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PRZYJDèCIE DO ÂWIÑTYNI

Wiele jest powodów, dla których ka˝dy z was powinien chcieç

przyjÊç do Êwiàtyni. Nawet jej zewn´trzny wyglàd wskazuje na jej

g∏´boko uduchowione cele. O wiele bardziej jest to widoczne

wewnàtrz. Przy drzwiach wejÊciowych widnieje napis: „Âwi´toÊç dla

Pana”, który jest ho∏dem z∏o˝onym Panu. Kiedy wchodzicie do

jakiejkolwiek poÊwi´conej Êwiàtyni, jesteÊcie w domu Pana.

W KoÊciele budujemy wiele ró˝nego rodzaju budynków. Mod-

limy si´ w nich, uczymy, bawimy i organizujemy si´. Sà one równie˝

miejscem organizowania okr´gów, zborów, misji, kworów i Stowarz-

yszeƒ Pomocy, nawet wtedy, gdy sà to wynajmowane pomieszcze-

nia. Ale kiedy zamierzamy za∏o˝yç rodzin´ zgodnie z tym, co Pan

nam objawi∏, zak∏adamy jà w Êwiàtyniach. Ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni,

b´dàce obrz´dem zapiecz´towujàcym, jest najwspanialszym

b∏ogos∏awieƒstwem, jakiego mo˝ecie dostàpiç w Êwi´tej Êwiàtyni.

Cz∏onkowie KoÊcio∏a sami powinni dà˝yç do tego, aby mogli

udaç si´ do Êwiàtyni, gdzie mogà uczestniczyç w najbardziej pod-

nios∏ych obrz´dach odkupienia zmar∏ych, jakie zosta∏y objawione

ludzkoÊci. W tej Êwi´tej ceremonii Êwiàtynnej ka˝dy mo˝e zostaç

obmyty i namaszczony, pouczony i obdarowany oraz zostaç

zapiecz´towany. JeÊli pozyskamy te wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa dla

siebie, mo˝emy równie˝ wszystkich tych obrz´dów dokonaç za

zmar∏ych, którzy odeszli z tego Êwiata, nie majàc tej samej

mo˝liwoÊci. Âwi´te obrz´dy sà dokonywane w Êwiàtyni zarówno dla

˝yjàcych, jak i za zmar∏ych. Wewnàtrz Êwiàtyni znajduje si´

chrzcielnica, w której godni cz∏onkowie dzia∏ajàc w zast´pstwie

zmar∏ych, przyjmujà chrzest za tych, którzy przeszli ju˝ za zas∏on´.

„Przydêcie do Êwiàtyni”. JeÊli nie mo˝ecie uczyniç tego teraz,

zróbcie to wkrótce. Módlcie si´ gorliwie, ˝yjcie wed∏ug przykazaƒ,

oszcz´dzajcie, ile zdo∏acie, w nadziei, ˝e przyjdzie taki dzieƒ, kiedy

b´dziecie mogli to uczyniç. Wstàpcie ju˝ teraz na drog´ pokuty,

która czasami jest bardzo trudna i zniech´cajàca. Âwiàtynia zmienia

cz∏owieka i op∏aca si´ trudziç, aby do niej pójÊç. Do tych, którzy
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mieszkajà w du˝ej odleg∏oÊci od Êwiàtyni, Êwiàtynie przyjdà same,

zanim cz∏onkowie b´dà mogli pojechaç do nich. Miejcie wiar´ i na-

dziej´, postanówcie, ˝e pojedziecie do niej, ˝e b´dziecie godni, aby

do niej wejÊç.

RZECZY TE SÑ ÂWI¢TE

Uwa˝ne czytanie pism Êwi´tych objawia nam, ˝e Pan nie mówi∏

wszystkiego wszystkim ludziom. Ustanowione zosta∏y pewne

warunki dla pozyskania Êwi´tych informacji. Do nich nale˝à cere-

monie Êwiàtynne.

O obrz´dach dokonywanych w Êwiàtyni nie rozmawiamy poza

Êwiàtynià. Warto podkreÊliç fakt, ˝e nigdy nie zamierzano ograni-

czaç wiedzy o ceremoniach Êwiàtynnych do grupy wybranych ludzi,

którzy potrafià trzymaç t´ wiedz´ w tajemnicy. Wr´cz przeciwnie;

nieustannie nak∏aniamy ka˝dego, aby przygotowa∏ si´ do pójÊcia do

Êwiàtyni. Ci, którzy byli w Êwiàtyni, zostali nauczeni pewnego

idea∏u: Przyjdzie dzieƒ, gdy ka˝da ˝yjàca dusza oraz ka˝da dusza,

jaka kiedykolwiek ˝y∏a na tej ziemi, b´dzie mia∏a sposobnoÊç

us∏yszenia ewangelii i zaakceptowania albo odrzucenia tego, co

Êwiàtynia oferuje. JeÊli ta sposobnoÊç zostaje odrzucona, odrzucenie

to nast´puje ze strony danej osoby.

Obrz´dy i ceremonie Êwiàtynne sà proste. Sà one pi´kne. Sà

Êwi´te. Dla tych, którzy nie sà przygotowani do ich otrzymania, sà

niezrozumia∏e. CiekawoÊç nie jest przygotowaniem. G∏´bokie zain-

teresowanie samo w sobie równie˝ nie jest przygotowaniem. Przy-

gotowaniem do tych obrz´dów sà pierwsze kroki takie, jak wiara,

pokuta, chrzest, konfirmacja, godnoÊç, dojrza∏oÊç, powaga tego, kto

przychodzi do domu Pana jako zaproszony goÊç.

Musimy byç przygotowani, zanim wejdziemy do Êwiàtyni.

Musimy byç godni, zanim wejdziemy do niej. Sà pewne ustalone

ograniczenia i warunki. Zosta∏y one ustalone przez Pana, a nie przez

cz∏owieka. I tylko Pan ma prawo i upowa˝nienie, aby kierowaç tymi

sprawami tak, aby to, co odnosi si´ do Êwiàtyni, pozosta∏o Êwi´te i

poufne.

Wszyscy ci, którzy sà godni i kwalifikujà si´ pod ka˝dym

wzgl´dem, mogà wejÊç do Êwiàtyni, aby w niej poznaç Êwi´te

rytua∏y i obrz´dy.
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GODNY, ABY WEJÂå

Skoro poczujecie wartoÊç Êwiàtynnych b∏ogos∏awieƒstw i Êwi´-

toÊç dokonywanych w Êwiàtyni obrz´dów, nie b´dziecie skorzy do

kwestionowania wysokich norm ustanowionych przez Pana, które

nale˝y spe∏niç, aby wejÊç do Êwi´tej Êwiàtyni.

Aby wejÊç do Êwiàtyni musicie posiadaç wa˝nà rekomendacj´

Êwiàtynnà. Rekomendacja ta musi byç podpisana przez biskupa

waszego zboru i przez prezydenta waszego okr´gu. Na obszarze

misji, prezydent gminy i prezydent misji sà odpowiedzialni za

wydawanie rekomendacji Êwiàtynnych. Tylko ci, którzy sà godni,

powinni pójÊç do Êwiàtyni. Obowiàzkiem biskupa jest zadawanie

pytaƒ odnoÊnie naszej osobistej godnoÊci. Wywiad ten ma ogromne

znaczenie dla was, jako cz∏onków KoÊcio∏a, jest on bowiem okazjà

do omówienia, wspólnie z wyÊwi´conym s∏ugà Pana, wzoru waszego

˝ycia. JeÊli cokolwiek w waszym ˝yciu jest nie w porzàdku, biskup

b´dzie móg∏ s∏u˝yç wam pomocà w rozwiàzaniu danego problemu.

Dzi´ki tej procedurze, gdy radzicie si´ powszechnego s´dziego 

w Izraelu, mo˝ecie zadeklarowaç swojà godnoÊç lub zaczàç nad nià

pracowaç, aby wejÊç do Êwiàtyni za zgodà Pana.

Prezydent N. Eldon Tanner, który s∏u˝y∏ jako pierwszy doradca 

w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, na generalnym spotkaniu kap∏aƒstwa

mówi∏ na temat wywiadów. Jego rady w tej kwestii dotyczy∏y

zarówno przywódców, którzy je przeprowadzajà, jak równie˝ i

cz∏onków, którzy w nich uczestniczà. Rozwa˝cie uwa˝nie te rady:

„Zwracam si´ do was, którzy jesteÊcie biskupami i prezydentami

okr´gu, aby podaç wam przyk∏ad przeprowadzania wywiadu dla

otrzymania rekomendacji Êwiàtynnej:

‚Przyszed∏eÊ do mnie, aby otrzymaç rekomendacj´ Êwiàtynnà.

Mam obowiàzek reprezentowania Pana, kiedy rozmawiam z tobà.

Wywiad ten koƒczy si´ moim podpisem na twojej rekomendacji;

ale mój podpis na niej nie jest jedynym wa˝nym podpisem.

Zanim rekomendacja nabierze wa˝noÊci, ty sam musisz jà podpi-

saç.

Kiedy podpisujesz w∏asnà rekomendacj´, zobowiàzujesz si´

wobec Pana, ˝e jesteÊ godny przywilejów przys∏ugujàcych tym,

którzy takà rekomendacj´ posiadajà. Pozwól, ˝e zadam ci kilka

standardowych pytaƒ. [. . .] PowinieneÊ uczciwie odpowiedzieç

na ka˝de z nich [. . .]’.
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Teraz, kiedy zada∏eÊ ju˝ standardowe pytania osobie starajàcej

si´ o rekomendacj´, mo˝esz na przyk∏ad dodaç nast´pujàce

s∏owa: ‚Ka˝dy cz∏owiek udajàcy si´ do domu Pana musi byç

wolny od nieczystych, bezbo˝nych albo nienaturalnych praktyk’ [. . .].

Wywiad musi byç przeprowadzany w atmosferze mi∏oÊci i

skromnoÊci. Mo˝na wiele pomóc pytajàc: ‚Czy jest mo˝e jakiÊ

powód, dla którego nie czujesz si´ w porzàdku albo byç mo˝e

nawet nieuczciwie wobec Pana, kiedy masz podpisaç rekomen-

dacj´ Êwiàtynnà?

Mo˝e potrzebujesz troch´ czasu na to, aby uporzàdkowaç

swoje osobiste ˝ycie, zanim jà podpiszesz? Pami´taj, ˝e Pan wie

wszystko i nie mo˝na Go oszukaç. Spróbuj´ ci pomóc. Nie k∏am

nigdy, aby otrzymaç powo∏anie, rekomendacj´ lub b∏ogos∏awieƒ-

stwo od Pana’.

JeÊli rozmawiasz w sposób opisany powy˝ej, cz∏onek ma

obowiàzek zadaç sobie samemu takie pytania. Biskup lub 

prezydent okr´gu ma prawo do trafnego osàdu. B´dzie wiedzia∏

czy coÊ nie jest w porzàdku, co trzeba za∏atwiç przed wydaniem

rekomendacji” („The Blessing of Church Interviews”, Ensign, 

listopad 1978, 42–43).

