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Wprowadzenie

Członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apo-
stołów postanowili wydać serię Nauki Prezydentów Kościoła, aby 
pomóc ci w zbliżeniu się do Pana i pogłębieniu zrozumienia przy-
wróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. W miarę jak Kościół będzie 
publikował kolejne tomy tej serii, we własnym domu stworzysz 
kolekcję książek na temat ewangelii. Tomy tej serii mają być wy-
korzystywane do osobistego studiowania oraz podczas nauczania 
niedzielnego. Mogą też pomóc ci w przygotowaniu innych lekcji 
czy przemówień oraz odpowiedzieć na pytania związane z dok-
trynami Kościoła.

Książka ta zawiera nauki Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha, 
który służył jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich od 23 stycznia 1970 roku do 2 lipca 1972 roku.

Osobiste studiowanie

Podczas studiowania nauk Prezydenta Josepha Fieldinga Smi-
tha staraj się poprzez modlitwę o natchnienie od Ducha Świętego. 
Pytania znajdujące się na końcu każdego rozdziału pomogą ci 
zrozumieć nauki Prezydenta Smitha i zastosować je we własnym 
życiu. Podczas studiowania tych nauk możesz zastanawiać się, w 
jaki sposób mógłbyś 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. W 
grupach wyższych kapłanów, kworach starszych oraz w Stowarzy-
szeniu Pomocy dwie lekcje niedzielne w miesiącu będą nauczane 
na podstawie rozdziałów tej książki. Ponieważ zawiera ona wię-
cej rozdziałów, niż jest planowanych lekcji w ciągu 12 miesięcy, 
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przywódcy w okręgach i palikach mogą zdecydować, które roz-
działy najlepiej zaspokoją potrzeby członków, którym służą.

Poniższe wskazówki mogą pomóc ci w nauczaniu na podstawie 
tej książki:

przygotuj się do nauczania

Staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego podczas przygoto-
wywania się do lekcji. Przeczytaj dany rozdział w duchu modlitwy, 
abyś był pewien, że rozumiesz nauki Prezydenta Smitha. 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 egzemplarze. Będą wówczas lepiej przy-
gotowani do udziału w dyskusji i wzmacnianiu siebie nawzajem.

Podczas przygotowywania lekcji, zwróć szczególną uwagę na 
„Propozycje dotyczące studiowania i nauczania”, które znajdują się 
na końcu każdego rozdziału. Znajdziesz tam pytania powiązane 
z danym tematem, wersety z pism świętych oraz wskazówki do 
nauczania. Pytania i powiązane wersety z pism świętych odnoszą 
się do rozdziału, w którym się znajdują. Wskazówki do nauczania 
ułatwią ci wskazanie uczniom sposobów na odnalezienie radości i 
życie zgodnie z ewangelią.

przedstaw rozdział

Przedstawiając rozdział, a także w trakcie całej lekcji, staraj się 
stworzyć taką atmosferę, w której Duch może dotknąć serc i umy-
słów nauczanych przez ciebie osób. Na początku lekcji pomóż 
swoim uczniom skupić się na naukach zawartych w rozdziale. Weź 
pod uwagę następujące pomysły:
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•	 Przeczytaj	i	omów	podrozdział	zatytułowany	„Z	życia	Josepha	
Fieldinga Smitha”, 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 Smitha

Nauczając 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 dyskusji 
tylko po to, żeby omówić wszystkie nauki. Aby zachęcić do dys-
kusji, użyj pytań znajdujących się na końcu każdego rozdziału. Mo-
żesz też przygotować własne pytania z myślą o nauczanych przez 
ciebie osobach.

Następujące propozycje mogą podsunąć ci dodatkowe pomysły:

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

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

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

•	 Poproś	uczniów,	aby	wybrali	jeden	z	podrozdziałów	i	po	cichu	
go przeczytali. Poproś osoby, które wybrały ten sam podrozdział, 
żeby zebrały się w dwu- lub trzyosobowe grupy i przedyskuto-
wały to, czego się nauczyły.
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zachęcaj do dzielenia się i stosowania nauk w życiu

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

•	 Zapytaj	uczniów,	w	jaki	sposób	mogą	wykorzystać	nauki	Prezy-
denta Smitha podczas wypełniania swoich obowiązków w domu 
i w kościele. Na przykład możesz im pomóc w rozważaniu i 
dyskutowaniu o tym, jak można wykorzystać jego nauki w wy-
pełnianiu roli męża, żony, rodziców, synów, córek, nauczycieli 
domowych lub sióstr odwiedzających.

•	 Zachęcaj	uczniów	do	dzielenia	się	niektórymi	naukami	Prezy-
denta Smitha z członkami rodziny i przyjaciółmi.

•	 Zachęć	uczniów	do	zastosowania	tego,	czego	się	nauczyli,	i	podzie-
lenia się swoimi doświadczeniami na początku kolejnych zajęć.

zakończ dyskusję

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

Informacje na temat źródeł cytowanych w tej książce

Nauki zawarte w tym podręczniku są bezpośrednimi cytatami z 
kazań, artykułów, książek, listów i pamiętników Prezydenta Josepha 
Fieldinga Smitha. W cytatach pochodzących z materiałów opubliko-
wanych zachowana jest oryginalna interpunkcja, pisownia, wielkie 
litery i podział na akapity, chyba że zmiany edytorskie bądź typogra-
ficzne konieczne były dla zwiększenia jasności przekazu. W związku 
z tym możesz zauważyć drobne niespójności w tekście. Na przykład 
słowo ewangelia czasami pisane jest wielką, a czasami małą literą.

Ponadto Prezydent Smith często używał słów ludzie, człowiek 
oraz ludzkość w odniesieniu do wszystkich ludzi, zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet. Często też używał zaimków on, jego oraz jemu, 
mówiąc o obu płciach. Był to powszechny zwyczaj w jego czasach. 
Pomimo różnic między ówczesnymi a obecnymi konwencjami języ-
kowymi, nauki Prezydenta Smitha odnoszą się zarówno do kobiet, 
jak i do mężczyzn.
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Zarys historyczny

Poniższy rys chronologiczny przedstawia krótki szkic historyczny 
nauk Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha, przedstawionych w tej 
książce.

19 lipca 1876 r. Rodzi się w Salt Lake City w stanie 
Utah w rodzinie Juliny Lambson Smith 
i Josepha F. Smitha.

19 lipca 1884 r. Zostaje ochrzczony i konfirmowany 
przez swojego ojca. Otrzymuje od 
ojca swój pierwszy egzemplarz Księgi 
Mormona.

6 kwietnia 1893 r. Uczestniczy w poświęceniu Świątyni 
Salt Lake.

1896 r. Otrzymuje Kapłaństwo Melchizedeka i 
obdarowanie świątynne.

26 kwietnia 1898 r. Poślubia Louie Emily Shurtliff w Świą-
tyni Salt Lake.

Od maja 1899 r. do lipca 
1901 r.

Służy na pełnoetatowej misji w Anglii.

Od 1901 r. do 1910 r. Służy w wielu powołaniach kościel-
nych, m.in. jako prezydent kworum 
kapłaństwa, członek rady Mutual 
Improvement Association [przyp. tł. 
— Towarzystwo Wspólnego Doskona-
lenia] w ramach organizacji Młodych 
Mężczyzn, wyższy kapłan i członek 
głównego komitetu kościelnego 
zajmującego się przygotowywaniem 
materiałów w obronie Kościoła.
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Październik 1901 r. Rozpoczyna pracę w biurze Historyka 
Kościoła.

1902 r. Wydaje broszurę na temat historii 
rodziny, zatytułowaną Asael Smith z 
Topsfield w stanie Massachusetts wraz 
z częściowymi zapisami dotyczącymi 
rodziny Smithów, która stanowi jego 
pierwszą publikację. Następnie wydaje 
25 książek oraz wiele różnych artyku-
łów zarówno w czasopismach, jak i 
periodykach kościelnych.

8 kwietnia 1906 r. Zostaje poparty podczas konferencji 
generalnej na urząd Asystenta Hi-
storyka Kościoła i służy w tej roli do 
marca 1921 r.

30 marca 1908 r. Louie Shurtliff Smith umiera w wyniku 
ciężkiej choroby związanej z jej trzecią 
ciążą.

2 listopada 1908 r. Poślubia Ethel Georginę Reynolds w 
Świątyni Salt Lake.

7 kwietnia 1910 r. Zostaje ustanowiony przez swojego 
ojca na urząd Apostoła.

Październik 1918 r. Zapisuje objawienie dotyczące od-
kupienia zmarłych, które dyktuje 
mu jego ojciec, ówczesny Prezydent 
Kościoła. To objawienie znajduje się w 
138. rozdziale Nauk i Przymierzy.

6 stycznia 1919 r. Zostaje powołany na doradcę w prezy-
dium Świątyni Salt Lake i służy w tym 
urzędzie do 1935 r.

17 marca 1921 r. Zostaje mianowany na Historyka Ko-
ścioła i pełni tę funkcję do 1970 r.

1934 r. Zostaje mianowany na prezydenta 
Towarzystwa Genealogicznego stanu 
Utah i służy w tej funkcji do 1961 r.
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26 sierpnia 1937 r. Ethel Reynolds Smith umiera na cho-
robę, z którą zmagała się przez cztery 
lata.

12 kwietnia 1938 r. Poślubia Jessie Elle Evans w Świątyni 
Salt Lake.

Od maja do listopada 
1939 r.

Wraz ze swoją żoną Jessie podróżuje 
po Europie w celu wypełnienia po-
wierzonych mu obowiązków. Odwie-
dza Anglię, Szkocję, Holandię, Belgię, 
Francję, Szwajcarię, Włochy, Szwecję, 
Norwegię, Danię, Czechosłowację, 
Austrię i Niemcy. Po wybuchu II wojny 
światowej kieruje ewakuacją z Europy 
wszystkich amerykańskich misjonarzy.

8 czerwca 1945 r. Zostaje powołany na prezydenta Świą-
tyni Salt Lake i służy w tej funkcji do 
1949 r.

6 października 1950 r. Zostaje wyświęcony na pełniącego 
obowiązki Prezydenta Kworum Dwu-
nastu Apostołów.

9 kwietnia 1951 r. Zostaje poparty na Prezydenta Kwo-
rum Dwunastu Apostołów.

Od lipca do sierpnia 
1955 r.

Wraz ze swoją żoną Jessie wypełnia 
specjalne zadanie w Azji. Poświęca 
Guam, Koreę, Okinawę i Filipiny na 
głoszenie ewangelii.

Wrzesień 1958 r. Uczestniczy w poświęceniu Świątyni 
Londyn w Anglii.

Od października 1960 r. 
do stycznia 1961 r.

Wraz z żoną Jessie odwiedza przy-
wódców kościelnych i misjonarzy w 
Ameryce Środkowej i Południowej.

Maj 1963 r. Przewodniczy uroczystości położenia 
kamienia węgielnego pod Świątynię 
Oakland w Kalifornii.
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Wrzesień 1963 r. Dokonuje poświęcenia Pomnika 
Pionierów w Kansas City w Missouri i 
historycznego miejsca, jakim jest Wię-
zienie Liberty w Liberty w Missouri.

29 października 1965 r. Zostaje powołany na Doradcę w Radzie 
Prezydenta Kościoła pod kierownic-
twem Prezydenta Davida O. McKaya.

18 stycznia 1970 r. Zostaje Apostołem seniorem i prze-
wodniczy Kościołowi po śmierci Pre-
zydenta Davida O. McKay’a.

23 stycznia 1970 r. Zostaje wyświęcony na Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich.

6 kwietnia 1970 r. Zostaje poparty jako Prezydent Ko-
ścioła podczas konferencji generalnej.

3 sierpnia 1971 r. Umiera Jessie Evans Smith.

27–29 sierpnia 1971 r. Przewodniczy pierwszej konferencji 
obszaru, która odbywa się w Manche-
sterze w Anglii.

18 stycznia 1972 r. Ofiarowuje modlitwę poświęcającą 
Świątynię Ogden w Utah.

9 lutego 1972 r. Przewodniczy podczas ceremonii 
poświęcenia Świątyni Provo w Utah. 
Po napisaniu modlitwy poświęcającej, 
wyznacza Prezydenta Harolda B. Lee 
do jej odmówienia.

2 lipca 1972 r. Umiera w Salt Lake City w Utah na 17 
dni przed swoimi 96. urodzinami.
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Życie i posługa Josepha 
Fieldinga Smitha

Prezydent Gordon B. Hinckley wspomniał, że Prezydent Joseph 
Fielding Smith użył trzech wspaniałych słów, których on nigdy nie 
zapomni. Brzmiały one: „prawi i wierni”. Prezydent Hinckley powie-
dział: „Zarówno w swoich publicznych przemowach, w prywatnych 
rozmowach, jak i w modlitwach do Pana, błagał, abyśmy byli prawi 
i wierni” 1. Prezydent Thomas S. Monson podzielił się podobnym 
wspomnieniem: „Nawet będąc w podeszłym wieku, modlił się: 
‘Abyśmy byli prawi i wierni, aż do końca’” 2.

„Prawi i wierni”. Dla Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha to 
sformułowanie było czymś więcej niż tylko często powtarzanym 
zdaniem. Stanowiło szczery wyraz jego nadziei, którą pokładał we 
wszystkich ludzi. Było także odzwierciedleniem jego życia — od 
dzieciństwa do służby jako Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich.

„Dziecko obietnicy”

Joseph Fielding Smith „urodził się jako dziecko obietnicy” — po-
wiedział Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Aposto-
łów. Starszy McConkie, zięć Prezydenta Smitha, wyjaśnił, że Julina 
Lambson Smith „miała trzy córki, ale żadnych synów i dlatego 
modliła się do Pana, tak jak Anna w starożytności, i ‘złożyła [Mu] 
obietnicę’. [I Ks. Samuela 1:11]. Obiecała Panu, że jeżeli da jej syna, 
to ‘ona zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc [ Josephowi] 
przynieść chwałę zarówno Panu, jak i jego ojcu’. Pan wysłuchał jej 
modlitw, a ona dotrzymała danej Mu obietnicy” 3. 19 lipca 1876 r. w 
rodzinie Juliny i jej męża — Josepha F. Smitha — narodził się syn. 
Po ojcu nadali mu imię Joseph Fielding Smith jun.



2

Ż y c i e  i  p o S ł u g a  J o S e p h a  F i e l d i n g a  S m i t h a

rodzice Josepha Fieldinga Smitha: prezydent 
Joseph F. Smith i Julina lambson Smith
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Joseph Fielding Smith urodził się w rodzinie przepełnionej wiarą, 
skupiającej się na służbie i przewodnictwie. Jego dziadek — Hyrum 
Smith — był bratem Proroka Józefa Smitha i odważnym świadkiem 
Przywrócenia ewangelii. Pan powołał Hyruma, aby był „prorokiem, 
wizjonerem i objawicielem dla [ Jego] Kościoła”, dodając, że jego 
imię zostanie „[zachowane] w chwalebnej pamięci z pokolenia na 
pokolenie, na wieki wieków” (NiP 124:94, 96). Tak samo jak to 
miało miejsce w przypadku jego brata Józefa, Hyrum przypieczęto-
wał swoje świadectwo krwią — został zamordowany przez motłoch 
w dniu 27 czerwca 1844 r. (zob. NiP 135).

Joseph F. Smith, ojciec Josepha Fieldinga Smitha, od dzieciństwa 
był obarczony wieloma obowiązkami. Gdy pierworodny syn Hy-
ruma i Mary Fielding Smith miał pięć lat, jego ojciec został zamor-
dowany, a mając dziewięć lat, pomagał swojej owdowiałej matce 
ciągnąć wózek z Nauvoo w Illinois do Doliny Jeziora Słonego. Kilka 
lat później służył jako misjonarz i członek Kworum Dwunastu Apo-
stołów. Kiedy urodził się jego syn, Joseph, służył jako Doradca w 
Radzie Prezydenta Kościoła. Od 17 października 1901 r. do 19 listo-
pada 1918 r. służył jako Prezydent Kościoła.

Matka Josepha Fieldinga Smitha, Julina Lambson Smith, należała 
do jednej z pierwszych pionierskich rodzin, które dotarły do Do-
liny Jeziora Słonego. Od czasu kiedy ukończyła dziewięć lat, była 
wychowywana przez swoją ciocię — Bathshebę W. Smith i wuja 
George’a A. Smitha, który był wówczas członkiem Kworum Dwuna-
stu Apostołów. (Starszy Smith służył później jako Pierwszy Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła, któremu przewodniczył Prezydent 
Brigham Young, a Siostra Smith służyła jako Generalna Prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy). Będąc dorosłą kobietą, Julina była od-
daną żoną, matką i członkinią Stowarzyszenia Pomocy. Była znana 
ze swojego współczucia oraz wprawy w byciu położną. Mówiono 
o niej, że „pomogła około 1000 dzieci przyjść na ten świat”, a ich 
matki otaczała wielką troską 4. Od października 1910 r. do kwietnia 
1921 r. służyła jako druga doradczyni w Generalnym Prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy.
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Okres młodości wypełniony pracą i zabawą

Joseph poznał uroki pracy w młodym wieku. Jego rodzina po-
siadała gospodarstwo rolne w Taylorsville w Utah oddalone od 
ich domu o około 16 kilometrów. To tam Joseph wraz ze swoimi 
braćmi pomagał w nawadnianiu, zbieraniu siana i dbaniu o zwie-
rzęta. W domu rodzina zajmowała się dużym ogrodem warzywnym, 
kilkoma drzewami owocowymi, trzema długimi rzędami winorośli, 
stadem kurcząt, trzema krowami i kilkoma końmi. Prezydent Jo-
seph F. Smith praktykował wielożeństwo, w związku z czym w 
rodzinie było wiele osób do wyżywienia, ale było też wiele rąk do 
pracy. Ponieważ Joseph Fielding Smith był jednym z najstarszych sy-
nów w wielodzietnej rodzinie, niósł na swoich barkach obowiązki, 
które normalnie spadłyby na niego w znacznie późniejszym wieku. 
Poza tym był systematyczny w wypełnianiu obowiązków związa-
nych ze szkołą.

Jego pierwszą pracą poza domem i rodzinną farmą była praca 
z jego matką. Często zaprzęgał konie do wozu, aby pomóc jej w 
wypełnianiu obowiązków położnej. Kiedy dorósł, znalazł pracę w 
Zion’s Cooperative Mercantile Institution (ZCMI) [Związek Współ-
pracy Handlowców w Syjonie] — spędzał tam długie wypełnione 
ciężką pracą fizyczną godziny. Później wspominał: „Całymi dniami 
harowałem jak wół, a kiedy w końcu nadchodził wieczór, by-
łem wykończony ciągłym dźwiganiem worków z mąką, cukrem 
i szynką. Ważyłem zaledwie 68 kg, ale dźwiganie worków, które 
ważyły około 91 kg, nie stanowiło dla mnie większego problemu” 5.

Aby zrównoważyć czas spędzany na ciężkiej pracy, Joseph zaw-
sze znajdował czas na zabawę. Wraz ze swoim rodzeństwem bawił 
się wieczorami w różne gry wokół domu — chowali się wśród wi-
norośli. Była to świetna zabawa, kiedy „winogrona były dojrzałe” 6. 
Joseph uwielbiał też grać w baseball. Każdy okręg miał swoją dru-
żynę baseballu i Joseph uwielbiał te przyjacielskie rozgrywki.

Studiowanie ewangelii i wzrost duchowy

Mimo że baseball był ważny dla młodego Josepha Fieldinga Smi-
tha, czasami kończył grę wcześniej i zajmował się czymś, co miało 
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dla niego jeszcze większe znaczenie. W takich momentach można 
było go odnaleźć w odosobnionym miejscu — „na stogu siana lub 
w cieniu drzewa zagłębiającego się w czytaniu” Księgi Mormona 7. 
Później powiedział: „Odkąd pamiętam, od chwili kiedy nauczyłem 
się czytać, czerpałem więcej przyjemności i satysfakcji ze studio-
wania pism świętych, słów Pana Jezusa Chrystusa i Proroka Józefa 
Smitha oraz dzieła, które dokonało się dla zbawienia ludzkości, niż 
z czegokolwiek innego, co jest na świecie” 8. W wieku ośmiu lat, 
kiedy otrzymał swój pierwszy egzemplarz Księgi Mormona, usta-
nowił zwyczaj osobistego studiowania ewangelii. Z zapałem czytał 
podstawowe pisma święte i kościelne publikacje. Nosił przy sobie 
kieszonkowy egzemplarz Nowego Testamentu i czytał go podczas 
przerw na lunch, a także w drodze do pracy w ZCMI lub kiedy z 
niej wracał. Wytrwale i uporczywie wzmacniał swoje świadectwo 
o przywróconej ewangelii.

młody Joseph Fielding Smith czasami wcześniej kończył grać w 
baseball, aby czytać Księgę mormona w rodzinnej stodole.
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Wzrost duchowy Josepha nie opierał się tylko na osobistym stu-
diowaniu w zaciszu domu. Wiernie uczęszczał na spotkania ko-
ściele i różne lekcje, przyjął obrzędy kapłańskie i związane z nimi 
błogosławieństwa. Świątynia miała dla niego wyjątkowe znaczenie. 
Kiedy się urodził, mijał 23. rok budowy Świątyni Salt Lake. „Od 
najmłodszych lat z wielkim zainteresowaniem Joseph obserwował 
codzienny proces budowy tej wspaniałej konstrukcji. Był świad-
kiem, jak przywieziono na wagonach kolejowych z kamieniołomu 
ostatnie wielkie granitowe płyty. […] Przyglądał się, jak wznoszono 
te pełne splendoru iglice. […] [Powiedział:] ‘Zwykłem zastanawiać 
się, czy dożyję dnia, w którym świątynia zostanie ukończona’” 9.

6 kwietnia 1893 r. Joseph uczestniczył w pierwszej sesji poświę-
cenia Świątyni Salt Lake. Prezydent Wilford Woodruff, czwarty 
Prezydent Kościoła, przewodniczył tej uroczystości i ofiarował mod-
litwę poświęcającą. Na podium, na lewo od Prezydenta Woodruffa, 
siedział jego Drugi Doradca — Prezydent Joseph F. Smith.

Kiedy Joseph Fielding Smith miał 19 lat, otrzymał swoje błogosła-
wieństwo patriarchalne. Dostał je od swojego wuja — Johna Smitha, 
który służył jako Patriarcha Kościoła. Doświadczenie to miało zna-
czący wpływ na duchową siłę młodego Josepha. Powiedziano mu:

„Otrzymałeś przywilej, aby dożyć wspaniałego wieku i jest to 
wolą Pana, abyś stał się potężnym człowiekiem w Izraelu. […]

Twoim obowiązkiem będzie zasiadanie w radzie wraz z twoimi 
braćmi i przewodniczenie temu ludowi. Do twoich obowiązków 
należeć będą podróże zarówno po kraju, jak i za granicą, na lą-
dzie, jak i przez wody w celu wypełnienia powierzonej ci posługi. 
I mówię ci, abyś wzniósł swoją głowę i głosił bez strachu, i nie w 
oczekiwaniu na korzyści — abyś głosił słowa, którymi Pan ciebie 
natchnie przez Ducha, a wtedy spłyną na ciebie obiecane przez 
Pana błogosławieństwa. Jego Duch pokieruje twoimi myślami, abyś 
odnalazł właściwe słowa i był wyrozumiały, abyś obalił mądrość 
niegodziwych i podważył rady niesprawiedliwych” 10.

Pod koniec tego samego roku, w dniu 20. urodzin, otworzyły 
się przed nim nowe możliwości służby i rozwoju duchowego. Zo-
stał ustanowiony do urzędu starszego w Kapłaństwie Melchizedeka 
i otrzymał obdarowanie świątynne. Pod koniec swojego życia, 
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służąc jako Prezydent Kościoła, powiedział: „Jestem niezmiernie 
wdzięczny, że mogę dzierżyć to święte kapłaństwo. Przez wszystkie 
swoje dni poszukiwałem możliwości, aby doskonalić powołanie 
w tym kapłaństwie i mam nadzieję, że wytrwam w nim do końca 
życia, a w życiu, które nastanie — dostąpię zaszczytu przebywania 
pośród wiernych świętych” 11.

Okres zalotów i małżeństwo

Kiedy młody Joseph Fielding Smith pomagał swojej rodzinie, 
studiował ewangelię, przygotowywał się na otrzymanie błogosła-
wieństw płynących z kapłaństwa, wszystkim jego wysiłkom bacznie 
przyglądała się Louie Shurtliff. Louie, której rodzice mieszkali w 
Ogden w Utah, zamieszkała u rodziny Smithów, aby móc uczęsz-
czać na Uniwersytet Utah, który znajdował się wówczas dokładnie 
po drugiej stronie ulicy.

Na początku Josepha i Louie łączyła jedynie przyjaźń, która z 
czasem zamieniła się w poważny związek. Nie mieli oni zbyt wiele 
pieniędzy, więc na randki udawali się zazwyczaj do rodzinnego 
salonu. Czytali książki i rozmawiali, chodzili też na spacery i uczęsz-
czali na kościelne spotkania towarzyskie. Joseph lubił także słuchać, 
jak Louie gra na pianinie. Sporadycznie chodzili oglądać sztuki wy-
stawiane w pobliskim teatrze. Pod koniec drugiego roku studiów 
Louie na Uniwersytecie Utah ich związek zamienił się w miłość — 
na tyle silną, że Joseph przebywał na rowerze ponad 160 km trasę 
po nierównych drogach, aby odwiedzić ją w Ogden, przynajmniej 
raz lub dwa razy podczas wakacji 12.

W końcu Louie i Joseph zaczęli rozmawiać o małżeństwie. W ich 
głowach tkwiło jedno pytanie — czy Joseph otrzyma powołanie 
na misję? W tamtych czasach młodzi mężczyźni i młode kobiety, 
którzy pragnęli służyć na misji, nie prosili swoich biskupów, aby 
polecali ich do tej służby. Powołaniami na misję zajmowało się tylko 
i wyłącznie biuro Prezydenta Kościoła. Młody mężczyzna nigdy nie 
mógł być pewny, czy w skrzynce na listy nie znajdzie powołania 
na misję.

Louie ukończyła studia w 1897 r. i przeprowadziła się z powro-
tem do swoich rodziców do Ogden. Rok później, wobec braku 
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powołania na misję, para zdecydowała się zrealizować swoje plany i 
wziąć ślub. Jak dodał później Joseph: „Przekonałem ją, aby zmieniła 
miejsce swojego zamieszkania i 26 kwietnia 1898 r. udaliśmy się do 
Świątyni Salt Lake, gdzie zostaliśmy zapieczętowani na to życie i na 
wieczność przez mojego ojca — Prezydenta Josepha F. Smitha” 13. 
Wspólne życie rozpoczęli w małym mieszkanku, które stanowiło 
część rodzinnego domu Smithów.

