez te osiemdziesiąt lat przebyłem ponad półtora miliona 
kilometrów po świecie, zajmując się sprawami ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Byłem w miejscach o różnym klimacie, w wielu krajach 
i pośród wielu narodów, i od czasów mojego dzieciństwa ludzie 
byli dla mnie mili i pomocni — tak członkowie, jak i osoby spoza 
Kościoła. Gdziekolwiek się udawałem, spotykałem szlachetnych 
mężczyzn i kobiety. […]

[…] Kiedy myślę o tym słabym, wątłym człowieku, jakim jestem, 
który został powołany, aby być przywódcą tego wspaniałego Kościoła, 
zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebuję pomocy. Wyrażam 
wdzięczność za pomoc mojego Ojca w niebie, za wsparcie i towa-
rzystwo w moim życiu wielu najlepszych mężczyzn i kobiet, jakich 
można spotkać na świecie, zarówno w ojczyźnie, jak i za granicą”.

Następnie wyraził miłość do ludzi, z którymi służył przez bardzo 
wiele lat:

„Z pewnością jest to błogosławieństwo współpracować z takimi 
ludźmi i chciałbym skorzystać z okazji, by z głębi serca podziękować 
wam wszystkim za dobroć, którą mi okazujecie, a także chciałbym 
powiedzieć wam wszystkim: Nie jesteście w stanie pojąć, jak bardzo 
was kocham. Brak mi słów, aby to wyrazić. I chcę mieć to uczucie 
względem każdego syna i każdej córki mojego Ojca Niebieskiego.

W porównaniu ze średnią wieku istot ludzkich, żyję długo i 
wiodę szczęśliwe życie. Nie minie wiele lat, kiedy naturalną koleją 
rzeczy zostanę wezwany na drugą stronę. Z niecierpliwością i przy-
jemnością oczekuję tej chwili. Po osiemdziesięciu latach przeżytych 
w doczesności, po podróżach do wielu części świata, po spotkaniu 
wielu wspaniałych i dobrych mężczyzn i kobiet, świadczę wam, 
że wiem dziś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, że Bóg żyje, że 
Jezus jest Chrystusem, że Józef Smith był prorokiem Żyjącego Boga 
i że ten Kościół został zorganizowany pod kierunkiem naszego 
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Prezydent Smith w swoim biurze

Ojca Niebieskiego, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich […] działa dzięki mocy i upoważnieniu tego samego ka-
płaństwa, które zostało nadane przez Piotra, Jakuba i Jana Józefowi 
Smithowi i Oliwierowi Cowdery. Wiem to z taką pewnością, jak 
wiem, że żyję, i zdaję sobie sprawę z tego, że składanie wam tego 
świadectwa jest sprawą wielkiej wagi i że będę pociągnięty do od-
powiedzialności przez mojego Ojca Niebieskiego za tę i inne rzeczy, 
których nauczam w Jego imię. […] Z miłością i życzliwością, które 
żywię do was wszystkich w mym sercu, składam to świadectwo w 
imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana” 46.

Rok później, w dniu swych 81 urodzin, 4 kwietnia 1951 roku, 
George Albert Smith odszedł spokojnie, w swoim domu. U swego 
boku miał syna i córki.

Proste akty pełnej miłości służby

George Albert Smith dokonał wielu rzeczy w ciągu 81 lat życia 
— w Kościele, w swojej społeczności i na całym świecie. Lecz ci, 
którzy znali go osobiście, najlepiej go zapamiętali z powodu wielu 
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prostych, pokornych aktów dobroci i miłości. Prezydent David O. 
McKay, który poprowadził uroczystość pogrzebową Prezydenta 
Smitha, powiedział o nim: „Zaprawdę, był szlachetną duszą; był 
najszczęśliwszy, kiedy mógł dawać szczęście innym” 47.

Starszy John A. Widtsoe, członek Kworum Dwunastu Apostołów, 
przytoczył doświadczenie, kiedy to próbował rozwiązać pewną do-
niosłą, trudną kwestię:

„Siedziałem w moim biurze, zmęczony po całym dniu pracy. […] 
Byłem bardzo znużony. Dokładnie w tej chwili rozległo się puka-
nie do drzwi i wszedł George Albert Smith. Powiedział: ‘Właśnie 
szedłem do domu po skończonej pracy. Pomyślałem o tobie i pro-
blemach, które masz rozwiązać. Przyszedłem, aby cię pocieszyć i 
pobłogosławić’.

Taki był George Albert Smith. […] Nigdy tego nie zapomnę. Po-
rozmawialiśmy przez chwilę, rozstaliśmy się, on poszedł do domu. 
W moim sercu pojawiła się otucha. Nie byłem już znużony.

Widzicie, miłość […] to nie tylko słowa lub wewnętrzne uczucie. 
Aby miłość miała wartość, musi zamienić się w czyny. Prezydent 
Smith właśnie wtedy to zrobił. Poświęcił mi swój czas, swoje siły” 48.

Starszy Matthew Cowley, który także był członkiem Kworum 
Dwunastu i bliskim przyjacielem Prezydenta Smitha, złożył mu hołd 
podczas uroczystości pogrzebowej w następujący sposób:

„Każdy cierpiący, każdy, kto zmagał się z chorobą lub innymi 
przeciwnościami, przebywając w obecności tego syna Boga, czerpał 
z jego cnoty i siły. Być w jego obecności oznaczało uzdrowienie — 
jeśli nie fizyczne, to na pewno duchowe. […]

[…] Bóg przyciąga pobożnych i jestem pewien, że najkrótsza 
podróż, w jaką ten mąż Boży kiedykolwiek się udał podczas 
wszystkich swoich wypraw, to ta, w którą właśnie wyruszył. Bóg 
jest miłością. George Albert Smith jest miłością. Jest pobożny. Bóg 
zabrał go do siebie.

[…] Nie potrafimy uczcić takiego życia słowami. Nie są one ade-
kwatne. Jest tylko jeden sposób na uhonorowanie jego cnoty, sło-
dyczy jego charakteru, wspaniałego wymiaru jego miłości — są to 
nasze uczynki. […]
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Wszyscy bądźmy osobami, które nieco łatwiej wybaczają, które 
są nieco bardziej delikatne w kontaktach z innymi, nieco bardziej 
uprzejme wobec innych, nieco bardziej wspaniałomyślne wobec 
uczuć innych ludzi” 49.

Na nagrobku George’a Alberta Smitha widnieje następująca in-
skrypcja, która jest stosownym podsumowaniem jego wypełnio-
nego służbą w duchu miłości życia:

„Zrozumiał i szerzył nauki Chrystusa. Odniósł niezwykły sukces 
we wprowadzaniu ich w życie. Był uprzejmy, cierpliwy, mądry, 
tolerancyjny i wyrozumiały. Chodził, czyniąc dobrze. Kochał Utah 
i Amerykę, lecz nie był prowincjuszem. Wierzył bez zastrzeżeń w 
potrzebę i moc miłości. Dla swego Kościoła i swej rodziny miał 
bezgraniczną miłość i służył im z oddaniem. Mimo to jego miłość 
była nieograniczona — obejmowała wszystkich ludzi, bez względu 
na rasę, wiarę czy status. Do nich i o nich często mówił: ‘Wszyscy 
jesteśmy dziećmi naszego Ojca’”.
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kierowanie się w życiu 
tym, w co wierzymy

Nasza religia musi znaleźć swój wyraz 
w naszym codziennym życiu.

Z życia George’a Alberta Smitha

W wieku 34 lat George Albert Smith sporządził listę postano-
wień, które nazywał swoim „osobistym credo” — było to 11 ide-
ałów, którymi zobowiązał się kierować w swoim życiu:

„Będę przyjacielem samotnych i będę znajdował radość w zaspo-
kajaniu potrzeb biednych.

Będę odwiedzał chorych i cierpiących oraz wzbudzał w nich 
pragnienie wiary ku uzdrowieniu.

Będę nauczał prawdy, by błogosławić zrozumieniem całą 
ludzkość.

Będę szukał zbłąkanych, by skierować ich ponownie na ścieżkę 
prawego i szczęśliwego życia.

Nie będę się starał zmuszać ludzi do życia według moich ide-
ałów. To raczej moja miłość sprawi, że będą czynić to, co jest 
właściwe.

Będę żył z ludźmi i pomagał im w rozwiązywaniu problemów, 
tak aby ich życie na ziemi mogło być szczęśliwe.

Będę unikał rozgłosu związanego z zajmowaniem wysokich sta-
nowisk i oddalał od siebie pochlebstwa lekkomyślnych przyjaciół.

Nikogo świadomie nie zranię, nawet tego, kto mógłby wobec 
mnie zawinić, natomiast będę starał się czynić mu dobro i zaprzy-
jaźnię się z nim.
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Będę przezwyciężał skłonność do przejawiania samolubstwa i 
zazdrości oraz będę cieszył się z sukcesów wszystkich dzieci mo-
jego Ojca Niebiańskiego.

Nie będę wrogo nastawiony wobec żadnej żyjącej duszy.

Wiedząc, że Odkupiciel ludzkości zaproponował światu jedyny 
plan, który w pełni nas rozwinie i uczyni nas naprawdę szczęśli-
wymi, teraz i w życiu przyszłym, czuję, że rozpowszechnianie tej 
prawdy jest nie tylko moim obowiązkiem, ale też błogosławień-
stwem i przywilejem” 1. [Zob.: propozycja 1. na str. 9].

Ci, którzy znali Prezydenta Smitha, świadczyli, że rzeczywiście żył 
według swojego credo. Ezra Taft Benson, ówczesny członek Kwo-
rum Dwunastu Apostołów, opowiedział o pewnym doświadczeniu, 
które dowiodło, że Prezydent Smith okazał się wierny swojemu po-
stanowieniu, by „[odwiedzać] chorych i cierpiących oraz [wzbudzać] 
w nich pragnienie wiary ku uzdrowieniu”:

„Nigdy nie przestanę być mu wdzięczny za jego wizyty w moim 
domu, podczas gdy [byłem nieobecny], służąc jako pokorny misjo-
narz. […] W szczególności jestem wdzięczny za wizytę w pewną 
cichą noc, gdy nasze maleństwo było u progu śmierci. Prezydent 
Smith, bez zapowiedzi, znalazł czas i wszedł do tego domu, by 
położyć ręce na głowie tego maleństwa, które od wielu godzin 
trzymała w ramionach jego matka, po czym obiecał jej całkowite 
wyzdrowienie dziecka. Taki był Prezydent Smith, zawsze miał czas, 
żeby pomóc, szczególnie tym, którzy byli chorzy, tym, którzy po-
trzebowali go najbardziej” 2.

Spencer W. Kimball zapamiętał inną sytuację, w której czyny Pre-
zydenta Smitha świadczyły o jego postanowieniu, by czynić dobro 
„[temu], kto mógłby wobec [niego] zawinić”:

„Zgłoszono [Prezydentowi Smithowi], że ktoś ukradł z jego po-
wozu narzutę. Nie rozgniewał się, lecz odpowiedział: ‘Szkoda, 
że nie wiemy, kto to był. Wtedy moglibyśmy mu też dać koc, bo 
musiało mu być zimno; a także trochę jedzenia, bo musiał być 
głodny’” 3.

Inny obserwator napisał o George’u Albercie Smithie: „Jego reli-
gia nie jest oziębłą i nieżyciową doktryną. To nie jest teoria. Znaczy 
dla niego więcej niż piękny plan, który można podziwiać. To coś 
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więcej niż filozofia życia. Dla osoby o tak pragmatycznym usposo-
bieniu, religia to duch, według którego się żyje, według którego się 
postępuje; choćby wymagało to jedynie powiedzenia miłego słowa 
czy podania komuś szklanki zimnej wody. Jego religia musi wyrażać 
się w czynach. Musi ona znajdować zastosowanie w detalach życia 
codziennego” 4.

Jeden z jego doradców w Radzie Prezydenta Kościoła, Prezydent 
J. Reuben Clark Jun., tymi słowami podsumował osobistą prawość 
Prezydenta Smitha: „Był jedną z niewielu osób, o których można 
powiedzieć, że żyły zgodnie z tym, czego nauczały” 5.

Nauki George’a Alberta Smitha

Nasze posłuszeństwo wobec zasad ewangelii 
— nie tylko nasze członkostwo w Kościele — 

upoważnia nas do nazywania siebie Świętymi.

Wyznawanie wiary w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich oznacza życie w poświęceniu, pragnienie, aby 
być godnym Tego, na którego obraz zostaliśmy stworzeni i który 
dał nam wszystkim […] coś, co jest cenne — ewangelię Jezusa 
Chrystusa 6.

Jak wspaniałe jest odczucie, że należymy do kościoła, który zrze-
sza albo powinien zrzeszać świętych. Nie wystarcza to, że nasze 
imiona i nazwiska widnieją w rejestrach. Ważne jest, abyśmy żyli w 
taki sposób, by mieć prawo do nazywania siebie Świętymi. A jeśli 
będziecie tak czynić, będziecie szczęśliwi. […]

Kiedy Jezus z Nazaretu przyszedł na świat i rozpoczął głoszenie 
Ewangelii Królestwa, wielu ludzi, a w szczególności zadufani w 
sobie faryzeusze, odrzuciło Jego przesłanie, twierdząc, że są potom-
kami Abrahama oraz oznajmiało, że samo pochodzenie przyniesie 
im zbawienie w Królestwie Boga.

Zbawiciel objaśnił im, że gdyby byli dziećmi Abrahama, czyniliby 
to, co czynił Abraham. [Zob. Ew. Jana 8:33–39]. Chciałbym powie-
dzieć Świętym w Dniach Ostatnich, że jeśli jesteśmy godni nazy-
wania się Świętymi w Dniach Ostatnich, to dzieje się tak dlatego, 
że żyjemy jak święci, a celem Ewangelii jest właśnie przygotowanie 
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nas do tego, byśmy sprostali temu wymogowi. Świat, zwodzony 
przez przeciwnika, który przez długi czas twierdził, że wystarczy 
sama wiara w Boga, popadł w taki stan, że mam o niego obawy. To 
wszystko, to pułapka przeciwnika 7. [Zob.: propozycja 2. na str. 9].

Tak zwany mormonizm to Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zatem 
jest on mocą Boga dla zbawienia wszystkich tych, którzy wierzą w 
jej nauki i są im posłuszni. To nie ci, którzy mówią: „Panie, Panie”, 
cieszą się towarzystwem Jego ducha, ale ci, którzy czynią Jego wolę 
[zob. Ew. Łukasza 6:46] 8.

W wersecie 24. w 7. rozdziale Ewangelii Mateusza znajduję na-
stępujące słowa:

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie 
przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i ude-
rzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie 
przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce”.
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A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, 
przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom 
na piasku.

I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i ude-
rzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”. [Ew. Mateusza 
7:24–27].

Ilu z nas, poznając wolę Ojca, czyni ją? Ilu z nas dzień po dniu 
kładzie fundament i buduje konstrukcję, która wzniesie się, dosięga-
jąc majestatu postawy naszego Mistrza? „Człowiek jest przybytkiem 
Boga, samymi świątyniami i jakakolwiek świątynia jest zbezczesz-
czona Bóg tę świątynię zniszczy” [NiP 93:35]. On obdarzył nas więk-
szą inteligencją i mądrością niż naszych bliźnich. Świętym w Dniach 
Ostatnich została dana wiedza o życiu przedziemskim; wiedza o 
tym, że jesteśmy tutaj, dlatego że zachowaliśmy nasz pierwszy stan, 
oraz o tym, że dano nam możliwość dostąpienia życia wiecznego 
w obecności naszego Niebiańskiego Ojca, dzięki zachowaniu na-
szego drugiego stanu. Nie będziemy sądzeni tak, jak nasi bracia i 
siostry ze świata są sądzeni, ale według większych możliwości, jakie 
zostały nam powierzone. Będziemy pośród tych, którzy otrzymali 
słowo Pana, którzy słyszeli Jego wypowiedzi i jeśli wprowadzamy 
je w czyn, naszym udziałem będzie życie wieczne, ale jeśli zawie-
dziemy, skutkiem tego będzie potępienie 9.

Czyńmy lepiej, niż czyniliśmy kiedykolwiek do tej pory. Od-
nówmy naszą determinację, aby być prawdziwymi Świętymi w 
Dniach Ostatnich, a nie tylko Świętymi na pozór. […] Nie znam 
nikogo, kto nie może starać się czynić trochę lepiej niż do tej pory, 
jeżeli tylko tak postanowi 10.

Nasz Ojciec Niebieski oczekuje od nas przygotowania 
się i prowadzenia takiego życia, byśmy byli 
godni obiecanych przezeń błogosławieństw.

Otworzyłem Biblię na dwudziestym drugim rozdziale Ewangelii 
Mateusza, w którym znajduje się opis nauczania Zbawiciela, i prze-
czytam tę szczególną przypowieść:

„A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach 
tymi słowy:
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Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił 
wesele swemu synowi.

I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. […]

A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam czło-
wieka nie odzianego w szatę weselną.

I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty 
weselnej? A on oniemiał.

Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie 
go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”. [Zob. Ew. Ma-
teusza 22:1–3, 11–14]. […]

Mamy tutaj człowieka, który przyszedł na ucztę weselną i kiedy 
nadszedł czas, król czy też pan zobaczył, że ten nie miał na sobie 
szaty weselnej. Najwidoczniej zignorował jej ważność. Wszedł nie-
przygotowany, oczekując, że będzie w niej uczestniczył. Przyszedł 
na ucztę — wszyscy zostali zaproszeni na ucztę, ale przypuszczam, 
że musieli wiedzieć, iż wstęp będą mieli tylko ci, którzy są odpo-
wiednio ubrani. Człowiek ten był zaskoczony, gdy zapytano go, 
dlaczego pojawił się tam w takim stroju.

Świat zdaje się uważać, że można przyjść, kiedy tylko ma się 
gotowość. Dzieci naszego Ojca nie rozumieją, że muszą poczynić 
pewne przygotowania. Przeciwnik zwiódł ich i przekonał, że żadne 
przygotowanie nie jest konieczne, że nie ma ono znaczenia, jednak 
w tym przesłaniu, które Zbawiciel przekazał Swym towarzyszom 
w tej przypowieści, dowiadujemy się, że pewne przygotowanie 
musi zostać poczynione i bez tego nikt nie zostanie dopuszczony 
do korzystania z cenniejszych darów naszego Ojca Niebieskiego. 
Odnosi się to do członków tego Kościoła, którym się wydaje, że 
skoro zostali zaproszeni i ich imiona widnieją na liście tych, którzy 
zostali powołani, nie mają nic więcej do zrobienia. […] Zapomnieli 
o Panu i nie przygotowują się do uczty, na którą ich zaprosił.

Zamysłem naszego Ojca Niebieskiego jest to, że przygotujemy 
się na ucztę weselną albo zostaniemy wykluczeni. Oczekuje On od 
nas, że nadal będziemy wypełniać nasze umysły prawdą i że bę-
dziemy tę prawdę rozpowszechniać pośród wszystkich Jego dzieci, 
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przy każdej nadarzającej się okazji. Fakt, że nasze imiona widnieją 
w rejestrach kościelnych, nie gwarantuje nam tego, że znajdziemy 
nasze miejsce w królestwie celestialnym. Znajdą tam miejsce tylko 
ci, którzy są godni bycia członkami tego królestwa.

W tym stanie niepokoju i niepewności panującej na świecie, je-
żeli kiedykolwiek był czas na wejrzenie w siebie, żeby dowiedzieć 
się, czy robimy to, czego oczekuje od nas Pan, to jest to dzień 
dzisiejszy; jeżeli kiedykolwiek był czas na to, by upewnić się, że je-
steśmy na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego, to jest to właś-
nie teraz. Nie możemy lekceważyć takich okazji. Bóg nie pozwoli 
z siebie szydzić. A skoro zaofiarował On nam dar, skoro umieścił w 
naszym zasięgu błogosławieństwo, skoro zaprosił nas do udziału w 
uczcie, a my to ignorujemy, możemy mieć pewność, że ogarnie nas 
rozpacz, która jest udziałem tych, którzy odrzucą błogosławieństwa 
Pana, po tym jak zostały im zaproponowane 11.

Nie możemy żyć na sposób świata i oczekiwać, że otrzymamy 
należne nam miejsce w Królestwie. Pan mówi nam w pierwszym 
rozdziale Nauk i Przymierzy, w odniesieniu do zła, że nie może 
patrzeć na grzech nawet z najmniejszym pobłażaniem [zob. NiP 
1:31]. Jest to doktryna trudna do zaakceptowania, ponieważ nie-
którzy z nas w Kościele sądzą, że mogą lekko traktować Ewangelię 
naszego Pana i zasady Życia Wiecznego, a mimo to otrzymają uprag-
nione miejsce. To nieprawda. Pan będzie miłosierny, ale będzie 
sprawiedliwy i jeśli pragniemy jakiegokolwiek błogosławieństwa, 
istnieje tylko jeden sposób, w jaki możemy je otrzymać, mianowicie 
przestrzegając przykazań, co będzie uprawniało nas do otrzymania 
danego błogosławieństwa 12. [Zob.: propozycja 3. na str. 10].

Jeśli w pełni wykonujemy nasze obowiązki, nasze 
życie jest dowodem wiary w ewangelię.

W ciągu zeszłego roku miałem przywilej spotykania się i roz-
mawiania na temat ewangelii z niektórymi ludźmi, żyjącymi w tej 
społeczności [Salt Lake City], którzy nie należą do naszego Kościoła. 
Pewien człowiek mieszka tutaj od dwudziestu lat, a jego życie było 
zawsze nienaganne, jest to dobry obywatel, znakomity biznesmen, 
ktoś, kto ma życzliwe uczucia wobec naszego ludu. Powiedział 
mi, że mieszka tutaj od dwudziestu lat i doszedł do wniosku, że 
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jesteśmy tak samo dobrzy jak nasi sąsiedzi, którzy są członkami 
innych kościołów; nie widział w nas żadnej różnicy.

Chcę wam powiedzieć, moi bracia i siostry, że według mnie, to 
nie jest żaden komplement. Jeżeli ewangelia Jezusa Chrystusa nie 
czyni mnie lepszym człowiekiem, w takim razie nie rozwinąłem się 
jak należy i jeżeli nasi bliźni spoza tego Kościoła mogą żyć pośród 
nas z roku na rok i nie zauważać jawnych korzyści, które płyną 
z przestrzegania przykazań Boga w naszym życiu, w takim razie 
istnieje potrzeba reformy w Izraelu. […]

[…] Czy wykonujecie swoje obowiązki? Czy wykonujemy pracę, 
którą Pan nam powierzył? Czy mamy poczucie odpowiedzialności, 
jaka na nas spoczywa? Czy leniwie płyniemy z prądem rzeki, przyj-
mując za pewnik to, że ostatniego dnia zostaniemy odkupieni? 13

Jesteśmy zwani ludem wybranym [zob. I List Piotra 2:9] dlatego że, 
być może, nasza wiara w ewangelię Jezusa Chrystusa jest pełna. […]

„Jeżeli szukamy wszelkich możliwych sposobności, by 
okazywać dobro dzieciom naszego ojca, wtedy […] będziemy 

mieć radość z dobra, które tutaj osiągamy”.
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Gdyby to prowadziło nas do życia według każdego słowa, które 
wychodzi z ust Ojca Niebieskiego [zob. NiP 84:44], wtedy naprawdę 
bylibyśmy błogosławionym ludem. W dużym stopniu żyjemy zgodnie 
ze świadectwem, które zostało nam dane przez naszego Odkupiciela 
i dlatego jesteśmy błogosławionym ludem; jednak bylibyśmy jeszcze 
bardziej błogosławieni i odnosilibyśmy większe sukcesy, gdybyśmy 
zdobyli się na wykonywanie naszych obowiązków w pełni.

Modlę się, aby był z nami duch, który umożliwia nam wierną 
służbę, aby pragnienie czynienia dobra przezwyciężało pokusy, 
które są stawiane na naszej drodze, i aby ci, którzy będą obserwo-
wać nasze dobre uczynki, gdziekolwiek pójdziemy, byli zmuszeni 
chwalić naszego Ojca, który jest niebie [zob. Ew. Mateusza 5:16] 14.

Wejrzyjmy w siebie. Czy czynimy to, co jest naszą powinnością? 
Jeżeli nie, zawróćmy i czyńmy lepiej. Jeżeli czynimy to, co powin-
niśmy, jeżeli szukamy wszelkich możliwych sposobności, by oka-
zywać dobro dzieciom naszego Ojca, wtedy sprowadzimy na siebie 
błogosławieństwo wszechwiedzącego Ojca i będziemy mieć radość 
z dobra, które tutaj osiągamy. […]

Bądźmy pokorni i przepełnieni modlitwą, żyjmy blisko naszego 
Ojca Niebieskiego, dowiedźmy naszej wiary w ewangelię Jezusa 
Chrystusa, żyjąc według jej zasad. Dowiedźmy naszej wiary w 
Boga i w pracę, jaką powierzył ziemi, poprzez właściwe i wy-
trwałe życie, bo ostatecznie jest ono najsilniejszym świadectwem, 
jakie będziemy mogli złożyć o prawdziwości tej pracy 15. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 10].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeglądając credo Prezydenta Smitha (str. 1–2), zastanów się 
nad tym, które z zasad i pomysłów chciałbyś zastosować w 
swoim życiu. Możesz zapisać je w dzienniku osobistym.

 2. Przeczytaj pierwsze cztery pełne akapity na str. 3. Co oznacza 
bycie Świętym w Dniach Ostatnich? Co mogą zrobić rodzice, 
aby pomóc swoim dzieciom nauczyć się, by żyły jak święci?
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 3. Czytając podrozdział, który rozpoczyna się na str. 5, zastanów 
się nad tym, jakie zastosowanie w twoim życiu może mieć 
przypowieść o uczcie weselnej (zob. także Ew. Mateusza 22:1–
14). Na przykład, co według ciebie symbolizuje uczta weselna? 
Kogo symbolizują zaproszeni goście? Rozważ, co możesz zro-
bić, aby „[przygotować] się na ucztę weselną” (str. 6).

 4. Przeczytaj ostatni akapit nauk (na str. 9) i pomyśl o kimś, kogo 
znasz i kto ma silne świadectwo na temat ewangelii. W jaki 
sposób życie tej osoby dowodzi jej świadectwa? Zastanów się, 
co możesz zrobić, aby dowieść swojego świadectwa.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 7:16–23; List 
Jakuba 1:22–25; 2:15–18; I List Jana 2:3–6; Moroni 7:3–5; Nauki i 
Przymierza 41:5

Pomoc w nauczaniu: „Aby pomóc nam w nauczaniu z pism świę-
tych oraz słów proroków w dniach ostatnich, Kościół wydaje pod-
ręczniki do prowadzenia lekcji oraz inne materiały. Jest niewielka 
potrzeba stosowania komentarzy oraz innego materiału z odsyła-
czami” (Nauczanie — nie ma większego powołania: Przewodnik 
źródłowy do nauczania ewangelii [2000], str. 52).

Przypisy
 1. „President George Albert Smith’s Creed”, 

Improvement Era, kwiec. 1950, str. 262.
 2. Ezra Taft Benson, w: Conference  

Report, kwiec. 1951, str. 46.
 3. Spencer W. Kimball, The Miracle of  

Forgiveness (1969), str. 284.
 4. Bryant S. Hinckley, „Greatness in Men: 

Superintendent George Albert Smith”, 
Improvement Era, marz. 1932, str. 270.

 5. J. Reuben Clark Jun., w: Doyle L. 
Green, „Tributes Paid President George 
Albert Smith”, Improvement Era, czerw. 
1951, str. 405.

 6. W: Conference Report, kwiec. 1949, 
str. 8.

 7. „The Church with Divine Authority”, 
Deseret News, 28 wrzes. 1946, Church 
section, str. 1, 6.

 8. W: Conference Report, kwiec. 1913,  
str. 28–29.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1906,  
str. 47.

 10. W: Conference Report, kwiec. 1941,  
str. 27.

 11. W: Conference Report, paźdz. 1930,  
str. 66–68.

 12. Konferencja siedemdziesiątych i misjo-
narzy okręgu, 4 paźdz. 1941, str. 6.

 13. W: Conference Report, paźdz. 1916,  
str. 49.

 14. „Some Points of ‘Peculiarity’”,  
Improvement Era, marz. 1949, str. 137.

 15. W: Conference Report, kwiec. 1914,  
str. 13. 
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„będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego”

Okazywanie innym pomocy z miłością i 
współczuciem ma zasadnicze znaczenie 

w ewangelii Jezusa Chrystusa.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith był dobrze znany ze swej zdolności do kocha-
nia innych. Prezydent J. Reuben Clark Jun., jeden z jego doradców 
w Radzie Prezydenta Kościoła, powiedział o nim: „Jego prawdziwe 
oblicze to miłość. […] Okazywał miłość każdej napotkanej osobie. 
Okazywał miłość wszystkim, nawet tym, których nie znał” 1.

Miłość Prezydenta Smitha do innych wyrastała z jego szczerego 
przekonania, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi tego 
samego Ojca Niebieskiego. Pod koniec swojego życia powiedział 
do Świętych:

„Nie mam żadnych wrogów, o których mi jest wiadomo, i nie 
ma nikogo takiego na świecie, do kogo odczuwałbym jakąkolwiek 
wrogość. Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety są dziećmi mojego 
Ojca, i w moim życiu staram się podążać za mądrą radą Odkupi-
ciela ludzkości — bym kochał mego bliźniego jak siebie samego. 
[…] Nigdy nie dowiecie się, jak bardzo was kocham. Brak mi słów, 
by to wyrazić. I chcę mieć takie uczucia wobec każdego syna i 
każdej córki mojego Ojca Niebieskiego” 2.

Prezydent Smith okazywał miłość innym poprzez niezliczone 
akty miłosierdzia. Pewien obserwator zauważył: „To charaktery-
styczne dla Prezydenta Smitha, że zadawał sobie trud pocieszania i 
błogosławienia wielu chorych, przygnębionych i tych, którzy mają 
powód do wdzięczności za jego radosne słowa zachęty. Powszedni 
widok stanowi fakt, że przed lub po pracy chodzi po szpitalnych 
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„ewangelia uczy nas miłosierdzia dla wszystkich 
i kochania naszych bliźnich”.
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korytarzach, wchodząc do każdej sali, błogosławiąc, podnosząc na 
duchu i rozweselając ludzi swoimi nieoczekiwanymi wizytami w 
miejscach, w których jego pocieszająca i wzmacniająca obecność 
jest tak mile widziana. […] Jest to charakterystyczne dla niego, że 
chodzi wszędzie tam, gdzie, w jego odczuciu, może udzielić po-
mocy i wsparcia” 3.

Prezydent Thomas S. Monson opowiedział o konkretnym przy-
kładzie, jak Prezydent Smith zadał sobie trud, by okazać miłość 
komuś w potrzebie:

„Pewnego chłodnego zimowego poranka grupa dozorców sprzą-
tających ulicę [w Salt Lake City] usuwała z rynsztoków bryły lodu. 
Stałym pracownikom pomagali pracownicy tymczasowi, którzy roz-
paczliwie potrzebowali pracy. Jeden z nich miał na sobie jedynie 
lekki sweter i było mu bardzo zimno. Pewien szczupły mężczyzna 
ze starannie przyciętą brodą zatrzymał się przy dozorcach i powie-
dział do tego pracownika: ‘Takiego ranka jak dziś potrzebuje pan 
czegoś więcej niż ten sweter. Gdzie jest pański płaszcz?’ Mężczyzna 
odpowiedział, że nie ma płaszcza. Wówczas przechodzień zdjął 
własny płaszcz, wręczył go mężczyźnie i powiedział: ‘Oto pański 
płaszcz. Jest z prawdziwej wełny i będzie w nim panu ciepło. Ja 
pracuję po drugiej stronie ulicy’. Tą ulicą była South Temple. Do-
brym Samarytaninem, który bez płaszcza wszedł do Kościelnego 
Budynku Administracyjnego, aby wykonywać swe codzienne obo-
wiązki, był Prezydent George Albert Smith, Prezydent Kościoła Je-
zusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ten bezinteresowny 
akt hojności pokazał jego czułe serce. Z pewnością był on stróżem 
brata swego” 4. [Zob.: propozycja 1. na str. 19].

Nauki George’a Alberta Smitha

Wszyscy ludzie są naszymi braćmi i siostrami, 
dziećmi naszego Ojca Niebieskiego.

Postrzegamy wszystkich mężczyzn jako naszych braci, wszyst-
kie kobiety jako nasze siostry; postrzegamy twarz każdej ludzkiej 
istoty na tym świecie jako twarz dziecka naszego Ojca, wierząc, że 
skoro każdy z nas jest stworzony na podobieństwo Ojca, musi też 
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posiadać iskierkę boskości, która, o ile będzie rozniecana, przygo-
tuje nas na powrót do Jego obecności. […]

Takie jest nasze zrozumienie celu istnienia w świecie, co tłuma-
czy nasze zainteresowanie bliźnimi. Wielu sądzi, że izolujemy się od 
innych, a niektórzy uważają, że jesteśmy społecznością zamkniętą. 
Prawda jest taka, że postrzegamy każde dziecko, które przychodzi 
na świat, jako syna lub córkę Boga, jako naszego brata lub naszą 
siostrę, i czujemy, że nie będziemy w pełni szczęśliwi w królestwie 
niebios, jeśli nie będziemy cieszyć się towarzystwem naszych rodzin 
oraz naszych przyjaciół i kolegów, z którymi się zaznajomiliśmy i 
którym poświęcamy tak dużo czasu na ziemi 5.

Kiedy pomyślę, jakim szacunkiem i miłością darzę rodzinę mo-
jego Ojca, rodzinę ludzką, przypomina mi się coś, co powiedział mi 
mój ziemski ojciec i co prawdopodobnie poniekąd odziedziczyłem 
po nim. Powiedział: „Nigdy nie widziałem, żeby któreś z dzieci 
Boga było w tak upadłym stanie, żebym nie miał impulsu pochylić 
się nad nim, podnieść go, pomóc mu stanąć na własnych nogach i 
od nowa zacząć życie”. Chciałbym powiedzieć, że nigdy w swoim 
życiu nie widziałem dziecka Boga, co do którego nie byłbym świa-
dom, że jest moim bratem i że Bóg kocha każde ze swoich dzieci 6.

Jakże szczęśliwy byłby świat, gdyby ludzie wszędzie postrzegali 
swoich bliźnich jako braci i siostry, a potem dodali do tego kocha-
nie ich jak siebie samych 7. [Zob.: propozycja 2. na str. 19].

Ewangelia Jezusa Chrystusa uczy nas 
kochać wszystkie dzieci Boga.

Ewangelia uczy nas miłosierdzia dla wszystkich i kochania na-
szych bliźnich. Zbawiciel rzekł:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z 
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierw-
sze przykazanie.

A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon 
i prorocy”. [Ew. Mateusza 22:37–40].
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Bracia i siostry, jeśli ewangelia Jezusa Chrystusa, jak została wam 
przekazana, nie zakorzeniła w waszych sercach tego uczucia mi-
łości dla waszych bliźnich, to chcę wam powiedzieć, że nie korzy-
stacie w pełni z urzeczywistnienia tego wspaniałego daru, który 
został zesłany na ziemię w chwili zorganizowania Kościoła 8. [Zob.: 
propozycja 3. na str. 19].

Nasza służba jest służbą, która opiera się na miłości. Nasza służba 
jest służbą, która wzbogaca nasze życie. […] Jeśli żyjemy według 
zamierzeń Boga, jeśli służymy według Jego pragnień, wtedy każdy 
dzień naszego życia jest wzbogacany wpływem Jego Ducha, rośnie 
nasza miłość do bliźnich, a nasze dusze wzrastają, aż czujemy, że 
moglibyśmy wziąć w ramiona wszystkie dzieci Boga, pragnąc bło-
gosławić je i doprowadzić do zrozumienia prawdy 9.

Jako członkowie Kościoła Chrystusa powinniśmy przestrzegać 
Jego przykazań i kochać siebie nawzajem. Wtedy nasza miłość 

„dowiedźmy naszym zachowaniem […], że naprawdę 
przestrzegamy tego największego przykazania: ‘będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego’”.
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powinna wykraczać poza ramy Kościoła, z którym jesteśmy utoż-
samiani, i wychodzić naprzeciw dzieciom ludzkim10.

Dowiedźmy naszym zachowaniem, naszą delikatnością, naszą 
miłością, naszą wiarą, że naprawdę przestrzegamy tego najwięk-
szego przykazania, o którym Zbawiciel powiedział, że jest podobne 
pierwszemu największemu przykazaniu: „Będziesz miłował bliź-
niego swego jak siebie samego” 11.

Okazujemy miłosierdzie, wychodząc naprzeciw 
tym, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Nie sposób zmierzyć skutków tego, co mogą przynieść światu 
miłość i miłosierdzie. W każdej gminie, okręgu i polu misyjnym 
nadarzają się okazje, by jaśnieć światłem, roztaczać szczęście, 
podnosić na duchu zniechęconych, nieść radość i pocieszenie 
strapionym12.

Pan mówi tak:

„Baczcie, byście się nawzajem kochali; przestańcie pożą-
dać rzeczy; nauczcie się udzielać jeden drugiemu, jako wymaga 
ewangelia. […]

A nade wszystko, odziejcie się w więzy miłości Chrystusowej ni-
czym opończę, która jest więzią doskonałości i pokoju”. [NiP 88:123, 
125]. […]

[…] Czy podążacie za Jego radą w odniesieniu do miłości bliź-
niego? Chcę powiedzieć, że w tym szczególnym okresie naszego 
życia, musimy okazywać miłość bliźniego, nie tylko dzieląc się na-
szymi dobrami z potrzebującymi, ale również powinniśmy mieć mi-
łość bliźniego wobec słabości, porażek i błędów, z którymi zmagają 
się dzieci naszego Ojca 13.

Jeśli napotkamy mężczyznę czy kobietę, którym nie powodzi 
się w życiu, których wiara słabnie, nie odwracajmy się od nich; po-
czujmy się w obowiązku odwiedzenia ich, zwrócenia się do nich z 
uprzejmością i miłością i zachęcenia ich do zejścia ze złej drogi, jaką 
podążają. Sposobności, by docierać indywidualnie do tych spośród 
naszego ludu, są wszechobecne; niewielu jest mężczyzn i kobiet w 
tym Kościele, którzy, podejmując próby, nie potrafią chociaż trochę 
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wyjść poza krąg, z którym się identyfikują i powiedzieć coś miłego 
bądź nauczać prawdy niektóre z dzieci naszego Ojca. […] To jest 
dzieło naszego Ojca. To najważniejsza praca, z jaką będziemy się 
utożsamiać w tym życiu 14.

W moim sercu jest wyłącznie dobra wola względem ludzkości. 
Nie żywię w sercu urazy do żadnej ludzkiej istoty. Znam ludzi, 
wobec których życzyłbym sobie, aby zachowywali się nieco lepiej, 
niż to obecnie czynią, ale to jest ich problem, nie mój. Gdybym 
mógł objąć ich ramieniem i pomóc im wrócić na drogę szczęścia, 
nauczając ich ewangelii Jezusa Chrystusa, byłbym przez to szczęś-
liwszy. […] Nie można zmusić ludzi do właściwego postępowania, 
ale wasza miłość może to sprawić, że jeśli dacie im dobry przykład, 
dostrzegą oni, że to, co mówicie, pokrywa się z waszymi czynami 15. 
[Zob.: propozycja 4. na str. 19].

„[ Jaśniejcie] światłem, [roztaczajcie] szczęście, [podnoście] na duchu 
zniechęconych, [nieście] radość i pocieszenie strapionym”.
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Prawdziwe szczęście rodzi się z miłości do innych i służby.

Nie zapominajcie o tym, że to nie ma znaczenia, ile pieniędzy 
rozdacie czy też, jak bardzo pragniecie, by uszczęśliwiły was rzeczy 
tego świata — wasze szczęście będzie mierzyć się miłością bliź-
niego, życzliwością i miłością, które okażecie tym, wśród których 
przebywacie tu, na ziemi. Nasz Ojciec Niebieski powiedział jasno, 
iż ten, kto mówi, że miłuje Boga, a nie miłuje swojego brata, ten nie 
jest szczery [zob. I List Jana 4:20] 16.

Nie tylko to, co otrzymujemy, czyni nas szczęśliwymi, lecz to, 
co dajemy; a im więcej dajemy z tego, co podnosi na duchu i co 
wzbogaca dzieci naszego Ojca, tym więcej jesteśmy w stanie dawać. 
Wtedy wypływa z nas jakby źródło życia i tryska ku wiecznemu 
szczęściu 17.

Kiedy nasze życie dobiegnie końca i powrócimy do domu, zo-
baczymy, że zapisane tam będą wszystkie dokonane przez nas akty 
dobroci, każda wyświadczona przez nas grzeczność, każdy wysiłek, 
jaki poczyniliśmy, by przynieść korzyść naszym bliźnim. […]

[…] Udowodnijmy naszą wdzięczność za to, co dał nam Pan, 
służąc Mu, a służbę tę pełnimy, okazując dobroć Jego dzieciom. 
Darmo dostaliśmy, teraz darmo dajemy [zob. Ew. Mateusza 10:8]. 
Zdążajmy pewnie naprzód, z sercami przepełnionymi gorejącą mi-
łością i dobrocią dla naszych bliźnich, aż zostaniemy ostatecznie 
przywołani i ujrzymy zapisy naszych uczynków. Wtedy, jeżeli roz-
winęliśmy nasze talenty, jeżeli byliśmy uczciwi, wierni, cnotliwi, 
życzliwi i miłosierni oraz staraliśmy się podnosić na duchu każdą 
napotkaną duszę, jeżeli żyliśmy zgodnie ze światłem, które otrzy-
maliśmy i roztaczaliśmy to światło, kiedykolwiek nadarzała się ku 
temu okazja, jakże będziemy szczęśliwi i jak bardzo nasze serca 
będzie przepełniać wdzięczność, kiedy usłyszymy od Stworzyciela 
nieba i ziemi te powitalne słowa uznania: „Dobrze, sługo dobry i 
wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź 
do radości Pana swego”. [Ew. Mateusza 25:21] 18. [Zob.: propozycja 
5. na str. 19].
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Zastanów się, w jaki sposób możesz okazywać miłość tak, jak 
robił to Prezydent Smith (zob. str. 11–13). Na przykład, w jaki 
sposób możemy okazywać miłość, wypełniając nasze zadania 
jako nauczyciele domowi i nauczycielki odwiedzające?

 2. Studiując pierwszy podrozdział nauk (str. 13–14), przemyśl, w 
jaki sposób stosowanie tych nauk może poprawić twoje relacje 
z sąsiadami, współpracownikami, członkami rodziny i innymi.

 3. Przeczytaj pierwszy akapit ze strony 15. Które z nauk lub hi-
storii w pismach świętych inspirują cię do kochania i służenia 
bliźnim?

 4. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 16, a 
w szczególności ostatnie dwa akapity. Pomyśl o kimś spoza 
„[kręgu], z którym się [identyfikujesz]”. Co konkretnego możesz 
zrobić, aby wyjść naprzeciw takiej osobie?

 5. Rozważ nauki Prezydenta Smitha na str. 18. Jakie doświadcze-
nia pomogły ci w zrozumieniu tego, że prawdziwe szczęście 
jest następstwem uszczęśliwiania innych?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 5:43–44; 
25:34–40; Ew. Łukasza 10:25–37; Ew. Jana 13:34–35; I List Jana 
4:7–8; 1 Nefi 11:16–25; Moroni 7:44–48

Pomoc w nauczaniu: „Dosyć duża część nauczania w Kościele od-
bywa się w sztywnej formie — jako wykład. Nie reagujemy zbyt 
dobrze na wykłady podczas zajęć lekcyjnych. Inaczej jest podczas 
spotkań sakramentalnych i konferencji, ale nauczanie może być 
dwukierunkowe tak, żeby można było zadawać pytania. W klasie 
można łatwo podtrzymywać dyskusję” (Boyd K. Packer, „Principles 
of Teaching and Learning”, Ensign, czerw. 2007, str. 87).
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Nasze świadectwo o 
Jezusie chrystusie

Przywrócona ewangelia daje Świętym w 
Dniach Ostatnich dodatkowe świadectwo o 

tym, że Jezus Chrystus jest Synem Boga.

Z życia George’a Alberta Smitha

Podczas swoich podróży jako przedstawiciel Władz Naczelnych, 
George Albert Smith od czasu do czasu poznawał ludzi, którzy są-
dzili, że Święci w Dniach Ostatnich nie wierzą w Jezusa Chrystusa. 
To błędne mniemanie zdumiewało i martwiło Prezydenta Smitha, 
który starał się je zmienić, dzieląc się swym osobistym świadectwem 
o Zbawicielu.

Pewnego razu przemawiał na temat życia i misji Chrystusa pod-
czas spotkania kościelnego w Cardston w Kanadzie. Następnego 
ranka poszedł na dworzec kolejowy, aby kupić bilet na pociąg. 
Stojąc w kolejce, usłyszał rozmowę pewnej kobiety z kasjerką. Ko-
bieta napomknęła, że poprzedniego wieczora postanowiła pójść na 
nabożeństwo Świętych w Dniach Ostatnich.

Kasjerka wyglądała na zdziwioną. „Wielkie nieba — powie-
działa. — Chyba nie chce pani powiedzieć, że była pani w tamtym 
kościele”.

„Byłam — odpowiedziała kobieta. — Dlaczego nie?”

Kasjerka powiedziała: „Oni nawet nie wierzą w Jezusa Chrystusa”.

Wtedy kobieta odpowiedziała: „Jeszcze wczoraj wieczorem słu-
chałam, jak jeden ze starszych Kościoła przemawiał na temat życia 
Jezusa z Nazaretu i nigdy jeszcze nie słyszałam nikogo, kto wyda-
wałby się tak głęboko przejęty wiedzą o tym, że Jezus był naprawdę 
Chrystusem, jak wtedy ten mówca” 1. [Zob.: propozycja 1. na str. 31].
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„Wiem, że mój odkupiciel żyje, i z radością, i z pokorą będę 
wkładał wysiłek w to, by ustanawiać Jego nauki”.
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George Albert Smith czerpał siłę ze swego świadectwa o Jezusie 
Chrystusie i uwielbiał dzielić się nim z innymi. W wieku 44 lat, słu-
żąc w swoim powołaniu apostolskim od 11 lat, powiedział:

„Byłem podnoszony na duchu i, do pewnego stopnia, przekra-
czałem samego siebie, a także dana mi była moc przewyższająca 
moją własną, by nauczać wspaniałych prawd głoszonych przez 
Zbawiciela świata. Nie rozmawiałem z Nim twarzą w twarz, ale 
cieszyłem się towarzystwem Jego ducha, a odczucie Jego obecno-
ści nie pozostawiało we mnie żadnych wątpliwości. Wiem, że mój 
Odkupiciel żyje, i z radością, i pokorą będę wkładał wysiłek w to, 
by ustanawiać Jego nauki. […] Całą duszą wiem o tym, że On żyje 
i że pewnego dnia wszyscy ludzie będą o tym wiedzieć.

Zbawiciel umarł, abyśmy mogli żyć. Pokonał śmierć i grób, i dał 
wszystkim, którzy są posłuszni Jego naukom, nadzieję na zmar-
twychwstanie w chwale. […] Wiem, że to jest dzieło Pana i że Jezus 
zaprawdę był naszym Zbawicielem” 2.

Prezydent Smith zmarł w dniu swoich 81. urodzin, 4 kwietnia 
1951 roku. W ostatnich chwilach życia, w otoczeniu rodziny, został 
zapytany przez swojego syna: „Ojcze, czy chciałbyś coś powiedzieć 
rodzinie — coś szczególnego?”

Z uśmiechem ponownie zapewnił o swoim świadectwie, które 
składał wielokrotnie w ciągu swojego życia: „Tak, jedynie to: Wiem, 
że mój Odkupiciel żyje; wiem, że mój Odkupiciel żyje” 3.

Nauki George’a Alberta Smitha

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, żyje obecnie 
jako nasz zmartwychwstały Zbawiciel.

Napotkałem wielu ludzi na świecie, którzy nie wiedzieli, że wie-
rzymy w boską misję naszego Pana i przy wielu okazjach mówiłem, 
że nie ma ludu na świecie, który by tak dobrze rozumiał boską misję 
Jezusa Chrystusa, który by tak bezgranicznie wierzył, że jest On Sy-
nem Boga, który miałby taką pewność, że zasiada On obecnie na tro-
nie chwały po prawicy Swego Ojca, jak Święci w Dniach Ostatnich 4.

Tak jak wiem, że żyję, wiem, że był On synem Boga, że przez 
Niego i tylko przez Niego otrzymamy wyniesienie w królestwie 
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celestialnym, a wszyscy ci, którzy podążają w Jego ślady i żyją we-
dle przekazanych przez Niego nauk, będą szczęśliwi w tym życiu i 
przygotują sobie pałac w Jego królestwie celestialnym, gdzie będą 
mieszkać z Nim na zawsze 5.

Odkupiciel ludzkości był kimś więcej niż tylko dobrym człowie-
kiem, który przyszedł na świat, aby nauczać nas zasad moralnych. 
Odkupiciel ludzkości posiadał ponadprzeciętną inteligencję. Za-
prawdę był Synem Boga, Jednorodzonym Boga w ciele. […] Przy-
szedł, by wezwać ludzi do pokuty, do zejścia ze złej drogi. Poszedł 
do nich, reprezentując Boga, Wiecznego Ojca, głosząc, że jest na 
podobieństwo Swojego Ojca i że ci, którzy Go widzieli, widzieli 
Ojca, mówiąc im, że został posłany, by czynić wolę Swego Ojca, 
wzywając wszystkich ludzi, by odwrócili się od błędów, które za-
kradły się pośród nich, i aby odpokutowali za swoje grzechy, i 
weszli w wody chrztu 6.

Za czasów Zbawiciela przeciwnik szeptał ludziom, że On nie 
jest Synem Boga, że z pewnością Go nie przyjmą, gdyż jest tylko 
zwykłym człowiekiem, jest tylko Synem Marii i Józefa, że nie jest 
w większym stopniu Synem Boga niż oni, a ludzie usłuchali tego 
podstępnego złego ducha i ukrzyżowali Odkupiciela ludzkości 7.

Zaprawdę był On Synem Boga. Służył pośród [ludzi] z miłością 
i dobrocią; ale oni wypowiadali się o Nim z pogardą, jak o zło-
czyńcy. […] Był Synem Boga i rzeczywiście miał prawo przemawiać 
w imieniu Ojca. Prawdy, z którymi przyszedł na ziemię, pochodziły 
od Ojca; i choć przybili Go do krzyża, choć na Jego głowę włożyli 
koronę splecioną z cierni, a do rąk wetknęli Mu atrapę berła, choć 
przelali Jego krew okrutnym ostrzem włóczni, to słowo, którego 
nauczał, było słowem Pana, i był On zaprawdę Synem Boga 8.

Wierzymy nie tylko w to, że Jezus z Nazaretu żył na ziemi, wie-
rzymy także, że On żyje nadal, nie jako bezcielesna i niematerialna 
istota, lecz jako wyniesiony człowiek; wszak powstał, mając to samo 
ciało, które zostało złożone w grobowcu Józefa z Arymatei, to samo 
ciało, któremu usługiwali tam kochający Go ludzie. Ten sam Jezus 
Chrystus, który wyszedł z grobowca, miał oczyszczone ciało, […] i 
zabrał je z sobą, znikając z oczu ludzkości w Jerozolimie, kiedy to 
dwaj mężczyźni w białych szatach powiedzieli: „Tak przyjdzie, jak 
go widzieliście idącego do nieba”. [Zob.  Dzieje Apostolskie 1:10–11].
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W takiego Jezusa z Nazaretu wierzą Święci w Dniach Ostatnich. 
Wierzymy również w to, że obietnice złożone ludzkości zostaną 
spełnione i że we właściwym czasie, kiedy ewangelia zostanie ogło-
szona całej ziemi, każdemu narodowi, plemieniu i ludowi każdego 
języka, kiedy to ludzie nie będą mieli wymówek, na temat tego, 
co się tyczy ewangelii, wtedy, jak wierzymy, dzięki mocy naszego 
Ojca Niebieskiego ludzkość otrzyma to wspaniałe błogosławień-
stwo zmartwychwstania i Odkupiciel ludzkości zstąpi w obłokach 
niebios, z mocą i chwałą, by zamieszkać na tej ziemi. Wierzymy, że 
Jezus z Nazaretu zstąpi, by mieszkać razem z tymi, którzy są godni 
chwały celestialnej 9. [Zob.: propozycja 2. na str. 31].

Przyjmujemy biblijne świadectwo na temat 
boskiej misji Jezusa Chrystusa.

Jezus z Nazaretu wszedł do wody i został ochrzczony przez Jana, a 
kiedy powstał z wody, przyszedł Duch Święty i zstąpił na Niego pod 
postacią gołębicy. I rozległ się głos z nieba: „Ten jest mój Syn umi-
łowany, którego sobie upodobałem”. [Zob.  Ew. Mateusza 3:13–17].

Czy można to jeszcze jaśniej wyrazić? Nasza wspaniała Biblia 
zawiera wszystkie te informacje i, oczywiście, o wiele więcej. Kiedy 
ludzie mówią bądź sądzą, że nie wierzymy w boską misję Jezusa 
Chrystusa, powiedzcie im, że wierzymy we wszystko, czego na-
ucza Biblia w odniesieniu do Niego. Wierzymy w zapis o tym, 
jak zorganizował Swój lud i nauczał go, i jak na końcu […] został 
ukrzyżowany 10.

Bez zastrzeżeń przyjmujemy świadectwo o wszystkim, co zostało 
zawarte w Nowym Testamencie przez ewangelistów w odniesieniu 
do zmartwychwstania Odkupiciela ludzkości. Jest to tak jasne, że 
w moim odczuciu każda myśląca osoba jest w stanie to pojąć. Fak-
tem jest to, że gdy Zbawiciel został po ukrzyżowaniu złożony w 
grobowcu, wyszedł i przez czterdzieści dni przebywał ze Swoimi 
uczniami, jadł z nimi rybę i miód, a oni dotykali śladów po gwoź-
dziach na Jego rękach i rany w Jego boku, zadanej włócznią. Gdy 
stał pośród nich, oświadczył: „Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, 
że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. [Zob.  Ew. Łukasza 24:39–43]. 
Z pewnością stanowi to niezaprzeczalny dowód, a mimo to wiele 
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spośród dzieci naszego Ojca nie rozumie tego11. [Zob.: propozycja 
3. na str. 31].

Księga Mormona i świadectwo Józefa Smitha dają 
nam dodatkowe dowody boskości Chrystusa.

W dawnym świecie boskie pochodzenie Jezusa zostało zakwe-
stionowane, dlatego że przyszedł na świat jako małe dziecko, koły-
sane w żłóbku, jego matką była Maria, a za jego ojca uważany był 
cieśla Józef. Wielu przyznawało, że był On wspaniałym i dobrym 
człowiekiem, ale pragnęli ograbić Go z boskości Jego urodzenia.

Jednak, szczęśliwie dla Świętych w Dniach Ostatnich, otrzy-
maliśmy świadectwo o prawdziwości tych rzeczy; a na dodatek 
otrzymaliśmy świadectwo, że przybył On na półkulę zachodnią, jak 
zostało to zapisane w Księdze Mormona, i służył na tym kontynen-
cie Nefitom. Tym razem nie przyszedł jako dziecię, lecz przybył w 
obłokach nieba; a Jego przyjście zwiastował głos, który przenikał 

„bez zastrzeżeń przyjmujemy świadectwo […] zawarte w nowym testamencie 
[…] w odniesieniu do zmartwychwstania odkupiciela ludzkości”.
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do samego wnętrza każdej osoby mieszkającej na tej ziemi. Tym 
razem przyszedł jako mężczyzna, z nieba, a oni widzieli Jego przyj-
ście. Wiedzieli, że jest Chrystusem, bo Jego przyjście zostało prze-
powiedziane przez ich proroków. Dał im tę samą organizację, jaka 
istniała w Kościele w Jerozolimie. Nauczał ich, że muszą zostać 
ochrzczeni, tak jak On, przez tych, którzy posiadają upoważnienie 
do przeprowadzania tego obrzędu. [Zob. 3 Nefi 11:1–27]. To nie 
było słowo zwykłego człowieka; to było słowo Syna Boga, który 
wstąpił do Swojego Ojca i który powrócił, aby dzieciom ludzkim 
dodano kolejne świadectwo do tych, które już otrzymały 12.

Cóż mogło być bardziej bezpośrednim dowodem zmartwych-
wstania jak nie to, że mając zmartwychwstałe ciało, poszedł do 
[Nefitów] i nauczał ich tej samej Ewangelii, której nauczał w Jerozo-
limie? I tam wypełnił obietnicę, jaką złożył w Jerozolimie, mówiąc: 
„Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę 
przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczar-
nia i jeden pasterz”. [Ew. Jana 10:16]. Przybył w Swym zmartwych-
wstałym ciele, by przynieść wiadomość, która, jak przepowiedział, 
powinna zostać przekazana tym, którym teraz służył.

To było wspaniałe doświadczenie dla tych ludzi. Zakończywszy 
trwające cały dzień nauczanie […], uzdrawiał chorych pośród nich 
i błogosławił ich dzieci oraz kontynuował nauczanie ich piękna 
Ewangelii. W ich umysłach nie było wątpliwości co do tego, że 
jest On Zbawicielem świata. Wiedzieli, jak zstępuje z nieba i do-
świadczyli Jego cudownej mocy. […] Przyszedł w chwale. Aniołowie 
zstąpili z nieba, niczym w ogniu, i otoczyli małe dzieci tak, że były 
okolone ogniem, a aniołowie nauczali je. [Zob. 3 Nefi 17:6–24].

To nie były halucynacje, lecz doświadczenia tak niezwykłej na-
tury, że zostały na zawsze zapamiętane przez tych, którzy ich do-
świadczyli. Jako Święci w Dniach Ostatnich, przyjmujemy ten zapis 
jako dowód zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana 13.

Następnie, w epoce i w czasach, w których my żyjemy, pojawił się 
inny człowiek. […] [ Józef Smith] miał nie tylko świadectwo Biblii o 
tym, że Jezus jest Chrystusem, ale zobaczył Boga Ojca stojącego w 
obłokach nieba, okrytego chwałą, oraz wyniesionego po Jego pra-
wicy Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata, i usłyszał głos Pana, mó-
wiącego: „Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!”. [Zob. Józef Smith 
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— Historia 1:16–17]. Złożył świadectwo na temat tej wspaniałej wizji 
ludziom ze swojego otoczenia. Inni także otrzymali świadectwo z wy-
sokości. Ich świadectwo o boskiej misji Zbawiciela zostało zwiększone 
i wzmocnione, tak więc to, że Bóg żyje i że Jezus jest Chrystusem, 
nie było już kwestią starożytnej historii; wiedzieli o tym osobiście, 
ponieważ otrzymali własne świadectwo na ten temat 14.

W moim mniemaniu najmocniejszym świadectwem o bosko-
ści życia naszego Zbawiciela jest świadectwo Józefa Smitha, który 
oddał życie w dowód prawdziwości ewangelii Jezusa Chrystusa 15. 
[Zob.: propozycja 3. na str. 31].

Każdy z nas może zdobyć osobiste świadectwo 
o tym, że Jezus jest Chrystusem.

Mamy jeszcze jedno świadectwo, jeszcze jeden dowód, który jest 
jeszcze doskonalszy i bardziej przekonujący niż inne, ponieważ 
jest to świadectwo, które każdy otrzymuje osobiście, jeśli spełnia 

Kiedy zmartwychwstały zbawiciel odwiedził 
nefitów, „aniołowie zstąpili z nieba”.
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wymagania naszego Ojca w Niebie. Jest to świadectwo, które zostaje 
wyryte w naszych duszach mocą Ducha Świętego, gdy wykonamy 
to, co Pan nakazał nam wykonać, bez względu na naszą wiedzę o 
tym, czy dana nauka pochodzi od Boga, czy też od człowieka 16.

On Sam powiedział: „Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który 
mnie posłał. Jeśli ktoś chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta na-
uka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie”. (Ew. Jana 7:16–17). 
To była Jego własna obietnica. My — chrześcijanie na całym świecie 
— przyjmujemy tę obietnicę i powinniśmy postarać się wypróbować 
jej realność. Wielu to uczyniło. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest 
[…] wielu, którzy wystawili ją na próbę, wielu, którzy wiedzą, że 
Bóg żyje i że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem świata 17.

Tak więc, nie dość, że mamy dowód w postaci zapisów […] , nie 
dość, że mamy świadectwo dobrych ludzi, którzy żyją na ziemi w 
obecnych czasach, ale jeszcze, jeśli spełniamy wymagania naszego 
Ojca Niebieskiego, jeśli mamy wiarę w Boga, jeśli odpokutowaliśmy 
za nasze grzechy, jeśli otrzymaliśmy chrzest przez zanurzenie, jeśli 
otrzymaliśmy Ducha Świętego z rąk upoważnionych sług Pana, to 
mówię, że jeśli uczyniliśmy to wszystko, wtedy w każdej duszy 
będzie niewzruszona wiedza, której nie można zaprzeczyć, o tym, 
że Bóg żyje i że Jezus Chrystus był Odkupicielem ludzkości. […]

[…] Jako jeden z pokornych członków tego Kościoła, składam 
wam moje świadectwo o tym, że wiem, iż On żyje, tak jak wiem, że 
ja żyję. […] Jezus jest Chrystusem i wiem, że dzieci ludzkie muszą 
dojść do takiego poznania, muszą je otrzymać i, mówiąc językiem 
tego, który mieszka w niebie, „zegnie się każde kolano, i wyzna 
każdy język”, że Jezus jest Chrystusem. [Zob. NiP 88:104] 18. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 31].

Naszą misją jest dzielenie się ze wszystkimi 
ludźmi tym, co wiemy o Jezusie Chrystusie.

Mówię do was, Święci w Dniach Ostatnich, że żaden inny lud na 
świecie nie ma całej tej wiedzy, którą mamy my na temat boskości 
Zbawiciela; i jeśli nie wierzylibyśmy w Niego, bylibyśmy bardziej 
potępieni niż inni, którzy nigdy nie mieli tej wiedzy. Tak więc, bez 
wahania możemy światu powiedzieć, że wierzymy w te rzeczy. […]
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Gratuluję wam, że ten przywilej i błogosławieństwo są waszym 
udziałem w tym życiu. A teraz, proszę was jako wasz brat, błagam 
was jako jeden z najpokorniejszych pośród was, nie kryjcie waszych 
świec pod korcem. Nie utrzymujcie w tajemnicy przed swoimi bliź-
nimi wiedzy, którą Bóg was obdarzył.

Nie naprzykrzajcie się, ale też nie bądźcie na tyle niemądrzy, by 
ukrywać przed nimi ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest jedyna moc 
Boga ku zbawieniu w królestwie celestialnym19.

Najszczęśliwsze kobiety i najszczęśliwsi mężczyźni, jakich znacie 
na świecie, to ci, których życie jest zgodne z naukami ewangelii Je-
zusa Chrystusa. Są to ci, którzy mają zapewnienie życia wiecznego; 
są to ci, którzy rozumieją cel naszego istnienia. […] Kiedy podróżo-
wałem po świecie, głosząc to przesłanie, moją duszę przepełniała 
radość, a w oczach miałem łzy, ponieważ widziałem, jak doskonale 
ewangelia Jezusa Chrystusa może odmienić ludzkie życie. Widzia-
łem, jak ci, którzy byli zniechęceni, ci, którzy przebywali w ciem-
ności, ci, którzy kwestionowali cel swojego istnienia, pod wpływem 
nauczania wspaniałych prawd ewangelii Jezusa Chrystusa, zmienili 
się, nauczyli się być szczęśliwi, zadowoleni, usatysfakcjonowani, 
zapaleni do wiary i nauczania ewangelii, którą głosił Jezus Chrystus, 
kiedy mieszkał na tej ziemi i podróżował po Galilei.

Bracia i siostry, świat tego nie rozumie, ale nasza misja polega 
na tym, by pomóc w zrozumieniu tego przesłania, które jest dane 
nie z egoizmem, nie z arogancją, ale z miłością bliźniego wobec 
wszystkich, z pełną miłości czułością. […]

Jako jeden z najskromniejszych pośród was, dziękuję Mu z całego 
serca za to zapewnienie, które znalazłem w swoim życiu. […] Po-
nad wszystko dziękuję Mu za wiedzę, która została wyryta w mojej 
duszy; wiem, że mój Ojciec Niebieski żyje, wiem, że Jezus Chrystus 
jest Zbawicielem ludzkości i że nie ma innego imienia pod niebem, 
przez które mężczyźni i kobiety mogliby być wyniesieni, jak tylko 
przez imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Naprawdę wiem, że 
przyszedł na świat w tych dniach ostatnich, i że przekazał boskie 
upoważnienie pokornemu chłopcu, poszukującemu prawdy, czego 
rezultatem było zorganizowanie Kościoła, z którym się utożsamiamy; 
i jest w tym moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy 20.
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Modlę się, abyśmy żyli tak, byśmy byli przykładem godnym na-
śladowania w Jego sprawie. Modlę się, abyśmy naszym życiem po-
kazali, że naprawdę wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa 21. [Zob.: 
propozycja 5. na str. 31].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeczytaj opowieść ze str. 21. Co odpowiedziałbyś komuś, kto 
twierdzi, że Święci w Dniach Ostatnich nie wierzą w Jezusa 
Chrystusa?

 2. Prezydent Smith nauczał: „Wierzymy nie tylko w to, że Jezus z 
Nazaretu żył na ziemi, wierzymy także, że On żyje nadal” (str. 
24). Jakie powody mają Święci w Dniach Ostatnich ku temu, 
aby wierzyć w to, że Jezus Chrystus żyje obecnie? Jakie masz 
osobiste powody ku temu, aby w to wierzyć?

 3. Pokrótce przejrzyj str. 24–28. Które historie bądź fragmenty z 
pism świętych wzmocniły twoje świadectwo o tym, że Jezus 
Chrystus jest Synem Boga? Przeczytaj 1 Nefi 10:17 i zastanów 
się, na jakie sposoby możesz wzmocnić swoje zrozumienie 
misji Zbawiciela.

 4. Czytając str. 28–29, zastanów się nad tym, w jaki sposób po-
słuszeństwo zasadom i obrzędom ewangelii wzmocniło twoje 
świadectwo o Jezusie Chrystusie. Co mogą zrobić rodzice, aby 
pomóc swoim dzieciom w zdobyciu tego świadectwa?

 5. Jakie masz przemyślenia lub odczucia, czytając świadectwo 
Prezydenta Smitha na str. 29–31? Pomyśl o chwilach, kiedy 
dostrzegłeś, jak zmienia się życie ludzi dzięki ewangelii Jezusa 
Chrystusa. W jaki sposób ewangelia odmieniła twoje życie?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 16:15–17; 17:1–
5; 2 Nefi 25:26; Alma 5:45–48; Nauki i Przymierza 76:22–24; 110:1–4

Pomoc w nauczaniu: „[Unikajcie] pokusy, by przeładowywać lekcję 
materiałem do przekazania […]. Nauczamy ludzi, a nie tematu jako 
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takiego; a […] każdy zarys lekcji, z jakim się spotkałem, będzie 
zawierał niewątpliwie więcej materiału, niż jesteśmy w stanie zreali-
zować w wyznaczonym czasie” ( Jeffrey R. Holland, „Teaching and 
Learning in the Church”, Ensign, czerw. 2007, str. 91).
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Prorok Józef Smith — 
narzędziem boga w dziele 

przywrócenia prawdy

Poprzez Proroka Józefa Smitha Bóg przywrócił 
ewangelię Jezusa Chrystusa w jej nieskazitelnej formie.

Z życia George’a Alberta Smitha

Kiedy zbliżała się setna rocznica urodzin Proroka Józefa Smi-
tha, Starszy George Albert Smith podróżował z Prezydentem Jose-
phem F. Smithem i innymi ludźmi, zwiedzając miejsca, które wiele 
znaczyły w życiu Proroka. Rankiem 23 grudnia 1905 roku w Ver-
mont, w miejscu urodzenia Józefa Smitha, został poświęcony jego 
pomnik. Dla Georga Alberta Smitha i towarzyszących mu osób prze-
bywanie w miejscu, które miało takie znaczenie dla Przywrócenia 
ewangelii, było wzruszającym przeżyciem. „Łzy spływały nam po 
policzkach — wspominał. — Pod wpływem Ducha każda dusza 
była ukorzona, każde serce zmiękło i cieszyliśmy się błogosławień-
stwami naszego Ojca Niebieskiego” 1. George Albert Smith został 
poproszony o zaofiarowanie modlitwy na zakończenie ceremonii 
poświęcenia. Podsumowując wydarzenia dnia, napisał w swoim 
dzienniku: „Tak zakończył się jeden z najbardziej pamiętnych dni 
mojego życia. Jestem wdzięczny za przywilej uczestniczenia, jako 
jeden z nielicznych pośród tego ludu, w przedsięwzięciu, które 
właśnie zostało uwieńczone” 2.