Wywiad przeprowadza si´ prywatnie i uczestniczà w nim tylko

biskup i cz∏onek KoÊcio∏a starajàcy si´ o rekomendacj´. Zadaje si´

cz∏onkowi pytania dotyczàce jego osobistego ˝ycia, godnoÊci i

lojalnoÊci wobec KoÊcio∏a i jego urz´dników. Osoba musi oÊwiad-

czyç, ˝e jest moralnie czysta, zachowuje S∏owo MàdroÊci, p∏aci

pe∏nà dziesi´cin´, ˝yje zgodnie z naukami KoÊcio∏a i nie utrzymuje

˝adnych kontaktów ani nie przynale˝y do odst´pczych grup.

Wszystko, o czym rozmawiacie podczas wywiadu z biskupem, jest

poufne i pozostanie tylko mi´dzy wami.

Pozytywne odpowiedzi na pytania zadawane przez biskupa

okreÊlà godnoÊç kandydata do otrzymania rekomendacji Êwiàtyn-

nej. JeÊli osoba nie przestrzega przykazaƒ albo jest coÊ w jej ˝yciu,

co wymaga zmiany na lepsze, b´dzie konieczne dokonanie aktu

prawdziwej pokuty, zanim otrzyma rekomendacj´ Êwiàtynnà.

Kiedy biskup przeprowadzi z nami taki wywiad, zanim poje-

dziemy do Êwiàtyni, cz∏onek prezydium okr´gu odbywa taki sam

wywiad z ka˝dym z nas. Kiedy udajemy si´ do Êwiàtyni po raz

pierwszy, wywiad z nami przeprowadza zwykle prezydent okr´gu.
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OczywiÊcie, kiedy uczestniczycie w wywiadzie, aby otrzymaç

rekomendacj´ Êwiàtynnà, zobowiàzani jesteÊcie zaakceptowaç osàd

tego, którego desygnowano na urzàd s´dziego w Izraelu, którego

obowiàzkiem jest reprezentowaç Pana, rozstrzygajàc, czy jest

w∏aÊciwe lub nie, abyÊcie weszli do tego Êwi´tego miejsca.

ZA PIERWSZYM RAZEM I KA˚DYM NAST¢PNYM

JeÊli udajecie si´ do Êwiàtyni po raz pierwszy, ca∏kiem normal-

nym uczuciem jest niepewnoÊç. JesteÊmy naturalnie pe∏ni niepokoju

o to, co jest nieznane. Niejednokrotnie jesteÊmy poddenerwowani

nowymi prze˝yciami.

Bàdêcie spokojni. Udajecie si´ do Êwiàtyni. B´dzie tam ktoÊ, 

kto b´dzie wam stale towarzyszy∏. Bàdêcie spokojni – b´dziecie tros-

kliwie prowadzeni.

Kiedy wchodzimy do Êwiàtyni, powinniÊmy zachowaç czeÊç dla

tego miejsca. Wszelkie konieczne rozmowy winny byç prowadzone

cichym i spokojnym g∏osem. Wszelkich instrukcji wys∏uchujemy

oczywiÊcie w kompletnej ciszy i z wielkà czcià.

Jest kilka miejsc, które umo˝liwiajà nam medytacj´ w ciszy.

Przed wejÊciem do niektórych Êwiàtyƒ, w których rozpoczynamy

dokonywanie obrz´dów, osoby cz´sto gromadzà si´ w kaplicy. To

w∏aÊnie tutaj cz∏onkowie czekajà, a˝ zgromadzà si´ wszyscy, którzy

biorà udzia∏ w obrz´dach. W ˝yciu zwykle bywamy niecierpliwi,

czekajàc na kogoÊ. Na ogó∏, odczuwamy irytacj´, kiedy przycho-

dzimy jako pierwsi i jesteÊmy zmuszeni do czekania na kogoÊ, kto

przyjdzie jako ostatni przed rozpocz´ciem jakichÊ czynnoÊci. W

Êwiàtyni jest wprost przeciwnie. Ten czas oczekiwania jest

naprawd´ wspania∏à okazjà. Jak˝e wielkim przywilejem jest usiàÊç

w ciszy i bez rozmów pozwoliç, aby nasz umys∏ skierowa∏ si´ ku

godnym czci i duchowym rzeczom! Jest to pokrzepienie dla naszej

duszy.

Kiedy udajesz si´ do Êwiàtyni, pami´taj, ˝e jesteÊ goÊciem 

w domu Pana. Jest to czas radoÊci, ale radoÊci w ciszy. Czasami

podczas ceremonii zawarcia ma∏˝eƒstwa, koniecznym jest przypo-

minanie krewnym i przyjacio∏om, ˝e ich wyrazy mi∏oÊci, gratulacje i

˝yczenia dla cz∏onków rodziny, których nie widzieli przez d∏ugi
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okres czasu, winny byç sk∏adane Êciszonym g∏osem. G∏oÊne

rozmowy i g∏oÊny Êmiech nie przystojà w domu Pana.

Stosujcie si´ do wskazówek pracowników Êwiàtynnych. KtoÊ

pokieruje wami w czasie waszej wizyty w Êwiàtyni.

NAUCZANI Z WYSOKOÂCI

Przed udaniem si´ do Êwiàtyni, niezale˝nie od tego, czy jest to

wasz pierwszy raz, czy kolejny, mo˝e wam pomóc uÊwiadomienie

sobie, ˝e nauczanie w Êwiàtyni prowadzone jest w sposób sym-

boliczny. Pan, Wielki Nauczyciel, przekaza∏ wiele nauk w taki 

sposób.

Âwiàtynia jest wspania∏à szko∏à. To jest dom nauki. Atmosfera,

jaka panuje w Êwiàtyni sprzyja przyswajaniu g∏´boko uduchowio-

nych nauk. Nie˝yjàcy ju˝ dr John A. Widtsoe, by∏y cz∏onek Kworum

Dwunastu, by∏ wybitnym rektorem uniwersytetu i Êwiatowej s∏awy

uczonym. Mia∏ on wielkà czeÊç dla pracy Êwiàtynnej i powiedzia∏ o

niej pewnego razu:

„Obrz´dy Êwiàtynne obejmujà ca∏y plan zbawienia, jak nas

nauczajà od czasu do czasu przywódcy KoÊcio∏a, i wyjaÊniajà

nam rzeczy trudne do zrozumienia. Nauki Êwiàtynne nie sà

wypaczane ani przekr´cane w celu przystosowania ich do wspa-

nia∏ego planu zbawienia. Filozoficzna pe∏nia obdarowania jest

jednym ze wspania∏ych argumentów na rzecz wiarygodnoÊci

obrz´dów Êwiàtynnych. Ponadto, ta pe∏nia badania i objaÊniania

planu Ewangelii, czyni prac´ Êwiàtynnà jednà z najskuteczniej-

szych metod w odÊwie˝aniu pami´ci dotyczàcej ca∏ej struktury

ewangelii.

Jeszcze jeden fakt zawsze przemawia do mnie jako silny,

istotny dowód prawdziwoÊci pracy Êwiàtynnej. Obdarowanie i

prac´ Êwiàtynnà, jakà objawi∏ nam Pan poprzez Proroka Józefa

Smitha, [. . .] mo˝na wyraênie podzieliç na cztery ró˝norodne

cz´Êci: obrz´dy przygotowawcze; dawanie wskazówek poprzez

wyk∏ad i prezentacje; przymierza i w koƒcu – sprawdziany

wiedzy. Powàtpiewam w to, ˝e Prorok Józef, cz∏owiek nieuczony i

niedoÊwiadczony w logice, móg∏ sam to wszystko u∏o˝yç w jednà

logicznà ca∏oÊç” (John A. Widtsoe, Temple Worship, „The Utah
Genealogical and Historical Magazine” 12 [kwiecieƒ 1921]:58).
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Zacytujmy ponownie fragment z artyku∏u Starszego Widtsoe:

„˚yjemy w Êwiecie symboli. Nie wiemy nic, z wyjàtkiem tego,

co wyra˝amy poprzez symbole. Rysujemy kilka znaków na

kartce papieru i mówimy, ˝e tworzà one s∏owo, które oznacza

mi∏oÊç lub nienawiÊç, mi∏oÊç bliêniego, Boga albo wiecznoÊç. Dla

oka te znaki nie sà tak pi´kne. Ale nikt nie krytykuje symboli na

stronicach ksià˝ki, poniewa˝ nie sà one tak pi´kne, jak rzeczy,

które one reprezentujà. Nie spieramy si´, czy litery tworzàce

s∏owo B-ó-g sà pi´kne, bo wcale nie sà a˝ tak pi´kne, jednak˝e

przedstawiajà majestat Boga. Cieszymy si´ z posiadania symboli,

jeÊli tylko znaczenie tych symboli rozumiemy. Mówi´ do was

dziÊ, a wy nie spieraliÊcie si´ co do sposobu, w jaki to przed-

stawi∏em lub s∏ów, które wybra∏em; w ten sposób próbowa∏em

przekonaç was, a wy zapomnieliÊcie o s∏owach i sposobie

wyra˝ania myÊli.[. . .]

˚yjemy w Êwiecie symboli. ˚aden m´˝czyzna lub kobieta nie

powinni wyjÊç ze Êwiàtyni po obdarowaniu, póki nie dostrzegà

poprzez te symbole wspania∏ych faktów, które one oznaczajà”

(„Temple Worship”, str. 62).

JeÊli pójdziecie do Êwiàtyni i b´dziecie pami´tali, ˝e nauczanie

jest symboliczne, nigdy nie wejdziecie do niej bez w∏aÊciwego

duchowego nastawienia i nie wyjdziecie, nie majàc uczucia posze-

rzenia wizji lub te˝ poczucia wi´kszego wyniesienia i poszerzenia

wiedzy dotyczàcej duchowych rzeczy. Plan nauczania jest wspa-

nia∏y. Plan ten jest natchniony. Sam Pan, Mistrz w nauczaniu 

przemawiajàc do swoich uczniów stale naucza∏ w przypowieÊciach,

s∏ownej formie symbolicznego przedstawiania rzeczy, które 

w innym przypadku mog∏yby byç trudne do zrozumienia. Mówi∏ on

o doÊwiadczeniach zaczerpni´tych z ˝ycia Jego uczniów, o kurach i

kurcz´tach, ptakach, kwiatach, lisach, drzewach, rabusiach,

w´drowcach, zachodach s∏oƒca, bogatych i biednych, lekarzach,

naprawianiu ubraƒ, wyrywaniu chwastów, sprzàtaniu mieszkania,

karmieniu Êwiƒ, m∏óceniu zbo˝a, robieniu zapasów, budowaniu

domów, u˝yczaniu pomocy i wielu innych rzeczach. Mówi∏ o ziarnie

gorczycznym, o perle. Chcia∏ nauczaç s∏uchajàcych go ludzi, wi´c

mówi∏ o prostych rzeczach w znaczeniu symbolicznym. ˚adna 

z tych rzeczy nie jest tajemnicza lub niejasna, a wszystkie sà symbo-

lami.
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Âwiàtynia sama w sobie jest symbolem. JeÊli widzieliÊcie jakàÊ

Êwiàtyni´ w nocy, w pe∏ni oÊwietlonà, wiecie jak wielkie wra˝enie

wywo∏uje ten widok. Dom Pana, wynurzajàcy si´ z ciemnoÊci w jas-

nej poÊwiacie, staje si´ symbolem mocy i natchnienia ewangelii

Jezusa Chrystusa, stojàcej jako drogowskaz w Êwiecie, który coraz

bardziej pogrà˝a si´ w duchowej ciemnoÊci.

