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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 zbli-
żeniu się do Pana poprzez nauki proroków w dniach ostatnich. W 
miarę jak Kościół będzie publikował kolejne tomy tej serii, we włas-
nym domu stworzysz kolekcję książek na temat ewangelii. Tomy 
tej serii mają być wykorzystywane do osobistego studiowania oraz 
podczas nauczania niedzielnego. Mogą też pomóc ci w przygotowa-
niu innych lekcji czy przemówień, a także odpowiedzieć na pytania 
związane z doktrynami Kościoła.

Książka ta zawiera nauki Prezydenta Lorenza Snowa, który słu-
żył jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich od 13 września 1898 roku do 10 października 1901 roku.

Osobiste studiowanie

Podczas studiowania nauk Prezydenta Lorenza Snowa staraj się po-
przez modlitwę o natchnienie od Ducha Świętego. Pytania znajdu-
jące się na końcu każdego rozdziału pomogą ci zrozumieć nauki 
Prezydenta Snowa i zastosować je we własnym życiu. Podczas stu-
diowania tych nauk możesz zastanawiać się, w jaki sposób mógł-
byś podzielić się nimi z członkami rodziny lub przyjaciółmi. To 
wzmocni twoje zrozumienie czytanego materiału.

Nauczanie z tej książki

Ta książka jest przeznaczona do użytku w kościele i w domu. 
Dalsze wskazówki mogą pomóc ci w nauczaniu na podstawie tej 
książki.
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przygotuj się do nauczania

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

Jeśli przygotowujesz się do nauczania lekcji na zajęciach Kapłań-
stwa 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.

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

Przedstawiając rozdział i w trakcie całej lekcji, staraj się stwo-
rzyć taką atmosferę, w której Duch może dotknąć serc i umysłów 
nauczanych przez ciebie osób. Na początku lekcji pomóż swoim 
uczniom skupić się na naukach zawartych w rozdziale. Weź pod 
uwagę poniższe pomysły:

•	 Przeczytaj	i	omów	podrozdział	zatytułowany	„Z	życia	Lorenza	
Snowa”, znajdujący się na początku rozdziału.

•	Omów	ilustrację	lub	fragment	pisma	świętego	zawarty	w	
rozdziale.

•	 Zaśpiewajcie	razem	hymn	związany	z	treścią	rozdziału.

•	 Podziel	się	krótko	osobistym	doświadczeniem	związanym	z	da-
nym tematem.

poprowadź dyskusję na temat nauk prezydenta Snowa

Kiedy nauczasz na podstawie tej książki, zachęć innych, by 
dzielili się swoimi przemyśleniami, zadawali pytania i nauczali się 
nawzajem. Kiedy biorą czynny udział, są lepiej przygotowani do 
nauki i do otrzymania osobistego objawienia. Nie przerywaj dobrej 
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dyskusji tylko po to, żeby omówić wszystkie nauki. Skorzystaj z 
pytań znajdujących się w każdym rozdziale, aby zachęcić uczniów 
do dyskusji. Odnośniki znajdujące się w całym rozdziale kierują 
do tych pytań. Możesz też przygotować własne pytania z myślą o 
nauczanych przez ciebie osobach.

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	
Snowa z danego rozdziału. Poproś uczestników, aby podzielili 
się przykładami z pism świętych i z własnego doświadczenia, 
które ilustrują to, czego nauczał Prezydent Snow.

•	 Poproś	uczestników,	aby	wybrali	jeden	z	podrozdziałów	i	po	
cichu go przeczytali. Poproś osoby, które wybrały ten sam pod-
rozdział, żeby zebrały się w dwu- lub trzyosobowe grupki i prze-
dyskutowały to, czego się nauczyły.

zachęcaj do dzielenia się i stosowania nauk w życiu

Nauki Prezydenta Snowa będą miały największe znaczenie dla 
tych uczestników, którzy dzielą się nimi z innymi i stosują je we 
własnym życiu. Weź pod uwagę poniższe pomysły:

•	 Zapytaj	uczestników,	w	jaki	sposób	mogą	zastosować	nauki	
Prezydenta Snowa, kiedy wypełniają swoje obowiązki rodziciel-
skie czy obowiązki nauczyciela domowego albo nauczycielki 
odwiedzającej.

•	 Zachęcaj	uczestników	do	dzielenia	się	niektórymi	naukami	Pre-
zydenta Snowa z członkami rodziny i przyjaciółmi.
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•	 Zachęć	uczestników	do	zastosowania	tego,	czego	się	nauczyli	i	
podzielenia się swoimi doświadczeniami na początku kolejnych 
zajęć.

zakończ dyskusję

Krótko podsumuj lekcję lub poproś o to jednego lub dwóch 
uczestników. Złóż świadectwo na temat omawianych nauk. Możesz 
także poprosić innych o podzielenie się świadectwami.

Informacje na temat źródeł cytatów w tej książce

Nauki zawarte w tej książce są bezpośrednimi cytatami z przemó-
wień, publikacji, listów i dzienników Prezydenta Lorenza Snowa. 
We wszystkich cytatach z jego listów i dzienników interpunkcja, 
pisownia, wielkie litery i podział na akapity zostały ustandaryzo-
wane. W cytatach pochodzących z materiałów opublikowanych 
zachowana jest oryginalna interpunkcja, pisownia, wielkie litery i 
podział na akapity, chyba że zmiany edytorskie bądź typograficzne 
konieczne były dla zwiększenia jasności przekazu. W związku z tym 
możesz zauważyć drobne niekonsekwencje w tekście. Na przykład 
słowo ewangelia czasami pisane jest wielką, a czasami małą literą.

Ponadto Prezydent Smith często używał słów takich, jak: męż-
czyzna, człowiek czy ludzkość, aby mówić o wszystkich ludziach 
— mężczyznach i kobietach. Często używał zaimków on, jego i 
jemu, mówiąc o obu płciach. Był to powszechny zwyczaj w jego 
czasach. Pomimo różnic między ówczesnymi a obecnymi konwen-
cjami językowymi, nauki Prezydenta Snowa 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 Lorenza Snowa, przedstawionych w tej książce.

3 kwietnia 1814 r. Rodzi się w Mantui w stanie Ohio w 
rodzinie Olivera i Rosetty Leonory 
Pettibone Snowów.

1832 r. Słyszy, jak Prorok Józef Smith przema-
wia w Hiram w stanie Ohio.

1835 r. Wyjeżdża z domu na studia do Oberlin 
College w Oberlin w stanie Ohio. 
W czasie drogi poznaje Starszego 
Davida W. Pattena z Kworum Dwuna-
stu Apostołów.

1836 r. Porzuca studia na Oberlin College i 
przenosi się do Kirtland w stanie Ohio, 
aby uczyć się języka hebrajskiego. 
Przyjmuje przywróconą ewangelię i 
zostaje ochrzczony i konfirmowany w 
czerwcu. Później zostaje ustanowiony 
starszym. W grudniu otrzymuje od 
Josepha Smitha Sr. błogosławieństwo 
patriarchalne.

1837 r. Głosi ewangelię w stanie Ohio.

październik  
1838 r.–maj 1840 r.

Służy na kolejnej misji, głosząc ewan-
gelię w stanach: Ohio, Missouri, 
Kentucky i Illinois oraz pracuje jako 
nauczyciel w szkole zimą 1839–1840.
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maj 1840 r. Opuszcza Nauvoo w stanie Illinois, 
aby służyć na misji w Anglii. Pod 
kierunkiem Kworum Dwunastu 
Apostołów przewodniczy Kościołowi 
w Londynie w Anglii i w okolicach. 
Publikuje broszurę zatytułowaną The 
Only Way to Be Saved [ Jedyna droga 
do zbawienia — przyp. tłum.].

12 kwietnia 1843 r. Przybywa do Nauvoo w stanie Illi-
nois z 250 nawróconymi Świętymi w 
Dniach Ostatnich z Anglii.

koniec 1843 r.–początek 
1844 r.

Naucza w szkole w Limie w stanie 
Illinois.

1844 r. Nadzoruje w stanie Ohio kampanię 
wyborczą Józefa Smitha na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Powraca do 
Nauvoo, dowiedziawszy się o męczeń-
skiej śmierci Józefa i Hyruma Smithów, 
która miała miejsce 27 czerwca.

styczeń 1845 r. Wyznaczony przez Prezydenta Bri-
ghama Younga, aby podróżować po 
stanie Ohio i zbierać datki na budowę 
Świątyni Nauvoo.

1845 r. Zawiera małżeństwo poligamiczne, co 
było wówczas praktykowane w Ko-
ściele, biorąc ślub z Charlotte Squires i 
Mary Adaline Goddard.

luty 1846 r. Wraz z członkami rodziny i innymi 
Świętymi w Dniach Ostatnich opusz-
cza Nauvoo po tym, jak zostali oni ob-
darowani i zapieczętowani w Świątyni 
Nauvoo.
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1846 r.–1848 r. Mieszka ze swoją rodziną w osadzie 
zwanej Mount Pisgah w stanie Iowa. 
Przez jakiś czas przewodniczy tej 
osadzie. Wiosną 1848 prowadzi grupę 
Świętych do Salt Lake City.

12 lutego 1849 r. Ustanowiony na Apostoła w Salt Lake 
City.

1849 r. Zbiera datki na Nieustający Fundusz 
Emigracyjny.

1849–1852 r. Służy na misji we Włoszech. Służy rów-
nież w Anglii, gdzie nadzoruje publika-
cję Księgi Mormona w języku włoskim, 
oraz w Szwajcarii i na Malcie. Publikuje 
broszurę zatytułowaną The Voice of 
Joseph [Głos Józefa — przyp. tłum.].

1852 r. Wybrany do Władz Ustawodawczych 
stanu Utah.

1853 r. Powołany przez Prezydenta Brighama 
Younga, aby przewodzić osadzie Świę-
tych w Dniach Ostatnich w hrabstwie 
Box Elder na północy stanu Utah. Na-
daje głównemu miastu nazwę Brigham 
City. Służy przez wiele lat jako przy-
wódca w Kościele i w społeczności.

marzec 1864–maj 1864 r. Wraz z grupą prowadzoną przez 
Starszego Ezrę T. Bensona z Kworum 
Dwunastu Apostołów służy na krótkiej 
misji na Hawajach.

październik 1872–lipiec 
1873 r.

Wraz z grupą prowadzoną przez Prezy-
denta George’a A. Smitha, Pierwszego 
Doradcę w Radzie Prezydenta Ko-
ścioła, udaje się do niektórych części 
Europy i Bliskiego Wschodu, łącznie 
z Ziemią Świętą. Podróż podjęto na 
prośbę Prezydenta Brighama Younga.
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1882 r. Kongres Stanów Zjednoczonych 
uchwala ustawę o nazwie Edmunds 
Act, nadającą poligamii rangę prze-
stępstwa i odbierającą poligamistom 
prawo głosowania, pełnienia funkcji 
publicznych i zasiadania w ławach 
przysięgłych.

sierpień 1885–paździer-
nik 1885 r.

Służy na misji pośród Indian w pół-
nocno-zachodniej części Stanów Zjed-
noczonych i w stanie Wyoming.

12 marca 1886–8 lutego 
1887 r.

Uwięziony za praktykowanie 
wielożeństwa.

1887 r. Kongres Stanów Zjednoczonych 
uchwala kolejną ustawę antypoliga-
mistyczną o nazwie Edmunds-Tucker 
Act, umożliwiającą rządowi federal-
nemu konfiskatę wielu nieruchomości 
Kościoła. Ustawa wchodzi w życie z 
dniem 3 marca 1887 r.

21–23 maja 1888 r. Odczytuje modlitwę dedykacyjną pod-
czas sesji poświęcenia Świątyni Manti 
Utah. Prezydent Wilford Woodruff 
poświęcił tę Świątynię 17 maja.

7 kwietnia 1889 r. Zostaje poparty na Prezydenta Kwo-
rum Dwunastu Apostołów.

19 maja 1893–wrzesień 
1898 r.

Służy jako pierwszy prezydent Świą-
tyni Salt Lake.

2 września 1898 r. Zostaje Apostołem seniorem i prze-
wodniczy Kościołowi po śmierci 
Prezydenta Wilforda Woodruffa. Otrzy-
muje boskie objawienie w Świątyni 
Salt Lake, w którym Pan instruuje go, 
aby na nowo ustanowił Radę Prezy-
denta Kościoła.
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13 września 1898 r. Zostaje poparty przez Kworum Dwu-
nastu Apostołów jako Prezydent 
Kościoła. Rozpoczyna służbę jako 
Prezydent.

9 października 1898 r. Zostaje poparty jako Prezydent Ko-
ścioła podczas konferencji generalnej.

10 października 1898 r. Zostaje wyświęcony na Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

maj 1899 r. Jedzie do St. George w stanie Utah, 
gdzie otrzymuje objawienie, by na-
uczać Świętych prawa dziesięciny. 
Zaczyna dzielić się tym przesłaniem w 
St. George i podejmuje starania dziele-
nia się nim w całym Kościele.

1 stycznia 1901 r. Wydaje deklarację zatytułowaną „Gre-
eting to the World [Pozdrowienie dla 
świata]” na powitanie XX wieku.

10 października 1901 r. Umiera w Salt Lake City, w stanie 
Utah, w wieku 87 lat.
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Życie i służba  
Lorenza Snowa

Pewnego dnia 1835 roku 21-letni Lorenzo Snow wyruszył na 
swoim koniu z rodzinnego domu i udał się do Oberlin College w 
Oberlin w stanie Ohio. Nie wiedział, że podczas tej krótkiej podróży 
spotka go coś, co zmieni bieg jego życia.

Jadąc drogą jeszcze w swoim rodzinnym mieście Mantua w Ohio, 
poznał człowieka, który również jechał konno. Człowiek ten nazy-
wał się David W. Patten i niedawno został ustanowiony Apostołem 
Pana Jezusa Chrystusa. Po ukończonej służbie na misji powracał 
właśnie do Świętych w Dniach Ostatnich w Kirtland w Ohio. Obaj 
mężczyźni podróżowali razem przez około 50 kilometrów. Lorenzo 
Snow później opowiadał:

„Nasza rozmowa zeszła na temat religii i filozofii, a ja, będąc 
młody i mając pewne zaplecze naukowe, na początku dość lekko 
traktowałem jego opinie, szczególnie, że nie zawsze były one po-
prawnie ubrane w słowa pod względem gramatycznym; lecz kiedy 
w szczery i pokorny sposób objaśnił mi plan zbawienia, nie by-
łem w stanie oprzeć się przekonaniu, że był to człowiek powołany 
przez Boga i że jego świadectwo było prawdziwe” 1.

Lorenzo Snow nie był członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich, kiedy poznał Starszego Patttena, ale nie-
obce były mu niektóre z nauk Kościoła. De facto Prorok Józef Smith 
był kiedyś gościem w domu rodziny Snowów, a matka Lorenza oraz 
jego siostry, Leonora i Eliza, były już ochrzczone i konfirmowane na 
członków Kościoła. Jednak, jak powiedział Lorenzo Snow, w tym 
czasie „był pochłonięty czym innym” i „te sprawy kompletnie [go] 
nie interesowały” 2. To uległo zmianie po rozmowie ze Starszym 
Pattenem. Odnosząc się do tego doświadczenia, powiedział: „To 
był punkt zwrotny w moim życiu” 3. Swoje uczucia w trakcie tej 
rozmowy opisał tymi słowy:



2

oliver Snow — ojciec Lorenza Snowa

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  L o r e n z a  S n o Wa 



3

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  L o r e n z a  S n o Wa 

„Moje serce było poruszone. On wyraźnie to zauważył, ponieważ 
na koniec, kiedy złożył swoje świadectwo, powiedział, że przed 
nocnym spoczynkiem powinienem zwrócić się do Pana i poprosić 
Go w modlitwie o potwierdzenie. Tak też uczyniłem, w wyniku 
czego, od kiedy poznałem tego wspaniałego Apostoła, wszystkie 
moje aspiracje zostały wielce podniesione i spotęgowane”.

„Całkowita szczerość, powaga i duchowa moc” 4 Starszego Pat-
tena miały trwały wpływ na młodego mężczyznę, który później 
sam służył jako Apostoł. Ta niepozorna rozmowa doprowadziła do 
innych doświadczeń, które przygotowały Lorenza Snowa na powo-
łanie w urzędzie Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich, rzecznika Boga na ziemi.

Dorastanie w domu wiary i ciężkiej pracy

Kiedy Oliver Snow poślubił Rosettę Leonorę Pettibone 6 maja 
1800 r., połączone zostały dwie mocne rodziny bogate w wiarę i 
tradycję religijną. Pan młody i panna młoda byli potomkami jednych 
z pierwszych europejskich kolonistów w Stanach Zjednoczonych 
— angielskich pielgrzymów, którzy przemierzyli Ocean Atlantycki 
w XVII wieku, uciekając przed prześladowaniem religijnym. Oliver 
i Rosetta spędzili pierwsze kilka lat swojego życia małżeńskiego 
w stanie Massachusetts, gdzie przyszły na świat ich córki Leonora 
Abigail i Eliza Roxcy. Następnie przeprowadzili się do Mantui w 
Ohio, do jednej z najdalej wysuniętych na zachód osad w Stanach 
Zjednoczonych. Byli jedenastą rodziną, która przeprowadziła się na 
te tereny. W Mantui narodziły się dwie kolejne córki, Amanda Percy 
i Melissa. Lorenzo przyszedł na świat jako piąte dziecko, a zarazem 
pierwszy syn Olivera i Rosetty 3 kwietnia 1814 r. w Mantui. Później 
dołączyli do niego jeszcze dwaj młodsi bracia: Lucius Augustus i 
Samuel Pearce 5.

Z uwagi na swe tradycje rodzinne Oliver i Rosetta nauczali swoje 
dzieci ważności wiary, pracowitości i wykształcenia. Z ich opo-
wiadań o trudnościach, jakich doświadczyli, zakładając rodzinę, 
ich dzieci uczyły się pokonywać zniechęcenie i doceniać błogosła-
wieństwa Boga w swoim życiu. Eliza napisała: „Naprawdę możemy 
powiedzieć o naszych rodzicach, że ich prawość była nieskazitelna, 



4

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  L o r e n z a  S n o Wa 

że byli godni zaufania we wszystkich relacjach społecznych i 
transakcjach handlowych w swoim życiu; starannie wpajali swoim 
dzieciom nawyki związane z pracowitością, oszczędnością oraz za-
chowywali wysokie normy moralne” 6. Lorenzo wyraził wdzięczność 
za to, że był zawsze przez nich traktowany z „czułością i troską” 7.

Kiedy Lorenzo dorósł, był pilny zarówno w sprawach doczes-
nych, jak i pod względem intelektualnym. Jego ojciec często prze-
bywał poza domem, pełniąc różne funkcje w służbie publicznej. 
Podczas nieobecności Olivera odpowiedzialność za farmę przejmo-
wał Lorenzo, który podchodził do swoich obowiązków z powagą 
i wypełniał je należycie. Kiedy Lorenzo nie pracował, to zwykle 
zajmował się czytaniem. Eliza mawiała, że książka była jego „nie-
odłączną towarzyszką” 8.

Patrząc wstecz na rozwój osobowości Lorenza, Eliza zauważyła: 
„Od najmłodszych lat wykazywał się energią i zdecydowaniem, 
które naznaczyły jego rozwój w dalszym życiu” 9.

Przezwyciężanie młodzieńczych ambicji

Oliver i Rosetta Snowowie nakłaniali swoje dzieci do gorliwego 
zgłębiania religii. Umożliwiali im poznawanie różnych kościołów, 
otwierali swój dom dla „dobrych i inteligentnych ludzi wszelkich 
wyznań”. Jednak pomimo tej zachęty Lorenzo „poświęcał niewiele 
uwagi, jeśli w ogóle, tematowi religii, przynajmniej nie na tyle, żeby 
opowiadać się za jakimkolwiek konkretnym wyznaniem” 10. Marzył 
o tym, żeby zostać dowódcą wojskowym i to marzenie było silniej-
sze niż inne wpływy w jego życiu; „nie dlatego, że kochał wojnę 
— pisał historyk Orson F. Whitney — ale dlatego, że lubował się 
reputacją i sławą kariery wojskowej” 11. Szybko jednak zastąpił tę 
ambicję inną. Opuścił dom i zapisał się do pobliskiego Oberlin 
College, aby podjąć wyższe studia 12.

Kiedy Lorenzo studiował w Oberlin, nowym przedmiotem jego 
zainteresowania stała się religia. Będąc wciąż poruszony rozmową 
ze Starszym Pattenem, nie tylko rozważał doktryny przywróconej 
ewangelii, ale również dzielił się nimi z innymi ludźmi na Oberlin 
College — nawet z tymi, którzy przygotowywali się do służby 
jako duchowni. W liście do swojej siostry Elizy, która dołączyła do 
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Świętych w Kirtland, napisał: „Odniosłem spory sukces w głoszeniu 
mormonizmu; zapewniam Cię — nawet pośród duchownych i kle-
ryków. Co prawda nikogo nie nawróciłem, jako że sam nie jestem 
nawrócony, ale niektórzy z nich prawie przyznali, że dopatrują się 
jakiejś mądrości w Twoich naukach. Walka z silnymi uprzedzeniami 
przeciwko mormonizmowi zakorzenionymi w umysłach studentów 
w Oberlin jest nie lada wyzwaniem”.

W tym samym liście Lorenzo odpowiedział na zaproszenie Elizy, 
która zorganizowała mu pobyt u niej w Kirtland i naukę języka 
hebrajskiego na zajęciach, w jakich udział wziąć mieli Prorok Jó-
zef Smith i niektórzy członkowie Kworum Dwunastu Apostołów. 
Powiedział: „Cieszę się na wieść o tak wielkim szczęściu, jakiego 
doświadczasz w Kirtland, chociaż obecnie nie jestem skłonny prze-
nieść się w Twoje okolice; gdyby korzyści wypływające z nauki tam 
były takie same, jak tutaj, myślę, że byłbym skłonny spróbować 
tej zamiany. Słuchanie bowiem tych doktryn, których tak długo 

Lorenzo Snow został ochrzczony i konfirmowany w 
Kirtland w stanie ohio w czerwcu 1836 r., dwa miesiące 

po poświęceniu pokazanej tutaj Świątyni Kirtland.
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broniłem i które wspierałem tu na Oberlin College, okazałoby się 
dla mnie co najmniej ciekawe i być może nie bezwartościowe”.

Chociaż Lorenzo był pod wrażeniem nauk Kościoła Jezusa Chry-
stusa Świętych w Dniach Ostatnich, to wahał się z przystąpieniem 
do Kościoła. Był jednak zainteresowany. W swoim liście do Elizy 
zadał kilka pytań na temat Kościoła. Powiedział, że studenci w 
Oberlin, którzy przygotowywali się do służby jako duchowni, mu-
sieli „poświęcić siedem lat lub więcej na żmudną naukę, zanim 
wolno im było powiedzieć poganom, że istnieje Bóg w Niebie, 
niczym prawnik, który musi posiadać pewne kwalifikacje, zanim 
może uzyskać pozwolenie na udzielanie wypowiedzi”. Z kolei, jak 
powiedział siostrze: „Sądzę, że wasi ludzie w nauczaniu doktryn po-
legają bardziej na boskiej pomocy niż na tym, co może dać nauka 
akademicka”. Wyraził pragnienie zrozumienia tego, w jaki sposób 
oddziałuje Duch Święty, pytając, czy może być nadawany ludziom 
„w dzisiejszych czasach na świecie”. Jeśli ludzie mogą otrzymywać 
Ducha Świętego, pytał — „to czy Bóg nadaje go za pośrednictwem 
drugiej osoby?” 13. Innymi słowy chciał wiedzieć, czy konieczne jest 
upoważnienie kapłańskie, aby otrzymać Ducha Świętego.

Lorenzo doceniał przyjaźnie nawiązane w Oberlin College i wy-
kształcenie tam zdobyte, ale był coraz bardziej niezadowolony z 
tamtejszych nauk religijnych. W końcu opuścił tę szkołę i przyjął 
zaproszenie swojej siostry, aby uczyć się języka hebrajskiego w 
Kirtland. Powiedział, że uczęszczał na zajęcia z hebrajskiego tylko 
po to, żeby przygotować się do studiów we wschodnich Stanach 
Zjednoczonych 14. Eliza zauważyła jednak, że oprócz nauki hebraj-
skiego jego umysł wiele zyskał, a jego serce zostało nasycone żywą 
wiarą w wieczną Ewangelię” 15. Wkrótce znalazł odpowiedzi na py-
tania, które stawiał w Oberlin College i w czerwcu 1836 r. został 
ochrzczony przez Starszego Johna Boyntona, jednego z pierwszych 
członków Kworum Dwunastu Apostołów w tej dyspensacji. Został 
również konfirmowany jako członek Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich.

Około dwa tygodnie później znajomy zapytał go: „Bracie Snow, 
czy otrzymałeś Ducha Świętego po tym, jak zostałeś ochrzczony?”. 
Lorenzo Snow wspominał: „To pytanie niemal wywołało we 
mnie konsternację. Prawdą jest, że chociaż otrzymałem być może 
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wszystko, co mi było potrzebne, to nie otrzymałem jeszcze tego, 
czego oczekiwałem”. Mówiąc to, miał na myśli, że choć był już 
konfirmowany, to nie otrzymał jeszcze szczególnego objawienia 
od Ducha Świętego. „Byłem niezadowolony — powiedział — nie z 
powodu przystąpienia do Kościoła, ale z siebie samego. Mając takie 
uczucie, poszedłem wieczorem w miejsce, gdzie zwykłem zanosić 
moje modlitwy do Pana”. Uklęknął, żeby się pomodlić i natychmiast 
otrzymał odpowiedź na swoje modlitwy. „To doświadczenie nigdy 
nie zostanie wymazane z mojej pamięci — oświadczył później. — 
[…] Otrzymałem doskonałą wiedzę o tym, że Bóg istnieje, że Jezus, 
który umarł na Kalwarii, jest Jego Synem, a Prorok Józef otrzymał 
upoważnienie, które twierdził, że posiadał. Żadne słowa nie wyrażą 
radości i chwały, jakie towarzyszyły temu objawieniu! Powróciłem 
do domu. Teraz mogłem świadczyć całemu światu, iż wiedziałem, 
mając pewną wiedzę, że Ewangelia Syna Boga została przywrócona 
i że Józef był Prorokiem Boga, upoważnionym, by przemawiać w 
Jego imieniu” 16.

Będąc wzmocniony przez to doświadczenie, Lorenzo przygo-
tował się do służby jako misjonarz. Jak powiedziała jego siostra, 
Eliza, nawrócenie doprowadziło do zmiany jego ambicji i „otwo-
rzyło przed nim nowy świat”. Jak zauważyła: „Zamiast podążać za 
renomą służby w ziemskiej armii, wszedł właśnie na arenę walki w 
szeregach armii niebios” 17.

Stawianie czoła wyzwaniom pełnoetatowego misjonarza

Lorenzo Snow rozpoczął swą służbę misjonarską w stanie Ohio 
wiosną 1837 r. Tak jak było w przypadku decyzji o przystąpieniu 
do Kościoła, tak samo decyzja o służbie na pełnoetatowej misji wy-
magała od niego zmiany poglądów i planów. W swoim dzienniku 
napisał: „W roku 1837 całkowicie porzuciłem wszystkie pomysły, 
do których czułem zapał” 18. Zrezygnował ze swojego planu podję-
cia „nauki akademickiej” na uniwersytecie we wschodnich Stanach 
Zjednoczonych 19. Zgodził się również podróżować bez „torby po-
dróżnej i monety w trzosie”, innymi słowy, nie mając pieniędzy i 
polegając na dobroci innych ludzi w zapewnieniu mu żywności i 
schronienia. To było dla niego szczególnie trudne, ponieważ za 
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młodu zawsze uważał, że każdy musi płacić za siebie, a zarabiał 
pieniądze, pomagając ojcu w pracy na rodzinnej farmie. Powiedział: 
„Nie zwykłem na nikim polegać, jeśli chodzi o wikt i opierunek. 
Jeśli gdzieś wyjeżdżałem, mój ojciec upewniał się, że mam przy 
sobie wystarczająco pieniędzy na swoje wydatki. A teraz miałem 
chodzić i prosić o coś do jedzenia i miejsce do przenocowania — 
to było dla mnie bardzo trudne, ponieważ byłem inaczej wycho-
wany” 20. Mimo to „postanowił tak zrobić” tylko dlatego, że otrzymał 
„pewność, że Bóg tego wymaga” 21.

Niektórzy z krewnych Starszego Snowa — wujkowie, ciotki, ku-
zyni, a także przyjaciele — uczestniczyli w pierwszych spotkaniach, 
które prowadził jako misjonarz. Wspominając swoje pierwsze do-
świadczenie z głoszeniem ewangelii, powiedział: „Byłem dość nie-
śmiały i trudno mi było wstać i głosić ewangelię moim krewnym i 
sąsiadom, którzy przybyli na spotkanie”. Pamiętam, że modliłem się 

Starszy Lorenzo Snow
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przez prawie cały dzień poprzedzający wieczór, kiedy to miałem 
przemawiać. Poszedłem sam i poprosiłem Pana, abym miał coś do 
powiedzenia. Moja ciotka później powiedziała mi, że niemal drżała, 
kiedy zobaczyła, jak wstaję, żeby przemawiać. Otworzyłem usta, 
lecz nie pamiętam, co powiedziałem, ale moja ciotka twierdziła, że 
mówiłem przez dobre trzy kwadranse” 22. Z wdzięcznością wspo-
minał: „Czułem i wierzyłem, że Duch natchnie mnie i włoży słowa 
w moje usta. Szukałem tego natchnienia poprzez modlitwę i post 
— ukorzyłem się przed Panem, błagając Go w żarliwej modlitwie, 
aby udzielił mi mocy i natchnienia świętego Kapłaństwa; i kiedy 
stanąłem przed zgromadzonymi, nie wiedząc jeszcze, co powiem, 
to gdy tylko otworzyłem usta, by mówić, Duch Święty spoczął na 
mnie z mocą, wypełniając mój umysł światłem i powiązanymi ze 
sobą ideami, a także właściwymi słowami, bym mógł te idee prze-
kazać” 23. Do chwili opuszczenia tego obszaru zdążył ochrzcić i 
konfirmować wujka, ciotkę, kilku kuzynów i przyjaciół 24.

Po tym, jak podzielił się ewangelią ze swoją rodziną i przyjaciółmi, 
Starszy Snow kontynuował swoją pracę misjonarską w innych mia-
stach i miejscowościach, służąc przez około rok. Relacjonował: „Pod-
czas tej misji podróżowałem do różnych części stanu Ohio i w tym 
czasie ochrzciłem wiele osób, które pozostały wierne prawdzie” 25.

Nie upłynęło dużo czasu od powrotu z pierwszej misji, zanim 
Lorenzo Snow znowu poczuł pragnienie głoszenia ewangelii. „Duch 
mojego powołania misjonarskiego tak silnie wpływał na mój umysł 
— powiedział — że zapragnąłem zaangażować się w tę pracę” 26. 
Tym razem głosił przywróconą ewangelię w stanach: Missouri, 
Kentucky, Illinois i ponownie w Ohio.

Niektórzy ludzie byli wrogo nastawieni do Starszego Snowa i 
przesłania, którym się dzielił. Dla przykładu opowiedział o do-
świadczeniu w Kentucky, kiedy to grupa ludzi zebrała się w czyimś 
domu, aby posłuchać, jak przemawia. Po wygłoszonym przemó-
wieniu dowiedział się, że ludzie ci planowali zaatakować go zaraz 
po jego wyjściu. Wspominał: „Kiedy ludzie tłumnie przepychali 
się do wyjścia z domu, [jeden z mężczyzn] przypadkowo natknął 
się na kieszeń w moim płaszczu, co wzbudziło w nim nagły nie-
pokój”. Czując coś twardego w kieszeni Starszego Snowa, natych-
miast ostrzegł przyjaciół, że misjonarz ten jest uzbrojony w pistolet. 
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Starszy Snow później napisał: „To wystarczyło — niedoszli prze-
stępcy porzucili swe niecne zamiary”. Z lekkim rozbawieniem Star-
szy Snow dodał: „Rzekomy pistolet, który wywołał w nich niepokój 
i dał mi ochronę, był moją kieszonkową Biblią — cennym darem 
od ukochanego Patriarchy, ojca Józefa Smitha” 27.

Inni ludzie byli życzliwi dla Starszego Snowa i przyjmowali prze-
słanie, jakim się z nimi dzielił. W pewnej osadzie w stanie Missouri 
nauczał pięcioro ludzi, którzy mieli zostać ochrzczeni w środku 
zimy. Starszy Snow i inni bracia musieli wyciąć przerębel w zamar-
zniętej rzece, tak aby obrzęd mógł zostać dokonany. Pomimo zimna 
niektórzy nawróceni „wyszli z wody, klaszcząc w dłonie i oddając 
chwałę Bogu” 28.

Dwie pierwsze misje Starszego Snowa trwały od wiosny 1837 r. 
do maja 1840 r. Fragmenty jego listów opisują ten okres w jego 
służbie Panu: „Resztę zimy [z roku 1838 na rok 1839] spędziłem, po-
dróżując i głosząc ewangelię […] z mieszanym sukcesem i różnym 
traktowaniem — czasami będąc podejmowany z najwyższymi ho-
norami i ciesząc się wielkim posłuchem, a innymi razy przyjmując 
obelgi i impertynencje; ale w żadnym przypadku nie obchodzono 
się ze mną gorzej niż z Jezusem, za którym podążam i o którym 
głoszę” 29. „Kiedy patrzę wstecz na wydarzenia, przez które przesze-
dłem […], jestem zdumiony i zadziwiony” 30. Pan był ze mną i byłem 
wielce błogosławiony, wykonując tę trudną pracę” 31.

Misja w Anglii

Na początku maja 1840 r. Lorenzo Snow dołączył do Świętych w 
Nauvoo w Illinois, lecz nie pozostał tam długo. Został powołany, aby 
przemierzyć Ocean Atlantycki i służyć w Anglii. Tego samego miesiąca 
opuścił Nauvoo. Zanim wyruszył, poświęcił czas na odwiedzenie ro-
dzin kilku z dziewięciu Apostołów, którzy już służyli w Anglii.

Kiedy odwiedził rodzinę Brighama Younga, zobaczył, że w jego 
małym domu pomiędzy belami nie było spoiwa, które wypełnia 
szczeliny, co „narażało domowników na działanie wiatru i burz”. 
Siostra Young była zmęczona, ponieważ właśnie wróciła z bez-
owocnego poszukiwania krowy mlecznej dla swojej rodziny. Po-
mimo swoich trudnych warunków powiedziała do Starszego Snowa: 
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„Widzisz, w jakiej jestem sytuacji, ale powiedz mojemu mężowi, 
żeby się o mnie ani trochę nie martwił — pragnę, aby pozostał na 
swoim polu pracy, aż ją honorowo ukończy”. Poruszony „stanem 
nędzy i ubóstwa” Siostry Young, Starszy Snow chciał jej pomóc: 
„Miałem tylko trochę pieniędzy — nie wystarczyłoby mi nawet 
na przebycie jednej dziesiątej drogi do miejsca mojej służby bez 
perspektyw na uzyskanie dalszych środków, a było to w wieczór 
poprzedzający mój wyjazd. Wyciągnąłem z kieszeni swoje marne 
grosze […], lecz ona odmówiła przyjęcia ich; kiedy usilnie nalega-
łem, aby je wzięła — a ona upierała się, że tego nie zrobi — trochę 
celowo, a trochę przez przypadek upuściłem pieniądze na podłogę, 
a te pobrzękując, dostały się w szczeliny pomiędzy deskami pod-
łogi, co uspokoiło dyskusję, a ja żegnając się, pozostawiłem ją z 
pieniędzmi, które mogła pozbierać w wolnej chwili” 32.

Z Illinois Starszy Snow wyruszył do Nowego Jorku, gdzie wszedł 
na statek płynący przez Ocean Atlantycki. Podczas 42-dniowej po-
dróży statek przeszedł przez trzy potężne sztormy. Otoczony prze-
rażonymi i zawodzącymi pasażerami Starszy Snow zachował spokój, 
ufając, że Bóg go ochroni. Kiedy statek wpłynął do portu w Liver-
poolu w Anglii, serce Starszego Snowa było „przepełnione głęboką 
wdzięcznością do Boga, który zachowuje i podtrzymuje przy życiu 
tych, co są przez Niego powoływani i wysyłani do narodów ziemi 
jako słudzy niosący zbawienie” 33.

Kiedy Starszy Snow już od czterech miesięcy służył jako misjo-
narz w Anglii, otrzymał dodatkowe obowiązki. Został wyznaczony 
do służby jako prezydent Konferencji w Londynie — powołanie 
zbliżone do dzisiejszego powołania prezydenta dystryktu. Nie-
przerwanie głosił ewangelię, ale również nadzorował pracę przy-
wódców kapłańskich, takich jak prezydenci gmin w tym obszarze. 
Służąc w tym przywódczym powołaniu, często składał raporty Star-
szemu Parleyowi P. Prattowi, członkowi Kworum Dwunastu Apo-
stołów oraz prezydentowi misji. Pisał, że wielu ludzi „poszukiwało 
drogi zbawienia”, o tym, że podczas niedzielnych spotkań pokój 
był przepełniony i że miał „przyjemność ochrzcić [nawróconych], 
prowadząc ich do stada naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa”. Pełen entuzjazmu i optymizmu wobec pracy, powiedział: 
„Choć jestem otoczony bezwzględną niegodziwością, nie dającą się 
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opisać, to Syjon zaczyna kwitnąć i ufam, że niebawem stanie się on 
jaśniejącym światłem w tym mieście” 34.

Konferencja w Londynie, której prezydentem był Starszy Snow, 
cieszyła się znacznym wzrostem. Choć Starszy Snow był zado-
wolony z tego sukcesu, to również musiał wypełniać obowiązki 
przywódcze. W liście do Starszego Hebera C. Kimballa z Kworum 
Dwunastu Apostołów przyznał, iż wyzwania te sprawiły, że „radził 
sobie ze swoimi zadaniami inaczej niż kiedykolwiek do tej pory” 35. 
Powiedział Starszemu Kimballowi: „Ty i Starszy [Wilford] Woodruff 
powiedzieliście, że to będzie szkoła doświadczeń. Te słowa już 
się sprawdziły. […] Odkąd sięgam pamięcią do początku mojego 
pobytu tutaj, pośród Świętych ciągle coś się dzieje. Jak tylko skoń-
czy się jeden problem, powstaje następny”. Podzielił też się pewną 
prawdą, którą szybko poznał, zajmując się swoimi nowymi obo-
wiązkami: „Nie mógłbym zmierzyć się z tymi trudnościami, gdyby 
nie ogromna pomoc Boga” 36. Podobne uczucia wyraził w liście do 
Starszego George’a A. Smitha z Kworum Dwunastu Apostołów: „Te 
niewielkie osiągnięcia nie są moją zasługą, lecz Boga. Prawda, którą 
w pełni poznałem, zdobywając doświadczenie i starając się rozwi-
jać swoje powołanie jako nauczyciel w Izraelu, jest taka, że sam z 
siebie nic nie wiem i niczego nie mogę dokonać — widzę jasno, że 
żaden Święty nie może cieszyć się powodzeniem, jeśli nie będzie 
posłuszny naukom i radom tych, którzy są powołani, aby przewo-
dzić w Kościele. Jestem pewien, że tak długo, jak przestrzegam Jego 
praw, Pan Bóg podtrzymuje mnie i wspiera w moim powołaniu. 
[…] Jeśli będę kroczył przed Nim w pokorze, da mi On moc, aby 
udzielać rad i otrzymywać je w prawości i duchu objawienia” 37.

Głosząc ewangelię i służąc jako prezydent Konferencji w Lon-
dynie, Starszy Snow napisał traktat religijny, czyli broszurę, aby 
pomóc misjonarzom w objaśnianiu przywróconej ewangelii. Traktat 
zatytułowany The Only Way to Be Saved [ Jedyna droga do zbawie-
nia — przyp. tłum.], został później przetłumaczony na kilkanaście 
języków i był używany przez drugą połowę XIX wieku.

Starszy Snow służył w Anglii do stycznia 1843 r. Zanim wyjechał, 
wykonał zadanie, które otrzymał od Prezydenta Brighama Younga. 
Na marginesie jednej ze stron w swoim dzienniku napisał tylko 
jedną wzmiankę na ten temat: „Dostarczyłem dwa egzemplarze 
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Księgi Mormona królowej Wiktorii i księciu Albertowi na prośbę 
Prezydenta B. Younga” 38.

Kiedy Starszy Snow wyjechał z Anglii, poprowadził grupę bry-
tyjskich Świętych w Dniach Ostatnich emigrujących do Nauvoo. W 
swoim dzienniku napisał: „Stoję na czele kompanii dwustu pięć-
dziesięciu ludzi, a wielu z nich to moi bliscy przyjaciele, którzy 
zawarli swoje przymierza podczas mojej służby. Sytuacja, w jakiej 
teraz się znajdowałem, kiedy ponownie przekraczałem ocean w to-
warzystwie przyjaciół, była godna pozazdroszczenia w porównaniu 
z samotną podróżą przed dwoma laty” 39. Doświadczenia Starszego 
Snowa na statku Swanton pokazują jego umiejętności przywódcze 
oraz jego wiarę w Boga. Poniższy opis pochodzi z jego dziennika:

„Zebrałem razem [Świętych] i za wspólną zgodą połączyłem ich 
w jednostki i podjednostki, wyznaczając odpowiednich przywód-
ców do każdej z nich i ustanowiłem zasady zarządzania kompanią. 
Dowiedziałem się, że jest pośród nas kilku Wyższych Kapłanów i 

Wielu wczesnych Świętych wyemigrowało z europy, aby 
przyłączyć się do Świętych w Stanach zjednoczonych.
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około trzydziestu Starszych, a znając naturalną chęć Starszych do 
zajmowania się czymś, co by ich wyróżniało — a jeśli nie uda-
łoby im się tego zrobić w jeden sposób, znaleźliby inny — sam 
postanowiłem znaleźć im okazję do wykazania się; w rezultacie 
przydzieliłem możliwie jak najwięcej zadań i uczyniłem wszyst-
kich odpowiedzialnymi za coś. Cała kompania zbierała się każdego 
wieczora na modlitwy. Dwa razy w tygodniu mieliśmy nauczanie, 
w niedziele odbywaliśmy spotkania i przyjmowaliśmy sakrament.

Nasz kapitan, z którym chciałem pozostać w dobrych relacjach, 
wydawał się być zdystansowany i powściągliwy. […] Mogłem z ła-
twością dostrzec, że był wobec nas uprzedzony. Byliśmy już na 
morzu od około dwóch tygodni, podczas których nic poważnego 
się nie wydarzyło ponad to, co zwykle dzieje się na morzu. Wtedy 
miało miejsce następujące zdarzenie.

Członek obsługi pokładowej, młody Niemiec, miał wypadek, 
który stanowił zagrożenie dla jego życia. Młody mężczyzna będący 
człowiekiem uczciwym, trzeźwo myślącym i umiarkowanym był już 
z kapitanem na kilku wyprawach i zdążył zdobyć jego zaufanie, a 
także oficerów i załogi; Święci również darzyli go wielką sympatią. 
Dlatego perspektywa jego śmierci […] wywołała na całym statku 
uczucie smutku i żalu.

Miał krwotok z ust, a na dodatek silne skurcze i drgawki. W 
końcu, po tym, jak nasze próby uratowania go okazały się bez-
skuteczne, straciliśmy wszelką nadzieję. Marynarze, zanim poszli 
do łóżek, zostali poproszeni przez kapitana o pójście do kabiny i 
pożegnanie się z chorym; poszli każdy po kolei, nie mając najmniej-
szej nadziei na ujrzenie go żywym następnego ranka. Wielu miało 
w oczach łzy, powracając z kabiny.

Siostra Martin [jedna ze Świętych w Dniach Ostatnich na statku], 
siedząc sama przy jego łóżku, wyraziła mu swoje pragnienie, aby 
mnie wezwać i abym go pobłogosławił, że być może jeszcze zo-
stanie przywrócony do życia. Z radością przystał na tę propozycję. 
Już spałem w swojej koi, kiedy otrzymałem tę wiadomość. To było 
około północy. Natychmiast wstałem i udałem się do kabiny; po 
drodze spotkałem starszego oficera, który właśnie był u chorego. 
Jak tylko przeszedł obok mnie, spotkał Brata Stainesa i powiedział 
mu, że Pan Snow zamierza udzielić choremu nałożenia rąk. ‘Ale 
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— powiedział ponurym głosem — to już nie ma sensu; biedak nie 
ma szans’. ‘Przecież — odpowiedział Starszy Staines — Bóg może 
przywrócić go do życia poprzez nałożenie rąk’. ‘[…] Naprawdę pan 
tak sądzi?’ — spytał marynarz w prostocie swojego serca.

Idąc dalej, spotkałem w drzwiach kabiny kapitana, który zdawał 
się być zapłakany. ‘Cieszę się, że pan przyszedł, panie Snow — po-
wiedział — choć na nic się to nie zda, bo już nadszedł koniec dla 
tego marynarza’. Wszedłem do kajuty i usiadłem przy łóżku cho-
rego. Jego oddech był krótki i wydawało się, że umiera. Nie mógł 
mówić głośno, ale wyraził pragnienie otrzymania ode mnie ob-
rzędu. Okazało się, że w Hamburgu w Niemczech ma żonę i dwoje 
dzieci, które są na jego utrzymaniu. Bardzo się o nich martwił.

Nałożyłem mu ręce na głowę i gdy tylko dokończyłem obrzęd, 
wstał do pozycji siedzącej, klasnął w dłonie, chwaląc Pana za uzdro-
wienie; chwilę później podniósł się z łóżka, wyszedł z kajuty i 
chodził po pokładzie.

na statku Swanton, poważnie zraniony człowiek został natychmiast 
uzdrowiony dzięki służbie Starszego Lorenza Snowa.
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Następnego ranka wszyscy byli zdumieni, widząc tego mężczy-
znę żywego i dziwili się, że jest w stanie wykonywać swoje obo-
wiązki, tak jak zwykle to czynił. Każdy z marynarzy przysięgał, że 
to był cud; Święci, wiedząc, że tak było, cieszyli się i chwalili Pana; 
kapitan mocno w to wierzył i poczuł głęboką wdzięczność, a od tej 
chwili jego serce bardzo lgnęło do nas. Wyświadczał nam wszelkie 
przysługi i robił wszystko, co było w jego mocy, by nam dogadzać 
i nieprzerwanie troszczył się o nasze potrzeby, a także zachcianki; 
brał udział we wszystkich naszych spotkaniach, kupował i czytał 
nasze książki. Marynarze zachowywali się tak samo, a kiedy opusz-
czałem ich w Nowym Orleanie [w stanie Louisiana], obiecali mi, że 
zostaną ochrzczeni. Około rok później otrzymałem list od starszego 
oficera, który powiadomił mnie, że […] dotrzymali swojej obiet-
nicy. Kapitan również zadeklarował swą chęć przyjęcia ewangelii 
w przyszłym czasie i życia pośród Świętych. Kiedy dotarliśmy do 
Nowego Orlealnu, uzdrowiony mężczyzna z obsługi pokładowej 
został ochrzczony; kiedy rozstawaliśmy się, podarował mi Biblię, 
którą mam do dziś” 40.

Starszy Snow napisał: „Kilku marynarzy płakało, kiedy na dobre 
opuszczaliśmy statek Swanton. Właściwie wszyscy byliśmy bardzo 
poruszeni” 41. Z Nowego Orleanu Starszy Snow i towarzyszący mu 
Święci weszli na pokład promu i popłynęli wzdłuż rzeki Mississippi. 
12 kwietnia 1843 r. przybyli do Nauvoo.

Stałe oddanie pracy Pana

Po tym, jak Starszy Snow służył jako pełnoetatowy misjonarz 
przez większość czasu w ciągu siedmiu lat, zobaczył, że jego możli-
wości służby na jakiś czas uległy zmianie. Zimą 1843–1844 zarządcy 
lokalnej szkoły zaproponowali mu pracę nauczyciela. Przyjął pro-
pozycję, chociaż wiedział, że wielu uczniów „szczyci się znieważa-
niem nauczycieli i demolowaniem szkół”. Uznał, że sposobem na 
zdobycie szacunku uczniów jest właśnie okazywanie im szacunku. 
Jego siostra, Eliza, wspominała: „Zwracał się do tych chłopców tak, 
jak gdyby byli najbardziej szanowanymi dżentelmenami. […] Bardzo 
starał się okazywać im swoje zainteresowanie” i pragnienie pomaga-
nia im w nauce. […] W ten sposób, poprzez uprzejmość i perswazję, 
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zyskał ich zaufanie; ich emocje się wyciszyły, a dzięki cierpliwym i 
nieustającym dążeniom ci pozbawieni skrupułów chuligani stali się 
pełnymi szacunku uczniami, a zanim semestr dobiegł końca, stali 
się pilnymi uczniami i mieli zaskakujące wyniki” 42.

W 1844 r. Lorenzo Snow otrzymał nowe zadanie w Kościele. 
Został wyznaczony, aby pojechać do Ohio i nadzorować kampa-
nię wyborczą Józefa Smitha na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Prorok był zawiedziony tym, jak są traktowani Święci w Dniach 
Ostatnich przez rząd USA. Pisał do ówczesnych kandydatów na 
urząd prezydenta, prosząc o określenie ich stanowiska względem 
Kościoła. Otrzymawszy niesatysfakcjonujące odpowiedzi, sam po-
stanowił ubiegać się o prezydenturę.

Kworum Dwunastu Apostołów wyznaczyło Lorenza Snowa i in-
nych ludzi, aby „utworzyli organizację polityczną w obrębie stanu 
Ohio mającą na celu promowanie kandydatury Józefa na prezy-
denta” 43. Czyniąc tak, uświadamiali ludziom, w jaki sposób prawa 
Świętych zagwarantowane przez konstytucję były łamane. Lorenzo 
powiedział, że to był dla niego „bardzo ciekawy czas” 44. Niektórzy 
ludzie stanowczo sprzeciwiali się kandydaturze Proroka, podczas 
gdy inni sądzili, że Józef Smith mógł poprowadzić naród do sukcesu 
i dobrobytu.

„Pośród tych rozbieżnych opinii — wspominał Lorenzo Snow — 
moja praca nagle dobiegła końca z powodu potwierdzonej wiado-
mości o mordzie dokonanym na Proroku i jego bracie Hyrumie” 45. 
Wrócił do Nauvoo „pogrążony w smutku” 46.

Nawet w tym czasie tragedii Święci pilnie pracowali nad budową 
królestwa Boga. Jak zauważył później Lorenzo Snow, „pod kierow-
nictwem Wszechmogącego królestwo rozwijało się” 47. Święci nadal 
głosili ewangelię i wzmacniali siebie nawzajem, wspólnie pracując 
nad budową świątyni w swoim mieście.

Gdy Lorenzo Snow niegdyś zgromadził się ze Świętymi w Na-
uvoo, postanowił sobie, że nigdy się nie ożeni, a zamiast tego 
poświęci swoje życie głoszeniu ewangelii. Jego siostra, Eliza, za-
uważyła: „Jego pragnienie poświęcenia swojego czasu, talentów i 
wszystkiego, co posiadał, tej służbie, całkowicie go pochłaniało”. 



18

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  L o r e n z a  S n o Wa 

Sądził, że życie rodzinne w jakiś sposób „zmniejszyłoby jego przy-
datność” w pracy Pana 48.

Poglądy Lorenza na małżeństwo i rodzinę zaczęły ulegać zmianie 
w 1843 r., kiedy to rozmawiał sam na sam z Prorokiem Józefem 
Smithem na brzegu rzeki Mississippi. Prorok złożył swoje świa-
dectwo na temat objawienia, jakie otrzymał w odniesieniu do wie-
lożeństwa. Powiedział do Lorenza: „Pan umożliwi ci otrzymanie i 
przestrzeganie prawa Małżeństwa Celestialnego” 49. Otrzymawszy tę 

Lorenzo Snow służył jako przywódca kompanii pionierów, 
która przybyła do doliny Jeziora Słonego w 1848 r.
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radę, Lorenzo Snow zaczął rozumieć, że małżeństwo jest przykaza-
niem od Pana i stanowi niezbędną cześć boskiego planu szczęścia.

W 1845 r. Lorenzo Snow zawarł małżeństwo poligamiczne, co 
było wówczas praktykowane w Kościele, biorąc ślub z Charlotte 
Squires i Mary Adaline Goddard. Później był zapieczętowany do 
kolejnych kobiet. Oddanie swoim żonom i dzieciom stało się czę-
ścią oddania pracy Pana.

Święci nie ustawali w budowaniu Królestwa Boga w Nauvoo, 
ale prześladowania również nie ustawały. W lutym 1846 r., podczas 
mroźnej zimy, motłoch zmusił ich do porzucenia domów i świątyni. 
Rozpoczęli długą wędrówkę na zachód w poszukiwaniu nowego 
domu.

Pomoc Świętym w zgromadzeniu się 
w Dolinie Jeziora Słonego

Chociaż Lorenzo Snow wraz z rodziną i resztą świętych opuścił 
Nauvoo, dotarli oni do Doliny Jeziora Słonego dopiero ponad rok 
po przybyciu tam pierwszej kompanii pionierów. Podobnie, jak 
większość pierwszych pionierów Kościoła, zatrzymywali się w tym-
czasowych osadach znajdujących się po drodze. Lorenzo wraz ze 
swoją rodziną zatrzymał się na krótki czas w osadzie nazwanej Gar-
den Grove w stanie Iowa, gdzie zbudowali oni drewniane domki 
dla Świętych, którzy mieli przybyć tam po nich. Stamtąd przenieśli 
się do osady zwanej Mount Pisgah, która również znajdowała się 
w stanie Iowa.

W Mount Pisgah Lorenzo pracował wraz ze swoją rodziną i in-
nymi Świętymi, zaspokajając zarówno własne potrzeby, jak i po-
trzeby tych, którzy mieli przybyć tam po nich w drodze do Doliny 
Jeziora Słonego. Wybudowali drewniane domy, a nawet sadzili 
i uprawiali rośliny, wiedząc, że najprawdopodobniej inni zbiorą 
żniwa. Przez jakiś czas ich pobytu w Mount Pisgah Lorenzo był 
powołany, aby przewodzić tej osadzie. Kiedy smutek, choroby i 
śmierć dopadły ludzi, z jego rodziną włącznie, pilnie starał się dać 
ludziom nadzieję, pomagał im wzmacniać siebie nawzajem i pozo-
stać posłusznymi przykazaniom Pana 50.
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Wiosną 1848 r. Prezydent Brigham Young poinstruował Lorenza 
Snowa, aby opuścił Mount Pisgah i podróżował do Doliny Jeziora 
Słonego. Lorenzo ponownie otrzymał przywódcze stanowisko — 
tym razem jako przywódca kompanii pionierskich. Kompanie przy-
były do Doliny Jeziora Słonego we wrześniu 1848 r.

Służba w Kworum Dwunastu Apostołów

12 lutego 1849 r. Lorenzo Snow otrzymał wiadomość, że miał 
uczestniczyć w spotkaniu Kworum Dwunastu Apostołów. Natych-
miast przerwał czynność, którą akurat wykonywał i poszedł na spo-
tkanie, które już się rozpoczęło. Po drodze zastanawiał się, dlaczego 
został wezwany do stawienia się przed Kworum Dwunastu. Był 
zakłopotany — czyżby oskarżano go o jakieś przewinienie? Wie-
dząc, że był wierny w wykonywaniu swoich obowiązków, odsunął 
od siebie ten niepokój. Nie miał jednak pojęcia, co mogło go cze-
kać. Kiedy przybył na miejsce, był zaskoczony, dowiedziawszy się 
o powołaniu do służby jako członek tego kworum. Podczas tego 
samego spotkania on i trzej inni bracia — Starszy Charles C. Rich, 
Starszy Franklin D. Richards i Starszy Erastus Snow, jego daleki ku-
zyn — zostali ustanowieni Apostołami 51.

Ustanowienie Lorenza Snowa do apostolstwa określiło resztę 
jego życia. Powołanie na jednego ze „specjalnych świadków imie-
nia Chrystusa” (NiP 107:23) wpłynęło na wszystkie jego działania. 
Później wyraził swoje uczucia na temat indywidualnych obowiąz-
ków Apostoła tymi słowy:

„Po pierwsze, Apostoł musi posiadać boską wiedzę otrzymaną 
przez objawienie od Boga o tym, że Jezus żyje i jest Synem żyją-
cego Boga.

Po drugie, musi posiadać boskie upoważnienie, aby nadawać 
Ducha Świętego, który jest boską istotą, objawiającą sprawy Boga 
oraz jego wolę i cele, prowadząc do wszelkiej prawdy i objawiając 
rzeczy przyszłe, jak głosił Zbawiciel.

Po trzecie, jest upoważniony mocą Boga do dokonywania świę-
tych obrzędów Ewangelii, których prawdziwość jest potwierdzana 
każdemu indywidualnie poprzez Boskie świadectwo. Tysiące ludzi 
mieszkających teraz w tych dolinach górskich, którzy otrzymali te 
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obrzędy poprzez moją służbę, są teraz żyjącymi świadkami praw-
dziwości tego stwierdzenia” 52.

Mając poczucie indywidualnej odpowiedzialności tego powo-
łania, Starszy Snow miał również przekonanie o znaczeniu służby 
jako członek Kworum Dwunastu Apostołów: „My, Apostołowie, 
jesteśmy gotowi porzucić wszystko, co oddaliłoby nas od ścieżki 
obowiązku, abyśmy byli zjednoczeni tak, jak zjednoczona jest Rada 
Prezydenta Kościoła i abyśmy byli związani zasadą miłości, która 
łączy Syna Boga z Ojcem” 53.

Mając takie zrozumienie swojego osobistego powołania oraz mi-
sji Kworum Dwunastu, Starszy Lorenzo Snow poświęcił swoje życie 
budowaniu królestwa Boga na ziemi. Przyjął powołanie do służby 
o szerokim zakresie i zasięgu.

Misja włoska

Podczas konferencji generalnej w październiku 1849 r. Starszy 
Snow został powołany do utworzenia misji we Włoszech. Chociaż 
kraj ten, wraz z jego wielokulturowością i językami, był mu obcy, 
nie zawahał się przyjąć powołania. Uczyniwszy wszystko, co było 
w jego mocy, aby zapewnić na czas swojej nieobecności wsparcie 
dla swoich żon i dzieci, w niecałe dwa tygodnie po konferencji był 
gotowy do wyjazdu.

Gdy wraz z innymi misjonarzami podróżował na wschód Sta-
nów Zjednoczonych, aby tam wsiąść na statek i przemierzyć Ocean 
Atlantycki, rozmyślał zarówno o swojej rodzinie, jak i ludziach, któ-
rym wkrótce miał służyć. W liście do swojej siostry Elizy napisał: 
„Wiele sprzecznych uczuć kołatało się w moim sercu. […] Coraz 
bardziej oddalaliśmy się od tego potężnego magnesu, jakim był 
DOM, lecz wiedzieliśmy, że praca, w którą byliśmy zaangażowani, 
polegała na niesieniu światła tym, którzy byli pogrążeni we mgle 
i szli ciemną doliną. Nasze serca promieniowały miłością, a nasze 
łzy zostały otarte” 54.

Starszy Snow wraz ze swoimi towarzyszami dotarł do Genui we 
Włoszech w lipcu 1850 r. Wiedzieli, że praca Pana będzie się roz-
wijała powoli. Starszy Snow napisał: „Jestem samotny i obcy w tym 
wielkim mieście, oddalony od mojej ukochanej rodziny o trzynaście 
tysięcy kilometrów i otoczony ludźmi, których sposób zachowania i 
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obyczaje są mi nieznane. Przybyłem tutaj, aby oświecić ich umysły 
i pouczyć ich pod względem zasad prawości, ale nie widzę możli-
wości osiągnięcia tego celu. Rozpościera się przede mną mroczna 
perspektywa”. Będąc przejęty „lekkomyślnością […], niegodziwo-
ścią, ignorancją i uprzedzeniami” ludzi, którym miał służyć, napisał: 
„Proszę mojego Ojca Niebieskiego, aby spoglądał na ten lud z łaska-
wością. O Panie, przygarnij ich do siebie w Swoim miłosierdziu, aby 
nie zginęli. Przebacz im ich grzechy i spraw, by poznali mnie, aby 
mogli poznać Ciebie i aby wiedzieli, że posłałeś mnie w celu usta-
nowienia Twojego Królestwa. […] Czyż nie masz pośród tego ludu, 
do którego mnie przysłałeś, chociaż kilku wybrańców? Zaprowadź 
mnie do nich, a Twoje imię zostanie wywyższone poprzez Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna” 55.

Starszy Snow odnalazł tych „wybrańców” w grupie ludzi zwa-
nych waldensami. Ludzie ci mieszkali w dolinie górskiej w regionie 
Piemontu, który leży na południe od granicy włosko-szwajcarskiej 
i na wschód od granicy z Francją. Ich przodkowie byli prześlado-
wali i przepędzani z miejsca na miejsce ze względu na wiarę w 
upoważnienie starożytnych Apostołów. Ludzie ci woleli podążać za 
naukami Apostołów, niż przystępować do współczesnych im religii.

W liście do Prezydenta Brighama Younga Starszy Snow napi-
sał, że waldensi przez wieki cierpieli z powodu „ciemności i okru-
cieństwa” i „trwali niewzruszeni niczym skała, w którą biją fale na 
burzliwym oceanie”. Jednak na krótko przed tym, jak misjonarze 
Kościoła przybyli do Włoch, waldensi zaczęli cieszyć się „okresem 
niezmąconego spokoju” i wydawało się, że mają więcej wolności 
religijnej niż inni ludzie we Włoszech. „W ten sposób — zaobser-
wował — otwarta została dla nas furtka na krótko przed ustano-
wieniem misji i żaden inny region we Włoszech nie rządzi się tak 
korzystnymi prawami”.

Pragnąc dowiedzieć się czegoś na temat tych ludzi, Starszy Snow 
poszedł do biblioteki, aby znaleźć książkę na ich temat. Wspomi-
nał: „Bibliotekarz, do którego podszedłem, poinformował mnie, 
że książka, o którą pytałem, jest na składzie, ale właśnie została 
wypożyczona. Ledwo zdążył dokończyć zdanie, kiedy pewna ko-
bieta weszła z tą książką. ‘Och — powiedział — co za wspaniały 
zbieg okoliczności, ten dżentelmen właśnie o nią prosił’. Wkrótce 
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się przekonałem, że ludzie ci zasługują na to, żeby jako pierwsi 
otrzymać nauki Ewangelii we Włoszech” 56.

Starszy Snow i jego towarzysze byli bardzo gorliwi w głoszeniu 
ewangelii w regionie Piemontu, ale mieli odczucie, że powinni po-
stępować ostrożnie, pielęgnować przyjaźń i pokazywać ludziom, 
że są godni zaufania. Kiedy poczuli, że nawiązali już dobre relacje 
z tymi ludźmi, wspięli się na pobliską górę, zaśpiewali pieśń „ku 
czci Boga niebios” i zaofiarowali modlitwę, poświęcając ziemię we 
Włoszech dla pracy misjonarskiej. Wyrazili również swoje osobiste 
oddanie tej pracy, a Starszy Snow udzielił błogosławieństwa kapłań-
skiego swoim towarzyszom, aby pomóc im w wykonywaniu ich 
obowiązków. Będąc zainspirowany tym doświadczeniem na górze, 
Starszy Snow nazwał to miejsce Mount Brigham [Góra Brighama — 
przyp. tłum.] 57.

Nawet po takim doświadczeniu upłynęły prawie dwa miesiące, 
zanim ktokolwiek wyraził pragnienie przystąpienia do Kościoła. 
27 października 1850 r. misjonarze wreszcie cieszyli się, widząc 
pierwszy chrzest i konfirmację we Włoszech 58. Starszy Snow później 
doniósł: „Praca tutaj jest powolna i żmudna. […] Niemniej jednak 
Kościół został ustanowiony. Drzewo zostało zasadzone, a jego ko-
rzenie rozrastają się” 59.

Pewnej nocy Starszy Snow miał sen, który pomógł mu zrozumieć 
charakter jego misji we Włoszech. W tym śnie łowił ryby ze swoimi 
przyjaciółmi. „Rozkoszowaliśmy się widokiem pięknych, dużych ryb 
pływających wszędzie naokoło przy powierzchni wody, daleko od 
nas — powiedział. — Widzieliśmy, jak wielu ludzi zarzuca swoje 
sieci i wędki, ale wszyscy zdawali się stać w miejscu, podczas gdy 
my ciągle byliśmy w ruchu. Przechodząc obok jednego z rybaków, 
zobaczyłem, że ryba chwyciła mój haczyk i pomyślałem, że być 
może wzbudza to niepokój w tym człowieku, ponieważ ryba zo-
stała niejako wyrwana mu z rąk; niemniej poszliśmy dalej, aż dotar-
liśmy do brzegu. Następnie zacząłem zwijać swoją żyłkę, ale byłem 
bardzo zaskoczony i zażenowany niewielkim rozmiarem swojej 
zdobyczy. Uznałem to za bardzo dziwne, że pośród tak wielu szla-
chetnych i wspaniale wyglądających ryb, miałem tak marne efekty 
połowu. Wszelkie powody do niezadowolenia zniknęły jednak, 
kiedy odkryłem, że ryba ta miała nadzwyczajne cechy” 60.
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Starszy Snow miał proroczy sen. Nie widział we Włoszech wielu 
nawróconych i — jak później zauważył inny misjonarz — ci, którzy 
przyjęli ewangelię, „nie byli bogaci ani szlachetni” 61. Starszy Snow 
i jego towarzysze byli jednak narzędziami w rękach Pana w przy-
prowadzeniu dobrych, wiernych ludzi do królestwa Boga — ludzi, 
którzy wyrażali wdzięczność za to, że „zaczęli kroczyć ścieżką no-
wego i wiecznego życia” 62. Dzięki przywództwu Starszego Snowa 
Księga Mormona została przetłumaczona na język włoski.

Prawie półtora wieku później inny Apostoł, Starszy James E. 
Faust, przemawiał na temat mężczyzn i kobiet, którzy przystąpili do 
Kościoła dzięki pracy Starszego Snowa i jego towarzyszy: „Niektórzy 
z nich byli w pierwszej kompanii wózków ręcznych, która przybyła 
do Doliny Jeziora Słonego. […] Wielu z ich potomków dbało o win-
nice nowo przywróconego kościoła, a dzisiaj ma ogromny wkład 
w pracę kościoła o zasięgu ogólnoświatowym, wierząc, podobnie 
jak ich przodkowie, że Apostołowie dzierżą klucze, które nigdy nie 
niszczeją” 63.

Wzmacnianie Kościoła

Starszy Snow służył później na innych misjach, rozwijając się w 
swoim powołanie jako członek Kworum Dwunastu Apostołów i 
pracując „pod kierownictwem Rady Prezydenta Kościoła […], aby 
wzmacniać Kościół i regulować wszystkie jego sprawy we wszyst-
kich narodach” (NiP 107: 33).

W 1853 r. Prezydent Brigham Young powołał Lorenza Snowa, 
aby ten poprowadził grupę rodzin do pewnej osady na południu 
stanu Utah — w powiecie Box Elder. Istniejąca osada była mała, 
niezorganizowana i słabnąca. Starszy Snow natychmiast zabrał się 
do pracy, organizując ludzi według zasad prawa poświęcenia, jakich 
nauczał Prorok Józef Smith. Ludzie utworzyli tam tętniące życiem 
miasto, które Starszy Snow nazwał Brigham City na cześć Prezy-
denta Younga. Pracując razem i wspierając siebie nawzajem, miesz-
kańcy zbudowali system szkolnictwa, fabryki, system nawadniający, 
organizację handlową, a nawet stowarzyszenie teatralne. Chociaż 
nie żyli według pełnego prawa poświęcenia, to byli kierowani we-
dług jego zasad i pokazali, co może osiągnąć dana społeczność 
dzięki współpracy i ogromnym staraniom. „W Brigham City nie było 
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lenistwa — pisała córka Prezydenta Snowa, Leslie. — Ten okres 
aktywności i dobrobytu prawdopodobnie nie miał sobie równych 
w historii żadnej innej osady w tym stanie” 64.

Starszy Snow żył ze swoją rodziną w Brigham City przez wiele 
lat. Przewodniczył tamtejszym Świętym, od czasu do czasu wyjeż-
dżając na krótkie misje do innych miejsc. W 1864 r. wyjechał na 
około trzy miesiące, by krótko służyć na misji na Wyspach Hawaj-
skich. Wyruszył wraz ze Starszym Ezrą T. Bensonem, który rów-
nież był członkiem Kworum Dwunastu Apostołów, oraz Starszymi: 
Josephem F. Smithem, Almą Smithem i Williamem W. Cluffem65. W 
latach 1872–1873 Starszy Snow wraz z innymi towarzyszyli Prezy-
dentowi George’owi A. Smithowi w dziewięciomiesięcznej podróży 
po niektórych obszarach Europy i Bliskiego Wschodu, odwiedzając 
również Ziemię Świętą. Wyruszyli w tę podróż na prośbę Prezy-
denta Brighama Younga, który miał nadzieję, że ich prawy wpływ 
przygotuje inne narody na przyjęcie przywróconej ewangelii 66. W 
roku 1885 Starszy Snow został powołany, by odwiedzić kilka grup 
Indian w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych i w sta-
nie Wyoming. Począwszy od sierpnia, a kończąc w październiku, 

W tym budynku w brigham city w utah były 
wyrabiane buty, uprzęże i kapelusze.



26

Ż y c i e  i  S ł u Ż b a  L o r e n z a  S n o Wa 

ustanawiał tam misje i organizował przywódców Kościoła do po-
mocy tym, którzy zostali ochrzczeni i konfirmowani.

praca świątynna

Prezydent Heber J. Grant, siódmy Prezydent Kościoła, zauważył, 
że Prezydent Lorenzo Snow „poświęcił lata swojego życia pracy 
w Świątyni” 67. To zamiłowanie do pracy świątynnej zaczęło się na 
początku nawrócenia Prezydenta Snowa i było pogłębiane w czasie 
jego służby apostolskiej. Wkrótce po swoim chrzcie i konfirmacji 
brał udział w spotkaniach w Świątyni Kirtland. Później ochoczo 
przyjął powołanie zbierania ofiar na budowę Świątyni Nauvoo. 
Kiedy ta została zbudowana, służył w niej jako pracownik świą-
tynny, pomagając Świętym w Dniach Ostatnich w otrzymaniu ob-
darowań i obrzędów zapieczętowania przed exodusem na zachód. 
Będąc powołanym na Apostoła, nadal wykonywał swoje obowiązki 
w świątyni, a ich zakres został poszerzony. Przemawiał podczas 
uroczystości poświęcenia Świątyni Logan w Utah. Po tym, jak Prezy-
dent Wilford Woodruff poświęcił Świątynię Manti w Utah, Prezydent 
Snow odczytał modlitwę poświęcającą podczas sesji odbywających 
się w kolejnych dniach. Kiedy na najwyższej wieży Świątyni Salt 
Lake wykonano zwieńczenie, poprowadził wielką kongregację w 
okrzyku „Hosanna”. Po poświęceniu Świątyni Salt Lake, służył tam 
jako jej pierwszy prezydent.

W osiemdziesiąte urodziny Prezydenta Snowa lokalna gazeta za-
mieściła na swoich łamach następujące wyrazy uznania: „W jesieni 
swojego życia jest nadal zajęty i szczerze oddany wielkiej sprawie, 
której poświęcił swoje wcześniejsze lata; w świętych obejściach 
Świątyni kontynuuje wspaniałe dzieło — w które był zaangażowany 
on i jego towarzysze — dzieło tak wielkiej wagi dla tego dotknię-
tego grzechem i śmiercią świata” 68.

Służba poszczególnym osobom

Kiedy Prezydent Snow podróżował z miejsca na miejsce, na-
uczając duże grupy ludzi, poświęcał czas na służbę poszczególnym 
osobom i rodzinom. Na przykład w marcu 1891 r., służąc jako Pre-
zydent Kworum Dwunastu Apostołów, przemawiał podczas konfe-
rencji w Brigham City. W trakcie jego przemówienia na mównicy 
ktoś położył kartkę z informacją. Naoczny świadek powiedział, że 
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Prezydent Snow „przerwał swoje wystąpienie, przeczytał wiado-
mość, po czym wyjaśnił Świętym, że został poproszony o wizytę u 
kilku osób, które były pogrążone w głębokim smutku”. Przeprosił 
i odszedł od mównicy.

Wiadomość pochodziła od jednego z mieszkańców Brigham City, 
który nazywał się Jacob Jensen. Na kartce było napisane, że córka 
Jacoba, Ella, tego dnia zmarła po dwutygodniowym zmaganiu ze 
szkarlatyną. Brat Jensen napisał tę wiadomość tylko po to, żeby 
poinformować Prezydenta Snowa o śmierci i poprosić go o udział 
w pogrzebie. Prezydent Snow jednak chciał odwiedzić tę rodzinę 
natychmiast, nawet jeśli wymagało to skrócenia przemówienia i 
opuszczenia spotkania, któremu przewodniczył. Zanim Prezydent 
Snow wyszedł ze spotkania, poprosił Rudgera Clawsona, który był 
wówczas prezydentem Palika Box Elder, aby mu towarzyszył.

Jacob Jensen następującymi słowami wspominał, co się stało, 
kiedy Prezydent Snow i Prezydent Clawson przybyli do jego domu:

„Prezydent Snow stał przy łóżku Elli przez kilka chwil, a na-
stępnie zapytał się, czy mam trochę poświęconej oliwy. Byłem 
tym wielce zaskoczony, jednak odpowiedziałem twierdząco i 
przyniosłem mu ją. Wręczył buteleczkę oliwy Bratu Clawsonowi 
i poprosił, aby ten namaścił Ellę. [Prezydent Snow] zapieczętował 
namaszczenie.

Podczas obrzędu byłem szczególnie zaintrygowany niektórymi 
słowami, jakich użył; dobrze pamiętam je nawet teraz. Powiedział: 
‘Droga Ello, nakazuję ci, w imię Pana, Jezusa Chrystusa, powróć i 
żyj, twoja misja jeszcze nie jest zakończona. Będziesz żyć, aby wy-
pełnić wspaniałą misję’.

Powiedział, że będzie jeszcze żyć, aby założyć dużą rodzinę i 
nieść pocieszenie swoim rodzicom i przyjaciołom. Dobrze pamię-
tam te słowa. […]

[…] Po tym, jak Prezydent Snow zakończył błogosławieństwo, 
zwrócił się do mojej żony i do mnie, mówiąc: ‘Nie płaczcie i nie 
smućcie się już więcej. Wszystko będzie dobrze. Razem z Bratem 
Clawsonem mamy dużo zajęć i musimy już iść; nie możemy zostać, 
ale bądźcie tylko cierpliwi i czekajcie, nie smućcie się, bo wszystko 
będzie dobrze’. […]
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Ella pozostała w takim samym stanie przez ponad godzinę od 
chwili, kiedy Prezydent Snow dokonał obrzędu, a w sumie ponad 
trzy godziny od swojej śmierci. Siedzieliśmy tam i czuwaliśmy przy 
łóżku — jej matka i ja — kiedy nagle otworzyła oczy. Rozejrzała 
się po pokoju, zobaczyła, że tam siedzimy, ale nadal szukała kogoś 
wzrokiem, a pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, to: ‘Gdzie on 
jest? Gdzie on jest?’. Zapytaliśmy: ‘Kto? Gdzie jest kto?’. ‘Brat Snow 
— odpowiedziała. — Wezwał mnie tu z powrotem’” 69.

Kiedy Ella przebywała w świecie duchów, poczuła tak wielki 
spokój i szczęście, że nie chciała wracać. Usłuchała jednak głosu 
Prezydenta Snowa. Od tamtej chwili niosła pocieszenie członkom 
swojej rodziny i przyjaciołom, pomagając im zrozumieć, że nie mu-
szą opłakiwać swoich bliskich, którzy zmarli 70. Później wyszła za 
mąż, urodziła ośmioro dzieci i wiernie służyła w swoich kościelnych 
powołaniach 71.

Przewodzenie Kościołowi jako prorok 
Pana, widzący i objawiciel

2 września 1898 roku Prezydent Wilford zmarł po tym, jak służył 
jako Prezydent Kościoła ponad dziewięć lat. Prezydent Lorenzo 
Snow, który wówczas służył jako Prezydent Kworum Dwunastu 
Apostołów, przebywał właśnie w Brigham City, kiedy usłyszał tę 
wiadomość. Wsiadł do pociągu do Salt Lake City tak szybko, jak 
mógł, wiedząc, że odpowiedzialność za przywództwo w Kościele 
spoczywa teraz na Kworum Dwunastu Apostołów.

Czując swoją nieudolność, a jednocześnie gotowość do podąża-
nia za wolą Pana, Prezydent Snow udał się do Świątyni Salt Lake 
i modlił się. W odpowiedzi na swoją modlitwę, nawiedził go sam 
Pan. Prezydent Snow później świadczył, że „zobaczył Zbawiciela 
[…] w Świątyni i rozmawiał z Nim twarzą w twarz”. Pan powiedział 
mu, aby natychmiast zaczął reorganizować Radę Prezydenta Ko-
ścioła i nie zwlekał, jak miało to miejsce, kiedy umierali poprzedni 
Prezydenci Kościoła 72. Prezydent Snow został poparty przez Kwo-
rum Dwunastu Apostołów jako Prezydent Kościoła dnia 13 września 
1898 r., po czym rozpoczął swoją służbę jako Prezydent. Został 
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poparty przez ogół członków Kościoła 9 października i wyświęcony 
jako piąty Prezydent Kościoła 10 października.

Poprzez przykład Prezydenta Snowa i objawienia, jakie otrzymał, 
Święci w Dniach Ostatnich zaczęli postrzegać go jako swojego pro-
roka. Ludzie innych wyznań również zaczęli go szanować i widzieć 
w nim prawdziwego człowieka Boga.

relacje ze Świętymi w dniach ostatnich

Prezydent Snow często przewodniczył spotkaniom podczas 
konferencji palika, kiedy był Prezydentem Kościoła. Spotykając się 
ze Świętymi, wyrażał swoją miłość i szacunek do nich. Jego słowa 
i czyny świadczyły o tym, że choć rozumiał świętość swojego po-
wołania, to nie wywyższał się ponad ludzi, którym służył.

Podczas jednej z konferencji palika Prezydent Snow uczestniczył 
w specjalnej sesji dla dzieci w paliku. Dzieci zostały poproszone o 

rada prezydenta Kościoła i Kworum dwunastu apostołów w roku 
1898. W górnym rzędzie od lewej: anthon h. Lund, John W. taylor, John 

henry Smith, heber J. Grant, brigham young Jun., George teasdale, 
rudger clawson, Marriner W. Merrill. W środkowym rzędzie: Francis M. 
Lyman, George Q. cannon, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Franklin d. 
richards. W dolnym rzędzie: Matthias F. cowley, abraham o. Woodruff.
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to, żeby stanęły w rzędzie tak, aby mogły kolejno podejść do pro-
roka i uścisnąć mu dłoń. Zanim to uczyniły, on wstał i powiedział: 
„Kiedy będziemy sobie ściskać dłonie, chcę, żebyście popatrzyli mi 
w twarz i na zawsze mnie zapamiętali. Nie jestem ani trochę lepszy 
od innych ludzi, ale Pan powierzył mi ważne obowiązki. Od kiedy 
Pan mi się objawił, staram się wykonywać każdy obowiązek, jaki 
na mnie spoczywa, w tak doskonały sposób, jak czynił to On sam. 
To właśnie przez wzgląd na zajmowaną przeze mnie wysoką po-
zycję pragnę, abyście mnie pamiętali — pamiętali, że uścisnęliście 
dłoń Prezydentowi Kościoła Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że nie 
zapomnicie modlić się za mnie i moich doradców, Prezydentów: 
Cannona i Smitha, a także za Apostołów” 73.