Potem pojechali do Palmyry, w stanie Nowy Jork, gdzie miała 
miejsce Pierwsza Wizja. Starszy Smith wspominał: „Poszliśmy do 
lasku, w którym Józef uklęknął i poprosił, by Pan powiadomił go, 
do którego z kościołów powinien przystąpić. Poczuliśmy natchnie-
nie, by zaśpiewać w tym uświęconym miejscu wspaniały hymn […] 
‘Jaki piękny to był ranek’” 3.
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23 grudnia 1905 r. George albert Smith wraz z innymi 
przywódcami Kościoła uczestniczył w poświęceniu pomnika 

w miejscu urodzenia Proroka Józefa Smitha.
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Po zwiedzeniu Wzgórza Kumorah, Świątyni Kirtland i innych 
miejsc związanych z misją Proroka, zgromadzeni zostali zwołani 
przez Prezydenta Josepha F. Smitha na ostatni wieczór podczas tej 
podróży. „Po zaśpiewaniu kilku pieśni Syjonu, każdemu uczestnikowi 
wolno było złożyć świadectwo na temat dobroci i łaskawości, jaką 
nasz Ojciec przejawia wobec nas. Duch Pana został na nas wylany i 
roniliśmy łzy radości i szczęścia” 4. [Zob.: propozycja 1. na str. 43–44].

Kilka lat później, w czasie gdy George Albert Smith służył jako 
Prezydent Kościoła, pojawiło się kilka książek, których celem było 
znieważenie Józefa Smitha. Podczas konferencji generalnej Kościoła, 
Prezydent Smith odważnie bronił Proroka, składając świadectwo o 
jego misji:

„Wiele korzyści i błogosławieństw stało się moim udziałem dzięki 
temu człowiekowi, który oddał swoje życie za ewangelię Jezusa 
Chrystusa. Niektórzy mu uwłaczali, ale chciałbym powiedzieć, że ci, 
którzy tak czynili, zostaną zapomniani, a ich szczątki powrócą do 
matki ziemi, jeśli już nie wróciły, a odór ich nikczemności nigdy nie 
zniknie, podczas gdy chwała, honor, majestat, odwaga i wierność 
zademonstrowane przez Proroka Józefa Smitha będą na zawsze 
powiązane z jego imieniem” 5.

To stwierdzenie wywarło takie wrażenie na Starszym Harol-
dzie B. Lee, ówczesnym członku Kworum Dwunastu Apostołów, 
że nosił ze sobą fiszkę z tym cytatem w portfelu i przytaczał go 
często, pragnąc, by słowa Prezydenta Smitha „zostały usłyszane aż 
po krańce świata” 6.

Nauki George’a Alberta Smitha

Pierwsza Wizja Józefa Smitha uwidoczniła 
to, że niebiosa nie są zapieczętowane.

Wierzymy, że nasz Ojciec Niebieski przemówił w naszych cza-
sach […], że usłyszał pokorną modlitwę młodzieńca w Palmyrze, 
odpowiedział na nią i pobłogosławił go wiedzą na temat Swojej oso-
bowości, aby wszyscy ludzie mogli poznać Pana, jeśli tego pragną.

To było naturalną rzeczą, że Józef Smith poszukiwał Pana. Wy-
wodził się z […] ludu, który wierzy w naszego Ojca Niebieskiego, 
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w boską misję Zbawiciela, w skuteczność modlitwy i w to, że Bóg 
wysłuchuje Swojego ludu i odpowiada mu, jeśli przychodzi on do 
Niego z właściwym nastawieniem. Temu młodemu człowiekowi 
wiara przychodziła łatwo, ponieważ urodził się i został wychowany 
w domu wierzących; i kiedy poszedł do lasu w odpowiedzi na 
polecenie z fragmentu pisma świętego (List Jakuba 1:5): „A jeśli 
komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich 
obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana”, wierzył w 
to, że jego modlitwa zostanie wysłuchana. Nasz Ojciec Niebieski 
od początku obiecywał Swoim dzieciom, że „wszystko się stanie 
według ich wiary” 7.

Jego wiara w Boga odwiodła go od przekonania, powszechnego 
za jego czasów, że Biblia zawiera wszystkie objawienia, jakie czło-
wiek mógł otrzymać i że niebiosa są dla niego zapieczętowane. 
Modlił się do Pana i otrzymał odpowiedź na swoją modlitwę. Zoba-
czył, jak Ojciec i Syn zstępują na ziemię otoczeni światłem chwały. 
Otrzymał niezaprzeczalną wiedzę o tym, że mają Oni ciała podobne 
do ludzkich i że są istotami cielesnymi; przemówili do niego, a on 
usłyszał Ich głosy 8.

Wynikiem [modlitwy Józefa] było cudowne objawienie, niepo-
dobne do żadnego, o jakim kiedykolwiek słyszano w historii świata. 
Słyszeliśmy o przypadkach ukazania się naszego Ojca Niebieskiego; 
czytaliśmy o przypadkach ukazania się Odkupiciela ludzkości; ale 
nigdy nie czytaliśmy o tym, żeby kiedykolwiek wcześniej Ojciec i Syn 
objawili się jakiejkolwiek żyjącej istocie i przemówili do tej osoby.

Ludzie ze świata nie wierzą w to. Mężczyźni i kobiety byli na-
uczani, że niebiosa są zapieczętowane […], i kiedy ten młodzieniec 
oświadczył, że w naszych czasach, właśnie wtedy, kiedy najbardziej 
potrzebne nam było światło, kiedy mężczyźni i kobiety biegali za 
słowem Bożym tam i z powrotem, nie mogąc go znaleźć, jak zostało 
to przepowiedziane przez starożytnych proroków [zob. Ks. Amosa 
8:11–12], kiedy [ Józef ] oświadczył, że Pan objawił mu się, został 
wyśmiany. […] Jego deklaracja została odrzucona, a ci, którzy po-
winni być jego przyjaciółmi, odwrócili się od niego, a nawet mówili, 
że wywodzi się on od diabła. Jakie było świadectwo tego chłopca?

„[…] Rzeczywiście widziałem światło i pośród tego światła wi-
działem dwie Postacie, które rzeczywiście do mnie przemówiły; i 
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chociaż mnie znienawidzono i prześladowano za to, że mówiłem o 
swoim widzeniu, to jednak była to prawda. I kiedy mnie tak prze-
śladowano i lżono, zarzucając mi fałszywie wszelkie zło za to, że 
się upierałem przy swoim, mówiłem sobie w sercu: Dlaczego mnie 
prześladujecie za mówienie prawdy? Rzeczywiście miałem wizję, a 
kimże jestem, abym się opierał Bogu, i dlaczego świat chce mnie 
zmusić, abym zaprzeczył prawdzie tego, co rzeczywiście widziałem? 
Albowiem miałem wizję, byłem tego pewny i wiedziałem, że Bóg 
wie i nie mogłem temu zaprzeczyć, ani też bym się nie ośmielił tego 
uczynić; a w każdym razie wiedziałem, że czyniąc tak, obraziłbym 
Boga i naraził się na potępienie”. [Zob. Józef Smith — Historia 1:25] 9.

W roku 1930, kiedy ten Kościół został zorganizowany, nie było 
na ziemi organizacji kościelnej, która głosiłaby wiarę w to, że Bóg 
mógłby objawić się dzieciom ludzkim. Nauki kościołów temu za-
przeczały, a nasz Ojciec uznawał wysiłki zmierzające do zbawienia 
Jego synów i córek za daremne, dopóki nie poczują oni natchnie-
nia, by przyjść do Niego z wiarą, że wysłucha ich modlitw i odpo-
wie na nie. Kiedy chłopiec–prorok ujrzał w lasach Palmyry Ojca 
i Syna i kiedy zdał sobie sprawę, że to naprawdę są osoby, które 
mogą słyszeć i odpowiadać na to, co on mówi, rozpoczęła się na 
tym świecie nowa era i położony został fundament pod wiarę dzieci 
ludzkich. Teraz mogły się modlić do naszego Ojca w niebiosach i 
wiedzieć, że On może wysłuchać ich modlitw i odpowiadać na nie, 
że istnieje połączenie pomiędzy niebem a ziemią 10. [Zob.: propo-
zycja 2. na str. 44].

Pomimo młodego wieku i braku doświadczenia 
Józef Smith został powołany do tego, aby przywrócić 

prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa.

Wiara skłoniła Józefa do szukania Boga poprzez modlitwę i do 
zapytania, z którym kościołem powinien się utożsamiać. Jaka była 
odpowiedź? Czy Pan powiedział: „Drogi chłopcze, wszystkie są do-
bre, wszystkie dążą do przestrzegania moich przykazań, uznaję lu-
dzi stojących na czele wszystkich tych kościołów, każdy kościół jest 
dobry, każdy poprowadzi cię z powrotem do obecności naszego 
Ojca Niebieskiego”? Chłopiec mógł oczekiwać takiej odpowiedzi w 
okolicznościach, jakie wtedy istniały. Lecz on chciał wiedzieć, co 
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ma czynić i miał pełną wiarę w to, że Pan mu to powie. Tak więc, 
modląc się, zapytał, do którego z kościołów powinien się przyłą-
czyć, i przypuszczam, że był zdumiony, kiedy [powiedziano mu], 
„że nie [ma] przystępować do [żadnego] […]; ‘serca ich dalekie są 
od słów, jakie wypowiadają ich wargi, że podają przykazania ludz-
kie, które ubrali w szatę świętości, za nauki boskie, ale zaprzeczają 
ich mocy’”. [Zob. Józef Smith — Historia 1:19]. Wyobraźcie sobie 
czternastoletniego chłopca, powstającego z kolan w lesie niedaleko 
swojego domu i ogłaszającego światu takie przesłanie! Czy może-
cie sobie wyobrazić młodzieńca, który odważyłby się zrobić coś 

Pierwsza Wizja Józefa Smitha „rozpoczęła […] na tym świecie 
[nową erę] i [położyła] fundament pod wiarę dzieci ludzkich”.
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takiego? Lecz mając świadectwo, jakie zostało mu dane przez jego 
Ojca Niebieskiego, otrzymawszy to przykazanie od samego Pana, 
czy odważyłby się zrobić coś innego niż uczynić wiadomym to, co 
powiedział mu Pan? 11

Józef Smith był jeszcze chłopcem, kiedy ręce Piotra, Jakuba i 
Jana spoczęły na jego głowie i został ustanowiony do Kapłaństwa 
Melchizedeka — to znaczy, on i Oliwier Cowdery. Nieco później 
Józef Smith otrzymał polecenie zorganizowania Kościoła. Był jesz-
cze młodym człowiekiem, ale zorganizował go pod kierownictwem 
Odkupiciela ludzkości. A Kościół ten jest wzorowany na Kościele, 
który został zorganizowany przez Zbawiciela, kiedy przebywał On 
na ziemi. Nie mam wątpliwości, iż wielu spoglądało na niego jak 
na karierowicza, uważając za żenujący fakt, że ktoś, kto nie kształcił 
się na przywódcę, ośmielił się przewodzić. Lecz był on na podo-
bieństwo pozostałych sług naszego Ojca Niebieskiego, którzy żyli 
na ziemi i byli powołani przez Pana do wykonania specjalnej pracy. 
Brak wiedzy o rzeczach tego świata nie wykluczał tej możliwości, 
że Pan przekazał mu wiedzę, która stawiała go na równi, a pod 
wieloma względami nawet wyżej od tych, którzy mieli rozległe per-
spektywy, jeśli chodzi o sprawy ziemskie, a które to perspektywy 
nie były mu dane 12.

Znieważano go i przedstawiano w fałszywym świetle, pogardzali 
nim ci, którzy powinni okazać mu przyjaźń, zwalczali go uczeni i 
wykształceni, a jednak udało mu się przywrócić Ewangelię życia 
i zbawienia oraz ustanowić Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

Chociaż złe moce bezustannie działały ku jego zagładzie, został 
zachowany przez Pana aż do chwili ukończenia swojego dzieła 
i aż do momentu, gdy wszystkie klucze i obrzędy niezbędne do 
zbawienia rodziny ludzkiej zostały ponownie przekazane ludziom13. 
[Zob.: propozycja 3. na str. 44].

Prawdy przywrócone przez Józefa Smitha przynoszą 
pokój i radość tym, którzy je przyjmują.

Od tego chłopca, który w wieku czternastu lat ujrzał Ojca i Syna, 
wyszło to wspaniałe przesłanie o tym, że nasz Ojciec w niebie i jego 
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Syn, Jezus Chrystus, są uświęconymi ludźmi i że Zbawiciel świata 
został podniesiony z martwych. Ten młodzieniec ujrzał to, o czym 
świat wiedział, ale o czym z jakiejś przyczyny zapomniał; i zaczął 
składać świadectwo o tym dzieciom ludzkim14.

[Na początku dziewiętnastego wieku] na świecie istniało niewielu 
ludzi, którzy wierzyli w Boga jako istotę posiadającą ciało. Jednak 
w tym czasie Prorok Józef Smith otrzymał objawienie, kiedy był 
jeszcze chłopcem, nie mającym nawet piętnastu lat, i zobaczył Ojca 
i Syna, o czym świadczył. Ukazały mu się również inne niebiań-
skie istoty, za których pośrednictwem Pan przekazał mu dodatkową 
wiedzę dla dzieci ludzkich, a on, na swój własny sposób, przekazał 
zrozumienie celu życia nam i tym, którzy byli przed nami człon-
kami tego Kościoła. […] Jego opis nieba napełnia nas pragnieniem 
zasłużenia na dom, w którym moglibyśmy zamieszkać, kiedy nasze 
życie się skończy. Dosłowne zmartwychwstanie oraz opis nieba i 
piekła zostały przedstawione tak jasno, że mówiąc słowami pism 
świętych, „nawet głupi […] nie zbłądzi”. [Zob. Ks. Izajasza 35:8] 15.

Poprzez niego objawione zostało budowanie świątyń, wieczność 
przymierza małżeństwa i zbawienie umarłych, co przyniosło niewy-
słowioną radość tysiącom dzieci naszego Ojca.

Wieczne prawdy, które ogłosił, znajdują zastosowanie pośród 
ludów tej ziemi, przynosząc spokój i zadowolenie tym, którzy je 
przyjmują 16.

Nasz Ojciec Niebieski wiedział, co się wydarzy, przywracając 
ewangelię w jej nieskazitelnej formie w tych ostatnich dniach. Wie-
dział o odstępstwie panującym na świecie pośród Jego dzieci i o 
tym, że odeszły one od prostych prawd, i w Swym wielkim mi-
łosierdziu objawił to dzieło dni ostatnich. Spośród ludzi wybrał 
wiejskiego chłopca i zainspirował go do rozpoczęcia dzieła, które 
miało zrewolucjonizować świat religijny. Wiedział, że świat szedł 
po omacku w ciemności i w Swym miłosierdziu przywrócił światło. 
Dzieci ludzkie nie mogą osiągnąć szczęścia w żaden inny sposób 
jak poprzez życie w prawości, a ludzie nie mogą wieść prawego ży-
cia, nie będąc w harmonii z prawdą. Na świecie było dużo prawdy, 
ale była ona tak bardzo pomieszana z fałszem, że sam Pan powie-
dział Prorokowi Józefowi Smithowi, iż ludzie, którzy byli nauczycie-
lami i kaznodziejami w kościołach, podawali przykazania ludzkie za 
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doktryny boskie, i ostrzegł chłopca, żeby się z nimi nie utożsamiał. 
Następnie przywrócił ewangelię, moc Bożą ku zbawieniu, wszyst-
kim tym, którzy w nią uwierzą i będą jej posłuszni 17.

Nakłaniam wszystkich ludzi na całym świecie, aby zbadali nauki 
Ewangelii naszego Pana, jak zostały objawione Prorokowi Józe-
fowi Smithowi, aby studiowali je z modlitwą, a znajdą lekarstwo 
na bolączki tego świata, jakiego nie da się wynaleźć w żaden inny 
sposób 18. [Zob.: propozycja 4. na str. 44].

„nakłaniam wszystkich ludzi na całym świecie, aby zbadali 
nauki ewangelii naszego Pana, jak zostały objawione Prorokowi 

Józefowi Smithowi, aby studiowali je z modlitwą”.
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Józef Smith był gotów oddać życie za swoje świadectwo.

Tak jak to było w przypadku proroków, których Pan ustano-
wił wcześniej, tak w tym przypadku wydawało się to konieczne, 
by świadectwo Jego sługi zostało przypieczętowane krwią jego 
własnego życia. Nie ma w historii świata bardziej przejmujących 
słów niż te, które wpisane są w ostatniej wypowiedzi naszego uko-
chanego Proroka Józefa Smitha. Wiedział, że zbliżał się czas jego 
śmierci; był świadomy tego, że misja jego życia została wypełniona. 
[…] I kiedy nadszedł czas, stanął twarzą w twarz ze śmiercią i po-
wiedział: „Idę niczym owieczka na rzeź; lecz jestem spokojny ni-
czym letni poranek; mam sumienie wolne od winy wobec Boga, i 
wobec wszystkich ludzi. Jeśli odbiorą mi życie, umrę jako niewinny 
człowiek, a moja krew będzie wołać o pomstę i jeszcze powiedzą o 
mnie: ‘Zamordowano go z zimną krwią’”. [Zob. NiP 135:4].

Nie bał się stanąć przed sędziowskim tronem […] i odpowia-
dać za czyny dokonane w ciele. Nie bał się spotkać z oskarże-
niami, które mu stawiano, że oszukiwał ludzi i postępował z nimi 
w niesprawiedliwy sposób. Nie bał się wyników misji swego życia 
i ostatecznego zwycięstwa dzieła, które, jak wiedział, miało bo-
skie pochodzenie i za które oddał swe życie. Pomimo to ludzie ze 
świata, jak niegdyś, osądzają to dzieło według ducha człowieczego. 
Nie posiadają Ducha Bożego, który umożliwia zrozumienie tego, 
że pochodzi ono od naszego Ojca w niebie 19.

Ten młodzieniec był tak pewny objawienia, które otrzymał, i 
tak gorliwie chciał zaznajomić wszystkie dzieci swojego Ojca z 
prawdą, że od momentu kiedy otrzymał tablice Księgi Mormona 
od anioła Moroniego, poświęcił całe swoje życie organizowaniu 
Kościoła i rozpowszechnianiu prawdy. […] W jego duszy płonęła 
wiedza, jaką posiadał Szczepan [zob. Dzieje Apostolskie 7:54–60], 
jaką posiadał Odkupiciel o tym, że nasz Ojciec Niebieski ma pano-
wanie, i że to, co się znajduje na ziemi, jest dziełem Jego rąk, i że 
to Jego moc ostatecznie przeważy, a to życie jest jedynie cząstką 
wieczności. Był gotowy, w razie gdyby było to konieczne, oddać 
część swojego życia ziemskiego, aby móc cieszyć się w wieczno-
ści towarzyszką, którą tak szczerze kochał, otoczeniem dobrych 
mężczyzn i kobiet, którzy mieszkali i mieszkają na ziemi oraz będą 
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ponownie zamieszkiwać ziemię, kiedy stanie się ona królestwem 
celestialnym20.

Józef Smith nauczał, że wie o życiu po śmierci i wie o tym, że 
Bóg żyje, i że Bóg wie o tym, że on to wie. Był gotów oddać życie 
po to, aby wasza wiara, moi bracia i siostry, mogła się umocnić, a 
wasze zaufanie do niego było niezachwiane. Znał cel tego życia. 
Wiedział, że jesteśmy tu po to, aby przygotować się na przyszłość 
i na wyższy stan istnienia. Był gotów, w razie konieczności, od-
dać swoje życie, nie po to, żeby po prostu je utracić dla naszego 
pożytku, ale dlatego, że wiedział o słowach Ojca, który powie-
dział, że ten, kto by chciał swoje życie zachować, utraci je, a kto 
by utracił życie swoje dla Niego, odnajdzie je, a nawet odnajdzie 
życie wieczne [zob. Ew. Mateusza 16:25]. Właśnie ta wiedza uczyniła 
w tych początkach Proroka i Patriarchę Kościoła [Hyruma Smitha] 
zdolnymi do pozostawienia bliskich, oddania się w niewolę i od-
dania wszystkiego, co posiadali na tym świecie, a co ludzie mogą 
oddać za swoich braci — swojego życia ziemskiego21.

W roku 1830 Kościół został zorganizowany w składzie sześciu 
członków. Od tego dnia wróg wszelkiej prawości dążył do po-
wstrzymania jego rozwoju i zniszczenia go. Zastanawiam się, czy 
ten wspaniały człowiek, Józef Smith, który oddał swoje życie za 
to, żeby Kościół został zorganizowany i poprowadzony zgodnie 
z zamiarem Pana, widzi Kościół istniejący w dzisiejszych czasach, 
który ma gminy we wszystkich częściach świata, i czy zdaje sobie 
sprawę z tego, że każdego dnia, od kiedy zginął męczeńską śmier-
cią, od kiedy oddał swoje życie i przypieczętował swoje świadec-
two własną krwią, Kościół rośnie w siłę z każdym dniem22. [Zob.: 
propozycja 5. na str. 44].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Rozważ doświadczenia, jakie Prezydent Smith opisuje w 
pierwszych trzech akapitach podrozdziału „Z życia George’a 
Alberta Smitha” (str. 33–35). Jakie doświadczenia w twoim 
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życiu wzmocniły twoje świadectwo o Proroku Józefie Smithie? 
Czytając ten rozdział, określ, które wypowiedzi z nauk Prezy-
denta Smitha wzmacniają twoje świadectwo i rozważ podziele-
nie się nimi z członkami twojej rodziny, kworum kapłańskiego 
lub Stowarzyszenia Pomocy.

 2. Przejrzyj pierwszy podrozdział nauk (str. 35–37) i relację Józefa 
Smitha na temat Pierwszej Wizji (zob. Józef Smith — Historia 
1:10–19). Jaki wpływ na twoją wiarę w Boga ma Pierwsza 
Wizja? Jaki wpływ wywarła na wiarę ludzi w twoim otoczeniu?

 3. Przestudiuj podrozdział, który zaczyna się na str. 37 i prze-
czytaj Nauki i Przymierza 1:17–19. Czego możemy się nauczyć 
z przykładu służby Józefa Smitha w Kościele? Przypomnij sobie 
chwile, kiedy otrzymałeś zadanie od Pana i czułeś, że brak ci 
umiejętności. W jaki sposób Pan ci pomógł?

 4. Wymień kilka z prawd, które Pan objawił poprzez Józefa Smi-
tha. (Kilka przykładów tych prawd znajdziesz w podrozdziale, 
który zaczyna się na str. 39). W jaki sposób znajomość tych 
prawd błogosławi twoje życie?

 5. Rozmyślając nad ostatnim akapitem nauk (str. 43), zastanów 
się nad tym, co możesz zrobić, aby pomóc Kościołowi nadal 
rosnąć w siłę.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Izajasza 29:13–14; I List 
do Koryntian 1:26–27; 2 Nefi 3:5–9, 11–15; Nauki i Przymierza 135

Pomoc w nauczaniu: „Skorzystaj z pytań znajdujących się na końcu 
rozdziału, aby zachęcić uczniów do dyskusji. […] Możesz też przy-
gotować własne pytania z myślą o nauczanych przez ciebie oso-
bach. Na przykład, możesz zapytać uczestników, w jaki sposób 
mogą zastosować nauki Prezydenta Smitha podczas wykonywania 
swoich obowiązków rodzicielskich czy obowiązków nauczyciela 
domowego albo nauczycielki odwiedzającej” (ze str. VI w tym 
podręczniku).
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„zastanawiam się, czy ojciec, którego syn zostaje ustanowiony diakonem, 
daje mu odczuć, że od tej pory posiada coś na wagę wieczności”.
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święte kapłaństwo — 
błogosławieństwem 

dla dzieci boga

Kapłaństwo jest upoważnieniem od Boga. Ci, 
którzy posiadają kapłaństwo, muszą być godni i 
korzystać z niego w celu błogosławienia innych.

Z życia George’a Alberta Smitha

Podczas sesji kapłańskiej konferencji generalnej, która odbyła się 2 
października 1948 roku, Prezydent George Albert Smith powiedział:

„Czasem zastanawiam się, czy jako ojcowie zadajemy sobie trud 
uświadamiania naszym chłopcom powagi obowiązku, który jest 
nakładany na nowego diakona. Zastanawiam się, czy ojciec, którego 
syn zostaje ustanowiony diakonem, daje mu odczuć, że od tej pory 
posiada on coś na wagę wieczności. […]

Pamiętam, jakby to było wczoraj, dzień, w którym John Tingey 
położył ręce na mojej głowie i ustanowił mnie diakonem. Sprawa 
została mi przedstawiona w taki sposób, że czułem, iż spotyka mnie 
wielki zaszczyt. To okazało się dla mnie błogosławieństwem, a po 
jakimś czasie byłem ustanawiany na inne urzędy. Lecz za każdym 
razem utwierdzałem się w przekonaniu, że oto otwierała się przede 
mną okazja do otrzymania kolejnego błogosławieństwa” 1.

Podczas tego samego przemówienia Prezydent Smith nauczał, 
że jednym z błogosławieństw będących następstwem ustanowienia 
do kapłaństwa jest sposobność błogosławienia życia innych. Podał 
przykład posiadacza kapłaństwa — nauczyciela domowego — z 
czasów swojej młodości, który miał wpływ na innych:

„Rodney Badger był nauczycielem domowym mojego ojca przez 
wiele lat i był wspaniałym człowiekiem. Kiedy tylko przychodził, 
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rodzina zbierała się, a on siadał, zadawał nam pytania i mówił nam 
o sprawach, które według niego powinniśmy rozumieć. I chcę wam 
powiedzieć, że kiedy wchodził do naszego domu, wnosił ze sobą Du-
cha Pana. A kiedy wychodził, czuliśmy, że odwiedził nas sługa Pana” 2.

Prezydent Smith zakończył przemówienie, wyrażając swoje prag-
nienie, by posiadacze kapłaństwa służyli członkom swoich okrę-
gów i palików i „nie przepuszczali ani jednej okazji, by podnosić, 
wzmacniać i pomagać im w stawaniu się tym, kim nasz Ojciec chce, 
aby się stali” 3. [Zob.: propozycja 1. na str. 55].

Nauki George’a Alberta Smitha

Jezus Chrystus w czasie Swojej ziemskiej służby 
przywrócił na ziemię boskie upoważnienie.

Kiedy Zbawiciel przyszedł w połowie czasu, zastał wielkie miasto 
Jerozolimę grzęznące w niegodziwości. Jego mieszkańcy wiedli ta-
kie życie, że doprowadziło ich ono do utraty boskiego upoważnie-
nia, a więc [Bóg] zesłał Swojego Syna na świat i na nowo ustanowił 
Kościół posiadający boską moc. […] W Jego rodzie byli dobrzy 
ludzie, […] i byli tacy, którzy nadal pełnili urzędy w Kapłaństwie. 
Jednak koniecznym było, aby Zbawiciel przyszedł i przywrócił bo-
skie upoważnienie. […]

[…] Kiedy rozpoczął Swoją służbę, nie wezwał do pomocy kró-
lów, władców, kapłanów i wysokich rangą przywódców, lecz po-
kornych rybaków, w wyniku czego zebrał wokół siebie mężczyzn, 
którzy mogli być nauczani, a nie takich, którzy by Mu nie uwierzyli. 
Zorganizował Kościół pod kierownictwem naszego Ojca Niebie-
skiego. Nadał Swoim towarzyszom boskie upoważnienie i pokie-
rował nimi, aby wiedzieli, co powinni czynić. […] Posiadał boskie 
upoważnienie, a prawi ludzie rozpoznali w Nim Syna Boga. Niektó-
rzy widzą w Nim tylko dobrego człowieka. My wierzymy, że przy-
szedł na ziemię nie tylko po to, żeby nauczać ludzi, co mają czynić, 
ale po to, żeby nadać Swoim towarzyszom boskie upoważnienie 
potrzebne do przeprowadzania obrzędów w Jego Kościele. […]

W czasach Zbawiciela to On był naczelnym przywódcą. Zaraz 
po Nim w hierarchii było kworum dwunastu mężczyzn, których On 
wybrał. Kiedy umarł, Kworum Dwunastu, nie kilku zwykłych ludzi, 
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którzy nazwali siebie uczniami, ale kworum dwunastu mężczyzn, któ-
rzy posiadali boskie upoważnienie, otrzymawszy je od Jezusa Chry-
stusa, stało się przywódcami Kościoła 4. [Zob.: propozycja 2. na str. 55].

Kapłaństwo zostało przywrócone w naszych czasach 
przez mężczyzn, którzy dzierżyli je w starożytności.

Jest to zapisane i zauważone w niebie i na ziemi, że po tym, 
jak Jezus Chrystus opuścił ziemię, mnożyły się wiary i wyznania, a 
kościoły na ziemi zwiększały swoją liczebność tak, że do czasów 
Józefa Smitha, naszego kochanego proroka, istniało wiele wyznań. 
Było wielu ludzi, którzy rościli sobie prawo do boskiego upoważ-
nienia i sądzę, że niektórzy z nich uważali, iż je otrzymali. […]

Kiedy nadszedł czas, a świat utracił to upoważnienie, czyli Ka-
płaństwo, Pan powołał pokornego chłopca, ukazał mu niebiańską 
wizję i rozmawiał z nim, mówiąc mu, co powinien uczynić. Od 
czasu do czasu zsyłał innych posłańców i niebiańskie istoty, czego 
rezultatem było zorganizowanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, i temu Kościołowi powierzone zostało boskie 
upoważnienie. […]

Kiedy Józef Smith był młodym mężczyzną, Pan polecił mu prze-
tłumaczyć Księgę Mormona. Pewnego razu, kiedy Józef i Oliwier 
Cowdery tłumaczyli, Pan zesłał świętą postać, która miała odpowie-
dzieć na ich pytania dotyczące chrztu. Kim była ta postać? Był to Jan 
Chrzciciel, który posiadał Kapłaństwo Aarona. Skąd przybył? Przybył 
z nieba. […] Ukazał się Józefowi Smithowi i Oliwierowi Cowdery 
jako pełna chwały, zmartwychwstała istota. Przyszedł z polecenia 
naszego Ojca Niebieskiego, by nadać Kapłaństwo Aarona Józefowi 
i Oliwierowi, ponieważ nie było ono dostępne w żadnym miejscu 
na całym świecie. Koniecznym było, aby niebiosa zostały otwarte 
i przyszedł człowiek, który posiadał to Kapłaństwo, który nadal je 
posiada, i by je nadał.

Następnie Piotr, Jakub i Jan, którzy dzierżyli Kapłaństwo Mel-
chizedeka, nadali to Kapłaństwo Józefowi i Oliwierowi, a Pan 
pokierował organizacją Kościoła, na którego czele stała Rada Pre-
zydenta Kościoła składająca się z prezydenta i dwóch doradców, 
a także Kworum Dwunastu Apostołów, Patriarcha, Wyżsi Kapłani, 
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„Przybyli mężczyźni, którzy wcześniej posiadali Kapłaństwo 
i nadali to Kapłaństwo pokornym mężom”.

Siedemdziesiąci, Starsi, Nauczyciele i Diakoni; jest to ta sama or-
ganizacja, która istniała we wczesnym kościele, jeśli chodzi o 
upoważnienie 5.

To samo upoważnienie, które miał [ Józef Smith], zostało nadane 
waszym synom i nasz Ojciec Niebieski będzie wymagał od nich 
służby w obrzędach Ewangelii. Odpowiedzialność, jaka spoczęła 
na Józefie Smithie, nie została zarzucona wraz z jego odejściem, 
lecz spadła na barki innych. Nasz Ojciec w Niebie od czasu do 
czasu wzbudzał tych, którzy mieli upoważnienie, by przemawiali 
w Jego imieniu, by usługiwali w obrzędach Ewangelii i by błogo-
sławili dzieci ludzkie. A oni podzielili się tym przywilejem z wami 
i waszymi dziećmi 6.

Jestem wdzięczny za to, że w dzisiejszych czasach Pan obja-
wił Ewangelię po raz kolejny. Ukazali się Ojciec i Syn; przybyli 
mężczyźni, którzy wcześniej posiadali Kapłaństwo i nadali to 
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Kapłaństwo pokornym mężom, a ci z kolei mieli polecenie, by 
nadać je innym. Tak więc Ewangelia i Kapłaństwo zostały udostęp-
nione wszystkim tym, którzy spełniają warunki, by je otrzymać, i 
taki jest sposób Pana 7.

Mężczyźni, którzy dzierżycie Kapłaństwo, wasza misja jest nad-
zwyczajna. Nadane zostało wam boskie upoważnienie. Nie otrzyma-
liście tego prawa do głoszenia, nauczania ewangelii i usługiwania 
podczas jej obrzędów w wyniku zdobytego wykształcenia akade-
mickiego. Otrzymaliście swoje upoważnienie od mężczyzn w boski 
sposób powołanych do tego, aby działali jako słudzy Pana, a zostało 
ono wam nadane przez tych, którzy otrzymali je bezpośrednio od 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana 8. [Zob.: propozycja 3. na str. 55].

Moc i upoważnienie od Boga można znaleźć 
jedynie w Jego prawdziwym Kościele.

Niektórzy ludzie pytali mnie: „Jakie korzyści przynosi wasz ko-
ściół ponad to, co wnoszą inne kościoły?” Starałem się w taktowny 
sposób wyjaśnić im różnicę. Każda organizacja może zrzeszać się w 
celach kultu religijnego, ale to nie przyznaje im boskiego upoważ-
nienia. Każda grupa kościołów może gromadzić się i organizować 
we wspólnoty wiernych. To nie nadaje im boskiego upoważnienia. 
Ludzie mogą jednoczyć się w dobrych celach, ale upoważnienie od 
naszego Ojca Niebieskiego otrzymywane jest jedynie na Jego spo-
sób, a Jego sposób w dawnych czasach polegał na powoływaniu i 
ustanawianiu mężczyzn, a także na wyświęcaniu ich do pracy. Tak 
samo jest w dzisiejszych czasach. […]

Ludzie powinni zrozumieć, że samo kłanianie się przed Panem 
w modlitwie nie nadaje im boskiego upoważnienia. Spełnianie 
wymagań co do uczciwości, prawości, prawdy, itd. nie nadaje im 
boskiego upoważnienia. […] Nie wystarcza modlitwa i chodzenie 
do kościoła. Koniecznym jest posiadanie boskiego upoważnienia 
i właśnie przekonanie o tym, że je posiadamy, sprowadziło na ten 
Kościół wiele prześladowań, które towarzyszyły mu od początku. 
Lecz jest to prawdą i wiele z dzieci naszego Ojca zaczyna zauważać 
efekty istnienia boskiego upoważnienia w tym Kościele. Dostrze-
gają postęp, jaki się dokonuje w życiu mężczyzn i kobiet 9. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 55].
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Osobiście nie chcę dawać do zrozumienia, że krytykuję ludzi, 
którzy należą do różnych wyznań na świecie. Jestem wdzięczny, 
że w tak wielu z nich są dobrzy mężczyźni i dobre kobiety, którzy 
wierzą w Boga i służą Mu ze światłem, jakie posiadają; ale to nie 
zmienia faktu, że nasz Ojciec ustanowił kościół na tym świecie, 
Swój Kościół. Nadał On Swoje upoważnienie mężczyznom w dzi-
siejszych czasach i nie istnieje żadne inne upoważnienie na świecie, 
które by uznawał, poza tym, które sam ustanowił 10. [Zob.: propo-
zycja 5. na str. 55].

Obrzędy kapłańskie są dla nas niezbędne, 
aby wejść do królestwa celestialnego.

Gdybyśmy byli podobni do wszystkich innych wyznań, mogli-
byśmy poszukiwać Pana i otrzymywać Jego błogosławieństwa, bo 
każdy człowiek czyniący dobro w tym świecie otrzymuje błogosła-
wieństwa; moglibyśmy wierzyć w cnoty kardynalne i przyswoić je 
sobie, lecz bez upoważnienia świętego Kapłaństwa niemożliwym 
jest, by ludzie osiągnęli królestwo celestialne 11.

Jedyny plan, jaki przygotuje ludzi na królestwo celestialne, to 
plan dany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana; a jedynym upo-
ważnieniem, które umożliwia mężczyznom nauczanie i usługiwanie 
podczas obrzędów Ewangelii w odpowiedni sposób, jest upoważ-
nienie Jezusa Chrystusa, naszego Pana 12.

Józef Smith Jun. został powołany przez Boga na proroka, a przez 
niego zostało przywrócone na ziemię Święte Kapłaństwo Melchi-
zedeka, które jest mocą Boga przekazaną człowiekowi, by działał 
w Jego imieniu. Dzięki temu Kapłaństwu każdy obrzęd Ewangelii 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest niezbędny dla zbawienia 
dzieci ludzkich, jest dokonywany z upoważnieniem13.

Jaki wpływ miałoby na nas to, że musielibyśmy się rozstać z na-
danym nam przez Boga upoważnieniem? To oznaczałoby, że drzwi 
do królestwa celestialnego zostały dla nas zamknięte. To oznacza-
łoby, że znamienne błogosławieństwo, na które uczono mnie cze-
kać, od kiedy byłem dzieckiem, nie będzie moim udziałem. […] Nie 
mógłbym cieszyć się towarzystwem moich bliskich, […] którzy są 
dla mnie niemal tak cenni jak życie samo w sobie, nie mógłbym się 
cieszyć tym w królestwie celestialnym14.
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Kapłaństwo […] jest błogosławieństwem, które, pod warunkiem 
naszej wierności, otworzy nam drzwi do królestwa celestialnego i 
zapewni tam życie przez wszystkie wieki wieczności. Nie bagate-
lizujcie tego bezcennego błogosławieństwa 15. [Zob.: propozycja 6. 
na str. 55].

Na posiadaczach kapłaństwa spoczywa obowiązek 
prowadzenia przykładnego życia i korzystania z 

kapłaństwa w celu błogosławienia innych.

Jak piękna jest świadomość tego, że godni mężczyźni mogą 
otrzymać kapłaństwo i mają upoważnienie dane im po to, by czynili 
tak wiele dla błogosławienia innych dzieci naszego Ojca 16.

Idąc do jakiegokolwiek innego Kościoła na świecie, nie znaj-
dziecie […] mężczyzn dzierżących boskie upoważnienie. Nie zapo-
minajcie o tym. Należycie do grupy wybranych mężczyzn, […] na 
których położono ręce i którzy otrzymali boskie upoważnienie, co 
czyni was partnerami Stwórcy Nieba i Ziemi. Nie oznacza to, że nie 
możecie się śmiać, uśmiechać ani cieszyć życiem, lecz mówi o po-
trzebie, by w każdej duszy była głęboko zakorzeniona świadomość: 
„Jestem stróżem brata swego. Dzierżę upoważnienie od Pana Jezusa 
Chrystusa — jestem posiadaczem Świętego Kapłaństwa”. Jeśli tak 
będzie, to nie okaże się, że lekko postępujemy z tym, co jest święte, 
jak miało to miejsce w przeszłości, w przypadku niektórych osób 17.

Fakt posiadania Kapłaństwa stanie się dla wielu mężczyzn po-
wodem do bycia potępionymi ze względu na sposób, w jaki je 
traktowali, postrzegając je jako coś bardzo pospolitego18.

Niektórzy mężczyźni sądzą, że posiadanie Kapłaństwa daje im 
przyzwolenie na nadużywanie uprzywilejowania w ich domach. 
Chcę wam powiedzieć, mężczyźni dzierżący Kapłaństwo, że jeżeli 
nie będziecie szanować swoich żon i swoich rodzin, jeżeli nie bę-
dziecie ich nauczać i udzielać im błogosławieństw, których pragnie-
cie dla siebie, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Celestialnego19.

Upoważnienie naszego Ojca Niebieskiego jest nadane na ziemi 
dla błogosławienia ludzkości, nie po to, żeby sprawiać, by ci, któ-
rzy otrzymują to upoważnienie, byli aroganccy, lecz po to, by byli 
pokorni; nie po to, żeby ci, którzy otrzymali szczególne przywileje, 
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czuli, że są lepsi od innych, ale żeby uczynić nasze dusze pokor-
nymi, a nasze serca wypełnić modlitwą i sprawić, abyśmy byli wraż-
liwi na wszystkich ludzi we wszystkim, co czynimy i w ten sposób, 
poprzez nasz przykład prawego życia, abyśmy nauczali tego, czego 
pragnie nasz Ojciec Niebieski 20.

Bycie członkiem Kościoła i dzierżenie Kapłaństwa donikąd nas 
nie zaprowadzi, jeśli nie będziemy godni. Pan powiedział, że każde 
błogosławieństwo, którego pragniemy, jest uzależnione od posłu-
szeństwa Jego przykazaniom. Możemy oszukiwać naszych bliźnich 
i możemy zwodzić samych siebie, sądząc, że jakoś uda nam się 
przebrnąć, ale jeśli nie będziemy przestrzegać przykazań naszego 
Ojca Niebieskiego, jeśli nie będziemy godnie dzierżyć tego świętego 
Kapłaństwa, które jest tak cenne, nie znajdziemy się w królestwie 
celestialnym21.

Wam, bracia, […] nadano świętą sposobność, świętą odpowie-
dzialność. Otrzymaliście błogosławieństwa świętego Kapłaństwa. 
Zostało wam nadane boskie upoważnienie, a wraz z nim spoczął 
na was obowiązek wznoszenia waszego głosu i życia w taki spo-
sób, aby ludzie na tym świecie mogli odróżnić Ewangelię Jezusa 
Chrystusa od innych organizacji świata 22.

Dokądkolwiek się udajecie, miejcie na uwadze fakt, że repre-
zentujecie Tego, który jest autorem waszego istnienia. Kapłaństwo, 
które posiadacie, nie jest kapłaństwem Józefa Smitha czy Brighama 
Younga, bądź też kogokolwiek, kto został powołany na przywódcę 
Kościoła w kraju czy za granicą. Kapłaństwo, które posiadacie, jest 
mocą Boga, nadaną wam z wysokości. Święte istoty musiały zostać 
zesłane na ziemię […] w celu przywrócenia tego wspaniałego bło-
gosławieństwa, które było utracone dla ziemi na setki lat. Z pew-
nością powinniśmy być wdzięczni za nasze błogosławieństwa 23.

Modlę się, aby Pan nas wszystkich błogosławił, abyśmy byli 
godni kapłaństwa, które On nam zaofiarował i nadał, tak że gdzie-
kolwiek się udamy, ludzie będą mogli powiedzieć: „Ten człowiek 
jest sługą Pana” 24. [Zob.: propozycja 7. na str. 55].
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Rozważ doświadczenia Prezydenta Smitha opisane na  str. 47–
48. Co możemy zrobić, aby pomóc młodym mężczyznom w 
przygotowaniu się do ustanowienia na urzędy kapłańskie? Co 
możemy zrobić, aby pomóc młodym kobietom w zrozumieniu 
znaczenia mocy kapłańskiej w ich życiu? Dlaczego ważne jest, 
aby mężczyźni i kobiety dowiedzieli się o kapłaństwie?

 2. Dlaczego, oprócz nauczania ewangelii, „koniecznym było, aby 
Zbawiciel […] przywrócił boskie upoważnienie” (str. 48) pod-
czas Swojej ziemskiej misji?

 3. Przeczytaj  str. 50 i pierwszy akapit ze str. 51. Dlaczego według 
ciebie Pan udostępnia Swoje upoważnienie wszystkim god-
nym mężczyznom zamiast ograniczyć ten dostęp tylko do nie-
wielkiej liczby mężczyzn formalnie do tego przeszkolonych?

 4. Prezydent Smith mówił o „[postępie], jaki się dokonuje w ży-
ciu mężczyzn i kobiet” za sprawą kapłaństwa (str. 51). Co ta 
wypowiedź oznacza dla ciebie? Co możesz zrobić, aby pielę-
gnować wpływ i moc kapłaństwa w swoim życiu?

 5. Przeglądając podrozdział, który zaczyna się na str. 51, zasta-
nów się, co byś odpowiedział, gdyby ktoś postawił ci pytanie, 
jakie zadano Prezydentowi Smithowi: „Jakie korzyści przynosi 
wasz kościół ponad to, co wnoszą inne kościoły?”

 6. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 52. Jakie 
„[bezcenne] błogosławieństwa” otrzymałeś dzięki kapłaństwu?

 7. Studiując ostatni podrozdział nauk (str. 53–54), znajdź obo-
wiązki, jakie według wypowiedzi Prezydenta Smitha wiążą 
się z kapłaństwem. Co mogą zrobić członkowie kworum ka-
płaństwa, aby wspierać się wzajemnie w wykonywaniu swoich 
obowiązków? Co mogą zrobić kobiety, aby pomóc posiada-
czom kapłaństwa w pozostawaniu wiernymi tym obowiązkom? 
Co mogą zrobić posiadacze kapłaństwa, aby wspierać kobiety 
w wypełnianiu ich boskich ról?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Jana 15:16; Alma 13:1–3, 
6–10; Nauki i Przymierza 84:19–22; Józef Smith — Historia 1:68–72; 
Zasady Wiary 1:5

Pomoc w nauczaniu: „Kiedykolwiek Duch podpowiada ci to, 
składaj świadectwo, nie tylko na koniec każdej lekcji. Umożliwiaj 
składanie świadectw tym, których uczysz” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 45).
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Popieranie tych, których 
popiera Pan

Nasi przywódcy są wybierani przez Pana, a On 
oczekuje, że będziemy popierać ich słowem i czynem.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith został poparty jako Prezydent Kościoła pod-
czas konferencji generalnej, która odbyła się w październiku 1945 
roku. Pod koniec konferencji Prezydent Smith wyraził wdzięczność 
za głos poparcia ze strony Świętych: „Dziękuję wam, moi bracia i 
siostry, za to, że okazaliście zaufanie, mając nadzieję, że odniosę 
sukces i obiecując, jak to uczynili niektórzy z was, że pomożecie 
mi w odniesieniu sukcesu, ponieważ jestem tylko człowiekiem, 
jednym z najpokorniejszych spośród was, lecz powołano mnie do 
tej służby — i nie było by mnie tutaj, gdybym nie wiedział, że zosta-
łem powołany na mocy upoważnienia naszego Ojca Niebieskiego”.

Następnie dodał tę prośbę: „Będę potrzebował pomocy każdego 
mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka, nie dla własnego 
błogosławieństwa, lecz po to, abyście mieli błogosławieństwo, wy i 
wszystkie dzieci ludzkie bez względu na to, gdzie się znajdują. Nie 
jest to mój obowiązek, jest to nasz obowiązek” 1.

Jak dowodzą jego nauki z tego rozdziału, George Albert Smith 
zdawał sobie sprawę z tego, jak ciężkie brzemię spoczywa na Radzie 
Prezydenta Kościoła, jeszcze zanim został Prezydentem Kościoła. Na-
uczał Świętych, że ich lojalność i wierność może pomóc w zmniej-
szeniu tych brzemion, a on sam był przykładem stosowania się do 
tej zasady, podczas gdy służył w Kworum Dwunastu Apostołów.

W 1946 roku, podczas prowadzenia jednej z sesji konferencji 
generalnej, Prezydent Smith przedstawił urzędników Kościoła do 
okazania poparcia, wyjaśniając, że jest to czymś więcej niż tylko 
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„Jestem tylko człowiekiem, jednym z najpokorniejszych 
spośród was, lecz powołano mnie do tej służby […] na 

mocy upoważnienia naszego ojca niebieskiego”.
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biernym działaniem: „Mamy teraz do załatwienia jedną sprawę, 
która tradycyjnie przynależy do tych Konferencji; mówię o przed-
stawieniu Władz Kościoła do okazania przez lud poparcia. Mam 
nadzieję, że wy wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to 
święty przywilej. […] Będzie to nie tylko symbol, lecz także oznaka, 
że z pomocą Pana wykonacie swoją część tej pracy” 2. [Zob.: pro-
pozycja 1. na str. 67].

Nauki George’a Alberta Smitha

Ci, którzy przewodzą Kościołowi, są przygotowani, 
wybrani i natchnieni przez Pana.

Temu wspaniałemu Kościołowi przewodniczą mężczyźni, któ-
rzy zostali specjalnie przygotowani, specjalnie nauczani, specjal-
nie wykwalifikowani, by przyjąć ten wielki zaszczyt, którym został 
obdarzony każdy, kiedy zajął swoje miejsce. Nasz Ojciec Niebieski 
w Swej mądrości otoczył tych przywódców w Izraelu innymi, któ-
rzy, podobnie jak oni sami, mają wiarę i nie pochylają głów przed 
Prezydentem Kościoła, dlatego że jest on osobistością lub wybitną 
indywidualnością, lecz dlatego że rozpoznają w nim rzecznika na-
szego Ojca Niebieskiego, wspierają go, podtrzymują go, modlą się 
za niego i kochają go, aby także otrzymać błogosławieństwa na-
szego Ojca Niebieskiego.

Nie ma na świecie drugiej takiej organizacji. Nie ma drugiego 
takiego ludu, [który jest] prowadzony tak jak ten lud. To prawda, że 
ci, którzy przewodniczą, są tylko ludźmi. To poprzez nich nasz Oj-
ciec Niebieski wykona Swoje dzieło. To za ich pośrednictwem musi 
być nauczana ta ewangelia. […] Człowiek, który nam dziś przewod-
niczy, nie czyni tego z powodu własnych, wrodzonych zdolności. 
Nie przewodniczy, dlatego że jest synem jakiegoś wielkiego po-
tentata, lecz zajmuje to stanowisko, ponieważ nasz Ojciec w nie-
bie zna prawość jego duszy. A zdając sobie sprawę z determinacji, 
z jaką będzie niósł to przesłanie do wszystkich narodów ziemi, 
przygotował go do wyższego powołania, które zostało mu nadane. 
Przewodniczy on jako przedstawiciel naszego Ojca Niebieskiego3.

Myślałem dzisiaj o pokornych lecz wspaniałych mężczy-
znach, którzy prowadzili ten Kościół od chwili, gdy został on 
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zorganizowany. […] Dobrze poznałem [wielu] Prezydentów [Ko-
ścioła] i uważam, że wszyscy byli mężami Bożymi. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby nasz Ojciec Niebieski wybrał na przywódców 
Swego Kościoła ludzi innego pokroju 4.

Co się stało, kiedy umarł [ Józef Smith]? […] [Święci] nie zwołali 
konklawe, nie powołali przewodniczącego, nie wybrali nowego 
przywódcy. Przywódca został już wybrany przez Pana. Był nim 
senior pośród członków Kworum Dwunastu, Brigham Young. […] 
Kościół jako gremium poparł go jako Prezydenta na wszystkich se-
sjach. Kiedy zmarł, jego doradcy nie powiedzieli, że zajmą miejsce 
Prezydenta, lecz przez długi czas przewodziło Kworum Dwunastu, 
a następnie najstarszy z nich został poparty jako Prezydent Kościoła. 
Panował doskonały porządek. […]

Prześledziłem niektóre z tych spraw, aby nie było tu miejsca na 
błąd. Józef Smith nie wybrał się sam na Prezydenta Kościoła. Rów-
nież nie uczynił tego żaden spośród tych, którzy przyszli po nim. 
[…] Wyznaczenie przychodzi poprzez natchnienie od naszego Ojca 
Niebieskiego, i owi mężczyźni otrzymują wszystkie moce, które idą 
wraz z wyznaczeniem5.

Jakże wdzięczni powinniśmy być, mając wiedzę, że to dzieło nie 
jest dziełem człowieka, lecz Pana; że ten Kościół, który nosi imię 
Jezusa Chrystusa, jest przez Niego kierowany i nie pozwoli On na 
to, aby zniszczył go jakikolwiek człowiek czy grupa ludzi. Nie po-
zwoli, aby ci, którzy przewodzą Jego Kościołowi, doprowadzili lud 
do błędu, lecz wesprze ich całą Swą wszechpotężną mocą. Sprawi, 
że w oczach dobrych i wspaniałych mężczyzn i kobiet staną się 
jeszcze więksi. Pobłogosławi ich służbę i będzie ona uwieńczona 
sukcesem. Ci, którzy sprzeciwiają się im i doszukują się błędów, nie 
znajdą radości w swoim sprzeciwie. Ci, którzy dążą do krytykowa-
nia przywódców Kościoła i starają się zniweczyć ich wpływ, będą 
cierpieć z powodu swego nagannego postępowania 6.

Powinniśmy mieć w naszych sercach ducha dziękczynienia za to, 
że jesteśmy prowadzeni przez świętych ludzi, którzy są natchnieni 
przez naszego Ojca w niebie, by nauczać nas dzień po dniu 7. [Zob.: 
propozycja 2. na str. 67].
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Pan naucza nas poprzez Swoje sługi ścieżek, 
które wiodą do szczęścia i bezpieczeństwa.

Od czasów Ojca Adama do chwili obecnej Pan napomina lud 
poprzez Swoje sługi. Zsyła im natchnienie, by zrozumieli, że żyje im 
się lepiej, kiedy Go słuchają, a na przestrzeni wieków, kiedy Jego 
dzieci tego potrzebują, zsyła na świat świętych mężów, aby prze-
kazywali rady prowadzące do szczęścia, inspiruje ich, aby nauczali 
wspaniałych prawd, które uszlachetniają i wzbogacają ludzkość 8.

Nigdy nie słyszałem o tym, by wydarzyło się na świecie coś 
bardzo ważnego, a Pan nie doradzałby ludowi zawczasu poprzez 
Swoich proroków, aby nie pozostawiać ich w niewiedzy co do 
przyszłych wydarzeń, i aby dać im możliwość zaplanowania swego 
życia z korzyścią dla siebie, o ile będą chcieli. […]

Dobrym przykładem jest tu Noe. Pan nakazał mu zbudować arkę, 
dzięki której prawi ludzie mogliby być uratowani przed potopem, 
który miał nadejść. Noe zbudował arkę i głosił pokutę swemu po-
koleniu przez okres stu dwudziestu lat, tym samym w pełni ich 
ostrzegając. Jednakże ludzie byli tak niegodziwi, że nie dawali po-
słuchu ostrzeżeniu. Mając wolną wolę, wybrali zło, a nie dobro. 
Spadł deszcz i nastał potop, i tylko Noe oraz jego rodzina składa-
jąca się z ośmiu dusz zostali uratowani. Wszyscy zostali w pełni 
ostrzeżeni, lecz z powodu swojego uporu i odrzucenia możliwości 
pokuty, utonęli. [Zob. Mojżesz 8:13–30] 9.

Pan pragnie, byśmy byli szczęśliwi. Z tego właśnie powodu dał 
nam ewangelię Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie nadał nam ka-
płaństwo. Pragnie On, abyśmy odczuwali radość. Dlatego zorgani-
zował ten kościół i ustanowił różne urzędy, a we wszystkim tym 
panuje porządek. […] Jeśli będziecie podążać za przywódcami usta-
nowionymi przez Pana i tymi, których wspiera Pan, nie popadniecie 
w ciemność, nie utracicie światła, nie przekroczycie praw Boga i nie 
pozbawicie się przywilejów, których On pragnie dla nas, abyśmy 
wszyscy się nimi cieszyli 10.

W tych czasach istnieje dla mnie tylko jedna bezpieczna ścieżka 
i jest nią podążanie za tymi, których Pan wyznaczył do przewo-
dzenia. Mogę mieć własne pomysły i opinie, mogę tworzyć własną 
ocenę w odniesieniu do różnych spraw, lecz wiem, że kiedy moja 
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ocena jest w sprzeczności z naukami tych, których Pan nam daje, 
aby wskazywali drogę, powinienem zmienić sposób myślenia. Jeśli 
pragnę zbawienia, będę naśladował przywódców, których dał nam 
nasz Ojciec Niebieski, tak długo, jak długo On ich wspiera 11. [Zob.: 
propozycja 3. na str. 67].

Ci, którzy są pokorni i wierni, 
wspierają i bronią sług Pana.

Znam tysiące szeregowych członków tego wspaniałego Kościoła, 
mężczyzn i kobiety różnych narodowości, którzy w pokorze i z 
pełną wiarą przyjęli ewangelię, aby identyfikować się z Kościo-
łem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. […] Modlą się 
za swoich przywódców i wspierają ich […], lecz podczas moich 
doświadczeń w Kościele jeszcze nie poznałem takiej osoby, która 
przestrzegałaby przykazań Pana i która wzniosłaby swój głos prze-
ciwko tym, którzy zostali powołani do przewodniczenia temu Ko-
ściołowi. To jest naprawdę niezwykłe. […]

Jednym z najwspanialszych świadectw o boskości tego dzieła 
jest dla mnie fakt, że rzesza ludzi […], która podczas Konferencji 
Palika ma możliwość […] wyrażenia w geście głosowania, czy chce 
poprzeć, czy też nie chce poprzeć tych, którzy im przewodniczą 
(każdy korzysta z wolnej woli), nadal popiera swoich przywódców. 
Z pewnością Duch Pana podpowiada wiernym, pokornym ludziom, 
aby poparli Jego wybrane sługi 12.

Kiedy Mojżesz prowadził Izrael z Egiptu przez pustynię do ziemi 
obiecanej, Amalekici zaatakowali Izrael w Refidim. Mojżesz nakazał 
Jozuemu, aby wybrał wojowników do ochrony Izraela. Mojżesz, 
Aaron i Chur weszli na szczyt wzgórza górującego nad polem bitwy. 
Kiedy Mojżesz trzymał nad głową laskę Bożą, Izrael miał przewagę, 
lecz kiedy ze zmęczenia opuszczał ręce, zwyciężali Amalekici. Przy-
toczono mu kamień, na którym usiadł, a Aaron i Chur podtrzymy-
wali mu ręce, aby błogosławieństwa Boże mogły spłynąć na Izrael 
i aby wojownicy mogli zdobyć przewagę i wygrać bitwę. Moc Boża 
zstąpiła na Mojżesza i pozostała z nim aż do ukończenia jego pracy. 
[Zob.: II Ks. Mojżeszowa 17:8–13]. Kiedy miał wsparcie ze strony 
ludzi, oni też byli błogosławieni i tak też było z każdym sługą Pana, 
który przewodził Izraelowi. […]
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[…] Tak długo, jak [Prezydent] przewodniczy Kościołowi — i nie 
ma znaczenia, ile to będzie lat — nasz Ojciec Niebieski da mu siłę, 
moc, mądrość, osąd i natchnienie, by mówić Izraelowi to, co ma 
mu zostać powiedziane. Pod jego przewodnictwem musimy być 
jak Aaron i Chur z dawnych czasów; musimy podtrzymywać jego 
ręce, aby poprzez niego Pan zsyłał z niebios błogosławieństwa dla 
nas i dla tego ludu 13.

Wiem, że ci mężczyźni [Władze Naczelne] są sługami Pana, i 
wiem, że oni starają się błogosławić ludzkość. Mam nadzieję, że nikt 
z was […] nie zawiedzie w popieraniu ich, nie tylko własną wiarą i 
modlitwami, lecz w sytuacji, gdy będą przedstawiani w niewłaści-
wym świetle oni sami lub ich postawa, że będziecie gotowi i chętni 
bronić ich, kiedy przyjdzie taki czas, gdy będą potrzebowali waszej 
obrony. Przeciwnik nie zapomniał o nich, a jednym z dowodów na 
boskość powołania tych ludzi jest dla mnie to, że źli mówią o nich 

„musimy być jak aaron i chur z dawnych czasów; 
musimy podtrzymywać […] ręce [proroka]”.
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źle, a dobrzy mężczyźni i dobre kobiety mówią o nich dobrze 14. 
[Zob.: propozycja 4. na str. 67].

Kiedy krytykujemy naszych przywódców lub 
lekceważymy ich radę, pozwalamy przeciwnikowi, 

aby prowadził nas na manowce.

Są pośród nas tacy […], którzy zostali zaślepieni przez filozofię i 
głupotę ludzką. Są tacy, którzy odrzucają rady i zalecenia człowieka, 
którego Bóg postawił na czele tego Kościoła. […]

Ludzie, którzy nie posiadają zbyt wielu informacji, nagle wpa-
dają na świetny pomysł i sugerują: „trzeba iść w tym kierunku” 
lub „trzeba iść w tamtym kierunku” i choć jest to niezgodne z radą 
Pana, niektórzy są namawiani, aby tego spróbować. Pan daje bez-
pieczną radę i wyznacza Prezydenta Swojego Kościoła, aby interpre-
tował ową radę. Jeśli zignorujemy to, co on jako Prezydent Kościoła 
radzi, możemy odkryć, że popełniliśmy poważny błąd 15.

Członkowie Prezydium Kościoła […] są przedstawicielami naszego 
Ojca Niebieskiego nie tylko dla tego ludu, ale też reprezentują Go 
przed wszystkimi ludźmi na ziemi. Dobrze zrobimy, jeśli będziemy 
szanować tych mężczyzn, których On umieścił na czele, i wysoce 
sobie ich cenić. Ci mężczyźni o ludzkich słabościach będą popełniać 
błędy, lecz jeśli będziemy tak miłosierni wobec popełnianych przez 
nich błędów, jak miłosierni jesteśmy wobec własnych uchybień i 
błędów, dostrzeżemy ich cnoty, tak jak dostrzegamy własne.

Stoję tu, aby błagać was, moi bracia i siostry, żebyście nie pozwo-
lili na to, by z waszych ust wyszły słowa krytyki lub nieżyczliwości 
wobec tych, których Pan powołał, aby nas prowadzili. Nie przeby-
wajcie w towarzystwie tych, którzy deprecjonują ich lub osłabiają 
ich wpływ pośród dzieci ludzkich. Jeśli jednak tak uczynicie, mó-
wię wam, że znajdziecie się w mocy przeciwnika. Wpłynie na was, 
abyście odeszli od ścieżki prawdy tak dalece, jak jest to możliwe, 
a jeśli nie odpokutujecie, może okazać się, iż będzie za późno i że 
straciliście „perłę wielkiej wartości”. Z powodu własnego egoizmu 
i ślepoty zostaniecie sprowadzeni na manowce, a wasi ukochani 
[…] będą smucili się po drugiej stronie zasłony z powodu waszej 
słabości i waszej głupoty 16. [Zob.: propozycja 5. na str. 67].
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Przeciwnik nie śpi. Oszukuje wielu ludzi i prowadzi ich do grze-
chu. […] Są tacy, którzy nauczają fałszywej doktryny, i tacy, którzy 
starają się przekonać mężczyzn i kobiety do pogwałcenia przykazań 
naszego Ojca Niebieskiego. […] Gdyby członkowie tego Kościoła, 
którzy znajdują winę w przywódcach Kościoła i krytykują tych, 
którzy poświęcają swe życie, by błogosławić nas i przynosić nam 
korzyść, zatrzymali się na tyle, by w duchu modlitwy zapytać: „Któ-
rego z tych nauczycieli mogę bezpiecznie naśladować?”, nie mieliby 
trudności w znalezieniu właściwego kursu i poparliby tych, których 
popiera Pan17.

Kiedy popieramy naszych przywódców, 
zobowiązujemy się do stosowania się do ich 

rady i rozwijania własnych powołań.

Dla Prezydenta tego Kościoła źródłem siły musi być widok tysięcy 
uczciwych mężczyzn i kobiet, którzy podnoszą ręce w przymierzu 
z naszym Ojcem w niebie i popierają go na urzędzie, do którego 
został powołany jako prezydent tego wspaniałego Kościoła. Zobo-
wiązanie, które na siebie przyjmujemy, kiedy podnosimy ręce w 
takiej sytuacji, jest najświętsze. Nie oznacza, że po cichu pójdziemy 
własną drogą i będziemy chcieli, aby prorok Pana kierował tą pracą, 
lecz oznacza — jeśli rozumiem zobowiązanie, które przyjmuję na 
siebie, kiedy podnoszę rękę — że będziemy stali za nim, będziemy 
modlić się za niego, będziemy bronić jego dobrego imienia i bę-
dziemy starali się wprowadzać w życie jego rady, które Pan nakazał 
mu przekazywać nam, w czasie, kiedy zajmuje to stanowisko18.

Kiedy myślę o brzemionach, które niosą Prezydent tego Kościoła 
i jego doradcy, i kiedy zdaję sobie sprawę z obowiązków, które spo-
czywają na ich ramionach, z całego serca pragnę im pomóc, abym 
nie był obciążeniem, lecz zajmował stanowisko, na które zostałem 
powołany razem z wami, moi bracia i siostry, i obyśmy potrafili za-
jąć swoje miejsce i nieść naszą część obciążenia oraz rozwijać nasze 
powołania na cześć i chwałę Boga 19. [Zob.: propozycja 4. na str. 67].

Bóg ofiarował możliwość nam, którzy zostaliśmy szczodrze po-
błogosławieni, abyśmy mogli podtrzymać ręce sługi Pana, który 
nam przewodzi; abyśmy mogli pomóc mu nie tylko naszą wiarą 
i modlitwami, lecz pełną miłości życzliwością, jeśli mamy taką 
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Popieramy naszych przywódców, kiedy „[niesiemy] naszą część obciążenia 
oraz [rozwijamy] nasze powołania na cześć i chwałę boga”.

możliwość; abyśmy mogli maszerować pod sztandarem, który on 
wznosi wysoko, kiedy Bóg wspiera go jako Prezydenta Kościoła, 
jako proroka Pana w tych dniach ostatnich 20.

Wspierajmy tych mężczyzn, których wzbudził Bóg, aby nam 
przewodzili. Błogosławmy ich nie tylko ustami, lecz pomagając im 
na każdy możliwy sposób nieść to ciężkie brzemię, które spoczywa 
na ich ramionach. […] Módlmy się za nich, błogosławmy ich i po-
magajmy im21.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.
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 1. Przeczytaj ostatni akapit części „Z życia George’a Alberta Smi-
tha” (str. 57–59). Czym jest „[twoja] część tej pracy”? Podczas 
studiowania tego rozdziału zastanów się, na jakie sposoby mo-
żesz okazać słowem i uczynkiem, że popierasz przywódców 
Kościoła.

 2. Przejrzyj pierwszy podrozdział nauk (str. 59–60), szczególnie 
drugi i czwarty akapit. Czym różni się Pański sposób wybie-
rania przywódców od sposobu wybierania ich przez świat? 
Jakie miałeś doświadczenia, które wzmocniły twą wiarę w to, 
że nasi przywódcy zostali wybrani przez Pana?

 3. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 61, 
a także przeczytaj Nauki i Przymierza 21:4–7. Jaką konkretną 
radę dał Pan poprzez obecnego Prezydenta Kościoła? Jaką — 
poprzez prezydenta twojego palika lub dystryktu? Jaką — po-
przez twojego biskupa lub prezydenta gminy? Jakie otrzymałeś 
błogosławieństwa, kiedy postąpiłeś według tej rady?

 4. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 62 i 
przeczytaj dwa pierwsze akapity z podrozdziału zaczynają-
cego się na stronie 65. Co oznacza dla ciebie popieranie przy-
wódców Kościoła? Jak wzmacnia nasze rodziny popieranie 
przywódców kościelnych?

 5. Przeczytaj ostatni akapit ze strony 64. Dlaczego niebezpieczne 
jest krytykowanie przywódców Kościoła? Jaka jest właściwa re-
akcja na sytuację, kiedy ktoś wytyka niedociągnięcia jednemu 
z twoich lokalnych przywódców?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Amosa 3:7; List do Efezjan 
4:11–14; List do Hebrajczyków 5:4; Nauki i Przymierza 84:109–10; 
107:22; 112:20

Pomoc w nauczaniu: Jednym ze sposobów na zachęcenie do pil-
nego uczenia się jest uważne słuchanie, kiedy ktoś zadaje pytanie 
lub coś komentuje. „Słuchanie jest wyrazem miłości. Często wymaga 
poświęcenia. Kiedy prawdziwie słuchamy innych, często rezygnu-
jemy z tego, co chcemy powiedzieć, aby inni mogli wyrazić siebie” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 66).
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 14. W: Conference Report, paźdz. 1933,  
str. 29.
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str. 68–69.