Przyjęcie powołania na misję

We wczesnych latach Kościoła żonaci mężczyźni byli często po-
woływani na pełnoetatowe misje, dlatego Joseph i Louie nie byli za-
skoczeni, kiedy 17 marca 1899 r. w ich skrzynce pocztowej znaleźli 
powołanie na misję podpisane przez Prezydenta Lorenza Snowa. 
Joseph mógł być jednak nieco zaskoczony miejscem, w którym 
przyszło mu służyć. Nim otrzymał powołanie na misję, miał okazję 
rozmawiać z Prezydentem Franklinem D. Richardsem, Prezydentem 
Kworum Dwunastu Apostołów, o możliwości powołania do służby. 
Później wspominał: „[On] zapytał mnie, gdzie chciałbym służyć. Od-
powiedziałem, że nie mam nic konkretnego na myśli — chciałem 
służyć tam, gdzie zostanę powołany. Ale on powiedział: ‘Na pewno 
jest miejsce, do którego chętnie byś pojechał’. Odpowiedziałem: 
‘Jeśli już, to chciałbym służyć w Niemczech’. I dlatego powołali 
mnie do Anglii!” 14.

Louie zdecydowała się zamieszkać z rodzicami na czas nieobec-
ności Josepha. Uważała, że ułatwi jej to przetrwanie okresu rozłąki 
z mężem. Dzięki temu mogła także pracować w sklepie swojego 
ojca, a część zarobionych pieniędzy przekazać na misję Josepha 15.

12 maja 1899 r., dzień przed jego wyjazdem na misję, Starszy 
Smith wraz z innymi misjonarzami otrzymał wskazówki od Prezy-
denta Josepha F. Smitha i Starszych George’a Teasdale’a oraz He-
bera J. Granta z Kworum Dwunastu Apostołów. Było to jedyne 
szkolenie, jakie otrzymali przed wyjazdem na swoje pełnoetatowe 
misje. Podczas tego spotkania, każdy z nich otrzymał oficjalny cer-
tyfikat misjonarza. Certyfikat Starszego Smitha brzmiał następująco:
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„Dokument ten zaświadcza, że Starszy Joseph F. Smith jun. jest 
wiernym członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich i został powołany przez Władze Naczelne tego Kościoła 
na misję do Wielkiej Brytanii, aby Dzielić się Ewangelią i służyć 
poprzez dokonywanie wszystkich Obrzędów, do których jest upo-
ważniony ze względu na posiadany urząd w kapłaństwie.

I zachęcamy wszystkich ludzi, aby wysłuchali jego Nauk i Rad, 
gdyż jest on sługą Boga, wysłanym, aby otworzyć drzwi do Życia i 
Zbawienia — i aby pomogli mu podczas jego podróży i we wszyst-
kim, czego potrzebuje.

I modlimy się do Boga, Wiecznego Ojca, aby błogosławił Star-
szego Smitha i wszystkich, którzy go przyjmą i okażą mu troskę, 
błogosławieństwami Niebios i Ziemi, w tym życiu i w wieczności, 
w imię Jezusa Chrystusa, Amen.

Starszy Joseph Fielding Smith jako pełnoetatowy misjonarz
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Podpisano w Salt Lake City w Utah, 12 maja 1899 r. w imieniu 
Kościoła. Lorenzo Snow, George Q. Cannon, Jos. F. Smith, Rada 
Prezydenta Kościoła” 16.

Następnego dnia rodzina zgromadziła się w domu, aby poże-
gnać Josepha i jego starszego brata, który także otrzymał powołanie 
do Anglii. Jednakże jeden członek rodziny nie był obecny na tym 
spotkaniu. Młodsza siostra Josepha — Emily — ukrywała się, gdyż 
wstydziła się czegoś, co zrobiła kilka lat wcześniej. Kiedy Joseph 
umawiał się na randki z Louie, często kładł spać Emily i inne małe 
dzieci wcześniej, gdyż chciał spędzić kilka chwil ze swoją uko-
chaną. Emily — zła z powodu tej ciągłej niesprawiedliwości — czę-
sto modliła się do Pana, aby wysłał jej brata na misję. Teraz, kiedy 
on naprawdę wyjeżdżał, po części czuła się temu winna 17.

Joseph i Louie wiedzieli, że powołanie na misję do Anglii przy-
szło od Pana. Joseph był ochoczo nastawiony do wypełnienia 
swoich obowiązków, a Louie była szczęśliwa, że jej mąż będzie 
służył na misji. Mimo to myśl o rozstaniu nie dawała im spokoju. 
Kiedy przyszedł czas, aby Starszy Smith udał się na stację kole-
jową, „Louie starała się być silna — starała się ukryć przed nim 
łzy. Było to trudne ze względu na zaczerwienione oczy. Joseph na 
myśl o wyjeździe już tęsknił za domem i raczej nie miał ochoty z 
nikim rozmawiać. […] Z trudem przełykał ślinę, kiedy przechodził 
przez próg swojego starego domu na First North Street i żegnał 
się z każdym ze zgromadzonych ukochanych członków rodziny: 
z mamą, tatą, braćmi, siostrami, ciociami i na samym końcu — z 
Louie. ‘Żegnaj Louie, moja ukochana. Niech Bóg Cię błogosławi i 
otacza opieką’” 18.

Rozsiewanie nasion ewangelii w Anglii

Kiedy tylko jego pociąg — niewygodny i przesiąknięty dymem 
tytoniu — wyruszył ze stacji, Starszy Smith poświęcił się służbie na 
misji. Z zapisów jego pamiętnika oraz listów, który wysyłał, można 
wyczytać, z jak wieloma trudnościami przyszło mu walczyć i jak się 
z nimi zmagał, będąc przepełniony wiarą i oddaniem.

Pod koniec pierwszego dnia jego misji w Anglii zapisał w swoim 
pamiętniku: „Był to bardzo ważny dzień w moim krótkim życiu. 
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Wyruszyłem z mojego domu niecały miesiąc temu, aby głosić ewan-
gelię mojego Pana. […] Chodziłem dzisiaj od drzwi do drzwi i roz-
dałem 25 broszurek. Pierwszy raz robiłem coś takiego i nie przyszło 
mi to łatwo. […] Dzisiaj po raz pierwszy złożyłem światu moje 
świadectwo, z czasem będzie mi to wychodziło lepiej. Z pomocą 
Pana wypełnię Jego wolę, tak jak zostałem do tego powołany” 19.

Kiedy jego ojciec przysłał mu kilka dolarów na najpotrzebniejsze 
rzeczy, Joseph odpisał: „Będę bardzo rozważny co do pieniędzy, 
które mi przysłałeś. Nie wydam ich, póki nie będę pewny, że mam 
ku temu ważny powód”. Opowiedział także swojemu ojcu o de-
terminacji, aby się uczyć i nauczać ewangelii: „Jestem tutaj, aby 
głosić ewangelię i mam nadzieję, że wypełnię dobrze swoje za-
danie. […] Podczas pobytu tutaj pragnę rozwinąć zarówno umysł, 
jak i talenty tak, abym mógł się nadać do czegoś w tym życiu. […] 
Chcę o wszystkim wiedzieć i nic nie daje mi większej satysfakcji, 
niż uczenie się czegoś nowego o ewangelii. Pragnę ją poznawać i 
zdobywać mądrość” 20.

Prezydent Joseph F. Smith napisał kilka słów pochwały w liście 
do Starszego Josepha Fieldinga Smitha: „Uwielbiam twojego du-
cha i wierzę w twoją uczciwość. Sprawiasz mi wiele radości oraz 
przynosisz mi chlubę. Chcę, abyś rozwijał mądrość, świadomy 
osąd i cierpliwość, a także związek z Duchem Świętym i miłość do 
Boga” 21. Ojciec Louie, Lewis Shurtliff, także wyraził pewność, jaką 
pokładał w Starszym Smithie: „Zawsze wiedziałem, że wypełnisz 
chwalebną misję i zdobędziesz doświadczenia, dzięki którym sta-
niesz się godny wyniesienia, które jest twoim przeznaczeniem do 
osiągnięcia w przyszłości” 22.

W listach do Louie Joseph zawsze wyrażał swoją wielką miłość. 
Często załączał do „przepełnionych ciepłem i uczuciem listów” su-
szone kwiatki 23. Opisywał także przeciwności, z jakimi przyszło 
mu się zmagać: „Jest wiele osób w tym narodzie, które wiedzą, że 
ewangelia, której nauczamy, jest prawdziwa, ale nie mają moralnej 
odwagi, aby pozostawić przyziemne życie i ją przyjąć” 24.

Louie wysyłała do niego listy przynajmniej raz w tygodniu. „Pa-
miętaj — napisała pewnego razu — jestem po to, aby ciebie kochać 
i modlić się zarówno za ciebie, jak i o to, abym pamiętała o tobie w 
każdej chwili. […] Zawsze modlę się, aby Pan cię błogosławił, mój 
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ukochany mężu” 25. Louie jasno okazywała, jak wielce jest oddana 
swojemu mężowi i tak samo okazywała swoje przywiązanie do 
Pana i Jego dzieła. Stale przypominała Josephowi, aby nie dopuścił, 
żeby jego tęsknota za domem osłabiała jego pragnienie służby.

Starszy Smith potrzebował takiego wsparcia, ponieważ rzadko 
spotykał kogoś, kto pragnął przyjąć przesłanie przywróconej ewan-
gelii. Wiele lat później powiedział „swojemu synowi Josephowi, że 
warunki stały się na tyle trudne, a ludzie byli na tyle niezaintere-
sowani, że po jego głowie zaczęły krążyć myśli, iż nie jest w stanie 
dalej tego ciągnąć. Pewnej nocy leżał rozbudzony i rozmyślał o 
powrocie do domu” 26. Ale ze względu na wsparcie, które otrzymy-
wał od ukochanych osób oraz będąc wzmocniony ich modlitwami 
i swym pragnieniem służby — przezwyciężył te myśli. Wiedział, 
że Pan go powołał i że powinien pilnie pracować dla dobra ludzi, 
którym służył i dla dobra swojej rodziny. Napisał: „Wolałbym tu 
zostać na zawsze, niż wrócić do domu bez pozostawienia po sobie 
szlachetnych uczynków i otrzymania honorowego odwołania z mi-
sji. […] Modlę się o to, abym był przepełniony duchem ewangelii i 
miłością do moich bliźnich, abym mógł tu zostać aż do czasu, gdy 

louie Shurtliff Smith
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zostanę honorowo odwołany. Gdyby nie liczne modlitwy, które są 
za mnie ofiarowywane w domu, a także i moje własne, poniósłbym 
porażkę” 27.

Starszy Joseph Fielding Smith został honorowo odwołany z misji 
20 czerwca 1901 r. Podczas dwóch lat pilnej służby „nie nawrócił ani 
jednej duszy, nie dostąpił zaszczytu dokonania ani jednego chrztu, 
ale miał okazję dokonać jednej konfirmacji nawróconego” 28. Mimo 
to wraz ze swoimi kolegami zasiali nasiona ewangelii, pomogli 
wielu ludziom odnaleźć większy spokój i zrozumienie. Oprócz tego 
Joseph rozwinął się w roli ucznia, nauczyciela ewangelii i przy-
wódcy kapłańskiego.

Nowy dom i nowe obowiązki

Joseph przyjechał do Salt Lake City 9 lipca 1901 r. Po kilku 
dniach, które spędził z rodziną Louie w Ogden, powrócili razem do 
domu Smithów i ponownie rozpoczęli wspólne życie. Ich małżeń-
stwo cechowała wiara, pilność oraz służba — starali się ustanowić 
dom i rodzinę oraz służyć w Kościele.

Niedługo po powrocie do domu Joseph zaczął rozglądać się za 
pracą, dzięki której mógłby utrzymać swoją rodzinę. Z pomocą 
członka rodziny otrzymał tymczasową pracę w biurze Urzędu 
Okręgu Salt Lake. Pięć tygodni później przyjął posadę w biurze 
Historyka Kościoła. Podczas gdy uczył się coraz więcej o historii 
Kościoła, zrozumiał, że jest wiele osób, które starają się skompro-
mitować Kościół i jego przywódców. Pracował bez wytchnienia, 
aby udostępnić informacje w obronie swojego wyznania. Był to 
początek służby, która w miarę upływu lat przyniosła Kościołowi 
liczne błogosławieństwa.

Wiosną 1902 r. Louie była w ciąży. Wraz z Josephem byli bardzo 
wdzięczni za niewielkie mieszkanko, ale wyczekiwali z nadzieją 
dnia, kiedy wybudują swój własny dom. Dzięki stałej pracy Josepha 
mogli zacząć robić plany. Wynajęli firmę budowlaną i ustalili, że 
Joseph samodzielnie wykona większość prac, co znacznie obniży 
koszt budowy. Ich pierwsza córka o imieniu Josephine urodziła się 
we wrześniu 1902 r., a 10 miesięcy później przeprowadzili się do 
swojego nowego domu. W 1906 r. Louie ponownie zaszła w ciążę, 
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tym razem dość zagrożoną, ale w końcu przywitali w swym domu 
kolejną córkę — Julinę.

Joseph zawsze chętnie brał udział w pracy niosącej zbawienie 
i korzystał z nadarzających się ku temu okazji. W 1902 r. został 
powołany jako jeden z prezydentów dwudziestego czwartego 
kworum siedemdziesiątych, w którym służył także jako nauczyciel. 
(Kościół liczył wówczas ponad 100 kworum siedemdziesiątych. 
Ich członkowie nie należeli do Władz Naczelnych). Joseph został 
także powołany do rady Mutual Improvement Association [Towa-
rzystwo Wspólnego Doskonalenia] w ramach organizacji Młodych 
Mężczyzn i jako członek rady wyższych kapłanów w paliku Salt 
Lake. Został wyświęcony na urząd wyższego kapłana przez swego 
brata Hyruma, który był członkiem Kworum Dwunastu Apostołów. 
Podczas konferencji generalnej w kwietniu 1906 r. został poparty na 
Asystenta Historyka Kościoła, a w styczniu następnego roku został 
mianowany na członka specjalnego komitetu, który „miał przygo-
tować dane w obronie Kościoła przed oskarżeniami wysuwanymi 
przez jego wrogów” 29.

Kiedy ojciec Josepha służył jako Prezydent Kościoła, Joseph czę-
sto pomagał mu w prowadzeniu korespondencji oraz w innych 
zadaniach administracyjnych, a czasami towarzyszył w wypełnianiu 
różnych obowiązków kościelnych. Pewnego razu Joseph podró-
żował w zastępstwie Prezydenta Smitha. Zapisał: „Udałem się do 
Brigham City [w Utah] na prośbę mojego ojca, aby poświęcić dom 
spotkań dla Drugiego Okręgu w Brigham City. Pragnęli, aby to on 
złożył modlitwę dedykacyjną, ale ze względu na jego przewlekłe 
przeziębienie, wysłał mnie w zastępstwie”. Kiedy prezydent palika 
i biskup spotkali Josepha na stacji kolejowej, nie byli zachwyceni 30. 
Prezydent palika podobno powiedział: „Chciało mi się krzyczeć. 
Oczekiwaliśmy na Prezydenta Kościoła, a przysłano nam chłopca”. 
Jak podaje jednym z zapisów tej historii, Joseph zażartował: „Też 
chciało mi się krzyczeć” 31.

Ze względu na obowiązki w Kościele, Joseph przebywał większą 
część czasu poza domem. Mimo to wraz z żoną potrafili znaleźć 
chwilę, aby służyć i miło spędzać razem czas. W pamiętniku z 1 li-
stopada 1907 r. napisał: „Większą część dzisiejszego dnia spędziłem 
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z Louie w Świątyni Salt Lake. To był jeden z najszczęśliwszych i 
najbardziej pożytecznych dni w naszym życiu” 32.

Próby i błogosławieństwa

W marcu 1908 r. Joseph odłożył na bok kilka ze swoich kościel-
nych obowiązków, ponieważ czuł, że musi pozostać w domu z 
Louie najdłużej, jak tylko mógł. Cierpiała ona na dotkliwą, nieustę-
pującą chorobę związaną z początkowym stadium jej trzeciej ciąży. 
Mimo modlitw, błogosławieństw kapłańskich, troskliwej opieki ze 
strony męża i starannej opieki lekarzy, stan Louie nadal się pogar-
szał. Zmarła 30 marca.

Z wielkim żalem Joseph napisał: „Ten miesiąc był przepełniony 
niepokojem i zmartwieniem, przeszedłem przez próby i doświad-
czenia, które zadały najgłębsze i najbardziej bolesne rany. W tym 
wszystkim polegałem na Panu, to w Nim szukałem siły i pociesze-
nia. Po tym jak przez trzy czy cztery tygodnie cierpiała niewyobra-
żalny ból, a następnie chorowała przez kolejne dwa miesiące, moja 
ukochana żona została uwolniona od tego bólu […] i odeszła ode 
mnie i od naszych najdroższych dzieci, do lepszego świata, a my 

ethel reynolds Smith
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cierpliwie i w smutku oczekujemy tego chwalebnego dnia, kiedy 
spotkamy się ponownie”. Joseph powiedział o swojej żonie, że 
„zmarła trwając w wierze i była wierna każdej zasadzie ewangelii” 33.

Obowiązki związane z wychowywaniem dwóch małych córe-
czek w domu bez matki pochłonęły go całkowicie. Jego rodzice 
poprosili młodą rodzinę, aby z nimi zamieszkała. Mimo pomocy, 
wdowiec zrozumiał, że jego malutkie dzieci potrzebują opieki ko-
chającej matki.

Tak jak to robił ze wszystkimi ważnymi decyzjami, Joseph 
zwrócił się w żarliwej modlitwie o pomoc w rozwiązaniu tego pro-
blemu. Ethel Georgina Reynolds, urzędniczka w biurze Historyka 
Kościoła, była odpowiedzią na jego modlitwy. Joseph zaprosił ją na 
spacer po parku z jego córeczkami 6 lipca 1908 r. Spotkanie prze-
biegło bardzo pozytywnie, a cała czwórka miło spędziła razem czas. 
Dziesięć dni później Joseph i Ethel wybrali się razem na randkę, 
bez dzieci, a niedługo potem się zaręczyli.

Zostali zapieczętowani w Świątyni Salt Lake 2 listopada 1908 r. 
Kilka lat później w liście do Ethel Joseph napisał: „Nie wiesz, jak 
często dziękowałem Panu, że nie popełniłem błędu, kiedy potrze-
bowałem towarzyszki. Zostałaś mi przysłana” 34. Prócz tego, że była 
kochającą towarzyszką dla Josepha, Ethel szybko stała się drugą 
mamą dla Josephine i Juliny.

Służba w Kworum Dwunastu Apostołów

Na krótko przed konferencją generalną w kwietniu 1910 r. zmarł 
Prezydent John R. Winder — Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła. Starszy John Henry Smith, który służył w Kworum Dwu-
nastu, został powołany do Rady Prezydenta Kościoła, pozostawiając 
wolne miejsce w Kworum Dwunastu. Członkowie Rady Prezydenta 
Kościoła oraz Kworum Dwunastu spotkali się razem w Świątyni 
Salt Lake, aby rozmawiać o mężczyznach, którzy ze względu na 
swoje kwalifikacje, mogli wypełnić to wolne miejsce. Po godzin-
nej naradzie nie byli w stanie „podjąć jednomyślnej decyzji w tej 
sprawie. W końcu Prezydent Joseph F. Smith udał się samotnie do 
pokoju i ukląkł w modlitwie z nadzieją na otrzymanie wskazówki. 
Kiedy wrócił, z lekkim wahaniem zapytał pozostałych 13 braci, czy 
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mieliby coś przeciwko rozpatrzeniu kandydatury jego syna — Jose-
pha Fieldinga Smitha jun. Powiedział, że dość niechętnie złożył tę 
propozycję, gdyż członkiem rady był już jego syn Hyrum, a drugi 
syn — David służył jako Doradca w Przewodniczącej Radzie Bi-
skupiej. Obawiał się, że członkowie Kościoła będą zdegustowani 
faktem, że kolejny z jego synów zostaje wyznaczony do władz na-
czelnych. Niemniej jednak poczuł natchnienie, aby zaproponować 
kandydaturę swojego syna Josepha. Pozostali mężczyźni byli bardzo 
temu przychylni i poparli w tym Prezydenta Smitha.

„Najwyraźniej Prezydent Smith podzielił się dokonanym wybo-
rem z jego [ Josepha] matką, nim to ogłoszono podczas konferencji. 
Siostra Josepha, Edith S. Patrick, powiedziała: ’Pamiętam, jak moja 
mama powiedziała nam, że w 1910 r. ojciec wrócił ze swojej rady 
świątynnej i był bardzo zmartwiony. Kiedy zapytała go o przyczynę, 
odpowiedział, że Joseph został wybrany na jednego z Dwunastu. 
Dodał, że bracia jednogłośnie wybrali Josepha na ten urząd, a on 
— jako obecny prezydent — będzie ostro krytykowany za to, że 
powołał swojego syna na apostoła. Matka powiedziała mu, aby się 
nie martwił tym, co ludzie powiedzą. Wiedziała, że Pan wybrał ich 
syna i że przyniesie on dodatkową chwałę swojemu ojcu’.

Kworum dwunastu apostołów w 1921 r. Starszy Joseph 
Fielding Smith stoi z tyłu po lewej stronie.
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[…] Wówczas zwyczajem było nieinformowanie danej osoby o 
jej powołaniu. Czekano z tym do konferencji generalnej — chciano, 
aby dana osoba dowiedziała się o tym, wsłuchując się w nazwiska 
prezentowane do poparcia. Właśnie dlatego, kiedy 6 kwietnia 1910 
r. Joseph Fielding udał się na konferencję, nie miał pojęcia, że został 
wybrany”. Kiedy wszedł do Tabernakulum, osoba prowadząca go 
do jego miejsca zapytała: „Josephie, czy wiesz, kto będzie nowym 
apostołem?”. Odparł: „Nie wiem. Ale nie będę nim ani ja, ani ty!”.

Tuż przed tym, jak wyczytano imię nowego członka Kworum 
Dwunastu, Joseph poczuł przez Ducha Świętego, że mógłby być 
nim on sam. Mimo to później przyznał, że kiedy jego imię zostało 
ogłoszone, „był wielce zaskoczony i oniemiały, z trudnością mógł 
wymówić choć jedno słowo”.

Później tego samego dnia Joseph wrócił do domu, aby podzie-
lić się nowiną z Ethel, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu. 
Zaczął mówiąc: „Myślę, że będziemy musieli sprzedać krowę. Nie 
będę miał czasu, aby się nią zajmować!” 35.

W ciągu 60 lat bycia członkiem Kworum Dwunastu Apostołów, 
Joseph Fielding Smith był świadkiem wielu zmian na świecie. Na 
przykład, kiedy został powołany na apostoła, wiele osób nadal uży-
wało wozów i zaprzęgów konnych jako głównego środka trans-
portu. Natomiast pod koniec służby w kworum, aby wypełniać 
powierzone mu obowiązki, często podróżował samolotem.

Kiedy służył w Kworum Dwunastu, ze względu na zaufanie, ja-
kim go darzono, powierzano mu obowiązki o wielkim znaczeniu. 
Przez pierwsze osiem lat bycia Apostołem, służył nieoficjalnie jako 
sekretarz swojego ojca. Pełnił tę rolę aż do śmierci swojego ojca 
— do listopada 1918 r. Joseph Fielding Smith spełniał rolę pisarza, 
kiedy to jego ojciec dyktował mu wizję dotyczącą odkupienia zmar-
łych. Znajduje się ona w 138. rozdziale Nauk i Przymierzy.

Starszy Smith służył jako Asystent Historyka Kościoła, przez 50 lat 
jako Historyk Kościoła, następnie jako doradca w prezydium Świą-
tyni Salt Lake, prezydent Świątyni Salt Lake, prezydent Towarzystwa 
Historyczno–Genealogicznego stanu Utah, jako pierwszy redaktor 
i dyrektor ds. biznesu Utah Genealogical and Historical Maga-
zine i jako przewodniczący Komitetu Wykonawczego w ramach 
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Kościelnej Rady ds. Edukacji. Służył także jako przewodniczący 
Kościelnego Komitetu ds. Publikacji — w ramach tego powołania 
przeczytał tysiące stron manuskryptów, zanim zostały wydane w 
formie podręczników i innych publikacji kościelnych.

6 listopada 1950 r. został wyznaczony do roli pełniącego obo-
wiązki Prezydenta Kworum Dwunastu i służył w tym urzędzie do 
kwietnia 1951 r., kiedy to został wyznaczony na Prezydenta Kwo-
rum Dwunastu. Służył w tym powołaniu od kwietnia 1951 r. do 
stycznia 1970 r., po czym został powołany na Prezydenta Kościoła. 
W latach 1965–1970 służył jako Doradca w Radzie Prezydenta Ko-
ścioła, równocześnie wypełniając obowiązki Prezydenta Kworum 
Dwunastu.

Posługa wypełniona srogimi ostrzeżeniami 
i łagodnym wybaczeniem

W swoim pierwszym przemówieniu podczas konferencji ge-
neralnej Starszy Joseph Fielding Smith mówił bezpośrednio do 
wszystkich, którzy „wznosili swój głos przeciwko decyzjom podej-
mowanym przez władze przewodniczące Kościoła”. Wypowiedział 
następujące słowa: „Pragnę wznieść głos ostrzeżenia do wszystkich 
tych, którzy są członkami tego Kościoła, i wezwać was do pokuty 
i zwrócenia się do Pana, inaczej Jego wyroki was dosięgną, jeżeli 
stracicie wiarę i odwrócicie się od prawdy” 36.

Podczas swojej posługi stale wznosił głos ostrzeżenia. Kiedyś 
powiedział: „Rozmyślałem o tym, że moją misją, ze względu na silne 
odczucie od Ducha Pana, które dotknęło mojego serca podczas 
odwiedzania palików Syjonu, jest głoszenie ludziom, że teraz nastał 
dzień pokuty. […] Czuję, że jest to moją misją, aby głosić pokutę i 
nawoływać mój lud do służby Panu” 37.

Temu bezpośredniemu i trzeźwemu podejściu do nauczania to-
warzyszyło uczucie łagodności i dobroci. Starszy Boyd K. Packer 
był tego świadkiem podczas spotkania Kościelnego Komitetu Misjo-
narskiego, któremu przewodniczył Joseph Fielding Smith. „Przed-
stawiono raport dotyczący wypadku samochodowego z udziałem 
dwóch misjonarzy Kościoła. Starszy uliczny sprzedawca warzyw nie 
zatrzymał swojej ciężarówki przed znakiem stop. Samochód, którym 
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podróżowali misjonarze, został uderzony z boku i nie nadawał się 
do użytku. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. 
Nie miał ubezpieczenia. Na szczęście żaden z misjonarzy nie od-
niósł poważnych obrażeń.

Prezydent Smith siedział zamyślony, podczas gdy pozostali człon-
kowie komitetu naradzali się w tej sprawie. Zakończywszy dyskusję, 
poinstruowali kierownika zarządzającego Departamentem Misjonar-
skim, aby skorzystał z usług prawnika i skierował sprawę do sądu.