Syn Prezydenta Snowa, LeRoi, przedstawił następującą relację 
z konferencji palika, która odbyła się w Richfield w stanie Utah: 
„Na konferencji palika w Richfield obecni byli Prezydent Snow i 
Francis M. Lyman [z Kworum Dwunastu Apostołów]. Po hymnie 
na rozpoczęcie prezydent palika zapytał Brata Lymana o to, kogo 
powinien poprosić o wygłoszenie modlitwy na rozpoczęcie. Brat 
Lyman powiedział: ‘Zapytaj Prezydenta Snowa’ — mając na my-
śli: ‘Zapytaj Prezydenta Snowa, kto powinien wygłosić modlitwę’. 
Prezydent Palika zapytał jednak Prezydenta Snowa, czy zaofiaruje 
modlitwę. Prezydent Snow uprzejmie odpowiedział na prośbę i 
przed modlitwą wyraził swą radość z powodu tego, że został o to 
poproszony i powiedział, że od dawna nie miał tej przyjemności. 
Mówi się, że wygłosił wtedy wspaniałą modlitwę” 74.

relacje z ludźmi innych wyznań

Wpływ Prezydenta Snowa wykraczał poza krąg Świętych w 
Dniach Ostatnich. Kiedy ludzie innych wyznań poznawali go, ob-
darzali szacunkiem jego, a także Kościół, który reprezentował. Wie-
lebny W. D. Cornell, duchowny w innym kościele, przyjechał z 
wizytą do Salt Lake City i miał okazję spędzić czas w towarzystwie 
Prezydenta Snowa. Napisał on:

„Zostałem zaprowadzony do jego dostojnej osoby przez 
uprzejmą i doświadczoną sekretarkę, po czym znalazłem się w jego 
towarzystwie, podając dłoń jednemu z najsympatyczniejszych i naj-
milszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem — dłoń człowieka, 
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który w szczególny sposób potrafi w jednej chwili pozbawić innych 
poczucia zakłopotania w jego towarzystwie — mistrza sztuki kon-
wersacji, posiadającego rzadki geniusz, dzięki któremu potrafi spra-
wić, że każdy czuje się spokojnie i komfortowo w jego obecności.

Prezydent Snow jest człowiekiem kulturalnym — pod względem 
umysłowym, duchowym i cielesnym. Jego mowa jest wyborna, dy-
plomatyczna, przyjazna i elokwentna. Jego maniery świadczą o eru-
dycji i wiedzy wyniesionej z najlepszych szkół. Jego dusza sprawia 
wrażenie delikatnej, jak u dziecka. Człowiek poznaje go. Odczuwa 
zadowolenie. Rozmawia z nim i lubi go. Spędza z nim dużo czasu 
i kocha go”. Zwracając się do swoich czytelników, którzy wyraźnie 
byli uprzedzeni wobec Kościoła, Wielebny Cornell skomentował: ‘I 
człowiek ten jest mormonem!’. Jeśli ʻmormonizm’ ma zamiar uczynić 
z Prezydenta Snowa człowieka szorstkiego i brutalnego, to trzeba 
będzie się przy tym nieźle namęczyć. Jeśli ‘mormonizm’ jest siłą, 
która ukształtowała i dała światu człowieka tak pokornego i opa-
nowanego jak on, i tak ukształtowanego pod względem intelek-
tualnym, to w ‘mormonizmie’ musi być w końcu coś dobrego” 75.

Inny duchowny, Wielebny Prentis, również opisał spotkanie z 
Prezydentem Snowem: „Najlepszym świadectwem jest jego twarz 
będąca odbiciem duszy, w której panuje i świadczy Książę Pokoju. 
Nigdy dotąd w moim życiu, które poświęciłem badaniu człowieka, 
nie spotkałem się z takim świadectwem. Taką właśnie twarz ujrzałem 
dzisiaj. […] Po Prezydencie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich spodziewałem się inteligencji, życzliwości, dosto-
jeństwa, opanowania i siły [charakteru]; lecz kiedy przedstawiono 
mnie Prezydentowi Lorenzowi Snowowi, przez chwilę byłem za-
skoczony. […] Jego twarz jaśniała siłą spokoju; jego obecność była 
modlitwą o pokój. W głębi jego spokojnych oczu znaleźć można 
było nie tylko ‘dom cichej modlitwy’, ale również ostoję siły du-
chowej. Kiedy przemawiał na temat ‘[słowa] [prorockiego] jeszcze 
bardziej [potwierdzonego]’ oraz niezachwianej nadziei, jaką po-
siadał, i niezłomnej wiary, która przezwyciężyła próby i trudności 
życia, patrzyłem na jego wyraz twarzy i z zafascynowaniem oraz 
uwagą obserwowałem subtelne zmiany na jego obliczu, które było 
bezpośrednim odzwierciedleniem jego duszy; i miałem przedziwne 
uczucie, że ‘stoję na świętym miejscu’, że motywem działania tego 
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człowieka nie było wypełnianie procedur, dbanie o interesy czy ko-
rzyści, ale ‘działał on z pobudek obcych pozostałym ludziom’. […] Je-
żeli kościół mormoński daje takie świadectwo, raczej nie będzie mu 
potrzebna wprawna ręka pisarza ani elokwencja wielkiego mówcy 76.

objawienie na temat dziesięciny

Prezydent Lorenzo Snow jest najbardziej znany prawdopodobnie 
z objawienia, jakie otrzymał na temat prawa dziesięciny. W maju 
1899 r. poczuł natchnienie, by wraz z innymi przywódcami Kościoła 
wyruszyć do Saint George w stanie Utah. Choć nie znał celu, dla 
którego miał tam pojechać, on i jego współtowarzysze szybko od-
powiedzieli na to natchnienie i w przeciągu dwóch tygodni przy-
byli do Saint George. 17 maja, po przyjeździe do Saint George, 
Prezydent Snow otrzymał objawienie, że powinien tam nauczać 
prawa dziesięciny. Następnego dnia ogłosił Świętym następujące 
oświadczenie: „Słowo Pana dla was nie jest niczym nowym; brzmi 
ono po prostu tak: NADSZEDŁ TERAZ CZAS, ABY KAŻDY ŚWIĘTY W DNIACH 
OSTATNICH, KTÓRY CHCE BYĆ PRZYGOTOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ I MOCNO 

STAĆ STOPAMI NA WŁAŚCIWYM FUNDAMENCIE, WYKONYWAŁ WOLĘ PANA I W 

PEŁNI PŁACIŁ SWOJĄ DZIESIĘCINĘ. Takie jest słowo Pana dla was i takie 
będzie słowo Pana dla wszystkich mieszkańców ziemi Syjonu” 77.

Po wygłoszeniu tego przesłania w Saint George Prezydent Snow 
i jego towarzysze podróży dzielili się tym samym przesłaniem w 
miastach na południu stanu Utah i w innych miejscowościach w 
drodze między Saint George a Salt Lake City. Do czasu powrotu, 
czyli do 27 maja odbyli 24 spotkania, podczas których Prezydent 
Snow wygłosił 26 przemówień i uściskał dłoń 4417 dzieci. Przebyli 
676 kilometrów pociągiem i 494 kilometry konno i w powozie 78. 
Prezydent Snow był przepełniony energią po tym doświadczeniu 
i był gotów dalej nauczać prawa dziesięciny cały Kościół. „Jestem 
tak uradowany z rezultatów tej wizyty — powiedział — że rozwa-
żam ewentualność dotarcia do wszystkich palików w Syjonie w 
najbliższej przyszłości” 79. Przewodniczył podczas wielu konferencji 
palika, obiecując Świętym, że posłuszeństwo temu prawu przygo-
tuje członków Kościoła na otrzymanie doczesnych i duchowych 
błogosławieństw 80. Obiecał również, że umożliwi ono Kościołowi 
uwolnienie się z długów 81.
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W całym Kościele członkowie odpowiedzieli na radę Prezydenta 
Snowa z odnowionym postanowieniem. W 1904 r. historyk Or-
son F. Whitney, który później służył jako członek Kworum Dwuna-
stu Apostołów, napisał: „Rezultat tego działania był natychmiastowy. 
Dziesięciny i inne ofiary spłynęły tak szybko i w takiej obfitości, 
jakiej nie znaliśmy od lat; stan Kościoła pod wieloma względami 
się poprawił, a jego perspektywy się rozjaśniły. Prezydent Snow już 
wcześniej cieszył się miłością i zaufaniem swojego ludu, a teraz te 
pozytywne uczucia zostały jeszcze bardziej pogłębione i spotęgo-
wane” 82. Prezydent Heber J. Grant, który był członkiem Kworum 
Dwunastu Apostołów, kiedy Prezydent Snow otrzymał objawienie 
na temat dziesięciny, później oświadczył: „Lorenzo Snow stanął na 
czele Kościoła w wieku osiemdziesięciu pięciu lat, ale to, czego 
dokonał w czasie tych trzech lat swojego życia, jest po prostu zadzi-
wiające. […] W tym krótkim okresie trzech lat człowiek ten, w oce-
nie świata wykraczający poza możliwości swojego wieku, człowiek, 
który nie zajmował się dotąd finansami, który przez lata poświęcał 
swoje życie pracy w Świątyni, wziął w swoje ręce finanse Kościoła 
Chrystusa pod natchnieniem żyjącego Boga, i w czasie tych trzech 
lat obrócił sprawy finansowe o 180 stopni 83.

Składanie świadectwa w ostatnich 
dniach swojej ziemskiej służby

1 stycznia 1901 r. Prezydent Snow uczestniczył w specjalnym 
spotkaniu w Tabernakulum Salt Lake, aby powitać XX wiek. Do 
udziału zaproszono ludzi wszelkich wyznań. Prezydent Snow przy-
gotował na tę okazję przesłanie, lecz nie był w stanie sam go od-
czytać z powodu poważnego przeziębienia. Po pieśni i modlitwie 
na rozpoczęcie oraz po hymnie zaśpiewanym przez Chór Taber-
nakulum syn Prezydenta Snowa, LeRoi, stanął i odczytał przesła-
nie zatytułowane „Pozdrowienie dla świata od Prezydenta Lorenza 
Snowa” 84. Słowa na zakończenie przesłania świadczą o uczuciach 
proroka względem pracy Pana:

„W osiemdziesiątym siódmym roku mojego życia na ziemi jestem 
przepełniony szczerym pragnieniem dobra ludzkości. […] Wznoszę 
moje ręce, przywołując błogosławieństwa niebios na mieszkańców 
ziemi. Niech blask słońca świeci na was radośnie z góry. Niech 
skarby i owoce ziemi zostaną wam dane w obfitości dla waszego 
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dobra. Niech światło prawdy rozproszy ciemność w waszych du-
szach. Niech wzrośnie prawość, a niegodziwość zaniknie. […] Niech 
zatryumfuje sprawiedliwość, a zepsucie ustanie. I niech cnota, czy-
stość moralna i honor zwyciężą, aż zło zostanie pokonane, a ziemia 
oczyści się z niegodziwości. Niech słowa te, jako głos ‘mormonów’ 
w górach Utah, rozbrzmiewają na całym świecie i niech wszyscy 
ludzie wiedzą, że naszym pragnieniem i naszą misją jest niesienie 
błogosławieństw i zbawienia całej ludzkości. […] Niech Bóg będzie 
wywyższony w nadchodzącym zwycięstwie nad grzechem, smut-
kiem, żałością i śmiercią. Niech pokój będzie z wami wszystkimi!” 85.

6 października 1901 r. Prezydent Lorenzo Snow powstał, aby prze-
mówić do Świętych podczas ostatniej sesji konferencji generalnej. 
Wcześniej bardzo chorował przez kilka dni, a kiedy doszedł do 
mównicy, powiedział: „Moi drodzy bracia i siostry, to dla mnie zadzi-
wiające, że ważę się przemawiać do was tego popołudnia”. Podzielił 
się krótkim przesłaniem na temat przywództwa w Kościele. Następ-
nie wypowiedział ostatnie słowa, jakie ogół członków Kościoła miał 
od niego jeszcze usłyszeć: „Niech Bóg was błogosławi. Amen” 86.

Cztery dni później Prezydent Snow zmarł na zapalenie płuc. Po 
pogrzebie, który odbył się w Tabernakulum w Salt Lake, jego ciało 
zostało złożone na cmentarzu w ulubionym przez niego Brigham 
City.
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Nauka przez wiarę

„Bracia i siostry, trudźmy się nieustannie w imię 
Pana, naszego Boga, zdobywając mądrość i 

inteligencję dzień po dniu, aby wszystko, co się 
nam przydarza, służyło naszemu dobru”.

Z życia Lorenza Snowa

Kiedy młody Lorenzo Snow nie zajmował się swoimi obowiąz-
kami na rodzinnej farmie, zwykle „zaszywał się gdzieś ze swoją 
książką”, jak mawiała jego rodzina, i czytał. Jego siostra Eliza okre-
ślała go jako „wiecznego ucznia, zarówno w domu, jak i w szkole” 1. 
Z wiekiem jego zamiłowanie do nauki wzrastało. Nawet powiedział, 
że wykształcenie było „przewodnią gwiazdą” jego młodości 2. Po 
ukończeniu szkół państwowych w 1935 roku studiował w Oberlin 
College, prywatnej szkole w stanie Ohio. W 1836 roku, zanim przy-
stąpił do Kościoła, przyjął zaproszenie Elizy, by przenieść się do 
Kirtland w stanie Ohio, gdzie uczył się języka hebrajskiego razem 
z Prorokiem Józefem Smithem i kilkoma innymi Apostołami.

Po tym jak został ochrzczony i konfirmowany, z czasem jego 
zainteresowanie zwróciło się bardziej w stronę „edukacji ducho-
wej” 3 niż „wiedzy książkowej” 4. Pod tym względem nigdy nie stracił 
swojego zapału do nauki. Na przykład kiedy miał 80 lat i służył 
jako Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów, zwrócił się do Świę-
tych podczas październikowej Konferencji Generalnej w 1894 roku. 
Odnosząc się do wygłoszonych wcześniej tego samego dnia prze-
mówień swoich mniej doświadczonych braci, powiedział: „Zostały 
rozwinięte pewne idee, których nigdy wcześniej nie rozważałem. To 
było bardzo przydatne” 5. Sześć lat później, kiedy był Prezydentem 
Kościoła, uczestniczył w konferencji prowadzonej przez organiza-
cję Szkoły Niedzielnej. Po wysłuchaniu przemówień innych człon-
ków na koniec spotkania stanął przy mównicy. Rozpoczął swoje 
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przez całe swoje życie prezydent Lorenzo Snow szukał 
wiedzy „przez naukę, jak i przez wiarę” (nip 88:118).
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wystąpienie, mówiąc: „Jestem bardzo zachwycony i zdumiony tym, 
co zobaczyłem i usłyszałem. […] Naprawdę mogę powiedzieć, że 
zostałem pouczony; a jeśli ja — człowiek mający osiemdziesiąt 
sześć lat — mogę być pouczany, nie widzę powodu, dla którego 
wszyscy dorośli nie mogliby czerpać zarówno korzyści, jak i przy-
jemności z uczęszczania na wasze spotkania” 6. [Zob.: propozycja 
1. na str. 45].

Nauki Lorenza Snowa

Nauka wymaga wiary, wysiłku oraz wytrwałości.

W tym systemie zasad religijnych, który przyjęliśmy, jest coś 
wspaniałego i doniosłego. Każdego dnia możemy uczyć się czegoś 
nowego, czegoś, co ma wielką wartość. I jest to nie tylko nasz przy-
wilej, ale i obowiązek, abyśmy przyjmowali tę wiedzę i gromadzili 
nowe idee 7.

Ideą całego mormonizmu jest doskonalenie się — pod wzglę-
dem umysłowym, fizycznym, moralnym i duchowym. Wiedza po-
łowiczna nie wystarcza Świętym w Dniach Ostatnich 8.

Opłaca się żyć długo na ziemi i zdobywać doświadczenie oraz 
wiedzę z nim związaną — bowiem Pan powiedział nam, że ja-
kąkolwiek inteligencję osiągniemy w tym życiu, powstanie ona z 
nami podczas zmartwychwstania, a im więcej wiedzy i inteligencji 
zyskamy w tym życiu, tym większą będziemy mieć korzyść w świe-
cie, który nastanie [zob. NiP 130:18–19] 9.

Są tacy, którzy się nie uczą i nie doskonalą tak szybko, jak są w 
stanie, ponieważ ich wzrok i ich serca nie są skupione na Bogu; nie 
posiadają ani nie biorą poważnie wiedzy, którą mogliby posiąść; 
omija ich całkiem sporo z tego, co mogliby mieć. Musimy uzyskać 
wiedzę, zanim uzyskamy trwałe szczęście; musimy być bardzo świa-
domi, jeśli chodzi o sprawy Boga.

Jeśli teraz nie wykorzystujemy właściwie naszego czasu i nie do-
skonalimy naszych możliwości intelektualnych, to kiedyś będziemy 
musieli to zrobić. Mamy taki szmat drogi do przejścia, że jeśli dzisiaj 
nie przemierzymy danego odcinka podróży, jutro będziemy mieli 
do pokonania o wiele więcej 10.
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Musimy wysilać swój umysł, wykazywać się tymi talentami, które 
Bóg nam dał; one muszą być wykorzystywane. Wtedy, będąc oświe-
ceni darem i mocą Ducha Świętego, możemy otrzymać te idee i tę 
inteligencję oraz te błogosławieństwa, które są nam niezbędne, aby-
śmy byli przygotowani na przyszłość, na wydarzenia, które nadejdą.

Ta sama zasada będzie miała zastosowanie we wszystkich na-
szych działaniach odnoszących się do spraw Bożych. Musimy 
wytężać siły. […] Pozostawanie bezczynnym i niepodejmowanie 
samodzielnych działań nie przyniesie nam żadnej korzyści; jeśli po-
zostaniemy całkowicie obojętni, nic nie osiągniemy. Każda zasada, 
która jest objawiana z niebios, jest dla naszej korzyści, dla naszego 
życia, naszego zbawienia i naszego szczęścia 11.

Być może sądzimy, że nie musimy się wysilać, aby poznać wy-
magania Boga wobec nas albo — inaczej mówiąc — aby odkry-
wać zasady objawione przez Boga, na podstawie których możemy 
otrzymać bardzo ważne błogosławieństwa. Istnieją jasno i wyraźnie 
objawione zasady, które mają wynieść Świętych w Dniach Ostatnich 
i zachować ich od wielu problemów i utrapień, a mimo to — z 
powodu naszego braku wytrwałości w poznawaniu tych zasad i 
dostosowywaniu się do nich — nie otrzymujemy błogosławieństw, 
które są związane z zachowywaniem owych zasad 12.

„edukacja duchowa” jest warta naszej „największej uwagi”.
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Bracia i siostry, trudźmy się nieustannie w imię Pana naszego 
Boga, zdobywając mądrość i inteligencję dzień po dniu, aby 
wszystko, co się nam przydarza, służyło naszemu dobru oraz zwięk-
szało naszą wiarę i inteligencję 13. [Zob.: propozycja 2. na str. 45].

Edukacja duchowa jest warta naszej największej uwagi.

Istnieje ten rodzaj nauki, który jest godny naszej największej 
uwagi i w którą powinni się angażować wszyscy — jest nią edu-
kacja duchowa 14.

O wiele lepiej jest mieć trochę duchowej wiedzy, niż mieć tylko 
opinie, poglądy, idee, a nawet wyszukane argumenty; posiadanie 
duchowej wiedzy jest bardzo ważne i zasługuje na największą 
uwagę 15.

Nie możemy zaniedbywać naszego rozwoju duchowego w po-
goni za doczesnymi bogactwami. Naszym obowiązkiem jest dołożyć 
wszelkich starań, aby doskonalić się pod względem zasad światła 
i wiedzy oraz aby pomnażać swoje doczesne błogosławieństwa i 
wygody tego życia 16.

Jeżeli nasze umysły są zbyt przyziemne i zbytnio ukierunkowane 
na pozyskiwanie ziemskich dóbr kosztem duchowego bogactwa, 
nie jesteśmy roztropnymi sługami 17. [Zob.: propozycja 3. na str. 45].

Czerpiemy korzyść, słuchając raz po raz zasad ewangelii.

[Niektóre z zasad] słyszeliście być może setki razy, a jednak zdaje 
się, że ciągłe nauczanie tych spraw jest konieczne. Podobne wraże-
nie mam, gdy czytam księgę Nauk i Przymierzy. Za każdym razem, 
kiedy czytam jakieś objawienie w tej księdze, przychodzi mi na 
myśl nowa idea, mimo że już wielokrotnie czytałem dane objawie-
nie. Przypuszczam, że też macie podobne doświadczenia; jeżeli nie, 
to wasze są inne 18.

Można nas porównać do dzieci uczących się alfabetu. Nauczyciel 
mówi do dziecka: „To jest litera a; czy postarasz się ją zapamiętać?”. 
Dziecko opowiada: „Tak, postaram się”. Nauczyciel przechodzi do 
kolejnej litery i mówi: „To jest litera b; popatrz na nią i postaraj się ją 
zapamiętać”. „Dobrze” — odpowiada dziecko. Następnie nauczyciel 
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powraca do litery a: „Jaka to litera?”. Dziecko zapomniało. Nauczy-
ciel jeszcze raz mówi dziecku, że jest to litera a, a następnie zwraca 
uwagę na literę b, i odkrywa, że dziecko również o niej zapomniało 
i ponownie musi być nauczane litery b. Tak jest rano. Po połu-
dniu dziecko jest ponownie wywołane i odpytywane; nauczyciel 
znowu odkrywa, że dziecko zapomniało liter i musi być nauczane 
od nowa. Tak więc lekcja musi być powtarzana na okrągło — tyle 
razy, że gdyby nauczyciel nie miał doświadczenia i nie wiedział, 
czego powinien się spodziewać, z pewnością byłby zniechęcony. 
Tak samo jest ze Świętymi w Dniach Ostatnich. Chociaż może nas 
nużyć nieustanne słuchanie pewnych rzeczy, to tak musi być, aby-
śmy poznali je dogłębnie. Musimy je poznawać. Wiem, że Święci 
w Dniach Ostatnich w końcu poznają wszystkie prawa i przykaza-
nia Boga i nauczą się przestrzegać ich ściśle. Lecz jeszcze tego nie 
osiągnęliśmy 19. [Zob.: propozycja 4. na str. 45].

Kiedy spotykamy się, aby poznawać ewangelię, 
zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi 
potrzebne jest przewodnictwo Ducha.

Kiedy [nauczyciel] staje przed ludźmi, powinien zdawać sobie 
sprawę z tego, że staje przed nimi w celu przekazania wiedzy, aby 
słuchacze przyjęli prawdę w swoich duszach, byli podbudowani 
w prawości przez otrzymanie dalszego światła i czynili postępy w 
poznawaniu zasad świętości.

To nie może mieć miejsca bez wysiłku umysłowego, bez mocy 
wiary i bez szukania Ducha Pana naszego Boga z całego serca. To 
samo dotyczy słuchaczy; jeżeli nie przykładają szczególnej uwagi do 
tego, co jest od nich wymagane od czasu do czasu przez przema-
wiających z tej mównicy, i jeżeli poszczególne osoby nie wytężają 
swojego umysłu z całej swojej mocy i siły w modlitwie do Pana, nie 
otrzymają dla siebie tych błogosławieństw i korzyści, które powinni 
otrzymać 20.

Pragnę, aby podczas tej konferencji, kiedy Starsi powstaną i do 
nas przemówią, Święci w Dniach Ostatnich wykazali się wiarą i 
ofiarowali modlitwy za każdego przemawiającego, tak żeby po-
wiedzieli oni słowa, które będą dla naszego pożytku, i żebyśmy 
mieli ducha, aby je przyjąć. Jest to nasz przywilej i obowiązek. Nie 
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znaleźliśmy się tutaj przypadkowo; przybyliśmy na tę konferencję, 
oczekując, że otrzymamy nauki, które przyniosą nam korzyść 21.

Powinniście prosić Pana, aby pozwolił [mówcom] powiedzieć to, 
co pragniecie wiedzieć — żeby zasugerowali wam coś, co przynie-
sie wam korzyść. Jeśli macie pragnienie poznać sprawy, których nie 
rozumiecie, módlcie się, aby powiedzieli [oni] coś, co oświeci wasz 
umysł w odniesieniu do waszych problemów, a będziemy mieli 
wspaniałą i doniosłą Konferencję, lepszą niż kiedykolwiek przed-
tem. Choć może to brzmieć dziwnie, to jednak każda nasza kolejna 
konferencja wydaje się być najlepszą i niech tak będzie także tym 
razem; a wy, bracia i siostry, wznieście swoje serca ku Panu i wy-
każcie się wiarą, kiedy nasi bracia będą do was przemawiać. Nie 
rozczarujemy się, a wracając do domu i opuszczając tę Konferencję, 
na pewno będziecie się czuli wielce i szczodrze pobłogosławieni 22.

Przypuszczam, że wielu uczestników Konferencji, którzy stoją 
teraz przede mną, przemierzyło długą drogę, by spotkać się z nami 
podczas tej konferencji generalnej; i że wszyscy przybyli tu z czy-
stych pobudek — pragnąc się doskonalić pod względem spraw, 
które dotyczą ich przydatności w królestwie Boga. Abyśmy się nie 
rozczarowali w tej kwestii, koniecznym staje się przygotowanie na-
szych serc na otrzymanie i skorzystanie ze wskazówek, które mogą 

powinniśmy „[przygotować] nasze serca na otrzymanie i skorzystanie” z 
przesłań wygłaszanych podczas konferencji generalnej i innych spotkań.
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zostać wypowiedziane przez mówców w trakcie Konferencji pod 
natchnieniem Ducha Pana. Uważałem i nadal uważam, że bycie 
pouczanym nie zależy tak bardzo od mówcy, ale od nas samych 23.

Kiedy się gromadzimy […], otrzymywanie nauk od osób przema-
wiających staje się naszym przywilejem, lecz jeśli ich nie otrzymu-
jemy, wina zwykle leży po naszej stronie 24.

Zauważyłem u niektórych ludzi coś, co postrzegam jako słabość. 
Gromadzą się — niektórzy z nich — bardziej po to, żeby delekto-
wać się elokwencją mówcy, dla którego przyszli, żeby podziwiać 
styl jego wypowiedzi albo po to, żeby zobaczyć mówcę i spekulo-
wać na temat jego charakteru […] zamiast skupić się na otrzymy-
waniu nauk, które będą dla nich pożyteczne i które wzniosą ich na 
wyższy poziom prawości. […]

[…] Jeśli nie będziemy wykorzystywać danych nam zdolności i 
nie otrzymamy Ducha Pana, dotrze do nas niewiele informacji od 
mówców, nawet jeśli przekazywane będą idee o wielkiej wadze i 
wartości. Choć styl wypowiedzi może być dość nieelokwentny, to 
jeśli ludzie wysilą się […], wkrótce zobaczą, że po wyjściu ze spo-
tkania ich umysły zawsze odnoszą korzyść ze słów tych mówców 25.

Przemówienie nie musi być zawsze długie, żeby Święci w Dniach 
Ostatnich wynieśli z niego to, co ma największy pożytek; jakiekol-
wiek przemówienie może spowodować, że jakaś idea lub jakaś 
zasada oświeci nasze zrozumienie, co później okaże się dla nas 
cenne 26.

Zebraliśmy się w celu oddawania czci Bogu i załatwienia spraw 
koniecznych dla szerzenia prawdy na ziemi. Charakter tych nauk 
będzie w dużej mierze zależał od stanu naszych umysłów. Powin-
niśmy od nich oddalić nasze ziemskie sprawy i poświęcić uwagę 
celowi tej Konferencji 27.

Jeśli chodzi o nasze poznanie i wiedzę duchową, polegamy cał-
kowicie na Panu i czujemy się od Niego zależni. Uzyskujemy wie-
dzę przekazywaną poprzez sługi Pana wprost proporcjonalnie do 
wykazywanej przez nas wiary. […] On przemawia do nas poprzez 
tych, którzy wznoszą do nas głos z takich okazji jak ta, kiedy zbie-
ramy się razem, aby wielbić naszego Boga 28. [Zob.: propozycja 5. 
na str. 45].
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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–VIII.

 1. Przejrzyj str. 37–39, na których zostały opisane życiowe dą-
żenia Prezydenta Snowa związane z uczeniem się. Co skłania 
ludzi do zdobywania wiedzy przez całe życie? Zastanów się 
nad swoim nastawieniem do nauki i pomyśl, w jaki sposób 
mógłbyś zdobywać wiedzę przez całe życie.

 2. Przeczytaj radę Prezydenta Snowa na temat wysilania się i 
wytrwałości w poznawaniu ewangelii (str. 39–41). Jaki wpływ 
na twoją osobistą naukę ma to, że się gorliwie wysilasz? W jaki 
sposób dzieci i młodzież mogą się wysilać w nauce?

 3. Prezydent Snow zachęcał Świętych, aby zdobywali „edukację 
duchową” (str. 41). Co to dla ciebie oznacza? Co może być 
rezultatem tego, że nasza edukacja będzie zbytnio skupiona 
na doczesnych bogactwach?

 4. Jak przykład dziecka poznającego alfabet (str. 41–42) odnosi 
się do naszych wysiłków związanych z poznawaniem ewange-
lii? Jakie zauważyłeś powtarzające się zasady, studiując słowa 
starożytnych i współczesnych proroków?

 5. W jaki sposób możemy przygotować nasze serca na naukę 
podczas zajęć i spotkań w Kościele? Jak możemy wysilać się 
w nauce, nawet jeśli tylko słuchamy przemówienia w czasie 
spotkania sakramentalnego lub konferencji? (Zob. str. 42–44, 
aby zapoznać się z kilkoma przykładami).

Pokrewne fragmenty z pism świętych: 2 Nefi 9:28–29; 28:30; Mosjasz 
2:9; Nauki i Przymierza 50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33.

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. W zasadzie nie 
ma potrzeby stosowania dodatkowych podręczników czy innych 
materiałów objaśniających” (Nauczanie — nie ma większego powo-
łania: Przewodnik źródłowy do nauczania ewangelii [2000], str. 52).
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Przypisy
 1. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

 Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 3.

 2. W: Biography and Family Record of 
 Lorenzo Snow, str. 28.

 3. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 
1868 r., str. 2.

 4. W: Biography and Family Record of 
 Lorenzo Snow, str. 28.

 5. „Glory Awaiting the Saints”, Deseret 
Semi-Weekly News, 30 października 
1894 r., str. 1.

 6. „Tithing”, Juvenile Instructor, kwiecień 
1901 r., str. 214–215.

 7. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 13.

 8. „‘Mormonism’ by Its Head”, The Land 
of Sunshine, październik 1901 r., str. 
257.

 9. W: „Old Folks Are at Saltair Today”, 
 Deseret Evening News, 2 lipca 1901 r., 
str. 1; wiadomość przygotowana przez 
Lorenza Snowa i przeczytana przez 
jego syna LeRoi’a.

 10. Deseret News, 21 października 1857 r., 
str. 259.

 11. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 
371.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 16 lipca 
1878 r., str. 1.

 13. Deseret News: Semi-Weekly, 7 grudnia 
1869 r., str. 7.

 14. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 
1868 r., str. 2.

 15. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 16. Deseret News, 19 lipca 1865 r., str. 330.
 17. Deseret News, 19 lipca 1865 r., str. 330.
 18. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 

1897 r., str. 1.
 19. Deseret Semi-Weekly News, 28 lipca 

1899 r., str. 10; kursywa dodana
 20. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 

371.
 21. W: Conference Report, październik 

1899 r., str. 2.
 22. W: Conference Report, październik 

1900 r., str. 5.
 23. W: Conference Report, październik 

1898 r., str. 1–2.
 24. W: Conference Report, kwiecień 

1898 r., str. 61.
 25. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 

371.
 26. W: Conference Report, kwiecień 

1899 r., str. 2.
 27. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 

200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 r.

 28. Salt Lake Daily Herald, 11 października 
1887 r., str. 2.
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Chrzest i dar Ducha Świętego

„Taki […] był porządek ewangelii za czasów 
apostołów: wiara w Jezusa Chrystusa, odpokutowanie, 

chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia 
grzechów, nałożenie rąk dla otrzymania daru 

Ducha Świętego. Kiedy ten porządek był rozumiany 
i właściwie wprowadzany w życie, skutkowało 
to natychmiastowym przypływem mocy, darów, 

błogosławieństw i wspaniałych przywilejów”.

Z życia Lorenza Snowa

Nawet po otrzymaniu świadectwa o tym, że Józef Smith był pro-
rokiem, Lorenzo Snow wahał się co do tego, czy powinien przy-
stąpić do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 
Wiedział, że jeśli zostanie członkiem Kościoła, będzie musiał po-
rzucić niektóre swoje świeckie aspiracje. Jednak po doświadczeniu, 
które nazywał „zawziętym zmaganiem się serca i duszy”, zgodził się 
przyjąć chrzest. Wspominał: „Z pomocą Pana — bo jestem pewien, 
że On musiał mi w tym pomóc — złożyłem na ołtarzu swoją dumę, 
swe świeckie ambicje oraz aspiracje i, pokornie jak dziecko, wstą-
piłem do wód chrztu i otrzymałem obrzędy ewangelii. […] Przyją-
łem chrzest i obrzęd nałożenia rąk przez tego, kto oświadczył, że 
posiada boskie upoważnienie” 1.

Otrzymawszy to błogosławieństwo, pragnął podzielić się nim z 
innymi. W liście, który napisał, będąc misjonarzem we Włoszech, 
powiedział: „W większości krajów otwarcie bram królestwa Boga 
wiąże się z wieloma problemami i obawami. Sami doświadczyliśmy 
tego w dużej mierze. Dlatego z wielką przyjemnością wstąpiłem w 
wody chrztu z pierwszym kandydatem na otrzymanie życia wiecz-
nego. Nigdy język włoski nie miał dla nas tak pięknego brzmienia, 
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Jezus chrystus ustanowił dla nas przykład, 
przyjmując chrzest przez zanurzenie.
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jak w tamtej ciekawej chwili, kiedy dokonywałem tego świętego 
obrzędu, otwierając drzwi, których nikt nie może zamknąć” 2. [Zob.: 
propozycja 1. na str. 58].

Nauki Lorenza Snow

Kiedy przestrzegamy zasad, które ustanowił Bóg, 
otrzymujemy od Niego błogosławieństwa.

Istnieją pewne zasady ustanowione przez Boga, które będąc ro-
zumiane i przestrzegane, doprowadzą ludzi do zdobycia duchowej 
wiedzy, darów i błogosławieństw. We wczesnych epokach świata, 
również za czasów apostołów, ludzie wchodzili w posiadanie du-
chowych mocy i różnych przywilejów, otrzymując zrozumienie 
pewnych zasad ustanowionych przez Pana i wiernie podążając za 
nimi. Na przykład Abel — jeden z synów Adama — dowiedziawszy 
się, że składanie ofiar jest przykazaniem ustanowionym przez Boga, 
poprzez które ludzie mogą otrzymać błogosławieństwa, zabrał się 
do pracy, był posłuszny temu przykazaniu, dokonał ofiary, przez 
co otrzymał wspaniałe objawienia od Najwyższego [zob. I Ks. Moj-
żeszowa 4:4; List do Hebrajczyków 11:4].

Kolejny przykład stanowią Przedpotopowcy [ludzie, którzy żyli 
przed Wielkim Potopem]. Kiedy stali się niegodziwi i nadchodził 
czas ich zagłady, Pan objawił sposób, w jaki prawi ludzie będą 
mogli uniknąć potopu. Według tego objawienia wszyscy, którzy 
zrozumieli i zastosowali ten sposób, mieli pewność, że otrzymają 
obiecane błogosławieństwo [zob. I Ks. Mojżeszowa 6–8].

Jozue, zanim zajął Jerycho, musiał podjąć pewne kroki wyzna-
czone przez Boga. Kiedy, zgodnie z przykazaniem, podjęte zostały 
właściwe działania, miasto niezwłocznie stało się jego zdobyczą. 
[Zob. Ks. Jozuego 6].

Kolejny przykład stanowi Naaman, kapitan wojsk asyryjskich. Bę-
dąc dotknięty trądem i usłyszawszy o proroku Eliaszu, poprosił go 
o uleczenie z tego schorzenia. Prorok, na którym spoczywał Duch 
Święty [przekazujący] mu Wolę Boga, poinformował Naamana, że 
jeśli obmyje się w rzece Jordan siedem razy, powróci do zdrowia. 
Na początku Naaman uważał to działanie za zbyt łatwe, był więc 
niezadowolony i niechętny, żeby się zastosować do tak prostego 
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polecenia. Po należytym rozważeniu ukorzył się i podporządkował 
prawu, a błogosławieństwa przyszły natychmiast. [Zob. II Ks. Kró-
lewska 5:1–14]. […]

Kiedy została wprowadzona dyspensacja Ewangelii, dary i błogo-
sławieństwa były otrzymywane na podobnych zasadach, a miano-
wicie w oparciu o posłuszeństwo pewnym ustalonym prawom. Pan 
wyznaczył określone działania, obiecując tym, którzy je wykonają, 
pewne szczególne przywileje; a jeśli te działania zostaną dokonane 
w każdym szczególe, wtedy obiecane błogosławieństwa na pewno 
zostaną spełnione 3.

Obrzędy chrztu i konfirmacji, mające wymiar 
zewnętrzny, są nierozłącznie związane z 

wewnętrznym działaniem wiary i pokuty.

Niektórzy mają błędne wyobrażenia na temat dyspensacji Ewan-
gelii, sądząc, że dary i błogosławieństwa nie były uzyskiwane przez 
widoczne obrzędy czy widoczne działania, ale jedynie poprzez 
wiarę i pokutę, poprzez działania umysłowe — oderwane od dzia-
łań fizycznych. Lecz jeśli odłożymy na bok tradycje, zabobony i 
wierzenia ludzkie, będziemy postrzegać słowo Boże, zauważając, że 
zewnętrzne działania i widoczne obrzędy w dyspensacji Ewangelii 
były nierozłącznie związane z działaniami wewnętrznymi — z wiarą 
i pokutą. Na dowód tego przedstawiam następujące spostrzeżenie:

Zbawiciel rzekł: „Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie 
czynicie tego, co mówię?” [Ew. Łukasza 6:46]. Znowu mówi: „Każdy 
więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrów-
nany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce”. [Zob. 
Ew. Mateusza 7:24]. I: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie 
zbawiony”. [Ew. Marka 16:16]. W podobny sposób mówi: „Jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego”. [Ew. Jana 3:5]. Te słowa naszego Zbawiciela wymagają od 
ludzi dokonywania czynów zewnętrznych, aby uzyskali zbawienie.

W Dniu Zielonych Świąt Piotr powiedział do otaczającego go 
tłumu: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić […] 
na odpuszczenie grzechów […], a otrzymacie dar Ducha Świę-
tego”. [Zob. Dzieje Apostolskie 2:38]. Z tej proroczej wypowiedzi 
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dowiadujemy się, że ludzie musieli dokonywać zewnętrznych dzia-
łań, takich jak chrzest w wodzie, aby mogli otrzymać odpuszczenie 
grzechów, a potem dar Ducha Świętego. Jednak przed podjęciem 
działań na zewnątrz, musiało być dokonane działanie wewnętrzne 
— związane z wiarą i pokutą. Wiara i pokuta poprzedzają chrzest; 
chrzest poprzedza odpuszczenie grzechów i otrzymanie daru Du-
cha Świętego. […]

Niektórzy błędnie uważają, że niewłaściwym jest zaliczanie 
chrztu do podstawowych zasad ustanowionych przez Boga, których 
należy przestrzegać w celu uzyskania odpuszczenia grzechów. W 
odpowiedzi na to oświadczamy, że Zbawiciel i apostołowie doko-
nywali tych obrzędów przed nami; dlatego czujemy się zobligo-
wani do podążania za ich przykładem. […] Chrzest […] oczyszcza 
nasze dusze z grzechu i nieprawości poprzez wiarę w wielkie 
Zadośćuczynienie. […]

To jest jasne, że aby móc otrzymać przywileje Ewangelii, muszą 
być podjęte działania zewnętrzne i musi mieć miejsce wiara i od-
pokutowanie 4. [Zob.: propozycja 2. na str. 58].

W dzień zielonych Świąt zostało ochrzczonych około 3000 ludzi.
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Chrzest jest dokonywany przez zanurzenie, a nadanie 
daru Ducha Świętego odbywa się przez nałożenie rąk.

Jako że chrzest w wodzie jest częścią Ewangelii Chrystusa, jak 
zauważamy, słudzy Boga we wcześniejszych epokach przykładali 
ogromną wagę do dokonywania tego obrzędu. […]

Spróbujemy teraz przez chwilę uzyskać właściwy obraz tego, w 
jaki sposób dokonywany był chrzest. Oczywistym jest, że istniał 
tylko jeden sposób, w jaki miał być dokonywany ten obrzęd, i spo-
sób ten został wyjaśniony apostołom, którzy ściśle wzorowali się 
na nim w całej swojej służbie. Aby zdobyć właściwe wyobrażenie 
na ten temat, trzeba będzie odnieść się do okoliczności, w jakich 
dokonywano chrztu.

Jest napisane o Janie [Chrzcicielu], że był ochrzczony w Ainon, 
ponieważ było tam dużo wody [zob. Ew. Jana 3:23]; gdyby pokra-
pianie wodą było sposobem chrzczenia, trudno byłoby przypusz-
czać, że przybył do Ainon z powodu obfitości wody, bo doprawdy 
wystarczyłoby jej niewiele, żeby pokropić całą Judeę, a byłoby to 
możliwe bez podróżowania do Ainon. Powiedziano nam również, 
że chrzcił w rzece Jordan i że po tym, jak nasz Zbawiciel został 
ochrzczony, powstał z wody, co wyraźnie wskazywało na to, że 
zanurzył się w wodzie, aby obrzęd mógł być przeprowadzony we 
właściwy sposób [zob. Ew. Mateusza 3:16]. Następnie napisano o 
eunuchu, który wszedł do wody z Filipem, a potem z niej wyszedł 
[zob. Dzieje Apostolskie 8:26–38]; każdy, kto przyznaje słuszność 
argumentom przemawiającym za chrzczeniem przez pokropienie 
czoła wodą i twierdzi, że taki sposób spełnia swój cel, musi zgodzić 
się, że wymienione osoby nigdy nie weszłyby do wody, aby otrzy-
mać ten obrzęd. Paweł w listach do świętych daje nam proste świa-
dectwo przemawiające za zanurzeniem. […] Apostoł ten oświadczył, 
że święci zostali pogrzebani z Chrystusem poprzez chrzest [zob. List 
do Rzymian 6:4; List do Kolosan 2:12].

To oczywiste, że nie mogli zostać pogrzebani poprzez chrzest, 
gdyby nie zostali całkowicie ogarnięci lub przykryci wodą. Nie 
można powiedzieć, że coś jest pogrzebane, jeżeli jakaś część tego 
pozostaje odkryta; tak więc człowiek nie może zostać pogrzebany 
poprzez chrzest, jeżeli cała jego postać nie znajdzie się w wodnym 
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żywiole. To wyjaśnienie apostoła na temat sposobu chrzczenia bar-
dzo pięknie współgra ze słowami naszego Zbawiciela: „Jeśli się kto 
nie narodzi z wody” itd. Narodzenie się z czegoś oznacza bycie 
umieszczonym w czymś; a wynurzenie się lub powstanie z tego, 
czyli narodzenie się z wody, musi również oznaczać znalezienie się 
w łonie wody i wyjście z niej.

Wierzę, że powiedziałem już wystarczająco słów, aby przekonać 
każdy rozsądny i nieuprzedzony umysł do tego, że zanurzenie było 
sposobem, w jaki dokonywano chrztu w czasach wczesnego chrze-
ścijaństwa, kiedy ewangelia była głoszona w swej czystej formie i 
pełni, dlatego na tym zakończę swoje rozważania.

Z szóstego [rozdziału] Listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, 
że nałożenie rąk było wymienione jako jedna z zasad Ewangelii. 
Wszyscy wiedzą, że zarówno ten obrzęd, jak i chrzest dla odpusz-
czenia grzechów przez zanurzenie są raczej zaniedbywane w ko-
ściołach chrześcijańskich w dzisiejszych czasach; kilka uwag na 
ten temat, mam nadzieję, okaże się przydatnych. Mamy kilka przy-
kładów na to, że Chrystus kładł ręce na chorych i uzdrawiał ich; a 
w swoim poleceniu do apostołów w ostatnim rozdziale Ewangelii 
Marka powiedział: „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy 
uwierzyli: […] na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” itd. 
Ananiasz położył ręce na Saulu, który odzyskał swój wzrok natych-
miast po dokonaniu tego obrzędu [zob. Dzieje Apostolskie 9:17–18]. 
Paweł, będąc rozbitkiem na wyspie Malta, położył ręce na ojcu 
Publiusza, naczelnika wyspy, i uzdrowił go z gorączki [zob. Dzieje 
Apostolskie 28:8]. Te kilka spostrzeżeń wyraźnie wskazuje na to, 
że nakładanie rąk jest wyznaczonym przez Boga sposobem, dzięki 
któremu można otrzymać niebiańskie błogosławieństwa.

Choć uzdrawianie chorych było związane z obrzędem nałożenia 
rąk, to kiedy bliżej poznamy ten temat, odkryjemy, że z tym obrzę-
dem łączyło się jeszcze większe błogosławieństwo. Jest napisane, że 
Filip w mieście Samaria ochrzcił mężczyzn i kobiety, którzy wielce 
się radowali ze swojego chrztu. Prawdopodobnie ich radość była 
rezultatem otrzymania odpuszczenia grzechów — poprzez wiarę, 
pokutę, chrzest — oraz otrzymania części Świętego Ducha Boga, 
co nastąpiło w naturalny sposób po tym, jak uzyskali odpowiedź na 
prośbę o czyste sumienie, która przyszła wraz z odpuszczeniem ich 
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grzechów. Dzięki tej części Ducha Świętego, którą posiedli, zaczęli 
widzieć królestwo Boga. Bowiem będzie przypomniane, że nasz 
Zbawiciel oświadczył: „Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może 
ujrzeć Królestwa Bożego”; w kolejnym wersecie jest napisane, że 
człowiek nie może do niego wejść, jeżeli nie narodzi się dwa razy 
— najpierw z wody, a potem z Ducha [zob. Ew. Jana 3:3–5].

Ci ludzie w Samarii narodzili się z wody — narodzili się po raz 
pierwszy, dlatego byli w stanie ujrzeć królestwo Boga, rozważać 
oczami wiary związane z nim różnorodne błogosławieństwa, przy-
wileje i chwały; ale jako że nie narodzili się po raz drugi, a miano-
wicie z Ducha, nie weszli jeszcze do królestwa Boga — nie posiedli 
jeszcze w pełni przywilejów związanych z Ewangelią. Kiedy aposto-
łowie w Jerozolimie usłyszeli o sukcesie Filipa, wysłali Piotra i Jana 
do Samarii, aby dokonali nałożenia rąk. Dlatego, kiedy przybyli do 
Samarii, nałożyli ręce na tych, którzy uprzednio zostali ochrzczeni, 
aby otrzymali Ducha Świętego. [Zob. Dzieje Apostolskie 8:5–8, 12, 
14–17] 5. [Zob.: propozycja 3. na str. 58].

dar ducha Świętego otrzymujemy poprzez nałożenie rąk.
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Błogosławieństwa chrztu i konfirmacji 
urzeczywistniają się tylko wtedy, gdy te obrzędy są 

dokonywane dzięki właściwemu upoważnieniu.

Jeżeli [obrzędy] nie są dokonywane przez kogoś, kto rzeczywi-
ście jest posłany od Boga, błogosławieństwa związane z nimi nie 
nastąpią. Apostołowie i siedemdziesiąci zostali ustanowieni przez 
Jezusa Chrystusa, aby dokonywali obrzędów Ewangelii, dzięki 
którym ludzie mogli cieszyć się darami i błogosławieństwami 
wiecznych światów. Dlatego Chrystus powiedział apostołom: „Któ-
rymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są zatrzymane” [zob. Ew. Jana 20:23]. To oznacza, że 
każdy, kto się ukorzy, szczerze odpokutowując za swoje grzechy, i 
przyjmie chrzest z rąk apostołów, otrzyma przebaczenie za swoje 
grzechy dzięki zadość czyniącej krwi Jezusa Chrystusa, a poprzez 
nałożenie rąk otrzyma Ducha Świętego; lecz grzechy tych, którzy 
odmówią przyjęcia od apostołów tego porządku rzeczy, zostaną 
zatrzymane. […] Ta moc i upoważnienie do przeprowadzania ob-
rzędów Ewangelii zostały nadane innym przez apostołów, tak aby 
nie tylko apostołowie dzierżyli ten ważny urząd. […] Dopóki nie 
ma kogoś, kto posiada taki urząd, kogoś, kto posiada upoważnie-
nie, aby chrzcić i nakładać ręce, żaden człowiek nie ma obowiązku 
otrzymywania tych obrzędów ani nie powinien oczekiwać związa-
nych z nimi błogosławieństw — mogą one zostać przeprowadzone 
tylko we właściwy sposób.

[…] Upoważnienie do przeprowadzania obrzędów Ewangelii [zo-
stało] utracone na wiele wieków. […] Kościół ustanowiony przez 
apostołów stopniowo popadł w odstępstwo, zawędrował na pust-
kowie i utracił swoje upoważnienie, swoje kapłaństwo, a odstępując 
od porządku Boga, utracił swoje dary i łaski; przekroczył prawa i 
zmienił obrzędy Ewangelii, zamienił zanurzenie na pokropienie i 
całkowicie zaniechał nakładania rąk; zlekceważył proroctwo i nie 
dawał wiary znakom. […]

Ujrzawszy i przepowiedziawszy zejście kościoła w ciemność, Jan 
w Objawieniu [rozdz. 14., wers 6.] […] powiedział o przywróceniu 
Ewangelii: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, 
który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom 
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ziemi”; tak więc ewidentne jest, że proroctwo to miało zostać 
wypełnione w czasie poprzedzającym drugie przyjście naszego 
Zbawiciela.

[…] Składam teraz świadectwo, mając największe zapewnienie 
dzięki objawieniu od Boga, że to proroctwo już zostało wypełnione, 
że Anioł Boga ukazał się człowiekowi w tych ostatnich dniach i 
przywrócił to, co zostało dawno utracone — samo kapłaństwo, czyli 
klucze królestwa oraz pełnię wiecznej Ewangelii 6. [Zob.: propozycja 
4. na str. 58].

Kiedy będziemy dotrzymywać przymierza chrztu i 
starać się o przewodnictwo Ducha Świętego, wtedy 
obiecane błogosławieństwa z pewnością napłyną.

Taki był porządek Ewangelii za czasów apostołów: wiara w Je-
zusa Chrystusa, odpokutowanie, chrzest przez zanurzenie dla od-
puszczenia grzechów i nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha 
Świętego. Kiedy ten porządek był rozumiany i właściwie wpro-
wadzany w życie, skutkowało to natychmiastowym przypływem 
mocy, darów, błogosławieństw i wspaniałych przywilejów. Kiedy 
te działania są właściwie przeprowadzane i wypełniane we wła-
ściwym czasie i kolejności, te same błogosławieństwa z pewnością 
napłyną w każdym stuleciu i epoce. Jeśli jednak odstępuje się od 
tego porządku, czy to całkowicie, czy częściowo, wtedy te błogo-
sławieństwa zanikają w pełni lub są bardzo ograniczone.

Chrystus w Swoim poleceniu do apostołów mówi o kilku nad-
przyrodzonych darach otrzymanych przez tych, którzy byli po-
słuszni temu porządkowi [zob. Ew. Marka 16:15–18]. Paweł […] 
szerzej opisuje różne dary, które towarzyszyły pełni Ewangelii; 
wymienia dziewięć z nich i oznajmia nam, że są one skutkiem 
działania bądź owocami Ducha Świętego [zob. I List do Koryntian 
12:8–10]. Duch Święty był obiecany wszystkim — tym, których po-
woła Pan [zob. Dzieje Apostolskie 2:37–39]. Jako że dar ten jest 
niezmienny w swej naturze i oddziaływaniu oraz nierozerwalnie 
związany obietnicą co do jego zasady, czyli porządku rzeczy, to 
oczekiwanie tych samych darów i błogosławieństw jest sensowne, 
logiczne i zgodne z tym, co mówią pisma święte; jeżeli Noe, który 
zbudował Arkę, zasługiwał na swoje doczesne zbawienie i otrzymał 
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je zgodnie z obietnicą [zob. Mojżesz 7:42–43], jeżeli Jozue, który 
otaczał Jerycho tyle razy, ile podano, mógł przejść przez upadłe 
mury miasta i wziąć w niewolę jego mieszkańców [zob. Ks. Jozuego 
6:12–20], jeżeli Izraelici, którzy złożyli nakazane ofiary, mogli potem 
otrzymać odpuszczenie grzechów, jak im to obiecano [zob. III Ks. 
Mojżeszowa 4:22–35] lub Naaman, który dostosował się do zalece-
nia Elizeusza, obmywając się siedmiokrotnie w rzece Jordan, mógł 
zasłużyć na uzdrowienie i otrzymać je [zob. II Księga Królewska 
5:1–14], w końcu jeżeli ślepiec, obmywszy się w sadzawce Syloe, 
mógł zasłużyć na obiecaną nagrodę i otrzymał ją [zob. Ew. Jana 
9:1–7], w takim razie — a mówię to uprzejmie i ze stanowczością 
— kiedy tylko człowiek odłoży na bok uprzedzenia, sekciarskie 
poglądy i fałszywe tradycje, i dostosuje się całkowicie do porządku 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, wtedy nic pod celestialnymi światami 
nie przeszkodzi mu w tym, żeby zasłużył sobie na dar Ducha Świę-
tego i otrzymał wszystkie związane z Ewangelią błogosławieństwa, 
jakie były dostępne w epoce apostolskiej.

Aby przyjąć religię, która zbawi nas w obecności Boga, musimy 
przyjąć Ducha Świętego, i aby przyjąć Ducha Świętego, musimy 
uwierzyć w Pana Jezusa, następnie odpokutować za nasze grze-
chy, to znaczy porzucić je, a potem wstąpić w wody chrztu przez 
zanurzenie dla odpuszczenia grzechów i otrzymać nałożenie rąk 7.

Kiedy otrzymaliśmy tę Ewangelię, zawarliśmy przymierze z Bo-
giem, że będziemy prowadzeni i kierowani, że będziemy podą-
żać za wskazówkami Świętego Ducha i że będziemy postępować 
zgodnie ze wskazówkami płynącymi z zasad, które dają życie, dają 
wiedzę, dają zrozumienie spraw Boga, przekazują nam Jego wolę; 
zawarliśmy przymierze, że będziemy pracować dla wypełnienia 
celów Boga w niesieniu zbawienia rodzinie ludzkiej, przyjmując 
za życiowe motto słowa: „Królestwo Boga albo nic”. Na ile dotrzy-
mujemy tych przymierzy […] i podążamy za wskazaniami Ducha 
Świętego — musimy osądzić sami. Jak długo tak czynimy, tak długo 
otrzymujemy błogosławieństwa Wszechmogącego, tak długo oświe-
cone są nasze umysły, pogłębione jest nasze zrozumienie, a my 
robimy postęp na drodze do świętości, na drodze do doskonałości. 
[…] Jeśli brakuje nam wierności, […] to jesteśmy przegrani w tym 
przedsięwzięciu, w które zaangażowaliśmy się w celu osiągnięcia 
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życia wiecznego, w celu zdobycia wystarczającej mądrości i wiedzy 
oraz boskiej inteligencji, by powstrzymać falę zła i pokus, które nas 
otaczają. I jak długo podążamy za wskazówkami tego boskiego Du-
cha, tak długo doświadczamy radości i spokoju w naszych duszach, 
tak długo jesteśmy w stanie pokonać wroga, tak długo gromadzimy 
sobie skarby, których mól i rdza nie zniszczą, i tak długo dokonu-
jemy postępu na naszej ścieżce do królestwa celestialnego8. [Zob.: 
propozycja 5. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Czytając opisy na stronach 47–49, pomyśl o swoim własnym 
chrzcie i konfirmacji lub o tym, jak byłeś kiedyś świadkiem 
przyjęcia przez kogoś tych obrzędów. Jakie zawarłeś przymie-
rza, przyjmując te obrzędy? Jaki wpływ na twoje życie miały te 
obrzędy?

 2. Dlaczego wiara i pokuta bez otrzymania tych obrzędów nie 
wystarczają? Dlaczego nie wystarczają obrzędy bez wiary i 
pokuty? Rozważając lub omawiając te pytania, przejrzyj nauki 
Prezydenta Snowa na temat wewnętrznych działań i zewnętrz-
nych obrzędów (str. 50–51).

 3. Przestudiuj nauki Prezydenta Snowa na str. 52–54, zwracając 
uwagę na fragmenty z pism świętych, do których się odniósł. W 
jaki sposób fragmenty te pogłębiają twoje zrozumienie potrzeby 
chrztu przez zanurzenie? Jak uważasz, dlaczego nałożenie rąk 
dla otrzymania daru Ducha Świętego jest „[większym] [błogosła-
wieństwem]” niż nałożenie rąk w celu błogosławienia chorych?

 4. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 55. Ja-
kie „dary i łaski” posiadasz w życiu dzięki przywróceniu 
kapłaństwa?

 5. Przestudiuj ostatnie dwa akapity tego rozdziału. Co dla cie-
bie oznacza bycie prowadzonym i kierowanym przez „[wska-
zówki] Świętego Ducha”?
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 6. W jaki sposób fragment z Nauk i Przymierzy 68:25–28 odnosi 
się do nauk w tym rozdziale? Co mogą zrobić rodzice, aby po-
móc swoim dzieciom w zrozumieniu, czym jest wiara, pokuta, 
chrzest i dar Ducha Świętego?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: 2 Nefi 31:12, 17–20; Mosjasz 
18:8–10; Alma 5:14; NiP 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21.

Pomoc w nauczaniu: „[Unikajcie] pokusy, by przeładowywać lekcję 
materiałem do przekazania. […] Nauczamy ludzi, a nie tematu jako 
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, czerwiec 2007 r., str. 91).

Przypisy
 1. „How He Became a ‘Mormon’”, 

Juvenile Instructor, 15 stycznia 1887 r., 
str. 22.

 2. „Organization of the Church in Italy”, 
Millennial Star, 15 grudnia 1850 r., str. 
373.

 3. The Only Way to Be Saved (broszura, 
1841 r.), str. 2–3; kursywa w oryginale 
została usunięta; interpunkcja została 
ustandaryzowana. Lorenzo Snow na-
pisał tę broszurę osiem lat przed tym, 
jak został powołany, aby służyć jako 
Apostoł. Została ona przetłumaczona 
na inne języki, włączając w to: wło-
ski, francuski, holenderski, duński, 

niemiecki, szwedzki, bengalski, armeń-
sko-turecki i grecko-turecki. Była ona 
wydawana od czasu do czasu do końca 
XIX wieku, podczas jego apostolskiej 
służby.

 4. The Only Way to Be Saved, str. 3–4, 6; 
kursywa w oryginale została usunięta.

 5. The Only Way to Be Saved, str. 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, str. 10–12; 

kursywa w oryginale została usunięta.
 7. The Only Way to Be Saved, str. 9–10.
 8. W: Conference Report, kwiecień 

1880 r., str. 79–80.
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„powinniśmy zagłębiać się w sprawy boga i budować naszą podstawę na 
opoce, aż dojdziemy do wód, które będą dla nas źródłem życia wiecznego”.
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R O Z D Z I A Ł  3

Nawrócenie na całe 
życie: ciągły rozwój pod 
względem zasad prawdy

„Nasza religia powinna być zakorzeniona w 
naszym wnętrzu, powinna być częścią naszego 

bytu, której nie można odłożyć na bok”.

Z życia Lorenza Snowa

Lorenzo Snow został ochrzczony i konfirmowany w czerwcu 
1836 r. Wspominając rozwój swojego świadectwa, później powie-
dział: „Uwierzyłem, że [Święci w Dniach Ostatnich] wyznają praw-
dziwą religię, i przystąpiłem do Kościoła. Do tamtej pory moje 
nawrócenie było jedynie kwestią rozumowania” 1. Przypominał so-
bie: „Byłem całkowicie zadowolony z tego, że zrobiłem to, co było 
rozsądne w tamtych okolicznościach” 2. Chociaż przez jakiś czas 
ten sposób rozumowania go satysfakcjonował, wkrótce zapragnął 
szczególnego objawienia poprzez Ducha Świętego. Powiedział: „Nie 
miałem objawienia, ale czekałem na nie” 3.

„To objawienie nie nastąpiło zaraz po moim chrzcie, jak tego 
oczekiwałem — wspominał. — Mimo że przyszło ono później, to 
kiedy je otrzymałem, jego nastąpienie było doskonalsze, cudowniej-
sze i bardziej namacalne, niż w mojej najgłębszej nadziei mogłem 
się tego spodziewać. Pewnego dnia, gdy byłem pochłonięty studio-
waniem, około dwa czy trzy tygodnie po swoim chrzcie, zacząłem 
rozmyślać o tym, że nie otrzymałem poznania o prawdziwości tego 
dzieła — że nie wypełniła się na mnie obietnica słów: ‘Jeśli kto 
chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też 
Ja sam mówię od siebie’ [zob. Ew. Jana 7:17]. Zacząłem czuć się 
bardzo zaniepokojony.
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Odłożyłem na bok swoje książki, wyszedłem z domu i wędro-
wałem przez pola, będąc przytłoczony posępnym i ponurym sta-
nem ducha i zdawało mi się, że spowija mnie chmura ciemności. 
Miałem w zwyczaju pod koniec dnia udawać się na cichą modlitwę 
do lasku, niedaleko mojego domu, ale tym razem nie miałem na 
to ochoty.

Duch modlitwy opuścił mnie, a niebiosa zdawały się być dla 
mnie szczelnie zamknięte. W końcu, uświadamiając sobie, że nad-
szedł już czas na cichą modlitwę, doszedłem do wniosku, że nie 
zrezygnuję z mojego rytuału i — w ramach formalności — uklęk-
nąłem, jak było to w moim zwyczaju, w tym samym miejscu, ale nie 
miałem tych samych uczuć, co zwykle.

Jeszcze nie otworzyłem ust, by ofiarować modlitwę, kiedy nad 
swą głową usłyszałem dźwięk niczym szeleszczącej jedwabnej szaty 
i natychmiast Duch Boży spoczął na mnie, całkowicie spowijając 
mą osobę, napełniając mnie od czubka głowy po koniuszki palców 
u stóp, i poczułem ogromną radość i szczęście! Żadne słowa nie 
potrafią opisać tego momentalnego przejścia ze stanu mentalnej i 
duchowej ciemności do blasku światła i wiedzy, jakimi w tamtej 
chwili zostało napełnione moje zrozumienie. Otrzymałem wówczas 
doskonałą wiedzę o tym, że Bóg żyje, że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym oraz wiedzę o przywróceniu świętego Kapłaństwa i pełni 
Ewangelii.

To był pełen chrzest — prawdziwe zanurzenie w niebiańskim 
źródle lub mocy, jaką jest Duch Święty. Był on bardziej realny i na-
macalny, oddziałując na każdą część mojego ciała, niż zanurzenie w 
wodzie; rozwiał na zawsze wszelkie wątpliwości i obawy związane 
z tym, czy prawdziwa jest przekazywana nam z pokolenia na poko-
lenie wiedza, że ‘Dziecię z Betlejem’ rzeczywiście jest Synem Boga, 
że objawia się teraz dzieciom ludzkim i że przekazuje im naukę 
tak samo, jak w czasach apostolskich. Byłem w pełni usatysfakcjo-
nowany, tak jak powinienem był być, ponieważ moje oczekiwania 
zostały spełnione — myślę, że mogę śmiało to powiedzieć — w 
stopniu nieskończonym.

Trudno mi określić, jak długo trwałem w tym przypływie bło-
giej radości i boskiego oświecenia, ale po kilku minutach ta cele-
stialna moc, która wypełniła i otoczyła mnie, stopniowo zaczęła się 



r o z d z i a ł  3

63

wycofywać. Kiedy wstawałem z kolan, miałem serce przepełnione 
nieopisaną wdzięcznością do Boga i poczułem — wiedziałem, że 
On dał mi coś, co może dać tylko Wszechwiedząca Istota — to, co 
ma większą wartość niż wszelkie bogactwo i zaszczyty świata” 4.

Lorenzo Snow pozostał wierny świadectwu, jakie otrzymał tam-
tego dnia i pilnie dążył do tego, żeby zdobywać więcej duchowej 
wiedzy, pomagając w tym również innym ludziom. „Od tamtego 
czasu — powiedział — starałem się żyć w taki sposób, by nie utra-
cić Jego Świętego Ducha, lecz aby być przez Niego nieustannie pro-
wadzonym, usiłując pozbyć się mojego egoizmu i błędnych ambicji, 
oraz działać w Jego sprawie” 5. Oświadczył: „Tak długo, jak pamięć 
jest sprawna, a umysł władny, nie mogę pozwolić, aby to potężne 
świadectwo i wiedza, jakie zostały mi przekazane, pozostały w mil-
czeniu” 6. [Zob.: propozycja 1. na str. 69].

niedługo po swoim chrzcie i konfirmacji Lorenzo Snow otrzymał ciche 
objawienie od ducha Świętego, które wpłynęło na całe jego życie.
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Nauki Lorenza Snowa

Zdobycie świadectwa jest dobrym punktem 
wyjścia dla Świętych w Dniach Ostatnich.

Podstawa, na której budujemy naszą wiarę, jest wspaniała i do-
niosła. Sam się o tym przekonałem. Byłem w tym Kościele od krót-
kiego czasu, kiedy otrzymałem pełną wiedzę o tym, że istnieje Bóg, 
Jego Syn Jezus Chrystus i że Józef Smith został uznany przez Boga 
za proroka. To była wiedza, której nie mógł mi przekazać żaden 
człowiek. Przyszła przez objawienie od Wszechmogącego. To jest 
dobry punkt wyjścia dla Świętego w Dniach Ostatnich i jest to coś, 
czego prędzej czy później będzie potrzebować każda osoba, która 
ma jakąkolwiek ambicję podążania tą drogą. Znajdzie się ona w 
takich okolicznościach, które będą wymagały siły, a tę siłę czerpać 
będzie z wiedzy, że droga którą obrała, poprowadzi ją do zrealizo-
wania swoich największych i najszlachetniejszych pragnień 7.

Bracia i siostry, są pewne sprawy, które zarówno ja, jak i wy 
powinniśmy przemyśleć. Nadszedł czas, w którym konieczne jest, 
aby każdy mężczyzna i każda kobieta sami dla siebie poznali pod-
stawę, na której stoją. Wszyscy powinniśmy starać się nieco bardziej 
zbliżyć do Pana. Potrzeba nam stopniowo rozwijać się i zdobywać 
całą wiedzę o tych sprawach, które powinniśmy w pełni rozumieć. 
Jest to przywilejem każdego Świętego w Dniach Ostatnich 8. [Zob.: 
propozycja 2. na str. 69].

Możemy wzmacniać naszą wiarę i duchową wiedzę.

Mężczyźni i kobiety mogą zwiększać swoją duchową wiedzę; z 
biegiem lat mogą stawać się coraz lepsi 9.

Mam wrażenie, że Święci w Dniach Ostatnich czynią postępy; 
zdobywają wykształcenie. Wznosimy się coraz wyżej. Wznosimy 
się na wyższy poziom, ku wyższemu światu i na wyższą płasz-
czyznę, zdobywając takie wykształcenie, że mądrość świata wraz 
z jej zdobyczami, fałszywymi doktrynami i zasadami nie będzie 
miała wpływu na Świętych w Dniach Ostatnich, ponieważ wznoszą 
się oni ponad teorie i hipotezy ludzkich wymysłów i wzrastają w 
prawdzie, która wynosi umysł na wyżyny, podnosi zrozumienie 
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i utwierdza ich coraz bardziej w prawdziwych zasadach życia i 
chwały. Nasze serca są przepełnione tymi prawdami i trudno nam 
dokładnie określić, kiedy nasza wiara wzrosła, ale patrząc wstecz 
na miniony tydzień, miesiąc czy rok, czujemy, że wzrosła nie tylko 
nasza wiara, ale i wiedza na temat wiary oraz mocy Boga; wiemy, 
że zbliżyliśmy się do Niego i czujemy, że mamy zażyłą więź z Bo-
giem, naszym Ojcem10. [Zob.: propozycja 3. na str. 69].

Jeżeli pragniemy wzmacniać naszą wiarę i 
duchową wiedzę, musimy się wysilać.

Aby zdawać się na własną wiedzę, każdy człowiek musi się 
uczyć; nie może polegać na swoich bliźnich; każdy człowiek musi 
być niezależny; musi całkowicie polegać na swoim Bogu. Do Niego 
należy powstrzymanie fali kłopotów i pokonanie przeszkód, któ-
rymi usłana jest droga życia i które mogą powstrzymać jego rozwój. 
Człowiek może uzyskać wiedzę poprzez działanie Ducha Świętego, 

„Mężczyźni i kobiety mogą zwiększać swoją duchową 
wiedzę; z biegiem lat mogą stawać się coraz lepsi”.
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i zbliża się do Boga, a jego wiara wzrasta proporcjonalnie od jego 
pilności 11.

Nie możemy rozwijać się zgodnie z zasadami prawdy i zdoby-
wać niebiańskiej wiedzy, jeżeli nie wykorzystujemy naszych zdol-
ności rozumowania i odpowiednio się nie wysilamy. W Naukach i 
Przymierzach podany jest przykład braku zrozumienia tej zasady ze 
strony Oliwiera Cowdery’ego. Pan obiecał mu dar tłumaczenia sta-
rożytnych zapisów. Podobnie jak wielu z nas w dzisiejszych czasach, 
miał błędne pojęcie na temat wykorzystania tego daru. Sądził, że po-
nieważ dar ten był mu obiecany przez Boga, jedyne co miał zrobić, 
to pozwolić, aby jego umysł bezczynnie czekał, aż dar ten zacznie 
działać samoistnie. Kiedy jednak położono przed nim te zapisy, nie 
została przekazana mu żadna wiedza. Zapisy pozostały nadal zapie-
czętowane, ponieważ nie spłynęła na niego moc do tłumaczenia.

Choć nadano mu dar tłumaczenia, nie mógł wykonać tej pracy 
tylko dlatego, że nie zmagał się przed Bogiem na tyle, żeby rozwi-
nąć w sobie ten dar; bardzo się rozczarował, a Pan w Swej dobroci 
i łasce powiadomił go o jego błędzie, używając następujących słów:

„Oto nie zrozumiałeś; mniemałeś, że ci dam, gdyś nie pomyślał 
o niczym innym, tylko by mnie prosić. Ale oto mówię ci, że musisz 
to rozpatrzyć w umyśle; potem pytać mnie, czy jest to właściwe, a 
jeżeli tak, wówczas sprawię, że doznasz palącego uczucia w piersi 
i uczujesz, że jest to słuszne” itd. [Zob. NiP 9].

Tak więc odnosząc to do nas, do spraw, w które się angażu-
jemy: Jeżeli mamy nadzieję na wzrost i natychmiastowy postęp w 
tej pracy, a ostatecznie na uzyskanie tych darów i chwały, dora-
stając do oczekiwanego stanu wyniesienia, musimy poświęcić się 
przemyśleniom i refleksji, musimy się wysilać — i to ze wszystkich 
naszych sił 12.

Powinniśmy […] sami zdobyć Ducha, a nie poprzestać na kro-
czeniu w cudzym, pożyczonym świetle; powinien On być częścią 
naszej własnej duchowości. […]

Kiedy ktoś podejmuje naukę gry na flecie, na początku wydoby-
wanie dźwięku sprawia mu trudność i aby zagrać dźwięk popraw-
nie, musi być bardzo pilny i cierpliwy. Musi grać dalej, zatrzymać 
się, wracać i zaczynać jeszcze raz, ale po jakimś czasie jest w stanie, 
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dzięki wielu wysiłkom, opanować melodię. Poproszony później o 
zagranie jej nie musi przypominać sobie, jak ułożyć palce — melo-
dia płynie spod nich w naturalny sposób. Na początku to nie było 
naturalne; trzeba było dużo cierpliwości i pracy, zanim melodia 
zaczęła rozbrzmiewać swobodnie.

Tak samo jest w odniesieniu do spraw, które dotyczą Boga. Mu-
simy wysilać się i stopniowo wzrastać, aby zasada działania zako-
rzeniła się w nas na tyle, że będziemy wykonywać to, co jest od nas 
wymagane, w naturalny sposób 13. [Zob.: propozycja 4. na str. 70].

Kiedy zagłębiamy się w sprawy Boga i pozostajemy Mu 
wierni, nasza religia staje się częścią naszego istnienia.

Istnieje niebezpieczeństwo bycia zadowolonym z powierzchow-
nego postępu, z płytkiego poziomu doskonalenia się. Mówimy o 
kroczeniu w świetle Ducha i o odczuwaniu go w sobie, ale czy tak 
czynimy? Powinniśmy zagłębiać się w sprawy Boga i budować na-
szą podstawę na opoce, aż dojdziemy do wód, które będą dla nas 
źródłem życia wiecznego14.

Są pośród nas mężczyźni, na których Duch Wszechmogącego 
spoczywał kiedyś z mocą, których intencje były kiedyś dobre i czy-
ste, jak u aniołów, i którzy zawarli przymierza z Bogiem, że będą 
Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań bez względu na okolicz-
ności. […] Lecz co się teraz dzieje z niektórymi z tych Starszych? 
Dziś nie mają już takiego świadectwa. Są przywiązani do rzeczy 
tego świata, które zdobyli z pomocą Pana, a kiedy są powoływani, 
często bywa tak, że okazują posłuszeństwo, gdyż pragną zachować 
swoją pozycję i reputację, a nie z prawdziwej, płynącej z głębi serca 
miłości do pracy, do której zostali powołani.

Taki jest stan wszystkich mężczyzn — bez względu na ich po-
czątki w Kościele — którzy pozwalają, aby ich myśli i uczucia bie-
gły za światem i jego drogami. I jest na to jasny i niezaprzeczalny 
dowód, że kiedy ludzie tak postępują, to kochają świat bardziej 
niż Pana i Jego dzieło na ziemi. Po tym, jak otrzymaliśmy światło 
wiecznej Ewangelii, zaznaliśmy wiele dobra w królestwie i dowie-
dzieliśmy się, że należymy do potomków Izraela oraz że jesteśmy 
dziedzicami wielkich i wspaniałych obietnic, powinniśmy pracować 
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wiernie i pilnie, aby dokonać tego, co Bóg zamierza osiągnąć po-
przez nas; powinniśmy być mężczyznami i kobietami zarówno wiary 
oraz mocy, jak i dobrych uczynków, a kiedy zauważymy w sobie 
niedbalstwo lub chociaż obojętność, powinniśmy przynajmniej być 
tego świadomi, aby poprawić się i powrócić na ścieżkę obowiązku 15.

Nie ma nic bardziej niemądrego niż idea odkładania swojej reli-
gii na bok — jak płaszcza czy innej części garderoby. Nie można 
porzucić swojej religii, nie porzucając samego siebie. Nasza religia 
powinna być zakorzeniona w naszym wnętrzu, powinna być czę-
ścią naszego bytu, której nie można odłożyć na bok. Jeżeli człowiek 
odkłada na bok swoją religię, to w chwili, kiedy tak czyni, wkracza 
na obcy teren, o którym nic nie wie; oddaje się mocom ciemności, 
nie jest na swoim terytorium, nie ma tam, czego szukać. Kiedy 
Starsi w Izraelu przeklinają, kłamią i oddają się pijaństwu, uwłacza 
to ich godności; powinni wznieść się ponad tego typu zachowania. 
Wyrzeknijmy się wszelkiego zła i żyjmy według każdego słowa, 
jakie wychodzi z ust Bożych [zob. NiP 98:11]. Zaangażujmy się we 
wszystkie powierzone nam obowiązki z energią oraz ambicją posia-
dania na stałe Ducha naszego Boga, światła prawdy oraz ciągłego 
otrzymywania objawień Jezusa Chrystusa 16.

Pozostańcie na statku Syjonu. Jeżeli z boku podpływają łodzie, 
mieniąc się różnymi kolorami i obiecując wiele, nie wychodźcie 
ze statku na brzeg ani nie przesiadajcie się do innych łodzi — 
zostańcie tam, gdzie jesteście. Jeśli jesteście źle traktowani przez 
innych pasażerów tego statku, którzy nie mają odpowiedniego du-
cha, pamiętajcie, że statek sam w sobie jest dobry. Nie powinniśmy 
dopuścić do tego, żebyśmy się stali zgorzkniali z powodu jakichkol-
wiek działań innych pasażerów wobec nas; statek jest dobry, załoga 
jest dobra i z nami wszystko będzie dobrze, jeśli pozostaniemy na 
statku. Zapewniam, że zabierze on was prosto do ziemi chwały 17.

Podam przykład odnoszący się do rozwijania w sobie tego ducha 
oraz angażowania się, tak abyśmy nie zboczyli z kursu w czasie 
sztormu. Umieśćcie ogórek w beczce z octem. Ani po godzinie, ani 
po dwunastu godzinach nie zauważycie właściwego efektu. Przyj-
rzyjcie się ogórkowi, a zauważycie, że skutki tego oddziaływania 
są ledwo widoczne na skórce, ponieważ proces marynowania trwa 
dłużej. Kiedy ktoś przystępuje do tego kościoła poprzez chrzest, ma 
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to na niego wpływ, lecz nie taki, by „zamarynować” go w jednej 
chwili. Nie można zakorzenić w nim poczucia prawa i obowiązku w 
ciągu pierwszych 12 czy 24 godzin; taki człowiek musi pozostać w 
kościele, tak jak ogórek w occie, aż będzie przesycony właściwym 
duchem, aż zostanie „zamarynowany” w mormonizmie, w prawie 
Bożym; musimy to w sobie zakorzenić.

[…] Bracia i siostry, […] zostawiam ten temat pod waszą do-
głębną rozwagę, przemyślenie, zastosowanie i modlitwę do Pana, 
Boga naszych ojców, aby przelał Swojego Ducha na Swój lud. Jeste-
ście tymi, których Pan wybrał, abyście Go wychwalali w Jego obec-
ności, i niech Pan was pobłogosławi oraz napełni Swoim Duchem, 
a wasze spojrzenie niech będzie jasne, abyście odróżniali sprawy, 
które dotyczą waszego zbawienia. I jeśli którykolwiek mężczyzna 
lub kobieta w pełni nie zdaje sobie z tego sprawy, oby nadszedł 
czas, że moc Ducha Świętego spocznie na nim lub na niej i pouczy 
o sprawach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, i z pomocą Pana 
zaszczepi w nich zasady prawości oraz prawdy, aby byli przygo-
towani na burze, które nadejdą 18. [Zob.: propozycja 5. na str. 70].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przejrzyj doświadczenie Lorenza Snowa opisane na stro-
nach 61–63. W jaki sposób twoje świadectwo stało się dla 
ciebie realne? Możesz podzielić się swoim doświadczeniem z 
członkiem rodziny lub przyjacielem, np. z kimś, komu służysz 
jako nauczyciel domowy lub nauczycielka odwiedzająca.