 21. W: Conference Report, paźdz. 1930,  
str. 69. 
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Nieśmiertelność duszy

Nasze życie jest wieczne i ta wiedza pomaga 
nam w podejmowaniu właściwych decyzji 

oraz pociesza nas w czasie żałoby.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith został pobłogosławiony niewzruszonym 
zrozumieniem celu życia i to umożliwiło mu niesienie otuchy in-
nym ludziom, kiedy napotykają przeciwności. Często przypominał 
Świętym, że „wiedziemy wieczny żywot” — że wieczność nie roz-
poczyna się po tym życiu, ale doczesność jest zasadniczą częścią 
wieczności. „Czasami mówiłem moim przyjaciołom, którzy stawali 
na rozstaju dróg, niepewni co do tego, którą drogą chcą iść: ‘Dzi-
siaj jest początkiem twojego wiecznego szczęścia lub wiecznego 
rozczarowania’” 1.

Prezydent Smith świadczył o tych prawdach podczas nabo-
żeństwa pogrzebowego Hyruma G. Smitha, Patriarchy Kościoła, 
który odszedł w stosunkowo młodym wieku, pozostawiając żonę 
i ośmioro dzieci:

„Odkąd poproszono mnie, abym przemawiał na tym pogrze-
bie, czułem, że być może nie będę w stanie tego zrobić. Przepeł-
niony byłem emocjami i nie byłem zdolny kontrolować ich, lecz 
gdy tylko wszedłem do tego budynku, mą duszę wypełnił piękny, 
słodki pokój. […]

W miejsce żałoby poczułem wdzięczność wobec naszego Ojca 
w niebie za Ewangelię Jego Umiłowanego Syna, która na nowo 
została objawiona w naszych czasach. […] Mieć wiedzę, że życie 
jest wieczne, to wspaniałe błogosławieństwo — wiedzę, że przez 
całą wieczność do tego dobrego człowieka będą należały błogo-
sławieństwa, o które się starał podczas życia. Jego doczesne życie 
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„Jestem wdzięczny za to, że w tych dniach ostatnich 
zostało nam to objawione i stało się jasne, że to życie nie 

jest końcem, że jest to zaledwie część wieczności”.
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zakończyło się, lecz jest to zaledwie część życia wiecznego. Poło-
żył on głęboki i bezpieczny fundament, na którym budował i na 
którym nadal będzie budował przez całą wieczność. Radość, której 
doświadczał tutaj, na ziemi, będzie mu dodana. […]

Kiedy w chwilach takich jak ta myślę o doświadczeniach ludzi 
na tym świecie, zadziwia mnie, jak bardzo jesteśmy błogosławieni. 
Nie mam wątpliwości co do życia wiecznego i nieśmiertelności 
duszy, tak jak nie wątpię, że w południe świeci słońce. […] Smutne 
jest rozstanie z ukochanymi osobami, nawet jeśli jest tymczasowe. 
Wysyłamy ich na misje lub wyruszają na drugi kraniec świata, by 
tam mieszkać, a my za nimi tęsknimy. W takich chwilach jak ta 
wydaje nam się, że jesteśmy bardziej od siebie oddaleni, lecz w 
rzeczywistości tak nie jest, jeśli tylko to zrozumiemy. […] Zamiast 
składać kondolencje, które czasami kierujemy do pogrążonych w 
smutku, odczuwam coś na kształt radości w tym dniu, ponieważ 
wiem, że to nie jest koniec. […]

[…] Dlatego dzisiaj, kiedy stoję w waszej obecności, kiedy, być 
może, powinny lać się łzy, moja dusza przepełniona jest pociechą 
i satysfakcją. Modlę się, aby ta pociecha mogła pojawić się w życiu 
każdego, kto pogrążony jest w żałobie” 2. [Zob.: propozycja 1. na 
str. 79].

Nauki George’a Alberta Smitha

Żyliśmy jako duchy, zanim przyszliśmy na ziemię, i 
nasze duchy nadal będą żyły po tym, jak umrzemy.

Nasze zrozumienie tego życia jest takie, że jest to życie wieczne 
— że żyjemy w wieczności dzisiaj, tak jak będziemy na zawsze 
żyli w wieczności. Jesteśmy przekonani, że żyliśmy, zanim tu przy-
szliśmy; że to, co jest inteligencją, co jest duchem, nie ma swego 
początku podczas tego życia. Wierzymy, że otrzymaliśmy duchowe 
tabernakulum przed przyjściem na ten świat. Owo duchowe ciało 
zostało zesłane na ten świat i tutaj otrzymało fizyczne tabernaku-
lum, ciało, które widzimy. Fizyczna część tego, co widzimy, jest z 
prochu ziemi, ziemska [zob. I List do Koryntian 15:47], lecz ta część, 
która opuszcza ciało, kiedy nasze życie dobiega końca, jest częścią 
duchową i nigdy nie umiera. Tabernakulum fizyczne spoczywa w 



r o z d z i a ł  7

72

grobie — jest to część ziemska i powraca ona do matki ziemi — 
lecz inteligencja, którą Bóg umieścił wewnątrz, która ma moc rozu-
mowania i myślenia, która ma moc śpiewania i mówienia, nie zna 
śmierci; zwyczajnie odchodzi z tej sfery życia wiecznego i czeka 
na oczyszczenie tabernakulum fizycznego do czasu, aż zjednoczy 
się z tym tabernakulum, które będzie pełne chwały, nawet tak jak 
pełne chwały było ciało naszego zmartwychwstałego Pana, o ile 
tylko żyliśmy tak, by być tego godni 3.

Mówiąc językiem poety: „Życie prawdą! — Nasze życie” i „To nie 
śmierci wiecznej próg” [Henry Wadsworth Longfellow, „Psalm życia”, 
w tłum. Wiktora Baworowskiego]. Duch, który zamieszkuje taberna-
kulum, jest nieśmiertelny. Żyje ponad koniecznością spoczynku w 
grobie. Ciało gnije i powraca do ziemi, lecz duch żyje dalej 4.

Jestem wdzięczny za to, że w tych dniach ostatnich zostało nam 
to objawione i stało się jasne, że to życie nie jest końcem, że jest to 
zaledwie część wieczności i że jeśli skorzystamy tu z naszych przy-
wilejów, będzie ono jedynie szczeblem na drodze do wspanialszego 
i bardziej pożądanego stanu 5. [Zob.: propozycja 2. na str. 80].

Naszym celem tu, na ziemi, jest przygotowanie 
się do życia z naszym Ojcem Niebieskim.

Niektórzy wierzą, że kiedy opuścimy tę sferę egzystencji, będzie 
to koniec. Kiedy patrzymy na dzieła natury, kiedy badamy organizm 
człowieka, doskonałość jego ciała, bicie jego serca, rozwijanie się 
i wzmacnianie od wieku dziecięcego do męskiego, a następnie 
stopniową degradację aż do zakończenia tego życia — wydaje mi 
się to niewiarygodne, że możliwe jest, by jakiekolwiek dziecko Ojca 
mogło wierzyć, że istoty ludzkie urodziły się na tym świecie jedynie 
po to, by dożyć wieku męskiego i kobiecego, zestarzeć się i umrzeć, 
nie mając jakiegoś celu w życiu, jakie tu wiodą 6.

To życie nie jest nam dane dla rozrywki. Istnieje poważny cel 
naszego stworzenia, cel w życiu, które dał nam Bóg. Studiujmy, jaki 
jest ten cel, abyśmy mogli robić postępy i uzyskać życie wieczne 7.

W umyśle Świętego w Dniach Ostatnich nie ma wątpliwości co 
do tego, jaki jest cel naszego ziemskiego życia. Jesteśmy tutaj po to, 
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aby przygotować się, rozwijać się i okazać się godnymi zamieszka-
nia w obecności naszego Ojca Niebieskiego8.

Wierzymy, że jesteśmy tutaj, ponieważ zachowaliśmy nasz pierw-
szy stan i zasłużyliśmy na przywilej przyjścia na tę ziemię. Wie-
rzymy, że sama nasza egzystencja jest nagrodą za naszą wierność, 
którą okazaliśmy przed przyjściem tutaj, i że cieszymy się na ziemi 
owocami naszych wysiłków dokonywanych w świecie duchowym. 
Wierzymy też, że dzisiaj siejemy ziarno naszych plonów, które bę-
dziemy zbierać, kiedy stąd odejdziemy. Życie wieczne jest dla nas 
sumą preegzystencji, obecnej egzystencji oraz kontynuacji życia 
w nieśmiertelności, oferującą nam moc nieskończonego postępu 
i wzrastania. Mając to uczucie i taką pewność, wierzymy, że „Tym, 
kim jest człowiek, Bóg kiedyś był, a tym, kim jest Bóg, człowiek 
może się stać”. [Zob. Lorenzo Snow, „The Grand Destiny of Man”, 
Deseret Evening News, 20 czerwca 1901, str. 22]. Będąc istotami 
stworzonymi na podobieństwo Boga, wierzymy, że nie ma niczego 
niewłaściwego, nie ma niczego nieprawego w tym, że mamy na-
dzieję na to, iż może uzyskamy pozwolenie na uczestniczenie w 
atrybutach boskości, a jeśli będziemy wierni, staniemy się jak Bóg; 
ponieważ kiedy otrzymujemy naturalne prawa naszego Ojca, które 
zarządzają tym życiem, i jesteśmy im posłuszni, stajemy się bardziej 
do Niego podobni; a kiedy skorzystamy z możliwości, które są 
w naszym zasięgu, przygotowujemy się na otrzymanie większych 
możliwości w tym życiu i w życiu, które nastanie. […]

Jakimże szczęśliwymi ludźmi powinniśmy być, mając wiedzę, 
którą posiadamy, że ten czas próby nie jest po to, by przygotować 
nas na śmierć, lecz po to, by przygotować nas do życia; że pragnie-
niem Ojca jest to, byśmy mogli unikać każdego błędu i przyjąć każdą 
prawdę, a przez stosowanie prawdy w naszym życiu stajemy się 
bardziej podobni do Niego i stajemy się godni zamieszkania z Nim9.

Bracia i siostry, to jest poważna sprawa. Powinniśmy pomyśleć 
o niej poważnie. Powinniśmy spojrzeć na własne życie i sprawdzić, 
czy jesteśmy przygotowani na to wspaniałe przyszłe życie, czy gdy-
byśmy zostali powołani jutro, czy bylibyśmy przygotowani na zdanie 
sprawozdania z naszych ziemskich uczynków; czy w naszym odczu-
ciu, otrzymalibyśmy od naszego Ojca Niebieskiego słowa uznania: 
„Dobrze, sługo dobry i wierny!” 10. [Zob.: propozycja 3. na str. 80].
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Podczas tego życia powinniśmy poszukiwać 
tego, co ma wieczną wartość.

Być może dano nam w tym życiu kilka rzeczy, które przynoszą 
nam doczesną satysfakcję; lecz rzeczy, które są wieczne, które są 
„warte zachodu”, to te rzeczy wieczne, po które sięgamy i przy-
gotowujemy się na przyjęcie ich oraz chwytamy się ich poprzez 
podejmowane indywidualnie wysiłki 11.

Czyż nie jest czymś niezwykłym, że świat od samego początku 
istnienia stara się o to, aby mieć dziś obfitość bogactwa, władzy, tego 
wszystkiego, co sprawia, że ludziom żyje się wygodnie — mieć lep-
szą odzież niż kiedykolwiek i większe jej ilości, mieć więcej jedze-
nia, niż można skonsumować, więcej wszelkiego rodzaju bogactwa, 
niż świat kiedykolwiek miał w posiadaniu. Nasze domy są wygod-
niejsze. Udogodnienia życia zostały pomnożone w cudowny sposób, 
odkąd Ewangelia pojawiła się na ziemi i dzisiaj mamy wszystko, o 
co się staraliśmy. Edukacja osiągnęła swój najwyższy poziom. Lu-
dzie są w posiadaniu większej wiedzy o tej ziemi niż kiedykolwiek 
wcześniej. Wszystko, o co człowiek się starał od początku czasu, 
uważane jest dzisiaj za coś najbardziej pożądanego na ziemi; a mimo 
to istnieją wątpliwości i lęk przed tym, co przyniesie przyszłość.

W czym tkwi nasz problem? Problemem jest to, że dążymy do 
wygody, zabiegamy o zaszczyty ludzkie, staramy się o to, co za-
szczepia w naszych duszach egoizm. Dążymy do tego, by przydać 
sobie ważności i postawić się ponad innymi dziećmi naszego Ojca 12.

Niech obfitość dóbr tego świata nas nie uśpi i niech nas nie 
zwiedzie; albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat 
zdobył, a na duszy swej szkodę poniósł? [Zob. Ew. Marka 8:36]. Nie 
przeoczmy celu naszego stworzenia, lecz pracujmy nad zbawieniem 
naszych dusz 13.

Jedną z najsmutniejszych rzeczy w życiu jest widok mężczyzny 
lub kobiety, którzy oddawani są Matce ziemi, kiedy zdajemy so-
bie sprawę z faktu, że odrzucili większe błogosławieństwa, które 
oferował im nasz Ojciec i wciąż gonili za ułudą, która nieustannie 
pierzchała. Kiedy myślę o milionach dzieci Bożych na świecie i 
zdaję sobie sprawę z tego, jak niewielu z tych ludzi dąży do tego, 
co ma prawdziwą wartość — odczuwam smutek 14.
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Pamiętajcie, że inteligencja, którą zdobywacie, jest wieczna, 
prawda, której się tu uczycie i którą stosujecie w swoim życiu, wie-
dza i doświadczenie, które zdobywacie i z których czerpiecie korzyść 
— to wszystko zabierzecie ze sobą, kiedy powrócicie do domu 15.

Skarby, które znajdziemy, kiedy będziemy po drugiej stronie, 
będą tymi, które złożyliśmy tutaj, służąc innym synom i córkom 
naszego Ojca, z którymi jesteśmy tu związani. On umożliwił to nam 
wszystkim i podczas naszego pobytu tutaj będziemy szczęśliwsi, 
służąc naszym bliźnim, niż gdybyśmy próbowali się uszczęśliwić 
w jakikolwiek inny sposób 16.

Nie jest to zbyt ważne, ile macie kosztowności, jaki posiadacie 
majątek, jak wielki zdobyliście szacunek ze strony ludzi i ile macie 
tych wszystkich rzeczy, które są bardzo pożądane przez świat. To, 
co Bóg dał wam, warte jest więcej niż cała reszta, a jest to możli-
wość uzyskania życia wiecznego w królestwie celestialnym oraz po-
siadanie jako swoich towarzyszy, przez wszystkie wieki wieczności, 

„[tym], co […] warte jest więcej niż cała reszta, […] jest możliwość uzyskania 
życia wiecznego […] [razem z] [synami i córkami, mężami i żonami]”.
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synów i córki, mężów i żony, z którymi byliście związani tutaj, na 
ziemi 17. [Zob.: propozycja 4. na str. 80].

Dzięki Jezusowi Chrystusowi zmartwychwstaniemy.

Prawe życie Zbawiciela jest dla wszystkich doskonałym przy-
kładem, a Jego zmartwychwstanie było pierwszym zapewnieniem 
danym nam jako ludzkości, że my również wyjdziemy z grobów 18.

Kiedy Jezus powstał z martwych, stał się pierwiastkiem zmar-
twychwstania. Duch zrodzony z Ojca (inteligentna część Jego du-
szy) ponownie zamieszkał w Jego ziemskim tabernakulum, które 
zostało oczyszczone i stał się pełną chwały istotą celestialną; i zajął 
Swoje miejsce po prawicy Ojca jako jeden z członków Boskiej 
Trójcy. Miał moc, by przezwyciężyć śmierć, ponieważ zastosował się 
do wszystkich praw Swojego Ojca; a poskromiwszy śmierć, umoż-
liwił całej ludzkości zmartwychwstanie, i wszyscy mogą również 
być pełni chwały poprzez posłuszeństwo Jego naukom, które są 
tak proste, że wszyscy mogą się do nich zastosować, jeśli zechcą 19.

Jezus Chrystus był człowiekiem bez grzechu. Z powodu Swojej 
czystości, prawości i cnoty mógł otworzyć drzwi więzienia, prze-
zwyciężyć śmierć i grób oraz utorować drogę […] do tego nieba, 
do którego spodziewamy się iść 20.

Możemy zajrzeć do 88. rozdziału Nauk i Przymierzy i zobaczyć, 
co Pan mówi na temat naszego zmartwychwstania, nie tylko zmar-
twychwstania Zbawiciela, lecz także o tym, co może się stać z nami. 
[…] Powiedziano nam w tym rozdziale, że nasze ciała — nie jakieś 
inne ciała — mają powstać z grobu i że duchy, które posiadają owe 
tabernakula obecnie, zamieszkają w nich po tym, jak zostaną one 
oczyszczone i unieśmiertelnione. [Zob. NiP 88:14–17, 28–33] 21.

Obecnie wielu dobrych ludzi na świecie nie wie, czym jest zmar-
twychwstanie. Czy nauczacie swoje dzieci i otaczających was ludzi, 
co to oznacza? […] Zmartwychwstanie [Zbawiciela] jest proste dla 
Świętych w Dniach Ostatnich, którzy rozumieją ewangelię, lecz 
jest bardzo wielu takich, którzy nie rozumieją, co ono oznacza. 
[…] Celem Ewangelii Jezusa Chrystusa jest przygotowanie każdego 
mężczyzny, każdej kobiety i dziecka na czas, kiedy wszyscy, którzy 
umarli, zostaną podniesieni ze swoich grobów, kiedy nasz Ojciec 
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„zmartwychwstanie [zbawiciela] było pierwszym zapewnieniem 
danym nam jako ludzkości, że my również wyjdziemy z grobów”.

Niebieski ustanowi Swoje królestwo na tej ziemi, kiedy prawi tu za-
mieszkają, a Jezus Chrystus będzie naszym Królem i Prawodawcą 22. 
[Zob.: propozycja 5. na str. 80].

Nasza wiedza o nieśmiertelności duszy 
inspiruje, zachęca i pociesza nas.

W Księdze Joba czytamy: „Lecz duch, który jest w człowieku, i 
tchnienie Wszechmocnego czynią ich rozumnymi”. [Ks. Joba 32:8]. 
Ci, którzy nie otrzymali tego [na]tchnienia, nie zrozumieją znaczenia 
powstania z martwych, a wydaje mi się, że bez owego zrozumienia 
osoby dojrzałe zaznają niewiele szczęścia, oczekując na czas, kiedy 
duch opuści ciało, by pójść w nieznane 23.

Och, jakże bylibyśmy smutni, gdybyśmy myśleli, że śmierć koń-
czy nasze losy. Gdybyśmy nie mieli możliwości dalszego rozwoju 
z chwilą zakończenia naszej pracy na ziemi, niewiele rzeczy in-
spirowałoby nas do tego, byśmy żyli tak, jak powinniśmy tu żyć. 
Wiedza, że całe dobro, jakie tu osiągamy, i cały rozwój, jakiego tu 
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dokonujemy, zwiększą nasze wieczne szczęście, zachęca nas do 
tego, byśmy postępowali jak najlepiej 24.

My wszyscy szybko zmierzamy do tego punktu, w którym zo-
staniemy stąd odwołani. Gdybyśmy nie zrozumieli, że jest przyszłe 
życie, gdybyśmy nie zdali sobie sprawy z tego, że jest coś więcej niż 
wpływ, jaki otrzymaliśmy do tej pory, gdyby nie było w naszym ży-
ciu nic poza marnością i gonitwą, to wydaje mi się, że byłoby wielu, 
którzy byliby znużeni zmaganiami związanymi z obecną egzystencją. 
Lecz nasz Ojciec Niebieski w Swoim miłosierdziu nadał nam najwspa-
nialszy ze wszystkich darów, które dane są rodzajowi ludzkiemu 25.

Pan pobłogosławił nas wiedzą o tym, że On żyje, że ma ciało i że 
zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Nie wierzymy, że jest 
On istotą jakiegoś innego rodzaju lub że jest On niepoznawalny. 
Jeśli otrzymaliście świadectwo, które przyszło do mnie, i wiecie, 
tak jak ja wiem, że nasz Ojciec Niebieski objawił Siebie dzieciom 
ludzkim, że jest on osobowym Bogiem, że jesteśmy stworzeni na 
Jego podobieństwo, że nasze duchy zostały przez Niego zrodzone, 
że dał nam możliwość zamieszkania na ziemi, abyśmy otrzymali 
fizyczne tabernakulum, by móc przygotować się na powrót do Jego 
obecności i żyć z Nim wiecznie, mówię wam, jeśli otrzymaliście to 
potwierdzenie, wówczas macie podstawę, na której możecie budo-
wać swoją wiarę. Jeśli odbierze się wam wiedzę, że Bóg naprawdę 
żyje, pewność, że Jezus Chrystus był manifestacją Boga w ciele, jeśli 
odbierze się wam pewność, że odbędzie się dosłowne powstanie 
z martwych, wówczas znajdziecie się w stanie, w którym są dzieci 
naszego Ojca na całym świecie, a wtedy pytam was: jaką macie 
pociechę? To są prawdy, które są fundamentalne 26.

Po drugiej stronie jest więcej moich ukochanych niż tutaj i natu-
ralną koleją rzeczy nie minie wiele czasu, kiedy i ja otrzymam we-
zwanie, aby tam się stawić. Nie wyczekuję tego czasu z niepokojem 
i bólem, lecz z nadzieją i pewnością, że kiedy zajdzie ta przemiana, 
będzie miała ona na celu przyrost szczęścia oraz korzyści, których 
nie jesteśmy w stanie poznać podczas życia doczesnego27.

Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że śmierć jest zaledwie jednym 
z kroków, które robią dzieci Boga przez całą wieczność, i że jest to 
zgodne z Jego planem, pozbawia to śmierć jej żądła i stawia nas twa-
rzą w twarz wobec realności życia wiecznego. Wiele rodzin zostało 
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wezwanych, by tymczasowo pożegnać się z tymi, których kochały. 
Kiedy pojawia się śmierć, to jeśli na to pozwalamy, odczuwamy nie-
pokój, a wtedy w naszym życiu pojawia się jeszcze większy smutek. 
Lecz gdyby nasze duchowe oczy mogły być otwarte i potrafilibyśmy 
widzieć, jestem pewien, że bylibyśmy pocieszeni z powodu tego, co 
ujrzelibyśmy w wizji. Pan nie pozostawił nas bez nadziei. Przeciwnie, 
dał nam zapewnienie o wiecznym szczęściu, jeśli przyjmiemy Jego 
radę i wskazówkę daną nam tu, podczas życia doczesnego.

To nie są próżne marzenia. To są fakty. Dla was, którzy jesteście 
członkami Kościoła Jezusa Chrystusa, ta historia jest prosta, lecz 
prawdziwa. Są święte tomy pism świętych, które nasz Ojciec Nie-
bieski umieścił w zasięgu naszych rąk, nauczając nas, że żyjemy 
wiecznie. […] Pan podał nam te informacje w bardzo prosty sposób 
i z głębi mego serca dziękuję Mu za wiedzę, którą nam dał, że ci, 
którzy płaczą, mogą być pocieszeni i że my sami możemy zrozu-
mieć nasz cel życia tutaj. Gdyby ci, którzy odeszli, mogli do nas 
mówić, powiedzieliby: „Nie ustawajcie w wysiłkach, nie ustawajcie, 
mając na względzie cel, który przyniesie nam wieczne szczęście”. 
Czyńcie to, co Pan chce, abyście robili, a nie ominie was nic, co ma 
prawdziwą wartość; lecz przeciwnie — wciąż będziecie gromadzić 
skarby w niebie, gdzie mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje 
nie podkopują i nie kradną. [Zob. Ew. Mateusza 6:19–20].

Zostawiam z wami moje świadectwo, że wiem, że nasze życie jest 
wieczne i że tymczasowe rozstanie z powodu śmierci […] jest jedy-
nie krokiem na ścieżce wiecznego postępu i ostatecznie będziemy 
szczęśliwi, jeśli będziemy wierni 28. [Zob.: propozycja 6. na str. 80].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Podczas czytania podrozdziału „Z życia George’a Alberta 
Smitha” (str. 69–71) pomyśl o tym, jak próbowałeś pocieszyć 
kogoś po śmierci ukochanej osoby. Co przyniosło pociechę 
Prezydentowi Smithowi?
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 2. Prezydent Smith nauczał, że to życie „to zaledwie część wiecz-
ności” (str. 72). Co to oznacza dla ciebie? W jaki sposób zrozu-
mienie tej zasady wpływa na podejmowane przez nas decyzje?

 3. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 72. 
Czym nauki z tego podrozdziału różnią się od nauk świata na 
temat celu życia? Jakie mamy doświadczenia podczas życia 
doczesnego, które mogą pomóc nam „[w uczestniczeniu] w 
atrybutach boskości”?

 4. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 74, 
szczególnie ostatnie cztery akapity tego podrozdziału. Dla-
czego dążenie do tego, co świeckie, jest jak „[gonitwa] za 
ułudą, która nieustannie [pierzcha]”?

 5. Na stronie 76 Prezydent Smith odwołuje się do informacji na 
temat zmartwychwstania, które znajdują się w Naukach i Przy-
mierzach 88. Czego uczą cię wersety 14–17 oraz 28–33 z tego 
rozdziału na temat zmartwychwstania? Jakie są niektóre sku-
teczne sposoby nauczania dzieci na temat zmartwychwstania?

 6. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 77. 
Jakie próby w tym życiu jest ci łatwiej znieść, ponieważ masz 
świadectwo o zasadach nauczanych w tym rozdziale?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: I List do Koryntian 15:12–26, 
35–42, 53–58; 2 Nefi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Nauki i Przymierza 
93:19–20, 29–34; 130:18–19; Abraham 3:24–26

Pomoc w nauczaniu: „Poproś uczestników, aby wybrali podroz-
dział, który ich interesuje, i po cichu go przeczytali. Poproś ich, aby 
osoby, które wybrały ten sam podrozdział, zebrały się w dwu- lub 
trzyosobowe grupki i przedyskutowały to, czego się nauczyły” (ze 
str. VII tej książki).

Przypisy
 1. W: Conference Report, paźdz. 1944,  

str. 94.
 2. W: Deseret News, 13 lutego 1932, 

Church section, str. 5, 7.
 3. „Mormon View of Life’s Mission”, 

 Deseret Evening News, 27 czerw. 1908, 
Church section, str. 2. 

 4. W: Conference Report, kwiec. 1905,  
str. 62.

 5. W: Conference Report, paźdz. 1923,  
str. 70–71.

 6. W: Conference Report, kwiec. 1905,  
str. 59.

 7. W: Conference Report, paźdz. 1906,  
str. 48.
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 8. W: Conference Report, paźdz. 1926,  
str. 102.

 9. „Mormon View of Life’s Mission”, str. 2.
 10. W: Conference Report, kwiec. 1905,  

str. 63.
 11. W: Conference Report, paźdz. 1909,  

str. 78.
 12. W: Conference Report, kwiec. 1932,  

str. 44.
 13. W: Conference Report, paźdz. 1906,  

str. 50.
 14. W: Conference Report, paźdz. 1923,  

str. 70.
 15. „Mormon View of Life’s Mission”, str. 2.
 16. W: Deseret News, 26 maja 1945, Church 

section, str. 6.
 17. W: Conference Report, kwiec. 1948,  

str. 163.
 18. „President Smith Sends Greetings”, 

Deseret News, 27 grud. 1950, Church 
section, str. 3.

 19. „Mormon View of Life’s Mission”, str. 2.
 20. W: Conference Report, kwiec. 1905,  

str. 60.
 21. W: Conference Report, kwiec. 1939,  

str. 122–123.
 22. W: Conference Report, kwiec. 1950,  

str. 187–188.
 23. W: Conference Report, kwiec. 1939,  

str. 121.
 24. W: Conference Report, paźdz. 1921,  

str. 41.
 25. W: Conference Report, paźdz. 1923,  

str. 71.
 26. W: Conference Report, paźdz. 1921,  

str. 39.
 27. W: Deseret News, 26 maja 1945, Church 

section, str. 4.
 28. „Some Thoughts on War, and Sorrow, 

and Peace”, Improvement Era, wrzes. 
1945, str. 501.
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Wnętrze Świątyni Kirtland, w której ukazał się Józefowi Smithowi prorok 
eliasz i nadał mu moc pieczętującą oraz klucze do pracy za zmarłych.
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błogosławieństwa świątynne 
dla nas i dla naszych przodków

Celem świątyń jest zapewnienie miejsca, 
w którym dokonuje się świętych obrzędów 

dla żyjących i za zmarłych.

Z życia George’a Alberta Smitha

W 1905 roku George Albert Smith jako nowy Apostoł wraz z 
Prezydentem Josephem F. Smithem odwiedził kilka ważnych miejsc 
związanych z historią Kościoła. Jednym z tych miejsc było Kirtland, 
w stanie Ohio, w którym pierwsi Święci wybudowali pierwszą świą-
tynię w tej dyspensacji. „Kiedy spoglądało się na miasto — wspo-
minał Starszy Smith — pierwszą rzeczą, która rzucała się w oczy, 
była piękna świątynia Kirtland. […] Tam właśnie Prorok Józef Smith 
i [Oliwier Cowdery] ujrzeli Zbawiciela stojącego na parapecie am-
bony. Tam właśnie Mojżesz powierzył im klucze zgromadzenia Izra-
ela; tam Eliasz i prorok Eliasz przyszli w mocy i majestacie swych 
wspaniałych powołań i przekazali klucze, które zostały przekazane 
pod ich opiekę w czasach ich służby na ziemi”.

Kiedy grupa weszła do świątyni, Starszy Smith pomyślał o od-
danych Świętych, którzy ją wybudowali. „Kiedy zdaliśmy sobie 
sprawę z tego, że budynek został wzniesiony przez ludzi żyjących 
w skrajnym ubóstwie, kiedy pomyśleliśmy o odwadze mężczyzn, 
którzy pracowali za dnia, kładąc fundamenty i budując ściany tego 
budynku, a następnie nocą pilnowali ich z bronią w ręku i ochra-
niali je przed tymi, którzy przysięgali, że ten budynek nigdy nie 
będzie ukończony — nie mogliśmy oprzeć się odczuciu, że nie ma 
nic dziwnego w tym, że Pan przyjął ich ofiary i pobłogosławił ich w 
sposób, w jaki pobłogosławionych było niewielu ludzi na ziemi” 1.
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Prezydent Smith, kilka lat po tym jak został wyświęcony na Pre-
zydenta Kościoła, poświęcił Świątynię Idaho Falls, w stanie Idaho. 
Podczas modlitwy poświęcającej podziękował za pracę mającą na 
celu zbawienie, dokonywaną w świątyni dla żyjących i za zmarłych:

„Dziękujemy Ci, o Boże, za zesłanie Eliasza, starożytnego pro-
roka, któremu ‘[…] [powierzono] klucze mocy zwracania serc oj-
ców do dzieci, a serc dzieci do ojców, aby cała ziemia nie została 
porażona klątwą’ [NiP 27:9]. Dziękujemy Ci, że został on wysłany 
do Twego sługi, Józefa Smitha, aby nadać klucze i upoważnienie 
do wykonywania pracy za zmarłych, oraz aby wyjawić, że plan 
zbawienia obejmuje całą rodzinę ludzką, że ewangelia ma uniwer-
salny zasięg i że nie ma względu na osobę, zapewniając głoszenie 
ewangelii zbawienia zarówno żyjącym, jak i zmarłym. Najbardziej 
jesteśmy Ci wdzięczni za to, że zbawienie jest dostępne dla wszyst-
kich, którzy pragną być zbawieni w Twym królestwie.

Oby miłe było dla Twego ludu badanie genealogii swych przod-
ków, żeby mogli stać się zbawicielami na Górze Syjonu poprzez 
pracę w Twych świątyniach w zastępstwie za ich zmarłych krew-
nych. Modlimy się też, aby duch Eliasza mógł spocząć z mocą na 
wszystkich ludziach bez względu na ich miejsce zamieszkania, żeby 
zostali nakłonieni do gromadzenia i udostępniania danych gene-
alogicznych swoich przodków; i aby Twe wierne dzieci mogły ko-
rzystać z Twych świętych świątyń, w których mają się dokonywać 
wszystkie obrzędy związane z wiecznym wyniesieniem w imieniu 
zmarłych”.

W swojej modlitwie Prezydent Smith przyznał także, że świątynia 
jest naprawdę domem Pana i miejscem, w którym można odczuwać 
obecność Boga:

„Jesteśmy tu dzisiaj i poświęcamy teraz Tobie Świątynię we 
wszystkim, co jest potrzebne do tego, by mogła być święta w Two-
ich oczach; aby mogła być domem modlitwy, domem wychwalania 
i oddawania czci, aby Twoja chwała mogła na niej spocząć i aby 
nieustannie było w niej Twe święte kapłaństwo; i aby mogła być 
przyjęta jako miejsce zamieszkania przez Twego Wielce Umiłowa-
nego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; aby mogła być 
dla Ciebie miejscem uświęconym i poświęconym we wszystkich jej 
świętych częściach; i modlimy się, aby wszyscy, którzy będą mogli 
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przestąpić próg Twego Domu, byli pod wrażeniem świętości tego 
miejsca. […]

Nasz Ojcze Niebieski, niech Twa obecność będzie tu zawsze 
wyczuwalna, aby wszyscy, którzy się tu zgromadzą, mogli zdać so-
bie sprawę z tego, że są tu Twoimi gośćmi i że to jest Twój Dom” 2. 
[Zob.:  propozycja 1. na str. 93].

Nauki George’a Alberta Smitha

W świątyni otrzymujemy święte obrzędy wraz z 
obrzędami, które łączą rodziny na wieczność.

Abyśmy mogli być przygotowani na królestwo [celestialne], Pan 
w Swym miłosierdziu przywrócił w tych dniach ostatnich Ewan-
gelię Jezusa Chrystusa i wraz z nią nadał boskie upoważnienie, a 
następnie dał Swym dzieciom zrozumienie, że można otrzymać 
i można dokonywać pewnych obrzędów. W tym celu buduje się 
świątynie, a ci, którzy pragną miejsca w Królestwie Celestialnym, 
mają możliwość, by do nich pójść i otrzymać własne błogosławień-
stwa, by wzbogacić swoje życie i przygotować się na wejście do 
tego królestwa 3.

Jesteśmy jedynym ludem na świecie, który wie, czym są 
świątynie 4.

Każda [świątynia] została zbudowana w jednym celu, który jest 
wielki i wieczny: aby służyła jako Dom Pana, aby zapewniała święte 
i odpowiednie miejsce na dokonywanie świętych obrzędów, które 
łączą na ziemi, tak jak w niebie — obrzędów za zmarłych i dla ży-
jących, które zapewniają tym, którzy je przyjmują i są wierni swoim 
przymierzom, posiadanie swoich rodzin i związek z nimi, światy bez 
końca i wyniesienie z nimi w królestwie celestialnym naszego Ojca 5.

Powinniśmy być wdzięczni za wiedzę o wieczności przymie-
rza małżeńskiego. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, za-
prawdę jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni 
[zob. I List do Koryntian 15:19]. Pewność, że nasze relacje istniejące 
tutaj pomiędzy rodzicami a dziećmi, mężami i żonami będą trwały 
w niebie oraz pewność co do tego, że jest to zaledwie początek 
wielkiego i wspaniałego królestwa, jakie przeznaczył nam nasz 
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Ojciec, byśmy zamieszkali w nim po drugiej stronie — napełnia 
nas nadzieją i radością 6.

Gdybym myślał tak, jak myśli bardzo wielu ludzi, że odeszła 
moja ukochana żona i że odeszli moi ukochani rodzice, że zniknęli 
oni z mojego życia na zawsze i nigdy ich nie ujrzę ponownie — po-
zbawiłoby mnie to jednej z największych radości, jakie odczuwam 
w tym życiu: rozmyślania nad tym, że znowu się spotkamy, że będę 
przez nich powitany i zaznam ich uczuć oraz podziękuję im z głębi 
mego wdzięcznego serca za wszystko, co dla mnie uczynili.

Jednakże istnieje bardzo wiele milionów dzieci naszego Ojca, 
które nie wiedzą, że poprzez przyjęcie pewnych obrzędów okre-
ślonych przez naszego Ojca Niebieskiego, mężowie i żony mogą 
być zjednoczeni na to życie i na całą wieczność i cieszyć się na 
zawsze towarzystwem swoich dzieci. Jakże wdzięczni powinniśmy 
być za tę wiedzę 7.

Jest niewiele takich miejsc na świecie, w których możemy za-
wrzeć małżeństwo na wieczność, a tymi miejscami są świątynie 
Boga. […] Jest też wielu naszych braci i sióstr — wszystkich dzieci 
naszego Ojca Niebieskiego — którym odmówiono tego przywileju 
z […] nieuniknionych powodów. Lecz gdyby żyli w godny sposób 
i skorzystali z przywileju, jeśliby tylko mogli to zrobić — wów-
czas nic nie stracą z powodu tych tymczasowych, niesprzyjających 
okoliczności. Lecz pomyślcie, o ileż większa jest odpowiedzialność 
tych, którzy żyją w miejscu, w którym mężczyźni i kobiety mogą 
być zjednoczeni na wieczność, i gdzie mogą pójść i wykonać pracę 
za swoich zmarłych! Ludzie na świecie nie mają tego błogosławień-
stwa. Zastanawiam się, czy to doceniamy. […]

Nauczajmy tych kwestii naszych młodych ludzi od najmłodszych 
lat, aby z chwilą nadejścia czasu na zawarcie małżeństwa, nie po-
jawiły się w ich umysłach pytania dotyczące tego, gdzie, jak i kto 
ma dokonać tych świętych obrzędów — i że jedynym miejscem, w 
którym mogą być one dokonywane na ten czas i na całą wieczność, 
jest świątynia 8.

Dziękuję [Panu] za wszystkie obrzędy w Domu Pana, które 
otrzymałem, z których każdy był przeznaczony nie tylko dla mnie, 
ale zezwolono mi przyjąć część tego, co było przeznaczone dla 
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wszystkich Jego dzieci, bez względu na to, gdzie są, jeśli tylko są 
chętne przyjąć to, co On im oferuje bez pieniędzy i bez ceny 9.

Wszystkie […] świątynie, które zostały wybudowane lub które 
będą jeszcze poświęcone, dowodzą, że są niepomiernym błogo-
sławieństwem dla wszystkich, którzy, będąc godni, skorzystają z 
przywileju wejścia do nich, by dokonać obrzędów dla siebie i za 
swoich zmarłych krewnych 10. [Zob.: propozycja 2. na str. 93].

Poprzez pracę świątynną udostępniamy wieczne 
błogosławieństwa naszym zmarłym przodkom.

Towarzystwo genealogiczne spędziło lata na gromadzeniu infor-
macji [na temat historii rodziny], a inni spędzają lata na chodzeniu 
do Domu Pana, aby przyjąć chrzest za tych, którzy zmarli, aby mężo-
wie, żony i dzieci zostali do siebie zapieczętowani, aby rodzina była 
zjednoczona, tak jak pouczył nas nasz Ojciec Niebieski. Dobrze by 

„Jest niewiele takich miejsc na świecie, w których możemy zawrzeć 
małżeństwo na wieczność, a tymi miejscami są świątynie boga”.
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było, gdyby każdy z nas zadał sobie pytanie: Co ja z tym robię? Czy 
wykonuję swoją część? Nasz Ojciec Niebieski powiedział ludziom 
poprzez Józefa Smitha, że jeśli nie wykonamy pracy za naszych 
zmarłych, stracimy własne błogosławieństwa i zostaniemy odcięci, 
a jedną z ostatnich rzeczy, którą próbował robić Prorok, było ukoń-
czenie świątyni, do której ludzie mogliby pójść i wykonać pracę za 
swoich zmarłych. Oto, jak jest to ważne. Ktoś to musi zrobić 11.

Przypomniała mi się historia o dwóch braciach, którzy mieszkali 
w pewnym miasteczku, w północnym Utah: starszy z braci, Henry, 
był bankierem i handlowcem i miał spore zasoby. Drugi brat,  
George, był farmerem i nie miał wiele ponad to, czego potrzebo-
wał, lecz miał pragnienie wykonywania pracy świątynnej za ich 
zmarłych. Przeszukiwał dane genealogiczne, chodził do świątyni i 
pracował dla tych, którzy odeszli.

Pewnego dnia George powiedział do Henry’ego: „Myślę, że po-
winieneś iść do świątyni i pomóc”.

Lecz Henry powiedział: „Nie mam czasu na takie rzeczy. Moje 
interesy pochłaniają cały mój czas”. […]

Jakiś rok później Henry wstąpił do domu George’a i powiedział: 
„George, miałem sen, który mnie niepokoi. Zastanawiam się, czy 
mógłbyś mi powiedzieć, co on znaczy”.

George zapytał: „A co ci się śniło, Henry?”

Henry powiedział: „Śniło mi się, że ty i ja zakończyliśmy to ży-
cie i byliśmy po drugiej stronie zasłony. Kiedy szliśmy, dotarliśmy 
do pięknego miasta. W wielu miejscach ludzie gromadzili się w 
grupach i wszędzie tam, dokąd poszliśmy, podawali ci ręce, obej-
mowali cię, błogosławili i mówili, jak bardzo są wdzięczni, że cię 
widzą, lecz — powiedział — nie zwracali na mnie najmniejszej 
uwagi; ledwie mnie zauważali. Co to znaczy?”

George zapytał: „Miałeś wrażenie, że byliśmy po drugiej stronie 
zasłony?”

„Tak”.

„Cóż, to jest właśnie to, o czym ci mówiłem. Próbowałem wziąć 
cię ze sobą, by wykonywać pracę za ludzi, którzy są po drugiej 
stronie. Wykonałem pracę za wielu z nich, lecz jeszcze jest do 
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wykonania praca za wielu. […] Lepiej się tym zajmij, ponieważ 
miałeś przedsmak tego, czego możesz się spodziewać, kiedy tam 
pójdziesz, jeśli nie wykonasz swojej części pracy za nich”. [Zob.: 
propozycja 3. na str. 93].

Wielokrotnie myślałem o historii z życia tych dwóch braci. Wielu 
ludzi nie rozumie powagi i świętości życia; nie rozumieją świętości 
małżeństwa na wieczność. Są tacy pośród naszego ludu, którzy 
wcale nie interesują się swoją genealogią. Nie troszczą się o swoich 
przodków; przynajmniej wy powinniście zastanowić się nad tym, 
jak oni się zachowują. Nie chodzą do świątyni, by wykonać pracę 
za swoich zmarłych. […]

[…] Po tym, jak byliśmy w Domu Pana po własne błogosła-
wieństwa, pomyślmy o naszym obowiązku wobec naszych przod-
ków. Jak zostaniecie przyjęci, kiedy przejdziecie na drugą stronę? 
Czy będziecie tymi, do których wyciągną ręce i będą was błogo-
sławić przez wieki wieczności, czy będziecie jak ten brat, który 

„Pomyślcie o oddaniu i wierności tych, którzy dzień po dniu idą do tych 
świątyń i pracują w zastępstwie tych, którzy przeszli na drugą stronę”.
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egoistycznie zajmował się własnymi problemami tutaj i pozwalał 
na to, by ci, którzy sami nie mogli sobie pomóc, obchodzili się też 
bez jego pomocy? 12

Wiecie, że wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą wspaniałą pracą, 
która jest wykonywana w świątyniach naszego Ojca, gdzie rodziny, 
które dotąd nie były zjednoczone, są razem dzięki mocy Świętego 
Kapłaństwa. Pan zaplanował, aby wszyscy Jego synowie i córki 
mieli możliwość zaznania błogosławieństw, nie tylko tu, na ziemi, 
ale też by radowali się błogosławieństwami wiecznymi.

Pomyślcie o oddaniu i wierności tych, którzy dzień po dniu idą 
do tych świątyń i pracują w zastępstwie ludzi, którzy przeszli na 
drugą stronę, i wiedzcie, że ci, którzy są po drugiej stronie, tak 
samo niepokoją się o nas, jak i my o nich. Modlą się za nas i nasz 
sukces. Proszą na swój własny sposób w intencji swoich potomków, 
swoich przyszłych pokoleń, które żyją na ziemi 13.

Pan będzie nam pomagał w poszukiwaniach 
danych o naszych zmarłych przodkach.

Pewnego dnia, kilkanaście lat temu, podczas Wystawy „Stu-
lecie postępu”, poszedłem do stoiska naszego Kościoła i zapy-
tałem misjonarzy, kto jest odpowiedzialny za te wspaniałe targi 
kulturalno–naukowe.

Powiedzieli mi, że człowiek ten nazywa się Dawes, a ja zapyta-
łem: „Czy to brat Charlesa G. Dawesa, który był wiceprezydentem 
Stanów Zjednoczonych, a także ambasadorem w Wielkiej Brytanii?”

Odpowiedzieli: „Tak”.

„Cóż — powiedziałem — cieszę się, że wiem. Tak się składa, że 
go znam”.

Powiedziałem do siebie: „Myślę, że zadzwonię do niego. To 
Henry Dawes”. Znałem Henry’ego Dawesa, więc poszedłem do 
budki telefonicznej i zadzwoniłem do jego biura. Jego sekretarka 
[…] powiedziała panu Dawesowi, że George Albert Smith z Salt 
Lake City jest tutaj i chce się z nim spotkać, a on powiedział jej, 
żebym przyszedł. Zamiast więc stanąć w kolejce za setką ludzi, by 
poczekać na swoją kolej, zaprowadziła mnie do bocznych drzwi, a 
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tam stanął przede mną wysoki mężczyzna, którego nigdy wcześniej 
nie widziałem.

Powiedział: „Jestem Dawes”.

Był bardzo miły, lecz możecie sobie wyobrazić, jak byłem zaże-
nowany. On nazywał się Dawes i był bratem ambasadora Dawesa, 
lecz to był Rufus Dawes. Nie miałem pojęcia, że jest na świecie jakiś 
Rufus Dawes.

„Cóż — powiedziałem — przyszedłem, aby powiedzieć panu, 
że to są wspaniałe targi, i wyrazić mą wdzięczność za to, co pan 
uczynił, organizując i nadzorując je. Cudowne jest to, co zostało tu 
osiągnięte, i jakże jest to kształcące dla bardzo wielu ludzi. Rozu-
miem, że jest pan zajętym człowiekiem, i to wszystko, co chciałem 
powiedzieć. Gratuluję i dziękuję”.

„To bardzo miłe z pana strony — powiedział. — Proszę wejść”.

„Nie, to wszystko, po co przyszedłem” — odparłem.

„Proszę wejść” — powiedział.

„Nie, setka osób czeka, aby się z panem zobaczyć” — powiedziałem.

„Żadna z tych osób nie powie nic równie miłego jak pan”.

Wszedłem więc, nie mając żadnych pomysłów i niemal tracąc 
dech. Nalegał, abym usiadł, a następną rzeczą, jaką powiedziałem, 
były słowa: „A tak przy okazji, panie Dawes, skąd pochodzi pana 
rodzina?”

„Ma pan na myśli Amerykę?” — zapytał.

„Nie tylko”.

„Interesuje się pan genealogią?” — zapytał.

„Zdecydowanie tak — odpowiedziałem. — Mamy w Salt Lake 
City jedną z najlepszych bibliotek genealogicznych”.

Powiedział: „Proszę mi na chwilę wybaczyć”, wyszedł ze swego 
biura i wrócił z pudełkiem wielkości starej rodzinnej Biblii. Wziął 
nóż, otworzył karton i wyjął paczkę owiniętą białą bibułą. Usunął 
bibułę i położył na stole jedną z najpiękniej oprawionych książek, 
jakie kiedykolwiek widziałem. Była dobrze wydrukowana i bogato 
ilustrowana, a jej okładki były elegancko wytłoczone złotem.
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Kiedy na nią spojrzałem, powiedziałem: „Panie Dawes, to piękne 
dzieło”.

„Takie powinno być. Kosztowało mnie dwadzieścia pięć tysięcy 
dolarów”.

„Cóż — powiedziałem — warte jest tyle”.

„Czy to jest coś warte dla pana?” — zapytał.

„Byłoby, gdyby należało do mnie” — powiedziałem.

Powiedział: „W porządku, może pan ją wziąć!” — człowiek, któ-
rego poznałem zaledwie pięć minut wcześniej wręczył mi księgę 
genealogiczną wartą dwadzieścia pięć tysięcy dolarów. Cóż, byłem 
zaskoczony. Nasze pierwsze spotkanie przedłużało się. Powiedzia-
łem mu, jak bardzo byłem szczęśliwy, że ją dostałem i że umieszczę 
ją w bibliotece genealogicznej w Salt Lake City.

Zanim wyszedłem z jego pokoju, powiedział: „Panie Smith, to jest 
genealogia mojej matki, rodziny Gatesów. Przygotowujemy też gene-
alogię mojego ojca — rodziny Dawesów. Będzie taka jak ta. Kiedy zo-
stanie ukończona, chciałbym również wysłać panu jeden egzemplarz”.

Genealogia warta pięćdziesiąt tysięcy dolarów! — i to tylko 
dlatego, że starałem się być dla kogoś miły. Nie sądzę, by był to 
przypadek. […]

Pan nam pomaga; to wspaniałe, w jaki sposób otwierają się nowe 
możliwości i jak inni ludzie są często nakłaniani do przygotowania 
własnej genealogii. Lecz czasami nie korzystamy z możliwości przy-
gotowania własnych genealogii, mimo że Pan bardzo wyraźnie po-
wiedział, że jeśli nie zajmiemy się naszą pracą świątynną, będziemy 
odrzuceni przez Pana [zob. NiP 124:32]. To bardzo poważna sprawa. 
To jest coś, czego nie możemy zmienić, jeśli przez całe życie mar-
nujemy możliwości. […] Nie możemy spodziewać się tego, że inni 
za nas wykonają pracę.

Dlatego Pan w ten czy inny sposób zachęca, radzi i daje nam 
wskazówki, abyśmy wykonywali naszą pracę. […] Wiele rodzin, 
które same nie mogą tego zrobić, mają kogoś, kto cały czas pracuje 
nad ich genealogią i rejestrami.

Jeśli wykonamy naszą część, nasza genealogia zostanie roz-
postarta przed nami — czasami w taki, czasami w inny sposób. 
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Dlatego chcę wam zasugerować, bracia i siostry: wykonujmy naszą 
część 14. [Zob.: propozycja 4. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeczytaj wyjątki z modlitwy poświęcającej Świątynię Idaho 
Falls, w stanie Idaho ze str. 84–85; przeczytaj także NiP 109:1–
5, 10–13 (wyjątki z modlitwy poświęcającej Świątynię Kirt-
land). Zastanów się nad uczuciami, które towarzyszą ci, kiedy 
jesteś w świątyni, i pomyśl o doświadczeniach, które wzmoc-
niły twoje świadectwo, że świątynia jest domem Pana.

 2. Jaki powód budowania świątyń podał Prezydent Smith? (zob. 
str. 88–89). Co możemy zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do 
tego, aby przygotowali się do zawarcia małżeństwa w świątyni?

 3. Przeczytaj historię ze str. 88–89. Podaj kilka prostych sposobów 
brania udziału w pracy nad historią rodziny w przypadku ko-
goś, kto ma wiele innych obowiązków? Co może zrobić kwo-
rum kapłańskie i Stowarzyszenie Pomocy, aby wziąć w tym 
udział?

 4. Przejrzyj podrozdział rozpoczynający się na stronie 90. W jaki 
sposób pomógł ci Pan, kiedy próbowałeś znaleźć informacje 
o swoich przodkach? Jakie inne błogosławieństwa otrzymałeś, 
kiedy brałeś udział w pracy nad historią rodziny?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Malachiasza 3:23–24; Na-
uki i Przymierza 97:15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Pomoc w nauczaniu: Podczas gdy jedna osoba czyta na głos nauki 
Prezydenta Smitha, poproś pozostałych członków klasy, aby „posłu-
chali i poszukali poszczególnych zasad lub idei. […] Jeśli fragment 
zawiera niezwykłe lub trudne słowa albo wyrażenia, wyjaśnij je, 
zanim będzie przeczytany fragment. Jeśli ktoś w grupie ma trud-
ności z czytaniem, poproś o ochotnika, zamiast czytać po kolei” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 56).
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otwórz swą duszę przed 
Panem w modlitwie

Poprzez osobistą i rodzinną modlitwę 
możemy poczuć wpływ Ojca Niebieskiego 

na nasze życie i na nasze domy.

Z życia George’a Alberta Smitha

Modlitwa była czymś ważnym w domu, w którym dorastał 
 George Albert Smith. „Modlitwa na osobności i modlitwa rodzinna 
były praktykowane przez każdego członka tego domostwa — po-
wiedział. — Dość wcześnie dowiedziałem się, że Pan odpowiada na 
modlitwy, ponieważ odpowiadał na moje modły i na wiele różnych 
sposobów dawał dowód Swej czujnej troski” 1.

Nawet w późniejszym okresie życia Prezydent Smith z czułością 
wspominał, jak jego matka, Sarah Farr Smith, nauczała go, jak się 
modlić:

„Byłem uczony na kolanach matki, Świętej w Dniach Ostatnich. 
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam, było wspomnienie, 
kiedy matka wzięła mnie za rękę i poprowadziła schodami na górę. 
W pokoju były dwa łóżka — łóżko, w których spali moi rodzice, 
oraz małe wysuwane łóżko po drugiej stronie. Pamiętam, jakby to 
było wczoraj. Kiedy weszliśmy na górę, usiadła przy moim małym 
wysuwanym łóżeczku. Powiedziała, żebym uklęknął naprzeciw niej. 
Złożyła moje ręce i wzięła je w swoje, i nauczyła mnie mojej pierw-
szej modlitwy. Nigdy tego nie zapomnę. Nie chcę o tym zapomnieć. 
Jest to jedno z najukochańszych wspomnień, jakie miałem w życiu 
— anielska matka siedząca na brzegu mojego łóżeczka i ucząca 
mnie, jak się modlić.

Była to bardzo prosta modlitwa, lecz […] ta modlitwa otworzyła 
przede mną okna niebios. Dzięki tej modlitwie wyciągnęła się do 



96

r o z d z i a ł  9

„Wspaniałym błogosławieństwem, którym cieszymy się […], 
jest możliwość odczuwania pewności boskiego przewodnictwa, 

posiadanie absolutnej wiary w osobowego boga, który interesuje 
się nami oraz słucha naszych modlitw i odpowiada na nie”.
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mnie ręka mojego Ojca w niebie, ponieważ matka wyjaśniła mi, co 
to wszystko znaczy, na tyle, na ile małe dziecko mogło zrozumieć. 
Od owego dnia po dziś, kiedy pokonałem około miliona mil po 
świecie, przebywając pośród innych dzieci naszego Ojca, każdego 
dnia i każdego wieczora, bez względu na to gdzie jestem, kiedy idę 
do łóżka lub wstaję z niego, czuję się blisko mojego Ojca Niebie-
skiego. On nie jest daleko” 2.

Przez całe swe życie Prezydent Smith polegał na modlitwie nie 
tylko jako na sposobie zbliżenia się do Boga, lecz także widział w 
niej drogę do uzyskania od Niego pomocy w trudnych chwilach. 
Pewnego dnia, kiedy pływał u wybrzeży Kalifornii, w wodach Oce-
anu Spokojnego, miał następujące doświadczenie:

„Uważałem się za bardzo dobrego pływaka i w pełni cieszyłem 
się uprawianiem tego sportu. Tego szczególnego dnia fale były 
bardzo wysokie i bardzo gwałtowne. Kiedy oddaliłem się od brzegu 
i popłynąłem w głąb oceanu, nurkowałem przez wielkie bałwany, 
które wznosiły się i opadały na mnie. Moim celem były ogromne 
fale znajdujące się poza bałwanami, na których mógłbym położyć 
się na plecach i unosić się na nich w górę i w dół.

Kiedy oddawałem się temu interesującemu sportowi, spadła i 
rozbiła się na mnie olbrzymia fala, jeszcze zanim odzyskałem rów-
nowagę po przepłynięciu przez poprzednią. Dopadła mnie druga 
fala i rzuciła o dno oceanu. Czułem, jak znosi mnie prąd powrotny. 
Dokładnie w tej chwili pojawiło się wiele fal, jedna po drugiej, i nie 
byłem w stanie złapać równowagi przed ponownym nurkowaniem 
w jedną falę i zaraz w następną. Zdałem sobie sprawę z tego, że 
błyskawicznie opuszczają mnie siły, że koniecznie muszę znaleźć 
jakiś sposób, by sobie pomóc. Kiedy unosiłem się na grzebieniu 
jednej z olbrzymich fal, zobaczyłem w pobliżu podmurówkę falo-
chronu i pomyślałem, że przy nadludzkim wysiłku mógłbym do-
trzeć do filarów, gdzie mógłbym się uratować.

Po cichu poprosiłem mojego Ojca Niebieskiego, aby dał mi siłę, 
bym dotarł do celu. Kiedy woda zniosła mnie na wyciągnięcie ręki 
od falochronu, wyciągnąłem ramiona i objąłem nimi jeden z filarów. 
Były one pokryte ostrymi, ciemnoniebieskimi pąklami, i kiedy dla 
bezpieczeństwa obejmowałem filar, pocięły mi klatkę piersiową, 
nogi i uda. Trzymałem się filaru tak długo, jak długo byłem w stanie 
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znieść ból i doczekać się dużej, spokojnej fali, która by płynęła w 
moim kierunku, abym rzucił się na nią i dał się znieść do filaru 
znajdującego się bliżej brzegu. Za każdym razem, z modlitwą w 
sercu, wkładałem wysiłek, by przemieścić się od jednego filaru do 
drugiego przy pomocy przetaczających się fal.

Powoli, lecz pewnie i z wielką trudnością, dotarłem do brzegu, 
gdzie woda była na tyle płytka, że mogłem dojść do plaży. Kiedy 
bezpiecznie dotarłem do ciepłego piasku, byłem wyczerpany. By-
łem tak słaby, tak bliski utonięcia, że nie byłem w stanie pójść do 
domu bez odpoczynku. Leżąc na plaży, która dawała mi ciepło i 
bezpieczeństwo, pomyślałem o tym wstrząsającym doświadczeniu, 
o tym, że wytrzymałem, i moje serce wypełniło się wdzięcznością i 
pokorą, że Pan […] ocalił mi życie” 3. [Zob.: propozycja 1. na str. 104].

Nauki George’a Alberta Smitha

Modlitwa pozwala nam na rozmowę z naszym 
Ojcem Niebieskim, tak jakby był tu obecny.

Wspaniałym błogosławieństwem — którym cieszymy się w cza-
sach stresu i niepewności — jest możliwość odczuwania pewności 
boskiego przewodnictwa, posiadanie absolutnej wiary w osobo-
wego Boga, który interesuje się nami oraz słucha naszych modlitw 
i odpowiada na nie 4.

Kilka lata temu […] usłyszałem o dziewięcioletnim chłopcu, sie-
rocie, którego pospiesznie zabrano do szpitala, gdzie po badaniach 
stwierdzono, że musi być natychmiast operowany. Mieszkał z przy-
jaciółmi, którzy zapewnili mu dom. Jego ojciec i matka (kiedy jesz-
cze żyli) nauczyli go modlić się; kiedy zatem przybył do szpitala, 
tym, czego potrzebował, była pomoc Pana.

Lekarze postanowili zwołać konsylium. Kiedy wwieziono go na 
wózku do sali operacyjnej, rozejrzał się i zobaczył pielęgniarki i le-
karzy, którzy konsultowali jego przypadek. Wiedział, że to poważna 
sprawa i powiedział do jednego z nich, kiedy przygotowywali go 
do podania środków znieczulających: „Panie doktorze, zanim pan 
zacznie operację, czy mógłby się pan za mnie pomodlić?”
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Lekarz z widocznym zażenowaniem znalazł wymówkę i powie-
dział: „Nie mogę modlić się za ciebie”. Wówczas chłopiec prosił 
kolejnych lekarzy, z tym samym rezultatem.

W końcu stało się coś bardzo niezwykłego; ten malec powie-
dział: „Jeśli nie możecie pomodlić się za mnie, czy zechcielibyście 
chwilkę poczekać, aż ja pomodlę się za siebie?”

Zdjął prześcieradło operacyjne, uklęknął na stole, skłonił głowę 
i powiedział: „Ojcze Niebieski, jestem tylko sierotą. Jestem bardzo 
chory. Czy nie zechciałbyś, abym był zdrowy? Pobłogosław tych 
ludzi, którzy będą mnie operować, aby zrobili to dobrze. Jeśli spra-
wisz, że będę zdrowy, to kiedy dorosnę, postaram się być dobrym 
człowiekiem. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za pobłogosławienie 
mnie zdrowiem”.

Kiedy zakończył modlić się, położył się na stole. Oczy lekarzy 
i pielęgniarek napełniły się łzami. Wówczas powiedział: „Jestem 
gotowy”.

Przyprowadzono operację. Mały chłopiec wrócił do swego po-
koju i po kilku dniach, kiedy był na drodze do całkowitego wyle-
czenia, opiekunowie zabrali go ze szpitala.

Kilka dni po tym wydarzeniu, pewien mężczyzna, który o nim 
usłyszał, udał się do biura jednego z chirurgów i powiedział: „Pro-
szę opowiedzieć mi o operacji, którą przeprowadzał pan kilka dni 
temu — operacji, którą wykonywał pan na małym chłopcu”.

Chirurg powiedział: „Operowałem kilku małych chłopców”.

Ów mężczyzna dodał: „Mówię o tym małym chłopcu, który 
chciał, by ktoś się za niego pomodlił”.

Lekarz powiedział bardzo poważnie: „Był taki przypadek, ale 
myślę, że jest to zbyt święta rzecz, bym mógł o tym mówić”.

Mężczyzna powiedział: „Panie doktorze, jeśli mi pan o tym po-
wie, potraktuję tę sprawę z szacunkiem; chciałbym to usłyszeć”.

Wówczas doktor opowiedział historię mniej więcej tak, jak ja ją 
opowiedziałem, i dodał: „Operowałem setki ludzi, mężczyzn i ko-
biety, którzy uważali, że mają wiarę potrzebną do wyleczenia, lecz 
do czasu aż stanąłem nad tym małym chłopcem, nigdy nie czułem 
w takim stopniu obecności Boga, jak wtedy. Ten chłopiec otworzył 
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okna niebios i rozmawiał ze swoim Ojcem Niebieskim, tak jak lu-
dzie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz. Chcę panu powiedzieć, że 
jestem lepszym człowiekiem, ponieważ miałem możliwość stać przy 
tym chłopcu i słuchać, jak rozmawia ze swoim Ojcem w niebie, tak 
jakby był On tam obecny” 5. [Zob.: propozycja 2. na str. 104].

Żyjmy więc tak, aby każdego wieczoru, kiedy klękamy do modli-
twy, i każdego ranka, kiedy pochylamy przed Panem głowę, by Mu 
podziękować, była w nas moc otwierania niebios, aby Bóg słuchał i 
odpowiadał na nasze modlitwy, abyśmy wiedzieli, że On nas przyjął 6.

Jeśli żyjemy blisko naszego Ojca Niebieskiego, 
będziemy natchnieni, by wiedzieć, o co się modlić.

Kiedy mój ojciec był młodym mężczyzną, był [bliski] utraty życia 
w rzece Provo. […] Jego ojciec, który był wtedy w Salt Lake City, 
poczuł natchnienie, by pójść do pokoju, który został przeznaczony 

„Powinniśmy żyć tak blisko naszego ojca niebieskiego, 
abyśmy w chwili pochylenia przed nim naszych głów mogli 

wiedzieć, że to, o co prosimy, jest Jemu miłe”.
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na modlitwy. […] Uklęknął […] i powiedział: „Ojcze Niebieski, czuję, 
że dzieje się coś bardzo złego z moją rodziną w Provo. Ty wiesz, że 
nie mogę być jednocześnie z nimi tam i być tutaj. Ojcze Niebieski, 
proszę, byś zachował i chronił ich. […]”

W tej samej chwili, w której się modlił — na ile można to okre-
ślić, sprawdzając czas — mój ojciec wpadł do rzeki. Był to okres 
powodzi. Kanionem spływały kłody drewna i kamienie, a on był 
bezradny. Ci, którzy byli blisko, widzieli jego straszne położenie, ale 
nie mogli go dosięgnąć. Woda była tak wzburzona, że nikt by w niej 
nie przetrwał. Po prostu stali tam przerażeni. Ojciec robił wszystko, 
co było w jego mocy, by utrzymać głowę ponad wodą, lecz był wy-
rzucany w górę i ciągnięty w dół, miotany na skały i kłody. Nagle 
jedna fala uniosła go z nurtu wody i wyrzuciła na brzeg. Była to 
odpowiedź na […] modlitwę 7.

Powinniśmy modlić się na osobności. Powinniśmy żyć tak blisko 
naszego Ojca Niebieskiego, abyśmy w chwili pochylenia przed Nim 
naszych głów mogli wiedzieć, że to, o co prosimy, jest Jemu miłe, 
a jeśli nie otrzymamy tego w oczekiwany przez nas sposób — aby-
śmy wiedzieli, że przyjdzie do nas błogosławieństwo, do którego 
jesteśmy upoważnieni i że naprawdę będzie ono błogosławień-
stwem8. [Zob.: propozycja 3. na str. 104].

Modlitwa ma ogromny wpływ na nasze życie 
osobiste, na nasze domy i nasze społeczności.

Pan […] wyjaśnił nam, w jaki sposób możemy otrzymywać błogo-
sławieństwa poprzez modlitwę. Jest wielu ludzi na świecie, którzy 
nie zdają sobie sprawy z prawdziwych korzyści, jakie niesie ze 
sobą modlitwa. Modlitwa ma moc. Ma wpływ, który, jak się wydaje, 
niewielu ludzi rozumie. […]

[…] Jak wielu jest takich ludzi w tym Kościele, którzy nie wiedzą, 
że mają prawo, absolutne prawo, by modlić się do swego Ojca w 
Niebie i prosić Go, aby odsunął od nich zmartwienia i poprowadził 
ich ku zadowoleniu i szczęściu? 9

To dziwne, że jest jakiś członek Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, którego trzeba namawiać, aby się modlił i że 
jeszcze jest wielu innych ludzi, którzy nie modlą się na osobności lub 
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nie mają modlitwy rodzinnej. Jeśli nie modlimy się, tracimy ochronę, 
którą ofiarowuje modlitwa 10. [Zob.: propozycja 4. na str. 104].

Chciałbym to podkreślić: mam nadzieję, że Święci w Dniach 
Ostatnich nie zapominają o swoich modlitwach, o swoich modli-
twach osobistych i rodzinnych. Dzieci, które są wychowywane w 
domach, w których nie ma modlitw rodzinnych i modlitw osobi-
stych, wiele tracą, i obawiam się, że pośród zawieruchy na świecie, 
pośród pośpiechu i bieganiny, wiele razy domy pozostawione są 
bez modlitwy i bez błogosławieństw Pana; takie domy nie mogą 
być szczęśliwe. Żyjemy w czasach, kiedy potrzebujemy naszego 
Ojca Niebieskiego tak bardzo, jak bardzo Go potrzebowali ludzie 
we wszystkich czasach 11.

Nie zamykajcie się na moc Bożą. Zachowajcie w swoich domach 
moc modlitwy i dziękczynienia, a wdzięczność niech płynie ku Temu, 
który jest autorem naszego istnienia i dawcą wszelkiego dobra 12.

„chrońcie swoje rodziny na każdy możliwy sposób. 
Jednoczcie je pod wpływem modlitwy”.
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Niech nasze domy będą niewzruszonym miejscem modlitwy, 
dziękczynienia i wdzięczności. […] Módlmy się za wspaniałych 
mężczyzn i kobiety na świecie, którzy potrzebują Pana, ale nie 
rozumieją, że On się nimi interesuje. Módlcie się za […] naszych 
gubernatorów, burmistrzów miast, ludzi, którzy mają władzę poli-
tyczną w naszych różnych społecznościach, aby mogli czynić to, co 
będzie najlepsze dla nas wszystkich i uszczęśliwi nas oraz zadowoli 
naszego Ojca Niebieskiego. To jest nasz przywilej. Mówię wam, że 
moc modlitwy jest czymś, czego nie da się zmierzyć 13.

Modlitwa rodzinna jednoczy rodziny.

[ Jako członkowie rodzin] nie zawsze jesteśmy do siebie podobni; 
mężczyźni nie zawsze rozumują jak ich żony i na odwrót, lecz jeśli 
będziecie się wspólnie modlić, mając prawdziwe pragnienie zjed-
noczenia, mogę wam to powiedzieć: zgodzicie się we wszystkich 
ważnych kwestiach.