Dopiero wtedy zapytano Prezydenta Smitha, czy wyraża zgodę 
na takie zakończenie sprawy. Cicho odpowiedział: ‘Tak, mogliby-
śmy to zrobić. I jeśli się bardzo postaramy, to będziemy w stanie 
odebrać temu biednemu człowiekowi jego ciężarówkę, a jak on 
potem zarobi na życie?’.

’Spojrzeliśmy na siebie z zawstydzeniem — powiedział Starszy 
Packer. — Wtedy to wyraziliśmy zgodę, aby Kościół zakupił kolejny 
samochód dla misjonarzy, a każdy z nas miał wrócić do swoich 
obowiązków i zapomnieć o sprawie’” 38.

„Dobry i kochający mąż i ojciec”

Kiedy Starszy Smith został powołany na apostoła, miał troje 
dzieci: Josephine, Julinę i pierworodną córkę Ethel — Emily. Sie-
dem miesięcy później narodziła im się kolejna córka. Ethel i Joseph 
nadali jej imię Naomi. Z powodu komplikacji podczas porodu, Na-
omi walczyła o życie, a jej rodzina obawiała się, że mogą wkrótce ją 
stracić. Ale jak później powiedział jej ojciec: „Została ocalona mocą 
modlitwy i błogosławieństwa po tym, jak okazało się, że przestała 
oddychać” 39. Ethel urodziła potem siedmioro kolejnych dzieci: Lois, 
Amelię, Josepha, Lewisa, Reynoldsa, Douglasa i Miltona.

Ze względu na obowiązki związane z byciem Apostołem, Starszy 
Smith często przebywał poza domem. Ale kiedy był w domu, całą 
swoją uwagę poświęcał rodzinie. Jego żona — Ethel — opisała 
go jako „dobrego i kochającego męża i ojca, którego największym 
pragnieniem w życiu było uszczęśliwianie rodziny, a robiąc to cał-
kowicie zapominał o swoich potrzebach” 40.
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Dzieci w rodzinie Smithów były zaskoczone opinią, jaką niektó-
rzy ludzie mieli o ich ojcu — mówiono, że jest srogim i surowym 
mężczyzną. „Pewnego dnia […] po wygłoszeniu żywiołowego ka-
zania na temat ważności odpowiedniego wychowywania dzieci, 
zdenerwowana kobieta podeszła do jego dwóch córek i ze współ-
czuciem powiedziała: ‘Założę się, że tata was bije!’”. Na co dziew-
czynki odpowiedziały śmiechem. Znały swojego ojca znacznie 
lepiej niż ta kobieta — wiedziały, że on by ich nigdy nie skrzyw-
dził. Kiedy ich ojciec powracał ze swoich długich podróży, nasta-
wał „okres radości, od momentu, kiedy z uśmiechem witały go na 
stacji kolejowej, aż do dnia kiedy musiały się z nim ponownie ze 
smutkiem pożegnać, gdyż znowu wyjeżdżał na kilka dni”. Grali w 
różne zabawy, piekli ciasta i robili lody, chodzili na pikniki, jeździli 
pociągiem i wędrowali do pobliskich kanionów i nad jeziora. Dzieci 
uwielbiały słuchać jego opowieści o obowiązkach kościelnych, 
które wypełniał na całym świecie 41. Poza tym spędzali wspólnie 
czas, robiąc domowe porządki 42.

Synowie Prezydenta Smitha grali w różne dyscypliny sportowe 
i kiedy tylko mógł, był obecny na ich zawodach 43. Oprócz tego 
uwielbiał grać razem z nimi — szczególnie w piłkę ręczną. Uwiel-
biał współzawodnictwo, a czas spędzony z synami był dla niego 
źródłem radości. Jego synowie — Reynolds i Lewis — pamiętali 
dni, kiedy grali w jednej drużynie, aby pokonać ojca. Pozwalał im 
zdecydować, którą ręką miał grać. Mimo że drugą rękę trzymał za 
plecami, zawsze „ich nieźle ogrywał” 44.

Smutek i nadzieja

Ze względu na powierzone obowiązki Starszy Smith przeby-
wał większość czasu poza domem. Zarówno Ethel, jak i dzieciom 
trudno było się z tym pogodzić, a dla niego samego rozłąka także 
była bolesna. 18 kwietnia 1924 r. jechał pociągiem na konferen-
cję palika, której miał przewodniczyć. W tym czasie Ethel była w 
siódmym miesiącu ciąży i robiła wszystko, aby zapewnić dzieciom 
właściwą opiekę. Joseph w liście do swojej żony napisał: „Myślę o 
tobie, chciałbym być stale przy tobie i opiekować się tobą przez 
kilka następnych tygodni” 45. Kiedy tak rozmyślał o domu, na końcu 
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listu dodał napisany przez siebie wiersz. Część tego wiersza stanowi 
obecnie hymn znajdujący się w śpiewnikach wielu kościołów pod 
tytułem: „Droga długą się zda?”.

Droga długą się zda?
Ścieżką stromą masz iść?
Pełno cierni i kolców u stóp?
Nogi tnie ostry krzak,
Kiedy w górę się pniesz,
Aby ponad żar dnia dziś się wznieść?

W wątłym sercu tnie ból?
W duszy czujesz swej znój,
Kiedy trudzisz się w męce swych trosk?
Ciężkim zdaje się krzyż,
Który dźwignąć chcesz dziś?
Nikt nie bieży z pomocą go nieść?

W sercu poczuj swym żar!
Przeto znalazłeś szlak!
Pan ci drogę wskazuje wciąż doń.
Oczy radośnie wznieś
I za rękę Go weź.
On powiedzie cię ścieżką wśród chmur —

W ziemi świętej twój kres,
Gdzie nie zaznasz już łez.
I w twym życiu umilknie wszystek grzech
Tam nie złamie cię ból,
Smutku nie będziesz czuł,
Chwyć więc rękę i za Nim tam wejdź 46.

Począwszy od 1933 r., w domu Smithów szczęście przeplatało 
się z „ciężarem trosk”, tak jak to wyraził Joseph w swoim wierszu 
dziewięć lat wcześniej. Ethel zachorowała na „straszną chorobę, 
której nie mogła pojąć. Czasami była pogrążona w głębokiej de-
presji, a w innych momentach nie mogła nadążyć za myślami, które 
kłębiły się w jej głowie — wydawało jej się, że jej wykończone 
ciało nie zdoła zrobić wszystkiego, co zamierzała. Troskliwa mi-
łość i pomoc ofiarowana przez rodzinę, modlitwy, błogosławień-
stwa kapłańskie, a nawet pobyt w szpitalu — nie były w stanie jej 
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pomóc” 47. Jej czteroletnie cierpienie dobiegło końca 26 sierpnia 
1937 r. Pisząc o jej śmierci, pogrążony w smutku mąż napisał: „Nie 
znajdziecie lepszej kobiety, nie znajdziecie bardziej oddanej żony 
i matki” 48. W brzemionach smutku Joseph zrozumiał, że łączyła go 
z Ethel Reynolds Smith wieczna więź oparta na świętym obrzędzie 
zapieczętowania.

Nowa przyjaźń wiedzie do małżeństwa

Po śmierci Ethel pięcioro z ich dzieci nadal mieszkało w domu 
Smithów. Dwoje z nich miało się niedługo wyprowadzić — Amelia 
była zaręczona, a Lewis przygotowywał się do służby na pełnoeta-
towej misji. Jedynie troje dzieci pozostałoby w domu: 16-letni Rey-
nolds, 13-letni Douglas i 10-letni Milton. Martwiąc się o wpływ, jaki 
wywrze brak matki na życie tych chłopców, Joseph Fielding Smith 
rozważał możliwość zawarcia kolejnego małżeństwa.

Stale nad tym rozmyślając, Starszy Smith skupił swoją uwagę na 
Jessie Ellie Evans — znanej solistce Mormońskiego Chóru Taberna-
kulum. Jessie zaśpiewała solo podczas uroczystości pogrzebu Ethel, 
za co Starszy Smith podziękował jej listownie w kilku słowach. 
Doprowadziło to do rozmowy telefonicznej. Mimo że nie znali się 
wcześniej, dość szybko się zaprzyjaźnili.

Starszy Smith spędził kilka dni na rozmyślaniu i modlitwie — w 
sprawie poproszenia Jessie o rękę. W końcu napisał do niej list, w 
którym zasugerował, że chciałby nawiązać z nią bliższą przyjaźń. 
Cztery dni później nabrał wystarczająco odwagi, aby doręczyć go 
osobiście. Pojechał do urzędu miasta, gdzie Jessie zajmowała się 
prowadzeniem okręgowego rejestru. Później napisał w swoim pa-
miętniku: „Pojechałem do Okręgowego Biura Rejestrowego. […] Od-
byłem tam bardzo ważną rozmowę z urzędniczką i zostawiłem jej 
mój list” 49. Po tygodniu, w którym podróżował pociągiem w celu 
uczestniczenia w konferencjach palików, Starszy Smith wrócił do 
domu i ponownie spotkał się z Jessie.

Tak jak zawsze napisał krótko i zwięźle w swoim pamiętniku: 
„Spotkałem się z Panną Jessie Evans i odbyłem z nią bardzo ważną 
rozmowę”. Joseph i Jessie byli sobą zachwyceni. Zaaranżowali spo-
tkanie tak, aby Joseph poznał jej matkę, a Jessie poznała jego dzieci. 
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Nie minął miesiąc, kiedy 21 listopada 1937 r. Jessie przyjęła pier-
ścionek zaręczynowy. Zostali zapieczętowani w Świątyni Salt Lake 
12 kwietnia 1938 r. przez Prezydenta Hebera J. Granta, siódmego 
Prezydenta Kościoła 50.

Starszy Francis M. Gibbons, który służył jako sekretarz w Radzie 
Prezydenta Kościoła, kiedy to Prezydent Smith był Prezydentem 
Kościoła, opisał związek Josepha Fieldinga Smitha i Jessie Evans 
Smith tymi słowy: „Pomimo różnicy wieku, która wynosiła dwadzie-
ścia sześć lat i różnic charakteru, pochodzenia i wykształcenia, ta 
młoda para idealnie do siebie pasowała. Ona była niepohamowaną 
ekstrawertyczką, zabawną, z dobrym poczuciem humoru, lubiącą 
znajdować się w centrum uwagi. Joseph natomiast był cichym, od-
chodzącym na emeryturę introwertykiem, dostojnym i stojącym w 
cieniu człowiekiem, który nie czuł się zbyt pewnie w dużym to-
warzystwie i wręcz unikał rozgłosu. To właśnie wzajemna szczera 
miłość i szacunek połączyła te tak odmienne osobowości” 51. Także 
matka Jessie — Jeanette Buchanan Evans odczuła tę miłość i sza-
cunek. To z nią Jessie mieszkała aż do dnia ślubu. Wkrótce potem 
Siostra Evans przeprowadziła się do domu Smithów, aby pomóc 
swej córce w opiece nad dziećmi.

Joseph Fielding Smith i Jessie evans Smith przy pianinie
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Posługa w świecie zamętu

Nowa Siostra Smith, którą dzieci i wnuki Starszego Smitha nazy-
wały Ciocią Jessie, często z nim podróżowała, aby uczestniczyć w 
konferencjach palika. Lokalni przywódcy prosili ją, aby śpiewała 
podczas różnych spotkań. Sporadycznie udawało jej się przekonać 
męża, aby śpiewał razem z nią w duecie. W 1939 r. Prezydent He-
ber J. Grant wyznaczył Starszego i Siostrę Smithów, aby odwiedzili 
wszystkie misje Kościoła w Europie.

Mimo że Smithowie przyjechali do Europy przed wybuchem 
II wojny światowej, dało się wyczuć narastające napięcie między 
poszczególnymi krajami. 24 sierpnia, kiedy Smithowie przebywali 
w Niemczech, Rada Prezydenta Kościoła poinstruowała Starszego 
Smitha, aby dopilnował, żeby wszyscy misjonarze służący w Niem-
czech zostali przeniesieni do neutralnych krajów. Koordynował tym 
procesem z Kopenhagi. W trakcie tych transferów Wallace Toronto 
— prezydent misji w Czechosłowacji — uznał za konieczne, aby 
jego żona Martha i dzieci wyjechały do Kopenhagi, gdzie mogli być 
bezpieczni. Sam pozostał w kraju, aby pomóc w ewakuacji czterech 
aresztowanych misjonarzy. Mijały dni, a rodzina nie otrzymywała od 
niego żadnych informacji. Martha później wspomniała:

„Nadszedł ten dzień, kiedy wszystkie pociągi, promy i łodzie od-
bywały swój ostatni kurs z Niemiec. Modliliśmy się, aby Wally [Pre-
zydent Toronto] wraz z jego czterema młodymi podopiecznymi trafił 
na ten ostatni prom, który płynął do rodzimego portu. Widząc, jak 
z każdą chwilą byłam coraz bardziej zmartwiona i zdenerwowana, 
Prezydent Smith podszedł do mnie, objął mnie swoim ramieniem 
i powiedział: ‘Siostro Toronto, ta wojna się nie zacznie, zanim Brat 
Toronto i jego misjonarze nie dopłyną bezpiecznie do Danii’. Kiedy 
popołudnie przechodziło w wieczór, zadzwonił telefon. […] To był 
Wally! Ich pięcioosobowa grupa opuściła Czechosłowację w towa-
rzystwie brytyjskich dyplomatów; wsiedli do pociągu, który został 
po nich specjalnie wysłany, złapali ostatni prom z Niemiec, a teraz 
oczekują na wybrzeżu [Danii] na transport do Kopenhagi. Ulgę i 
radość, jakie dane było odczuć w domu misyjnym i pośród 350 mi-
sjonarzy, można przyrównać do odpływających chmur burzowych, 
po których pojawia się słońce” 52.
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Starszy Smith był bardzo wdzięczny mieszkańcom Danii za to, że 
przyjęli tak wielu ewakuowanych misjonarzy. Tuż przed wybuchem 
wojny prorokował, że dzięki ich hojności, Duńczycy w czasie wojny 
nie będą cierpieć z braku żywności. Kilka lat później okazało się, 
że „mieszkańcy Danii przetrwali wojnę znacznie lepiej niż inne eu-
ropejskie narody. Duńscy Święci wysyłali nawet paczki z pomocą 
do zrozpaczonych Świętych w Dniach Ostatnich zamieszkujących 
Holandię i Norwegię. Liczba członków Kościoła stale wzrastała, 
podwoiła się także liczba osób płacących dziesięcinę w Duńskiej 
Misji. […] Duńscy Święci uważali, że warunki, w których przyszło 
im żyć, stanowiły wypełnienie proroctwa Starszego Josepha Fiel-
dinga Smitha” 53.

Wraz z rozpoczęciem wojny Starszy Smith zorganizował ewaku-
ację z Europy 697 amerykańskich misjonarzy. Ponieważ niektórzy 
z nich służyli jako przywódcy dystryktów i gmin, Starszy Smith 
przekazał ich obowiązki lokalnym członkom. Po wypełnieniu tego 
zadania, wraz z żoną wyruszył statkiem w kierunku Stanów Zjed-
noczonych. Wsiedli do pociągu w Nowym Jorku i dotarli do domu 
dokładnie siedem miesięcy po tym, jak go opuścili.

Mimo że Starszy Smith był szczęśliwy, że amerykańscy misjonarze 
powrócili bezpiecznie do swoich domów, martwił się o niewinnych 
ludzi, którzy dostali się w szpony wojny trwającej w ich krajach. 
Napisał: „Czułem niezmierny ból w sercu za każdym razem, gdy 
uczestniczyliśmy w spotkaniu, a wraz z jego końcem musieliśmy 
pożegnać się z tymi, którzy byli na nim obecni. Witali nas z otwar-
tymi ramionami. Ich [przyjaźń] znaczyła dla mnie więcej, niż mogli 
sobie wyobrażać. Niektórzy płakali i mówili, że nadchodzą straszne 
czasy i że już się nie zobaczymy w tym życiu. Współczuję im i co-
dziennie modlę się, aby Pan miał ich w opiece w tych koszmarnych 
czasach” 54.

Lewis, syn Starszego Smitha, który służył w Anglii na początku 
II wojny światowej, był w grupie ostatnich misjonarzy, którzy 
wrócili do domu 55. Około dwóch i pół roku później Lewis po-
nownie przemierzył Ocean Atlantycki, tym razem, aby służyć w 
wojsku. „Byliśmy z tego powodu bardzo smutni — napisał Starszy 
Smith. — Szkoda, że ci, którzy są czyści i prawi, są zmuszani do 
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uczestnictwa w światowym konflikcie, który jest wynikiem ludzkiej 
niegodziwości” 56.

2 stycznia 1945 r. Starszy Smith otrzymał telegram, w którym 
poinformowano, że jego syn zginął, służąc swojemu krajowi. Jo-
seph napisał: „Słowa te wstrząsnęły nami, gdyż do tej pory żyliśmy 
nadzieją, że Lewis niedługo powróci do Stanów Zjednoczonych. 
Czuliśmy, że będzie chroniony, gdyż już kilka razy udało mu się 
uniknąć niebezpieczeństwa. Trudno nam było zrozumieć, jak coś 
takiego mogło się stać. […] Pomimo tego bolesnego ciosu, pokój 
i radość gościła w naszych sercach. Wiedzieliśmy, że był czysty i 
wolny od wielu złych rzeczy, które były obecne zarówno tutaj, jak 
i w wojsku. Był oddany swojej wierze i godny chwalebnego zmar-
twychwstania, kiedy to wszyscy spotkamy się ponownie” 57.

Zaufany nauczyciel i przywódca

Jako członek Kworum Dwunastu, Joseph Fielding Smith często 
świadczył Świętym w Dniach Ostatnich o Jezusie Chrystusie, na-
uczał przywróconej ewangelii i wzywał ludzi do pokuty. Wygłosił 
ponad 125 kazań podczas konferencji generalnej, uczestniczył w ty-
siącach konferencji palików, przemawiał na różnych spotkaniach — 
między innymi podczas konferencji genealogicznych i w audycjach 
radiowych. Nauczał także za pośrednictwem słowa pisanego. Przez 
wiele lat pisał artykuły do Improvement Era — kościelnego czasopi-
sma, w którym odpowiadał na pytania zadawane przez czytelników. 
Pisał także do innych kościelnych czasopism oraz zamieszczał infor-
macje w Deseret News — w rubryce poświęconej Kościołowi. Podczas 
służby jako Apostoł, od 1910 r. do 1972 r., opublikował 25 książek, 
m.in. Essentials in Church History, Doctrines of Salvation, Church 
History and Modern Revelation oraz Answers to Gospel Questions.

Na podstawie jego kazań i publikacji, członkowie Kościoła uznali 
Prezydenta Smitha za uczonego w ewangelii. Co więcej, dzięki jego 
naukom nauczyli się ufać Panu i za Nim podążać. Tak jak to po-
wiedział Prezydent N. Eldon Tanner, Joseph Fielding Smith „wywarł 
wpływ na życie setek tysięcy ludzi, gdyż żył i nauczał zarówno 
głosząc wszystkie zasad ewangelii, jak i pisząc o nich. W umysłach 
ludzi nie pozostawiał cienia wątpliwości, że Bóg jest żyjącą istotą i 
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jesteśmy Jego duchowymi dziećmi. Świadczył, że Jezus Chrystus jest 
Jednorodzonym Synem Boga w ciele, że oddał Swoje życie za nas, 
abyśmy mogli cieszyć się błogosławieństwami nieśmiertelności, a 
kiedy przyjmiemy ewangelię i będziemy żyć zgodnie z nią — bę-
dziemy mogli cieszyć się życiem wiecznym” 58.

Starszy Bruce R. McConkie zaobserwował:

„Życie i działania Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha charakte-
ryzowały trzy rzeczy:

1. Jego miłość do Pana i absolutna, niezachwiana wierność, którą 
okazywał poprzez przestrzeganie przykazań i czynienie wszyst-
kiego, co spodobałoby się Panu.

2. Jego lojalność wobec Proroka Józefa Smitha i wiecznych 
prawd, które przywrócił; lojalność wobec swojego dziadka — Pa-
triarchy Hyruma Smitha […], który zmarł śmiercią męczeńską, oraz 
lojalność wobec swojego ojca — Prezydenta Josepha F. Smitha — 
którego imię nigdy nie zostanie zapomniane w królestwie celestial-
nym, gdyż wytrwał mężnie w służbie Temu, który przelał za nas 
krew, abyśmy mogli żyć.

3. Jego przesłania ewangelii, duchowa mądrość, niezachwiana 
pilność w głoszeniu prawości oraz służba — karmienie głodnych, 
przyodziewanie nagich, odwiedzanie wdów i sierot, to uzewnętrz-
nianie czystej religii zarówno w słowie, jak i przez przykład” 59.

Bracia z Kworum Dwunastu widzieli w Prezydencie Smithie mą-
drego i współczującego przywódcę. Z okazji jego 80. urodzin człon-
kowie Kworum Dwunastu wydali na jego cześć książkę. Złożyli mu 
hołd tymi słowy:

„My, którzy pracujemy pod jego przewodnictwem w Kworum 
Dwunastu, mieliśmy okazję ujrzeć jego szlachetny charakter. Każ-
dego dnia widzimy dowody na to, że rozumie i troszczy się o tych, 
z którymi przyszło mu służyć. Widzimy to w sposobie, w jaki przy-
dziela obowiązki i kiedy wspólnie koordynujemy wysiłki, aby praca 
Pana mogła postępować naprzód. Pragniemy, aby cały Kościół od-
czuł delikatność jego duszy i wielką troskę, jaką darzy tych, którym 
się źle powodzi lub którzy cierpią. Kocha wszystkich świętych i 
nigdy nie ustaje w modlitwie o dobro grzesznika.
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Znany jest z doskonałego osądu sytuacji — miał dwa kryteria, 
według których podejmował ostateczne decyzje. Czego prag-
nie Rada Prezydenta Kościoła? Co będzie najlepsze dla królestwa 
Bożego?” 60.

Prezydent Kościoła

W niedzielę o poranku, 18 stycznia 1970 r., doczesne życie Pre-
zydenta Davida O. McKaya dobiegło końca. Odpowiedzialność 
prowadzenia Kościoła spoczywała teraz na Kworum Dwunastu 
Apostołów, któremu, jako Prezydent, przewodniczył 93-letni Joseph 
Fielding Smith.

23 stycznia 1970 r. Kworum Dwunastu zgromadziło się i oficjal-
nie poparło Prezydenta Smitha w jego powołaniu, jako Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezy-
dent Smith wybrał na swojego Pierwszego Doradcę Harolda B. 
Lee oraz N. Eldona Tannera na Drugiego Doradcę. Następnie ci 

prezydent Joseph Fielding Smith i jego doradcy w radzie 
prezydenta Kościoła: prezydent harold B. lee (w środku) 

i prezydent n. eldon tanner (po prawej)
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trzej mężczyźni zostali wyświęceni do wypełniania swoich nowych 
obowiązków.

Starszy Ezra Taft Benson, który przewodniczył temu spotkaniu, 
wspomniał: „Podczas naszego spotkania czuliśmy wspaniałego du-
cha jedności i miłości, kiedy to bracia obejmowali się, czując radość 
towarzyszącą powołaniu i wyświęceniu nowego prezydium” 61.

Starszy Boyd K. Packer podzielił się swoim osobistym świadec-
twem dotyczącym powołania Prezydenta Smitha:

„Opuściłem biuro w piątek popołudniu, rozmyślając o moich 
obowiązkach podczas konferencji, która miała się odbyć w week-
end. Czekałem, aż winda zjedzie z piątego piętra.

Kiedy drzwi się otworzyły, ujrzałem Prezydenta Josepha Fieldinga 
Smitha. Przez chwilę byłem zaskoczony tym, że go widzę, gdyż jego 
biuro znajdowało się na niższym piętrze.

Jednak kiedy spojrzałem na niego, stojącego w drzwiach, ogar-
nęło mnie silne uczucie — wiedziałem, że stoi przede mną prorok 
Boga. Ten słodki głos Ducha, który jest na podobieństwo światła i 
jest związany z czystą inteligencją, potwierdził mi, że to był prorok 
Boga” 62.

Pod przewodnictwem Prezydenta Smitha Kościół rozwijał się 
dalej — zorganizowano kolejne 81 palików, wliczając w to pierw-
sze paliki w Azji i Afryce, a liczba członków Kościoła przekroczyła 
3 miliony. Poświęcono dwie świątynie — w Ogden i Provo, w stanie 
Utah.

Podczas gdy Kościół wzrastał na całym świecie, Prezydent Smith 
nadal podkreślał, jak bardzo ważne są poszczególne domy i ro-
dziny. Przypominał Świętym w Dniach Ostatnich, że „organizacja 
kościelna istnieje po to, aby wspierać rodziny w osiągnięciu wynie-
sienia” 63. Nauczał: „Rodzina to najważniejsza jednostka społeczna w 
życiu doczesnym i w wieczności. […] Wolą Pana jest wzmacnianie i 
zachowywanie jednostki rodzinnej” 64. W celu wzmacniania rodzin i 
osób indywidualnych, Kościół położył większy nacisk na ważność 
uczestnictwa w domowym wieczorze rodzinnym — programie, do 
którego zachęcano już w 1909 r., kiedy to ojciec Prezydenta Smi-
tha był Prezydentem Kościoła. Pod przewodnictwem Prezydenta 
Josepha Fieldinga Smitha poniedziałek został oficjalne wyznaczony 
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jako dzień, kiedy mają odbywać się domowe wieczory rodzinne. 
Wieczorem tego dnia kościelne budynki miały być zamknięte i nie 
powinny odbywać się żadne kościelne spotkania.

Pomimo zaawansowanego wieku Prezydent Smith wypełniał 
swoje powołanie z dziecięcą pokorą i młodzieńczą energią. Przez 
dwa lata i pięć miesięcy służył jako prorok, widzący i objawiciel 
Kościoła. Święci w Dniach Ostatnich na całym świecie byli zainspi-
rowani jego przesłaniami.

Oświadczył, że „jesteśmy duchowymi dziećmi Boga, naszego 
Ojca Niebieskiego” 65 i że „musimy wierzyć w Chrystusa i żyć na 
Jego podobieństwo” 66. Świadczył, że Józef Smith „ujrzał i dosłownie 
stał w obecności Boga Ojca i Jego Syna — Jezusa Chrystusa” 67 i że 
został „objawicielem dla świata po dziś dzień i dla tego pokolenia, 
i głosił o Chrystusie i zbawieniu” 68.

Joseph Fielding Smith zachęcał Świętych, aby „odrzucili drogi 
świata” 69, a mimo to kochali ludzi świata — „aby widzieli w lu-
dziach dobro, podczas gdy starają się pomagać im w porzuceniu 
jednego lub kilku złych nawyków” 70. Napominał, że jednym ze 
sposobów na okazywanie „ducha miłości i braterstwa” jest dzielenie 
się ewangelią — „zapraszanie wszystkich ludzi bez względu na to, 
gdzie się znajdują, do wysłuchania słów prowadzących do życia 
wiecznego, które dziś objawiono” 71.