 2. Prezydent Snow powiedział, że zdobywanie świadectwa jest 
bardzo „[dobrym punktem] wyjścia dla Świętego w Dniach 
Ostatnich” (str. 64). Dlaczego świadectwo jest tylko punktem 
wyjścia, a nie ostatecznym celem?

 3. W podrozdziale, który rozpoczyna się na str. 64, Prezydent 
Snow zestawia edukację w pojęciu światowym z „wyższym 
wykształceniem”, jakie oferuje Pan. Jak możemy dążyć do 
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zdobycia tego „wyższego wykształcenia”? Jakie błogosławień-
stwa stały się twoim udziałem dzięki temu dążeniu?

 4. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 65. Kiedy 
musiałeś „[zdać] się na [swoją] własną wiedzę”? Co mogą zro-
bić rodzice i nauczyciele, aby pomóc dzieciom i młodzieży 
polegać na swojej własnej wiedzy?

 5. Przejrzyj radę Prezydenta Snowa w ostatnim podrozdziale tego 
rozdziału (str. 67–69). Co, według ciebie, znaczy „zagłębiać 
się w sprawy Boga”? Co, według ciebie, znaczy mieć religię 
„zakorzenioną w [swoim] wnętrzu”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: 2 Nefi 31:20; Mosjasz 5:1–4, 
15; Alma 12:9–10; 3 Nefi 9:20; Moroni 10:5; NiP 50:24.

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 dwu-
kierunkowe tak, żeby można było zadawać pytania. W klasie można 
łatwo podtrzymywać dyskusję pytaniami” (Boyd K. Packer, „Prin-
ciples of Teaching and Learning”, Ensign, czerwiec 2007 r., str. 87).

Przypisy
 1. W: Frank G. Carpenter, „A Chat with 

President Snow”, cytowane w: Deseret 
Semi-Weekly News, 5 stycznia 1900 r., 
str. 12.

 2. „The Grand Destiny of Man”, Deseret 
Evening News, 20 lipca 1901 r., str. 22.

 3. W: „A Chat with President Snow”, str. 12.
 4. Juvenile Instructor, 15 stycznia 1887 r., 

str. 22–23.
 5. „The Object of This Probation”, Deseret 

Semi-Weekly News, 4 maja 1894 r., str. 7.
 6. Millennial Star, 18 kwietnia 1887 r., str. 

242.
 7. „Glory Awaiting the Saints”, Deseret 

Semi-Weekly News, 30 października 
1894 r., str. 1.

 8. Millennial Star, 18 kwietnia 1887 r., str. 
244.

 9. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 
1868 r., str. 2.

 10. Salt Lake Daily Herald, 11 października 
1887 r., str. 2.

 11. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 r.

 12. Deseret News, 13 czerwca 1877 r., str. 
290.

 13. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 371.
 14. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 371.
 15. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 

1882 r., str. 1.
 16. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 

1868 r., str. 2.
 17. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 

1897 r., str. 1.
 18. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 

371.
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Wzmocnieni mocą 
Ducha Świętego

„Postanówcie sobie, że będziecie żyć 
pokornie i w taki sposób, że Duch Pana 
będzie zawsze waszym przyjacielem”.

Z życia Lorenza Snowa

Kiedy Lorenzo Snow został Prezydentem Kościoła, w swoim 
pierwszym przemówieniu podczas konferencji generalnej nauczał: 
„Zdajemy się na Ducha Pana, by nas wspomagał i od czasu do 
czasu objawiał, co powinniśmy osiągnąć w danej sytuacji, w jakiej 
się znajdujemy” 1. Prezydent Snow mógłby nie dożyć wygłoszenia 
tego przemówienia, gdyby nie dwaj jego przyjaciele, którzy polegali 
na Duchu Pana w czasie pewnego zdarzenia, które miało miejsce 
34 lata wcześniej.

W 1864 roku Starsi Lorenzo Snow i Ezra T. Benson z Kworum 
Dwunastu Apostołów wyruszyli na misję na Wyspy Hawajskie. To-
warzyszyli im trzej inni misjonarze: Starszy Joseph F. Smith, Starszy 
William Cluff i Starszy Alma L. Smith. Kiedy ich statek zakotwiczył 
się u wybrzeży wyspy Maui, wszyscy poza Josephem F. Smithem 
wsiedli do mniejszych łodzi, by zejść na brzeg. Kiedy podpływali 
do wyspy, uderzyły wysokie fale, co sprawiło, że sternik utracił 
kontrolę nad łodzią. Łódź przewróciła się i wszyscy pasażerowie 
wpadli do wody. Po chwili wszyscy oprócz Starszego Snowa wy-
nurzyli się. Grupa wyspiarzy, zabrawszy Williama Cluffa i Almę L. 
Smitha do łodzi ratunkowej, pospieszyła na pomoc w poszukiwaniu 
ich przyjaciela. Starszy Cluff wspominał:

„Pierwsze, co dostrzegłem, to włosy Brata Snowa poruszające się 
na wodzie u końca przewróconej łodzi. Kiedy tylko wciągnęliśmy 
go do naszej łodzi, powiedzieliśmy wioślarzom, żeby płynęli do 
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brzegu tak szybko, jak to możliwe. Jego ciało było sztywne i zda-
wało się, że jest martwy.

Brat A. L. Smith i ja siedzieliśmy obok niego. Położyliśmy Brata 
Smitha na naszych kolanach i, w drodze do brzegu, w ciszy, dali-
śmy mu błogosławieństwo, prosząc Pana, by oszczędził jego życie 
i pozwolił mu wrócić do domu i rodziny.

Dotarłszy do brzegu, przenieśliśmy go nieco dalej na piaszczystą 
plażę, na której leżały duże beczki. Położyliśmy go na jednej z nich 
na brzuchu i przetaczaliśmy go tam i z powrotem, aż udało nam się 
wydobyć z niego wodę, której się nałykał. […]

Kiedy Starszy Lorenzo Snow służył jako misjonarz na Wyspach hawajskich, 
jego życie zostało uratowane dzięki natchnionej służbie jego towarzyszy.
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Gdy zabiegi trwały już pewien czas, a on nie dawał znaku życia, 
gapie stwierdzili, że nic więcej nie można już dla niego zrobić. My 
jednak nie chcieliśmy się poddać i nadal modliliśmy się i starali-
śmy go uratować, mając pewność, że Pan usłyszy nasze modlitwy 
i odpowie na nie.

W końcu poczuliśmy natchnienie, żeby przyłożyć usta do jego 
ust i postarać się napełnić płuca powietrzem, na przemian wdycha-
jąc i wydychając powietrze, co miało naśladować naturalny proces 
oddychania. Czyniliśmy to po kolei, aż nam się udało napełnić 
jego płuca powietrzem. Chwilę później zauważyliśmy nikłe oznaki 
powracającego życia. Króciutkie mrugnięcie otwartym dotąd i, jak 
się wydawało, martwym okiem oraz bardzo słaby szmer w gardle 
były pierwszymi symptomami powracającej żywotności. Stawały się 
coraz bardziej wyraźne, aż wróciła mu przytomność”.

Spoglądając wstecz na to doświadczenie, Starszy William Cluff 
wiedział, dlaczego on i Starszy Alma L. Smith byli w stanie uratować 
życie Starszemu Lorenzowi Snowowi. „Zrobiliśmy nie tylko to, co 
zwykle robi się w takiej sytuacji — powiedział — ale również to, 
co, jak się zdawało, podszeptywał nam Duch” 2. [Zob.: propozycja 
1. na str. 81].

Nauki Lorenza Snowa

Dzięki darowi Ducha Świętego jesteśmy prowadzeni 
do wszelkiej prawdy, a nasza wiara się wzmacnia.

Pewne błogosławieństwo zależy jedynie od posłuszeństwa ewan-
gelii — jest nim dar Ducha Świętego. […] Zbawiciel, który bez 
wątpienia znał najlepiej naturę i charakter tego daru, powiedział, że 
wprowadzi we wszelką prawdę tych, którzy go otrzymają, i pokaże 
im, co nastąpi [zob. Ew. Jana 16:13]. Powinien być czymś więcej 
niż tylko duchem, który pochodzi od Boga, wypełnia ogrom prze-
strzeni i oświeca każdego człowieka, co przychodzi na świat [zob. 
NiP 84:46]; dar Ducha Świętego powinien wprowadzać we wszelką 
prawdę i ukazywać to, co nastąpi.

Ponadto, mówiąc o jego działaniu, Apostoł [Paweł] powiedział: 
„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 
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[ Jeden otrzymuje] wiarę” [zob. I List do Koryntian 12:7, 9] — nie 
taką zwyczajną wiarę, jaką — jak twierdzą — mają niektórzy ludzie 
w dzisiejszych czasach; lecz wiarę, z którą ludzie byli przerzynani 
piłą, wrzucani do lwich jam, do rozpalonych pieców i poddawani 
wszelkiego rodzaju torturom nie do opisania. Taka właśnie wiara 
została im dana przez Ducha Świętego i umożliwiała tym, którzy 
ją posiadali, stawianie czoła każdej trudności, pokonywanie każ-
dej przeszkody, a nawet jeśli było to konieczne, oddanie życia dla 
sprawy, którą popierali. W tej wierze tkwiła potężna i inspirująca 
moc, którą Pan dał poprzez Ducha Świętego i której nie mogła 
przekazać żadna inna siła. Jeden bowiem otrzymuje wiarę, inny 
wiedzę [zob. I List do Koryntian 12:8] — nie tę, którą się uzyskuje 
poprzez samo czytanie książek, ale jest to wiedza pochodząca od 
Wszechmogącego. Spoczywała na nich moc, która dawała im na-
tchnienie, która była wyczuwalna i dawała im wiedzę w sprawie, 
którą popierali. Wiedzieli poprzez objawienie od Boga, że sprawa, 
której byli posłuszni, była prawdziwa. Została im ona objawiona w 
taki sposób, że nie mogli temu zaprzeczyć i że mieli przekonanie o 
niej. Wtedy byli zbudowani […] na opoce objawienia 3.

Piotr, nauczając lud, powiedział: „Upamiętajcie się i niechaj się 
każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta 
bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, 
którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła” [Dzieje Apostolskie 
2:38–39]. Ten dar Ducha Świętego różni się od każdej mocy, jaka 
na naszych oczach przejawia się w świecie różnych wyznań. Jest 
to moc dająca inteligencję i objawienie. Jest to moc objawiająca 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a te dary Ducha Świętego są 
otrzymywane poprzez posłuszeństwo wymaganiom ewangelii, jaka 
była głoszona w tamtych czasach i jaką głoszą Starsi Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dzisiejszych czasach. Na 
tej opoce powinna być ugruntowana ich wiara; to z tego źródła 
powinni otrzymywać wiedzę na temat doktryn, które popierają. 
Zbawiciel powiedział nam, że „bramy piekielne nie przemogą [ich]”. 
[Zob. 3 Nefi 11:39]. […]

[…] Fundament, na którym zbudowany jest Kościół Jezusa 
 Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, to opoka objawienia. Jezus 
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powiedział, że na nim zbuduje Swój kościół, a bramy piekielne 
nie przemogą go [zob. Ew. Mateusza 16:17–18]. Nie otrzymaliśmy 
tej wiedzy od istoty cielesnej, nie otrzymaliśmy tego świadectwa 
od człowieka, nie otrzymaliśmy go poprzez czytanie Biblii […] ani 
Księgi Mormona, ale otrzymaliśmy je dzięki wpływowi Ducha Świę-
tego, który naucza o sprawach Bożych, o sprawach przeszłych, te-
raźniejszych i przyszłych, i ujawnia te sprawy w sposób zrozumiały. 
Nie można nam odebrać tej wiedzy poprzez uwięzienie czy jakikol-
wiek rodzaj prześladowania. Wytrwamy przy niej aż do śmierci 4. 
[Zob.: propozycja 2. na str. 81].

„Mamy prawo do otrzymywania objawień ducha 
każdego dnia naszego życia”.
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Każdy Święty w Dniach Ostatnich może mieć przyjaciela 
w postaci Ducha Świętego, który będzie mu udzielał rad.

Istnieje sposób, dzięki któremu ludzie mogą utrzymać czyste su-
mienie przed Bogiem i innymi ludźmi. Polega on na zachowaniu w 
swoim wnętrzu Ducha Boga, który jest duchem objawienia danym 
każdemu mężczyźnie i kobiecie. Nawet w najmniejszych sprawach 
objawi On im poprzez wskazówki, co mają czynić. Powinniśmy 
starać się poznać naturę tego Ducha, abyśmy mogli zrozumieć Jego 
wskazówki, a wtedy będziemy zawsze w stanie robić to, co jest wła-
ściwe. To jest wielki przywilej każdego Świętego w Dniach Ostat-
nich. Wiemy, że mamy prawo do otrzymywania objawień Ducha 
każdego dnia naszego życia.

Ludzie przychodzą do mnie, pragnąc otrzymać poradę na ten czy 
inny temat. Nie muszą do mnie zawsze przychodzić (w niektórych 
okolicznościach, oczywiście, byłoby to jak najbardziej wskazane), 
ponieważ mają oni w sobie Ducha, aby czynić dobro i osiągać cele 
Boga. […] Nie muszą zawsze zwracać się po poradę do Prezydenta 
Kościoła ani Dwunastu Apostołów, ani do Starszych Izraela; sami 
mogą uzyskać radę, której potrzebują; mają przyjaciela, który wie 
dokładnie, co im powiedzieć. W chwili, kiedy przyjmujemy Ewange-
lię, wstępujemy w wody chrztu, a potem otrzymujemy nałożenie rąk 
dla nadania daru Ducha Świętego, zdobywamy przyjaciela, o ile nie 
odepchniemy go od siebie poprzez złe uczynki. Tym przyjacielem 
jest Duch Święty, który ma udział w sprawach Boga i ukazuje je nam. 
Jest to wspaniały sposób, który daje nam Pan, abyśmy poznali światło 
i nie brnęli ciągle w ciemność 5. [Zob.: propozycja 5. na str. 82].

Duch Święty może dać nam szczęście i spokój umysłu.

Pan dał nam w sercach pewne naturalne pragnienia i uczucia, 
i tak jest z całą ludzkością — z całą ludzką rodziną. Są w nich za-
szczepione i splecione pewne bodźce, które wywołują w nich ra-
dość oraz pragnienia pewnych rzeczy, które z natury mają przynosić 
im spokój i dobre samopoczucie, które odpowiadają ich uczuciom 
i przyczyniają się do ich szczęścia; lecz świat nie wie i nie rozumie 
tego, w jaki sposób można zaspokoić te pragnienia i bodźce, toteż 
Pan uznał za właściwe umożliwienie nam zrozumienia tych spraw 
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pod warunkiem, że będziemy wierni i będziemy kroczyć w świetle 
Ducha Świętego i że przyjmiemy prawdę 6.

Przywilejem Świętych w Dniach Ostatnich jest życie według 
Ewangelii w taki sposób, aby mogli oni czuć aprobatę Boga. Oczy-
wiście czasami robimy rzeczy, których się wstydzimy, kiedy zdamy 
sobie sprawę z ich powagi, ale wtedy odpokutowujemy za nie w 
sercu i postanawiamy ich zaniechać. Tylko o to prosi nas Pan; a 
mężczyźni i kobiety, którzy żyją w taki sposób, żyją bez potępienia. 
Są prawi i radują się w Duchu Świętym7.

Jeśli zachowujemy w sobie światło tego Ducha, możemy żyć 
według ewangelii, tak aby namacalnie cieszyć się spokojem i szczę-
ściem na tym świecie. W naszej podróży i podążaniu za spokojem i 
szczęściem, znajdującym się na naszej drodze w oddali, będziemy 
mieli spokój umysłu, jakim mogą się cieszyć jedynie ci, którzy są 
napełnieni Duchem Świętym8. [Zob.: propozycja 3. na str. 81].

Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, przechodząc 
przez próby, wypełniając nasze obowiązki i 

przygotowując się na chwałę celestialną.

Wymagane jest od nas czynienie wielu ważnych rzeczy i takich, 
których możemy dokonać z pomocą Ducha Pana, a które czasami 
wydają się prawie niemożliwe do osiągnięcia 9.

Pragnę przypomnieć moim braciom i siostrom […], że w naszej 
wiedzy i inteligencji polegamy na Duchu Bożym, który może być 
w nas, jeśli we właściwy sposób Go pielęgnujemy. Jest to duch na-
tchnienia i objawienia, który ukazuje w sposób jasny dla naszego 
rozumowania zamysł i wolę Boską, pouczając nas na temat naszych 
obowiązków, powinności oraz tego, co jest od nas wymagane. […] 
Potrzebujemy pomocy. Skłaniamy się ku temu, co może doprowa-
dzić nas do kłopotów, ciemności i tego, co nie będzie służyło na-
szemu dobru, ale możemy uniknąć wielu problemów i poważnych 
trudności z pomocą tego pocieszyciela, którego Pan obiecał Swoim 
świętym, jeśli tylko będziemy uważnie słuchać Jego podszeptów i 
zrozumiemy sposób, w jaki do nas przemawia 10.

Jesteśmy całkowicie zależni od ducha natchnienia i nic mi o 
tym nie wiadomo, żeby kiedykolwiek wcześniej — odkąd Adam 
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przebywał w Ogrodzie Eden — Duch Boga był bardziej potrzebny 
niż w obecnych czasach. Znaki czasów i szybkie nadejście wy-
darzeń, poprzez które wypróbowane będą serca i prawość Świę-
tych w Dniach Ostatnich, wymagają od nas, abyśmy teraz szukali 
pilnie Ducha Świętego i Boskiej pomocy, ponieważ z pewnością 
będą nam one potrzebne podczas wydarzeń, które szybko nadejdą. 
Wiemy, że były nam potrzebne w przeszłości. Z łatwością dostrze-
gamy to, że gdybyśmy nie posiadali Ducha Boga i Jego kierow-
nictwa w wielu minionych wydarzeniach, nie cieszylibyśmy się 
obecnie naszą nadzieją na wyniesienie i chwałę, a nasza sytuacja 
nie byłaby tak pomyślna. Jeżeli potrzebowaliśmy Ducha Świętego w 
przeszłości, z pewnością rozumiemy, że będzie On nam potrzebny 
w przyszłości 11.

Powinniśmy rozumieć — a zakładam, że większość z nas to wie 
— iż praca, którą przyszliśmy wykonać na tym świecie, nie może 
być wykonana — czy to ku chwale Boga, czy też dla naszej włas-
nej satysfakcji — jedynie za pomocą naszej naturalnej inteligencji. 
Polegamy na Duchu Pana, aby nam pomagał i od czasu do czasu 
objawiał, co powinniśmy osiągnąć w konkretnej sytuacji, w jakiej 
możemy się znaleźć 12.

To byłoby po prostu niemądre oczekiwać, że Święci w Dniach 
Ostatnich w dzisiejszych czasach będą żyć według prawa celestial-
nego — prawa, które pochodzi od Boga — i według Jego zamiaru, 
którym jest wyniesienie ludzi do Jego obecności, gdyby nie byli 
podtrzymywani nadprzyrodzoną [niebiańską] mocą. Ewangelia 
obiecuje tę moc. Obiecuje dar Ducha Świętego, który jest boski w 
swej naturze, którym nie cieszy się żadna inna grupa ludzi i który, 
jak powiedział nam Zbawiciel, powinien prowadzić nas do wszel-
kiej prawdy i dawać natchnienie wszystkim, którzy go posiadają, a 
także dawać im wiedzę o Jezusie, wiedzę o Ojcu i o rzeczach, które 
dotyczą świata celestialnego; powinien dawać natchnienie tym, któ-
rzy go posiadają, poprzez wiedzę o rzeczach, które mają nadejść 
i o rzeczach, które są przeszłe; powinien inspirować ich do tego 
stopnia, że będą się cieszyć nadprzyrodzonymi darami — darem 
języków, proroctwa i uzdrawiania przez nałożenie rąk.

Tym, którzy przyjęli tę ewangelię, obiecano te nadprzyrodzone 
[moce] i dary oraz osobiste przekonanie co do prawdziwości religii, 
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którą przyjęli, tak aby nie polegali na człowieku ani na żadnej gru-
pie ludzi, ale żeby otrzymali wiedzę od Ojca o tym, że ta religia i 
ta ewangelia pochodzą od Niego, że Jego sługa miał prawo i upo-
ważnienie, aby dokonywać tych obrzędów; żeby nie byli miotani 
i znoszeni lada wiatrem nauki ze ścieżki, którą kroczą; żeby byli 
przygotowani na chwałę, która zostanie objawiona i mieli w niej 
udział; żeby przetrwali każdą próbę czy cierpienie, które z woli 
Boga zostanie na nich sprowadzone, aby byli pełniej przygotowani 
na chwałę celestialną; żeby nie chodzili w ciemności, ale w świetle 
mocy Boga, i wznieśli się ponad sprawy świata i ponad to, co ich 
otacza, żeby mogli kroczyć niezależnie pod światem celestialnym, 
pod czujnym okiem Boga i niebios, jako wolni ludzie, podążając w 
kierunku, który powinien być im wyznaczany przez Ducha Świę-
tego — szlakiem, który poprowadziłby ich ku wiedzy i mocy oraz 
przygotowałby ich na otrzymanie chwały, którą zaoferował im Bóg, 
i na zajęcie wysokiej pozycji, do której według swojego zamysłu 
ich wyniesie 13.

Powinniśmy żyć w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, iż szlak na-
szego życia zadowala Boga. Powinniśmy rozumieć głos i podszepty 
Ducha Świętego. Kiedy niebo nie jest przesłonięte chmurami, od-
krywamy piękno i cel istnienia tego, co nas otacza. Podobnie po-
legamy na Duchu Boga, który rzuca światło na zasady prawdy i 
zbawienia. Żadna osoba podająca się za Świętego w Dniach Ostat-
nich nie może cieszyć się szczęściem — nawet w najmniejszym 
stopniu — jeżeli nie prowadzi życia właśnie w taki sposób i nie 
poddaje się boskiemu przewodnictwu 14. [Zob.: propozycja 4. na 
str. 82].

Kiedy żyjemy w pokorze, Duch Święty 
pomaga nam na naszej dalszej drodze.

Postanówcie, że będziecie żyć pokornie i w taki sposób, żebyście 
zawsze mieli za przyjaciela Ducha Pana, który od czasu do czasu 
będzie dawał wam wskazówki według waszych potrzeb i w zależ-
ności od konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdziecie. […]

[…] Nie wiem, jak długo będę jeszcze żył, ale nie martwię się 
tym. Pragnę jednak, i powinno to być też waszym pragnieniem, 
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aby mieć wystarczająco pokory, wystarczająco łagodności, prawo-
ści i prostolinijności, żeby cieszyć się duchem objawienia. To wasz 
przywiej — każdego z was — by mieć na tyle ducha objawienia, by 
dokładnie wiedzieć, co jest dla was właściwe. Jest to taki sam przy-
wilej zarówno dla was, jak dla mnie — wiedzieć, co powinniście 
zrobić kolejnego dnia, który nadejdzie, aby służyło to najwyższemu 
dobru całego Kościoła 15.

Powinniśmy starać się, na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o 
wszystkich sprawach doczesnych, które nas pogrążają i martwią, i 
skupić nasze umysły na Panu, mając wystarczająco Jego Świętego 
Ducha, abyśmy byli w stanie otrzymać taką wiedzę i wskazówki, 
które pomogą nam na naszej dalszej drodze 16. [Zob.: propozycja 5. 
na str. 82].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przeglądając opowieść opisaną na stronach 71–74, pomyśl o 
chwilach, w których zostałeś pobłogosławiony dzięki temu, że 
ktoś inny podążał za wskazówkami Ducha Świętego. Pomyśl 
również o chwilach, kiedy ty podążałeś za jakimś podszeptem, 
aby komuś pomóc.

 2. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 74. Co 
według ciebie oznacza bycie „[zbudowanym] […] na opoce ob-
jawienia”? (Zob. str. 74–76, aby zapoznać się z kilkoma przy-
kładami). W jaki sposób osobiste objawienie może dać nam 
siłę, aby „[stawić] czoła każdej trudności” i „[pokonać] [każdą] 
[przeszkodę]”.

 3. Prezydent Snow powiedział, że Duch Święty może pomóc 
nam „cieszyć się spokojem i szczęściem na tym świecie” 
(str. 78). Kiedy Duch Święty pomógł ci być szczęśliwym i 
odczuwać spokój? W jaki jeszcze sposób Duch Święty może 
nam pomagać? (Zob. str. 78–81, aby zapoznać się z kilkoma 
przykładami).



r o z d z i a ł  4

82

 4. Czytając podrozdział zaczynający się na str. 78, pomyśl o tym, 
w jaki sposób nauczyłeś się rozpoznawać podszepty Ducha 
Świętego. W jaki sposób mógłbyś pomóc komuś z rodziny lub 
przyjacielowi nauczyć się rozpoznawać podszepty Ducha?

 5. W tym rozdziale Duch Święty jest dwa razy określany jako 
przyjaciel (str. 77 i 80). Dlaczego, według ciebie, potrzebna jest 
nam pokora i prostolinijność, aby mieć za przyjaciela Ducha 
Świętego?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Łukasza 12:12; Ew. Jana 
14:26–27; List do Rzymian 14:17; I List do Koryntian 12:4–11; List 
do Galacjan 5:22–25; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 32:5.

Pomoc w nauczaniu: „Skorzystaj z pytań znajdujących się w każ-
dym rozdziale, aby zachęcić uczniów do dyskusji. […] Możesz rów-
nież opracować własne pytania na potrzeby tych, których nauczasz” 
(ze str. VII tego podręcznika).

Przypisy
 1. W: Conference Report, październik 

1898 r., str. 2.
 2. Zob. Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 276–279.

 3. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 
597.

 4. Deseret News: Semi-Weekly, 2 grudnia 
1879 r., str. 1.

 5. W: Conference Report, kwiecień 
1899 r., str. 52.

 6. Deseret News, 21 października 1857 r., 
str. 259.

 7. Deseret Weekly, 4 listopada 1893 r., str. 
609.

 8. Deseret News, 21 października 1857 r., 
str. 259.

 9. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 12.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 16 lipca 
1878 r., str. 1.

 11. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 
1889 r., str. 4.

 12. W: Conference Report, październik 
1898 r., str. 2.

 13. Deseret News, 14 stycznia 1880 r., str. 
786.

 14. Millennial Star, 31 października 1895 r., 
str. 690–691 na podstawie szczegóło-
wego zapisu wykładu Lorenza Snowa 
wygłoszonego podczas konferencji ge-
neralnej w październiku 1895 r.

 15. W: „Anniversary Exercises”, Deseret 
Evening News, 7 kwietnia 1899 r., str. 9.

 16. Millennial Star, 25 listopada 1889 r., 
str. 737; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w październiku 1889 r.
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R O Z D Z I A Ł  5

Wspaniały los tych, co są wierni

„To wielka przyjemność przemawiać na temat 
doniosłych rzeczy, którymi Bóg zamierza 

obdarzyć Swoich synów i Swoje córki, i które 
otrzymamy, jeśli będziemy wierni”.

Z życia Lorenza Snowa

Wiosną 1840 roku Lorenzo Snow przebywał w Nauvoo w stanie 
Illinois, przygotowując się do wyjazdu na misję w Anglii. Odwiedził 
dom swojego przyjaciela Henry’ego G. Sherwooda i poprosił go o 
wyjaśnienie pewnego fragmentu z pism świętych. „Kiedy z uwagą 
słuchałem jego wyjaśnień — wspominał później Prezydent Smith 
— Duch Pana spoczął na mnie z mocą — otworzyły się oczy zro-
zumienia i, ku mojemu zdumieniu i zadziwieniu ujrzałem tak jasno, 
jak jasne jest słońce w południe, drogę Boga i człowieka. Ułożyłem 
następujący dwuwiersz, który wyrażał to objawienie w sposób, w 
jaki mi je ukazano. […]

„Tym, kim teraz człek jest, tym był kiedyś Bóg:
Tym, kim teraz Bóg jest, tym by człek być mógł” 1.

Czując, że przesłanie, które otrzymał, jest święte i że powinien 
go strzec z uwagą, Lorenzo Snow nie głosił tej doktryny publicznie, 
dopóki nie dowiedział się, że Prorok Józef Smith jej nauczał 2. Kiedy 
wiedział, że doktryna ta została podana do wiadomości publicznej, 
świadczył o niej często.

Poza tym, że uczynił tę prawdę przedmiotem wielu swoich prze-
mówień, przyjął ją również za myśl przewodnią swojego życia. Jego 
syn LeRoi powiedział: „Ta objawiona prawda wywarła na Lorenzu 
Snow ogromne wrażenie — być może większe niż jakakolwiek inna 
prawda; zapadła mu tak głęboko do serca, że stała się ona inspiracją 
w jego życiu i poszerzyła jego wizję własnej wspaniałej przyszłości, 
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„to wielka przyjemność przemawiać na temat doniosłych rzeczy, 
którymi bóg zamierza obdarzyć Swoich synów i Swoje córki”.
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a także potęgi pracy misjonarskiej i dzieła Kościoła” 3. Była jego 
„stałym przewodnikiem i światłem” oraz „jasną gwiazdą oświecającą 
go przez cały czas — jego serce, jego duszę i całe jego istnienie” 4.

W tym rozdziale Prezydent Snow naucza doktryny mówiącej o 
tym, że możemy stać się podobni do naszego Ojca w Niebie. W 
rozdziale 6. udziela nam praktycznej rady na temat tego, w jaki 
sposób możemy zastosować tę doktrynę w naszym życiu.

Nauki Lorenza Snowa

Ponieważ jest w nas pierwiastek boskości, możemy 
stać się podobni do naszego Ojca Niebieskiego.

Urodziliśmy się na podobieństwo Boga, naszego Ojca, który 
stworzył nas na Swój obraz. U podstaw naszego duchowego stwo-
rzenia tkwi natura boskości; kiedy nasz Ojciec zrodził nas duchowo, 
przekazał nam zdolności, moce i dary, które sam posiadał, tak jak 
dziecko w łonie matki, choć jeszcze nierozwinięte, posiada zdol-
ności, moce i skłonności swoich rodziców 5.

Wierzę, że jesteśmy synami i córkami Boga, i że obdarzył On 
nas możliwością zdobywania nieskończonej mądrości i wiedzy — 
ponieważ dał nam cząstkę Siebie. Mówi się nam, że zostaliśmy 
stworzeni na Jego obraz, i dowiadujemy się, że duszę człowieka 
charakteryzuje nieśmiertelność. We wnętrzu jego tabernakulum [fi-
zycznego ciała] umieszczony jest duch, który sam w sobie ma boski 
charakter; choć być może jest jeszcze nierozwinięty, to posiada on 
zdolność do doskonalenia się i rozwoju, tak jak niemowlę, które 
jest pielęgnowane przez matkę. Choć niemowlę jest w stanie nie-
świadomości, to ma ono możliwość — przechodząc przez różne 
doświadczenia w dzieciństwie aż po okres dojrzałości — wybić się 
i dorosnąć do wielkości, która jest czymś doskonałym i wspaniałym 
w porównaniu z niemowlęcą nieświadomością 6.

Jest w nas pierwiastek boskości; jest w nas pierwiastek nieśmier-
telności; nasze duchy są nieśmiertelne; nie mogą zostać zniszczone; 
nie mogą zostać unicestwione. Będziemy żyć od wieczności aż po 
wieczność 7.
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To wielka przyjemność przemawiać na temat doniosłych rzeczy, 
którymi Bóg zamierza obdarzyć Swoich synów i Swoje córki, i które 
otrzymamy, jeśli będziemy wierni. […] Nasza podróż tą drogą wy-
niesienia przyniesie nam pełnię naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak 
abyśmy stanęli w obecności naszego Ojca, otrzymali z Jego pełni, 
mieli radość z pomnażania naszego potomstwa w światach bez 
końca, cieszyli się przyjaźniami, jakie zawarliśmy w tym życiu, byli 
razem z naszymi synami i córkami, naszymi mężami i żonami, bę-
dąc otoczeni wszelką radością, jaką tylko możemy znaleźć w niebie, 
mając ciała pełne chwały, tak jak Zbawiciel, będąc wolni od chorób 
i wszelkich bolączek życia, a także wolni od rozczarowań, utrapień 
i przykrych poświęceń, których tutaj dokonujemy 8.

Nasz Ojciec Niebieski otrzymał wyniesienie i chwałę poprzez 
nieustanny proces rozwoju i wskazuje nam tę samą drogę, a będąc 
odziany w moc, upoważnienie i chwałę, mówi, żebyśmy powstali i 
posiedli tę samą chwałę i szczęście, jakie on posiada 9.

Lud Boży jest cenny w Jego oczach; Jego miłość do niego bę-
dzie trwała na zawsze, a oni dzięki Jego mocy, sile oraz miłości 
zatriumfują i wyjdą na tym lepiej niż zwycięsko. To są Jego dzieci 

Studiując pisma święte, poznajemy naszą boską naturę.
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stworzone na Jego obraz, których przeznaczeniem jest — poprzez 
posłuszeństwo Jego prawom — stać się Mu podobni. […]

[…] Oto szlachetne przeznaczenie synów Boga — tych, którzy 
przezwyciężą wszystko, którzy są posłuszni Jego przykazaniom, 
którzy się oczyszczą, aż staną się czyści jak On. Ci mają stać się 
Mu podobni; zobaczą Go takim, jakim jest; ujrzą Jego twarz i będą 
panować z Nim w Jego chwale, stając się podobni do Niego pod 
każdym względem10. [Zob.: propozycja 1. na str. 92].

Pisma nauczają nas o naszym boskim potencjale.

Pan daje nam motywację [do doskonalenia się], która ma donio-
sły charakter. Z objawień danych nam przez Boga dowiadujemy 
się, co może osiągnąć osoba, która obierze tę ścieżkę wiedzy i 
będzie prowadzona przez Ducha Boga. Nie musiałem być [bardzo 
długo] w tym Kościele, żeby przekonać się o tym, co człowiek 
może osiągnąć poprzez stałe posłuszeństwo Ewangelii Syna Boga. 
Ta wiedza, niczym gwiazda, stale oświetla mi drogę i skłania mnie 
do tego, by być dokładnym w dążeniu do tego, co jest właściwe 
i zadowala Boga. […] Zdaje się, że po tym, jak otrzymaliśmy całą 
wiedzę dotyczącą światów celestialnych, niektórzy Święci poprze-
stają na samym przekonaniu o tym, że to dzieło jest prawdziwe i 
kiedy podejdzie się do nich, żeby porozmawiać na temat naszej 
wspaniałej przyszłości, wydają się być zaskoczeni i sądzą, że to ich 
nie dotyczy. Jan Objawiciel w trzecim rozdziale swojego pierw-
szego listu pisze:

„Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy”. [I List Jana 3:2].

[…] I dalej pisze:

„Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że 
gdy [On] się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go 
takim, jakim jest.

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On 
jest czysty”. [Zob. I List Jana 3:2–3].

[…] Duch Boga zakomunikował nam, że w tego rodzaju wypo-
wiedziach zawarte są trwałe i podniosłe prawdy. Paweł, przemawia-
jąc do Filipian, zaproponował, żeby rozwijali w sobie ambicję, która 
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jest zupełnie obca ludziom w dzisiejszych czasach, ale nie Świętym 
w Dniach Ostatnich, szczególnie tym, którzy nie poprzestają na 
„raczkowaniu” w sprawach Boga. Mówi on:

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w 
Chrystusie Jezusie,

który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy 
tym, aby być równym Bogu”. [List do Filipian 2: 5–6].

[…] Tego nauczał Paweł i wiedział, o czym mówi. Został unie-
siony do trzeciego nieba i usłyszał o sprawach, których, jak mówi, 
nie godzi się powtarzać [zob. II List do Koryntian 12:1–7]. […] Czy 
byłoby niewłaściwym poprosić ludzi tu zebranych o rozwijanie w 
sobie takiej samej ambicji? W Biblii, a szczególnie w Nowym Testa-
mencie, jest dużo wyrażeń, które brzmią niezrozumiale dla ludzi 
nieposiadających Ducha Pana.

„Zwycięzca odziedziczy to wszystko”. [Objawienie 21:7].

Co ma oznaczać to wyrażenie? Kto w nie wierzy? Gdyby ojciec 
miał powiedzieć do swojego syna: „Synu mój, bądź wierny i podą-
żaj za moją radą, a kiedy dojrzejesz, odziedziczysz wszystko, co po-
siadam”, wtedy to wyrażenie nabrałoby znaczenia, prawda? Gdyby 
ten ojciec mówił prawdę, to syn miałby zachętę do bycia wiernym. 
Czy Jezus chciał nas oszukać, używając takiego sformułowania? 
Zapewniam was, że nie ma oszustwa w tym doborze słów. Miał na 
myśli dokładnie to, co powiedział. I znowu Jezus rzekł:

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie”. 
 [Objawienie 3:21].

To wspaniała wypowiedź. Czy jest w niej zawarta jakaś prawda? 
Są w niej same prawdy. Te słowa wypowiedział Wszechmogący 
Pan. W Pismach Świętych Apostoł Paweł napisał:

„Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim 
mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w nie-
bie, nie rękoma zbudowany, wieczny”. [II List do Koryntian 5:1].

Wierzę w to. I wierzę również w to, co powiedział o Jezu-
sie, że „przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do 



r o z d z i a ł  5

89

uwielbionego ciała swego” [List do Filipian 3:21]. Czy Święci w 
Dniach Ostatnich wierzą w to, o czym mówię? Oczywiście, musicie 
w to wierzyć. I dalej:

„Bowiem ten, co przyjmuje moje sługi, mnie przyjmuje;

A ten, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca mojego;

A ten, kto przyjmuje mojego Ojca, przyjmuje królestwo mego 
Ojca, przeto wszystko, co posiada mój Ojciec, będzie mu dane”. 
[NiP 84:36–38].

Czy można wyobrazić sobie otrzymanie czegoś więcej? […] Pa-
weł bardzo dobrze pojmował te sprawy, ponieważ powiedział, że 
„[zmierza] do celu, do nagrody w górze, do której [został] powołany 
przez Boga w Chrystusie Jezusie”. [Zob. List do Filipian 3:14].

W swoich listach apostoł paweł świadczył o naszym potencjale stania 
się podobnym do naszego ojca niebieskiego i Jezusa chrystusa.
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Obyśmy dostrzegli w uwagach, które wypowiedziałem, coś, 
co odnosi się do natury tego cennego powołania w Jezusie 
Chrystusie. […]

[…] Nie jest mi wiadome, ilu z was zebranych tutaj posiada w 
sercu prawdziwą wiedzę na temat tych spraw. Jeśli ją posiadacie, 
powiem wam, jakie będą tego rezultaty. Jak powiedział Jan:

„I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak 
On jest czysty”. [Zob. I List Jana 3:3].

[…] Bóg wyznaczył konsekwencje obrania ścieżki ku chwale i 
wyniesieniu, a Jego obietnice są pewne. Pan wiedział dokładnie, co 
jest w stanie zrobić. Wiedział, z jaką materią ma do czynienia i miał 
dokładne wyobrażenie tego, o czym mówi. Jeśli będziemy wyko-
nywać to, co On nam wyznaczył i jeśli zachowamy nasz drugi stan, 
z pewnością obietnice te zostaną wypełnione w każdym szczególe 
i w stopniu większym, niż możemy to pojąć 11. [Zob.: propozycja 
2. na str. 92].

Kiedy pamiętamy o błogosławieństwach, 
jakie przygotował dla nas Pan, znajdujemy 

radość pośród trosk i utrapień w życiu.

Każdy Święty w Dniach Ostatnich, który jest w zasięgu mojego 
głosu, z pewnością ma potencjał, aby powstać w poranek pierw-
szego zmartwychwstania i zostać wychwalonym i wyniesionym w 
obecności Boga, mając przywilej rozmawiania z naszym Ojcem, tak 
jak rozmawiamy z naszymi ziemskimi ojcami 12.

Nie ma przed ludźmi wspanialszych perspektyw niż te, które 
stoją przed Świętymi. Żaden śmiertelnik nie mógłby śnić o czymś 
lepszym ani o czymś, co ostatecznie okaże się bardziej satysfak-
cjonujące. Wszystko, co jest związane z pełnią pokoju, szczęścia, 
chwały i wyniesienia, stoi otworem przed Świętymi w Dniach Ostat-
nich. Powinniśmy cieszyć się znaczeniem tych błogosławieństw i 
zawsze mieć je przed oczami. Nie powinniśmy dopuścić do tego, 
aby nasze perspektywy zostały przyćmione choćby w najmniejszym 
stopniu poprzez czyny, które nie zadowalają Pana 13.

Moje nadzieje w odniesieniu do przyszłego życia są nadzwyczaj 
wzniosłe i chwalebne, i ciągle staram się podtrzymywać płomień 
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tych nadziei, co jest przywilejem i obowiązkiem każdego Świętego 
w Dniach Ostatnich 14.

Nie każdy z nas w pełni pojmuje błogosławieństwa i przywileje 
ewangelii, które są dla nas przygotowane. Nie pojmujemy w pełni 
ani nie mamy przed oczami tego, co czeka na nas w wiecznych 
światach ani tego, co czeka na nas w tym życiu i co ma dawać nam 
spokój, szczęście i zaspokaja pragnienia naszych serc. […]

Często pośród nawału trosk dookoła nas zapominamy o tych 
sprawach i tracimy je z oczu. Wtedy nie pojmujemy, że ewangelia 
została tak zaplanowana, aby dać nam to, co przyniesie chwałę, 
zaszczyt i wyniesienie oraz przyniesie szczęście i spokój. Pośród 
życiowych trosk i utrapień mamy skłonność do zapominania o 
tych sprawach i nie rozumiemy w pełni naszych przywilejów oraz 
tego, że Pan umieścił je w naszym zasięgu, abyśmy podążali drogą 
tej ewangelii, dzięki której możemy osiągnąć trwały wewnętrzny 
spokój. […]

Czy mamy powód do smutku? Czy mamy powód do tego, żeby 
zwieszać głowy? Czy mamy powód do płaczu czy narzekania? Nie 
mamy, lecz przed nami rozpościera się wizja życia albo śmierci: jeśli 
będziemy wierni do końca, władza i moc będą w naszych rękach; 
jeśli zlekceważymy ewangelię, naszym udziałem będzie smutek i 
wygnanie.

Czego możemy jeszcze pragnąć poza tym, co jest zawarte w 
naszej religii? Jeśli ostaniemy się na opoce i będziemy podążać za 
Duchem, który zamieszkał w naszych sercach, to będziemy właści-
wie wykonywać nasze obowiązki, będziemy postępować właści-
wie wobec tych, którzy są na naszej drodze, będziemy postępować 
właściwie, czy to w świetle, czy w ciemności.

Czy jest ktoś, kto odłoży na bok i porzuci te perspektywy, które 
mieszczą się w przyjętej przez nas ewangelii? Niesie ona zadowole-
nie, radość, stabilność, odpoczynek dla strudzonych, solidną pod-
stawę, na której możemy budować i na której możemy ofiarowywać 
to, co jest od nas wymagane 15.

Nigdy nie dopuśćmy do tego, żeby nasze perspektywy zostały 
przyćmione; miejmy je przed oczami za dnia i w nocy, a zapewniam 
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was, że jeśli tak będziemy czynić, nasz wzrost z dnia na dzień i z 
roku na rok będzie wspaniały 16.

Wszyscy zmierzamy ku chwale celestialnej, a doniosłości per-
spektyw, które się przed nami rozpościerają, nie da się wyrazić 
słowami. Jeśli pozostaniecie wierni pracy, w którą jesteście zaanga-
żowani, otrzymacie tę chwałę i będziecie cieszyć się życiem wiecz-
nym w obecności Boga i Baranka. To jest warte wysiłku; warte 
poświęcenia, i błogosławiony jest mężczyzna i kobieta, którzy są 
wierni i otrzymają je 17. [Zob.: propozycja 3. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Prezydent Lorenzo Snow często nauczał, że jesteśmy dziećmi 
Boga (str. 85–87). W jaki sposób prawda ta może wpływać 
na to, jak postrzegamy siebie samych oraz innych ludzi? Jak 
możemy pomóc dzieciom i młodzieży pamiętać o tym, że są 
synami i córkami Boga?

 2. Jakie masz przemyślenia na temat fragmentów z pism świę-
tych, które cytował Prezydent Snow, kiedy nauczał o naszym 
boskim potencjale? (Zob. str. 87–90).

 3. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 90. W 
jaki sposób „troski i utrapienia w życiu” mogą sprawić, że 
zapomnimy o wiecznych błogosławieństwach ewangelii? Co 
możemy robić, aby zawsze „mieć przed oczami” nasz poten-
cjał? W jaki sposób pamiętanie o naszym przeznaczeniu może 
wpływać na to, jak żyjemy?

 4. Czego dowiedziałeś się na temat Ojca Niebieskiego, czytając 
ten rozdział? Czego dowiedziałeś się na temat swojego prze-
znaczenia jako córka lub syn Boga?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List do Rzymian 8:16–17; 
I List do Koryntian 2:9–10; Alma 5:15–16; Moroni 7:48; NiP 58:3–4; 
78:17–22; 132:19–24.
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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).

Przypisy
 1. W: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
46; zob. również: „The Grand Destiny 
of Man”, Deseret Evening News, 20 lipca 
1901 r., str. 22.

 2. Zob. Biography and Family Record 
of Lorenzo Snow, str. 46–47; „Glory 
 Awaiting the Saints”, Deseret Semi-
Weekly News, 30 października 1894 r., 
str. 1.

 3. LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine 
Inspiration”, Improvement Era, czer-
wiec 1919 r., str. 656.

 4. LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine 
Inspiration”, str. 661.

 5. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 
597.

 6. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 63.

 7. W: „Anniversary Exercises”, Deseret 
Evening News, 7 kwietnia 1899 r.,  
str. 10.

 8. Millennial Star, 24 sierpnia 1899 r., str. 
530.

 9. Deseret News, 21 października 1857 r., 
str. 259.

 10. Deseret Semi-Weekly News, 4 paździer-
nika 1898 r., str. 1.

 11. „Glory Awaiting the Saints”, str. 1.
 12. W: Conference Report, październik 

1900 r., str. 4.
 13. W: Conference Report, październik 

1898 r., str. 3.
 14. W: Conference Report, październik 

1900 r., str. 4.
 15. Deseret News, 21 października 1857 r., 

str. 259.
 16. W: Conference Report, kwiecień 

1899 r., str. 2.
 17. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, 

 Deseret Evening News, 9 lipca 1901 r., 
str. 1.
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W Kazaniu na Górze zbawiciel powiedział: „bądźcie wy tedy doskonali, 
jak ojciec wasz niebieski doskonały jest” (ew. Mateusza 5:48).
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Stawanie się doskonałym 
przed Panem: „Nieco 

lepszym każdego dnia”

„Nie oczekuj, że staniesz się doskonały w jednej chwili. 
Jeśli na to liczysz, czeka cię zawód. Bądź lepszy dziś, 
niż byłeś wczoraj, jutro zaś bądź lepszy niż dzisiaj”.

Z życia Lorenza Snowa

Prezydent Lorenzo Snow uczestniczył kiedyś w spotkaniu kapłań-
skim, podczas którego przedstawiciel każdego z kworów starszych 
składał sprawozdanie z działań swojego kworum. Słuchając tych 
młodych mężczyzn, Prezydent Snow przypomniał sobie, jaki sam 
był wiele lat wcześniej. Kiedy powstał, aby zabrać głos, powiedział:

„Chciałbym powiedzieć coś, co — być może — na zawsze za-
padnie wam w pamięć i sądzę, że mi się to uda.

Widzę to samo, co ma miejsce niemal zawsze, kiedy zbierają się 
razem młodzi Starsi, zresztą dotyczy to również Starszych w śred-
nim wieku — chodzi o niechęć do zabierania głosu przed grupą. 
Ten opór obserwuję również dzisiejszego ranka u tych młodych 
mężczyzn, którzy powstali, aby wyrazić swoje zdanie i udzielić in-
formacji na temat konkretnych zadań, jakie wykonali.

Chyba na miejscu będzie, jeśli opowiem wam nieco o moich włas-
nych doświadczeniach związanych z publicznym przemawianiem, 
jeszcze zanim zostałem Starszym. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zo-
stałem poproszony o złożenie świadectwa. […] Z jednej strony było 
to coś, czego się niezmiernie obawiałem, z drugiej zaś czułem, że 
mam obowiązek, by powstać, ale zwlekałem i zwlekałem. Ktoś zło-
żył swoje świadectwo, potem uczyniła to kolejna osoba i następna, 
spotkanie już prawie dobiegało końca, a ja nadal bałem się ruszyć 
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z miejsca. Nigdy wcześniej nie przemawiałem przed ludźmi. […] [W 
końcu] doszedłem do wniosku, że nadeszła pora, abym powstał. Co 
też uczyniłem. Jak sądzicie, jak długo mówiłem? Sądzę, że trwało 
to około pół minuty — na pewno nie dłużej niż minutę. To była 
moja pierwsza próba; druga, jak sądzę, wyglądała bardzo podobnie. 
Byłem nieśmiały […], ale podjąłem decyzję, niezłomną i stałą, że 
zawsze, kiedy otrzymam do wykonania podobne lub inne zada-
nie, podejmę się go, niezależnie od tego, jaki odniesie to skutek. 
To część podstawy mojego powodzenia jako Starszego w Izraelu”.

Prezydent Snow powiedział tym młodym mężczyznom, że nie-
długi czas po tym doświadczeniu miał swoje pierwsze spotkanie 
jako pełnoetatowy misjonarz. „Niczego w życiu się tak nie bałem, 
jak tego spotkania — wspominał. — Cały dzień modliłem się na 
osobności i wołałem do Pana. Nigdy wcześniej nie przemawiałem 
[publicznie], jedynie na spotkaniach świadectw. Umierałem ze stra-
chu. Chyba nigdy żaden człowiek nie obawiał się swojej sytuacji 
bardziej niż ja wówczas. Spotkanie się rozpoczęło, a sala była nie-
mal pełna. […] Zacząłem przemawiać i myślę, że mówiłem przez 
jakieś trzy kwadranse” 1. W innych wspomnieniach z tego samego 
spotkania zapisał: „Kiedy stanąłem przed kongregacją, choć zupeł-
nie nie wiedziałem, co powiedzieć, gdy tylko otworzyłem usta, by 
przemawiać, Duch Święty spoczął na mnie z wielką mocą, wypełnił 
mój umysł światłem i przekazał mi kwestie, o których miałem mó-
wić, oraz właściwy język, aby je wyrazić. Ludzie byli pod wraże-
niem i poprosili o kolejne spotkanie” 2.

Prezydent Snow podzielił się z młodymi mężczyznami lekcją, 
którą chciał, aby wynieśli z jego doświadczenia: „Moi młodzi przy-
jaciele, macie szansę stać się wielcy — tak wielcy, jak tylko zaprag-
niecie. Zaczynając swe życie, możecie postawić sobie w sercu za 
cel rzeczy trudne do osiągnięcia, lecz w zasięgu waszych możliwo-
ści. Pierwsze próby zrealizowania tych pragnień mogą zakończyć 
się niepowodzeniem, zaś waszych usilnych starań może nie da się 
określić mianem sukcesu. Jednakże, jeśli trudziliście się rzetelnie i 
jeśli wasze pragnienia miały swe źródło w prawości, doświadczenie, 
które zdobędziecie, starając się spełnić pragnienia waszych serc, 
z pewnością przyniesie wam pożytek i nawet wasze błędy, jeżeli 
takowe popełnicie, obrócą się na waszą korzyść” 3.
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To był ulubiony temat Prezydenta Snowa. Często przypominał 
Świętym o przykazaniu Pana, abyśmy byli doskonali. Zapewniał 
ich, że dzięki swej pilności i z pomocą Pana mogą dochować tego 
przykazania. Nauczał: „Musimy czuć w swoich sercach, że Bóg jest 
naszym Ojcem i że choć popełniamy błędy i jesteśmy słabi, kiedy 
żyjemy na tyle doskonale, na ile możemy, wszystko będzie z nami 
dobrze” 4.

Nauki Lorenza Snowa

Dzięki pilności, cierpliwości i boskiej pomocy możemy 
być posłuszni przykazaniu Pana, byśmy byli doskonali.

„A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan 
Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w 
społeczności ze mną i bądź doskonały!” [I Ks. Mojżeszowa 17:1].

W nawiązaniu do tego zacytuję część słów Zbawiciela, które 
wypowiedział podczas Kazania na Górze, jak zostały zapisane w 
ostatnim wersecie piątego rozdziału Ewangelii Mateusza.

„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały 
jest”. [Ew. Mateusza 5:48]. […]

Dowiadujemy się, że Pan objawił się Abrahamowi i złożył mu 
wspaniałe obietnice oraz że zanim [Abraham] będzie gotowy, aby 
je otrzymać, musi spełnić pewien warunek — musi stać się dosko-
nały przed Panem. Ten sam warunek Zbawiciel postawił Swoim 
Uczniom. Mieli stać się doskonali, nawet tak doskonali, jak On i 
Jego Ojciec. Sądzę, że to temat, który nurtuje Świętych w Dniach 
Ostatnich i pragnę zasugerować osobom, które się tym trapią, kilka 
wskazówek do przemyślenia.

Pan obiecuje zesłać na Świętych w Dniach Ostatnich najwyższe 
błogosławieństwa, lecz tak jak Abraham musimy się na nie przy-
gotować, abyśmy mogli to uczynić, zostało nam dane, abyśmy go 
przestrzegali, to samo prawo, które Pan dał i jemu. Od nas również 
wymagane jest, abyśmy osiągnęli stan doskonałości przed Panem. 
W tym przypadku, tak jak i w każdym innym, Pan nie postawił wa-
runku, którego nie można spełnić, lecz przeciwnie, dał On Świętym 
w Dniach Ostatnich środki, za pomocą których mogą przestrzegać 
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Jego świętego porządku. Kiedy Pan postawił ten wymóg przed 
Abrahamem, dał mu możliwości, dzięki którym był on w stanie 
przestrzegać tego prawa i w pełni sprostać wymaganiom. Otrzymał 
przywilej Ducha Świętego i — jak się dowiadujemy — Abrahamowi 
była głoszona ewangelia, a dzięki tejże ewangelii mógł otrzymać tę 
boską pomoc, która pozwoliła mu zrozumieć Boskie sprawy, a bez 
której żaden człowiek nie może tego uczynić, bez której żadnemu 
człowiekowi nie uda się osiągnąć stanu doskonałości przed Panem.

Tak samo jest w przypadku Świętych w Dniach Ostatnich; nie-
możliwe jest spełnienie tych moralnych i duchowych norm bez 
nadludzkiej [boskiej] pomocy i wsparcia. Nie oczekujemy również, 
że Święci w Dniach Ostatnich natychmiast dostosują się czy będą 
w stanie spełnić wymogi tego prawa we wszystkich sytuacjach. 
Posłuszeństwo temu przykazaniu wymaga czasu; wymaga to cier-
pliwości i dyscypliny umysłu i serca. Choć na początku nasze próby 
mogą zakończyć się porażką, nie powinno to zniechęcać Świętych 
w Dniach Ostatnich do wykazywania się determinacją, by sprostać 

pan przykazał abrahamowi: „trwaj w społeczności ze 
mną i bądź doskonały” (i Ks. Mojżeszowa 17:1).
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temu wielkiemu wymaganiu. Abraham, mimo że być może miał 
wiarę, by zgodnie z tym boskim prawem kroczyć przed Panem, to 
były też chwile, kiedy jego wiara poddawana była srogim próbom; 
jednak nie poddał się, ponieważ był zdeterminowany, by postępo-
wać zgodnie z wolą Boga.

Możemy sądzić, że nie uda nam się sprostać temu doskonałemu 
prawu, że praca nad samodoskonaleniem jest zbyt trudna. Być 
może po części jest to prawdą, lecz pozostaje faktem, że jest to 
przykazanie Wszechmogącego dla nas i nie możemy go ignorować. 
Kiedy doświadczamy trudności, wówczas jest czas, by skorzystać 
z tego wielkiego przywileju, jakim jest modlitwa do Pana o siłę i 
zrozumienie, o mądrość i łaskę, dzięki którym możemy pokonać 
słabość ciała, z którym toczymy nieustanną walkę 5. [Zob.: propo-
zycje: 1. i 2. na stronie 106].

Kiedy dostosowujemy się do wymagania 
Pana, jesteśmy doskonali w danej sferze.

Abraham został wezwany, by porzucił swych krewnych i kraj 
[zob. Abraham 2:1–6]. Gdyby nie zastosował się do tego wymogu, 
nie zostałby zaakceptowany przez Pana. Postąpił jednak zgodnie 
z przykazaniem, a gdy opuszczał swój dom, bez wątpienia czynił 
to z posłuszeństwa boskiemu prawu doskonałości. Gdyby zawiódł 
w tym punkcie, z pewnością nie byłby posłuszny wymaganiom 
Wszechmogącego. Opuścił dom swego ojca, wystawiał się na próby 
zgodnie ze swoim własnym sumieniem i podszeptami Ducha Świę-
tego, i nikt nie może postąpić lepiej, jeśli tylko wykonując swe 
zadania, nie czyni nic złego.

Kiedy Święci w Dniach Ostatnich przyjęli ewangelię w odległych 
krajach i kiedy głos Wszechmogącego powiedział im, by opuścili 
ziemię swych ojców, by opuścili swych krewnych — jak uczynił to 
Abraham — wówczas, jeśli spełnili ten warunek, jeśli kroczyli w 
posłuszeństwie temu prawu, byli na tyle doskonali, na ile dosko-
nałym może być człowiek w takiej sytuacji i podejmujący takie, jak 
oni, działania; nie chodzi o to, że mieli doskonałą wiedzę czy moc, 
byli doskonali w swych uczuciach, prawości, motywacji i determi-
nacji. Przemierzając wielkie wody, zakładając, że nie szemrali i nie 
narzekali, lecz byli posłuszni radom, których im udzielono i pod 
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każdym względem dobrze się prowadzili, byli tak doskonali, jak 
wymagał tego od nich Bóg.

Pan planuje doprowadzić nas do królestwa celestialnego. W bez-
pośrednich objawieniach ogłosił, że jesteśmy Jego potomstwem 
poczętym w wiecznych światach, że przyszliśmy tu na ziemię w 
szczególnym celu, by przygotować się na przyjęcie pełni chwały 
naszego Ojca, kiedy powrócimy do Jego obecności. Przeto musimy 
poszukiwać umiejętności przestrzegania tego prawa, uświęcania 
motywów naszego działania, naszych pragnień, uczuć i emocji, aby 
mogły być czyste i święte, aby nasza wola we wszystkim była pod-
legła woli Boga, abyśmy nie mieli własnej woli, a jedynie pragnienie 
wypełniania woli Ojca. Taki człowiek jest doskonały w swej mierze 
i zasługuje na Boskie błogosławieństwa we wszystkim, co czyni i 
wszędzie, gdziekolwiek się udaje.

Jednakże ulegamy lekkomyślności, słabościom ciała i — w mniej-
szym lub większym stopniu — jesteśmy ignorantami, dlatego mamy 
skłonność do błądzenia. To prawda, lecz nie jest to powód, byśmy 
nie pragnęli wypełnić tego przykazania Boga, zwłaszcza gdy oczy-
wiste jest, że w zasięgu naszej ręki umieścił On środki, by dokonać 
tego dzieła. Tak rozumiem znaczenie słowa doskonałość, o której 
mówił nasz Zbawiciel i o której Pan mówił do Abrahama.

Człowiek może być doskonały w pewnych aspektach, a w in-
nych nie. Osoba, która wiernie przestrzega słowa mądrości jest 
doskonała w wypełnianiu tego prawa. Kiedy odpokutowaliśmy za 
swoje grzechy i zostaliśmy ochrzczeni dla odpuszczenia grzechów, 
byliśmy doskonali w odniesieniu do tej kwestii 6. [Zob.: propozycja 
3. na str. 106].

Zamiast się zniechęcać niepowodzeniami, możemy 
odpokutować i prosić Boga o siłę, abyśmy byli lepsi.

Apostoł Jan powiedział nam, że „dziećmi Bożymi jesteśmy, ale 
jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim 
jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak 
On jest czysty”. [Zob. I List Jana 3:2–3]. Święci w Dniach Ostatnich 
oczekują, że osiągną stan doskonałości; oczekujemy, że staniemy 



r o z d z i a ł  6

101

się jak nasz Ojciec i Bóg, że będziemy dziećmi zasługującymi na 
to, by przebywać w Jego obecności oraz tego godni; oczekujemy, 
że kiedy pojawi się Syn Boży, otrzymamy swoje ciała odnowione 
i okryte chwałą oraz że „przemieni znikome ciało nasze w postać, 
podobną do uwielbionego ciała swego”. [Zob. List do Filipian 3:21].

Tyle nasze oczekiwania. Teraz zaś niech wszyscy obecni zadadzą 
sobie pytanie: Czy nasze oczekiwania są właściwie uzasadnione? 
Innymi słowy, czy staramy się oczyszczać? Jak Święty w Dniach 
Ostatnich może czuć się przed sobą usprawiedliwiony, jeśli każdego 
dnia nie stara się oczyścić siebie na podobieństwo Boga, jeśli nie 
stara się, by jego sumienie było wolne od przewin w oczach Boga 
i człowieka? Niewątpliwie wielu z nas żyje dzień po dniu, tydzień 
po tygodniu i miesiąc po miesiącu przed Bogiem, nie czując po-
tępienia, właściwie się prowadząc oraz gorliwie i z pełną pokorą 
poszukując Ducha Bożego, aby wyznaczał nasz codzienny kurs; 
a jednak może przyjść w życiu taki okres lub okresy, kiedy zosta-
niemy wielce wypróbowani i być może ulegniemy; nawet jeśli do 
tego dojdzie, nie jest to powód, żeby nie próbować ponownie, ze 
zdwojoną energią i determinacją, osiągnąć swój cel 7.

Pan pragnie być łagodny w stosunku do Swoich dzieci na ziemi, 
lecz wymaga od nich prawdziwej pokuty, kiedy grzeszą lub nie 
wywiązują się ze swoich obowiązków. Oczekuje od nich posłu-
szeństwa i walki, by wyzbyć się wszelkiego grzechu, by oczyścić 
się i w istocie stać się Jego ludem, Jego Świętymi, aby byli przygo-
towani, by wejść do Jego obecności, stać się jak On we wszystkim 
i sprawować z Nim rządy w Jego chwale. Aby to osiągnąć, muszą 
kroczyć ciasną i wąską ścieżką, sprawiając, by ich życie było coraz 
jaśniejsze i lepsze, by było wypełnione wiarą i miłosierdziem, które 
jest czystą miłością Chrystusa oraz wiernie wypełniać wszystkie 
obowiązki, jakie nakłada ewangelia 8.

Gdybyśmy mogli przeczytać w szczegółach o życiu Abrahama 
lub o życiu innych wspaniałych i świętych mężów, bez wątpienia 
odkrylibyśmy, że ich wysiłki, by być prawymi, nie zawsze wień-
czył sukces. Dlatego też nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli w 
chwili słabości ulegamy, wręcz przeciwnie — bezzwłocznie powin-
niśmy pokutować za błąd czy popełnione zło, w miarę możliwości 
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naprawić wyrządzone krzywdy, a potem zwrócić się do Boga, aby 
ponownie dał nam siłę, by iść dalej i być lepsi.

Abraham kroczył przed Bogiem w doskonałości dzień po dniu, 
kiedy opuszczał dom swego ojca; wykazał się też nieprzeciętną 
logiką i żelazną dyscypliną umysłu, gdy zaproponował rozwiąza-
nie sytuacji, kiedy jego nadzorcy stad sprzeczali się z nadzorcami 
stad jego bratanka Lota [zob. I Ks. Mojżeszowa 13:1–9]. W życiu 
Abrahama nadszedł jednak czas, który musiał być dla niego ciężką 
próbą, w istocie niemożliwym jest wyobrazić sobie coś trudniej-
szego — to moment, w którym Pan wezwał go, by złożył w ofierze 
swego jedynego ukochanego syna, tego samego, przez którego 
oczekiwał wypełnienia wielkiej obietnicy, jaką dał mu Pan; okazując 
właściwą postawę, zdołał jednak przejść przez tę próbę zwycięsko 
i udowodnić swą wiarę oraz prawość w oczach Boga [zob. I Ks. 
Mojżeszowa 22:1–14]. Trudno byłoby przypuszczać, że taką postawę 
Abraham odziedziczył po swoich rodzicach–cudzołożnikach, jest to 
jednak zgodne z wiarą, że udało mu się ją osiągnąć dzięki bożemu 
błogosławieństwu; po podobnej walce z ciałem, jaką toczymy my 
sami, bez wątpienia po odniesieniu kilku porażek i po pokonaniu 

Każdego dnia powinniśmy starać się ulepszać 
swoje więzi z członkami rodziny.
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własnych słabości, miał na koniec wystarczającą siłę, by wytrzymać 
tak ciężką próbę.

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia — mówi Apo-
stoł Paweł — jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w 
postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być rów-
nym Bogu”. [Zob. List do Filipian 2:5–6]. Każdy człowiek, któremu 
przyświeca taki cel, oczyści się, by stać się czystym niczym Bóg i 
będzie się starać kroczyć przed Nim w doskonałości. Mamy swoje 
drobne szaleństwa oraz słabości i powinniśmy starać się je poko-
nać tak szybko, jak to tylko możliwe; powinniśmy też zaszczepić 
w sercach naszych dzieci to uczucie, aby bojaźń Boża wzrastała z 
nimi od wczesnej młodości, aby nauczyły się właściwie prowadzić 
przed Jego obliczem, we wszystkich okolicznościach.

Jeśli mąż potrafi przeżyć ze swą żoną jeden dzień bez kłótni, nie 
sprawiając nikomu przykrości i nie zasmucając w żaden sposób 
Ducha Bożego, to jest to dobre samo w sobie; na tyle jest on do-
skonały. Niechaj spróbuje przeżyć w ten sam sposób kolejny dzień. 
Jeśli jednak następnego dnia miałoby mu się to nie udać, to nie 
powód, żeby nie powiodło mu się dnia trzeciego. […]

Święci w Dniach Ostatnich powinni pieczołowicie dbać o to na-
stawienie, które tak wyraźnie określili dawni apostołowie. Każdego 
dnia winniśmy starać się kroczyć w taki sposób, aby nasze sumie-
nie wolne było od winy przed wszystkimi. Bóg umieścił w Ko-
ściele pewne osoby, które mogą nam służyć pomocą, a mianowicie: 
Apostołów, Proroków, Ewangelistów i innych, „aby przygotować 
Świętych” itd. [Zob. List do Efezjan 4:11–12]. Nadał nam również 
Swego Świętego Ducha, który jest nieomylnym przewodnikiem, 
który — niczym Boski anioł — stoi u naszego boku, mówiąc nam, 
co mamy robić oraz dodając nam siły i otuchy, kiedy na swej dro-
dze napotykamy przeciwności. Nie wolno nam upadać na duchu 
za każdym razem, kiedy odkrywamy swoje słabości. Pośród wspa-
niałych przykładów, jakie dali nam prorocy — starożytni i współ-
cześni — nie uda nam się znaleźć przypadku, kiedy którykolwiek 
z nich pozwoliłby Złemu, aby go zastraszył. Z drugiej zaś strony 
nieustannie musieli się z czymś zmagać, aby uzyskać nagrodę i w 
ten sposób przygotować się na pełnię chwały 9. [Zob.: propozycja 
4., str. 106].
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Z boską pomocą możemy wieść życie ponad 
błahostkami i próżnością świata.

Kiedy już pojmiemy umysłem, że dzięki posiadanej ewangelii 
naprawdę mamy w sobie moc, by okiełznać swe namiętności, swe 
pragnienia i we wszystkim poddać swą wolę woli naszego Ojca w 
Niebie i — zamiast być źródłem niemiłych uczuć w kręgu rodziny 
czy znajomych — możemy walnie przyczynić się do stworzenia 
kawałka nieba na ziemi, wówczas można powiedzieć, że połowa 
bitwy już za nami. Jedną z głównych trudności, która sprawia pro-
blem wielu osobom, jest to, że zbyt często zapominamy, co jest naj-
ważniejszym celem tego życia, powodem, dla którego nasz Ojciec 
w Niebie przysyła nas tutaj, byśmy zakosztowali śmiertelności oraz 
świętym powołaniem, na które odpowiedzieliśmy; skutkuje to tym, 
że zamiast wzbić się ponad drobne, ulotne sprawy, zbyt często po-
zwalamy sobie zniżyć się do poziomu świata, pozbawiając się danej 
nam boskiej pomocy, która jest jedyną siłą, która może umożliwić 
nam rozwiązanie problemów. Nie jesteśmy lepsi niż reszta świata, 
kiedy nie zabiegamy o to, abyśmy byli doskonali, nawet tak dosko-
nali, jak doskonały jest nasz Ojciec w Niebie.

Takie było wezwanie Zbawiciela dla dawnych świętych, którymi 
targały podobne do naszych namiętności, którzy podlegali tym sa-
mym, co my, pokusom i wiedział On, czy ludzie będą mogli mu 
sprostać czy nie; Pan nigdy nie wymagał ani nie będzie wyma-
gać od Swoich dzieci rzeczy, których wykonanie jest dla nich nie-
możliwe. Starsi Izraela, od których oczekuje się, że pójdą w świat 
nauczać ewangelii zbawienia pośród pozbawionego moralności i 
zdeprawowanego pokolenia, pośród ludzi, których przepełnia zło 
i zepsucie, powinni szczególnie dbać o tego ducha. I nie tylko oni, 
lecz wszyscy — każdy młody mężczyzna i młoda kobieta, którzy 
należą do tego Kościoła, którzy są godni, by nazywać ich świętymi, 
powinni kultywować pragnienie, by żyć według tego nakazu, aby 
ich sumienie było czyste przed Bogiem. To piękna cecha, tak u 
młodych, jak i u starszych osób, trzymać się tego celu; szczególną 
radością napawa widok naszych młodych ludzi, którzy obierają 
w życiu taki kurs, że światło i inteligencja Boga mogą znajdować 
odbicie w ich obliczach, że mogą zdobyć poprawne zrozumienie 
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życia i wieść żywot ponad błahostkami i próżnością tego świata 
oraz błędami i niegodziwością człowieka 10.

Nie ma potrzeby, aby Święci w Dniach Ostatnich troszczyli się o 
rzeczy tego świata. Wszystkie one przeminą. Nasze serca powinny 
dążyć do spraw niebiańskich, usilnie zabiegać o doskonałość, którą 
był Jezus Chrystus, który we wszystkim był doskonale posłuszny 
Ojcu, dzięki czemu uzyskał Jego wspaniałe wyniesienie i stał się 
wzorem dla Swych braci. Dlaczegóż mielibyśmy zaprzątać sobie 
głowę i zamartwiać się o rzeczy doczesne, skoro mamy tak doniosłe 
i cudowne przeznaczenie? Jeśli będziemy z całych sił lgnąć do Pana, 
przestrzegać Jego przykazań, wzorować się na Jego doskonało-
ści i zmierzać ku wiecznej prawdzie Jego niebiańskiego królestwa, 
wszystko się nam ułoży i zatryumfujemy, i odniesiemy ostateczne 
zwycięstwo 11.

We wszystkich swoich uczynkach i sposobie zachowania zawsze 
miejcie świadomość, że oto przygotowujecie się na życie, które 
będzie trwało przez wieczność, i kształtujecie je; nie postępujcie 
według żadnej zasady, według której wstydzilibyście się lub nie 
bylibyście gotowi postąpić w niebie; by posiąść jakiś przedmiot 
nie stosujcie żadnych środków, które nie pochwalałoby oświecone, 
celestialne sumienie. Choć uczucia i namiętności pobudzają was do 
działania, niech zawsze rządzą i kierują wami czyste, szlachetne, 
święte i pełne cnoty zasady 12.

Nie możemy stać się doskonali w jednej chwili, ale 
możemy stawać się odrobinę lepsi z każdym dniem.

Dziecko przechodzi z dzieciństwa w okres młodzieńczy, potem 
z młodzieńca staje się mężczyzną — to stały i równomierny wzrost; 
nie może ono jednak powiedzieć, jak i kiedy ten rozwój ma miej-
sce. Dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że się rozwija, jednak 
zachowując prawa zdrowia i kierując się rozsądkiem, ostatecznie 
staje się mężczyzną. Podobnie jest z nami — Świętymi w Dniach 
Ostatnich. Wzrastamy i rozwijamy się. W danej chwili sobie tego nie 
uświadamiamy, lecz po jakimś czasie odkrywamy, że jesteśmy — że 
się tak wyrażę — wyżej w naszej drodze pod górę, przybliżamy się 
do szczytu. Czujemy, że mamy wiarę w Pana, że Jego wskazania 
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zawsze są z pożytkiem dla nas, że jesteśmy z Nim połączeni, że 
On naprawdę jest naszym Ojcem oraz prowadzi nas przez życie 13.

Nie oczekuj, że staniesz się doskonały w jednej chwili. Jeśli na to 
liczysz, czeka cię zawód. Bądź lepszy dziś, niż byłeś wczoraj, jutro 
zaś bądź lepszy niż dzisiaj. Nie pozwólmy, by pokusy, które być 
może po części pokonały nas dzisiaj, jutro pokonały nas w tej sa-
mej mierze. W ten sposób starajcie się być odrobinę lepsi każdego 
dnia i nie pozwólcie, by wasze życie przeminęło, nie przynosząc 
nic dobrego waszym bliźnim i wam samym 14.

Każdy miniony dzień lub tydzień powinien być najlepszym, jaki 
do tej pory przeżyliśmy, to znaczy, każdego dnia powinniśmy po-
stępować nieco naprzód w swej wiedzy i mądrości oraz zdolności 
czynienia dobra. W miarę jak się starzejemy, powinniśmy z każdym 
kolejnym dniem żyć bliżej Pana 15. [Zob.: propozycja 5. str. 107].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Prezydent Snow zauważył, że przykazanie, by być doskonałym 
było powodem troski niektórych Świętych w Dniach Ostat-
nich (str. 97–99). Podczas studiowania tego rozdziału poszukaj 
porad, które przyniosłyby pociechę komuś, kto martwi się z 
powodu przykazania, abyśmy byli doskonali.

 2. W podrozdziale rozpoczynającym się na str. 97 sformułowanie 
„nadludzka pomoc” odnosi się do pomocy Pana. W jaki spo-
sób Pan pomaga nam stać się doskonałymi?

 3. Przemyśl uwagi Prezydenta Snowa na temat Abrahama i 
pionierów Świętych w Dniach Ostatnich na str. 99–100. Jak 
sądzisz, co oznacza bycie doskonałym, „podejmując [swoje] 
działania”? Zastanów się, co możesz zrobić, aby stawać się 
coraz bardziej doskonałym w swych „uczuciach, prawości, 
motywacji i determinacji”.

 4. Prezydent Snow powiedział: „Nie wolno nam upadać na duchu 
za każdym razem, kiedy odkrywamy swoje słabości” (str. 103). 
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W jaki sposób możemy pokonać uczucie zniechęcenia? (Kilka 
przykładów znajdziesz na str. 100–103).

 5. W jaki sposób pomaga ci wiedza, że nie powinieneś „[oczeki-
wać], że staniesz się doskonały w jednej chwili”? (Zob. str. 
106). Zastanów się nad konkretnymi sposobami wypełnienia 
rady Prezydenta Snowa, by „być nieco lepszym każdego dnia”.

 6. Poszukaj w tym rozdziale jednego lub dwóch fragmentów, 
które szczególnie cię poruszyły. Co ci się w nich spodobało?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: 1 Nefi 3:7; 3 Nefi 12:48; Eter 
12:27; Moroni 10:32–33; NiP 64:32–34; 67:13; 76:69–70.

Pomoc w nauczaniu: „Poszczególne osoby są poruszone, kiedy 
uznany jest ich udział. Możesz podjąć szczególny wysiłek, by po-
chwalić komentarze każdej osoby oraz — jeśli jest to możliwe — 
uczynić komentarze częścią dyskusji klasowej” (Nauczanie — nie 
ma większego powołania, str. 35).

Przypisy
 1. W: „Anniversary Exercises”, Deseret 

Evening News, 7 kwietnia 1899 r., str. 9.
 2. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 16.

 3. W: „Anniversary Exercises”, str. 9.
 4. W: „Impressive Funeral Services”, Wo-

man’s Exponent, październik 1901 r., 
str. 36.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 3 czerwca 
1879 r., str. 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 3 czerwca 
1879 r., str. 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 3 czerwca 
1879 r., str. 1.

 8. Deseret Semi-Weekly News, 4 paździer-
nika 1898 r., str. 1.

 9. Deseret News: Semi-Weekly, 3 czerwca 
1879 r., str. 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 3 czerwca 
1879 r., str. 1.

 11. Deseret Semi-Weekly News, 4 paździer-
nika 1898 r., str. 1.

 12. Millennial Star, 1 grudnia 1851 r., str. 
363.

 13. W: Conference Report, kwiecień 
1899 r., str. 2.

 14. Improvement Era, lipiec 1901 r., str. 714.
 15. Improvement Era, lipiec 1899 r., str. 709.
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Kiedy Święci w dniach ostatnich byli wypędzani ze swych domów w 
nauvoo w stanie illinois, wielu umiało odnaleźć radość w cierpieniu.
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Wierność w obliczu próby: 
„Z cienia do wspaniałego 

słonecznego blasku”

„Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy służą 
Panu, niezależnie od tego, jak bardzo są wierni, mają 
swoje gorsze chwile; jeśli jednak żyją wedle przykazań, 
zabłyśnie nad nimi światło i znajdą ulgę w cierpieniu”.

Z życia Lorenza Snowa

W lutym 1846 roku Święci w Dniach Ostatnich zostali siłą zmu-
szeni do opuszczenia swoich domów w Nauvoo w stanie Illinois. 
Przygotowując się do wyprawy na zachód, do nowej ziemi obieca-
nej, postępowali zgodnie z radą Prezydenta Brighama Younga, by 
wzdłuż swego szlaku zakładali osady. Mieszkali w tymczasowych 
zagrodach i obsiewali pola dla Świętych, którzy mieli tam przyjść 
po nich. Po spędzeniu krótkiego czasu w stanie Iowa, w osadzie 
zwanej Garden Grove, Lorenzo Snow przeniósł się wraz z rodziną 
do miejsca nazywanego przez Świętych Mount Pisgah [Góra Pizga 
— przyp. tłum.], również w stanie Iowa. Osada ta została nazwana 
na cześć góry, na której prorok Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną 
swojego ludu.

Kilka miesięcy po przybyciu do Mount Pisgah Lorenzo został po-
proszony o przewodzenie osadzie. Napisał on później: „W tamtym 
okresie Świętym w Pisgah było już bardzo ciężko, brakowało nie 
tylko jedzenia i ubrań, ale także zwierząt pociągowych i wozów do 
kontynuowania podróży. Kilka rodzin było całkowicie pozbawio-
nych środków do życia i polegało jedynie na miłosierdziu sąsiadów, 
którzy w większości przypadków nie mieli dość, by wykazać się 
tą cnotą. Poza tym wszystkim osadę nawiedziła straszna choroba i 
brakowało zdrowych osób, które mogłyby opiekować się chorymi; 
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potem przyszła śmierć i ojcowie, matki, dzieci, bracia, siostry oraz 
najdrożsi przyjaciele poddali się jej niszczycielskiej mocy. Chowano 
ich bez wielkich ceremonii, niektórych nawet bez właściwych do 
pochówku ubrań. Tak ból i żałoba dołączyły do ubóstwa”.