Zauważyłem […] napis na billboardzie: „Rodzina, która modli się 
razem, pozostaje razem”. Nie wiem, kto go tam umieścił, lecz chcę 
powiedzieć, że jeśli się przez chwilę nad tym zastanowicie, będzie-
cie wiedzieć, że to prawda. Napominam was, abyście modlili się 
razem do Pana, i nie mam na myśli zwykłego mówienia modlitwy, 
nie mam na myśli […] powtarzania pewnych słów wciąż od nowa, 
lecz otwarcie waszych dusz przed Panem przez was — mężów i 
ojców w waszych domach; a wasze żony i dzieci niech do was do-
łączą. Niech w niej uczestniczą. Wtedy w waszym domu pojawi się 
wpływ, który będziecie mogli poczuć, gdy do niego przyjdziecie 14.

Jako jeden z tych, których Pan wyznaczył do nauczania, bła-
gam was, aby w waszych domach panował porządek. Nie myśl-
cie, że wiele rzeczy wam się należy. Nie dajcie się prowadzić ku 
głupstwom i dziwactwom świata. Chrońcie swoje rodziny na każdy 
możliwy sposób. Jednoczcie je pod wpływem modlitwy. […] Jakże 
wielka jest moc modlitwy, która utrzymuje nas na ścieżce wiodącej 
do życia wiecznego i prowadzącej do królestwa celestialnego! 15 
[Zob.: propozycja 5. na str. 104].



r o z d z i a ł  9

104

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeglądając podrozdział „Z życia George’a Alberta Smitha”  (str. 
95–98), zwróć uwagę na to, jak doświadczenia z modlitwą z 
okresu młodości wpływały na niego przez całe życie. Jakie są 
niektóre skuteczne sposoby nauczania dzieci o mocy modlitwy?

 2. Przejrzyj historię o dziewięcioletnim chłopcu (str. 98–100). 
Dlaczego czasami jest tak, że nie czujemy, by nasze modlitwy 
były rozmową twarzą w twarz z Ojcem Niebieskim? Zastanów 
się, co możesz zmienić w swoich osobistych modlitwach, aby 
częściej czuć Jego obecność.

 3. Kiedy rozważasz nauki Prezydenta Smitha ze str. 100–101, 
pomyśl o chwili, kiedy czułeś podszept, by poprosić o coś 
w modlitwie. Co byś powiedział komuś, kto czuje, że na jego 
modlitwę nie przyszła odpowiedź?

 4. Zastanów się nad wypowiedzią Prezydenta Smitha: „Jeśli nie 
modlimy się, tracimy ochronę, którą ofiarowuje modlitwa” (str. 
102). W jaki sposób odczuwałeś moc i ochronę modlitwy? Roz-
waż możliwość podzielenia się swoim świadectwem o mocy 
modlitwy z tymi, których odwiedzasz jako nauczyciel domowy 
bądź odwiedzająca nauczycielka.

 5. Prezydent Smith nauczał, że modlitwa „utrzymuje nas na 
ścieżce wiodącej do życia wiecznego” (str. 103). Jak myślisz, 
dlaczego tak jest? Co mogą zrobić rodziny, aby modlić się 
razem systematycznie? Zastanów się, co możesz uczynić, aby 
osobista modlitwa stała się bardziej znamienną częścią twego 
życia.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 6:7–13; 7:7–11; 
2 Nefi 4:35; Alma 34:18–27; 37:37; 3 Nefi 18:20–21; Nauki i Przy-
mierza 88:63–64

Pomoc w nauczaniu: „Uczeń ma być zmotywowany do działa-
nia. Kiedy nauczyciel staje w świetle jupitera, staje się gwiazdą 
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przedstawienia, mówi tylko on i na inne sposoby przejmuje wszyst-
kie zajęcia, jest niemal pewne, że przeszkadza członkom klasy w 
uczeniu się” (Asahel D. Woodruff, w: Nauczanie — nie ma więk-
szego powołania, str. 61).

Przypisy
 1. „Testimony of Elder George Albert 

Smith”, Liahona: The Elders’ Journal, 2 
lutego 1915, str. 501.

 2. W: Conference Report, paźdz. 1946,  
str. 150–151.

 3. „How My Life Was Preserved”, George 
Albert Smith Family Papers, University 
of Utah, segregator 121, album 1, str. 
45–46.

 4. W: Conference Report, kwiec. 1931,  
str. 31.

 5. „A Story of Two Boys”, Improvement 
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str. 17.
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 8. W: Conference Report, paźdz. 1934,  
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1932, Church section, str. 5.
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„[Pisma święte] zawierają to, co wasz i mój ojciec uznał 
za wystarczająco ważne, by zachować i dać dzieciom 

ludzkim oraz udostępnić w wielu językach świata”.
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Pisma święte — najcenniejszą 
biblioteką na świecie

Bóg daje nam pisma święte, aby pomóc nam i naszym 
rodzinom przygotować się do życia wiecznego.

Z życia George’a Alberta Smitha

W późniejszym okresie swego życia Prezydent George Albert 
Smith wspominał doświadczenie ze swej młodości, kiedy to pewien 
fragment z pisma świętego wywarł na niego trwały wpływ: „Kiedy 
miałem około czternastu lat, przeczytałem czterdziesty rozdział z 
księgi Almy, w Księdze Mormona, podczas lekcji Szkoły Niedzielnej. 
Pozostało w mym umyśle wrażenie, że są to wersety pomocne w 
sytuacji, kiedy śmierć zabiera nam ukochanych. […] We fragmencie 
jest jedno takie miejsce, które mówi, gdzie idzie nasz duch, kiedy 
opuszcza to ciało [zob. wersety 11–14], i od tamtej pory chciałem 
iść do miejsca zwanego rajem” 1. [Zob.: propozycja 1. na str. 113].

Prezydent Smith miał nadzieję, że inni ludzie także będą mieli 
własne znamienne doświadczenia związane z czytaniem pism świę-
tych. Podczas swoich publicznych wystąpień oraz osobistych roz-
mów z ludźmi zachęcał każdego, aby studiował pisma święte, przez 
co będzie budować własne świadectwo o ewangelii. Kiedyś, pod-
czas podróży pociągiem, zaczął rozmawiać z pewnym mężczyzną, 
który wychowywał się w rodzinie Świętych w Dniach Ostatnich, 
ale nie brał już udziału w życiu Kościoła. „Kiedy się spotkaliśmy 
— powiedział później — rozmawiałem z nim o ewangelii Jezusa 
Chrystusa. […] A kiedy omawialiśmy zasady ewangelii, powiedział: 
‘Te kwestie mnie interesują’. Dyskutowaliśmy dość długo, a kiedy 
skończyliśmy, ten dobry człowiek — bo wierzę, że był dobrym 
człowiekiem — powiedział do mnie: ‘Oddałbym wszystko, co po-
siadam, by mieć taką pewność, jaką ma pan. […]’
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Powiedziałem: ‘Mój bracie, nie musisz oddawać wszystkiego, co 
posiadasz, aby mieć tę pewność. Wszystko, co musisz zrobić, to 
z modlitwą badać pisma święte. Udaj się tam, gdzie mogą ci być 
wyjaśnione. Szukaj prawdy, a jej piękno przemówi do ciebie i […] 
będziesz wiedział, tak jak ja wiem, że Bóg żyje, że Jezus jest Chry-
stusem, że Józef Smith jest prorokiem Żyjącego Boga’” 2.

Nauki George’a Alberta Smitha

Prawdy zawarte w pismach świętych są o 
wiele cenniejsze niż filozofia ludzi.

Biblia, Księga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej 
Wartości nie zawierają mądrości ludzkiej, lecz mądrość Bożą. Choć 
nie dotarły do domów wielu ludzi, zawierają słowo Pana. Cóż z 
tego, że rozumiemy Homera, Szekspira i Miltona, a mógłbym wy-
mienić wszystkich wielkich pisarzy świata. Jeśli nie czytamy pism 
świętych, tracimy lepszą część literatury światowej.

Moi bracia i siostry, wszelka prawda, która jest […] konieczna 
dla naszego zbawienia, zawarta jest w księgach, które właśnie wy-
mieniłem. Być może nie posiadamy biblioteki, na którą składa się 
dwieście lub trzysta woluminów, lecz możemy mieć za niewielką 
cenę bezcenną bibliotekę, która kosztowała najlepszą krew, jaka 
kiedykolwiek była na tym świecie 3.

Nie interesuje mnie, czy w swoich domach macie książki wielkiej 
literatury tego świata, czy nie, o ile posiadacie te księgi. Pomyślcie 
o milionach tomów, które znajdują się w Bibliotece Kongresu w 
Waszyngtonie, w Bibliotece Brytyjskiej i bibliotekach innych krajów, 
o milionach woluminów — a mimo to, wszystko, co Bóg objawił i 
opublikował dzieciom ludzkim, co jest konieczne do przygotowa-
nia ich do zajęcia miejsca w królestwie celestialnym, zawarte jest 
w tych świętych księgach. Jak wielu z nas wie, co one zawierają? 
Często jestem w domach, w których widzę najnowsze czasopisma. 
Widzę na półkach książki, które są reklamowane jako bestsellery. 
Gdybyście wyrzucili je wszystkie i pozostawili jedynie te pisma 
święte, nie stracilibyście tego, co Pan chciał, by było spisane i co 
udostępnił nam wszystkim, abyśmy się radowali. Zatem, bracia i 
siostry, nie zapominajmy, że pośród innych błogosławieństw, które 
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dał Pan, sprawił też, że możemy mieć pisma święte, cieszyć się nimi 
i je rozumieć oraz Jego słowo, które było dawane przez wieki dla 
zbawienia Jego dzieci 4.

Kiedy czytam pisma święte, […] zachwycam się dobrocią Pana, 
który błogosławi ludzi, którzy przyjmują Jego nauki, ponieważ znaj-
dujemy więcej pocieszania w tych świętych zapisach niż w całej 
filozofii wieków, danej dzięki mądrości ludzkiej 5.

Mówimy o filozofii ludzkiej i czasami wznosimy ją jak jakiś ładny 
obrazek, lecz kiedy jest ona w sprzeczności z naukami naszego 
Ojca Niebieskiego, które są zawarte w Świętych Zapisach, wówczas 
jest bezwartościowa. Nigdy nie doprowadzi nikogo do wiecznego 
szczęścia ani nie pomoże mu znaleźć miejsca w królestwie naszego 
Ojca Niebieskiego6.

Czasami mam wrażenie, że nie doceniamy Biblii Świętej i tego, 
co ona zawiera, a także innych pism świętych, Księgi Mormona, 
Nauk i Przymierzy oraz Perły Wielkiej Wartości, o których mówimy, 
że są […] swoistymi listami od naszego Ojca Niebieskiego. Mogą 
być traktowane jak listy, w końcu zawierają radę i wskazówki dla 
wszystkich dzieci ludzkich, gdyż dane są im, aby mogły wiedzieć, 
jak skorzystać ze swoich możliwości, aby ich życie nie poszło na 
marne 7. [Zob.: propozycja 2. na str. 113].

Pan dał nam pisma święte, by pomóc 
nam w przezwyciężeniu naszych prób i 

przygotowaniu do wyniesienia.

To jest dzień wykazania się, dzień próby. To jest dzień, kiedy 
serca ludzi wypełnione są strachem, kiedy rzesze ludzi na świecie 
pytają siebie, jaki będzie koniec. Są też tacy natchnieni ludzie, któ-
rzy wiedzą, jaki będzie koniec. Pan powiedział nam w [pismach 
świętych], co się stanie — w tej wspaniałej bibliotece, którą trzy-
mam w ręku. Dał nam informacje, których potrzebujemy, by dosto-
sować nasze życie i przygotować się, abyśmy byli po stronie Pana, 
bez względu na to, co się stanie 8.

Pozwólcie, że przeczytam, co Pan mówi w odniesieniu do tych 
dni ostatnich w pierwszym rozdziale Nauk i Przymierzy: […]
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„Przeto ja, Pan, znając klęskę, jaka spadnie na mieszkańców 
Ziemi, powołałem swego sługę, Józefa Smitha Jr., i przemówiłem 
doń z nieba, i przekazałem mu przykazania; […]

Studiujcie te przykazania, bo są prawdziwe i wierne, a wszystkie 
proroctwa i obietnice jakie zawierają, zostaną spełnione.

Co ja, Pan, powiedziałem, rzekłem i nie usprawiedliwiam się; i 
chociaż przeminie niebo i Ziemia, słowo moje nie przeminie, lecz 
wszystko się wypełni, co sam rzekłem, lub co powiedzieli moi słu-
dzy, bowiem jest to jedno.

Patrzajcie oto, Pan jest Bogiem, a Duch daje świadectwo, które 
jest prawdziwe, a prawda trwa na wieki wieków. Amen”. [NiP 1:17, 
37–39].

Ta przedmowa jest godna waszego najżarliwszego namysłu. Sta-
nowi napomnienie Ojca dla nas wszystkich. Jest pełną miłości radą 
czułego rodzica, który wie, czego potrzebujemy, jak powiedział 
w przeczytanym właśnie rozdziale, gdyż wiedząc, co spadnie na 
mieszkańców ziemi, dał te przykazania 9.

Czasami zapominamy, że Pan przemówił i nie informujemy siebie 
o Jego dekretach. […]

Można cytować dziesiątki fragmentów z pism świętych na dowód 
tego, że nasz Ojciec Niebieski w Swym miłosierdziu i dobroci mówi 
do dzieci ludzkich przez wszystkie wieki, nie tylko informując je, 
co się stanie, lecz prosząc je, by odwróciły się od błędnego zacho-
wania, żeby nie zaznały zniszczenia. […]

Nasz Ojciec Niebieski poprzez Swych wiernych przedstawicieli 
mówi nam o ważnych rzeczach, które będą miały miejsce, a my 
możemy czytać o tym w Jego pismach świętych. Jeśli naprawdę 
prag niemy być zbawieni i wyniesieni w Jego królestwie celestial-
nym, On nam mówi, jak to osiągnąć 10.

[Pisma święte] są największą biblioteką, jaką można znaleźć na 
tym świecie. Co zawierają? Zawierają to, co wasz i mój Ojciec uznał 
za wystarczająco ważne, by zachować i dać dzieciom ludzkim oraz 
udostępnić w wielu językach świata. Te wszystkie pisma święte są 
ważne i powinny być zrozumiane przez Świętych w Dniach Ostat-
nich. Nie zamierzam prosić was, abyście podnieśli ręce, by ustalić, ilu 
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z was, zgromadzonych tutaj, kiedykolwiek przeczytało te księgi, lecz 
pragnę zwrócić waszą uwagę na fakt, że są to cenne prawdy i zawie-
rają objawione słowa Pana, które są wydrukowane i wydawane na 
świecie, aby przygotować Jego dzieci, by zajęły miejsce w królestwie 
celestialnym. Oto dlaczego mówię, że są tak bardzo ważne. […] Jakże 
wdzięczni powinniśmy być z powodu tego, że żyjemy w czasach, 
kiedy możemy czytać Jego rady i wskazówki oraz że wyjaśniono 
nam to, co w innym razie mogłoby być niejasne lub co do czego 
moglibyśmy mieć wątpliwości 11. [Zob.: propozycja 3. na str. 113].

Poprzez czytanie pism świętych z naszymi 
rodzinami inspirujemy je, by miały wiarę.

Chciałbym, abyście zadali sobie pytanie, ilu z was czyta swoim 
rodzinom te księgi od czasu do czasu, gromadzi bliskich, by na-
uczać tego, co powinni wiedzieć. Obawiam się, że wielu z nas 
musiałoby powiedzieć, że nie robi tego zbyt często12.

Słyszeliśmy już o wielu błogosławieństwach, danych nam przez 
Pana w tych świętych zapisach, które były zachowane do naszych cza-
sów i które zawierają radę i wskazówki wszechmądrego Ojca. Wydaje 
się to dziwne, że tak wielu osobom spośród naszego ludu, mającym 
takie możliwości, brakuje znajomości treści tych świętych zapisów 13.

Czy gdy wrócimy do domu, okażemy się bez winy w oczach 
Ojca, skoro zawiedliśmy i nie nauczaliśmy nasze dzieci o ważno-
ści tych świętych zapisów? Nie sądzę. […] Czy przypuszczacie, że 
po tym, jak Pan […] umieścił w zasięgu naszych rąk wspaniałe 
nauki zawarte w tych świętych zapisach, uzna, że jesteśmy za nie 
wdzięczni, skoro nie nauczamy ich naszych rodzin i nie wyjaśniamy 
ich treści osobom, z którymi się kontaktujemy?

Bracia i siostry, jeszcze raz pragnę podkreślić naukę Mistrza: „[ba-
dajcie] Pisma”, czytajcie je wiernie i w duchu modlitwy, nauczajcie 
ich w swoich domach, przywołujcie rodzinę, aby wam towarzyszyła 
i inspirujcie ją, by miała wiarę w żyjącego Boga dzięki czytaniu 
tego, co zostało objawione. Są one najcenniejsze ze wszystkich 
bibliotek na świecie 14.

Przechowujcie tę bibliotekę tam, gdzie możecie ją znaleźć i gdzie 
mogą ją znaleźć wasze dzieci, a następnie wzbudźcie wystarczające 
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zainteresowanie wiecznym zbawieniem w chłopcach i dziewczę-
tach, którzy są w waszych domach, aby mogli dowiedzieć się, jak 
cenni są w oczach ich Ojca Niebieskiego15.

Jakież to było dla mnie cudowne, kiedy ojciec i matka siadali 
przed kominkiem i czytali Biblię, podczas gdy my, dzieci, siedzie-
liśmy na podłodze. […]

Chcę powiedzieć, moi bracia i siostry, że nadal jest w mocy 
rada Jezusa Chrystusa, kiedy powiedział: „Badacie Pisma, bo są-
dzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo 
o mnie”. [Ew. Jana 5:39]. Nie zaniedbujcie starej rodzinnej Biblii, 
nie odkładajcie jej na półkę i nie zapominajcie o niej. Dowiedzcie 
się, jeśli jeszcze nie wiecie, co ona mówi, a jeśli już ją czytaliście, 
często czytajcie ją swoim dzieciom i dzieciom waszych dzieci. Czy-
tajcie im nie tylko Biblię, lecz też inne księgi pism świętych, które 
dał nam Pan dla naszego wyniesienia, dla naszego pocieszenia i 
błogosławieństwa 16.

„Przywołujcie rodzinę, aby wam towarzyszyła i inspirujcie ją, by miała 
wiarę w żyjącego boga dzięki czytaniu tego, co zostało objawione”.
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Napominam cię, o Izraelu, badaj pisma święte, czytaj je w swoim 
domu, nauczaj swoją rodzinę tego, co powiedział Pan, a mniej czasu 
spędzaj na czytaniu nieważnej i często szkodliwej literatury naszych 
czasów, pójdź do źródła prawdy i czytaj słowa Pana 17. [Zob.: pro-
pozycja 4. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Podczas czytania pierwszego akapitu na str. 107 zastanów się 
nad tym, kiedy jakiś werset z pisma świętego zainspirował cię 
w podobny sposób. W jaki sposób dowiedziałeś się, że pisma 
święte zawierają prawdę? Jakie miałeś ostatnio doświadczenia 
z nimi związane, które wzmocniły to świadectwo?

 2. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna sie na str. 108, i za-
stanów się, jakie miejsce zajmują pisma święte w twojej osobi-
stej biblioteczce (pośród innych rzeczy, które czytasz, oglądasz 
i których słuchasz). Co możesz zrobić, by zapewnić pismom 
świętym ważniejsze miejsce w twoim domu i w twoim życiu?

 3. Przejrzyj podrozdział rozpoczynający się na stronie 109. W jaki 
sposób pisma święte pomogły ci zmierzyć się z nieszczęściami 
w ostatnich dniach? Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś wy-
korzystać pisma święte, by pomóc komuś, kto przechodzi 
przez trudną próbę.

 4. Zastanów się nad radą Prezydenta Smitha skierowaną do ro-
dzin, znajdującą się na str. 111–113. Jakie błogosławieństwa są 
udziałem rodzin, które wspólnie studiują pisma święte? Jakie 
są niektóre skuteczne sposoby na inspirowanie dzieci (lub 
wnucząt), by interesowały się pismami świętymi? Zastanów 
się w duchu modlitwy, co możesz zrobić, by pilniej studiować 
pisma święte ze swoją rodziną.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: V Ks. Mojżeszowa 6:6–7; Ks. 
Jozuego 1:8; List do Rzymian 15:4; II List do Tymoteusza 3:15–17; 
2 Nefi 4:15; Helaman 3:29–30; Nauki i Przymierza 33:16



r o z d z i a ł  1 0

114

Pomoc w nauczaniu: „Możesz pomóc tym, których uczysz, aby 
poczuli się pewniej w związku z ich zdolnością do udziału w dys-
kusji, jeśli pozytywnie zareagujesz na każdy szczery komentarz. Na 
przykład, możesz powiedzieć: ‘Dziękuję za twą odpowiedź. Była 
bardzo przemyślana’ […] lub ‘To bardzo dobry przykład’, lub ‘Do-
ceniam wszystko, co dziś powiedzieliście’” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 64).

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiec. 1949,  

str. 83–84.
 2. W: Conference Report, paźdz. 1948,  

str. 165–166.
 3. W: Conference Report, paźdz. 1917,  

str. 43.
 4. W: Conference Report, paźdz. 1948,  

str. 164–165.
 5. W: Conference Report, paźdz. 1931,  

str. 120.
 6. W: Conference Report, kwiec. 1946,  

str. 125.
 7. W: Conference Report, paźdz. 1923,  

str. 70.
 8. W: Conference Report, kwiec. 1942,  

str. 14.
 9. W: Conference Report, paźdz. 1917,  

str. 42–43.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1940,  
str. 107–109.

 11. W: Conference Report, paźdz. 1948,  
str. 164.

 12. W: Conference Report, paźdz. 1950,  
str. 179.

 13. W: Conference Report, kwiec. 1929,  
str. 30.

 14. W: Conference Report, paźdz. 1917,  
str. 43–44.

 15. W: Conference Report, paźdz. 1948,  
str. 165.

 16. „Pres. Smith’s Leadership Address”, 
Deseret News, 16 lutego 1946, Church 
section, str. 6.

 17. W: Conference Report, paźdz. 1917,  
str. 41.
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objawienie od boga 
dla Jego dzieci

Poprzez Ducha Świętego, nasz Ojciec Niebieski 
prowadzi nas indywidualnie oraz jako Kościół.

Z życia George’a Alberta Smitha

Chcąc nauczać na temat ważności objawienia w kierowaniu Ko-
ściołem, George Albert Smith opowiedział o swoim doświadczeniu 
podczas lotu z Los Angeles w Kalifornii do Salt Lake City w Utah:

„Niedaleko Milford w Utah, nagle znaleźliśmy się we mgle, jakiej 
nigdy wcześniej nie widziałem. Starałem się wyjrzeć przez okno 
samolotu, ale nie mogłem niczego dostrzec przez mgłę. Z żadnej 
strony nie było nic widać.

Wiedziałem, że zbliżaliśmy się do gór ze średnią prędkością pię-
ciu kilometrów na minutę i że musieliśmy je minąć, by dostać się do 
Doliny Jeziora Słonego. Martwiłem się i zadawałem sobie pytanie: 
‘W jaki sposób pilot może znaleźć drogę, skoro nic nie widać?’ Ma 
kompas, lecz samolot może zboczyć z kursu. Ma przyrządy wska-
zujące naszą odległość od poziomu morza, ale nie ma pojęcia, jak 
daleko jesteśmy od ziemi. Sądziłem, że może lecieć wystarczająco 
wysoko, by wzbić się ponad góry znajdujące się na trasie do Do-
liny Jeziora Słonego i próbować znaleźć lądowisko po sygnałach 
świetlnych, jeżeli bylibyśmy wystarczająco blisko. Jednak drżałem 
na myśl o niebezpieczeństwie zagubienia się, niezauważenia sygna-
łów świetlnych i lotniska.

Pełen obaw poszedłem do pomieszczenia zajmowanego przez 
kapitana i drugiego pilota, by dowiedzieć się, po czym poznają, 
w którym kierunku lecimy. Nie byłem w stanie określić, czy znaj-
dowaliśmy się na wysokości dziesięciu, stu, czy tysiąca metrów 
nad ziemią i nie wiedziałem, jak oni mogli to określić, chyba że 
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George albert Smith ze swoją żoną, lucy. Prezydent Smith wykorzystał 
doświadczenie z samolotu, aby nauczać na temat ważności objawienia.



r o z d z i a ł  1 1

117

jedynie w przybliżeniu. Zauważyłem, że pilot miał małe urządzenie 
na uchu, podobne do tego, którego używają operatorzy do odbiera-
nia telefonów. Zapytałem drugiego pilota, skąd wiedzą, czy lecimy 
we właściwym kierunku czy zboczyliśmy z kursu. Odpowiedział: 
‘Kiedy nic nie widzimy, jesteśmy prowadzeni przez sygnał radiowy’.

‘Co to takiego?’ — zapytałem. Wyjaśnił, że można to porównać 
do elektrycznej autostrady pomiędzy dwoma punktami, w naszym 
przypadku między Milford i Salt Lake City. Powiedział, że przyrząd 
na uchu pilota działa w taki sposób, że kiedy samolot znajduje się 
na ścieżce, słychać cichy szum, a jeśli samolot zbacza w prawo lub 
lewo, dźwięk się zmienia i pilot jest ostrzegany przez stukot po-
dobny do dźwięku wydawanego przez klucz telegraficzny. Kiedy 
[…] wraca na ścieżkę sygnału, czyli na autostradę — na bezpieczny 
tor — stukot ustaje i powraca szum. Jeśli będziemy kierować się 
sygnałem, dotrzemy bezpiecznie do naszego celu.

Wróciłem na swoje miejsce wielce pocieszony, wiedząc, że cho-
ciaż byliśmy osnuci mgłą i ciemnością i nie widzieliśmy ani nie 
czuliśmy, gdzie się znajdujemy, pilot stale otrzymywał informację, że 
byliśmy w korytarzu powietrznym i wiedział, że wkrótce dotrzemy 
do naszego celu. Kilka minut później poczułem, jak samolot obniża 
pułap. Minęliśmy szczyty gór i zbliżaliśmy się do lotniska. Kiedy 
zbliżyliśmy się do ziemi, zobaczyliśmy mocne światła pasa wskazu-
jące miejsce do lądowania, a samolot ze swoim cennym ładunkiem 
dotknął ziemi łagodnie niczym mewa lądująca na wodzie. Powoli 
zatrzymał się, a my wyszliśmy z maszyny na ziemię, szczęśliwi, że 
znowu jesteśmy w domu. […]

Wiele razy myślałem o lekcji, jaką wyciągnąłem z tego lotu i od-
nosiłem ją do doświadczeń w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich. […]

Pan nie tylko dał nam rady zapisane w pismach świętych, aby 
nas prowadzić, ale również postawił na czele tego Kościoła przy-
wódcę — jednego ze swoich synów — który został wybrany, usta-
nowiony i wyświęcony na Prezydenta. On jest naszym pilotem i jest 
prowadzony przez głos, który umożliwia mu kierowanie nas tam, 
dokąd powinniśmy zmierzać. Jeśli jesteśmy mądrzy, nie będziemy 
nastawieni w naszych osądach przeciwko niemu, ale będziemy z 
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radością szanować jego powołanie tak długo, jak będzie miał po-
parcie Pana”.

Prezydent Smith użył również doświadczenia z samolotu, by na-
uczyć nas, że każdy może otrzymać objawienie, by kierować swoim 
życiem, jeśli tylko jest tego godny:

„Jeśli żyjemy tak, jak wiemy, że powinniśmy, mamy przywilej 
słuchania podszeptów cichego głosu ostrzegającego przed nie-
bezpieczeństwem lub mówiącego: To jest bezpieczna droga, którą 
macie kroczyć! […] Jeśli zbłądziliśmy w swoim postępowaniu, ten 
głos będzie nam szeptał: ‘Odwróć się; popełniłeś błąd; zlekceważy-
łeś radę swojego Ojca Niebieskiego’. Zawróćcie z błędnie obranej 
drogi, gdy jest jeszcze na to czas, bo jeśli za bardzo oddalicie się od 
właściwej ścieżki, nie usłyszycie tego głosu i możecie się straszliwie 
zagubić. […]

Moją radą dla was jest to, abyście przyjęli Ducha Boga i zacho-
wali go, a jedynym sposobem, aby go zatrzymać, jest życie w bli-
skości z Nim, przestrzegając Jego przykazań. […] Słuchajcie tego 
cichego głosu, który zawsze, jeśli będziecie tego godni, będzie 
was prowadził po ścieżce, która wiedzie do wiecznego szczęścia” 1. 
[Zob.: propozycja 1. na str. 124].

Nauki George’a Alberta Smitha

Bóg objawia się Swoim dzieciom w naszych czasach 
tak, jak to miało miejsce w przeszłości.

Cóż to za przywilej żyć w epoce, w której wiemy, że Bóg żyje, 
w której wiemy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i na-
szym Odkupicielem i że Pan nadal objawia się Swoim dzieciom, 
które przygotowały się na otrzymanie Jego błogosławieństw! Tego 
ranka patrzę na twarze szerokiego grona odbiorców [podczas sesji 
konferencji generalnej], większość których cieszy się natchnieniem 
Wszechmogącego i którzy modląc się, modlą się do Swojego Ojca 
w niebie, wiedząc, że w odpowiedzi na modlitwy na ich głowy 
spłyną błogosławieństwa. […] Wiemy, że w niebie jest Bóg, że jest 
On naszym Ojcem, że jest naprawdę zainteresowany naszymi spra-
wami i tak się działo od początku świata, kiedy na ziemi znalazły 
się pierwsze z Jego dzieci 2.
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Różnica pomiędzy tym wspaniałym Kościołem i wszystkimi in-
nymi kościołami od początku była taka, że my wierzymy w boskie 
objawienie; wierzymy, że nasz Ojciec przemawia do człowieka w 
dzisiejszych czasach, tak jak to czynił za czasów Adama. Wierzymy 
i wiemy — to coś więcej niż tylko wiara — że nasz Ojciec w tym 
świecie przyłożył rękę do zbawienia dzieci ludzkich 3.

Jesteśmy postrzegani jako szczególny lud nie tylko dlatego, że 
mamy wiarę w te księgi [Księgę Mormona, Nauki i Przymierza oraz 
Perłę Wielkiej Wartości], ale również dlatego, że śmiało wierzymy, iż 
nasz Ojciec w niebie przemawia w dzisiejszych czasach. W istocie, 
wiemy, że istnieje komunikacja z niebiosami. Wierzymy, że Jehowa 
żywi wobec nas takie same uczucia i ma na nas taki sam wpływ, 
jak miało to miejsce w przypadku Jego dzieci, które żyły na tym 
świecie w minionych czasach.

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa we wszystkich epokach 
świata byli postrzegani przez niewierzących jako szczególni ludzie. 
W różnych okresach było na ziemi wielu ludzi, którzy twierdzili, że 
nie wierzą w objawienia, kiedy Pan przemawiał poprzez Swoje sługi. 
Ta epoka nie jest wyjątkiem. Tysiące, tak, miliony dzieci naszego 
Ojca, które żyją na ziemi, powtarzają historię z przeszłości i zaprze-
czają temu, że Bóg objawił ponownie Swą wolę dzieciom ludzkim, 
i mówią, że nie mają potrzeby otrzymywania dalszych objawień 4.

Nie wierzymy, że niebiosa są zapieczętowane nad naszymi gło-
wami, lecz wierzymy, że ten sam Ojciec, który kochał i troszczył 
się o dzieci Izraela, kocha i troszczy się również o nas. Wierzymy, 
że tak samo jak one potrzebujemy pomocy naszego Ojca Niebie-
skiego, aby kierować swoim życiem. Wiemy, że w czasach, w jakich 
żyjemy, owa pieczęć została przełamana, a Bóg ponownie przemó-
wił 5. [Zob.: propozycja 2. na str. 124].

Pan prowadzi Swój lud poprzez objawienie 
dane Prezydentowi Kościoła.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został 
zorganizowany poprzez bezpośrednie przykazanie od naszego Ojca 
Niebieskiego. Ten Kościół został zbudowany na opoce objawienia 
i mocą objawienia jest kierowany 6.
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W tych czasach przynależność do kościoła, którego członkowie 
wierzą, że Pan przemawia przez ich przywódców, jest czymś nad-
zwyczajnym. Kiedy jesteśmy nauczani przez Prezydenta Kościoła, 
wierzymy, że mówi on nam, czego oczekuje od nas Pan. Dla nas 
to coś więcej niż tylko rada pochodząca od człowieka. Dajemy jej 
wiarę, ona skłania nas do wejrzenia w głąb duszy i czujemy się 
natchnieni, by z większą determinacją starać się być takimi, jakimi 
widzi nas Bóg 7.

W Kościele są zbłąkane dusze, które, w swej ignorancji, przeciw-
stawiły się radzie pochodzącej od [Prezydenta Kościoła], nie poj-
mując faktu, że sprzeciwiły się Panu i popadły w ciemność i żal, i 
jeśli nie odpokutują, nie znajdą miejsca w królestwie celestialnym.

Pamiętajmy, że Prezydent tego Kościoła został oficjalnie wyzna-
czony na pilota Kościoła tutaj, w życiu doczesnym, aby reprezen-
tować Pana nieba i ziemi 8.

Jeśli, jak to się czasami dzieje, ktoś, pragnąc zrealizować własne 
cele, podchodzi do osoby bądź kilku osób i mówi: „Miałem taki a 
taki sen i Pan chce, abyśmy zrobili tak a tak”, możecie poznać, że 
człowiek ten nie jest po stronie Pana. Sny, wizje i objawienia od 
Boga przychodzą do dzieci ludzkich zawsze poprzez jego prawowi-
cie wybrane sługi. Możecie mieć sny i objawienia dla własnego po-
cieszenia lub na własne potrzeby, ale nie otrzymacie ich dla ogółu 
Kościoła. […] Nie możemy dać się zwieść 9.

Moja dusza jest dziś przepełniona wdzięcznością, bo wiem, że 
jeśli będziemy trwać jako członkowie Kościoła, który ma pilota 
znającego drogę, i jeśli będziemy podążać za jego radą […], nie bę-
dziemy zmagać się z duchowymi klęskami, które opanowały świat, 
lecz będziemy chodzić, czyniąc dobro, błogosławiąc ludzkość i cie-
sząc się towarzystwem tych, których kochamy 10. [Zob.: propozycja 
3. na str. 124].

Każdy z nas ma prawo do otrzymywania 
osobistego objawienia od Ducha Świętego, 

jeśli przestrzegamy przykazań.

Wierzę w was, bracia i siostry. […] Macie prawo otrzymać tę samą 
wiedzę, jaką otrzymuje ten, kto przewodniczy Kościołowi. Macie 
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prawo do tego samego natchnienia, które jest udziałem ustanowio-
nych przez Boga przywódców. Macie prawo do natchnienia pocho-
dzącego od Ducha oraz wiedzy o tym, że On jest waszym Ojcem, a 
kiedy mówię „wy”, mam na myśli wszystkich tych, co przestrzegają 
przykazań naszego Ojca i poznali słodki wpływ Ducha Pana w Ko-
ściele Jezusa Chrystusa. […] Każdy z nas ma prawo do natchnienia 
Pana proporcjonalnie do tego, na ile prawe jest nasze życie 11.

Dokądkolwiek się udacie, nie znajdziecie żadnej innej grupy jak 
ta, w której każdy ma wiarę w Boga; i gdybyśmy zapytali wszyst-
kich, ilu z was posiada świadectwo — nie wiarę wypływającą z 
tego, co ktoś inny powiedział, ale ilu z was ma pewność — że 
to jest dzieło Boga, że Jezus jest Chrystusem, że nasze życie jest 
wieczne, że Józef Smith był prorokiem Żyjącego Boga, odpowie-
dzielibyście, że posiadacie świadectwo, które podnosi was na du-
chu, wzmacnia was i daje wam radość, gdy idziecie przez świat. […]

„Każdy z nas ma prawo do natchnienia Pana proporcjonalnie 
do tego, na ile prawe jest nasze życie”.
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[…] Będąc chłopcem, dowiedziałem się, że to jest dzieło Pana. 
Dowiedziałem się, że na ziemi są żyjący prorocy. Dowiedziałem się, 
że natchnienie od Wszechmogącego może mieć wpływ na tych, 
którzy żyją tak, aby być godnymi jego otrzymania, tak więc nie je-
steśmy zależni od jednej, dwóch czy tuzina osób. Tysiące członków 
tego Kościoła wie — to nie jest wytwór ich wyobraźni — wie, że 
Bóg żyje, że Jezus jest Chrystusem i że jesteśmy dziećmi Boga 12.

Nie polegacie jedynie na historii, ani na naukach żadnego czło-
wieka w przekonaniu o tym, że to jest dzieło Pana, ponieważ prze-
konanie to jest wyryte w waszych duszach dzięki darowi Ducha 
Świętego. W waszych umysłach nie ma wątpliwości co do waszego 
pochodzenia, ani co do miejsca, do którego się udacie po tym życiu, 
jeśli będziecie wiernie wykonywać powierzone wam obowiązki 13.

Świadectwo nie jest czymś, co można od kogoś dostać. To prze-
konanie pochodzi od naszego Ojca Niebieskiego14.

Stoję dziś tutaj, przepełniony dogłębną wdzięcznością za otrzy-
maną wiedzę. Jestem wdzięczny za to, że świadectwo, które po-
siadam, nie zależy od żadnego człowieka. Oczywiście dziękuję 
za wsparcie, które otrzymałem od ludzi posiadających światło i 
prawdę, którzy swoim prawym życiem podnoszą innych na duchu, 
ale nie polegam na żadnym z nich, jeśli chodzi o wiedzę, że Bóg 
żyje, że Jezus jest Odkupicielem ludzkości i że Józef Smith jest pro-
rokiem Pana. Tę wiedzę zdobyłem sam.

[…] Cieszę się, mogąc świadczyć, że wiem, iż ewangelia jest 
prawdziwa i z całej duszy dziękuję mojemu Ojcu Niebieskiemu za 
to objawienie 15.

Ze wszystkich błogosławieństw, jakie stały się moim udziałem, 
najcenniejszym jest wiedza o tym, że Bóg żyje i że to jest Jego 
dzieło, ponieważ mieści ona w sobie wszystkie inne błogosławień-
stwa, którymi mam nadzieję się cieszyć w tym życiu bądź w życiu 
przyszłym16. [Zob.: propozycja 4. na str. 124].
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Duch Święty bezpiecznie prowadzi 
nas ścieżką życia doczesnego.

Towarzystwo Ducha [Bożego] […] daje bezpieczne przewodnic-
two na ścieżce życia doczesnego i pewne przygotowanie do życia 
w Jego królestwie celestialnym17.

W Księdze Joba czytamy, że w człowieku jest duch, a natchnienie 
Wszechmocnego daje mu zrozumienie [zob. Ks. Joba 32:8]. Jeśli 
przestrzegamy przykazań Boga, mamy prawo do tego natchnienia, 
a jeśli będziemy żyć tak, jak powinni żyć synowie Boga, otrzymamy 
to natchnienie i nikt temu nie przeszkodzi, zaś jego skutkiem będzie 
nasz wzrost fizyczny, umysłowy i duchowy w życiu doczesnym, a 
także ciągły rozwój poprzez całą wieczność 18.

Towarzystwo ducha Pana jest antidotum na zmęczenie, […] strach 
i wszystko to, co nas czasem w życiu przytłacza 19.

Kiedy uczniowie Zbawiciela przebywali z Nim, podziwiali Go, 
nie dostrzegając w pełni Jego wielkości, ale dopóki nie spoczęła na 
nich moc Ducha Świętego, dopóki nie zostali ochrzczeni ogniem, 
nie byli w stanie stawić czoła problemom i przetrwać prześlado-
wań, które sprawiały, że życie było niemal nie do zniesienia. Kiedy 
poprzez natchnienie Wszechmogącego otrzymali zrozumienie, po-
znali, że ich życie jest wieczne i wiedzieli, że jeżeli okażą się wierni, 
kiedy zostaną złożeni w grobie, zostaną z niego podniesieni do 
życia w chwale i nieśmiertelności.

Taki był rezultat otrzymania natchnienia Ducha Boga, natchnie-
nia Wszechmogącego, który dał im zrozumienie. […]

Modlę się, żeby ten Duch, który utrzymuje nas na ścieżce prawdy 
i prawości, pozostał z nami i modlę się, żeby to pragnienie, które 
czerpiemy z natchnienia naszego Ojca Niebieskiego, prowadziło 
nas na drodze życia 20.

Kiedy trudy tego życia dobiegną końca, oby okazało się, że słu-
chaliśmy podszeptów tego cichego głosu, który zawsze prowadzi 
nas drogą prawości i obyśmy wiedzieli, że oznacza to dla nas otwar-
cie drzwi do królestwa celestialnego — dla nas samych i dla tych, 
których kochamy — i kroczenie naprzód przez wieczność […] w 
szczęściu 21. [Zob.: propozycja 5. na str. 124].
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Czytając „Z życia George’a Alberta Smitha” (str. 115–118), za-
stanów się, jak porównanie Prezydenta Smitha odnosi się do 
twojej podróży przez życie doczesne. Co mogłaby symbolizo-
wać mgła, sygnał radiowy i stukot? W jaki sposób Pan ostrzegł 
cię przed niebezpieczeństwem i pomógł ci pozostać na ścieżce 
wiodącej do życia wiecznego?

 2. Na str. 118–119 znajduje się stwierdzenie Prezydenta Smitha 
o tym, że objawienie jest tak samo potrzebne w dzisiejszych 
czasach, jak było w czasach biblijnych. Co odpowiedziałbyś 
komuś, kto twierdzi, że objawienia znajdujące się w pismach 
świętych są wystarczające dla naszych czasów? Jakie doświad-
czenia pokazały ci, że Ojciec Niebieski „jest naprawdę zainte-
resowany naszymi sprawami”?

 3. Przejrzyj podrozdział rozpoczynający się na (str. 119). W jaki 
sposób przekonałeś się, że rada proroków pochodzi od Pana i 
jest czymś „więcej niż tylko [radą pochodzącą] od człowieka”? 
(str. 120). W jaki sposób osobiste objawienie może pomóc ci 
w przyjęciu i zastosowaniu objawienia danego przez proroka?

 4. Czytając podrozdział, który zaczyna się na str. 120, zastanów 
się, w jaki sposób otrzymałeś świadectwo o ewangelii. W jaki 
sposób pomogły ci świadectwa innych? Co zrobiłeś, aby sa-
memu dojść do poznania prawdy?

 5. W ostatnim podrozdziale nauk (str. 123) wyszukaj słów i wy-
rażeń, które opisują, w jaki sposób Duch Święty może nam 
pomagać. Zastanów się, co możesz zrobić, aby w większym 
stopniu być godnym towarzystwa Ducha Świętego w swoim 
życiu?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Jana 15:26; 1 Nefi 10:17–
19; 2 Nefi 32:5; Moroni 10:3–5; Nauki i Przymierza 1:38; 42:61; 
76:5–10; Zasady Wiary 1:9
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Pomoc w nauczaniu: „Nie martw się, jeśli uczniowie są cicho 
przez kilka sekund po tym, jak zadałeś pytanie. Nie odpowiadaj 
na włas ne pytania; daj uczniom czas na przemyślenie odpowiedzi. 
Jednakże przedłużająca się cisza może wskazywać, że nie rozumieją 
pytania i że musisz je sformułować inaczej” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 69).
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„Przecież głosimy ewangelię Jezusa chrystusa. W naszych 
sercach płonie pragnienie zbawienia dusz dzieci ludzkich”.
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entuzjastyczne pragnienie 
dzielenia się ewangelią

Nasi bracia i siostry na całym świecie potrzebują 
przesłania przywróconej ewangelii, a naszym 

przywilejem jest dzielenie się nią z nimi.

Z życia George’a Alberta Smitha

Bliski przyjaciel George’a Alberta Smitha napisał: „Prezydent 
George Albert Smith jest urodzonym misjonarzem. Od młodzień-
czych lat miał żarliwe pragnienie dzielenia się naukami ewangelii 
ze swoimi bliźnimi, aby zapoznać ‘synów i córki Boga’, których bez 
wyjątku postrzega jako swoich braci i siostry, z prawdami, które 
zostały objawione Prorokowi Józefowi Smithowi.

Kilka razy miałem przywilej podróżowania pociągiem z Prezy-
dentem Smithem. Za każdym razem obserwowałem, że kiedy po-
ciąg był już w drodze, [George Albert Smith] wyciągał ze swojej 
torby kilka broszur na temat ewangelii, wkładał je do kieszeni i 
potem przechadzał się pośród pasażerów. Na swój przyjazny i ser-
deczny sposób zaznajamiał się z którymś z podróżnych i już po 
chwili słyszałem, jak opowiadał o założeniu Kościoła przez Proroka 
Józefa Smitha lub o wyjściu Świętych z Nauvoo, o ich próbach i 
trudnościach podczas przemierzania równin w kierunku Utah lub 
jak wyjaśniał niektóre zasady ewangelii swojemu nowo poznanemu 
przyjacielowi. Prowadził rozmowę za rozmową z kolejnymi pasaże-
rami, aż podróż dobiegła końca. W czasie całej mojej znajomości z 
Prezydentem Smithem, która trwała ponad czterdzieści lat, nauczy-
łem się, że gdziekolwiek przebywa, jest przede wszystkim misjo-
narzem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich” 1.

Na temat Prezydenta Smitha napisano również: „Rozmawiał o 
ewangelii nawet z kominiarzem, który pracował w jego domu. 
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Rzadko przepuszczał okazję, by objaśnić ‘wieczne prawdy przy-
wróconej ewangelii’ czy to znajomemu, czy też obcej osobie. Z jego 
punktu widzenia, było to najwyższym wyrazem dobroci, ponieważ 
przesłanie Chrystusa było najbardziej znaczącym darem, jaki miał 
do zaofiarowania” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 136].

Jako że dzielenie się ewangelią było tematem, który Prezydent 
Smith podejmował często w swoim nauczaniu, ten rozdział jest 
pierwszym z trzech, które poruszają tę kwestię w niniejszej książce. 
Skupia się on na przyczynach, dla jakich głosimy ewangelię; roz-
dział 13. przedstawia kilka sposobów, na jakie możemy uczestni-
czyć w tej ważnej pracy; natomiast rozdział 14. opisuje, jak sprawić, 
by nasze wysiłki były możliwie najskuteczniejsze.

Nauki George’a Alberta Smitha

Świat potrzebuje tego, co my mamy — ewangelii 
Jezusa Chrystusa, przywróconej w jej pełni.

Świat jest pełen zmartwień i trosk, od jednego bieguna aż po 
drugi. Mężczyźni i kobiety zaglądają to tu, to tam w poszukiwaniu 
czegoś, co przyniesie im spokój. […] Ewangelia Jezusa Chrystusa 
została przywrócona. Prawda objawiona z niebios jest tutaj i jest to 
ta prawda, ta ewangelia, która, gdyby tylko świat o tym wiedział, 
jest lekarstwem na wszystkie jego bolączki. Tylko ona przyniesie 
im spokój w czasie ich pobytu na ziemi 3.

Potrzeba, aby ludzie tego świata zawrócili z obranej drogi i z 
powrotem stanęli na fundamencie, jaki został położony przez Pana 
nieba i ziemi, na fundamencie wiary, pokuty i chrztu przez zanu-
rzenie dla odpuszczenia grzechów oraz przyjęcia Ducha Świętego 
z rąk tych, którzy posiadają boskie upoważnienie. Właśnie tego po-
trzebuje świat. Jestem naprawdę wdzięczny za to, że wielu ludzi 
spogląda w tym kierunku. Ślepo zmierzali drogą, która prowadziła 
do smutku i utrapienia, ale postawiono w ich zasięgu lekarstwo na 
wszystkie bolączki — ewangelię Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich 
wytyczono drogę, która, choć wąska i trudna, prowadzi nas wszyst-
kich z powrotem do Ojca; i nie ma innej drogi, która tam prowadzi 4.

Kościoły na świecie starają się, na swój sposób, wnieść spokój do 
serc ludzi. Posiadają wiele zalet i prawd oraz czynią wiele dobrego, 
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lecz nie mają boskiego upoważnienia. Ich kapłani zaś nie zostali 
mianowani w boski sposób 5.

Święci w Dniach Ostatnich są jedynymi, którzy dzierżą upoważ-
nienie naszego Ojca Niebieskiego, potrzebne do udzielania obrzę-
dów Ewangelii. Świat nas potrzebuje 6.

Na świecie panuje prawdziwy głód słowa Pana, a wiele uczci-
wych dusz szczerze dąży do poznania woli naszego Ojca Niebie-
skiego wobec nich. Poznałem wielu przywódców kościołów na 
świecie i znalazłem pośród nich szlachetne jednostki oddane czy-
nieniu dobra, ale rzadko znajdowałem pośród nich ludzi, którzy 
zostali powołani do służby w różnych organizacjach kościelnych, 
którzy posiadają zrozumienie celu swojego istnienia i którzy są 
świadomi tego, dlaczego są na tym świecie. Nie można nauczać 
czegoś, o czym samemu się nie wie. Ci dobrzy ludzie, nie rozu-
miejący ewangelii i potrzeby dokonywania jej obrzędów, w dużym 
stopniu ograniczają swoje nauczanie do kazań moralnych i odczy-
tywania psalmów zgromadzonym. Poszczególne fragmenty z pism 
świętych są wybierane jako tekst przemówień na temat cnoty, uczci-
wości, itd., co jest przydatne i podnoszące na duchu, ale niewiele 
kazań zawiera objaśnienie tego, czego się wymaga od każdej duszy, 
zanim będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego. To właś-
nie tej wiedzy najbardziej potrzebuje świat. Niewielu duchownych 
ma dla swoich wiernych przesłanie, które wzmacnia w nich wiarę 
w boskość Jezusa Chrystusa i pogłębia zrozumienie konieczności 
brania udziału w obrzędach ewangelii, określonych przez Niego7. 
[Zob.: propozycja 2. na str. 137].

Jest wielu ludzi, którzy przyjęliby prawdę, 
gdyby tylko mieli taką możliwość.

Dzieci naszego Ojca na całym świecie pragną wiedzieć, co po-
winny czynić, ale ponieważ wpływ zła owładnął ziemię, zostały 
one zwiedzione; prawi ludzie tej ziemi są ślepi na prawdę. […] 
Przeciwnik działa, a jedyną mocą, jaka może unieszkodliwić jego 
wpływ, jest ewangelia Jezusa Chrystusa 8.

Ludzie są podejrzliwi wobec siebie nawzajem. Nie wierzą 
w to, co słyszą i nie chcą czynić tego, co Filip, jeden z uczniów 
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Zbawiciela, polecił Natanielowi, gdy ten był u niego z wizytą. Filip 
powiedział, że przyszedł Pan.

Opisał go, a Nataniel zapytał: Skąd przyszedł?

Filip odpowiedział, że przyszedł z Nazaretu. Wtedy ten dobry 
człowiek rzekł: „Czy z Nazaretu może być coś dobrego?” Filip na 
to: „Pójdź i zobacz”. (Zob.  Ew. Jana 1:43–46).

Natanielowi wpajano przekonanie, że nic dobrego nie może 
pochodzić z Nazaretu, a mimo to był tym człowiekiem, którego 
później Zbawiciel przedstawił jako Izraelitę, w którym nie ma fał-
szu — dobrego człowieka, który został zwiedziony zasłyszanymi 
opowieściami.

Lecz kiedy usłyszał i przyjął zaproszenie uczniów: „Pójdź i zo-
bacz”, wtedy poszedł zobaczyć.

Pod wpływem Jego Ducha doświadczamy wielkiej radości. 
Chcielibyśmy, aby wszyscy cieszyli się tym błogosławieństwem, 
więc kiedy jesteśmy pytani: „Co to są za ludzie?”, nasza odpowiedź 
brzmi: „Pójdźcie i zobaczcie” 9.

Mój Ojciec Niebieski […] powołał mnie, abym dotarł do wielu 
zakątków świata i od kiedy zostałem powołany do tej służby, prze-
mierzyłem ponad półtora miliona kilometrów. Podróżowałem po 
wielu krajach i w różnych strefach klimatycznych, a dokądkolwiek 
się udawałem, poznawałem dobrych ludzi, synów i córki żyjącego 
Boga, którzy czekają na ewangelię Jezusa Chrystusa. Są ich tysiące, 
setki tysięcy, miliony — ludzi, którzy przyjęliby prawdę, gdyby tylko 
wiedzieli to, co my wiemy 10.

Na świecie jest wiele wspaniałych organizacji kościelnych, wielu 
oddanych mężczyzn i kobiet, którzy żyją zgodnie ze swoim zrozu-
mieniem woli naszego Ojca Niebieskiego. […]

Wszyscy ludzie, którzy żyją według światła zaofiarowanego im 
przez Pana i którzy poszukują Go w szczerej modlitwie, doznają 
przemiany serca i umysłu, i dane im będzie dowiedzieć się, że Bóg 
znowu przemówił 11. [Zob.: propozycja 3. na str. 137].
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Mamy entuzjazm do dzielenia się ewangelią, 
ponieważ kochamy naszych bliźnich.

Być może dla obserwatora z zewnątrz, ten entuzjazm pośród 
Świętych w Dniach Ostatnich wydaje się czymś nadzwyczajnym. 
Pewien człowiek niedawno powiedział: „To, jak radośnie wasz 
lud wykonuje swoją pracę, wydaje mi się dziwne. Bez względu 
na to, czy rozmawiam z młodym czy z dojrzałym człowiekiem, z 
ogrodnikiem czy z policjantem spośród waszego ludu, wszyscy są 
szczęśliwi, zadowoleni i pewni tego, że posiadają ewangelię Jezusa 
Chrystusa”. […]

[…] Czy jest w tym coś dziwnego, że nasze praktykowanie religii 
jest pełne entuzjazmu, że jesteśmy gotowi i pragniemy dzielić się 
tymi wspaniałymi prawdami z naszymi bliźnimi? Czy można się 
dziwić, że w odpowiednim czasie nasi synowie są powoływani na 

„a wszyscy ci, którzy w nią uwierzą, będą podążać za wzorem, 
który ustanowił zbawiciel, mówiąc do Swoich uczniów: ‘Kto 

uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony’”.
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misję, albo że jesteśmy proszeni o to, aby odłożyć nasze obowiązki 
i pójść jako słudzy żyjącego Boga, przyobleczeni mocą z wysokości, 
posiadając upoważnienie, które zostało nadane w tych ostatnich 
dniach, po to, aby dzielić się ze wszystkimi ludźmi tą wspaniałą 
prawdą, która tak bardzo wzbogaciła nasze życie, […] i że odpo-
wiadamy [na to powołanie] ochoczo i z radością? 12

Przecież głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa. W naszych sercach 
płonie pragnienie zbawienia dusz dzieci ludzkich. Nie robimy tego 
po to, żeby się wzbogacić i stać się zamożnym ludem; nie robimy 
tego po to, żebyśmy byli wychwalani za nasze osiągnięcia na tej 
ziemi; lecz robimy to po to, aby synowie i córki Boga na całym 
świecie, usłyszeli tę Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu 
wszystkich, którzy w nią wierzą i przestrzegają jej zasad. A wszyscy 
ci, którzy w nią uwierzą, będą podążać za wzorem, który ustanowił 
Zbawiciel, mówiąc do Swoich uczniów: „Kto uwierzy i ochrzczony 
zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”. 
[Ew. Marka 16:16] 13.

Pomyślcie, jaka odpowiedzialność ciąży na nas, jeśli żyjemy bez-
trosko i obojętnie, nie starając się dzielić prawdą z tymi, których 
Pan kocha tak samo, jak nas, i którzy są dla niego cenni. Myślę, 
że pośród niektórych członków tego Kościoła powinno nastąpić 
przebudzenie. Uważam, że powinno się wkładać więcej wysiłku 
w to, aby dzielić się z dziećmi naszego Ojca wszelką prawdą, jaką 
powierzono temu Kościołowi 14.

Kiedy jakiś człowiek, który jest naszym bliźnim, zachoruje, słu-
żymy mu chętnie; jeśli ktoś w jego rodzinie umiera, staramy się go 
pocieszyć. Lecz rok po roku pozwalamy na to, by kroczył ścież-
kami, które przekreślają jego szansę na życie wieczne, mijamy go, 
jakbyśmy go mieli za nic 15.

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy człowiek jest stwo-
rzony na podobieństwo Boga i że jest synem Boga, a każda kobieta 
jest jego córką? Bez względu na to, gdzie się znajdują, są oni Jego 
dziećmi, a On kocha ich i pragnie ich zbawienia. Z pewnością, 
jako członkowie tego Kościoła nie możemy siedzieć bezczynnie. 
Nie możemy otrzymać przywileju nadanego nam z miłością przez 
naszego Ojca Niebieskiego, którym to przywilejem jest wiedza o 
życiu wiecznym, i samolubnie go zatrzymać, sądząc, że zostaniemy 
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przez to pobłogosławieni. Tym, co wzbogaca nasze życie, jest nie 
to, co otrzymujemy, ale to, co dajemy 16.

Obyśmy byli na tyle zainteresowani zbawieniem ludzi, aby z 
uświęconym zapałem przyczyniać się do ich nawrócenia: abyśmy 
mogli cieszyć się wieczną wdzięcznością i miłością z ich strony oraz 
uznaniem naszego Ojca Niebieskiego z powodu naszej bezintere-
sownej troski o Jego dzieci 17.

Naszą misją względem dzieci naszego Ojca […] jest misja pokoju 
i dobrej woli wobec wszystkich ludzi. Jest to intensywne i entuzja-
styczne pragnienie dzielenia się ze wszystkimi dziećmi naszego 
Ojca dobrem, którym tak hojnie nas obdarzył; dzień po dniu na 
kolanach modlimy się z nadzieją, że ich serca zostaną poruszone, a 
duch Boży wstąpi do ich dusz, aby pojęli prawdę, jak jest im dana 18.

Oby ten wspaniały Kościół, z mocą daną mu od Boga, był w 
stanie szybciej rozpowszechniać prawdę i ratować narody od znisz-
czenia. Nasz wzrost jako organizacji jest gwałtowny, ale raduję się 
nie tyle wzrostem liczebnym, co przekonaniem, że dobry wpływ, 
jaki roztaczamy, jest odczuwalny, a dzieci naszego Ojca, od północy 
po południe, od wschodu po zachód, słyszą przesłanie życia i zba-
wienia, bez którego nie mogą zamieszkać w obecności Odkupiciela 
ludzkości 19. [Zob.: propozycja 4. na str. 137].

Będziemy odpowiadać przed Panem za nasze 
wysiłki związane z dzieleniem się ewangelią.

Otrzymaliśmy wspaniały dar, a z tym darem łączy się wielka 
odpowiedzialność. Pan pobłogosławił nas wiedzą większą niż ta, 
którą mają nasi bliźni, a z tą wiedzą wiąże się wymaganie, żebyśmy 
dzielili się nią z Jego dziećmi na całym świecie 20.

Nie rozumiem, jak możemy służyć Bogu ze wszystkich sił, jeśli 
zapominamy o Jego dzieciach, lub jeśli spędzamy tyle czasu, sa-
molubnie troszcząc się o siebie, gromadząc rzeczy tego świata i 
pozostawiamy Jego dzieci w ciemności, podczas gdy moglibyśmy 
wyprowadzić je na światło. W moim rozumieniu najważniejszą mi-
sją, jaką mam do wykonania w tym życiu, jest: przede wszystkim, 
przestrzeganie przykazań Boga, jak zostałem pouczony, a dalej, 
nauczanie ich dzieci mojego Ojca, które ich nie rozumieją 21.
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Nie ma żadnej innej Ewangelii zbawienia, a na nas, moi bracia, 
którzy dzierżymy święte kapłaństwo, spoczywa odpowiedzialność 
nie tylko niesienia tego przesłania narodom tej ziemi, ale również 
popierania go przykładem naszego życia i nauczania go bliźnich, 
którzy nie są naszego wyznania. Dzisiaj ostrzegam was, że jesteśmy 
odpowiedzialni przed Panem za wzywanie Jego dzieci do pokuty 
i za szerzenie Jego prawdy. Jeśli nie wykorzystamy danych nam 
okazji do nauczania Ewangelii naszego Pana synów i córek Boga, 
którzy są spoza naszego wyznania i którzy żyją pośród nas, bę-
dziemy odpowiadać przed Nim po drugiej stronie zasłony za to, 
czego nie uczyniliśmy 22.

Po pewnym czasie będziemy musieli zostać osądzeni według 
zapisów naszego życia, i jeśli okażemy się wierni, jestem pewien, że 
Ojciec wszystkich ludzi żyjących na tym świecie podziękuje nam i 
pobłogosławi nas za doprowadzenie tak wielu z Jego synów i córek 
do zrozumienia celu życia oraz tego, jak się nim cieszyć, żyjąc pod 
wpływem Jego Ducha 23.

Jeśli mamy w sobie ducha ewangelii, naszym pragnieniem jest to, 
abyśmy mogli nauczać tyle dzieci naszego Ojca, do ilu jesteśmy w 
stanie dotrzeć, wspaniałych prawd niezbędnych dla zbawienia; tak, 
że kiedy nadejdzie czas, staniemy w obecności Odkupiciela ludz-
kości i będziemy mogli Mu powiedzieć: „Z całą mocą, z całą mą-
drością i wiedzą, jaką mi dałeś, z czułością i nieudawaną miłością, 
z determinacją i życzliwością, starałem się przywieść do poznania 
ewangelii tak wiele Twoich dzieci, ile to było dla mnie możliwe” 24. 
[Zob.: propozycja 5. na str. 137].

Jeśli dzielimy się ewangelią z dziećmi Boga, 
naszą nagrodą będzie wielka radość dzielona 

z nimi w królestwie celestialnym.

Wielu z nas spędza swój czas, uganiając się za rzeczami tego 
świata, które będziemy zmuszeni pozostawić, kiedy stąd odej-
dziemy, a wokół nas są nieśmiertelne dusze, które moglibyśmy 
nauczać, gdybyśmy tylko chcieli, i zachęcać do badania prawdy 
oraz zaszczepiać w ich sercach wiedzę o tym, że Bóg żyje. Jakie 
skarby całego świata mogłyby mieć dla nas taką wartość jak ich 



135

r o z d z i a ł  1 2

wdzięczność tutaj i ich wieczne uznanie w świecie przyszłym? To 
jest najważniejszą misją 25.

Pomyślcie, ile to będzie dla nas znaczyć, że zamiast być samolub-
nymi i dążyć do zbawienia jedynie naszej małej rodziny, możemy 
liczyć na tuziny lub setki kobiet i mężczyzn, na których mieliśmy 
wpływ w przyjęciu przez nich Ewangelii naszego Pana. Wtedy bę-
dziemy czuli się naprawdę błogosławieni i będziemy się cieszyć ich 
miłością oraz uznaniem na zawsze 26.

Co to będzie za radość po drugiej stronie zasłony — gdy odnaj-
dziemy tych dobrych mężczyzn i kobiety, którzy żyją według posia-
danego przez nich światła, starając się wykonywać swój obowiązek 
wobec Boga i którzy ze względu na kontakt z nami, ze względu na 
nasze pragnienie i gotowość dzielenia się z nimi ewangelią naszego 
Pana, otrzymają dalszą wiedzę na jej temat i przyjmą obrzędy Jego 
Świętego Domu, i zostaną przygotowani na członkostwo w Króle-
stwie Celestialnym! Jakże będziecie szczęśliwi, gdy we właściwym 

„Jeśli mamy w sobie ducha ewangelii, naszym pragnieniem jest to, abyśmy 
mogli nauczać tyle dzieci naszego ojca, do ilu jesteśmy w stanie dotrzeć”.
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czasie staniecie w obecności wielkiego Sędziego, by zdać spra-
wozdanie z tych kilku lat życia spędzonych na ziemi, i gdy te z 
dzieci naszego Ojca, które On kocha tak samo jak nas, staną obok 
i powiedzą: „Ojcze Niebieski, to ten mężczyzna lub ta kobieta jako 
pierwsza przywiodła mnie do poznania Twojej wspaniałej prawdy, 
co wywołało we mnie pragnienie szukania Cię żarliwiej niż kie-
dykolwiek wcześniej. To ten mężczyzna lub ta kobieta tak bardzo 
mnie pobłogosławiła”. A to nie wszystko.

Kiedy nadejdzie ten czas, że będziecie żyć już w wieczności, a 
to będzie trwało długo, będziecie odczuwać miłość i wdzięczność 
każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, dla których byliście instru-
mentem w uzyskaniu wiecznego szczęścia. Czy to nie jest warte 
wysiłku? Życie mija, a my możemy zdobyć kilka setek czy tysięcy 
dolarów, możemy mieć stada, owczarnie, posiadłości i ziemie, lecz 
nie możemy zabrać tego ze sobą na drugą stronę. To wszystko nie 
jest potrzebne w życiu wiecznym, to jest nam potrzebne tylko tutaj, 
ale jeśli zyskamy wdzięczność i miłość innych dzieci Boga, będzie 
ona napływać do nas na zawsze. Pomyślcie, co to będzie oznaczać! 
Kiedy nadejdzie czas, że ten świat zostanie oczyszczony ogniem i 
stanie się królestwem celestialnym, a wszelka nieczystość i wszystko, 
co jest niepożądane, zostanie zmiecione, jakże satysfakcjonującym 
będzie zobaczyć, że towarzyszą nam ci, którym służyliśmy podczas 
życia doczesnego i że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa naszego 
Pana na zawsze — czy to nie jest warte wysiłku? Czy nie jest to spo-
sobność, która daje radość? 27 [Zob.: propozycja 6. na str. 137].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przejrzyj podrozdział „Z życia Georga Alberta Smitha” (str. 
127–128). Dlaczego Twoim zdaniem Prezydent Smith był tak 
entuzjastycznie nastawiony do pracy misjonarskiej? Co dla cie-
bie oznacza bycie „przede wszystkim misjonarzem Kościoła”?
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 2. Co ma do zaoferowania światu przywrócona ewangelia oprócz 
„kazań moralnych” oferowanych przez większość z wyznań? 
(Zobacz kilka przykładów na str. 128–129).

 3. Przeczytaj podrozdział, który zaczyna się na str. 129 (zob. 
także Nauki i Przymierza 123:12). Jakie znasz przykłady ludzi, 
którzy przezwyciężyli błędne mniemanie na temat Kościoła, 
przyjmując zaproszenie, aby „[pójść i zobaczyć]”? W jaki spo-
sób można skutecznie wystosować takie zaproszenie?

 4. Przeczytaj trzeci pełny akapit ze str. 132. Dlaczego według 
ciebie czasami niechętnie dzielimy się ewangelią z naszymi 
bliźnimi? Studiując str. 131–133, zastanów się, co możemy zro-
bić, aby przełamać tę niechęć?

 5. Czytając podrozdział, który rozpoczyna się na str. 133, za-
stanów się, czy spełniasz oczekiwania Pana, jeśli chodzi o 
dzielenie się ewangelią. Z modlitwą rozważ, jak mógłbyś w 
większym stopniu przestrzegać tego przykazania.

 6. Przejrzyj ostatni podrozdział nauk (str. 134–136) i pomyśl o 
osobie, która jako pierwsza zapoznała ciebie lub twoją rodzinę 
z przywróconą ewangelią Jezusa Chrystusa. Co możesz zrobić, 
aby okazać lub wyrazić wdzięczność tej osobie?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Amosa 8:11–12; Mosjasz 
28:1–3; Alma 26:28–30; Nauki i Przymierza 4:4; 18:10–16

Pomoc w nauczaniu: „Lepiej jest wybrać kilka dobrych punktów 
i przeprowadzić ożywioną dyskusję — i mieć dobrą atmosferę do 
uczenia się — niż w pośpiechu starać się przekazać wszystkie słowa 
z podręcznika. […] Brak pośpiechu jest absolutnie konieczny, jeśli 
Duch Pana ma być obecny na waszych zajęciach” ( Jeffrey R. Holland, 
„Teaching and Learning in the Church”, Ensign, czerw. 2007, str. 91).
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Nasza rola w dzieleniu 
się ewangelią

Możemy na wiele sposobów uczestniczyć w 
tej doniosłej pracy dzielenia się przywróconą 

ewangelią Jezusa Chrystusa.