Skupił szczególną uwagę na młodzieży Kościoła. Spotykał 
się z dużymi kongregacjami młodych Świętych w Dniach Ostat-
nich i zachęcał ich, aby „stali silni w wierze pomimo wszelkich 
przeciwności” 72.

Często przemawiał do posiadaczy kapłaństwa, przypominając 
im, że zostali „powołani, aby reprezentować Pana i dzierżyć Jego 
upoważnienie”. Napominał ich, aby „pamiętali, kim są i postępowali 
zgodnie z tą wiedzą” 73.

Zachęcał Świętych w Dniach Ostatnich, aby otrzymali błogosła-
wieństwa świątyni, byli wierni zawartym tam przymierzom i od-
wiedzali świątynię w celu dokonania świętych obrzędów za ich 
przodków. Tuż przed poświęceniem Świątyni Ogden w Utah po-
wiedział: „Pragnę wam przypomnieć, że kiedy poświęcamy dom 
Pana, to tak naprawdę poświęcamy samych siebie służbie Jemu, 
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obiecując że będziemy korzystać z Jego domu w taki sposób, w 
jaki On tego pragnie” 74.

„Przestrzegajcie przykazań — zachęcał. — Kroczcie w świetle. 
Wytrwajcie do końca. Bądźcie wierni każdemu przymierzu i obiet-
nicy, aby Pan mógł was błogosławić ponad wasze najśmielsze 
marzenia” 75.

Cytując Prezydenta Brighama Younga, Prezydent Harold B. Lee 
opisał wpływ, jaki wywarł Prezydent Smith i sposób, w jaki prze-
wodniczył: „Prezydent Young powiedział: ‘Jeśli żyjemy zgodnie z 
naszą świętą religią i pozwalamy, aby w naszym życiu panował 
Duch, ona nigdy nie stanie się nudna ani głupia. Kiedy ciało roz-
pada się na cząsteczki, wtedy Duch ma coraz silniejszy wpływ na tę 
wieczną materię znajdującą się za zasłoną, i pobiera ze źródła życia 
lśniące pierwiastki inteligencji, które otoczą delikatne i kurczące się 
ciało nieśmiertelną aureolą mądrości’.

Wielokrotnie tego doświadczaliśmy, kiedy prowadziliśmy dys-
kusje na bardzo ważne tematy — decyzje, które powinien podjąć 
Prezydent Kościoła. To właśnie wtedy widzieliśmy tę napływa-
jącą mądrość, gdy [Prezydent Smith] rozważał w głębi swojej du-
szy rzeczy, które bez wątpienia przewyższały jego ówczesne 
zrozumienie” 76.

„Powołany przez Pana […] do innych i wspanialszych prac”

3 sierpnia 1971 r. zmarła Jessie Evans Smith, a Prezydent Joseph 
Fielding Smith został po raz trzeci wdowcem. Wówczas Prezydent 
Smith zamieszkał ze swoją córką — Amelią McConkie — i jej mę-
żem — Brucem. Jego dzieci regularnie go odwiedzały i zabierały 
na przejażdżki. Każdego dnia tygodnia uczęszczał do swojego biura 
na różne spotkania i podróżował w sprawach Kościoła.

30 czerwca 1972 r. pod koniec dnia Prezydent Smith opuścił 
swoje biuro znajdujące się na pierwszym piętrze Kościelnego Bu-
dynku Administracyjnego. Wraz ze swoim sekretarzem, D. Arthurem 
Haycockiem, udał się do biura Historyka Kościoła, gdzie pracował, 
zanim został powołany na Prezydenta Kościoła. Pragnął zobaczyć 
wszystkich, którzy tam pracowali. Po tym, jak uścisnął ich dłonie, 
poszedł do piwnicy budynku, aby uścisnąć dłonie operatorom 



33

Ż y c i e  i  p o S ł u g a  J o S e p h a  F i e l d i n g a  S m i t h a

telefonicznym i pozostałym osobom, które pracowały w tym 
dziale. Pragnął okazać im swoje uznanie. To był jego ostatni dzień 
w biurze.

W niedzielę 2 lipca 1972 r., dokładnie 17 dni przed swoimi 96. 
urodzinami, uczestniczył w zebraniu sakramentalnym w swoim 
okręgu. Tego samego dnia późnym popołudniem odwiedził wraz 
z synem Reynoldsem swoją pierworodną córkę — Josephine. Tego 
wieczora, kiedy siedział w swoim ulubionym fotelu w domu Mc-
Conkie’ich, odszedł w spokoju. Jak to powiedział później jego zięć, 
Prezydent Smith został „powołany przez Pana, którego tak bardzo 
miłował, aby służyć w innych i wspanialszych pracach w wiecznej 
winnicy Pana” 77.

Prezydent Harold B. Lee, który był wówczas Apostołem senio-
rem, odwiedził dom McConkie’ich, jak tylko usłyszał o śmierci 
Prezydenta Smitha. „Podszedł cicho do kanapy, ukląkł i uścisnął 
dłoń Proroka. Pozostał tak przez jakiś czas, nic nie mówiąc, jedynie 
modląc się lub rozmyślając. Następnie powstał, aby złożyć rodzi-
nie zmarłego kondolencje, wypowiedzieć słowa podziwu, którymi 
darzył ich ojca i napomnieć ich, aby szanowali Prezydenta Smitha, 
prowadząc godne życie” 78.

Honor złożony „oddanemu słudze Boga”

Podczas uroczystości pogrzebowych Prezydenta Smitha, Prezy-
dent N. Eldon Tanner określił go „oddanym sługą Boga, który służył 
szlachetnie zarówno Bogu, jak i ludziom, był przykładem zarówno 
dla swojej rodziny, jak i dla tych wszystkich, do przewodniczenia 
którym został powołany. Był tym, o którym można naprawdę po-
wiedzieć, że nie był człowiekiem podstępnym ani dumnym”. Prezy-
dent Tanner dodał, że słowa „‘[miłował] bardziej chwałę ludzką niż 
chwałę Bożą’, nie określały jego osoby [Ew. Jana 12:43]” 79.

Prezydent Harold B. Lee powiedział: „Zarówno Starszy Tanner, 
jak i ja przez ostatnie dwa i pół roku darzyliśmy tego człowieka 
wielką miłością. To nie było udawane. Emanował on miłością, po-
nieważ nas kochał. Staliśmy przy nim tak, jak on ufał i stał przy 
nas” 80.
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Gazeta, która była bardzo krytyczna wobec Prezydenta Smitha, a 
nawet poddawała w wątpliwość jego powołanie na Apostoła 60 lat 
wcześniej, teraz opublikowała następujące słowa uznania: „Joseph 
Fielding Smith, surowy względem poświęcenia swej wierze, a wraż-
liwy wobec istotnych potrzeb ludzi na całym świecie, dzielił się 
mądrymi radami ze swymi współpracownikami, troszczył się i ko-
chał swoją rodzinę, a kościelne obowiązki wypełniał z należytym 
oddaniem — jak przywódca, który dostąpił wyniesienia. Będziemy 
za nim tęsknić, a pamięć o nim charakteryzować będzie należyty 
szacunek” 81.

Zapewne hołdem o największym znaczeniu było stwierdzenie 
wypowiedziane przez członka rodziny, zięcia Prezydenta Smitha 
— Bruce’a R. McConkiego, który opisał go jako „syna Boga, apo-
stoła Pana Jezusa Chrystusa, proroka Najwyższego Boga i ponad 
wszystko — ojca w Izraelu!”. Starszy McConkie prorokował: „Przez 
kolejne lata będzie przemawiał jakby z prochu ziemi, kiedy to po-
kolenia, które jeszcze się nie narodziły, będą studiować jego dzieła 
i uczyć się znajdujących się tam doktryn ewangelii” 82.

Kiedy będziesz studiować tę książkę, nauki Prezydenta Josepha 
Fieldinga Smitha pomogą ci wypełnić to proroctwo. Usłyszysz jego 
głos, jakby „przemawiał [do ciebie] z prochu ziemi”, kiedy to bę-
dziesz „uczyć się doktryn ewangelii”.
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Nasz Ojciec w Niebie

„Moim pragnieniem jest przypomnienie wam o 
naturze Boga i o tym, kim On jest, abyście mogli 

oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie, a tym samym 
uzyskać wszystkie błogosławieństwa ewangelii”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith zachwycał się postępem tech-
nicznym swoich czasów. „W mechanice, chemii, fizyce, chirurgii i 
w innych dziedzinach dokonał się ogromny postęp — powiedział. 
— Ludzie konstruują ogromne teleskopy, które umożliwiają ob-
serwowanie ukrytych dotąd galaktyk. Przy pomocy mikroskopów 
odkrywają bezkresne światy mikroorganizmów. […] Odkrywają 
sposoby na opanowanie chorób. […] Wynajdują maszyny, które są 
bardziej czułe niż ludzki dotyk, które widzą dalej niż ludzkie oko. 
Opanowują żywioły i budują maszynerie, które potrafią przenosić 
góry, oraz dokonują mnóstwa innych rzeczy, których jest zbyt wiele, 
by je wymienić. Tak, to są cudowne czasy”. Niepokoił go jednak 
pewien trend, który dostrzegał w tym świecie. Ubolewał: „Wszystkie 
te odkrycia i wynalazki nie zbliżają ludzi do Boga! Nie wywołują w 
ich sercach pokory ani ducha pokuty — przeciwnie, sprowadzają 
potępienie. […] Na świecie nie wzrasta ani wiara, ani prawość, ani 
posłuszeństwo Bogu” 1.

Prezydent Smith, odwrotnie niż świat, pokazywał, że jest blisko 
swojego Ojca w Niebie. Jeden z jego wnuków wspominał: „Moja 
mama była wspaniałą kucharką, a dziadek często jadał w naszym 
domu. Dość często mój ojciec prosił go o pobłogosławienie jedze-
nia. Jego modlitwy zawsze były bardzo osobiste — tak jakby mówił 
do przyjaciela” 2.
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dzięki pierwszej Wizji Józefa Smitha przywrócona 
została „prawdziwa wiedza o Bogu”.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Począwszy od Pierwszej Wizji Józefa Smitha prawdziwa 
wiedza o Bogu została przywrócona w naszych czasach.

Jestem bardzo wdzięczny za pierwszą wizję, podczas której mło-
demu prorokowi ukazali się Ojciec i Syn, którzy ponownie przy-
wrócili człowiekowi prawdziwą wiedzę o Bogu 3.

Należy pamiętać, że w 1820 roku cały świat chrześcijański po-
zbawiony był prawdziwej doktryny na temat Boga. Prosta prawda, 
która w jasny sposób była rozumiana przez dawnych apostołów 
i świętych, została utracona w tajemniczych okolicznościach od-
stępczego świata. Wszyscy starożytni prorocy i apostołowie Jezusa 
Chrystusa w jasny sposób rozumieli, że Ojciec i Syn byli odrębnymi 
istotami, czego wyraźnie uczą nasze pisma święte. Z powodu od-
stępstwa ta wiedza została utracona. […] Bóg stał się tajemnicą, a 
Ojciec i Syn zaczęli być uważani za jedną niepoznawalną istotę du-
cha, niemającą powłoki cielesnej, części ciała ani pragnień. Ukaza-
nie się Ojca i Syna sprawiło, że na ziemi pojawił się Boży świadek, 
który dzięki poznaniu mógł przywrócić światu wiedzę o prawdzi-
wej naturze Boga 4.

[Pierwsza] wizja Józefa Smitha dała jasno do zrozumienia, że 
Ojciec i Syn są odrębnymi istotami posiadającymi ciała tak nama-
calne, jak ciało człowieka. Później objawiono mu, że Duch Święty 
jest istotą Ducha, różną i odrębną od osoby Ojca i Syna [zob. NiP 
130:22]. Ta niezmiernie ważna prawda wprawiła świat w osłupienie; 
kiedy jednak zastanowimy się nad jasnymi wyrażeniami z pism 
świętych, zadziwia i zdumiewa fakt, że człowiek tak dalece mógł 
od niej odejść. Zbawiciel powiedział: „Ojciec większy jest niż Ja” 
[Ew. Jana 14:28] i poprosił Swoich uczniów, aby po Jego zmar-
twychwstaniu dotknęli Go i przekonali się, że to On, ponieważ, jak 
powiedział, „duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. 
[Ew. Łukasza 24:39]. Apostołowie najwyraźniej rozumieli odrębność 
osób Ojca, Syna i Ducha Świętego, do czego wciąż nawiązywali w 
swoich listach; Paweł poinformował Koryntian o fakcie, że kiedy 
wszystko zostanie poddane Ojcu, „wtedy też i sam Syn będzie 



r o z d z i a ł  1

40

poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim 
we wszystkim”. [I List do Koryntian 15:28].

Józef Smith ujrzał Ojca i Syna, dlatego, mając osobistą wiedzę, 
mógł świadczyć o prawdziwości fragmentu pisma świętego, w któ-
rym czytamy: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz 
Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. [I Ks. 
Mojżeszowa 1:27]. Było to rozumiane dosłownie, a nie w jakiś mi-
styczny czy symboliczny sposób 5.

2
Aby wykazać się wiarą w Boga i oddawać Jemu 

cześć, musimy zrozumieć Jego cechy.

Jedno z naszych objawień mówi, że jeśli mamy być wychwaleni 
w Chrystusie, tak jak On jest wychwalony w Ojcu, musimy zrozu-
mieć i wiedzieć, jak mamy czcić i kogo czcimy. (Zob. NiP 93:19–20).

Moim pragnieniem jest przypomnienie wam o naturze Boga i o 
tym, jaki On jest, abyście mogli czcić Go w duchu i prawdzie i tym 
samym uzyskać wszystkie błogosławieństwa Jego ewangelii.

Wiemy, że Boga poznać można jedynie dzięki objawieniu tego, 
co On nam objawi, w przeciwnym razie pozostaje na zawsze niepo-
znany. Musimy zwrócić się do pism świętych — nie do naukowców 
czy filozofów — jeśli mamy poznać prawdę o Bogu. Zaprawdę 
wspaniałe proroctwo Jana — na temat przywrócenia ewangelii 
przez anioła lecącego przez środek nieba — mówi, że stanie się 
tak, iż ludzie będą mogli dojść do wiedzy o prawdziwym Bogu i 
być nauczani: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, […] i oddaj-
cie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła 
wód”. (Objawienie 14:7). Mówiąc innymi słowy, wraz z rozpoczę-
ciem przywrócenia ewangelii w tej dyspensacji ludzie ponownie 
będą wzywani do oddawania czci i służenia swojemu Stwórcy, a nie 
fałszywym koncepcjom na temat Boga, które dominują w świecie.

W każdych czasach prorocy Boga wzywali do walki z fałszywym 
wielbieniem i głosili prawdę o Bogu. W starożytnym Izraelu tych, 
którzy czcili wizerunki i pogańskich bogów, Izajasz pytał: „Z kim 
więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?
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Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, 
Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona 
jest jego mądrość”. ( Ks. Izajasza 40:18, 28).

Duża część dzisiejszego świata nie ma tej wiedzy o Bogu, a na-
wet w [Kościele] są tacy, którzy nie doskonalą swojego zrozumienia 
tej chwalebnej istoty, którą jest Wieczny Ojciec. Tym, którzy nie 
mają tej wiedzy, możemy równie dobrze powiedzieć: „Dlaczego 
ograniczacie chwałę Boga? Lub dlaczego mniemacie, że jest On 
mniejszy, niż jest w rzeczywistości? Czy nie wiecie? Czy nie słysze-
liście, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi jest nieskoń-
czony i wieczny, że ma On wszelką moc, potęgę i panowanie, że 
wie o wszystkim i że wszystko jest obecne przed Jego obliczem?”.

W 20. rozdziale Nauk i Przymierzy, w którym Prorokowi Józe-
fowi Smithowi polecono ponowne zorganizowanie Kościoła w tej 
dyspensacji, mamy objawione podsumowanie pewnych podsta-
wowych doktryn zbawienia. Objawienie to mówi na temat Boga: 
„[…] istnieje Bóg w niebie, który jest nieskończony i wieczny, przez 
wieczność ten sam, niezmienny Bóg, stworzyciel nieba i Ziemi oraz 
wszystkich rzeczy, które się w nich znajdują”. (NiP 20:17). […]

Bóg jest naszym Ojcem; jest istotą, na której podobieństwo został 
stworzony człowiek. Ma powłokę z ciała i kości, namacalną niczym 
ciało ludzkie (NiP 130:22) i jest dosłownym i osobowym ojcem 
duchów wszystkich ludzi. Jest wszechmogący i wszechwiedzący, 
posiada wszelką moc i mądrość, a na Jego doskonałość składa się 
wszelka wiedza, wszelka wiara czy moc, wszelka sprawiedliwość, 
wszelki osąd, wszelkie miłosierdzie, wszelka prawda oraz pełnia 
wszystkich Bożych atrybutów. […] Jeśli mamy mieć tę doskonałą 
wiarę, dzięki której możemy uzyskać życie wieczne, musimy wie-
rzyć w Boga jako tego, który posiada pełnię tych wszystkich cech i 
atrybutów. Powiadam też, że jest On nieskończoną i wieczną istotą, 
a jako niezmienna istota posiada owe udoskonalone moce i atry-
buty od wiekuistości po wiekuistość, co oznacza: od wieczności 
po wieczność 6.

Wiemy, że nasz Ojciec Niebieski jest pełną chwały, wyniesioną 
osobą, która posiada wszelką moc, wszelką potęgę i wszelkie pano-
wanie oraz wie wszystko. Świadczymy, że poprzez Swego Jednoro-
dzonego Syna jest Stworzycielem tej ziemi i niezliczonych światów 7.
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3
Bóg jest osobową istotą i Ojcem naszych duchów.

Jesteśmy duchowymi dziećmi Boga, naszego Ojca Niebieskiego. 
[…] Jesteśmy członkami Jego rodziny. […] Przebywaliśmy z Nim 
przez długie wieki podczas przedziemskiego życia. […] Ustano-
wił On plan rozwoju i zbawienia, który umożliwia nam — jeśli 
będziemy posłuszni i wierni we wszystkim — postęp i rozwój, aż 
staniemy się tacy, jak On8.

W Pismach Świętych jesteśmy nauczani, że Bóg jest dosłownie 
— a nie w symboliczny sposób — naszym wiecznym Ojcem. Słowa 
Odkupiciela wypowiedziane do Marii stojącej w pobliżu grobu, z 
którego powstał i odniósł zwycięstwo nad śmiercią, są najwznioś-
lejsze i wypełnione nieopisanym znaczeniem: „Nie dotykaj mnie, 
bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz 
im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga 
waszego”. [Ew. Jana 20:17]. W tych słowach Ojcostwo Boga zostało 
zdecydowanie ogłoszone przez Jego Jednorodzonego Syna, który 
oświadczył, że jest naszym Bratem i że mamy tego samego wiecz-
nego Ojca 9.

Jestem wdzięczny za to, że wiedza o Bogu i Jego prawach została 
przywrócona w naszych czasach i że my, którzy jesteśmy członkami 
Kościoła, wiemy, że jest On osobową istotą, a nie, jak twierdzą 
niektórzy sekciarze, „nagromadzeniem [bezładnym zbiorem] praw 
unoszącym się po wszechświecie niczym mgła”. Jestem wdzięczny 
za to, że wiemy, iż jest On naszym Ojcem w niebie, Ojcem naszych 
duchów, i że ustanowił prawa, dzięki którym możemy rozwijać się 
i czynić postępy, aż staniemy się tacy jak On. I jestem wdzięczny 
za to, że wiemy, iż jest On nieskończoną i wieczną istotą, która wie 
wszystko i ma wszelką moc, i której postęp nie polega na zdoby-
waniu większej wiedzy czy mocy, nie na dalszym doskonaleniu 
Swoich boskich atrybutów, lecz na powiększaniu i pomnażaniu 
Swych królestw 10.
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4
Ojciec Niebieski kocha nas i jest 
zainteresowany każdym z nas.

Przychodzi mi na myśl pewne wyrażenie z Perły Wielkiej War-
tości, z wizji Mojżesza danej w chwili, kiedy został on zabrany na 
bardzo wysoką górę i ujrzał Boga twarzą w twarz, i rozmawiał z 
Nim. Pan ukazał Mojżeszowi „dzieła [swoich] rąk” i Mojżesz ujrzał 

mojżesz — ukazany tu, jak spogląda ku ziemi obiecanej — 
otrzymał wizję, w której poznał dzieło i chwałę Boga.
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świat oraz wszystkie dzieci człowiecze do ostatniego pokolenia 
[zob. Mojżesz 1:1–8, 27–29].

I Pan powiedział do Mojżesza:

„Bo wiele światów przeminęło przez słowo mojej mocy. I wiele 
teraz istnieje i dla człowieka są one niezliczone; lecz dla mnie są 
wszystkie policzone, bo moje są i znam je.

I stało się, że Mojżesz przemówił do Boga, mówiąc: Bądź mi-
łosierny dla Twojego sługi, o Boże, i powiedz mi o tej Ziemi; 
jej mieszkańcach a także o niebie, a wtedy sługa twój będzie 
zadowolony.

I Pan Bóg przemówił do Mojżesza, mówiąc: Wiele jest niebios 
i dla człowieka są one niezliczone; lecz dla mnie są policzone, bo 
moje są”. [ Mojżesz 1:35–37].

[…] Przychodzi do głowy myśl, że pomimo istnienia niezliczo-
nych światów i wielkiej rangi wielu z nich, są one środkiem do 
osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. Ojciec tworzy światy 
w celu zaludniania ich — umieszczania na nich Swoich synów i có-
rek. W 76. rozdziale Nauk i Przymierzy powiedziano nam, że przez 
Syna Bożego i z Niego „światy były i są tworzone, a ich mieszkańcy 
są Bogu rodzonymi synami i córkami”. [NiP 76:24].

Z fragmentów, które przeczytałem, i z innych objawień danych 
przez Pana, dowiadujemy się, że człowiek jest najważniejszym ze 
wszystkich stworzeń naszego Ojca. W tej samej wizji danej Moj-
żeszowi Ojciec powiedział: „I gdy przemija jedna Ziemia wraz ze 
swoim niebem, inna powstaje; i nie ma końca moim dziełom ni 
słowom. Albowiem to dzieło moje i chwała moja — by przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi”. [Mojżesz 1:38–39].

Powiadam, że z tego i z innych fragmentów pism świętych do-
wiadujemy się, że największym dziełem Ojca jest przyniesienie zba-
wienia Swoim dzieciom, dając każdemu nagrodę, na którą zasłużyły 
zgodnie ze swymi uczynkami. Jestem pewien, że nasz Ojciec w 
niebie jest o wiele bardziej zainteresowany duszą jednego ze Swo-
ich dzieci, niż jakikolwiek ziemski ojciec może być zainteresowany 
jednym z własnych dzieci. Jego miłość do nas jest większa niż mi-
łość ziemskiego rodzica do swojego potomstwa 11.
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5
Ojciec Niebieski płacze z powodu nieposłusznych.

Powiedziano nam, że kiedy Pan przemówił do Enocha i ukazał 
mu narody ziemi, i wyjaśnił naturę kary, jaka spadnie na nie za 
przekroczenie Jego przykazań, Pan zapłakał i ukazał smutek, prze-
lewając łzy z powodu ich nieposłuszeństwa. Dlatego Enoch zdumiał 
się i myślał, że to dziwne, iż Pan może płakać.

Oto ten fragment:

„I stało się, że Bóg w niebie spojrzał na resztę ludzi i zapłakał; 
i Enoch dał temu świadectwo mówiąc: Jakże to, że niebo płacze i 
przelewa łzy jako deszcz na góry?

I rzekł Enoch do Pana: Jakże możesz płakać będąc świętym i 
nieskończonym?

I nawet gdyby człowiek mógł zliczyć ziarnka piasku na Ziemi, na 
milionach światów takich jak nasz, nie byłoby to nawet początkiem 
liczby Twoich dzieł; Twoje zasłony wciąż się rozciągają; a jednak 
jesteś tam, Twe łono jest tam; jesteś też sprawiedliwy, litościwy i 
wiecznie dobry” [zob. Mojżesz 7:28–30].

A Pan odpowiedział: „[…] Oto twoi bracia; oto dzieło moich 
własnych rąk, dałem im wiedzę, w dniu stworzenia; a w Ogrodzie 
Edenu dałem człowiekowi wolną wolę.

I mówiłem do twoich braci i dałem im przykazanie, że powinni 
kochać się nawzajem i wybrać mnie, ich Ojca; lecz oto są bez uczuć 
i nienawidzą swej własnej krwi”. [Mojżesz 7:32–33].

Oto powody, dla których Pan płakał i dla których płakały 
niebiosa.

Pewnego razu zapytał mnie jeden z braci, czy człowiek może 
być w doskonały sposób szczęśliwy w królestwie celestialnym, jeśli 
jednemu z jego dzieci nie pozwolono tam wejść. Powiedziałem 
mu, że przypuszczam, iż człowiek, który miał to nieszczęście, że 
jednemu z jego dzieci zakazano wejścia do królestwa celestialnego, 
z pewnością będzie odczuwał smutek z tego powodu; i w takiej 
właśnie sytuacji znajduje się nasz Ojciec w niebie. Nie wszystkie 
Jego dzieci są godne chwały celestialnej i wiele musi znosić Jego 
gniew z powodu swoich występków, a to sprawia, że Ojciec i całe 
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niebiosa odczuwają smutek i płaczą. Pan działa w zgodzie z pra-
wem natury. Człowiek musi być odkupiony zgodnie z prawem, a 
jego nagroda musi opierać się na prawie sprawiedliwości. Z tego 
powodu Pan nie da ludziom tego, na co nie zasługują, ale nagrodzi 
wszystkich ludzi zgodnie z ich uczynkami.

[…] Jestem przekonany, że nasz Ojciec w niebie zbawiłby wszyst-
kich ludzi, gdyby to było możliwe, i dałby im chwałę celestialną 
— pełnię wyniesienia. Lecz dał On człowiekowi wolną wolę i ko-
nieczne jest, aby człowiek był posłuszny prawdzie — zgodnie z 
tym, co jest objawione — by uzyskał wyniesienie sprawiedliwych 12.

6
Ojciec Niebieski zapewnił sposób odkupienia, 
dlatego możemy powrócić do Jego obecności.

Kiedy Adam był w Ogrodzie Eden, przebywał w obecności Boga, 
naszego Ojca. […] Kiedy został wypędzony z Ogrodu, sytuacja się 
zmieniła. Adam został wygnany i nie przebywał w obecności Ojca 
z powodu swego grzechu. Pisma święte mówią, że umarł duchowo 
— to znaczy, że nie dopuszczono go do obecności Boga 13.