Lorenzo znał te próby z własnego doświadczenia. Razem z ro-
dziną poznał, co to choroba, zawód i cierpienie, przeżył też śmierć 
swojej nowonarodzonej córki Leonory. Napisał: „Maleńka Leonora 
zachorowała i umarła. Z głębokim żalem złożyliśmy jej ciało w ci-
chym miejscu spoczynku, gdzie miała pozostać samotnie, z dala od 
ojca i matki, którzy dali jej życie”.

W takich warunkach Lorenzo pomagał Świętym znosić ich próby 
z wiarą. Jego siostra Eliza zapisała: „Z niezrównaną energią, prak-
tycznym i żywym umysłem oraz stałością w dążeniu do celu, która 
nigdy się nie zmieniła, radził sobie z trudnościami, których ogrom 
przeraziłby normalnego człowieka”. Wspominała: „Po pierwsze, 
starał się pobudzić ludzi do działania i zjednoczyć ich wysiłki”. 
Zorganizował ludzi w grupy robocze. Niektórzy pojechali do pobli-
skich miast zarabiać pieniądze na jedzenie i odzież. Inni pozostali 
w obozie, gdzie opiekowali się tamtejszymi rodzinami, siali, sadzili, 
wyrabiali i naprawiali sprzęty, które mogły okazać się przydatne w 
sąsiednich obozach.

Poza mobilizowaniem Świętych do wspólnej pracy Lorenzo za-
chęcał ich, aby dbali o swą duchowość i znajdowali radość w zdro-
wej rozrywce. „W czasie długich zimowych miesięcy — powiedział 
— starałem się podtrzymywać ducha i odwagę Świętych w Pisgah, 
nie tylko organizując w różnych częściach osady spotkania i kursy 
poświęcone religii i oddawaniu czci, lecz również organizując i 
zachęcając do różnego rodzaju stosownych zabaw. […]

Dla przykładu opiszę jedną z nich, którą zaimprowizowałem ku 
uciesze tylu osób, ile udało mi się zgromadzić w moim skrom-
nym domu rodzinnym, który był jednopiętrową budowlą o wy-
miarach około czterech i pół na dziewięć metrów, zbudowaną z 
bali, pokrytą dachem z ziemi, z klepiskiem na dole, z jednej strony 
zakończoną niewielkim kominem z torfu, którego udzieliła nam 
Matka Ziemia. Specjalnie na tę okazję pokryliśmy podłogę cienką 
warstwą świeżego siana i ozdobiliśmy ściany, wieszając na nich 
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białe prześcieradła, które zdjęliśmy z naszych pozbawionych pie-
rzyn łóżek.

Kwestia właściwego oświetlenia naszej sali na nadchodzącą im-
prezę była niemałym problemem i wymagała od nas maksymalnego 
wykorzystania naszej pomysłowości. Udało się nam jednak. Z jamy, 
w której zakopana była rzepa, wybraliśmy najdorodniejsze okazy, 

Jeden ze Świętych w dniach ostatnich, którzy osiedlili się w Mount 
pisgah, naszkicował w swoim dzienniku taki obrazek.
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wydrążyliśmy ich wnętrza, w których następnie umieściliśmy nie-
wielkie świece. Jedne ustawiliśmy w odstępach pod ścianami, inne 
zawiesiliśmy pod sufitem zrobionym z ziemi i trzciny. Lampki te da-
wały bardzo delikatne […], nastrojowe światło, zaś blask, który od-
bijał się w ściankach rzepy, nadawał jej bardzo malowniczy wygląd.

W czasie wieczornej zabawy kilku z moich przyjaciół w najser-
deczniejszy sposób pochwaliło mnie i rodzinę za nasz niecodzienny 
gust i pomysłowość, jaką wykazaliśmy się, tworząc te jedyne w 
swoim rodzaju, acz niedrogie ozdoby”.

Lorenzo wspominał, że „godziny mijały radośnie i szczęśliwie”. 
Wraz z gośćmi umilali sobie czas przemówieniami, śpiewem i recy-
towaniem poezji. Powiedział: „Na zakończenie wszyscy wydawali 
się być zadowoleni i wyszli tak szczęśliwi, jakby wcale nie byli 
bezdomni”. 1 [Zob.: propozycja 1. str. 117].

Nauki Lorenza Snowa

Próby i przeciwności pomagają nam rozwijać się 
duchowo i przygotowywać na chwałę celestialną.

Niemożliwym jest, abyśmy zapracowali na swoje zbawienie i 
osiągnęli boskie cele bez prób i poświęcenia 2.

Próby i przeciwności są częścią doświadczeń Świętych w Dniach 
Ostatnich. Bóg je zaplanował. Śmiem twierdzić, że w [przedziem-
skim] duchowym świecie, kiedy zaproponowano nam, abyśmy 
poddali się tej próbie i doświadczyli tego, co jest teraz naszym 
udziałem, nie pokazano nam czegoś w całości przyjemnego i mi-
łego; perspektywy nie były we wszystkich aspektach tak wspaniałe, 
jakby się tego pragnęło. Nie ma jednak wątpliwości, że wyraź-
nie zobaczyliśmy i zrozumieliśmy, że aby osiągnąć wyniesienie i 
chwałę, było to konieczne doświadczenie i — niezależnie od tego, 
jak mogło nam się zdawać niemiłe — byliśmy gotowi poddać się 
woli Boga, w konsekwencji czego się tutaj znaleźliśmy 3.

Pan podjął w Swym sercu decyzję, że będzie poddawał nas pró-
bom tak długo, aż przekona się, co może z nami uczynić. Wypróbo-
wał Swego Syna Jezusa. […] Zanim [Zbawiciel] przyszedł na ziemię, 
Ojciec przyglądał się obranej przez Niego drodze i wiedział, że 
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będzie mógł na Nim polegać, kiedy na szali znajdzie się zbawienie 
światów. Nie zawiódł się. Jeśli zaś o nas chodzi, to będzie nas On 
próbował, raz po raz, aby mógł nas wynieść w życiu na najwyższe 
miejsce i przydzielić nam najświętsze z obowiązków 4.

Jeśli uda nam się przejść przez zbliżające się próby ogniowe z 
nietkniętą wiarą i uczciwością, będziemy mogli spodziewać się po 
zakończeniu naszych sprawdzianów wielkiego i potężnego przela-
nia Ducha i mocy Boga — wielkiego obdarowania dla wszystkich, 
którzy pozostali wierni swym przymierzom. […]

Niektórzy z naszych braci zapytywali, czy w życiu po śmierci 
będą mogli czuć się godni tego, by w pełni być współdomowni-
kami wraz z Prorokami i Świętymi z dawnych czasów, którzy prze-
trwali próby i prześladowania oraz ze Świętymi […], którzy cierpieli 
w Kirtland oraz w stanach Missouri i Illinois. Wspomniani bracia 
wyrazili też ubolewanie, że nie brali udziału w tych tragicznych 
wydarzeniach. Jeśli ci bracia są dziś obecni, powiem — dla waszej 
pociechy — będziecie musieli czekać zaledwie niewielką chwilę, 
a otrzymacie do woli podobnych okazji, by cierpieć. Ani wy, ani 
ja nie możemy zostać udoskonaleni inaczej niż przez cierpienie. 
Nie inaczej było z Jezusem [zob. List do Hebrajczyków 2:10]. W 
Swej modlitwie i ogromnym cierpieniu w ogrodzie Getsemane jako 
pierwszy ukazał proces oczyszczenia, jaki musi zajść w życiu tych, 
których celem jest osiągnięcie chwały w królestwie celestialnym. 
Nikt nie powinien starać się go uniknąć, uciekając się do korzysta-
nia z półśrodków 5.

Nie ma innego sposobu, by Święci rozwijali się duchowo i byli 
przygotowani na dziedzictwo w królestwie celestialnym niż poprzez 
próby. To proces, dzięki któremu wzrasta wiedza i dzięki któremu 
ostatecznie wszędzie zapanuje pokój. Powiedziano, że gdyby całe 
nasze otoczenie żyło w pokoju i dobrobycie, stalibyśmy się obo-
jętni. Byłby to stan z pewnością przez wielu bardzo pożądany, nie 
musieliby pracować nad sobą ani zabiegać o rzeczy wieczne 6.

Czy rozpatrujemy to indywidualnie, czy też zbiorowo, cierpieli-
śmy i będziemy cierpieć ponownie, a wiecie dlaczego? Ponieważ 
Pan oczekuje tego od nas dla naszego uświęcenia 7. [Zob.: propo-
zycja 2. str. 117].
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Pozostając wierni w obliczu prób i pokus, pokazujemy, 
że kochamy Boga bardziej niż kochamy świat.

Pośród naszych prób i pokus są takie, dzięki którym możemy 
pokazać, jak wielką wartość ma dla nas nasza religia. Znacie histo-
rię Joba, która właśnie tego dotyczy. Otrzymał on wiedzę na temat 
zmartwychwstania i Odkupiciela, wiedział również, że choć umrze, 
będzie mu dane oglądać swego Odkupiciela na ziemi w ostatnich 
dniach [zob. Ks. Joba 19:25–26]. Pokusy, na jakie został wystawiony, 
ukazały, że cenił te niebiańskie prawdy ponad wszystko inne. […]

Ponieważ Bóg jest naszym Przyjacielem, nie lękamy się. Być 
może nadal będziemy narażeni na wiele przeciwności. Dzięki nim 
będziemy mogli pokazać aniołom, że miłujemy sprawy Boga bar-
dziej niż rzeczy tego świata 8. [Zob.: propozycja 3. str. 117].

Kiedy pozostajemy wierni, Pan dodaje nam sił, 
abyśmy pokonali pokusy i przetrwali próby.

Wielu z was przechodzi ciężkie próby, aby wasza wiara mogła 
stać się bardziej doskonała, aby wzrosła wasza pewność siebie, aby 

nasze świadectwo o Jezusie chrystusie może być dla 
nas oparciem i pociechą w chwilach prób.
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umocniła się wasza wiedza o mocach niebieskich, a wszystko to 
zanim zostaniecie odkupieni. Kiedy horyzont zaciemnią burzowe 
chmury […], kiedy będziecie musieli wychylić czarę goryczy, kiedy 
Szatan będzie wolny pośród was, by z całą swoją kuszącą mocą 
zwodzić i podstępnie knuć, kiedy podniesie się przeciwko wam 
potężne, niestrudzone ramię prześladowców — wówczas, w tej 
właśnie godzinie, podnieście swe głowy i radujcie się, że zostali-
ście uznani za godnych, by cierpieć wraz z Jezusem, ze Świętymi 
i świętymi prorokami, i wiedzcie, że zbliża się chwila waszego 
odkupienia.

Czuję, moi bracia i siostry, że potrzeba wam wezwania płynącego 
z serca. Bądźcie dobrej myśli, nie traćcie ducha. Z pewnością bo-
wiem prędko nadchodzi dzień, kiedy wasze łzy zostaną osuszone, 
serca wasze otrzymają pociechę i będziecie spożywać owoce swych 
trudów. […]

Bądźcie uczciwi, pełni cnoty, szlachetni, łagodni i pokorni, od-
ważni i pełni śmiałości, kultywujcie prostotę, bądźcie niczym Pan, 
trzymajcie się prawdy choćby w obliczu ognia czy miecza, tortur 
czy śmierci 9.

Od czasu, kiedy otrzymaliśmy Ewangelię, do chwili obecnej Pan 
dawał nam od czasu do czasu próby i przeciwności, o ile możemy 
je tak nazywać. Niekiedy próby te miały taki charakter, że ciężko 
nam je było znosić bez sprzeciwu i narzekania. Jednak w takich 
momentach Pan błogosławił nas i dawał nam tyle Swego Ducha, 
aby umożliwić nam pokonanie pokus i wytrwanie w próbie 10.

Każdy mężczyzna i kobieta, którzy służą Panu, niezależnie od 
ich wierności, przeżywają ciężkie chwile; jeśli jednak żyją wiernie, 
zajaśnieje nad nimi światło i odczują ulgę 11.

Wszystkim, czego się od nas wymaga, abyśmy byli całkowicie 
bezpieczni niezależnie od wszelkich okoliczności, kłopotów i prze-
śladowań, jest wykonywanie woli Boga, bycie uczciwym, wiernym 
i oddanym otrzymanym zasadom, sprawiedliwe traktowanie siebie 
nawzajem, nie przekraczanie praw drugiego człowieka; życie zgod-
nie z każdym słowem, jakie wychodzi z ust Boga i Jego Świętego 
Ducha, będzie nam pomocą w każdej sytuacji i wyjdziemy z opresji 
obficie pobłogosławieni w naszych domach, rodzinach, stadach i 
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polach — Bóg pobłogosławi nam we wszystkim. Stopniowo da 
nam On wiedzę, stopniowo da nam zrozumienie i stopniowo da 
nam mądrość.

Niech Bóg przeleje Swe błogosławieństwa na ten lud. Obyśmy 
byli wierni sobie nawzajem, wierni wszystkim zasadom, jakie otrzy-
maliśmy, obyśmy z całego serca troszczyli się o dobro bliźnich, a 
Bóg przeleje na nas Swego Ducha i na koniec okażemy się zwycię-
scy. 12 [Zob.: propozycja 3. str. 117].

Patrząc wstecz na trudne chwile, widzimy, że próby, 
które przeszliśmy, pomogły nam zbliżyć się do Boga.

Kiedy myślimy o tym, co Pan uczynił dla nas w przeszłości, o na-
szej obecnej sytuacji i widokach na przyszłość, widzimy, jak wielce 
jesteśmy błogosławieni! Czasem myślę, że jedną z najważniejszych 
cech, jaką mogą posiąść Święci w Dniach Ostatnich, jest wdzięcz-
ność naszemu Ojcu w Niebie za wszystko, czym nas obdarzył i za 
drogę, którą nas wiedzie. Być może podążanie tą drogą nie zawsze 
jest przyjemne, lecz potem często odkrywamy, że sytuacje, które 
były dla nas bardzo trudne, przyniosły nam największy pożytek 13.

Po każdej próbie czy cierpieniu, przez jakie przechodzi człowiek 
— jeśli w ich obliczu pozostaje wierny i szanuje Boga oraz wyzna-
nie, do którego przynależy — coraz bardziej zbliżamy się do Boga, 
zbliżamy się dzięki pogłębionej wierze, mądrości, wiedzy i mocy; 
dzięki temu możemy z większą pewnością prosić Pana o rzeczy, 
których pragniemy. Znam ludzi, którzy drżeli na myśl o przejściu 
przez pewne doświadczenia, zaś kiedy to już się stało i pokonali 
pokusę, mówili, że mogą z większą śmiałością zwracać się do Pana 
i prosić o upragnione błogosławieństwa. […]

Mamy wszelkie powody, by się radować i być pełni szczęścia i 
satysfakcji, mimo trudności, jakie nas otaczają. Jakże daleko zaszli-
śmy, ileż zdobyliśmy wiedzy i o ile więcej jesteśmy w stanie znieść 
teraz niż rok, dwa czy pięć lat temu; i czyż nie jesteśmy teraz w 
stanie udźwignąć więcej niż pięć lat temu? Pan nas wzmocnił i 
pozwolił nam wielce wzrosnąć. Jak dziecko, które dorastając, nie 
wie, skąd bierze się jego coraz większa siła ani w jaki sposób rośnie 
jego ciało. W tym roku jest większe niż w minionym. Tak samo jest 
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z naszym rozwojem duchowym. Dzisiaj czujemy się silniejsi, niż 
byliśmy rok temu 14.

Poświęcenie, jakiego dokonaliście, trudności, które znosiliście i 
cierpienia, jakich doświadczyliście […], rozmyją się w powietrzu i 
będziecie się radować, że zyskaliście dzięki nim doświadczenie. […] 
Niektórych rzeczy musimy się nauczyć przez to, co wycierpimy, a 
zdobyta w ten sposób wiedza, choć proces ten bywa bolesny, bę-
dzie miała dla nas w przyszłym życiu ogromną wartość. […]

[…] Wiem, że wasze życie nie zawsze było usłane różami, że bez 
wątpienia przeszliście wiele prób, być może wiele wycierpieliście, 
jednak dzięki trwaniu w wierności wkrótce wyjdziecie z cienia na 
pełen chwały słoneczny blask świata celestialnego 15. [Zob.: propo-
zycja 4. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Rozważ historię opisaną na str. 109–112. Co sprawiło, że wielu 
Świętych w tej historii potrafiło znajdować radość pomimo 
tego, że cierpieli? Co możemy zrobić, aby dodać otuchy lu-
dziom, którzy doświadczają prób?

 2. Przestudiuj nauki Prezydenta Snowa o tym, dlaczego musimy 
przechodzić przez próby (str. 112–113). Co, według ciebie, zna-
czy „pracować nad sobą i zabiegać o rzeczy wieczne”? Dla-
czego twoim zdaniem wielu ludzi nie „[pracowałoby] nad sobą 
i [nie zabiegałoby] o rzeczy wieczne”, gdyby nie miało prób?

 3. W jaki sposób powinniśmy reagować na próby i pokusy? 
(Kilka przykładów znajduje się na str. 114–116). W jaki sposób 
Pan pomaga nam, kiedy mamy próby?

 4. Przeczytaj ostatni akapit tego rozdziału. Co zyskałeś dzięki 
przeciwnościom, których doświadczyłeś?

 5. Poszukaj w tym rozdziale jednego lub dwóch zdań, które na-
pełniają cię nadzieją. Co doceniasz w wybranych wypowie-
dziach? Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś podzielić się 
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tymi prawdami z członkami rodziny lub przyjaciółmi, którzy 
potrzebują otuchy.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: V Ks. Mojżeszowa 4:29–31; 
Psalm 46:1; Ew. Jana 16:33; List do Rzymian 8:35–39; II List do 
 Koryntian 4:17–18; Mosjasz 23:21–22; 24:9–16; NiP 58:2–4.

Pomoc w nauczaniu: Rozważ, czy z wyprzedzeniem nie poprosić 
kilku osób o przygotowanie się do opowiedzenia o przeżyciach 
związanych z tym rozdziałem. Na przykład, zanim zaczniesz na-
uczać treści z rozdziału, pomocne może być poproszenie kilku osób 
o to, by opowiedziały, czego nauczyły się ze swoich prób.

Przypisy
 1. Zob. Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 89–93.

 2. Millennial Star, 18 kwietnia 1887 r., str. 
245.

 3. Deseret Weekly, 4 listopada 1893 r., str. 
609.

 4. Millennial Star, 24 sierpnia 1899 r., str. 
532.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 9 lutego 
1886 r., str. 1.

 6. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 r.

 7. Deseret News, 28 października 1857 r., 
str. 270.

 8. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200.

 9. „Address to the Saints in Great Britain”, 
Millennial Star, 1 grudnia 1851 r., str. 
364.

 10. Deseret Weekly, 4 listopada 1893 r., str. 
609.

 11. Millennial Star, 24 sierpnia 1899 r., str. 
531.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 2 grudnia 
1879 r., str. 1.

 13. W: Conference Report, kwiecień 
1899 r., str. 2.

 14. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200.

 15. W: „Old Folks Are at Saltair Today”, 
Deseret Evening News, 2 lipca 1901 r., 
str. 1; przesłanie skierowane do grupy 
starszych członków Kościoła, przygo-
towane przez Lorenza Snowa w wieku 
88 lat i przeczytane przez jego syna 
LeRoia.
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„Badaj mnie, Boże,  
i poznaj serce moje”

Sprawiedliwi Święci w Dniach Ostatnich starają 
się usilnie „zbudować przed Bogiem charakter, na 

którym będą mogli polegać w chwilach próby”.

Z życia Lorenza Snowa

15 grudnia 1899 roku Prezydent Lorenzo Snow, wówczas Prezy-
dent Kościoła, przemawiał na pogrzebie Prezydenta Franklina D. Ri-
chardsa, który służył jako Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów. 
Pod koniec swego kazania Prezydent Snow powiedział: „Proszę 
Pana Izraela, by błogosławił Świętych w Dniach Ostatnich, abyśmy 
byli przygotowani na to, co wkrótce się wydarzy i aby nasze serca 
były czyste przez Panem”.

Dla zilustrowania, jak ważne jest, aby „nasze serca były czyste 
przed Panem”, Prezydent Snow powiedział o czymś, co przeżył 
razem z Prezydentem Richardsem w latach 50. XIX wieku, kiedy 
obaj byli nowo powołanymi apostołami. W tym okresie Prezydent 
Brigham Young wzywał do odnowy w Kościele, nawołując wszyst-
kich Świętych w Dniach Ostatnich do pokuty i odnowienia zobo-
wiązania, by wieść prawe życie.

„Kiedy Prezydent Young podnosił głos, by pobudzić ludzi do 
pokuty i zmiany — wspominał Prezydent Snow — przemawiał 
niezwykle dobitnie na temat tego, co należy uczynić z niektórymi 
ludźmi — że Kapłaństwo powinno być im odebrane, ponieważ nie 
rozwijają go tak, jak powinni. Bracia, którzy żyli w owych czasach, 
pamiętają z pewnością, z jakim wigorem przemawiał na ten temat. 
Słowa te poruszyły serce Brata Franklina i moje również. Rozma-
wialiśmy potem na ten temat między sobą. Doszliśmy do wniosku, 
że pójdziemy do Prezydenta Younga i złożymy nasze Kapłaństwo 
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na jego ręce. Jeśli, w imię Pana, odczuje on, że nie rozwinęliśmy 
swojego Kapłaństwa, wówczas się go zrzekniemy. Poszliśmy do 
niego. Był sam. Powiedzieliśmy mu, po co przyszliśmy. Chyba miał 
w oczach łzy, kiedy powiedział: ‘Bracie Lorenzo, Bracie Franklinie, 
podług Pana rozwijacie swoje Kapłaństwo wystarczająco. Niech Bóg 
was błogosławi’” 1.

Przez całe życie Prezydent Snow dążył do tego, by jego serce 
było czyste przed Panem i zachęcał Świętych, aby badali, czy sami 
pozostają godni. Przemawiał, „w sposób, który pogłębiał nasze zro-
zumienie” tego, że „jako Święci w Dniach Ostatnich [musimy wy-
robić w sobie] właściwy charakter przed Bogiem, naszym Ojcem” 2. 
[Zob.: propozycja 1. str. 127].

Nauki Lorenza Snowa

Kiedy wyrobimy w sobie właściwy charakter, możemy 
śmiało zaprosić Boga, by wejrzał w nasze serce.

Mam przemożne wrażenie, iż sprawą najwyższej wagi, która bę-
dzie miała dla nas największe znaczenie, kiedy wrócimy do świata 
duchów, jest to, czy wyrobiliśmy w sobie właściwy, dobrze ukształ-
towany charakter — wierny i niezachwiany w okresie prób Świę-
tego w Dniach Ostatnich.

W przypadku kiedy ktoś nieznajomy ubiega się o posadę czy 
urząd zaufania, często wymaga się, by osoba ta przedstawiła do-
kumenty poświadczające jej kwalifikacje wystawione przez kogoś 
godnego zaufania, listy uwierzytelniające, rekomendujące czy po-
lecające, które są niebywale przydatne, gdyż pomagają uzyskać 
uprawnienia i przywileje, które w innym wypadku byłyby trudne 
do zdobycia. Jednakże, o ile w miarę prosto jest otrzymać pisemne 
poświadczenie o naszym charakterze — jak to się mówi — jest to 
charakter, który można schować do kieszeni; i tak jest w rzeczy-
wistości — jak wynika z mojego doświadczenia — że dość często 
ludzie posiadają pisemne charakterystyki, które odbiegają od ich 
prawdziwego i rzeczywistego charakteru.

Są wśród nas osoby znane jako członkowie tego Kościoła, które 
dokładają wszelkich starań, by zaskarbić sobie w otoczeniu przy-
chylną opinię, lecz których prawdziwy charakter, ich — że się tak 
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wyrażę — wnętrze pozostaje okryte tajemnicą i zasłonięte. […] Oto 
modlitwa, do której [nawiązałem]: „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce 
moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę 
drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną” [Psalm 139:23–
24]. Ma ona wielkie znaczenie. Była to modlitwa, którą Dawid mógł 
wypowiadać do Pana z czystym sumieniem i niejaką pewnością 
siebie przez znaczną część swego życia. Były też jednak momenty, 
kiedy wahał się i zbytnio drżał z powodu słabości, by ofiarować 
tego typu modlitwę.

Mam powód, by sądzić, że wielu Świętych w Dniach Ostatnich 
przez większą część swojego życia mogłoby śmiało zwrócić się do 
Pana z taką samą modlitwą — „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce 
moje […]. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady”, lecz co by było, 
gdybyśmy jako lud mogli żyć w taki sposób, abyśmy zawsze mogli 
skłonić się przed Panem i ofiarować taką modlitwę, jakże byłoby 
cudownie, jakiż odnotowalibyśmy wzrost w prawości i dobrych 
uczynkach! […] Zalecałbym [każdemu], aby stosował modlitwę 
Dawida, by zobaczyć, na ile blisko takiej doskonałości może żyć, 
według światła, którym dysponuje, aby stała się ona w całej szcze-
rości częścią jego oddania Bogu. Wielu nie udaje się osiągnąć tego 
pułapu doskonałości, ponieważ w tajemnicy przed ludzkim okiem 
robią rzeczy, które bezpośrednio przyczyniają się do ich oddalenia 
od Wszechmogącego i odsunięcia Ducha Bożego. Osoby te nie 
mogą w zaciszu swego pokoju użyć tej modlitwy; nie mogą tego 
uczynić, dopóki nie odpokutują za swe grzechy i nie naprawią zła, 
które być może wyrządziły, dopóki nie podejmą mocnej decyzji, by 
być lepszymi w przyszłości, niż były w przeszłości, dopóki nie wy-
robią w sobie przed Bogiem charakteru, na którym będzie można 
polegać w godzinie próby, który sprawi, że będą godne przebywać 
w towarzystwie świętych istot oraz z samym Ojcem, kiedy prze-
niosą się do świata duchów.

[…] Musimy być prawymi mężczyznami i prawymi kobietami; 
musimy mieć dobrze ugruntowaną wiarę i musimy być godni towa-
rzystwa Ducha Świętego, aby wspierał nas w dziele sprawiedliwości 
przez cały dzień, aby pomagał nam poddawać naszą wolę woli 
Ojca, walczyć z naszą upadłą naturą i czynić dobrze z umiłowania 
dobra, skupiając się jedynie na czci i chwale Boga. Aby tak się stało, 
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musimy mieć wewnętrzne poczucie, umysł świadomy spoczywają-
cej na nas odpowiedzialności, który pojmuje, że Bóg na nas patrzy 
i że będziemy rozliczeni za każdy nasz uczynek i stojące za nim 
motywy oraz że musimy być cały czas w zgodzie [w harmonii] z 
Duchem Pana 3. [Zob.: propozycja 2. str. 127].

Przykłady z pism świętych uczą nas, jak 
możemy poprawić swój charakter.

Jest wiele cech, które podziwiam w charakterach proroków, a w 
szczególności w charakterze Mojżesza. Podziwiam jego determina-
cję, by wypełnić słowo i wolę Boga w odniesieniu do Izraela oraz 
jego gotowość, by uczynić wszystko, co w ludzkiej mocy, przy po-
mocy Wszechmocnego, a nade wszystko podziwiam jego prawość 
i wierność Panu. […]

Bóg podziwia dzisiejszych mężczyzn i kobiety, którzy kierują się 
uczciwością i którzy, mimo zebranych przeciwko nim siłom Szatana, 
mogą powiedzieć, że nie pokłonią się Szatanowi [zob. Ew. Łukasza 
4:8] i którzy wiodą prawe, pobożne życie. Tacy ludzie mają posłu-
chanie u Boga, a modlitwy ich mogą wiele zdziałać [zob. List Jakuba 
5:16]. Na przykład Mojżesz miał taką moc u Wszechmocnego, że w 
pewnej sytuacji mógł zmienić Jego [Boga] cele. W pamięci pozosta-
nie, że Pan rozgniewał się na Izraelitów i oświadczył Mojżeszowi, 
że zamierza ich zniszczyć oraz że uczyni z Mojżesza wielki naród i 
przeleje na niego i jego potomków wszystko, co obiecał Izraelowi. 
Jednak ten wielki przywódca i prawodawca, wiernie wypełniając 
swoje obowiązki, stał tam przed Panem i prosił za swoim ludem. 
Dzięki mocy, jaką mógł wykorzystać i wykorzystał, stał się narzę-
dziem wyratowania ludu od zagrażającej mu zagłady. [Zob. II Ks. 
Mojżeszowa 32:9–11; Joseph Smith Translation, II Ks. Mojżeszowa 
32:12]. Jak szlachetny i wspaniały musiał się Mojżesz jawić w oczach 
Pana i jakąż musiał mieć On satysfakcję, wiedząc, że Jego wybrany 
lud w swym uporze i ignorancji ma na czele takiego męża.

U Jonasza także znajdujemy ciekawe cechy charakteru. Pośród 
szalejącego sztormu, kiedy żeglarze wyrazili obawy, że nie uda im 
się już uratować statku, Jonasz poczuł wyrzuty sumienia z powodu 
kursu, jaki obrał, nie udając się do Niniwy, jak nakazał mu Pan; 
wystąpił naprzód i wyznał, że to on jest przyczyną czekającej ich 
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katastrofy. Był gotów poświęcić się dla dobra reszty ludzi na pokła-
dzie. [Zob. Ks. Jonasza 1:4–12]. W charakterach innych proroków i 
mężów Bożych, choć i oni przy różnych okazjach mogli okazywać 
słabości, podobnie jak Jonasz, jest coś prawdziwie dostojnego i 
godnego podziwu 4. [Zob.: propozycja 3. str. 127].

Prawe cechy charakteru rozwijają się w nas 
stopniowo, w miarę jak wykazujemy się wiarą 
oraz odpokutowujemy za nasze przewinienia.

Cechy, które odnajdujemy w dawnych bohaterach, nie są dziełem 
przypadku ani nie zostały wykształcone w ciągu jednego dnia, ty-
godnia, miesiąca czy roku, lecz rozwijają się stopniowo, są owocem 
stałej wierności Bogu i prawdzie, niezależnie od ludzkich pochwał 
czy krytyki.

[…] Ważnym jest, abyśmy my — Święci w Dniach Ostatnich — 
zrozumieli i zachowali w pamięci, że zbawienie przychodzi dzięki 
łasce Boga i dzięki rozwijaniu w sobie cech, którymi kierowali się 

chociaż Jonasz „okazał słabość”, możemy czerpać naukę 
z jego „wspaniałych i godnych podziwu” cech.
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ci, wspomniani już przeze mnie, prawi ludzie z dawnych czasów. 
Celem nie jest czynienie dobra dla pochwały ludzi, lecz czynienie 
dobra, ponieważ dzięki czynieniu dobra rozwijamy w sobie boskie 
cechy; a ponieważ tak jest, sprzymierzymy się z tym, co Boskie, a 
co z czasem stanie się częścią naszej istoty. […]

Czyż nie robimy niekiedy rzeczy, których potem żałujemy? 
Wszystko będzie dobrze, kiedy przestaniemy robić rzeczy, o któ-
rych wiemy, że są złe; kiedy uczynimy coś złego, a następnie to 
naprawimy — to wszystko, co możemy zrobić i wszystko, czego 
można od człowieka wymagać. Bez wątpienia jest to jednak trudne 
dla osób, które bardziej troszczą się o zdanie innych i bardziej 
obawiają publicznego przyznania się do popełnionego zła niż jego 
popełniania; zastanawiają się, co powiedzą ludzie, kiedy się o tym 
dowiedzą itd. Z drugiej zaś strony są tacy, których uczynki są in-
spirowane chęcią zyskania aprobaty znajomych i kiedy działania 
nie wywołują uznania lub pozostają niezauważone, osoby te mają 
poczucie, że ich praca poszła na marne i dobro, jakiego dokonali, 
było całkowitą porażką.

Zatem, jeśli naprawdę pragniemy zbliżyć się do Boga, jeśli prag-
niemy, by nasze dusze były na podobieństwo dusz w wiecznych 
światach, jeśli pragniemy wykształcić w sobie wiarę jak ta, o której 
czytamy i mocą której dawni Święci dokonywali tak cudownych 
dzieł, wówczas po otrzymaniu Ducha Świętego musimy słuchać 
Jego podszeptów i postępować wedle Jego wskazówek oraz nie 
czynić w życiu niczego, co by Go od nas odsunęło. To prawda, 
że jesteśmy słabymi, omylnymi istotami, zdolnymi w każdej chwili 
zasmucić Ducha Bożego, lecz gdy tylko odkryjemy swoją winę, 
powinniśmy odpokutować za swój zły uczynek i na tyle, na ile 
to możliwe, naprawić i załagodzić wyrządzone zło. Obierając taki 
kurs, wzmacniamy swój charakter, rozwijamy się i umacniamy się 
do walki z pokusą; z czasem zaś zdobędziemy taką siłę, że sami 
będziemy zdumieni tym, jak wielkie poczyniliśmy postępy w samo-
stanowieniu i rozwoju 5. [Zob.: propozycja 4. str. 127].

Zachowując swój prawy charakter, zbliżamy się do Pana.

Otrzymaliśmy Ewangelię, która może zdziałać cuda. Dzięki 
posłuszeństwu jej wymaganiom możemy otrzymać najwyższe 
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błogosławieństwa, jakie kiedykolwiek w historii świata zostały obie-
cane ludzkości lub na nią przelane. Niestety, tak jak dziecko zajęte 
zabawką czy maskotką, my także często zadowalamy się ulotnymi 
rzeczami, zapominając o swoich możliwościach, by rozwijać w so-
bie wielkie, wieczne zasady życia i prawdy. Pan pragnie nawią-
zać z nami bliższą i bardziej osobistą więź, pragnie, abyśmy wzbili 
się na wyżyny jako istoty i rozwijali swoją inteligencję, a można 
tego dokonać jedynie poprzez wieczną Ewangelię, którą specjalnie 
w tym celu przygotowano. Apostoł Jan powiada: „I każdy, kto tę 
nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On [Chrystus] jest 
czysty” [I List Jana 3:3]. Czy Święci w Dniach Ostatnich stosują za-
sady Ewangelii w swoim życiu, realizując tym samym cele Boskiego 
planu?

[…] Co możemy czynić w obecnej sytuacji, by wzrastać coraz 
bardziej w prawości naszego Boga? Jakież udogodnienia, błogo-
sławieństwa i przywileje oferuje ten system zbawienia, któremu 
jesteśmy posłuszni i jakie należy przedsięwziąć kroki, aby z nich 
skorzystać? Jeśli wymagane od nas będzie poświęcenie, będzie to 
wspaniała okazja dla tych, którzy pragną uczynić swą religię przed-
miotem studiów i którzy trudzą się, by spełnić stawiane przez nią 
wymagania w swym codziennym życiu, by okazali swą gotowość, 
by schylić głowy przed wolą Jehowy, uznając działanie Jego ręki 
tak w przeciwnościach, jak i pomyślności.

[…] Dobrze by było, gdybyśmy zbadali swoje wnętrze, w cicho-
ści i odosobnieniu dokonali rachunku sumienia, aby ocenić, gdzie 
stoimy […] przed Panem, abyśmy — jeśli zajdzie ku temu potrzeba 
— mogli odnowić swe oddanie i wierność oraz gorliwiej spełniać 
dobre uczynki.

Nie ma cienia wątpliwości, że ogółem jako lud wielce się udo-
skonaliliśmy w oczach Boga. Lecz — mimo tego, że z pewnością 
tak jest — jestem przekonany, że są pośród nas osoby obdarzone 
duchowymi darami, które obawiają się rozwoju, który — gdyby 
się na niego zdecydowały — byłby o wiele większy, niż jest obec-
nie; które mogłyby o wiele szybciej kroczyć ścieżką świętości i 
być o wiele bliżej Pana. Jednakże ma na nie wpływ duch rzeczy 
tego świata, co powoduje, że nie rozwijają tych duchowych mocy 
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i błogosławieństw, nie nawiązują z Panem tej bliskiej więzi, która 
jest ich przywilejem 6.

Nasz charakter, jako Świętych w Dniach Ostatnich, powinien 
pozostać nienaruszony za wszelką cenę i kosztem wszelkiego po-
święcenia. Charakter uznany przez Boga jest wart ochrony nawet 
za cenę trwających całe życie osobistych wyrzeczeń.

Żyjąc w taki sposób, możemy patrzeć w przyszłość […] z pełnym 
przekonaniem […], że otrzymamy koronę wraz z synami i córkami 
Bożymi oraz posiądziemy bogactwa i chwałę Królestwa Celestial-
nego 7. [Zob.: propozycja 5. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Czego uczysz się z postępowania Starszego Lorenza Snowa i 
Starszego Franklina D. Richardsa, czytając historię na str. 119 
i 121? Zastanów się, jak podzielić się tymi zasadami z rodziną 
i innymi osobami.

 2. Prezydent Snow powiedział: „Musimy być prawymi mężczy-
znami i prawymi kobietami” (str. 122). Co twoim zdaniem zna-
czy być prawym mężczyzną czy prawą kobietą?

 3. Rozważ przemyślenia Prezydenta Snowa dotyczące przykła-
dów Mojżesza i Jonasza (str. 123–124). Co takiego odnajdu-
jesz w tych historiach, co może nam pomóc doskonalić nasze 
charaktery?

 4. Rozważ drugi cały akapit na str. 125. Dlaczego, według ciebie, 
musimy być świadomi naszych braków, aby wzmacniać nasze 
charaktery? W jaki sposób możemy pozwolić sobie dostrzegać 
własne niedoskonałości bez popadania w zniechęcenie?

 5. Rozważ radę Prezydenta Snowa w ostatniej części rozdziału 
(str. 125–127). Zastanów się nad wygospodarowaniem czasu, 
by zbadać swoje wnętrze i ocenić, gdzie stoisz przed Panem.
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Pokrewne fragmenty z pism świętych: Psalm 24:3–5; II List Piotra 
1:2–11; Mosjasz 3:19; Alma 48:11–13, 17; Eter 12:25–28; NiP 
11:12–14; 88:63–68.

Pomoc w nauczaniu: Poproś uczniów, aby wybrali jeden 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.

Uwagi
 1. Deseret Semi-Weekly News, 19 grudnia 

1899 r., str. 5.
 2. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 

1882 r., str. 1.
 3. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 

1882 r., str. 1.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 

1882 r., str. 1.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 
1882 r., str. 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 
1882 r., str. 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 9 lutego 
1886 r., str. 1.
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Uświęcone więzi rodzinne

„Jeśli będziemy wierni, będziemy przebywać ze 
sobą w nieśmiertelnym i pełnym chwały stanie. 

[…] Utworzone tutaj więzi, które mają najbardziej 
trwały charakter, będą istnieć w wieczności”.

Z życia Lorenza Snowa

Oczekujący swych siedemdziesiątych urodzin Lorenzo Snow za-
prosił wszystkie swoje dzieci i ich rodziny do Brigham City w stanie 
Utah na „wielki rodzinny zjazd i urodzinowe uroczystości”. Zorgani-
zował dla nich noclegi i jedzenie oraz rozrywki, które miały sprawić 
radość wszystkim, nawet małym dzieciom. „Im więcej myślę na 
ten temat [rodzinnego zjazdu] — pisał — z tym większą niecierpli-
wością wyczekuję tego upragnionego rodzinnego zgromadzenia, 
kiedy zobaczę was wszystkich razem i będę mógł dać wam ojcow-
skie błogosławieństwo”. Nalegał, aby nic nie przeszkodziło im w 
przybyciu „poza najpoważniejszymi, niemożliwymi do pokonania 
przeszkodami” 1.

Rodzina Snowów zgromadziła się na wspólnym spotkaniu od 7 
do 9 maja 1884 roku, w trakcie którego jej czas umilały muzyka, 
przedstawienia teatralne, przemowy, poezja, gry, jedzenie i przy-
jazne rozmowy 2. Siostra Prezydenta Snowa, Eliza, zanotowała, że 
podczas całego zjazdu uczestniczył on w „różnych rodzinnych spo-
tkaniach, a jako Patriarcha […] udzielał krewnym błogosławieństw” 
oraz dawał „wiele ojcowskich porad, wskazówek i przestróg”. Gdy 
zjazd zbliżał się ku końcowi, cała rodzina zebrała się razem, by 
wysłuchać jego przemówienia. Wedle zapisków Elizy, wyraził on 
„zadowolenie i wdzięczność Bogu, że miał to szczęście, by rado-
wać się widokiem miłych i uśmiechniętych twarzy członków swojej 
dużej rodziny oraz za całe dobro, które — jak się spodziewał — 
wyniknie z tego zjazdu”. Spoglądając na swoją rodzinę, Prezydent 
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dzieci są „cennym dziedzictwem od pana”.
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Snow zawołał: „Moje serce jest po brzegi wypełnione najgorętszą 
wdzięcznością do Ojca w Niebie. […] Język nie jest w stanie wyrazić 
uczuć, które mam głęboko w sercu dzięki tej świętej i uświęconej 
możliwości, by świętować moje siedemdziesiąte urodziny, stojąc 
tutaj i napawając się tym wspaniałym i natchnionym przez niebo 
widokiem”.

Prezydent Snow mówił dalej: „To ostatni zjazd rodzinny, jakiego 
możemy się spodziewać po tej stronie świata duchów. Niech Bóg 
naszych ojców pomoże nam zachowywać Swoje prawa, wieść 
godne poszanowania życie, zachować w nienaruszonym stanie 
naszą cnotę i sumienie, słuchać podszeptów Ducha Świętego oraz 
dążyć gorliwie do oczyszczenia siebie, aby ani jeden z członków tej 
rodziny nie zaginął, odchodząc z wąskiej i prostej ścieżki, lecz aby-
śmy wszyscy okazali się godni powstania w poranek pierwszego 
zmartwychwstania, ukoronowani chwałą, trwającej przez wieczność 
jedności rodzinnej oraz kontynuowali nasz wzrost przez nieskoń-
czone wieki wieczności” 3. [Zob.: propozycja 1., str. 136].

Nauki Lorenza Snowa

Więzi rodzinne są święte i mogą 
umacniać się przez wieczność.

Zachęcajcie do małżeństwa […] i uzmysławiajcie [innym] uświę-
cony charakter tego związku oraz zobowiązanie, które ich obej-
muje, aby zachowywać to wielkie przykazanie dane przez Boga 
naszym pierwszym rodzicom, aby się rozmnażali i napełniali zie-
mię [zob. I Ks. Mojżeszowa 1:28]. Jest to coraz bardziej konieczne 
z uwagi na światową tendencję, by lekceważyć to prawo i hańbić 
przymierze małżeńskie. Smutkiem napawa, jak częste są rozwody w 
kraju oraz coraz powszechniejsze postrzeganie dzieci jako ciężaru, 
nie zaś jako cennego dziedzictwa od Pana 4.

[Pan] pokazał nam, że jeśli będziemy wierni, będziemy przeby-
wać w swoim towarzystwie w nieśmiertelnym i pełnym chwały sta-
nie, a utworzone tutaj więzi, które mają najbardziej trwały charakter, 
będą istnieć w wieczności 5.

Związki, które tutaj utworzymy, będą [nasze] w wiecznych świa-
tach. Ojcowie, matki, siostry, bracia — tak, matki, które patrzą, jak 
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ich ukochane dzieci gasną na ich oczach, wiedzą, że będą im one 
zwrócone w świecie duchów, w tej samej formie, w której odeszły 
z tego świata. Żona, która patrzy, jak umiera jej mąż, jak uchodzi z 
niego życie, wie, że będzie go znowu miała przy sobie i dostrzega 
pocieszenie, ukojenie i radość, jakie niosą objawienia Wszechmo-
gącego, że będzie znowu miała swego męża w wiecznych światach. 
Te same związki, które istnieją tutaj, będą istnieć po drugiej stronie 
zasłony; nawiązane tutaj więzi będą rosnąć w siłę w życiu, które 
nastanie. Święci w Dniach Ostatnich mają tę pewność, bo dał im ją 
Bóg 6. [Zob.: propozycja 2., str. 137].

Wierni Święci w Dniach Ostatnich, którzy nie 
mogą wstąpić w związek małżeński lub dochować 
się potomstwa w tym życiu, otrzymają wszystkie 

błogosławieństwa wyniesienia w życiu, które nastanie.

Niedawno przyszła do naszego biura pewna pani, prosząc o spo-
tkanie ze mną w osobistej sprawie. Powiedziała mi, że czuje się 
bardzo źle z powodu tego, że jej perspektywy na znalezienie męża 
nie napawają jej optymizmem. […] Chciała wiedzieć, jak będzie się 
przedstawiała jej sytuacja w życiu przyszłym, jeśli nie uda jej się 
wyjść za mąż w tym życiu. Przypuszczam, że pytanie to rodzi się 
w sercach naszych młodych ludzi. […] Pragnę nieco naświetlić tę 
kwestię dla dodania otuchy i pocieszenia osób, które znajdują się w 
podobnej sytuacji. Nie ma Świętego w Dniach Ostatnich, który po 
śmierci, przeżywszy prawe życie, zostałby pozbawiony czegokol-
wiek, ponieważ nie udało mu się dokonać pewnych rzeczy, jeśli nie 
miał po temu możliwości. Innymi słowy, jeśli młody mężczyzna lub 
młoda kobieta nie ma możliwości, by wstąpić w związek małżeński, 
a żyje wiernie aż do śmierci, otrzyma te wszystkie błogosławień-
stwa, wyniesienie i chwałę, tak jak mężczyzna czy kobieta, którzy 
mieli tę szansę i ją wykorzystali. Jest to całkowicie pewne. […]

Osoby, które nie mają szansy, by wstąpić w związek małżeński w 
tym życiu, jeśli umrą w Panu, będą miały szansę otrzymać wszyst-
kie błogosławieństwa przynależne osobom zaślubionym. Pan jest 
miłosierny i łaskawy, nie jest też pozbawiony sprawiedliwości. Nie 
ma w Nim miejsca na niesprawiedliwość, a nie moglibyśmy uznać 
za sprawiedliwe, gdyby kobieta lub mężczyzna zmarli, nie mając 
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możliwości wstąpienia w związek małżeński i nie można by było 
temu zaradzić w przyszłym życiu. To byłoby niesprawiedliwe, a 
wiemy, że Pan nie jest istotą niesprawiedliwą. Wierzę, że moja sio-
stra, Eliza R. Snow, była tak prawą kobietą, jak którakolwiek inna 
kobieta Święta w Dniach Ostatnich, a pozostawała niezamężna do 
czasu, kiedy możliwość posiadania przez nią dzieci dawno już mi-
nęła. […] Ani przez chwilę nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że 
miałaby utracić z tego powodu choćby jedno błogosławieństwo. 
Zostanie to jej wynagrodzone w następnym życiu i będzie miała 
tak wspaniałe królestwo, jakie byłoby jej udziałem w przypadku, 
gdyby miała szansę założyć rodzinę w tym życiu 7.

Kiedy mąż i żona cieszą się uczuciem jedności, 
pielęgnują w domu uczucia miłości i dobroci.

Dopilnujcie, aby drobne, błahe, domowe nieporozumienia nie 
zatruwały waszego szczęścia 8.

Żony, bądźcie wierne swoim mężom. Wiem, że musicie znosić 
wiele nieprzyjemnych rzeczy i wasi mężowie również muszą znosić 
różne rzeczy. Bez wątpienia jesteście niekiedy wystawiane przez 
swoich mężów na próby, być może z powodu ich ignorancji, a 
niekiedy być może z powodu waszej ignorancji. […]

[…] Nie mówię, że wasi mężowie są źli — są równie źli, jak 
wy, czasem może gorsi, ale to nieistotne — starajcie się znosić 
nieprzyjemności, które się czasami pojawiają, bo kiedy spotka-
cie się ze sobą w przyszłym życiu, będziecie zadowoleni, że je 
przetrzymaliście.

Do mężów powiadam: Wielu z was nie docenia swoich żon, tak 
jak powinni. […] Bądźcie dla nich dobrzy. Kiedy one wychodzą, by 
udać się na spotkanie, powinniście zająć się dzieckiem przynajmniej 
w połowie przypadków. Kiedy dziecko chce, żeby je ktoś pobujał 
na rękach, a nie macie zbyt dużo pracy, pobujajcie je. Bądźcie mili, 
kiedy czasem przyjdzie wam trochę się poświęcić, aby to zrobić; 
czujcie tę dobroć, niezależnie od tego, ile przyszło wam poświęcić 9.

Mężczyźni powinni być w domach bardziej ojcowscy, okazywać 
większą czułość w stosunku do swoich żon i dzieci, sąsiadów i 
znajomych, powinni być milsi i bardziej naśladować Boga. Kiedy 
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odwiedzam jakąś rodzinę, podziwiam, kiedy głowa tej rodziny służy 
jej jako mąż Boży, z dobrocią i łagodnością, przepełniony Duchem 
Świętym oraz mądrością i zrozumieniem Nieba 10.

Jeśli uda się wam kiedyś stworzyć rodzinę w Syjonie, jeśli uda się 
wam stworzyć ten niebiański związek, który jest konieczny, by ist-
nieć, musicie sprawić, by rodzina ta połączyła się w jedność, głowa 
tej rodziny musi mieć Ducha Pana, mężczyzna ten musi posiadać 
światło i inteligencję, które stosowane w codziennym życiu i uczyn-
kach członków rodziny doprowadzą ich do zbawienia, ponieważ 
trzyma on ich zbawienie w swoich rękach.

Dokłada on wszelkich starań, by łączyła go z rodziną uczuciowa 
i emocjonalna więź, by — na ile jest to możliwe — odwzajemniać 
ich uczucia, i trudzi się, by zapewnić im wszystko, co jest konieczne 
dla ich wygody i dobrobytu; oni zaś mają ze swej strony okazywać 
mu te same uczucia, tę samą dobroć i oddanie oraz najlepiej, jak 
potrafią, okazywać wdzięczność za otrzymywane błogosławieństwa.

Jest to konieczne, aby panowała tam jedność uczuć, jedność 
przywiązania i miłość, aby będąc w ten sposób związani, tworzyli 
jedność 11.

Kiedy [mężczyźni] klękają w obecności swoich żon i dzieci, po-
winni być natchnieni darem i mocą Ducha Świętego, aby mąż był 
takim mężem, by dobra żona mogła go szanować oraz aby dar i 
moc Boga mogły im zawsze towarzyszyć. Muszą być jednym w ro-
dzinach, aby Duch Święty mógł na nich spoczywać i powinni żyć 
w taki sposób, aby żona mogła zostać uświęcona przez modlitwę, 
aby widziała, że konieczne jest, aby była uświęcona w obecności 
męża i w obecności swoich dzieci, aby razem tworzyli jedność, aby 
mąż i żona mogli stworzyć jedność doskonałą, godną, by zajmować 
miejsce w zakładaniu i tworzeniu królestwa Boga, aby mogli tchnąć 
czystego ducha i udzielać czystych wskazówek swoim dzieciom 
oraz dzieciom swoich dzieci 12. [Zob.: propozycja 3. str. 137].

Dzieci najlepiej uczą się ewangelii, kiedy ich rodzice 
szukają natchnienia i stanowią dobry przykład.

Nie bierzemy udziału we własnym dziele, to jest dzieło Boga. Na-
szymi poczynaniami kieruje wyższa inteligencja. […] Przyszłość tego 
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królestwa spocznie na ramionach naszych potomków, a jego siła i 
ostateczne zwycięstwo będzie zależeć od ich wykształcenia i wła-
ściwego wychowania. Jeśli pragniemy wywierać na nasze rodziny 
dobry wpływ, musimy być dla nich dobrym przykładem oraz udzie-
lać im dobrych nauk. Powinniśmy móc powiedzieć, postępujcie tak, 
jak ja postępuję, a nie tylko mówić: postępujcie tak, jak ja mówię 13.

Ze wszystkich sił starajcie się nauczać swoje dzieci w taki sposób, 
tak przez przykład, jak i nauki, aby bez chwili wahania kroczyły wa-
szymi śladami i stały się tak dzielne w prawdzie, jak i wy jesteście 14.

Mężczyźni, którzy pragną utrzymać swoją pozycję przed Bogiem 
w świętym kapłaństwie, muszą mieć ducha proroctwa i być godni, 
by nieść życie i zbawienie ludziom, a jeśli [nawet] nie mogą tego 
czynić w świecie, muszą to czynić w domu, w swoich rodzinach, 
swoich sklepach, na swoich ulicach, aby ich serca były natchnione 
słowami żywota na spotkaniach, kiedy nauczają ewangelii swe 
dzieci i swych sąsiadów, jak wówczas, gdy przemawiają do swych 

rodzice powinni dokładać wszelkich starań, aby 
„[ich] rodzina […] połączyła się w jedność”.
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braci z tej mównicy. Posiadanie odrobiny Ducha, kiedy przema-
wiamy do ludzi, a potem odkładanie go na bok, nie wystarczy. Nie-
którzy mężczyźni przemawiają do ludzi, a potem idą do domu […], 
gdzie — zamiast mieć w sobie słowa żywota — stają się całkowicie 
drętwi i jakby martwi, ale tak dłużej być nie może.

Obowiązkiem ojców w Izraelu staje się przebudzenie i stawa-
nie się zbawicielami ludzi, aby mogli kroczyć przed Panem z siłą 
wiary i tą skupioną na celu energią, które zapewnią im natchnienie 
Wszechmocnego, aby nauczali słów żywota swoje rodziny. […]

Ujrzymy w tym ducha zaangażowania, który pozwoli nam stać 
się jednym, abyśmy nauczyli się kochać siebie nawzajem i modlę 
się do Pana, aby przelał w serca nas wszystkich tę miłość, którą 
przelał w serce Jezusa, Swego Syna i aby nadal udzielał nam wiedzy 
o tym, co dobre 15.

Rzeczą ojca jest, by był on godny nauczać swoje dzieci i udzielać 
im wskazówek, a także wykładać im zasady tak, by stosując się do 
tych pouczeń, mogły one osiągnąć pełnię szczęścia, do którego są 
naturalnie zdolne w okresie dzieciństwa, a jednocześnie uczyły się 
zasad, dzięki którym będą mogły osiągnąć największe szczęście i 
zadowolenie w życiu dorosłym 16.

Jeżeli będziemy gorliwie pielęgnować w sobie czyste zasady ży-
cia i zbawienia, wtedy nasze dzieci będą dorastać w wiedzy o tych 
sprawach i będą miały większą od naszej zdolność, by zaprowadzać 
niebiański porządek i ustanawiać wokół siebie szczęście i pokój 17. 
[Zob.: propozycje 4. i 5. str. 137].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Rozważ uczucia Prezydenta Snowa dotyczące zgromadze-
nia całej jego rodziny w jednym miejscu (str. 129, 131). Co 
dobrego może wyniknąć ze zgromadzenia całej rodziny? W 
jaki sposób możemy pomóc naszym rodzinom pozostać w 
jedności?
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 2. Pod jakimi względami przesłanie zapisane w drugim pełnym 
akapicie na stronie 131. jest aktualne w obecnych czasach? Co 
możemy zrobić, aby pomóc młodzieży Kościoła zrozumieć, jak 
święte jest przymierze małżeństwa? Co możemy uczynić, aby 
z radością oczekiwała na małżeństwo i rodzicielstwo?

 3. Prezydent Snow powiedział, że „drobne, błahe nieporozu-
mienia” mogą „zatruć [nasze] szczęście” w domu (str. 133). 
Co konkretnie może nam pomóc unikać tej „trucizny”? (Kilka 
przykładów znajduje się na str. 133–136).

 4. Przestudiuj część zaczynającą się na stronie 134. Dlaczego 
twoim zdaniem rodzice muszą być w stanie powiedzieć: „po-
stępujcie tak, jak ja postępuję”, a nie tylko „postępujcie tak, 
jak mówię”? W jaki sposób rodzice mogą nauczać poprzez 
przykład? Podaj przykłady rzeczy, których nauczyłeś się dzięki 
dobremu przykładowi swoich rodziców.

 5. Prezydent Snow wyraził troskę o rodziców, którzy z mocą 
nauczają w kościele, ale nie we własnym domu (str. 135–136). 
Pomyśl, co możesz zrobić, aby dzielić się „słowami żywota” ze 
swoją rodziną.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: 1 Nefi 8:10–12; Helaman 5:12; 
NiP 68:25–28; 93:40–50; 132:19–20.

Pomoc w nauczaniu: „Powinieneś uważać, aby nie mówić więcej, 
niż jest to konieczne lub aby nie wyrażać zbyt często swojej opinii. 
Takie działania mogą spowodować, że uczniowie mogą stracić za-
interesowanie […]. Twoją główną troską powinno być pomaganie 
innym w uczeniu się ewangelii, a nie przygotowanie robiących 
wrażenie prezentacji. Wchodzi w to dostarczanie uczniom moż-
liwości uczenia się nawzajem” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania, str. 64).

Przypisy
 1. Zob. Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 453–454.

 2. Zob. Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, str. 461–483.

 

 3. W: Biography and Family Record of 
 Lorenzo Snow, str. 484–486.

 4. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, 
 Deseret Evening News, 9 lipca 1901 r., 
str. 1; przesłanie wygłoszone bezpo-
średnio do kobiet w Stowarzyszeniu 
Pomocy.
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 5. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa, wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 roku.

 6. Salt Lake Daily Herald, 11 października 
1887 r., str. 2.

 7. Millennial Star, 31 sierpnia, 1899 r., str. 
547–548.

 8. Deseret News, 21 października 1857 r., 
str. 259.

 9. „The Grand Destiny of Man”, Deseret 
Evening News, 20 lipca 1901 r., str. 22.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 
1868 r., str. 2.

 11. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 3; 
w tekście oryginalnym str. 3 jest błęd-
nie oznaczona jako 419.

 12. Deseret News, 14 stycznia 1857 r., str. 
355.

 13. Deseret News, 26 lipca 1865 r., str. 338.
 14. W: „Scandinavians at Saltair”, Deseret 

Evening News, 17 sierpnia 1901 r., str. 8.
 15. Deseret News, 14 stycznia 1857 r., str. 

355.
 16. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 

371.
 17. Deseret News, 21 października 1857 r., 

str. 259.
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„Przyjdźcie do świątyni”

„Perspektywy, jakie otworzył przed nami Bóg, są 
wielkie i wspaniałe, nie starcza nam wyobraźni, by je 
pojąć. Przyjdźcie do świątyni, a je wam pokażemy”.

Z życia Lorenza Snowa

Wkrótce po swoim chrzcie i konfirmacji Lorenzo Snow zaczął 
uczęszczać na spotkania w Świątyni Kirtland. Tam, wraz z Proro-
kiem Józefem Smithem i innymi przywódcami Kościoła, otrzymał 
wielkie duchowe błogosławieństwa. W swoim dzienniku zapisał: 
„Mieliśmy tam ducha proroctwa — dar języków — dar interpreto-
wania języków — opowiadano o wizjach i cudownych snach — 
słyszano śpiew niebiańskich chórów, byliśmy świadkami działania 
cudownej mocy uzdrawiania, dzięki służbie Starszych. Chorzy byli 
uzdrowieni, głusi odzyskiwali słuch, ślepi mogli widzieć, a chromi 
chodzić, działo się to wiele razy. Wyraźnie widać było, że uświę-
cony i boski wpływ — duchowa atmosfera przepełniała ten święty 
przybytek” 1.

Lorenzo Snow kochał Świątynię Kirtland, bo wiedział, że „Syn 
Boży w Swej chwale zaszczycił ją Swą królewską obecnością”. W 
związku z tym, był on pod ogromnym wrażeniem, kiedy po raz 
pierwszy stanął tam za mównicą, aby nauczać. „W żadnym języku 
nie da się oddać moich uczuć — powiedział — kiedy pierwszy raz 
stanąłem na jednej z tych mównic, aby zwrócić się do zebranych 
— na mównicy, na której krótko wcześniej stała ta święta Istota 
— ‘oczy Jego niczym płomień ognia; włosy na głowie białe niczym 
nieskalany śnieg’ — gdzie przyszli również Mojżesz, Eliasz oraz 
prorok Eliasz i przekazali Józefowi Smithowi klucze swoich dys-
pensacji”. [Zob. NiP 110] 2.

Wiele lat później, 6 kwietnia 1892 roku, Prezydent Lorenzo 
Snow stał przed innym zgromadzeniem, tym razem przed niemal 
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6 kwietnia 1892 roku tysiące ludzi zgromadziło się, by być świadkami 
osadzenia zwieńczenia na najwyższej wieży Świątyni Salt Lake.
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ukończoną Świątynią Salt Lake. Na terenach otaczających Plac Świą-
tynny tłoczyło się około 40 000 Świętych w Dniach Ostatnich, a ko-
lejne 10 000 „zajmowało miejsca na dachach okolicznych budynków 
oraz miejsca, z których można było cokolwiek dojrzeć” 3. Rzesza ta 
zebrała się, by zobaczyć ceremonię zakładania zwieńczenia na naj-
wyższej wieży świątyni. Później tego samego dnia na zwieńczeniu 
miała zostać umieszczona figura anioła Moroniego. Rada Prezydenta 
Kościoła wyznaczyła Prezydentowi Snowowi, który był wówczas 
Prezydentem Kworum Dwunastu Apostołów, zadanie przewodze-
nia Świętym w okrzyku Hosanna. Wyjaśniając zebranym, na czym 
polega wznoszenie okrzyku hosanna, wyraził on swą miłość i zapał 
do pracy świątynnej.

„Słowa okrzyku ‘Hosanna!’, które wygłosimy dzisiaj w trakcie lub 
po założeniu zwieńczenia, zostały wprowadzone przez Prezydenta 
Józefa Smitha w Świątyni Kirtland i zostały wypowiedziane podczas 
uroczystego zebrania, na którym objawiła się moc Boża, a braciom 
została dana wizja Wszechmogącego. Nie jest to zwyczajne zawo-
łanie, lecz — co pragniemy wyraźnie uzmysłowić — święty okrzyk 
wznoszony jedynie przy nadzwyczajnych okazjach, takich jak ta 
przed nami. Pragniemy, aby dogłębnie rozumiano, że chcemy, aby 
bracia i siostry nie tylko wypowiadali słowa, ale aby ich serca były 
pełne wdzięczności do Boga niebios, który dokonał poprzez naszą 
wolę tego wielkiego i wspaniałego dzieła. Tego dnia, trzydzieści 
dziewięć lat temu, położono podwalinę — kamień węgielny — pod 
tę Świątynię. Wspominając i rozważając cudowne błogosławień-
stwa, jakie Bóg przelał na nas, Swój lud, w czasie lat, które upłynęły 
od tamtej chwili, pragniemy, aby wznosząc ten okrzyk, Święci czuli, 
że płynie on z ich serc. Niech wasze serca przepełnia wdzięczność”. 
Zademonstrował, jak wznosi się okrzyk Hosanna i powiedział: „A 
teraz, kiedy pójdziemy przed Świątynię i wzniesiemy ten okrzyk, 
naszym pragnieniem jest, aby każdy mężczyzna i każda kobieta 
wykrzyknęli te słowa tak głośno, na ile pozwala im głos, aby za-
drżał każdy dom w tym mieście, aby usłyszeli go ludzie w każdym 
zakątku miasta, aby dosięgnął on wiecznych światów” 4.

Następujący opis ceremonii zakładania zwieńczenia ilustruje 
skupienie i ducha czci Świętych oraz ich radość w czasie tej 
uroczystości:
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„Kiedy wybiło południe Prezydent Wilford Woodruff wystąpił 
na przód podestu, aby widziała go cała zebrana rzesza, pogrążona 
w uroczystym skupieniu. Serca ludzi przeszedł radosny dreszcz, 
kiedy przemówił:

‘Uwaga, wy z domu Izraela i wy wszystkie narody świata! Poło-
żymy teraz kamień wieńczący Świątynię naszego Boga, pod którą 
podwaliny położył i poświęcił Prorok, Widzący i Objawiciel — Bri-
gham Young’.

Prezydent Woodruff nacisnął wówczas przycisk elektryczny, a 
kamień wieńczący Świątynię przesunął się na swoje miejsce. Sceny, 
która potem miała miejsce, nie da się opisać w żadnym języku. 
Czcigodny Prezydent Dwunastu, Apostoł Lorenzo Snow, wystąpił 
naprzód i poprowadził czterdzieści tysięcy Świętych we wspólnym 
okrzyku:

‘Hosanna! hosanna! hosanna! Bogu i Barankowi. Amen, amen  
i amen!

‘Hosanna! hosanna! hosanna! Bogu i Barankowi. Amen, amen  
i amen!

‘Hosanna! hosanna! hosanna! Bogu i Barankowi. Amen, amen  
i amen!’

Każdemu okrzykowi towarzyszyło powiewanie chusteczkami. 
[…] Oczy tysięcy ludzi lśniły od łez, tak pełna była ich radość. Zie-
mia zdawała się drżeć od potęgi dźwięku, który odbijał się echem 
od okolicznych wzgórz. W historii nie odnotowano wspanialszej ani 
przewyższającej majestatem ceremonii zakładania kamienia wień-
czącego Świątynię. Ledwo przeminęły okrzyki hosanna, kiedy zgro-
madzona rzesza zaintonowała cudowny, natchniony hymn: „Duch 
Boży jak płomień najświętszy w nas płonie” 5.

Prezydent Woodruff poświęcił Świątynię Salt Lake dokładnie rok 
później, 6 kwietnia 1893 roku, po trwających czterdzieści lat tru-
dach Świętych, aby ją ukończyć. Prezydent Lorenzo Snow został 
powołany, by służył jako pierwszy prezydent tej świątyni i pełnił to 
powołanie do chwili, kiedy został Prezydentem Kościoła we wrześ-
niu 1898 roku. Portret Prezydenta Snowa wisi dzisiaj w Świątyni Salt 
Lake na pamiątkę jego oddania temu, co nazywał „wielką pracą, 
której dokonujemy” w domu Pana 6. [Zob.: propozycja 1. str. 148].
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Nauki Lorenza Snowa

W świątyniach dowiadujemy się o 
cudownych błogosławieństwach, jakie Bóg 

przygotował dla tych, którzy są wierni.

Perspektywy, jakie otworzył przed nami Bóg, są wielkie i wspa-
niałe, nie starcza nam wyobraźni, by je pojąć. Przyjdźcie do świą-
tyni, a je wam pokażemy. Zakładam, że wielu z was tam było i 
słyszało o cudownych rzeczach, jakie Bóg przygotował dla tych, 
którzy Go kochają i wytrwają wiernie do końca. […]

[…] Przygotował dla Świętych w Dniach Ostatnich wszystko, 
czego mogliby pragnąć czy co mogliby sobie wyobrazić, aby za-
pewnić im pełnię szczęścia przez całą wieczność 7. [Zob.: propozycja 
2. str. 148].

Dzięki obrzędom świątynnym tworzymy 
święte więzy, które łączą razem rodziny na 

czas życia doczesnego i na wieczność.

Pomyślcie o obietnicach, jakie są wam składane podczas wspa-
niałej i cudownej ceremonii zawierania przymierza małżeństwa w 
Świątyni. Kiedy dwoje Świętych w Dniach Ostatnich łączy się razem 
w małżeństwie, otrzymują oni obietnice dotyczące ich potomstwa, 
które rozciągają się od wieczności do wieczności 8.

Otrzymaliśmy wiele mądrości i wiedzy o rzeczach, które wpra-
wiają świat w osłupienie, kiedy o nich mówimy. Dowiedzieliśmy 
się, że w świątyniach możemy tworzyć więzi, których nie zerwie 
śmierć, lecz które sięgają wieczności; uświęcone więzi, które łączą 
razem rodziny na czas życia doczesnego i na wieczność 9. [Zob.: 
propozycja 3. str. 148].

W świątyniach otrzymujemy obrzędy wyniesienia 
w zastępstwie naszych drogich zmarłych.

Każdy syn i córka Boga otrzymają możliwości niezbędne dla 
wyniesienia i chwały. […] Istnieje tylko jedna droga, która wiedzie 
do wyniesienia i chwały. Musimy zostać ochrzczeni dla odpuszcze-
nia grzechów i poprzez nałożenie rąk otrzymać Ducha Świętego. 
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Te i pozostałe obrzędy są absolutnie niezbędne dla wyniesienia 
i chwały, a jeśli dana osoba żyła w czasach, kiedy Ewangelia nie 
była dostępna, o sprawy te mogą zatroszczyć się jej przyjaciele. 
Przyszliśmy teraz na ten świat po to, aby dokonać tych rzeczy, a 
przynajmniej jest to jeden z głównych celów naszego przyjścia. Nie 
możemy bardziej podkreślić, jak ogromnie ważna jest ta praca 10.

Nie przyszliśmy na ten świat przez przypadek. Przyszliśmy tu, 
mając szczególny cel i stało się to bez wątpienia na mocy określo-
nych ustaleń w poprzednim życiu, że przyszliśmy na ten świat. W 
Świątyniach dokonujemy wspaniałej pracy na rzecz naszych drogich 
zmarłych. Od czasu do czasu otrzymujemy ważne objawienia, że 
Bóg zaakceptował pracę, jaką wykonujemy w naszych Świątyniach. 
Najwspanialsze objawienia były udziałem osób, które trudzą się dla 
własnych przodków. Dokonujemy wielkiego dzieła. Tysiące osób 
zostało ochrzczonych za swoich zmarłych w czasie naszej pracy w 
Świątyniach. […]

Kiedy ludzie już odszukają swoich przodków, niezależnie od 
tego, jak daleko wstecz uda im się dotrzeć, pozwalamy, by przy-
chodzili do naszych Świątyń i zostali ochrzczeni w zastępstwie swo-
ich zmarłych ojców, dziadków, pradziadków i tak dalej; tak daleko 
wstecz, jak uda im się odnaleźć ich linię. Następnie pozwalamy im, 
aby żony zostały zapieczętowane do mężów, również na całej linii 
przodków, tak daleko jak uda im się ją nakreślić. Weźmy za przy-
kład szlachetnego, młodego mężczyznę, który żył, zanim Ewange-
lia została przekazana dzieciom ludzkim. […] Ożenił się, doczekał 
potomstwa, ale nigdy nie miał szansy, by przyjąć Ewangelię, jak 
wy czy ja. Mimo tego nauczał swoją rodzinę zasad moralnych i 
okazywał czułość i serce swojej żonie i dzieciom. Cóż więcej mógł 
uczynić? Nie powinien zostać potępiony za to, że nie przyjął Ewan-
gelii, bo nie było czego przyjmować. Nie powinien utracić żony dla-
tego, że kiedy ją poślubiał, nie było Świątyni, do której mógłby się 
udać, aby przypieczętować ją do siebie na czas życia doczesnego 
i na wieczność. Działał wedle najlepszej posiadanej wiedzy i była 
mu ona poślubiona na okres życia doczesnego, zgodnie z tradycją 
jego kraju. Uznajemy to małżeństwo, zawarte uroczyście zgodnie 
z prawami kraju. […] Zapieczętowujemy dzieci do rodziców oraz 
żony do mężów, na całej linii 11.
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rodzice mogą pomagać swoim dzieciom przygotować się 
na przyjęcie zaproszenia, by pójść do świątyni.
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Zbawiciel powiedział pewnego razu: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy 
umarli usłyszą głos Syna Bożego”, a potem wygłosił to niebywałe 
stwierdzenie: „i ci, co usłyszą, żyć będą” [Ew. Jana 5:25]. Wierzę, że 
bardzo niewielu będzie takich, którzy nie przyjmą prawdy. Usłyszą 
głos Syna Bożego, usłyszą głos Kapłaństwa Syna Bożego i przyjmą 
prawdę i życie. Bracia i siostry, którzy trudzą się tak ofiarnie w 
świątyniach, będą mieli zaszczyt stać się jak gdyby zbawicielami 
dla swoich bliskich i przyjaciół, w których imieniu dokonywali ob-
rzędów 12. [Zob.: propozycja 4. str. 148].

Powinniśmy starać się ze wszystkich sił wykonywać 
pracę świątynną i pracę nad historią rodziny, nawet 

jeśli wymaga to z naszej strony poświęcenia.

Celem każdego mężczyzny i każdej kobiety powinno być cho-
dzenie do naszych Świątyń i wykonywanie tej pracy. To wielkie 
i ważne dzieło. Kiedy wrócimy do świata duchów i odnajdziemy 
żyjących tam zmarłych przyjaciół, wówczas, jeśli nie dokonaliśmy 
za nich pracy koniecznej dla ich wyniesienia i chwały, nie będziemy 
zbytnio szczęśliwi i nie będzie to miłe spotkanie.

Nie powinniśmy jedynie czekać na stosowne i dogodne okazje, 
lecz powinniśmy, nawet jeśli będzie to od nas wymagać trochę 
poświęcenia, dokładać wszelkich starań, by móc wykonywać tę 
pracę. […] Naszym gorącym pragnieniem jest, aby bracia i siostry 
nie zaniedbywali tego ważnego dzieła. Czy wiecie, czym głównie 
będziemy się trudnić podczas tysiąclecia odpoczynku [Milenium]? 
Będzie to zadanie, do którego staramy się nakłaniać Świętych w 
Dniach Ostatnich obecnie. Świątynie zostaną wybudowane na całej 
ziemi, a bracia i siostry będą do nich chodzić i pracować, być może 
całe dnie i noce, aby przyśpieszyć pracę i ukończyć dzieła ko-
nieczne, zanim Syn Człowieczy będzie mógł pokazać Swe królestwo 
Ojcu. Dzieło to musi zostać ukończone, zanim Syn Człowieczy bę-
dzie mógł posiąść Swe królestwo i pokazać je Swemu Ojcu 13. [Zob.: 
propozycja 5. str. 148].
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Kiedy przekraczamy z czystym sercem próg 
świątyni, Pan błogosławi nas wedle Swej 

mądrości tym, co dla nas najlepsze.

Wchodząc do tych świątyń, czujemy, że cieszymy się tam obec-
nością Ducha Pana pełniej niż w jakimkolwiek innym miejscu. 
To budowle Pana i w ich murach odbywa się Jego najważniejsza 
praca. […]

[…] Wiem, że osoby, które wchodzą do tych świątyń, [wychodzą] 
z nich, czując się lepiej i z mocnym postanowieniem w duchu, że 
będą się starały być nieco lepsze, niż były do tej pory. Chcemy, aby 
właśnie takie uczucia towarzyszyły Świętym. […]

[…] Bądźcie wierni, bracia i siostry, i wytrwali; przychodźcie do 
świątyni i wykonujcie swoją pracę, a będzie to dla was radością 
i będziecie lepiej przygotowani, by oprzeć się trudnościom tego 
świata 14.

Ci, którzy [wchodzą do] Świątyni z czystym sercem i skruszonym 
duchem, nie wyjdą z niej, nie otrzymawszy szczególnych błogosła-
wieństw, choć mogą one pod pewnymi, a możliwe że pod wieloma, 
względami różnić się od tego, czego się spodziewaliśmy. […] Nie-
którzy Święci mogą oczekiwać, że zobaczą służebne anioły […] lub 
spodziewać się, że ujrzą twarz Boga. Być może nie byłoby dla was 
z pożytkiem, gdybyście doświadczyli takich objawień. Pan wie, co 
jest najlepsze dla każdego i dostosuje Swe dary tak, by przyniosły 
one jak najwięcej dobrego tym, którzy je otrzymują. Bez wątpie-
nia można oczekiwać, że każdy wierny Święty, który wejdzie do 
tego Domu, otrzyma błogosławieństwo, które przyniesie mu wiele 
pożytku. Zanim ci, którzy weszli do Świątyni, ją [opuszczą], w ich 
sercach zrodzi się zrozumienie, które [będzie] dla nich korzyścią 
w przyszłości. Mają do tego prawo jako prawi Święci w Dniach 
Ostatnich 15. [Zob.: propozycja 6. str. 148].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VIII.
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 1. Przeczytaj opis uroczystości zakładania zwieńczenia na Świą-
tyni Salt Lake (str. 139–142). Jeśli uczestniczyłeś w poświę-
ceniu świątyni, zastanów się, jakie towarzyszyły ci wówczas 
uczucia. Co takiego wyrażamy Panu, kiedy wznosimy Okrzyk 
Hosanna?

 2. Rozważ zaproszenie Prezydenta Snowa, by „przyjść do Świą-
tyni” (str. 143). Zastanów się, w jaki sposób możesz przyjąć 
to zaproszenie i jak możesz je przekazać członkom swojej 
rodziny i przyjaciołom.

 3. Studiując drugi podrozdział na stronie 143, zastanów się nad 
błogosławieństwami, jakie płyną z dokonywania obrzędów 
świątynnych i zawarcia przymierzy w świątyni. Jaki wpływ te 
błogosławieństwa wywarły na tobie i twojej rodzinie?

 4. Przeczytaj część, która rozpoczyna się u dołu strony 143. W ja-
kim sensie działamy jako „zbawiciele [naszych] bliskich i przy-
jaciół”, kiedy wykonujemy tę pracę? Jakie materiały Kościół 
zapewnia, aby nam pomóc?

 5. Co możemy uczynić, aby praca świątynna i praca nad histo-
rią rodziny otrzymywały uwagę, na jaką zasługują? (Przejrzyj 
podrozdział rozpoczynający się na stronie 146).

 6. Jakie osobiste, duchowe błogosławieństwa możemy otrzymać, 
kiedy uczestniczymy w pracy świątynnej? (Kilka przykładów 
znajduje się na str. 147).

Pokrewne fragmenty z pism świętych: NiP 97:15–17; 109:1–23; 
128:15–18; 132:19; 138:57–59.

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).
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Przypisy
 1. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 11.

 2. W: Biography and Family Record of 
 Lorenzo Snow, str. 11–12.

 3. Zob. J. H. A., Millennial Star, 2 maja 
1892 r., str. 281.

 4. Millennial Star, 4 lipca 1892 r., str. 418.
 5. Millennial Star, 2 maja 1892 r., str. 

281–282.
 6. Millennial Star, 27 czerwca 1895 r., str. 

403.
 7. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 

1897 r., str. 1.
 8. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 

1897 r., str. 1.
 9. W: „Funeral Services of Apostle Erastus 

Snow”, Millennial Star, 2 lipca 1888 r., 
str. 418.

 10. Millennial Star, 27 czerwca 1895 r.,  
str. 405.

 11. Millennial Star, 27 czerwca 1895 r., str. 
403–404; zob. także Teachings of Presi-
dents of the Church: Wilford Woodruff 
(2004 r.), str. 177.

 12. Deseret Weekly, 4 listopada 1893 r., str. 
609.

 13. Millennial Star, 27 czerwca 1895 r., str. 
404–405.

 14. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 
1897 r., str. 1.

 15. Zaadaptowane na podstawie szczegó-
łowego zapisu przesłania Prezydenta 
Snowa w Deseret Weekly, 8 kwietnia 
1893 r., str. 495.
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W ogrodzie Getsemane zbawiciel powiedział: „nie moja, 
lecz twoja wola niech się stanie” (ew. łukasza 22:42).
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„Staram się pełnić nie 
moją wolę, lecz wolę tego, 

który mnie posłał”

„Powinniśmy poddać naszą wolę woli Ojca i chcieć 
zapytać: jaka jest wola naszego Ojca, któremu mamy 

służyć tu, na tym świecie? Wtedy będziemy osiągać 
sukcesy we wszystkim, czego się dotkniemy”.

Z życia Lorenza Snowa

31 marca 1899 roku Prezydent Lorenzo Snow przybył do Aka-
demii Brighama Younga (obecnie Uniwersytet Brighama Younga), 
gdzie zebrała się duża grupa Świętych w Dniach Ostatnich, aby 
upamiętnić jego 85. urodziny. Rankiem podczas uroczystego spo-
tkania wygłosił przemówienie skierowane do zgromadzonych męż-
czyzn. W tym samym czasie kobiety odbywały podobne spotkanie, 
które było prowadzone przez żony członków Rady Prezydenta Ko-
ścioła i Kworum Dwunastu Apostołów. Po południu wszyscy zgro-
madzili się razem.