Z życia George’a Alberta Smitha

Poza niemal 48 latami służby jako przedstawiciel Władz Naczel-
nych, George Albert Smith służył na trzech pełnoetatowych misjach 
na rzecz Kościoła, w tym przez dwa lata jako prezydent Misji Euro-
pejskiej. Zachęcał członków Kościoła do tego, aby przygotowywali 
się duchowo do pełnoetatowej służby misjonarskiej i aby przyjmowali 
powołania do niej, kiedy je otrzymują. Lecz nauczał ich również, że 
nie potrzebują oficjalnego powołania na misję, aby głosić ewangelię. 
George Albert Smith był misjonarzem przez całe swoje życie i często 
przypominał członkom Kościoła o wielu okazjach, jakie mają, aby 
dzielić się ewangelią ze swoimi sąsiadami i przyjaciółmi, a także za-
chęcał ich do bycia przykładnymi uczniami Chrystusa.

Służba Prezydenta Smitha w Misji Europejskiej rozpoczęła się 
wkrótce po zakończeniu I Wojny Światowej. Ze względu na wojnę, 
liczba misjonarzy w tej misji została drastycznie zmniejszona, a wy-
siłki zmierzające do jej zwiększenia spełzły na niczym, ponieważ 
misjonarzom odmówiono wiz. Na dodatek wrogowie Kościoła 
rozpowszechniali fałszywe historie na temat Świętych w Dniach 
Ostatnich, tworząc trudne do pokonania uprzedzenia. Pomimo tych 
ograniczeń Prezydent Smith był pewien, że ze względu na przykład 
ustanowiony przez wiernych Świętych w Dniach Ostatnich praca 
będzie postępować naprzód. Zauważył, że w miarę, jak Kościół staje 
się bardziej znany, „jego członkowie są cenieni za swe zalety”, a 
„krytycy szybko rezygnują ze swoich nieuzasadnionych uprzedzeń, 
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George albert Smith służył jako prezydent misji 
europejskiej w latach 1919–1921.
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wchodząc w bezpośredni kontakt ze Świętymi w Dniach Ostatnich 
w ich codziennym życiu. […] Wtedy osądzą nas po naszych owo-
cach, na podstawie własnych obserwacji, a przekazywanie infor-
macji na ten temat może przynieść tylko korzystne dla nas skutki” 1.

Krótko po rozpoczęciu swojej służby jako prezydent misji, na-
pisał do członków Kościoła w Europie, tymi słowy przypominając 
im o ich obowiązkach dzielenia się ewangelią i wspierania rozwoju 
tego dzieła:

„Wykorzystajmy wspólnie okazję do pracy, póki jest jeszcze czas, 
mając pełną ufność, że Pan skłoni ku ewangelii serca wszystkich 
godnych ludzi, którzy ją zrozumieją. Rozpowszechniajmy nauki Mi-
strza dla doczesnego, jak i duchowego zbawienia dobrych ludzi 
mieszkających w Wielkiej Brytanii i innych krajach należących do 
misji europejskiej” 2.

Kilka miesięcy później napisał: „Każdy członek Kościoła powi-
nien znajdować radość w nauczaniu prawdy. Każdy z nas powinien 
każdego dnia robić coś, aby nieść światło naszym bliźnim. Każdy 
z nich jest cenny w oczach naszego Ojca Niebieskiego, który ade-
kwatnie wynagradza nas za ich uświadamianie. Nasza odpowie-
dzialność nie może zostać przerzucona na barki innych” 3.

Po powrocie z Europy w 1921 roku, George Albert Smith pod-
czas konferencji generalnej zakomunikował: „Uprzedzenia wobec 
nas, jakie istniały w przeszłości, w dużej mierze ustały, a setki i 
tysiące mężczyzn i kobiet zostało powiadomionych o dziele, jakie 
wykonujemy”. Następnie namawiał Świętych do ciągłego szukania 
możliwości dzielenia się ewangelią z innymi: „Nasz problem polega 
na znalezieniu sposobu, w jaki moglibyśmy przedstawić wszystkim 
ludziom ewangelię naszego Pana. To jest nasz problem i z boską 
pomocą uda nam się znaleźć sposób, by go rozwiązać. Naszym 
obowiązkiem jest dowiedzieć się, czy nie ma innych środków, za 
pomocą których możemy zrobić coś więcej, niż robiliśmy do tej 
pory, aby spełnić wymagania naszego Ojca Niebieskiego” 4. [Zob.: 
propozycja 1. na str. 150].
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Nauki George’a Alberta Smitha

Na każdym członku Kościoła spoczywa 
obowiązek dzielenia się ewangelią.

Czuję ogromną wdzięczność za przywileje, jakie mam w Kościele 
Jezusa Chrystusa, za swoją przyjaźń z mężczyznami i kobietami tego 
i innych kościołów. Jestem wdzięczny, że posiadam zastępy przy-
jaciół w różnych kościołach tego świata, rozproszonych w różnych 
miejscach. Jestem wdzięczny za te przyjaźnie, ale nie będę się czuł 
usatysfakcjonowany, dopóki nie będę mógł podzielić się z nimi tym, 
czego jeszcze nie otrzymali 5.

Wysyłamy misjonarzy do narodów tej ziemi, aby głosili Ewangelię, 
jak została objawiona w tych ostatnich dniach. Lecz to nie jest nasz 
jedyny obowiązek. Wszędzie wokół nas, są setki, tysiące wybranych 
synów i córek naszego Ojca Niebieskiego. Żyją pośród nas, zaprzy-
jaźniamy się z nimi, ale nie nauczamy ich w wystarczającym stopniu 
Ewangelii, która, jak wiemy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Rada Pre-
zydenta Kościoła robi wszystko, co jest w jej mocy, poświęca swój 
czas w ciągu dnia, a często pracuje na rzecz Kościoła do późnych 
godzin nocnych. Bracia, którzy z nią współpracują, hojnie użyczają 
swój czas, podróżując i nauczając Świętych w Dniach Ostatnich i 
niosąc Ewangelię dzieciom naszego Ojca. Prezydenci palików, wyżsi 
doradcy, biskupi w okręgach i ich asystenci, pracują nieustannie, 
aby błogosławić ludzi, a ich nagroda jest pewna. Czy jednak robimy 
wszystko, co powinniśmy, aby, kiedy staniemy przed sędziowskim 
tronem naszego Ojca Niebieskiego, powiedział On, że dopełniliśmy 
wszystkich obowiązków względem naszych bliźnich, Jego dzieci? 6

W jednym z pierwszych objawień […] w Naukach i Przymierzach 
czytamy następujące słowa:

„Oto wkrótce pojawi się wśród dzieci ludzkich wspaniałe dzieło; 
[…]

Bowiem jeśli pragniecie służyć Bogu, jesteście powołani do 
pracy”. [NiP 4:1, 3]

Nie jest konieczne powołanie do służby na polu misyjnym, 
żeby głosić prawdę. Zacznijcie od kogoś, kto mieszka blisko was; 
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wzbudźcie jego zaufanie, zyskajcie jego miłość przez wzgląd na 
waszą prawość, a wasza praca misjonarska już się zacznie.

„Oto pole dojrzało już do zbioru”. [NiP 4:4] 7.

Obowiązek rozpowszechniania prawdy nie należy do nikogo 
innego; na was i na mnie spoczywa odpowiedzialność dopilnowa-
nia, aby dzieci ludzkie były nauczane ewangelii Jezusa Chrystusa w 
czystej formie. Czy ta myśl nie napawa was wdzięcznością? 8

Przed każdym z nas stoi wielka szansa. Chciałbym podkreślić, 
jak wielkie znaczenie ma indywidualna praca misjonarska każdego 
z nas pośród naszych bliźnich. Jeśli dołożymy wszelkich starań, 
będziemy zdziwieni, ile osób będzie zainteresowanych. Ludzie 
będą nam nie tylko wdzięczni za przywiedzenie ich do prawdy, za 
otworzenie im oczu na dobrodziejstwa i błogosławieństwa, jakie 
przygotował nasz Ojciec Niebieski, ale będą nas kochać i będą nam 
wdzięczni przez całą wieczność.

Jest tak wiele darów, którymi Pan nas obdarzył, a których nie 
otrzymali jeszcze inni ludzie. Z pewnością nie będziemy samolubni. 
W naszych sercach powinno być pragnienie dzielenia się z każdą 
duszą, kiedy tylko jest to możliwie, radosnymi prawdami ewangelii 
Jezusa Chrystusa 9.

Tak więc, nie bądźmy zbyt bojaźliwi, kiedy podążamy naprzód, 
wywierając wpływ na swoich sąsiadów i przyjaciół. Nie musimy 
drażnić ludzi, ale pozwólmy im odczuć i zrozumieć, że jesteśmy 
zainteresowani nie uczynieniem ich członkami Kościoła dla samego 
członkostwa — ale przyprowadzeniem ich do Kościoła, aby mogli 
cieszyć się tymi samymi błogosławieństwami, co my 10. [Zob.: pro-
pozycja 2. na str. 150].

Jeśli wiedziemy przykładne życie, nasz wpływ 
może zachęcić innych do poznania ewangelii.

Pamiętajcie, wszyscy mamy obowiązki. Nie musimy otrzymywać 
konkretnego powołania. Gdziekolwiek mieszkamy, możemy ema-
nować pokojem, miłością i szczęściem, tak żeby ludzie zrozumieli 
ewangelię i zostali włączeni do stada 11.

Zaledwie kilka dni temu jedna z naszych sióstr, będąca z wi-
zytą na wschodzie Stanów Zjednoczonych, rozmawiając z 
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wykształconym człowiekiem, usłyszała: „Nie mam takiej wiary jak 
pani, ale chciałbym ją mieć. To coś pięknego”. Tak jest z wieloma 
dziećmi naszego Ojca, które, dostrzegając naturę tego dzieła, ob-
serwując czyny mężczyzn i kobiet, którzy przyjęli prawdę, są pełni 
podziwu wobec tego, co można osiągnąć, wobec spokoju i szczę-
ścia, które towarzyszy szczeremu wyznawcy; oni również pragną 
mieć w tym udział; mogliby, gdyby mieli wiarę 12.

Wielokrotnie zauważyłem, i, jak sądzę, potwierdzą to ci z was, 
którzy posiadają doświadczenie misjonarskie, że każdy dobry męż-
czyzna czy kobieta, którzy przychodzą do tego Kościoła, będąc pod 
wpływem wiernych członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, nie mogą powstrzymać się od wyrażenia swo-
jego podziwu wobec tego, co zaobserwowali, będąc w naszym 
otoczeniu. Kiedy nas opuszczają, czasami jest inaczej, ale podczas 
gdy są w kręgu wpływu, który pochodzi od Pana, a który roztaczają 

„Gdziekolwiek mieszkamy, możemy emanować 
pokojem, miłością i szczęściem”.
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Jego słudzy, zwykle chcą wyrazić swą aprobatę wobec tego, co tutaj 
zobaczyli i poczuli 13.

Przeciwnik dokłada wszelkich starań, aby powstrzymać roz-
powszechnianie prawd ewangelii. I jest to waszym i moim obo-
wiązkiem, by taktownie, z wiarą i braterską miłością, pokonać 
uprzedzenia, które przeciwnik zasiał w sercach dzieci naszego Ojca, 
by zerwać z pozorami, które istnieją czasem w umysłach dobrych 
mężczyzn i kobiet oraz nauczać ich ewangelii naszego Pana, która 
jest mocą Bożą ku zbawieniu wszystkich tych, co w nią wierzą i 
przestrzegają jej zasad 14.

Myślę, że ta wspaniała organizacja, do której należymy, powinna 
być w stanie ustanawiać taki przykład, aby ludzie spoza naszego 
Kościoła, mieszkający w naszym sąsiedztwie, widząc nasze dobre 
czyny, byli skłonni chwalić imię naszego Ojca Niebieskiego. Takie 
są moje uczucia w odniesieniu do tej kwestii. Jedyne co musimy 
robić, to dawać przykład, być dobrymi mężczyznami i kobietami, 
a oni to zauważą. Być może wtedy dadzą nam szansę, by nauczać 
ich tego, o czym nie wiedzą 15.

Kiedy my, jako członkowie Kościoła, przestrzegamy przykazań 
Boga, jeżeli przykładamy należytą wagę do prawdy, kiedy nasze 
życie jest dostosowane do piękna jej nauk tak, że nasi bliźni, obser-
wując nasze zachowanie, będą skłonni do szukania prawdy, wtedy 
wykonujemy wspaniałą pracę misjonarską 16. [Zob.: propozycja 3. 
na str. 150].

Bierzemy udział w pracy misjonarskiej, pomagając 
w przygotowaniu przyszłych misjonarzy 

oraz wspierając ich podczas misji.

Naszą misją jest nie tylko nauczanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, 
lecz naszą misją jest wysyłanie w świat naszych synów i córek, 
kiedy od czasu do czasu są powoływani, by trudzić się w służbie 
Kościoła. Kiedy wyruszają, powinni być już tak wyszkoleni, by byli 
nieugięci wobec pokus przeciwnika; powinni być tak czyści, cnot-
liwi i prawi w swoim życiu, jak to tylko możliwe, a wtedy sama ich 
obecność będzie wywierać wpływ, który będzie odczuwalny przez 
napotykanych ludzi. Duch Boży nie przebywa w zbezczeszczonych 
świątyniach, ale przebywa z tymi, którzy pozostają czyści i łagodni.
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Dlatego [wychowujmy] naszych chłopców i dziewczynki pod na-
tchnieniem Ducha Bożego17.

Nie pozwólcie, żeby wasze dzieci dorastały, będąc pozbawione 
nauczania zasad ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie czekajcie, aż zo-
staną wysłani w pole misyjne, aby dopiero wtedy poznali znaczenie 
ewangelii. Pamiętam, że kiedy służyłem [jako misjonarz] na południu 
Stanów Zjednoczonych pięćdziesiąt pięć czy sześćdziesiąt lat temu, 
mężczyzna pochodzący z dużej rodziny powiedział: „Nie wiem, co 
mam mówić. Nie wiem, co mam powiedzieć tym ludziom”.

„Jak to? — odparł jeden z braci — nauczaj ich Biblii. Pójdź po 
swoją Biblię i otwórz ją na I Księdze Mojżeszowej”. „Nie wiem, 
gdzie jest w Biblii Księga Mojżeszowa” — powiedział, mimo że 
był wychowany w domu Świętych w Dniach Ostatnich i miał nieść 
przesłanie życia i zbawienia tym ludziom na Południu [Stanów Zjed-
noczonych]. Jednakże, nie minęło dużo czasu, zanim doznał prze-
miany. Otrzymał świadectwo na temat prawdy poprzez studiowanie 
i modlitwę, i wiedział, że tutaj jest ewangelia; stawał twarzą w twarz 
z ludźmi i swobodnie dzielił się świadectwem o tym, że ewangelia 
Jezusa Chrystusa jest prawdziwa 18.

Byłem przejęty ważnością przygotowania misjonarzy do pracy. Nie 
wystarczy, że chłopiec, ze względu na swoje zaufanie do rodziców, 
wyraża jedynie pragnienie spełnienia ich woli pójścia w świat i głosze-
nia ewangelii; nie wystarczy, że przyjmuje powołanie do służby misjo-
narskiej, które nasz Ojciec Niebieski od czasu do czasu daje poprzez 
swoje sługi; konieczne jest również, aby był zdatny do tej pracy, badał 
pisma święte i poznawał wolę Pana względem niego. Ważne jest, aby 
nasi synowie i córki byli zakorzenieni w swojej wierze i wiedzieli, tak 
jak wiedzą ich rodzice, że to jest dzieło naszego Ojca. […]

Tuzin mężczyzn nadających się do pracy w polu misyjnym jest 
więcej wart niż setka mężczyzn nie znających prawdy, którzy sami 
muszą być nauczani, zanim będą w stanie wyjaśnić ją innym.

To jest dzieło naszego Ojca i nie można go bagatelizować. To dla 
nas sprawa najwyższej wagi. Dążmy […] do zakorzenienia wiary w 
sercach naszych dzieci, aby chętnie przyjmowały każde powołanie 
i mówiły do siebie w głębi duszy: „Jestem gotów pójść, dokądkol-
wiek mój Ojciec Niebieski zechce mnie wysłać” 19. [Zob.: propozycja 
4. na str. 150].
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Poproszono nas, abyśmy wysyłali naszych synów i córki na mi-
sję. […] Czuję radość, widząc, jak mężczyźni i kobiety gromadzą 
oszczędności i czynią plany, aby ich dzieci mogły pójść w świat. W 
ciągu ostatnich kilku tygodni pewien młody mężczyzna […] wyje-
chał na misję, a jego dwie siostry […] wysyłają mu część swych nie-
wielkich zarobków, aby mógł cieszyć się błogosławieństwami służby 
misyjnej. Jako pierwszy ze swojej wielodzietnej rodziny pojechał na 
misję, by szerzyć prawdę. […] Znam radość, jaka będzie udziałem 
tych dwóch szlachetnych kobiet, które mają na tyle wiary, by oddać 
swoje środki bratu, aby mógł służyć Panu na polu misyjnym. Otrzy-
mają błogosławieństwa, które płyną z nauczania Ewangelii, na tyle, 
na ile możliwe jest otrzymanie ich bez osobistej służby 20.

Myślę […] o naszych przedstawicielach na polu misyjnym, roz-
proszonych w różnych częściach tego kraju i w niektórych obcych 
krajach. Módlcie się za nich, bracia i siostry. Potrzebują pomocy 
Pana i potrzebują naszej wiary i modlitw. Piszcie do nich, doda-
wajcie im otuchy, aby wiedzieli, kiedy otrzymają list z domu, że 
pamiętacie o nich przez cały czas 21.

Bierzemy udział w pracy misjonarskiej poprzez 
przygotowanie się do własnej służby misjonarskiej.

Nie upłynie dużo czasu, zanim będzie istnieć potrzeba, aby 
zdolni mężczyźni i kobiety tego Kościoła nauczali prawdy w tych 
częściach świata, w których do tej pory możliwość naszej służby 
była wykluczona. A jeśli mamy mieć wieczną radość w królestwie 
naszego Ojca z ludźmi, których towarzystwem jesteśmy tutaj pobło-
gosławieni, bądźmy bezinteresowni w naszym życiu — przygotujmy 
się do pracy, pójdźmy w świat, głosząc prawdę, kiedy tylko nadarzy 
się ku temu okazja i stańmy się instrumentem w rękach naszego 
Ojca w przyprowadzeniu Jego dzieci z powrotem do Niego, naucza-
jąc je piękna Ewangelii 22.

Zaledwie parę lat temu wielu moich przyjaciół było zamożnych, 
mieli to, co jest potrzebne do życia i wiele rzeczy luksusowych, lecz 
kiedy napomknięto, że mogliby pojechać na misję, niektórzy z nich 
mówili: „Nie mogę zostawić moich interesów, nie utrzymam się, jeśli 
wyjadę i zostawię to, co tutaj mam”. Jednak ich firmy upadły i już 
ich nie mieli. To, bez czego, jak sądzili, nie mogli się obyć, znalazło 
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się poza ich kontrolą i wielu z tych ludzi byłoby szczęśliwszymi, 
gdyby mogli cofnąć czas o dziesięć lat. A gdyby właśnie wtedy 
zostali powołani do służby Panu, mogliby powiedzieć: „Jakoś po-
układam swoje sprawy. Jestem szczęśliwy, że dano mi możliwość 
bycia sługą życia i zbawienia”.

[…] Rozważcie nasze sposobności i przywileje, by móc gościć w 
domach szlachetnych ludzi tego świata i nauczać ich Ewangelii Je-
zusa Chrystusa; pomyślcie, czym jest goszczenie u ludzi, którzy nie 
posiadają boskiego upoważnienia, i nauczanie ich planu zbawienia 
oraz objaśnianie im tego, w jaki sposób oni również mogą cieszyć 
się błogosławieństwami posiadania boskiego upoważnienia, jakimi 
wy się cieszycie.

Czuję, że niektórzy z nas są samolubni. Tak bardzo cieszą nas 
nasze błogosławieństwa, czerpiemy taką radość z wygód życia i z 
towarzystwa najlepszych mężczyzn i kobiet, jakich można znaleźć 

„W tym Kościele są tysiące mężczyzn i kobiet zdolnych 
do nauczania ewangelii, którzy mogą doskonalić swe 
zdolności, wykonując obowiązki na polu misyjnym”.
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na tym świecie, że zapominamy o naszym obowiązku wobec in-
nych. Jakże moglibyśmy być szczęśliwi, gdybyśmy bardziej starali 
się wywierać dobry wpływ na świat, służąc tym, którzy jeszcze nie 
zrozumieli Ewangelii naszego Pana.

Wielu z nas jest u kresu wieku średniego, wielu z nas kończy 
swoją karierę zawodową. Kościół potrzebuje misjonarzy na polu mi-
syjnym — ludzi, którzy rozumieją Ewangelię i którzy są gotowi od-
dać za nią swoje życie, jeśli zajdzie taka potrzeba. I kiedy mówię, że 
potrzebujemy misjonarzy, mam na myśli to, że potrzebuje ich świat 23.

Nasze pole misyjne znajduje się tuż przed nami. Synowie i córki 
naszego Ojca potrzebują nas. […] W tym Kościele są tysiące męż-
czyzn i kobiet zdolnych do nauczania ewangelii, którzy mogą do-
skonalić swe zdolności, wykonując obowiązki na polu misyjnym. 
Zostaną pobłogosławieni środkami, które wystarczą im, by wyko-
nywać pracę, jaką Pan nam wyznaczył 24.

Teraz, kiedy pokonane zostały bariery wzniesione, aby przeciw-
działać głoszeniu ewangelii, i kiedy usłyszycie głos Pana dochodzący 
poprzez Jego sługi, który nawołuje, abyśmy „poszli w świat i na-
uczali ewangelii”, nie róbcie tego, co zrobił Jonasz — nie próbujcie 
się ukryć czy uciekać od swoich obowiązków; nie usprawiedliwiaj-
cie się tym, że nie macie potrzebnych środków; nie pozwólcie, aby 
błahe sprawy przesłoniły waszą wizję życia wiecznego w obecności 
naszego Ojca w Niebie, która może być naszym udziałem jedynie 
poprzez wiarę i oddanie Jego sprawie. Niech każdy doprowadzi do 
porządku swój dom; niech każdy mężczyzna dzierżący kapłaństwo 
doprowadzi do porządku samego siebie, a gdy przyjdzie powołanie 
od sług Pana, by pójść w świat i nauczać prawdy, ostrzegając dzieci 
ludzkie, czego wymaga nasz Ojciec, niech nikt nie zasłania się żadną 
błahostką, żeby nie został pochłonięty — jeśli nie przez wieloryba 
to przez błahe rzeczy tego świata. [Zob. Ks. Jonasza 1:1–17] 25.

To nie jest łatwe zadanie; zostanie wysłanym w świat i pozosta-
wienie bliskich nie należy, być może, do przyjemności, ale mówię 
wam, że ci, którzy są wierni i wypełniają nałożony na nich obo-
wiązek, otrzymają szczęście i pokój, które przewyższają wszelkie 
zrozumienie; i będą przygotowani tak, że w odpowiednim cza-
sie, kiedy praca w tym życiu dobiegnie końca, staną w obecności 
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swego Stwórcy i zostaną przez Niego przyjęci ze względu na to, 
czego dokonali 26.

Modlę się, aby Jego Duch rozszerzał Swój wpływ na cały [Ko-
ściół], abyśmy mieli w sercach miłość do dzieci naszego Ojca; aby-
śmy rozumieli ważność naszej misji w świecie, mając w rękach coś, 
co nie należy do nas, lecz jedynie to, co zostało nam powierzone; 
abyśmy nie zapominali o tym bezcennym darze, bezcennym przy-
wileju, znajdującym się w zasięgu naszych rąk, którym jest naucza-
nie ewangelii i niesienie zbawienia duszom dzieci ludzkich 27. [Zob.: 
propozycja 5. na str. 151].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Rozważ słowa Prezydenta Smitha ujęte w podrozdziale „Z ży-
cia George’a Alberta Smitha” (str. 139–141). Dlaczego według 
ciebie był on tak optymistycznie nastawiony względem pracy 
misjonarskiej w Europie pomimo przeciwności, z jakimi się 
zmagał? Jak jego przykład może pomóc tobie, kiedy członko-
wie twojej rodziny lub przyjaciele odrzucają twoje zaproszenie 
do poznania ewangelii?

 2. Przejrzyj pierwszy podrozdział nauk (str. 142–143). Jakie spo-
soby uznajesz za najskuteczniejsze w dzieleniu się ewangelią 
z sąsiadami i przyjaciółmi?

 3. Czytając podrozdział, który rozpoczyna się na str. 143, zasta-
nów się, czy znasz kogoś, kto został zachęcony do poznania 
Kościoła poprzez przykład jednego z jego członków. Z jakich 
jeszcze powodów życie według norm Kościoła jest tak ważne 
w pracy misjonarskiej?

 4. Na str. 145–147 znajdź kilka rzeczy, które powinni robić przyszli 
misjonarze, aby przygotować się na misję pod względem du-
chowym (zob. także NiP 4). Co mogą uczynić rodzice, aby po-
móc swoim synom i córkom w tych przygotowaniach? Jak mogą 
pomóc kwora kapłaństwa i siostry ze Stowarzyszenia Pomocy?



r o z d z i a ł  1 3

151

 5. Przejrzyj pierwszy podrozdział nauk (str. 147–150). Jakie „błahe 
rzeczy” mogą powstrzymywać nas od służenia na misji? Jakie 
błogosławieństwa stają się udziałem tych, którzy służą na misji 
w starszym wieku? Zastanów się, co powinieneś robić, aby 
przygotować siebie do służby misjonarskiej.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 5:14–16; Ew. 
Marka 16:15–16; I List do Tymoteusza 4:12; Alma 17:2–3; Nauki i 
Przymierza 31:1–8; 38:40–41

Pomoc w nauczaniu: „Kiedy korzystamy z różnorodnych zajęć na-
uczania, uczniowie mają skłonność do lepszego zrozumienia zasad 
ewangelii i skuteczniejszego przyswajania ich. Uważnie wybrana 
metoda może sprawić, że zasada jest jaśniejsza, bardziej interesu-
jąca i łatwiejsza do zapamiętania” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania, str. 89).
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„Pragniemy czynić dobro wszystkim ludziom i pomóc im w zrozumieniu 
planu życia i zbawienia, który Pan objawił w tych ostatnich dniach”.
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Jak skutecznie dzielić 
się ewangelią

Podejmowane przez nas wysiłki zmierzające do 
dzielenia się ewangelią są bardziej skuteczne, 

jeśli kochamy naszych braci i siostry oraz 
mamy towarzystwo Ducha Świętego.

Z życia George’a Alberta Smitha

W swoim nieugiętym dążeniu, by dzielić się ewangelią z innymi, 
George Albert Smith kierował się mottem pochodzącym z jego oso-
bistego credo: „Nie będę się starał zmuszać ludzi do życia według 
moich ideałów. To raczej moja miłość sprawi, że będą czynić to, co 
jest właściwe” 1. Uważał, że najskuteczniejszym sposobem dzielenia 
się ewangelią jest szukanie zalet w ludziach innych wyznań, a na-
stępnie śmiałe, ale i życzliwe, proponowanie im przyjęcia dodatko-
wych prawd przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. Opowiedział 
następujące doświadczenie z czasów, kiedy przewodniczył Misji 
Europejskiej:

„Pewnego dnia jechałem pociągiem. W przedziale towarzyszył mi 
pastor kościoła prezbiteriańskiego — bardzo miły, grzeczny dżen-
telmen. Kiedy dał mi ku temu okazję, powiedziałem mu, że jestem 
członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 
Był zdziwiony i popatrzył na mnie ze zdumieniem. Powiedział: ‘Czy 
nie wstydzi się pan przynależności do takiej grupy?’

Uśmiechnąłem się do niego i powiedziałem: ‘Mój bracie, wsty-
dziłbym się, gdybym nie należał do tej grupy, wiedząc to, co wiem’. 
Wtedy dał mi upragnioną możliwość porozmawiania z nim i objaś-
nienia mu tego, w co wierzymy. […]

Przede mną stał dobry człowiek, który błędnie rozumiał cel na-
szych działań. Naszym zamiarem nie było dawanie mu powodów do 
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smutku czy zmartwień; staraliśmy się mu pomóc. I kiedy omawiali-
śmy te sprawy, powiedziałem do niego: ‘Błędnie postrzega pan cel 
istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w 
tym kraju. Jestem jednym z jego reprezentantów i jeśli tylko pozwoli 
mi pan powiedzieć sobie kilka słów, sądzę, że będzie pan lepiej 
usposobiony wobec nas’. Powiedziałem: ‘Przede wszystkim, pro-
simy was wszystkich, szlachetni ludzie, abyście zachowali wszelkie 
wspaniałe prawdy, które poznaliście w waszych kościołach i które 
przyswoiliście sobie z pism świętych — zachowajcie to wszystko, 
zachowajcie prawe nauki, które otrzymaliście w swoich instytucjach 
edukacyjnych, całą wiedzę i prawdę, jaką wynieśliście z wszelkich 
źródeł, zachowajcie […] wszystkie dobre cechy charakteru, które 
zostały wypracowane w pełnych miłości domach; zachowajcie całą 
miłość i piękno, jakie zostały zakorzenione w waszych sercach dla-
tego, że żyjecie w tak pięknym i wspaniałym kraju. […] Wszystko to 
jest częścią ewangelii Jezusa Chrystusa. A potem siądźmy i pozwól-
cie nam podzielić się z wami tym, czego nie ma jeszcze w waszym 
życiu, a co ubogaca nas i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Ofiaro-
wujemy wam to bezinteresownie i bezpłatnie. Prosimy was jedynie 
o to, abyście wysłuchali tego, co mamy do powiedzenia; jeśli zaś te 
słowa do was przemawiają, przyjmijcie je z własnej woli. […]’

Takie jest podejście Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 160].

Nauki George’a Alberta Smitha

Praca misjonarska przynosi najlepsze efekty, 
kiedy wykonujemy ją z miłością i życzliwością, 

a nie z presją i krytycyzmem.

Nasz Ojciec Niebieski […] posłał nas, Swoich reprezentantów, w 
świat nie po to, żebyśmy kogoś popędzali czy wywierali presję, ale 
żebyśmy zachęcali. „Przyjdź i naśladuj mnie” — powiedział Zbawi-
ciel — „a Ja ci dam ukojenie”. Tego właśnie naucza Ewangelia i na 
tym polega nasza służba 3.

Celem tego Kościoła nie jest wypowiadanie się w sposób, który 
rani uczucia ludzi nieposiadających zrozumienia. Ten Kościół nie 
należy do tych, które krytykują i szukają winy w innych; jego 
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reprezentanci niosą przesłanie Ewangelii narodom ziemi w duchu 
miłości i życzliwości, pragnąc nieść pomoc 4.

We wszystkich […] kościołach są dobrzy mężczyźni i dobre ko-
biety. Właśnie to dobro, jest wspólnym mianownikiem tych róż-
nych wyznań. Poczytuję sobie za przywilej fakt, że spotkałem się 
z ludźmi w wielu częściach świata i że gościłem w domach ludzi 
wielu różnych wyznań, zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich. 
Spotkałem się z [muzułmanami]; spotkałem się z wyznawcami Kon-
fucjusza i mógłbym wymienić jeszcze wielu innych. We wszystkich 
tych organizacjach poznałem wspaniałych ludzi i dokądkolwiek się 
udaję, spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność, abym ich nie 
obrażał, nie ranił ich uczuć ani nie krytykował ich, ponieważ oni 
nie rozumieją prawdy.

Jako reprezentanci Kościoła mamy obowiązek pójść do nich z 
miłością — jako słudzy Pana, jako reprezentanci Stworzyciela nieba 
i ziemi. Oni mogą do końca tego nie doceniać; mogą czuć się ura-
żeni i odbierać to jako arogancję i niesprawiedliwość, ale to nie 
zmieni mojej postawy. Nie sprawię, że będą nieszczęśliwi, jeśli tylko 
będzie to w mojej mocy. Chciałbym ich uszczęśliwić, szczególnie 
gdy pomyślę o wspaniałych możliwościach, jakie pojawiły się w 
moim życiu dzięki członkostwu w tym świętym Kościele 5.

Nasza służba jest służbą miłości i cierpliwości; pragniemy czynić 
dobro wszystkim ludziom i pomóc im w zrozumieniu planu życia i 
zbawienia, który Pan objawił w tych ostatnich dniach 6.

Nie możemy siłą zaprowadzić tych młodych ludzi, naszych są-
siadów i przyjaciół do królestwa niebios, karcąc ich i szukając w 
nich winy; pragnę wam jednak powiedzieć, że nasza miłość może 
skierować ich w stronę naszego Ojca w niebie, a w końcu, być 
może, wreszcie ich tam doprowadzimy.

To jest naszym przywilejem. Miłość jest wielką siłą oddziaływu-
jącą na ten świat 7.

Ci z nas, którzy mają wiedzę i świadectwo, niech każdego dnia 
idą pośród tych mężczyzn i kobiet, bez względu na to, czy należą 
oni do tego Kościoła czy też nie, z nieudawaną miłością i dobrocią i 
znajdą sposób, by dotrzeć do ich serc i poprowadzić ich na ścieżkę, 
która zapewni im wiedzę o prawdzie 8.
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Jakże się modlę o to, abyśmy, jako słudzy Pana, posiadali mi-
łosierdzie dla ludzkości i cierpliwość wobec tych, którzy błądzą, i 
abyśmy z życzliwością i miłością szli naprzód, nauczając prostych 
zasad ewangelii naszego Pana, błogosławiąc każdą duszę, którą 
napotykamy 9. [Zob.: propozycja 2. na str. 161].

Nie musimy być onieśmieleni, dzieląc się 
naszym świadectwem na temat prawdy.

Czasami myślę, że nie pojmujemy znaczenia ewangelii w wy-
starczającym stopniu i że nie nauczamy jej z należytą gorliwością 10.

Ta ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu, 
jak oświadczył Apostoł Paweł [zob. List do Rzymian 1:16]. Jest ona 
dziełem Odkupiciela. Jest jedynym sposobem, dzięki któremu mo-
żemy uzyskać wyniesienie, jakie Zbawiciel ludzkości wyznaczył 
tym, którzy za Nim podążają. Nie mówię tego z arogancją, ale z 
miłosierdziem dla dzieci naszego Ojca, które należą do innych ko-
ściołów. Mówię to z miłością dla Jego synów i córek nieposiadają-
cych zrozumienia spraw, o których On nakazał nam mówić. Ludzie 
powinni poznać Jego wolę 11.

Wiem, że Bóg żyje. Wiem, że Jezus jest Chrystusem. Wiem, że 
Józef Smith był prorokiem Pana. Jeszcze nigdy nie znalazłem się w 
sytuacji, w której wstydziłbym się świadczyć o tych prawdach. Nie 
wiem, dlaczego ktoś miałby wstydzić się tego, że zna prawdę — 
tylko dlatego, że ktoś inny jej nie zna, szczególnie gdy odnosi się 
to do ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu 12.

Jeśli znamy prawdę, to wyrażanie tego nie powinno być po-
strzegane jako wywyższanie się. Nie powinniśmy uważać się za 
aroganckich, kiedy mówimy innym dzieciom naszego Ojca, że o 
czymś wiemy i że oni też mogą to wiedzieć, jeśli tego pragną.

Na tym polega piękno ewangelii Jezusa Chrystusa. Ta wiedza 
nie jest przeznaczona dla kilku osób, lecz dla każdej duszy, która 
przychodzi na świat. […] Są ci, którzy wiedzą o istnieniu Boga i są 
tysiące innych, którzy mogliby o tym wiedzieć, gdyby chcieli. […] Ci 
ludzie nie polegają na naszej wiedzy, lecz polegają na nas, abyśmy 
pokazali im, jak mogą tę wiedzę zdobyć 13.
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Wiem, że nasz Ojciec Niebieski przemawia do nas w tym okre-
sie istnienia świata i że Jego Ewangelia jest na ziemi. I chociaż 
nie mogę zmusić żadnej duszy do jej przyjęcia, modlę się, abyśmy 
mieli moc, mądrość i siłę, by wyciągać rękę do naszych bliźnich, 
którzy nie rozumieją prawdy. Spełnijmy naszą powinność i przy-
prowadźmy ich do stada Mistrza, aby, tak jak my, wiedzieli, że On 
żyje 14. [Zob.: propozycja 3. na str. 161].

Dążymy do tego, by wnieść do życia dzieci Boga więcej 
szczęścia i dobra ponad to, które już posiadają.

Kiedy ludzie zadają mi pytanie: „Jaki jest cel organizacji, do której 
należysz? Co was tak bardzo niepokoi, że wysyłacie swoich misjo-
narzy na cały świat?”, czasami moja odpowiedź brzmi: „Chcemy, 
żebyście wszyscy byli szczęśliwi. Chcemy, żebyście wszyscy zaznali 
tej radości, jaką my mamy” 15.

Tysiące misjonarzy […] idą w świat i z miłością, i życzliwością 
chodzą od drzwi do drzwi, mówiąc innym dzieciom naszego Ojca:

„Podyskutujmy; pozwólcie, że wyjaśnimy wam coś, co z pewno-
ścią sprawi, że będziecie tak szczęśliwi jak my!”

Taka jest historia pracy misjonarskiej Kościoła, z którą jesteśmy 
utożsamiani 16.

Pamiętam, jak przy jakiejś okazji pewien mężczyzna powiedział 
do mnie po krótkiej rozmowie: „Cóż, z tego, czego się dowiedzia-
łem, wasz kościół jest równie dobry, jak każdy inny”. Domyślam się, 
że jego zdaniem był to wielki komplement, ale powiedziałem mu: 
„Jeśli kościół, który reprezentuję, nie ma większego znaczenia dla 
dzieci ludzkich niż jakikolwiek inny kościół, wówczas popełniam 
błąd w swoich obowiązkach. Nie przychodzimy po to, aby odbierać 
wam prawdy czy cnoty, jakie posiadacie. Nie przychodzimy po to, 
żeby szukać w was winy ani żeby was krytykować. […] Zatrzymaj-
cie wszelkie dobro, jakie posiadacie i pozwólcie, że przyniesiemy 
wam więcej dobra, abyście mogli być szczęśliwsi i abyście mogli 
być przygotowani na stawienie się przed obliczem Ojca Niebie-
skiego”. [Zob.: propozycja 4. na str. 161].

[…] W czasie, kiedy Zbawiciel chodził po ziemi — w połowie 
czasu — istniały inne kościoły; było wiele wyznań i odłamów, a 



r o z d z i a ł  1 4

158

ich wierni uważali, że służą Panu. Potężne synagogi w Judei były 
wypełnione ludźmi, którzy wierzyli, że posiadają upoważnienie ka-
płaństwa. Postępowali, jak sądzili, według nauk Abrahama i Mojże-
sza. W dalszym ciągu głosili przyjście Zbawiciela świata. Nakłaniali 
mężczyzn i kobiety do czynienia prawości. Zbudowali świątynię i 
miejsca oddawania czci. Wznieśli pomniki prorokom, którzy skła-
dali świadectwo o istnieniu Boga; niektórzy z tych proroków zostali 
zabici i przypieczętowali swoje świadectwo własną krwią. Właśnie 
do tych ludzi przyszedł Zbawiciel. […] Było w nich wiele dobra. 
Było pośród nich wielu dobrych mężczyzn i kobiet. Było pośród 
nich dużo prawości. Zbawiciel nie przyszedł, aby odebrać im jakie-
kolwiek z tych dobrych wierzeń i praktyk. Kiedy pojawił się pośród 
nich, nie miał na celu potępiania ich, ale wezwanie do pokuty, do 
odwrócenia się od grzechu i zachęcenie ich, aby zatrzymali wszelką 
prawdę, jaką posiadali.

[…] Kiedy głosimy ludzkiej rodzinie, jak to zwykle czynimy, że 
nastąpiło odstępstwo człowieka od ewangelii, nie głosimy czegoś, 
co nigdy wcześniej nie miało miejsca na świecie. Kiedy mówimy, że 
dobrzy mężczyźni i kobiety zostali przywiedzeni do wiary i prakty-
kowania czegoś niepoprawnego, nie mówimy tego w duchu po-
tępienia, nie pragniemy ich urazić, ale mówimy to, pragnąc, aby 
ludzie zatrzymali się na wystarczająco długo, aby wejrzeć w siebie, 
aby zorientować się, dokąd zmierzają i jaki jest ich ostateczny cel 17.

Obyśmy byli w stanie przekazać ludzkości nasze uczucia, aby 
zrozumieli, że naszym pragnieniem nie jest ograniczenie ich moż-
liwości, ale żeby poczuli, iż otwieramy nasze serca z miłością i 
życzliwością do nich, a nie z zamiarem urażenia ich. Naszą misją w 
świecie jest zbawianie dusz, błogosławienie ich i umożliwienie im 
powrotu przed oblicze naszego Ojca — ukoronowanych chwałą, 
nieśmiertelnością i życiem wiecznym18.

Jeśli będziemy nauczać z Duchem Świętym, będzie On 
składał świadectwo o prawdzie tym, których nauczamy.

Misjonarze są wysyłani przez Kościół we wszystkie części świata, 
głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wielu z nich nie wyniosło wy-
kształcenia z prestiżowych uczelni tego świata. Ich edukacja ogra-
nicza się w dużej mierze do praktycznych doświadczeń życiowych, 
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lecz mają oni coś, co oddziałuje na ludzką rodzinę w bardziej na-
tchniony sposób — towarzystwo Ducha Świętego19.

Podróżując po polu misyjnym, dostrzegam rozwój tych szlachet-
nych młodych mężczyzn i kobiet, którzy służą bezinteresownie i 
dochodzę do wniosku, że oni nie tylko poznają język krajów, w 
których służą, ale również wiedzą, że posiadają dar od Pana umoż-
liwiający im głoszenie prawdy, której ludzie nie mogliby uzyskać 
w żaden inny sposób 20.

Wielu z was bądź waszych przodków poznało ewangelię, jak na-
ucza jej Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. […] 
Czasami usłyszeliście o niej na ulicy z ust pokornego misjonarza, 
nauczającego tego, do czego powołał go Pan.

Serca słuchaczy zostały poruszone. Miałem kilka doświadczeń na 
polu misyjnym. Widziałem, jak grupy ludzi stały i przysłuchiwały 

„Pracujmy dzień po dniu, aby nasz ojciec mógł nam 
błogosławić. Jeśli będziemy mieli ze sobą Jego Świętego 

ducha, ludzie, których napotykamy, poczują to”.
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się pokornemu misjonarzowi, który wyjaśnia cel życia, przema-
wia do ludzi i zachęca ich do odpokutowania za grzechy. Czasami 
słyszałem, jak ludzie mówili: „Nigdy wcześniej nie czułem takiego 
wpływu, jaki odczuwam, gdy przemawia ten człowiek” 21.

Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy utalentowani lub elo-
kwentni w mowie, to właśnie Duch naszego Ojca jest tym, który 
porusza serce i przekonuje o boskości tej pracy 22.

To jest dzieło Pana. Ludzie nie mogliby go wykonywać pomyśl-
nie, dysponując jedynie własnymi prostymi środkami. Zwykły czło-
wiek nie mógłby przelać w wasze dusze wiedzy, którą posiadacie. 
Ani my jako ludzie nie jesteśmy w stanie dać mieszkańcom tego 
świata zapewnienia o tym, że Bóg żyje i że to jest Jego Kościół; 
lecz jeśli będziemy robić to, co do nas należy, nasz Ojciec Niebieski 
pobłogosławi nasze wysiłki 23.

Pracujmy dzień po dniu, aby nasz Ojciec mógł nam błogosławić. 
Jeśli będziemy mieli ze sobą Jego Świętego Ducha, ludzie, których 
napotykamy, poczują to, ponieważ będzie On przenikał atmosferę, 
w jakiej żyjemy, a oni będą ją chłonąć 24.

Jest stosunkowo niewiele osób, które przyjęły ewangelię, jak 
została objawiona w dniach ostatnich; ale są miliony dzieci na-
szego Ojca, które pragną poznać Jego wolę; i kiedy będą nauczane 
prawdy, przekonujący wpływ Ducha zaświadczy im o prawdzie, 
którą przyjmą z radością 25. [Zob.: propozycja 5. na str. 161].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przestudiuj ostatnie dwa akapity w podrozdziale „Z życia 
Georga Alberta Smitha” (str. 153–154). Pomyśl o znajomej ci 
osobie, która nie jest członkiem Kościoła. Jakie zalety w niej 
podziwiasz? W jakie prawdy ewangelii już wierzy? Jakie do-
datkowe prawdy ewangelii byłyby dla niej szczególnie przy-
datne? W jaki sposób takie postrzeganie ludzi wpływa na to, 
jak dzielimy się z nimi ewangelią?
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 2. Czytając pierwszy podrozdział nauk (str. 154–156), pomyśl o 
sytuacji, w której ktoś wywarł na ciebie dobry wpływ poprzez 
okazanie tobie miłości. Dlaczego tak ważne jest, by unikać kry-
tyki wobec tych, których przekonania różnią się od naszych?

 3. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 156. Co 
to znaczy dzielić się ewangelią z „gorliwością”? W jaki spo-
sób możemy dzielić się naszym świadectwem o przywróconej 
ewangelii tak, aby nie brzmiało to dumnie bądź arogancko?

 4. Co według ciebie miał na myśli Prezydent Smith, mówiąc: 
„Jeśli kościół, który reprezentuję, nie ma większego znacze-
nia dla dzieci ludzkich niż jakikolwiek inny kościół, wówczas 
popełniam błąd w swoich obowiązkach”? (str. 157). Co ma 
do zaoferowania Kościół Jezusa Chrystusa, aby wnieść więcej 
szczęścia do życia danej osoby?

 5. Czytając ostatni podrozdział nauk (str. 158–160), pomyśl o 
którymś ze swoich doświadczeń związanych z dzieleniem się 
ewangelią. Co sprawiło, że to doświadczenie było udane? Co 
możesz zrobić, aby udoskonalić swoje działania w zakresie 
dzielenia się ewangelią?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Jana 13:34–35; II List do 
Tymoteusza 1:7–8; 2 Nefi 33:1; Alma 20:26–27; Nauki i Przymierza 
50:13–22

Pomoc w nauczaniu: Rozważ podzielenie członków klasy na małe 
grupy składające się z trzech do pięciu osób. Wyznacz przywódcę 
każdej grupy. Przydziel każdej grupie inny podrozdział. Poproś 
członków klasy, aby wspólnie przeczytali swój podrozdział i omówili 
związane z nim pytania znajdujące się na końcu rozdziału. Potem 
poproś, aby przedstawili całej klasie to, czego nauczyli się w swoich 
grupach. (Zob. Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 161).



r o z d z i a ł  1 4

162

Przypisy
 1. „President George Albert Smith’s Creed”, 

Improvement Era, kwiec. 1950, str. 262.
 2. Sharing the Gospel with Others, oprac. 

Preston Nibley (1948), str. 199–201; 
przemówienie wygłoszone 4 listopada 
1945 r. w Waszyngtonie, D.C.

 3. W: Conference Report, paźdz. 1930,  
str. 67–68.

 4. W: Conference Report, paźdz. 1931,  
str. 120.

 5. W: Conference Report, paźdz. 1945,  
str. 168.

 6. W: Conference Report, paźdz. 1927,  
str. 47.

 7. W: Conference Report, kwiec. 1950,  
str. 187.

 8. W: Conference Report, kwiec. 1934,  
str. 30.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1928,  
str. 94.

 10. W: Conference Report, kwiec. 1916,  
str. 47.

 11. W: Conference Report, paźdz. 1927,  
str. 48.

 12. „At This Season”, Improvement Era, 
grudz. 1949, str. 801, 831.

 13. „Opportunities for Leadership”, 

Improvement Era, wrzes. 1949, str. 557, 
603–604.

 14. W: Conference Report, paźdz. 1930,  
str. 69.

 15. W: Conference Report, paźdz. 1948,  
str. 7.

 16. W: Conference Report, paźdz. 1946,  
str. 5.

 17. W: Deseret News, 20 sierp. 1921, część 
poświęcona Kościołowi, str. 7.

 18. W: Conference Report, paźdz. 1904,  
str. 66.

 19. W: Conference Report, kwiec. 1940,  
str. 85.

 20. W: Conference Report, kwiec. 1935,  
str. 45.

 21. W: Conference Report, paźdz. 1949,  
str. 7.

 22. W: Conference Report, paźdz. 1904,  
str. 66.

 23. W: Conference Report, paźdz. 1929,  
str. 25.

 24. W: Conference Report, paźdz. 1906,  
str. 50–51.

 25. W: Deseret News, 12 stycznia 1907,  
str. 31.



163

r o z d z i a ł  1 5

Praca Pana postępuje naprzód

Bóg kieruje Swą pracą i wzywa wszystkich członków 
Kościoła, aby brali udział w jej rozwoju.

Z życia George’a Alberta Smitha

Kiedy w 1903 roku George Albert Smith został powołany do 
Kworum Dwunastu Apostołów, liczba członków Kościoła wynosiła 
nieco ponad 300 tysięcy. Pod koniec jego służby jako Prezydenta 
Kościoła było ich ponad milion. Prezydent Smith cieszył się z tego 
wzrostu, ponieważ oznaczał on, że przesłanie zbawienia docierało 
do coraz większej liczby osób. „Jakże powinniśmy być szczęśliwi 
— powiedział do zgromadzonych podczas konferencji generalnej 
w 1950 roku — nie dlatego że powiększa się organizacja, do której 
należymy, lecz dlatego że więcej dzieci naszego Ojca, więcej Jego 
synów i córek, rozumie prawdę i przychodzi do organizacji, którą 
On przygotował, aby nas nauczać ścieżki życia i prowadzić nas po 
tej ścieżce do wiecznego szczęścia” 1.

Od roku 1903 do śmierci Prezydenta Smitha w roku 1951 Kościół 
zmagał się z wieloma wyzwaniami związanymi ze swoim postępem 
na świecie. Wydarzenia takie jak I i II Wojna Światowa oraz Wielki 
Kryzys (ogólnokrajowa zapaść ekonomiczna) poważnie ograniczyły 
liczbę misjonarzy, którzy mogli być wysyłani za granicę. Pomimo 
tych trudności George Albert Smith nadal był pewien, że Kościół 
będzie wzrastał i osiągnie swe przeznaczenie, aby „[wypełnić] całą 
ziemię” (Ks. Daniela 2:35). W 1917 roku, w kulminacyjnym punk-
cie I Wojny Światowej, powiedział do Świętych: „Nie zniechęcam 
się z powodu tego, że ta prawda nie rozprzestrzenia się szybciej. 
Przeciwnie, w obecnych wydarzeniach widzę rękę wszechmądrego 
Ojca, który przygotowuje sposób na rozprzestrzenianie się ewan-
gelii, którą przywrócił na ziemię w naszych czasach” 2.
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Prezydent Smith uważał, że postęp technologiczny „naprawdę [może] 
stać się błogosławieństwem, jeśli wykorzystamy [go] w prawy sposób dla 

rozpowszechniania prawdy i dla dobra dzieła Pana pośród ludzi”.
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Choć pierwsza połowa XX wieku niosła ze sobą znamienne 
wyzwania, przyniosła też nowe technologie, które w przekonaniu 
Prezydenta Smitha miały pomóc w postępie pracy Pana. Był zdecy-
dowanym orędownikiem przemysłu lotniczego i postrzegał go jako 
sposób na skuteczniejsze wypełnianie swoich zadań związanych z 
podróżowaniem jako Przedstawiciel Władz Naczelnych. Wspierał 
też wykorzystywanie przez Kościół radia i telewizji, aby przekazy-
wać słowo Pana większej liczbie odbiorców. „Powinniśmy trakto-
wać te [wynalazki] jako błogosławieństwa od Pana — powiedział. 
— Wielce zwiększają nasze możliwości. Naprawdę mogą stać się 
błogosławieństwami, jeśli wykorzystamy je w prawy sposób dla roz-
powszechniania prawdy i dla dobra dzieła Pana pośród ludzi. Wiel-
kie wyzwanie, z jakim mierzy się dzisiejszy świat, dotyczy użytku, 
jaki zrobimy z wielu tych wynalazków. Możemy wykorzystać je do 
niszczenia, jak to czasami miało miejsce w przeszłości, lub możemy 
wykorzystać je do oświecania i błogosławienia ludzkości, zgodnie 
z pragnieniami Ojca w Niebie” 3.

Podczas przemówienia wygłoszonego w czasie konferencji ge-
neralnej w 1946 roku Prezydent Smith prorokował o wykorzystaniu 
tych technologii: „Nie minie wiele czasu do chwili, kiedy zza tej 
mównicy i z innych dostępnych miejsc słudzy Pana będą w stanie 
przekazywać przesłania odosobnionym grupom, które są na tyle 
daleko, że nie można do nich dotrzeć. W ten i inny sposób ewan-
gelia Jezusa Chrystusa, naszego Pana — jedyna moc Boża dana dla 
zbawienia, przygotowując do królestwa celestialnego — będzie sły-
szana we wszystkich częściach świata, a wielu z was, którzy są tutaj, 
doczeka tych czasów” 4. [Zob.: propozycje 1. i 4. na str. 172 i 173].

Prezydent Smith rozumiał, że dzieło Kościoła odniesie sukces, 
ponieważ jest to dzieło Pana. Nauczał Świętych, że możliwość 
uczestniczenia w tym dziele jest błogosławieństwem, jakie Pan 
oferuje każdemu członkowi Jego Kościoła. Podczas pierwszej 
konferencji generalnej po wyświęceniu go na Prezydenta Kościoła, 
powiedział: „Zdaję sobie sprawę w ogromnej odpowiedzialności, 
która spoczywa na moich ramionach. Wiem, że bez pomocy na-
szego Ojca Niebieskiego organizacja, z którą jesteśmy identyfiko-
wani, nie odniesie sukcesu. Żaden człowiek ani żadna grupa ludzi 
nie może sprawić, że odniesie ona sukces, lecz jeśli członkowie 
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tego Kościoła nadal będą przestrzegać przykazań Bożych, będą 
żyć według swej religii, będą stanowić przykład dla świata [i] będą 
kochać bliźniego jak siebie samych, pójdziemy naprzód i spłynie 
na nas większe szczęście” 5.

Nauki George’a Alberta Smitha

Istnieje mnóstwo możliwości, aby każdy 
członek mógł uczestniczyć w pracy Pana.

Odpowiedzialność za prowadzenie tej pracy nie spoczywa jedy-
nie na [Prezydencie Kościoła] ani na jego doradcach, ani na kwo-
rum Apostołów; lecz spoczywa również na każdym mężczyźnie i 
każdej kobiecie, którzy zostali ochrzczeni przez sługi Boga i stali 
się członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich. […] Nie możemy przerzucić tej odpowiedzialności na innych 
ludzi, nawet gdybyśmy tego chcieli; nasz Ojciec złożył ją na naszych 
barkach, więc musimy wytężyć siły i pomóc doprowadzić ją do 
triumfalnego wypełnienia 6.

Wierzę w was, moi bracia i siostry. Pokładam zaufanie w wa-
szej wierze i waszej uczciwości. […] Każdy z was [jest] współod-
powiedzialny przed [Panem] za wspieranie tego dzieła, podobnie 
jak ci, którzy wam przewodzą. Nie mogę powiedzieć: „Czyż jestem 
stróżem brata mego?” Nie mogę przerzucić odpowiedzialności na 
innych […], lecz stanąwszy w szeregu z dziećmi naszego Ojca, mu-
szę dźwigać swoją część, muszę nieść tę część jarzma, którą Pan mi 
przydzielił, i jeśli uchylę się od tego, wówczas zdam sobie sprawę, 
że pozbawiam się błogosławieństw, które spłynęłyby na mnie dzięki 
posłuszeństwu przykazaniom naszego Ojca 7.

Jakże powinniśmy pragnąć tego, by chodzić i czynić dobro. Le-
niwy jest sługa, który czeka, aż zostanie przymuszony w każdej 
sprawie. [Zob. NiP 58:26–27]. Nasz Ojciec Niebieski oczekuje, że 
będziemy rozwijać nasze powołanie bez względu na to, gdzie ono 
będzie, bez względu na to, jak skromne wiedziemy życie 8.

Nie jest konieczne, by ktoś był członkiem Kworum Dwunastu lub 
Prezydium Kościoła, aby mógł uzyskać najwspanialsze błogosła-
wieństwa królestwa naszego Ojca Niebieskiego. To jedynie urzędy 
konieczne w Kościele, a jest wielu wiernych i oddanych mężczyzn, 
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godnych zajmowania tych urzędów, których czas i talenty są po-
trzebne w całym Kościele. […] Pamiętajcie, że i we władzach, i w 
całym Kościele istnieje mnóstwo możliwości, aby każdy mężczyzna 
i każda kobieta mogli robić coś, by błogosławić swoich bliźnich 
oraz by wspomagać rozwój dzieła Pana 9.

U części osób, które dzierżą kapłaństwo i zajmują pewne sta-
nowiska w Kościele, istnieje pewna inklinacja, by zaniedbywać 
spotkania sakramentalne i inne ważne obowiązki oraz ograniczać 
swoją pracę do tylko szczególnych powołań. Mogą być urzędni-
kami i nauczycielami w Szkole Niedzielnej i kiedy wykonują swoje 
nauczanie w dniu sabatu, uważają, że to wystarczy; mogą też być 
[w Organizacji Młodych Mężczyzn lub Młodych Kobiet], Organizacji 
Podstawowej, zajmować się genealogią, pomocą wzajemną lub mieć 
inne tego typu zadania, i kiedy wypełnią swoje obowiązki w tym 
zakresie, uważają, że wykonali już wszystko, co do nich należało.

Choć kochamy i błogosławimy takie osoby za ich wspaniałą 
służbę, jesteśmy zobligowani, by przypomnieć sobie, że od nas 
wszystkich wymaga się, abyśmy żyli zgodnie z każdym słowem, 
które pada z ust naszego Ojca w niebie [zob. NiP 84:44]. Mówiąc 
ogólnie, specjalne zadania nie zwalniają nas z innych zobowią-
zań, a szczególne spotkania zazwyczaj nie zastępują ani nie prze-
wyższają ważnością ogólnych spotkań kościelnych. Zaś całkowicie 
obok naszych specjalnych zobowiązań i zadań, oczekuje się od 
nas, że dzień po dniu będziemy zachowywać się jak Święci w 
Dniach Ostatnich w najszerszym znaczeniu tego słowa, tak aby-
śmy w chwili, gdy dostrzeżemy ból, niedostatek lub potrzebę rady i 
wskazówki w jakiejkolwiek kwestii, mogli niezwłocznie, na każdym 
kroku działać jako słudzy Pana.

Są też tacy, którzy akceptują nominalne członkostwo w Kościele, 
ale którzy, jak się wydaje, czują się zwolnieni z jakiejkolwiek służby. 
Wcześniej czy później odczuwają oni niepokój w swych sercach i 
zwątpienie w umysłach, podobnie jak my, kiedy nie robimy tego, o 
czym wiemy, że jest naszym obowiązkiem. Człowiek, który żyje w 
zgodzie z ewangelią Jezusa Chrystusa, nigdy nie ma wątpliwości co do 
tego, że odniesie ona sukces; lecz człowiek, który zaniedbuje swoje 
obowiązki, który nie dochowuje swoich przymierzy, traci Ducha Pana, 
a następnie zaczyna się zastanawiać nad przyszłością Syjonu. […]
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Zawsze, gdy będziecie w pełni wykonywać swoje obowiązki, 
będziecie wiedzieć, tak jak wiecie, że żyjecie, że to dzieło naszego 
Ojca i że doprowadzi je On do triumfalnego zwieńczenia 10.

Czyż nie widzicie, jak to cudowne i zadziwiające dzieło postę-
puje naprzód? Czyż nie widzicie, że my, jako jednostki, dodajemy 
zaledwie drobny grosz, lecz mnóstwo nas się zjednoczyło, a słowo 
Pana szerzy się pośród dzieci ludzkich, nie w sposób wojowniczy, 
lecz z dobrocią i miłością, z pragnieniem pobłogosławienia całej 
ludzkości? 11 [Zob.: propozycja 2. na str. 172].

Przeciwności nie powstrzymają postępu Kościoła, 
ponieważ jest to dzieło Boga, nie człowieka.

Na początku Kościół liczył sobie zaledwie sześciu członków. 
Wzrastał z dnia na dzień pomimo oporu przeciwnika. Jednakże 
bez silnego ramienia sprawiedliwości, bez troskliwej opieki naszego 

„W całym Kościele istnieje mnóstwo możliwości, aby każdy 
mężczyzna i każda kobieta robili coś, by błogosławić swoich 

bliźnich oraz by wspomagać rozwój dzieła Pana”.
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Ojca Niebieskiego, Kościół ten już dawno temu zostałby zgnieciony 
niczym muszla. Lecz Pan powiedział, że będzie nas osłaniać i obie-
cał nam ochronę, jeśli będziemy oddawać Mu cześć i przestrzegać 
Jego przykazań 12.

Wzrost tego Kościoła nie nastąpił z powodu jego popularności. 
Stało się to pomimo sprzeciwu mędrców tego świata; stało się to 
pomimo sprzeciwu nauczycieli religijnych, a nadal, tu i tam, groma-
dzą się wybrane duchy, które żyją w taki sposób, by mogły pojąć 
prawdę 13.

Czytałem dziennik mojego dziadka, George’a A. Smitha. […] Czy-
tałem o jego osobistych doświadczeniach — niektóre były bardzo 
bolesne, inne cudowne. W swej młodości został wysłany, by głosić 
Ewangelię naszego Pana. Jego doświadczenia przypominały do-
świadczenia innych ludzi, którzy zostali powołani do służby. Osoby 
o złych umysłach rzucały na niego i jego towarzyszy fałszywe oskar-
żenia, lecz on pozostawał wierny, a Pan oczyszczał ich z zarzutów 
i podbudowywał ich w oczach ludzi oraz dawał im świadectwo o 
boskości tego dzieła, które było na tyle pozytywne, że żadne zada-
nie nie było dla nich zbyt trudne, aby szerzyć prawdę.

Dziadek był w grupie, która w 1839 roku została wysłana, by 
głosić Ewangelię w Anglii. Tam przeciwnik starał się ich zniechęcać 
na wszelkie możliwe sposoby. Ich dzienniki pisane w owym czasie 
ujawniają, że byli przedstawiani w złym świetle przez niegodziwych 
ludzi i atakowani przez złe duchy, lecz Pan zachował ich, a oni wyko-
nali wspaniałą pracę. W tym czasie przebywało tam ośmiu członków 
Kworum Dwunastu. Pośród powołanych do Anglii byli ludzie bez 
środków potrzebnych do opłacenia podróży, lecz rozpoczęli swą wy-
prawę z domu — pieszo. Z powodu swej przedłużającej się choroby, 
jeden z tych mężczyzn był zbyt słaby, by przejść 3 km do przystanku 
dyliżansu, lecz w pokonaniu tego dystansu pomógł mu przyjaciel. 
Mieli wiarę w Boga; wiedzieli, że to jest Jego Kościół i dlatego szli 
przed siebie, a napotykani przyjaciele, spoza Kościoła, dali im pienią-
dze, aby opłacić ich podróż za ocean, gdzie głosili swe przesłanie, a 
wielu wiernych ludzi przyjęło prawdę w wyniku ich służby 14.

To jest dzieło Boże. To nie jest dzieło jakiegoś człowieka. Żaden 
człowiek ani grupa ludzi nie mogliby go realizować i doprowa-
dzić do sukcesu w obliczu sprzeciwu świata. Wiele razy ci, [którzy 
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sprzeciwiają się tej pracy], czuli, że nadchodzi koniec tego Kościoła, 
i za każdym razem Pan w majestacie Swej mocy podnosił go i kie-
rował nim, a on kroczy naprzód, od miasta do miasta, od wioski do 
wioski, od narodu do narodu 15.

Wiem, że jest wiele problemów i że z biegiem czasu te problemy 
będą jeszcze większe, lecz sam Ojciec w niebie, który prowadził 
Dzieci Izraela, który uratował Daniela i trzech Hebrajczyków przed 
zagładą, ten sam Ojciec Niebieski, który zachował naszych przod-
ków przybyłych do [Doliny Jeziora Słonego], który umocnił ich tutaj, 
błogosławił im i który sprawił, że ci biedni ludzie mogli wznieść tę 
wspaniałą świątynię [Salt Lake] oraz inne wspaniałe świątynie, […] 
ten sam Ojciec, wasz Ojciec i mój, jest gotów wylać dzisiaj na nas 
Swoje błogosławieństwa 16.

Nie ma powodów do zniechęcenia. Ewangelia Jezusa Chrystusa 
nadal postępuje naprzód. Mamy obietnicę naszego Ojca Niebie-
skiego, że nadal będzie postępować naprzód. Żadna inna dyspen-
sacja nie miała takiego zapewnienia. W przeszłych dyspensacjach 
Ewangelia była zabierana z ziemi. Kiedy została przywrócona w 
naszych dniach, obiecano, że już nigdy nie zostanie zabrana z ziemi 
ani przekazana innemu ludowi. Dlatego błagam was, którzy zaczęli-
ście trudzić się w polu: nie przestawajcie. Służcie Bogu i przestrze-
gajcie Jego przykazań 17.

Nie powinniśmy niepokoić się o postęp Syjonu, ponieważ stary, 
dobry statek będzie nadal dumnie żeglował, a ci, którzy są wierni 
i oddani, bezpiecznie osiągną ląd w przystani Bożej, ukoronowani 
chwałą, nieśmiertelnością i życiem wiecznym. Nie boję się o tych 
mężczyzn i kobiety w podeszłym wieku, którzy zachowują wiarę. 
Nie boję się o tych chłopców i dziewczęta, którzy są posłuszni przy-
kazaniom Pana. […] Lecz co do Świętych w Dniach Ostatnich, któ-
rzy, znając wolę naszego Ojca, jej nie wykonują, którzy od czasu do 
czasu słyszą nauki Pana i odwracają się od nich — boję się, że nie 
osiągną oni celu, jeśli nie wrócą i nie odpokutują z całego serca 18.

Jego praca wciąż postępuje naprzód i musimy być aktywni, jeśli 
mamy dotrzymać jej kroku. Od czasu zorganizowania Kościoła, z 
każdym mijającym rokiem jest on silniejszy niż rok wcześniej. Dzi-
siaj perspektywa ciągłego sukcesu jest jeszcze większa niż kiedy-
kolwiek przedtem. Więcej ludzi poznaje prawdę na nasz temat i na 
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temat naszego stosunku do nich. Wynikające z ignorancji uprzedze-
nia nikną, gdy wśród mas rozprzestrzenia się światłość. […]

Powinno być dla wszystkich jasne, i pewnego dnia tak będzie, 
że dzieło to zostałoby dawno temu pokonane, gdyby nie miało bo-
skiego pochodzenia. Niech cały świat wie, że nie można obalić tego 
dzieła, „jest [ono] bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
wierzy”. [Zob. List do Rzymian 1:16] 19. [Zob.: propozycja 3. na str. 172].

Bóg dostosowuje warunki na świecie w taki sposób, aby 
Jego dzieło mogło rozprzestrzeniać się po całej ziemi.

[Bóg] określił, że przesłanie głoszone przez Jego sługi w prze-
szłych wiekach, odnowione i upowszechniane przez Jego sługi w 
czasach dzisiejszych, będzie słyszane, a dzięki potędze Swej mocy 
dostosuje On warunki na tym świecie i ukorzy dzieci ludzkie, aż 
odpokutują i będą gotowe słuchać. Prawdy, których nauczamy, to 
znaczy prawdy, których nauczania na świecie wymaga od nas Bóg, 
odnajdują swą drogę 20.

Pan objawił jednemu ze Swoich proroków, że wraz z ujawnie-
niem Księgi Mormona rozpocznie Swe dzieło pośród narodów, aby 
przywrócić Swój lud. [Zob. 2 Nefi 30:3–8; 3 Nefi 21:1–14; 29:1–2]. 
Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, z jaką prędkością może się 
teraz rozprzestrzeniać ewangelia Jezusa Chrystusa w porównaniu 
z rokiem 1830, możemy zauważyć, że Pan wyciągnął Swą rękę i 
ofiarował ludziom możliwość poznania. Nie minie wiele czasu, aż w 
każdej części tego świata można będzie usłyszeć ewangelię dzięki 
sługom Pana głoszącym ją z mocą. Nasz Ojciec Niebieski dostosuje 
warunki na świecie, tak aby ewangelia mogła być głoszona 21.

Zbawiciel powiedział, że ta ewangelia królestwa będzie głoszona 
całemu światu, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadej-
dzie koniec! [Zob. Józef Smith — Mateusz 1:31]. Pan nie wymagałby 
rzeczy niemożliwych. Usuwa teraz przeszkody i ewangelia „będzie 
głoszona” 22.