Ceremonia Êwiàtynna nie b´dzie za pierwszym razem w pe∏ni

zrozumia∏a. B´dzie zrozumia∏a tylko cz´Êciowo. Wracajcie do niej

ciàgle. Wracajcie, aby si´ uczyç. Rzeczy, które za pierwszym razem

by∏y dla was niezrozumia∏e lub sta∏y si´ dla was zagadkà, albo by∏y

dla was tajemnicze, stanà si´ dla was zrozumia∏e i znane. Wiele 

z tych rzeczy b´dzie cichà i osobistà sprawà, której tak naprawd´ nie

b´dziecie mogli wyjaÊniç nikomu. Ale te rzeczy b´dà wam znane.

To, co wyniesiemy ze Êwiàtyni, w du˝ym stopniu b´dzie zale˝a∏o

od tego, ile pokory i czci mamy w sobie i jak wielkie jest nasze

pragnienie, aby si´ uczyç. JeÊli jesteÊmy poj´tni, b´dziemy nauczani

przez Ducha w Êwiàtyni.

Je˝eli macie sposobnoÊç, aby uczestniczyç w sesji obdarowania

lub byç Êwiadkiem podczas zapiecz´towania, rozwa˝cie g∏´bsze

znaczenie tego, w czym uczestniczyliÊcie. I podczas nast´pnej

wizyty pami´tajcie o tym; w spokoju i w duchu modlitwy przyjrzyjcie

si´ temu, a odkryjecie, ˝e wasza wiedza powi´kszy∏a si´.

Jednà ze wspania∏ych wartoÊci doÊwiadczenia, jakie daje Êwiàty-

nia jest to, ˝e prezentuje ona szerokà panoram´ celów Boga odno-

szàcych si´ do tej ziemi. Pewnego razu byliÊmy w Êwiàtyni (i mo˝emy

do niej powracaç i odÊwie˝aç naszà pami´ç) i wydarzenia ˝ycia

u∏o˝y∏y si´ w pewien schemat. Mo˝emy widzieç z perspektywy,

gdzie jesteÊmy i mo˝emy szybko zauwa˝yç, kiedy zmierzamy 

w z∏ym kierunku.

Skierujcie swój wzrok w stron´ Êwiàtyni. Poprowadêcie swoje

dzieci do Êwiàtyni. Ju˝ od dzieciƒstwa kierujcie ich uwag´ na 

Êwiàtyni´ i zacznijcie przygotowywaç je na dzieƒ, w którym b´dà

mog∏y wejÊç do Êwi´tej Êwiàtyni.

Robiàc to sami bàdêmy poj´tni i pe∏ni czci. Czerpmy, ile si´ da 

z nauk – symbolicznych i g∏´boko uduchowionych, dost´pnych

tylko w Êwiàtyni.

Potrzeba czasu, ˝eby zaplanowaç ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni. Warto

je z uwagà zaplanowaç. Niejednokrotnie m∏ode pary, zakochane 

w sobie, decydujà, ˝e pobiorà si´ i nalegajà, wbrew b∏aganiom 
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rodziców, ˝e chcà si´ pobraç ju˝ teraz, najlepiej w ciàgu tygodnia lub

dwóch. B∏agania rodziców, aby od∏o˝yli to na póêniej, zyskawszy

tym samym wi´cej czasu na przygotowanie si´, sà cz´sto interpre-

towane przez m∏ode pary jako dezaprobata ich ma∏˝eƒstwa. M∏odzi

obawiajà si´, ˝e jeÊli b´dà d∏u˝ej czekaç, to coÊ przeszkodzi ich 

planom. Niektóre m∏ode pary wydajà si´ byç ma∏o dojrza∏e i nieu-

przejme, kiedy naciskajà na natychmiastowe przygotowania, które

mogà tylko napotkaç wielkie trudnoÊci i cz´sto ich efektem jest

doÊwiadczenie o wiele mniej warte wspomnieƒ, ni˝ gdyby mia∏o

ono miejsce w innych okolicznoÊciach.

JeÊli zbytnio Êpieszymy si´ z pewnymi rzeczami lub za mocno

naciskamy, coÊ wtedy tracimy z pierwszej wizyty w Êwiàtyni lub 

z dnia naszego Êlubu w Êwiàtyni. Ten pierwszy raz w Êwiàtyni lub

zapiecz´towanie w dniu Êlubu jest jedynym w swoim rodzaju

doÊwiadczeniem. Warto si´ do niego przygotowaç. Wa˝ne jest,

abyÊmy nie pozwolili, aby szczegó∏y przygotowaƒ, ma∏e prace

domowe, nie odwróci∏y naszej uwagi od najwa˝niejszych rzeczy. 

Z tego powodu wszystko powinno byç przygotowane wczeÊniej.

Gdy najistotniejszà spraw´ zostawiamy a˝ do tego dnia, mo˝e si´ to

dla nas skoƒczyç wielkim zdenerwowaniem.

Kiedy wczeÊnie udajecie si´ na spotkanie, cicho siedzicie 

w kaplicy i obserwujecie przybywajàcych ludzi, mo˝ecie dostrzec,

˝e przynoszà oni coÊ ze sobà. Duchowa temperatura zaczyna si´

podnosiç, a pokój zmienia si´, gdy stopniowo zajmuje w nim

miejsce ca∏e zgromadzenie, audytorium braci i sióstr, którzy przyszli

z uczuciem oczekiwania.

W dzisiejszych czasach, kiedy jesteÊmy zaj´ci wieloma spra-

wami, trudno jest nam zawsze osiàgnàç to, gdy przychodzimy na

spotkanie. Cokolwiek byÊmy o tym powiedzieli, jest to podwójnie

wa˝ne, kiedy udajemy si´ do Êwiàtyni. Jest to prawdà, szczególnie

wtedy, kiedy udajemy si´ do niej po raz pierwszy. PowinniÊmy do

niej wejÊç wczeÊnie.

Jak zdà˝yliÊcie zauwa˝yç, to wczesne przybycie do Êwiàtyni s∏u˝y

nie tylko temu, aby nas w jakiÊ sposób chroniç, czy upewniç si´, ˝e

nasze rekomendacje oraz inne rzeczy sà w porzàdku i ˝e jesteÊmy

gotowi na nowe doÊwiadczenia. To coÊ wi´cej. Celem jest wejÊç do

Êwiàtyni w spokoju i we w∏aÊciwym duchu, aby przygotowaç si´ do

tego, co ma nastàpiç.
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MówiliÊmy do tej pory na temat uczestników Êwiàtynnych

doÊwiadczeƒ, ale zdarzajà si´ sytuacje, kiedy Êlub w Êwiàtyni jest

ju˝ zaplanowany, a niektórzy bardzo bliscy cz∏onkowie rodziny nie

kwalifikujà si´ do otrzymania rekomendacji Êwiàtynnej. Zdarza si´

czasami i tak, ˝e pan m∏ody lub panna m∏oda jest nowo nawróco-

nym cz∏onkiem, a jego lub jej rodzice nie sà jeszcze w KoÊciele; albo

sà w nim za krótko, aby kwalifikowaç si´ do otrzymania rekomen-

dacji Êwiàtynnej. Mo˝e byç równie˝ i tak, ˝e rodzice sà cz∏onkami

KoÊcio∏a, ale jedno z nich nie ˝yje wystarczajàco zgodnie ze standar-

dami ewangelii, aby otrzymaç rekomendacj´ Êwiàtynnà. Te ograni-

czenia budzà niepokój w przypadku ma∏˝eƒstw zawieranych 

w Êwiàtyni. Jest to czas, kiedy rodzina powinna byç bardzo blisko

siebie, byç razem, aby wspólnie dzieliç te Êwi´te momenty ˝ycia.

Odmowa wydania rekomendacji Êwiàtynnej komuÊ, kto si´ do niej

nie kwalifikuje, czy niemo˝noÊç zaproszenia przyjaciela lub 

krewnego, który nie jest cz∏onkiem KoÊcio∏a, aby by∏ Êwiadkiem

podczas zapiecz´towania, mo˝e szybko stworzyç problemy. 

To mog∏oby doprowadziç do nieszcz´Êcia i uczucia niezadowolenia 

w momencie, kiedy bardzo potrzebujemy pogody ducha i har-

monii.

Co mo˝emy robiç w takich przypadkach? To, czego nie

powinniÊmy robiç, to naciskaç na biskupa. Biskup, który zobowià-

zany jest byç s´dzià powszechnym w Izraelu, nie móg∏by w dobrej

wierze wydawaç rekomendacji komuÊ, kto si´ do niej nie kwalifi-

kuje. Czyniàc to, uczyni∏by tej osobie wàtpliwà przys∏ug´. By∏oby to

równie˝ nieuczciwe ze strony samego biskupa.

Kiedy zaplanowany jest Êlub w Êwiàtyni i jeden z rodziców albo

bardzo bliski krewny nie mo˝e wejÊç do Êwiàtyni, uwa˝ne planowa-

nie pozwoli stworzyç mo˝liwoÊç, a nie problem. Rozwa˝cie pewne

sugestie. PoproÊcie rodzica, który nie jest cz∏onkiem KoÊcio∏a albo

cz∏onka, który nie mo˝e otrzymaç rekomendacji Êwiàtynnej, aby

przyszed∏ do Êwiàtyni wraz z innymi uczestnikami przyj´cia wesel-

nego. Duch, jaki panuje na terenie Êwiàtyni z pewnoÊcià wzbudzi 

w nim uczucia, o które trudno w innych miejscach. Niektóre ze

Êwiàtyƒ dysponujà centrum dla zwiedzajàcych. Teren Êwiàtynny

jest pi´knie utrzymany. Pod ka˝dym wzgl´dem jest to miejsce 

spokoju i jasnoÊci.

Zorganizujcie sprawy tak, aby ktoÊ towarzyszy∏ temu cz∏onkowi

waszej rodziny. Na pewno nie powinniÊcie zostawiaç tej osoby

12



samej. Nieraz cz∏onkowie, którzy mogà uczestniczyç w ceremonii

Êlubu jako Êwiadkowie, sà zadowoleni, kiedy mogà pozostaç przed

Êwiàtynià z tymi, którzy nie mogà do niej wejÊç. To tutaj w pobli˝u

Êwiàtyni mogà opowiedzieç o pragnieniu, jakie ma m∏oda para, aby

zostaç zapiecz´towanà w domu Pana.

W tym czasie mo˝na wywrzeç wielki wp∏yw na danà osob´, o co

trudno by∏oby w innej sytuacji. Na przyk∏ad, w niektórych 

z wi´kszych Êwiàtyƒ organizowane sà wycieczki. WczeÊniejsze

zaplanowanie tego rodzaju spotkania pomo˝e nam zwróciç 

baczniejszà uwag´ na potrzeby bliskiego cz∏onka rodziny, który 

z tego czy innego powodu nie mo˝e wejÊç do Êwiàtyni. Rozczarowanie

czy nawet uraza, a czasami gorycz zarówno rodzica, który nie jest

cz∏onkiem, jak i rodzica, który nie mo˝e otrzymaç rekomendacji

mo˝e dzi´ki temu os∏abnàç.

W niektórych Êwiatyniach istniejà specjalne pokoje, w których

rodzice nie posiadajàcy uprawnienia do wejÊcia do Êwiàtyni, mogà

spotkaç si´ z dobrze przygotowanymi osobami, które b´dà odpo-

wiadaç na ich pytania.