Wiem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i że otrzymał od Swo-
jego Ojca moc wykupienia ludzi od doczesnej i duchowej śmierci, 
sprowadzonych na świat przez upadek Adama 14.

Był tylko jeden jedyny sposób odkupienia, jeden sposób na na-
prawienie i ponowne przywrócenie ciału ducha; stało się to przez 
nieskończone zadośćuczynienie — a to musiało dokonać się przez 
nieskończoną istotę, kogoś, kto nie podlegałby śmierci, a jednocześ-
nie miał moc umrzeć oraz władzę nad śmiercią. I tak nasz Ojciec 
w niebie zesłał na świat Swego Syna, Jezusa Chrystusa, dając Mu 
moc życia. A ponieważ [ Jezus Chrystus] miał matkę, w której żyłach 
płynęła krew, miał moc, by umrzeć. Mógł poddać Swe ciało śmierci 
i je odzyskać. Pozwólcie, że przeczytam Jego słowa: „Dlatego Ojciec 
miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.

Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc 
dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca 
mego” (Ew. Jana 10:17–18)15.
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Zamiarem Ojca w niebie nigdy nie było pozostawienie ludzi 
samych sobie, by szukali po omacku drogi w ciemnościach, nie 
zapewniwszy im światła, które by ich prowadziło, i spodziewa-
jąc się, że w takich okolicznościach odnajdą powrotną drogę do 
Jego królestwa i Jego świętej obecności. To nie jest sposób postę-
powania Pana. Od wieków, od samego początku przez wszystkie 
wieki Ojciec w niebie okazuje dobroć Swym dzieciom i jest gotów 
udzielać im wskazówek. Od zarania dziejów niebiosa były otwarte, 
Pan wysyłał sprzed Swego oblicza posłańców, aby w boski sposób 
wyznaczali sługi — mężczyzn dzierżących upoważnienie kapłań-
skie, którzy zostali wyznaczeni do nauczania zasad Ewangelii, aby 
ostrzegać ludzi i nauczać ich prawości; i ci mężczyźni otrzymali tę 
wiedzę, to natchnienie i przewodnictwo od posłańców wysłanych 
sprzed oblicza Boga. Tak też dzieje się w naszej dyspensacji. Nie 
ma potrzeby, aby ludzie zamykali oczy i mieli wrażenie, że nie ma 
światła, i że mogą polegać tylko na własnym rozumie, ponieważ 
Pan zawsze jest gotów prowadzić, dawać wskazówki i pokazywać 
drogę. Jak powiedziałem, wysyła On posłańców sprzed Swego ob-
licza. Daje objawienie. Nakazał nam zapisywać Jego słowo, publi-
kować je, aby wszyscy ludzie mogli je poznawać 16.

Powiadam wam i całemu Kościołowi, a jeśli o to chodzi: i całemu 
światu, że łaskawy i kochający Ojciec w tych ostatnich dniach po-
nownie przemawia z nieba do Swoich sług, proroków.

Jego głos zaprasza wszystkich ludzi, aby przystąpili do Jego Umi-
łowanego Syna, aby uczyli się od Niego, aby mieli udział w Jego 
dobroci, aby wzięli na siebie Jego jarzmo i wypracowali własne 
zbawienie dzięki posłuszeństwu prawom Jego ewangelii. Jego głos 
był głosem chwały i honoru, pokoju w tym życiu oraz wiecznym 
życiem w świecie, który nastanie 17.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Jak	myślisz,	co	sprawia,	że	ktoś	może	modlić	się	do	Boga,	„tak	

jakby mówił do przyjaciela”? („Z życia Prezydenta Josepha Fiel-
dinga Smitha”). Zastanów się, w jaki sposób możesz wzmocnić 
swoją relację z Ojcem Niebieskim.
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•	 Prezydent	Smith	wyraził	wdzięczność	za	Pierwszą	Wizję	Józefa	
Smitha, która przywróciła „prawdziwą wiedzę o Bogu” (część 1.). 
Jakie są niektóre prawdy na temat Boga Ojca i Jezusa Chrystusa 
dane dzięki Pierwszej Wizji?

•	 Które	z	cech	Boga	wspomnianych	przez	Prezydenta	Smitha	w	
części 2. są dla ciebie najistotniejsze? Dlaczego? W jaki sposób 
wykazywanie się wiarą w Ojca Niebieskiego pomaga wam po-
znawać Jego cechy?

•	 Prezydent	Smith	świadczył:	„Jesteśmy	duchowymi	dziećmi	Boga,	
naszego Ojca Niebieskiego. […] Jesteśmy członkami Jego ro-
dziny” (część 3.). Jak ta prawda wpłynęła na ciebie?

•	 Jakie	wyrażenia	z	części	4.	i	5.	pomogły	ci	poczuć	miłość,	jaką	
ma dla ciebie Ojciec Niebieski? Dlaczego ważne jest, by zrozu-
mieć, że Bóg kocha nas i interesuje się każdym z nas z osobna? 
W jaki sposób możemy pomóc członkom rodziny i przyjaciołom 
poczuć Jego miłość?

•	 Zastanów	się,	co	zrobił	Ojciec	Niebieski,	aby	ci	pomóc	w	powro-
cie do Jego obecności (zob. część 6.). Co czujesz, kiedy myślisz 
o tym, że Ojciec Niebieski wysłał Swego Umiłowanego Syna? 
W jaki sposób Ojciec Niebieski zesłał „[światło], które by [cię] 
prowadziło”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 3:16; 17:3; 1 Nefi 11:17; Alma 30:44

Wskazówki do nauczania
„Dosyć duża część nauczania w Kościele odbywa się w sztyw-

nej formie — jako wykład. Nie reagujemy zbyt dobrze na wykłady 
podczas zajęć lekcyjnych. Inaczej jest podczas spotkań sakramen-
talnych i konferencji, ale nauczanie może być dwukierunkowe tak, 
żeby można było zadawać pytania. Z łatwością można zachęcać 
do zadawania pytań podczas lekcji” (Boyd K. Packer, „Principles of 
Teaching and Learning”, Ensign, czerwiec 2007, str. 87).



r o z d z i a ł  1

49

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1943, 

str. 15–16.
 2. Niewydany manuskrypt Hoyta W. 

Brewstera jun.
 3. W: Conference Report, kwiecień 1930, 

str. 90.
 4. Answers to Gospel Questions, zebr. 

Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów. 
(1957–1966), 3:117.

 5. „Origin of the First Vision”, Im-
provement Era, kwiecień 1920, str. 
496–497; zob. także Doctrines of Salva-
tion, wyd. Bruce R. McConkie, 3 tomy. 
(1954–1956), 1:2–3.

 6. „The Most Important Knowledge”, En-
sign, maj 1971, str. 2–3.

 7. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 2.

 8. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year 
(12 stycznia 1971), str. 2.

 9. „Purpose and Value of Mortal Proba-
tion”, Deseret News, Church section, 12 
czerwca 1949, str. 21; zob. także Doc-
trines of Salvation, 1:1.

 10. „The Most Important Knowledge”, str. 3. 
 

 11. W: Conference Report, kwiecień 1923, 
str. 135–136. Zauważ, że wizja Mojże-
sza zapisana w księdze Mojżesza 1 jest 
przykładem słów Ojca wypowiedzia-
nych przez Zbawiciela dzięki boskiej 
inwestyturze upoważnienia (zob. 
„The Father and the Son: A Doctrinal 
Exposition by the First Presidency and 
the Twelve”, Improvement Era, sier-
pień 1916, str. 939; przedrukowano w: 
Ensign, kwiecień 2002, str. 17). Tekst 
pism świętych oraz komentarz Jose-
pha Fieldinga Smitha z tego rozdziału 
pokazują, że słowa zawarte w księdze 
Mojżesza 1 reprezentują zamysł i wolę 
Boga Ojca.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1923, 
str. 136–137, 139. Zob. także przypis 
11. w tym rozdziale, który odnosi się 
również do wizji Enocha zapisanej w 
księdze Mojżesza 7.

 13. W: Conference Report, październik 
1953, str. 58.

 14. „A Witness and a Blessing”, Ensign, 
czerwiec 1971, str. 109.

 15. W: Conference Report, kwiecień 1967, 
str. 122.

 16. W: Conference Report, październik 
1931, str. 15.

 17. „A Witness and a Blessing”, str. 109.
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„Wszystko koncentruje się na panu Jezusie chrystusie, 
odkupicielu świata, i wokół niego”.
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R O Z D Z I A Ł  2

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus

„Niech będzie to najważniejsza rzecz w 
waszym umyśle, teraz i na zawsze, że Jezus jest 

Chrystusem, Synem żyjącego Boga, który przyszedł 
na świat, aby oddać Swe życie, abyśmy mogli 
żyć. To jest prawda i jest ona fundamentalna. 

Na niej zbudowana jest nasza wiara”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith jako Apostoł był oddany swemu 
powołaniu, aby być jednym ze „[specjalnych świadków] imienia 
Chrystusa na całym świecie” (NiP 107:23). Powiedział: „Staram się 
kochać Go — naszego Odkupiciela — ponad wszystko. Jest to mój 
obowiązek. Podróżuję tu i tam po całym kraju jako jeden z Jego 
specjalnych świadków. Nie mógłbym być specjalnym świadkiem 
Jezusa Chrystusa, gdybym nie miał absolutnej i pewnej wiedzy, że 
jest On Synem Boga i Odkupicielem świata” 1.

Prezydent Smith jako ojciec był również oddany swym obowiąz-
kom, by świadczyć o Zbawicielu. Dnia 18 lipca 1948 r. wysłał list do 
swoich synów, Douglasa i Miltona, którzy służyli jako pełnoetatowi 
misjonarze. Napisał on:

„Czasami siadam i zastanawiam się podczas czytania pism świę-
tych, i myślę o misji naszego Pana, o tym, co zrobił dla mnie, a 
kiedy to uczucie mnie ogarnia, mówię sobie, że nie mógłbym nie 
być Mu wierny. On obdarzył mnie doskonałą miłością, tak jak 
wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy Jemu służą, i muszę Go 
kochać z całych sił, nawet jeśli jest to niedoskonała miłość, choć 
taka być nie powinna. Ona jest cudowna. Nie żyłem w czasach 
Zbawiciela, nie przyszedł do mnie osobiście. Nie widziałem Go. 
Jego Ojciec i On nie uważali za konieczne obdarzenie mnie tak 
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wspaniałym błogosławieństwem. Ale to nie jest konieczne. Czuję 
Jego obecność. Wiem, że Duch Święty oświecił mój umysł i objawił 
mi Jego, dlatego kocham mojego Odkupiciela, pokładam w Nim 
nadzieję i czuję, lepiej niż cokolwiek innego w tym życiu, że jest 
to prawda. Nie zdobyłbym tej wiedzy w żaden inny sposób. Chcę 
być Mu wierny. Wiem, że umarł za mnie, za was i za całą ludzkość, 
abyśmy mogli żyć ponownie dzięki zmartwychwstaniu. Wiem, że 
On umarł, aby wybaczone zostały moje potknięcia, moje grzechy i 
abym był z nich oczyszczony. Jakże wspaniała jest ta miłość. Jakże 
mógłbym nie kochać mojego Odkupiciela, wiedząc to wszystko. 
Chcę, aby moi chłopcy będący na misji również mieli te same od-
czucia. Chcę, aby moje dzieci i wnuki czuły to samo i nigdy nie 
zbaczały ze ścieżki prawdy i prawości” 2.

Jeden z synów Prezydenta Smitha wspominał:

„Jako dzieci często słyszeliśmy, jak mówił: ‘Gdyby tylko ludzie 
na świecie zrozumieli próby, udrękę i grzechy, jakie nasz Pan wziął 
na siebie dla naszego dobra’. Zawsze gdy to mówił, łzy napływały 
mu do oczu.

[Pewnego razu] siedziałem sam na sam z ojcem, kiedy studiował, 
i zauważyłem, że pogrążył się w głębokiej medytacji. Nie chcia-
łem zakłócać ciszy, ale to on w końcu przemówił. ‘Och, mój synu, 
szkoda, że nie mogłeś być ze mną w ubiegły czwartek, kiedy spo-
tkałem się z Braćmi w świątyni. Och, gdybyś mógł usłyszeć, jak 
świadczyli o swej miłości do Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!’. 
A potem pochylił głowę i łzy spływały mu po twarzy, spadając na 
koszulę. Następnie, po upływie wielu chwil, podniósł głowę i kiwa-
jąc nią twierdząco, powiedział: ‘Och, jakże kocham mojego Pana i 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa!’” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Jezus Chrystus jest Jednorodzonym 
Synem Boga i Zbawicielem świata.

Chciałbym powiedzieć — tak otwarcie i z taką mocą, na jakie 
mnie stać — że wierzymy w Chrystusa. Bez wahania uważamy go 
za Syna Bożego i Zbawiciela świata 4.
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Wiemy, że zbawienie jest w Chrystusie, że był on Pierworodnym 
Synem Wiecznego Ojca, że został wybrany i ustanowiony przed 
narodzeniem podczas narad w niebie, aby wypracować nieskoń-
czone i wieczne zadośćuczynienie, że przyszedł na ten świat jako 
Syn Boży i że przyniósł życie i nieśmiertelność, aby jaśniały na świat 
poprzez ewangelię.

Wierzymy z doskonałą pewnością, że Chrystus przyszedł wy-
kupić ludzi od śmierci doczesnej i duchowej, którą sprowadził na 
świat upadek Adama, i że wziął On na siebie grzechy wszystkich 
ludzi — pod warunkiem pokuty. […]

Wierzymy, że po wszystkim, co możemy sami uczynić, zosta-
niemy zbawieni dzięki łasce [zob. 2 Nefi 25:23], i że budując na 
fundamencie zadośćuczynienia Chrystusa, wszyscy ludzie muszą 
sprawować własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem przed Panem 
[zob. List do Filipian 2:12; Mormon 9:27] 5.

Różnica pomiędzy naszym Zbawicielem a resztą nas jest taka, 
że mamy ojców, którzy są śmiertelni, i dlatego podlegamy śmierci. 
Nasz Zbawiciel nie miał śmiertelnego Ojca i dlatego śmierć podle-
gała Jemu. Miał moc, aby oddać Swe życie i ponownie je odebrać 
[zob. Ew. Jana 10:17–18], lecz my nie mamy mocy oddania życia i 
ponownego odebrania go. Dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chry-
stusa otrzymujemy życie wieczne — poprzez zmartwychwstanie i 
posłuszeństwo zasadom ewangelii 6.

Zaprawdę jest On jednorodzonym Synem Boga i dzięki Jego 
łasce oraz łasce Jego Ojca odkupił nas od grzechu, jeśli odpoku-
tujemy. Wiemy, że powstał z martwych, że wstąpił na wysokości, 
wiodąc ze sobą jeńców [zob. Psalm 68:19], i stał się autorem zba-
wienia dla wszystkich, którzy uwierzą, odpokutują za swe grzechy 
i przyjmą Go jako Odkupiciela świata [zob. List do Hebrajczyków 
5:9]. Święci w Dniach Ostatnich nie mają co do tego najmniejszych 
wątpliwości 7.

Choć ludzie mogą opracowywać plany, dostosowywać teorie, 
rozpoczynać dziwne tradycje oraz gromadzić osobliwe doktryny 
i nauczać ich, jest jedna fundamentalna nauka, od której nie mo-
żemy odejść — wszystko koncentruje się na Panu Jezusie Chry-
stusie, Odkupicielu świata, i wokół Niego. Wierzymy, że jest On 
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Jednorodzonym Ojca w ciele, jedynym, który zamieszkał w ciele, 
który miał nieśmiertelnego Ojca. Z powodu Swego pierworództwa 
oraz warunków towarzyszących Jego przyjściu na ziemię stał się 
Odkupicielem ludzkości, a dzięki przelaniu Jego krwi mamy moż-
liwość powrotu do obecności naszego Ojca, jeśli odpokutujemy i 
przyjmiemy wielki plan odkupienia, którego jest autorem8.

Świadczymy, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest w planie zba-
wienia, że dzięki ofierze zadośćuczynienia naszego Pana wszyscy 
ludzie powstaną do nieśmiertelności, zostaną osądzeni przez Niego 
zgodnie z uczynkami popełnionymi w ciele i że ci, którzy uwierzą 
i będą posłuszni prawu pełni ewangelii, powstaną do życia wiecz-
nego w królestwie naszego Ojca 9.

2
Staliśmy się synami i córkami Jezusa 

Chrystusa poprzez Jego Zadośćuczynienie i 
nasze przymierza posłuszeństwa Jemu.

Nasz Ojciec w niebie jest Ojcem Jezusa Chrystusa zarówno w 
duchu, jak i w ciele. Nasz Zbawiciel jest Pierworodnym w duchu, 
Jednorodzonym w ciele 10.

[ Jezus Chrystus] jest naszym Starszym Bratem i został uhonoro-
wany przez Ojca pełnią upoważnienia i mocą jako członek wiel-
kiego Prezydium składającego się z Ojca, Syna i Ducha Świętego11.

Nasze pisma uczą, że Jezus Chrystus jest zarówno Ojcem, jak i 
Synem. Prosta prawda jest taka, że jest On Synem Boga przez uro-
dzenie zarówno w duchu, jak i w ciele. Jest On Ojcem z powodu 
dzieła, jakiego dokonał 12.

Zbawiciel staje się naszym Ojcem w takim znaczeniu, w jakim 
ten termin jest użyty w pismach świętych, ponieważ ofiarowuje nam 
życie — życie wieczne — dzięki zadośćuczynieniu, jakiego dla nas 
dokonał. We wspaniałych wskazówkach danych przez króla Benia-
mina dowiadujemy się: „A teraz, ze względu na przymierze, które 
zawarliście, będziecie nazwani dziećmi Chrystusa, Jego synami i 
Jego córkami, albowiem tego dnia zrodził On was duchowo. Oto 
mówicie, że serca wasze uległy przemianie poprzez wiarę w Jego 
imię, zrodziliście się więc z Niego i staliście się Jego synami i Jego 
córkami ”. [Mosjasz 5:7; zob. także wersety 8–11].
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Dlatego stajemy się dziećmi, synami i córkami Jezusa Chrystusa, 
poprzez nasze przymierza posłuszeństwa Jemu. Dzięki Jego bo-
skiemu upoważnieniu i ofierze na krzyżu stajemy się duchowo zro-
dzonymi synami i córkami, a On jest naszym Ojcem13.

Podobnie jak Nefici w czasach króla Beniamina, tak my, Święci 
w Dniach Ostatnich, wzięliśmy na siebie imię Chrystusa [zob. Mo-
sjasz 5:1–9; 6:1–2]. Każdego tygodnia podczas nabożeństwa sakra-
mentalnego — jak nam nakazano — bierzemy na siebie Jego imię, 
obiecujemy zawsze o Nim pamiętać; to samo robili Nefici związani 
przymierzem14.

„Stajemy się dziećmi, synami i córkami Jezusa chrystusa, 
poprzez nasze przymierza posłuszeństwa Jemu”.
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3
Zbawiciel objawił się w tej dyspensacji i każdy z 
nas może mieć o Nim niewzruszone świadectwo.

Wierzymy, że Jezus jest Odkupicielem świata. Wiemy […], że 
objawił siebie w tej dyspensacji. Nie jesteśmy zależni od świadectw 
[…] ludzi ze starożytności, którzy żyli w Jego czasach i rozmawiali 
z Nim podczas Jego posługi i którym ukazał się po Swoim zmar-
twychwstaniu. Mamy świadków, którzy żyją w naszych czasach, 
którzy widzieli Go, którzy wiedzą, że On żyje i świadczą nam i 
światu o tym fakcie. Wiemy, że ich świadectwa są prawdziwe. Józef 
Smith nie był jedynym w tej dyspensacji, który miał składać świa-
dectwo o misji Jezusa Chrystusa, ponieważ Pan wzbudził innych 
świadków, którzy wraz z Prorokiem Józefem Smithem ujrzeli Od-
kupiciela, otrzymali od Niego wskazówki i widzieli, jak zasiada w 
niebiosach po prawicy Ojca w otoczeniu świętych aniołów. Dają 
oni swe świadectwo, które będzie świadczyć przeciwko światu na 
potępienie wszystkich tych, którzy nie zważali na nie.

Lecz jako członkowie Kościoła nie jesteśmy zależni od świadectw 
Józefa Smitha, Olivera Cowdery’ego, Sidneya Rigdona czy innych 
nieżyjących już osób, które w tej dyspensacji otrzymały od Pana 
wspaniałe objawienia i wizje, dzięki którym wiedziały, że Jezus 
żyje i jest Odkupicielem świata. Mamy osobiste świadectwo dane 
poprzez Ducha Pana wszystkim, którzy żyją w zgodzie z Ewan-
gelią. Jeśli żyjemy w harmonii z prawdami po tym, jak zostaliśmy 
ochrzczeni na odpuszczenie grzechów i konfirmowani przez na-
łożenie rąk dla nadania daru Ducha Świętego, Pan objawia nam 
indywidualnie, że te kwestie są prawdą. Nie jesteśmy zależni od ni-
czyjego świadectwa na temat tej wiedzy, ponieważ wiemy poprzez 
Ducha, że Jezus jest Chrystusem, Odkupicielem świata 15.

Jeśli jest jedna rzecz, która przynosi radość, pokój i satysfakcję 
sercu człowieka, to jest nią — ponad wszystko, co wiem — nie-
wzruszone świadectwo, które mam i które wy macie, że Jezus Chry-
stus jest Synem Bożym. Jest to prawda, której nie można zmienić. 
Ludzie mogą atakować ją, wyśmiewać, mogą twierdzić, że nie jest 
On Odkupicielem świata, że Jego misja nie była prawdziwa lub 
że jej cel — poprzez przelanie Jego krwi — nie został osiągnięty 
i ofiarowany wszystkim ludziom na odpuszczenie grzechów, jeśli 
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odpokutują. Mogą odrzucać wiarę w zmartwychwstanie, a nawet 
samo przyjście Chrystusa, o czym świadczą Pisma Święte, po tym, 
jak został zabity przez wrogów — niemniej ta prawda pozostaje 
niewzruszona. Umarł On za grzechy świata, przyniósł odkupienie 
od śmierci, dał ludziom możliwość pokuty i odpuszczenia grzechów 
dzięki ich wierze i przyjęciu zasad ewangelii oraz Jego misji. Te 
prawdy są fundamentalne, przetrwają; nie mogą być zniszczone bez 
względu na to, co ludzie będą mówić czy myśleć 16.

Niech będzie to najważniejsza rzecz w waszym umyśle, teraz 
i zawsze, że Jezus jest Chrystusem, Synem żyjącego Boga, który 
przyszedł na świat, aby oddać Swe życie, abyśmy mogli żyć. To jest 
prawda i jest ona fundamentalna. Na niej zbudowana jest nasza 
wiara 17.

4
Wszyscy powinniśmy wzorować nasze 

życie na życiu Jezusa Chrystusa.

Najwspanialszy przykład, jaki kiedykolwiek pokazany został lu-
dziom, był dany przez samego Syna Bożego. Jego życie było do-
skonałe. Wszystko czynił we właściwy sposób i mógł powiedzieć 
wszystkim ludziom: „Pójdźcie za Moim przykładem” [2 Nefi 31:10] 
— my wszyscy powinniśmy więc wzorować nasze życie na Jego 
życiu.

Dam wam przykład z Jego życia. Nauczał ludzi, jak mają się mod-
lić, a potem powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że 
potrzebujecie czuwać i modlić się bezustannie, aby diabeł was nie 
skusił i nie uprowadził w niewolę. I jak się z wami modliłem, tak 
samo będziecie się modlić w Moim Kościele z Moim ludem, tymi, 
którzy się nawrócą i zostaną ochrzczeni w imię Moje. Oto jestem 
światłem i dałem wam przykład. […] Trzymajcie więc wysoko wasze 
światło, aby świeciło światu. Oto jestem światłem, które wzniesie-
cie, czyńcie, co widzieliście, że czyniłem. […]” [3 Nefi 18:15–16, 24].

Być może najdoskonalszej rady w tej kwestii udzielił Swym 
uczniom, Nefitom. „Jakimi ludźmi powinniście być?” — zapytał, a 
potem udzielił tej odpowiedzi: „Zaprawdę powiadam wam, że na 
Moje podobieństwo” [3 Nefi 27:27] 18.
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Musimy wierzyć w Chrystusa i wzorować na Nim swoje życie. 
Musimy zostać ochrzczeni, tak jak On został ochrzczony. Musimy 
oddawać cześć Ojcu, tak jak On to robił. Musimy wykonywać wolę 
Ojca, tak jak On. Musimy starać się czynić dobro i postępować 
sprawiedliwie, tak jak On to czynił. On jest naszym Przykładem, 
wspaniałym Pierwowzorem zbawienia 19.

Kiedy macie jakiś problem i musicie podjąć decyzję, zróbcie to, 
zadając sobie pytanie: „Co zrobiłby Jezus?”. A następnie zróbcie to, 
co On by uczynił.

Możecie odczuwać radość z Jego obecności i mieć Jego natchnie-
nie, które będzie was wiodło każdego dnia waszego życia, jeśli 
będziecie starać się o nie i żyć, będąc go godnym. Miłość Jezusa i 
pocieszająca moc Jego Ducha Świętego może być dla was tak re-
alna, jak była realna dla dzieci, które przychodziły do Niego, kiedy 
był na ziemi 20.

Pozwólcie, że powiem, iż ci, którzy Go naśladują, staną się 
podobni do Niego i będą w Nim wychwaleni w królestwie Jego 
Ojca; zdobędą zaszczyt, moc i upoważnienie. Do pewnych Nefi-
tów–uczniów, którzy podążali za Nim z czystym zamiarem serc, 
powiedział: „[…] będziecie jak Ja, a jestem jak Ojciec, i Ojciec i Ja 
stanowimy jedność”. [3 Nefi 28:10]. […]

Modlę się, abyśmy wszyscy szli Jego śladem i przestrzegali przy-
kazań, byśmy mogli być jak On. Takie jest moje pragnienie. Mam 
nadzieję, że jest to również wasze pragnienie 21.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Jak	myślisz,	jak	na	dzieci	Prezydenta	Smitha	wpłynęło	jego	

świadectwo i wyrazy miłości do Zbawiciela? (Zob. „Z życia Pre-
zydenta Josepha Fieldinga Smitha”). Zastanów się, co możesz 
zrobić, aby wzmocnić swoją miłość do Zbawiciela i dzielić się 
swoim świadectwem na Jego temat.

•	 Prezydent	Smith	oświadczył,	że	„wszystko	koncentruje	się	na	
Panu Jezusie Chrystusie” (część 1.). W jaki sposób ta prawda 
może wpływać na nasze życie osobiste? W jaki sposób może 
wpływać na nasze domy?
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•	 W	jaki	sposób	nauki	z	części	2.	pomagają	ci	zrozumieć	twój	
związek ze Zbawicielem? Co dla ciebie oznacza wzięcie na siebie 
imienia Chrystusa?