Syjon zostanie odkupiony, a świat, który teraz źle pojmuje dzieło 
„mormonizmu”, dowie się, że jest to moc Boża ku zbawieniu dla 
tych, którzy będą przestrzegać przykazań naszego Ojca. Mam świa-
dectwo, że to dzieło szybko wzrasta, że dzieci ludzkie przyjmują 
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„mormonizm” do swoich dusz i że to jest dzieło naszego Ojca. 
Sami możemy być wątli i słabi, lecz jeśli w swoim życiu będziemy 
cnotliwi i czyści, jeśli będziemy czynić to, o czym wiemy, że jest 
właściwe, mężczyźni i kobiety będą podnoszeni, by kontynuować 
to dzieło Pana, aż wykona się praca naszego Ojca tak, jak On tego 
pragnie. Ci, którzy teraz nas źle rozumieją, poznają nas lepiej. Ci, 
którzy uważają, że kierują nami egoistyczne motywacje, zostaną 
wyprowadzeni z błędu, a nasi bracia i siostry na świecie, którzy 
pragną prawdy i chcą dowiedzieć się, czego oczekuje od nich Pan, 
poczują poruszenie w swych sercach i przyjmą Ewangelię. Syjon 
powstanie i zajaśnieje, i stanie się chwałą całej ziemi — tak zarządził 
Pan Bóg Izraela 23. [Zob.: propozycja 4. na str. 173].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub podczas przygotowywania 
lekcji rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz 
na stronach V–VII.

 1. Prezydent Smith prorokował, że „ewangelia Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana […] będzie słyszana we wszystkich częściach 
świata” (str. 165). Jakie technologie sprawiają, że jest to moż-
liwe? W jaki inny sposób nowe technologie czy postęp na-
ukowy przyczyniają się do rozwoju dzieła Pana?

 2. Kiedy będziesz czytać pierwszy podrozdział nauk (str. 166–
168), pomyśl o swoim obecnym powołaniu lub zadaniu wy-
konywanym w Kościele. W jaki sposób wykonywanie swojego 
powołania pozwala ci wspomagać „[rozwój] dzieła Pana”? W 
jaki sposób twoje wysiłki związane z pracą nauczyciela domo-
wego lub nauczycielki odwiedzającej przyczyniają się do roz-
woju tego dzieła? Na jakie sposoby wszyscy możemy pomagać 
w tym dziele poza pracą w naszych formalnych powołaniach 
i zadaniach?

 3. Na str. 168–171 Prezydent Smith składa swoje świadectwo, że 
Pan kieruje pracą Swojego Kościoła. Które z twoich doświad-
czeń pokazują ci, że jest to prawda? W jaki sposób nauczanie 
ewangelii i życie według niej w naszych domach pokazuje 
naszą wiarę w dzieło Pana?
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 4. Na stronach 165 i 171–172 poszukaj, co Prezydent Smith powie-
dział na temat tego, co Pan zrobi, aby przygotować możliwość 
głoszenia Jego ewangelii. Jakie widzisz dowody, że te rzeczy 
się wydarzyły lub dzieją się na świecie w dzisiejszych czasach?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Daniela 2:44–45; Ks. Jo-
ela 2:27–28; Mosjasz 27:13; Nauki i Przymierza 64:33–34; 65:1–6; 
107:99–100; Mojżesz 1:39

Pomoc w nauczaniu: „Czasami może się zdarzyć, że nie będziesz 
znał odpowiedzi na jakieś pytanie. Jeśli tak się stanie, po prostu 
powiedz, że nie wiesz. Możesz zechcieć powiedzieć, że postarasz 
się znaleźć odpowiedź. Możesz również poprosić uczniów, by to 
oni poszukali odpowiedzi, rezerwując dla nich czas na innej lekcji, 
aby zdali sprawozdanie z tego, czego się dowiedzieli” (Nauczanie 
— nie ma większego powołania, str. 64).
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„Szanujcie dzień Sabatu i zachowujcie jego świętość, wy, Święci 
w dniach ostatnich, a sprowadzi to na was wielką radość”.
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„ofiarujesz swe sakramenty 
w moim świętym dniu”

Święcenie dnia Sabatu i godne przyjmowanie 
sakramentu dają nam zwiększoną siłę duchową.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith poznał ważność szanowania dnia Sabatu 
jako dziecko. Często w niedzielę grupa chłopców z sąsiedztwa 
przychodziła do jego domu po Szkole Niedzielnej, by wyszedł po-
grać z nimi w piłkę. „Byłem jak ci chłopcy — powiedział. — Myśla-
łem, że fajnie będzie pograć w piłkę i pobawić się. Miałem jednak 
wspaniałą matkę. Nie mówiła: ‘Nie możesz tego robić’, lecz: ‘Synku, 
będziesz szczęśliwszy, jeśli tego nie zrobisz. […]’ Chcę wam powie-
dzieć, że jestem wdzięczny za tego rodzaju nauczanie w domu” 1. 
Wpływ nauk jego matki można dostrzec w tym, jak często Prezy-
dent Smith przypominał Świętym, że przestrzeganie świętości dnia 
Sabatu przynosi wielkie błogosławieństwa.

George Albert Smith, jako Przedstawiciel Władz Naczelnych, miał 
możliwość uczestniczenia w nabożeństwach niedzielnych Kościoła w 
wielu miejscach. Kiedy obserwował, jak Święci razem oddają cześć 
Bogu w dzień Sabatu, cieszyła go ich pełna czci postawa wobec sa-
kramentu: „Czuję, że zrozumienie świętości sakramentu Wieczerzy 
Pańskiej jest ważne dla członków Kościoła. […] Raduję się, kiedy wi-
dzę, jak nasi bracia i siostry przychodzą do sanktuarium i przyjmują 
te symbole […] w godny sposób” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 183].
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Nauki George’a Alberta Smitha

Przykazanie Boże, byśmy przestrzegali świętości dnia 
Sabatu, nie jest brzemieniem, lecz błogosławieństwem.

[Pan] nauczał nas, że musimy przestrzegać Dnia Sabatu, aby 
zachować jego świętość. Wyznaczył jeden z siedmiu dni na Swój 
dzień i biorąc pod uwagę wszystkie błogosławieństwa, jakie nam 
daje podczas pozostałych dni, wydaje mi się, że powinniśmy od-
najdować radość w czynieniu tego, o co On prosi nas w Jego świę-
tym dniu; i uważam, że jeśli nie będziemy tego robić, nie zaznamy 
szczęścia. […] On chce, abyśmy byli szczęśliwi i powiedział nam, 
w jaki sposób możemy zyskać to szczęście 3.

Powinniśmy myśleć o celu dnia [Pańskiego] oraz pokrzepiać się 
wpływem, jaki płynie z oddawania Bogu czci. Co by zyskał świat, 
gdyby wszystkie dzieci naszego Ojca Niebieskiego — a my wszy-
scy jesteśmy Jego dziećmi — szanowały Jego pragnienie, by Sabat 
był dniem oddawania Mu czci? Nie ma możliwości na oszacowanie 
korzyści, które by się pojawiły nie tylko dla naszego narodu, lecz i 
dla wszystkich narodów świata, gdybyśmy szanowali Dzień Sabatu 
i zachowywali jego świętość 4.

Dzień Sabatu stał się dniem zabawy […] — dniem, w którym 
tysiące osób łamie przykazania, które Bóg dał dawno, dawno temu 
i jestem przekonany, że wiele nieszczęść i rozpaczy, które trapią i 
będą nadal trapić ludzkość, wypływa z faktu, że ludzie ignorują 
Jego upomnienie, by święcić dzień Sabatu 5. {Zob.: propozycja 2. 
na str. 183].

Jednym z pierwszych kazań, jakie wygłoszono w tej dolinie 
[ Jeziora Słonego], było kazanie przygotowane przez Prezydenta 
Brighama Younga, w którym ostrzegał ludzi, by szanowali dzień 
Sabatu, zachowywali jego świętość oraz, bez względu na to, jak 
trudne będą ich warunki, by nie wykonywali prac fizycznych w 
dzień Sabatu. […] Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich zachęca swych członków, aby pamiętali o zachowywaniu 
świętości dnia Sabatu, ponieważ czynienie tego jest miłe naszemu 
Ojcu Niebieskiemu 6.

Nauczajmy tych dorastających chłopców i dziewczęta [z Ko-
ścioła], by robili w dzień Sabatu to, czego oczekuje od nich Pan, a 



r o z d z i a ł  1 6

177

będą mogli wywrzeć zaskakujący wpływ na społeczności, w któ-
rych żyją. Jeśli świat nie odpokutuje za swój brak rozwagi i obojęt-
ność, jeśli, w wielu przypadkach, my, Święci w Dniach Ostatnich, 
nie odpokutujemy za naszą obojętną postawę wobec świętego dnia 
naszego Ojca Niebieskiego, nie spłyną na nas wszystkich radość i 
szczęście, którymi pragniemy się cieszyć tu na ziemi ani nie będą 
naszym udziałem w wieczności 7.

Wydaje się, że niektórzy ludzie myślą, że jeśli chodzą na spotka-
nia religijne lub wykonują pewną część służby, jakiej wymaga się 
od nich w niedzielę, wówczas mogą pozwolić sobie na gonienie za 
przyjemnościami i angażowanie się w zajęcia niezgodne z duchem 
Sabatu i nadal cieszyć się przychylnością naszego Ojca. Mówię 
wam, że jeśli członkowie Kościoła, którzy mają większą wiedzę, 
nie przestaną profanować dnia Sabatu w pogoni za świeckimi przy-
jemnościami, stracą swą wiarę; a Duch naszego Ojca Niebieskiego 
odstąpi od nich 8.

Łamanie dnia Sabatu to nie błahostka. Chcę powiedzieć, że prze-
grywacie za każdym razem, kiedy łamiecie dzień Sabatu, tracicie 
więcej, niż możecie zyskać, bez względu na to, co w waszym prze-
konaniu zyskacie 9.

Zapominanie o tym, że [dzień Sabatu] jest dniem Pańskim, jak 
to czynią niektórzy z nas, jest niewdzięcznością. Uświęcił On je-
den dzień z siedmiu, nie po to, by był on dla nas ciężarem, lecz 
aby wnieść radość do naszego życia i sprawić, że rodzina będzie 
się gromadzić w naszym domu, że rodzice i dzieci będą zbierać 
się wokół domowego ogniska, a ich wzajemna miłość będzie 
wzrastać. […]

Szanujcie dzień Sabatu i zachowujcie jego świętość, wy, Święci 
w Dniach Ostatnich, a sprowadzi to na was wielką radość i nasz 
Ojciec Niebieski ześle na was błogosławieństwa, które wynikają z 
posłuszeństwa Jego radom i wskazówkom10.

Chodzenie do kościoła jest ważną częścią 
zachowywania świętości dnia Sabatu.

Jeśli mamy czynić to, czego pragnie od nas nasz Ojciec Niebie-
ski, będziemy chodzić do Jego świętego domu w dzień Sabatu i 
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tam przyjmować sakrament na pamiątkę ofiary, którą złożył za nas 
Odkupiciel ludzkości 11.

[Dzień Sabatu] jest świętym dniem Pańskim; to dzień, który wy-
znaczył, abyśmy oddawali Jemu cześć i w tych dniach ostatnich dał 
nam dodatkowe przykazanie, że mamy udać się do domu modlitwy 
i postu w Jego święty dzień, i tam uznać swoje winy oraz złożyć 
świadectwa w obecności innych [zob. NiP 59:9–12]. […]

W tych cudownych czasach, kiedy ludzie mogą wygodnie sie-
dzieć w domu, słuchać muzyki świata oraz publicznych prze-
mówień czy kazań, pozostają oni przy własnym kominku, mając 
zapewne poczucie, że dostają wszystko, co mogliby otrzymać, 
gdyby poszli uczestniczyć w nabożeństwie religijnym.

Święci w Dniach Ostatnich nie mogą dać się zwieść w tej kwestii. 
Korzyści przynosi nie tylko słowo, które słyszymy, lecz zasadni-
czy jest wpływ, który przenika nasze domy spotkań, a który po-
chodzi od naszego Ojca Niebieskiego. Możemy mieć w naszym 
domu radio, lecz nie skorzystamy z niego duchowo tak bardzo, jak 
skorzystalibyśmy, gdybyśmy poszli do domu Pana w Jego święty 
dzień, gdzie wolno nam przyjąć Sakrament i gdzie modlimy się 
oraz przywołujemy błogosławieństwa naszego Ojca Niebieskiego 
i otrzymujemy świadectwo o prawdzie mającej zbawić ludzkość 12. 
[Zob.: propozycja 3. na str. 183].

Przyjmowanie sakramentu w dzień 
Sabatu jest świętym przywilejem.

Myślę, że być może większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, 
jaki otrzymujemy dar w tych chwilach, kiedy wolno nam groma-
dzić się w spokoju i ciszy, by spotkać się razem i przyjąć symbole 
poranionego ciała i przelanej krwi Mistrza. W umyśle każdego z 
nas powinna być, i przypuszczam, że jest, najświętsza i najbar-
dziej uroczysta sposobność, by zdać sobie sprawę z tego, że od-
nawiamy nasze przymierza z Tym, który oddał Swe życie, abyśmy 
mogli zmartwychwstać i zostać wyniesieni. Jestem pewien, że kiedy 
przyjmujemy te symbole, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
sakrament ustanowiony przez Niego przed śmiercią, ma być dla 
nas podniesieniem na duchu, natchnieniem i błogosławieństwem 
przez wieczność 13.
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Sakrament jest niezwykle ważny. Sam Pan ustanowił, że mamy 
przyjmować te symbole. Jest wielu ludzi, którzy wierzą w koniecz-
ność przyjęcia chrztu i innych obrzędów Ewangelii dokonywanych 
na ich rzecz, a mimo to stają się obojętni i beztroscy względem 
sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Nasz Ojciec w Niebie traktuje tę 
kwestię jako coś na tyle ważnego, że poprzez Swojego umiłowa-
nego Syna oraz apostołów i proroków — jak zapisano w pismach 
świętych — napominał Świętych, aby przyjmowali go regularnie. 
Mówi o nim trzech ewangelistów [spisujących Ewangelie] [zob. Ew. 
Mateusza 26:26–28; Ew. Marka 14:22–24; Ew. Łukasza 22:19–20] i 
przekonujemy się, że pisma święte w wielu miejscach nauczają o 
jego ważności, tak jak nauczał sam Pan, kiedy był w ciele. Nasz 
Ojciec w Niebie nie daje nam przykazań czy rad pozbawionych 
znaczenia. Naucza nas On, aby podnieść nas na duchu, abyśmy 
wzrastali i rozwijali się, a jeśli będziemy postępować według Jego 
rady, sakrament przygotuje nas na powrót do Jego obecności. […] 

„Sakrament ustanowiony przez [mistrza] przed śmiercią, 
ma być dla nas podniesieniem na duchu, natchnieniem 

i błogosławieństwem przez wieczność”.
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Każdego dnia Sabatu oczekuje się od nas, że zgromadzimy się ra-
zem i przyjmiemy symbole ciała i krwi naszego zmartwychwstałego 
Odkupiciela. […]

Mowa jest o tym również w 18. rozdziale Trzeciego Nefiego, 
gdzie Zbawiciel naucza ludzi na kontynencie [amerykańskim], tak 
jak nauczał Swoich uczniów w starym świecie tego, by przestrzegali 
prawa sakramentu. Czytamy tam:

„I gdy ci też zjedli i nasycili się, powiedział uczniom: Jeden spo-
śród was zostanie wyznaczony i upoważnię go, aby łamał chleb, 
błogosławił go i dawał ludziom z Mego Kościoła, wszystkim, którzy 
uwierzą i zostaną ochrzczeni w imię Moje.

I zawsze będziecie tego przestrzegać, czyniąc jak ja to uczyniłem: 
łamiąc chleb, błogosławiąc go i dając wam”.

[…] W następnym wersecie czytamy:

„I będzie to czynić na pamiątkę Mego ciała, które widzieliście. 
I będzie to świadectwem dla Ojca, że zawsze Mnie pamiętacie. I 
jeśli będziecie Mnie zawsze pamiętać, będziecie mieli z sobą Mego 
Ducha”. [3 Nefi 18:5–7].

[…] Oprócz tego, przekonujemy się, że w naszych czasach Pan 
dał nam objawienie na ten temat. W rozdziale 20. Nauk i Przymierzy 
Pan daje nam wskazówki w tej kwestii. Począwszy od wersetu 75., 
mówi On w tym objawieniu:

„Konieczne jest, aby wierni zbierali się często razem dzieląc się 
chlebem i winem na pamiątkę Pana Jezusa;

A udzielać ich będzie starszy lub kapłan; a udzielać ich będzie w 
ten sposób — uklęknie wraz z wiernymi i w uroczystej modlitwie 
odezwie się do Ojca, mówiąc:”

Zwróćcie uwagę na piękną modlitwę, która tu następuje […]:

„O Boże, Wieczny Ojcze, prosimy Cię w imię Twego Syna, Jezusa 
Chrystusa, o pobłogosławienie i uświęcenie tego chleba dla dusz 
wszystkich, którzy go spożywają, aby mogli jeść na pamiątkę ciała 
Twego Syna, i świadczyć Ci, o Boże, Wieczny Ojcze, że pragną 
wziąć na siebie imię Twego Syna, zawsze o Nim pamiętać i prze-
strzegać przykazań, które im dał; aby zawsze mogli mieć z sobą 
Jego Ducha. Amen”. [NiP 20:75–77].
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Modlitwa i błogosławienie wody są dość podobne [zob. NiP 
20:78–79].

Jakże święte, jak dogłębnie święte są myśli wyrażone w modli-
twie sakramentalnej. Upominam was, moi bracia, że kiedy celebru-
jemy udzielanie sakramentu, powtarzamy […] dokładne słowa dane 
przez objawienie i czynimy to z Duchem Pana. Kiedy powtarzamy 
te modlitwy, nasze uczucia powinny być odzwierciedleniem wypo-
wiadanych przez nas słów 14.

Czasami boję się, że kiedy podczas niektórych z naszych spotkań 
udzielany jest sakrament, atmosfera nie jest tak uroczysta jak być 
powinna. A przecież to uświęcony przywilej. […] Ci, którzy [przyj-
mują] sakrament, powinni mieć w swych umysłach zobowiązanie, 
które jest wskazane w modlitwie 15. [Zob.: propozycja 4. na str. 183].

Godne przyjmowanie sakramentu 
odnawia naszą siłę duchową.

Przyjmujemy pożywienie fizyczne — tzn. przyjmujemy chleb i 
wodę, itp. — aby wzmocnić ciało fizyczne. Równie niezbędne jest 
przyjmowanie symboli ciała i krwi naszego zmartwychwstałego 
Pana, aby zwiększyć naszą siłę duchową. Zauważono, że mężczyźni 
i kobiety, którzy latami nie przyjmują Wieczerzy Pańskiej, stop-
niowo tracą Ducha naszego Ojca Niebieskiego; sami pozbawiają 
się Jego towarzystwa i choć mieli możliwość korzystania z tego 
błogosławieństwa, nie uczynili tego. […]

Zajrzałem do fragmentu z pism świętych, który znajduje się w 
11. rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, począwszy od wersetu 
23., w którym czytamy:

„Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan 
Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb,

a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało 
moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe 
przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na 
pamiątkę moją.
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Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć 
Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego nie-
godnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej.

Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je 
z chleba tego i z kielicha tego pije.

Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pań-
skiego, sąd własny je i pije.

Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało 
zasnęło”. [I List do Koryntian 11:23–30].

[…] Pragnę zwrócić waszą uwagę na fakt, że niebezpieczeństwo 
tkwi w niegodnym [przyjmowaniu sakramentu]. Zanim przyjmiemy 
sakrament, nasze serca powinny być czyste; nasze ręce powinny 
być czyste; powinniśmy wyzbyć się wrogości względem naszych 
towarzyszy, powinniśmy zawrzeć pokój z naszymi bliźnimi i powin-
niśmy mieć w naszych sercach pragnienie czynienia woli naszego 
Ojca oraz przestrzegania wszystkich Jego przykazań. Jeśli to uczy-
nimy, przyjmowanie sakramentu będzie dla nas błogosławieństwem 
i odnowi on naszą siłę duchową. […]

[…] Powinniśmy się poważnie zastanowić nad przymierzami, ja-
kie zawieramy z naszym Ojcem. Zwracajmy ogromną uwagę na te 
przymierza i baczmy, abyśmy spożywali i pili, będąc tego godni, 
dla pobłogosławienia naszej duszy oraz dla wzrastania naszej siły 
duchowej. Te błogosławieństwa są dla was, moi bracia i siostry, 
którzy jesteście domownikami wiary. Doceniajmy je i żyjmy tak, 
abyśmy byli ich godni, by nasze życie mogło być przykładem na-
szej wiary. Niech nikt z nas nie zostanie potępiony za niegodne 
przyjmowanie sakramentu, a tym samym pozbawiony towarzystwa 
Ducha naszego Ojca 16.

Powinniśmy przyjmować [sakrament] w pokorze, mając czyste 
ręce i czyste serca oraz pragnienie, byśmy byli przyjęci przez na-
szego Ojca; wówczas przyjmiemy go godnie i będziemy cieszyć się 
błogosławieństwem, które na nas spływa 17.

Niech Pan nas błogosławi; niech Jego Duch nadal będzie na nas 
wylewany. Obyśmy kochali się nawzajem, jak nakazał nam czynić 
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nasz Ojciec. Jeśli możemy godnie przyjmować sakrament, możemy 
kochać się wzajemnie, tak jak nakazał to nasz Ojciec, pamiętając, że 
powiedział do nas: „Jeżeli nie jesteście jednym, nie jesteście moi”. 
[NiP 38:27] 18. [Zob.: propozycja 5. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub podczas przygotowywania 
lekcji rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz 
na stronach V–VII.

 1. Przeczytaj ostatni akapit ze strony 175. Jak myślisz, jakie wra-
żenie odniósłby Prezydent Kościoła, gdyby przyszedł na twoje 
spotkanie sakramentalne? Co możesz zrobić osobiście, aby 
okazać większy szacunek wobec Pana i sakramentu?

 2. Zastanów się nad słowami Prezydenta Smitha, które znajdują 
się w drugim i trzecim akapicie na str. 176. W jaki sposób ogół 
społeczeństwa odniósłby korzyść, gdyby więcej osób szano-
wało dzień Sabatu? Podaj kilka przykładów, jak we właściwy 
sposób można pomóc naszym rodzinom i innym ludziom po-
strzegać świętowanie dnia Sabatu raczej jako błogosławień-
stwo, a nie ciężar?

 3. Jakie są korzyści ze wspólnego oddawania Bogu czci w nie-
dzielę, których nie doświadczamy, jedynie studiując ewangelię 
w domu? (Zob. str. 178, aby zapoznać się z kilkoma przykła-
dami; zob. także NiP 59:9–12).

 4. Czytając podrozdział, który rozpoczyna się na str. 178, zasta-
nów się, co możesz zrobić, aby sprawić, by obrzęd sakramentu 
był bardziej znaczącą częścią twojego życia. Wymień kilka 
przykładów tego, jak skutecznie pomóc dzieciom przygotować 
się do sakramentu i traktować go z szacunkiem?

 5. Czytając cztery ostatnie akapity nauk (str. 182), poszukaj, co po-
wiedział Prezydent Smith na temat tego, co kwalifikuje nas do 
godnego przyjęcia sakramentu. Dlaczego według ciebie godne 
przyjmowanie sakramentu zwiększa naszą siłę duchową?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych: II Ks. Mojżeszowa 20:8–11; 
Ks. Izajasza 58:13–14; Ew. Mateusza 18:20; 3 Nefi 18:1–12; 20:8–9; 
Moroni 6:5–6

Pomoc w nauczaniu: „Zdolny nauczyciel nie zastanawia się: ‘Co 
ja powinienem robić dzisiaj w klasie?’, lecz pyta: ‘Co moi studenci 
będą robić dzisiaj w klasie?’; nie: ‘Czego będę dzisiaj nauczał?’, ale 
raczej: ‘Jak pomogę moim studentom odkryć to, co oni powinni 
wiedzieć?’” (Virginia H. Pearce, w: Nauczanie — nie ma większego 
powołania, str. 61).

Przypisy
 1. W: Conference Report, paźdz. 1948,  

str. 188.
 2. W: Conference Report, kwiec. 1908,  

str. 34–35.
 3. W: Conference Report, paźdz. 1937,  

str. 50.
 4. „A Faith Founded upon Truth”, Deseret 

News, 17 czerw. 1944, Church section, 
str. 4.

 5. W: Conference Report, paźdz. 1935,  
str. 120.

 6. W: Conference Report, kwiec. 1948,  
str. 13–14.

 7. „Tribute to Richard Ballantyne”,  
Instructor, list. 1946, str. 505.

 8. „Faith — and Life”, Improvement Era, 
kwiec. 1949, str. 252.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1948,  
str. 188.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1932,  
str. 23.

 11. W: Conference Report, paźdz. 1932,  
str. 23.

 12. W: Deseret News, 31 stycz. 1925, roz-
dział 3, str. 4.

 13. „The Sacredness of the Sacrament”,  
Improvement Era, kwiec. 1946, str. 206.

 14. W: Conference Report, kwiec. 1908,  
str. 35–37.

 15. „The Sacredness of the Sacrament”,  
str. 206.

 16. W: Conference Report, kwiec. 1908,  
str. 34–35, 37.

 17. W: Conference Report, kwiec. 1908,  
str. 36.

 18. W: Conference Report, kwiec. 1908,  
str. 37.
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wzmacniająca moc wiary

Wiara jest darem od Pana, poprzez który sprawiedliwi 
mają prawo czynienia niezwykłych rzeczy.

Z życia George’a Alberta Smitha

W 1919 roku George Albert Smith, będący wówczas członkiem 
Kworum Dwunastu Apostołów, został powołany jako prezydent 
Misji Europejskiej. W przesłaniu skierowanym do miejscowych 
Świętych, które wygłosił niedługo po swoim przyjeździe, Prezydent 
Smith zauważył trudne warunki panujące w Europie, która nadal 
podnosiła się po zniszczeniach spowodowanych przez I Wojnę 
Światową: „Zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w ważnym okresie 
historii świata. Z powodu nowych, napiętych warunków, w jakich 
znalazły się narody i ducha niepokoju szerzącego się niemal wszę-
dzie pośród dzieci ludzkich, odczuwam wielką odpowiedzialność, 
żeby spotykać się z nimi, oraz najszczersze pragnienie boskiego 
przewodnictwa w pełnieniu moich obowiązków”. Prezydent Smith 
miał wiarę, że pomimo ciężkich czasów, w jakich żyli członkowie 
i misjonarze, ich wysiłki zostaną wynagrodzone sukcesem: „Przy 
pomocy dobrych, zdolnych współpracowników w siedzibie głównej 
[misji] oraz wiernych mężczyzn i kobiet na polu misyjnym, z przy-
jemnością wyglądam owocnych zbiorów pośród uczciwych dusz” 1.

Jednym z najpilniejszych obowiązków Prezydenta Smitha jako 
prezydenta misji było zwiększenie liczby misjonarzy w Europie. W 
czasie wojny Kościół wysyłał do Europy bardzo niewielu misjona-
rzy, a teraz niedobór żywności oraz inne problemy ekonomiczne 
sprawiły, że przedstawiciele rządów europejskich niechętnie wyda-
wali wizy obcokrajowcom. Trudnym zadaniem Prezydenta Smitha 
było przekonanie tych przedstawicieli, aby pozwolili misjonarzom 
na przyjazd do ich krajów. W liście do swojej córki, Emily, Prezydent 
Smith opowiedział o podróży do Londynu, którą podjął w tym celu.
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„Pisma Święte są pełne dowodów mocy wiary […]. dzięki wierze 
prorok eliasz sprowadził ogień z nieba, aby strawił jego ofiarę”.
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„Ambasador amerykański był bardzo uprzejmy i udało mu się 
umówić nas na rozmowę z Sir Robertem Hornem, ministrem pracy 
rządu Wielkiej Brytanii. Kiedy przedstawiliśmy się w jego biurze, 
wręczyliśmy nasz list od Ambasadora sekretarzowi Sir Roberta, 
który zapytał nas, czy nasze sprawy mogą poczekać, ponieważ 
jego przełożony za kilka minut wyjeżdża do Szkocji i nie będzie 
go przez trzy tygodnie. Zapewniłem go, że bylibyśmy naprawdę 
wdzięczni za pięć minut, które by nam teraz poświęcił, ponieważ 
nie mieszkamy w Londynie, a nasza sprawa jest pilna. Sekretarz 
wszedł do pokoju Sir Roberta i wrócił z informacją, że ten przełoży 
swą podróż i spotka się z nami o godzinie szesnastej tego samego 
dnia. Tego ranka modliłem się bardzo żarliwie, aby droga została 
przed nami otwarta i kiedy poproszono nas, abyśmy powrócili, 
byłem bardzo wdzięczny naszemu Ojcu Niebieskiemu”.

O wyznaczonej godzinie Prezydent Smith i jego towarzysze zo-
stali zaproszeni do prywatnego biura Sir Roberta Horne’a. „Pró-
bowaliśmy mu powiedzieć, czego potrzebujemy i zapewnić go, 
że Wielka Brytania potrzebuje tego, o co prosimy. Przez niemal 
półtorej godziny z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchał on 
fragmentów historii Kościoła oraz naszych doktryn itd.

Kiedy skończyłem, ponownie zapytał, co chcemy, aby zrobił 
i kiedy powiedzieliśmy mu, że chcielibyśmy dostąpić przywileju 
zwiększenia liczby misjonarzy do dwustu pięćdziesięciu — takiej 
samej liczby jak przed wojną — powiedział, że z wielką przyjemno-
ścią wyda wskazówki swojemu departamentowi, by zezwolić na jak 
najszybszy przyjazd takiej liczby misjonarzy do kraju. Oczywiście, 
byliśmy bardzo zadowoleni i zapewniliśmy go, że zdjął z naszych 
umysłów wielki ciężar.

Jestem pewien, że zaprzyjaźniliśmy się z jednym z najbardziej 
wpływowych ludzi w Anglii i nie będę wahał się iść do niego o 
każdej porze, jeśli zajdzie taka potrzeba” 2.

James Gunn McKay, jeden z misjonarzy Prezydenta Smitha, który 
był obecny podczas spotkania z Sir Robertem Hornem, powiedział 
później: „Spójrzcie na wspaniałe dzieło, jakie osiągnął. Tam [na mi-
sji] było zaledwie kilku starszych. Wydawało się, że droga została 
zagrodzona, a mimo to poszedł przepojony natchnieniem Pańskim 
i potrafił zapukać do drzwi urzędników, by zyskać ich zaufanie; 
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i w końcu uzyskaliśmy przywilej, którego pragnęliśmy, aby starsi 
mogli przybyć, by podjąć się swej pracy i wypełnić misję sprawy 
Bożej oraz wykonać Jego dzieło, i w ten sposób zapewnił nam 
świadectwo, że Bóg kieruje tą pracą” 3. Starszy McKay przypisał 
sukces Prezydenta Smitha jego „wierze i oddaniu oraz miłości bliź-
niego do wszystkich, z którymi był związany”. „Pracowałem z nim 
— powiedział. — Naradzałem się z nim, modliłem się z nim i wiem, 
że jego wiara i lojalność są tak głębokie, jak samo życie” 4. [Zob.: 
propozycja 1. na str. 194].

Nauki George’a Alberta Smitha

Moc wiary widoczna jest w pismach świętych.

Poinformowano nas, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu 
[zob. List do Hebrajczyków 11:6]. Jest ona siłą sprawczą wszelkiego 
działania, a Pisma Święte są pełne dowodów mocy wiary. To wiara 
umożliwiła Noemu wybudowanie arki i w wyniku posłuszeństwa 
przykazaniom Bożym on i jego domownicy zostali wybawieni, pod-
czas gdy tych, którym brakowało wiary, pochłonął wielki potop 
[zob. I Ks. Mojżeszowa 6:13–22; 7:1–24].

To dzięki wierze Lot i członkowie jego rodziny zostali wyrato-
wani od ognia z niebios, który strawił miasta Sodomę i Gomorę 
oraz zniszczył ich mieszkańców, którzy nie mieli wiary [zob. I Ks. 
Mojżeszowa 19:12–25] 5.

Dzięki wierze Mojżesz wyprowadził dzieci Izraela z niewoli, prze-
chodząc przez Morze Czerwone jak po suchym lądzie, a gdy ściga-
jące ich zastępy Egipcjan chciały zrobić to samo, utonęły. Rzesze ludzi 
były karmione chlebem z niebios. Kiedy Mojżesz uderzył w skałę na 
Horebie, wytrysnęły wody, które ugasiły [zaspokoiły] ich pragnienie; 
a przechodząc przez pustynię, zostali poprowadzeni do ziemi obie-
canej. [Zob. II Ks. Mojżeszowa 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6] 6.

Kiedy Daniel nadal otwarcie modlił się do Boga Izraela wbrew 
dekretowi, który został przygotowany przez jego wrogów po to, by 
umyślnie go zniszczyć, został wrzucony do jaskini lwów i pozosta-
wiony tam na całą noc. Daniel wiedział, że jego Ojciec Niebieski 
może go zachować przy życiu i jego pewność była niewzruszona. 
Następnego ranka król udał się wcześnie do jamy i zobaczył 
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Daniela żywego. Jego wiara sprawiła, że dzikie bestie stały się nie-
groźne i zaskarbił sobie oddanie króla. [Zob. Ks. Daniela 6:4–28].

Trzej Hebrajczycy, Szadrach, Meszach i Abed-Nego, którzy odmó-
wili oddawania czci złotemu posągowi wzniesionemu przez Nebu-
kadnesara, zostali wrzuceni do ognistego pieca, który był siedem 
razy bardziej gorący niż zazwyczaj. Ufali oni żyjącemu Bogu, a ich 
wiara została wynagrodzona i zostali zachowani przy życiu. [Zob. 
Ks. Daniela 3:8–28].

Dzięki wierze prorok Eliasz sprowadził ogień z nieba, aby stra-
wił jego ofiarę i aby król i lud przekonali się, że to Bóg Izraela jest 
Bogiem, a nie Baal [zob. I Ks. Królewska 18:36–40].

Dzięki wierze brat Jereda i jego naśladowcy zachowali język 
swoich ojców podczas pomieszania języków w trakcie budowy 
wieży Babel i zostali poprowadzeni na półkulę zachodnią [zob. Eter 
1:33–43]. […] Podobna wiara umożliwiła Lehiemu przeprawienie 

„dzięki wierze mojżesz wyprowadził dzieci izraela z niewoli, 
przechodząc przez morze czerwone jak po suchym lądzie”.
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swojej rodziny przez morze i postawienie stopy na tej ziemi, wy-
branej ponad wszystkie inne.

To wiara umożliwiła uczniom Jezusa przetrwanie prześladowań, 
które na nich spadły, i ustanowienie ewangelii — którą przekazał 
im Zbawiciel — pomimo sprzeciwu Żydów 7.

To dzięki wierze Odkupiciel świata i ci, którzy Mu towarzyszyli, 
dokonywali cudów. Od początku czasu aż do teraz to wierny czło-
wiek dysponował mocą Bożą 8. [Zob.: propozycja 2. na str. 194].

Moc wiary jest widoczna w życiu prawych 
Świętych w tej dyspensacji.

W tej ostatniej dyspensacji, dzięki swej bezgranicznej wierze w 
Boga, chłopiec–prorok [ Józef Smith] udał się do lasku, uklęknął, 
modlił się i otrzymał swe pierwsze wspaniałe objawienie, w którym 
ponownie został przedstawiony ludzkości charakter Boskiej Trójcy. 
To dzięki wierze mógł udać się na wzgórze Kumorah i przyjąć z 
rąk anioła te święte zapisy, które później przetłumaczył darem i 
mocą Boga. Dzięki wierze poprowadził ludzi z Kirtland do ziemi 
Missouri i z powrotem do Illinois, i choć wielokrotnie byli okradani 
i wyrzucani ze swoich domów, wiara, która została zasiana w ich 
sercach, pozostała z nimi, i wiedzieli, że Bóg wie o ich istnieniu. To 
dzięki wierze pod kierownictwem Proroka Józefa Smitha założono 
wspaniałe miasto Nauvoo, i dzięki wierze otrzymał on cudowne 
prawdy zawarte w Naukach i Przymierzach.

Dzięki wierze Brigham Young poprowadził lud na ziemie za-
chodnie [do Doliny Jeziora Słonego]; a kiedy wszedł na szczyt góry 
i spojrzał w dół na dolinę, Bóg dał mu świadectwo, że to jest miej-
sce, w którym powinien osiąść Izrael. […] Dzięki wierze lud położył 
kamień węgielny pod tę wspaniałą Świątynię [Świątynię Salt Lake] 
pomimo tego, że byli słabi i biedni, wierząc, że Bóg przygotuje 
im drogę i zapewni środki potrzebne na ukończenie tej budowli. 
Dzięki wierze miłosierdzie naszego Ojca Niebieskiego zostało oka-
zane tym ludziom, kiedy ku swej rozpaczy patrzyli, jak świerszcze 
pochłaniają ich uprawy, a oni żadną miarą nie mogą temu zapo-
biec. Wówczas dzięki opatrzności Bożej przyszła odpowiedź na ich 
modlitwy i otrzymali świadectwo o miłosierdziu, gdy pojawiły się 
mewy i uratowały ich zbiory, wybawiając ich od głodu. […]
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[…] Dzięki wierze ludzie, którzy stoją na czele tego dzieła, od-
czuwają natchnienie, aby od czasu do czasu przekazać nam wska-
zówki, których potrzebujemy. Dzięki wierze jesteśmy podbudowani 
[…] przez tych, którzy służą w imię Pana, a Pocieszyciel wzmaga ich 
zrozumienie, przypominając im różne rzeczy i pokazując im to, co 
nadejdzie; jest to tym samym dowód na istnienie ducha objawienia 9.

Dzięki wierze starsi Izraela, opuściwszy domy i ukochanych, 
znosząc krytykę świata, wyjeżdżali, by dawać świadectwo, że Bóg 
żyje i że Jezus jest Chrystusem, a Józef Smith jest prorokiem Pana. 
Dzięki wierze wasi chorzy zostali uzdrowieni, a zmarli powstali do 
życia. Gdyby dostępne były zapisy o cudach dokonanych pośród 
tego ludu dzięki wierze […], byłyby one świadectwem mocy Bożej 
niemającej sobie równych w jakimkolwiek okresie historii świata.

To ta zasada, moi bracia i siostry, wskazuje nam niebiosa i daje 
nam nadzieję w życiowej bitwie. Kiedy czujemy się zdezoriento-
wani i napotykamy przeszkody, których na pozór nie potrafimy 

„dzięki wierze brigham young poprowadził lud 
[…] [do doliny Jeziora Słonego]”.
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przezwyciężyć, mając wiarę w Odkupiciela świata, możemy udać 
się do Niego, mając pewność, że odpowiedź, którą otrzymamy na 
swoje modlitwy, będzie dla naszego dobra 10. [Zob.: propozycja 3. 
na str. 194].

Często zadaje się następujące pytanie: Czy jest możliwe, aby 
chłopcy i dziewczęta, młodzi mężczyźni i młode kobiety, którzy 
zostali wychowani w tym pokoleniu Kościoła — czy byliby gotowi 
znosić trudy, ubóstwo i próby, które znosili ich ojcowie i matki dla 
ewangelii? Czy opuściliby swe wygodne domy dla ludzi w innym 
kraju, w imię swej wiary?

Mówię wam, że jeśli zasiano w ich sercach wiedzę o boskości 
tego dzieła, jaką my mamy, jeśli dzięki naszemu przestrzeganiu 
przykazań Pana otrzymali oni wiarę, jeśli byli nauczani, że Jezus jest 
Chrystusem i że Józef Smith był prorokiem Pana, wówczas mówię 
wam: tak! Uczyniliby to, co czynili ich ojcowie i matki, zajęliby swe 
miejsce w szeregach Izraela w dniach ostatnich.

Jeśli oznaczałoby to ubóstwo, jeśli oznaczałoby to chorobę i cier-
pienie lub nawet wypędzenie z domu, gdyby zaszła taka potrzeba, 
setki i tysiące naszych synów i córek, wiedząc, że jest to ewan-
gelia Chrystusa, przypieczętowałoby swoje świadectwo własnym 
życiem11. [Zob.: propozycja 2. na str. 194].

Pan umożliwi nam czynienie tego, o co 
nas prosi, jeśli wykażemy się wiarą.

Pamiętam, jak pewnego dnia miałem natchnienie, by powiedzieć 
do misjonarza, który jechał do miasta, w którym nie pozwolono 
nam nauczać na ulicach:

„A teraz pamiętaj, daj Panu szansę. Jedziesz prosić o przysługę. 
Daj Panu szansę. Poproś Go, aby otworzył ci drzwi”.

Ten młody mężczyzna udał się do tego miasta, poszedł do biura 
burmistrza i poprosił o spotkanie z nim. Miał zamiar poprosić, aby 
rada miasta zmieniła tę zasadę.

Kiedy tam wszedł, okazało się, że burmistrza nie ma w mieście. 
Młody mężczyzna wyszedł z biura, spojrzał na korytarz i zobaczył 
na jego końcu drzwi z tabliczką: „Biuro komisarza policji”. Przez 
chwilę się zawahał i wtedy coś mu powiedziało: „Daj Panu szansę”. 
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Wszedł do biura komisarza policji i powiedział mu, po co przyszedł. 
Kiedy skończył, ów mężczyzna zapytał:

„No cóż, który róg ulicy chciałby pan zająć?”

Odpowiedział: „Nie znam miasta tak dobrze, jak pan. Nie prosił-
bym o róg, który byłby nieodpowiedni ani taki, na którym bloko-
walibyśmy ruch. Czy zechciałby pan pójść ze mną i wybrać róg?”

Tylko pomyślcie o misjonarzu, który prosi komisarza policji, by 
ten wybrał róg, na którym ma być głoszona ewangelia!

Komisarz powiedział:

„Oczywiście, pójdę z panem”.

W ciągu piętnastu minut uzyskano zgodę na głoszenie ewange-
lii Jezusa Chrystusa na najlepszym rogu w mieście, w którym nie 
głoszono ewangelii na ulicach od czasów przedwojennych [przed 
I Wojną Światową]. […]

Pan ma sposób na osiągnięcie tego, czego sami nie jesteśmy w 
stanie zrobić i nigdy nie prosi nas, abyśmy uczynili coś, czego nam 
nie umożliwia. To właśnie powiedział nam za pośrednictwem Ne-
fiego. Nie będzie wymagał niczego, nie przygotowawszy wcześniej 
sposobu, by tego dokonać.

„Wtedy ja, Nefi, powiedziałem memu ojcu: Pójdę i uczynię, co 
Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przykazanie, umoż-
liwia im wykonanie tego, co nakazuje” [1 Nefi 3:7].

Jeśli jest coś, o co Pan cię prosi lub czego od ciebie oczekuje, a 
ty po prostu nie wiesz, jak postąpić, staraj się tylko ze wszystkich 
sił. Rusz w kierunku, w którym powinieneś pójść; ufaj Panu, daj Mu 
szansę, a On nigdy cię nie zawiedzie 12.

Jakąż wspaniałą rzeczą jest świadomość, że możemy, jeśli tylko 
zechcemy, wziąć naszego Ojca Niebieskiego za rękę i dać się Mu 
poprowadzić. Żaden inny lud na świecie nie ma takiego zapew-
nienia, jakie ma ta grupa ludzi 13. [Zob.: propozycja 4. na str. 195].

Bóg obdarza wiarą sprawiedliwych.

Nasza wiara jest uwarunkowana naszym prawym życiem. 
Nie możemy żyć w niewłaściwy sposób i mieć wiarę, jaką mieć 
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powinniśmy, lecz jeśli przestrzegamy przykazań Pana, możemy 
mieć wiarę, a ona będzie rosnąć i pogłębiać się wraz ze wzrostem 
naszej prawości 14.

Jeśli komuś z nas brak wiary w to dzieło, jest tak, ponieważ nie 
przestrzegamy przykazań Bożych. Jeśli są tacy, którzy nie wiedzą, 
że jest to dzieło naszego Ojca, jest tak, ponieważ nie wykonują 
swoich obowiązków. Wiem — jak wiem, że żyję — iż to jest dzieło 
Pana, a ta wiedza wynika z przestrzegania Jego przykazań 15.

Wiemy, że wiara jest darem Bożym; jest owocem prawego życia. 
Nie przychodzi na nasz rozkaz, lecz wypływa z czynienia woli na-
szego Ojca Niebieskiego. Jeśli brak nam wiary, wejrzyjmy w siebie, 
by zobaczyć, czy przestrzegaliśmy Jego przykazań, a jeśli nie, to czy 
bezzwłocznie odpokutowaliśmy. […] Niech Pan doda nam wiary i 
obyśmy żyli tak, abyśmy byli jej godni 16.

Mam nadzieję, że ci, którzy otrzymali ten wspaniały dar wiary, żyją 
w taki sposób, by ją zachować 17. [Zob.: propozycja 5. na str. 195].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Poszukaj dowodów wiary George’a Alberta Smitha w opowie-
ści ze str. 185–187. Jeden z misjonarzy Prezydenta Smitha po-
wiedział, że jego osiągnięcia „[zapewniły] nam świadectwo, że 
Bóg kieruje tą pracą” (str. 188). W jaki sposób wpłynęła na cie-
bie wiara innych, np. członka rodziny lub bliskiego przyjaciela?

 2. Przejrzyj przykłady wiary opisane na str. 188–192. Jakie inne 
przykłady wiary są dla ciebie szczególnie ważne? W jaki spo-
sób mógłbyś wykorzystać te przykłady, by pomóc komuś, kto 
wykazuje się wiarą, lecz jeszcze nie otrzymał błogosławieństw, 
których pragnie?

 3. W jaki sposób twoja wiara dała ci „nadzieję w życiowej bi-
twie”? W jaki sposób wiara może nam pomóc w przezwycię-
żeniu strachu lub innych „[przeszkód], których na pozór nie 
potrafimy przezwyciężyć”? (str. 191–192).
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 4. Przeczytaj historię, która rozpoczyna się na str. 192, i porównaj 
ją z opowieścią z podrozdziału „Z życia George Albert Smith”. 
Które z twoich doświadczeń są podobne do opisanych? Jak 
myślisz, co to znaczy „dać Panu szansę”? 

 5. Prezydent Smith nauczał, że „wiara jest darem Bożym”, który 
„nie przychodzi na nasz rozkaz” (str. 194). Jak ta zasada wpływa 
na to, jak starasz się rozwijać swoją wiarę i wzbudzać wiarę w 
innych? Podaj kilka konkretnych przykładów rzeczy, jakie mo-
żemy czynić, aby „zachować” dar wiary? (zob. Alma 32:35–43).  

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List do Hebrajczyków 11:1–11, 
17–34; List Jakuba 2:17–24; Alma 32:26–43; Eter 12:6–22; Moroni 
7:27–39; Nauki i Przymierza 136:42

Pomoc w nauczaniu: „Aby pomóc uczniom przygotować się do 
odpowiedzi na pytania, możesz zechcieć powiedzieć im przed 
przeczytaniem lub przedstawieniem czegoś, że poprosisz ich o 
odpowiedzi […]. Na przykład, możesz powiedzieć: ‘Posłuchajcie, 
kiedy będzie czytany ten fragment tak, abyście mogli podzielić się 
tym, co was najbardziej zainteresowało’ lub ‘Kiedy będzie czytany 
ten fragment z pisma świętego, zobaczcie, czy rozumiecie, co Pan 
mówi nam o wierze’” (Nauczanie — nie ma większego powołania, 
str. 69).

Przypisy
 1. „Greeting”, Millennial Star, 10 lipca 

1919, str. 440–441.
 2. W: Glenn R. Stubbs „A Biography of 

George Albert Smith, 1870 to 1951” 
(PhD diss., Brigham Young University, 
1974), str. 142–143.

 3. James Gunn McKay, w: Conference  
Report, paźdz. 1921, str. 156.

 4. James Gunn McKay, w: „A Biography 
of George Albert Smith”, str. 160.

 5. W: Conference Report, kwiec. 1923,  
str. 75–76.

 6. W: Conference Report, paźdz. 1913,  
str. 102.

 7. W: Conference Report, kwiec. 1923,  
str. 75–76.

 8. W: Conference Report, paźdz. 1913,  
str. 102.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1913,  
str. 102–103.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1913,  
str. 102–103.

 11. „As to This Generation”, Improvement 
Era, luty 1949, str. 73.

 12. „Give the Lord a Chance”, Improvement 
Era, lipiec 1946, str. 427.

 13. W: Conference Report, kwiec. 1947,  
str. 164.

 14. W: Conference Report, paźdz. 1950,  
str. 6.

 15. W: Conference Report, paźdz. 1915,  
str. 27–28.

 16. W: Conference Report, paźdz. 1913,  
str. 103.

 17. W: Conference Report, kwiec. 1923,  
str. 77.
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„Jeśli będziemy postępować zgodnie z radą i wskazówką, 
którą daje Pan, nasza droga będzie drogą szczęśliwą”.
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Pozostawajcie po stronie Pana

Pan dał nam przykazania, abyśmy mogli 
oprzeć się złu i znaleźć szczęście.

Z życia George’a Alberta Smitha

Dziadek George’a Alberta Smitha — George A. Smith — przez 
wiele lat służył w Kworum Dwunastu Apostołów i w Radzie Pre-
zydenta Kościoła jako doradca Brighama Younga. George Albert 
Smith często powtarzał radę, jakiej jego dziadek udzielał swojej ro-
dzinie: „Istnieje dobrze zdefiniowana linia demarkacyjna pomiędzy 
terytorium Pana a terytorium diabła. Jeśli będziecie pozostawać po 
Pańskiej stronie linii, będziecie pod Jego wpływem i nie będziecie 
mieć pragnienia, by czynić zło, ale jeśli przejdziecie na stronę diab ła 
choć o cal, znajdziecie się w mocy kusiciela, a jeśli odniesie on 
sukces, nie będziecie w stanie myśleć, czy rozumować we właściwy 
sposób, ponieważ stracicie Ducha Pana”.

George Albert Smith powiedział, że przez całe swe życie podej-
mując decyzje, polegał na tej radzie: „Kiedy odczuwałem pokusę, 
by coś zrobić, zadawałem sobie pytanie: ‘Po której stronie linii się 
znajduję?’ Jeśli postanawiałem, że będę po bezpiecznej stronie, po 
stronie Pana, za każdym razem postępowałem właściwie. Więc 
kiedy nadejdzie pokusa, zastanówcie się w duchu modlitwy nad 
swoim problemem, a wpływ Pana pomoże wam w podjęciu mą-
drej decyzji. Jesteśmy bezpieczni jedynie po Pańskiej stronie linii” 1. 
[Zob.: propozycja 1. na str. 205].

Nauki George’a Alberta Smitha

Pozostanie po Pańskiej stronie linii wymaga 
ścisłego posłuszeństwa przykazaniom.

Wszelkie bezpieczeństwo, wszelka sprawiedliwość i wszelkie 
szczęście znajdują się po Pańskiej stronie linii. Jeśli przestrzegacie 
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przykazań Bożych poprzez szanowanie dnia Sabatu, jesteście po 
Pańskiej stronie linii. Jeśli modlicie się na osobności i jako rodzina, 
jesteście po Pańskiej stronie linii. Jeśli jesteście wdzięczni za jedze-
nie i wyrażacie tę wdzięczność Bogu, jesteście po Pańskiej stronie 
linii. Jeśli kochacie swoich bliźnich jak samych siebie, jesteście po 
Pańskiej stronie linii. Jeśli jesteście uczciwi w swoim postępowa-
niu z bliźnimi, jesteście po Pańskiej stronie linii. Jeśli przestrzega-
cie Słowa Mądrości, jesteście po Pańskiej stronie linii. I mógłbym 
tak przejść przez Dziesięcioro Przykazań i inne przykazania, które 
daje nam Pan, byśmy się nimi kierowali, i powtarzam — wszystko, 
co wzbogaca nasze życie, uszczęśliwia nas i przygotowuje nas do 
wiecznej radości, znajduje się po Pańskiej stronie linii. Doszukiwa-
nie się błędu we wskazówkach, które daje nam Bóg, nie znajduje 
się po Pańskiej stronie linii 2. [Zob.: propozycja 2. na str. 205].

[Pan powiedział]: „Nie mogę patrzeć na grzech nawet z najmniej-
szym pobłażaniem”; nawet z najmniejszym pobłażaniem [NiP 1:31]. 
Dlaczego? Ponieważ On wie, że jeśli grzeszymy, tracimy błogosła-
wieństwo, którym cieszylibyśmy się, gdybyśmy nie porzucili ścieżki, 
która wiedzie do tego błogosławieństwa 3.

Co jakiś czas słyszymy, jak ktoś mówi: „Och, nie byłbym tak 
drobiazgowy. Pan nie będzie tak bardzo srogi wobec nas, jeśli 
trochę zboczymy ze ścieżki”. Ten, kto tak mówi, jest już po dia-
belskiej stronie linii, a wy go nie słuchajcie, bo jeśli to zrobicie, 
możecie zostać zwiedzeni. Nikt, kto tak mówi, nie ma Ducha Pana. 
Sam Pan powiedział, że musimy przestrzegać Jego przykazań. 
„Jest prawo, nieodwołalnie postanowione w niebie zanim powstał 
świat, od którego są uzależnione wszystkie błogosławieństwa” (NiP 
130:20). Ewangelia Jezusa Chrystusa ma uczyć nas, jak uzyskać to 
błogosławieństwo4.

Nasz kochający Ojciec w Niebie daje nam przykazania, 
aby pomóc nam w znalezieniu szczęścia.

Pan w Swej dobroci, widząc postawę Swoich dzieci i wiedząc, że 
będą potrzebowały przewodnictwa, dał nam Dziesięcioro Przyka-
zań oraz inne przykazania, które daje od czasu do czasu, by pomóc 
nam znaleźć szczęście. Na świecie widzicie ludzi biegających tam i z 
powrotem, szukających szczęścia, lecz nie znajdujących go. Gdyby 
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tylko zatrzymali się na tyle długo, by przyjąć radę Pana, szczęście 
by do nich przyszło, lecz nie znajdą go w żaden inny sposób 5.

Kiedy byłem dzieckiem, uznawałem lub myślałem, że uznaję, 
iż przykazania Pana były Jego prawami i regulacjami, danymi mi, 
aby stanowiły dla mnie przewodnictwo. Myślałem, że po nieposłu-
szeństwie tym prawom nastąpi kara i jako dziecko przypuszczałem, 
że Pan w taki sposób wszystko aranżuje i tak wszystko ustala w 
tym życiu, że muszę przestrzegać pewnych praw lub natychmiast 
zostanę ukarany. Jednakże z biegiem lat pobrałem lekcje z innego 
punktu widzenia i teraz, tak zwane prawa Pana, rady zawarte w 
Pismach Świętych, objawienia Pana dla nas w tych dniach i cza-
sach, są dla mnie niczym innym jak słodką muzyką głosu naszego 
Ojca w Niebie, daną nam z miłosierdzia. Są one niczym innym jak 
radą i wskazówką od kochającego rodzica, który bardziej troszczy 
się o nasze dobro, niż są w stanie to czynić ziemscy rodzice, a w 

„objawienia Pana dla nas w tych dniach i czasach, są 
dla mnie niczym innym jak słodką muzyką głosu naszego 

ojca w niebie, daną nam z miłosierdzia”.
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konsekwencji to, co kiedyś wydawało mi się surowym prawem, 
teraz jest pełną miłości i troski radą wszechmądrego Ojca Niebie-
skiego. I dlatego mówię, że nie jest mi trudno uwierzyć, że najlep-
sze dla mnie jest przestrzeganie przykazań Bożych 6.

Całe szczęście, które przychodzi do mnie i jest moim udziałem, 
wynika z prób przestrzegania przykazań Bożych i takiego życia, by 
być godnym błogosławieństw, które obiecał tym, którzy szanują Go 
i przestrzegają Jego przykazań 7.

Jeśli będziemy postępować zgodnie z radą i wskazówką, które 
daje Pan, nasza droga będzie drogą szczęścia. Będzie ścieżką — być 
może nie zawsze łatwą czy wygodną — która w końcu doprowadzi 
do obecności naszego Ojca Niebieskiego, do chwały, a nieśmier-
telność i życie wieczne będą naszym udziałem8. [Zob.: propozycja 
3. na str. 205].

Przeciwnik próbuje sprowadzić nas na manowce 
poprzez podstępy i pozorne błahostki.

W dzisiejszym świecie istnieją dwie siły; istniały one od początku. 
Jedna z nich jest konstruktywna, promienieje szczęściem i buduje 
charakter. Druga jest niszczycielska, zwraca ludzi ku demonom, 
burzy i zniechęca. Wszyscy jesteśmy podatni na oba wpływy. Je-
den pochodzi od naszego Ojca Niebieskiego, a drugi od źródła zła, 
które jest na świecie od samego początku, próbując sprowadzić 
zniszczenie na rodzinę ludzką 9.

Wszyscy będziemy kuszeni; żaden człowiek nie jest wolny od po-
kusy. Przeciwnik na wszelkie możliwe sposoby będzie nas zwodził; 
próbował zrobić to ze Zbawicielem świata — bez powodzenia. Pró-
buje tego z wieloma innymi ludźmi, którzy posiadają boskie upoważ-
nienie i czasami odnajduje słaby punkt, i człowiek traci to, co mogłoby 
być wielkim błogosławieństwem, gdyby tylko pozostał wierny 10.

Pewien mężczyzna kiedyś powiedział mi — czy też napomknął 
w miejscu, w którym przez przypadek się znalazłem — „Dlaczego 
tym wszystkim ludziom wydaje się, że jestem opętany przez diab ła, 
skoro to nieprawda?” A ja mu powiedziałem: „Mój bracie, czy znasz 
kogoś, kto byłby opętany przez diabła i o tym wiedział?” To jest 
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jedna ze sztuczek diabła: posiąść człowieka i nie pozwolić mu tego 
dostrzec. A to jest jedna z naszych trudności 11.

Setki lat temu Prorok Nefi zobaczył, co się stanie — że ludzie 
będą walczyć ze sobą i zaprzeczać mocy Ducha Świętego i Świę-
tego Boga Izraela oraz że zamiast doktryny będą nauczać przyka-
zań ludzkich. Wpływy dzisiejszego świata próbują przekonać ludzi, 
że dzięki własnej inteligencji i własnej mocy mogą zdobyć życie 
wieczne. Pozwólcie […], że przeczytam słowa Nefiego:

„Będzie także wielu, którzy powiedzą: Jedzcie, pijcie i weselcie 
się, jednak bójcie się Boga, usprawiedliwi On popełnienie niewielu 
grzechów”.

Chcę, abyście zwrócili uwagę na te słowa: „Usprawiedliwi On 
popełnienie niewielu grzechów”. Ten sprytny przeciwnik wie, że 
gdyby tylko mógł sprawić, że mężczyzna czy kobieta popełnią nie-
wiele grzechów, o tyle dalej wejdą na jego terytorium, o tyle bar-
dziej będą w jego mocy.

„Jednak bójcie się Boga, usprawiedliwi On popełnienie niewielu 
grzechów, możesz więc trochę kłamać, możesz wykorzystywać in-
nego ze względu na jego słowa, kop dołki pod swoim bliźnim, bo 
nie ma w tym szkody, i czyń to wszystko, bo jutro umrzemy i jeśli 
okażemy się winnymi, Bóg wymierzy nam niewielką karę i w końcu 
zostaniemy zbawieni w królestwie Boga”. [2 Nefi 28:8].

Czyż to, co zostało tu w tak wyraźny sposób zapisane, nie jest 
dokładnie tym, co mówi diabeł do dzieci ludzkich w dzisiejszych 
czasach? Och, popełnij drobny grzech, a nikogo on nie zrani, skłam 
trochę, a nie przyniesie to nikomu szkody; Pan ci to wybaczy, a 
ty dostaniesz tylko kilka uderzeń pasem i ostatecznie zostaniesz 
zbawiony w królestwie Bożym. To właśnie mówi do mężczyzny i 
kobiety, którzy byli nauczani Słowa Mądrości, kiedy powiada: och, 
wypij trochę herbaty, to nie wyrządzi ci żadnej szkody; użyj trochę 
tytoniu, to nie zrobi żadnej różnicy; odrobina alkoholu nie wyrzą-
dzi żadnej krzywdy. Są to małe rzeczy; on zawsze robi małe kroki, 
nie idzie od razu na całość. To jest to, o czym chciałbym, abyśmy 
pamiętali. […] To są nieznaczące, podstępne podszepty, które zdra-
dzają ludzkość i które umieszczają nas w mocy diabła. […]
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A Nefi dalej mówi:

„Innych będzie uspokajał i uśpi ich czujność poprzez doczesne 
zabezpieczenie, że będą mówili: Wszystko jest dobrze w Syjonie, 
Syjon rozwija się pomyślnie, wszystko jest dobrze. W ten sposób 
diabeł będzie zwodził ich dusze”.

A teraz chcę, abyście zwrócili uwagę na te słowa: „W ten spo-
sób diabeł będzie zwodził ich dusze prowadząc ich troskliwie do 
piekła”. [2 Nefi 28:21]. I to jest sposób jego postępowania, to jest 
dokładnie to, co on robi. Nie przychodzi i nie chwyta cię fizycznie, 
zabierając na swoje terytorium, lecz szepcze: „Popełnij tę drobną 
niegodziwość”, a kiedy mu się to uda, popycha do następnego nie-
wielkiego zła i kolejnego, aż — że zacytuję to wyrażenie — „[zwie-
dzie] ich dusze”. Tak właśnie postępuje. Sprawia, że wierzysz, że 
coś zyskujesz, podczas gdy tak naprawdę coś tracisz. Za każdym 
więc razem, kiedy nie przestrzegamy prawa Boga lub nie prze-
strzegamy jakiegoś przykazania, jesteśmy oszukiwani, ponieważ 
nie ma przyrostu na tym świecie lub w świecie przyszłym, jeśli nie 
przestrzegamy prawa naszego Ojca Niebieskiego.

[…] Znamienna jest ta szczególna sugestia: „Diabeł będzie zwodził 
ich dusze prowadząc ich troskliwie do piekła” — oto jego metoda. 
Mężczyźni i kobiety w dzisiejszym świecie podlegają temu wpły-
wowi i są miotani tu i tam, a ów szept się wzmaga i nie rozumieją 
oni, czego chce od nich Pan, lecz nadal wkraczają na terytorium 
złego, podlegają jego mocy tam, gdzie Duch Pana nie może pójść.

Dalej mówi: […]

„Innym będzie pochlebiał mówiąc, że piekło nie istnieje i prze-
konując ich: Nie jestem diabłem, bo nie ma diabła. I tak będzie im 
szeptał na ucho, aż zakuje ich w swe okropne łańcuchy, z których 
nie można się wyswobodzić” [2 Nefi 28:22].

A teraz, bracia i siostry, takie są warunki panujące w dzisiejszym 
świecie. Nefi nie mógłby powiedzieć tego wyraźniej, gdyby był tu 
obok, w czasach obecnych. A przeciwnik pracuje; a ponieważ nasz 
Ojciec Niebieski pragnął zachować Swoje dzieci przed złem tych 
nauk i tych przekonań, posłał na świat chłopca–proroka, Józefa 
Smitha, nadając mu boskie upoważnienie, by zorganizował Jego 
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Kościół i ponownie rozpoczął nauczanie dzieci ludzkich prawdy, 
aby mogły być wyprowadzone z błędów własnych nauk 12.

Musimy nauczyć się pokonywania własnych namiętności, włas-
nych złych skłonności. Musimy nauczyć się opierania się pokusom. 
Dlatego właśnie tu jesteśmy; i po to, abyśmy mogli żyć w dosko-
nalszy sposób, na ziemię została przywrócona ewangelia, a my 
staliśmy się jej uczestnikami i mamy siłę, która do nas przychodzi 
dzięki mocy Ducha Świętego. Mamy nie tylko siłę do stawiania 
oporu, siłę zwykłego człowieka, który ma ograniczenia typowe dla 
kogoś, kto nie posiada wiedzy o prawdzie — mamy siłę do stawia-
nia oporu równą jego sile kuszenia, a poza tym siłę, która wypływa 
ze znajomości prawdy i znajomości celu naszego istnienia 13. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 206].

Możemy oprzeć się złu poprzez zdecydowanie, 
że będziemy podlegać wpływowi Pana.

Pamiętam pewnego człowieka sprzed kilku lat, który w owym 
czasie był przewodniczącym zarządu Amerykańskiego Kościoła 
Uniwersalistów. Przybył z wizytą tu [do Salt Lake City] i uczestniczył 
w dwóch naszych Szkołach Niedzielnych. Jedną z lekcji [dla dzieci] 
był szczególnie zainteresowany. W końcu, kiedy [lekcja] zbliżała 
się do końca, prezydent Szkoły zapytał: „Czy zechciałby pan po-
wiedzieć kilka słów do [klasy]?” […] Odpowiedział: „Tak, chciałbym 
coś powiedzieć”. I powiedział: „Gdybym mógł żyć jedynie w takiej 
atmosferze, jaką znalazłem w tej małej […] klasie, w szkole sabato-
wej, tego poranka, nie miałbym wyjścia — musiałbym być dobrym 
człowiekiem”. [Zob.: propozycja 5. na str. 206].

Myślałem o tym bardzo wiele razy. Uważnie wybieramy atmos-
ferę, którą oddychamy, abyśmy mogli żyć w zdrowiu. Lecz czasami 
w swej nieostrożności, stawiamy się w sytuacji, w której podlegamy 
niemoralnym wpływom, które niszczą nasz opór wobec zła, a my 
sami jesteśmy prowadzeni do czynienia tego, czego nie powinniśmy 
czynić i czego byśmy nie zrobili, gdybyśmy pozostali pod wpływem 
Pana. Gdybyśmy tylko byli pokorni, gdybyśmy tylko byli napeł-
nieni modlitwą, gdybyśmy tylko żyli w taki sposób, aby w każdej 
godzinie naszego życia móc zgodnie z prawdą powiedzieć: „Ojcze 
w niebie, jestem gotów i jestem chętny, by czynić to, co Ty chcesz, 
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bym czynił”, wówczas każdy dzień naszego ziemskiego doświad-
czenia byłby wzbogacony 14.

Wybieramy to, gdzie będziemy. Bóg dał nam wolną wolę. Nie 
odbierze jej nam i jeśli zrobię coś, co jest złe i wejdę na terytorium 
diabła, zrobię to, ponieważ mam wolę i moc to uczynić. Nie mogę 
nikogo obwiniać; a jeśli postanowię, że będę przestrzegał przy-
kazań Bożych i będę żyć tak, jak powinienem żyć i pozostanę po 
Pańskiej stronie linii, uczynię to, ponieważ tak powinienem uczynić, 
i otrzymam za to swoje błogosławieństwo. Nie będzie to wynikiem 
tego, co zrobił inny człowiek 15.

Jakże my, Święci w Dniach Ostatnich, powinniśmy być ostrożni, 
by każdy dzień naszego życia przeżyć tak, abyśmy byli pod wpły-
wem mocy Pana i abyśmy mogli odwrócić się od tego, co niszczy 
naszą moc, byśmy mogli zasłużyć na królestwo celestialne 16.

„Jakże my, Święci w dniach ostatnich, powinniśmy być ostrożni, by każdy 
dzień naszego życia przeżyć tak, abyśmy byli pod wpływem mocy Pana”.
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Sprawdźcie, czy wasze stopy stoją na skale. Sprawdźcie, czy 
wiecie, jakie pragnienia ma Mistrz względem was, a znając je, 
sprawdźcie, czy przestrzegacie Jego praw i przykazań. Sprawdźcie, 
czy czystość waszego życia upoważnia was do towarzystwa Ducha 
Świętego, bo jeśli jesteście czyści, cnotliwi i prawi, zły nie będzie 
miał mocy zniszczenia was 17.

Modlę się, abyśmy oceniali siebie i dowiedzieli się, po której 
stronie linii się znajdujemy; a jeśli jesteśmy po stronie Pana, pozo-
stańmy tam, ponieważ to oznacza wieczne szczęście w towarzy-
stwie najlepszych mężczyzn i kobiet, którzy żyli na ziemi.