M∏oda para musi zrozumieç, ˝e ich rodzice mogli oczekiwaç dnia

ich Êlubu przez ca∏e swoje ˝ycie. Ich pragnienie uczestniczenia 

w Êlubie i uraza, kiedy nie mogà tego zrobiç, jest oznakà ich 

rodzicielskiego przywiàzania. M∏oda para nie powinna êle interpre-

towaç ich uczuç. Nale˝y zrozumieç i uwa˝nie zaplanowaç podczas

ceremonii Êlubu uwzgl´dnienie ich pragnienia.

OczywiÊcie sà przypadki, kiedy rodzic nie kwalifikujàcy si´ do

otrzymania rekomendacji, czuje si´ ura˝ony i nie daje si´ zjednaç.

W takich wypadkach m∏oda para b´dzie musia∏a wybraç najlepsze

rozwiàzanie. Mo˝e zadaç sobie pytanie: Có˝, mo˝e by∏oby lepiej 

najpierw wziàç Êlub cywilny, aby rodzice mogli byç Êwiadkami

Êlubu i wtedy poczekalibyÊmy rok wymagany przed wejÊciem do

Êwiàtyni? Ale nie by∏oby to idealnym rozwiàzaniem. W wi´kszoÊci

sytuacji uwa˝ne planowanie w duchu modlitwy mo˝e zmieniç ten

problem w sposobnoÊç, która w ostatecznoÊci doprowadzi rodzin´

do poczucia wi´kszej jednoÊci.

Nie powinno si´ zapraszaç do uczestniczenia w ceremonii za-

warcia ma∏˝eƒstwa du˝ego grona przyjació∏, cz∏onków zboru oraz

innych osób. Grupy powinny byç ma∏e i sk∏adaç si´ jedynie 

z cz∏onków rodziny i kilku bardzo bliskich przyjació∏ m∏odej pary. 

Z okazji Êlubu mo˝na zorganizowaç spotkanie w zborze zapraszajàc
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wszystkich, którzy chcieliby z∏o˝yç ˝yczenia i wesprzeç m∏odà par´

zamierzajàcà pobraç si´. To jest cel takiego spotkania. Przyj´cie

weselne to czas na przyjmowanie ˝yczeƒ od przyjació∏ i wszystkich,

którzy dobrze ˝yczà. Ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni samo w sobie powinno

byç Êwi´te i powinno byç dzielone tylko z tymi, którzy zajmujà

wyjàtkowe miejsce w ˝yciu tych, którzy biorà Êlub.

Poza Êwiàtynià nie cytujemy s∏ów obrz´du zapiecz´towania, ale

mo˝emy opisaç pokój zapiecz´towaƒ, który jest pi´kny, cichy i

jasny w duchu oraz uÊwi´cony przez Êwi´tà prac´, jakà si´ w nim

wykonuje.

Zanim m∏oda para uda si´ do o∏tarza na obrz´d zapiecz´towania,

przywilejem celebrujàcego ceremoni´ jest udzielenie m∏odej parze

pewnych rad. Oto przyk∏ady kilku rad, jakie m∏odzi mogà us∏yszeç

przy tej okazji:

„Dzisiaj jest dzieƒ waszego Êlubu. Wasze uczucia doprowadzi∏y

was do tego ma∏˝eƒstwa. Âwiàtyni´ zbudowano jako sanktuarium

dla obrz´dów takich, jak ten. Nie jesteÊcie w Êwiecie. Rzeczy tego

Êwiata nie docierajà tutaj i nie powinny mieç ˝adnego wp∏ywu na to,

co my tutaj robimy. WyszliÊmy ze Êwiata, aby wejÊç do Êwiàtyni

Pana. Ten dzieƒ staje si´ najwa˝niejszym dniem waszego ˝ycia.

PrzyszliÊcie na ten Êwiat przyjmujàc zaproszenie waszych rodzi-

ców, którzy przygotowali Êmiertelne tabernakulum dla waszego

ducha, aby móg∏ w nim zamieszkaç. Ka˝dy z was zosta∏ ochrzczony.

Chrzest jest Êwi´tym obrz´dem symbolizujàcym czystoÊç, jest sym-

bolem Êmierci i zmartwychwstania, symbolem przejÊcia do nowego

˝ycia. Kiedy o nim myÊlimy, rozmyÊlamy o naszym nawróceniu i

odpuszczeniu naszych grzechów. Sakrament jest odnowieniem

przymierza chrztu i mo˝emy, jeÊli chcemy tego, uzyskaç odpuszcze-

nie naszych grzechów.

Ty, bracie zosta∏eÊ wyÊwi´cony do kap∏aƒstwa. Najpierw otrzy-

ma∏eÊ Kap∏aƒstwo Aarona i prawdopodobnie przeszed∏eÊ przez

wszystkie urz´dy w tym kap∏aƒstwie – diakona, nauczyciela i

kap∏ana. Po czym przyszed∏ dzieƒ, kiedy by∏eÊ godny, aby otrzymaç

Kap∏aƒstwo Melchizedeka. To kap∏aƒstwo jest wy˝szym kap∏aƒ-

stwem, okreÊlanym jako Êwi´ty porzàdek Boga lub Êwi´te kap∏aƒ-

stwo Jego Syna (zobacz Alma 13:18 i Helaman 8:18). Otrzyma∏eÊ

urzàd w tym kap∏aƒstwie. Teraz jesteÊ starszym.

Ka˝de z was otrzyma∏o swoje obdarowanie. Poprzez obdarowanie

otrzymaliÊcie nagromadzenie wiecznego potencja∏u. Ale wszystkie
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te rzeczy w pewnym sensie by∏y wst´pem i przygotowywa∏y was do

przyjÊcia do o∏tarza, abyÊcie mogli zostaç zapiecz´towani jako mà˝ i

˝ona na ˝ycie doczesne i na wiecznoÊç. Teraz stajecie si´ rodzinà,

wolno wam braç udzia∏ w prokreacji ˝ycia, macie mo˝liwoÊç, aby

przez wasze poÊwi´cenie i oddanie sprowadziç dzieci na ten 

Êwiat, wychowaç je i opiekowaç si´ nimi w czasie ich Êmiertelnej

egzystencji; aby zobaczyç je pewnego dnia tak, jak wy dzisiaj

uczestniczàcych w tych Êwi´tych obrz´dach Êwiàtyni.

PrzyszliÊcie tutaj z w∏asnej woli i oceniono, ˝e jesteÊcie godni.

Wasz zwiàzek mo˝e byç zapiecz´towany przez Âwi´tego Ducha

Obietnicy”.

„Przeto teraz zsy∏am na was jeszcze jednego Pocieszyciela, na

was samych, przyjaciele moi, aby zamieszka∏ w sercach waszych,

sam Âwi´ty Duch Obietnicy; który to drugi Pocieszyciel jest 

tym samym któregom obieca∏ uczniom moim, jak zapisano 

w Êwiadectwie Jana.

Pocieszyciel ten jest obietnicà, jakà wam daj´, ˝ywota wiecz-

nego, samej chwa∏y królestwa celestialnego” (NiP 88:3–4).

„Zaakceptowanie siebie nawzajem w przymierzu ma∏˝eƒstwa jest

wielkà odpowiedzialnoÊcià, która niesie z sobà nieskoƒczone

b∏ogos∏awieƒstwa”.

Zdarza si´, ˝e w dniu Êlubu m∏odzi sà tak emocjonalnie

zaanga˝owani w prze˝ywanie uroczystoÊci Êlubu, ˝e nie mogà tak

naprawd´ w pe∏ni us∏yszeç s∏ów wypowiadanych podczas obrz´du

zapiecz´towania. Choç nie mo˝emy powtarzaç tych s∏ów poza 

Êwiàtynià, mo˝emy powróciç do Êwiàtyni, kiedy sami b´dziemy

Êwiadkami na Êlubie. Jest to wspania∏omyÊlnoÊç Pana, który da∏

nam prawo, abyÊmy mogli to czyniç. W takich sytuacjach, kiedy 

nie jesteÊmy tak bardzo zaanga˝owani osobiÊcie, mo˝emy uwa˝nie

s∏uchaç s∏ów wypowiadanych podczas dokonywania obrz´du.

Podobnie jest, gdy powracamy cz´sto, aby celebrowaç obrz´dy za

tych, którzy odeszli z tego Êwiata, mo˝emy wtedy jeszcze raz

odÊwie˝yç nasz umys∏ i naszego ducha w obrz´dzie obdarowania.

JeÊli wczeÊniej wzi´liÊcie Êlub cywilny, mo˝ecie chcieç teraz

zapiecz´towania na wiecznoÊç, i jeÊli macie dzieci, zapiecz´towaç je

do was w wiecznym zwiàzku rodzinnym. JeÊli kwalifikujecie si´ do

tego, otrzymanie tego b∏ogos∏awieƒstwa mo˝e byç waszym wielkim

przywilejem.
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UBRANI W BIEL

Kiedy dokonujemy obrz´dów w Êwiàtyni, zak∏adamy na siebie

bia∏e ubranie. Jest ono symbolem naszej czystoÊci i godnoÊci.

Wchodzàc do Êwiàtyni przebieracie si´ ze swojego ubrania 

w bia∏e Êwiàtynne szaty. Przebieranie si´ ma miejsce w zamkni´tym

pomieszczeniu, którego u˝ycza si´ ka˝demu indywidualnie, aby

móg∏ si´ przebraç, pomieszczenie posiada zamek i jest ca∏kowicie

prywatne. W Êwiàtyni zachowuje si´ z uwagà idea∏ skromnoÊci.

Zostawiajàc w szatni swoje ubranie, zostawiacie razem z nim wasze

troski, problemy i rozterki. Wychodzicie z ma∏ego obszaru waszej

prywatnej przestrzeni, ubrani w biel i czujecie jednoÊç oraz poczucie

równoÊci ze wszystkimi, którzy was otaczajà, poniewa˝ sà oni

podobnie ubrani.

JeÊli udajecie si´ do Êwiàtyni po raz pierwszy, pójdêcie do 

biskupa, aby da∏ wam wskazówki. Wydajàc wam rekomendacj´

Êwiàtynnà, wyjaÊni on wam niektóre aspekty ubioru Êwiàtynnego.

Nie musicie martwiç si´ o to, gdzie otrzymacie takie ubranie.

Mo˝ecie je kupiç za poÊrednictwem koÊcielnego centrum dystry-

bucji lub w niektórych przypadkach, wypo˝yczyç je w Êwiàtyni. 

W tym drugim przypadku wymagana jest bardzo skromna op∏ata,

która pokrywa jedynie koszty prania tego ubrania. W mniejszych

Êwiatyniach nie wypo˝ycza si´ ubraƒ Êwiàtynnych.

Podobnie jak w przypadku ceremonii i obrz´dów Êwiàtynnych, o

ubiorze noszonym w murach Êwiàtyni nie mówi si´ poza nià zbyt

wiele. Mo˝emy powiedzieç o tym, ˝e podobnie jak ceremonie ma

ono symboliczne znaczenie.