W trakcie spotkania popołudniowego grupa 23 dzieci „poma-
szerowała na podium i, zwracając się w stronę Prezydenta Snowa, 
zaśpiewała dwie pieśni […], po czym każde dziecko podarowało 
Prezydentowi bukiet kwiatów”. Prezydent Snow wyraził dzieciom 
swoją wdzięczność i pobłogosławił je. Następnie ośmiu studen-
tów Akademii Brighama Younga kolejno podchodziło do mównicy. 
Każdy, reprezentując daną organizację w akademii, złożył swojemu 
prorokowi starannie ułożone wyrazy uznania. W odpowiedzi na te 
słowa sympatii i podziwu Prezydent Snow powiedział:

„Bracia i siostry, nie wiem, co mam powiedzieć na to wszystko. 
Powinienem pójść do domu i to przemyśleć, ale domyślam się, że 
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oczekujecie ode mnie jakiegoś komentarza, w związku z czym po-
winienem coś powiedzieć, ale naprawdę nie wiem co. Powiem tak: 
Jest dla mnie jasne i zrozumiałe, że nie okazujecie mi tego uznania 
ze względu na moje zasługi, ale z uwagi na pozycję, którą zajmuję 
wraz z moimi braćmi, doradcami i członkami Kworum Dwuna-
stu Apostołów. […] Czuję, że wszystko, czego dokonałem, nie jest 
moim osiągnięciem, a doświadczenia, które doprowadziły mnie na 
urząd Prezydenta Kościoła, nie są zasługą moją, tylko Pana. Kiedy 
Jezus chodził po ziemi, wypowiedział się w tak znaczący sposób; 
rozmyślam na temat tej wypowiedzi i mam ją ciągle przed oczami 
we wszystkim, co robię: ‘Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak 
słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy’. Dlaczego powiedział, 
że Jego sąd jest sprawiedliwy? Powiedział: ‘Bo staram się pełnić nie 
moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał’. [Zob. Ew. Jana 5:30]. 
Jest to zasada, moi bracia i siostry, według której starałem się postę-
pować, od kiedy tylko zostało mi objawione, że mój Ojciec w niebie 
i wasz Ojciec w niebie istnieje. Staram się czynić Jego wolę. […]

Kiedy okazujecie szacunek mnie i moim doradcom oraz człon-
kom Kworum Dwunastu Apostołów, okazujecie szacunek Panu. 
Odkryliśmy to dawno temu, że my wszyscy sami z siebie nie mo-
żemy zrobić nic. Tylko kiedy postępujemy według tej zasady, we-
dług której postępował Jezus, kiedy żył na ziemi, jedynie wtedy 
nasze wysiłki są uwieńczone sukcesem. I tak będzie też w waszym 
przypadku” 1.

Nauki Lorenza Snowa

Kiedy staramy się pełnić wolę Boga, obieramy 
drogę, na której nie poniesiemy porażki.

Istnieje droga, którą mogą podążać mężczyźni i kobiety, i na 
której nie doznają porażki. Jeżeli wynikną rozczarowania lub po-
zorne porażki, w rzeczywistości ich nie będzie w ostatecznym roz-
rachunku. […] Były czasy, kiedy, jak nam się wydawało, cofaliśmy 
się — przynajmniej tak mogli to odbierać ci, którzy nie byli w 
pełni oświeceni co do zamysłu i woli Boga. Kościół przechodził 
przez bardzo dziwne doświadczenia, a ludzie dokonywali wiel-
kich poświęceń. […] Jednak przeszliśmy przez nie i jako lud nie 
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odnieśliśmy porażki. Dlaczego tak się stało? Ponieważ ludzie ci, 
jako całość, skoncentrowali swoje umysły na prawdziwych zasa-
dach życia i wypełniali swoje obowiązki. […] Lud, jako całość, miał 
Ducha Pana i podążał za Nim. Dlatego nie odnieśliśmy porażki. 
Tak samo może być z poszczególnymi osobami. Każdy może obrać 
drogę, która będzie wolna od porażek. Odnosi się to zarówno do 
spraw doczesnych, jak i duchowych. Pan podaje nam słowo-klucz 
w następujących wersetach, które przeczytałem w Księdze Nauk i 
Przymierzy:

„Jeżeli oko wasze będzie zwrócone tylko na moją chwałę, całe 
wasze ciała będą wypełnione światłem, i nie będzie w was ciem-
ności; a to ciało, co jest wypełnione światłem, pojmuje wszystkie 
sprawy. Przeto uświęćcie się, aby umysły wasze skierowały się tylko 
do Boga”. [NiP 88:67–68].

To jest klucz do tego, aby każda osoba zawsze odnosiła sukcesy. 
Paweł pisze:

„Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem 
powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie”. [List do Filipian 3:14].

To wielki cel, który każdy Święty w Dniach Ostatnich powinien 
mieć stale przed oczami. Jaka jest nagroda? […] „Wszystko, co po-
siada mój Ojciec, będzie mu dane”. [NiP 84:38].

Pewnego razu Zbawiciel wypowiedział nadzwyczajne słowa. 
Znajdują się one w 5. rozdziale Ewangelii Jana i brzmią następująco:

„Nie mogę sam z siebie nic uczynić”. [Ew. Jana 5:30].

To niezwykłe, że Bóg, który stworzył światy, zszedł na ziemię 
przyobleczony w ciało, dokonując wielkich cudów i poświęcając 
Swoje życie na Kalwarii dla zbawienia rodziny ludzkiej, powiedział: 
„Nie mogę sam z siebie nic uczynić”. I dalej mówi:

„Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram  
się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał”. [Ew. 
Jana 5:30].

Ta wypowiedź jest wspaniała i niesie ze sobą wielkie znaczenie. 
Naszym pragnieniem jest, zamiast myśleć o sobie, mieć właśnie 
takie nastawienie we wszystkim, co robimy w naszym życiu, w każ-
dym naszym działaniu dotyczącym zarówno spraw doczesnych, jak 
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i duchowych. Powinniśmy starać się dowiedzieć, jak powinniśmy 
wydawać pieniądze i zdobywać wiedzę, którą dał nam Bóg. Od-
powiedź jest prosta — ku chwale Boga. Nasze oczy powinny być 
zwrócone na chwałę Boga. Właśnie dlatego pozostawiliśmy tamto 
życie i [przyszliśmy] na ten świat. Powinniśmy starać się wspierać 
sprawę Najwyższego Boga i mieć nastawienie takie, jakie miał Je-
zus: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić”. Jeżeli tylko działamy w 
interesie Boga — dzisiaj i jutro, w tym i kolejnym tygodniu, a nasze 
oczy są zwrócone na Jego chwałę, nie możemy ponieść porażki 2. 
[Zob.: propozycja 1. na str. 158].

Kiedy jesteśmy posłuszni woli Boga, daje On 
nam moc, by odnosić sukcesy w Jego pracy.

Sami z siebie nie możemy nic uczynić. Jak powiedział Jezus: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od sie-
bie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On 
czyni, to samo i Syn czyni”. [Ew. Jana 5:19]. Przyszedł na ten świat, 
aby czynić wolę Swojego Ojca, nie własną. Nasze pragnienie i de-
terminacja powinny być takie same. Kiedy życie niesie ze sobą 
doświadczenia, które wymagają wysiłku z naszej strony, powinni-
śmy poddać naszą wolę woli Ojca i chcieć zapytać: jaka jest wola 
naszego Ojca, któremu mamy służyć tu, na tym świecie? Wtedy 
będziemy osiągać sukcesy we wszystkim, co robimy. Możemy tego 
od razu nie zauważać, niemniej w ostatecznym rozrachunku wyni-
kiem będzie sukces 3.

„A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do 
faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu?”. [Zob. II Ks. 
Mojżeszowa 3:11]. […]

„A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem 
wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd 
mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka”. 
[Zob. II Ks. Mojżeszowa 4:11]. […]

W wersetach, które przytoczyłem, dostrzegamy, że Bóg powołał 
Mojżesza do dokonania pewnego dzieła; Mojżesz poczuł swoją nie-
udolność i brak kompetencji, aby wykonać to, co było od niego 
wymagane. To dzieło było za trudne. Było zbyt głębokie w swojej 
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naturze i charakterze; wymagało mocy i zdolności, których Moj-
żesz, jak sądził, nie posiadał; poczuł swoją słabość i poprosił Boga, 
by wyznaczył kogoś innego. […] Skupił się na swoich uczuciach 
i w ten sposób przemawiał do Pana: Kim jestem, że miałbym zo-
stać posłany do dokonania tego wielkiego dzieła? Bo to jest nie-
możliwe, żeby go dokonać dzięki którejkolwiek zdolności, jaką ja 
posiadam. […]

To są odczucia i myśli, jakie miał Mojżesz i jakie chciał przekazać 
Bogu. Tak było już od początku: kiedy Pan powoływał ludzi do 
pracy, te osoby czuły swoją nieudolność, i tak samo jest ze star-
szymi, którzy są powoływani, aby do was przemawiać. Tak samo 
jest ze starszymi, którzy są powoływani, by pójść do narodów ziemi 
jako głosiciele ewangelii. Oni czują swoją nieudolność. Czują swoje 
niedomaganie. […]

Kiedy Jeremiasz został powołany, czuł się tak samo, jak Mojżesz. 
Powiedział, że Pan powołał go, aby był prorokiem nie tylko dla 
domu Izraela, ale dla wszystkich sąsiadujących narodów. Kiedy Bóg 
po raz pierwszy ukazał mu się, był jeszcze dzieckiem, podobnie 
jak Józef Smith. Józef miał zaledwie 14 lat — a więc był jeszcze 
dzieckiem— i był nieobeznany w mądrości i wiedzy tego świata. 
Tak samo było z Jeremiaszem. Kiedy Bóg powołał go, ten odpo-
wiedział: „Jestem jeszcze dzieckiem. Jak mogę dokonać tego wiel-
kiego dzieła, którego ode mnie wymagasz, i wypełnić ten wielki 
obowiązek, jaki proponujesz nałożyć na moje barki?”. Jego serce i 
uczucia były przeciwne idei dokonania tego wielkiego dzieła. Bóg 
jednak powiedział mu […], aby go pocieszyć: „Wybrałem cię sobie, 
zanim cię utworzyłem w łonie matki”. I powiedział, że znał go w 
[przedziemskim] świecie duchów i wiedział, że dokona tego, czego 
oczekuje od niego Pan; „zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na 
proroka narodów przeznaczyłem cię”. [Zob. Ks. Jeremiasza 1:5–6]. 
Jeremiasz poszedł i — dzięki mocy Wszechmogącego — dokonał 
tego, czego Pan od niego oczekiwał. […]

Postępowanie Pana bardzo różni się od postępowania ludzi. On 
działa inaczej. Apostoł Paweł mówił na ten temat. Powiedział: „Je-
steście według powołania waszego. […] Niewielu jest między wami 
mądrych […], ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby za-
wstydzić mądrych”. [Zob. I List do Koryntian 1:25–27]. Apostołowie, 
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których powołał Bóg, których powołał Jezus, Syn Boga, i kładł na 
nich ręce, nadając im Swoje kapłaństwo i upoważnienie do wy-
konywania tej pracy, nie byli wykształceni; nie pojmowali nauki 
świeckiej, nie zajmowali wysokich urzędów w Judei — byli biedni 
i niepiśmienni, w życiu zajmowali skromne pozycje. […] Pan po-
stępuje z ludźmi inaczej [niż świat]. Powołuje ich w inny sposób, 
niż robią to ludzie. A ci dają się wprawić w zakłopotanie, jeśli 
chodzi o sposób powoływania ludzi przez Boga; nawet najlepsi 
i najmądrzejsi częstokroć są zakłopotani. Mojżesz był zakłopo-
tany co do tego, w jaki sposób Pan umożliwi mu wykonanie tego, 
czego wymagał, a o czym później został poinformowany. Pan w 
cudowny sposób pomagał mu i wspierał go, by ten, będąc nawie-
dzany przez wielkiego Jehowę, przekonał swoich braci z Izraela. 
Mojżesz naradzał się z nimi i mówił im o ich misji; w końcu zgodzili 
się. Zaakceptowali i przyjęli jego rady oraz jego przywództwo, a 
on wyprowadził ich z domu niewoli w Egipcie. Odniósł sukces 

Mojżesz „przypisał swoje powodzenie bogu Wszechmogącemu, 
który go powołał”. tak samo jest z nami.
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— nie dzięki własnej mądrości; przypisał swoje powodzenie Bogu 
Wszechmogącemu, który go powołał. Tak samo jest z nami […]

Wystarczy stwierdzić, że Bóg nas powołał. Głosimy ewangelię 
tylko wtedy, gdy Bóg tego wymaga. Niemal każdy mężczyzna, który 
jest jednym ze starszych Izraela, ma struchlałe serce, kiedy jest po-
woływany do głoszenia ewangelii, do wypełniania wyznaczonych 
obowiązków i zadań. Zauważyłem, że niektórzy z najlepszych 
mówców, którzy przemawiali z tej mównicy, czują strach, będąc wy-
wołani, i pragną prosić o wiarę i wsparcie zgromadzonych. I wstają 
z mocą Jehowy, głosząc Jego wolę w bojaźni i drżeniu; lecz to nie 
dzięki ich własnej sile i mądrości przemawiają w taki sposób do 
Świętych w Dniach Ostatnich. Choć mogli nigdy nie doświadczyć 
korzyści płynących z posiadania wyższego wykształcenia, to stają 
tutaj, nie polegając na własnej sile, ale na sile i mocy ewangelii 4.

Nie możemy zawsze robić tego, na co mamy ochotę, lecz bę-
dziemy mieli moc, by dokonać tego, czego powinniśmy dokonać. 
Pan da nam moc, aby to uczynić 5. [Zob.: propozycja 2. na str. 158].

Zostaliśmy powołani, by działać w imieniu Boga 
i uznajemy Jego rękę we wszystkich dobrych 

rzeczach, których udaje nam się dokonać.

To, co robimy, dokonujemy w imię Pana, Boga Izraela, i jesteśmy 
gotowi uznać rękę Wszechmogącego we wszystkich naszych po-
czynaniach. Kiedy Mojżesz powstał jako wybawiciel Dzieci Izraela z 
niewoli egipskiej, nie prezentował się tak, jakby pasował do swojej 
roli, jednak poszedł w imię Pana Boga Izraela, otrzymawszy nakaz 
wyzwolenia ich dzięki mocy i upoważnieniu danemu przez Boga. 
Od momentu, kiedy stanął przed nimi w tej roli, aż do chwili, kiedy 
to zadanie zostało wykonane, działał w imię i poprzez imię Pana — 
nie dzięki swej własnej mądrości czy pomysłowości ani nie dlatego, 
że posiadał więcej inteligencji niż reszta ludzkości. Pan ukazał mu 
się w gorejącym krzewie i polecił mu pójść i wykonać pewną pracę 
dotyczącą pokoju, szczęścia i zbawienia wielkiego ludu, którego 
sukces i pomyślność zależały od tego, czy wypełni porządek ob-
jawiony przez Boga Niebios. Sukces i pomyślność Mojżesza były 
zapewnione dzięki temu, że zadanie, które zostało mu wyznaczone, 
nie było jego własnym wymysłem, ale pochodziło od Jehowy. […]
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To ma takie samo zastosowanie do nas. To wielkie dzieło, które 
jest teraz dokonywane, czyli gromadzenie ludu spośród narodów 
ziemi, nie powstało w umyśle żadnego człowieka ani żadnej grupy 
ludzi, ale pochodzi od Pana Wszechmogącego6.

Polegamy na Bogu; czujemy, że sukcesy, które towarzyszą naszej 
pracy we wszystkich naszych działaniach i zadaniach, odnosimy 
dzięki Niemu 7.

Przyszliśmy na świat dla wypełnienia wielkiego celu, takiego 
samego, jaki wypełnił Jezus, nasz starszy brat — aby czynić wolę i 
dokonać dzieła naszego Ojca; w tym jest spokój, radość i szczęście, 
przyrost mądrości, wiedzy i mocy Boga; nie można uzyskać obie-
canych błogosławieństw w żaden inny sposób. Dlatego bądźmy 
oddani prawości, pomagajmy sobie nawzajem i wszystkim w byciu 
lepszymi i szczęśliwszymi; czyńmy dobro wszystkim i nie wyrzą-
dzajmy nikomu krzywdy; oddawajmy cześć Bogu i bądźmy po-
słuszni Jego Kapłaństwu; dbajmy o to, żebyśmy mieli oświecone 
sumienie i zachowujmy je takim; podążajmy za Duchem Świętym; 
nie ustawajmy, trzymajmy się tego, co dobre; wytrwajmy do końca, 
a nasz kielich radości będzie się przelewał, bo wielka będzie nasza 
nagroda za próby i cierpienia z powodu pokus, za trudne doświad-
czenia, za tęsknoty naszych serc i łzy; zaiste, nasz Bóg da nam 
koronę nieprzemijającej chwały 8. [Zob.: propozycja 3. na str. 159].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 152. 
Po czym możesz poznać, że twoje oczy są zwrócone na 
chwałę Boga? W jaki sposób rodzice mogą pomóc swoim dzie-
ciom zwrócić oczy na chwałę Boga w świecie pełnym zamętu?

 2. Przejrzyj uwagi Prezydenta Snowa na temat Mojżesza i Jere-
miasza (str. 154–157). W jaki sposób wypowiedzi te pomagają 
nam w służbie wykonywanej w kworach kapłańskich, Stowa-
rzyszeniu Pomocy oraz innych organizacjach kościelnych?
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 3. Prezydent Snow nauczał, że powinniśmy służyć „w imię Pana” 
(str. 157). Jak opisałbyś osobę, która działa w imię Pana? Za-
stanów się nad swoimi możliwościami służenia w imię Pana.

 4. W tym rozdziale często cytowane są używane przez Prezy-
denta Snowa słowa: sukces i powodzenie. Dlaczego boska 
definicja sukcesu różni się od definicji świata? Dlaczego mo-
żemy mieć pewność, że odniesiemy sukces, jeżeli będziemy 
postępować według woli Boga?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List do Filipian 4:13; 2 Nefi 
10:24; Mosjasz 3:19; Helaman 3:35; 10:4–5; 3 Nefi 11:10–11; 
13:19–24; NiP 20:77, 79; Mojżesz 4:2.

Pomoc w nauczaniu: „Nie bój się ciszy. Ludzie często potrzebują 
czasu, aby pomyśleć i odpowiedzieć na pytania lub wyrazić to, co 
czują. Możesz zrobić krótką pauzę po tym, jak zadałeś pytanie, po 
tym, jak ktoś podzielił się jakimś duchowym doświadczeniem albo 
jeśli jakaś osoba ma trudności z wyrażeniem tego, co chce powie-
dzieć” (Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 66–67).

Przypisy
 1. W: „Anniversary Exercises”, Deseret 

Evening News, 7 kwietnia 1899 r., str. 
9–10.

 2. W: „The Object of This Probation”, 
 Deseret Semi-Weekly News, 4 maja 
1894 r., str. 7.

 3. W: Conference Report, październik 
1899 r., str. 2.

 4. Salt Lake Daily Herald, 11 października 
1887 r., str. 2.

 5. Deseret News, 15 maja 1861 r., str. 82.
 6. Deseret News, 8 grudnia 1869 r., str. 517.
 7. Salt Lake Daily Herald, 11 października 

1887 r., str. 2.
 8. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 487.
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tabernakulum w Saint George. W tym budynku prezydent Snow wygłosił 
pierwsze z wielu swoich przemówień na temat prawa dziesięciny.
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Dziesięcina — prawo dane 
dla naszej ochrony i rozwoju

„Prawo dziesięciny jest jednym z najważniejszych 
przykazań kiedykolwiek objawionych człowiekowi. 

[…] Przestrzegając tego prawa, Święci otrzymają 
błogosławieństwa związane z dobrobytem i sukcesem.

Z życia Lorenza Snowa

Na początku maja 1899 roku Prezydent Lorenzo Snow poczuł 
natchnienie, by odwiedzić miasto Saint George oraz inne osady na 
południu stanu Utah. Szybko zaczął organizować grupę ludzi, w 
tym kilku przedstawicieli Władz Naczelnych, aby wraz z nim podjęli 
tę długą podróż.

Kiedy Prezydent Snow planował tę wyprawę, nie powiedział ni-
komu, jaki był jej cel — sam go nie znał. Później powiedział: „Kiedy 
wyjechaliśmy z Salt Lake, po prostu nie wiedzieliśmy, po co mieli-
śmy odwiedzić te południowe osady” 1. Jednak 17 maja, krótko po 
tym, jak podróżujący przyjechali do Saint George, wola Pana została 
„wyraźnie objawiona” Jego prorokowi 2. Podczas spotkania, które 
odbyło się 18 maja 1899 roku, Prezydent Snow oświadczył:

„Oto słowo Pana skierowane do was, moi bracia i siostry, aby-
ście dostosowali się do tego, co jest wymagane od was jako ludu, 
który ma przed sobą te wspaniałe perspektywy otrzymania wynie-
sienia i chwały. Jaka jest jego treść? To jest coś, o czym bębniono 
wam do uszu wielokrotnie, aż pewnie już znużyło was słucha-
nie. […] Słowo Pana dla was nie jest niczym nowym; brzmi ono 
tak: NADSZEDŁ TERAZ CZAS, ABY KAŻDY ŚWIĘTY W DNIACH OSTATNICH, 

KTÓRY CHCE BYĆ PRZYGOTOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ I MOCNO STAĆ STOPAMI 

NA WŁAŚCIWYM FUNDAMENCIE, WYKONYWAŁ WOLĘ PANA I W PEŁNI PŁACIŁ 

SWOJĄ DZIESIĘCINĘ. Takie jest słowo Pana dla was, i takie będzie 
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słowo Pana dla wszystkich mieszkańców ziemi Syjonu. Po tym, jak 
was opuszczę, a wy przemyślicie te słowa, sami dostrzeżecie, że 
przyszedł czas na to, by każdy powstał i płacił pełną dziesięcinę. 
Pan błogosławi nas i miał dla nas miłosierdzie w przeszłości; lecz 
nadchodzą czasy, kiedy Pan wymaga od nas, abyśmy powstali i 
czynili to, co nakazał i więcej tego nie zaniedbywali. To, co mówię 
do was w tym Paliku Syjonu, powiem każdemu Palikowi Syjonu, 
który został zorganizowany. Żaden mężczyzna ani żadna kobieta, 
słuchając teraz moich słów, nie będzie czuć zadowolenia, jeśli nie 
płaci pełnej dziesięciny” 3.

W ciągu wcześniejszych 50 lat swojej służby jako Apostoł Prezy-
dent Snow rzadko wspominał o prawie dziesięciny w swoich prze-
słaniach. To uległo zmianie, od kiedy otrzymał objawienie w Saint 
George w stanie Utah. Później powiedział: „Nigdy nie miałem do-
skonalszego objawienia niż to, które otrzymałem na temat dziesię-
ciny” 4. Z Saint George on i jego towarzysze podróży przemieszczali 
się z miasta do miasta na południu Utah oraz w drodze powrotnej 
do Salt Lake City i odbyli w sumie 24 spotkania. Prezydent Snow 
wygłosił 26 przemówień. Za każdym razem, kiedy przemawiał, ra-
dził Świętym, aby przestrzegali prawa dziesięciny.

Grupa powróciła do Salt Lake City 27 maja. Pewien dziennikarz 
gazety zauważył: „Prezydent dziś wygląda na silniejszego i bardziej 
aktywnego niż w dzień wyjazdu z Salt Lake”. Odpowiadając na 
stwierdzenie, że „przetrwał podróż nadzwyczaj dobrze”, 85-letni 
prorok powiedział: „Tak, wszyscy to mówią. […] Ta podróż wyszła 
mi na dobre. Nigdy w życiu nie czułem się lepiej. Czuję, że Pan 
podtrzymuje mnie na siłach w odpowiedzi na modlitwy Świętych” 5.

Oprócz tego, że wypowiedział się na temat swojego stanu zdro-
wia, podzielił się również swoimi odczuciami na temat wiary i pra-
wości Świętych mieszkających na południu stanu Utah. Powiedział, 
że wraz ze swoimi towarzyszami podróży doświadczył „przejawów 
największej radości i uznania” 6. Doniósł, że kiedy poradził Świętym, 
aby przestrzegali prawa dziesięciny, „Duch Pana spoczął na tych 
ludziach i mieli oni wielką radość, a w sercach postanowili, że będą 
przestrzegać zarówno litery, jak i ducha tego prawa” 7. W odpowie-
dzi na pytanie odnośnie do ogólnego stanu tego ludu powiedział: 
„Ludzie ci mieszkają w wygodnych domach, są wyjątkowo dobrze 
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ubrani i zdaje się, że mają do jedzenia i picia wiele dóbr tej ziemi. 
W Paliku Saint George ludzie cierpią z powodu wielkiej suszy — 
największej, jaka kiedykolwiek dotknęła tę ziemię, ale ludzie ci 
mają wiarę, że wkrótce będą mieli więcej wody” 8.

29 i 30 maja Prezydent Snow wygłosił dwa przemówienia na 
temat prawa dziesięciny — najpierw do przywódców Organizacji 
Wspólnego Doskonalenia się Młodych Kobiet, a następnie do przy-
wódców Organizacji Wspólnego Doskonalenia się Młodych Męż-
czyzn9. Pod koniec drugiego przemówienia Starszy B. H. Roberts z 
Kworum Siedemdziesiątych przedstawił następujące postanowienie, 
które zostało jednogłośnie poparte przez wszystkich obecnych: „Po-
stanowiono, co następuje: Przyjmujemy doktrynę na temat dzie-
sięciny w formie, w jakiej została właśnie przedstawiona przez 
Prezydenta Snowa jako słowo i wolę Pana dla nas na ten czas, i 
przyjmujemy je z całym sercem; sami będziemy jej przestrzegać 
i uczynimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby zachęcić Świę-
tych w Dniach Ostatnich do postępowania w ten sam sposób” 10. 
2 czerwca wszyscy przedstawiciele Władz Naczelnych oraz repre-
zentanci wszystkich palików i okręgów Kościoła wzięli udział w 
uroczystym zgromadzeniu w Świątyni Salt Lake po tym, jak pościli 
i modlili się w przygotowaniu na to spotkanie. Tam jednogłośnie 
przyjęli takie samo postanowienie 11. Prezydent Snow sam był mu 
wierny, nauczając prawa dziesięciny w wielu palikach i nadzorując 
te same działania pośród pozostałych przywódców Kościoła.

Kilka miesięcy po wizycie Prezydenta Snowa na południu stanu 
Utah prorok otrzymał od Świętych w Dniach Ostatnich słowa odno-
wionego postanowienia, by przestrzegać prawa dziesięciny. Ta wia-
domość przyniosła mu „największą radość i satysfakcję” 12, ponieważ 
wiedział, że dzięki stałemu posłuszeństwu temu prawu „błogosła-
wieństwa Wszechmogącego zostaną wylane na ten lud, a Kościół 
będzie się rozwijał z siłą i szybkością, jakiej dotąd nie widziano” 13.

Prezydent Snow wielokrotnie zapewniał Świętych o tym, że będą 
błogosławieni, każdy z osobna, zarówno docześnie, jak i duchowo, 
kiedy będą przestrzegać prawa dziesięciny 14. Ta obietnica została 
częściowo wypełniona w sierpniu 1899 roku, kiedy ludzie z Saint 
George mieli chwilowe wytchnienie od suszy; ich wiara została 
nagrodzona ulewnym deszczem, jakiego nie mieli przez minione 
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13 miesięcy 15. Prezydent Snow obiecał również, że posłuszeństwo 
prawu dziesięciny przyniesie błogosławieństwa Kościołowi jako 
całości. Wierzył, że dziesięciny wiernych umożliwią Kościołowi 
wyjście z zadłużenia, do którego doszło w dużej mierze na skutek 
prześladowań 16. Ta obietnica została wypełniona w 1906 roku, pięć 
lat po jego śmierci. Podczas konferencji generalnej, która odbyła 
się w kwietniu 1907 roku, Prezydent Joseph F. Smith oświadczył:

„Sądzę, że nigdy w historii Kościoła nie przestrzegano prawa 
dziesięciny w sposób tak powszechny i tak uczciwy, jak czynią 
to Święci w Dniach Ostatnich ostatnimi czasy. Dziesięciny wpła-
cone przez ludzi w roku 1906 przekroczyły dziesięciny wpłacone 
w każdym z poprzednich lat. To dobry znak, że Święci w Dniach 
Ostatnich wypełniają swój obowiązek, że mają wiarę w Ewangelię, 
że są gotowi przestrzegać przykazań Boga i żyją według prawa 
dziesięciny, być może wierniej niż kiedykolwiek przedtem. Chcę 
wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie pragnę wam 
pogratulować tego, że dzięki błogosławieństwu Pana i wierności 
Świętych w płaceniu dziesięciny, byliśmy w stanie spłacić nasze 
zobowiązania związane z zadłużeniem. Dzisiaj Kościół Jezusa Chry-
stusa Świętych w Dniach Ostatnich nie jest nikomu winny nawet 
jednego dolara, którego nie mógłby natychmiast spłacić. Naresz-
cie jesteśmy w stanie spłacać nasze zobowiązania na bieżąco. Nie 
musimy i nie będziemy musieli już więcej pożyczać, jeśli Święci w 
Dniach Ostatnich będą nadal żyli według swojej religii i przestrze-
gali prawa dziesięciny” 17. [Zob.: propozycja 1. na str. 169].

Nauki Lorenza Snowa

Prawo dziesięciny jest łatwe do zrozumienia 
i wszyscy mogą go przestrzegać.

Proszę was w imię Pana i modlę się, aby każdy mężczyzna, ko-
bieta i dziecko płacili jedną dziesiątą swoich dochodów w ramach 
dziesięciny 18.

[Dziesięcina] nie jest trudnym prawem. […] Jeśli ktoś otrzymuje 
dziesięć dolarów, jego dziesięcina wynosi jeden dolar; jeśli otrzy-
muje sto dolarów, jego dziesięcinę stanowi dziesięć dolarów. […] 
To jest bardzo proste do zrozumienia 19.
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[Człowiek może zadawać sobie pytanie:] „Jaką część dziesięciny 
powinienem zapłacić? Czy nie mogę zatrzymać części dla siebie? 
Pan jest bardzo bogaty i wątpię, żeby zadręczał się tym, że za-
trzymam nieco dla siebie”. Tak więc ta niewielka część zostaje za-
chowana. Ale ta niewielka suma, która zostaje zatrzymana, będzie 
dręczyć tego człowieka, jeśli posiada on sumienie podobne do tych, 
jakie posiada większość Świętych w Dniach Ostatnich. Będzie drę-
czyć go bardziej lub mniej w ciągu dnia, a także w nocy, kiedy 
będzie o tym rozmyślał. Nie będzie cieszył się szczęściem, które 
jest jego przywilejem — to szczęście go opuści 20.

Częściowa dziesięcina nie jest wcale dziesięciną, tak jak zanurze-
nie tylko połowy ciała człowieka nie jest chrztem21.

Nie ma człowieka, który nie jest w stanie zapłacić jednej dzie-
siątej tego, co otrzymuje jako zapłatę 22.

Bracia i siostry, chcemy, abyście pomodlili się w tej sprawie. […] 
Zamiast polegać na żałosnych pomysłach co poniektórych w od-
niesieniu do pieniędzy, powinniśmy płacić naszą dziesięcinę. […] 
Pan oczekuje od nas tego, abyśmy teraz płacili naszą dziesięcinę. 
I oczekuje, że każda osoba w przyszłości również będzie to robić. 

prezydent Snow radził rodzicom i nauczycielom, aby 
nauczali swoje dzieci płacenia dziesięciny.
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Wiemy, ile to jest jedna dziesiąta; płaćmy tę część Panu. Wtedy bę-
dziemy mogli z czystym sumieniem pójść do Biskupa i poprosić o 
rekomendację świątynną 23.

Mówię do was w imieniu Pana, Boga Izraela: jeśli od tej pory bę-
dziecie płacić dziesięcinę, Pan przebaczy wam to, że w przeszłości 
jej nie płaciliście, a błogosławieństwa Wszechmogącego zostaną 
przelane na ten lud 24.

Pragnę, aby ta zasada została zakorzeniona w naszych sercach, 
żebyśmy nigdy o niej nie zapomnieli. Tak jak już mówiłem kilka 
razy, wiem, że Pan przebaczy Świętym w Dniach Ostatnich ich za-
niechanie w płaceniu dziesięciny w przeszłości, jeśli odpokutują i od 
tej pory będą sumiennie ją płacić 25. [Zob.: propozycja 2. na str. 169].

Kiedy płacimy dziesięcinę, mamy swój 
wkład w dzieło Kościoła.

Ten Kościół nie mógłby się rozwijać bez wpływów finansowych, 
a wpływy te zostały zapewnione przez Boga [w postaci prawa dzie-
sięciny]. Nasze świątynie, w których otrzymujemy najwyższe bło-
gosławieństwa, jakie kiedykolwiek zostały nadane człowiekowi, są 
budowane dzięki tym wpływom. Nigdy nie moglibyśmy wysłać […] 
Starszych w świat, aby głosili Ewangelię, jak ma to teraz miejsce, 
gdybyśmy nie mieli na to środków. […] Jest jeszcze tysiąc innych 
spraw, które ciągle się pojawiają i wymagają finansowania. […]

Gdyby część Świętych w Dniach Ostatnich nie płaciła dziesię-
ciny, żadna z naszych czterech świątyń nie zostałaby wzniesiona [w 
1899 r.], a boskie wyroki i prawo dotyczące wyniesienia i chwały 
nigdy nie zostałyby wypełnione. Pierwszą zasadą działania dla Świę-
tych w Dniach Ostatnich jest uświęcenie tej ziemi poprzez przestrze-
ganie prawa dziesięciny i umożliwienie im otrzymania obrzędów 
związanych z wyniesieniem i chwałą naszych zmarłych 26. [Zob.: 
propozycja 3. na str. 169].

Pan pobłogosławi nas zarówno duchowo, jak i docześnie, 
jeśli będziemy posłuszni prawu dziesięciny.

Prawo dziesięciny jest jednym z najważniejszych przykazań, jakie 
kiedykolwiek zostało objawione człowiekowi. […] Przestrzegając 



r o z d z i a ł  1 2

167

tego prawa, Święci otrzymają błogosławieństwa związane z dobro-
bytem i pomyślnością 27.

Jeśli będziemy przestrzegać tego prawa […], ziemia będzie uświę-
cona, a my zostaniemy uznani za godnych otrzymania błogosła-
wieństw Pana oraz wsparcia w naszych sprawach finansowych we 
wszystkim, co czynimy, zarówno pod względem doczesnym, jak i 
duchowym28.

Doczesne zbawienie Kościoła […] zależy od posłuszeństwa temu 
prawu 29.

Ubóstwo istnieje pośród Świętych w Dniach Ostatnich i zawsze 
będzie istniało, dopóki nie będziemy przynajmniej posłuszni prawu 
dziesięciny 30.

Wierzę głęboko, że jeśli Święci w Dniach Ostatnich będą żyć w 
zgodzie z tym prawem, będziemy mogli oczekiwać wyswobodzenia 
od wszelkiego zła, jakie może na nas spaść 31.

Fundusze pochodzące z dziesięciny są wykorzystywane, 
aby opłacać budowę i utrzymanie świątyń.
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Oto prawo objawione zarówno dla naszej ochrony oraz bezpie-
czeństwa, jak i dla naszego rozwoju na ścieżce prawości i świętości; 
prawo, dzięki któremu ziemia, na której mieszkamy, może stać się 
uświęcona; prawo, dzięki któremu może zostać zbudowany i usta-
nowiony Syjon, który nigdy nie upadnie ani nie zostanie zmieciony 
z powierzchni ziemi przez niegodziwych i bezbożnych ludzi 32.

Mamy świątynie i otrzymujemy błogosławieństwa związane z 
nimi — najważniejsze obrzędy, jakich kiedykolwiek dokonywano 
na ziemi na rzecz człowieka — właśnie z powodu naszego posłu-
szeństwa temu prawu 33.

Nigdy nie będziemy przygotowani na ujrzenie twarzy Boga, do-
póki nie będziemy sumienni w płaceniu dziesięciny oraz w wypeł-
nianiu innych obowiązków 34.

Powiedziałem do was w prosty sposób, a to, co powiedziałem 
w odniesieniu do dziesięciny, pochodzi od Boga. Działajcie teraz 
zgodnie z Duchem Pana, a wasze oczy zostaną otwarte 35. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 169].

Rodzice i nauczyciele mają obowiązek płacenia dziesięciny, 
a następnie nauczania dzieci, by postępowały tak samo.

Nauczajcie dzieci, by płaciły dziesięcinę, kiedy są małe. Matki, 
nauczajcie swoje dzieci, że kiedy dostaną jakieś pieniądze, powinny 
płacić jedną dziesiątą część Panu, bez względu na to, jak mała jest 
to kwota. Nauczajcie je, aby płaciły pełną dziesięcinę 36.

Właściwym i stosownym jest […], aby przywódcy i nauczyciele 
[w Kościele] otrzymali w swoich sercach i w swoich duszach du-
cha tego prawa, aby byli w pełni przygotowani do nauczania go i 
przekazywania dorastającemu pokoleniu jego ważności i świętości. 
Od was, moi bracia i siostry, wymagane jest, abyście nie tylko sami 
przestrzegali tego prawa, ale również abyście nauczali go innych, 
nawet dorastające pokolenie […], i w zależności od tego, czy bę-
dziecie w stanie otrzymać ducha tego prawa, będziecie potrafili go 
przekazywać i nauczać. […]

[…] Wymagam od was nie tylko przestrzegania, ale i nauczania 
tego prawa dzieci Świętych w Dniach Ostatnich oraz utrwalenia 
go w ich pamięci, aby kiedy dorosną do wieku odpowiedzialności, 
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można było o nich powiedzieć, że były nauczane tego prawa i 
że przestrzegały go od najmłodszych lat 37. [Zob.: propozycja 5. 
poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przypomnij sobie opowieść Prezydenta Snowa o tym, jak 
otrzymał objawienie na temat dziesięciny (str. 161–164). Po-
myśl o jego gotowości przebycia drogi do Saint George i goto-
wości ludzi do przestrzegania prawa dziesięciny. Co możemy 
wynieść z tej opowieści?

 2. Dlaczego dziesięcina „nie jest trudnym prawem”? (Zob. 
str. 164–166, aby zapoznać się z kilkoma przykładami). Dla-
czego niektórzy ludzie mogą sądzić, że prawo dziesięciny jest 
trudne do przestrzegania? Jak nauki Prezydenta Snowa mogą 
pomóc komuś w zdobyciu świadectwa na temat płacenia 
dziesięciny?

 3. Przestudiuj podrozdział ze str. 166. Jakich błogosławieństw do-
świadczasz ty i twoi bliscy, korzystając z budynków i progra-
mów opłacanych z dziesięciny? Dlaczego płacenie dziesięciny 
jest przywilejem?

 4. Prezydent Snow świadczył, że przestrzegając prawa dziesię-
ciny, będziemy błogosławieni (str. 166–168). Jakie błogosła-
wieństwa wniosło do twojego życia prawo dziesięciny? Jakie 
błogosławieństwa wniosło ono do życia członków twojej ro-
dziny oraz przyjaciół?

 5. Rozważ radę Prezydenta Snowa dla rodziców i nauczycieli 
(str. 168–169). Jak sądzisz, dlaczego tak ważne jest, aby dzieci 
płaciły dziesięcinę, „bez względu na to, jak mała jest to kwota”? 
W jaki sposób można nauczać dzieci płacenia dziesięciny i 
inn ych ofiar?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Malachiasza 3:8–10; NiP 
64:23; 119:1–7.
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Pomoc w nauczaniu: „Uważaj, aby dobrej dyskusji nie zakończyć 
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).

Przypisy
 1. W: „In Juab and Millard Stakes”, Deseret 

Evening News, 29 maja 1899 r., str. 5.
 2. W: „In Juab and Millard Stakes”, str. 5.
 3. Millennial Star, 24 sierpnia 1899 r., str. 

532–533; zob. także Deseret Evening 
News, 17 maja 1899, str. 2; Deseret 
Evening News, 18 maja 1899 r., str. 2.  
W czasopiśmie Millennial Star napi-
sano, że Prezydent Snow wygłosił to 
przemówienie 8 maja, ale inne ówcze-
sne źródła wykazują, że wygłosił je 18 
maja. Prezydent Snow przemawiał rów-
nież na temat dziesięciny 17 maja.

 4. W: „President Snow in Cache Valley”, 
Deseret Evening News, 7 sierpnia 
1899 r., str. 1.

 5. W: „Pres. Snow Is Home Again”, 
 Deseret Evening News, 27 maja 1899 r., 
str. 1. Kościół miał wtedy 40 palików.

 6. W: „Pres. Snow Is Home Again”, str. 1.
 7. Deseret Evening News, 24 czerwca 

1899 r., str. 3.
 8. W: „Pres. Snow Is Home Again”, str. 1.
 9. Zob. „The Annual Conference of 

the Young Men’s and Young Ladies’ 
Mutual Improvement Associations”, 
Improvement Era, sierpień 1899 r., str. 
792–795; zobacz także Ann M. Cannon, 
„President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing”, Young Woman’s Journal, 
kwiecień 1924 r., str. 184–186.

 10. B. H. Roberts, cytowany w: „The 
Annual Conference of the Young 
Men’s and Young Ladies’ Mutual 
 Improvement Associations”, str. 795.

 11. Zob. B. H. Roberts, Comprehensive 
 History of the Church, 6:359–360.

 12. W: Conference Report, październik 
1899 r., str. 28.

 13. W: „President Snow in Cache Valley”, 
Deseret Evening News, 7 sierpnia 
1899 r., str. 2.

 14. Więcej przykładów znajdziesz w: 
 Deseret Evening News, 24 czerwca 
1899 r., str. 3. Współczesne transkrypty 
przemówień Prezydenta Snowa oraz 
artykuły z ówczesnych czasopism na 
temat jego podróży pokazują, że cho-
ciaż obiecał Świętym, iż dzięki prze-
strzeganiu prawa dziesięciny zostaną 
pobłogosławieni zarówno docześnie, 
jak i duchowo, to nie obiecywał, że 
 susza na południu Utah się zakończy.

 15. Zob. Western Regional Climate Center, 
http://www.wrcc.dri.edu/cgi-bin/ 
cliMONtpre.pl?utstge.

 16. Zob. na przykład: „The Annual Con-
ference of the Young Men’s and  
Young Ladies’ Mutual Improvement 
 Associations”, str. 793.

 17. W: Conference Report, kwiecień 
1907 r., str. 7.

 18. W: Conference Report, październik 
1899 r., str. 28.

 19. Deseret Semi-Weekly News, 28 lipca 
1899 r., str. 10.

 20. W: Conference Report, kwiecień 
1899 r., str. 51.

 21. Deseret Evening News, 24 czerwca 
1899 r., str. 3.

 22. W: „President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing” str. 185; z protokołu spo-
tkania, które odbyło się w Sali Zgroma-
dzenia w Salt Lake City 29 maja 1899 r.

 23. Deseret Semi-Weekly News, 28 lipca 
1899 r., str. 10.

 24. W: „President Snow in Cache Valley”, 
str. 2.

 25. W: Conference Report, październik 
1899 r., str. 28.

 26. W: Conference Report, październik 
1899 r., str. 27–28.

 27. W: „In Juab and Millard Stakes”, str. 5.
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 28. Deseret Evening News, 24 czerwca 
1899 r., str. 3.

 29. W: „The Annual Conference of the 
Young Men’s and Young Ladies’ Mutual 
Improvement Associations”, str. 794.

 30. Deseret Semi-Weekly News, 28 lipca 
1899 r., str. 10.

 31. W: „President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing”, str. 185.

 32. „Tithing” Juvenile Instructor, kwiecień 
1901 r., str. 216.

 33. „Tithing”, str. 215.

 34. W: „Conference of Granite Stake”, 
 Deseret Evening News, 21 maja 1900 r., 
str. 2; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wy-
głoszonego podczas konferencji Palika 
Granit w dniu 20 maja 1900 r.

 35. Deseret Semi-Weekly News, 28 lipca 
1899 r., str. 10.

 36. Millennial Star, 31 sierpnia 1899 r., str. 
546.

 37. „Tithing”, str. 215–216.
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od początku istnienia Kościoła siostry ze Stowarzyszenia pomocy pracują 
razem i wspierają się wzajemnie w sprawach doczesnych i duchowych.
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Stowarzyszenie Pomocy — 
prawdziwe miłosierdzie i 
religia w czystej formie

„Nigdy dotąd nie założono instytucji, która miałaby 
szlachetniejszy cel niż ta. Podstawą jej działania 
jest miłosierdzie — czysta miłość Chrystusowa”.

Z życia Lorenza Snowa

Latem 1901 r. generalne prezydium Stowarzyszenia Pomocy zor-
ganizowało całodniowe zajęcia dla sióstr ze Stowarzyszenia Pomocy 
w Dolinie Jeziora Słonego. Prezydent Lorenzo Snow przyjął zapro-
szenie do udziału w spotkaniu, podczas którego miał przemówić do 
tej grupy. Swoją przemowę rozpoczął od słów: „To dla mnie przy-
wilej móc spędzić godzinę czy dwie w waszym towarzystwie tego 
popołudnia. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie dobrze się bawicie. 
Odpowiednia rozrywka i rekreacja to dobra rzecz, i cieszę się, że 
widzę, jak wy, siostry, pozwalacie sobie na nieco odpoczynku i 
rozrywki, bo pracujecie tak ciężko każdego dnia — w waszych 
domach i w Stowarzyszeniu Pomocy — że z pewnością zasługujecie 
na wszelką rozrywkę, jaka jest dla was dostępna”.

Prezydent Snow, którego siostra, Eliza R. Snow, służyła jako 
druga generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, wyraził swoją 
wdzięczność za działalność Stowarzyszenia Pomocy. Mówiąc na 
temat kobiet Kościoła, powiedział: „Trudno wyobrazić sobie, co 
byśmy zrobili bez nich i jaki byłby postęp w pracy Pana bez ich 
udziału”. Przywołując jeden przykład, odniósł się wtedy do mi-
syjnego programu kościelnego polegającego na tym, że żonaci 
mężczyźni często byli powoływani do służby jako pełnoetatowi 
misjonarze: „Kiedy byliśmy nieobecni podczas naszych misji za-
granicznych, misja sióstr w domu z reguły wcale nie była lżejsza 
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niż nasza — za granicą; pośród prób i niedostatku wykazały się 
cierpliwością, hartem ducha i samodzielnością, co było naprawdę 
inspirujące. Dzięki niech będą Bogu za kobiety tego Kościoła! Takie 
właśnie mam odczucia, biorąc udział w tym zgromadzeniu” 1. [Zob.: 
propozycja 1. na str. 178].

Nauki Lorenza Snowa

Stowarzyszenie Pomocy jest ucieleśnieniem 
prawdziwego miłosierdzia i religii w czystej formie.

Stowarzyszenie Pomocy zostało zorganizowane […] przez Pro-
roka Józefa Smitha pod natchnieniem Pana. […] Dzisiaj jest ono 
uznawane za jedną z najpotężniejszych, działających na rzecz do-
bra, sił w Kościele. […]

Misją Stowarzyszenia Pomocy jest wspomagać strapionych, służyć 
chorym i słabym, karmić biednych, odziewać nagich oraz błogo-
sławić wszystkich synów i córki Boga. Nigdy dotąd nie założono 
instytucji, która miałaby szlachetniejszy cel niż ta. Podstawą jej 
działania jest miłość bliźniego — czysta miłość Chrystusowa [zob. 
Moroni 7:47], a jej duch przejawiał się na wszystkich płaszczyznach 
służby Stowarzyszenia pośród ludzi. Apostoł Jakub powiedział, że 
„czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: 
nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać sie-
bie niesplamionym przez świat”. [List Jakuba 1:27]. Przyjmując tę 
prawdę, członkinie Stowarzyszenia Pomocy są najlepszym przykła-
dem czystej i nieskalanej pobożności, służą bowiem tym, których 
spotkało nieszczęście, obejmują ramionami miłości sieroty i wdowy 
oraz pozostają niesplamione przez świat. Mogę świadczyć, że nie 
ma bardziej czystych i bogobojnych kobiet na świecie niż te, które 
można znaleźć w szeregach Stowarzyszenia Pomocy 2. [Zob.: pro-
pozycja 2. na str. 178].

Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy pracują 
razem z przywódcami kapłańskimi, 

służąc sprawie królestwa Boga.

Zawsze sprawiało mi przyjemność obserwowanie, jak wiernie, 
wy siostry ze Stowarzyszenia Pomocy, stoicie u boku sług Pana 
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— bez względu na okoliczności. Zawsze stoicie u boku posiadaczy 
Kapłaństwa gotowe, by wzmacniać ich ramiona i wypełniać swoją 
rolę, działając na rzecz królestwa Boga; a mając swój udział w tej 
pracy, z pewnością będziecie miały udział w tryumfie tego dzieła 
oraz w wyniesieniu i chwale, którymi Pan obdarzy Swoje wierne 
dzieci.

[…] Każdy mądry Biskup potrafi docenić działania Stowarzysze-
nia Pomocy w swoim okręgu. Co zrobiłby Biskup bez Stowarzy-
szenia Pomocy? Radziłbym wszystkim Biskupom w Kościele, aby 
dodawali otuchy siostrom Stowarzyszenia Pomocy i wspierali je w 
ich dziele miłosierdzia i życzliwości, a przyniesie to błogosławień-
stwa wam i innym ludziom3. [Zob.: propozycja 3. na str. 178].

Dobrze jest odczuwać wpływ Stowarzyszenia 
Pomocy w każdym domu.

Radziłbym braciom, aby wspierali udział swoich żon w tym sto-
warzyszeniu […] , bo dobrze by było, gdyby wpływ tej organizacji 
był odczuwalny w każdym domu. Proszę was, moje siostry, abyście 
podczas waszych wizyt w domach Świętych w Dniach Ostatnich 
rozszerzały ten wpływ, dokądkolwiek pójdziecie. Pan wyraźnie po-
kazał wam charakter waszej więzi z Nim oraz to, co jest od was 
wymagane, jako żon i matek. Nauczajcie tego siostry, które odwie-
dzacie, szczególnie młode kobiety. […]

Moje siostry, jako członkinie Stowarzyszenia Pomocy i jako matki 
w Izraelu powinniście wykorzystywać w pełni swój wpływ […] na 
rzecz czystego macierzyństwa i wierności przymierzu małżeństwa 4. 
[Zob.: propozycja 4. na stronie 178].

W miarę rozwoju Kościoła siostry ze Stowarzyszenia 
Pomocy będą miały coraz więcej możliwości służenia.

Nie muszę szczegółowo wymieniać przeszłych dokonań Stowa-
rzyszenia Pomocy; jego wspaniała praca jest znana w całym Sy-
jonie i w wielu częściach świata. Wystarczy powiedzieć, że jest 
ono wierne swojej misji, a żadna inna organizacja charytatywna nie 
przewyższa go ani nawet się z nim nie równa pod względem osiąg-
nięć. Święci w Dniach Ostatnich są dumni z niego i jego dokonań, 
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są wdzięczni naszemu Ojcu w Niebie za to, że zainspirował Swo-
jego sługę, Proroka, do ustanowienia takiej instytucji. Przyszłość 
Stowarzyszenia jest bardzo obiecująca. W miarę rozwoju Kościoła 
sfera przydatności [Stowarzyszenia Pomocy] będzie odpowiednio 
się powiększać i będzie ono miało jeszcze więcej możliwości czy-
nienia dobra niż w przeszłości. Jeśli wszystkie siostry zjednoczą 
się, wspierając to stowarzyszenie, dokona ono potężnego dzieła i 
będzie trwale błogosławić Kościół. Wspaniale byłoby zobaczyć, że 
siostry w średnim wieku są tak samo zainteresowane tą instytucją, 
co starsze siostry, i jeśli tak będzie, zauważą one, że stowarzysze-
nie wzmacnia ich wiarę, poszerza perspektywę życia i obowiąz-
ków oraz w sposób znaczący pomaga im na drodze rozwoju i 
doskonalenia 5.

Od początku ich pracy Bóg błogosławił [kobiety Kościoła], a ja 
z wielką radością, przyjemnością i głębokim zainteresowaniem 
obserwowałem ich postępy. […] Osiągają zdumiewające sukcesy 
i cudowne jest to, jak Bóg błogosławi je oraz przelewa na nie 
Swojego Ducha. Stały się — mogę to powiedzieć z szacunkiem 

„członkinie Stowarzyszenia pomocy są najlepszym 
przykładem czystej i nieskalanej pobożności”.
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— aniołami stojącymi przed ludźmi tego świata 6. [Zob.: propozycja 
5. na str. 178].

Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy, które ufają Bogu i służą 
Mu, zostaną pobłogosławione w tym życiu i w wieczności.

Oto co pragniemy zaszczepić w sercach sióstr — aby były uży-
teczne w swojej sferze działania i nie zniechęcały się trudnościami 
na swojej drodze, ale ufały Bogu i wypatrywały Go oraz Jego cu-
downych błogosławieństw, które — to wam obiecuję — zostaną na 
was wylane. Tego doświadczycie. […] Pozwólcie, że jeszcze raz to 
podkreślę: nie zniechęcajcie się, ale idźcie naprzód, czyńcie dobro, 
wykazujcie wiarę i korzystajcie z każdej okazji, by doskonalić się, 
czyniąc dobro. Pragniemy, abyście wykorzystywały wszystkie ta-
lenty, jakie dał wam Bóg. Właśnie w tym tkwi perspektywa waszego 
sukcesu. Kiedy ktoś rozpoczyna podróż ścieżką wyznaczoną przez 
Pana, na której będzie czynił dobro na Jego rzecz, z pewnością 
odniesie sukces. Jest dokładnie tam, gdzie Bóg tego chce, i właśnie 
na tej drodze możecie, z największym szacunkiem, prosić Boga o 
Jego błogosławieństwa 7.

Mam ochotę powiedzieć: niech Bóg błogosławi przywódczynie 
i członkinie Stowarzyszenia Pomocy. Wykonujecie wzniosłą misję i 
napominam was, byście nie były znużone czynieniem dobra [zob. 
NiP 64:33]. Wszyscy zmierzamy ku chwale celestialnej i nie da się 
wyrazić słowami doniosłości perspektyw, które się przed nami roz-
pościerają. Jeśli pozostaniecie wierne pracy, w którą jesteście za-
angażowane, otrzymacie tę chwałę i będziecie cieszyć się życiem 
wiecznym w obecności Boga i Baranka. To jest warte wysiłku, warte 
poświęcenia; i błogosławiony jest mężczyzna lub kobieta, którzy 
pozostają wierni aż do czasu ich otrzymania. Niech Bóg was wszyst-
kie błogosławi 8. [Zob.: propozycja 6. na str. 178].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Podczas studiowania tego rozdziału lub przygotowywania lekcji 
rozważ poniższe zagadnienia. Dodatkową pomoc znajdziesz na 
stronach V–VIII.
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 1. Prezydent Snow oświadczył, że trudno sobie wyobrazić postęp 
w pracy Pana bez kobiet Kościoła (str. 173–174). Jaki wkład w 
pracę Pana mają kobiety w dzisiejszych czasach?

 2. Rozważ słowa Prezydenta Snow na temat misji Stowarzysze-
nia Pomocy (str. 174). Pomyśl o tym, w jaki sposób siostry ze 
Stowarzyszenia Pomocy wypełniają swoją misję, pomagając 
tobie lub twojej rodzinie. Jaki wpływ na twoje życie mają takie 
działania?

 3. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na dole strony 174. 
W jaki sposób siostry ze Stowarzyszenia Pomocy „[służą] spra-
wie królestwa Boga”? Jakie są przykłady współpracy sióstr ze 
Stowarzyszenia Pomocy i posiadaczy kapłaństwa, jakich byłeś 
świadkiem?

 4. Rozważ prośbę Prezydenta Snowa do sióstr ze Stowarzysze-
nia Pomocy, aby roztaczały swój wpływ „na rzecz czystego 
macierzyństwa i wierności przymierzu małżeństwa” (str. 175). 
Dlaczego ten wpływ jest potrzebny w dzisiejszym świecie? 
W jaki sposób Stowarzyszenie Pomocy może pomóc młodym 
kobietom w przygotowaniu się do małżeństwa na wieczność 
i macierzyństwa?

 5. Prezydent Snow powiedział: „W miarę rozwoju Kościoła, sfera 
przydatności [Stowarzyszenia Pomocy] będzie odpowiednio 
się powiększać i będzie ono miało jeszcze więcej możliwości 
czynienia dobra niż w przeszłości” (str. 176). Co mogą zrobić 
siostry ze Stowarzyszenia Pomocy, aby zwiększyć swój pozy-
tywny wpływ w dzisiejszym świecie?

 6. Przestudiuj podrozdział ze str. 177. Zastanów się, w jaki sposób 
jesteś prowadzony tam, „gdzie Bóg tego chce”. W jaki sposób 
Bóg pomaga ci w tych działaniach?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ks. Izajasza 1:17; Ew. Mate-
usza 25:34–40; Mosjasz 4:26–27; Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48.

Pomoc w nauczaniu: „Kiedy przygotowujesz się do nauczania, 
upewnij się, że korzystasz z różnorodnych metod nauczania na 
każdej lekcji. Może to oznaczać korzystanie z czegoś tak prostego, 
jak kolorowy plakat lub plansza przytwierdzona do ściany na jednej 
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lekcji lub spis pytań na tablicy na innej” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, str. 89).

Przypisy
 1. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, De-

seret Evening News, 9 lipca 1901 r., str. 1.
 2. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, str. 1.
 3. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, str. 1.
 4. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, str. 1.
 5. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, str. 1.

 6. Young Woman’s Journal, wrzesień 
1895, r. str. 577–578.

 7. Young Woman’s Journal, wrzesień 
1895 r., str. 578.

 8. W: „Prest. Snow to Relief Societies”, str. 1.
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zbawiciel, zanim uzdrowił niewidomego mężczyznę, powiedział: 
„Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał” (ew. Jana 9:4).
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„Z Bogiem wszystko 
jest możliwe”

„Wymagania, które są nam stawiane, mają taką 
naturę, że nie można ich spełniać bez pomocy 
Wszechmogącego. […] Obiecał On tę pomoc”.

Z życia Lorenza Snowa

Prezydent Snow był człowiekiem pracującym, który postępował 
według własnej, często powtarzanej rady: „Musimy się wysilać. […] 
Pozostawanie bezczynnym i niepodejmowanie żadnego działania 
nie przyniesie nam korzyści” 1. Przyznawał jednak, że choć pragnął 
budować królestwo Boga, to jego własne wysiłki nigdy nie byłyby 
wystarczające bez łaski Boga — czyli „nadprzyrodzonej pomocy” 2, 
jak często zwykł ją nazywać. Dlatego, chociaż zachęcał członków 
Kościoła do gorliwego wysiłku w celu „wypracowania zasad [pra-
wości]”, to jednocześnie twierdził, że my jako Święci w Dniach 
Ostatnich powinniśmy rozumieć i pamiętać o tym, że zbawienie 
jest możliwe dzięki łasce Boga” 3. Świadczył, że Bóg doda nam sił w 
naszych staraniach: „Tam, gdzie Pan nas sieje, tam mamy stać; kiedy 
On wymaga od nas, abyśmy się wysilali i podążali za świętymi za-
sadami, to tak powinniśmy czynić; tylko o to mamy się martwić; o 
resztę zadba nasz Ojciec Niebieski” 4.

Siostra Prezydenta Snowa — Eliza — widziała, że żyje on we-
dług tego, co naucza. Opisała go jako człowieka, który miał „nieza-
chwianą ufność we wspomagającą moc i łaskę Boga”. Powiedziała, 
że „wiedział, w kim pokładał zaufanie” i dlatego był w stanie 
„przetrwać każdą trudność, każdą przeciwność” i „pokonać każdą 
przeszkodę” 5.

Lorenzo Snow okazał wiarę we wspomagającą moc Boga, 
kiedy wyruszył na służbę misyjną do Anglii w 1840 roku. Podczas 
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42-dniowej podróży przez Ocean Atlantycki wraz ze swoimi towa-
rzyszami podróży przetrwał trzy duże sztormy. Później opowiedział, 
że były to „trzy przerażające sztormy, które zostały określone przez 
ludzi obeznanych z oceanem jako bardzo niebezpieczne”. Zauważył 
różnicę pomiędzy swoją reakcją na te sztormy, a reakcją niektórych 
podróżujących: „Dla wielu z nich ta scena była, delikatnie mówiąc, 
zatrważająca. Nie byłem zaskoczony tym, że mężczyźni, kobiety i 
dzieci, którzy nie nauczyli się ufać Bogu, załamywali ręce w agonii 
strachu i płakali. Ja pokładałem zaufanie w Tym, który stworzył 
morza i określił ich granice. Byłem tam w Jego sprawie — wiedzia-
łem, że zostałem posłany na tę misję z upoważnienia, które jest 
uznawane przez Niego, i choć żywioły szalały, a statek kołysał się i 
drżał pośród unoszących się fal, to On był u steru, moje życie było 
bezpieczne, bo On mnie chronił” 6.

Wiele lat później, kiedy Lorenzo Snow został Prezydentem Ko-
ścioła, ponownie znalazł pocieszenie, wiedząc o tym, że to Pan jest 
„u steru”. Podczas spotkania, które odbyło się 13 września 1898 
roku, Kworum Dwunastu Apostołów jednomyślnie zobowiązało 
się poprzeć go jako Prezydenta Kościoła. W protokole spotkania 
stwierdza się, że po poparciu nowo powołany prezydent wstał i 
powiedział, że „nie ma potrzeby usprawiedliwiać swojej nieudolno-
ści, wziąwszy na siebie liczne obowiązki związane z tym urzędem. 
[…] Powiedział, że jego zadaniem jest starać się ze wszystkich sił i 
polegać na Panu” 7. [Zob.: propozycja 1. na str. 187].

Nauki Lorenza Snowa

Z pomocą Boga możemy zrobić wszystko, co do nas należy.

Pragnę przemówić do was tak, aby pomóc nam się podbudować 
i wzajemnie doskonalić w sprawach, które dotyczą naszego zbawie-
nia. Dlatego pragnę wiary i modlitw wszystkich, którzy wierzą w to, 
że można się zwrócić do Pana po naukę i inteligencję.

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jaką relację utrzymu-
jemy z Panem, naszym Bogiem, oraz to, jak szczególną zajmujemy 
pozycję. Aby odpowiednio wypełnić obowiązki, które spoczywają 
na nas, potrzebna jest nam nadprzyrodzona pomoc. […]
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[…] Młodzieńcowi, który przyszedł do Jezusa i pragnął wiedzieć, 
co powinien zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne, powiedział, 
żeby „[przestrzegał] przykazań”. Młodzieniec odpowiedział, że 
przestrzega wymienionych przykazań od dzieciństwa. Zbawiciel, 
spojrzawszy na niego, dostrzegł, że czegoś mu jeszcze brakuje. 
Młodzieniec przestrzegał prawa czystości moralnej, a także prawa 
danego Mojżeszowi, za co Jezus go kochał, ale dostrzegł, że czegoś 
jeszcze mu brakuje. Był on bogatym człowiekiem, wysoko posta-
wionym w społeczeństwie ze względu na swoją wielką majętność. 
Jezus wiedział, że zanim będzie mógł go wynieść — i każdego 
innego człowieka — do świata celestialnego, będzie on musiał we 
wszystkim się podporządkować i postrzegać posłuszeństwo prawu 
celestialnego jako sprawę najwyższej wagi. Jezus wie, co dla każ-
dego człowieka jest warunkiem uzyskania korony celestialnej — 
postawienie posłuszeństwa wymaganiom niebios na pierwszym 
miejscu. Zbawiciel dostrzegł w tym młodym człowieku przywiąza-
nie do czegoś, co było w sprzeczności z prawem królestwa cele-
stialnego. Prawdopodobnie wykazywał skłonność do obstawania 
przy czymś, co było dla niego szkodliwe, co uniemożliwiało speł-
nienie wszystkich wymogów ewangelii lub to utrudniało, dlatego 
[Zbawiciel] powiedział mu, żeby poszedł i sprzedał wszystko, co 
posiada, a następnie „[rozdał] ubogim […] i [naśladował] [Go]”.

To przykazanie wywołało w młodzieńcu smutek i żal. Postrze-
gał bogactwo jako ważny cel w swoim życiu, jako coś, co daje 
możliwość wpływu na świat oraz inne upragnione rzeczy; widział 
w nich źródło błogosławieństw i uciech życia, a także środek do 
zdobycia wysokiej pozycji w społeczeństwie. Nie mógł pojąć, w 
jaki sposób można uzyskać błogosławieństwa, uciechy i przywileje 
życia oraz to, co było jego naturalnym pragnieniem — niezależnie 
od bogactwa. Ewangelia jednak z natury zapewnia wszystko, co 
jest potrzebne, aby zaspokoić pragnienia i potrzeby człowieka, i 
aby uczynić go szczęśliwym. Bogactwa nie mogą tego dać; Pan 
pragnął, aby młodzieniec porzucił te idee i usunął je ze swojego 
umysłu i serca, aby Pan mógł uczynić go Swoim sługą pod każ-
dym względem. Pragnął, aby młodzieniec ten był w pełni oddany 
Jego służbie, aby przystąpił do Jego dzieła z całym sercem, podą-
żał za podszeptami Ducha Świętego i przygotował się na chwałę 
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celestialną. Młodzieniec ten nie był jednak na to gotowy; było to 
dla niego zbyt wielkie poświęcenie. A Zbawiciel powiedział wtedy: 
„Bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. […] Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 
do Królestwa Bożego”.

Uczniowie „zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być 
zbawiony?”. Sądzili, że nie można posiadać bogactw i zostać zba-
wionym w królestwie Boga. W ten sposób zrozumieli wypowiedź 
Zbawiciela. Jezus jednak odrzekł: „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale 
u Boga wszystko jest możliwe”. [Zob. Ew. Mateusza 19:16–26; zob. 
także Józef Smith — Translation w: Ew. Mateusza 19:26, przypis a i 
Ew. Marka 10:27, przypis a] 8. [Zob.: propozycja 2. na str. 187].

Bóg obiecał, że będzie wspomagał nas w naszym 
osobistym dążeniu do tego, by żyć według ewangelii.

Sami nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie ze wszystkimi przykaza-
niami, które dał nam Bóg. Sam Jezus nie mógł dokonać Swojego 
dzieła bez boskiej pomocy Ojca. Pewnego razu powiedział: „Nie 
mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest 
sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, 
który mnie posłał”. [Ew. Jana 5:30]. A jeśli On, nasz Pan, potrze-
bował boskiej pomocy, tym bardziej dla nas ważne jest, abyśmy 
otrzymywali Jego pomoc. Święci w Dniach Ostatnich w każdej 
sytuacji, w jakiej się znajdują, wykonując swoje obowiązki, mają 
przywilej otrzymywania nadprzyrodzonej pomocy Ducha Świętego, 
która przekracza ich własne możliwości i wspiera ich w różnych 
sytuacjach.

[…] Nie wyobrażam sobie żadnej innej pracy, która jest tak nie-
zmiernie ważna jak trud włożony w zdobywanie własnego wy-
niesienia i chwały. Bez wątpienia jest to wielki cel, dla którego 
przyszliśmy na świat. […] Żaden mężczyzna ani kobieta nie po-
winien się zniechęcać, czując, że nie może ukończyć pracy, którą 
pragnie wykonać, jednak wszyscy powinniśmy dołożyć starań, aby 
dokonać wielkiego dzieła, dla którego przyszliśmy tutaj 9.

Charakter religii, którą przyjęliśmy, wymaga od nas pewnego 
sposobu zachowania, którego żadna inna znana nam religia nie 
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wymaga od swoich członków; a wymagania, które są nam stawiane, 
mają taką naturę, że nie można ich spełniać bez pomocy Wszech-
mogącego. Koniecznym jest, abyśmy rozumieli, przynajmniej czę-
ściowo, wielkie i ważne błogosławieństwa, które potem będziemy 
mogli uzyskać poprzez stosowanie się do wymagań religii, czyli 
ewangelii, którą przyjęliśmy. Żaden mężczyzna ani kobieta nie 
mógłby dokonać poświęcenia, które jest od nas wymagane, gdyby 
nie był wspierany przez nadprzyrodzoną moc; a Pan, stawiając te 
warunki, nigdy nie oczekiwał, że lud ten kiedykolwiek będzie mu-
siał je spełnić bez tej nadprzyrodzonej mocy — mocy, której nie 
głosi żadna inna grupa religijna. Obiecał On tę pomoc. […]

Spełnienie tych warunków […] było wymagane w każdej epoce, 
w której Bóg powoływał ludzi do służenia Mu i przyjęcia Jego praw. 
Było wymagane w czasach Izraela — na początku istnienia tego 
ludu. Było wymagane od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Było wyma-
gane od Mojżesza i od ludu, który był przez niego wyprowadzany 
z niewoli egipskiej. Było wymagane przez wszystkich proroków, 
którzy żyli począwszy od Adama aż po dzisiejsze czasy. Było 

„dzieło, w które wy i ja jesteśmy zaangażowani, może 
się rozwijać i doskonalić jedynie dzięki temu, że bóg 

błogosławi nasze oddane i wierne wysiłki”.
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wymagane od apostołów, którzy otrzymali swoje powołanie przez 
nałożenie rąk Jezusa Chrystusa, Syna żyjącego Boga, od członków 
religii, którą apostołowie głosili i nauczali w czasach, w których żyli; 
i żaden człowiek ani grupa ludzi, ani klasa ludzi począwszy od dni 
Adama aż po dzisiejsze czasy nie mogła spełniać tych wymagań, za 
wyjątkiem ludu Boga, jako że został on obdarowany mocą z wy-
sokości, która mogła pochodzić jedynie od Pana, naszego Boga 10. 
[Zob.: propozycja 3. na str. 187].

Kiedy uczestniczymy w dziele Boga, 
potrzebujemy boskiej pomocy.

Jakiekolwiek działania podejmujecie na rzecz rozwoju Syjonu, 
musicie polegać na Panu dla osiągnięcia sukcesu 11.

Umysł człowieka powinien być zwrócony na chwałę Boga w 
każdej sprawie, jakiej się podejmuje. Powinniśmy mieć na uwadze 
to, że sami z siebie nic nie możemy zrobić. Jesteśmy dziećmi Boga. 
Jeśli Bóg nie będzie oświecał naszego zrozumienia, będziemy w 
ciemności. Jeżeli Bóg nam nie będzie pomagał, będziemy bezsilni. 
Praca, którą mamy tutaj wykonać, jest takiej natury, że bez pomocy 
Wszechmogącego nie możemy jej wypełnić. […] Oto poważny pro-
blem ludzi na świecie, a często też Starszych Izraela: zapominamy, 
że pracujemy dla Boga; zapominamy, że jesteśmy tutaj, aby wypeł-
nić pewne cele, jak obiecaliśmy Panu. Dzieło, w które jesteśmy za-
angażowani, jest pełne chwały. Jest to dzieło Wszechmogącego; On 
wybrał mężczyzn i kobiety, o których wiedział — z doświadczenia 
z przeszłości — że wypełnią Jego cele 12.

Dzieło, w które wy i ja jesteśmy zaangażowani, może się rozwijać 
i doskonalić jedynie dzięki temu, że Bóg błogosławi nasze oddane i 
wierne wysiłki oraz naszą determinację w wykonywaniu pracy, dla 
której przyszliśmy na ten świat. Kiedy patrzymy wstecz na nasze 
przebyte doświadczenia, możemy łatwo zrozumieć, że nasza po-
myślność do tej pory zależała od szczerych wysiłków związanych 
z wypełnianiem dzieła Boga, z pracą na rzecz ludzi i z wyzbywa-
niem się egoizmu — na tyle, na ile to możliwe. Mając na uwadze, 
że tak było w przeszłości, możemy śmiało wierzyć w to, że nasz 
przyszły rozwój będzie zależał od naszej determinacji w czynieniu 
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woli Boga bez względu na okoliczności oraz od pomocy, której On 
nam udzieli 13. [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–VIII.

 1. Przejrzyj opowieść ze stron 181–182. Jak sądzisz, dlaczego lu-
dzie, którzy ufają Bogu, reagują na próby inaczej niż ludzie, 
którzy Mu nie ufają?

 2. Rozważ historię o Zbawicielu i bogatym młodzieńcu (str. 182–
184). Jakie rzeczy, na które zwrócone są serca ludzi, sprawiają, 
że „[odchodzą zasmuceni]”? Dlaczego musimy wyprzeć te rze-
czy z naszego życia, zanim będziemy mogli otrzymać najwięk-
sze błogosławieństwa Pana?

 3. Prezydent Snow nauczał, że sam Zbawiciel potrzebował 
„boskiej pomocy”, by „dokonać Swojego dzieła”. W jaki spo-
sób mógłbyś wykorzystać słowa Prezydenta Snowa, aby po-
móc komuś, kto czuje się niezdolny do spełnienia wymagań 
ewangelii?

 4. Przejrzyj ostatni podrozdział w tym rozdziale (str. 186–187). Jak 
sądzisz, dlaczego czasami nie prosimy Boga o pomoc? Pomyśl, 
co możesz zrobić, aby częściej otrzymywać pomoc od Niego 
w swoim życiu.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List do Filipian 4:13; 2 Nefi 
10:23–24; 25:23; Jakub 4:6–7; Mosjasz 24:8–22; Zasady Wiary 1:3.

Pomoc w nauczaniu: „Wyznacz uczestników do przeczytania wy-
branych pytań z końca rozdziału (mogą to robić indywidualnie lub 
w małych grupach). Poproś ich, aby poszukali nauk w podroz-
dziale, którego dotyczy dane pytanie. Następnie zachęć ich, aby 
podzielili się z resztą grupy swoimi przemyśleniami i spostrzeże-
niami” (str. VII tego podręcznika).
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Wierna i gorliwa służba 
w Królestwie Boga

„Wiedząc, że nasza religia jest prawdziwa, powinniśmy 
być najbardziej oddanym ludem na powierzchni ziemi 
— oddanym sprawie, w którą się zaangażowaliśmy”.

Z życia Lorenza Snowa

Pod koniec roku 1851 Rada Prezydenta Kościoła opublikowała 
list, w którym wszyscy członkowie Kworum Dwunastu Apostołów 
zostali poproszeni o to, żeby „uporządkowali sprawy w swoich 
rozmaitych misjach” i powrócili do Salt Lake City przed kwietniem 
1853 r.1 Dlatego misja Starszego Lorenza Snowa we Włoszech 
dobiegała końca. W lutym 1852 r. pozostawił pracę pod przy-
wództwem niedawno nawróconego Brata Johna Daniela Malana 
i wyruszył wraz ze Starszym Jabezem Woodardem do wyspiar-
skiego narodu na  Malcie. Starszy Snow miał nadzieję wsiąść na 
statek płynący z Malty do Indii. Pierwsi misjonarze w Indiach pra-
cowali pod jego nadzorem, a on bardzo pragnął do nich dołączyć. 
Stamtąd planował  dokończyć swą „podróż dookoła świata”, wraca-
jąc do domu  szlakami Oceanu Spokojnego do zachodnich Stanów 
Zjednoczonych 2.

Plany Starszego Snowa uległy zmianie, kiedy wraz ze Starszym 
Woodardem dotarł na Maltę. Dowiedział się, że z powodu awarii 
statku parowego na Morzu Czerwonym, jego przybycie na wyspę 
miało być opóźnione o kilka tygodni. Zamiast narzekać na opóź-
nienie, postanowił wziąć się do pracy. W liście datowanym na 10 
marca 1852 r. napisał: „Czuję, że dużo dobra wypłynie z tego, w jaki 
sposób Pan może pokierować czasem, który mam teraz do dyspo-
zycji, będąc otoczony ciekawymi ludźmi i wykonując najważniejszą 
pracę tam, gdzie dokona się wielkie dzieło rozszerzające się na 



190

r o z d z i a ł  1 5
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pobliskie narody”. Pisał, że posłał po Starszego Thomasa Obraya, 
misjonarza służącego we Włoszech, aby ten „natychmiast przybył i 
dostarczył spory zapas broszur i książek”. Mimo że Starszy Snow nie 
wiedział dokładnie, czym on i jego towarzysze będą się zajmować 
na Malcie, to wyraził swoje pragnienie ustanowienia tam gminy 
Kościoła. Powiedział, że to działanie „rozluźniłoby duchowe pęta, 
którymi jest związanych wiele narodów, jako że Maltańczycy z racji 
swoich stosunków handlowych są rozproszeni wzdłuż wybrzeży 
Europy, Azji i Afryki” 3.

1 maja 1852 r. Starszy Snow wysłał list ze sprawozdaniem na 
temat pracy na Malcie. Napisał: „Obecnie ludzie ciągle składają 
nam wizyty i wypytują o naszą ‘dziwną religię’; kilka dni temu wie-
czorem przyszli do naszej prywatnej kwatery dżentelmeni z ośmiu 
różnych krajów, którzy przybyli do nas z różnych części miasta, aby 
odbyć rozmowę na temat naszych doktryn: wśród nich byli Polacy 
i Grecy, którzy teraz czytają nasze lektury ze szczególnym zainte-
resowaniem. Dwaj inteligentni i obrotni młodzi mężczyźni, którzy 
są pierwszymi owocami naszej służby na tej wyspie, będą w stanie 
kontynuować pracę, w którą jesteśmy zaangażowani; jednego z 
nich — posługującego się biegle kilkoma językami — ustanowili-
śmy Starszym” 4.

Starszy Snow nigdy nie spełnił swojego marzenia związanego 
ze służbą w Indiach i podróżą dookoła świata. Zamiast tego pilnie 
postępował według woli Pana w czasie swojego nieoczekiwanego 
pobytu na Malcie, kładąc tam podwaliny pod pracę misjonarską. 
Kiedy wreszcie mógł wsiąść na statek w maju 1852 r., wyruszył na 
zachód zamiast na wschód, podążając według wskazówek swo-
ich przywódców dotyczących powrotu do Salt Lake City. Około 
dwa miesiące później Starsi Woodard i Obray zorganizowali gminę 
 Kościoła na Malcie 5. [Zob.: propozycja 1. na str. 199].

Nauki Lorenza Snowa

Ponieważ otrzymaliśmy pełnię ewangelii, 
służymy jako ambasadorzy Chrystusa.

Świadczymy całemu światu, że wiemy — mocą boskiego obja-
wienia — nawet dzięki objawieniom Ducha Świętego, że Jezus jest 
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Chrystusem, Synem żyjącego Boga i że objawił się Józefowi Smi-
thowi w takiej postaci, w jakiej ukazał się w starożytności Swoim 
apostołom po tym, jak powstał z grobu, i że objawił mu niebiańskie 
prawdy, dzięki którym — jedynie — ludzkość może dostąpić zba-
wienia. Oznacza to […] przyjęcie na siebie bardzo ważnego i  nio-
sącego odpowiedzialność obowiązku, zwłaszcza mając świadomość 
tego, iż będziemy odpowiadać przed Bogiem za to, w jaki sposób 
podchodzimy do tej świętej powinności, jaką nam powierzył.