•	 Prezydent	Smith	ostrzegał,	że	niektórzy	ludzie	będą	atakować	
i wyśmiewać prawdy na temat Jezusa Chrystusa i Jego Zadość-
uczynienia (zob. część 3.). Jak możemy umocnić własne świadec-
twa, abyśmy mogli oprzeć się takim wyzwaniom? W jaki sposób 
rodzice mogą pomóc dzieciom w umocnieniu ich świadectw?

•	 Zastanów	się	nad	radą	Prezydenta	Smitha,	by	zadawać	sobie	py-
tanie: „Co zrobiłby Jezus?” (część 4.). Na jakie konkretne sposoby 
możemy wzorować nasze życie na życiu Jezusa Chrystusa? Jak 
naśladowanie Jego przykładu może wpływać na życie innych 
ludzi?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 14:6; 1 Nefi 10:6; Mosjasz 3:5–7; Helaman 5:12; 3 Nefi 

11:3–7; NiP 34:1–3; 76:22–24; Józef Smith — Historia 1:17

Wskazówka do nauczania
„[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 niewąt-
pliwie więcej materiału, niż jesteśmy w stanie zrealizować w wy-
znaczonym czasie” ( Jeffrey R. Holland, „Teaching and Learning in 
the Church”, Ensign, czerwiec 2007, str. 91).

Przypisy
 1. „Message of President Joseph Fielding 

Smith” (przemówienie wygłoszone 22 
maja 1955, Joseph Fielding Smith Col-
lection, Church History Library), str. 2.

 2. W: Joseph Fielding Smith jun. i John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), str. 387–388; kursywa w 
oryginale.

 3. W: Leon R. Hartshorn, „President Jo-
seph Fielding Smith: Student of the 
Gospel”, New Era, styczeń 1972, str. 63.

 4. „The First Prophet of the Last Dispensa-
tion”, Ensign, sierpień 1971, str. 6.

 5. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 2, 4.

 6. Korespondencja prywatna, cyt. w: Doc-
trines of Salvation, wyd. Bruce R. Mc-
Conkie, 3 tomy. (1954–1956), 1:28–29.

 7. W: Conference Report, kwiecień 1912, 
str. 67.

 8. „The One Fundamental Teaching”, 
Improvement Era, maj 1970, str. 3; kur-
sywa w oryginale.

 9. „Out of the Darkness”, str. 2, 4.
 10. Korespondencja prywatna, cyt. w: Doc-

trines of Salvation, 1:18.
 11. „The Spirit of Reverence and Worship”, 

Improvement Era, wrzesień 1941, str. 
573; zob. także Doctrines of Salvation, 
1:15.
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 12. Korespondencja prywatna, cyt. w: Doc-
trines of Salvation, 1:28.

 13. Korespondencja prywatna, cyt. w: Doc-
trines of Salvation, 1:29.

 14. Man: His Origin and Destiny (1954), 
str. 117.

 15. W: Conference Report, październik 
1914, str. 98.

 16. W: Conference Report, październik 
1924, str. 100–101.

 17. W: Conference Report, październik 
1921, str. 186; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:302.

 18. „Follow His Example”, New Era, sier-
pień 1972, str. 4.

 19. „The Plan of Salvation”, Ensign, listo-
pad 1971, str. 5.

 20. „Christmas Message to Children of the 
Church in Every Land”, Friend, gru-
dzień 1971, str. 3.

 21. „Follow His Example”, str. 4.
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Plan zbawienia

„Nasz Ojciec Niebieski ustanowił plan zbawienia dla 
Swoich duchowych dzieci […], aby dać im sposobność 

wzrostu i rozwoju, aż osiągną życie wieczne”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Dnia 29 kwietnia 1901 r. z powodu przewlekłej choroby umiera 
Alice — 18-letnia siostra Josepha Fieldinga Smitha. Joseph kończył 
w tym czasie swoją pełnoetatową misję w Anglii. Jego reakcja na 
wieść o śmierci Alice ukazała miłość, którą darzył swoją rodzinę i 
świadectwo, jakie posiadał o planie zbawienia. „To jest dla każdego 
z nas wielki cios” — zapisał w swoim pamiętniku. „Wiedziałem, że 
była chora, ale nie sądziłem, że aż tak ciężko. Oczekiwałem, że spo-
tkam ją oraz całą moją rodzinę za kilka tygodni, ale wola Pana była 
inna. Właśnie w takich momentach potrzebujemy nadziei, którą 
oferuje nam ewangelia. Wszyscy spotkamy się ponownie po drugiej 
stronie i będziemy radować się błogosławieństwami przebywania 
w swoim towarzystwie. Więzy rodzinne nigdy więcej nie zostaną 
zerwane, ale będziemy żyć w oczekiwaniu na błogosławieństwa i 
doświadczymy wielkiej łaski, jaką ma dla nas nasz Ojciec Niebieski. 
Obym zawsze podążał drogą prawości i szanował imię, które przy-
szło mi nieść, aby spotkanie moich bliskich było słodkie i wieczne 
— o to się modlę” 1.

Służąc jako Apostoł, a później jako Prezydent Kościoła, Joseph 
Fielding Smith wielokrotnie świadczył o nadziei, która pochodzi ze 
zrozumienia ewangelii. Nauczał: „Otrzymaliśmy plan zbawienia i 
dzielimy się ewangelią, która jest jedyną nadzieją dla świata, jedyną 
drogą, która może przynieść spokój na ziemi oraz naprawić zło, 
które istnieje w każdym narodzie” 2.
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„Żyliśmy i przebywaliśmy z [naszym ojcem niebieskim] na 
długo przed tym, jak położono fundamenty ziemi”.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Przed przyjściem na ziemię żyliśmy w świecie 
duchowym, cieszyliśmy się z możliwości poznania planu 

zbawienia przygotowanego przez Ojca Niebieskiego.

Wszyscy należymy do rodziny naszego Ojca Niebieskiego. Żyli-
śmy i przebywaliśmy z Nim na długo przed tym, jak położono fun-
damenty ziemi. Widzieliśmy Jego twarz, odczuwaliśmy Jego miłość, 
słuchaliśmy Jego nauk. Ustanowił On prawa, dzięki którym mo-
żemy się rozwijać i wzrastać oraz założyć własne wieczne rodziny 3.

Nasz Ojciec Niebieski ustanowił plan zbawienia dla Swoich du-
chowych dzieci. Plan ten został stworzony po to, aby dać im spo-
sobność wzrostu i rozwoju, aż osiągną życie wieczne — życie na 
podobieństwo życia, które prowadzi nasz Ojciec Niebieski. Plan ten 
pozwala dzieciom Bożym stać się takimi, jak On, oraz zdobyć moc, 
mądrość i wiedzę, którą On sam posiada 4.

Perła Wielkiej Wartości naucza nas, że w niebie odbyła się na-
rada, podczas której Pan zwołał wszystkie duchowe dzieci i przed-
stawił im plan. Zgodnie z nim miały przyjść na ziemię, doświadczyć 
śmiertelnego życia i otrzymać fizyczne ciała. Następnie po przejściu 
przez doczesną próbę — dzięki zmartwychwstaniu, które zostało 
im umożliwione poprzez zadośćuczynienie Jego Jednorodzonego 
Syna, Jezusa Chrystusa — mogły zdobyć wyniesienie [zob. Mojżesz 
4:1–2; Abraham 3:22–28]. Świadomość doświadczenia śmiertelno-
ści, zmiennych kolei losu oraz zdobycia doświadczeń w wyniku 
cierpienia, bólu, smutku, pokus i chorób, a także odczucia przy-
jemności podczas doczesnego życia, a następnie zmartwychwstania 
— pod warunkiem, że byli wierni — do życia wiecznego, aby stać 
się takimi, jak Bóg [zob. I List Jana 3:2], przepełniła ich wielkim 
szczęściem, aż „wydali okrzyk radości” [zob. Ks. Joba 38:4–7]. Do-
świadczeń i wiedzy zdobytych w tym śmiertelnym życiu nie można 
zdobyć w żaden inny sposób, a otrzymanie ciała fizycznego jest 
niezbędne do zbawienia 5.
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2
Upadek Adama i Ewy był częścią planu Ojca Niebieskiego.

Plan zbawienia lub kodeks praw, którym jest ewangelia Jezusa 
Chrystusa, miał zastosowanie już w niebie, zanim położono fun-
damenty ziemi. Wtedy to postanowiono, że Adam — nasz ojciec 
— przyjdzie na ziemię i stanie na czele całej rodziny ludzkiej. Była 
to część tego wspaniałego planu, zgodnie z którym miał spożyć 
zakazany owoc i upaść, wnosząc do tego świata śmierć i cierpienie, 
a to wszystko dla dobra jego dzieci 6.

Upadek był niezbędną częścią doczesnej próby człowieka. […] 
Gdyby Adam i Ewa nie spożyli zakazanego owocu, nie otrzymaliby 
wielkiego daru nieśmiertelności. Ponadto nie mieliby potomków, a 
ważne przykazania dane im przez Pana nie zostałyby wypełnione 7.

Upadek Adama wniósł do świata zmienne koleje losu. Przyniósł 
ból, smutek, śmierć, ale nie możemy zapomnieć, że przyniósł także 
błogosławieństwa. […] Przyniósł błogosławieństwo wiedzy, zrozu-
mienia i życie doczesne 8.

upadek adama i ewy „przyniósł ból, smutek i śmierć 
[…], ale przyniósł także błogosławieństwa”.
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3
Jezus Chrystus złożył Swoje życie w ofierze, aby nas 

zbawić od upadku oraz od naszych własnych grzechów.

Wykroczenie Adama przyniosło dwa rodzaje śmierci — duchową 
i fizyczną. W ich wyniku człowiek został odsunięty i nie może prze-
bywać w obecności Boga i stał się śmiertelny oraz podatny na 
wszelkie choroby ciała. Aby mógł powrócić do Jego obecności, 
prawo, które zostało przekroczone, musi zostać zaspokojone. Wy-
maga tego sprawiedliwość 9.

To jest naturalne i sprawiedliwe, aby ten, kto uczynił zło, po-
niósł za to karę — aby zadośćuczynił za wyrządzoną krzywdę. 
Dlatego, kiedy Adam przekroczył prawo, sprawiedliwość wyma-
gała, aby on, a nikt inny, odpowiedział za grzech i poniósł karę 
— tracąc swoje życie. Lecz Adam, złamawszy prawo, sam stał się 
ofiarą przekleństwa i przez to nie mógł zadośćuczynić ani odwró-
cić tego, co uczynił. Nie mogły dokonać tego też jego dzieci, które 
objęło to samo przekleństwo. Wymagane było, aby zrobił to ktoś, 
kto nie podlegał przekleństwu — ktoś, kto mógł zadośćuczynić za 
pierworodny grzech. Co więcej, konsekwencją tego, że wszyscy 
byliśmy przeklęci, była nasza bezsilność, aby zadośćuczynić za na-
sze osobiste grzechy. Dlatego było niezbędne, aby Ojciec wysłał 
Swojego Jednorodzonego Syna, który był wolny od grzechów, aby 
zadośćuczynił za nasze grzechy, jak też za wykroczenie Adama. 
Tego wymagała sprawiedliwość. Złożył On więc ofiarę za nasze 
grzechy. Poprzez Swoją śmierć na krzyżu, wziął na siebie nasze 
osobiste grzechy oraz grzech Adama i w ten oto sposób odkupił 
nas od upadku. Możemy z tego skorzystać pod jednym warunkiem 
— dopiero jak odpokutujemy 10.

Naszym obowiązkiem jest nauczanie o misji Jezusa Chrystusa. 
Dlaczego przyszedł na świat? Co dla nas zrobił? Jakie płyną z tego 
dla nas korzyści? Jaką cenę musiał za to zapłacić? Dlaczego ceną, 
którą musiał zapłacić, było Jego życie, i nie tylko! Co uczynił, kiedy 
został przybity gwoździami do krzyża? Dlaczego został przybity? Zo-
stał przybity do krzyża, aby Jego krew została przelana dla naszego 
odkupienia od najstraszliwszej kary, jaka tylko istnieje — wygnania 
sprzed obecności Boga. Umarł na krzyżu, aby nas wskrzesić — aby 
nasze ciała i duchy zostały ponownie zjednoczone. Dał nam tę 
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możliwość. Jeśli tylko w Niego uwierzymy i będziemy przestrze-
gać Jego przykazań, dzięki Jego śmierci będziemy mogli otrzymać 
odpuszczenie naszych grzechów i nie zostaniemy wezwani do za-
płacenia kary. On już ją zapłacił […].

[…] Żaden człowiek nie mógł uczynić tego, co On dla nas zrobił. 
Nie musiał umrzeć, mógł odmówić. Zrobił to dobrowolnie. Zrobił 
to, ponieważ tak przykazał Ojciec. Wiedział, jakiego cierpienia bę-
dzie musiał doświadczyć, a jednak ze względu na miłość do nas był 
gotów tego dokonać […].

Wbijane gwoździe w Jego dłonie i stopy były najmniejszym z 
doznanych cierpień. Mamy w zwyczaju, jak sądzę, myśleć, że naj-
większe doznane cierpienie było związane z wbijaniem gwoździ 
i pozostawieniem go wiszącym na krzyżu. W tym okresie historii 
świata tysiące ludzi ponosiło śmierć w ten właśnie sposób. Więc 
pod tym względem Jego cierpienie nie różniło się od cierpienia 
innych ukrzyżowanych ludzi. Co stanowiło więc Jego największe 
cierpienie? Chciałbym, aby każdy członek Kościoła rozumiał, że 
Jego największe cierpienie miało miejsce przed ukrzyżowaniem. 
Miało to miejsce w Ogrodzie Getsemane — tak jak mówią pisma 
święte — kiedy to krew sączyła się z każdego poru Jego ciała, a w 
skrajnej agonii duszy, wołał do Swego Ojca. Największym cierpie-
niem nie były gwoździe wbijane w Jego dłonie i stopy. Nie pytajcie 
mnie, jak to się stało, ponieważ tego nie wiem. Nikt tego nie wie. 
Wiemy tylko, że w jakiś sposób wziął na siebie tę nadzwyczajną 
karę. Wziął na siebie nasze wykroczenia i zapłacił za nie cenę — 
cierpiał męki.

Myślę o Zbawicielu niosącym ciężar — łączny ciężar za każdego 
człowieka. Nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu akceptuję to, co 
spowodowało, że cierpiał ten wielki ból — w porównaniu z któ-
rym, gwoździe wbijane w Jego dłonie i stopy stanowiły jedynie 
niewielki ból. Cierpiąc, zapłakał do Ojca: „Jeśli można, niech mnie 
ten kielich minie”. Lecz to nie mogło nastąpić [zob. Ew. Mateusza 
26:42; Ew. Marka 14:36; Ew. Łukasza 22:42]. Pozwólcie, że przeczy-
tam kilka słów, które wypowiedział Pan na ten temat:

„Bowiem ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, 
jeżeli odpokutują;
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Ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą jako ja sam cierpiałem;

A cierpienia te sprawiły, że nawet ja sam — będąc Bogiem — 
ponad wszystko, drżałem z bólu, i krwawiłem ze wszystkich porów, 
i cierpiałem w ciele i duchu, i pragnąłem, abym nie musiał wypić 
tej czary goryczy, i cofnąć się.

Jednak chwała niech będzie Ojcu, i skosztowałem, i ukończyłem 
przygotowania dla dzieci ludzkich” [NiP 19:16–19].

Kiedy to czytam, nabieram pokory. Jego miłość dla ludzkości, dla 
świata, była tak wielka, że gotów był nieść ciężar, którego żaden 
śmiertelnik nie był w stanie unieść, i zapłacić cenę, której nikt nie 
był w stanie zapłacić, po to, abyśmy mogli tego uniknąć 11.

Syn Boga [powiedział]: „Pójdę i zapłacę tę cenę. Będę Odkupi-
cielem i odkupię ludzi od wykroczenia Adama. Przyjmę na siebie 
grzechy świata i odkupię, czyli zbawię każdą duszę od jej grze-
chów, która odpokutuje” 12.

Pozwólcie, że podam przykład: człowiek spacerujący wzdłuż 
drogi wpadł do dołu tak głębokiego i ciemnego, że nie mógł się 
wydostać na powierzchnię i odzyskać wolność. Czy może się sam 
wyratować z tej sytuacji? Nie może osiągnąć tego o własnych siłach, 
gdyż nie ma sposobu, aby wyjść z tego dołu. Zatem woła o pomoc, 
a życzliwa dusza, słysząc jego wołanie, spieszy mu na ratunek i po-
daje drabinę — daje mu sposób, dzięki któremu może wydostać się 
na powierzchnię. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Adam i jego 
potomstwo, kiedy spożył zakazany owoc. Wszyscy znaleźli się w 
dole i nie było nikogo, kto by mógł wydostać się na powierzchnię 
i pomóc pozostałym. Dół symbolizuje wygnanie sprzed obecno-
ści Pana oraz śmierć fizyczną — rozpad ciała. Wszyscy podlegają 
śmierci i nikt nie jest w stanie pomóc w ucieczce 13.

Wtedy to Zbawiciel przychodzi z pomocą. Nie znajduje się w 
dole i podaje drabinę. Schodzi do dołu i pomaga nam skorzystać z 
drabiny, aby odzyskać wolność 14.

W Swoim nieskończonym miłosierdziu Ojciec usłyszał wołania 
Swoich dzieci i posłał Jednorodzonego Syna, który nie podlegał 
śmierci ani grzechowi, aby umożliwił sposób, w jaki mogą uciec. 
Uczynił to poprzez Swoje nieskończone zadośćuczynienie i wieczną 
ewangelię 15.
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Powinniśmy okazać Mu za to wdzięczność poprzez wypełnienie 
naszych serc miłością i posłuszeństwem wobec Jego wielkiego i 
troskliwego miłosierdzia. Za to, co uczynił, nigdy nie powinniśmy 
Go zawieść. Zapłacił za nas cenę, którą było Jego wielkie cierpienie 
i przelana za nas krew, oddając Swoje życie na krzyżu 16.

4
Budując na fundamencie Zadośćuczynienia 

Jezusa Chrystusa, pracujemy nad osiągnięciem 
zbawienia w życiu doczesnym.

Nasz Zbawiciel — Jezus Chrystus — jest centralną postacią tego 
wielkiego planu rozwoju i zbawienia 17.

Opierając się na fundamencie zadośćuczynienia, plan zbawienia 
składa się z następujących zasad:

Po pierwsze, musimy mieć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przy-
jąć Go jako Syna Bożego, zaufać Mu, polegać na Jego słowie i 
pragnąć zdobyć błogosławieństwa, które przychodzą przez posłu-
szeństwo Jego prawom.

Po drugie, musimy odpokutować za nasze grzechy oraz porzucić 
świat — musimy postanowić w naszych sercach, bez wahania, że 
będziemy żyć pobożnie i sprawiedliwie.

Po trzecie, musimy zostać ochrzczeni w wodzie przez upraw-
nioną do tego osobę, która posiada upoważnienie, aby pieczętować 
zarówno na ziemi, jak i w niebie, i przez ten święty obrzęd — za-
wrzeć przymierze, aby służyć Bogu i przestrzegać Jego przykazań.

Po czwarte, musimy otrzymać dar Ducha Świętego oraz narodzić 
się na nowo — nasza dusza musi zostać oczyszczona z grzechu i 
niegodziwości jakby przez ogień, a następnie musimy zostać stwo-
rzeni na nowo przez moc Ducha Świętego.

Po piąte, musimy wytrwać do końca — przestrzegać przyka-
zań po chrzcie, wypracować nasze zbawienie z bojaźnią i drże-
niem przed Panem, musimy tak żyć, aby rozwinąć boskie cechy i 
stać się ludźmi, którzy będą się cieszyć chwałą i cudami królestwa 
celestialnego18.

Świadczę, że prawa, których ludzie muszą przestrzegać, aby uzy-
skać zbawienie i na które składa się ewangelia Jezusa Chrystusa, 
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zostały objawione w tych czasach prorokom i apostołom, i że są 
one nauczane przez ten Kościół, który został ponownie ustano-
wiony na ziemi 19.

Dla nas wszystkich to życie doczesne jest jedynie okresem próby. 
Zostaliśmy przysłani na ziemię głównie po to, aby otrzymać przy-
bytki [ciała] dla naszych wiecznych duchów, a po drugie, abyśmy 
przeszli próbę — doświadczyli zarówno przeciwności, jak i wielkiej 
radości oraz szczęścia, które możemy osiągnąć poprzez zawarcie 
świętego przymierza posłuszeństwa wiecznym zasadom ewangelii. 
Śmiertelność, jak to wyjaśnił swoim dzieciom Lehi, jest „okresem 

„nasz zbawiciel Jezus chrystus jest centralną postacią 
tego wielkiego planu rozwoju i zbawienia”.



r o z d z i a ł  3

70

próby” (2 Nefi 2:27). To tutaj, kiedy jesteśmy odcięci od obecno-
ści naszego Wiecznego Ojca, nadal otrzymując wskazówki, jak iść 
drogą ku życiu wiecznemu, przechodzimy przez test — czy bę-
dziemy kochać i czcić Boga, i czy będziemy wierni Jego Umiłowa-
nemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi 20.

Przyszliśmy na ziemię, aby zostać sprawdzeni i wypróbowani 
poprzez obcowanie zarówno ze złem, jak i z dobrem. […] Ojciec 
pozwolił Szatanowi i jego zastępom, aby nas kusili, ale dzięki 
przewodnictwu Ducha Pana i przykazaniom otrzymanym przez 
objawienie jesteśmy przygotowani, aby dokonywać właściwych 
wyborów. Jeśli czynimy zło, możemy być pewni, że zostaniemy 
ukarani, natomiast jeśli czynimy dobro, otrzymamy wieczną na-
grodę sprawiedliwości 21.

Ta doczesna próba, to krótki okres — łączy wieczną przeszłość 
z przyszłością wieczności. Mimo to ma wielkie znaczenie. […] To 
życie jest najważniejszym okresem w naszej wiecznej egzystencji 22.

5
Wszystkie osoby otrzymają 

błogosławieństwo zmartwychwstania dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Przyszliśmy na ten świat, aby umrzeć. Wiedzieliśmy o tym przed 
przyjściem na ziemię. Jest to część planu — wszystko zostało omó-
wione i zaplanowane na długo przed umieszczeniem człowieka na 
ziemi. […] Byliśmy gotowi i chętni, aby wybrać się w tę podróż — 
opuściliśmy obecność Boga w świecie duchów i trafiliśmy do świata 
śmiertelników, żeby doświadczyć wszystkich kolei życia, także cier-
pień i śmierci. Śmierć jest równie niezbędna, jak narodziny 23.

Śmierć fizyczna lub śmierć człowieka śmiertelnego nie jest trwa-
łym oddzieleniem ducha i cielesnej powłoki, pomimo że ciało roz-
pada się na cząsteczki. Jest to jedynie tymczasowa rozłąka, która 
zakończy się, kiedy podczas zmartwychwstania ciało zostanie 
wezwane, aby powstało do życia z prochu i na nowo połączyło 
się z duchem. To błogosławieństwo dane jest wszystkim ludziom 
poprzez zadośćuczynienie Chrystusa, niezależnie od ich prawo-
ści lub niegodziwości podczas życia śmiertelnego. Paweł powie-
dział, że nastąpi zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i 
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niesprawiedliwych (Dzieje Apostolskie 24:15), a Zbawiciel powie-
dział, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i „wyjdą 
ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, 
by powstać na sąd” (Ew. Jana 5:29)24.

Podczas zmartwychwstania każdy podstawowy element ciała 
zostanie przywrócony na właściwe miejsce, niezależnie od tego, 
co stało się z ciałem w momencie śmierci. Bez względu na to, czy 
zostało spalone przez ogień, czy zjedzone przez rekiny. Każda pod-
stawowa część zostanie przywrócona na swoje właściwe miejsce 25.

Duchy nie mogą się udoskonalić bez powłoki z ciała i kości. To 
ciało oraz jego duch uzyskają nieśmiertelność i błogosławieństwa 
zbawienia poprzez zmartwychwstanie. Po zmartwychwstaniu nie 
nastąpi ponowne rozdzielenie — ciało i duch będą ze sobą niero-
zerwalnie połączone, dzięki czemu człowiek otrzyma pełnię rado-
ści. Jedynie poprzez narodziny na tym świecie i zmartwychwstanie 
duchy mogą stać się podobne do naszego wiecznego Ojca 26.

6
Ci, którzy byli wierni, odziedziczą życie 

wieczne wraz ze swoimi rodzinami — będą 
przebywać w obecności Ojca Niebieskiego.

Są ludzie, którzy dziedziczą majątek ze względu na pracowitość 
swoich ojców. Inni zasiadają na ziemskich tronach, dzierżą moc i 
pozycję pośród swoich bliźnich. Niektórzy natomiast pragną odzie-
dziczyć świecką wiedzę i renomę poprzez swoją własną pracowi-
tość i wytrwałość. Jednakże istnieje tylko jedno dziedzictwo, które 
jest więcej warte niż te wszystkie razem wzięte. Jest to dziedzictwo 
wiecznego wyniesienia.

Pisma święte mówią, że życie wieczne — którym jest życie po-
siadane przez naszego Wiecznego Ojca i Jego Syna, Jezusa Chry-
stusa — jest największym darem Boga [zob. NiP 14:7 ]. Tylko ci, 
którzy zostaną oczyszczeni z wszelkiego grzechu, tego dostąpią. 
Obiecano to tym, „którzy przemagają przez wiarę i zostają złączeni 
przez Świętego Ducha obietnicy, którego Ojciec przelewa na tych 
wszystkich, co są sprawiedliwi i uczciwi. Są to ci, co są Kościołem 
Pierworodnego. Są to ci, w których ręce dał Ojciec wszystkie rze-
czy” [NiP 76:53–55; zob. także w. 52] 27.
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Plan zbawienia skupia się na rodzinie. […] Został stworzony, aby 
umożliwić nam założenie własnej wiecznej rodziny 28.

Osoby, które otrzymają wyniesienie w królestwie celestialnym, 
będą błogosławione „kontynuowaniem nasienia na zawsze”. Będą 
nadal żyć, połączeni więzami rodzinnymi 29.

Jesteśmy nauczani poprzez ewangelię Jezusa Chrystusa, że or-
ganizacja rodzinna będzie — jeśli chodzi o wyniesienie w króle-
stwie celestialnym — kompletna. Ojciec, matka i dzieci z jednego 
pokolenia będą połączone z matką, ojcem i dziećmi z następnego 
pokolenia. Tak więc organizacja rodzinna będzie się rozrastać i 
obejmować także i najdalszą przeszłość 30.