Jest to dowodem czci i szacunku, kiedy cz∏onek KoÊcio∏a

odwiedza Êwiàtyni´ ubrany w taki sposób, aby dobrze czuç si´ 

w obecnoÊci Pana. Za∏ó˝my przez chwil´, ˝e jesteÊcie zaproszeni do

domu s∏awnego i bardzo szanowanego przywódcy. Daje wam si´ do

zrozumienia, ˝e b´dziecie przebywali wÊród wielu znaczàcych goÊci,

którzy otrzymali podobne zaproszenia. Zaproszenie to oznacza, ˝e

gospodarz ma dla was bardzo du˝e powa˝anie. UÊwiadamiacie

sobie, ˝e wielu innych ludzi chcia∏oby otrzymaç takie zaproszenie,

ale z tego czy z innego powodu nie mogà byç tam zaproszeni i 

dlatego nie mogà przyjÊç. Wàtpliwe jest, czy bioràc pod uwag´ te

okolicznoÊci, przyb´dziecie tam w starym roboczym ubraniu, bàdê
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ubrani jak na zabaw´. Wàtpliwe jest równie˝, aby m´˝czyzna uda∏

si´ tam nie ogolony lub kobieta nie uczesana.

Osoby majàce poczucie godnoÊci i elegancji, otrzymujàc zapro-

szenie na wa˝ne przyj´cie, cz´sto zasi´gajà informacji, jaki strój

by∏by odpowiedni. Czy˝ nie przygotowalibyÊcie si´ na tak specjalnà

okazj´? Byç mo˝e nawet kupilibyÊcie nowe ubranie w nadziei, ˝e

wasz wyglàd nie przyniesie ujmy powadze spotkania.

PowinniÊmy równie˝ zwróciç uwag´ na ∏ad i czystoÊç naszego

ubrania. Z pewnoÊcià nie czulibyÊcie si´ dobrze, b´dàc niew∏aÊciwie

ubrani.

Tego rodzaju zaproszenie mog∏oby zostaç porównane do

mo˝liwoÊci odwiedzenia Êwiàtyni.

Jest tylko jedna okazja, kiedy cz∏onkowie KoÊcio∏a mogà wejÊç do

Êwiàtyni nie zmieniajàc swojego ubrania i ma to miejsce wtedy,

kiedy sà oni Êwiadkami na Êlubie w Êwiàtyni. W tym przypadku

mogà oni zdjàç tylko obuwie i za∏o˝yç bia∏e pantofle. Kilka lat temu

Bracia zgodzili si´ na to z uwagi na wygod´ tych cz∏onków rodziny i

przyjació∏, którzy nie uczestniczà w sesji obdarowania poprzedzajà-

cej zawarcie ma∏˝eƒstwa.

Paƒstwo m∏odzi wchodzà do Êwiàtyni, aby zawrzeç zwiàzek

ma∏˝eƒski na ˝ycie doczesne i na wiecznoÊç. Panna m∏oda jest tam

ubrana w bia∏à, skromnà sukni´ z d∏ugimi r´kawami, o prostym

kroju, bez wyszukanych ozdób. Pan m∏ody równie˝ jest ubrany na

bia∏o. Bracia, którzy przychodzà jako Êwiadkowie Êlubu w Êwiàtyni,

nie noszà smokingów.

Podczas wizyty w Êwiàtyni bardzo by nas zastanowi∏ i jed-

noczeÊnie zasmuci∏ widok kogoÊ, kto ma byç Êwiadkiem na Êlubie i

przychodzi na sesj´ do Êwiàtyni ubrany, jakby szed∏ na piknik lub

imprez´ sportowà.

Przywilej wejÊcia do Êwiàtyni sk∏ania nas do okazania wi´kszego

ni˝ zwykle szacunku. Mi∏e jest Panu, kiedy widzi, ˝e jesteÊmy czyÊci

i mamy na sobie czyste ubrania, które wcale nie muszà byç drogie.

PowinniÊmy ubraç si´ w taki sposób, abyÊmy mogli bez problemu

uczestniczyç w spotkaniu sakramentalnym lub w zebraniu, które

jest powa˝ne i wymaga od nas w∏aÊciwego i dostojnego ubioru.

Czasami zdarza si´, ˝e widzimy kogoÊ, kto jest Êwiadkiem na

Êlubie i nie wzià∏ po uwag´ rady Braci, dotyczàcej stosownego

ubioru i nieprzywiàzywania wagi do naÊladowania Êwiata w jego
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ekscentrycznych stylach ubierania si´, d∏ugoÊci w∏osów, szyku itd.

Dziwimy si´, dlaczego tak si´ dzieje, ˝e osoba, która by∏a wystarcza-

jàco dojrza∏a, aby udaç si´ do Êwiàtyni, jednoczeÊnie nie mia∏a doÊç

wra˝liwoÊci, aby poczuç, ˝e Pan nie b´dzie zadowolony z osób,

które w sposób oczywisty pokazujà, ˝e wolà ˝yç na sposób Êwia-

towy.

Jak to mo˝liwe, ˝eby cz∏onek, który otrzyma∏ rekomendacj´, uda∏

si´ do Êwiàtyni w stroju, który jest nieskromny lub zbyt Êwiatowy?

Jak mo˝na udaç si´ do Êwiàtyni majàc w∏osy w nie∏adzie?

Kiedy masz okazj´, aby udaç si´ do Êwiàtyni i braç udzia∏ w cere-

moniach Êwiàtynnych lub byç Êwiadkiem podczas zapiecz´towania,

pami´taj, gdzie jesteÊ. JesteÊ goÊciem w domu Pana. PowinieneÊ

przygotowaç siebie i swój ubiór w taki sposób, abyÊ móg∏ si´ dobrze

czuç, kiedy pojawi si´ Gospodarz domu.

Ci, którzy dzier˝à kap∏aƒstwo i majà udzia∏ w jego

b∏ogos∏awieƒstwach, powinni byç ubrani tak, jak zosta∏o to obja-

wione Prorokowi Józefowi Smithowi, kiedy przekazano mu cere-

moni´ obdarowania.

Cz∏onkowie, którzy otrzymali obrz´dy Êwiàtynne, powinni nosiç

specjalne odzienie lub bielizn´. Odzienie to jest dostarczane po-

przez agencj´ KoÊcio∏a i jest ogólnie dost´pne dla cz∏onków na ca∏ym

Êwiecie, poprzez program dystrybucji, którym kieruje KoÊció∏.

Odzienie jest symbolem Êwi´tego przymierza. Daje poczucie

skromnoÊci i kiedy je nosimy, staje si´ dla nas tarczà i ochronà.

Noszenie takiego odzienia nie przeszkadza cz∏onkom w ubie-

raniu si´ wed∏ug stylów mody ró˝nych narodów Êwiata. Jedynie

ubiór, który wyglàda nieskromnie lub ekstrawagancko nie

pasowa∏by do za∏o˝onego odzienia. Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a, bez

wzgl´du na to, czy by∏ ju˝ w Êwiàtyni czy nie, pragnie we w∏aÊciwym

duchu uniknàç skrajnej lub nieskromnej mody.

Zdarza si´, ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy otrzymali obdarowanie,

pytani sà o odzienie.

Pewnego razu jeden z Braci zosta∏ poproszony o wyk∏ad dla 

personelu Szko∏y dla Kapelanów Marynarki Wojennej w Newport,

na wyspie Rhode Island, w którym uczestniczy∏o wielu wysoko

postawionych rangà kapelanów z wyznania katolickiego, protestan-

ckiego i ˝ydowskiego.

Kiedy przyszed∏ czas na pytania i odpowiedzi, jeden z kapelanów

zapyta∏: Czy mo˝esz nam powiedzieç coÊ na temat specjalnego
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ubioru, który noszà niektórzy z mormonów? Po czym spyta∏: 

Dlaczego to robicie? Czy to nie dziwne? Czy nie przedstawia to dla

was ˝adnego problemu?

Kapelanowi, który zadawa∏ te pytania, przywódca odpowiedzia∏

pytaniem: Jaki koÊció∏ reprezentujesz? W odpowiedzi us∏ysza∏, ˝e

jeden z koÊcio∏ów protestanckich.

Odpowiedzia∏ wi´c: W ˝yciu cywilnym, jak równie˝ podczas

spotkaƒ prowadzonych w czasie s∏u˝by wojskowej zak∏adacie prze-

cie˝ klerykalne ubranie, nieprawda˝? Po czym kapelan potwierdzi∏

to.

Mówi∏ wi´c dalej: Za∏ó˝my zatem, ˝e to ma dla was jakieÊ znacze-

nie, ˝e w jakimÊ sensie oddziela was od reszty w waszej kongregacji.

To jest wasze ubranie, w którym sprawujecie waszà pos∏ug´. Przy-

puszczam równie˝, ˝e ma ono dla was znacznie wi´ksze znaczenie.

Przypomina wam, kim jesteÊcie i jakie sà wasze zobowiàzania i

przymierza. To w∏aÊnie ono stale przypomina wam, ˝e jesteÊcie

cz∏onkami kleru, ˝e uwa˝acie siebie za s∏ugi Boga i ˝e jesteÊcie

odpowiedzialni za to, by ˝yç w sposób zgodny z waszym wyÊwi´ce-

niem.

Nast´pnie powiedzia∏ do nich: Zatem powinniÊcie zrozumieç

przynajmniej jeden z powodów, dla których Âwi´ci w Dniach Osta-

tnich majà g∏´bokie duchowe zobowiàzanie dotyczàce odzienia.

Zasadnicza ró˝nica mi´dzy waszymi koÊcio∏ami a naszym jest taka,

˝e nie mamy zawodowego kleru. Kongregacje zarzàdzane sà przez

lokalnych przywódców. Powo∏ywani sà do tego z ró˝nych dziedzin

˝ycia. WyÊwi´ceni sà do kap∏aƒstwa. Sprawujà urz´dy w tym

kap∏aƒstwie. Sà wyznaczeni do przywódczych powo∏aƒ jako prezy-

denci, doradcy i przywódcy w ró˝nych kategoriach. Kobiety równie˝

majà swój udzia∏, dzielàc odpowiedzialnoÊç w tych zobowiàzaniach.

M´˝czyzna prowadzàcy kongregacj´ w niedziel´ jako biskup mo˝e

w poniedzia∏ek pracowaç jako urz´dnik pocztowy, pracownik biu-

rowy, farmer czy lekarz, albo mo˝e byç pilotem lub oficerem mary-

narki. W naszym rozumieniu jest on takim samym wyÊwi´conym

s∏ugà Boga, za jakiego wy uwa˝acie swojego kapelana. Jest on uzna-

wany równie˝ przez wi´kszoÊç rzàdów. Ze specjalnego ubioru,

który nosimy, czerpiemy takie same korzyÊci, jak wy, noszàc wasze

liturgiczne szaty. Ró˝nica polega jednak na tym, ˝e my nosimy je

pod naszym wierzchnim ubraniem, podczas gdy wy nosicie je na

wierzchu; nosimy je w ten sposób, poniewa˝ pracujemy w ró˝nych
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zawodach, oprócz tego, ˝e s∏u˝ymy w KoÊciele. Nie chcemy w tych

Êwi´tych rzeczach paradowaç przed Êwiatem.

Po czym wyjaÊni∏ równie˝, ˝e jest inne, g∏´bsze, duchowe znacze-

nie zwiàzane z praktykà zak∏adania tego odzienia podczas przy-

mierzy, jakie sà zawierane w Êwiàtyni. Nie ma potrzeby dyskutowaç

o nich – nie dlatego, ˝e sà one tajemnicà, ale dlatego, ˝e sà one

Êwi´te.

Odzienie okrywajàce nasze cia∏o, wizualnie i namacalnie przypo-

mina nam o tych przymierzach. Dla wielu cz∏onków KoÊcio∏a odzie-

nie jest swego rodzaju ochronà przed pokusami, kiedy stajemy 

z nimi twarzà w twarz. WÊród innych rzeczy, odzienie symbolizuje

nasz g∏´boki szacunek dla praw Boga – w tym równie˝ dla norm

moralnych.