Jeśli ześlizgnęliśmy się ze ścieżki w jakikolwiek sposób, jeśli by-
liśmy nieostrożni, jeśli posłuchaliśmy kusiciela i przekroczyliśmy 
linię, by skosztować tego, co świat uważa za bardzo pożądane, a 
Pan powiedział, że nie jest dla nas dobre — tak szybko, jak jest to 
możliwe, powróćmy na właściwą stronę, prośmy Pana o to, by wy-
baczył naszą nieroztropność, a następnie, z Jego pomocą, wiedźmy 
takie życie, które oznacza wieczne szczęście 18.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeczytaj podrozdział „Z życia George’a Alberta Smitha” (str. 
197) i Moroni 7:10–19. Skąd wiesz, kiedy jesteś „po Pańskiej 
stronie linii”? Co możemy zrobić, aby pomóc innym pozostać 
po Pańskiej stronie linii?

 2. W pierwszym akapicie nauk na str. 197–198 Prezydent Smith 
wymienia kilka przykazań, których powinniśmy przestrzegać, 
aby pozostać po Pańskiej stronie linii. Jakie inne normy daje 
nam Pan, aby pomóc nam pozostać po Jego stronie?

 3. Podczas czytania podrozdziału, który zaczyna się na str. 198, 
zastanów się, w jaki sposób mógłbyś wykorzystać nauki Pre-
zydenta Smitha, aby pomóc komuś, kto uważa, że przykazania 
są zbyt restrykcyjne.
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 4. Kiedy będziesz przeglądać str. 200–203, poszukaj, jakie taktyki 
Szatana opisuje Prezydent Smith, i zastanów się, kiedy widzia-
łeś przykłady takich taktyk. W jaki sposób możemy pomóc 
młodym ludziom rozpoznać je i przezwyciężyć? W jaki sposób 
„[znajomość] celu naszego istnienia” (str. 203) pomaga nam 
opierać się pokusie?

 5. Pomyśl, w jaki sposób historia ze str. 203 może pomóc ci w 
zastosowaniu nauk. W jakich miejscach lub okolicznościach 
nie czujesz pragnienia, by czynić to, co złe? Co możemy zro-
bić, by stworzyć taką atmosferę w naszych domach, miejscach 
pracy, w naszych społecznościach i w życiu osobistym?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 4:1–11 (łącz-
nie z fragmentami z Józef Smith — Tłumaczenie); List Jakuba 4:7; 
I List Jana 5:3–4; Alma 13:27–28; Helaman 5:12; Nauki i Przymierza 
82:8–10

Pomoc w nauczaniu: „Pytania zapisywane na tablicy przed lekcją 
pomogą uczniom rozpocząć zastanawianie się nad tematami, jesz-
cze przed rozpoczęciem lekcji” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania, str. 93).

Przypisy
 1. „A Faith Founded upon Truth”, Deseret 

News, 17 czerw. 1944, Church section, 
str. 9.

 2. W: Conference Report, paźdz. 1945,  
str. 118.

 3. Sharing the Gospel with Others, wyb. 
Preston Nibley (1948), 198; przemó-
wienie wygłoszone 4 list. 1945 r. w 
Waszyngtonie, D.C.

 4. „Seek Ye First the Kingdom of God”, 
Improvement Era, paźdz. 1947, str. 690.

 5. W: Conference Report, kwiec. 1941,  
str. 25.

 6. W: Conference Report, paźdz. 1911,  
str. 43–44.

 7. W: Conference Report, kwiec. 1949,  
str. 87.
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doczesne i duchowe 
błogosławieństwa płynące 

ze Słowa mądrości

Nasz Ojciec Niebieski dał nam Słowo Mądrości, 
aby błogosławić nas zdrowiem fizycznym oraz 

przygotować nas do życia wiecznego.

Z życia George’a Alberta Smitha

Kiedy George Albert Smith był dzieckiem, zachorował na dur 
brzuszny. Lekarz, który postawił diagnozę, powiedział jego matce, 
że powinien on pozostać w łóżku przez trzy tygodnie, nie jeść 
pokarmów stałych i pić niewielkie ilości kawy. Prezydent Smith 
wspominał później:

„Kiedy wyszliśmy, powiedziałem mamie, że nie będę pił żadnej 
kawy. Nauczano mnie, że Słowo Mądrości, dane przez Józefa Smitha, 
radzi nam, abyśmy nie używali kawy.

Moja mama urodziła troje dzieci, a dwoje z nich umarło. Jej strach 
o mnie był więc wyjątkowy”.

Zamiast pić kawę młody George Albert Smith poprosił o błogo-
sławieństwo kapłańskie, które otrzymał od swojego nauczyciela 
domowego.

„Kiedy następnego ranka przyszedł doktor, bawiłem się na ze-
wnątrz z innymi dziećmi. Był zaskoczony. Zbadał mnie i odkrył, że 
choroba ustąpiła i wydawało się, że jestem zdrowy.

Byłem wdzięczny Panu za moje wyzdrowienie. Jestem pewien, 
że to On mnie uzdrowił” 1.

Prezydent Smith chciał, aby Święci zrozumieli, że posłuszeństwo 
Słowu Mądrości przynosi nie tylko zdrowie fizyczne, lecz również 
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Prezydent Smith nauczał, że ponieważ daniel posłuszny był Pańskiemu 
prawu zdrowia, był godny „[natchnienia] Wszechmogącego”.
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błogosławieństwa duchowe. Podczas kapłańskiej sesji konferencji 
generalnej opowiedział historię ze Starego Testamentu o proroku 
Danielu, który był w niewoli babilońskiej i oczekiwano od niego, 
że będzie jadł mięso i pił wino ze stołu króla:

„Daniel był prorokiem Boga, a był prorokiem, ponieważ prze-
strzegał przykazań Bożych. Chciałbym […], abyście wzięli to prze-
słanie ze sobą. Daniel wraz ze swoimi towarzyszami był posłuszny 
naukom Boga mówiącym, jakiego rodzaju jedzenie i picie powinni 
spożywać, i odmówił przyjęcia pożywienia podanego na królew-
skim stole. [Zob. Ks. Daniela 1:3–16]”.

Prezydent Smith dalej wyjaśnił, że z powodu posłuszeństwa Pań-
skim prawom dotyczącym zdrowia w owych czasach, nie tylko 
życie Daniela zostało zachowane, lecz otrzymał on też wielkie bło-
gosławieństwo duchowe: „natchnienie Wszechmogącego” 2. [Zob.: 
propozycja 1. na str. 216].

Nauki George’a Alberta Smitha

Słowo Mądrości jest pełną miłości radą od 
naszego Ojca, który wie wszystko.

Zamierzam przeczytać wam część tego, co Pan powiedział Ko-
ściołowi 27 lutego 1833 roku.

„Słowo Mądrości na pożytek rady wyższych kapłanów zgroma-
dzonych w Kirtland oraz Kościoła i świętych w Syjonie —

Aby wysłać pozdrowienie; nie przez przykazanie czy przymus, ale 
przez objawienie i słowo mądrości, ukazujące porządek i wolę Bożą 
w doczesnym zbawieniu wszystkich świętych w dniach ostatnich”.

Teraz pomyślcie przez chwilę: „w doczesnym zbawieniu wszyst-
kich świętych w dniach ostatnich”.

„Dane jako zasada z obietnicą, przystosowane do możliwości 
słabych i najsłabszych ze wszystkich świętych, którzy są lub mogą 
być nazwani świętymi”. [Zob. NiP 89:1–3].

Następnie Pan nadal mówi nam o tym, co jest dla nas dobre, 
wyjaśnia, jakiego rodzaju pożywienie jest dla nas pożądane, a póź-
niej ostrzega nas przed niektórymi rzeczami, które są najbardziej 
szkodliwe i niezdrowe [zob. NiP 89:5–17].
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Wydaje mi się, że jako lud zostaliśmy w cudowny sposób pobło-
gosławieni. […] Pan jest dla nas miłosierny, bo poucza nas, radzi 
nam i ostrzega nas w wielu kwestiach 3.

Patrzę na Słowo Mądrości jako na swoistą radę naszego Ojca 
w niebie, który pragnie patrzeć, jak Jego dzieci stają się bardziej 
podobne do Niego. […] Postrzegam je jako ojcowską radę Tego, 
który wie, czego potrzebuję, i mówi mi: „Mój synu, te rzeczy nie 
są dobre dla ciebie, a jeśli będziesz ich unikał, dam ci towarzystwo 
mojego Ducha Świętego i radość podczas życia na ziemi, a na ko-
niec — życie wieczne”. Jakże byłbym głupi, gdybym spożywał te 
zakazane rzeczy, mając pewność, że Pan radzi, abym ich unikał. 
Czułbym się potępiony, spożywając je, skoro Ten, który wie lepiej 
niż ktokolwiek inny, mówi, że są one szkodliwe i ostrzega mnie 
przed nimi. […]

[…] Uważał On to za tak ważne, że nam podał te informacje 
i ostrzegł nas. A jeśli Ten, który wie wszystko, pomyślał, że ko-
nieczne jest udzielenie nam rady i wskazówki w tych doczesnych 
kwestiach, jakże uważnie powinniśmy stosować się do tych boskich 
wytycznych my, którzy nie wiemy, co przyniesie ze sobą następny 
dzień. Myślę, że Święci w Dniach Ostatnich mają w Słowie Mądrości 
prawo, które wyniesie ich i podniesie ponad tych, którzy go nie 
przestrzegali 4.

Ewangelia Jezusa Chrystusa ma zachować dusze — których ta-
bernakulum są ciała — na wieczne szczęście. Jakże głupi jesteśmy, 
jeśli ulegamy nawykom i zwyczajom świata! […] Nasz Ojciec Nie-
bieski w Swej dobroci i miłości [ostrzegał]: „W rezultacie zła i za-
mysłów, jakie istnieją i będą istnieć w sercach ludzi spiskujących w 
dniach ostatnich, ostrzegłem was i uprzedziłem was, dając wam to 
słowo mądrości drogą objawienia”. (NiP 89:4). […] Celem ewangelii 
Jezusa Chrystusa jest przygotować nas na zrozumienie piękna życia, 
w takiej formie, jaką wskazał nam Pan, mówiąc, jak mamy unikać 
rzeczy, które niszczą świat 5.

Czy wierzycie, że Pan dał nam Słowo Mądrości? Czy naprawdę 
wierzycie, że On wie, co jest dla nas dobre? Czy myślicie, że byłoby 
Mu to miłe, gdybyśmy przestrzegali tego prawa? On mówi, że tak. 
Czy sądzicie, że naprawdę tak uważa? 6
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Bracia i siostry, nie możemy być bezkarni, gdy obraźliwie trak-
tujemy Słowo Mądrości. Zostało nam ono dane jako rada i wska-
zówka, nie jako przykazanie czy ograniczenie, lecz jako słowo 
mądrości od naszego Ojca dla doczesnego zbawienia naszych ciał 
i dla przygotowania naszych dusz do życia wiecznego7. [Zob.: pro-
pozycja 2. na str. 216].

Pan obiecuje zdrowie psychiczne i fizyczne 
tym, którzy przestrzegają Słowa Mądrości.

Jestem wdzięczny za to wspaniałe Słowo Mądrości, które jest 
proste, i jak powiedział Pan: „przystosowane do możliwości słabych 
i najsłabszych ze wszystkich świętych, którzy są lub mogą być na-
zwani świętymi”. Zatrzymam się tu, by zapytać […], czy jesteśmy 
godni być nazwani Świętymi? Wszyscy, którzy mają nadzieję być 
nazywani Świętymi, z pewnością powinni przestrzegać Słowa Mą-
drości. A co ono dla nas oznacza? Daje nam słodycz życia, zabiera 
nam trujące wyziewy, jakimi oddychają ludzie w wyniku palenia 
tytoniu. Sprawia, że unikamy przyprawiających o mdłości stanów, 
które są wynikiem żucia tytoniu. Zachowuje nas, jeśli się do niego 
stosujemy, od problemów zdrowotnych związanych z przyjmowa-
niem do naszego systemu [narkotyków] zawartych w herbacie i 
kawie oraz od katastrofalnych skutków spożywania alkoholu. […]

Nasz Ojciec Niebieski nie tylko mówi nam, czego powinniśmy 
unikać, lecz mówi nam też, czego możemy używać dla naszej ko-
rzyści. Powiedział nam, że wszelkie zboża, wszelkie zdrowe zioła, 
owoce winorośli itp. są dobre dla człowieka. Mówi On, że mięso 
zwierzyny i ptactwa możemy spożywać z rozwagą i dziękczynie-
niem; i chcę to podkreślić: z dziękczynieniem8.

Widzimy, że stosowanie się do prawa zdrowia zwiększa siłę psy-
chiczną i fizyczną, i odkrywamy, że z powodu nieposłuszeństwa 
temu prawu pogarsza się zdrowie psychiczne i fizyczne. To nasz 
Stwórca, Ojciec naszych duchów, dał nam możliwość zamieszkania 
na tej ziemi. To On powiedział, że pewne rzeczy, o których wspo-
mniał w tym objawieniu, nie są dla nas dobre. Złożył nam cenną 
obietnicę, że jeśli będziemy posłuszni temu prawu — obiecuje mą-
drość, zdrowie i siłę oraz to, że anioł zagłady przejdzie obok nas i 
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nas nie zrani, tak jak było to w przypadku dzieci Izraela [zob. NiP 
89:18–21] 9. [Zob.: propozycja 3. na str. 216].

Przestrzeganie Słowa Mądrości wzmacnia 
naszą wiarę i duchowość.

Jestem dogłębnie przekonany, że kiedy Pan w Swoim miłosier-
dziu, dał nam Słowo Mądrości, dał je nam nie tylko po to, abyśmy 
cieszyli się zdrowiem podczas życia na tym świecie, ale dał je po 
to, by nasza wiara mogła być wzmocniona, by nasze świadectwo 
o boskiej misji naszego Pana i Mistrza mogło wzrosnąć, byśmy tym 
samym mogli się lepiej przygotować na powrót do Jego obecności, 
kiedy nasza praca tutaj dobiegnie końca. Obawiam się, że jako 
synowie i córki w Syjonie czasami nie zdajemy sobie sprawy z 
ważności tego wspaniałego przesłania dla świata 10.

„nasz ojciec niebieski nie tylko mówi nam, czego powinniśmy unikać, 
lecz mówi nam też, czego możemy używać dla naszej korzyści”.
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Chcę wam powiedzieć, że według mojego osądu używanie tyto-
niu — tej małej rzeczy, jak wydaje się to niektórym ludziom — jest 
środkiem do zniszczenia ich życia duchowego, jest środkiem do 
odciągnięcia ich od towarzystwa Ducha naszego Ojca, oddala ich 
od społeczności dobrych mężczyzn i kobiet oraz sprawia, że dzieci, 
które się im narodziły, lekceważą ich i czynią im wymówki, a mimo 
to diabeł mówi człowiekowi: och, to tylko taka mała rzecz! 11

Żyjemy w czasach, kiedy Pan ponownie przemawia do Swego 
ludu. My, którzy jesteśmy członkami Kościoła, którzy stosują się do 
wymogów naszego Ojca w Niebie, doskonale rozumiemy, że Bóg 
żyje i że nagrodzi tych, którzy pilnie Mu służą. Rozumiemy, że daje 
On pewne zasady i regulacje, które rządzą nami w tym życiu, a 
posłuszeństwo Jego wymogom zapewnia nam Jego przychylność, 
natomiast obiecane błogosławieństwa pojawią się w wyniku na-
szego posłuszeństwa; lecz jeśli nie będziemy posłuszni Jego na-
ukom, jeśli zignorujemy Jego mądre rady, wówczas nie mamy od 
Niego obietnicy i tracimy możliwości, które już do nas ponownie 
nie przyjdą. Czuję, jak wielką wagę ma to, by Święci w Dniach 
Ostatnich przestrzegali właśnie tego konkretnego prawa [Słowa Mą-
drości]. Wierzę, że poprzez posłuszeństwo temu prawu, Święci w 
Dniach Ostatnich będą mogli cieszyć się większą wiarą. Czytamy 
w naukach Mormona, że jeśli nie było cudów pośród tego ludu, 
działo się tak, ponieważ ludzie nie mieli wiary; i dalej powiedział 
im, że bez wiary „straszliwy jest ich stan”. [Zob. Moroni 7:37–38]. 
Jeśli łamiemy wolę Pana, którą znamy, naturalne jest, że nasza wiara 
maleje, ponieważ Duch nie zawsze może do nas dotrzeć. […]

[…] Mocno wierzę, że z powodu zaniedbywania tego prostego 
wymogu, zmniejszy się wiara w sercach niektórych osób spośród 
naszego ludu — natomiast dzięki powszechniejszemu przestrze-
ganiu Słowa Mądrości, wzrośnie wiara pośród Świętych w Dniach 
Ostatnich i w wyniku tego otrzymamy większą wiedzę; ponieważ 
dzięki posłuszeństwu pojawi się skłonność do posłuszeństwa innym 
prawom naszego Ojca, a podporządkowanie się każdemu z nich 
gwarantuje błogosławieństwa 12. [Zob.: propozycje 3. i 4. na str. 216].
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Poprzez posłuszeństwo Słowu Mądrości, 
przygotowujemy się do życia wiecznego.

Czasami zastanawiam się, czy Święci w Dniach Ostatnich zdają 
sobie sprawę z tego, że [Słowo Mądrości] dane nam jest dla naszego 
wyniesienia; nie tylko dla błogosławieństw doczesnych, lecz by 
przygotować nas do życia duchowego. […]

Powiedziano nam, że inteligencja jest chwałą Bożą [zob. NiP 
93:36], a my wszyscy podziwiamy inteligentnych mężczyzn i ko-
biety, zatem naszym pragnieniem powinno być położenie funda-
mentu pod wzrost mocy psychicznej i nierobienie niczego, co by 
ją osłabiło. Widać to na przykładzie ludzi, którzy sami pozbawiają 
się mocy umysłu, którą mogliby się cieszyć, poprzez ciągłe używa-
nie tego, o czym Ojciec Niebieski powiedział, że nie jest dobre, w 
wyniku czego stają się mniej inteligentni i zawodzą w przygotowa-
niach do życia wiecznego, co powinno być ich ambicją 13.

Jeśli wierzymy w to, co głosimy, że Jezus jest Chrystusem i że je-
steśmy dziećmi naszego Ojca Niebieskiego, wówczas jakże ostrożni 
powinniśmy być w swoim postępowaniu, abyśmy mogli być godni 
zajmowanych przez nas świątyń, które zostały stworzone na po-
dobieństwo Boga. Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że poprzez 
wprowadzanie do naszego organizmu rzeczy, które Ojciec zakazał, 
kalamy świątynię ducha? Ilu z nas przystaje, by zastanowić się, że 
kiedy poddajemy się słabościom ciała, pozbawiamy się możliwości, 
które czekają na nas w przyszłości i odcinamy się od błogosła-
wieństw, które Pan ma dla wiernych? 14

Jeśli będziemy przestrzegać tego prawa, które jest dostosowane 
do najsłabszych z nas, to na jego podstawie Ojciec z radością nada 
nam wiele wspaniałych błogosławieństw, do których w innym razie 
nie bylibyśmy uprawnieni i których nie moglibyśmy otrzymać. Jak 
ktokolwiek z nas może czuć się usprawiedliwiony z ignorowania 
prostego prawa Bożego, które On obwieścił własnym głosem, aby-
śmy mogli być mu posłuszni? Czy możemy oczekiwać, że będziemy 
w stanie przestrzegać wyższego prawa i uzyskać wspaniałe wy-
niesienie, jeśli nie przestrzegamy tego prostego wymogu? 15 [Zob.: 
propozycja 3. na str. 216].
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Najlepszym sposobem na nauczenie naszych 
rodzin przestrzegania Słowa Mądrości 

jest przestrzeganie go osobiście.

Jeśli ojcowie i matki będą przestrzegać Słowa Mądrości, mogą 
przenieść na swoje potomstwo cnoty i siłę, których nie mogliby 
im przekazać w inny sposób. Wierzę, że towarzystwo Ducha na-
szego Ojca będzie w sercach i domach tych, którzy przestrzegają 
tego prawa, a ich pragnienie, by być posłusznymi, przejdzie na ich 
dzieci. […] Powszechnie znanym faktem jest to, że wpływ tytoniu na 
mózg dziecka jest niezmiernie szkodliwy, niszczy pamięć i przytępia 
delikatne zmysły oraz że równie szkodliwy jest wpływ alkoholu na 
mózgi młodych ludzi: niszczy pragnienie, by być osobą szlachetną 
i prawą oraz prowadzi do występku i zbrodni. […] Pan daje nam 
to prawo z dobroci i miłości, obiecując pewne błogosławieństwa, 
jeśli będziemy posłuszni Jego radzie. Mam wrażenie, moi bracia i 
siostry, że powinienem nawoływać was do tego, byście nauczali go 
w swoich domach. Zwróćcie na nie uwagę swoich dorastających 
dzieci oraz na nagrodę, która wynika ze stosowania się do niego.

Pozwólcie, że powiem, iż najlepszym dowodem naszej wiary 
w to prawo, które zgodnie z naszym przekonaniem pochodzi od 
Boga, jest stałe stosowanie się do niego w naszym życiu. Możemy 
głosić je cały dzień, lecz jeśli przekroczymy je w praktyce, nasz 
przykład może być katastrofalny dla tych, których kochamy bardziej 
niż własne życie, ponieważ oni będą czuć, że mogą bezpiecznie iść 
tam, gdzie ich prowadzimy 16.

Błagam was, badajcie w duchu modlitwy Słowo Mądrości. Nie 
czytajcie go w zwyczajny sposób; badajcie je w duchu modlitwy. 
Odkryjcie, po co nasz Ojciec Niebieski je dał. Dał je nam z obietnicą 
dłuższego życia i szczęścia, nie po to, byśmy go nie przestrzegali, 
ale po to, byśmy się do niego stosowali. Czytajcie Słowo Mądrości 
w obecności waszych rodzin i ustanówcie przykład. Jeśli to zrobi-
cie, Syjon nadal będzie wzrastał. Jeśli to zrobimy, Kościół Baranka 
Bożego nadal będzie stawał się siłą dążącą ku dobru na świecie 17. 
[Zob.: propozycja 5. na str. 216].
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Na str. 209 Prezydent Smith mówi o historii Daniela, który 
odmówił spożywania królewskiego mięsa i wina. Przeczytaj 1. 
rozdział Ks. Daniela i zastanów się nad doświadczeniem, jakie 
być może miałeś, kiedy oczekiwano, że spożyjesz coś, co jest 
zakazane przez Słowo Mądrości. Jakie są właściwe sposoby 
na to, by w takich sytuacjach przestrzegać Słowa Mądrości, 
jednocześnie okazując szacunek innym ludziom?

 2. Przejrzyj pierwszy podrozdział nauk (str. 209–211). W jaki spo-
sób mógłbyś wykorzystać te nauki, by pomóc komuś, kto ma 
problemy z przestrzeganiem Słowa Mądrości?

 3. Przejrzyj str. 211–214, na których Prezydent Smith omawia 
kilka błogosławieństw, jakie są obiecane tym, którzy przestrze-
gają Słowa Mądrości (zob. także NiP 89:18–21). W jaki sposób 
te obietnice wypełniły się w twoim życiu? Jakie inne błogosła-
wieństwa otrzymujesz, kiedy żyjesz według tego prawa?

 4. Na str. 213 Prezydent Smith obiecuje, że przestrzeganie Słowa 
Mądrości przynosi „skłonność do posłuszeństwa”. Co oznacza 
dla ciebie to wyrażenie?

 5. Jak, twoim zdaniem, przestrzeganie Słowa Mądrości pomaga 
Kościołowi „[stawać] się siłą dążącą ku dobru na świecie”? (str. 
215). Przestudiuj z modlitwą rozdział 89. Nauk i Przymierzy, 
zgodnie z sugestią Prezydenta Smitha, i zastanów się, co mo-
żesz zrobić, aby pełniej przestrzegać Słowa Mądrości.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: I List do Koryntian 6:19–20; 
Alma 34:36; Nauki i Przymierza 29:34; 130:20–21

Pomoc w nauczaniu: „Możesz wyrażać miłość do tych, których 
uczysz, przez uważne słuchanie ich i szczere zainteresowanie ich 
życiem. Miłość Chrystusowa ma moc zmiękczania serc i pomagania 
ludziom w tym, by byli otwarci na podszepty Ducha” (Nauczanie 
— nie ma większego powołania, str. 46).
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str. 191. 
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George albert Smith wraz z innymi przywódcami Kościoła 
odwiedza magazyn biskupa. Jako że Kościół wcześniej 

gromadził żywność, był przygotowany, by pomóc tym, którzy 
znaleźli się w potrzebie po ii Wojnie Światowej.
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doczesne zbawienie 
dla nas i dla innych

Jeśli podążamy za radą Pana, jesteśmy w stanie 
lepiej zaspokajać nasze doczesne potrzeby i 

pomagać potrzebującym w naszym otoczeniu.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith został Prezydentem Kościoła u schyłku II 
Wojny Światowej. Wojna pozostawiła po sobie zniszczenia w wielu 
krajach, a tysiące ludzi było pozbawionych jedzenia i innych pod-
stawowych artykułów. Podczas konferencji generalnej Prezydent 
Smith opisał ich trudne położenie i nakłaniał Świętych, aby pomogli 
ulżyć im w cierpieniu: „Wszyscy oni są dziećmi [Boga]. Potrzebują 
nas; potrzebują nie tylko naszego wsparcia moralnego i naszych 
nauk religijnych, ale potrzebują również jedzenia i odzieży oraz 
wszelkiego rodzaju pomocy, ponieważ wielu z nich straciło już 
wszystko. Gdybyście mogli przejrzeć niektóre z listów, jakie przy-
chodzą do naszego biura od tych biednych ludzi, bylibyście przy-
gnębieni. Ci ludzie zostali wygnani z własnych domów, sądząc, że 
będą mogli osiedlić się gdzie indziej, a następnie zostali pozosta-
wieni sami sobie. Kiedy wrócili do swoich domów, zastali je splą-
drowane i ograbione ze wszystkiego, co posiadali — wszystkiego! 
Pozostali bezradni, nie mając dokąd pójść” 1.

Jako że Kościół od wielu lat miał w zwyczaju przechowywać 
żywność, był przygotowany na udzielenie pomocy w takich oko-
licznościach. Pod koniec roku 1945 rozpoczęto działania zmie-
rzające do udzielenia pomocy, kiedy to Prezydent Smith udał się 
do Waszyngtonu, D.C., by z prezydentem Stanów Zjednoczonych 
Harrym S. Trumanem poczynić ustalenia w sprawie wysłania żyw-
ności i odzieży do Europy. Podczas spotkania Prezydent Truman 
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powiedział: „Będziemy radzi pomóc wam w miarę naszych możli-
wości. […] Jak długo zajmie wam przygotowanie się?”

Prezydent Smith zaskoczył go, odpowiadając: „Wszystko jest już 
przygotowane. […] Wybudowaliśmy elewatory zbożowe [silosy] i wy-
pełniliśmy je zbożem, zwiększyliśmy liczebność naszych stad, a teraz 
potrzebujemy wagonów i statków, by wysłać znaczne ilości jedzenia, 
odzieży i pościeli ludziom w Europie, którzy są w ciężkim położeniu. 
W Kościele mamy organizację [Stowarzyszenie Pomocy], która ma 
przygotowane ponad dwa tysiące ręcznie robionych kołder”.

Prezydent Smith zdał sprawozdanie Świętym, że dzięki tym trans-
portom „wielu ludzi niezwłocznie otrzymało ciepłą odzież i pościel 
oraz żywność. Gdy tylko dostaliśmy do dyspozycji wagony i statki, 
mieliśmy przygotowane to, co było potrzebne do wysłania Europie” 2.

Prawie 15 lat wcześniej, Starszy Smith, wówczas członek Kworum 
Dwunastu Apostołów, wygłosił przemówienie skierowane do Sto-
warzyszenia Pomocy przy innej okazji, której towarzyszyły naglące 
potrzeby — w czasach Wielkiego Kryzysu. Nauczał, że pomaganie 
ludziom w potrzebie wykracza poza sprawy doczesne; wymaga 
ono również szczerej dobroci i miłosierdzia:

„W mojej ocenie nigdy dotąd nie było tak silnej potrzeby dobroci 
jak właśnie teraz. To są czasy, w których dusze ludzi są doświad-
czane, a ich serca podlegają próbie. To czasy, w których wielu 
doznaje głodu i cierpienia — nawet pośród Świętych w Dniach 
Ostatnich. […]

[…] Sądzę, że nasz Ojciec Niebieski daje nam możliwość wzrostu. 
[…] Teraz się przekonamy, czy w naszych sercach jest miłość, o 
której mówił Zbawiciel” 3. [Zob.: propozycja 1. na str. 228].

Nauki George’a Alberta Smitha

Jeśli mądrze dysponujemy naszymi środkami, 
będziemy przygotowani na trudne czasy.

Prezydent [Brigham] Young radził wczesnym pionierom prze-
chowywać roczne zapasy żywności, tak aby w razie utraty swoich 
zbiorów mogli oni przetrwać do następnego sezonu. […]
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Mogą nadejść trudne czasy, bracia i siostry, ale możemy być na 
nie przygotowani, jeśli tylko będziemy pamiętać o siedmiu latach 
obfitości i siedmiu latach głodu za dni faraona i planować jak ludzie 
w tamtych czasach [zob. I Ks. Mojżeszowa 41]. To może wydarzyć 
się ponownie. Tego nie wiemy, ale wiemy, że w początkach istnie-
nia Kościoła Rada Prezydenta oraz przywództwo Kościoła radziło 
ludziom, aby mieli wystarczający zapas żywności na wypadek sytu-
acji kryzysowej. W wyniku tego sytuacja ludzi całkowicie się usta-
bilizowała, gospodarstwa rozpoczęły produkcję, a owczarnie i stada 
powiększyły się. Naprawdę nikomu nie musi brakować żywności 4.

Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Proroctwa z pism świętych 
wypełniają się i odnoszę wrażenie, że w tym szczególnym czasie, 
gdyby to tylko było możliwe, nawet ci wybrani mogliby zostać 
zwiedzeni. To zaskakujące, że ci, którzy pragną polepszyć swoją 
pozycję finansową w świecie, tak łatwo znajdują powód do tego, 
aby odłożyć na bok nauki Pana w odniesieniu do naszego życia. 
Zadziwia mnie to, jak wielu ludzi wpada w nawyk słuchania tych, 
którzy wypowiadają słowa sprzeczne z objawioną wolą naszego 
Ojca Niebieskiego. […]

[…] Temu ludowi radzi się, aby oszczędzał swoje siły i środki. Je-
steśmy nauczani przez ludzi, których powołał do tego Pan, że nasze 
wydatki nie powinny przekraczać dochodów i że nie powinniśmy 
postępować na wzór świata, wydając pieniądze tak szybko, a nawet 
szybciej, niż jesteśmy w stanie je zarobić, aby zaspokoić potrzeby 
nasze i naszych rodzin.

Obawiam się, że Święci w Dniach Ostatnich w wielu przypad-
kach są zaślepieni własną próżnością, swoim pragnieniem podąża-
nia za światem; nasz Ojciec Niebieski powiedział nam w niezwykle 
prostych słowach, że nie możemy żyć na wzór świata i cieszyć się 
Jego Duchem5.

Niektórzy […] wyczerpują swoje zasoby i wydają pieniądze na 
niepotrzebne rzeczy, a kiedy nadejdą trudne czasy, może się oka-
zać, że nie są w stanie sprostać swoim zobowiązaniom.

Możemy nauczyć się czegoś od mrówki. Zbiera swoje zapasy 
wtedy, kiedy są dostępne i gromadzi je na czas, kiedy zdobycie ich 
nie będzie możliwe. Dzięki temu jej spiżarnia jest zazwyczaj dobrze 
zaopatrzona. Konik polny — dużo większy owad — nie postępuje 
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w taki sposób. Nie odkłada żadnych zapasów na trudne czasy, lecz 
polega na tym, że opatrzność zapewni mu to, czego potrzebuje, 
co skutkuje tym, że większość koników polnych umiera z głodu.

Obawiam się, że niektóre istoty ludzkie są podobne do koników 
polnych i nie korzystają rozsądnie z okazji, które im się nadarzają. 
Gdyby wzięli przykład z mrówki, odłożyliby potrzebną żywność i 
zawsze mieliby trochę na zapas 6. [Zob.: propozycja 2. na str. 228].

Pan pouczył nas, abyśmy pracowali na własne utrzymanie.

Sam fakt, że wielu ludzi ma dostęp do dużej ilości pieniędzy, 
czasem daje młodzieży poczucie, że skoro można zdobyć pienią-
dze stosunkowo łatwo, uczciwy trud nie jest czymś koniecznym 
ani pożądanym. Mimo tego cieszę się, że nie było jeszcze na ziemi 
takiego ludu, który by nie został doprowadzony do upadku po-
przez swoje zaniechanie zdobywania środków do życia uczciwością 
i pracowitością.

„mogą nadejść trudne czasy, bracia i siostry,  
ale możemy być na nie przygotowani”.
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Wiemy, że jeśli nasze dzieci będą dorastać w próżniactwie, Pan 
nie będzie z tego zadowolony 7.

W o ile lepszym będziemy położeniu, zajmując się jakąś sen-
sowną pracą 8.

Nasz Ojciec Niebieski […] dawno temu powiedział, że w Syjo-
nie są próżniacy, […] i powiedział, że „ten, co jest bezczynny, nie 
będzie spożywał chleba ani nosił odzienia robotnika”. [NiP 42:42]. 
Przypuszczam, że nie miał na myśli tych, którzy nie mogą znaleźć 
zatrudnienia, i którzy szczerze starają się zadbać o siebie. Przypusz-
czam, że odniósł się do zwyczajów pewnych ludzi, którzy polegają 
na wsparciu swoich bliźnich. […] Sądzę, że nie ma usprawiedliwie-
nia dla żadnego człowieka na tym świecie, który uważa, że może 
liczyć na kogoś innego, jeśli chodzi o zapewnienie sobie bytu. Jako 
dziecko nigdy nie miałem wrażenia, że ktoś ma obowiązek zdoby-
wać środki na moje utrzymanie. Pan dał mi inteligencję. Polecił mi, 
abym pracował, więc zacząłem pracować, kiedy miałem dwanaście 
lat i znalazłem w tym radość; zarabiałem na własne utrzymanie i 
pomagałem innym przez ponad pięćdziesiąt lat.

Dziękuję Bogu za pracę, za radość, jaka płynie z dokonywa-
nia czegoś w świecie. Nie narzucam żadnego rodzaju zatrudnienia 
poza tym, że ma ono być uczciwe. Lecz Pan nakazał, abyśmy byli 
zaradni. W starożytnych czasach powiedział On, że powinniśmy 
w pocie czoła zdobywać środki na swoje utrzymanie [zob. I Ks. 
Mojżeszowa 3:19] 9. [Zob.: propozycja 3. na str. 228].

Zarówno bogaci, jak i biedni nie powinni 
w sercu pożądać bogactw.

„Biada wam, bogaci ludzie, co nie udzielacie majątku biednym, 
bowiem wasze bogactwa przyniosą zgubę na wasze dusze; i będzie 
to waszym lamentem w dniu nawiedzenia i sądu, i oburzenia: Minęły 
żniwa, skończyło się lato i dusza moja nie jest zbawiona!” (NiP 56:16).

Tak właśnie mówi Pan do bogatych ludzi, którzy odmawiają dzie-
lenia się swoim majątkiem z biednymi. Lecz mówi też coś równie 
ważnego do biednego człowieka, który nie czyni wszystkiego, co 
w jego mocy. Mówi On:

„Biada wam, biedni ludzie, których serca nie są skruszone, któ-
rych duchy nie są pokorne, a brzuchy nie są zadowolone, i których 
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ręce nie powstrzymują się od brania cudzych dóbr, których oczy 
pełne są chciwości, i którzy nie chcecie trudzić się własnymi rę-
kami!” (NiP 56:17). […]

[…] Następnie powiedział: „Ale błogosławieni są biedni czystego 
serca”. Tu jest jednak różnica: „[…] błogosławieni są biedni czystego 
serca, których serca są skruszone i duchy są pokorne, bowiem zo-
baczą nadejście królestwa bożego w mocy i chwale wielkiej dla ich 
zbawienia; bo ich będzie tłustość ziemi”. (NiP 56:18).

Są to ci, którzy nie posiadają bogactw świata, lecz mają życie, 
osobowość, inteligencję i gorliwie wykonują wolę Pana. […]

Moi bracia i siostry, w naszych organizacjach mamy zarówno 
ludzi bogatych, jak i biednych. Jeśli jesteśmy biedni, możemy być 
godni, tak jak Pan to określił. Możemy być czystego serca i starać 
się ze wszystkich sił, wtedy On nie pozwoli, by ci spośród ludu 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy do-
kładają do tego wszelkich starań, nie mieli możliwości zaspokojenia 
swoich podstawowych potrzeb. […]

Mam nadzieję, że nie staniemy się zgorzkniali z tego powodu, 
że niektórzy mężczyźni i kobiety są zamożni. Jeśli to my jesteśmy 
zamożni, mam nadzieję, że nie staniemy się egoistyczni i nieświa-
domi potrzeb pozostałych dzieci naszego Ojca. Jeśli jesteśmy lepiej 
sytuowani niż oni, powinniśmy okazać się prawdziwymi, a nie uda-
wanymi, braćmi i siostrami. Naszym pragnieniem powinno być usta-
nowienie w tym świecie takiej organizacji, aby inni, widząc nasze 
dobre czyny, byli skłonni chwalić imię naszego Ojca Niebieskiego. […]

Nie popadajmy w złe nawyki innych ludzi. Nie możemy przyjmo-
wać postawy, która prowadzi do przywłaszczania cudzej własności. 
Odsyłam was do dziesięciu przykazań, gdzie zostało napisane: „Nie 
pożądaj”. [II Ks. Mojżeszowa 20:17]. […]

Nie możemy przyjmować takiej postawy. Inni mogą tak czynić, 
ale jeśli w naszych sercach jest duch ewangelii Jezusa Chrystusa, 
nie damy się zwieść pod tym względem.

Powiedziano nam, że nie możemy służyć Bogu i innemu panu 
[zob. Ew. Mateusza 6:24]. Musimy dokonać wyboru, a jeśli chcemy 
być sługami Boga i dziećmi naszego Ojca Niebieskiego i zasłużyć 
na Jego błogosławieństwa, musimy czcić Go i przestrzegać Jego 
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przykazań. Nasze uczucia i nasza miłość powinny — użyję tego 
określenia — ogarnąć cały świat, jeśli tylko będzie On chciał je 
przyjąć 10. [Zob.: propozycja 4. na str. 228].

Poprzez płacenie dziesięciny i innych ofiar, pomagamy 
w pracy Kościoła i błogosławimy potrzebujących.

Pan daje nam przywilej oddawania jednej dziesiątej naszych przy-
chodów na rzecz Jego Kościoła, na rzecz rozwoju Jego dzieła w 
świecie. Ci, którzy płacą swoją dziesięcinę, otrzymują należne im 
błogosławieństwa. […] Nie możemy spodziewać się tego, że za-
służymy na błogosławieństwa bez sumiennego wysiłku. Zdaniem 
niektórych to, czego będziemy musieli dokonać, to poświęcenie. 
Zakładam, że płacąc dziesięcinę, ludzie sądzą, iż dokonują poświę-
cenia, ale tak nie jest; to inwestycja, która będzie procentować przez 
wieczność. Wszystko, co mamy, jest darem od naszego Ojca Nie-
bieskiego. On oddaje w nasze ręce całość, upoważniając nas do 
zatrzymania dziewięciu dziesiątych i prosi nas o przekazanie Jego 
dziesiątej części na wyznaczony przez Niego cel, co w największym 
stopniu przyczyni się do rozwoju Jego Kościoła.

Kiedy tego ranka usłyszeliśmy sprawozdanie na temat tego wspa-
niałego Kościoła [podczas sesji konferencji generalnej], duże wra-
żenie wywarł na mnie raport finansowy — tak wielka organizacja, 
licząca rzesze ludzi, spełniająca tak wiele funkcji, w świecie zamętu 
i niepokoju jest w takiej kondycji, że członek Prezydium Kościoła 
mógł stanąć tutaj i szczerze powiedzieć nam, że Kościół nie jest 
zadłużony. W czasie kiedy większość narodów i ludzi ma długi, 
Kościół był zarządzany w taki sposób, że ich nie posiada. Pomyślmy 
o tym. Popierajmy Kościół. Podążajmy za aktywnymi przywódcami 
Kościoła. Żyjmy w taki sposób, aby Pan mógł nam błogosławić tak, 
jak błogosławi Kościołowi 11.

Jeśli płacicie uczciwą dziesięcinę, to mogę bez wahania powie-
dzieć, że te dziewięć dziesiątych stanowi większe błogosławieństwo 
dla tych, którzy płacą dziesięcinę niż sto procent dla tych, którzy 
jej nie płacą. To jest dzieło Pana. […] Ludzie nie mogli go stworzyć. 
Świadczę wam, że będąc szczodrzy, przychodząc z pomocą, wyko-
nując pracę misjonarską, troszcząc się o potrzebujących, […] dając 
coś z siebie jako zwyczajni ludzie, z tym, co wam zostaje, macie 



226

r o z d z i a ł  2 0

„Pan daje nam przywilej oddawania jednej dziesiątej naszych 
przychodów na rzecz Jego Kościoła, na rzecz rozwoju Jego dzieła”.

więcej szczęścia, więcej spokoju, więcej otuchy i zapewnienia o 
życiu wiecznym niż jacykolwiek inni ludzie żyjący na świecie w 
dzisiejszych czasach 12.

Jestem pewien, że Pan kocha te pokorne, wierne dusze, które 
chętnie wyciągają rękę do potrzebujących, użyczając czy to żywności, 
czy odzieży, czy pościeli, czy też będąc życzliwym, ponieważ jest to 
częścią ewangelii Jezusa Chrystusa 13. [Zob.: propozycja 5. na str. 229].

Jeśli jesteśmy hojni, nikt nie musi sobie czegoś odmawiać.

Nie jest konieczne, aby jakiś mężczyzna, kobieta czy dziecko w 
Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich musieli 
sobie czegoś odmawiać, ponieważ Kościół jest zorganizowany 
tak, by pomagać tym, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich 
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podstawowych potrzeb. Wszystkiego jest pod dostatkiem, a nawet 
więcej. […] Bóg pozwolił, aby ludzie zdobywali bogactwo i jeśli 
uzyskują je we właściwy sposób, należy ono do nich, a jeśli będą 
właściwie z niego korzystać, On im w tym pobłogosławi 14.

Świat tak bardzo nas absorbuje, że zapominamy o ludziach, którzy 
cierpią, a którym, w wielu przypadkach, jesteśmy w stanie pomóc 15.

Pomyślcie o mężczyznach, jak również o kobietach, będących 
bez zatrudnienia. […] Pomyślcie o wielu dzieciach naszego Ojca, 
które On kocha tak samo jak nas, mogących znaleźć się w trud-
nej sytuacji. Pomyślcie, co to będzie za cierpienie, jeśli my, którzy 
mamy więcej szczęścia, nie użyczymy szczodrze środków, które 
Bóg przekazał w nasze ręce — nie tylko środków materialnych — 
jeśli będziemy wstrzymywać przed Jego dziećmi słowa otuchy i 
wsparcia i nie będziemy odwiedzać tych, co są w potrzebie i dawać 
im tego, co każdy z nas jest w stanie dać. Bracia i siostry, wszystkie 
te możliwości są nam dane, abyśmy wzbogacali siebie i rozwijali 
swój charakter, i abyśmy gromadzili sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują, i nie 
kradną [zob. Ew. Mateusza 6:20]. Te możliwości są nam dane przez 
wszechwiedzącego Ojca, który, wiedząc wszystko od początku, po-
wiedział: „To jest droga, którą macie chodzić!”

Rozejrzyjmy się w naszym sąsiedztwie — nie obarczajmy tym 
Biskupa i Stowarzyszenia Pomocy, ale niech każdy z nas będzie 
sługą kochającym i uprzejmym wobec tych, którzy nas tak bardzo 
potrzebują. I cokolwiek będziemy czynić, nie dajmy odczuć tym, 
którzy potrzebują naszej pomocy, że są nędzarzami. Użyczajmy im 
naszej własności, jak gdyby należała do nich. Bóg nam ją poży-
czył. Czasami ci z nas, którzy nagromadzili wiele dóbr, postępują 
tak, jakby sądzili, że należą one do nich. Wszystko, co posiadamy 
— nasze jedzenie, ubranie, schronienie, nasze domy i nasze moż-
liwości — wszystko to dane jest nam jako powiernikom Kościoła i 
królestwa naszego Ojca Niebieskiego, i jeśli będziemy […] użyczać 
naszych dóbr, nawet jeśli miałby to być wdowi grosz, otrzymamy 
od Tego, który mieszka na wysokości, błogosławieństwa, które są 
nam potrzebne w dzisiejszych czasach tu, na ziemi, a gdy nadejdzie 
czas, abyśmy tam wrócili, czekać nas będzie błogosławieństwo ko-
chającego Ojca, który doceni nasz trud 16.
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Jeśli pragniemy być utożsamiani z królestwem naszego Pana, z 
królestwem celestialnym, to mamy możliwość przygotować się na 
to dzięki nieudawanej miłości, pracowitości, oszczędności, wytrwa-
łości i pragnieniu czynienia wszystkiego, co jest w naszej mocy, by 
błogosławić innych, by dawać z siebie — nie ciągłemu pragnieniu 
otrzymywania, ale pragnieniu dawania, bowiem powiadam wam: 
„Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać”. [Dzieje Apo-
stolskie 20:35]. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest ewangelią dawania 
— nie tylko środków materialnych, ale dawania siebie, i dziękuję 
mojemu Ojcu Niebieskiemu za to, że należę do organizacji, która zo-
stała w ten sposób poinstruowana 17. [Zob.: propozycja 6. na str. 229].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. George Albert Smith powiedział Świętym w czasie Wielkiego 
Kryzysu: „Sądzę, że nasz Ojciec Niebieski daje nam możliwość 
wzrostu” (str. 220). Co to oznacza dla ciebie? W jaki sposób 
„wzrastamy”, służąc potrzebującym?

 2. Czytając pierwszy podrozdział nauk (str. 220–222), rozważ, 
co możesz zrobić, aby rozpocząć bądź udoskonalić groma-
dzenie zapasów jedzenia i środków finansowych. Podaj kilka 
przykładów warunków bądź sytuacji kryzysowych, na które 
powinieneś się przygotować? Co mogą zrobić kwora kapłań-
skie i Stowarzyszenia Pomocy, aby pomóc członkom w przy-
gotowaniu się na te sytuacje?

 3. Przejrzyj podrozdział, który zaczyna się na str. 222 i przeczytaj 
Nauki i Przymierza 68:31. Dlaczego według ciebie Pan wy-
maga od nas pracy na własne utrzymanie? Jakie znasz sku-
teczne sposoby nauczania dzieci ważności pracy?

 4. Przeczytaj ostrzeżenia Prezydenta Smitha dla bogatych i bied-
nych na str. 223–225. Jakie konsekwencje wynikają z pragnie-
nia w sercu bogactw? Co możemy zrobić, aby tego uniknąć?
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 5. Przeczytaj podrozdział rozpoczynający się na str. 225, w któ-
rym Prezydent Smith omawia błogosławieństwa wynikające z 
płacenia dziesięciny i innych ofiar. Jakie znasz skuteczne spo-
soby nauczania młodych ludzi lub nowych członków Kościoła 
na temat tych błogosławieństw?

 6. Studiując ostatni podrozdział nauk (str. 226–228), pomyśl, 
co konkretnie możesz zrobić, aby pomóc biskupowi i innym 
przywódcom w okręgu zaspokoić potrzeby ludzi w twoim 
okręgu lub społeczności. Co dla ciebie oznacza dawanie „nie 
tylko środków materialnych, ale [dawanie] siebie”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List do Efezjan 4:28; List  
Jakuba 1:27; 2 Nefi 5:17; Jakub 2:17–19; Mosjasz 4:22–25; Nauki i 
Przymierza 104:13–18

Pomoc w nauczaniu: „Nawet jeśli uczysz wiele osób w tym samym 
czasie, możesz dotrzeć do każdej z nich. Na przykład, docierasz do 
poszczególnych osób, kiedy na początku lekcji ciepło witasz każdą 
osobę. […] Możesz również docierać do innych, kiedy sprawisz, iż 
udział w zajęciach jest kuszący i bezpieczny” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 35).
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 1. W: Conference Report, kwiec. 1948,  
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 2. W: Conference Report, paźdz. 1947,  

str. 6.
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 4. W: Conference Report, kwiec. 1947,  

str. 162, 165.
 5. W: Conference Report, kwiec. 1929,  

str. 30.
 6. W: Improvement Era, sierp. 1946,  

str. 521.
 7. „Some Warning Signs”, Improvement 

Era, lip. 1948, str. 425.
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str. 171.
 9. W: Conference Report, paźdz. 1934,  

str. 49–50.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1949,  
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 11. W: Conference Report, kwiec. 1941,  
str. 25, 28.
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str. 16–17.

 13. W: Conference Report, kwiec. 1947,  
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 17. W: Conference Report, paźdz. 1934,  
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„dziadek spokojnie przygotował lemoniadę i, postawiwszy na tacy 
kilka szklanek i dzbanek, zaniósł ją utrudzonym mężczyznom”.
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moc życzliwości

Poprzez życzliwość i cierpliwość możemy poruszyć 
serca ludzi i zachęcić innych do życia w prawości.

Z życia George’a Alberta Smitha

George Albert Smith głęboko wierzył w to, że moc życzliwości 
porusza serca. Nauczał, że powinniśmy „podchodzić do naszych 
problemów w duchu miłości i życzliwości wobec wszystkich” 1. Jego 
wnuczka opowiedziała o tym, jak jego uprzejmość i wrażliwość 
wobec innych wniosły spokój podczas pewnej napiętej sytuacji:

„W pewien letni gorący dzień miała miejsce jakaś awaria na ulicy 
niedaleko domu Dziadka w Salt Lake City i kilku robotników przy-
szło, żeby ją naprawić. Na dworze było gorąco, żar lał się z nieba, a 
twarze i plecy robotników spływały potem, gdy kilofami i łopatami 
kopali w jezdni. Robotnicy nie zważali na słowa, być może nie wy-
nieśli z domu lepszego języka, ale przeklinali i używali okropnych 
wulgaryzmów. Ich słowa zaczęły razić wielu sąsiadów, którzy mieli 
otwarte okna, chcąc wpuścić nieco powietrza dla ochłody.

Ktoś wyszedł i poprosił mężczyzn, aby przestali używać tego 
ordynarnego języka i w trakcie rozmowy zaznaczył, że w tej oko-
licy mieszka Brat Smith, w związku z czym mogliby okazać tro-
chę szacunku i zachowywać się ciszej. Po tym mężczyźni ci puścili 
nową wiązankę wulgarnych słów. Dziadek spokojnie przygotował 
lemoniadę i, postawiwszy na tacy kilka szklanek i dzbanek, zaniósł 
ją utrudzonym mężczyznom, mówiąc: ‘Przyjaciele, wyglądacie na 
zgrzanych i zmęczonych. Usiądźcie sobie pod moimi drzewami i 
napijcie się czegoś zimnego’. Ich gniew ustał, a oni odpowiedzieli 
na życzliwość łagodnością i wdzięcznością. Po przyjemnej krótkiej 
przerwie wrócili do swojej pracy i ukończyli ją starannie i w spo-
koju” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 238].
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Jednym z powodów, dlaczego Prezydent Smith traktował ludzi 
z taką życzliwością, było przekonanie, że każdy ma w sobie wro-
dzone dobro. Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Prezydenta 
Smitha, Starszy Matthew Cowley, członek Kworum Dwunastu Apo-
stołów, odwiedził go w szpitalu. „Podszedłem do jego łóżka — 
powiedział — a on wyciągnął do mnie dłoń, wziął mnie za rękę i 
trzymając ją mocno, powiedział: ‘Młody człowieku, przez wszystkie 
dni swojego życia pamiętaj, że możesz znaleźć dobro w każdym 
człowieku, jeśli tylko go szukasz’”.

Starszy Cowley później powiedział o Prezydencie Smithie:

„On kochał wszystkich ludzi, ponieważ potrafił dostrzec w nich 
dobro. Nie patrzył na grzech nawet z najmniejszym pobłażaniem, 
ale kochał grzesznika, ponieważ wiedział, że Bóg jest miłością [zob. 
I List Jana 4:16] i że to właśnie dzięki miłości Boga dusze ludzkie się 
odradzają i mogą w ten sposób przeobrazić grzesznika w świętego.

Być może, niektórzy grzesznicy pomylili jego miłość z szacun-
kiem. On nie okazywał grzesznikowi szacunku, ale kochał go. Je-
stem pewien, że miłość znalazła odzew w sercach i życiu tych, 
których kochał” 3.

Nauki George’a Alberta Smitha

Duch Pana to duch życzliwości, a 
nie oschłości i krytycyzmu.

Czasami czuję się przygnębiony, słysząc niemiłe słowa, które 
padają nie tylko z ust ludzi naszego Kościoła, ale również ludzi 
na całym świecie. Niemiłe słowa zwykle nie są wypowiadane pod 
natchnieniem Pana. Duch Pana to duch życzliwości; duch cierpliwo-
ści; duch miłosierdzia i miłości oraz wyrozumiałości i wytrwałości; 
a każdy z nas potrzebuje wszystkich tych cech, które są wynikiem 
posiadania Ducha naszego Ojca Niebieskiego4.

Należy sięgać do wszelkich źródeł spokoju. Lucyfer wykorzystuje 
wszelkie środki, aby niszczyć dusze należące do rodziny ludzkiej. 
Jest bardziej aktywny niż kiedykolwiek wcześniej i działa w pod-
stępny sposób. Nie będę zabierał czasu, aby wymienić wszystkie 
wykorzystywane przez niego sposoby, ale jest jeden sposób, w 
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jaki działa i działał on od początku świata, mianowicie kusi jedną 
osobę, aby zniszczyła reputację drugiej poprzez mówienie o niej 
niemiłych rzeczy 5.

Tak łatwo jest krytykować kogoś innego, tak łatwo jest doszuki-
wać się w kimś winy; czasami wypowiadamy się surowo o naszych 
sąsiadach i przyjaciołach. Oto słowa, które przekazał nam nasz Oj-
ciec Niebieski […]:

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą 
mierzycie, taką i wam odmierzą.

A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku 
swoim nie dostrzegasz?

Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka 
twego, a oto belka jest w oku twoim?” [Ew. Mateusza 7:1–4].

Nam, jako ludowi, doradzono, abyśmy nie krytykowali, nie byli 
nieuprzejmi i nie wypowiadali się surowo o ludziach z naszego 
otoczenia. Pod tym względem powinniśmy stanowić najlepszy 
przykład w świecie. Zwróćcie uwagę na panujący w dzisiejszych 
czasach krytycyzm. Otwórzcie gazety i przeczytajcie, jak nieżyczli-
wie jedni ludzie wypowiadają się o drugich, chociaż wielokrotnie 
osoba, która krytykuje, sama ma w swoim oku belkę i wcale nie 
widzi wyraźnie, niemniej sądzi, że jej brat ma w swoim oku źdźbło6. 
[Zob.: propozycja 2. na str. 238].

Czy nie jesteśmy bardziej skłonni widzieć ograniczeń i słabości 
w naszych bliźnich? A jednak jest to sprzeczne z Ewangelią Jezusa 
Chrystusa. Są ludzie, którzy wynajdują winę w innych i zawsze 
krytykują ich w destruktywny sposób. Są różne rodzaje krytyki. Jeśli 
potrafimy krytykować konstruktywnie — pod natchnieniem Ducha 
Pana — możemy mieć korzystny i dobry wpływ na niektóre dzia-
łania. Lecz jeśli czynimy to w duchu wynajdywania win, zwracania 
uwagi na słabości i niedociągnięcia innych w destruktywny sposób, 
to nigdy nie wynika to z posiadania towarzystwa Ducha naszego 
Ojca Niebieskiego i zawsze jest szkodliwe 7.
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Powinniśmy dopatrywać się w innych 
zalet i szczerze ich chwalić.

Dziś wieczorem będę mówił o człowieku, który kilka lat temu 
wrócił do niebiańskiego domu. […] Mam na myśli Francisa M. 
 Lymana [z Kworum Dwunastu Apostołów] i pragnę powiedzieć, że 
ten wielki człowiek był delikatny jak niemowlę, jak małe dziecko, a 
jego pragnienie niesienia pomocy i dodawania otuchy było czymś 
pięknym. Słuchałem, jak wielokrotnie prawił komplementy braciom, 
kiedy dokonali czegoś godnego pochwały — ktoś wygłosił znako-
mite przemówienie, ktoś inny złożył przekonywające świadectwo, 
ktoś zrobił coś innego, co było godne pochwały. Widziałem, jak 
obejmował ich ramieniem i mówił: „Jestem z ciebie dumny i z tego, 
że tak znakomicie ci poszło”. Czyż to nie jest godny podziwu spo-
sób na życie? To jest droga do znalezienia szczęścia. O ileż lepiej 
jest, jeśli zamiast zazdrościć, zauważamy, doceniamy i chwalimy 
zalety i umiejętności naszych bliźnich, jeśli dostrzegamy moc ich 
dobrego wpływu!

Wielu z nas żyje z takim nastawieniem, że kiedy przychodzi do 
pochwalenia kogoś, to niemal nabieramy wody w usta. Wydaje 
się, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego, co moglibyśmy po-
wiedzieć, […] aby pobłogosławić innych. Dopatrujmy się zalet w 
ludziach z naszego otoczenia i, obserwując ich, nieśmy im radość 
poprzez pochwały 8.

Błagam was, bracia i siostry, bądźcie hojni wobec siebie nawza-
jem. Bądźmy tak cierpliwi wobec innych, jak chcielibyśmy, by oni 
byli wobec nas. Dostrzegajmy i mówmy o zaletach naszych bliźnich 
i naszych przyjaciół zamiast szukać w nich winy i krytykować ich. 
Jeśli będziemy tak czynić, będziemy emanować radością i cieszyć 
się miłością tych, którzy znają nas najlepiej 9. [Zob.: propozycja 3. 
na str. 238].

Życzliwość ma moc odwodzenia ludzi od ich błędów.

Są tacy, którzy popełniają błędy. Są dziś pośród nas tacy, którzy 
zbłądzili, lecz są oni dziećmi naszego Pana, a On ich kocha. On 
dał wam i mnie prawo, byśmy poszli do nich i z miłością, cierpli-
wością, i pragnieniem pobłogosławienia ich, starali się nakłonić 
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ich do zaniechania błędów. Nie do mnie należy ocena tych, którzy 
popełnili błędy i nadal je popełniają, chyba że jestem do tego po-
wołany przez wzgląd na nadane mi upoważnienie. Lecz jeśli widzę, 
że postępują niewłaściwie, mam obowiązek, w jakiś sposób, jeżeli 
to możliwe, sprowadzić ich z powrotem na ścieżkę, która prowadzi 
do życia wiecznego w królestwie Celestialnym10.

Nie narzekajmy na naszych przyjaciół i sąsiadów tylko dlatego, że 
nie chcą robić tego, czego od nich oczekujemy. Zamiast tego, niech 
nasza miłość sprawi, że będą robić to, czego oczekuje od nich nasz 
Ojciec Niebieski. To jest w naszej mocy, a w żaden inny sposób nie 
zdobędziemy ich zaufania ani miłości 11.

Jaka radość, jaka otucha, jakie zadowolenie może wnieść do ży-
cia naszych sąsiadów i znajomych życzliwość. Jakże pragnę napisać 
to słowo dużymi literami i przyozdobić nim niebo. Życzliwość jest 
mocą, którą Bóg dał nam, abyśmy otworzyli twarde serca ludzi, 
poskromili oporne dusze i doprowadzili je do zrozumienia Jego 
celów 12. [Zob.: propozycja 4. na str. 238].

Miłość i życzliwość w naszych domach mogą sprawić, 
że nasze dzieci będą słuchać udzielanych im rad.

Mamy obowiązek — a właściwie powinienem powiedzieć mamy 
zarówno obowiązek, jak i przywilej — poświęcania odpowiedniej 
ilości czasu na to, by zapewnić naszym dzieciom ochronę oraz 
kochać je tak bardzo, by zyskać ich miłość, aby chętnie słuchały 
naszych rad i wskazówek 13.

Żyjcie w taki sposób, żeby przepełniała was miłość i życzliwość, 
a spokój, modlitwa i dziękczynienie mieszkały w waszych domach. 
Niech wasze domy nie będą tylko miejscem, gdzie można wie-
czorem powiesić kapelusz, zjeść posiłek, a potem pobiec gdzie 
indziej; zamiast tego niech wasze domy będą miejscem, w którym 
przebywa Duch Pana 14.

Modlę się, abyśmy byli przepełnieni tym duchem, który pochodzi 
od [Pana], czyli duchem miłości, życzliwości, uczynności, cierpli-
wości i wyrozumiałości. Wtedy, jeśli ten duch będzie stale obecny 
w naszych domach, nasi chłopcy i dziewczęta wyrosną na takich, 
jakich byśmy sobie życzyli 15.
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Pamiętam, jak kilka lat temu jechałem pociągiem na północ [Sta-
nów Zjednoczonych]. W dziennym przedziale tego pociągu zoba-
czyłem kobietę, którą wcześniej już znałem. […] Rozpoznała mnie, 
kiedy przechodziłem między przedziałami. Zagadnęła mnie, a ja 
zapytałem: „Dokąd pani jedzie?” Powiedziała: „Jadę do Portland, 
[Oregon]”. Wiedziałem, że jej rodzina nie była zamożna. Wiedzia-
łem, że ta kobieta była matką wielu synów, więc powiedziałem: 
„Co sprowadza panią do Portland?” Powiedziała: „Mój syn jest tam 
w szpitalu”.

Nie wiedziałem, że którekolwiek z jej dzieci się wyprowadziło, 
więc pytałem dalej. Wtedy otworzyła przede mną swe serce. Po-
wiedziała: „Kilka tygodni temu mój najmłodszy syn opuścił dom 
i nie powiedział nam, dokąd się wybiera. Nie odezwał się do nas 
ani słowem, po prostu zamierzał wyruszyć w świat i poznać go na 
własną rękę. Pierwszą wiadomością o miejscu jego pobytu, jaką 
otrzymaliśmy, był telegram ze szpitala Miłosierdzia w Portland, 

„Żyjcie w taki sposób, żeby przepełniała was miłość i życzliwość,  
a spokój, modlitwa i dziękczynienie mieszkały w waszych domach”.
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z którego dowiedzieliśmy się, że nasz syn leży tam chory”. Po-
wiedziała: „Oczywiście ta wiadomość bardzo nami wstrząsnęła. 
Należało zrobić tylko jedną rzecz, mianowicie zebrać środki i na-
tychmiast pojechać do tego chłopca”.

[…] Była gotowa czuwać przez całą tę podróż, dzień i noc, nie 
zważając na bezduszność i bezmyślność swego syna, myśląc tylko 
o tym, że on należy do niej, że to Bóg go jej dał, i że nasz Ojciec 
Niebieski oczekiwał od niej wszelkiego poświęcenia na rzecz ubo-
gacenia jego życia i przygotowania go na szanse, jakie czekały na 
niego w przyszłości. Tak więc, kiedy pociąg turkotał po torach 
długimi nocnymi godzinami, ta dobra kobieta siedziała tam, tęsk-
niąc za swoim synem, a każdy kilometr zbliżał ją coraz bardziej do 
celu, który jak magnes przyciągał jej serce. Kiedy wreszcie dotarła 
na miejsce, tak szybko jak mogła, udała się do szpitala. Okazało 
się, że miejsce, w którym miałem się zatrzymać, znajdowało się 
niedaleko tego szpitala, więc poszedłem tam, by dowiedzieć się, 
co się wydarzyło.

Kochająca matka siedziała przy łóżku swojego syna, którego 
zmogło poważne zapalenie płuc i leżał tam, cierpiąc. Nie strofowała 
go z powodu jego braku rozwagi; nie była oburzona jego bezmyśl-
nością i niefrasobliwością; po prostu była wdzięczna, że może być 
ze swoim synem, danym jej od Boga. Teraz znów starała się opie-
kować dzieckiem, które zrodziła na ten świat z udziałem jej Ojca 
Niebieskiego. Chłopiec, notabene, miał prawie 16 lat, ale dla niej 
był dzieckiem. Próbowała dodać mu otuchy, mówiąc o tym, co mo-
głoby dać mu szczęście i radość i otworzyć przed nim perspektywy, 
które będzie miał przed sobą, kiedy wyzdrowieje. W miejsce cier-
pienia i bólu, który wypełniał pokój przed jej przyjściem, pojawiła 
się piękna aura światła, spokoju i szczęścia na twarzy tego chłopca, 
kiedy patrzył w twarz osoby, która poświęciła swoje życie, aby on 
przyszedł na świat i która w tych okolicznościach przebyła długą 
drogę, by usiąść u jego boku i swą troską przywrócić mu życie.

Czasami się zastanawiam, czy te matki zdają sobie sprawę z tego, 
jak cudowne są w oczach swoich dzieci w chwilach takich jak ta. 
Nie minęło dużo czasu w trakcie wizyty matki, gdy ten chłopiec 
postanowił, że nigdy więcej nie będzie się wobec niej buntował, że 
nigdy więcej nie będzie nieczuły na to, co dla niego zrobiła, lecz 
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postanowił, że imię, które z szacunkiem zostało mu nadane, będzie 
szanował do końca swojego życia 16. [Zob.: propozycja 5. poniżej].

Modlę się, aby miłość do ewangelii naszego Pana płonęła w na-
szych duszach i wzbogacała nasze życie oraz sprawiała, że mężowie 
będą bardziej życzliwi dla swoich żon, a żony bardziej życzliwe dla 
mężów, tak samo rodzice wobec dzieci, a dzieci wobec rodziców 
— ze względu na ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest ewangelią 
miłości i życzliwości 17.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeczytaj o tym, jak George Albert Smith przygotował lemo-
niadę dla zmęczonych robotników (str. 231). Podaj przykład 
sytuacji, w której zobaczyłeś, jak czyjeś serce zostało zmięk-
czone poprzez akt życzliwości. Jakie problemy według ciebie 
mogą zostać rozwiązane w „duchu miłości i życzliwości wobec 
wszystkich”?

 2. Prezydent Smith nauczał, że „powinniśmy stanowić najlepszy 
przykład w świecie”, jeśli chodzi o stronienie od ostrej krytyki 
(str. 233). W jakich sytuacjach możemy być takim przykła-
dem? Dlaczego według ciebie ostra krytyka i oskarżanie są tak 
szkodliwe?

 3. Na str. 234 Prezydent Smith opowiada o Francisie M. Lymanie, 
który prawił komplementy braciom. W jaki sposób wpłynęła 
na ciebie czyjaś szczera pochwała? Zastanów się przez chwilę, 
komu powinieneś powiedzieć komplement.

 4. Prezydent Smith nauczał, że „życzliwość jest mocą, którą Bóg 
dał nam, abyśmy otworzyli twarde serca” (str. 235). Jakie znasz 
historie z pism świętych, które obrazują tę zasadę? (Kilka przy-
kładów znajdziesz w Ew. Mateusza 9:10–13; Alma 20:1–27).

 5. Przypomnij historię o matce, która odwiedziła swojego syna 
w szpitalu (str. 236–238). Dlaczego czasami trudno jest za-
reagować tak, jak zrobiła to matka w podanej historii, kiedy 
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dziecko zboczy z właściwej drogi? Rozważ w modlitwie, jak 
duch życzliwości i cierpliwości mógłby polepszyć twoje relacje 
z członkami rodziny.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Przypowieści Salomona 
15:1; Ew. Mateusza 18:15; Ew. Jana 8:2–11; List do Efezjan 4:29–32; 
3 Nefi 12:22–24; Nauki i Przymierza 121:41–46

Pomoc w nauczaniu: Dyskusje w małych grupach „[dają] dużej licz-
bie osób […] możliwość udziału w lekcji. Osoby, które zazwyczaj 
wahają się, czy brać udział w zajęciach, w małych grupach mogą 
dzielić się pomysłami, których nie wyraziłyby na forum całej klasy” 
(Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 161).
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Żona George’a alberta Smitha, lucy, oraz ich córki 
edith (po lewej) i emily (po prawej).
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wychowywanie dzieci 
w świetle i prawdzie

Pan nałożył na rodziców obowiązek, by nauczali 
swe dzieci ewangelii, słowem i przykładem.