Te wspaniałe błogosławieństwa wiecznego dziedzictwa […] przy-
chodzą jedynie ze względu na gotowość do przestrzegania przy-
kazań, a nawet cierpienia z Chrystusem, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Innymi słowy, od kandydatów do życia wiecznego — największego 
daru Boga — oczekuje się, że złożą na ołtarzu wszystko, co będzie 
od nich wymagane, nawet swoje życie, jeśli będzie to konieczne, 
gdyż nie byliby w stanie zapłacić Panu za te obfite błogosławień-
stwa, które otrzymali w oparciu o obietnicę związaną z posłuszeń-
stwem Jego prawom i przykazaniom31.

Kiedy opuszczamy ten świat po tym, jak otrzymaliśmy pełnię 
ewangelii, jesteśmy kimś więcej niż tylko kandydatami do chwały 
celestialnej. Pan zapewnia nas, że jeżeli będziemy wierni, to wej-
dziemy do królestwa celestialnego […].

[…] Żyjmy tak, abyśmy byli pewni naszego miejsca w królestwie 
— abyśmy wiedzieli, że sposób, w jaki żyjemy, doprowadzi nas do 
znalezienia się w Jego obecności i przebywania z Nim oraz otrzy-
mania pełni obiecanych błogosławieństw. Kto spośród Świętych 
w Dniach Ostatnich będzie zadowolony z czegoś mniejszego niż 
pełnia obiecanego nam zbawienia? […] Konieczne jest, abyśmy w 
pokorze i w duchu pokuty parli naprzód, do końca przestrzegając 
przykazań. Gdyż naszą nadzieją i celem jest życie wieczne, życie 
w obecności Ojca i Syna. „A to jest żywot wieczny” — powiedział 
Pan — „aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa 
Chrystusa, którego posłałeś” [Ew. Jana 17:3] 32.
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Znajduję się teraz, można tak nazwać, u zmierzchu życia i ro-
zumiem, że w niedalekiej przyszłości zostanę wezwany, aby zdać 
sprawozdanie z mojej ziemskiej służby […].

Jestem pewien, że wszyscy kochamy Pana. Wiem, że On żyje i 
nie mogę się doczekać tego dnia, kiedy zobaczę Jego twarz, i mam 
nadzieję usłyszeć Jego głos zwracający się do mnie: „[Pójdź, błogo-
sławiony] Ojca mego, [odziedziczysz] Królestwo, przygotowane dla 
[ciebie] od założenia świata” (Ew. Mateusza 25:34).

Modlę się, aby każdy z nas doświadczył tego szczęścia w odpo-
wiednim dla siebie czasie 33.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Kiedy	czytasz	wpis	z	pamiętnika	w	podrozdziale	„Z	życia	Josepha	

Fieldinga Smitha” pomyśl o okresie, kiedy odnalazłeś pocieszenie 
w świadectwie o planie zbawienia. Jak możesz pomóc członkowi 
rodziny lub przyjacielowi otrzymać takie pocieszenie?

•	 W	jaki	sposób	nauki	Prezydenta	Smitha	o	naradzie	w	niebie	
mogą pomóc ci w zmaganiu się z próbami? (Zob. część 1.).

•	 Prezydent	Smith	nauczał,	że	„nie	możemy	zapomnieć	o	tym,	że	
[Upadek Adama i Ewy] przyniósł błogosławieństwa” (część 2.). 
Jak myślisz, dlaczego ważne jest, aby pamiętać o tej prawdzie? 
Jakie błogosławieństwa otrzymałeś w wyniku Upadku?

•	 W	jaki	sposób	przykład	człowieka,	który	wpadł	do	głębo-
kiego dołu (z części 3.), odnosi się do naszego życia? Zasta-
nów się, w jaki sposób Zbawiciel uratował cię poprzez Swoje 
Zadośćuczynienie.

•	 Co	sugerują	słowa	Prezydenta	Smitha	w	części	4.	o	celu	życia	na	
ziemi? Co dał ci Pan, abyś mógł bezpiecznie przejść przez ten 
okres próby?

•	 W	jaki	sposób	możesz	pomóc	komuś	zrozumieć	oświadcze-
nie Prezydenta Smitha zawarte w części 5. mówiące o tym, że 
„śmierć jest tak niezbędna, jak narodziny”? Jaki wpływ na twoje 
życie ma doktryna zmartwychwstania?
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•	 W	jaki	sposób	światowe	bogactwo	różni	się	od	„wiecznego	dzie-
dzictwa”, które możesz otrzymać poprzez plan zbawienia? (Zob. 
część 6.). W jaki sposób zrozumienie tych różnic może pomóc 
ci w przygotowaniu się na życie wieczne?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Joba 38:4–7; 2 Nefi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; NiP 

19:16–19; Mojżesz 5:10–12

Wskazówka do nauczania
„Aby pomóc nam w nauczaniu z pism świętych oraz słów proro-

ków w dniach ostatnich, Kościół wydaje podręczniki do prowadze-
nia lekcji oraz inne materiały. Zwykle nie ma potrzeby stosowania 
komentarzy oraz innego materiału z odsyłaczami” (Nauczanie — 
nie ma większego powołania: Przewodnik źródłowy do nauczania 
ewangelii [2000], str. 52).
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R O Z D Z I A Ł  4

Wzmacnianie i 
zachowywanie rodziny

„Wolą Pana jest wzmacnianie i 
zachowywanie jednostki rodzinnej”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith oświadczył: „Rodzina jest najważ-
niejszą organizacją w tym czasie i w wieczności” 1. Nigdzie indziej 
nie nauczał z większą jasnością niż we własnym domu, ustanawia-
jąc przykład kochającego męża, ojca i dziadka. Pomimo tego, iż miał 
wiele zajęć związanych z powołaniem Apostoła, zawsze znajdował 
czas dla swojej rodziny, „rekompensując im dni rozłąki poprzez 
obdarzenie ich podwójną dozą uczucia, kiedy był w domu” 2.

Kiedyś poproszono drugą żonę Prezydenta Smitha, Ethel: „Czy 
mogłaby siostra powiedzieć nam coś o swoim mężu?”. Świadoma 
tego, że wielu członków Kościoła postrzega jej męża jako nazbyt 
surowego, odpowiedziała:

„Prosicie mnie, abym opowiedziała o moim mężu. Często my-
ślałam, że kiedy odejdzie, ludzie będą mówić: ‘To bardzo dobry 
człowiek, szczery, ortodoksyjny itd.’. Będą mówić o nim tak, jak 
zna go opinia publiczna; lecz człowiek, którego mają na myśli, 
bardzo różni się od tego człowieka, którego ja znam. Człowiek, 
którego znam, jest uprzejmym, kochającym mężem i ojcem, któ-
rego największym pragnieniem w życiu jest uszczęśliwić rodzinę 
— całkowicie zapomina o sobie, kiedy stara się to robić. Jest to 
człowiek, który kołysze do snu niespokojne dziecko, który opo-
wiada dzieciom bajki do snu, który nigdy nie jest na tyle zmęczony 
lub zajęty, aby siedzieć do późnej nocy lub wstać o świcie, aby po-
móc starszym dzieciom w rozwiązaniu trudnych problemów szkol-
nych. Kiedy choroba dotyka rodzinę, człowiek, którego znam, czule 
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opiekuje się chorym i czuwa nad nim. Jest to ojciec, do którego się 
zwracają, uważając go za panaceum na swe bolączki. To jego ręce 
opatrują rany, jego ramiona dodają odwagi cierpiącemu, jego głos 
łagodnie napomina błądzących, aż odczują szczęście z powodu 
robienia tego, co i jego czyni szczęśliwym. […]

Człowiek, którego znam, jest pozbawiony egoizmu, nie skarży 
się, jest troskliwy, życzliwy, pełen współczucia, czyni wszystko co w 
jego mocy, aby życie jego bliskich było pełne największej radości. 
Taki jest człowiek, którego znam” 3.

Dzieci Prezydenta Smitha podały przykłady tego, jak wzmacniał 
i chronił swoją rodzinę oraz sprawiał, by ich życie „było pełne 
największej radości”. W biografii Josepha Fieldinga Smitha, której 
autorami byli Joseph Fielding Smith jun. i John J. Stewart, znajdują 
się następujące wspomnienia: „Jego najmłodsze dzieci były bardzo 
szczęśliwe, kiedy widziały, jak tata zakłada fartuch i zaczyna piec 
placki. Jednym z ich ulubionych był placek jabłkowy z rodzyn-
kami i przyprawami korzennymi. Sam robił nadzienie jabłkowe. 
Ale eksperymentował też z innymi smakami: z samymi jabłkami, z 
wiśniami, brzoskwiniami i dynią. Jego placki stawały się rodzinnym 
projektem, kiedy na jego prośbę najmłodsze dzieci wysyłane były 
po konieczne przybory kuchenne i składniki. Smakowity, kuszący 
aromat placków pieczonych w dużym piekarniku zapowiadał pełną 
radości godzinę oczekiwań. Następnie pilnowano, aby placki nie 
opuściły piekarnika zbyt wcześnie ani zbyt późno. W międzyczasie 
Ethel przygotowywała lody domowej roboty, a najmłodsze dzieci 
po kolei kręciły maszyną do lodów” 4.

Douglas A. Smith powiedział, że między nim a ojcem panowały 
„wspaniałe relacje”. Jako przykład przytoczył ich wspólne zabawy: 
„Od czasu do czasu boksowaliśmy się lub przynajmniej udawaliśmy, 
że się boksujemy. Nazbyt go szanowałem, żeby go uderzyć, a on za 
bardzo mnie kochał, żeby mnie uderzyć. […] Była to mniej lub bar-
dziej walka z cieniem. Mieliśmy zwyczaj grać w szachy i cieszyłem 
się, gdy udało mi się go pokonać. Teraz patrzę wstecz i wydaje mi 
się, że moje wygrane mogły być zaplanowane przez niego” 5.

Amelia Smith McConkie wspominała: „Bycie chorym było niemal 
zabawne, kiedy zajmował się nami ze szczególną uwagą. […] Zaba-
wiał nas, puszczając dobrą muzykę na starym gramofonie Edisona. 
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Aby nas zabawić, tańczył do muzyki lub maszerował dookoła po-
koju, a nawet próbował śpiewać. […] Przynosił nam piękne duże, 
słodkie pomarańcze, siadał na łóżku, obierał je, a potem dawał nam 
po jednej cząstce. Opowiadał nam historie z własnego dzieciństwa 
lub o tym, jak opiekował się nim jego ojciec, kiedy sam był chory. 
Jeśli okoliczności tego wymagały, udzielał nam błogosławieństwa” 6. 
Amelia ujawniła metody stosowane przez jej ojca, które miały na 
celu narzucenie dyscypliny dzieciom: „Jeśli któreś z nas musiało 
być zganione z powodu złego zachowania, kładł po prostu swoją 
rękę na ramieniu dziecka, patrzył z bólem w jego oczy i mówił: 
‘Chciałbym, aby moje dzieci były grzeczne’. Żadne lanie czy inna 
kara nie byłyby skuteczniejsze” 7.

Miłość i troska Prezydenta Smitha, jakimi darzył swoje dzieci, roz-
szerzyła się na wnuki. Jego wnuk, Hoyt W. Brewster jun., opowie-
dział o tym, jak w czasie swej misji w Holandii uzyskał pozwolenie 
na udział w poświęceniu Świątyni Londyn w 1958 roku. Kiedy wraz 
z innymi misjonarzami wszedł do pokoju zgromadzenia, zobaczył 
go dziadek. Hoyt później wspominał: „Bez wahania zerwał się z 
krzesła i rozłożył ramiona, idąc w moją stronę. W owej chwili nie 
widziałem Josepha Fieldinga Smitha, Prezydenta Rady Dwunastu 
Apostołów […], ale dziadka, który zobaczył jednego ze swoich wnu-
ków, którego darzył wielką miłością. Nie zawahałem się wyrwać z 
szeregu i pospieszyłem do podium, gdzie mnie objął i ucałował na 
oczach wszystkich zebranych. Było to dla mnie jedno z najświęt-
szych i najbardziej pamiętnych wydarzeń w moim życiu” 8.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Rodzina to najważniejsza organizacja w 
życiu doczesnym i w wieczności.

Chciałbym wam przypomnieć, jak ważna jest jednostka rodzinna 
w ogólnym planie naszego Ojca w niebie. Tak naprawdę organi-
zacja Kościoła istnieje po to, aby pomóc rodzinie i jej członkom w 
osiągnięciu wyniesienia.

Jednostka rodzinna i jej oddanie ewangelii są tak ważne, że prze-
ciwnik skierował dużą część swojej uwagi, aby niszczyć rodziny 
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w naszym społeczeństwie. Z każdej strony widoczny jest atak na 
podstawową integralność rodziny jako podstawy tego, co jest dobre 
i szlachetne w życiu. […] Liberalizacja prawa do aborcji na całym 
świecie mówi o lekceważeniu świętości życia. Rodziny są rozdarte 
przez rosnące spożycie narkotyków i nadużycie przepisanych le-
karstw. Pogarda dla autorytetów widoczna u coraz większej liczby 
młodych ludzi zazwyczaj rozpoczyna się od braku szacunku i nie-
posłuszeństwa w domach. […]

Kiedy siły zła atakują ludzi, odcinając ich od korzeni, decydujące 
znaczenie dla rodziców Świętych w Dniach Ostatnich ma ochrona 
i wzmacnianie rodzin. Być może jest kilka bardzo silnych osób, 
które mogą przetrwać bez wsparcia rodziny, lecz większość z nas 
potrzebuje miłości, nauczania i akceptacji, które mogą wyjść jedynie 
od tych, którzy się troszczą o nas najbardziej 9.

Są pewne stare prawdy, które będą prawdami tak długo, jak 
długo istnieć będzie świat, i które nie zmieni żadna miara postępu. 
Jedną z nich jest to, że rodzina (organizacja składająca się z ojca, 
matki i dzieci) jest podstawą wszystkiego, co istnieje w Kościele; 
kolejną jest to, że grzechy przeciwko czystemu i zdrowemu ży-
ciu rodzinnemu są tymi, które spośród wszystkich innych będą 
miały największe konsekwencje pośród narodów, w których mają 
miejsce. […]

O wiele ważniejsze niż pytanie o zawód czy stan posiadania 
ludzi jest pytanie o życie rodzinne. Wszystko inne ma mniejsze kon-
sekwencje, o ile istnieją prawdziwe domy i o ile ci, którzy je tworzą, 
wykonują swoje obowiązki w stosunku do siebie nawzajem10.

Nie istnieje substytut prawego domu. Świat może się z tym nie 
zgadzać, ale w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich tak się uważa i tak powinno się uważać. Rodzina jest jednostką 
w królestwie Bożym11.

Rodzina to najważniejsza organizacja w życiu doczesnym i w 
wieczności. […] Wolą Pana jest wzmacnianie i zachowywanie jed-
nostki rodzinnej. Błagamy ojców, aby zajęli właściwe miejsce jako 
głowy swoich domów. Prosimy matki, aby wspierały i popierały 
swoich mężów oraz były światłem dla swych dzieci 12.
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Ewangelia koncentruje się na rodzinie; rodzina musi według niej 
żyć. Tu otrzymujemy nasze najwspanialsze i najważniejsze nauki, 
kiedy staramy się stworzyć dla siebie wieczne jednostki rodzinne, 
wzorując się na rodzinie Boga, naszego Ojca 13.

2
Pan ustanowił rodzinę, aby trwała przez wieczność.

Dowiedzieliśmy się, że małżeństwo jest wieczną zasadą usta-
nowioną przed założeniem świata i wprowadzoną na tej ziemi, 
zanim pojawiła się śmierć. Naszym pierwszym rodzicom nakazano 
rozmnażać się i napełniać ziemię. Wypływa stąd naturalny wniosek, 
że organizacja rodzinna była też w swym zamierzeniu wieczna. W 
planie przygotowanym dla tej ziemi prawa rządzące światem ce-
lestialnym stały się podstawą. Wielkim dziełem i chwałą Pana jest 
„przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi”. [Mojżesz 

„organizacja Kościoła istnieje po to, aby pomóc rodzinie 
i jej członkom w osiągnięciu wyniesienia”.
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1:39]. Jedyny sposób, w jaki może się to stać, to małżeństwo i ro-
dzina — w rzeczywistości jest to wieczny porządek pośród wynie-
sionych i światów bez końca 14.

Plan dany w Ewangelii celem zarządzania człowiekiem na ziemi 
jest typowym prawem zarządzania w królestwie Bożym. Czy moż-
liwe jest wyobrażenie sobie większego źródła smutku niż być pozo-
stawionym w wiecznym świecie bez możliwości spotkania z ojcem, 
matką czy dziećmi? Horrorem jest myśl o narodzie, w którym jed-
nostka rodzinna nie byłaby fundamentalną podstawą, gdzie wszy-
scy obywatele byliby dla siebie stosunkowo obcy i gdzie nie byłoby 
naturalnych uczuć, gdzie więzy rodzinne nie łączyłyby żadnych 
grup. Takie warunki mogłyby prowadzić do jednego: anarchii i 
rozpadu. Czyż nie uzasadnione byłoby przekonanie, że to samo 
odnosi się do królestwa Bożego? Czy takie królestwo, w którym nie 
byłoby więzów rodzinnych, a wszyscy mężczyźni i kobiety byliby 
niespokrewnionymi ze sobą „aniołami” — w co wierzy wielu ludzi 
— mogłoby być miejscem szczęścia, niebem? 15

W świątyni Pana para jest zapieczętowana, czyli poślubiona so-
bie, na okres tego życia i na całą wieczność. Dzieci zrodzone z tego 
związku będą dziećmi tego ojca i tej matki nie tylko podczas życia 
doczesnego, ale i podczas całej wieczności, i staną się członkami 
rodziny Boga w niebie i na ziemi, jak mówił Paweł [zob. List do 
Efezjan 3:14–15], a taka rodzina nigdy nie powinna się rozpaść. […]

[…] Dzieci narodzone z tego związku mają prawo do towarzy-
stwa ojca i matki, a ojciec i matka są zobowiązani przed ich Wiecz-
nym Ojcem do wierności sobie nawzajem i wychowywania tych 
dzieci w świetle i prawdzie, aby w przyszłych wiecznościach mogły 
być jednym — rodziną w ramach wielkiej rodziny Boga 16.

Jako Święci w Dniach Ostatnich powinniśmy pamiętać, że poza 
królestwem celestialnym nie ma organizacji rodzinnej [po śmierci]. 
Taka organizacja jest zarezerwowana dla tych, którzy są gotowi do 
stosowania się do każdego przymierza i każdego zobowiązania, 
które nam dano podczas wędrówki przez życie doczesne 17.

Królestwo Boże będzie jedną wielką rodziną. Nazywamy siebie 
braćmi i siostrami. Z każdym uczynkiem stajemy się współdziedzi-
cami z Jezusem Chrystusem poprzez ewangelię Jezusa Chrystusa 
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[zob. List do Rzymian 8:16–17], synami i córkami Boga, upoważnio-
nymi do pełni błogosławieństw w Jego królestwie, jeśli odpokutu-
jemy i będziemy przestrzegać przykazań 18.

Nadzieja życia wiecznego, łącznie z ponownym zjednoczeniem 
członków rodziny po nadejściu zmartwychwstania, budzi w sercu 
większą miłość i uczucia względem każdego członka rodziny. Mając 
tę nadzieję, mężowie bardziej kochają swoje żony bardziej uświę-
coną miłością; żony w podobny sposób kochają swoich mężów. 
Ze strony rodziców wzrastają delikatne uczucia i troska względem 
ich dzieci, ponieważ dzieci stają się im bliskie za sprawą więzów 
miłości i szczęścia, które nie mogą zostać zerwane 19.

3
Wzmacniamy i zachowujemy nasze rodziny, kiedy 
wspólnie spędzamy czas, kochamy się nawzajem 

i razem żyjemy zgodnie z ewangelią.

Podstawową funkcją domów Świętych w Dniach Ostatnich jest 
upewnienie się, aby każdy członek rodziny pracował nad tworze-
niem klimatu i warunków, w których każdy może wzrastać ku do-
skonałości. Ze strony rodziców wymaga to poświęcenia czasu i 
energii dalece przekraczającego zwyczajne zaspokojenie fizycznych 
potrzeb swoich dzieci. Ze strony dzieci oznacza to kontrolowanie 
naturalnej skłonności do egoizmu.

Czy spędzacie tyle samo czasu, dążąc do pomyślności swojej 
rodziny i domu, ile poświęcacie na życie towarzyskie i sukces za-
wodowy? Czy poświęcacie najlepszą część swej twórczej energii na 
rzecz najważniejszej jednostki w społeczeństwie — rodziny? Czy 
może wasze relacje z rodziną są zaledwie rutynową, niesatysfak-
cjonującą częścią życia? Rodzic i dziecko muszą być gotowi do 
postawienia na pierwszym miejscu obowiązków rodzinnych, aby 
rodzina osiągnęła wyniesienie 20.

Dom […] jest warsztatem, w którym buduje się ludzki charakter, 
a sposób, w jaki on się formuje, zależy od relacji istniejących po-
między rodzicami a dziećmi. Dom nie stanie się takim, jakim po-
winien się stać, jeśli te relacje nie mają odpowiedniego charakteru. 
To prawda, że jakość tych relacji zależy zarówno od rodziców, jak 
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i od dzieci — jednak o wiele bardziej zależy od rodziców. Muszą 
czynić wszystko, co w ich mocy 21.

„Och, idź już sobie i zostaw mnie w spokoju. Nie mam czasu, a 
ty mi zawracasz głowę” — powiedziała zabiegana, zniecierpliwiona 
matka do swej trzyletniej córeczki, która próbowała jej pomóc w 
domowych obowiązkach. […] Pragnienie pomagania rodzi się w 
każdym normalnym dziecku, a rodzice nie mają prawa się na to 
skarżyć. Nie ma mowy o czymś takim jak domowa harówka, jeśli 
wszyscy pomagają w obowiązkach, a dzięki wspólnemu ich wy-
pełnianiu rodzi się najsłodszy duch towarzystwa, którego można 
doświadczyć.

Jeśli miałbym zasugerować jedną rzecz, której — moim zdaniem 
— brak rodzicom, byłoby to pełne współczucia zrozumienie na-
szych dzieci. Bądźcie ze swymi dziećmi; zdążajcie ich ścieżkami. 
[…] Wiedzcie, czym interesują się wasze dzieci, bądźcie ich dobrymi 
przyjaciółmi 22.

Próbujemy uświadomić rodzicom potrzebę zwracania więk-
szej uwagi na dzieci, posiadania w nieco większym stopniu ducha 
ewangelii w ich domach, nieco większej jedności i nieco większej 
wiary; na ojcach, jak i na matkach musi spoczywać nieco większa 
odpowiedzialność religijna i duchowa; w domach należy więcej 
nauczać o ewangelii 23.

Do rodziców w Kościele mówimy: Kochajcie się nawzajem z 
całego serca. Przestrzegajcie prawa moralnego i żyjcie zgodnie z 
ewangelią. Wychowujcie swe dzieci w świetle i prawdzie, nauczaj-
cie je zbawiennych prawd ewangelii i sprawcie, aby wasz dom był 
skrawkiem nieba na ziemi, miejscem, w którym może zamieszkać 
Duch Pana i gdzie prawość może być wielbiona przez każdego 
członka 24.

Modlę się, by nasz Ojciec Niebieski dał nam wszystkim siłę, aby-
śmy osiągnęli nasz prawdziwy potencjał. Przywołuję Ducha do do-
mów w Kościele, aby mogła w nich zapanować miłość i harmonia. 
Oby nasz Ojciec zachował i wyniósł nasze rodziny 25.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Podczas	czytania	anegdot	z	części	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	

Smitha” zastanów się, w jaki sposób przykład Prezydenta Smitha 
może być przewodnikiem w twoim życiu. Zastanów się, co mo-
żesz zrobić osobiście, aby wzmacniać relacje rodzinne.

•	 Zastanów	się	nad	ważnością	rodziny,	jak	przedstawiono	to	w	
skrócie w części 1. W jaki sposób umacniasz swoją rodzinę przed 
negatywnym wpływem świata?

•	 Prezydent	Smith	mówił	o	„[nadziei]	życia	wiecznego,	łącznie	z	
ponownym zjednoczeniem członków rodziny po nadejściu zmar-
twychwstania” (część 2.). W jaki sposób ta nadzieja wpływa na 
wzajemne relacje z członkami rodziny?

•	 W	części	3.	Prezydent	Smith	zadaje	trzy	wymagające	zastanowie-
nia się pytania. Odpowiedz sobie na nie. Podczas czytania tej 
części zastanów się nad tym, co możesz zmienić w swoim życiu, 
aby poprawić atmosferę w swoim domu.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Przypowieści Salomona 22:6; 1 Nefi 8:37; NiP 88:119; 93:40–

50; zob. także „Rodzina: Proklamacja dla świata”

Wskazówka do nauczania
„Poproś uczniów, aby wybrali jedną część [rozdziału], która ich 

interesuje, i po cichu go przeczytali. Poproś osoby, które wybrały ten 
sam podrozdział, żeby zebrały się w dwu- lub trzyosobowe grupy i 
przedyskutowały to, czego się nauczyły” (ze str. IX tej książki).

Przypisy
 1. „Counsel to the Saints and to the 

World”, Ensign, lipiec 1972, str. 27.
 2. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-

wart, The Life of Joseph Fielding Smith 
(1972), str. 14.

 3. Ethel Smith, w: Bryant S. Hinckley, „Jo-
seph Fielding Smith”, Improvement Era, 
czerwiec 1932, str. 459.

 4. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-
wart, The Life of Joseph Fielding Smith 
str. 228.

 5. Douglas A. Smith, in D. Arthur Hay-
cock, Exemplary Manhood Award, 
Brigham Young University Speeches of 
the Year (18 kwietnia 1972), str. 5.

 6. Amelia Smith McConkie, „Joseph Fiel-
ding Smith”, Church News, 30 paździer-
nika 1993, str. 10.

 7. Amelia Smith McConkie, „Joseph Fiel-
ding Smith”, str. 10.

 8. W: Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), str. 254.
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 9. W: „Message from the First Presidency”, 
Ensign, styczeń 1971, wewnętrzna 
przednia okładka i str. 1.

 10. „Our Children — ’The Loveliest Flo-
wers from God’s Own Garden’”, Relief 
Society Magazine, styczeń 1969, str. 4.

 11. W: Conference Report, październik 
1948, str. 152.

 12. „Counsel to the Saints and to the 
World”, str. 27.

 13. „Mothers in Israel”, Relief Society Maga-
zine, grudzień 1970, str. 886.

 14. The Way to Perfection (1931), str. 251.
 15. „A Peculiar People”, Deseret News, 

Church section, 2 kwietnia 1932, str. 6; 
zob. także Doctrines of Salvation ,wyd. 
Bruce R. McConkie, 3 tomy. (1954–
1956), 2:65–66.