MOC PIECZ¢TOWANIA

JeÊli chcemy zrozumieç zarówno histori´ jak i doktryn´ doty-

czàcà pracy Êwiàtynnej, musimy zrozumieç, czym jest moc

piecz´towania. Musimy rozumieç przynajmniej w pewnym stopniu,

dlaczego klucze upowa˝nienia do dokonywania zapiecz´towaƒ sà

rozstrzygajàce.

Prawie dziewi´çset lat przed narodzeniem Chrystusa, prorok 

Eliasz pojawi∏ si´ na dworze króla Izraela. Przyniós∏ wraz sobà

uÊwi´cone upowa˝nienie: moc piecz´towania.

Eliasz pracowa∏ w swej s∏u˝bie, wyÊwi´ci∏ i namaÊci∏ Elizeusza,

który nastàpi∏ po nim, a nast´pnie – i to jest wa˝ne – nie umar∏.

Podobnie jak Moj˝esz, zosta∏ przemieniony.

Potem jego imi´ pojawia si´ w Starym Testamencie tylko raz, 

w przedostatnim wersecie ostatniego rozdzia∏u Starego Testamentu.

Jest to fragment, w którym Malachiasz przepowiada, ˝e Eliasz

powróci i ˝e „zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich

ojcom”, aby ca∏a ziemia nie zosta∏a ob∏o˝ona klàtwà. (Zob. Ksi´g´

Malachiasza 3: 23–24).

„A gdy Jezus przyszed∏ w okolice Cezarei Filipowej, pyta∏ 

uczniów swoich, mówiàc: Za kogo ludzie uwa˝ajà Syna Cz∏owie-

czego?

A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze

inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

23



On im mówi: A wy za kogo mnie uwa˝acie?

A odpowiadajàc Szymon Piotr rzek∏: TyÊ jest Chrystus, Syn

Boga ˝ywego.

A Jezus odpowiadajàc, rzek∏ mu: B∏ogos∏awiony jesteÊ, Szymo-

nie, synu Jonasza, bo nie cia∏o i krew objawi∏y ci to, lecz Ojciec

mój, który jest w niebie.

A Ja ci powiadam, ˝e ty jesteÊ Piotr, i na tej opoce zbuduj´

KoÊció∏ mój, a bramy piekielne nie przemogà go.

I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwià˝esz na

ziemi, b´dzie zwiàzane i w niebie, a cokolwiek rozwià˝esz na

ziemi, b´dzie rozwiàzane i w niebie” (Mateusz 16:13–19).

Kiedy Piotr, Jakub i Jan poszli z Panem na Gór´ Przemienienia,

obok przemienionego Pana pojawi∏y si´ dwie osoby. Rozpoznali oni

w nich Moj˝esza i Eliasza, którzy przyszli, aby przekazaç obecnym

moc piecz´towania. (Zob. Mateusz 17:1–8; zauwa˝cie, ˝e imi´ Eliasz

jest greckim t∏umaczeniem hebrajskiego imienia Elijah i jest cz´sto

u˝ywane w Nowym Testamencie, jako imi´ Eliasza, proroka Starego

Testamentu).

Piotrowi dano klucze. Piotrowi dano moc piecz´towania, by

wszystko to, co dzi´ki temu upowa˝nieniu zwià˝e lub rozwià˝e na

ziemi, mia∏o i moc w niebie.

W Roku Paƒskim 34, po swoim ukrzy˝owaniu, Pan sprawowa∏

s∏u˝b´ poÊród Nefitów. Przytoczy∏ im – i jest to godne podkreÊlenia

w historii pism Êwi´tych – dwa ostatnie rozdzia∏y Malachiasza

(zawierajàce proroctwo, ˝e Eliasz wróci), powiedzia∏, ˝eby je zapisali,

po czym je objaÊni∏.

Gdy Anio∏ Moroni ukaza∏ si´ Prorokowi Józefowi Smithowi, aby

powiedzieç mu o tablicach, cytowa∏ równie˝ proroctwo Malachiasza

zapowiadajàce przyjÊcie Eliasza. Cytat ten znajduje si´ w drugim

rozdziale Nauk i Przymierzy.

W trzynaÊcie lat póêniej, po ukazaniu si´ Moroniego, wybudo-

wano Êwiàtyni´ stosownie do jej celu i Pan ponownie ukaza∏ si´, 

a Eliasz przyszed∏ razem z Nim i przywróci∏ klucze mocy

piecz´towania.

Te klucze nale˝à do Prezydenta KoÊcio∏a – do proroka, widzàcego

i objawiciela. Ta Êwi´ta moc piecz´towania jest obecnie w KoÊciele.

Ci, którzy znajà znaczenie tej w∏adzy, niczego nie uwa˝ajà za

Êwi´tsze. Niczego nie dzier˝y si´ z takà uwagà. Jest stosunkowo 
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niewielu ludzi, którzy dzier˝à w danym czasie t´ moc piecz´towania

na ziemi – w ka˝dej Êwiàtyni sà bracia, którym dano moc

piecz´towania. Mo˝na otrzymaç jà tylko od proroka, widzàcego,

objawiciela i Prezydenta KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych 

w Dniach Ostatnich lub od tych, których wydelegowa∏ on, aby

nadawali t´ moc innym.

„UJRZELIÂMY [. . .] PANA”

W niedzielne popo∏udnie, 3 kwietnia 1836 roku, nadszed∏ dzieƒ,

w którym powróci∏ Eliasz. W Êwiàtyni w Kirtland odbywa∏o si´

spotkanie sakramentalne. Prorok opisa∏ to popo∏udnie w prostych

s∏owach:

Po po∏udniu pomaga∏em innym Prezydentom rozdzielaç Wie-

czerz´ Paƒskà KoÊcio∏owi, otrzymujàc jà od Dwunastu, których

przywilejem w tym dniu by∏o pe∏nienie funkcji przy Êwi´tym

biurku. Spe∏niwszy t´ pos∏ug´ wobec moich braci, uda∏em si´ do

kazalnicy, przy opuszczonych zas∏onach, i sk∏oni∏em si´ wraz 

z Oliwierem Cowderym w uroczystej i bezg∏oÊnej modlitwie.

Powstawszy po modlitwie nast´pujàca wizja zosta∏a otwarta dla

nas. (NiP 110, wst´p).

„Zdj´ta zosta∏a zas∏ona z umys∏ów naszych i otwar∏y si´ oczy

naszego zrozumienia.

UjrzeliÊmy przed sobà Pana stojàcego na parapecie ambony, 

u stóp jego dzie∏o brukowane szczerym z∏otem, w kolorze bur-

sztynu.

Oczy Jego niczym p∏omieƒ ognia; w∏osy na g∏owie bia∏e niczym

nieskalany Ênieg; oblicze Jego jaÊnia∏o ponad blask s∏oƒca; a g∏os

Jego by∏ niczym g∏os rozp´dzonych wód, sam g∏os Jehowy, 

mówiàcy:

Jam jest pierwszym i ostatnim, jam jest ten, co ˝yje, jam jest

ten, którego zabito; jam jest waszym or´downikiem u Ojca.

Oto przebaczone sà wam grzechy wasze, jesteÊcie czyÊci

wobec mnie; przeto wznieÊcie g∏owy i radujcie si´.

Niechaj si´ radujà serca braci waszych, i serca ca∏ego mojego

ludu, co z ca∏ej si∏y zbudowa∏ mi ten dom dla mego imienia.

Oto bowiem przyjà∏em ten dom i b´dzie w nim imi´ moje; 

i objawi´ si´ ludowi mojemu w litoÊci w tym domu.
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Uka˝´ si´ s∏ugom moim i przemówi´ do nich moim w∏asnym

g∏osem, je˝eli lud mój b´dzie zachowywa∏ moje przykazania i nie

zbeszczeÊci tego Êwi´tego domu.

Serca tysi´cy i dziesiàtków tysi´cy b´dà si´ wielce radowaç 

z powodu b∏ogos∏awieƒstw, jakie zostanà wylane i endowmentów,

jakim obdarowane b´dà s∏ugi moje w tym domu.

I s∏awa domu tego rozszerzy si´ do obcych krajów; i jest to

poczàtek b∏ogos∏awieƒstwa, jakie zostanie wylane na g∏owy mego

ludu. Tak jest. Amen.

Kiedy ta wizja dobieg∏a koƒca, ponownie rozwar∏y si´ dla nas

niebiosa; i pojawi∏ si´ przed nami Moj˝esz i przekaza∏ nam

klucze zgromadzenia Izraela z czterech stron Êwiata, i sprowa-

dzenia dziesi´ciu plemion z ziemi pó∏nocnej.

Potem ukaza∏ si´ Eliasz i przekaza∏ dyspensacj´ ewangelii

Abrahama, mówiàc, ˝e w nas i naszym nasieniu b∏ogos∏awione

b´dà wszystkie pokolenia, które nastàpià po nas.

Kiedy ta wizja dobieg∏a koƒca, rozpostar∏a si´ przed nami

jeszcze inna, wielka i wspania∏a wizja, bowiem Eliasz, prorok

który wstàpi∏ do nieba nie posmakowawszy Êmierci, stanà∏ przed

nami i rzek∏:

Oto przysz∏a pe∏nia czasu, o której mówiono ustami Malachia-

sza – Êwiadczàc, ˝e on (Eliasz) b´dzie pos∏any zanim nadejdzie

wielki i straszny dzieƒ Pana –

Aby zwróci∏ serca ojców do dzieci, a dzieci do ojców, bo ina-

czej ca∏a ziemia zostanie dotkni´ta klàtwà –

Dlatego klucze tej dyspensacji sà przekazane w wasze r´ce; i

przez to mo˝ecie poznaç, ˝e wielki i straszny dzieƒ Pana jest

blisko i nawet ju˝ u drzwi” (NiP 110:1–16).

To si´ sta∏o! To znaczàce wydarzenie pozosta∏o nie zauwa˝one

przez Êwiat, mimo ˝e mia∏o wp∏ynàç na przeznaczenie ka˝dej duszy,

jaka kiedykolwiek ˝y∏a lub b´dzie ˝y∏a. Spokojnie potoczy∏y si´

wydarzenia. KoÊció∏ sta∏ si´ koÊcio∏em budujàcym Êwiàtynie.

Tu i tam w Êwiecie, ludzie, organizacje i stowarzyszenia sponta-

nicznie zacz´∏y si´ interesowaç genealogià. Wszystko to zacz´∏o si´

dziaç od momentu ukazania si´ Eliasza w Êwiàtyni w Kirtland.

Od tego w∏aÊnie dnia, 3 kwietnia 1836 roku, serca dzieci zacz´∏y

zwracaç si´ ku ich ojcom. Odtàd obrz´dy nie mia∏y charakteru

tymczasowego, ale dokonywano ich na sta∏e. Moc piecz´towania
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by∏a z nami. ˚adna inna w∏adza nie ma wi´kszej wartoÊci. Moc ta

nadaje sens i wieczny wymiar wszystkim obrz´dom dokonywanym

z w∏aÊciwym upowa˝nieniem, zarówno dla ˝yjàcych, jak i za

zmar∏ych.