Z życia George’a Alberta Smitha

Pod koniec życia Prezydent George Albert Smith rozmyślał na 
temat swojego dzieciństwa i nauk wyniesionych z domu:

„Urodziłem się w skromnej rodzinie. […] Moi rodzice żyli w 
skromnych w warunkach, lecz chwalę mojego Stwórcę i dziękuję 
Mu z całego serca za to, że wysłał mnie do ich domu.

Dorastałem w Salt Lake City. Kiedy miałem osiem lat, zostałem 
ochrzczony w rzece City Creek. Zostałem konfirmowany na członka 
Kościoła podczas spotkania świadectw w Siedemnastym Okręgu i 
poznałem, będąc jeszcze chłopcem, że to jest dzieło Pana. Dowie-
działem się, że na ziemi są żyjący prorocy. Dowiedziałem się, że 
ci, którzy żyją tak, aby zasłużyć na natchnienie Wszechmogącego, 
będą się cieszyć Jego wpływem. […]

Nie wiem, czy jest na świecie ktoś, kto ma więcej powodów 
do wdzięczności niż ja. Jestem wdzięczny za moje dziedzictwo, 
wdzięczny za moich rodziców, którzy nauczali mnie ewangelii Je-
zusa Chrystusa i ustanowili dla mnie przykład w domu. Jeśli w 
swoim życiu zrobiłem coś, czego nie powinienem był zrobić, na 
pewno nie nauczyłem się tego w domu mojej matki. W rodzinie 
wielodzietnej potrzebna była matka z dużą dozą cierpliwości, a 
moja matka zawsze była wobec nas cierpliwa. W domu zawsze 
panowały życzliwość, uprzejmość i miłość” 1.

We własnej rodzinie George Albert Smith starał się naśladować 
przykład swoich rodziców, jeśli chodzi o nauczanie z cierpliwością 
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i miłością. Jego córka Edith wspominała pewne doświadczenie ze 
swojej młodości:

„On zawsze pouczał nas w kwestii naszego zachowania, pod-
kreślając uczciwość i sprawiedliwość. Pamiętam, jak pewnego dnia 
wracałam do domu z lekcji gry na pianinie i konduktor w tramwaju 
nie pobrał ode mnie opłaty za przejazd. […] Jakoś mnie pominął, 
a ja dotarłam do celu z monetą w dłoni, szczerze uradowana z 
darmowej podróży.

[…] Pobiegłam z zadowoleniem do Ojca, by powiedzieć mu o 
swoim szczęściu. Cierpliwie wysłuchał mojej opowieści. Już zaczęło 
mi się wydawać, że odniosłam wspaniały sukces. […] Byłam pewna, 
że konduktor nie wie o tym, iż nie zapłaciłam za przejazd, dlatego 
wszystko było w porządku.

Kiedy skończyłam swoją opowieść, Ojciec powiedział: ‘Kochanie, 
nawet jeśli konduktor o tym nie wie, to wiemy o tym ty, ja i Ojciec 
Niebieski. Tak więc pozostają trzy osoby, które musisz zadowolić, 
płacąc równowartość przejazdu’”.

Edith poszła na przystanek na rogu ulicy i zapłaciła za przejazd, 
kiedy tramwaj powrócił. Później wyraziła wdzięczność za sposób, w 
jaki jej ojciec zareagował w tej sytuacji: „Jestem naprawdę wdzięczna 
za Ojca, który był wystarczająco mądry, by grzecznie wykazać mi 
mój błąd, ponieważ gdyby Ojciec przymknął na niego oko, mogła-
bym pomyśleć, że przyzwala na to i mogłabym spróbować zrobić 
coś takiego po raz kolejny” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 251].

Nauki George’a Alberta Smitha

Głównie na rodzicach spoczywa obowiązek 
nauczania swoich dzieci ewangelii.

Największe błogosławieństwa będą waszym udziałem, jeśli bę-
dziecie należycie nauczali i kształtowali te wybrane duchy, które 
nasz Ojciec Niebieski wysyła na świat w tych ostatnich dniach. 
[…] Nie pozostawiajcie nauczania waszych dzieci w rękach szkół. 
Nie pozostawiajcie nauczania ich w rękach Organizacji Podstawo-
wej, Szkoły Niedzielnej, [kościelnych organizacji dla młodzieży]. 
One będą służyć wam pomocą, wnosząc znaczący wkład, lecz 
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pamiętajcie, co powiedział sam Bóg, że grzech spadnie na głowy 
rodziców, którzy nie nauczają wiary w Boga, pokuty, chrztu i na-
dania daru Ducha Świętego przez nałożenie rąk w wieku ośmiu lat 
[zob. NiP 68:25–28]. To nie jest groźba, moi bracia i siostry, to jest 
pełna życzliwości i miłości rada naszego Ojca Niebieskiego, który 
wie wszystko oraz rozumie i jest świadom tego, co dla dzieci ozna-
cza pozwolenie, aby dorastały bez tej nauki 3.

Chcę powiedzieć, że niezmiernie pragnę, aby w świadomości 
każdego rodzica w Syjonie zapadło to, że choć Pan zapewnił nam 
wszystkie te wspaniałe instytucje edukacyjne, choć wpływ nauki tak 
bardzo ułatwił i pobłogosławił nasze życie, choć Kościół przygotował 
miejsca, do których możemy posyłać nasze dzieci, aby były nauczane 
ewangelii Chrystusa, to nie zwalnia to ani was, ani mnie z odpowie-
dzialności i obowiązku, jaki został na nas nałożony przez naszego 
Ojca Niebieskiego, abyśmy nauczali nasze własne dzieci. […] To, 
że moje dzieci są nauczane w organizacjach pomocniczych wiary, 
pokuty, chrztu i nadania daru Ducha Świętego przez nałożenie rąk, 
nie wystarczy. Mój Ojciec w niebie nakazał mi, abym sam to robił 4.

Nikt inny nie może wypełnić roli, jaką Bóg przypisał nam, jako 
rodzicom. Wzięliśmy na siebie ten obowiązek w momencie, gdy sta-
liśmy się narzędziem w sprowadzeniu dzieci na świat. Nie możemy 
przekazać tej odpowiedzialności żadnej organizacji. Ona należy do 
nas. […] Przede wszystkim na nas spoczywa powinność nie tylko 
doradzania, ale i kształcenia poprzez ustanawianie przykładu, spę-
dzanie wystarczającej ilości czasu z naszymi bliskimi, tymi chłopcami 
i dziewczętami, aby nie zostali sprowadzeni na […] zakazane ścieżki 5.

Wezwijcie do siebie wasze rodziny i jeśli w przeszłości nie dali-
ście im zrozumienia celu życia i wiedzy dotyczącej Ewangelii na-
szego Pana, zróbcie to teraz, bowiem, mówię do was jako sługa 
Pana, oni potrzebują jej teraz i odtąd będą jej potrzebować 6. [Zob.: 
propozycja 2. na str. 251].

Inne zajęcia nie mogą sprawiać, że zapominamy 
o obowiązku nauczania naszych dzieci.

W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że ludzie będą przydu-
szeni troskami, bogactwami i rozkoszami życia [zob. Ew. Łukasza 
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8:14]. Myślę […], nawet teraz, o mężczyznach i kobietach, których 
kocham i których duchowość jest przyduszana przez te właśnie 
rzeczy, a przeciwnik prowadzi ich wzdłuż tej łatwej, przyjemnej 
ścieżki, przez co zaniedbują swój obowiązek jako rodzice i jako 
członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa.

[…] Pośród panującego zamieszania, bieganiny i wszelkich roz-
koszy życia […] nie zapominajmy o tym, co jesteśmy winni tym 
chłopcom i dziewczętom, którzy zostali stworzeni na podobień-
stwo Boga. On jest Ojcem ich duchów i będziemy przed Nim od-
powiadać za to, czego zostaną nauczeni. Mam nadzieję i modlę 
się, abyśmy nauczali ich w ten sposób, że kiedy nadejdzie koniec, 
otrzymamy od Niego to błogosławieństwo: „Dobrze, sługo dobry 
i wierny! […] wejdź do radości pana swego” i będziemy z naszymi 
bliskimi na wieczność 7.

Chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Wiele lat temu, w 
stanie Indiana mieszkało dwóch młodych chłopców, którzy pra-
cowali w gospodarstwach rolnych, oddalonych od siebie o jakieś 
8 czy 11 kilometrów. Każdego dnia pracowali ciężko, wykonując 
swoje obowiązki, dojąc krowy, itp. Któregoś dnia jeden z nich 
poszedł do swego ojca, miał wtedy 13 czy 14 lat, i powiedział: 
„Ojcze, chciałbym pojechać do miasta. Chciałbym zobaczyć ja-
skrawe światła. Pomyślałem, że może mógłbym którego wieczora 
skończyć pracę wcześniej, gdybym sumiennie pracował i wykonał 
swoje zadania”. Ojciec odpowiedział: „Nie możesz tak zrobić, bo 
nie zdążysz skończyć pracy”. „A jeśli będę gotów wstać o świcie i 
pracować przez cały dzień, czy będę mógł pójść do miasta? To nie 
jest bardzo daleko; mógłbym spędzić tam godzinę czy dwie, a po-
tem wcześnie wrócić do domu”. Ojciec powiedział: „W takim razie, 
oczywiście, jeśli wykonasz wszystkie swoje obowiązki, będziesz 
mógł pojechać”. Ojcowie, zrozumcie to. W rezultacie pojechał tam. 
Dotarł do miasta, kiedy już było prawie ciemno. Sklepy i banki 
były zamknięte. Otwartych było mnóstwo sal do gry w bilard i gier 
hazardowych. Przyzwoitych ludzi nie było już widać, większość 
była w swoich domach. Po ulicach i salonach gier kręcili się sami 
awanturnicy. Zobaczyli tego młodego chłopca i zgarnęli go do swo-
jego grona. Niedługo to trwało, zanim pokazali mu to, czego żaden 
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chłopiec nie powinien oglądać. Takie było jego doświadczenie. 
Posmakował tego, co nie było dla niego dobre.

Drugi chłopiec również poszedł do swojego ojca w tej samej 
sprawie. Powiedział: „Ojcze, chciałbym pojechać kiedyś do miasta. 
Czy nie chciałbyś, żebym poszedł i zobaczył to, czego nigdy jeszcze 
nie widziałem? Żeby cokolwiek zobaczyć, będę musiał wyjechać 
przed zmrokiem”. „Mój chłopcze — odpowiedział ojciec — sądzę, 
że masz prawo pojechać do miasta i sądzę, że masz prawo do tego, 
żeby twój ojciec pojechał z tobą. Wybierz dzień, a ja pomogę ci w 
twoich obowiązkach, abyśmy mogli wyjechać wystarczająco wcześ-
nie, żebyś zdążył poznać niektórych moich znajomych”.

Rzecz się działa w tym samym stanie — obydwa gospodarstwa 
nie były zbyt daleko od siebie. W ciągu tygodnia chłopiec wybrał 
dzień. Wykonali swoje prace i pojechali do miasta. Przyjechali przed 
godziną czwartą. Zajechali tam przed zamknięciem banków. Chło-
piec miał na sobie wyjściowe ubranie. Ojciec zaprowadził go do 
banku i przedstawił bankierowi, który uścisnął mu rękę i powie-
dział: „Kiedy będziesz w mieście, przyjdź nas odwiedzić. Będziesz 
zawsze mile widziany”.

Ojciec zaprowadził go do sklepów, w których załatwiał 
sprawunki, a ludzie witali go serdecznie. Kiedy wrócili razem do 
domu, po obejrzeniu jeszcze przedstawienia, ten chłopiec był za-
znajomiony z jednymi z najznamienitszych ludzi w tej społeczno-
ści. Skutek był taki, że kiedy dorósł i jeździł do miasta, cieszył się 
towarzystwem szlachetnych ludzi 8. [Zob.: propozycja 3. na str. 251].

Jeśli mogę wam coś zasugerować […]: nie ma lepszego spo-
sobu na spędzanie i wykorzystywanie czasu niż nauczanie waszych 
chłopców i dziewcząt, aby byli godni błogosławieństw naszego 
Ojca Niebieskiego9.

Przykład rodziców może przynieść dziecku 
bezpieczeństwo, prawość i szczęście.

Bądźmy dla naszych dzieci wzorem prawości, odbywajmy na-
sze rodzinne modlitwy i prośmy o błogosławienie posiłków. Niech 
nasze dzieci widzą, że jako mężowie i żony okazujemy sobie na-
wzajem czułość. Póki macie jeszcze czas, wykorzystujcie okazję, 
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„nie ma lepszego sposobu na spędzanie i wykorzystywanie 
czasu niż nauczanie waszych chłopców i dziewcząt, aby byli 

godni błogosławieństw naszego ojca niebieskiego”.

jaką macie jako mężowie i żony, aby błogosławić siebie nawzajem 
miłością, życzliwością i uczynnością na każdym kroku. Korzystajcie 
z okazji, póki jest jeszcze czas, by nauczać waszych synów i córki 
tego, jak żyć, aby być szczęśliwym. […] Niech nasze domy będą 
sanktuariami spokoju, nadziei i miłości 10.

Zaledwie kilka dni temu widziałem list napisany przez mężczy-
znę, który prawdopodobnie przeżył już połowę swojego życia. Oto 
słowa, które napisał do swego ojca: „Twoja delikatność wobec bli-
skich, to, czego mnie nauczyłeś, oraz przykład, jaki mi dałeś, inspi-
rowały mnie do czynienia woli Pana. Czuję, że postępując tak jak 
ty, będę bezpieczny”. Ten mądry ojciec, ten błogosławiony ojciec 
potrafił zasiać w umyśle swego syna taką pewność. […] Ze względu 
na zachowanie ojca — sam przypisał mu w liście tę zasługę — ze 
względu na przykład ustanowiony w jego domu, dzisiaj jest on jed-
nym z wiernych i niezłomnych członków tego Kościoła. Może żyć 
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w świecie i przestrzegać przykazań Pana. Jego pragnienie czynienia 
dobra zostało zapoczątkowane w domu, w którym się wychował. 
Nie znalazł w domu egoizmu, tylko altruizm. Rodzice nie starali się 
zdobyć jak najwięcej dóbr materialnych i zatrzymać ich samolub-
nie dla siebie, ale szukali ludzi będących w potrzebie, dodając im 
otuchy i błogosławiąc ich. To nie namowy świata sprawiły, że dziś 
ten mężczyzna jest tym, kim jest, ale przykład ustanowiony przez 
jego rodziców i domowników.

Nie mam wątpliwości, że setki, być może tysiące, mężczyzn i 
kobiet, żyjących w naszych społecznościach i na całym świecie, 
mogłoby powiedzieć to samo o naukach swoich ojców i matek. 
Lecz obawiam się, że niektórzy z nas ulegają zwyczajom świata i 
obsesyjnie podążają za tłumem, bez względu na cechujące go prze-
konania i czyny. W takim przypadku nasz przykład nie okaże się 
błogosławieństwem, lecz może zniszczyć szczęście naszych dzieci 11.

Składajmy świadectwo, zarówno poprzez nasze codzienne 
uczynki, jak i rozmowy, na temat naszej wiary w dzieło Ojca, wtedy 
niewypowiedziana radość stanie się naszym udziałem, a dzieci, 
które dorastają w naszych domach, będą wzrastać w wierze i po-
korze. Będą one błogosławione i dana im będzie moc, by przezwy-
ciężać skierowane przeciw nim pokusy przeciwnika, a w miejsce 
cierpień, jakie dotknęły dzieci ludzkie z powodu grzechu, przyjdzie 
pocieszenie, spokój i szczęście, zaś na tej ziemi zamieszkają męż-
czyźni i kobiety, którzy będą mieli siłę charakteru, by odrzucić zło 
świata 12. [Zob.: propozycja 4. na str. 251–252].

Kochając i nauczając naszą młodzież, 
możemy ochronić ją przed złem.

Święci w Dniach Ostatnich, nauczajcie swoje dzieci, by prze-
strzegały prawa czystości moralnej. Otoczcie je ramionami waszej 
miłości, aby nie miały pragnienia pokuszenia się na zło, jakie otacza 
z każdej strony. […]

Jakimż przywilejem jest dla rodziców to, że mogą zasiąść w 
swoim domu otoczeni gronem chłopców i dziewcząt o czystych du-
szach, których stworzył i zesłał do nich nasz Ojciec w Niebie! Jaką 
radość sprawia przebywanie w ich towarzystwie i patrzenie, jak 
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czerpią z błogosławieństw naszego Ojca Niebieskiego i cieszą się 
obecnością Jego Ducha! Jaką radość stanowi nauczanie ich w mło-
dych latach, aby dojrzewając, zachowały czystość w swoim życiu!

Moi bracia i siostry, błagam was z jeszcze większą gorliwością, 
rozwagą i cierpliwością niż kiedykolwiek wcześniej: chrońcie to 
dorastające pokolenie przed pułapkami, jakie zastawił na nich prze-
ciwnik. Wiele [filmów], programów radiowych, czasopism, książek, 
itd. jest niestosownych […] i jeśli nie unieszkodliwimy wpływu tych 
mediów, poprzez mądre nauki i tworzenie dobrego środowiska, 
w którym młodzież będzie mogła czerpać korzyści ze znajomości 
z dobrymi mężczyznami i kobietami, poprzez nauczanie ich szla-
chetnych cech proroków i znaczenia Ewangelii Jezusa Chrystusa, 
niektóre z bliskich nam osób mogą się od nas oddalić. […]

Nauczajmy nasze dzieci, aby prowadziły czyste życie, aby były 
prawe. Nauczajcie swoich chłopców, aby chronili cnoty swoich 
sióstr i dziewcząt ze swojego grona. Nauczajcie swoje córki, aby 
strzegły cnoty chłopców, z którymi się zadają. […] Bądźmy eksper-
tami, jeśli mogę użyć takiego zwrotu, w wychowywaniu naszych 
synów i córek pod wpływem Ducha Boga, aby przeciwnik nie miał 
mocy ich zwieść 13. [Zob.: propozycje 5. i 6. str. 252].

Rodzinne studiowanie ewangelii pomoże nam w 
utrzymaniu bliskiej więzi z naszymi dziećmi.

Bracia i siostry, w naszych domach mamy przywilej i obowiązek 
zbierania się jako rodzina, aby cieszyć się wzajemnym towarzy-
stwem, wzmacniać i wspierać siebie nawzajem oraz nauczać prawd 
z pism świętych. W każdym domu dzieci powinny być zachęcane do 
czytania słowa Pana, jak zostało nam ono objawione we wszystkich 
dyspensacjach. Powinniśmy czytać Biblię, Księgę Mormona, Nauki i 
Przymierza, Perłę Wielkiej Wartości; w naszych domach powinniśmy 
je nie tylko czytać, ale również objaśniać je naszym dzieciom, aby 
rozumiały, […] jak Bóg postępował z mieszkańcami ziemi.

Zastanówmy się, czy nie możemy pod tym względem zrobić 
więcej niż do tej pory. Zobowiążmy się do przestrzegania zasady 
i zwyczaju gromadzenia rodziny wokół nas w domu. Niech każdy 
z nas zada sobie pytanie: „Czy wypełniam swój obowiązek wobec 
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rodziny, nauczając ją ewangelii, jak zostało to objawione przez pro-
roków Pana? Czy mam bliskie relacje z moimi dziećmi i czynię 
dom przyjemnym miejscem, miejscem czci, miłości, zrozumienia i 
poświęcenia?”

Jeśli do tej pory tego nie czyniliśmy, odpokutujmy za nasze 
zaniedbania i zbierajmy się z naszymi rodzinami, by nauczać je 
prawdy. […]

„Czy uporządkowałem swój dom?” Takie pytanie powinno być 
w sercu każdego z nas. Nie: „Czy uczynił to mój bliźni?”, lecz „Czy 
ja uczyniłem to, czego oczekuje ode mnie Pan?” 14.

Nasze dzieci są najcenniejszym darem, jaki otrzymaliśmy od na-
szego Ojca. Jeśli zdołamy skierować je na ścieżkę prowadzącą do 
zbawienia, naszym i ich udziałem będzie wieczna radość. […]

Jednym ze sposobów, aby mieć z nimi bliską więź, jest częstsze 
spotykanie się w naszym rodzinnym gronie. Kościół prosi, abyśmy 
przeznaczyli przynajmniej jeden wieczór w tygodniu i zbierali się 
razem jako rodzina, by cieszyć się wzajemnym towarzystwem, czer-
pać radość z prostych przyjemności domowego ogniska i wspólnie 
omawiać sprawy, które mają wielkie i trwałe znaczenie.

[…] W 1915 roku Rada Prezydenta Kościoła wystosowała pismo 
na ten temat do „prezydentów palików, biskupów i rodziców w 
Syjonie”. Oto cytat z tego, co zostało wtedy przekazane:

„Doradzamy i namawiamy cały Kościół, abyście wprowadzili 
‘wieczór domowy’, podczas którego ojcowie i matki będą mogli 
gromadzić swoich chłopców i dziewczęta w domach i nauczać ich 
słowa Pana. […] Ów ‘wieczór rodzinny’ powinien być poświęcony 
modlitwie, śpiewaniu hymnów i pieśni, instrumentalnym wyko-
naniom muzycznym, czytaniu pism świętych, poruszaniu spraw 
rodzinnych i etycznych problemów życiowych oraz nauczaniu po-
szczególnych zasad ewangelii, jak i obowiązków dzieci względem 
rodziców, domu, Kościoła, społeczeństwa i narodu”.

A tym, którzy będą czynić to, o co zostali poproszeni, obiecano 
następujące błogosławieństwo:

„Jeśli Święci postąpią zgodnie z tą radą, obiecujemy, że przy-
niesie to wspaniałe błogosławieństwa. Wzrośnie miłość w domu i 
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„Gdyby tylko wieczór rodzinny naprawdę zakorzenił się pośród Świętych 
w dniach ostatnich […], jak wiele byłoby szczęśliwych domów”.

zwiększy się posłuszeństwo rodzicom. Wiara rozwinie się w sercach 
młodzieży Izraela i zdobędą oni moc, by zwalczać złe wpływy oraz 
pokusy, które na nich czyhają”.

Te zasady i obietnice nadal na nas czekają 15.

Gdyby tylko wieczór rodzinny naprawdę zakorzenił się pośród 
Świętych w Dniach Ostatnich, gdybyśmy spędzali jeden wieczór w 
tygodniu w swoim gronie, będąc natchnieni duchem Pana, w kręgu 
domowego ogniska, w otoczeniu tych, których dał nam Pan, mó-
wiąc nam, że ich w szczególności powinniśmy nauczać, jak wiele 
byłoby szczęśliwych domów w miejsce dzisiejszych domów wypeł-
nionych smutkiem, niezgodą i cierpieniem. […]
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[…] Kiedy zamykamy się na świat i na sprawy z zewnątrz i z 
mocą modlitwy i dziękczynienia przekazujemy naszym synom i 
córkom głębokie prawdy, które Pan powierzył nam dla dobra na-
szego i ich, następstwem jest obfity wzrost wiary. Mam nadzieję, 
że będziemy mogli zawrócić, jeśli zboczyliśmy z kursu, nie podą-
żając za tą radą. Zbierajmy dzieci wokół siebie i niech nasze domy 
będą miejscem, w którym mieszka Duch Pana. Jeśli będziemy robić 
wszystko, co należy do nas, możemy wiedzieć i mieć pewność, że 
nasz Ojciec Niebieski zrobi to, co należy do Niego16. [Zob.: propo-
zycja 7. na str. 252].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Zastanów się nad historią ze str. 241–242. Dlaczego według cie-
bie George Albert Smith potrafił nauczać swoją córkę Edith tak 
efektywnie? Przypomnij sobie sytuację z twojego dzieciństwa, 
w której jeden z rodziców nauczył cię czegoś, co miało wpływ 
na twoje życie. Dlaczego to nauczanie było tak skuteczne?

 2. Przestudiuj pierwszy podrozdział nauk (str. 242–243) oraz Nauki 
i Przymierza 93:37–40. Dlaczego według ciebie Pan nałożył obo-
wiązek nauczania dzieci ewangelii na rodziców, a nie na inne 
organizacje? W jaki sposób organizacje kościelne mogą pomóc 
rodzicom w wypełnianiu tego obowiązku? W jaki sposób mogą 
w tym pomóc członkowie dalszej rodziny? Jeśli sam nie masz 
dzieci, zastanów się w jaki sposób możesz rozszerzać prawy 
wpływ na młodzież Kościoła, wspierając przy tym rodziców.

 3. Zastanów się nad historią ze str. 244–245. Jaką korzyść dzieci 
odnoszą z tego, że rodzice spędzają z nimi czas? Jakie „[troski] 
i […] [rozkosze] życia” (str. 243–244) mogą sprawiać, że zanie-
dbujemy nasze obowiązki wobec rodzin? Co możemy zrobić, 
aby zwalczyć te zakłócenia?

 4. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 245. 
Rozważ swoją postawę wobec „[zwyczajów] świata” i tego, 
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jak może ona wpływać na twoje dzieci. Które z „[codziennych 
uczynków]” dają szczególnie mocne świadectwo naszym dzie-
ciom na temat naszej wiary?

 5. Wymień kilka pokus, jakim stawiają czoła dzieci i młodzież w 
twojej społeczności. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna 
się na str. 247, szukając sposobów, na jakie rodzice, dziadko-
wie i inni mogą pomóc młodzieży w przezwyciężaniu pokus.

 6. Prezydent Smith radził, abyśmy byli „ekspertami”, czyli do-
skonalili się w wychowywaniu naszych dzieci pod wpływem 
Ducha (zob. str. 248). Co to oznacza dla ciebie? Co mogą robić 
rodzice, aby doskonalić się pod względem wychowywania 
dzieci w prawości?

 7. Na str. 249–251, Prezydent Smith przypomina kilka obietnic, 
jakie zostały złożone rodzinom, które regularnie odbywają 
domowe wieczory rodzinne. W jaki sposób te obietnice wy-
pełniły się w twojej rodzinie? Jaką radę dałbyś rodzinie, która 
nigdy wcześniej nie odbywała domowych wieczorów rodzin-
nych, ale chce zacząć to robić?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Przypowieści Salomona 
22:6; Ks. Izajasza 54:13; Enos 1:1–3; Mosjasz 4:14–15; Alma 56:45–
48; Nauki i Przymierza 68:25–31; zob. również „Rodzina: Proklama-
cja dla świata”, Liahona, paźdz. 2004, str. 49.

Pomoc w nauczaniu: „Uważaj, aby dobrej dyskusji nie kończyć 
zbyt wcześnie z zamiarem przedstawienia całego materiału, jaki 
przygotowałeś. Chociaż ważne jest, aby omówić materiał, ważniej-
sze jest pomóc uczniom poczuć wpływ Ducha, odpowiadać na ich 
pytania, powiększyć ich zrozumienie ewangelii oraz pogłębić ich 
zaangażowanie w przestrzeganie przykazań” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 64).
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Przypisy
 1. „After Eighty Years”, Improvement Era, 

kwiec. 1950, str. 263.
 2. Edith Smith Elliott, „No Wonder We 

Love Him”, Relief Society Magazine, 
czerw. 1953, str. 367.

 3. „To the Relief Society”, Relief Society 
Magazine, grudz. 1932, str. 708–709.

 4. W: Conference Report, kwiec. 1926,  
str. 145.

 5. W: Conference Report, kwiec. 1933,  
str. 72.

 6. W: Conference Report, kwiec. 1937,  
str. 36.

 7. W: Conference Report, kwiec. 1926,  
str. 146–147.

 8. „President Smith Gives Scouting  
Address”, Deseret News, 22 lutego 1947, 
Church section, str. 8.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1948,  
str. 181.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1941,  
str. 101.

 11. W: Conference Report, kwiec. 1937,  
str. 35.

 12. W: Conference Report, kwiec. 1913,  
str. 29.

 13. W: Conference Report, paźdz. 1932,  
str. 24–25.

 14. „The Family Hour”, Improvement Era, 
kwiec. 1948, str. 248.

 15. „The Family Hour” str. 201.
 16. W: Conference Report, kwiec. 1926,  

str. 145–146. 
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„Pamiętajcie o przykładzie boskiego mistrza, który, będąc 
w okrutny sposób powieszony na krzyżu, powiedział: 

‘ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią’”.
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„od was jest wymagane, 
abyście [wybaczyli]”

Przebaczając innym, uwalniamy się od jarzma 
nienawiści i przygotowujemy się na życie wieczne.

Z życia George’a Alberta Smitha

W 1897 roku, będąc jeszcze młodym mężczyzną, George Albert 
Smith zaciągnął się do Gwardii Narodowej Stanu Utah. Za namową 
kilku swoich kolegów, zgłosił swoją kandydaturę w wyborach na 
stanowisko w Gwardii, jednak na kilka tygodni przed wyborami 
rywalizujący z nim gwardzista zaczął rozpowiadać plotki, oskarża-
jąc George’a Alberta Smitha o nieuczciwe praktyki. W wyniku tego 
Sierżant Smith przegrał wybory, które, jak sądził, powinien wygrać. 
Co gorsza, mężczyzna, który rozpowiadał plotki, kiedyś należał do 
jego przyjaciół.

Choć George Albert Smith starał się wymazać to wydarzenie z 
pamięci, jego serce było wypełnione goryczą. Następnej niedzieli 
poszedł do Kościoła, ale czuł, że przyjęcie sakramentu byłoby w 
tej sytuacji niestosowne. Modlił się o pomoc i zdał sobie sprawę, 
że musi odpokutować za urazę, jaką żywił. Postanowił odnaleźć 
swojego przyjaciela i pogodzić się z nim.

George Albert Smith poszedł prosto do biura mężczyzny i po-
wiedział cichym głosem: „Mój bracie, chcę, żebyś mi wybaczył nie-
nawiść, jaką żywiłem wobec ciebie przez ostatnich kilka tygodni”.

Ów przyjaciel natychmiast poczuł skruchę w sercu. „Bracie Smith, 
to nie ty potrzebujesz przebaczenia — powiedział. — To ja potrze-
buję go od ciebie”. Uścisnęli sobie ręce i odtąd pozostali dobrymi 
przyjaciółmi 1. [Zob.: propozycja 1. na str. 261].

Kilka lat później George Albert Smith za jeden z celów życiowych 
postawił sobie wybaczanie innym i napisał w swoim osobistym 
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credo: „Nikogo świadomie nie zranię, nawet tego, kto mógłby wo-
bec mnie zawinić, natomiast będę starał się czynić mu dobro i za-
przyjaźnię się z nim” 2.

Bliski znajomy Prezydenta Smitha zaobserwował, że zdolność 
wybaczania była rzeczywiście jedną z jego decydujących cech: „Na-
prawdę przebaczał wszystkim. Przez całe życie miał na uwadze 
przykazanie Boga: Bóg wybaczy, komu będzie chciał wybaczyć. Ale 
od nas jest wymagane, abyśmy wybaczyli wszystkim ludziom. On to 
potrafił, a resztę zostawiał w rękach Boga. Jestem pewien, że tak jak 
wybaczał, tak zapominał. Jeśli ten, kto wybacza, potrafi zapomnieć, 
jest niezwykłym człowiekiem, w istocie, człowiekiem Boga!” 3

Nauki George’a Alberta Smitha

Rozumiejąc ewangelię Jezusa Chrystusa, jesteśmy 
bardziej skłonni do wybaczania innym.

Jest jedna cecha, którą moglibyśmy starać się w sobie rozwinąć, a 
mianowicie skłonność do wybaczania innym ich przewinień. Duch 
przebaczenia jest cnotą, bez której nigdy nie urzeczywistnią się w 
pełni błogosławieństwa, jakie mamy nadzieję otrzymać 4.

[…] Ludzie ze świata nie rozumieją […], jak czuł się Zbawiciel, 
kiedy w agonii duszy błagał Swojego Ojca Niebieskiego, aby nie 
potępiał i nie zgładził tych, którzy odbierają Mu ziemskie życie, 
mówiąc tylko:

„[…] Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Ew. Łukasza 
23:34).

Taka powinna być postawa wszystkich członków Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Taka powinna być postawa 
wszystkich synów i córek Boga, i stanie się tak, według mnie, jeśli 
w pełni zrozumieją plan zbawienia. […] Gniew i nienawiść w na-
szych sercach nie przyniosą nam spokoju i szczęścia 5.

Pan dał nam wspaniałą wiedzę, objawił nam Swoje zamiary i 
Swoją wolę, nauczał nas tego, o czym świat nie wie, a wedle wie-
dzy, którą otrzymaliśmy, spoczywa na nas odpowiedzialność wobec 
Niego i oczekuje On, że będziemy wieść wznioślejsze życie i w 
sposób bardziej zbliżony do ideału niż ludzie, którzy nie mają tak 
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pełnego zrozumienia Ewangelii jak my. Duch wybaczania to coś, 
czym Święci w Dniach Ostatnich mogliby bardziej wykazywać się w 
swoim gronie i co przyniosłoby im korzyść. […] Musimy przyjąć po-
stawę wybaczania naszym braciom6. [Zob.: propozycja 2. na str. 261].

Kiedy przebaczamy innym, wzrasta nasza wdzięczność 
za przebaczenie okazane nam przez naszego Ojca.

W odniesieniu do tego tematu [wybaczania innym] przeczytam 
kilka wersetów z osiemnastego rozdziału Ew. Mateusza, poczynając 
od wersetu dwudziestego pierwszego. Zdaje się, że Apostołowie 
towarzyszyli Mistrzowi, kiedy Piotr podszedł do Niego i powiedział:

„Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko 
mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?

Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do sie-
demdziesięciu siedmiu razy”. [Ew. Mateusza 18:21–22].

Wtedy Zbawiciel opowiedział przypowieść o […] dwóch męż-
czyznach. Jeden z nich był winny swojemu panu dużą sumę pienię-
dzy. Przyszedł do niego i powiedział, że nie może spłacić swojego 
długu, więc poprosił o umorzenie go. Wtedy pan ulitował się nad 
owym sługą i darował mu dług. Zaraz potem człowiek, któremu 
przebaczono, napotkał swojego współsługę, który był mu winien 
niewielką sumę pieniędzy i zażądał swojej należności. Biedny czło-
wiek nie był w stanie się wypłacić i teraz z kolei to on poprosił o 
umorzenie długu. Ale jemu nie umorzono długu; wprost przeciwnie 
— został pojmany i uwięziony przez tego, który wcześniej otrzymał 
odpuszczenie od pana. Kiedy pozostali słudzy zobaczyli, co się 
stało, poszli do pana tego mężczyzny i powiedzieli mu o tym, ten 
zaś rozgniewał się i skazał owego sługę na katusze, każąc mu spła-
cić wszystko, co był winien. Ów sługa nie był na tyle wielkoduszny, 
by docenić okazaną mu litość i przez ten brak miłosierdzia stracił 
wszystko. [Zob. Ew. Mateusza 18:23–35].

Czasami dostrzegamy niewielkie problemy, które powstają do-
okoła nas, i zapominamy o cierpliwości, jaką nam okazuje nasz Oj-
ciec w Niebie, wyolbrzymiając w naszych sercach błahostki, którymi 
nasz brat czy siostra zawinili wobec nas — słowem lub czynem. 
Nie zawsze żyjemy według prawa, którego Pan pragnie, byśmy 
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przestrzegali w odniesieniu do tych spraw. Zapominamy o przykaza-
niu, które dał Apostołom poprzez słowa modlitwy, w których naka-
zano im modlić się, aby odpuszczono im winy, jak i oni odpuszczają 
je swoim winowajcom [zob. Ew. Mateusza 6:12]. Mam wrażenie, że 
musimy się wiele nauczyć w tej materii. Nie spełniamy do końca wy-
magań naszego Ojca Niebieskiego7. [Zob.: propozycja 3. na str. 262].

Dokonując wyboru, że powstrzymamy się od 
żywienia urazy, możemy oczyścić nasze serca 

ze wszystkich nieżyczliwych uczuć.

Nauczano nas, byśmy kochali naszych wrogów i modlili się za 
nich, mimo że nas wykorzystują i źle o nas mówią [zob. Ew. Ma-
teusza 5:44]. […] Jeśli ktoś cię znieważa, nie odpłacaj tym samym. 
Jeśli inni mówią o tobie źle, miej dla nich litość, módl się za nich. 
Pamiętajcie o przykładzie Boskiego Mistrza, który, będąc w okrutny 
sposób powieszony na krzyżu, powiedział: „Ojcze, odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią” 8.

Czasem brat służący w przywódczym powołaniu w jakiś sposób 
może urazić któregoś z członków Kościoła, prawdopodobnie nie-
świadomie, i to dziecko naszego Ojca w ciszy chowa swoją urazę, 
zamiast zrobić tak, jak nakazał Pan — pójść do tego, kto je uraził 
i z życzliwością otworzyć przed nim swe serce, dając temu bratu 
możliwość wyrażenia żalu za wyrządzoną krzywdę oraz poprosze-
nia o przebaczenie. Skutek jest taki, że w niektórych przypadkach, 
narastają zranione uczucia, pobudzane przez Szatana 9. [Zob.: pro-
pozycja 4. na str. 262].

Nie powinniśmy żywić złych uczuć wobec żadnego z naszych 
bliźnich; nie mamy ku temu powodów. Jeśli nas mylnie postrzegają, 
jeśli przeinaczają nasze słowa i prześladują nas, powinniśmy pa-
miętać, że są oni w rękach Pana. […] Tak więc, kiedy przyjmujemy 
sakrament Wieczerzy Pańskiej, […] oczyśćmy nasze serca z wszel-
kich nieżyczliwych uczuć wobec siebie nawzajem i wobec naszych 
braci i sióstr, którzy nie są naszej wiary 10.
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Przebaczając innym, przygotowujemy 
się na królestwo celestialne.

Każdy z nas powinien żyć w taki sposób, żeby przeciwnik nie 
miał nad nim żadnej mocy. Jeśli istnieją między wami różnice, jeśli 
istnieją jakiekolwiek nieporozumienia między wami a waszymi 
bliźnimi, rozstrzygnijcie sprawę tak szybko, jak to możliwe, pod 
wpływem Ducha Świętego w Panu, abyście, gdy nadejdzie czas, 
zarówno wy, jak i potomkowie, którzy przyjdą po was, byli przy-
gotowani na otrzymanie dziedzictwa w królestwie celestialnym11.

W Księdze Nauki i Przymierza znajdujemy przykazanie od Pana 
dotyczące kwestii przebaczenia; jest ono zawarte w sześćdziesiątym 
czwartym rozdziale i odnosi się do dzisiejszych czasów. Czytamy tam:

„[…] Zaprawdę powiadam wam, że Ja, Pan, darowuję grzechy 
tym, co je wyznają przede mną i proszą o przebaczenie, tym, co 
nie zgrzeszyli śmiertelnie.

„Jeśli istnieją między wami różnice, jeśli istnieją jakiekolwiek 
nieporozumienia między wami a waszymi bliźnimi, rozstrzygnijcie sprawę 

tak szybko, jak to możliwe, pod wpływem ducha Świętego w Panu”.
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Moi uczniowie w dawnych czasach nawzajem szukali okazji do 
skargi przeciw sobie i nie przebaczali sobie w sercu; i dla tego zła 
zostali dotknięci i surowo skarceni.

Przeto powiadam wam, że powinniście sobie nawzajem wyba-
czać; bowiem ten, co nie odpuszcza bratu jego przewinień, stoi pe-
łen winy przed Panem; bowiem pozostaje w nim większy grzech”.

Chciałbym zaakcentować ostatni werset:

„Ja, Pan, odpuszczę, komu będę chciał odpuścić, ale od was jest 
wymagane, abyście odpuścili wszystkim ludziom.

I winniście mówić w swych sercach — niechaj Bóg rozsądzi 
między mną a tobą, i wynagrodzi cię podług czynów twoich”. [NiP 
64:7–11].

Gdybyśmy wiedli życie w taki sposób, że w chwilach nieporo-
zumień z naszym bliźnim, zamiast osądzać siebie nawzajem, mo-
glibyśmy szczerze i z czystym sumieniem wzywać naszego Ojca w 
Niebie słowami: „Panie, bądź sędzią między mną a moim bratem; 
Ty znasz moje serce; Ty wiesz, że nie pałam do niego gniewem; 
pomóż nam dojść do porozumienia i daj nam mądrość, abyśmy 
postępowali sprawiedliwie wobec siebie nawzajem”, o ile mniej 
byłoby niesnasek, a jakaż radość i błogosławieństwa byłyby naszym 
udziałem! Jednak od czasu do czasu pojawiają się niewielkie pro-
blemy, które zakłócają równowagę w naszym codziennym życiu; 
wtedy pozostajemy nieszczęśliwi, ponieważ pielęgnujemy niewłaś-
ciwe uczucia i nie ma w nas miłości bliźniego. […]

[…] „A teraz mówię do was odnośnie waszych rodzin — jeżeli 
ludzie porażą was, lub rodziny wasze, raz jeden, i zniesiecie to cier-
pliwie i nie będziecie złorzeczyć przeciwko nim, ani nie będziecie 
szukać zemsty, będziecie wynagrodzeni;

Ale jeśli nie zniesiecie tego cierpliwie, będzie to wam policzone, 
że wam odmierzono sprawiedliwą miarką”. [NiP 98:23–24].

To słowo Mistrza odnosi się również do nas. Jeśli będziemy żyć 
według tego prawa, będziemy wzrastać w siłę i zdobywać łaskę na-
szego Ojca Niebieskiego. Wiara w sercach naszych dzieci wzmocni 
się. Będą one nas kochały za szlachetność i uczciwość w naszym 
życiu i będą wdzięczne za to, że wywodzą się z takich rodziców. 
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Powiadam wam, że to przykazanie nie zostało dane na próżno; 
bowiem Pan powiedział, że żadne prawo, które nam daje, nie jest 
Mu obojętne, ale każde prawo jest dane po to, żebyśmy go prze-
strzegali i wypełniali je.

Będziemy na tym świecie zaledwie przez krótki czas. Najmłodsi i 
najsilniejsi z nas przygotowują się po prostu na inne życie, ale zanim 
dostąpimy chwały naszego Ojca i będziemy cieszyć się błogosła-
wieństwami, które mamy nadzieję otrzymać dzięki naszej wierności, 
będziemy musieli żyć według praw, jakimi rządzi się cierpliwość, i 
wybaczać tym, którzy wobec nas zawinili oraz będziemy musieli 
wytępić ze swego serca wszelkie uczucia nienawiści wobec nich.

„I znowu, jeżeli wróg wasz porazi was po raz drugi i nie będzie-
cie złorzeczyć przeciwko swemu wrogowi, i zniesiecie to cierpliwie, 
nagroda wasza będzie stokrotna.

I znowu, jeżeli was porazi po raz trzeci, i zniesiecie to cierpliwie, 
pomnożę wam nagrodę czworako”. [NiP 98:25–26]. […]

Oby Duch Mistrza mieszkał w nas, abyśmy mogli przebaczać 
wszystkim ludziom, jak On nam nakazał, przebaczać — nie tylko 
naszymi ustami, ale z głębi swego serca — każde przewinienie 
popełnione przeciwko nam. Jeśli będziemy czynić tak przez całe 
życie, błogosławieństwa Pana zostaną przelane na nasze serca i 
nasze domy 12. [Zob.: propozycja 5. na str. 262].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Zastanów się nad historią ze strony 255 i przeczytaj 3 Nefi 
12:22–24. Dlaczego twoim zdaniem Pan wymaga, abyśmy po-
godzili się z naszymi braćmi i siostrami, zanim będziemy mogli 
do Niego przyjść?

 2. Na stronach 256–257 Prezydent Smith wyjaśnia, że nasza wie-
dza o planie zbawienia powinna pomóc nam, abyśmy byli bar-
dziej wybaczający. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Co możemy 
zrobić, aby „przyjąć postawę” (str. 257) wybaczania bliźnim?



r o z d z i a ł  2 3

262

 3. Czytając podrozdział, który zaczyna się na str. 257, pomyśl o 
sytuacji, w której Ojciec Niebieski wybaczył tobie. Dlaczego 
według ciebie nieprzebaczenie innym sprawia, że sami nie 
jesteśmy godni, aby nam przebaczono?

 4. Przeczytaj drugi cały akapit na str. 258. Co powstrzymuje nas 
od pogodzenia się z przywódcą kościelnym lub inną osobą, 
która świadomie lub nieświadomie nas uraziła? Co możemy 
zrobić, by pokonać te przeszkody?

 5. Przejrzyj ostatnią część nauk (str. 259–261). W jaki sposób 
gotowość wybaczania przygotowuje nas do królestwa cele-
stialnego? W jaki sposób nasze wybaczanie innym błogosławi 
nasze rodziny?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 5:23–24, 38–48; 
6:12, 14–15; 7:1–5; 18:15; 1 Nefi 7:16–21; Nauki i Przymierza 42:88

Pomoc w nauczaniu: „Kiedy jakaś osoba zadaje pytanie, rozważ 
poproszenie innych o odpowiedź, zamiast odpowiadać samemu. 
Na przykład, możesz powiedzieć: ‘Jest to interesujące pytanie. Co 
o tym myśli reszta klasy?’ lub ‘Czy ktoś pomoże odpowiedzieć na 
to pytanie?’” (Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 64).

Przypisy
 1. Zob. Merlo J. Pusey, „The Inner 

Strength of a Leader”, Instructor, czerw. 
1965, str. 232.

 2. „President George Albert Smith’s 
Creed”, Improvement Era, kwiec. 1950, 
str. 262.

 3. Matthew Cowley, w: Conference  
Report, kwiec. 1951, str. 167.

 4. „The Spirit of Forgiveness”,  
Improvement Era, sierp. 1945, str. 443.

 5. W: Conference Report, paźdz. 1945,  
str. 169.

 6. W: Conference Report, paźdz. 1905,  
str. 27.

 7. W: Conference Report, paźdz. 1905,  
str. 27.

 8. W Conference Report, paźdz. 1904,  
str. 65–66.

 9. W: Conference Report, paźdz. 1905,  
str. 27.

 10. W: Conference Report, paźdz. 1906,  
str. 50.

 11. Przesłanie wygłoszone podczas konfe-
rencji misji w Meksyku, 26 maja 1946 
r., George Albert Smith Family Papers, 
University of Utah, segregator 121,  
str. 288.

 12. W Conference Report, paźdz. 1905,  
str. 27–28, 30.
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Prawe życie w 
niebezpiecznych czasach

Dzięki naszemu oddaniu ewangelii, możemy 
znaleźć ochronę przed niebezpieczeństwami naszych 

czasów i wywierać pozytywny wpływ na świat.

Z życia George’a Alberta Smitha

Służba George’a Alberta Smitha trwała przez większą część pierw-
szej połowy XX wieku. W tym czasie ziemia była świadkiem wielu 
niszczycielskich i burzliwych wydarzeń, w tym Wielkiego Kryzysu i 
dwóch wojen światowych. Klęski te w połączeniu z tym, co postrze-
gał jako ogólny upadek moralny w społeczeństwie, wielokrotnie 
skłaniały Prezydenta Smitha do wypowiedzenia słów: „Ten świat 
jest w stanie krytycznym” 1. Dostrzegał w wydarzeniach na świecie 
wypełnienie proroctw dotyczących dni ostatnich i był przekonany, 
że jedyną nadzieją na pokój w świecie jest posłuszeństwo prawom 
Boga. Podczas apogeum I Wojny Światowej, ostrzegał: „Wojna nie 
ustanie, a walki na tym świecie nie dobiegną końca, dopóki dzieci 
ludzkie nie odpokutują za swoje grzechy, nie zwrócą się do Boga, 
nie będą Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań” 2.

Prezydent Smith zauważył, że pośród tych wszystkich wyzwań 
wielu ludzi załamało się. Powiedział: „Miałem przywilej być w róż-
nych częściach [Stanów Zjednoczonych] i rzadko się zdarza spotkać 
kogoś, kto nie byłby nastawiony niezmiernie pesymistycznie z po-
wodu okoliczności, na które nie mamy wpływu” 3. Choć Prezydent 
Smith przyznał, że wojna, klęski żywiołowe i duchowe niebezpie-
czeństwa są częścią życia w dniach ostatnich, nauczał, że Święci mogą 
uniknąć wielu trosk charakterystycznych dla tych niebezpiecznych 
czasów poprzez życie według ewangelii i opieranie się pokusom.
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„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 
daję. niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (ew. Jana 14:27).
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Czerpał również optymizm z przekonania, że prawi Święci w 
Dniach Ostatnich mogą mieć przemożny wpływ na otaczający 
ich świat. Nauczał, że Święci nie powinni biernie akceptować 
sytuacji na świecie, ale powinni nadal aktywnie działać w swo-
ich społecznościach oraz powinni starać się o to, aby ich wpływ 
był odczuwalny, pomimo wszelkich napotykanych przeciwności. 
„Na wszystkich z nas spoczywa obowiązek czynienia tego świata 
szczęś liwszym w zamian za to, że na nim żyjemy” — powiedział 4.

Siostra Belle S. Spafford, generalna prezydent Stowarzyszenia Po-
mocy, opowiedziała o pewnym doświadczeniu, kiedy to Prezydent 
Smith nauczył jej tej zasady. Niedługo po tym, jak została powołana 
na swój urząd, Siostra Spafford została powiadomiona o spotkaniu 
zorganizowanym przez National Council of Women [Krajową Radę 
Kobiet], które miało się odbyć w Nowym Jorku. Stowarzyszenie 
Pomocy należało do tej rady od wielu lat, lecz od jakiegoś czasu 
kilka innych jej członkiń okazywało wrogość wobec Kościoła i pod-
czas spotkań wprawiało delegatki Świętych w Dniach Ostatnich 
w zakłopotanie. Z tego powodu Siostra Spafford i jej doradczynie 
sądziły, że Stowarzyszenie Pomocy powinno zrezygnować ze swego 
członkostwa w radzie i wystosowały wniosek, wyrażając w nim 
swoje opinie. Później Siostra Spafford relacjonowała:

„Rano poszłam sama z umówioną wizytą do Prezydenta George’a 
Alberta Smitha, zabierając ze sobą wniosek wraz z listą powodów, 
dla których go napisałyśmy. Prezydent uważnie przeczytał maszy-
nopis. Następnie zapytał: ‘Czy to nie jest ta organizacja, do której 
siostry przystąpiły na przełomie wieków?’

Przytaknęłam.

‘Tak więc mam rozumieć, że pragniecie zrezygnować z 
członkostwa?’

Odpowiedziałam, że tak, po czym dodałam: ‘Prezydencie Smith, 
ta Rada nie przynosi nam żadnych korzyści’.

Prezydent popatrzył na mnie ze zdziwieniem i powiedział: „Sio-
stro Spafford, czy zawsze myślisz w kategoriach korzyści? Czy nie 
sądzisz, że czasami dobrze jest myśleć w kategoriach dawania? 
Uważam — kontynuował — że mormońskie kobiety mają coś do 
zaoferowania kobietom świata i że mogą również czegoś się od 
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nich nauczyć. Zamiast rezygnować z członkostwa, proponuję, abyś 
zabrała kilka z najzdolniejszych członkiń Stowarzyszenia i powró-
ciła na te spotkania’.

Następnie powiedział dobitnie: ‘Niech wasz wpływ będzie 
odczuwalny’ 5.

Siostra Spafford posłuchała tej rady i została później wyznaczona 
na przywódcze stanowiska w National Council of Women [Krajowej 
Radzie Kobiet], a w końcu została wybrana na jej przewodniczącą. 
[Zob.: propozycja 1. na str. 272].

Nauki George’a Alberta Smitha

Na dni ostateczne zostały przepowiedziane 
poważne trudności.

Powiedziano nam, że w dniach ostatecznych nastaną poważne 
trudności. […] Zostaliśmy nie tylko ostrzeżeni poprzez pisma święte, 
jakie istniały za czasów Zbawiciela oraz przed i po Jego przyjściu, 
ale Pan przemówił również w naszych czasach, a objawienia na-
szego Ojca Niebieskiego znajdują się w Naukach i Przymierzach. 
Jeśli będziemy czytać te objawienia, dowiemy się, że doświadcze-
nia, przez które przechodzimy, zostały przepowiedziane. […]

[…] Codzienna prasa donosi nam o klęskach na całym świecie 
— o wzburzonych morzach i związaną z nimi śmiercią ludzi, o 
trzęsieniach ziemi, o wielkich tornadach, których występowanie w 
dniach ostatnich zostało przepowiedziane — i wydaje mi się, bracia 
i siostry, że jeśli ludzie myślą rozsądnie, jeśli czytają pisma święte, 
musi im być wiadome to, że wydarzenia, jakie zapowiedział Pan na 
dni ostatnie, mają miejsce. Drzewo figowe z pewnością wypuszcza 
listki [zob. Józef Smith — Mateusz 1:38–39], a ci, którzy są rozważni, 
muszą wiedzieć, że lato nadchodzi i że to, co miało poprzedzać 
drugie przyjście Pana, jak przepowiedział, właśnie ma miejsce 6.

Nadal grozi nam ryzyko. Ten świat doświadczy oczyszczenia, 
jeśli synowie i córki naszego Ojca Niebieskiego nie odpokutują za 
swoje grzechy i nie zwrócą się do Niego. A to oznacza, że Święci 
w Dniach Ostatnich, czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich oraz reszta ludzi, ale my przede 
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wszystkim, powinniśmy ustanowić przykład 7. [Zob.: propozycja 2. 
na str. 272].

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest jedyną drogą pokoju.

Jest tylko jedno lekarstwo na powszechny niepokój — antidotum 
na bolączki świata. Jest nim ewangelia Jezusa Chrystusa; doskonałe 
prawo dotyczące życia i wolności, które zostało ponownie przywró-
cone jako wypełnienie Pism Świętych 8.

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, 
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” 
(Ew. Jana 14:27).

Są to pocieszające słowa Księcia Pokoju skierowane do Jego 
wiernych naśladowców. Z pewnością niczego ludzie nie potrze-
bują bardziej niż błogosławieństw pokoju, szczęścia i wyzwolenia 
od strachu. A są one proponowane wszystkim z nas, jeśli tylko z 
nich skorzystamy.

Kiedy ewangelia została przywrócona na ziemię w tej dyspensacji, 
Pan powtórzył to, co powiedział tak wiele razy w Starym i Nowym 
Testamencie, że ceną za spokój i szczęście jest prawość. Wielu, nie-
zależnie od tej wiedzy, zdaje się sądzić, że możemy znaleźć szczęście 
w jakiś inny sposób, ale wszyscy powinniśmy już wiedzieć, że nie 
ma innego sposobu. Jednak Szatan, poprzez swój chytry podstęp, 
odwiódł większość ludzkości od kroczenia drogą, która zapewni 
nam szczęście. I nadal się tym trudzi. Wróg prawości nigdy nie śpi.

Lecz podążając za naukami Pana, zwracając się do Niego, po-
kutując za grzechy i ciągle czyniąc dobro, możemy mieć spokój, 
szczęście i dobrobyt. Jeśli ludzie będą kochali siebie nawzajem, 
nienawiść i brak życzliwości, które są tak głęboko zakorzenione w 
tym świecie, ustaną 9.

W tych dniach niepewności, kiedy ludzie miotają się na wszyst-
kie strony, starając się stworzyć jakiś nowy plan, za pomocą którego 
będzie można zaprowadzić pokój na świecie, wiedzcie, że jedyną 
drogą do znalezienia pokoju na tej ziemi jest Ewangelia Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana. Nie ma innej drogi. […] Posiadanie wiedzy 
o prawdzie jest warte wszystkich skarbów świata; świadomość, że 
jesteśmy na bezpiecznej ścieżce, wykonując obowiązki określone 
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przez naszego Ojca Niebieskiego, świadomość, że możemy na 
niej pozostać, jeśli tylko będziemy tego chcieli — bez względu na 
wpływy i namowy ze strony tych, którzy nie zostali wyznaczeni 
na naszych przywódców — jest bezcennym błogosławieństwem10.

Żyjemy w czasach, kiedy pośród narodów wypełnia się biblijne 
proroctwo, w którym Pan powiedział poprzez swoich proroków, 
że w ostatnich dniach „[…] zginie mądrość […] mędrców, a rozum 
[…] rozumnych będzie się chował w ukryciu” (Ks. Izajasza 29:14). Z 
całą mądrością, jaką posiada świat, żadnej organizacji nie udało się 
dotąd znaleźć sposobu na zaprowadzenie pokoju, mając pewność, 
że ów sposób jest właściwy. Jesteśmy […] w tej dobrej sytuacji, że 
znamy środek na uzyskanie spokoju, który jako jedyny przyniesie 
efekty, a jest nim przestrzeganie przykazań Boga, jak zostały obja-
wione dzieciom ludzkim w starożytności i w naszych czasach. Jeśli 
ludzie postępowaliby w ten sposób, wszystkie poważne problemy 
na tym świecie mogłyby zostać rozwiązane, a na nieszczęsnej ziemi 
zapanowałby pokój 11.

Choć świat może być pełen cierpienia, na niebie zbierać się 
mogą ciemne chmury, przeszywane przez błyskawice, a ziemia 
może trząść się od środka do powierzchni — jeśli wiemy, że Bóg 
żyje, a nasze życie jest prawe, będziemy mieli szczęście i niewy-
słowiony spokój płynący z wiedzy, że nasz Ojciec pochwala nasze 
życie 12. [Zob.: propozycja 3. na str. 272].

Nie musimy się bać, jeśli robimy to, o co prosi nas Pan.

Nie musimy się bać, jeśli robimy to, o co prosi nas Pan. To jest 
Jego świat. Wszyscy mężczyźni i kobiety Mu podlegają. Wszystkie 
złe moce zostaną opanowane dla dobra Jego ludu, jeśli ten będzie 
Go szanował i przestrzegał Jego przykazań 13.

Kiedy pokładamy zaufanie w naszym Ojcu Niebieskim, kiedy 
czujemy Jego miłość, kiedy jesteśmy godni Jego błogosławieństw, 
żadne armie tego świata nie są w stanie nas zniszczyć ani nie mogą 
przemóc naszej wiary ani Kościoła, który jest nazwany imieniem 
Syna Boga.

Przeczytajcie dziewiętnasty rozdział Drugiej Księgi Królewskiej 
o tym, jak Sancheryb, asyryjski król, dążył do przejęcia władzy nad 
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Jerozolimą. Hiskiasz, król reprezentujący Izrael, modlił się do Pana 
o wybawienie, podczas gdy Sancheryb wyśmiewał go, mówiąc: 
„Niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz [.] […] Oto 
słyszałeś o tym, co czynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, 
postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść 
cało?”. Następnego ranka znaleziono leżące na ziemi zwłoki dużej 
części armii asyryjskiej, a Jeruzalem zostało zachowane przez Pana. 
[Zob. II Ks. Królewska 19:10–20, 35]. W Nim jest nasza siła, […] w 
moim i waszym Ojcu, Ojcu wszystkich ludzi; jeśli tylko będziemy 
godni, On ocali nas, tak jak to było w przypadku synów Hela-
mana [zob. Alma 57:24–27], Daniela, który został ochroniony przed 
lwami [zob. Ks. Daniela 6], trzech młodych Hebrajczyków, którzy 
nie zginęli w ognistym piecu [zob. Ks. Daniela 3] i sześciuset tysięcy 
potomków Abrahama, których wyprowadził On z Egiptu pod przy-
wództwem Mojżesza, topiąc armię faraona w Morzu Czerwonym 
[zob. II Ks. Mojżeszowa 14:21–30]. On jest Bogiem tego wszech-
świata. On jest Ojcem nas wszystkich. Jest wszechmocny i obiecuje 
nam ochronę, jeśli będziemy żyć tak, by na nią zasługiwać 14.

Bez względu na to, czy nadciągną ciemne chmury, bez względu 
na to, gdzie zabrzmią wojenne bębny, bez względu na sytuację pa-
nującą na świecie, tam, gdzie członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich szanują przykazania Boga i przestrze-
gają ich, tam będzie ochrona przed mocami zła, a mężczyznom i 
kobietom dane będzie żyć na ziemi w czci i chwale — jeśli będą 
przestrzegać przykazań naszego Ojca Niebieskiego15. [Zob.: propo-
zycja 4. na str. 272].

Nasze domy mogą być miejscami świętości 
i spokoju, nawet pośród nieszczęść.

Sądzę, że widząc wszędzie cierpienia i znając zapowiedzi Pana 
zapisane w Naukach i Przymierzach o tym, że „pokój zniknie na 
ziemi” [NiP 1:35], przeczuwamy, że nadszedł już ten czas. Z pewno-
ścią, powinniśmy podsumować nasze życie, a nasze domy powinny 
być miejscem nieustającej modlitwy, wdzięczności i dziękczynienia. 
Mężowie powinni być uprzejmi dla swoich żon, a żony powinny 
być delikatne względem swoich mężów. Rodzice powinni cieszyć 
się miłością swoich dzieci, wiodąc prawe życie. Nasze domy będą 
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wówczas nie tylko miejscem nieustającej modlitwy i dziękczynienia, 
ale też miejscem, gdzie nasz Ojciec pozostawi Swoje najwspanialsze 
błogosławieństwa, dlatego że na nie zasługujemy 16.

Modlę się, aby nasze domy były uświęcone przez prawość na-
szego życia, aby przeciwnik nie miał mocy do nich wejść i znisz-
czyć nasze dzieci oraz tych, co mieszkają pod naszym dachem. 
Jeśli będziemy szanować Boga i Jego przykazania, nasze domy 
będą święte, przeciwnik nie będzie miał na nas wpływu, a my 
będziemy żyć w szczęściu i spokoju aż do momentu zakończenia 
życia doczesnego, kiedy to pójdziemy odebrać naszą nagrodę w 
nieśmiertelności 17.

Dostosujcie swoje życie do nauk ewangelii Jezusa Chrystusa, 
a kiedy będą wam zagrażać nieszczęścia, poczujecie wsparcie 
Jego mocnego ramienia. Uczyńcie swoje domy miejscem, w któ-
rym mieszka duch Pana; niech będą to miejsca święte, do których 
przeciwnik nie może wejść; słuchajcie tego cichego głosu, który 

„uczyńcie swoje domy miejscem, w którym mieszka 
duch Pana; niech będą to miejsca święte”.
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namawia was do czynów prawości. Modlę się za każdego indy-
widualnie i zbiorowo, abyście nie zostali zwiedzeni z drogi, która 
prowadzi do wiedzy i mocy Boga, do dziedzictwa wiernych — sa-
mego życia wiecznego18.

Modlę się, aby w naszych sercach i w naszych domach mieszkał 
duch miłości, cierpliwości, uprzejmości, miłosierdzia, uczynności, 
który ubogaca nasze życie i czyni przez to świat szczęśliwszym i 
lepszym19. [Zob.: propozycja 5. na str. 272].

Możemy mieć pozytywny wpływ na świat.

Błagam was, […] bądźcie opoką w społecznościach, w których 
żyjecie, aby inni garnęli się do was i czuli bezpieczeństwo. Niech 
wasza światłość świeci, aby inni, widząc wasze dobre uczynki, 
prag nęli w sercu być takimi jak wy 20.

Naszym obowiązkiem jest stanowić przykład i trzymać wysoko 
sztandar prawdy. Naszym obowiązkiem jest zachęcać inne dzieci 
naszego Ojca do słuchania Jego rad i wskazówek oraz żyć w taki 
sposób, aby, gdziekolwiek będziemy się znajdować, duch Boga pło-
nął w naszych sercach i abyśmy mieli dobry wpływ na otoczenie 21.

Pan nie wymaga od nas czegoś, co jest niemożliwe. Wręcz prze-
ciwnie — daje nam przykazania i rady, które są możliwe do zasto-
sowania przez nas wszystkich w czasach, w których żyjemy. […]

[…] Bracia i siostry, powinniśmy być wierni. Ziemia, którą za-
mieszkujemy, powinna być uświęcona przez nasze prawe życie. 
[…] Musimy tylko odpokutować za nasze grzechy, zawrócić ze złej 
drogi, oczyścić nasze życie i chodzić, czyniąc dobrze. Aby czynić 
dobro, nie trzeba być wyświęconym do tego celu. Każdy mężczy-
zna, kobieta i dziecko w Kościele Jezusa Chrystusa może chodzić, 
czyniąc dobrze i otrzymywać związane z tym błogosławieństwa. 
[Zob.: propozycja 6. na str. 273].

[…] Przyłóżmy się do pracy, którą Pan nam powierzył, błogosła-
wiąc dzieci naszego Ojca, gdziekolwiek się znajdują, a nasze życie 
zostanie ubogacone i świat będzie szczęśliwszy. To jest obowiązek, 
który został nałożony na nasze barki. Odpowiemy przed naszym 
Ojcem Niebieskim za to, w jaki sposób go wypełniamy. Niech Bóg 
sprawi, abyśmy w pokorze naszych serc kroczyli z pragnieniem 
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czynienia dobra wszystkim ludziom, gdziekolwiek się znajdują i 
nieśli im radość, jaka może stać się ich udziałem jedynie poprzez 
przestrzeganie Jego praw i przykazań. Pokornie modlę się o to, by 
spokój mieszkał w naszych sercach i domach, abyśmy emanowali 
radością i szczęściem, dokądkolwiek się udamy, abyśmy naszym 
życiem udowodnili światu, że wiemy o istnieniu Boga i otrzymali 
za to błogosławieństwa 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VII.

 1. Przeczytaj historię o Belle S. Spafford, która otrzymała poradę 
od Prezydenta Smitha (str. 265–266). W jaki sposób możesz 
sprawić, aby twój „wpływ [był] odczuwalny”?

 2. W pierwszym podrozdziale nauk (str. 266) Prezydent Smith 
mówi o trudnościach, jakie, według objawień, mają poprzedzać 
Drugie Przyjście (zob. także II List do Tymoteusza 3:1–7; NiP 
45:26–35). Dlaczego według ciebie wiedza o tym, że te trud-
ności zostały zapowiedziane w pismach świętych, jest istotna?

 3. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 267. Jakie 
problemy istniejące na świecie mogłyby zostać rozwiązane po-
przez posłuszeństwo przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa? 
W jaki sposób ewangelia wniosła spokój w twoje życie osobiste, 
w życie twojej rodziny oraz w twoje relacje z innymi?

 4. Na str. 268–269 znajdują się podane przez Prezydenta Smitha 
przykłady z pism świętych na temat tego, jak Pan chroni Swój 
lud. W jaki sposób chroni On ciebie i twoją rodzinę? W jaki 
sposób posłuszeństwo pomaga nam w pokonywaniu strachu?

 5. Co zagraża duchowemu bezpieczeństwu naszych rodzin w 
dzisiejszych czasach? Co możemy zrobić, aby uczynić nasze 
domy „[miejscami świętymi], do których przeciwnik nie może 
wejść”? (Kilka przykładów znajdziesz w podrozdziale rozpo-
czynającym się na str. 269).
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 6. Przeczytaj pierwszy i czwarty akapit z podrozdziału ze str. 
271. Dlaczego Święci w Dniach Ostatnich są „opoką” w swo-
ich społecznościach? Dlaczego „[oczyszczenie naszego życia]” 
sprawia, że lepiej potrafimy „chodzić, czyniąc dobrze”? Rozważ 
z modlitwą, co powinieneś zrobić, aby oczyścić swoje życie?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Izajasza 54:13–17; Ew. 
Matueusza 5:13–16; Ew. Jana 16:33; 2 Nefi 14:5–6; Nauki i Przymie-
rza 87:6–8; 97:24–25; Józef Smith — Mateusz 1:22–23, 29–30

Pomoc w nauczaniu: Możesz poprosić członków klasy o przeczy-
tanie nagłówków w „Naukach George’a Alberta Smitha” i wybra-
nie podrozdziału, który ma dla nich lub dla ich rodzin największe 
znaczenie. Zachęć ich do przestudiowania nauk Prezydenta Smitha 
zawartych w tym podrozdziale wraz z wszystkimi odnoszącymi się 
do nich pytaniami, które znajdują się pod koniec rozdziału. Następ-
nie niech członkowie klasy podzielą się tym, czego się dowiedzieli.
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stus; Zmartwychwstanie

Zapasy żywności
pozwalają nam przygotować się 

na trudne czasy, 220–222
umożliwiają Kościołowi poma-

ganie ludziom potrzebującym, 
219–220

Zmartwychwstanie, 24–25, 76–77

Ż

Życie
cel, 72–76
jest wieczne, 71–72

Życie przedziemskie, 71–72, 72–73
Życie wieczne

celem życia doczesnego jest przy-
gotowanie się do niego, 72–73

Życzliwość
może zmiękczyć serca, 231, 

234–235
pochodzi od Ducha Pana, 232–233
powinniśmy być jej przykładami, 

233
w naszych domach, 235–238
Zob. także Miłość
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