Stajemy przed światem tak, jak [starożytni] apostołowie, którzy 
otrzymali swoje powołanie od zmartwychwstałego Odkupiciela, by 
zapoznać wszystkie narody z ewangelią królestwa, i obiecywali 
wszystkim tym, którzy uwierzą w ich słowa, dar Ducha Świętego 
przez nałożenie rąk. Tak jak oni, dzięki upoważnieniu i z wielką 
pewnością głosimy ewangelię — pośród prześladowań i przeciw-
ności — która jest mocą Bożą ku zbawieniu wszystkich tych, którzy 
uwierzą i będą posłuszni. Tak jak oni, głosimy wiarę w Pana Jezusa 
Chrystusa, chrzest dla odpuszczenia grzechów i nałożenie rąk przez 
tych, którzy mają odpowiednie upoważnienie, dla otrzymania Du-
cha Świętego, który jest niezbędny do osiągnięcia zbawienia. Tak 
jak oni stali się świadkami Pana Jezusa Chrystusa dzięki mocy Du-
cha Świętego i wiernie ponieśli przesłanie Jego ewangelii całemu 
światu, tak my, dzięki temu samemu Duchowi Świętemu, staliśmy 
się Jego świadkami, będąc powołani w ten sam boski i święty spo-
sób; dlatego zajmujemy tę samą pozycję.

A przyjąwszy na siebie ten urząd, przyjmujemy wszystkie obo-
wiązki ambasadorów Chrystusa, stajemy się odpowiedzialni za na-
sze indywidualne czyny oraz za to, w jaki sposób korzystamy z 
talentów i umiejętności, jakie dał nam Pan6. [Zob.: propozycja 2. 
na str. 199].

Członkostwo w Kościele jest powołaniem polegającym 
na pomaganiu innym w otrzymaniu zbawienia.

Kiedy Pan powołuje jakąś osobę lub grupę osób spośród lu-
dzi tego świata, nie zawsze Jego zamiarem jest pobłogosławienie 
tylko tej konkretnej osoby lub grupy osób. Pan nie ma na celu 
zbawienia jedynie garstki ludzi, którzy zwą się Świętymi w Dniach 
Ostatnich […], lecz zbawienie wszystkich ludzi, zarówno żyjących, 
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jak i umarłych. Kiedy Pan powołał Abrahama, złożył mu pewne 
obietnice dotyczące chwały, jaka miała spocząć na nim i jego po-
tomstwie, a w obietnicach tych znajdujemy to wspaniałe stwierdze-
nie: że poprzez niego i jego potomstwo pobłogosławione zostaną 
wszystkie narody ziemi [zob. I Ks. Mojżeszowa 22:15–18; Abraham 
2:9–11]. […] Zamierzeniem Pana nie było pobłogosławienie jedynie 
Abrahama i jego potomstwa, ale wszystkich rodzin na ziemi. […]

[…] Kiedy przyszedł Jezus, stał się nie tylko ofiarą na rzecz Izra-
ela czy potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale na rzecz całej 
ludzkiej rodziny, aby przez Niego wszyscy ludzie zostali pobłogo-
sławieni, aby przez Niego wszyscy ludzie zostali zbawieni; Jego 
misją było poczynienie przygotowań, tak aby cała ludzka rodzina 
mogła otrzymać błogosławieństwa wiecznej Ewangelii; jak powie-
działem: nie tylko Izrael, ale cały ludzki rodzaj; nie tylko ci, którzy 
zamieszkują ziemię, ale również ci żyjący w świecie duchów. […]

[…] Mamy to samo Kapłaństwo, które posiadał Jezus, i musimy 
postępować tak jak On, poświęcając nasze własne pragnienia i 
uczucia; może nie musimy umierać śmiercią męczeńską, tak jak On, 
ale musimy dokonywać poświęceń po to, żeby wypełnić cele Boga; 
w przeciwnym razie nie będziemy godni tego świętego Kapłaństwa 
i nie staniemy się zbawicielami świata. Bóg zamierza uczynić nas 
zbawicielami nie tylko dla tych, którzy teraz zamieszkują ziemię, 
ale również dla wielu ludzi znajdujących się w świecie duchów: On 
nie tylko umożliwi nam zbawienie siebie samych, ale uczyni nas 
zdolnymi do pomagania w odkupieniu wielu potomków Wszech-
mogącego7. [Zob.: propozycja 3. na str. 199].

Każde powołanie i każdy obowiązek 
jest ważny w dziele Pana.

Pytanie brzmi: czy rozumiemy wagę naszego powołania, czy poj-
mujemy w pełni charakter dzieła, którego dokonania podjęliśmy 
się? Czasami skłaniam się ku mniemaniu, że niektórzy z naszych 
braci, Starszych w Izraelu, są zbyt skorzy do zaniedbywania po-
winności podjętych z racji swoich przymierzy; wiara, którą kiedyś 
posiadali, zdaje się całkowicie zanikać, a oni zaś poprzestają na 
cichej satysfakcji wynikającej z samego bycia członkiem Kościoła.
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Inni sądzą, że ponieważ ich nazwiska nie są powszechnie znane, 
a także […] — być może — zakres ich działania jest niewielki, to ich 
nawyki oraz to, jaki ustanawiają przykład dla swoich braci, jest bez 
znaczenia. Gdyby jednak zajmowali odpowiedzialne stanowiska, 
takie jak powołanie w Radzie Prezydenta Kościoła lub gdyby nale-
żeli do Kworum Dwunastu Apostołów lub przewodniczyli Radzie 
Wyższej albo Radzie Wyższych Kapłanów czy Siedemdziesiątych, 
wtedy postrzegaliby swoje zachowanie za rzecz istotną. W ten spo-
sób wykazują wielką słabość albo karygodną ignorancję, ich lampa 
gaśnie albo nigdy nie pojęli wagi powołania, które przyjęli, biorąc 
na siebie obowiązki ewangelii.

Z przypowieści Zbawiciela dowiadujemy się, że królestwo niebios 
jest podobne do gospodarza, który przekazał swoje dobra w ręce 
swych sług, kiedy zamierzał pojechać do dalekiego kraju. Jednemu 

„Jeśli wypełniasz swoje obowiązki, posiadasz to, czego 
świat nie może ani dać, ani odebrać”.



r o z d z i a ł  1 5

195

dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Sługa, który 
otrzymał pięć talentów, poszedł handlować i zarobił następne pięć 
talentów, podwajając powierzoną mu sumę, a ten, który otrzymał 
dwa talenty, również poszedł i zdobył kolejne dwa. Lecz ten, który 
dostał jeden talent, poszedł, zakopał go w ziemi i schował pieniądze 
swojego pana. Niewątpliwie sądził, że jego odpowiedzialność jest 
tak niewielka, że nie mógł zbyt wiele zrobić, więc ostatecznie nie 
wykorzystał tak małego talentu. [Zob. Ew. Mateusza 25:14–30]. Czy 
przypowieść ta nie odnosi się bezpośrednio do sytuacji niektórych z 
naszych starszych? Ktoś mówi: „Jestem tylko stolarzem, krawcem czy 
też tylko pomocnikiem murarza, dlatego nie może mieć znaczenia 
ani sposób mojego postępowania, ani to, czy uczciwie wypełniam 
swoje skromne obowiązki. Jednak byłoby inaczej, gdybym działał 
na bardziej odpowiedzialnym i znaczącym stanowisku”.

Daruj sobie, mój bracie; nie daj się oszukać przez takie zwodni-
cze idee. Rzeczywiście możesz być tylko pomocnikiem murarza, 
ale pamiętaj, że jesteś starszym w Izraelu, jesteś ambasadorem Pana 
Jezusa Chrystusa i — jeśli właściwie wypełniasz swoje obowiązki — 
posiadasz to, czego świat nie może ani dać, ani odebrać. Jesteś od-
powiedzialny przed Bogiem za uczciwe wykorzystanie talentu, który 
On ci powierzył — bez względu na to, czy jest on mały czy duży.

Powtarzam, do pewnego stopnia wywieracie wpływ na innych i 
nawet jeśli ten wpływ jest niewielki, tak że odczuwa go tylko jakaś 
osoba lub kilka osób, to za efekt tego wpływu, który wywieracie, 
jesteście mniej lub bardziej odpowiedzialni. Dlatego też, czy się do 
tego przyznajecie czy też nie, przyjęliście na siebie odpowiedzial-
ność przed Bogiem i człowiekiem, której nie można przeoczyć i z 
której nie zostaniecie zwolnieni, jeśli pragniecie zachować imię, 
które nosicie.

I jakie są perspektywy takiego człowieka? Powiadam, że jeśli 
szanuje on swoje powołanie i zostanie uznany za wiernego po-
wierzonej mu sprawie, perspektywy jego zbawienia i wyniesienia 
w królestwie Boga są tak samo dobre, jak każdej innej osoby. Jeśli 
pojmuje on wagę swojego powołania i postępuje zgodnie z nim, 
jego perspektywy są równie dobre, jak perspektywy każdego czło-
wieka, który żył począwszy od dni ojca Adama do chwili obecnej; 
tak samo ważne jest, żeby postępował on właściwie, adekwatnie do 
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przydzielonej mu sfery wpływu, jak każda inna osoba powołana do 
służby na wyższym urzędzie lub, innymi słowy, której powierzono 
dużą sumę talentów. […]

[…] Pan nie wymaga tak wiele od człowieka, który posiada 
tylko jeden talent, co od tego, który posiada więcej niż jeden, ale 
od owego człowieka będzie wymagane według tego, ile posiada. 
Dlatego niech wszyscy będą pilni i starają się doskonalić liczne 
talenty, które posiadają; a ten, który posiada jeden talent, niech 
go wykorzysta i nie chowa w ziemi; to znaczy, niech ten, kto jest 
obdarowany niewielkimi zdolnościami, doskonali się i nie narzeka 
z tego powodu, że natura nie była dla niego taka hojna, jak dla 
jego brata, który ma więcej szczęścia. Bądźmy wszyscy zadowo-
leni z naszego losu życiowego i — jeżeli nie jest on tak pożądany, 
jakbyśmy sobie tego życzyli — powinniśmy pilnie starać się go 
udoskonalać, zawsze będąc wdzięczni za nasz ziemski byt, a jeszcze 
bardziej za Ducha Boga, którego otrzymaliśmy poprzez posłuszeń-
stwo Ewangelii. […]

Pamiętam, jak czytałem pewną anegdotę […] o człowieku, który 
dzięki swojej mądrości i patriotyzmowi zdobył wielką renomę, ale 
który przez zazdrość został przydzielony na stanowisko postrzegane 
jako niezwykle poniżające. Mówiono, że kiedy podejmował się 
swoich obowiązków, wypowiedział te wymowne słowa: „Jeżeli to 
stanowisko nie przynosi mi szacunku, to ja uszanuję to stanowisko”. 
Możnaby uniknąć wielu problemów, a nasza sytuacja byłyby bar-
dziej pomyślna, gdybyśmy wszyscy szanowali urząd, do którego zo-
staliśmy powołani. Powiedziano nam, że sam Pan zrobił ubrania dla 
naszych pierwszych rodziców, czyli — innymi słowy — zajmował 
się krawiectwem; powiedziano nam również, że Jezus Chrystus był 
cieślą. Zbawiciel musiał być dobrym i uczciwym cieślą, w przeciw-
nym razie nigdy nie cieszyłby się pozycją, którą później zajmował. 
Gdyby udało nam się sprawić, żeby bracia i siostry rozumieli wagę 
uczciwego i wiernego postępowania w swoich poszczególnych po-
wołaniach, uniknęlibyśmy irytacji i wielu kłopotów, których teraz 
doświadczamy, dzieło Boga toczyłoby się ze zdwojoną prędkością, 
a wszystkie Jego cele byłyby osiągane szybciej i żwawiej; poza tym 
jako lud bylibyśmy lepiej, niż jesteśmy teraz, przygotowani na ob-
jawienie nam Jego woli. […]
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Niech Bóg was błogosławi, moi bracia i siostry, i uczyni was zdol-
nymi do mądrego zarządzania tym, co zostało wam powierzone 8. 
[Zob.: propozycja 4. na str. 199].

Jeśli służymy Bogu z wiarą, gorliwie i z radością, On 
wzmacnia nas i pomaga w odnoszeniu sukcesów.

Powiadam wam: służcie Bogu wiernie, pełni wigoru i radości. 
[…] Są chwile, kiedy ludzie znajdują się w sytuacji, w której bardzo 
trudne, a nawet niemożliwe byłoby przyjęcie pozytywnego nasta-
wienia. Takich chwil jest jednak niewiele 9.

Wiedząc, że nasza religia jest prawdziwa, powinniśmy być najbar-
dziej oddanym ludem na powierzchni ziemi — oddanym sprawie, 
w którą się zaangażowaliśmy. Mając wiedzę — którą albo posia-
damy, albo powinniśmy posiadać — o tym, że przyjęta przez nas 
ewangelia obiecuje nam wszystko — jeśli będziemy wierni — co 
jest życzeniem i pragnieniem naszych serc, powinniśmy być wierni, 
oddani, gorliwi i ambitni, wypełniając zamiary i pragnienia Pana, 
które od czasu do czasu objawia On Swoim sługom. Nie powinni-
śmy być letni ani nie powinniśmy zaniedbywać swoich obowiąz-
ków, lecz ze wszystkich sił i z całej swojej duszy powinniśmy starać 
się rozumieć istotę naszego powołania i charakter pracy, której się 
podjęliśmy.

Kiedy Jezus żył na ziemi, polecił Swoim uczniom pójść i głosić 
ewangelię bez tobołka i bez szeląga, nie troszcząc się na zapas o to, 
co będą jeść i pić lub w co się przyodzieją; ale kazał im po prostu 
pójść i świadczyć o tym, co zostało im objawione. Czyniąc tak, za-
pewnili sobie błogosławieństwa Wszechmogącego, a wszystkie ich 
wysiłki były uwieńczone sukcesem. Sukces był w ich zasięgu; żadna 
siła nie mogła im przeszkodzić ani powstrzymać ich od zbierania 
żniw niewątpliwego sukcesu, ponieważ poszli z mocą Wszechmo-
gącego, aby wykonać Jego wolę, i Jego rolą było udzielanie im 
pomocy oraz wsparcia, a także dostarczanie im wszelkich środków 
do osiągnięcia sukcesu. Poprzez posłuszeństwo poleceniom Pana 
zapewnili sobie błogosławieństwa życia i przywilej powstania w po-
ranek pierwszego zmartwychwstania, mieli też pewność, że żadna 
moc na ziemi nie może stanowić skutecznej przeszkody w ich dą-
żeniach. Gdybym był na ich miejscu lub też zajmował każdy inny 
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urząd, takie perspektywy sprzyjałyby mi, ponieważ rozważny umysł 
zadowala się ideą ostatecznego sukcesu w każdym przedsięwzięciu.

Natomiast gdyby apostołowie, zamiast postępować według zale-
ceń, sądzili, że postępując inaczej mogliby osiągnąć ten sam cel, nie 
mieliby takiego powodzenia w swoich działaniach ani nie mieliby 
tej pewności sukcesu, która pośród wszystkich prób i prześlado-
wań, na jakie byli narażeni, stanowiła dla nich niewątpliwe źródło 
nieustającej radości i satysfakcji.

[…] Gdyby apostołowie i siedemdziesiąci za czasów Jezusa są-
dzili, że mogą wypełnić przydzieloną im misję, budując arkę jak 
Noe lub budując spichlerze i gromadząc ziarno jak Józef, byliby w 
wielkim błędzie.

Józef w ziemi egipskiej był powołany do wykonania pewnych 
obowiązków, które były od niego wymagane. Jego powołaniem 
nie było głoszenie ewangelii bez tobołka i bez szeląga, tylko budo-
wanie spichlerzy i wykorzystanie całego swojego wpływu wobec 
króla, prominentów i ludzi Egiptu, aby gromadzili ziarno na czas 
głodu. […] Teraz załóżmy, że Józef przystąpił do pracy i zbudował 
arkę — nie byłby on przyjęty przez Pana i nie mógłby uratować 
ludu egipskiego ani rodziny swojego ojca. Kiedy Noemu pole-
cono zbudować arkę, a załóżmy, że zbudowałby spichlerze, nie 
mógłby uratować ani siebie, ani rodziny. To samo odnosi się do 
nas: kiedy wymagane jest od nas wypełnienie obowiązków, […] to 
bez względu na to, co mamy do zrobienia w granicach królestwa 
Wszechmogącego, musimy postępować w duchu tych obowiązków 
i wykonywać je, otrzymawszy moc i wpływ naszego Boga 10. [Zob.: 
propozycja 5. na str. 200].

Praca Pana jest czasami trudna, ale 
przynosi wielką radość.

Napotykamy na wiele problemów związanych z tą pracą, które 
nie są przyjemne, ale możemy też znaleźć w niej dużo przyjem-
ności. Kiedy patrzymy wstecz na naszą determinację oraz oddanie 
prawdzie i naszym przymierzom, odczuwamy wielką radość, ponie-
waż [dzięki nim] spoczywa na nas z mocą duch naszych powołań, 
bez którego nie możemy dotrzymywać kroku królestwu Boga 11.



r o z d z i a ł  1 5

199

Powinniśmy odnowić nasze przymierza przed Bogiem i świętymi 
aniołami tak, że z Jego pomocą w następnym roku będziemy Mu 
służyć wierniej, niż miało to miejsce w przeszłości, że nasze życie 
prywatne i społeczne, że nasze postępowanie, nastawienie oraz 
wpływ, jaki wywieramy na innych, będą w zgodzie z mottem: „Kró-
lestwo Boga albo nic”. Ufam, że poświęcimy się całkowicie służbie 
Bogu, ustanawiając Jego Syjon na ziemi, gorliwie pracując na rzecz 
prawdy i prawości na świecie, aż wreszcie takie zaangażowanie bę-
dzie przynosiło nam radość, a naszą drugą naturą stanie się służba 
Bogu oraz przestrzeganie Jego przykazań i przestrzeganie prawa 
celestialnego. Ufam, że nasze serca będą tak przepełnione Duchem 
Świętym, że pokonamy świat i zaszczepimy prawo celestialne w 
naszych umysłach, wprowadzając je w czyn; ufam, że będziemy na 
tyle rozumieć siebie samych i nasze przywileje, że w tym życiu za-
pewnimy sobie pokaźną porcję błogosławieństw, które są związane 
z prawem celestialnym i którymi będziemy cieszyć się w chwale 
celestialnej 12. [Zob.: propozycja 6. na str. 200].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przejrzyj opowieść ze stron 189–191. Jakimi słowami opisałbyś 
nastawienie Lorenza Snowa wobec służby Panu? Pomyśl, co 
możesz zrobić, aby naśladować jego przykład.

 2. Rozważ nauki zawarte w podrozdziale, który rozpoczyna się 
na str. 191. Jak sądzisz, dlaczego członkostwo w Kościele nie-
sie ze sobą tak wielkie obowiązki? Co dla ciebie oznacza bycie 
ambasadorem Chrystusa?

 3. Prezydent Snow nauczał, że nasze powołania w Kościele 
stanowią okazję do „pomagania w odkupieniu” dzieci Boga 
(str. 192–193). W jaki sposób zrozumienie tej zależności może 
wpływać na to, jak służymy w Kościele?

 4. Prezydent Snow powiedział, że powinniśmy służyć pil-
nie, bez względu na to, jak niepozorne są nasze obowiązki 
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(str. 193–197). Podaj przykład tego, że ktoś szanuje swoje z 
pozoru mało ważne powołanie czy zadanie.

 5. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 197. Jaki 
wpływ na naszą służbę mają wiara, wigor i radość?

 6. Przeczytaj ostatni podrozdział w tym rozdziale (str. 198–199). 
Podaj przykłady tego, kiedy doświadczyłeś radości, służąc w 
królestwie Pana? Jak możemy znaleźć przyjemność w wyko-
nywaniu naszej służby, nawet kiedy nasze zadania nie są przy-
jemne? Co możemy zrobić, aby pomóc dzieciom i młodzieży 
wiernie służyć Panu?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Psalm 100:2; I List do Koryn-
tian 12:12–31; Jakub 1:6–7; 2:3; Mosjasz 4:26–27; NiP 64:33–34; 72:3; 
76:5–6; 107:99–100; 121:34–36.

Pomoc w nauczaniu: „Uważnie [słuchaj] komentarzy uczniów. Twój 
przykład zachęci ich do uważnego słuchania siebie nawzajem. Jeśli 
nie rozumiesz czyjegoś komentarza, zadaj pytanie. Możesz powie-
dzieć: ‘Nie jestem pewien, czy rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić to 
jeszcze raz?’ albo ‘czy mógłbyś podać mi przykład tego, co masz na 
myśli?’” (Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 64).

Przypisy
 1. Zob. Brigham Young, Heber C. Kimball 

i Willard Richards, „Sixth General Epi-
stle of the Presidency of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints”, Mil-
lennial Star, 15 stycznia 1852 r., str. 25.

 2. Zob. „Address to the Saints in Great 
Britain”, Millennial Star, 1 grudnia 
1851 r., str. 365.

 3. „The Gospel in Malta”, Millennial Star, 
24 kwietnia 1852 r., str. 141–142.

 4. „The Malta Mission”, Millennial Star, 5 
czerwca 1852 r., str. 236.

 5. Zob. Jabez Woodard, „Italian Corre-
spondence”, Millennial Star, 18 wrze-
śnia 1852 r., str. 476.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1883 r., str. 1.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, 30 marca 
1897 r., str. 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 31 marca 
1868 r., str. 2.

 11. Millennial Star, 29 października 
1888 r., str. 690.

 12. W: Conference Report, kwiecień 
1880 r., str. 81.
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„Abyśmy byli jednym”

„Głos Wszechmogącego wezwał nas spośród 
zamieszania […], abyśmy stworzyli jedność i 
cudowne braterstwo, w którym powinniśmy 
miłować jeden drugiego jak siebie samych”.

Z życia Lorenza Snowa

Zanim Święci zostali wypędzeni z Nauvoo, Bracia przewodzący 
Kościołowi spotkali się w świątyni. Zawarli przymierze, że „nie 
ustaną w wysiłkach, uczynią wszystko, co w ich mocy i co w za-
sięgu ich wpływu, aby wszyscy Święci, którzy zostali zmuszeni do 
opuszczenia Nauvoo, osiedli w innym miejscu zgromadzenia Świę-
tych” 1. Zdeterminowany, by dochować tego przymierza Prezydent 
Brigham Young, założył w 1849 roku Nieustający Fundusz Emigra-
cyjny. Zasada działania tego programu polegała na tym, że Kościół 
pożyczał pieniądze emigrującym do Utah Świętym, ci zaś zwracali 
fundusze po przybyciu na miejsce i znalezieniu zatrudnienia.

Prezydent Young powołał Starszego Lorenza Snowa i innych, by 
gromadzili fundusze na ten cel. Starszemu Snowowi ciężko było 
prosić Świętych o darowizny — sami byli biedni, ponieważ zanim 
osiedlili się w Dolinie Jeziora Słonego, przepędzano ich z miejsca na 
miejsce. Zapisał w swoim dzienniku: „Wypełniając misję pozyski-
wania środków od Świętych, którzy po tym, jak zostali ograbieni i 
obrabowani, odbyli mającą ponad tysiąc mil [ok. 1600 km — przyp. 
tłum.] podróż i dopiero co osiedlili się na pozbawionych wody, 
odległych terenach wielkiej, amerykańskiej pustyni, zdałem sobie 
sprawę, że będzie to trudne zadanie. Z kilkoma wyjątkami ludzie 
mieli niewiele przedmiotów, które mogliby oddać lub nie mieli 
ich wcale”. A jednak wszędzie, gdzie udał się Starszy Snow, ludzie 
dawali wszystko, co mogli. Powiedział on: „Wszędzie widać było 
gotowość i chęć, by ofiarować choć część ich skromnego dobytku. 



202

r o z d z i a ł  1 6

zanim Święci opuścili nauvoo, przywódcy kapłańscy zawarli przymierze, że 
pomogą wszystkim Świętym, którzy będą chcieli przyłączyć się do emigracji.
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Szczodrość i duch miłosierdzia, które napotykałem wszędzie pośród 
ubóstwa, gorące serca, z jakimi przyjmowano mnie nawet tam, gdzie 
panowała oczywista bieda, przepełniały moje serce niezmierną ra-
dością. Pewien człowiek nalegał, abym przyjął jego jedyną krowę, 
mówiąc, że Pan go wybawił, że pobłogosławił go, pozwolił opuścić 
stary kraj i przybyć do krainy pokoju. Miał poczucie, że oddając 
jedyną krowę, wypełnia jedynie swój obowiązek i mówił, że tego 
samego oczekiwałby od innych, gdyby sytuacja była odwrotna”.

Po zebraniu ofiar w północnej części stanu Utah Starszy Snow 
zapisał: „Serca Świętych były otwarte, a biorąc pod uwagę ich sytu-
ację, ich datki były hojne, sowite i darowali je z radością” 2.

Choć pojedynczy ludzie mogli dać niewiele, ich wspólny wysiłek 
pobłogosławił wiele istnień. Nieustający Fundusz Emigracyjny roz-
winął działalność ponad swoje pierwotne założenia i pomagał nie 
tylko członkom Kościoła z Nauvoo. Jego działalność trwała przez 
38 lat, w którym to czasie pomógł on dziesiątkom tysięcy nawró-
conych osób z różnych krajów dołączyć do reszty Świętych. [Zob.: 
propozycja 1. str. 209].

Nauki Lorenza Snowa

Kiedy jesteśmy zjednoczeni w ewangelii, Pan za naszym 
pośrednictwem pokazuje światu Swój charakter.

Jezus modlił się do Swego Ojca, aby ci, których dał Mu ze świata, 
mogli być jednym, jak On i Ojciec są jednym i mówił On: modlę 
się, abyś okazał im tę samą miłość, jaką masz dla mnie, abym mógł 
być w nich, a Ty we mnie, abyśmy wszyscy mogli być jednym. Jest 
w tych słowach coś niezmiernie ważnego i musimy się doskonalić, 
aż staniemy się jak Ojciec i Syn — jednym we wszystkim3.

W wersetach, które przeczytałem [Ew. Jana 17:19–21], jest mowa 
o tym, jak ważna i niezbędna jest jedność pośród Apostołów, aby 
cele Pana mogły się wypełnić na ziemi. Jeśli bowiem Apostołowie 
i ci, którzy im wierzą, nie będą zjednoczeni, świat nie uwierzy 
w misję i cele Zbawiciela. Dlatego Jezus modlił się do Ojca, aby 
wszyscy, których dał Mu Ojciec, mogli być jednym, jako On i Oj-
ciec są jednym, aby świat mógł uwierzyć, że został On posłany 
przez Ojca. W istocie, wedle Pańskiego planu, taki właśnie miał 
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być skutek wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Pragnął, aby 
stali się jednym ludem, rodem wybranym, narodem ludzi, których 
Bóg mógłby obdarzyć honorem i poszanowaniem, aby świat mógł 
uwierzyć i aby mogli otrzymać błogosławieństwa, które pragnął na 
nich przelać; bowiem cała ludzkość to potomstwo Boga i gdyby 
Izrael spełnił Jego wymagania, z całą pewnością byłoby to z wiel-
kim pożytkiem dla świata, a cele Boga wypełniłyby się w więk-
szym stopniu. Pan pragnął objawić Swą naturę i naturę niebios, 
chciał okazać Swą miłość i za pośrednictwem Izraela pobłogosła-
wić całą ludzką rodzinę, lecz Izrael okazał nieposłuszeństwo i nie 
usłuchał Jego głosu. […]

Jeśli będzie pośród nas niezgoda, jeśli będziemy podzieleni czy 
to pod względem spraw duchowych, czy doczesnych, nigdy nie 
staniemy się ludem, jakiego pragnie Bóg, ani nie staniemy się na-
rzędziami w Jego rękach w szerzeniu w świecie wiary, że święte 
Kapłaństwo zostało przywrócone i że mamy wieczną Ewangelię. 
Jeśli chcemy realizować cele Boga, musimy postępować tak, jak 
Jezus — musimy poddać naszą osobistą wolę woli Boga nie tylko 
w jednej sprawie, ale we wszystkim i żyć w taki sposób, aby wola 
Boga była w nas 4. [Zob.: propozycja 2. str. 209].

Jedność jest niezbędna w Kościele i w naszych rodzinach.

Pośród nas powinna panować większa jedność, niż ma to miej-
sce obecnie. Doskonała jedność panuje w Kworum Dwunastu. 
Czyż w tym kworum nie powinna panować doskonała jedność? Z 
całą pewnością wszyscy odpowiedzą: Tak, w kworum Dwunastu 
Apostołów powinna panować doskonała jedność. […] Doskonała 
jedność panuje też w Radzie Prezydenta Kościoła, czyż nie tak po-
winno być? Każdy powie, że z pewnością tak. I czyż nie powinno 
być doskonałej jedności w siedmiu prezydiach Siedemdziesiątych? 
Z całą pewnością tak powinno być, wszyscy się zgadzamy. Czyż nie 
powinno być doskonałej jedności w Wyższych Radach w poszcze-
gólnych palikach Syjonu? Oczywiście, że powinno i jest sposób 
na to, by tę jedność osiągnąć. To samo dotyczy różnych innych 
organizacji i kworów. Czyż nie powinno być doskonałej jedności 
w prezydiach palików? Oczywiście, że tak i gdybym był prezyden-
tem palika, nie spocząłbym ani dnia, aż nie osiągnąłbym jedności 



r o z d z i a ł  1 6

205

z moimi doradcami. Czyż jedność nie powinna panować między 
biskupem a jego doradcami? Z całą pewnością tak.

Cóż jest zatem ważniejsze? Czyż nie powinno być jedności w rodzi-
nie? […] Powinna być z całą pewnością. Czyż więc mężczyzna może 
być usatysfakcjonowany, czyż którykolwiek mąż i ojciec rodziny może 
spocząć zadowolony, zanim nie osiągnie tej doskonałej jedności, to 
znaczy, jedności na tyle doskonałej, na ile jest to możliwe? W tej kwe-
stii ojciec powinien uczynić się tak doskonałym, jak tylko doskonały 
może być człowiek w tym życiu w oczach swojej rodziny. Żona zaś 
powinna uczynić siebie możliwie tak doskonałą, jak doskonała może 
być kobieta w tym życiu. Wtedy będą przygotowani, aby uczynić swe 
dzieci tak doskonałymi, jak doskonałymi pozwolą im być ich chęci i 
zdolności. Ojciec i matka powinni być niezmiernie uważni. Żona nie 
powinna nigdy wyrażać się bez szacunku o mężu w obecności dzieci. 
Jeśli uważa, że mąż postąpił źle (co może się zdarzyć), nie powinna 
nigdy mówić o tym przy dzieciach. Powinna na osobności, nie przy 
dzieciach, powiedzieć mu spokojnie o jego błędach, nigdy jednak 
nie powinna mówić przy dzieciach o ich ojcu bez poszanowania. To 
samo dotyczy ojca. Nie ma on prawa wyrażać się bez szacunku o swej 
żonie przy dzieciach. Modlę się, aby Bóg dał mężom i żonom ducha 
oraz zrozumienie, by poprawili swe zachowania w tej kwestii. Wiem, 
że wiele problemów, jakie się teraz pojawiają, oraz brak szacunku w 
stosunku do Kapłaństwa pośród młodych ludzi wynika z problemów, 
które pojawiły się w domu i że brak szacunku był okazywany w ich 
obecności ojcom przez matki lub matkom przez ojców. Wiem, ze tak 
właśnie jest 5. [Zob.: propozycja 3., str. 210].

Osiągamy jedność, kiedy pomagamy sobie 
nawzajem budować pokój i szczęście.

Wiele mówimy na temat kochania bliźnich tak, jak siebie samych; 
mówimy o tym, czasem o tym myślimy, ale jak dalece zagłębiamy 
się w ducha tego przesłania i na ile przyznajemy, że problem tkwi 
w nas samych? Musimy zrozumieć, że pewne zasady wymagają 
naszego działania, dzięki czemu możemy połączyć się jako lud, 
możemy połączyć nasze uczucia, abyśmy stali się jednym; a to nie 
nastąpi, dopóki nie wykonamy pewnych rzeczy, rzeczy, które wy-
magają od nas wysiłku.
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Jak zabralibyście się za tworzenie wspólnych więzi? Jak człowiek 
powinien się zabrać za połączenie się w jedność ze swoim bliźnim? 
Jeśli dwóch ludzi nigdy wcześniej się nie znało, jak mają zapewnić 
sobie wzajemną przyjaźń, oddanie i miłość? Coś należy zrobić i 
musi to uczynić nie tylko jedna strona, lecz obie. Nic to nie da, jeśli 
tylko jedna strona zabierze się do działania, nic nie da, jeśli tylko 
jedna osoba podda się tym uczuciom i zacznie pracować; aby stać 
się jednością w myślach i uczuciach, konieczne jest działanie obu 
osób. […]

[…] [Obie] strony muszą powziąć kroki, aby zapewnić so-
bie przyjaźń drugiej strony i utworzyć więzi jednoczące nas jako 
społeczność. […]

[…] Niech powiększy się pojmowanie waszych umysłów, abyście 
zrozumieli i zatroszczyli się o dobro otaczających was przyjaciół, a 
jeśli jest to w waszej mocy, działajcie z pożytkiem dla nich; a kiedy 
to uczynicie, przekonacie się, że rzeczy, których sami potrzebujecie, 
trafią w wasze ręce szybciej, niż gdybyście całkowicie skupili się 

„czyż nie powinno być jedności w rodzinie? […] 
powinna być z całą pewnością”.



r o z d z i a ł  1 6

207

na zdobywaniu ich samodzielnie, lekceważąc potrzeby przyjaciół. 
Wiem, że to dobra i ważna zasada. […]

[…] Musimy rozumieć, że naszym zadaniem jest poznać, w jaki 
sposób zabezpieczyć spokój i szczęście ludzi wokół nas i nigdy nie 
dokonywać wyborów, które deptałyby uczucia i prawa naszych 
bliźnich. Kiedy człowiek depcze prawa swego brata, ile czasu zaj-
mie mu zniszczenie poczucia zaufania, jakie dotąd istniało między 
nimi? A kiedy ta więź zostanie zniszczona, ile czasu zajmie odbudo-
wanie zaufania, które niegdyś ich łączyło? Będzie to trwało bardzo 
długo. Mam poczucie, że właśnie na tym musimy się skoncentro-
wać. Tak to postrzegam. We wszelkich zamysłach i działaniach, 
wszelkich osobistych przemyśleniach chcemy brać pod uwagę 
dobro wszystkich, którzy nas otaczają i uznawać, że ich prawa i 
przywileje są równe naszym własnym; ta myśl musi się mocno 
zakorzenić w naszych umysłach.

Weźmy człowieka, który stale zabiega o dobro otaczających go 
bliźnich i pragnie, by jego bracia doświadczali wszelkich błogo-
sławieństw; dzięki tym działaniom będzie się on cieszył tak szczę-
ściem wewnętrznym, jak i wokół siebie. A jeśli człowiek obierze 
przeciwny kurs i zamiast błogosławić i trudzić się na rzecz bliźnich, 
będzie ich obwiniać i osłabiać, to czy wzrośnie w podobny sposób? 
Z całą pewnością nie.

[…] Skoro czujemy, że naszym obowiązkiem jest, z większym 
niż dotychczas zapałem, trudzić się, abyśmy zdobyli zaufanie, to w 
miarę naszych możliwości będziemy udzielać z naszych doczesnych 
błogosławieństw i darów, aby zdobyć przyjaźń ludzi wokół nas. To 
jedyny sposób i nie ma innego, abyśmy połączyli się w jedność i 
okazali, że żywimy do siebie ciepłe, braterskie uczucia. Uczucia 
te muszą znaleźć wyraz w naszych uczynkach […]. Nie możemy 
ściskać czyjejś ręki i mówić: „niech ci Bóg błogosławi drogi przy-
jacielu”, a następnego dnia lekceważyć własne słowa i deptać jego 
najdelikatniejsze uczucia 6.

Kiedy człowiek nie chce poświęcić się dla dobra swoich braci i 
gdy wie, że rani uczucia swoich braci […], nie znajduje on uznania 
w oczach Pana, a co dopiero mówić o miłości tego człowieka do 
bliźnich?
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Kiedy jeden brat nie jest gotów cierpieć za drugiego, jakże może 
okazać, że go miłuje? Powiadam, ze naszą głupotą i słabością jest to, 
że nie pomagamy naszym braciom, lecz jeśli tylko naruszą oni nasze 
prawa, natychmiast odpowiadamy atakiem, a jeśli nadepną nam na 
odcisk, natychmiast depczemy ich stopy. […] Kiedy widzę, jak brat, 
wobec którego zawiniono, odwraca się i atakuje tego, który zawinił, 
wówczas pytam, jak daleko odszedł on od ścieżki obowiązku, i 
mówię mu, że musi nauczyć się nad sobą panować, w przeciwnym 
razie nigdy nie zostanie zbawiony w królestwie Bożym7.

Przeczytam kilka fragmentów z Księgi Nauk i Przymierzy:

„Moi uczniowie w dawnych czasach nawzajem szukali okazji do 
skargi przeciw sobie i nie przebaczali sobie nawzajem 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 
pełen winy przed Panem; bowiem pozostaje w nim większy grzech” 
[NiP 64:8–9]. […]

Z tego, co przeczytałem, wynika, że uczniom Zbawiciela nie 
udało się dokonać pewnej rzeczy — nie udało im się ustanowić 
tej jedności ducha i uczuć, jaką powinni byli mieć, i Pan ich za to 
skarcił. Pan wymaga, aby ludzie wybaczali sobie nawzajem nawet 
siedemdziesiąt razy siedem. Mamy przebaczać nawet, jeśli druga 
strona nie prosi o wybaczenie. […] Powiedziano nam, że na tym, 
kto nie wybacza bratu swemu, ciąży większy grzech, czyli że jest on 
większym grzesznikiem niż ten, który wobec niego zawinił. Pan wy-
maga, abyśmy miłowali naszych bliźnich tak, jak miłujemy siebie — 
w wielu sytuacjach jest to bardzo trudne, lecz musimy osiągnąć ten 
pułap doskonałości i go osiągniemy 8. [Zob.: propozycja 4., str. 210].

Kiedy jednoczymy się w ewangelii, wzrastamy 
w świetle i inteligencji oraz przygotowujemy 

się, by przebywać w obecności Boga.

Powinny nas łączyć takie więzi jak Dawida i Jonatana, i powinni-
śmy działać, jakbyśmy byli jednego serca [zob. I Ks. Samuela 18:1]; 
powinniśmy prędzej dać sobie odrąbać rękę, niż zadać ból drugiej 
osobie. Jakże potężnym bylibyśmy ludem, gdybyśmy spełniali te 
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warunki; musimy nad tym pracować, nie zważając na to, jak nie-
wiele przyjaznych uczuć być może żywimy do siebie obecnie. Mogę 
wam tylko powiedzieć, że nadejdzie dzień, kiedy będziemy musieli 
być ze sobą zjednoczeni, jeśli kiedykolwiek chcemy ujrzeć Boga. 
Musimy nauczyć się kochać swoich bliźnich taką samą miłością, 
jaką mamy dla siebie samych. Musimy do tego dążyć niezależnie 
od tego, jak wiele teraz dzieli nas od tego celu — to nieważne — 
musimy nauczyć się tych zasad i wyryć je w swoich sercach. Jest to 
dla mnie całkowicie jasne i jest to powód, dla którego przemawiam 
o tych sprawach w taki, a nie inny sposób, pragnę bowiem zasiać je 
w umysłach Świętych, aby towarzyszyły ich codziennym uczuciom9.

Głos Wszechmogącego wezwał nas spośród zamieszania, czyli 
Babilonu, abyśmy stworzyli jedność i cudowne braterstwo, w któ-
rym powinniśmy miłować jeden drugiego jak siebie samych. Kiedy 
oddalamy się od tego celu, Duch Boży odsuwa się od nas na taką 
samą odległość. Jeśli jednak będziemy trwać w przymierzach, które 
zawarliśmy, kiedy przyjmowaliśmy Ewangelię, będzie temu towa-
rzyszył wzrost światła i inteligencji oraz będzie to pełnym mocy 
przygotowaniem na to, co ma nadejść. Zaś z powodu naszej wier-
ności i przestrzegania przymierzy, które zawarliśmy, podstawa, na 
której stoimy, stanie się niczym filary niebios — nieporuszona 10. 
[Zob.: propozycja 5., str. 210].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przeczytaj o doświadczeniu, jakie Lorenzo Snow miał w 
związku z Nieustającym Funduszem Emigracyjnym (str. 201–
203). Jakie obecnie mamy w Kościele możliwości, by przeka-
zywać pieniądze lub dary na pomoc innym? W jaki sposób te 
działania pomagają się nam jednoczyć?

 2. Rozważ nauki Prezydenta Snowa na temat tego, dlaczego Pan 
pragnie, abyśmy byli zjednoczeni (str. 203–204). Dlaczego 
twoim zdaniem ludziom łatwiej jest zdobyć świadectwo o 
Panu i Jego przywróconym Kościele, kiedy widzą, że jesteśmy 
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zjednoczeni? Jak mogą zmienić się ich uczucia, kiedy zobaczą, 
że jesteśmy podzieleni?

 3. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 204. W jaki 
sposób ta rada może mieć zastosowanie w naszych domach? 
Zastanów się, co możesz zrobić, aby zachęcać do jedności w 
swojej rodzinie.

 4. Jak możemy doświadczać jedności w naszym Stowarzyszeniu 
Pomocy czy kworum kapłańskim, skoro mamy różne zainte-
resowania i poglądy? (Kilka przykładów znajduje się na stro-
nach 205–208). Jakie korzyści odniosłeś z poczucia jedności 
w swojej rodzinie, w Kościele, w społeczności?

 5. Dlaczego według ciebie miłość bliźniego może nas uczynić 
„potężnym ludem”? W jaki sposób miłość bliźniego wpływa 
na to, jak żyjemy? Rozważając lub omawiając te pytania, prze-
czytaj dwa ostatnie akapity w tym rozdziale (str. 208–209).

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Psalm 133; Ew. Jana 13:34–35; 
List do Rzymian 12:5; Mosjasz 18:21; 4 Nefi 1:15–17; NiP 51:9; Moj-
żesz 7:18.

Pomoc w nauczaniu: „Nadrzędną, przekonującą, nawracającą mocą 
nauczania ewangelii jest to, kiedy natchniony nauczyciel mówi: 
‘Wiem przez moc Ducha Świętego, przez objawienie, jakie Duch 
Święty przekazał mojej duszy, że doktryny, jakich nauczam, są 
prawdziwe’” (Bruce R. McConkie, cytowany w: Nauczanie — nie 
ma większego powołania, str. 43).

Przypisy
 1. Cytowane w: Brigham Young, Heber C. 

Kimball i Willard Richards, „Important 
from Salt Lake City”, Millennial Star, 
15 kwietnia 1850 r., str. 120; zob. także 
Eliza R. Snow Smith, Biography and Fa-
mily Record of Lorenzo Snow (1884 r.), 
str. 107.

 2. W: Biography and Family Record of 
 Lorenzo Snow, str. 108.

 3. Deseret News, 14 stycznia 1857 r., str. 
355.

 4. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1883 r., str. 1.

 5. W: Conference Report, październik 
1897 r., str. 32–33.

 6. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 3–4; 
w źródle oryginalnym str. 3 jest błędnie 
oznaczona jako 419.

 7. Deseret News, 14 stycznia 1857 r., str. 
355.

 8. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 63.

 9. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 4.
 10. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 

1889 r., str. 4.
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Kapłaństwo — „dla zbawienia 
ludzkiej rodziny”

„Kapłaństwo, które dzierżymy, zostało objawione 
dla zbawienia ludzkiej rodziny. Musimy 

rozważać w umyśle, jak zrealizować ten cel”.

Z życia Lorenza Snowa

Starszy Lorenzo Snow został ustanowiony Apostołem 12 lutego 
1849 roku. Osiem miesięcy później został powołany, by ustanowić 
misję we Włoszech. Wraz z innymi braćmi, którzy zostali powołani 
do służby, wyjechał na misję 19 października 1849 roku. Tę daleką 
drogę pokonali oni piechotą, konno i statkiem.

Po przybyciu do Włoch w czerwcu 1850 roku Starszy Snow i 
jego towarzysze przekonali się, że ludzie w największych włoskich 
miastach nie byli jeszcze gotowi na przyjęcie ewangelii. Jego uwagę 
przykuli jednak ludzie zwani waldensami i poczuł natchnienie, by 
pracować pośród nich. Waldensi od wieków żyli w odległym re-
gionie o nazwie Piemont — skalistej dolinie nieco na południe od 
granicy włosko-szwajcarskiej i na wschód od granicy włosko-fran-
cuskiej. Utworzyli swe zgromadzenie, ponieważ pragnęli religijnej 
reformy, pilnie studiowali Biblię i pragnęli postępować na wzór 
Apostołów Zbawiciela.

Starszy Snow powiedział, że kiedy rozważał głoszenie ewange-
lii pośród waldensów, „w [jego] umyśle, jak się zdało, rozbłysło 
światło” 1. Mimo tego zapewnienia, czuł, że nieroztropnym byłoby 
od razu zaczynać aktywną pracę misjonarską, ponieważ wrogowie 
Kościoła rozprowadzali wśród ludzi kłamliwe publikacje na jego 
temat 2. Starszy Snow pisał: „Czułem, że zamysłem Ducha było, aby-
śmy na początku postępowali powoli i z rozwagą, więc poddałem 
się woli nieba” 3.
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Współczesna fotografia okolic piemontu we Włoszech, gdzie Starszy 
Lorenzo Snow służył jako misjonarz na początku lat 50. XiX wieku.
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Choć misjonarze nie od razu rozpoczęli swą pracę, Starszy Snow 
nadzorował druk ulotek w języku włoskim i francuskim. Ponadto 
on i jego towarzysze zaczęli zawierać przyjaźnie. „Staraliśmy się po-
łożyć podwaliny na przyszłość — powiedział — po cichu przygo-
towując umysły ludzi na przyjęcie Ewangelii, pielęgnując przyjazne 
uczucia w sercach ludzi, którzy nas otaczali. Czułem się jednak 
dość dziwnie i ciężką próbą dla mojej cierpliwości były tygodnie 
i miesiące spędzane pośród interesujących ludzi bez aktywnego i 
publicznego angażowania się w głoszenie wspaniałych zasad, które 
przyjechałem krzewić” 4.

Uczucia waldensów względem Kościoła zaczęły się diametralnie 
zmieniać, kiedy Starszy Snow udzielił błogosławieństwa kapłań-
skiego bardzo choremu chłopcu. Starszy Snow zapisał w swoim 
dzienniku, co następuje:

„6 września. Dzisiejszego ranka moją uwagę przyciągnął Joseph 
Guy, trzyletni chłopiec, najmłodsze dziecko naszych gospodarzy. 
Wielu znajomych przyszło zobaczyć się z dzieckiem, bowiem wy-
glądało na to, że jego koniec był już bliski. Po południu poszedłem 
się z nim zobaczyć: śmierć powoli odciskała na nim swoje piętno, 
jego dawniej zdrowe ciało było strasznie wychudzone i tylko 
baczna obserwacja pozwoliła stwierdzić, że jeszcze żyje”.

Zmagając się ze sprzecznością zakazu głoszenia ewangelii a tro-
ską o małego Josepha Guya, Starszy Snow zwrócił się tego wieczora 
o pomoc do Pana. Później powiedział: „Przez kilka godzin, zanim 
udałem się na spoczynek, wzywałem Pana, aby nam pomógł w tej 
sytuacji. Nigdy nie zapomnę uczuć, które mi wówczas towarzyszyły.

7 września. Dziś rano zaproponowałem […], abyśmy pościli, po-
szli w góry i modlili się. Wychodząc, poszliśmy zobaczyć dziecko, 
jego oczy były wywrócone białkami na wierzch, powieki były cięż-
kie i zamknięte, twarz i uszy były niemal przezroczyste i miały 
szary odcień marmuru, wszystko to wskazywało na bliski koniec. 
Ciało chłopca było zlane zimnym śmiertelnym potem i niemal już 
uszło z niego życie. Pani Guy i pozostałe kobiety szlochały, a pan 
Guy zwiesił głowę”. Wyszeptał jeszcze do Starszego Snowa i reszty 
misjonarzy: „On umiera. Umiera”.
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Starszy Snow ciągnął dalej: „Po krótkim odpoczynku w górach, z 
dala od wszelkich zakłóceń, wzywaliśmy Pana w uroczystej modli-
twie, aby oszczędził życie tego dziecka. Rozważając działania, jakie 
chcieliśmy podjąć i prawdy, jakie wkrótce mieliśmy zacząć głosić 
światu, uważałem, że ta sytuacja ma niebywałe znaczenie. Nie ma 
poświęcenia, na jakie bym się nie zdobył, jakiego nie byłbym gotów 
ponieść, aby Pan spełnił nasze prośby”.

Po południu, po powrocie do rodziny Guyów, Starszy Snow 
udzielił Josephowi błogosławieństwa kapłańskiego. Kilka godzin 
później poszli ponownie zobaczyć się z tą rodziną, a ojciec Josepha 
„z pełnym wdzięczności uśmiechem” powiedział im, że chłopiec 
czuje się o wiele lepiej.

„8 września. Dziecko czuło się na tyle dobrze, że rodzice mogli 
udać się na spoczynek, czego od jakiegoś czasu nie byli w stanie 
uczynić. Dzisiaj mogli zostawić dziecko i zająć się swoimi spra-
wami”. Kiedy matka Josepha wyraziła swą radość z powodu wy-
zdrowienia chłopca, Starszy Snow odpowiedział: „Uczynił to dla 
was Bóg niebios”.

„Od tej chwili chłopczyk zaczął nabierać sił — wspominał Starszy 
Snow — i z sercem przepełnionym wdzięcznością do naszego Ojca 
w Niebie, mogę z radością powiedzieć, że po kilku dniach wstał z 
łóżka i dołączył do swoich małych kolegów” 5.

Po tym doświadczeniu Starszy Snow czuł, że panujące warunki 
były „tak sprzyjające, jak można się było tego spodziewać”, aby 
dzieło Pana mogło rozwijać się pośród tych ludzi. 19 września 1850 
roku, dokładnie 11 miesięcy od chwili, kiedy wyjechali z domu, 
by służyć we Włoszech, powiedział on swoim towarzyszom, że 
powinni „rozpocząć swą pracę na forum publicznym”. Ponownie 
wspięli się na górę, gdzie Starszy Snow pobłogosławił tę ziemię dla 
głoszenia przywróconej ewangelii 6.

Słowa Starszego Snowa do pani Guy — „Bóg niebios to dla was 
uczynił” — były odzwierciedleniem tego, czego przez całe życie na-
uczał na temat kapłaństwa. Przypominał Świętym, że poprzez dzieło 
wykonywane przez posiadaczy kapłaństwa „chwała i moc Boga 
objawiają się” dla pożytku bliźnich 7. [Zob.: propozycja 1. str. 220].
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Nauki Lorenza Snowa

Posiadacze Kapłaństwa są posłańcami 
Wszechmogącego, mają nadane przez niebo 

upoważnienie, aby dokonywać świętych obrzędów.

My, Święci w Dniach Ostatnich, twierdzimy, że otrzymaliśmy od 
Boga pełnię wiecznej ewangelii; twierdzimy, że posiadamy święte 
Kapłaństwo — upoważnienie nadane przez Boga człowiekowi, 
mocą którego udzielamy obrzędów w wyznaczony przez Niego 
sposób 8.

Każdy, kto ukorzy się przed Bogiem i po odbyciu pokuty zo-
stanie zanurzony w wodzie dla odpuszczenia grzechów, otrzyma 
poprzez nałożenie rąk dar Ducha Świętego. Czy ja mogę go nadać? 
Nie. Ja jestem jedynie posłańcem Wszechmogącego, który otrzymał 
upoważnienie, by wykonywać obrzęd i zanurzać dla odpuszczenia 
grzechów; ja po prostu zanurzam osobę w wodzie, bowiem mam 
do tego upoważnienie. W prostym geście kładę ręce na jej głowie, 
aby otrzymała ona Ducha Świętego, a potem Bóg, ze Swej obecno-
ści, potwierdza moje upoważnienie i to, że jestem Jego posłańcem, 
i nadaje Ducha Świętego danemu człowiekowi 9.

Kiedy udzielałem chrztów i wykonywałem obrzędy tego świę-
tego kapłaństwa, Bóg potwierdzał moje działania, zsyłając Ducha 
Świętego i dając osobom, którym służyłem, wiedzę i przekonanie, 
że upoważnienie do tych obrzędów pochodziło z nieba. To samo 
świadectwo może złożyć każdy Starszy, który głosił tę wieczną 
Ewangelię i działał w duchu swego powołania, że poprzez udzie-
lone przez niego święte obrzędy chwała i moc Boża zostały w 
przekonujący sposób objawione tym, którym nieśli posługę. Takie 
jest nasze świadectwo; takie było świadectwo [w 1830 roku] tego, 
który wystąpił naprzód i ogłosił, że Bóg dał mu upoważnienie, by 
chrzcić ludzi dla odpuszczenia grzechów i nakładać na nich ręce 
dla nadania Ducha Świętego, który powinien przekazać im wie-
dzę z wiecznych światów, że posiadał on do tego upoważnienie. 
Człowiekiem tym był Józef Smith i nadał to upoważnienie — które 
przekazali mu święci aniołowie — innym, których posłał, aby skła-
dali świadectwo światu, że ci, którzy przyjmą te święte obrzędy, 
otrzymają od Wszechmogącego świadectwo, że otrzymali je z rąk, 
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Wszyscy wierni członkowie Kościoła są błogosławieni 
przez obrzędy i przymierza kapłaństwa.

które miały upoważnienie, by ich w ten właśnie sposób dokonać. 
To jest nasze świadectwo i to jest moje świadectwo, które składam 
przed tym ludem i przed światem10.

Gdzież na świecie można znaleźć grupę kapłanów, którzy mają 
śmiałość zajmować stanowisko, które zajmują nasi Starsi? Gdzież jest 
człowiek czy grupa ludzi, którzy mają śmiałość stanąć przed świa-
tem i powiedzieć, że posiadają upoważnienie od Boga, by udzielać 
ludziom określonych obrzędów, dzięki którym mogą oni otrzymać 
objawienie od Boga? Każdy, kto głosiłby taką doktrynę, szybko 
zostałby zdemaskowany, gdyby był oszustem — ustawiłby się na 
bardzo niebezpiecznej pozycji, a jego oszustwo szybko zostałoby 
odkryte, gdyby nie posiadał takowego upoważnienia. Nasi Starsi 
jednak śmiało głoszą takie rzeczy. […] Bóg zesłał z niebios Swych 
świętych aniołów oraz przywrócił człowiekowi upoważnienie, by 
udzielać obrzędów ewangelii 11. [Zob.: propozycja 2., str. 220].
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Kapłaństwo pomaga nam odnaleźć szczęście 
w tym życiu i w wieczności.

Kapłaństwo zostało przywrócone, zostało nadane człowiekowi, 
aby za jego pośrednictwem wszyscy, którzy pragną być dobrzy i 
szczęśliwi, mieli taki przywilej. Ewangelia mówi nam, jak być wspa-
niałymi, dobrymi i szczęśliwymi ludźmi. Duch ewangelii Chrystusa 
naucza wszystkich rzeczy, które są konieczne dla naszego obec-
nego i przyszłego dobra.

Te cele przyświecają nam dzisiaj i na nich powinniśmy się zaw-
sze koncentrować. Spójrzcie dwadzieścia pięć czy zaledwie dzie-
sięć lat wstecz — wielu z nas jest w kościele od takiego czasu — i 
zobaczcie, co już osiągnęliśmy. Widzimy dalej i lepiej rozumiemy 
różne sprawy, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani na to, co 
wydarzy się na świecie, niż to miało miejsce dziesięć, piętnaście, 
dwadzieścia czy dwadzieścia pięć lat temu; wiemy, jak być przy-
datni, jak wykonywać rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być 
wykonywane. […]

[…] Celem kapłaństwa jest uczynienie wszystkich [ludzi] szczęśli-
wymi, szerzenie informacji, sprawienie, by wszyscy we właściwym 
czasie mieli udział w tych samych błogosławieństwach 12.

Dla tego właśnie celu Święte Kapłaństwo zostało przekazane w 
naszych czasach, aby przewodzić i doskonalić świętych Boga na 
ziemi i podług inteligencji zdobytej przez nas w tym świecie oraz 
prawości i wierności […], taki właśnie będzie stan wyniesienia, w 
którym pojawimy się po drugiej stronie zasłony 13.

Pan powiedział, że da nam wszystko, co posiada — i jest to 
według przysięgi i przymierza, które należą do Kapłaństwa [zob. 
NiP 84:33–44]. Nikt nie powinien poddawać w wątpliwość słów 
Jezusa, kiedy ogłasza, jak podaje Objawienie św. Jana: „Zwycięzcy 
pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i za-
siadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” [Objawienie 3:21]. Czyż 
można powiedzieć cokolwiek wspanialszego? Czyż nie obejmuje 
to wszystkiego? 14

Ewangelia, którą otrzymaliśmy, została objawiona z nieba, a 
kapłaństwo, które posiadamy, zostało objawione dla zbawienia 
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rodziny ludzkiej. Musimy aktywnie rozważać w umyśle, jak zreali-
zować ten cel 15. [Zob.: propozycja 3., str. 220].

Prawi posiadacze kapłaństwa żarliwie i z gorliwością 
zabiegają o duchowe dary, by pomagały im służyć bliźnim.

Moim braciom w Kapłaństwie pragnę ofiarować kilka słów po-
rady, nauki i napomnienia. Na waszych barkach spoczywają pod-
niosłe i święte obowiązki, które odnoszą się nie tylko do zbawienia 
tego pokolenia, ale wielu pokoleń, które minęły i które dopiero 
nastaną. Wspaniały sztandar królestwa Immanuela, ustanowionego 
ponownie na ziemi, musi powiewać nad każdym narodem, kró-
lestwem i imperium; głos ostrzeżenia […] musi zostać poniesiony 
do wszystkich ludów; wy jesteście tymi, których Pan wybrał dla 
tego celu — pierworodnymi Józefa — by zjednoczyć ludzi [zob. 
V Ks. Mojżeszowa 33:13–17]. Z pewnością nie możecie zbyt ocho-
czo ani zbyt gorliwie przykładać się do rozwijania swoich świętych 

Starożytni apostołowie, piotr, Jakub i Jan, nadali Józefowi 
Smithowi i oliwierowi cowdery Kapłaństwo Melchizedeka.
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urzędów w sposób najbardziej korzystny dla was samych i dla 
ludzkości 16.

Są w Kościele mężczyźni, których serca i uczucia są tak dobre, 
jak wszystkich innych, lecz brakuje im wiary i energii, przez co 
nie udaje im się naprawdę osiągnąć tego, co jest ich przywilejem. 
Gdyby ich wiara, zapał i determinacja dorównywały ich dobrym 
uczuciom i pragnieniom, ich uczciwości i dobroci, zaiste byliby 
wielkimi mężami w Izraelu, a choroby i boleści oraz moc złego 
umykałyby przed nimi niczym plewy na wietrze. A jednak oświad-
czamy, że jesteśmy dobrym ludem i nie tylko utrzymujemy swą 
pozycję, ale czynimy wielkie postępy w prawości w oczach Boga, 
bez wątpienia tak właśnie jest. Pragnę jednak uświadomić wam z 
całą mocą, moi bracia i siostry, że są pośród nas Starsi obdarzeni 
duchowymi darami, którymi możecie się wykazać dzięki pomocy 
Ducha Świętego. Dary Ewangelii muszą być pielęgnowane z od-
daniem i wytrwałością. Kiedy starożytni Prorocy pragnęli jakiegoś 
szczególnego błogosławieństwa czy ważnej nauki, objawienia czy 
wizji, niekiedy pościli i modlili się w tej intencji przez wiele dni czy 
nawet tygodni 17.

Moi młodzi bracia, kiedy zmagacie się z przeciwnościami, kiedy 
wszystko wydaje się czarne, spełniajcie swe obowiązki, a stanie-
cie się silnymi, mocnymi mężczyznami; chorzy będą odzyskiwać 
zdrowie dzięki waszej posłudze, diabły będą przed wami umykać, 
zmarli będą wracać do życia, a wszystko, co człowiek zdziałał od 
czasów Adama, będziecie mogli dokonać dzięki mocy Bożej i wła-
ściwym ambicjom18.

O czystość, cnotę, wierność i pobożność należy zabiegać żarli-
wie, w przeciwnym razie nie można otrzymać korony. Zasady te 
muszą być w nas zakorzenione, muszą być wplecione w nasz cha-
rakter, muszą być częścią nas samych, czyniąc z nas centrum, źródło 
prawdy, równości, sprawiedliwości i miłosierdzia, wszystkiego, co 
dobre i wspaniałe, aby mogło z nas bić światło, życie, moc oraz 
prawo, by kierować, przewodzić i służyć pomocą, by zbawić zagu-
biony świat, działając jako synowie Boży dla i w imieniu naszego 
Ojca w niebie. Spodziewamy się, że w chwili zmartwychwstania 
wykażemy się mocą naszego kapłaństwa — jednak będziemy 
mogli je wykorzystywać tylko w stopniu, na jaki zasłużymy swoją 
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prawością i doskonałością; cechy te można posiąść jedynie, gdy 
się o nie zabiega oraz kiedy się je pielęgnuje, tak więc w poranek 
zmartwychwstania będziemy posiadać jedynie te cechy, które wy-
pracowaliśmy na tym świecie! Uświęconej pobożności nie można 
nadać, lecz musi być ona nabyta. Jest to fakt, którego świat religii 
zdaje się być dziwnie i żałośnie nieświadomy. Starajcie się działać z 
korzyścią dla bliźnich, a oni będą się starać o waszą korzyść, temu 
zaś, kto pragnie być wielki, pozwólcie być dobrym, badać to, co jest 
z pożytkiem dla ogółu, aby stał się sługą dla wszystkich 19.

Jako Święci Boga, Starsi Izraela, powinniśmy być gotowi po-
święcać swój czas i trud, ponosić wszelkie konieczne ofiary, aby 
uzyskać właściwe duchowe kwalifikacje, abyśmy byli jak najbardziej 
przydatni, wypełniając nasze liczne powołania. Niech Pan natchnie 
wszystkie serca poczuciem wielkiej wagi tych rzeczy, abyśmy żarli-
wie i z gorliwością zabiegali o dary i moce obiecane w Ewangelii, 
której jesteśmy posłuszni 20. [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–VIII.

 1. Rozważ historię opisaną na stronach 211–214. W jaki sposób 
posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka mogą przygotować się 
do udzielania błogosławieństw kapłańskich? Co wszyscy mo-
żemy robić, aby przygotować się na przyjęcie błogosławieństw 
kapłańskich?

 2. Przeczytaj akapit, który rozpoczyna się na dole strony 215. W 
jaki sposób obrzędy kapłańskie objawiają moc Boga w naszym 
życiu?

 3. W jaki sposób obrzędy i błogosławieństwa kapłańskie poma-
gają nam odnaleźć szczęście w tym życiu? W jaki sposób po-
magają nam uzyskać wieczne szczęście? W nawiązaniu do tych 
pytań rozważ nauki Prezydenta Snowa ze strony 217–218.

 4. Na stronach 218–220 przestudiuj duchowe dary, do któ-
rych pielęgnowania Prezydent Snow namawiał posiadaczy 
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kapłaństwa. Co, według ciebie, oznacza pielęgnowanie du-
chowego daru? Jak ta rada odnosi się do wysiłków czynionych 
przez wszystkich członków Kościoła?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: List Jakuba 5:14–15; Alma 
13:2–16; NiP 84:19–22; 128:8–14; Zasady Wiary 1:3, 5.

Pomoc w nauczaniu: „Aby pomóc uczniom przygotować się do 
odpowiedzi na pytania, możesz zechcieć powiedzieć im przed prze-
czytaniem lub przedstawieniem czegoś, że poprosisz ich o odpowie-
dzi. […] Na przykład, możesz powiedzieć: ‘Słuchajcie, 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. Zob. list do Brighama Younga, w:  

The Italian Mission (1851 r.), str. 11.
 2. Zob. „Organization of the Church 

in Italy”, Millennial Star, 15 grudnia 
1850 r., str. 371.

 3. List do Brighama Younga, w: The 
Italian Mission, str. 14.

 4. List do Brighama Younga, w: The 
Italian Mission, str. 14.

 5. Cytowane w: „Organization of the 
Church in Italy”, str. 371.

 6. Zob. list do Brighama Younga, w: The 
Italian Mission, str. 15.

 7. W: Conference Report, kwiecień 
1880 r., str. 81.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.

 9. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 
598.

 10. W: Conference Report, kwiecień 
1880 r., str. 81–82.

 11. Deseret News: Semi-Weekly, 2 grudnia 
1879 r., str. 1.

 12. Deseret News, 15 maja 1861 r., str. 
81–82.

 13. Deseret Evening News, 6 października 
1880 r., str. 2; na podstawie szczegó-
łowego zapisu przemówienia Lorenza 
Snowa, wygłoszonego podczas konfe-
rencji generalnej w październiku 1880 
roku.

 14. „The Object of This Probation”, Deseret 
Semi-Weekly News, 4 maja 1894 r., str. 7.

 15. W: Journal History, 11 lipca 1865 r., str. 2.
 16. „Address to the Saints in Great Britain”, 

Millennial Star, 1 grudnia 1851 r., str. 
362.

 17. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 
1882 r., str. 1.

 18. W: „Anniversary Exercises”, Deseret 
Evening News, 7 kwietnia 1899 r., str. 9.

 19. „Address to the Saints in Great Britain”, 
str. 362–363.

 20. Deseret News: Semi-Weekly, 15 sierpnia 
1882 r., str. 1.
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Wierni przywódcy Kościoła postępują zgodnie z wezwaniem 
udzielonym piotrowi: „paś owieczki moje” (ew. Jana 21:16–17).
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Przywództwo Kościoła i 
bezinteresowna służba

„Jesteśmy wam sługami w Panu, pragniemy 
waszego dobra oraz dobra całej ludzkości”.

Z życia Lorenza Snowa

W okresie od października 1840 roku do stycznia 1843 roku Lo-
renzo Snow przewodniczył Kościołowi w Londynie w Anglii oraz na 
terenach przyległych do miasta. Miał tam pieczę nad przywódcami 
kapłańskimi. Czasem nauczał ich osobiście, a niekiedy posyłał im 
rady w listach. Krótko przed końcem swojej misji w Anglii napisał 
do dwóch „Przewodniczących Starszych w londyńskich gminach”, 
którzy służyli na zasadach podobnych jak obecni prezydenci gmin. 
W swoim liście opisał on doświadczenie związane z innym przy-
wódcą gminy z tej okolicy.

Starszy Snow opisał tego przywódcę jako „nieposiadającego wi-
docznych wad”. Człowiek ten „ambitnie działał dla sprawy” i miał 
umiejętność sprawiania, że „każdy był na swoim miejscu i wypełniał 
swoje obowiązki”. Pilnie „trudził się pracą i był bardziej pracowity 
niż wszyscy pozostali”. Jednak pomimo zewnętrznych przejawów 
jego wierności, gmina nieustannie miała problemy, których zarze-
wiem zdawał się być właśnie on. Starszy Snow próbował od ja-
kiegoś czasu zidentyfikować źródło tych problemów i delikatnie 
zganił członków gminy za to, że nie wspierali swego przywódcy. 
Później zaczął się jednak zastanawiać, czy być może ów przywódca 
„czegoś nie skrywa, jakiegoś wewnętrznego ducha, którego istnie-
nia może nawet nie jest świadomy lub który się otwarcie nie uze-
wnętrznia”, a jednak jest przyczyną problemów w gminie. Starszy 
Snow wspomina:
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„W związku z tą sprawą modliłem się, aby Pan dał mi ducha 
rozeznania. Moja modlitwa została wysłuchana. Odkryłem, że ów 
brat miał na wpół skrytego, ukrytego ducha samowywyższania, 
który kierował wieloma jego poczynaniami. Kiedy dawał jakiemuś 
bratu zadanie do wykonania, w głębi serca pragnął tego zaszczytu 
dla siebie, kiedy zadanie nie było wykonane, ganił delikwenta nie 
dlatego, że negatywnie wpływało to na pracę Pana ani dlatego, 
że brat ów utracił jakieś błogosławieństwo, lecz dlatego, że tak 
bardzo nienawidził, kiedy ktoś okazywał [mu] nieposłuszeństwo. 
Kiedy jakiś brat chrzcił większą liczbę ludzi, serce tego przywódcy 
nie radowało się dlatego, że osoby te zostały objęte przymierzem, 
lecz z powodu tego, że doszło do tego pod jego nadzorem, skrycie 
pragnął, aby żadnej osobie będącej pod jego pieczą nie przypadł 
żaden zaszczyt, jeśli jego własne nazwisko nie było wymieniane w 
powiązaniu z danym wydarzeniem”.

Starszy Snow zaobserwował, że kiedy członkowi tej gminy udało 
się wypełnić jakieś zadanie, lecz nie postępował przy tym ściśle 
według wskazówek owego przywódcy, „pod powierzchowną apro-
batą, wyczuwalny był duch zazdrości”. Dalej mówił: „Duch ten po-
zostawał ukryty, jego owoce nie objawiały się otwarcie; niechybnie 
tak by się stało, jeśli nie zostałby skorygowany; było to wewnętrzne 
działanie złego, który ostatecznie doprowadziłby do tzw. ‘wypalenia 
się’ tego przywódcy. Duch ten sprawiał mu niepotrzebne problemy 
w wykonywaniu wyznaczonych zadań, był także stałym źródłem 
nieprzerwanie napływających niemiłych myśli, które rodziły się w 
jego umyśle. Przywódca gorliwie starał się, aby dzieło Boże postę-
powało naprzód, ale zawsze czynił to w taki sposób, by we wszyst-
kim znać było jego własną rękę. Żarliwie udzielał dobrych rad, ale 
zawsze dbał o to, by jasne było, że to on jest ich autorem”.

Starszy Snow nie napisał tego listu, by potępić tego lokalnego 
przywódcę. Napisał go po to, aby pomóc pozostałym przywód-
com zrozumieć, że ducha pychy, którego opisał, „można dostrzec, 
rozpoznać i uniknąć” pośród nich. Ostrzegał, że wielu ludzi, „któ-
rzy szczerze wierzą, że sami nie posiadają ani krztyny tego ducha 
wyższości, po bliższym przyjrzeniu się motywom, które kierują ich 
zachowaniem, odkryłoby ku swemu zaskoczeniu, że to ów duch 
nakłania ich do podejmowania wielu działań”.
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Po wygłoszeniu tej przestrogi doradził: „Aby stać się takimi, jak 
pragnie Bóg, musimy przyzwyczaić się do radowania tym, że innym 
powodzi się równie dobrze, jak nam, do radowania się z tego, że 
sprawę Syjonu wynoszą na wyżyny inne wyznaczone przez Opatrz-
ność ręce; musimy wyzbyć się z naszych serc zazdrości, kiedy ktoś 
słabszy niż my zostaje powołany do większego zaszczytu, musimy 
cieszyć się, że możemy rozwijać mniejszy urząd, nim zostaniemy 
powołani na wyższy, być zadowoleni z wykonywania pomniejszych 
rzeczy i nie zabiegać o zaszczyt wykonywania wielkich”. Porównał 
Kościół do wielkiego budynku, a poszczególnych Świętych do czę-
ści tej budowli, kiedy powiedział, że nigdy nie powinniśmy „czuć 
się zbyt ważni, by nie poddać się czasami przycięciu, kształtowaniu, 
nacinaniu i heblowaniu, abyśmy zostali dopasowani do pozycji, jaką 
mamy zajmować w tej duchowej budowli”.

Starszy Snow zakończył swój list następującymi słowami: „Jeśli 
przewodniczący starszy będzie zabiegał jedynie o to, aby stać się 
takim, jakim może i powinien się stać, wyzbędzie się samolubnych 
zasad i będzie zawsze działał dla dobra swego ludu oraz będzie 
pokorny, nie będzie starał się zrobić zbyt wiele w krótkim czasie ani 
nie będzie czuł się zbyt wielki, aż do tego dorośnie, nigdy nie bę-
dzie miał wątpliwości, jak właściwie doskonalić swój urząd i nigdy 
nie zabraknie mu Bożej mocy, by realizować Jego mądre cele” 1. 
[Zob.: propozycja 1. str. 229].

Nauki Lorenza Snowa

Pan wyznaczył przywódcom w Kościele 
boskie zadanie: „Paś owieczki moje”.

Niech każdy mężczyzna, który zajmuje oficjalny urząd, któremu 
Bóg nadał swe święte i boskie kapłaństwo, pomyśli o tym, co Zba-
wiciel powiedział do Dwunastu Apostołów tuż przed tym, jak zna-
lazł się w obecności Swego Ojca — „Paś owieczki moje” [Ew. Jana 
21:16–17]. I nawoływał ich do tego tak długo, że apostołowie Jego 
boleli nad tym, że tylekroć im o tym przypominał. Mówił jednak: 
„Paś owieczki moje”. To znaczy: „Pójdź i całym sercem bądź oddany 
mej sprawie. Ci ludzie na świecie to moi bracia i siostry. Darzę ich 
uczuciem. Dbaj o mój lud. Paś moje stado. Idź i głoś ewangelię. 
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Wynagrodzę cię za wszelkie poświęcenia. Nie sądź, że istnieje dla 
ciebie zbyt wielkie poświęcenie, by dokonać tego dzieła”. Wzywał 
ich z całą żarliwością Swego serca, aby wykonywali tę pracę. A 
teraz ja wzywam wszystkich, którzy dzierżą kapłaństwo, urzędni-
ków przewodzących palikom, Biskupów i Wyższą Radę, aby po-
szli i paśli trzódkę. Zainteresujcie się nimi. […] Pracujcie dla nich i 
nie ograniczajcie swych myśli i uczuć do tego, co was wywyższa. 
Wówczas Bóg będzie wam dawał objawienie za objawieniem, jedną 
natchnioną myśl za drugą i nauczy was, jak troszczyć się o dobro 
Świętych tak w kwestiach doczesnych, jak i duchowych 2. [Zob.: 
propozycja 2. str. 229].

Przywódcy i nauczyciele są powoływani, by 
podążać za przykładem Zbawiciela i służyć z 

miłością, nie po to, by się wywyższać.

Dlaczego [pewien] człowiek zostaje powołany, by sprawować 
nad ludem władzę jako prezydent? Czy dzieje się tak, by mógł mieć 
wpływ na tych ludzi, a potem wykorzystał ich dla budowania po-
czucia własnej wyższości? Nie. Przeciwnie — zostaje powołany na 
ten urząd wedle tych samych zasad, na jakich kapłaństwo zostało 
nadane Synowi Bożemu — aby dokonywał poświęcenia. Dla siebie? 
Nie. Dla pożytku ludzi, którym przewodzi. Czy będzie od niego 
wymagane, aby złożył z siebie ofiarę na krzyżu, tak jak Zbawiciel? 
Nie. Ma jednak być sługą swoich braci, nie ich panem, i pracować 
na ich pożytek i dla ich dobra. Uzyskanej w ten sposób władzy nie 
ma wykorzystywać dla korzyści własnej, swojej rodziny, krewnych 
czy przyjaciół, lecz z poszanowaniem dla wszystkich swoich braci, 
ze zrozumieniem, że wszyscy oni mają prawa równe jego własnym, 
aby starać się błogosławić i działać z równym pożytkiem dla wszyst-
kich, według posiadanych przez nich talentów i tego, jak są godni, 
a dzięki temu rozwinąć w sobie ojcowskie uczucia, które od zawsze 
istnieją w sercu Ojca. […]

[…] Niech ci, którzy głoszą pośród Świętych, zrozumieją, w jakim 
celu zostało im nadane Kapłaństwo, przekażcie im i pomóżcie w 
pełni zrozumieć, dlaczego zostali wyznaczeni na taki, a nie inny 
urząd i w związku z tym mają działać w duchu naszego Pana, który 
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był sługą wszystkich, aby nauczyli się traktować i zabiegać o do-
bro wszystkich z tym samym uczuciem, z jakim zabiegają o swoje 
własne. […] Wówczas będą w harmonii z duchem dwóch wielkich 
przykazań, na których, jak powiedział Zbawiciel, „opiera się cały 
zakon i prorocy”, czyli będziesz miłował Pana z całego serca, duszy 
i myśli swojej oraz bliźniego swego jak siebie samego [zob. Ew. 
Mateusza 22:37–40] 3.

Zanim zaczniecie [nauczać], módlcie się o jedno: Proście Pana, 
abyście w swej przemowie powiedzieli coś, co będzie z korzyścią 
dla tych, którzy was słuchają. Nie jest istotne, czy powiększy to wa-
szą własną chwałę, po prostu pamiętajcie, że zostaliście powołani, 
by zwrócić się do tych zebranych osób i że pragną one otrzymać 
coś, co przyniesie im pożytek. Taka rzecz może pochodzić jedynie 
od Pana. Nie martwcie się o to, czy […] ci, którzy was słuchali, 
powiedzą, że to było piękne przemówienie. Zupełnie się tym nie 
przejmujcie. Wyzbądźcie się wszelkiego egocentryzmu, jaki może 
gościć w waszym umyśle, aby Pan mógł wam dyktować to, co przy-
niesie pożytek ludziom4. [Zob.: propozycja 3. str. 230].

„przekonacie się bowiem, że generalnie talenty są rozdzielone pośród 
wielu ludzi i rzadko są skumulowane w jednej tylko osobie”.
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Mądrzy przywódcy doceniają talenty innych 
osób i dają ludziom sposobności do służby.

Kiedy [przywódca] zaskarbi sobie miłość swoich ludzi, kiedy 
znają go z jego prawości i uczciwości, z zapału do pracy dla po-
żytku Boga i ludzi, z gotowości do wszelkiego poświęcenia, o  jakie 
zostanie poproszony, wówczas cieszy się on ich zaufaniem, a gdy 
zdobędzie już to święte zaufanie, cóż może uczynić, aby zadowolić 
umysły ludzi, którzy — w mniejszym lub większym stopniu — 
prag ną rozwoju? Niech człowiek ten wezwie na pomoc najzdolniej-
szych spośród swoich braci i pozwoli im dzielić swoje obowiązki. 
Przekonacie się bowiem, że generalnie talenty są rozdzielone po-
śród wielu ludzi i rzadko są skumulowane w jednej tylko osobie 
— jedyne czego potrzebują więc, by się rozwijać, to odpowiednia 
sposobność. Może on powiedzieć na przykład: „Bracie taki a taki, 
jesteś lepiej przygotowany do pracy na tym urzędzie niż ja”, a do 
innego: „Jesteś najlepszym człowiekiem do wykonania tego zada-
nia” i tak się dzieje, dopóki nie ujawnią się talenty wszystkich osób. 
Takie postępowanie nie umniejsza zaufania, jakim darzą go ludzie, 
tylko je pogłębia 5. [Zob.: propozycja 4. str. 230].

Właściwym sposobem jest przewodzenie z 
pokorą przez dawanie dobrego przykładu 

oraz oddanie pracy dla dobra bliźnich.

Rządy autorytarne nie są właściwe, by przewodzić Świętym. Na-
leży raczej starać się służyć w duchu pokory z mądrością i dobro-
cią, nauczając nie tyle teorii, co praktyki. Choćby ktoś nauczał z 
elokwencją aniołów, jego właściwe postępowanie, dobry przykład 
i uczynki, stale świadczące, że z całego serca zabiega on o dobro 
ludzi, nauczają z o wiele większą elokwencją i o wiele bardziej 
skutecznie 6.