WSZYSTKO JEST CZYNIONE WE W¸AÂCIWYM
PORZÑDKU

Po tych dramatycznych wydarzeniach, które mia∏y miejsce 

w Êwiàtyni w Kirtland, trudnoÊci i przeÊladowania zmusza∏y

Âwi´tych do zmian miejsc pobytu. Gdziekolwiek si´ udali, Pan obja-

wia∏ plany budowania Êwiàtyƒ. Dochodzi∏o do tego zarówno w Inde-

pendence jak i w Far West, w stanie Missouri. W owym czasie

szczególnie nasili∏y si´ przeÊladowania Âwi´tych, a˝ w koƒcu uciekli

do Nauvoo, w stanie Illinois. Tutaj ponownie przysz∏o objawienie

nakazujàce budow´ domu Pana.

Pan wyjaÊni∏, ˝e Êwiàtynia jest budowana po to, by móg∏ On 

objawiç w niej obrz´dy. „I zaprawd´, powiadam wam, niechaj dom

ten b´dzie zbudowany dla mego imienia, abym móg∏ objawiç w nim

moje obrz´dy ludowi memu; Bowiem racz´ objawiç KoÊcio∏owi

memu rzeczy, które by∏y w ukryciu od czasu przed powstaniem

Êwiata, rzeczy odnoszàce si´ do dyspensacji pe∏ni czasów” 

(NiP 124:40–41).

Pan wspomnia∏, ˝e Êwiàtynia by∏aby miejscem, gdzie mia∏yby

miejsce „wasze namaszczenia i wasze obmywania, i wasze chrzty za

umar∏ych, i wasze uroczyste zgromadzenia, i wasze pamiàtki dla

ofiar waszych przez synów Lewiego, i dla waszych wyroczni w wa-

szych najÊwi´tszych miejscach, gdzie dostajecie rozmowy, i wasze

statuty i wyroki, dla poczàtku objawieƒ i za∏o˝enia Syjonu, i dla

chwa∏y, zaszczytu i obdarowania wszystkich jego miast, sà

wyÊwi´cone przez obrz´d mego Êwi´tego domu, który mój lud ma

zawsze nakazane budowaç dla mego Êwi´tego imienia” (NiP

124:39).

WÊród obrz´dów, jakich dokonujemy w KoÊciele sà: chrzest,

sakrament, nadawanie imienia i b∏ogos∏awienie dzieci, udzielanie

b∏ogos∏awieƒstwa chorym, wyznaczanie do powo∏aƒ w KoÊciele,

wyÊwi´canie na urz´dy. Oprócz tych, mamy wy˝sze obrz´dy, których

dokonujemy w Êwiàtyni. WÊród nich sà: obmycia, namaszczenia,

obdarowanie i obrz´d zapiecz´towania, o którym ogólnie mówi si´

jako o zawarciu ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni.
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Jak wa˝ne sà obrz´dy dla nas, jako cz∏onków KoÊcio∏a?

Czy mo˝ecie byç szcz´Êliwi, czy mo˝ecie zostaç odkupieni, czy

mo˝ecie zostaç wyniesieni bez nich? Odpowiedê brzmi: Sà one

czymÊ wi´cej, ani˝eli czymÊ wskazanym bàdê po˝àdanym, nawet

czymÊ wi´cej ni˝ koniecznoÊcià. Sà nawet czymÊ wi´cej ni˝ rzeczà

zasadniczà lub istotnà. One sà niezb´dne dla ka˝dego z nas.

Prorok Józef Smith powiedzia∏, ˝e cz´sto zadawano mu pytanie:

„Czy nie mo˝emy zostaç zbawieni bez przejÊcia przez te

wszystkie obrz´dy, itd.?” Odpowiadam, ˝e nie, i nie b´dzie to

pe∏nia zbawienia. Jezus powiedzia∏: „Jest wiele mieszkaƒ w domu

mego Ojca, i id´ tam, by przygotowaç dla was miejsce”. Dom
w tym momencie powinien byç t∏umaczony jako królestwo i

ka˝dy cz∏owiek wyniesiony do najwy˝szego królestwa musi

przestrzegaç prawa celestialnego i równie˝ ca∏ego prawa. (History
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, wyd. B. H. Roberts,

7 tomów [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day

Saints, 1949], 6:184).

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedzia∏:

„Nie dbam o to, jaki masz urzàd w KoÊciele, mo˝esz byç

aposto∏em, mo˝esz byç patriarchà, wy˝szym kap∏anem lub 

kimkolwiek innym, ale nie mo˝esz otrzymaç pe∏ni kap∏aƒstwa,

jeÊli nie udasz si´ do Êwiàtyni Pana i nie otrzymasz obrz´dów, o

których mówi prorok. ˚aden cz∏owiek nie mo˝e otrzymaç pe∏ni

kap∏aƒstwa poza Êwiàtynià Pana” (Joseph Fielding Smith, Elijah
the Prophet and His Mission [Salt Lake City: Deseret Book Co.,

1957], str. 46).

MówiliÊmy wczeÊniej o wy˝szych obrz´dach dokonywanych 

w Êwiàtyni. Zalicza si´ do nich obdarowanie. ‚Obdarowaç’ oznacza

wzbogaciç, daç komuÊ coÊ d∏ugotrwa∏ego i o du˝ej wartoÊci. Âwià-

tynne obdarowanie wzbogaca nas w trojaki sposób: (a) osobie otrzy-

mujàcej ten obrz´d, dawana jest moc od Boga. „Otrzymujàcy je

obdarowani sà mocà z nieba”. (b) Otrzymujàcy jest równie˝ obdaro-

wany informacjami i wiedzà. „Wszyscy otrzymujà wiedz´ stosownie

do celów i planów Pana” (Bruce M. McConkie, Mormon Doctrine,
wyd. 2 [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], str. 227). (c) Osoba zapie-

cz´towana przy o∏tarzu, otrzymuje wspania∏e b∏ogos∏awieƒstwa,

moce i zaszczyty, które sà cz´Êcià obdarowania.
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Istniejà dwie definicje czy te˝ opisy obdarowania. Pierwsza 

z nich zosta∏a opublikowana przez Prezydenta Brighama Younga:

„Pozwólcie, ˝e podam wam krótkà definicj´. Wasze obdarowa-

nie oznacza, ˝e otrzymujecie w domu Pana wszystkie obrz´dy,

które b´dà wam potrzebne, kiedy odejdziecie z tego Êwiata, aby

móc powróciç do obecnoÊci Ojca, przechodzàc obok anio∏ów,

którzy stojà na stra˝y i aby móc im podaç kluczowe s∏owa, znaki i

symbole, stosownie do Êwi´tego Kap∏aƒstwa oraz uzyskaç

wieczne wyniesienie wbrew woli ziemi i piek∏a” (Discourses of
Brigham Young, zebr. przez Johna A. Widtsoe [Salt Lake City:

Deseret Book Co., 1971], str. 416).

Starszy James E. Talmage opisa∏ obdarowanie w taki sposób:

„Âwiàtynne obdarowanie otrzymywane we wspó∏czesnych 

Êwiàtyniach, zawiera instrukcje odnoszàce si´ do znaczenia i

nast´pstwa minionych dyspensacji i wa˝noÊci obecnej, uwa˝anej

za najwspanialszà i za najwi´kszà er´ w historii ludzkoÊci. Te

wskazówki zawierajà opowiadanie o najbardziej donios∏ych

wydarzeniach okresu tworzenia, warunkach naszych pierwszych

rodziców w Ogrodzie Eden, ich niepos∏uszeƒstwie i skutku

wyp´dzenia ich z b∏ogos∏awionego ogrodu, ich warunkach 

w ponurym i samotnym Êwiecie, w którym skazani byli na ci´˝kà

prac´, planie odkupienia, poprzez który grzech ludzkoÊci mo˝e

byç odkupiony, okresie wielkiego odst´pstwa, przywróceniu

ewangelii z jej wszystkimi staro˝ytnymi mocami i przywilejami,

absolutnym i koniecznym warunku osobistej czystoÊci i oddania

dla ˝ycia w prawoÊci w obecnym ˝yciu i Êcis∏ego podporzàdkowa-

nia si´ wymaganiom ewangelii” (James E. Talmage, The House 
of the Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], str. 99–100; dalej

cytowane jako The House of the Lord).

Ta wypowiedê Starszego Talmage’a wyjaÊnia, ˝e kiedy otrzymuje-

cie wasze obdarowanie, otrzymujecie tak˝e instrukcje stosownie do

celów i planów Pana w tworzeniu i zaludnianiu ziemi. Zostajecie

pouczeni, co musicie zrobiç, aby otrzymaç wyniesienie.

Dla pe∏nego wyniesienia wymagane jest to b∏ogos∏awieƒstwo

obdarowania. Ka˝dy Âwi´ty w Dniach Ostatnich powinien praco-

waç nad sobà, aby byç godnym tego b∏ogos∏awieƒstwa i aby je 

otrzymaç.

Obrz´dy obmycia i namaszczenia bardzo cz´sto okreÊlane sà 

w Êwiàtyni jako obrz´dy wst´pne. Dla naszych celów wystarczy
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powiedzieç, ˝e obdarowaniu towarzyszà obmycia i namaszczenia –

w wi´kszoÊci symboliczne w swej naturze, ale obiecujàce jasno kon-

kretne i natychmiastowe b∏ogos∏awieƒstwa, jak równie˝ b∏ogos∏a-

wieƒstwa, które otrzymamy w przysz∏oÊci.

W czasie tych obrz´dów, w Êwiàtyni zostaniecie oficjalnie ubrani

w odzienie i obiecane wam b´dà zwiàzane z nim wspania∏e

b∏ogos∏awieƒstwa. Wa˝ne jest, abyÊcie s∏uchali uwa˝nie s∏ów wypo-

wiadanych w czasie dokonywania obrz´dów i abyÊcie starali si´

zapami´taç obiecane b∏ogos∏awieƒstwa i warunki, na podstawie

których majà si´ one spe∏niç.

Obrz´d zapiecz´towania jest obrz´dem, który ∏àczy rodziny na

wiecznoÊç. Ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni jest obrz´dem zapiecz´towujà-

cym. Kiedy para zostaje zapiecz´towana w Êwiàtyni po Êlubie cywil-

nym, dzieci urodzone wczeÊniej w tym zwiàzku, zatem nie urodzone

w tym przymierzu, zostajà zapiecz´towane do nich w krótkim i

Êwi´tym obrz´dzie.

Prosz´ upewnijcie si´, ˝e wasze ˝ycie jest w ca∏kowitym po-

rzàdku. A przychodzi to tylko poprzez otrzymanie waszych Êwiàtyn-

nych b∏ogos∏awieƒstw, waszych obrz´dów, poniewa˝ „w jego

obrz´dach ukazana jest moc Boga” (NiP 84:20).

ÂWI¢TE PRZYMIERZA

Pan w objawieniu, znanym teraz jako rozdzia∏ 132 Nauk i Przy-

mierzy, mówi:

„Oto bowiem objawiam ci nowe i wieczne przymierze, i je˝eli

nie zachowasz tego przymierza, pot´piony b´dziesz, bowiem nikt

nie mo˝e odrzuciç tego przymierza i otrzymaç pozwolenia wstà-

pienia do mojej chwa∏y,

Bowiem wszyscy, którzy chcà dostàpiç b∏ogos∏awieƒstwa 

z moich ràk, b´dà zachowywaç prawo, jakie wyznaczono dla 

tego b∏ogos∏awieƒstwa, i jego warunki, jak postanowiono zanim

powsta∏ Êwiat” (NiP 132:4–5).