Jeśli będziecie tak wierni i zjednoczeni, jak Rada Prezydenta Ko-
ścioła i Dwunastu, i będziecie podążać za nami, jak my podążamy 
za Chrystusem, będzie się wam dobrze działo. Jesteśmy zdetermi-
nowani, by wypełniać nasze obowiązki, służyć Panu oraz trudzić 
się dla dobra Jego ludu i ukończenia Jego dzieła. Jesteśmy wam słu-
gami w Panu, pragniemy waszego dobra oraz dobra całej ludzkości.
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Pan nie wybrał do wykonania Swojej pracy na ziemi wielkich 
i uczonych tego świata. Nie tych, którzy byli wyedukowani i na-
uczani na uniwersytetach czy w seminariach, lecz pokornych męż-
czyzn oddanych Jego sprawie wybrał, by zarządzali sprawami Jego 
Kościoła, mężczyzn gotowych, by prowadził ich i udzielał im wska-
zówek Duch Święty, i którzy oddadzą Mu wszelką chwałę, wiedząc, 
że własnymi siłami nic nie zdziałają. Mogę was zapewnić, bracia i 
siostry, że nie miałem żadnych ambicji, by piastować urząd, który 
obecnie zajmuję. Gdyby istniała możliwość, by z honorem tego 
uniknąć, nigdy nie znalazłbym się na tym miejscu. Nigdy o to nie 
prosiłem ani nigdy nie prosiłem żadnego z moich braci o pomoc 
w objęciu tego stanowiska, ale Pan objawił mi i moim braciom, że 
taka jest Jego wola, a w mojej naturze nie leży uchylanie się od 
odpowiedzialności ani odmawianie zajęcia jakiejkolwiek pozycji, 
jaką wyznacza mi Pan7.

Będę się z oddaniem trudził dla waszego dobra i dobra królestwa 
Boga. Będę wam służył wedle swej najlepszej wiedzy i zrozumienia 
w odniesieniu do tego, co przyniesie wam pożytek w powiązaniu 
z pożytkiem Wszechmogącego. Tak uczynię z Pańską pomocą 8. 
[Zob.: propozycja 5. na str. 230].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. W jaki sposób list Lorenza Snowa do przywódców w Anglii 
(str. 223–225) odnosi się do nas? Na przykład, jakie skutki 
może powodować to, że w naszych powołaniach kościelnych 
towarzyszy nam „duch samowywyższania”? W jaki sposób mo-
żemy doskonalić nasze powołania, nie zwiększając własnego 
ego?

 2. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na stronie 225. 
W jaki sposób przywódcy mogą „paść trzódkę” Chrystusa? Co 
przywódcy Kościoła uczynili, aby „paść” [nakarmić] ciebie? 
 Jakie cechy charakteru podziwiasz w tych przywódcach?
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 3. Przeczytaj ostrzeżenia Prezydenta Snowa dotyczące nie-
bezpieczeństwa, jakie płynie z wywyższania samego siebie 
(str. 226–227). Przejrzyj trzeci akapit na stronie 224. Dlaczego 
powinniśmy badać motywy, jakie nami kierują podczas służby? 
Z modlitwą rozważ własną motywację do służby w Kościele.

 4. Przeczytaj pierwszy akapit na str. 228. Jaki wpływ wywiera 
na gminę to, że przywódcy dzielą się niektórymi obowiąz-
kami z innymi członkami? Jakie zaobserwowałeś rezultaty, 
kiedy członkowie Kościoła dysponujący różnymi talentami i 
doświadczeniem pracowali razem dla osiągnięcia wspólnego 
celu?

 5. Prezydent Snow radził: „Rządy autorytarne nie są właściwe, by 
przewodzić Świętym” (str. 228). Jakie skutki mogą przynieść 
autorytarne rządy sprawowane przez przywódców Kościoła? 
Rodziców? Jakie skutki może przynieść sprawowanie rządów 
z pokorą?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 6:24; 20:25–28; 
23:5; Ew. Marka 10:42–45; Ew. Jana 13:13–17; 2 Nefi 26:29; 28:30–31; 
Mosjasz 2:11–19; 3 Nefi 27:27; NiP 46:7–11; 50:26; 121:34–46.

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. List od Lorenza Snowa do Williama 

Lewzeya i Williama Majora, listopad 
1842 r., w: Lorenzo Snow, Letterbook, 
1839–1846, Church History Library.

 2. Deseret News, 14 stycznia 1880 r., str. 
787.

 3. Deseret News, 13 czerwca 1877 r., str. 
290–291.

 4. Improvement Era, lipiec 1899 r., str. 
709.

 5. Deseret News, 13 czerwca 1877 r., str. 
290.

 6. „Address to the Saints in Great Britain”, 
Millennial Star, 1 grudnia 1851 r., str. 
362.

 7. Deseret Semi-Weekly News, 4 paździer-
nika 1898 r., str. 1.

 8. W: Conference Report, październik 
1898 r., str. 54.
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Praca misjonarska: „Dosięgnąć 
serca każdego człowieka”

„Istnieje sposób, aby dosięgnąć serca każdego 
człowieka i waszym zadaniem jest odnaleźć 

drogę do serc tych, którym — zgodnie ze 
swoim powołaniem — winniście służyć”.

Z życia Lorenza Snowa

Lorenzo Snow został ochrzczony w Kirtland w stanie Ohio, gdzie 
wraz z Prorokiem Józefem Smithem i innymi przywódcami Ko-
ścioła uczęszczał na zajęcia z języka hebrajskiego. Żywił nadzieję, 
że pewnego dnia zdobędzie „klasyczne wykształcenie” na jednym 
z uniwersytetów na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych 1. 
Kiedy jednak zaczął realizować swój cel, odkrył, że pociąga go coś 
innego. Później powiedział:

„Z otwartym sercem przyjąłem [prawdy ewangelii] i byłem zdeter-
minowany, by na tym nie spocząć. […] Zacząłem się nieco martwić 
w duchu, rozważając, czy właściwe jest, abym po otrzymaniu tej 
cudownej wiedzy wstrzymał się od składania o niej świadectwa. 
Młodzi mężczyźni, których posłano na misje, wracali i świadczyli o 
błogosławieństwach, które ich spotkały […], i zacząłem się zastana-
wiać, czy zamiast przygotowywać się do wyjazdu do college’u czy 
na uniwersytet na wschód, nie powinienem zacząć składać świa-
dectwa o tym, o czym Pan dał mi tak pełną wiedzę. Jednocześnie 
nie chciałem wyrzec się planów związanych z nauką, ponieważ 
przymierzałem się do nich od długiego czasu, a teraz miałem szansę 
i środki, by je zrealizować”.

Borykając się z tymi uczuciami, zwrócił się o radę do zaufanego 
przyjaciela: „Powiedziałem mu, czego pragnę, a on odpowiedział: 
‘Bracie Snow, nikomu innemu w tej sytuacji nie udzieliłbym rady, 
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„Kiedy człowiek otrzymuje wiedzę, czuje natchnienie, by dzielić 
się nią z innymi; kiedy człowiek odnajduje szczęście, duch, który 

mu towarzyszy, naucza, by starał się uszczęśliwić bliźnich”.
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której — jak czuję — powinienem udzielić tobie. Gdybym był na 
twoim miejscu, postąpiłbym według swoich planów i zdobyłbym 
wykształcenie’. Właśnie to chciałem od niego usłyszeć i byłem z 
tego bardzo zadowolony. Zadowolenie trwało jakiś czas, ale zimą, 
kiedy słuchałem, jak ci młodzi starsi świadczą o swoich sukcesach 
w głoszeniu Ewangelii, ponownie zacząłem się nad tym zastana-
wiać. Pan dał mi wiedzę, że przyjdzie na ten świat i w związku z 
tym należy poczynić przygotowania. Dał mi On wszystko, o co pro-
siłem i więcej, gdyż chrzest z Ducha Świętego, który przyjąłem oraz 
doskonała wiedza, którą mi dano, były dla mnie bardziej realne i 
przekonujące niż zanurzenie w zimnej wodzie, i czułem, że spo-
czywa na mnie obowiązek. Zamknąłem więc książki [i] odłożyłem 
na półkę łacinę oraz grekę” 2.

Po podjęciu tej decyzji Lorenzo Snow służył na misji w stanie 
Ohio w 1837 roku. Później służył na misji w innych miejscach: naj-
pierw w stanach: Missouri, Illinois, Kentucky i Ohio, a następnie 
w Anglii, we Włoszech, na Hawajach, na północnym zachodzie 
Stanów Zjednoczonych oraz w stanie Wyoming. Podczas pobytu 
w Anglii napisał list do swojej ciotki, w którym wyjaśnił, dlaczego 
był gotów opuścić dom i służyć jako misjonarz: „Świadomość, że 
jestem jakieś cztery czy pięć tysięcy mil od rodzinnego domu, od 
moich pierwszych serdecznych przyjaciół, naturalnie przywiodła 
mnie do zadania sobie pytania: Dlaczego tutaj jestem? […] Jestem 
tutaj, ponieważ Bóg przemówił i wzbudził Proroka, przez którego 
przywrócił pełnię wiecznej Ewangelii ze wszystkimi jej darami, mo-
cami, obrzędami i błogosławieństwami; z przesłaniem dla wszyst-
kich ludów: ‘Odpokutujcie, gdyż królestwo niebieskie jest blisko’. 
Zgodnie z Bożą opatrznością zostałem powołany, aby być amba-
sadorem, by głosić tę wieść narodom ziemi, co nakłada na mnie 
ogromną odpowiedzialność, której nie mogę wypełnić bez pomocy 
Wszechmogącego” 3.

Prezydent Snow zawsze był wdzięczny za to, że podjął decyzję, 
by służyć Panu jako misjonarz. We wrześniu 1901 roku, w wieku 87 
lat, powiedział: „Nawet teraz znajduję radość we wspomnieniach 
tych dni, kiedy trudziłem się jako misjonarz. Uczucia związane z 
tymi szczególnymi doświadczeniami stały się nierozerwalną częścią 
mej duszy” 4. [Zob.: propozycja 1., str. 241].
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Nauki Lorenza Snowa

Otrzymawszy pełnię ewangelii, pragniemy pomóc innym, 
by mogli cieszyć się tymi samymi błogosławieństwami.

Kiedy człowiek otrzymuje wiedzę, czuje natchnienie, by dzielić 
się nią z innymi; kiedy człowiek odnajduje szczęście, duch, który 
mu towarzyszy, naucza, by starał się uszczęśliwić bliźnich. […] Czy 
istnieje szansa, by człowiek odnalazł szczęście bez wiedzy o ewan-
gelii Chrystusa? […] Choć w świecie [ludzie] starają się być szczę-
śliwi, nie udaje im się tego osiągnąć mimo podejmowanych starań. 
Nie mogą być szczęśliwi, jeśli nie jest to zgodne z jedną zasadą, to 
znaczy, jeśli nie przyjmą pełni ewangelii, która uczy nas, byśmy 
nie czekali do wieczności, zanim zaczniemy pracować nad swoim 
szczęściem, lecz abyśmy starali się ze wszystkich sił sprawić, że 
my i ludzie wokół nas będziemy się radować błogosławieństwami 
Wszechmogącego.

Zatem to właśnie powinno być naszym celem i przedmiotem 
naszych dążeń: nauczenie się, jak stać się użytecznymi; bycie zba-
wicielami naszych bliźnich; nauczenie się, jak ich zbawić; przeka-
zywanie im wiedzy o zasadach, które są niezbędne, aby podnieść 
ich do poziomu inteligencji, jaki sami posiadamy 5.

Idźcie i zawierajcie przyjaźnie z ludźmi, którzy was otaczają lub 
wybierzcie jednego człowieka i starajcie się pobudzić jego uczucia, 
wiarę, umysł, i poglądy, starajcie się go oświecić, a jeśli to grzesznik, 
trudźcie się, by wybawić go z jego grzechów i wywieść z niewoli, 
w którą popadł, aby mógł być uczestnikiem światłości i wolności, 
w której sami macie udział. W ten bowiem sposób możecie czynić 
dobro dzięki wiedzy, jaką przekazał wam Pan6. [Zob.: propozycja 
2., str. 241].

Misjonarze są gotowi do ponoszenia ofiar, aby 
pomóc innym przyjść do poznania prawdy.

Gdy tylko Święci w miarę osiedli w tych dolinach [w stanie Utah], 
słudzy Pana ponownie zwrócili swą uwagę na wielką pracę misjo-
narską, za którą odpowiedzialny jest Kościół.
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Wśród nas panowała bieda, z trudem staraliśmy się uczynić tę 
ziemię zdatną do zamieszkania, ale nie mogliśmy lekceważyć zo-
bowiązania do głoszenia Ewangelii poza granicami kraju, gdyż Pan 
dał przykazanie, by była ona głoszona na całym świecie. Jednym z 
dowodów na boskość tego dzieła jest fakt, że pośród swoich tuła-
czek i prześladowań Święci w Dniach Ostatnich starali się wiernie 
wypełniać to przykazanie Pana.

Na konferencji generalnej Kościoła w październiku 1849 roku 
— zaledwie dwa lata po przybyciu pionierów do doliny [ Jeziora 
Słonego] — grupa Starszych została powołana, by otworzyć misje 
w różnych zakątkach świata. Czterech z Dwunastu Apostołów zo-
stało wyznaczonych, by im przewodzić. Apostoł Erastus Snow został 
powołany do Skandynawii, Apostoł John Taylor do Francji, ja do 
Włoch, a Apostoł Franklin D. Richards do Anglii, gdzie misja została 
założona już wcześniej. W trudnej sytuacji, w jakiej się wówczas 
znajdowaliśmy — nasze rodziny niemal nie miały środków do życia 
— było to dla nas wielkie wyzwanie, ale Pan wzywał i czuliśmy, że 
musimy na to wezwanie odpowiedzieć niezależnie od związanego 
z tym poświęcenia 7.

Poświęcamy nasze życie do tego stopnia, że niemal zatracamy 
się w tej pracy, aby świat mógł zrozumieć, że w wiecznych świa-
tach jest Bóg, aby ludzie pojęli, że Bóg w obecnych czasach ma coś 
do zrobienia w sprawach dotyczących dzieci ludzkich. Świat coraz 
bardziej ulega przeświadczeniu, że niewierność to nic złego. Nawet 
pośród chrześcijan są tysiące i dziesiątki tysięcy osób, które — choć 
nie chcą się do tego przyznać, bo to niepopularne — nie wierzą, że 
Bóg ma cokolwiek wspólnego z dziećmi ludzkimi. Musimy wystą-
pić naprzód i poświęcić się, aby wiara i wiedza o relacji z Bogiem 
zagościła pośród dzieci ludzkich 8.

Kiedy powołujemy naszych młodych misjonarzy, aby szli pomię-
dzy narody ziemi, oni rozważają to, bo kiedy wysłucha się wcześ-
niej doświadczeń tych, którzy już służyli w świecie jako misjonarze, 
nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, bo człowiek spodziewa się, że 
będzie musiał przejść przez takie same próby i trudności. Ich war-
tość widać jednak w tym, że są gotowi wyruszyć i sprostać stawia-
nym im wymaganiom9.
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Z misją wiążą się też rzeczy, które nie do końca są miłe naszym 
młodym Starszym. Uświadamiają sobie, że będą musieli poświęcić 
wygody życia w domu i rozumieją, że będą pośród ludzi, którzy 
nie zawsze będą przyjmować ich słowa z wdzięcznością, lecz — z 
drugiej strony — czują, że mają w swoim posiadaniu nasiona życia 
i jeśli uda im się znaleźć dobrego mężczyznę czy kobietę, Duch 
Pana wpłynie na ich serca i być może przyjmą oni to wspaniałe 
przesłanie, które mają do przekazania. Przynosi im to zadowolenie 
i satysfakcję. Kolejną rzeczą, jaką dostrzegają w tym doświadczeniu, 
jest możliwość nauczenia się wielu rzeczy, które będą miały dla 
nich wielką wartość przy wypełnianiu przyszłych obowiązków. To 
zadziwiające, ale pośród tysięcy listów, które otrzymałem od tych, 
którzy zostali powołani na misję — w większości młodych męż-
czyzn — zaledwie jeden raz spotkałem się z odmową. Dlaczego tak 
jest? Dzieje się tak z powodu ducha miłości i nieśmiertelności, Du-
cha Wszechmogącego, który spoczywa na tych młodych Starszych i 
otrzymują oni objawienia, które skłaniają ich do uczynienia rzeczy, 
do których w innym wypadku nie zmusiłaby ich żadna siła 10. [Zob.: 
propozycja 3., str. 241].

„nie zważajcie na trudności i pozorne straty, odłóżcie własne 
zainteresowania, a wasz sukces będzie wielki i wspaniały, 

zaś cały Kościół odczuje skutki waszych trudów”.
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Misjonarze nie powinni nigdy zapominać, że są 
wysłannikami niebios, niosącymi dobrą i radosną nowinę.

Posyłamy naszych Starszych, by głosili Ewangelię. Kto ich po-
syła? […] Posyła ich Bóg Izraela. To Jego dzieło. Nie ma takiego 
śmiertelnika, który byłby w takim stopniu zainteresowany sukcesem 
Starszego, kiedy ten głosi ewangelię, jak Pan, co wysłał go, by głosił 
ją ludziom, którzy są dziećmi Pana. Począł ich w odległym świecie, 
a przyszli tutaj, ponieważ taka była Jego wola 11.

Czujemy, że wy, [misjonarze], odniesiecie ogromny sukces, po-
nieważ wyczuwamy i wiemy, że zostaliście powołani przez Boga. 
Mądrość ludzka nigdy nie wymyśliłaby takiego dzieła. Jego ogrom 
wielce mnie zdumiewa. Mogę powiedzieć, że to dokładnie ta praca, 
która jest w tej chwili niezbędna. Czuję, że przystąpicie do niej 
całym sercem. Pielęgnujcie Ducha, w którym Jezus powiedział, że 
nie czyni nic poza tym, co nakazał mu Ojciec [zob. Ew. Jana 5:30].

Nie zważajcie na trudności i pozorne straty, odłóżcie własne za-
interesowania, a wasz sukces będzie wielki i wspaniały, zaś cały 
Kościół odczuje skutki waszych trudów.

Nie zważajcie na obojętność niektórych z ludzi, pośród których 
pracujecie, ani na drobne zawody, jakie napotkacie na swej drodze; 
Duch Pana będzie z wami i poruszycie dusze tych, pośród których 
będziecie służyć, pokonacie ich obojętność […], zadowolenie przy-
niesie wam to, że wykonacie pracę, do której wypełnienia zostali-
ście wysłani. […]

Zostało wam nadane najpełniejsze upoważnienie, lecz nie mu-
sicie wcale o tym mówić. Przekonacie się, że nie ma potrzeby o 
tym mówić; Duch Pana je potwierdzi i ludzie będą czuli, że je 
posiadacie, zaś owo potwierdzenie i uczucia będą stanowić wasze 
upoważnienie.

Napotkacie takich, którzy będą sądzić, że wiedzą więcej od was, 
ale jeśli wypełnicie swój obowiązek, jak nakazano, zanim ich opu-
ścicie, poczują, że posiadacie nieco więcej niż oni sami oraz że ich 
pobłogosławiliście i udzieliliście im pomocy. […]

Starajcie się być przyjaźni wobec tych, do których zostaliście 
posłani. Okazywana przez was pokora oraz Duch Pana, który na 
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was spoczywa, będą znakiem, że jesteście w stanie sprostać zada-
niu, do którego zostaliście powołani. Starajcie się zrozumieć ludzką 
naturę i wedle tej wiedzy postępujcie, aby wszyscy byli szczęśliwi 
i wszystko odbywało się w zgodzie. […]

Istnieje sposób, aby dosięgnąć serca każdego człowieka i wa-
szym zadaniem jest odnaleźć drogę do serc tych, którym służyć 
zostaliście powołani. […]

Pragnę z serca powiedzieć: „Niech wam Bóg błogosławi”. Przed 
wyjazdem zostaniecie wyświęceni, my zaś będziemy się za was 
modlić i bacznie interesować się waszymi poczynaniami. Bądźcie 
łagodnego serca i pełni pokory. Gdy będziecie patrzeć na zebra-
nych przed wami ludzi, natchnieniem mogą być dla was dwie rze-
czy; po pierwsze, pragnienie, by przemawiać dobrze i wywrzeć na 
słuchaczach dobre wrażenie jako mówca, kolejną rzeczą będzie 
zaś powstałe pytanie: „Po co ja tu jestem?”. Aby zasiać ziarno życia 
w sercach tych, którzy się tu zebrali, w waszym sercu powinna 
zabrzmieć modlitwa: „Och, Panie, niech się tak stanie, obym miał 
dzięki Twemu Duchowi moc, by poruszyć serca Twojego ludu”. Ta 
krótka modlitwa to wszystko, co potrzebne starszemu. To wszystko, 
co musicie uczynić. „Czy mogę powiedzieć coś, co zbawi te dusze?”. 
Oto czego pragnie od was Rada Prezydenta Kościoła […] i wszyscy 
wasi bracia 12.

Baczcie, abyście polerowali swój duchowy pancerz. Przekonałem 
się, że kiedy odkładam na bok wszystkie doczesne sprawy, mogę 
skupić się na sprawach duchowych. Módlcie się bracia i nie sądź-
cie, że post przyniesie wam szkodę. […] Nie żartujcie zbyt wiele [i] 
zważajcie, byście nie zasmucili Ducha. Na misji odkryłem, że po 
tygodniu czy dwóch potrafię zapomnieć o domu i że Duch Boży 
mnie podtrzymuje. Ducha przyciąga wolność i radość, ale nie we-
selcie się nadmiernie. […] Trwajcie w modlitwie, aby przepełniał 
was Duch Boży, od czubka głowy po palce stóp13.

Starsi, którzy trudzą się w winnicy, nie powinni nigdy zapomi-
nać, że są ambasadorami niebios, przynoszącymi dobrą i radosną 
nowinę ludziom, którzy nie znają Pana. […]

Kiedy Prorok Józef Smith posyłał pierwszych Starszych do 
obcych krajów, przewidział, z jakim spotkają się przyjęciem; 
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powiedział im, że choć pewna grupa przyjmie ich jako sługi Boga, 
masy ich odrzucą i zlekceważą ich przesłanie. Taki los spotykał 
sługi Boże od zarania dziejów i musimy cieszyć się owocami ich 
wiernej pracy, nawet jeśli zaledwie garstka zostanie przez nas przy-
prowadzona do poznania prawdy. […]

Mam nadzieję i modlę się, aby żaden Starszy, który trudzi się 
[…], nie zapomniał się na tyle, by wpaść w sidła zastawiane przez 
świat. Istnieje tylko jeden pewny sposób, by ich uniknąć, a jest nim 
odrzucenie wszelkiego zła, tak, nawet najmniejszego przejawu zła. 
Napotkają pokusy w tej czy innej formie. To sprawka wroga na-
szego zbawienia, lecz zadaniem Starszych Izraela jest wzniesienie 
się ponad pokusy i aby udało im się tego dokonać, muszą pozostać 
nieskalani przez świat. […] O ile pielęgnują i troszczą się o ducha 
swojej misji i zdają sobie sprawę z wagi swego odpowiedzialnego 
powołania w Chrystusie Jezusie oraz żyją w tym samym duchu, 
będą mogli stanąć jako przewodnicy i zbawiciele ludzi, odbijając dla 
nich światło niebios i będą niepodobni do reszty ludzi; jeśli jednak 
przejdą na stronę przeciwnika i skosztują ducha świata, zostaną 
odarci ze swej mocy i staną się niczym reszta ludzi, zdatni jedynie, 
by powrócić do domu i cierpieć pospołu z resztą tych, co upadli 
oraz okryć żałobą serca swych bliskich z powodu stanu, w jakim 
się znaleźli. […] O ile będą bezustannie i z pokorą szukać Pana, 
koncentrując się jedynie na Jego zasługach i chwale oraz pragnąc w 
sercu zbawienia dusz ludzkich i czyniąc wszystko, co w ich mocy, 
by doprowadzić ich do zbawienia, doświadczą w swych cielesnych 
trudach niewypowiedzianej radości i będą mieli wreszcie udział, 
wraz z Ojcem i Synem, w rzeczach zbyt wielkich i wspaniałych, 
by można je było sobie wyobrazić czy pojąć w tym życiu 14. [Zob.: 
propozycja 4. i 5., str. 241].

Nasze serca radują się, gdy pomagamy 
innym otrzymać pełnię ewangelii.

Spodziewamy się, że […] aby wykonać tę pracę, ze swojej strony 
z pewnością będziemy musieli wykazać się wielką cierpliwością, 
wiarą, pilnością, wytrwałością i pokorą; lecz w miastach […], w któ-
rych w końcowym efekcie tysiące ludzi przyjęło Ewangelię, w wielu 
wypadkach było tak, że zdawało się, iż całe miesiące upływały 
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na bezowocnych działaniach, zanim zasady te przykuły należytą 
im uwagę i posłuch. […] W niektórych [przypadkach] będziemy 
być może musieli poświęcić nie miesiące, lecz nawet lata, jesteśmy 
jednak pewni, że poprzez wiarę, modlitwę, uczynki i błogosławień-
stwo Pana w końcu odniesiemy zwycięstwo i zatryumfujemy nad 
tymi przeszkodami na drodze czci i chwały Boga. Sami zresztą także 
otrzymamy wynagrodzenie za to, że spełniliśmy swój obowiązek i 
oczyściliśmy swe szaty z krwi wszystkich ludzi 15.

Pewnego razu przed wyjazdem do Włoch odwiedziłem konfe-
rencje w Manchesterze, Macclesfield, Birmingham, Cheltenham, 
Londynie, Southampton oraz Południową [w Anglii]. […] Miałem 
przyjemność spotkać się z wieloma osobami, którym pomogłem 
przyjść do Kościoła [osiem lat wcześniej]. Nie muszę wam mówić, 
że ponowne spotkanie z tymi ludźmi było prawdziwą radością i po-
zostało na zawsze wspaniałym wspomnieniem. Apostoł Jan napisał 
w swoich czasach: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, 
bo miłujemy braci” [I List Jana 3:14]. Ta miłość, która rodzi się w 
sercach Starszych — misjonarzy naszego Kościoła, do ludów ziemi, 
w istocie im obcych oraz w sercach tych ludzi do Starszych, którzy 
przynoszą im przesłanie Ewangelii, jest sama w sobie świadectwem 
wystarczającym, by przekonać szczere serce, że pochodzi od Boga 
i że Bóg jest z nami. To uświęcone i święte uczucie, przebudzone 
w nas przez Ducha Świętego, już wyróżnia nas jako społeczność 
spośród reszty ludzkiej rodziny i jest to uczucie, które kiedyś zre-
wolucjonizuje cały świat i przekona niedowiarka, że Bóg jest nie 
tylko Ojcem nas wszystkich, lecz że jesteśmy Jego przyjaciółmi i 
sługami 16.

Służbie Panu poświęciłem swoje życie. Wszystko, co mam, zo-
stało złożone na ołtarzu ofiarnym, abym mógł oddać Mu cześć, 
właściwie wykonywać Jego wolę i szerzyć zasady żywota między 
dziećmi ludzkimi. Kiedy patrzę w przeszłość i widzę, jak ręka Pana 
w cudowny sposób otwierała przede mną drogę i szczęściła mi 
we wszystkim, co odnosiło się do moich misji, w stopniu prze-
kraczającym moje najśmielsze oczekiwania, czuję, że mogę dążyć 
do przyszłości ze zdwojoną odwagą, zaiste język nie potrafi wyra-
zić głębokiej wdzięczności mego serca za Jego błogosławieństwa. 
Bracia i Święci, których hojność duszy i oddanie pracy Boga w 
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szczególny sposób objawiały się podczas ich misji — niech błogo-
sławieństwa Najwyższego zostaną na nich przelane z równą hojno-
ścią, a kiedy po latach usłyszą słodkie brzmienie tysięcy i dziesiątek 
tysięcy ludzi z tych narodów na głos wychwalających Wszechmo-
gącego za światło objawienia, niech ich serca również się weselą 
radosną świadomością, że sami także brali udział w niesieniu tego 
pełnego chwały odkupienia 17. [Zob.: propozycja 6., str. 242].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przeczytaj strony 231–233 i zastanów się nad odpowiedzią 
Lorenza Snowa na pytanie: „Dlaczego tutaj jestem?”. W jaki 
sposób pytanie to mogłoby wpłynąć na wszystkich członków 
Kościoła w chwilach, gdy mamy sposobność, by dzielić się 
ewangelią?

 2. Rozważ radę Prezydenta Snowa w podrozdziale zaczynają-
cym się na górze strony 234. Zastanów się, co możesz zrobić, 
aby postąpić zgodnie z tą radą i pomóc komuś być naprawdę 
szczęśliwym.

 3. Prezydent Snow opowiedział o poświęceniu, jakiego dokony-
wał on i inni, aby móc dzielić się ewangelią (strony 234–236). 
Jakie zaobserwowałeś przykłady osób, które poświęciły się, 
aby głosić ewangelię? Dlaczego według ciebie ludzie są gotowi 
do dokonania tych poświęceń?

 4. W jaki sposób zapewnienia na stronach 236–237 mogą pomóc 
pełnoetatowemu misjonarzowi? Jak mogą pomóc nam wszyst-
kim w dzieleniu się ewangelią? Jak możemy wykorzystać te 
nauki, by pomóc komuś, kto waha się, czy pojechać na misję?

 5. Czytając radę Prezydenta Snowa ze stron 237–239, zastanów 
się, jakie ma ona zastosowanie w życiu wszystkich członków 
Kościoła. Na przykład: Co według ciebie oznacza „odłożyć 
własne zainteresowania”? Podaj różne sposoby na to, by „do-
trzeć do serca każdego człowieka”?
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 6. Przeczytaj ostatni akapit tego rozdziału, w którym Prezydent 
Snow mówi o trwałej radości, jaka płynie z pracy misjonar-
skiej. W jakich okolicznościach doświadczyłeś radości z pracy 
misjonarskiej? Dlaczego niekiedy musimy się wykazać cierpli-
wością, zanim możemy w pełni zaznać tej radości?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Alma 26:1–8, 35–37; NiP 12:7–8; 
18:10–16; 84:88.

Pomoc w nauczaniu: „Poproś uczestników, aby wybrali jeden 
z podrozdziałów i po cichu go przeczytali. Poproś osoby, które 
wybrały ten sam podrozdział, żeby zebrały się w dwu- lub trzy-
osobowe grupki i przedyskutowały to, czego się nauczyły” (ze 
strony VII w tej książce).

Przypisy
 1. Pamiętnik i księga listów, 1836–1845, 

Church History Library, str. 33; zob. 
także „The Grand Destiny of Man”, 
 Deseret Evening News, 20 lipca 1901 r., 
str. 22.

 2. „The Grand Destiny of Man”, str. 22.
 3. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 48.

 4. „Letter from President Snow”, Millen-
nial Star, 12 września 1901 r., str. 595.

 5. Deseret News, 15 maja 1861 r., str. 82.
 6. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 3; 

w źródle oryginalnym str. 3 jest błędnie 
oznaczona jako 419.

 7. W: „Scandinavians at Saltair”, Deseret 
Evening News, 17 sierpnia 1901 r., str.8.

 8. W: „Laid to Rest: The Remains of Pre-
sident John Taylor Consigned to the 
Grave”, Millennial Star, 29 sierpnia 
1887 r., str. 549.

 9. W: „Report of the Funeral Services 
Held over the Remains of Daniel Wells 
Grant”. Millennial Star, 20 czerwca 
1895 r., str. 386.

 10. W: Conference Report, kwiecień 
1901 r., str. 2–3.

 11. Deseret Weekly, 12 maja 1894 r., str. 637.
 12. „Instructions to Missionaries”, Im-

provement Era, grudzień 1899 r., str. 
126–129; Lorenzo Snow wygłosił tę 
radę do braci, którzy niedawno zostali 
powołani, by służyć na misji w ramach 
Mutual Improvement Association. 
Kazanie to zostało zamieszczone w 
Improvement Era wraz z wyjaśnieniem, 
że jest „pełne pomocnych wskazówek 
i rad dla każdego, kto trudzi się dla 
sprawy”.

 13. W: Journal History, 9 kwietnia 1862 r., 
str. 4.

 14. „Letter from President Snow”, str. 
595–596.

 15. „The Malta Mission”, Millennial Star,  
5 czerwca 1852 r., str. 237.

 16. „Letter from President Snow”, str. 595.
 17. „Address to the Saints in Great Britain”, 

Millennial Star, 1 grudnia 1851 r., str. 
365.
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Królestwo Boże 
postępuje naprzód

„Zadaniem tych, którzy głoszą, że biorą udział w 
pracy [Boga], jest to, by cały czas działać, by przeć 
do przodu. […] Zawsze, gdy do zrobienia pozostaje 

choćby jeszcze jeden krok naprzód, należy go zrobić”.

Z życia Lorenza Snowa

Kiedy w 1844 roku Lorenzo Snow wypełniał zadanie we wschod-
niej części Stanów Zjednoczonych, dowiedział się o męczeńskiej 
śmierci Proroka Józefa Smitha i jego brata Hyruma. Powiedział: 
„Wiadomość o tym tragicznym wydarzeniu była oczywiście zupeł-
nie nieoczekiwana i pogrążyła mnie w głębokiej zadumie i smutku, 
których nie jest w stanie opisać żaden język”. Będąc posłusznym 
wytycznym z Kworum Dwunastu Apostołów, zaczął przygotowywać 
się do powrotu do swojego domu w Nauvoo w stanie Illinois 1.

Później wspominał: „W czasach Józefa niektórzy sądzili, że Ko-
ściół może się rozwijać jedynie wówczas, kiedy to on będzie za-
rządzać jego losem i gdy nadeszła chwila, że opuścił on ten świat, 
poszedł jako męczennik do świata duchów, Święci w całym Bożym 
królestwie byli wielce poruszeni. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt 
nie wiedział, jak się teraz wszystko potoczy. Odpowiedzialność [za 
przewodzenie Kościołowi] spoczęła wówczas na Kworum Dwuna-
stu Apostołów i dzięki boskiemu błogosławieństwu, natchnionemu 
duchowi, który wypełnił ich serca oraz przewodnictwu Wszechmo-
gącego, królestwo postępowało naprzód” 2.

Drugi Prezydent Kościoła, Brigham Young, zmarł w 1877 roku, 
po 33 latach przewodzenia Kościołowi. Starszy Lorenzo Snow, 
wówczas członek Kworum Dwunastu Apostołów, ponownie był 
świadkiem zmiany w ziemskim przywództwie Kościoła. Później 
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prezydent Lorenzo Snow świadczył o przywróceniu 
ewangelii za pośrednictwem proroka Józefa Smitha.
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powiedział, że Prezydent Young „zmarł niemal niespodziewanie. 
Święci nie byli na to przygotowani. Jednakże królestwo Boga po-
stępowało naprzód” 3.

Kiedy John Taylor, trzeci Prezydent Kościoła, zmarł w 1887 roku, 
Starszy Snow dodawał Świętym otuchy: „Pan uznał za stosowne, by 
teraz powołać do siebie naszego umiłowanego brata, Prezydenta 
Taylora i oddalić go od obrazów cierpienia i męczeństwa, a Kościół 
nadal postępuje naprzód” 4.

W 1898 roku, 11 lat po pokrzepiającej ducha przemowie do 
Świętych na pogrzebie Prezydenta Taylora, Lorenzo Snow sam po-
trzebował takiego pokrzepienia. Służył wówczas jako Prezydent 
Kworum Dwunastu. Prezydentem Kościoła był Wilford Woodruff, 
który podupadał na zdrowiu. Prezydent Snow wiedział, że zgodnie 
z ustaloną linią sukcesji to on będzie przewodził Kościołowi, jeśli 
będzie żył dłużej niż Prezydent Woodruff. Pewnego wieczoru ta 
możliwość szczególnie go przytłoczyła. Sądząc, że nie nadaje się, 
by przewodzić Kościołowi, udał się samotnie do jednego z pokojów 
w Świątyni Salt Lake, żeby się pomodlić. Prosił Boga, by zachował 
Prezydenta Woodruffa przy życiu, ale obiecał również, że wypełni 
wszelkie zadania, jakie postawi przed nim Bóg.

Prezydent Woodruff zmarł 2 września 1898 roku, niedługi czas po 
żarliwej modlitwie Prezydenta Snowa w świątyni. Prezydent Snow 
przebywał w Brigham City, około 60 mil (100 kilometrów) na pół-
noc od Salt Lake City, kiedy otrzymał tę wiadomość. Poczynił stara-
nia, by jeszcze tego samego wieczoru powrócić pociągiem do Salt 
Lake City. Po przybyciu na miejsce ponownie udał się do prywat-
nego pokoju w świątyni, aby się pomodlić. Wyznał, że ma poczucie, 
że zadanie to go przerasta, lecz wyraził też gotowość, by wypełniać 
wolę Pana. Poprosił o przewodnictwo i czekał na odpowiedź, ale 
ona nie przyszła, więc wyszedł z pokoju.

Po wejściu do przestronnego korytarza otrzymał odpowiedź oraz 
pocieszenie, których poszukiwał. Przed nim stał zmartwychwstały 
Zbawiciel, który powiedział mu, co powinien uczynić. Prezydent 
Snow opowiadał potem o tym doświadczeniu swojej wnuczce Alice 
Pond. Alice zapisała rozmowę, którą odbyła ze swoim dziadkiem 
w Świątyni Salt Lake:
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„Byliśmy w dużym korytarzu prowadzącym do pokoju celestial-
nego, szłam kilka kroków przed dziadkiem, gdy ten zatrzymał mnie 
i powiedział: ‘Allie, poczekaj chwilę, chcę ci coś powiedzieć. To 
właśnie tutaj ukazał mi się Pan Jezus Chrystus, kiedy zmarł Prezy-
dent Woodruff. Powiedział mi, abym natychmiast poszedł i zreor-
ganizował Radę Prezydenta Kościoła, nie czekając, jak to było po 
śmierci poprzednich prezydentów, i że to ja mam zastąpić Prezy-
denta Woodruffa’.

Wówczas dziadek postąpił krok bliżej, wyciągnął lewą rękę i 
powiedział: ‘Stał tutaj, około trzech stóp [ok. 1 m. — przyp. tłum.] 
nad podłogą. Wyglądało to tak, jakby stał na płycie z litego złota’.

Dziadek powiedział mi, jakąż cudowną osobą jest Zbawiciel 
i opisał mi Jego dłonie, stopy, oblicze i piękne białe szaty — a 
wszystko to było tak wspaniale białe i jasne, że z trudem mógł na 
Niego patrzeć.

Potem [dziadek] zrobił jeszcze jeden krok, położył prawą rękę na 
mojej głowie i powiedział: ‘A teraz, wnusiu, chcę, abyś zapamiętała, 
że to jest świadectwo twojego dziadka, że powiedział ci własnymi 
ustami, iż naprawdę widział Zbawiciela, tutaj, w świątyni i rozma-
wiał z Nim twarzą w twarz’” 5.

Wizja Zbawiciela, którą otrzymał Prezydent Snow, była świętym 
potwierdzeniem prawdy, którą znał już od wielu lat — że Jezus 
Chrystus jest głową Kościoła. Natchniony tą prawdą Prezydent Snow 
często świadczył, że Kościół będzie się rozwijał niezależnie od prze-
ciwności. Wyrażał swą wdzięczność za przywilej uczestniczenia w 
rozwoju dzieła Pana w dniach ostatnich. Na konferencji generalnej, 
która odbyła się w październiku 1898 roku, podczas której został 
poparty jako Prezydent Kościoła, powiedział: „Złóżmy w swoich 
sercach deklarację, głęboko w duchu świadczmy przed Panem, że 
będziemy lepszym ludem, że na naszej następnej konferencji bę-
dziemy bardziej zjednoczeni niż dzisiaj. Takie uczucia i postanowie-
nie powinno towarzyszyć każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie 
biorącym udział w tym uroczystym zgromadzeniu. Czuję w sercu, że 
bardziej niż w przeszłości będę starał się być oddany sprawom kró-
lestwa Boga i realizacji Jego celów” 6. [Zob.: propozycja 1. str. 253].
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Nauki Lorenza Snowa

Jako wypełnienie proroctwa Pan 
przywrócił Swój Kościół na ziemi.

Jako sługa Boży składam świadectwo o objawieniu Jego woli w 
dziewiętnastym wieku. Udzielił go z nieba Swoim własnym głosem 
poprzez osobiste ukazanie się Jego Syna oraz przez służbę świętych 
aniołów. Nakazuje wszystkim ludziom, gdziekolwiek się znajdują, 
aby odpokutowali, porzucili swe występki i niegodne pragnienia, 
aby ochrzcili się dla odpuszczenia grzechów, by mogli otrzymać 
Ducha Świętego i nawiązać z Nim więź. Rozpoczął On dzieło odku-
pienia, o którym mówili wszyscy święci prorocy, mędrcy i widzący 
na przestrzeni dziejów, wywodzący się ze wszystkich ras ludzkości 7.

Mormonizm — pod tym przydomkiem znana jest prawdziwa 
religia Świętych w Dniach Ostatnich — nie głosi, że jest nowym 
tworem, chyba że dla tego pokolenia. Głosi, że jest częścią pier-
wotnego planu zbawienia, że został ustanowiony w niebie jeszcze 
przed stworzeniem świata i że Bóg w różnych okresach objawiał go 
człowiekowi. Adam, Enoch, Noe, Abraham, Mojżesz i inne godne 
osoby w starożytności przekazywały sobie tę religię przez kolejne 
dyspensacje — w tę prawdę wierzymy jako lud. […] Mormonizm w 
skrócie to przywrócona pierwotna wiara chrześcijańska, ponownie 
odzyskana starożytna Ewangelia — tym razem zapoczątkowująca 
ostatnią dyspensację, wprowadzająca Milenium i wieńcząca dzieło 
odkupienia w odniesieniu do tej planety 8.

Rękę Wszechmogącego widzimy w ustanowieniu królestwa, o 
którym wiele wieków temu mówił prorok Daniel — królestwa, 
które będzie się rozwijać i wzrastać, aż wypełni całą ziemię [zob. 
Ks. Daniela 2:44], kiedy światło i poznanie będą tak rozpowszech-
nione, że nie będzie potrzeby, by człowiek mówił do swych pobra-
tymców: „Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od 
najmłodszego do najstarszego z nich” [zob. Ks. Jeremiasza 31:34] 
i kiedy Duch Pana zostanie przelany na wszystkich ludzi w takim 
stopniu, że ich synowie i córki prorokować będą, starcy będą śnić 
sny, a młodzi mieć wizje [zob. Ks. Joela 3:1] oraz gdy na całej świętej 
górze Pana nie będzie nic, co można by uszkodzić, czy zniszczyć 
[zob. Ks. Izajasza 11:9] 9. [Zob.: propozycja 2., str. 253].
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„bracia i siostry, bóg ustanowił Swój Kościół i Królestwo na 
ziemi dla dobra i ku błogosławieństwu ludzkiej rodziny”.
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Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich jest zbudowany na stałej podstawie i 
będzie się ciągle rozwijał mimo przeciwności.

Bracia i siostry, Bóg ustanowił Swój Kościół i Królestwo na 
ziemi dla dobra i ku błogosławieństwu ludzkiej rodziny, aby pro-
wadzić ich w prawdzie, aby przygotować ich na wyniesienie w 
Swojej obecności oraz na Swe przyjście w chwale i Swe króle-
stwo na ziemi. Jego cele zostaną osiągnięte niezależnie od wszel-
kich przeciwności, jakie mogą im stawiać niegodziwi ludzie oraz 
moce ciemności. Wszystko, co stanie na drodze tego dzieła, zosta-
nie zniszczone. Nic nie jest zdolne sprzeciwić się Jego mocy, zaś 
wszystko, co ogłosił, zostanie zrealizowane w pełni doskonałości. 
Miłość Boga do Jego ludu będzie nieprzerwana i trwała, i z Jego 
mocą zatryumfują 10.

Pomówmy teraz o zniszczeniu tego królestwa! […] Równie do-
brze moglibyśmy mówić o zrywaniu gwiazd z firmamentu czy 
usuwaniu księżyca i słońca z ich orbit! Nigdy się to nie stanie, po-
nieważ jest to dzieło Wszechmogącego11.

Królestwo Boże rozwija się z mocą i siłą, co jest wielkim i pełnym 
chwały sukcesem12.

Dzieło to zbudowane jest na pewnej podstawie, opiera się na 
opoce ze skały. […] Niezależnie od tego, ilu zagubi się po drodze i 
utraci swoją wiarę, Kościół będzie trwał 13.

Ten Kościół przetrwa, ponieważ stoi na solidnej podstawie. Nie 
pochodzi on od człowieka, nie jest wynikiem studiów nad Nowym i 
Starym Testamentem, nie powstał dzięki nauce zdobytej na uniwer-
sytetach czy w seminariach, pochodzi on bezpośrednio od Boga. 
Pan pokazał to nam, objawiając zasadę światłości Ducha Świętego, 
zaś każdy człowiek może otrzymać tego samego ducha.

[…] Przekazuje nam On wiedzę o tym, co mamy czynić, o ile 
jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie, a nie postępować wbrew 
tej wiedzy. Otwiera przed nami tajemnice królestwa celestialnego i 
nieprzerwanie mówi nam o rzeczach, których nigdy wcześniej nie 
znaliśmy. Ta wiedza i inteligencja nieprzerwanie w nas wzrastają.
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[…] Otrzymaliśmy zbyt wielką wiedzę, żeby ktoś mógł zniwe-
czyć nasze cele. Niech ci, którzy pragną prześladować i zniszczyć 
mormonizm, idą dalej i czynią swoje dzieło. […] Naszym zadaniem 
jest wzrastać w poznaniu Boga, przestrzegać Bożych przykazań, 
pozostać wiernymi oraz stale się rozwijać i z biegiem lat stawać się 
coraz bardziej doskonali 14. [Zob.: propozycja 3., str. 253].

Jesteśmy ludem Bożym. On będzie nas chronił, 
gdy będziemy szli naprzód i będziemy czynić 

wszystko, czego od nas wymaga.

W wielu przypadkach […], gdy zagłada ludu Bożego zdawała się 
nieunikniona, gdy znikąd nie było ratunku […], nagle pojawiało się 
coś, co było przygotowane dla ich zbawienia, co zapobiegało zbli-
żającej się tragedii. Tak stało się w przypadku Izraelitów pod wodzą 
Mojżesza. Kiedy doszli nad brzeg Morza Czerwonego, a podążająca 
za nimi egipska armia groziła im zniszczeniem, wydawało się, że 
nie ma sposobu, aby umknęli, lecz w chwili, kiedy potrzebowali 
pomocy, oto objawił się ratunek i zostali ocaleni [zob. II Ks. Moj-
żeszowa 14:10–25].

Tak było dawniej i tak samo będzie z nami. Niemniej, choć trud-
ności, z którymi się zmagamy, mogą wydawać się przeogromne, 
otrzymamy sposób, aby się z nich wyratować, jeśli tylko sami do-
pełnimy obowiązków, które spoczywają na nas jako dzieciach Bo-
żych. W przyszłości może się jednak okazać konieczne — i to moja 
główna myśl — by niektórzy Święci odgrywali rolę królowej Estery i 
byli gotowi ze swej strony poświęcić absolutnie wszystko dla pracy 
na rzecz wyratowania Świętych w Dniach Ostatnich.

Po pierwsze, powinniśmy rozumieć, że jesteśmy ludem Boga. […] 
Naszym zadaniem jest występować naprzód, tak jak Estera, gotowi 
zaryzykować wszystko dla zbawienia tego ludu. Podejmując się 
swojej misji, Estera powiedziała: „Jeśli mam zginąć, to zginę!”. [Zob. 
Ks. Estery 4:3–16]. […] Lecz lud Boga nie zginie. Zawsze znajdzie się 
jakiś baran uwikłany w krzakach, który będzie dla nich ratunkiem 
[zob. I Ks. Mojżeszowa 22:13]. […]

[…] Pan powiedział: „Postanowiłem w sercu swoim […], że was 
wypróbuję we wszystkim, czy wytrwacie w moim przymierzu nawet 
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do śmierci, żebyście się okazali godni. Bowiem jeżeli nie wytrwacie 
w moim przymierzu, nie jesteście mnie godni”. [Zob. NiP 98:14–15]. 
Mamy coś, dla czego warto żyć; mamy coś znacznie większego, za 
co warto umrzeć. W tych sprawach nie ma jednak śmierci. Jest w 
nich zbawienie i żywot, jeśli lud Boży — ci, którzy przyjęli na siebie 
imię Pana Jezusa Chrystusa — będzie przestrzegać Jego przykazań 
i czynić to, co jest dobre w Jego oczach. Zezwolenie na zagładę 
Jego ludu nie mieści się w obrachunkach Wszechmogącego. Jeśli 
będziemy postępować w prawości i zachowywać Jego przykazania, 
z pewnością wyratuje nas z wszelkich tarapatów 15. [Zob.: propo-
zycja 4., str. 253].

Przyszedł czas, abyśmy ukorzyli się przed Bogiem 
i wykonali pracę, którą nam powierzył.

Sprawą tych, którzy głoszą, że biorą udział w Jego pracy, jest to, 
by cały czas działać, by przeć do przodu […] bez narzekania ani ko-
nieczności ponaglania; zawsze, gdy do zrobienia pozostaje choćby 
jeszcze jeden krok naprzód, należy go zrobić 16.

Nadszedł czas, aby Święci w Dniach Ostatnich ukorzyli się 
przed Wszechmogącym. […] Nadszedł czas, aby Święci w Dniach 
Ostatnich przekonali się, czy są oddani tej pracy, nadszedł czas, by 
Święci w Dniach Ostatnich odpokutowali za swe grzechy i swa-
wole, i wzywali Wszechmogącego, aby przyszedł im z pomocą […], 
abyśmy mogli dążyć naprzód i wykonać tę wielką pracę, jaką po-
wierzono naszej trosce 17.

Jesteśmy zaangażowani w dzieło Boga. Czeka nas przyszłość 
pełna chwały, lecz pamiętajmy, że we wszystkim, co czynimy, je-
steśmy sługami Boga i wypełniamy Jego wolę. Niech nasza pra-
wość nie zazna uszczerbku, zaś nasza wiara niechaj stale wzrasta, w 
miarę jak kroczymy przez życie. Byłbym zadowolony, gdziekolwiek 
posłałaby mnie Opatrzność, pytałbym Pana, co mogę uczynić, aby 
dopomóc w budowie królestwa Boga w danym miejscu i prosiłbym 
o pomoc w zarobieniu na utrzymane dla mojej rodziny 18.

Możemy wzrastać w wiedzy i sile, w naszych umiejętnościach bu-
dowania królestwa Bożego na ziemi, a dzieje się tak dzięki naszej 
pilności i pokorze oraz wierności zawartym przez nas przymierzom19.
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Z powodu naszej ignorancji czy niepełnego zrozumienia ścieżek 
Pana i Jego zamysłów może się wydawać, że nasz marsz naprzód, 
by realizować wyznaczony nam plan, na jakiś czas staje w miej-
scu, lecz prawda jest taka, że w tym planie nie ma i nie może być 
miejsca na takie rzeczy, o ile ludzie będą wykonywać swą pracę z 
ufnością w Boskie obietnice. […]

[…] Niech każdy człowiek wiernie i z całą pilnością przestrzega 
przykazań Boga i pielęgnuje pragnienie, by czynić dobrze wobec 
bliźnich w swoim otoczeniu; a jeśli, patrząc w przeszłość, przeko-
namy się, że nie zawsze postępowaliśmy całkowicie zgodnie z tym, 
co dyktuje nam sumienie i obowiązek, poprawmy się przed Bogiem 
i ludźmi, abyśmy byli przygotowani na wszystko, co może się wyda-
rzyć. Niech trwa dzieło budowania świątyń i domów nabożeństw; 
nadal kształćmy [nasze] dzieci i wychowujmy je w bojaźni Bożej, a 
Ewangelia niech jest nadal głoszona pośród odległych narodów. […]

To jest dzieło Boga i to On wyznacza jego kurs i tempo rozwoju 
na ziemi, a dzieło to zawsze powinno znajdować się na szczy-
cie naszych priorytetów. Tak długo, jak będziemy pozostawać na 
ścieżce obowiązku, pozostaniemy solidnie osadzeni, mocni, nie-
wzruszeni i zdeterminowani, by osiągnąć nasze cele, a tym samym 
pokazać światu naszą wiarę i oddanie zasadom prawdy, które ob-
jawił Bóg. […]

Bardzo możliwe, że Pan będzie wywierał na nas silną presję, 
co będzie wymagało wielkiego poświęcenia ze strony Jego ludu. 
Pytanie do nas brzmi, czy dokonamy tego poświęcenia? Ta praca 
jest pracą Wszechmogącego, a błogosławieństwa, których poszuku-
jemy i które zostały nam obiecane, przyjdą, gdy udowodnimy swą 
wartość i przejdziemy próby. Nie mam dla tego ludu konkretnego 
przesłania, że jest przed nimi ogniowa próba, przez którą muszą 
przejść, ani że takiej próby nie ma. Pytanie, przed którym stoję, 
brzmi: Czy jestem przygotowany przyjąć i właściwie wykorzystać 
każde błogosławieństwo, jakie ma dla mnie Pan, związane z Jego 
ludem? Lub, z drugiej strony, czy jestem przygotowany dokonać 
wszelkiego poświęcenia, jakiego może On ode mnie zażądać? Nie 
dałbym funta kłaków za żadną religię, dla której nie warto żyć i za 
którą nie warto umrzeć, niewiele dałbym także za człowieka, który 
nie jest gotów poświęcić wszystkiego dla dobra swojej wiary.
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Cóż, wszystkim i każdemu z osobna powiadam: Idźcie naprzód! 
Dążcie naprzód, aż ujrzycie zbawienie Pana. Nie stójcie w miejscu 20. 
[Zob.: propozycja 5. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Rozważ historie opisane na stronach 243–246. Co, według cie-
bie, oznaczają słowa, że królestwo Boga postępuje naprzód? 
Jakie doświadczenia pomogły ci dostrzec, że królestwo Boga 
postępuje naprzód?

 2. W ostatnim akapicie na str. 247 Prezydent Snow mówi o czte-
rech proroctwach ze Starego Testamentu. W jakim sensie pro-
roctwa te wypełniają się w obecnych czasach?

 3. Przestudiuj nauki Prezydenta Snowa na temat rozwoju Ko-
ścioła pomimo przeciwności (str. 249–250). Jak te nauki mogą 
nam pomóc, gdy jesteśmy prześladowani z powodu swojego 
wyznania? Jak poradziłeś sobie z przeciwnościami wobec swo-
jego świadectwa?

 4. Przeczytaj trzeci i czwarty akapit ze strony 250. Jakie lekcje 
płyną dla nas z przykładu Estery, kiedy wymaga się od nas, 
abyśmy się poświęcili? Jak w takich sytuacjach może nam, 
twoim zdaniem, pomóc „[świadomość], że jesteśmy ludem 
Boga”?

 5. W ostatniej części tego rozdziału Prezydent Snow radzi człon-
kom, aby budowali królestwo Boże, gdziekolwiek pośle ich 
Pan. W jaki sposób wysiłki czynione przez rodziców w domu 
pomagają budować królestwo Boże na całej ziemi? W jaki spo-
sób nauczyciele domowi i nauczycielki odwiedzające mogą 
budować królestwo Boże?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 24:14; Eter 
12:27; Moroni 7:33; NiP 12:7–9; 65:1–6; 128:19–23.



r o z d z i a ł  2 0

254

Pomoc w nauczaniu: „Często pomocne jest rozpoczęcie myślenia 
o nadchodzącej lekcji wkrótce po zakończeniu poprzedniej lekcji. 
Prawdopodobnie będziesz bardziej świadomy tych, których na-
uczasz oraz ich potrzeb i zainteresowań natychmiast po tym, jak 
byłeś z nimi” (Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 97).

Przypisy
 1. Zob. Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 79–82.

 2. W: „Laid to Rest: The Remains of Pre-
sident John Taylor Consigned to the 
Grave”, Millennial Star, 29 sierpnia 
1887 r., str. 549.

 3. W: „Laid to Rest: The Remains of 
 President John Taylor Consigned to  
the Grave”, str. 549.

 4. W: „Laid to Rest: The Remains of 
 President John Taylor Consigned to  
the Grave”, str. 549.

 5. Alice Pond, w: LeRoi C. Snow, „An 
Experience of My Father’s”, Im-
provement Era, wrzesień 1933 r., 
str. 677; zob. także: korespondencja 
między Starszym Johnem A.  Widtsoe 
a Noah S. Pondem, mężem Alice 
Armedy Snow Young Pond, 30 paź-
dziernika 1945 r. oraz 12 listopada 
1946 r., Church History Library. Alice 
miała nieco ponad dwadzieścia lat, 
była obdarowana i zapieczętowana do 
swojego męża, kiedy Prezydent Snow 
podzielił się z nią tym doświadczeniem 
w świątyni.

 6. W: Conference Report, październik 
1898 r., str. 55.

 7. „Greeting to the World by President 
Lorenzo Snow”, Deseret Evening News, 
1 stycznia 1901 r., str. 5.

 8. „‘Mormonism’ by Its Head”, Land of 
Sunshine, październik 1901 r., str. 252.

 9. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 
597.

 10. Deseret Semi-Weekly News, 4 paździer-
nika 1898 r., str. 1.

 11. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 598.
 12. Deseret Weekly, 4 listopada 1893 r., str. 

609.
 13. Deseret News, 12 maja 1890 r., str. 293; 

na podstawie szczegółowego zapisu 
wykładu Lorenza Snowa, wygłoszo-
nego podczas konferencji generalnej w 
kwietniu 1890 r.

 14. W: Conference Report, kwiecień 
1900 r., str. 3–4.

 15. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 16. Deseret News: Semi-Weekly, 27 czerwca 
1882 r., str. 1.

 17. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 18. W: Journal History, 11 lipca 1865 r., str. 2.
 19. Deseret News, 15 maja 1861 r., str. 82.
 20. Deseret News: Semi-Weekly, 27 czerwca 

1882 r., str. 1.
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Kochać Boga bardziej, 
niż kochamy świat

„Musimy […] wznieść się na wyższy poziom: musimy 
kochać Boga bardziej, niż kochamy świat”.

Z życia Lorenza Snowa

Niedługo po tym, jak Lorenzo Snow został ochrzczony i konfir-
mowany w Kirtland w Ohio, wielu Świętych w Dniach Ostatnich 
wraz z niektórymi przywódcami zwróciło się przeciwko Prorokowi 
Józefowi Smithowi. Według Lorenza Snowa to odstępstwo było 
spowodowane spekulacjami, a konkretnie podjęciem niezwykłego 
ryzyka finansowego w nadziei na szybkie wzbogacenie się. Ośle-
pieni żądzą posiadania dóbr ziemskich ludzie ci odwrócili się od 
wiecznych błogosławieństw ewangelii.

Około 50 lat później Prezydent Snow, służący jako Prezydent 
Kworum Dwunastu Apostołów, przemawiał do grupy Świętych w 
Dniach Ostatnich w Logan w stanie Utah. Powiedział im o przeciw-
nościach, jakich był świadkiem w Kirtland i ostrzegł, że wkrótce i 
oni doświadczą podobnych prób. „Wkrótce nadejdzie czas, kiedy 
zostaniecie wypróbowani, jak — być może — nigdy dotąd — po-
wiedział. — Jedyne co musimy teraz zrobić, to przyjrzeć się naszym 
błędom i słabościom, jeśli takie istnieją. Jeśli nie byliśmy wierni w 
przeszłości, odnówmy nasze przymierza z Bogiem i postanówmy 
poprzez post i modlitwę, że otrzymamy przebaczenie naszych grze-
chów, żeby Duch Wszechmogącego mógł spocząć na nas, abyśmy 
w miarę możliwości mogli uniknąć tych potężnych pokus, które 
nadchodzą. Nadciągają ciemne chmury. Rozumiecie, jakie były 
skutki tych spekulacji w Kirtland. Dlatego przyjmijcie ostrzeżenie” 1.

Jako że ostrzeżenie Prezydenta Snowa jest nadal aktualne w 
odniesieniu do Świętych w Dniach Ostatnich, spora część jego 
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nawet po otrzymaniu wspaniałych objawień w Świątyni 
Kirtland, wielu tamtejszych Świętych popadło w odstępstwo.
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przemówienia wygłoszonego w Logan jest zawarta w tym rozdziale. 
Powiedział: „Być może kilka słów dotyczących naszej sytuacji w 
tamtym czasie [w Kirtland] może przynieść nam jakiś pożytek na 
przyszłość — możemy wynieść z nich kilka przydatnych lekcji ży-
ciowych” 2. [Zob.: propozycja 1. na str. 262].

Nauki Lorenza Snowa

Kiedy ludzie pozwalają na to, by myślenie na 
sposób świata przenikało ich serca i umysły, 

odwracają się od wiecznych zasad.

Bardzo dobrze pamiętam te trudne czasy, jakich doświadczyli-
śmy w Kirtland […], gdzie mieszkał Prorok Boga, gdzie sam Bóg, 
sam Jezus Chrystus, Syn Boga, objawił się i ukazał w Swej chwale. 
Stał na parapecie ambony w Świątyni, zbudowanej na mocy przy-
kazania. U stóp Jego było dzieło brukowane szczerym złotem w 
kolorze bursztynu. Jego włosy były białe niczym nieskalany śnieg. 
Oblicze Jego jaśniało ponad blask słońca. Głos Jego był niczym głos 
rozpędzonych wód. [Zob. NiP 110]. To wspaniałe objawienie miało 
miejsce w świątyni, która została wzniesiona ku Jego chwale. Byłem 
w Kirtland w tamtym czasie, kiedy to byliśmy świadkami wydarzeń, 
które — jak nieraz sądzę — teraz zaczynają powracać. Okoliczno-
ści, które wówczas towarzyszyły Świętym w Dniach Ostatnich, były 
wyjątkowe; przynajmniej wpływ ówczesnych wydarzeń na ten lud 
miał wyjątkowy charakter. […] W owym czasie przeniknął umysły 
ludzi tego narodu duch spekulacji. Były spekulacje finansowe, spe-
kulacje bankowe, spekulacje dotyczące ziem na wsi i w mieście, 
spekulacje w wielu innych dziedzinach życia. W świecie zaczął 
działać duch spekulacji i opanował serca Świętych, niczym potężna 
fala czy rwący potok; wielu upadło i odstąpiło od Kościoła 3.

Niektórzy z nich [Święci w Kirtland] zaczęli zajmować się speku-
lacjami; zapomnieli o swojej religii, zapomnieli o zasadach, które 
zostały im objawione, a wielu z nich popłynęło z duchem czasu, 
zajmując się spekulacjami. Trudności — zazdrość i spory — na-
rastały, a Pan, będąc z nich niezadowolony, sprowadził na nich 
zniszczenie, co doprowadziło do rozpadu ich osady 4.
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Na krótko przed tym wielkim odstępstwem Pan przelał wspa-
niałe błogosławieństwa na tych ludzi. W wielkiej obfitości zostały 
przelane dary Ewangelii — bogactwa wieczności. Nawiedzali ich 
aniołowie. Syn Boży, jak wcześniej wspomniałem, rozmawiał ze 
Swymi sługami. Podczas poświęcenia Świątyni ludzie otrzymywali 
cudowne błogosławieństwa. W tym czasie, kiedy wylały się na nas 
łaski Boga, ja sam uczestniczyłem w różnych spotkaniach, które 
odbywały się w Świątyni. Miały miejsce spotkania modlitewne, spo-
tkania, podczas których dawane były świadectwa; bracia i siostry 
składali wspaniałe świadectwa. Prorokowali, mówili językami i cie-
szyli się darem tłumaczenia języków w wielkiej mierze. Te błogo-
sławieństwa były niemal powszechne pośród ludzi w Kirtland. Ich 
serca były wtedy oddane; czuli, że mogliby poświęcić wszystko, 
co posiadają. Czuli prawie, jakby mieszkali w obecności Boga, i 
to było naturalne, że mieli takie odczucia pośród tak cudownych 
doświadczeń.

Wszystkimi tymi oraz wieloma innymi błogosławieństwami, któ-
rych nie mam czasu wymienić, cieszyli się Święci w Dniach Ostat-
nich na krótko przed tym, jak duch spekulacji zaczął przenikać do 
serc ludzi. Można by pomyśleć, że po otrzymaniu przez Świętych 
tych cudownych objawień, nie mogła już ich przemóc żadna po-
kusa. Jednak przemogła i rozproszyła ich na cztery strony świata.

Jeszcze bardziej może dziwić fakt, że duch spekulacji ogarnął 
kworum Dwunastu Apostołów i kworum Siedmiu Prezydentów Sie-
demdziesiątych; w rzeczywistości nie było ani jednego kworum w 
Kościele, które — mniej lub bardziej — nie odczuło oddziaływania 
tego ducha spekulacji. Efektem narastania tej atmosfery był brak 
jedności. Bracia i siostry zaczęli oczerniać siebie nawzajem i kłócić 
się ze sobą, ponieważ nie było pomiędzy nimi zgodności interesów.

Czy tak będzie w przypadku Świętych, do których teraz się zwra-
cam? Czuję, że te przeciwności nadchodzą, ale na ile zostaniecie 
nimi dotknięci, tego nie mogę powiedzieć. Będziecie jednak do-
świadczani; i być może bardzo tego potrzebujecie.

[…] Połowa członków kworum Apostołów, wówczas w Kirtland, 
uległa tym złym wpływom. To właśnie te spekulacje, to umiłowanie 
złota — boga świata — spowodowały ten żałosny efekt. A jeżeli 
mogą one mieć taki wpływ na tych, którzy posiadają najwyższe 
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kapłaństwo na ziemi, to jak mogą wpływać na nas, którzy — być 
może — nie mają tej inteligencji, tej wiedzy i doświadczenia, jakie 
oni posiedli? […]

Jesteście dobrymi ludźmi. […] Bóg was kocha. Napawa się waszą 
prawością, i nie chciałby ponownie zobaczyć scen, które rozegrały 
się […] w Kirtland. Nie ma takiej potrzeby. Mamy w naszych rękach 
moc, aby uchronić się przed tym, co podzieliło Świętych w Kirtland 
i przemogło połowę Apostołów. Pan nie życzy sobie tego, abyśmy 
w tych ostatnich dniach byli świadkami podobnych wydarzeń 5.

Święci w Dniach Ostatnich powinni być o wiele mądrzejsi i bar-
dziej inteligentni, aby nie wpaść w tego rodzaju pułapki. To nie 
popłaca. Nikomu nie opłaci się odwrócić od tych wspaniałych zasad 
i tego, co otrzymaliśmy z wiecznych światów — odwrócić się od 
tego wszystkiego, popaść w zwątpienie i poświęcić się bezwarto-
ściowym rzeczom tego świata. To się nam nie opłaci. Bez względu 
na to, jaka pokusa przyjdzie na nas lub na jaką jesteśmy obecnie 
wystawiani, powinniśmy wsłuchać się w historię z przeszłości i nie 
powinniśmy dać się przemóc, w przeciwnym razie będziemy bar-
dzo tego żałowali 6. [Zob.: propozycja 2. na str. 262].

Zawarliśmy przymierze, że odseparujemy się od rzeczy 
tego świata i poświęcimy się królestwu Boga.

Bogiem tego świata są pieniądze. Świat czci tego boga. Ma on 
nad nimi wielką moc, choć mogą się do tego nie przyznawać. 
Zamierzeniem Boga jest to, aby Święci w Dniach Ostatnich, pod 
nieustanną opieką boską, wykazali się wystarczającą wiedzą, mą-
drością i mocą od Boga, by nie zostali pokonani przez boga tego 
świata. Musimy to zrozumieć. Musimy żyć według szlachetnych 
norm i wznieść się na wyższy poziom: musimy kochać Boga bar-
dziej, niż kochamy świat, bardziej, niż kochamy pieniądze i musimy 
kochać naszych bliźnich, jak siebie samych 7.

Jeśli […] nie dotrzymujemy zawartych przez nas przymierzy, czyli 
jeśli nie wykorzystujemy naszego czasu, talentów i zdolności dla 
budowania królestwa Boga na ziemi, jak możemy logicznie ocze-
kiwać powstania w pierwszy poranek zmartwychwstania i utożsa-
mienia się z wielkim dziełem odkupienia? Jeśli w naszym sposobie 
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zachowania, nawykach i postępowaniu naśladujemy […] świat, tym 
samym identyfikując się z nim, czy sądzicie, moi bracia, że Bóg 
przeleje na nas błogosławieństwa, które pragniemy otrzymać? Mó-
wię wam, że tego nie uczyni! […] Musimy wypracowywać w sobie 
niebiańską szlachetność i zasiać w naszych sercach prawość Boga. 
Poprzez proroka Jeremiasza Pan powiedział: „Złożę mój zakon w 
ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni 
będą moim ludem”. [Ks. Jeremiasza 31:33]. To właśnie jest dąże-
niem Pana i uda Mu się to osiągnąć, jeśli my podporządkujemy się 
Jego woli 8.

Dziękuję Bogu za to, że w tych czasach zepsucia i niegodziwo-
ści w świecie mamy świętych i prawych ludzi, którzy są w stanie 
poświęcić najszlachetniejsze talenty dane im od Boga — ku Jego 
chwale i czci. Mogę powiedzieć więcej: istnieją tysiące cnotliwych 
i uczciwych mężczyzn i kobiet, których Pan wybrał spośród naro-
dów, którzy są również gotowi poświęcić swój czas i talenty, by 
pomóc w dokonywaniu dzieła Boga dla dobra Jego dzieci 9. [Zob.: 
propozycja 3. na str. 262].

Rezygnując z bogactw tego świata na rzecz chwały 
wieczności, naśladujemy przykład Zbawiciela.

Możecie się spodziewać, […] że spotkają was w życiu prze-
szkody, które wypróbują do granic możliwości siłę waszej determi-
nacji; niektórzy z was mogą mieć pokusę zbaczania z drogi prawdy 
oraz uczciwości i, jak Ezaw, odstąpienia od chwał wieczności za 
cenę kilku ulotnych chwil satysfakcji i przyjemności [zob.: I Ks. Moj-
żeszowa 25:29–34]; w takich chwilach wykorzystajcie swoją szansę i 
naśladujcie przykład naszego Zbawiciela, który odpowiedział Swo-
jemu kusicielowi: „Idź precz ode mnie, szatanie!”, gdy zaoferowano 
Mu chwałę tego świata. [Zob. Ew. Łukasza 4:5–8] 10.

Zastanawiając się nad światem, dochodzę do wniosku, że to ży-
cie jest krótkie w porównaniu z wiecznością; że nasza inteligencja, 
nasz pierwiastek boskości zawsze w nas istniały, nigdy nie zostały 
stworzone, ale zawsze będą istnieć — przez całą wieczność [zob. 
NiP 93:29]. W świetle tych faktów dobrze byłoby, abyśmy, jako 
istoty inteligentne, zdawali sobie sprawę z tego, że to życie koń-
czy się za kilka chwil, a następnie przechodzi w życie, które trwa 
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wiecznie; i w zależności od tego, na ile przestrzegamy przykazań, 
mamy przewagę nad tymi, którzy nie czynią należytych zmian11.

Ewangelia jednoczy serca wszystkich tych, którzy przestrzegają 
jej zasad; nie robi i nie widzi różnicy między bogatymi a biednymi; 
wszyscy jesteśmy połączeni w całość, wykonując obowiązki, jakie 
na nas spoczywają. […] Pozwólcie, że teraz zadam wam pytanie: 
Czy jest pośród was ktoś, kto cokolwiek posiada, ktoś, kto na-
prawdę może nazwać któreś z ziemskich dóbr swoją własnością? Ja 
bym się nie ośmielił; powierzono mi jedynie niewielką ilość dóbr 
i to przed Bogiem odpowiadam za ich wykorzystanie i zarządza-
nie nimi. Święci w Dniach Ostatnich otrzymali prawo ewangelii 
poprzez objawienia od Boga; jest to zapisane w tak jasny sposób, 
że każdy może to zrozumieć. A jeśli zrozumieliśmy i pojęliśmy, 
jakie przymierza przyjęliśmy na siebie w związku z tą ewangelią, 
wstępując w wody chrztu dla odpuszczenia grzechów, musimy być 
świadomi tego, że to prawo wymaga od nas, abyśmy szukali naj-
pierw królestwa Bożego i aby nasz czas, talenty i zdolności służyły 

podobnie jak bogaty młodzieniec, który rozmawiał ze zbawicielem 
(zob. ew. Mateusza 19:16–22), niektórzy ludzie w dzisiejszych czasach 

mają pokusę odwracania się od innych, którzy są w potrzebie.
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jego celom [zob. Ew. Mateusza 6:33; 3 Nefi 13:33]. Gdyby tak nie 
było, jak moglibyśmy w przyszłości oczekiwać — kiedy ta ziemia 
stanie się miejscem, w którym przebywać będzie Bóg i Jego Syn 
— że odziedziczymy życie wieczne i będziemy razem z Nim żyć i 
panować?

Kto powie, że bogaci lub ci, którzy posiadają wiele talentów, 
mają większe nadzieje i perspektywy na otrzymanie tych błogo-
sławieństw niż biedni lub ci, którzy posiadają tylko jeden talent? 
W moim rozumieniu człowiek, który pracuje w zakładzie, czy to 
jako krawiec, cieśla, szewc bądź w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, 
a który przestrzega prawa Ewangelii, będąc uczciwy i wierny w 
swoim powołaniu, ma takie samo prawo otrzymać te i wszystkie 
błogosławieństwa Nowego i Wiecznego Przymierza, co każdy inny 
człowiek; dzięki swojej wierności, posiądzie trony, księstwa i moce, 
jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na firmamencie i piasek 
nad brzegiem morza. Pytam, któż ma perspektywy lepsze niż ta? 12 
[Zob.: propozycja 3. i 4. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Zastanów się nad opowieścią ze stron 255–257. Dlaczego my-
ślenie na sposób świata prowadzi ludzi do tego, że zapominają 
o swojej religii? Jak możemy dbać o nasze doczesne potrzeby, 
jednocześnie nie pozwalając, aby przemógł nas świat?

 2. Zastanów się nad treścią podrozdziału rozpoczynającego się 
na str. 257. W jaki sposób nasza miłość do Boga pomoże nam 
przezwyciężyć świat?

 3. Prezydent Snow nauczał, że zawarliśmy przymierze, iż bę-
dziemy „[wykorzystywać] [nasz] [czas], [talenty] i zdolności dla 
budowania królestwa Boga na ziemi” (str. 259). Pomyśl, co 
możesz zrobić, aby dotrzymać tego przymierza.

 4. Przejrzyj ostatnią część tego rozdziału. W jaki sposób nastę-
pujące prawdy mogą pomóc nam w dochowywaniu naszych 
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przymierzy: „To życie jest krótkie w porównaniu z wieczno-
ścią”; nikt tak „naprawdę [nie] może nazwać [żadnego] z ziem-
skich dóbr swoją własnością”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 6:19–24; Ew. 
Jana 17:15; I List Jana 2:15–17; Jakub 2:13–19; Mormon 8:35–39; 
NiP 38:39; 63:47–48; 104:13–18.

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).

Przypisy
 1. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 

1889 r., str. 4.
 2. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 

1889 r., str. 4.
 3. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 

1889 r., str. 4.
 4. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 

200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 r.

 5. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 
1889 r., str. 4.

 6. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r.,  
str. 200.

 7. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 
1889 r., str. 4.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, 4 czerwca 
1889 r., str. 4.

 10. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 
and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 486.

 11. Brigham City Bugler, dodatek, 1 sierp-
nia 1891 r., str. 2.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.
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podróżując przez stan iowa, rodzina Snowów otrzymała 
pomoc od kogoś, komu pomogła dzień wcześniej.
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Czynienie dobra bliźnim

„Pielęgnujcie w sobie ducha miłosierdzia; bądźcie 
gotowi zrobić dla bliźnich więcej, niż oczekiwalibyście 

tego od nich, gdyby sytuacja się odwróciła”.

Z życia Lorenza Snowa

Lorenzo Snow wraz z członkami swojej rodziny uczestniczył w 
początkowym exodusie z Nauvoo w stanie Illinois. W towarzystwie 
innych rodzin przemierzali stan Iowa w lutym 1846 r., kierując się 
na zachód. Warunki pogodowe utrudniały im podróż — dzień po 
dniu szli przez deszcz, śnieg i błoto.

Któregoś dnia podróży rodzina Snowów została poproszona przez 
jednego z członków kompanii o pomoc. Lorenzo Snow napisał w 
swoim dzienniku: „[Człowiek ten] poprosił mnie, abym pozwolił mu 
przewieźć jego bagaże w swoim wozie; powiedział, że nie jest w sta-
nie ich nigdzie zawlec”. Wóz był „po brzegi załadowany wszystkim, 
czym — jak nam się wydawało — mogliśmy go napełnić — wspo-
minał Lorenzo — ale mimo wszystko pozwoliliśmy mu załadować 
swój bagaż, dołączyć do nas i dzielić z nami wóz”.

Kolejnego dnia rodzina doświadczyła tego, co Lorenzo nazwał 
„bardzo nieprzyjemną sprawą” — złamała się oś w ich wozie. 
„Bardzo wtedy padało i było niezmiernie zimno — opowiadał. 
— Natychmiast rozłożyliśmy nasz namiot i rozpaliliśmy porządne 
ognisko. […] Woda i błoto były bardzo głębokie, więc musieliśmy 
się przez nie przedrzeć, aby wejść do wozu. […] Byliśmy teraz 
oddaleni o około dwadzieścia pięć kilometrów od obozu i około 
piętnaście kilometrów od pierwszego domu; jako że żaden z nas 
nie był mechanikiem, perspektywa naprawienia naszego wozu nie 
była zbyt zachęcająca”.

Niespodziewanie pomoc nadeszła od człowieka, któremu po-
mogli poprzedniego dnia. „Właśnie użalałem się nad swoim 
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niepowodzeniem — powiedział Lorenzo — kiedy ten człowiek 
podszedł do mnie i poinformował mnie, że trudni się kołodziej-
stwem i może szybko naprawić mój wóz. […] Kiedy tylko pozwoliła 
na to pogoda, brat Wilson (bo tak nazywał się wspomniany męż-
czyzna) przystąpił do pracy i zrobił oś z drzewa, która była o wiele 
lepsza niż ta, którą złamałem. Kiedy nasz wóz został naprawiony, 
opuściliśmy to miejsce, a spędziliśmy tam kilka dni z powodu desz-
czu i błota.

Dla Lorenza Snowa doświadczenie to było cenną lekcją na temat 
służby i solidarności. W swoim dzienniku napisał: „Wyświadczenie 
komuś przysługi często skutkuje rewanżem” 1. [Zob.: propozycja 1. 
na str. 271].

Nauki Lorenza Snowa

Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca 
Niebieskiego i zostaliśmy przysłani na ten 

świat, by czynić dobro sobie nawzajem.

Wywodzimy się z tego samego Ojca mieszkającego w światach 
celestialnych. […] Gdybyśmy znali siebie nawzajem tak, jak powin-
niśmy […], mielibyśmy więcej współczucia, niż mamy teraz, a każdy 
miałby więcej pragnienia, by rozważać w umyśle, jak można czynić 
dobro bliźnim, jak można zmniejszać ich smutek i podbudowywać 
ich w prawdzie, jak można rozpraszać ciemność w ich umysłach. 
Jeśli rozumiemy siebie nawzajem oraz prawdziwą więź, jaka nas 
łączy, powinniśmy żywić inne uczucia, niż żywimy teraz; świado-
mość tę jednak można otrzymać tylko wtedy, kiedy otrzymujemy 
Ducha życia i kiedy pragniemy podbudowywać siebie nawzajem 
w prawości 2.

Zostaliśmy wysłani na ten świat, aby czynić dobro innym; a po-
stępując tak, robimy coś dobrego również dla siebie. Powinniśmy 
zawsze mieć to na uwadze — mężowie wobec swoich żon, żony 
wobec swoich mężów, dzieci wobec swoich rodziców, rodzice wo-
bec swoich dzieci. Zawsze są możliwości czynienia dobra naszym 
bliźnim3.

Modlę się do Boga, w imię Jezusa Chrystusa, abyśmy sta-
rali się każdego dnia być nieco wierniejsi, nieco lepsi dzisiaj niż 
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poprzedniego dnia, abyśmy starali się i mieli nieco więcej miłości 
i sympatii wobec naszych bliźnich, gdyż powiedziano nam, że na 
tym przykazaniu opiera się zakon i prorocy: aby „[miłować] Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej” i „[miłować] bliźniego swego jak siebie samego”. [Zob. 
Ew. Mateusza 22:37–40]. Czynić „wszystko, [co byśmy] chcieli, aby 
[nam] ludzie czynili”. Tak mówi zakon i prorocy. [Zob. Ew. Mate-
usza 7:12]. Są to zasady, których wszyscy powinniśmy i musimy się 
nauczyć. […] Powinniśmy być przyjaźni wobec wszystkich ludzi. 
Żaden Święty w Dniach Ostatnich nie będzie wrogo nastawiony 
do świata, ale będzie jego przyjacielem — taki mamy obowiązek 
wobec ludzi. Musimy nauczyć się okazywać nasze miłosierdzie i 
działać dla dobra całej ludzkości. Taka jest misja Świętych w Dniach 
Ostatnich. Nie możemy ograniczać kręgu naszego miłosierdzia do 
nas samych, ale musimy rozszerzać je na cały świat, jako że potrze-
buje go cała ludzkość 4.

Bądźcie prawi, sprawiedliwi i miłosierni, wykazujcie się postawą 
szlachetności i pobożności we wszystkich waszych pragnieniach 
i postanowieniach — we wszystkich waszych czynach i w całym 
postępowaniu. Pielęgnujcie w sobie ducha miłosierdzia; bądźcie go-
towi zrobić dla bliźnich więcej, niż oczekiwalibyście tego od nich, 
gdyby sytuacja się odwróciła. Miejcie ambicję być wspaniali — nie 
w ocenie ludzi ze świata, ale w oczach Boga — bądźcie wspaniali 
w rozumieniu słów: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego 
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” i „[miłował] 
bliźniego swego jak siebie samego”. Musicie kochać ludzi, ponie-
waż są oni waszymi braćmi, potomkami Boga. Módlcie się pilnie 
o tego ducha życzliwości, o pogłębienie myśli i uczuć oraz o moc 
i zdolność do gorliwej pracy na rzecz królestwa Mesjasza 5. [Zob.: 
propozycja 2. na str. 271].

Nasze szczęście wzrasta, kiedy pomagamy 
bliźnim w znajdowaniu szczęścia.

Powinniśmy mieć w sobie silne pragnienie czynienia dobra 
bliźnim. Nigdy nie troszczcie się tak bardzo o siebie. Dobrze nam 
będzie, jeśli do pewnego stopnia nie będziemy zajęci sobą, a ra-
czej będziemy starać się nieść szczęście innym i nieco bardziej 
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przybliżać ich do Pana. […] Kiedy jesteście przygnębieni, rozejrzyj-
cie się dookoła i znajdźcie kogoś, kto jest w jeszcze gorszej sytuacji 
niż wy, idźcie do niego i dowiedzcie się, w czym tkwi problem, a 
następnie z całą mądrością, jaką obdarzył was Pan, spróbujcie ten 
problem rozwiązać, a pierwszą rzeczą, o której się przekonacie, 
będzie to, że wasze przygnębienie zniknęło, że jest wam lżej, że 
spoczął na was Duch Pana i wszystko zdaje się jaśnieć 6. [Zob.: pro-
pozycja 3. na str. 271].

Kiedy na pierwszym miejscu stawiamy dobro 
bliźnich, sami szybciej się doskonalimy.

Jedną z najlepszych rzeczy, jakie młody mężczyzna lub młoda 
kobieta może mieć na uwadze, starając się być kimś wspaniałym, to 
dążenie do tego, aby inni byli również wspaniali, oraz poświęcanie 
czasu na pomaganie im w doskonaleniu się. Najlepszym sposobem 
na doskonalenie siebie jest czynienie dobra bliźnim. Miejcie to cały 
czas na uwadze 7.

Podejmując jakikolwiek rodzaj nauki, człowiek musi ciągle się 
wysilać, a kiedy ukończy jeden przedmiot, musi zająć się następ-
nym i musi ciągle pracować, aby je opanować, a nigdy nie opanuje 
ich tak jak wtedy, gdy przekazuje swoją wiedzę, będąc jednocześ-
nie zaangażowany w zdobywanie jej. Niech weźmie się do pracy, 
zbierze swoich przyjaciół i stara się przekazać im tę samą wiedzę, 
którą posiadł, a wtedy zauważy, że zaczyna rozumieć sprawy, któ-
rych nigdy by nie poznał, gdyby nie podjął się nauczania bliźnich 
i przekazywania im wiedzy, którą posiada. Każdy nauczyciel w 
szkole zgodzi się ze mną w tej kwestii. […]

Niech każdy człowiek pamięta, że są ludzie, którzy tkwią w ciem-
ności i którzy nie osiągnęli jeszcze tego samego poziomu wiedzy, 
mądrości i inteligencji, tak więc niech przekazuje tę wiedzę, inteli-
gencję i moc swoim przyjaciołom i braciom, skoro dokonał pod tym 
względem większych postępów niż oni, a wkrótce odkryje, że jego 
umysł się rozwija, że światło i wiedza, które zdobył, poszerzają się 
i wzrastają znacznie szybciej. […]

Jeśli chcecie zachować przyjaźń i sympatię waszych przyjaciół, 
wysilcie się i przynieście im pocieszenie poprzez światło, które 
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otrzymaliście, pamiętając, że błogosławieństwa te pochodzą od 
Boga, i że czyniąc tak, spełniacie tylko swoją powinność. […]

Aby dana osoba zapewniła sobie najwyższe i najwspanialsze bło-
gosławieństwa, aby cieszyła się uznaniem Wszechmogącego i aby 
nieustannie doskonaliła się pod względem prawości, musi ona sta-
rać się to wszystko wykonywać ze wszystkich sił. Niech wysila się 
i niech będzie gotowa poświęcać się dla dobra swoich przyjaciół. 
Jeśli chce podbudowywać siebie, najlepszą zasadą, według której 
może to zrobić, jest podbudowywanie swoich przyjaciół. […]

[…] Niech wasze umysły będą otwarte, abyście rozumieli i dbali 
o dobro przyjaciół, którzy was otaczają. Jeśli leży to w waszej mocy, 
abyście zapewnili te błogosławieństwa swoim przyjaciołom, zrób-
cie to, a postępując w ten sposób, zauważycie, że wasze potrzeby 
zostaną zaspokojone szybciej, niż gdybyście byli całkowicie po-
chłonięci zaspokajaniem ich samodzielnie, nie zważając na dobro 

„niech wasze umysły będą otwarte, abyście rozumieli i 
dbali o dobro przyjaciół, którzy was otaczają”.
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waszych przyjaciół. Wiem, że jest to dobra i ważna zasada 8. [Zob.: 
propozycja 4. na str. 271].

Kiedy poświęcamy się dla dobra bliźnich, 
rozwijamy w sobie boskie atrybuty.

Po prostu musimy zauważać […] innych ludzi dookoła nas; mu-
simy zagłębiać się w serca i uczucia bliźnich i stawać się coraz 
bardziej bogobojni.

[…] Jest to pewien rodzaj osobistego poświęcenia, którego mu-
simy dokonać na rzecz ludzi, z którymi jesteśmy związani. Tak 
postępował Zbawiciel, brat Józef i nasz Prezydent [Brigham  Young]. 
Jezus, brat Józef i brat Brigham zawsze byli gotowi poświęcić 
wszystko, co posiadali dla dobra ludzi; to właśnie daje bratu Brigha-
mowi moc u Boga i moc u ludzi — to uczucie oddania, które nie-
ustannie przejawia. Tak samo jest z innymi ludźmi: w zależności od 
tego, jak bardzo są gotowi poświęcać się dla innych, tak doskonalą 
w sobie boskie cechy, a błogosławieństwa wieczności spoczywają 
na nich; są to ci, którzy nie tylko zapewnią sobie przywileje tego 
świata, ale również błogosławieństwa wieczności. Na ile […] ofiaro-
wujecie siebie innym, na tyle będziecie się rozwijać pod względem 
spraw Bożych. Jeśli chcecie rozwijać w sobie boskie przymioty i 
dostać się do nieba, musicie obrać tę drogę, którą kroczą aniołowie 
w niebie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak macie osiągnąć wzrost, powiem 
wam — rozwijajcie w sobie cechy boskości.

[…] Wszędzie możemy mieć niebo dookoła nas. Musimy tylko 
wziąć się do pracy i to osiągnąć; musimy wziąć się do pracy i usta-
nowić niebo na ziemi, nie zważając na zło wokół nas, na demony, 
które nas otaczają i na panującą niegodziwość; musimy wziąć się 
do pracy i ustanowić niebo — tu, na ziemi.

Nigdy nie można osiągnąć nieba, dopóki się człowiek nie dowie, 
jak je zdobyć i jak postępować, aby było to zgodne z panującymi w 
nim zasadami. Rozważcie przykład osoby, którą pamiętacie sprzed 
20 lat […], kiedy to cieszyła się pewną miarą radości, spokoju i 
szczęścia, nawet jeśli jej sytuacja była niedogodna. Teraz ta osoba 
zapewniła sobie wygodny byt i środki finansowe, które zaspoka-
jają jej doczesne zachcianki i potrzeby, ale jeśli zaniedbała swoich 
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przyjaciół i dobre relacje z nimi, jest nieszczęśliwa, nawet bardziej 
nieszczęśliwa niż dwadzieścia lat temu.

[…] Niech Pan błogosławi was, bracia i siostry, i obyście rozwa-
żali te sprawy, i kochali siebie nawzajem, i żyli tak, abyście osiągnęli 
wyniesienie — na tyle, na ile Pan da nam mądrości oraz zdolności 
i na tyle, na ile będziemy darzyć się wzajemnym zaufaniem9. [Zob.: 
propozycja 5. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Przejrzyj historię ze str. 265–266. Jakie znasz przykłady 
na to, że „wyświadczenie komuś przysługi często skutkuje 
rewanżem”?

 2. Prezydent Lorenzo Snow przypominał nam, że wszyscy jeste-
śmy dziećmi Boga (str. 266–267). Jaki wpływ na nasze postę-
powanie wobec siebie nawzajem powinna mieć ta wiedza? 
Jakie możliwości czynienia dobra oferuje kobietom Stowa-
rzyszenie Pomocy? Jakie możliwości czynienia dobra oferuje 
mężczyznom kworum kapłaństwa?

 3. Rozważ podrozdział ze str. 267. Dlaczego stajemy się szczę-
śliwsi, kiedy pomagamy bliźnim w znajdowaniu szczęścia? W 
jaki sposób rodzice mogą pomagać swoim dzieciom w pozna-
waniu tej prawdy?

 4. Jak sądzisz, dlaczego nasza wiedza wzrasta, kiedy dzielimy się 
nią z bliźnimi? (Zob. str. 268–270, aby zapoznać się z kilkoma 
przykładami). Jakie doświadczenia pomogły ci przekonać się 
o prawdziwości tej zasady?

 5. Przeczytaj podrozdział rozpoczynający się na str. 270. Jak są-
dzisz, dlaczego proste akty służby mają moc zbliżania nas do 
nieba? Rozważając przesłania zawarte w tym rozdziale, za-
stanów się, w jaki sposób możesz sprawić, aby twój dom był 
bardziej niebiański?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Mateusza 25:31–45; Ew. 
Łukasza 6:36–38; Mosjasz 2:17; 4:14–27; NiP 81:5; 82:3.

Pomoc w nauczaniu: „Lepiej jest wybrać kilka dobrych punktów i 
przeprowadzić ożywioną dyskusję — stworzyć dobrą atmosferę na-
uki — niż w pośpiechu starać się przekazać wszystkie słowa z pod-
ręcznika. […] Brak pośpiechu jest absolutnie konieczny, jeśli Duch 
Pana ma być obecny na waszych zajęciach” ( Jeffrey R.  Holland, 
„Teaching and Learning in the Church”, Ensign, czerwiec 2007 r., 
str. 91).

Przypisy
 1. Journal of Lorenzo Snow, 1841–1847, 

Biblioteka Historii Kościoła, str. 39–42.
 2. Deseret News, 28 stycznia 1857 r., str. 371.
 3. W: Conference Report, kwiecień 

1899 r., str. 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11 października 

1887 r., str. 2.
 5. W: Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884 r.), str. 486–487.

 6. W: Conference Report, kwiecień 
1899 r., str. 2–3.

 7. Improvement Era, lipiec 1901 r., str. 
714.

 8. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 3; 
w oryginalnym źródle strona 3 jest nie-
właściwie oznaczona jako strona 419.

 9. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 4.
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Prorok Józef Smith

„Znałem Józefa Smitha jako człowieka uczciwego 
— człowieka prawdy, honoru i lojalności — 

gotowego poświęcić wszystko, co posiada, nawet 
życie, jako świadectwo — wobec niebios i wobec 

świata — że głosił prawdę ludzkiej rodzinie”.

Z życia Lorenza Snowa

„Prawdopodobnie jest niewiele osób żyjących, które znały Józefa 
Smitha tak dobrze, jak ja — powiedział Prezydent Lorenzo Snow w 
1900 r. — Często z nim przebywałem. Odwiedzałem go w domu, 
siadałem z nim przy stole, towarzyszyłem mu w różnych okoliczno-
ściach i przychodziłem do niego prywatnie po poradę” 1.

Poza tymi prywatnymi spotkaniami Lorenzo Snow był świad-
kiem publicznych wystąpień Józefa Smitha — podczas służby jako 
przyjaciel Świętych i jako Prorok Przywrócenia. Opowiedział o 
spotkaniu, w którym uczestniczył Józef Smith w częściowo wy-
budowanej Świątyni w Nauvoo. Prorok podszedł do mównicy w 
towarzystwie pastora innego wyznania. Pastor „był w bardzo pod-
niosłym nastroju. Kiedy wypowiadane były słowa, które wywołały 
rozbawienie lub śmiech pośród ludzi, [ten] trwał w całkowitej ciszy, 
zachowując kamienną twarz”. W przeciwieństwie do niego Józef 
Smith „miał bardzo dobre samopoczucie tego ranka” i przed roz-
poczęciem spotkania powiedział coś, co „wywołało śmiech pośród 
ludzi”. Lorenzo wspominał: „Po rozpoczęciu spotkania Prezydent 
Smith wstał i — czego nigdy dotąd nie słyszałem — przemawiał 
z większą mocą niż zwykle na podobną okoliczność. Ludzie byli 
zachwyceni, a on był przepełniony Duchem Boga i mówił z wielką 
siłą oraz elokwencją” 2.
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prorok Józef Smith był „[człowiekiem] boga 
[wypełnionym] duchem swojego powołania”.
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Choć doświadczenia Prezydenta Snowa związane z Józefem Smi-
them wywarły na nim duże wrażenie, to jego świadectwo o misji Pro-
roka nie było oparte na tych doświadczeniach. Często powtarzał, że 
otrzymał swoje świadectwo od Ducha Świętego. Powiedział: „Ani ja, 
ani nikt, kto znał Józefa Smitha, nie miał żadnych powodów do tego, 
żeby choć przez chwilę poddać w wątpliwość to, że był on człowie-
kiem prawdy i honoru. Nigdy jednak nie głosiłem zasad tej Ewangelii, 
polegając całkowicie na jakiejkolwiek informacji, którą otrzymałem 
przez niego lub innego człowieka; lecz wierzyłem w jego słowa, 
które były dla mnie słowami prawdy i pochodziły od natchnionego 
człowieka Boga. […] Duch Boga — Duch Święty — którego wszyscy 
ludzie mogą otrzymać i cieszyć się Nim, […] potwierdził prawdziwość 
tego, co słyszałem i dał mi wiedzę, jakiej żaden człowiek nie może 
dać ani odebrać” 3. [Zob.: propozycja 1. na str. 281].

Nauki Lorenza Snowa

Kiedy Józef Smith otrzymał swoje boskie powołanie, był 
czystym, szczerym i uczciwym młodym człowiekiem.

Józef Smith, którego Bóg wybrał do ustanowienia tego dzieła, 
był biedny i niewykształcony, i przynależał do niepopularnego 
wyznania chrześcijańskiego. Był dopiero chłopcem — uczciwym, 
pełnym prawości, nieobeznanym ze sprytem, przebiegłością i wy-
rachowaniem, jakie cechowały polityków oraz religijnych hipokry-
tów, a które pomagały im w osiągnięciu ich celów. Podobnie jak 
Mojżesz w dawnych czasach, czuł się niekompetentny i niezdolny 
do wykonania zadania — by powstać w roli reformatora religijnego, 
zajmować najbardziej niepopularne stanowisko w walce przeciwko 
opiniom i wyznaniom, które istniały od wieków i miały przyzwo-
lenie oraz wsparcie ludzi — największe w tradycji teologicznej; 
lecz Bóg powołał go, aby wyzwolił biednych i szczerych sercem 
we wszystkich narodach z duchowego i doczesnego jasyru (tj. nie-
woli). I Bóg obiecał mu, że ktokolwiek przyjmie jego przesłanie i 
będzie mu posłuszny — ktokolwiek z uczciwym zamiarem przyjmie 
chrzest na odpuszczenie grzechów — otrzyma boskie objawienia, 
otrzyma Ducha Świętego, otrzyma tę samą Ewangelię i błogosła-
wieństwa, jakie były obiecane i otrzymywane dzięki Ewangelii, 
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kiedy głoszona była przez starożytnych Apostołów. I to przesłanie, 
ta obietnica miały być w mocy dla wszystkich i wszędzie, gdzie 
będą one niesione przez Starszych — posłańców posiadających 
upoważnienie od Boga. Tak powiedział Józef Smith, niewykształ-
cony, niewyrachowany, prosty, zwykły, uczciwy chłopiec 4.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Proroka Józefa Smitha, mia-
łem niemal osiemnaście lat. To było gdzieś w roku 1832 — jesienią 
owego roku. Krążyły pogłoski, że Prorok miał zamiar odbyć spo-
tkanie w Hiram w hrabstwie Portage w stanie Ohio — około trzy 
kilometry od domu mojego ojca. Wiele o nim słyszałem, a moja 
ciekawość była rozbudzona, więc pomyślałem, że skorzystam z tej 
okazji, aby go zobaczyć i usłyszeć. Tak więc w towarzystwie kilku 
członków rodziny mojego ojca udałem się do Hiram. Kiedy tam 
dotarliśmy, ludzie już się zgromadzili w niedużej altanie; obecnych 
było około sto pięćdziesiąt bądź dwieście osób. Spotkanie już się 
zaczęło, a Józef Smith stał u drzwi domu [ Johna] Johnsona i zwró-
cony w stronę altany przemawiał do ludzi. Słuchając, jak mówi, pa-
trzyłem krytycznym okiem na jego wygląd, jego ubiór i jego sposób 
zachowania. Jego wypowiedź była ściśle związana z jego własnymi 
doświadczeniami, szczególnie z ukazaniem mu się anioła, co było 
poparte silnym i mocnym świadectwem w odniesieniu do tych cu-
downych objawień. Z początku zdawał się być nieco niepewny 
(nieśmiały) i mówił raczej cicho, ale po chwili zaczął mówić silnym 
i mocnym głosem, i zdawał się robić na wszystkich słuchaczach 
wrażenie uczciwego i szczerego człowieka. Z pewnością ja odnio-
słem takie wrażenie i pozostaje ono takim aż do dzisiejszego dnia 5.

Kiedy [po raz pierwszy] popatrzyłem na niego i usłyszałem go, 
pomyślałem sobie, że człowiek składający tak cudowne świadec-
two i charakteryzujący się takim wyrazem twarzy, nie mógłby być 
fałszywym prorokiem6. [Zob.: propozycja 2. na str. 281].

Przez całe swoje życie Prorok Józef zachował 
uczciwość i silny moralnie charakter.

Józef Smith, Prorok, z którym przez lata łączyła mnie zażyła więź, 
był jakby moim bratem, znanym mi jako człowiek prawy, oddany 
sprawie ludzkości i wymaganiom Boga — przez wszystkie dni, jakie 
dano mu przeżyć. Nigdy nie było człowieka, który byłby bardziej 
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prawy i poświęcał się dla dobra ludzkości bardziej niż Prorok Józef 
Smith 7.

Znałem Józefa Smitha jako człowieka uczciwego — człowieka 
prawdy, honoru i lojalności — gotowego poświęcić wszystko, co 
posiada, nawet życie, jako świadectwo — wobec niebios i wobec 
świata — że głosił prawdę ludzkiej rodzinie 8.

Znałem go jako człowieka Boga, wypełnionego duchem swo-
jego powołania — człowieka, którego prawość nie podlega dys-
kusji i który był uczciwy we wszystkich swoich dążeniach. Nikt, 
kto utrzymywał z nim taką zażyłą więź, jak ja, nie mógł znaleźć w 
nim żadnej winy, jeśli chodzi o jego wartości moralne. […] Skła-
dam świadectwo o dobrym charakterze Brata Józefa Smitha, o jego 
uczciwości, lojalności, wierności, szczodrości i dobroci jako czło-
wieka i jako sługi Boga 9. [Zob.: propozycja 2. na str. 281].

Pozbawiony hipokryzji Józef Smith potrafił 
zarówno uczestniczyć w niewinnych 

rozrywkach, jak i nauczać z mocą Boga.

Regularnie brałem udział […] w spotkaniach w Świątyni i słysza-
łem, jak Prorok przemawia na najwznioślejsze tematy. Chwilami był 
tak przepełniony Duchem Bożym, że przemawiał niczym głosem 
archanioła, tak wypełniony mocą Boga, że cała jego postać jaśniała, 
a jego twarz promieniała. […]

Chwilami mówił o rzeczach błahych, a innym razem objaśniał 
tajemnice królestwa. To przejście było na tyle zauważalne, że zda-
wało się, iż wznosił się ku niebiosom, przemawiając do ludzi na 
ziemi, po czym wracał ponownie do bliższych nam tematów. […]

Józef Smith zawsze zachowywał się w sposób naturalny i był 
nadzwyczaj spokojny. Nigdy nie był zmieszany ani nie dał się wy-
prowadzić z równowagi innym osobom bądź z powodu rzeczy, 
które go otaczały. Wielu pastorów odwiedzało go niezapowiedzia-
nie i starało się przyłapać go, kiedy nie był na to przygotowany, 
aby mogli go skrytykować, ale kiedy nie był w towarzystwie innych 
ludzi, jego postępowanie było zawsze takie samo. Nigdy nie można 
było go posądzić o hipokryzję. Uczestniczył we wszystkich zdro-
wych sportach i nie uważał, że granie w piłkę, wyścigi czy udział 
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w innych sportach na świeżym powietrzu jest czymś niewłaściwym. 
Pewien pastor, który zawitał do domu Proroka, akurat wyjrzał przez 
okno i zobaczył, jak Prorok uprawia zapasy ze swoim przyjacielem 
w ogrodzie. To zdarzenie, wraz z innymi przykładami niewinnej 
rozrywki, przekonało pastora o uczciwości i całkowitym braku hi-
pokryzji Proroka. […]

Innym razem Józef Smith brał udział w grze w piłkę z kilkoma 
młodzieńcami w Nauvoo. Kiedy jego brat Hyrum to zobaczył, za-
pragnął upomnieć Proroka i nawet go zganił, twierdząc, że takie 
zachowanie nie przystoi Prorokowi Pana. Prorok odpowiedział 
łagodnym głosem: „Bracie Hyrumie, to że angażuję się z tymi 
chłopcami w niewinny sport taki, jak ten, nie przynosi mi w żaden 
sposób ujmy, ale daje im szczęście i skłania ich serca ku mojemu” 10. 
[Zob.: propozycja 3. na str. 281].

Józef Smith cieszył się „[niewinną rozrywką]” w gronie rodziny i przyjaciół.
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Wzmacniany przez Ducha Świętego Józef 
Smith wzrastał w duchową moc i wpływ.

Józef Smith, wielki prorok, nie był wykształconym człowiekiem, 
kiedy Bóg go wybrał i oznajmił mu jego misję. Pan obdarza ducho-
wymi darami i wiedzą nieuczonych, a wielkość królestwa jest im 
objawiana przez moc Ducha Świętego. W ten sposób stopniowo 
doskonalą swą wiedzę o sprawach Boga 11.

W ostatnich latach swojego życia Józef Smith stał się źródłem siły 
i wpływu dla swoich bliźnich. Zwróciłem na to bardzo wyraźnie 
uwagę po moim powrocie z misji w Europie. Zauważyłem to i po-
wiedziałem mu, że bardzo się zmienił od czasu, kiedy ostatnio go 
widziałem; że stał się silniejszy i nabrał mocy. Przyznał to i powie-
dział, że Pan wylał na niego Swojego Ducha w większej obfitości.

Któregoś dnia wezwał do siebie braci z Kworum Dwunastu Apo-
stołów oraz innych czołowych Starszych Kościoła, by wyznaczyć im 
kilka zadań i wysłać na misje. Wszyscy siedzieli i czekali z dużym 
niepokojem na słowo Proroka dotyczące ich przyszłych obowiąz-
ków. Czuli, że przebywają w obecności nadprzyrodzonej istoty. 
Będąc w Kirtland, Prorok zdawał się jeszcze nie posiadać tyle siły 
i mocy […], ale w późniejszych latach stał się bardzo silny dzięki 
mocy Pana i ludzie to odczuwali. Tak było właśnie tym razem. Starsi 
zdali sobie sprawę z jego niezwykłej siły. „Bracie Brighamie — po-
wiedział — chcę, żebyś wyruszył na wschód i zajął się sprawami 
Kościoła we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Brat Kimball bę-
dzie ci towarzyszył”. Zwracając się do innego starszego, powiedział: 
„Ty skupisz swoją uwagę na publikowaniu naszej gazety” i w ten 
sposób wyznaczył każdemu jego szczególną misję; wszyscy przyjęli 
jego słowo jako wolę Pana. […]

Prorok miał moc niezwykłego wywierania wpływu na wszyst-
kich, którzy byli w jego otoczeniu. Było w nim coś, co przenikało 
do ludzkich serc. Tak było szczególnie w przypadku braci, którzy 
byli przez niego wyznaczani, by iść i głosić Ewangelię. Natchnienie, 
które od niego płynęło, ogarniało ich dusze, a jego słowa przeni-
kały do głębi ich serc. Kochali go i wierzyli w niego, byli gotowi 
zrobić wszystko, co im polecił dla rozpowszechniania dzieła Boga. 
Jego obecność napełniała ich mocą i byli poruszeni świadectwem o 
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jego proroczej misji. Jest wielu ludzi na świecie, którzy mają w sobie 
niezwykłą życzliwość i ciepło dające się odczuć przez każdą napo-
tkaną osobę. Spotkałem wielu takich ludzi, ale nigdy nie poznałem 
żadnej innej osoby, w której towarzystwie czułbym tak niezwykły 
i przemożny wpływ, jaki odczuwałem, przebywając w obecności 
Proroka Józefa Smitha. Dzięki temu, że miał w sobie wielką część 
Ducha Boga, sam jego uścisk dłoni napełniał człowieka tą mocą i 
każda wrażliwa dusza wiedziała, że podaje rękę wyjątkowej oso-
bie 12. [Zob.: propozycja 4. na str. 281].

Każdy z nas może otrzymać świadectwo o tym, 
że Józef Smith był prorokiem i że ewangelia 

została przez niego przywrócona.

Mając szczere serce i prawdziwe pragnienie poznania prawdy, 
przyjąłem przesłanie [ Józefa Smitha] — byłem posłuszny tej formie 
doktryny i otrzymałem, w sposób namacalny i zadowalający, boskie 
objawienie — obiecane błogosławieństwo — świadectwo wiedzy 
o tym dziele. Czy tylko ja tego doświadczyłem? Czy takie doświad-
czenie jest udziałem tysięcy ludzi, do których teraz przemawiam? 
Czy wy również tego doświadczyliście? 13

Jaka jest istota naszego świadectwa? Jest taka, że to jest dyspen-
sacja pełni czasów; że anioł, którego widział Jan Objawiciel, lecący 
przez środek nieba, który miał wieczną Ewangelię, aby ją zwia-
stować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i 
językom, i ludom — że anioł ten ukazał się i przywrócił Ewangelię 
na ziemię, a Józef Smith był narzędziem, przy pomocy którego do-
konano Przywrócenia [zob. Objawienie 14:6] 14.

Józef Smith świadczył, że ukazali się mu Piotr, Jakub i Jan i nadali 
mu upoważnienie do udzielania świętych obrzędów Ewangelii, 
dzięki którym każdy szczery mężczyzna i kobieta ma obiecany dar 
Ducha Świętego oraz doskonałą wiedzę na temat doktryn15.

Józef Smith był upoważniony do tego, żeby otworzyć bramę i 
ustanowić sposób, w jaki człowiek mógł otrzymać wiedzę na ten 
temat, abyśmy nie polegali jedynie na świadectwie Proroków, staro-
żytnych Apostołów, dzisiejszych Apostołów, Księgi Mormona bądź 
jakimkolwiek innym świadectwie z przeszłości, ale żebyśmy prze-
konali się sami. To jest osobista wiedza 16.
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Wiem, że Józef Smith był prawdziwym Prorokiem żyjącego Boga. 
Świadczę, że widział Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa i rozmawiał 
z Nimi. Pan dał mi to żywe świadectwo, które płonie w mojej duszy, 
od kiedy je otrzymałem. Teraz składam je całemu światu. Nie tylko 
świadczę całej ludzkości, że Józef Smith został wysłany przez Boga 
i że dzieło ustanowione przez niego jest dziełem Boga, ale również 
ostrzegam wszystkie narody ziemi, odnosząc się do zapowiedzi 
owego Proroka i uroczyście świadczę, że są one prawdziwe 17. [Zob.: 
propozycje 5. i 6. poniżej].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Wyobraź sobie wydarzenie opisane na str. 273. Co opis ten 
mówi o Józefie Smithie?

 2. Przejrzyj opisy Prezydenta Snowa dotyczące charakteru Józefa 
Smitha (str. 275–277). Jak sądzisz, dlaczego charakter Józefa 
Smitha pomógł mu stać się narzędziem w rękach Pana?

 3. Jakie są twoje myśli i odczucia w odniesieniu do tego, że Pro-
rok Józef oddawał się „[niewinnym rozrywkom]” (str. 277–278)? 
Jak możemy mieć pewność, że nasze rozrywki zwiększają, a 
nie pomniejszają naszą zdolność do posiadania towarzystwa 
Ducha Świętego?

 4. W jaki sposób Józef Smith „stopniowo [doskonalił] swą wie-
dzę o sprawach Boga”? (Zob. str. 279–280, aby zapoznać się 
z kilkoma przykładami). Co możemy zrobić, aby naśladować 
przykład Proroka, kiedy staramy się duchowo wzrastać?

 5. Przeczytaj pierwszy cały akapit ze str. 280 tak, jakby Prezydent 
Snow mówił bezpośrednio do ciebie. Jak odpowiedziałbyś na 
jego pytania?

 6. Przejrzyj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 280. Jakie 
doświadczenia pomogły ci osobiście przekonać się o tym, że 
ewangelia została przywrócona przez Proroka Józefa Smitha? 
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Jakiej rady udzieliłbyś członkowi swojej rodziny lub przyjacie-
lowi, który pragnie zdobyć własne świadectwo?

Pokrewne fragmenty z pism świętych: NiP 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 
135:3; Józef Smith — Historia 1:1–26.

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. W: Conference Report, październik 

1900 r., str. 61.
 2. „Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith”, Deseret Semi-Weekly News, 29 
grudnia 1899 r., str. 1.

 3. Deseret News: Semi-Weekly, 27 czerwca 
1882 r., str. 1.

 4. Deseret News: Semi-Weekly, 9 marca 
1886 r., str. 1.

 5. „Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith”, str. 1.

 6. „The Grand Destiny of Man”, Deseret 
Evening News, 20 lipca 1901 r., str. 22.

 7. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 64.

 8. Millennial Star, 25 listopada 1889, str. 
738; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w październiku 1889 r.

 9. Millennial Star, 27 czerwca 1895 r., str. 
402.

 10. „Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith”, str. 1.

 11. W: Journal History, 14 listopada 1898 r., 
str. 4; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wy-
głoszonego podczas konferencji palika 
Box Elder w listopadzie 1898 r.

 12. „Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith”, str. 1.

 13. Deseret News: Semi-Weekly, 9 marca 
1886 r., str. 1.

 14. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 15. Deseret News: Semi-Weekly, 9 marca 
1886 r., str. 1.

 16. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 17. „Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith”, str. 1.
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Refleksja nad misją 
Jezusa Chrystusa

„Wszyscy polegamy na Jezusie Chrystusie, na 
tym, że przyjdzie na świat, by otworzyć nam 

bramy spokoju, szczęścia i wyniesienia”.

Z życia Lorenza Snowa

W październiku 1872 r. Prezydent Brigham Young wyzna-
czył swojemu Pierwszemu Doradcy, Prezydentowi George’owi A. 
Smithowi, podróż przez niektóre części Europy oraz Bliskiego 
Wschodu. W liście do Prezydenta Smitha Prezydent Young i jego 
Drugi Doradca, Prezydent Daniel H. Wells, napisali: „Pragniemy, 
abyście bliżej przyjrzeli się istniejącym lub potencjalnym sposob-
nościom głoszenia Ewangelii w różnych krajach, które będziecie 
odwiedzać”. Podróż miała się zakończyć w Ziemi Świętej, którą 
Prezydent Smith miał „poświęcić […] dla Pana”. Prezydenci Young i 
Wells napisali: „Modlimy się, abyście byli chronieni i mogli podróżo-
wać w spokoju i bezpieczeństwie, abyście byli wielce błogosławieni 
słowami mądrości i mogli się swobodnie wypowiadać we wszyst-
kich waszych rozmowach dotyczących Świętej Ewangelii, kiedy bę-
dziecie walczyć z uprzedzeniami i zasiewać ziarna prawości pośród 
ludu” 1. Prezydent Smith zabrał ze sobą małą grupę Świętych w 
Dniach Ostatnich, ze Starszym Lorenzem Snowem włącznie, który 
był wówczas członkiem Kworum Dwunastu Apostołów. Siostra Star-
szego Snowa — Eliza R. Snow — która służyła wtedy jako gene-
ralna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, również była w tej grupie.

Podczas podróży Starszy Snow często pisał listy opisujące geo-
grafię, architekturę, a także zwyczaje i sytuację ludzi. Kiedy jednak 
on i jego towarzysze przemierzali Ziemię Świętą, jego listy nabrały 
innego tonu. Jego myśli były zwrócone ku Synowi Boga, który 
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„Świadczymy całemu światu, że wiemy, mocą boskiego 
objawienia, nawet dzięki objawieniom ducha Świętego, 

że Jezus jest chrystusem, Synem żyjącego boga”.
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często bywał w tych samych miejscach wiele wieków wcześniej. Na 
przykład opisał swoje doświadczenie z lutego 1873 r., kiedy grupa 
ta zbliżała się do Jerozolimy:

„Podróż do Jerozolimy zajmie nam godzinę. Jedziemy dalej i w 
końcu docieramy na wzgórze, mając przed sobą widok na ‘Święte 
miasto’, Jerozolimę. Z dala po prawej mamy Górę Syjon, Miasto 
Dawida. Po lewej stronie tego wysokiego wzgórza, które wyglądało 
na nieurodzajne, znajduje się Góra Oliwna — niegdyś ulubione 
miejsce wypoczynku naszego Zbawiciela oraz miejsce, po którym 
po raz ostatni stąpały Jego święte stopy, zanim wstąpił do obecności 
Swojego Ojca. Ta ciekawa historyczna sceneria, z którą związane 
są święte wydarzenia, skłania do poważnych i głębokich refleksji. 
Wreszcie widać Jerozolimę! Miejsce, w którym Jezus żył i nauczał, 
a następnie został ukrzyżowany i zawołał: ‘Wykonało się!’, po czym 
skłonił głowę i umarł. Powoli i rozważnie schodzimy krętą drogą ze 
wzgórza […], aż dochodzimy do miasta” 2.

Po zejściu do rzeki Jordan Starszy Snow napisał: „Kiedy piliśmy 
z jej słodkich i orzeźwiających wód i obmywaliśmy się w tym świę-
tym strumieniu, myślami wracaliśmy do dzieciństwa, kiedy zwykli-
śmy dokładnie badać Pisma Święte opisujące ważne wydarzenia, 
które miały miejsce w tej okolicy — przejście Izraelitów, kiedy rzeka 
wyschła, i wejście do niej kapłanów niosących na ramionach świętą 
arkę, kiedy rzeka znów stała się płynącym strumieniem; rozstąpie-
nie się wód za sprawą Eliasza, który przeszedł przez koryto suchą 
stopą i wstąpił do nieba wśród burzy; a Elizeusz, kiedy zawrócił, 
podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego i uderzył nim 
wodę, mówiąc: ‘Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?’ i sprawiając, że wody 
Jordanu rozstąpiły się po raz trzeci. Inne jednak wydarzenie, o dużo 
głębszym znaczeniu, jest związane z tym miejscem — chrzest na-
szego Zbawiciela, do którego odwołuje się następujący fragment 
— ‘Jan Chrzciciel [kazał] na pustyni judzkiej […]. Wtedy przyszedł 
Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez 
niego’ [zob. Ew. Mateusza 3]. Byliśmy dokładnie w tym miejscu 
albo blisko miejsca, w którym te pamiętne wydarzenia się rozegrały. 
Staliśmy przy brzegu, patrząc na pobliską dolinę, skąpani w tym 
samym strumieniu, który był cichym świadkiem tych doniosłych 
wydarzeń” 3. [Zob.: propozycja 1. na str. 290].
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Nauki Lorenza Snowa

Jezus Chrystus przyszedł na świat, by czynić 
wolę Ojca i umożliwić nam osiągnięcie 

spokoju, szczęścia i wyniesienia.

Ta ewangelia była ustanawiana w różnych epokach tego świata. 
Była znana przez Proroków. Ci rozumieli jasno i wyraźnie, że Jezus 
jest barankiem, którego śmierć była zapowiedziana jeszcze przed 
założeniem świata [zob.: Objawienie 13:8; Mojżesz 7:47] i że we 
właściwym czasie objawi się On dzieciom ludzkim, że umrze za 
ich grzechy i zostanie ukrzyżowany, aby wypełnić plan zbawienia 4.

Kiedy Jezus leżał w żłobie jako bezradne niemowlę, nie wiedział, 
że jest Synem Boga i że wcześniej stworzył ziemię. Kiedy Herod 
wydał dekret, On nic o tym nie wiedział; nie miał mocy, żeby się 
uratować; [ Józef i Maria] musieli go zabrać i [uciekać] do Egiptu, 
aby uchronić go przed skutkami wydania tego dekretu. […] Kiedy 
dorastał do męstwa, w trakcie Jego rozwoju zostało Mu objawione, 
kim jest i w jakim celu przyszedł na świat. Została Mu objawiona 
chwała i moc, jaką posiadł, jeszcze zanim przyszedł na świat 5.

Kiedy Jezus chodził po ziemi, wypełniając Swoją misję, mówił 
ludziom, że nie dokonuje cudów pośród nich dzięki Swojej własnej 
mocy ani dzięki własnej mądrości; był tam po to, żeby czynić wolę 
Swojego Ojca. Przyszedł nie po to, żeby zabiegać o cześć i chwałę 
wśród ludzi, ale żeby zabiegać o cześć i chwałę Swojego Ojca, który 
Go posłał. Powiedział: „Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy 
mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, 
tego przyjmiecie”. [Ew. Jana 5:43].

Niezwykłość i niepowtarzalność Jego misji w odróżnieniu od in-
nych misji polegała na tym, że nie przyszedł, aby zabiegać o cześć 
i chwałę u ludzi, ale aby zabiegać o cześć i chwałę Swojego Ojca 
i żeby dokonać dzieła Swojego Ojca, który Go posłał. W tym tkwi 
sekret Jego sukcesu, w tym tkwi sekret sukcesu każdej osoby, która 
postępuje według tej samej zasady 6.

Jezus Chrystus, Syn Boga, raz znajdował się w położeniu wyma-
gającym od Niego największego wysiłku, by móc spełnić warunki 
konieczne do zbawienia milionów dzieci Boga. To wymagało od 
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Niego największego wysiłku i determinacji, jaką musiał się wykazać 
Syn Boży, zanim mógł przejść przez mękę i dokonać koniecznej 
ofiary 7.

Jezus, Syn Boży, został posłany na świat, aby umożliwić i mnie, i 
wam otrzymanie tych niezwykłych błogosławieństw. Musiał dokonać 
wielkiego poświęcenia. Wymagało ono od Niego całej mocy, jaką 
posiadał i całej wiary, na jaką mógł się zdobyć, by wykonać to, czego 
oczekiwał od Niego Ojciec. […] Nie zawiódł, choć próba była tak 
trudna, że spływał z Niego pot niczym krople krwi. […] Jego uczucia 
musiały być niewysłowione. Sam mówi nam, jak jest napisane w 19. 
rozdziale Nauk i Przymierzy, że Jego cierpienia były tak wielkie, iż 
sprawiły, że „[drżał] z bólu, i [krwawił] ze wszystkich porów, i [cier-
piał] w ciele i duchu — i [pragnął], [aby] nie musiał wypić tej czary 
goryczy, i cofnąć się”. Lecz w sercu wciąż powtarzał: „Ojcze, […] nie 
moja, lecz twoja wola niech się stanie”. [Zob. NiP 19:15–19] 8.

Wszyscy polegamy na Jezusie Chrystusie, na tym, że przyjdzie 
na świat, by otworzyć nam bramy spokoju, szczęścia i wyniesienia. 
A gdyby nie podjął się tych zmagań, nigdy nie moglibyśmy mieć 
zapewnionych błogosławieństw i przywilejów, które nam gwaran-
tuje ewangelia — było to możliwe poprzez pośrednictwo Jezusa 
Chrystusa, gdyż dokonał On niezbędnych starań. […]

pod koniec roku 1872 i na początku roku 1873 Starszy Lorenzo 
Snow w towarzystwie innych ludzi podróżował po ziemi Świętej.
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[…] Choć poświęcił się i wypełnił plan odkupienia dla ludzi, to 
ich zbawienie nigdy się nie dokona, jeżeli ludzie nie będą starać 
się o tę jedność z Nim9.

W pełni rozumiemy, że tak, jak Jezus żył tutaj, otrzymawszy 
ciało, które teraz jest pełne chwały, tak my możemy oczekiwać 
tego samego błogosławieństwa, tego samego wyniesienia i tej samej 
chwały 10. [Zob.: propozycje 2. i 3. na str. 290–291].

Jezus Chrystus ukazał się na ziemi w tych 
ostatnich dniach, objawiając niebiańskie 

prawdy dla naszego zbawienia.

Ta sama postać, która przebywała w Niebie, która panowała, 
zanim powstał świat, która stworzyła ziemię i która w połowie cza-
sów zeszła, aby udoskonalić i zbawić to, co stworzyła, ukazała się 
ludziom w tych czasach 11.

Świadczymy całemu światu, że wiemy, mocą boskiego objawie-
nia, nawet dzięki objawieniom Ducha Świętego, że Jezus jest Chry-
stusem, Synem żyjącego Boga i że objawił się Józefowi Smithowi w 
takiej postaci, w jakiej ukazał się w starożytności Swoim apostołom 
po tym, jak powstał z grobu, i że objawił mu niebiańskie prawdy, 
dzięki którym — jedynie — ludzkość może dostąpić zbawienia 12.

Dwaj mężczyźni ujrzeli Go w Świątyni w Kirtland. […] Ukazał 
im się Syn Boga, który został zabity przez Żydów, a oni powie-
dzieli: „Zdjęta została zasłona z umysłów naszych i otwarły się 
oczy naszego zrozumienia. Ujrzeliśmy przed sobą Pana stojącego 
na parapecie ambony”. U stóp Jego było szczere złoto. Oblicze Jego 
jaśniało ponad blask słońca. Głos Jego był niczym głos rozpędzo-
nych wód. Był to głos Jehowy, który mówił: „Jam jest pierwszym i 
ostatnim; jam jest ten, co żyje, jam jest ten, którego zabito; jam jest 
waszym orędownikiem u Ojca. Oto przebaczone są wam grzechy 
wasze; jesteście czyści wobec mnie; przeto wznieście głowy i raduj-
cie się. [Zbudowaliście] mi ten dom dla mego imienia. […] Ukażę się 
sługom moim i przemówię do nich moim własnym głosem, jeżeli 
lud mój będzie zachowywał moje przykazania i nie zbezcześci tego 
świętego domu”. [Zob. NiP 110:1–8]. Był to głos tej samej osoby, 
którą Żydzi odrzucili. Postać ta również ukazała się tam. Wiem, że 
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to wszystko jest prawdą, tak jak Bóg jest prawdziwy. Narody ziemi 
jednak nie są świadome tego, że Jezus, Syn Boga, przyszedł i ob-
jawił się ludziom, nadał im upoważnienie, by nauczać Ewangelii 
i obiecać dar Ducha Świętego wszystkim, którzy uwierzą, będą 
posłuszni tym zasadom i otrzymają wiedzę o prawdziwości tych 
zasad 13. [Zob.: propozycja 4. na str. 291].

Zbawiciel przyjdzie ponownie, a my powinniśmy 
przygotować się na Jego przyjście.

Mamy świadectwo, że Chrystus przyjdzie na ziemię, aby na niej 
panować 14.

Jezus wkrótce przyjdzie i ukaże się pośród nas, tak jak wtedy, 
gdy ukazał się na ziemi pośród Żydów i będzie jadł z nami i rozma-
wiał oraz objaśniał nam tajemnice Królestwa, i mówił o sprawach, 
o których nie godzi się teraz rozmawiać 15.

Jeżeli jedziesz pociągiem, to o ile siedzisz spokojnie i zajmu-
jesz swoje miejsce, pociąg zabierze cię do wyznaczonego miejsca; 
lecz jeśli wysiądziesz, grozi ci niebezpieczeństwo i może upłynąć 
dużo czasu, zanim przyjedzie następny pociąg. Tak samo jest z 
nami — jeśli żyjemy w prawości i wykonujemy swoją pracę, wtedy 
zmierzamy do celu; i jeśli dotrzymujemy naszych przymierzy, wy-
konujemy pracę Boga i wypełniamy Jego cele, będziemy przygoto-
wani na czas, kiedy Jezus, Syn Boży, przyjdzie w pełni czci i chwały 
i nada wszystkim tym, którzy okażą się wierni, wszelkie oczekiwane 
błogosławieństwa i o wiele więcej. […]

[…] Świętym w Dniach Ostatnich, którzy są ospali, powiadam: 
przeczytajcie słowa Zbawiciela, które wypowiedział, będąc na 
ziemi, w odniesieniu do dziesięciu panien, z których pięć było 
mądrych i zabrało ze sobą oliwę do lamp, a kiedy przyszedł Ob-
lubieniec, tylko połowa panien była gotowa na spotkanie z Nim 
[zob. Ew. Mateusza 25:1–13; NiP 45:56–59]. Nie pozwólcie, żeby 
tak było z nami — Świętymi w Dniach Ostatnich. Starajmy się być 
wierni wiecznym przymierzom, które zawarliśmy, i bądźmy wierni 
Bogu. Niech Bóg błogosławi Świętych w Dniach Ostatnich i prze-
leje na was Swojego Ducha. Bądźcie wierni Swojemu Bogu, wierni 
swoim rodzinom i postępujcie roztropnie we wszystkich sprawach, 
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pracujcie dla dobra królestwa Boga, abyście nie znaleźli się pośród 
niemądrych panien, ale abyście zostali uznani za godnych znalezie-
nia się pośród tych, którzy będą ukoronowani jako królowie i kró-
lowe i panowali w wieczności 16. [Zob.: propozycje 5. i 6. na str. 291].

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

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

 1. Rozważ słowa Prezydenta Snowa na temat jego doświadczeń 
w Ziemi Świętej (str. 285). Jak sądzisz, dlaczego jego myśli i 
rozważania stały się „[poważne] i [głębokie]”, kiedy tam był? 
W jaki sposób możemy rozwijać w sobie podobne uczucia 
wobec Zbawiciela, nawet nie odwiedzając Ziemi Świętej?

 2. Przestudiuj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 286, i 
zastanów się nad tym, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie. 

prezydent Snow zachęcał Świętych, by naśladowali przykład pięciu 
mądrych panien z przypowieści zbawiciela o dziesięciu pannach.



r o z d z i a ł  2 4

291

Rozważ pragnienie Zbawcy, by „zabiegać o cześć i chwałę 
Swojego Ojca” i zastanów się, co musisz zrobić, aby podążać 
za wolą Boga.

 3. Na str. 286 Prezydent Snow dzieli się „[sekretem] sukcesu”. 
Jakie zastosowanie ten sekret ma dla nas?

 4. Przeczytaj podrozdział, który rozpoczyna się na str. 288. Jaki 
wpływ na twoje życie ma świadectwo o Jezusie Chrystu-
sie? Rozważ różne sposoby, na jakie możemy dzielić się ze 
światem świadectwem o Jezusie Chrystusie. Na przykład, co 
możemy zrobić, aby dzielić się świadectwem z naszymi rodzi-
nami, z tymi, którym służymy jako nauczyciele domowi lub 
nauczycielki odwiedzające, z naszymi sąsiadami i z ludźmi, 
których spotykamy na co dzień?

 5. W jaki sposób możemy przygotować się na Drugie Przyj-
ście Jezusa Chrystusa? (Zob. str. 289–290, aby zapoznać się z 
kilkoma przykładami). Jak możemy pomagać innym w tych 
przygotowaniach?

 6. Jaki wpływ na twoje świadectwo o Jezusie Chrystusie wywarły 
nauki Prezydenta Snowa? Poszukaj możliwości dzielenia się 
swoim świadectwem z członkami rodziny i innymi ludźmi.

Pokrewne fragmenty z pism świętych: Ew. Łukasza 12:31–48; II List 
do Koryntian 8:9; 2 Nefi 2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; NiP 35:2; 
Józef Smith — Historia 1:17.

Pomoc w nauczaniu: „Poproś uczestników, aby wybrali podroz-
dział, który ich interesuje, i po cichu go przeczytali. Poproś ich, aby 
zebrali się w dwu- lub trzyosobowe grupki osób, które wybrały 
ten sam podrozdział, i przedyskutowali to, czego się nauczyli” (ze 
str. VII tego podręcznika).

Przypisy
 1. List Brighama Younga i Daniela H. 

Wellsa do George A. Smitha, w: 
 Correspondence of Palestine Tourists 
(1875 r.), str. 1–2.

 2. W: Correspondence of Palestine 
 Tourists, str. 205.

 3. W: Correspondence of Palestine 
 Tourists, str. 236–237.

 4. Deseret News, 24 stycznia 1872 r., str. 
597.

 5. W: Conference Report, kwiecień 
1901 r., str. 3.

 6. Deseret News, 8 grudnia 1869 r., str. 517.
 7. W: Conference Report, październik 

1900 r., str. 2.
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 8. Millennial Star, 24 sierpnia 1899 r., str. 
531.

 9. Deseret News, 11 marca 1857 r., str. 3; 
w oryginalnym źródle strona 3 jest nie-
właściwie oznaczona jako strona 419.

 10. Deseret News, 22 listopada 1882 r., str. 
690.

 11. W: Journal History, 5 kwietnia 1884 r., 
str. 9.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 23 stycznia 
1877 r., str. 1.

 13. Millennial Star, 18 kwietnia 1887 r., str. 
245.

 14. Deseret News, 11 kwietnia 1888 r., str. 
200; na podstawie szczegółowego 
zapisu wykładu Lorenza Snowa wygło-
szonego podczas konferencji general-
nej w kwietniu 1888 r.

 15. W: Conference Report, kwiecień 
1898 r., str. 13–14.

 16. Millennial Star, 18 kwietnia 1887 r., str. 
244–246.



293

Wykaz ilustracji

Na okładce: Lorenzo Snow, John 
 Willard Clawson; papier marmur-
kowy © Artbeats.

Strona IV: Zdjęcie — dzięki uprzejmo-
ści Church History Library.

Strona 2: Rycina — dzięki uprzejmo-
ści Church History Library.

Strona 5: Zdjęcie — dzięki uprzejmo-
ści Church History Library.

Strona 8: Fragment z: Rada Prezy-
denta Kościoła i Kworum Dwunastu 
Apostołów, 1853, rycina — Frederick 
Hawkins Piercy.

Strona 13: Statek do Syjonu — Glen S. 
Hopkinson. © Glen S. Hopkinson. 
Kopiowanie zabronione.

Strona 15: Lorenzo Snow pomagający 
rannemu — Brian Call. © Brian 
Call.

Strona 18: Pionierzy z krytymi wo-
zami — Minerva Teichert. Dzięki 
uprzejmości Muzeum Historii 
Kościoła.

Strona 38: Lorenzo Snow — Le-
wis Ramsey. Dzięki uprzejmości 
 Muzeum Historii Kościoła.

Strona 43: Zdjęcie — dzięki uprzejmo-
ści Church History Library.

Strona 48: Jan chrzci Jezusa — Harry 
Anderson. © IRI.

Strona 51: Zielone Święta — Sidney 
King. Dzięki uprzejmości Muzeum 
Historii Kościoła.

Strona 60: Zdjęcie — Frank Helmrich. 
© 2009 Frank Helmrich.

Strona 63: Lorenzo Snow pogrążony 
w modlitwie — Brian Call. © Brian 
Call.

Strona 70: Zdjęcie — William Arley 
Cole.

Strona 73: William Cluff i Alma Smith 
ratują Lorenza Snowa — Sam 
Lawlor. © Sam Lawlor.

Strona 76: Zdjęcie — Steve Bunder-
son. © 2000 Steve Bunderson.

Strona 84: Zdjęcie © Corbis.
Strona 89: Apostoł Paweł — Jeff Ward. 

© Jeff Ward.
Strona 94: Kazanie na górze — Carl 

Heinrich Bloch. Wykorzystane za 
pozwoleniem Narodowego Muzeum 
Historycznego w Frederiksborgu w 
Hillerød, w Danii.

Strona 98: Abraham na równinie 
Mamre — Grant Romney Clawson, 
na podstawie oryginału autorstwa 
Harry’ego Andersona. © IRI.

Strona 108: Fragment obrazu Sugar 
Creek, 1846  — Gregory Sievers. 
© Gregory Sievers.

Strona 111: Rysunek Petera O. 
Hansena w dzienniku Hebera C. 
Kimballa.

Strona 124: Jonasz — Robert T. 
 Barrett. © Robert T. Barrett.

Strona 150: Fragment obrazu  Chrystus 
w Getsemane — Carl Heinrich 
Bloch. Dzięki uprzejmości  
C. Harrison Conroy Co., Inc.



W y K a z  i L u S t r a c J i

294

Strona 156: Mojżesz rozdziela Morze 
Czerwone — Robert T. Barrett. 
© 1983 IRI.

Strona 167: Zdjęcie — Ivan Ortiz 
Ponce. © 2002 Ivan Ortiz Ponce.

Strona 180: Namaścił oczy ślepca — 
Walter Rane. Dzięki uprzejmości 
Muzeum Historii Kościoła.

Strona 190: Zdjęcie dzięki uprzejmości 
Church History Library.

Strona 202: Opuszczenie Nauvoo 
— Glen S. Hopkinson. © Glen S. 
Hopkinson.

Strona 206: Zdjęcie — Steve Bunder-
son. © 2006 Steve Bunderson.

Strona 212: Zdjęcie © Getty Images.
Strona 218: Przywrócenie Kapłaństwa 

Melchizedeka — Walter Rane. © IRI.
Strona 244: Pierwsza wizja — Mi-

nerva Teichert. Dzięki uprzejmości 
Raya M. i LaFond Pope Hall. Kopio-
wanie zabronione.

Strona 248: Józef Smith jun. otrzymu-
jący objawienie — Daniel A. Lewis. 
© 2007 Daniel A. Lewis.

Strona 256: Pan ukazuje się w 
 Świątyni Kirtland — Del Parson. 
© 2001 IRI.

Strona 261: Chrystus i bogaty młodzie-
niec — Heinrich Hofmann. Dzięki 
uprzejmości C. Harrison Conroy  
Co., Inc.

Strona 264: Lorenzo Snow i jego 
rodzina otrzymują pomoc na szlaku 
— Sam Lawlor. © Sam Lawlor.

Strona 274: Józef Smith — autor nie-
znany. Dzięki uprzejmości archi-
wistów z Community of Christ w 
Independence w Missouri.

Strona 278: Józef bawiący się ze 
swoimi dziećmi — Robert T. Barrett. 
© 1991 Robert T. Barrett.

Strona 284: Chrystus w czerwonej 
szacie — Minerva Teichert. © IRI. 
Dzięki uprzejmości Muzeum Historii 
Kościoła.

Strona 287: Jerozolima — James Fair-
man. Dzięki uprzejmości Muzeum 
Historii Kościoła.

Strona 290: Przypowieść o dziesięciu 
pannach — Dan Burr. © IRI.



295

Indeks

A

Anglia
misja Lorenza Snowa w tym kraju, 

10–16, 223–225
podróż Lorenza Snowa do Anglii, 

181–182

Apostołowie, obowiązki, 20

B

Bóg Ojciec
chroni Swój lud, 250–251
dostrzeganie Jego ręki w dobrych 

uczynkach, jakich dokonujemy, 
157–158

Jezus Chrystus wypełniał Jego wolę, 
286–288

nasz potencjał, abyśmy stali się do 
Niego podobni, 83–90

przygotowuje wspaniałe rzeczy dla 
tych, którzy są Mu wierni, 143

wszyscy ludzie są Jego dziećmi, 
266–267

wypełnianie Jego woli, 152–154
zabieganie o chwałę Bożą gwarancją 

powodzenia, 152–154
z Jego pomocą możemy dokonać 

wszystkiego, co jest od nas wyma-
gane, 182–184

Brigham City, Lorenzo Snow w 
 Brigham City, 24–25

C

Cel życia, 158

Charakter
kształtuje się stopniowo, 124–125
pielęgnowanie prawego, 125–127

pisma święte nauczają, jak go do-
skonalić, 123–124

pokuta go umacnia, 125
prawy, zbliża nas do Pana, 125–127
wyrabianie właściwego, 121–123

Chrzest
dochowywanie tego przymierza 

przynosi błogosławieństwa,  
56–58

Jezusa Chrystusa, 52, 285
konieczny dla odpuszczenia grze-

chów, 50–51, 52–54
Lorenza Snowa, 6, 47
poprzedza dar Ducha Świętego, 

50–51
przez zanurzenie, 52–54
udzielany mocą właściwego upo-

ważnienia, 55–56

Chwała Boża, tylko na niej powinni-
śmy się koncentrować, 186

Cierpliwość, konieczna, by osiągnąć 
doskonałość, 98

Cluff William, pomaga uratować życie 
Lorenza Snowa, 71–74

D

Dary duchowe, zabieganie o nie, 
218–220

Dom. Zob. Rodzina

Doskonałość
do jej uzyskania konieczna jest 

niebiańska pomoc oraz wsparcie, 
97–99

jej warunkiem jest odpokutowanie, 
100–103

jest dla nas osiągalna, 99–100
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proces trwający każdego dnia, 
101–103, 105–106

przychodzi poprzez próby, 113
przykazanie, by o nią zabiegać, 

97–99

Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa, 
289–290

Duch Święty
dar Ducha, powiązany z wiarą i 

pokutą, 50–51
dar udzielany mocą właściwego 

upoważnienia, 54
jako nasz przyjaciel, 77, 78
nadawany przez nałożenie rąk, 55–56
nakłania członków, by służyli na 

misji, 236
objawia sprawy Boga, 76
oddziałuje na serca osób zaintereso-

wanych, 236
podszepty Ducha uratowały życie 

Lorenza Snowa, 71–74
pomaga nam przetrwać próby, 78–80
pomaga nam wypełniać obowiązki, 

78–79
pomaga w trudnych sytuacjach, 

71–74, 78
przewodnictwo Ducha prowadzi do 

błogosławieństw, 56–58
przygotowuje nas na chwałę cele-

stialną, 79–80
przynosi pokój i szczęście, 77–78
udziela rad, 77
wiedzie ku wszelkiej prawdzie, 

74–76
wskazuje właściwą drogę, 80–81

Duma, przykład jednego z kościelnych 
przywódców, 223–225

Dyscyplina, konieczna, by osiągnąć 
doskonałość, 98

Dzieci
cenne dziedzictwo, 131
powinny być nauczane o prawie 

dziesięciny, 168–169

Dziesięcina
Lorenzo Snow natchniony, by o niej 

nauczać, 32, 161–164
należy nauczać dzieci, by ją płaciły, 

168–169
nie jest to prawo trudne do zrozu-

mienia i przestrzegania, 164–166
płacenie przynosi duchowe i do-

czesne błogosławieństwa, 163, 
166–168

pokrywa koszt świątyń, 166, 168
rodzice i nauczyciele mają dawać 

przykład jej płacenia, 168–169
uświęca dany kraj, 166–168
uwalnia Kościół od długów, 32–33, 

162–163
wszyscy Święci w Dniach Ostatnich 

mają płacić pełną dziesięcinę, 
161–164

G

Guy Joseph, uzdrowiony dzięki 
błogosławieństwu Lorenza Snowa, 
213–214

H

Historia rodziny, poświęcenie, by nad 
nią pracować, 146

J

Jedność
niesie światło i poznanie, 208–209
przychodzi, gdy służymy sobie 

nawzajem, 205–208
przygotowuje nas do przebywania 

w obecności Boga, 208–209
sprawia, że jesteśmy potężnym 

ludem, 208–209
ukazuje światu charakter Pana, 

203–204
w Kościele, 204–205
w kworach i organizacjach,  

204–205
w rodzinach, 205
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Jensen Ella, przywrócona do życia 
dzięki błogosławieństwu Lorenza 
Snowa, 27–28

Jezus Chrystus
chrzest, 52, 285
głowa Kościoła, 245–246
misja, 286–288
modli się, by wszyscy byli jednym, 

203–204
narodziny, 286
objawia się Lorenzowi Snowowi, 28, 

245–246
objawia się w Świątyni Kirtland, 

257–258, 288–289
poddanie się woli Ojca, 152–154, 

286–288
przybędzie, by rządzić na Ziemi, 

289–290
przykład opierania się pokusie, 260
przykład służby kapłańskiej, 193
świadectwo, 62, 191–192, 288–289
wybaczenie dzięki zadośćuczynie-

niu Jego krwią, 55
wyniesienie Jego mocą, 88–89, 

287–288
wyznaczenie przed narodzeniem, 

112
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 

jest dla wszystkich ludzi, 193

K

Kapłaństwo
jego posiadacze mają przestrzegać 

zasad prawości, 218–220
jego posiadacze mają służyć innym, 

218–220
jego posiadacze mają zabiegać o 

duchowe dary i korzystać z nich, 
218–220

jego posiadacze pracują z siostrami 
ze Stowarzyszenia Pomocy, 
174–175

pomaga odnaleźć szczęście, 
217–218

prowadzi nas i doskonali, 217–218
przywrócone poprzez Józefa 

 Smitha, 215–216
upoważnienie nadane z nieba, 

215–216

Kobiety, w pracy Pana, 173
Zob. także Stowarzyszenie Pomocy

Konfirmacja. Zob. Duch Święty

Kościół Jezusa Chrystusa
rozwija się mimo przeciwności, 

243–246, 249–251
zbudowany na pewnej podstawie, 

249–250
Zob. także Królestwo Boże; Służba 

w Kościele

Królestwo Boże
budowanie królestwa, 251, 261–262
ciągły rozwój królestwa, 243–246
nie zostanie zniszczone, 249–250
oddanie królestwu, 259–260
stawianie go na pierwszym miejscu, 

260
udział Stowarzyszenia Pomocy w 

jego rozwoju, 174–175
Zob. także Kościół Jezusa Chrystusa; 

Służba w Kościele

Królestwo celestialne
przygotowuje nas do niego Duch 

Święty, 78–80
zabieganie o nie, 90

Kwora, jedność w kworach, 204–205

Kworum Dwunastu Apostołów, powo-
łanie Lorenza Snowa, 20–21

L

Los tych, którzy są wierni, 83–86

Ł

Łaska, 181

M

Malta, służba Lorenza Snowa, 189–191
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Małżeństwo
na wieczność, dla osób, które 

nie zawarły ślubu w tym życiu, 
132–133

na wieczność, w świątyniach, 143
na wieczność, zachęta do, 131
poczucie jedności w małżeństwie, 

133–134
Stowarzyszenie Pomocy zachęca do 

wierności w małżeństwie, 175

Milenium, praca świątynna w czasie 
Milenium, 146

Miłość
do bliźnich, 205–208, 266–267
misjonarzy do ludzi, 240
większa dla Boga niż dla świata, 259
w pracy misjonarskiej, 236

Miłość bliźniego
jej przykładem członkinie Stowarzy-

szenia Pomocy, 174
okazywana wszystkim, 266–267

Misja we Włoszech, ustanowiona 
przez Lorenza Snowa, 21–24, 
211–213

Mount Pisgah
przewodnictwo Lorenza Snowa, 19, 

109–112
rozrywka, 110–112

N

Nauczyciele
nauczają dzieci płacenia dziesięciny, 

168–169
oświecenie poprzez nauczanie 

innych, 268
potrzebują przewodnictwa Ducha, 

42–44, 226–227
powinni służyć z miłością, 226

Nawrócenie
Lorenza Snowa, 6–7, 61, 63
wraz ze wzrostem wiary, 64–67
zaczyna się od świadectwa, 64

Nieustający Fundusz Emigracyjny, 
201–203

O

Objawienie
Kościół zbudowany na jego skale, 

75–76
pokora konieczna dla otrzymania, 

81
pomaga pośród przeciwności, 74–75

Obrzędy
przynoszą wieczne dary i błogosła-

wieństwa, 55
są udzielane przez kapłaństwo, 

55–56, 215–216
za zmarłych, 143–146, 143

Odstępstwo
podążanie za światem, 259–260
w Kirtland, Ohio, 257–259

Ojciec Niebieski. Zob. Bóg Ojciec

Okrzyk „Hosanna”, 141–142

P

Patten David W., składa świadectwo 
przed Lorenzem Snowem, 1, 3

Pisma święte, nauczają o naszym bo-
skim potencjale, 87–90

Plan zbawienia
jego częścią jest życie i śmierć Je-

zusa Chrystusa, 286–288
jest nim ewangelia, 247
ustanowiony przed stworzeniem 

świata, 247

Pokora
konieczna, by dokonało się dzieło, 

251–253
niezbędna, by mieć Ducha, 80–81
potrzebują jej przywódcy, 228–229

Pokój
przychodzi dzięki Jezusowi 

 Chrystusowi, 287–288
przynosi go Duch Święty, 77–78



i n d e K S

299

Pokusy
jak im umknąć, 255–257
misjonarze mają ich unikać, 239
niepoddawanie się im, 257–260
Pan dodaje nam sił, abyśmy je po-

konywali, 114–116
pozostawanie wiernym w ich obli-

czu, 114
praca świątynna pomaga nam się im 

oprzeć, 1147

Pokuta
jest powiązana z chrztem i konfir-

macją, 50–51
pomaga w naszym własnym roz-

woju, 125
przezwycięża grzech, 100–103
za niepłacenie dziesięciny, 165–166

Pomoc wzajemna, oddanie, pomoc ze 
strony innych osób, 228–229

Posłuszeństwo
poddanie się woli Bożej daje moc, 

154–157
przynosi błogosławieństwa, 49–50

Poświęcenie
dla dobra innych, 206–207, 270–271
dokonywane z Bożą pomocą, 

184–186
niezbędne dla doczesnego zbawie-

nia, 250–251
Pan może go wymagać, 252
przy pracy świątynnej, 146
wymagane od misjonarzy, 234–236

Powodzenie, jego sekret, 286

Powołania
ich poszanowanie, 193–197
w ich wypełnianiu potrzebna jest 

pomoc Pana, 154–157, 182–184
wszystkie są istotne dla pracy Pana, 

193–197

Praca
dla dobra przyjaciół, 268–270
gdziekolwiek pośle nas Pan, 181

jej wypełnianie, praca powierzona 
w nasze ręce, 251–253

Praca misjonarska
a miłość bliźniego, 240
pomaga innym otrzymywać błogo-

sławieństwa ewangelii, 234–236
pomoc Pana w służbie, 231–233
poświęcenie dla służby, 234–236, 

240
powody do pełnoetatowej służby, 

233–234
rada, jak służyć, 237–239
radość z udziału w niej, 233, 

237–240
służba członków, 191–192
służba jako przedstawiciele niebios, 

238
to niesienie dobrej i radosnej no-

winy, 237–238

Praca Pana
aby ją wypełnić, potrzebujemy Bo-

skiej pomocy, 186–187
może być trudna, 198–199
przynosi dostatek, 186–187
przynosi radość, 198–199

Prawda, do wszelkiej prawdy wiedzie 
dar Ducha Świętego, 74–76

prawo celestialne, ustanawianie go w 
naszym życiu, 199

Próby
Duch Święty pomaga je przetrwać, 

78–80
odnajdowanie radości pośród prób, 

90–92, 109–112
Pan dodaje nam sił, abyśmy je po-

konywali, 114–116
pomagają nam zbliżyć się do Boga, 

116–117
pozostawanie wiernym w ich obli-

czu, 109–112, 114
pozwalają nam okazać miłość do 

Boga, 114
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przygotowują nas na chwałę cele-
stialną, 112–113

Przeciwności. Zob. Próby

Przeciwności nie zniszczą królestwa, 
249–250

Prześladowania, nie zniszczą Kościoła, 
249–250

Przyjaźń
przyjaźń z osobami innych wyznań, 

234
wymaga wysiłku obu stron, 206

Przykład
przywódcy i nauczyciele podą-

żają za przykładem Zbawiciela, 
226–227

rodzice ustanawiają przykład dla 
dzieci, 135–136

to najlepszy nauczyciel, 228

Przymierza
dochowywanie przymierzy zawar-

tych podczas chrztu przynosi 
błogosławieństwa, 56–58

dochowywanie przynosi radość, 
198–199

niedotrzymywanie, 259–260

Przypowieść o dziesięciu pannach, 
289–290

Przywódcy
mają nakaz dbać o owieczki Pana, 

225–226
muszą troszczyć się o dobro innych, 

223, 224–229
nie wolno im zabiegać o zaszczyty 

dla siebie, 223, 224–225
potrzebują przewodnictwa Ducha, 

228–229
powinni rozdzielać obowiązki, 228
powinni służyć z miłością, 226–227

Przywrócenie
dokonane poprzez Józefa Smitha, 

215–216, 280–281

przepowiedziane w proroctwach, 
247

świadectwo Lorenza Snowa na jego 
temat, 280–281

R

Radość
pomimo trudności, 90–92, 116–117
przynosi ją oddanie sprawie 

prawdy, 198–199

Rodzice
mają być dla dzieci przykładem, 

134–136
mają kultywować zasady życia i 

zbawienia, 136
mają nauczać dzieci płacenia dzie-

sięciny, 168–169
pielęgnują miłość i dobroć w domu, 

133–134
Zob. także Rodzina

Rodzina
jedność w rodzinie, 133–134, 205
jej błogosławieństwa są dostępne 

dla wszystkich wiernych, 132–133
nauczanie ewangelii w rodzinie, 

135–136
rodzinne więzi są uświęcone i 

wieczne, 131–131
są pieczętowane w świątyniach, 143
Stowarzyszenie Pomocy wywiera 

dobry wpływ na rodziny, 175

Rzeczy świata
rezygnacja z nich na rzecz wiecznej 

chwały, 260–262
odwodzą nas od wiecznych zasad, 

257–259
ostrzeżenie przed, 255–259
separowanie się od nich, 104–105, 

182–184, 259–260

S

Służba bliźnim
a korzystanie z talentów, 228
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badanie osobistej motywacji do 
służby, 224–225

doskonalenie się poprzez służbę, 
267–268

dzięki niej mamy boskie atrybuty, 
270–271

powiększa nasze szczęście, 267–268
przynosi błogosławieństwa, 266, 267
Zob. także Służba w Kościele

Służba w Kościele
każde powołanie jest ważne, 

193–197
pomaga innym otrzymać zbawienie, 

192–193
Stowarzyszenie Pomocy dostarcza 

sposobności do służby, 175–176
trudna, lecz przynosi radość, 

198–199
wierna i gorliwa, 197–198
Zob. Służba bliźnim

Smith Alma L., pomaga uratować życie 
Lorenza Snowa, 71–74

Smith Hyrum, jego męczeńska śmierć, 
243

Smith Józef
doświadczenia Lorenza Snowa z 

Józefem Smithem, 273–276
jego duchowa moc i wpływ rosły, 

279–280
jego powołanie od Boga, 275
jego prawy charakter, 276–277
kapłaństwo przywrócone poprzez 

niego, 215–216
Lorenzo Snow widzi go po raz 

pierwszy, 276
męczeńska śmierć, 243
powołany jako młody, szczery chło-

piec, 275–276
przemawia z mocą w Świątyni 

Nauvoo, 273
świadectwo Lorenza Snowa na jego 

temat, 275, 280–281

wolny od hipokryzji, 277–278
znajdował radość w niewinnych 

rozrywkach, 277–278

Snow Eliza R. (siostra Lorenza Snowa)
bezdzietna, 133
druga generalna prezydent Stowa-

rzyszenia Pomocy, 173
towarzyszy Lorenzowi Snowowi 

w podróży do Ziemi Świętej, 
283–285

Snow Lorenzo
a praca świątynna, 26
błogosławi chłopca waldensów, 

213–214
błogosławi Ellę Jensen, 27–28
błogosławi na statku rannego 

członka obsługi, 13–16
chrzest, 6, 47
decyduje się służyć na pełnoetato-

wej misji, 231–233
doświadczenia z Józefem Smithem, 

273–276
dzieciństwo, 3–4
jako pełnoetatowy misjonarz, 7–16, 

21–24, 71–74, 211–214
jego pragnienie wiedzy, 3–4, 37–39
naucza o prawie dziesięciny, 32–33, 

161–164
nawrócenie, 6–7, 61–62
objawia się mu Jezus Chrystus, 28, 

245–246
odpowiada na wezwanie do zmian 

rzucone przez Brighama Younga, 
119, 121

odwiedza Ziemię Świętą, 283–285
opowiada o początkowych trudno-

ściach i sukcesach związanych z 
publicznymi przemowami, 95–97

organizuje zjazd rodzinny, 129, 131
otrzymuje pomoc od człowieka, 

któremu służył, 265, 266
podczas misji na Hawajach niemal 

traci życie, 71–74
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poparty jako Prezydent Kościoła, 
245–246

powołany do Kworum Dwunastu 
Apostołów, 20–21

prowadzi Świętych do Brigham City, 
24–26

przemawia podczas spotkania Sto-
warzyszenia Pomocy, 173–174

przewodzi Świętym w Mount 
Pisgah, 19–20

przeżywa sztorm w drodze do An-
glii, 181–182

przyjaźni się z przywódcami innych 
wyznań, 30–32

rozwija kapłaństwo, 119, 121
ustanawia misję we Włoszech, 

21–24
wykształcenie, 4–6
wysyła list do przywódców kapłań-

skich w Londynie, 223–225
wzmacnia Kościół na Malcie, 

189–191
zawiera poligamiczne małżeństwo, 

19
zbiera datki na Nieustający Fundusz 

Emigracyjny, 201–203
zdobywa świadectwo, 6–7
zostaje Prezydentem Kościoła, 

28–29
zostawia pieniądze żonie Brighama 

Younga, 10–11

Snow Oliver (ojciec Lorenza Snowa), 
3–4

Snow Rosetta Leonora Pettibone 
(matka Lorenza Snowa), 3–4

Spekulacje, ten duch doprowadził do 
odstępstwa w Kirtland, 257–259

Stowarzyszenie Pomocy
będzie otrzymywać coraz więcej 

sposobności do służby, 175–176
jego misja, 174
pomaga członkom dążyć do chwały 

celestialnej, 177

pomaga w rozwoju królestwa Boga, 
174–175

przykładem miłości bliźniego i nie-
skalanej pobożności, 174

umacnia macierzyństwo, 175
współpracuje z posiadaczami ka-

płaństwa, 174–175
wywiera dobry wpływ w domach, 

175

Sukces
przychodzi dzięki wykonywaniu 

woli Ojca, 152–154
przychodzi poprzez posłuszeństwo, 

w dziele Boga, 197–198

Sukcesja w Radzie Prezydenta, 
243–246

Szczęście
mimo przeciwności, 109–112
możliwe dzięki Jezusowi Chrystu-

sowi, 287–288
przychodzi poprzez kapłaństwo, 

217–218
przyjęcie ewangelii niesie ze sobą 

szczęście, 234
wzrasta, kiedy pomagamy bliźnim, 

267–268
życie w świetle Ducha Świętego 

przynosi szczęście, 77–78

Ś

Świadectwo
dobry punkt wyjścia, 64
na temat Józefa Smitha i Przywróce-

nia, 280–281
o Jezusie Chrystusie, 62, 191–192, 

288–289

Świątynia Kirtland
błogosławieństwa podczas poświę-

cenia, 257–258
ukazanie się Jezusa Chrystusa, 139, 

257–258, 288–289

Świątynie
a obrzędy za zmarłych, 143–147
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błogosławieństwa służenia w świą-
tyni, 147

dokonywanie poświęceń, by praco-
wać w świątyni, 147

główna praca podczas Milenium, 
147

miejsce nauki o Bożych błogosła-
wieństwach, 143

pieczętowanie rodzin w świąty-
niach, 143

pozwalają nam zostać zbawicielami, 
147

przygotowują nas do opierania się 
pokusom, 147

ważność świątyń dla Lorenza 
Snowa, 26

wejście z czystym sercem, 147
zaproszenie, by tam pójść, 143

T

Talenty
przypowieść o talentach, 194–197
wykorzystywanie talentów innych 

przez przywódców, 228

U

Uczenie się
pomaga w nim powtarzanie, 40–42
poprzez Ducha, 42–44
poprzez wiarę, 39–41
wymaga wytrwałości, 39–41
Zob. także Wiedza

W

Waldensi, 22–24, 211–214

Wiara
jest powiązana z chrztem i konfir-

macją, 50–51
rozwijanie jej wzmacnia charakter, 

125–126
to dar Ducha, 74–76
umacniają ją trudy, 65–67
wypełnianie zadań z wiarą, 196–197
zwiększa ją duchowa wiedza, 64–65

Wieczność, jej chwała przewyższa 
bogactwa tego świata, 260–262

Wiedza
dzielenie się nią z innymi, 270
pogłębianie wiedzy duchowej, 

65–67
zdobywanie wiedzy duchowej wy-

maga wysiłku, 65–67
Zob. także Uczenie się

Wola Boża, jej poszukiwanie i postę-
powanie wedle niej, 152–158

Wybaczenie, 208

Wykształcenie
duchowe, 41, 64–65
ważność wykształcenia dla Lorenza 

Snowa, 3–4, 37–39
wymaga wiary, ciężkiej pracy i wy-

trwałości, 39–41

Wyniesienie
możliwe dzięki Jezusowi Chrystu-

sowi, 287–288
nasz potencjał do wyniesienia, 

85–90, 132–133

Z

Zadowolenie, służenie Bogu z rado-
ścią, 197–198

Zaufanie
Bogu, 177, 181–182
pokładane w obietnice Pana, 

251–253

Zniechęcenie, sposoby przezwycięża-
nia, 104, 177
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