Prezydent Joseph Fielding Smith definiuje nowe i wieczne przy-

mierze takimi s∏owami:

„Czym jest nowe i wieczne przymierze? Przykro mi, ˝e musz´

powiedzieç, ˝e sà tacy cz∏onkowie KoÊcio∏a, którzy sà w b∏´dzie,

jak równie˝ sà êle poinformowani co do tego, czym jest naprawd´

nowe i wieczne przymierze. Nowe i wieczne przymierze jest
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ca∏kowità sumà wszystkich przymierzy i zobowiàzaƒ ewangelii”
(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3 tom [Salt Lake

City: Bookcraft, 1954–1956], 1:156, dalej cytowane jako Doctrines
of Salvation).

To przymierze zawiera wszystkie obrz´dy ewangelii – najwy˝sze

z nich dokonywane sà w Êwiàtyni. Zacytujmy ponownie Prezydenta

Smitha:

„Oto jasna i szczegó∏owa definicja nowego i wiecznego przy-

mierza. To wszystko to jest pe∏nia ewangelii. Zatem ma∏˝eƒstwo

w∏aÊciwie dokonane, chrzest, wyÊwi´cenie do kap∏aƒstwa,

wszystko inne – ka˝da umowa, ka˝de zobowiàzanie, ka˝de wydarzenie
odnoszàce si´ do ewangelii Jezusa Chrystusa, które jest zapiecz´towane
przez Âwi´tego Ducha obietnicy stosownie do danego przez Niego

tutaj prawa, jest cz´Êcià nowego i wiecznego przymierza” (Doctrines of
Salvation, 1:158).

W wersecie cytowanym wczeÊniej (Nauki i Przymierza 132:4) Pan

powiedzia∏ niezwykle prosto: „ [. . .] bowiem nikt nie mo˝e odrzuciç

tego przymierza i otrzymaç pozwolenie wstàpienia do mojej

chwa∏y”.

Ci, którzy udajà si´ do Êwiàtyni, majà przywilej zawarcia

okreÊlonych przymierzy i zobowiàzaƒ odnoszàcych si´ do ich

wyniesienia i wyniesienia innych. Starszy James E. Talmage napisa∏:

„Obrz´dy obdarowania ucieleÊniajà pewne zobowiàzania, po

cz´Êci osobiste, takie jak: przymierze i obietnica przestrzegania

prawa cnoty i czystoÊci moralnej, pozostawania mi∏osiernym,

dobroczynnym, tolerancyjnym i czystym, poÊwi´cania zarówno

talentów jak i Êródków materialnych dla szerzenia prawdy i pod-

noszenia na duchu ludzkoÊci, przyczyniania si´ na ró˝ne sposoby

do przygotowaƒ do tego wielkiego dnia, w którym ziemia b´dzie

gotowa, aby powitaç swego Króla – Pana Jezusa Chrystusa. Ka˝de

przymierze, które zawieramy oraz zobowiàzanie, które sk∏adamy,

pociàga za sobà obiecane b∏ogos∏awieƒstwo, mo˝liwe do osià-

gni´cia przy wiernym przestrzeganiu tych warunków” (The House
of the Lord, str. 100).

Zawierajàc przymierze z Panem, przyrzekamy poÊwi´caç swój

czas, talenty i Êrodki dla Jego królestwa.

JesteÊmy ludem przymierza. Zobowiàzujemy si´ do ofiarowania

naszego czasu, pieni´dzy i talentów – wszystkiego tego, czym
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jesteÊmy i co posiadamy – dla dobra królestwa Boga na ziemi.

Mówiàc prostymi s∏owami, przyrzekamy czyniç dobro. JesteÊmy

ludem przymierza i Êwiàtynia jest centrum naszych przymierzy. Jest

ona êród∏em przymierzy.

Przyjdêcie do Êwiàtyni. PowinniÊcie przyjÊç do Êwiàtyni.

Dzia∏ajàc tam w zast´pstwie kogoÊ, kto odszed∏ ju˝ na drugà stron´

zas∏ony, b´dziecie rozmyÊlali nad przymierzami, które wczeÊniej

zawarliÊcie. Zostaniecie wzmocnieni poprzez wspania∏e duchowe

b∏ogos∏awieƒstwa, które sà zwiàzane z domem Pana.

Bàdêcie wierni przymierzom i obrz´dom ewangelii. Przygotujcie

si´ do tych Êwi´tych obrz´dów krok po kroku, kiedy idziecie przez

swoje ˝ycie. Szanujcie przymierza zwiàzane z nimi. Róbcie to, a

b´dziecie szcz´Êliwi.

Wtedy wasze ˝ycie b´dzie w porzàdku – wszystkie rzeczy u∏o˝à

si´ we w∏aÊciwej kolejnoÊci i w∏aÊciwym szeregu. Wasza rodzina

zostanie po∏àczona w sposób, którego nigdy nie mo˝na b´dzie

z∏amaç.

W obrz´dach i przymierzach skupcie si´ na b∏ogos∏awieƒstwach,

które mo˝ecie otrzymaç w Êwi´tej Êwiàtyni. Bàdêcie pewni, ˝e Pan

jest zadowolony, kiedy jesteÊcie godni tytu∏u: osoby dochowujàcej

przymierzy.

NIE BEZ PRZECIWNOÂCI

Âwiàtynie znajdujà si´ w samym centrum duchowej si∏y KoÊcio∏a.

Mo˝emy spodziewaç si´, ˝e szatan b´dzie próbowa∏ wtràcaç si´ 

do nas, jako KoÊcio∏a, czy te˝ nawet do nas samych indywidual-

nie, kiedy chcemy uczestniczyç w tej Êwi´tej i natchnionej pracy. 

Ta ingerencja mo˝e ró˝niç si´ od strasznych przeÊladowaƒ z przesz-

∏oÊci, ale mo˝e prowadziç do apatii wobec tej pracy. To drugie jest

byç mo˝e najbardziej niebezpiecznà i najbardziej os∏abiajàcà formà

dzia∏ania przeciw pracy Êwiàtynnej.

Praca Êwiàtynna budzi tyle sprzeciwu, poniewa˝ jest êród∏em

wielkiej duchowej si∏y dla Âwi´tych w Dniach Ostatnich i dla ca∏ego

KoÊcio∏a.

W Âwiàtyni Logan, podczas ceremonii poÊwi´cenia kamienia

w´gielnego Prezydent George Q. Cannon oÊwiadczy∏:

„Ka˝dy kamieƒ w´gielny po∏o˝ony pod budow´ Êwiàtyni i

ka˝da Êwiàtynia ukoƒczona zgodnie z porzàdkiem, jaki Pan
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objawi∏ Êwi´temu Kap∏aƒstwu, pomniejszajà moc Szatana na

ziemi i zwi´kszajà moc Boga i Bogini, poruszajà dla nas niebiosa

w swej pot´˝nej mocy, przywo∏ujà i sprowadzajà b∏ogos∏awieƒ-

stwa Wiecznych Bogów i tych, którzy mieszkajà w Ich obecnoÊci”

(W: „The Logan Temple”, Millennial Star, 12 list. 1877, str. 743).

Kiedy cz∏onkowie KoÊcio∏a majà k∏opoty albo muszà podjàç

˝yciowà decyzj´, zwyk∏à rzeczà dla nich jest udanie si´ do Êwiàtyni.

To jest dobre miejsce na przemyÊlenie naszych problemów. W Êwià-

tyni mo˝emy otrzymaç duchowà wizj´ przysz∏oÊci. Kiedy s∏u˝ymy 

w Êwiàtyni, znajdujemy si´ „poza Êwiatem”.

W takich sytuacjach wielkie znaczenie ma fakt, ˝e robimy coÊ dla

kogoÊ, kto sam tej pracy dla siebie wykonaç nie mo˝e. Kiedy przyj-

mujemy obdarowanie za kogoÊ, kto zmar∏, jakoÊ znacznie mniej

wahamy si´ przed gorliwà modlitwà do Pana o to, aby nam

pomaga∏. Kiedy m∏ode pary ma∏˝eƒskie majà do podj´cia decyzje,

bardzo cennà sprawà jest, aby uda∏y si´ na sesje do Êwiàtyni, jeÊli

mieszkajà w jej pobli˝u. Jest coÊ czystego i jasnego w duchowej

atmosferze Êwiàtyni.

Czasami mamy tak wiele problemów i jest tak wiele rzeczy, które

powinniÊmy rozwiàzaç od razu, ˝e nie mo˝emy po prostu jasno

myÊleç i jasno widzieç. W Êwiàtyni roztargnienie tego rodzaju

przestaje istnieç, mg∏a zaczyna si´ powoli unosiç i mo˝emy 

„widzieç” rzeczy, których nie mogliÊmy zobaczyç wczeÊniej i znaleêç

rozwiàzanie naszych problemów, którego wczeÊniej nie znaliÊmy.

Pan b´dzie nam b∏ogos∏awi∏, je˝eli b´dziemy uczestniczyç 

w Êwi´tych obrz´dach Êwiàtyni. B∏ogos∏awieƒstwa nie b´dà ograni-

czaç si´ do waszej s∏u˝by Êwiàtynnej. B´dziemy b∏ogos∏awieni we

wszystkim. B´dziemy godni tego, aby Pan interesowa∏ si´ zarówno

naszymi duchowymi, jak i doczesnymi sprawami.

BLI˚EJ ZAS¸ONY

Musimy odczuç, dlaczego budujemy Êwiàtynie i dlaczego wymaga

si´ od nas dokonywania obrz´dów. Stale jesteÊmy pouczani i oÊwie-

cani w sprawach wagi duchowej. Linijka po linijce, przykazanie po

przykazaniu a˝ w koƒcu uzyskamy pe∏ni´ Êwiat∏a i wiedzy. To staje

si´ ochronà dla nas, dla ka˝dego z nas z osobna. Jest to równie˝

ochronà dla KoÊcio∏a.
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˚adna inna praca nie jest wi´kszà ochronà dla KoÊcio∏a, ni˝ praca

Êwiàtynna i badania genealogiczne, które jà wspierajà. ˚adna inna

praca nie mo˝e oczyÊciç nas duchowo w wi´kszym stopniu. ˚adna

inna praca nie daje nam wi´kszej mocy. ˚adna inna praca nie

wymaga od nas wy˝szego stopnia prawoÊci.

Nasze prace w Êwiàtyni sà dla nas tarczà i ochronà, zarówno

indywidualnie jak i zbiorowo dla nas, jako ludzi.

Poprzez obrz´dy Êwiàtynne zawieramy przymierze z Panem,

przez co stajemy si´ ludem przymierza.

JeÊli przyjmiemy objawienie dotyczàce dokonywania obrz´dów

Êwiàtynnych i jeÊli zawrzemy nasze przymierza bez kwestionowania

ich i niepewnoÊci, Pan b´dzie nas chroni∏. Otrzymamy natchnienie

wystarczajàce do stawienia czo∏a wyzwaniom ˝ycia.

Praca w Êwiàtyni jest prawdziwa. Zosta∏a objawiona zza zas∏ony i

objawienie to jest nadal przekazywane.

Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a indywidualnie mo˝e otrzymaç objawienia

dotyczàce pracy Êwiàtynnej.

Tak wi´c udawajcie si´ do Êwiàtyni – przychodêcie po swoje

b∏ogos∏awieƒstwa i domagajcie si´ ich. Jest to jest Êwi´ta praca.
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