 16. W: Conference Report, kwiecień 1961, 
str. 49.

 17. W: Conference Report, październik 
1948, str. 153.

 18. W: Conference Report, kwiecień 1959, 
str. 24.

 19. The Way to Perfection, str. 258.
 20. W: „Message from the First Presidency”, 

Ensign, styczeń 1971, str. 1.
 21. „Our Children — ’The Loveliest Flo-

wers from God’s Own Garden’”, str. 6.
 22. „Our Children — ’The Loveliest Flo-

wers from God’s Own Garden’”, 
str. 6–7.

 23. Take Heed to Yourselves! (1966), str. 
354.

 24. „Counsel to the Saints and to the 
World”, str. 27.

 25. W: „Message from the First Presidency”, 
Ensign, styczeń 1971, str. 1. 
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Wiara i pokuta

„To, czego nam potrzeba w Kościele i poza 
nim, to pokuta. Potrzeba nam więcej wiary 

i determinacji, by służyć Panu”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał: „Wybaczenie za grze-
chy przychodzi poprzez wiarę i szczerą pokutę” 1. Powiedział: „Ko-
nieczne jest, abyśmy nie tylko wierzyli, ale również odpokutowali”. 
Nauczał również, że jeśli będziemy z wiarą do końca dokonywać 
dobrych uczynków, „otrzymamy nagrodę wiernych oraz miejsce 
w Królestwie Celestialnym Boga” 2. Pragnąc, by wszyscy otrzymali 
tę nagrodę, świadczył o Jezusie Chrystusie i przez cały okres swej 
posługi nauczał o pokucie.

Na początku swej apostolskiej służby powiedział: „Uznałem, za 
sprawą Ducha Pana, który, jak sądzę, natchnął mnie tą myślą pod-
czas moich rozlicznych podróży po palikach Syjonu, że moją misją 
jest głosić ludziom, że teraz nastał dzień pokuty i wzywać Świętych 
w Dniach Ostatnich, by pamiętali o swoich przymierzach, o obietni-
cach, jakie złożyli Panu, przestrzegali Jego przykazań i postępowali 
według nauk i wskazówek starszych Izraela — proroków Boga 
— jak zostały one zapisane w tych pismach świętych. Powinniśmy 
zawsze kroczyć w pokorze przed Panem i mieć baczenie, abyśmy 
mogli być błogosławieni i mieć przewodnictwo Jego Świętego Du-
cha. Sądzę, że dzisiaj jest dzień ostrzeżenia. Czas ostrzeżenia trwa 
od dnia, kiedy prorok po raz pierwszy otrzymał objawienie z nie-
bios, że ma nastąpić przywrócenie ewangelii” 3.

Podczas spotkania sakramentalnego pewnej niedzieli Prezydent 
Smith powiedział zebranym, dlaczego przemawia głosem ostrze-
żenia. Jego syn, Joseph, który był obecny na tym spotkaniu, za-
pisał później: „Doskonale pamiętam niektóre stwierdzenia, jakie 
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prezydent Joseph Fielding Smith mówił o powodach, dla których wzywa 
Świętych w dniach ostatnich do pokuty: „Kocham członków Kościoła”.
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wówczas wygłosił [mój ojciec]. ‘Kto jest waszym przyjacielem, kto 
was najbardziej kocha?’ — zapytał zgromadzonych. ‘Ten, kto mówi 
wam, że wszystko jest dobrze w Syjonie, że dobrobyt czeka tuż za 
zakrętem drogi, czy ten, kto ostrzega was przed niebezpieczeń-
stwami i trudnościami, których możemy się spodziewać, jeśli nie 
będziemy żyć w zgodzie z zasadami ewangelii? Pragnę, abyście wie-
dzieli, że kocham członków Kościoła i nie chcę, aby którykolwiek 
z nich po przejściu na drugą stronę zasłony naszego doczesnego 
życia wskazał na mnie oskarżycielsko palcem i powiedział: „Gdybyś 
tylko mnie ostrzegł, nie byłbym teraz w opałach”. Dlatego wznoszę 
głos ostrzeżenia w nadziei, że moi bracia i siostry będą przygoto-
wani na królestwo chwały’” 4.

Osoby, które pracowały z Prezydentem Smithem, widziały za 
tymi surowymi przestrogami człowieka, który z wielką czułością 
i troską martwił się o tych, którzy zmagali się z grzechem. Starszy 
Francis M. Gibbons, który służył jako sekretarz Rady Prezydenta Ko-
ścioła, często był obecny, kiedy Prezydent Smith rozważał sprawy 
związane z dyscypliną Kościoła. Starszy Gibbons wspominał: „Jego 
decyzje zawsze wynikały z dobroci i miłości, a podejmował je z tak 
wielką dozą miłosierdzia, jak tylko na to pozwalała dana sytuacja. 
Nie było zaskoczeniem, kiedy, dowiadując się o okolicznościach 
jakiejś poważnej sprawy, mówił: ‘Dlaczego ludzie nie potrafią się 
odpowiednio zachować?’. Nie mówił tego z wyrzutem czy potępie-
niem, lecz ze smutkiem i żalem” 5. Prezydent Spencer W. Kimball, 
który służył z Prezydentem Smithem jako członek Kworum Dwu-
nastu Apostołów, powiedział: „Wielokrotnie mówiliśmy, że skoro 
Dwunastu ma być sędziami Izraela, to każdy z nas chętnie oddałby 
się w jego ręce, bo jego osąd byłby łaskawy, miłosierny, sprawied-
liwy i uświęcony” 6. Kiedy Prezydent Smith ustanawiał biskupów, 
często radził: „Pamiętaj, każdy ma słabości i każda sprawa ma co 
najmniej dwie strony. Jeśli popełnisz błąd w swoim osądzie, bądź 
pewny, że to błąd po stronie miłości i miłosierdzia” 7.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Pierwszą zasadą ewangelii jest wiara 
w Pana Jezusa Chrystusa.

Nasza wiara koncentruje się na Panu Jezusie Chrystusie i poprzez 
Niego na Ojcu. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, uznajemy Go za Syna 
Bożego, a w wodach chrztu przyjmujemy na siebie Jego imię 8.

Niech teraz i zawsze najważniejszą myślą w waszych umysłach 
będzie ta, że Jezus jest Chrystusem, Synem żywego Boga, który 
przyszedł na świat, by oddać Swe życie po to, abyśmy my mogli 
żyć. To jest prawda, która jest podstawą wszystkiego. Na niej opiera 
się nasza wiara. Nie można jej zniszczyć. Musimy stosować się do 
tej nauki mimo tego, czego naucza świat i co sądzą ludzie, po-
nieważ prawda ta jest najważniejsza i jest niezbędna dla naszego 
zbawienia. Pan odkupił nas Swoją krwią, dał nam zbawienie, o 
ile — i tu mamy warunek, o którym nie wolno nam zapominać — 
będziemy przestrzegać Jego przykazań i zawsze o Nim pamiętać. 
Jeśli będziemy to czynić, zostaniemy zbawieni, zaś poglądy i nie-
rozsądne idee ludzi znikną z powierzchni ziemi 9.

Poprzez wiarę przychodzimy do Boga. Gdybyśmy nie wierzyli 
w Pana Jezusa Chrystusa, gdybyśmy nie pokładali wiary w Nim 
i Jego zadośćuczynieniu, nie bylibyśmy w najmniejszym stopniu 
skłonni do posłuszeństwa Jego przykazaniom. To dzięki wierze do-
chodzimy do harmonii z Jego prawdą i mamy w sercu pragnienie, 
by Mu służyć […].

Pierwszą zasadą ewangelii jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, 
a oczywiście nie można mieć wiary w Pana Jezusa Chrystusa, nie 
wierząc w Jego Ojca. Skoro więc mamy wiarę w Boga Ojca i Syna 
i jesteśmy prowadzeni tak, jak należy, przez Ducha Świętego, 
będziemy mieć wiarę w sługi Pańskie, poprzez które On do nas 
przemawia 10.

2
Wiara oznacza działanie.

„Wiara jest przyczynkiem wszelkiego działania”. [Lectures on 
 Faith, lecture 1]. Jeśli poświęcicie trochę czasu, aby się nad tym przez 
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chwilę zastanowić, to myślę, że zgodzicie się, że to stwierdzenie jest 
całkowicie zgodne z prawdą, zarówno w odniesieniu do rzeczy do-
czesnych, jak i duchowych. Dotyczy to zarówno naszych uczynków, 
jak i uczynków Boga […].

„Wiara bez uczynków jest martwa” [List Jakuba 2:26] — innymi 
słowy, nie istnieje. Sądzę, że Jakub ma na myśli: „Pokaż mi wiarę 
swoją bez uczynków, a nic się nie stanie, ale ja ci pokażę wiarę z 
uczynków moich i jakiś cel zostanie osiągnięty” [zob. List Jakuba 
2:18]. Wiara oznacza działanie. […] Dlatego też wiara jest silniejsza 
niż przekonania […].

Wiara jest darem od Boga. Każda dobra rzecz jest darem od 
Boga. Taką naukę znajdziemy w pismach świętych w 11. rozdziale 
Listu do Hebrajczyków — rozdział ten jest wybitną rozprawą o 
wierze — [oraz] w objawieniach, jakie Pan dał nam w Naukach i 
Przymierzach i w innych tomach pism świętych. Wiary nie da się 
zdobyć bez działania, przez obojętność czy bierne przekonanie. 
Samo pragnienie zdobycia wiary nie doprowadzi do jej posiada-
nia, tak jak samo pragnienie, by być muzycznym wirtuozem czy 
zdolnym malarzem, nie spełni się, jeśli nie podejmiemy przemyśla-
nych działań. Tu zaczynają się nasze kłopoty. Otrzymujemy świa-
dectwo Ewangelii, wierzymy w Józefa Smitha, wierzymy w Jezusa 
Chrystusa, wierzymy w zasady Ewangelii, lecz czy ciężko nad tym 
pracujemy?

[…] Jeśli chcemy mieć żywą, mocną wiarę, musimy aktywnie 
wywiązywać się ze wszystkich obowiązków, jakie mamy jako człon-
kowie Kościoła […].

Och, gdybyśmy mieli taką wiarę, jaką wykazywał się Nefi! Prze-
czytajcie w 17. rozdziale 1 Nefiego o tym, jak jego bracia się mu 
sprzeciwiali i szydzili z niego, ponieważ miał zamiar zbudować 
statek. Mówili oni:

„Nasz brat jest głupcem, uważając, że może zbudować statek i 
przebyć te wielkie wody” [1 Nefi 17:17].

Nefi odpowiedział im tymi słowy:

„Jeśli Bóg nakazałby mi dokonanie czegokolwiek, byłbym w sta-
nie to zrobić. Jeśliby mi nakazał, abym powiedział do tej wody, stań 
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się ziemią, miałaby się stać ziemią, i jeślibym to powiedział, tak by 
się stało” [1 Nefi 17:50].

Taką miał wiarę 11.

Kroczymy teraz, nie polegając na wzroku, jak było, zanim przy-
szliśmy na ten świat. Pan oczekuje, że będziemy kroczyć, polegając 
na wierze [zob. II List do Koryntian 5:7]; a polegając na wierze, 
otrzymamy nagrodę sprawiedliwych, jeśli będziemy posłuszni przy-
kazaniom, jakie zostały nam dane dla naszego zbawienia 12.

Jeśli człowiek nie dostosuje się do tej doktryny i nie będzie kro-
czył z wiarą, przyjmując prawdę i zachowując przykazania, jak 
zostały one dane, niemożliwym dla niego będzie uzyskanie życia 
wiecznego, niezależnie od tego, jak żarliwie będzie swymi ustami 
wyznawał, że Jezus jest Chrystusem czy wierzył, że Ojciec przysłał 
Go na świat dla odkupienia ludzi. Jakub ma więc rację, kiedy mówi, 
że diabły „wierzą i drżą”, lecz nie pokutują [zob. List Jakuba 2:19] 13.

3
Pokuta jest drugą zasadą ewangelii i jest niezbędna 

dla naszego zbawienia i wyniesienia.

Pokuta jest drugą podstawową zasadą ewangelii i wynika z wiary 14.

To, czego nam potrzeba w Kościele i poza nim, to pokuta. Po-
trzeba nam więcej wiary i determinacji, by służyć Panu 15.

Czy prawdą jest, że niektórzy pośród nas sądzą, że nie ma zna-
czenia to, czy grzeszymy, jeśli tylko nie są to poważne grzechy, 
grzechy śmiertelne, że i tak zostaniemy zbawieni w królestwie 
Boga? Nefi widział nasze czasy. Powiedział, że ludzie będą tak mó-
wić [zob. 2 Nefi 28:7–9]. Lecz mówię wam, nie możemy odwrócić 
się od ścieżki prawdy i sprawiedliwości, i zachować przewodnictwo 
Ducha Pana 16.

W Syjonie nie ma miejsca dla umyślnego grzesznika. Jest miejsce 
dla skruszonego grzesznika, dla człowieka, który odwrócił się od 
niegodziwości i zabiega o życie wieczne i światło Ewangelii. Nie 
powinniśmy patrzeć na grzech z najmniejszym nawet przyzwole-
niem, tak, jak nie może tego uczynić Pan, lecz powinniśmy kroczyć 
w prawości i doskonałości przed Panem17.
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Ludzie mogą zostać zbawieni i wyniesieni w królestwie Boga 
jedynie, jeśli są prawi, dlatego musimy odpokutować za swoje grze-
chy i kroczyć w światłości tak, jak Chrystus jest w światłości [zob. 
I List Jana 1:7], aby krew Jego oczyściła nas z wszystkich grzechów 
i abyśmy cieszyli się bliskością Pana i mieli udział w Jego chwale 
i wyniesieniu 18.

Potrzebujemy pokuty i potrzebujemy, aby ktoś nas wzywał do 
odpokutowania 19.

4
W zasadzie pokuty objawia się miłosierdzie 

Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa.

To jedna z najbardziej dodających otuchy i najwspanialszych za-
sad nauczanych w ewangelii. W tej zasadzie miłosierdzie naszego 
Ojca w Niebie i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, prze-
jawia się chyba z większą mocą niż w jakiejkolwiek innej zasadzie. 

„pokuta to jedna z najbardziej dodających otuchy i 
najwspanialszych zasad nauczanych w ewangelii”.
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Jakże przerażające byłoby życie bez przebaczenia za grzech ani 
żadnego sposobu na odpuszczenie grzechu tym, którzy z pokorą 
odpokutowali! Możemy sobie tylko w niewielkim stopniu wyobra-
zić, jaka ogarnęłaby nas trwoga, gdybyśmy mieli cierpieć kary za 
nasze grzechy przez wieki wieków, nie mając nadziei na żadne 
wytchnienie. Jak dostąpić tej ulgi? Przez kogo można jej dostąpić?

Nasz Pan powiedział:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny.

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat 
był przez niego zbawiony” [Ew. Jana 3:16–17; zob. także wersety 
18–21].

Gdyby Ojciec nie posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, nie by-
łoby odpuszczenia grzechów ani wytchnienia od grzechu dzięki 
pokucie 20.

Gdybyśmy naprawdę rozumieli i mogli choćby w nieznacznym 
stopniu poczuć miłość i pełną łaski gotowość Jezusa Chrystusa, 
by cierpieć za nasze grzechy, bylibyśmy gotowi odpokutować za 
wszystkie nasze przewiny i być Jego sługami 21.

5
Pokuta wiąże się ze szczerym żalem za grzech 

oraz całkowitym jego zaniechaniem.

Pisma święte mówią:

„Ofiarujesz Panu, twemu Bogu, ofiarę w prawości, ofiarę skru-
szonego serca i kornego ducha” [NiP 59:8].

To właśnie oznacza pokuta.

[…] Pokuta to, wedle słownikowej definicji, szczery żal za grze-
chy połączony z samopotępieniem i całkowite wyrzeczenie się 
grzechu. […] Nie ma mowy o prawdziwej pokucie bez żalu i prag-
nienia wyzwolenia się z grzechu.

Skrucha jest oznaką żalu za grzech i pokornego ducha, szczerym 
poczuciem niegodziwości grzechu oraz uświadomieniem sobie mi-
łosierdzia i łaski, jakie Bóg okazuje grzesznikom, którzy pokutują. 
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[…] Z tego powodu Pan mówi, jak już wcześniej cytowałem, że 
mamy złożyć „w prawości, ofiarę skruszonego serca i kornego 
ducha” […].

Pokuta jest darem Boga. […] Niektórym ludziom pokuta przy-
chodzi z trudem, lecz dar pokuty i wiary zostanie dany każdemu, 
kto o niego zabiega 22.

Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli człowiek pragnie się 
zmienić, naprawdę pragnie się zmienić, może tego dokonać. Nasze 
sumienie i pisma święte mówią nam, jak mamy żyć i jakie przy-
zwyczajenia powinniśmy zmienić dla naszego wiecznego dobra i 
rozwoju 23.

6
Teraz jest właściwy moment na to, by odpokutować.

Bóg nie zbawi wszystkich mężczyzn i kobiet w królestwie ce-
lestialnym. Jeśli chcecie się tam dostać, a macie niedociągnięcia, 
popełniacie grzechy, łamiecie przykazania Pana i zdajecie sobie z 
tego sprawę, właśnie teraz jest dobry moment na to, by odpokuto-
wać i wprowadzić zmiany, by nie myśleć sobie, że nasz grzech to 
taka drobnostka, że Pan go nam wybaczy, jakaś mała chłosta, nie-
wielka kara i otrzymamy przebaczenie; może się bowiem okazać, 
że zostaniecie wypędzeni, jeśli będziecie uparcie obstawać przy 
tych przekonaniach 24.

Zwlekanie, jeśli odniesiemy je do zasad ewangelii, jest złodziejem 
życia wiecznego, które jest życiem w obecności Ojca i Syna. Pośród 
nas, nawet pośród członków Kościoła, jest wielu takich, którzy uwa-
żają, że nie ma co się spieszyć z przestrzeganiem zasad ewangelii i 
zachowywaniem przykazań […].

Nie zapominajmy słów [Amuleka]: „Albowiem to życie dane jest 
ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Okres tego 
życia jest okresem danym ludziom na wykonanie ich prac.

I — jak już wam przedtem powiedziałem — gdy macie tak wiele 
świadectw, błagam was, nie odkładajcie na koniec swego nawró-
cenia. Oto jeśli podczas tego życia danego nam, byśmy przygoto-
wali się na wieczność, nie zmienimy się na lepsze, po tym życiu 
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czeka nas noc ciemności, podczas której żadna praca nie może być 
wykonana.

Nie możecie powiedzieć, że się zmienicie i powrócicie do swego 
Boga, gdy nastąpi ta straszna chwila, albowiem ten sam duch, który 
ma władzę nad waszym ciałem, gdy opuszczacie to życie, będzie 
miał prawo panować nad wami w tamtym wiecznym świecie” [Alma 
34:32–34] 25.

7
Jesteśmy to winni światu, aby wznosić głos ostrzeżenia.

Pan pragnie, aby ludzie byli szczęśliwi — to Jego cel — lecz 
ludzie odwracają się od szczęścia i sami wpędzają się w cierpienie, 
ponieważ sądzą, że ich sposób na życie jest lepszy od Boskiego; są 
też egoistyczni i chciwi, a serca ich przepełnia niegodziwość, taki 
właśnie jest nasz problem w dzisiejszych czasach 26.

Z obserwacji, jakie czynimy podczas podróży oraz na podstawie 
informacji prasowych, jesteśmy zmuszeni dojść do wniosku, że po-
kuta za grzechy jest absolutnie niezbędna w całym współczesnym 
świecie 27.

Nie sądźcie, że znajdujemy się w sytuacji, która nie może się po-
gorszyć. Jeśli nie odpokutujemy, będzie gorzej. Nawołuję więc do 
pokuty ten lud, Świętych w Dniach Ostatnich […] oraz wszystkie 
narody świata 28.

Jesteśmy to winni światu, by wznosić głos ostrzeżenia, a w szcze-
gólności jesteśmy to winni członkom Kościoła [zob. NiP 88:81] 29.

Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o siebie nawzajem, chro-
nić, ostrzegać przed niebezpieczeństwami, nauczać zasad Ewangelii 
królestwa oraz stać razem, tworząc wspólny front przeciwko grze-
chom świata 30.

Nie wiem o niczym, co byłoby w obecnej chwili ważniejsze czy 
bardziej konieczne niż wzywanie do pokuty, również Świętych w 
Dniach Ostatnich, wzywam ich więc na równi z tymi, którzy nie są 
członkami Kościoła, aby baczyli na te słowa naszego Zbawiciela. 
Bardzo jasno powiedział On, że żadna nieczysta rzecz nie może 
wejść do Jego obecności. Jedynie ci, co okażą się wierni, i ci, co 
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obmyli swe szaty w Jego krwi dzięki swej wierze i pokucie — je-
dynie ci i nikt inny — znajdą królestwo Boże 31.

„ I ludzie wszystkich narodów, plemion, języków i ludów znajdą 
bezpieczeństwo w Świętym Bogu Izraela, jeśli się nawrócą” [1 Nefi 
22:28]. I modlę się o to, by odpokutowali. Chcę, aby „znaleźli bez-
pieczeństwo”. Chcę, aby wierzyli w Świętego Boga Izraela, który 
przyszedł na świat i zadośćuczynił za nasze grzechy, za grzechy 
całej ludzkości, który dał nam odkupienie od śmierci, który obiecał 
nam zbawienie i odpuszczenie grzechów, jeśli tylko odpokutujemy.

Och, jakże pragnę, by cała ludzkość w Niego uwierzyła, odda-
wała cześć Jemu i Jego Ojcu, i służyła Panu naszemu Bogu w imię 
Syna, a wówczas nastałby pokój, sprawiedliwość przetrwałaby, a 
Pan mógłby ustanowić Swe królestwo na ziemi 32.

Błagam świat, aby odpokutował i uwierzył w prawdę, by lu-
dzie pozwolili, aby światłość Chrystusa jaśniała w ich życiu, by 
zachowali wszystkie dobre i prawdziwe zasady, jakie posiadają i 
dodali do nich dalsze światło i wiedzę, jaka przyszła w dzisiejszych 
czasach mocą objawienia. Błagam ich, aby przystąpili do Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zebrali żniwo bło-
gosławieństw ewangelii.

Błagam członków Kościoła, aby postępowali sprawiedliwie, by 
przestrzegali przykazań, by zabiegali o Ducha, kochali Pana, by na 
pierwszym miejscu w ich życiu znajdowały się sprawy królestwa 
Bożego i aby przez to zapracowali na swoje zbawienie, z bojaźnią 
i drżeniem przed Panem [zob. List do Filipian 2:12] 33.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Omów	stwierdzenia	Prezydenta	Smitha	dotyczące	powodów,	dla	

których chciał on „wznosić głos ostrzeżenia”, zawartych w części 
„Z życia Josepha Fieldinga Smitha”. W jakim sensie wezwanie do 
pokuty jest przejawem miłości?

•	 Co,	twoim	zdaniem,	oznacza	skoncentrowanie	wiary	na	Ojcu	w	
Niebie i Jezusie Chrystusie? (Zob. część 1.).
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•	 Dlaczego	prawdziwa	wiara	zawsze	prowadzi	do	działania?	(Kilka	
przykładów znajduje się w części 2.). W jaki sposób możemy 
wyrażać swoją wiarę poprzez uczynki?

•	 W	jakim	sensie	pokuta	„wynika	z	wiary”?	(Zob.	część	3.).

•	 W	duchu	zastanów	się	nad	sytuacją,	kiedy	odpokutowałeś	oraz	
poczułeś miłosierdzie i miłość Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa 
(zob. część 4.). Czy możesz opowiedzieć nieco o swojej wdzięcz-
ności za Zadośćuczynienie Zbawiciela?

•	 Dlaczego	pokuta	jest	niemożliwa	„bez	żalu	i	pragnienia	wyzwo-
lenia się z grzechu”? (Zob. część 5.). W jaki sposób ostatnie dwa 
akapity z części 5. mogą dodać otuchy komuś, kto odczuwa żal 
za grzechy?

•	 W	jakim	sensie	zwlekanie	jest	„złodziejem	życia	wiecznego”?	
(Zob. część 6.). Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z odwleka-
niem pokuty?

•	 Zapoznając	się	z	treścią	części	7.,	zastanów	się,	co	oznacza	zwrot	
„wznosić głos ostrzeżenia”. Jak możemy ostrzegać bliźnich, oka-
zując im jednocześnie troskę i miłość?

Pokrewne fragmenty z pism świętych:
List do Hebrajczyków 11:1–6; Mosjasz 4:1–3; Alma 34:17; Eter 

12:4; Moroni 7:33–34; NiP 18:10–16; Zasady Wiary 1:4

Wskazówka do nauczania
„To uczeń ma być zmotywowany do działania. Kiedy nauczyciel 

staje w świetle jupitera, staje się gwiazdą przedstawienia, mówi 
tylko on i na inne sposoby przejmuje wszystkie zajęcia, jest niemal 
pewne, że przeszkadza członkom klasy w uczeniu się” (Asahel D. 
Woodruff, Teaching the Gospel [1962], str. 37; w: Virginia H. Pearce, 
„The Ordinary Classroom — A Powerful Place for Steady and Con-
tinued Growth”, Ensign, listopad 1996, str. 12).

Przypisy
 1. Answers to Gospel Questions, wyb. 

Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 1:84.

 2. „Faith and Works: The Clearing of a 
Seeming Conflict”, Improvement Era, 
październik 1924, 1151; zob. także 
Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 2:311.

 3. W: Conference Report, październik 
1919, str. 88; kursywa oryginalna.

 4. Joseph Fielding Smith jun., w: Take 
Heed to Yourselves! (1966), str. V–VI.

 5. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), str. VIII.
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 19. „A Warning Cry for Repentance”, Dese-
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196–197.

 21. The Restoration of All Things, str. 199.
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str. 6.

 23. „My Dear Young Fellow Workers”, New 
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„to czyńcie na pamiątkę moją” (ew. łukasza 22:19).
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Znaczenie sakramentu

„Przyjmowanie owych symboli to jeden z najświętszych 
i najbardziej uświęconych obrzędów w Kościele”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Dnia 5 października 1929 roku, po 19 latach służby apostolskiej, 
Starszy Joseph Fielding Smith stanął w Tabernakulum w Salt Lake 
City, aby wygłosić swoje 39. przemówienie podczas konferencji 
generalnej. Powiedział: „Chciałbym podzielić się z wami jedną czy 
dwoma myślami na temat sakramentu, a w szczególności spotkań, 
jakie — mocą objawienia i jako przykazanie od Pana — zostały w 
Kościele przeznaczone na przyjmowanie symboli upamiętniających 
ciało i krew Jezusa Chrystusa”. Na wstępie przesłania opowiedział 
o osobistych uczuciach, jakie budzi w nim sakrament:

„W mojej ocenie, spotkanie sakramentalne jest najświętszym, naj-
bardziej uświęconym ze spotkań, jakie odbywają się w Kościele. 
Kiedy rozmyślam nad spotkaniem Zbawiciela i Jego apostołów tej 
pamiętnej nocy, kiedy wprowadził On po raz pierwszy sakrament, 
kiedy myślę o tej uroczystej chwili, moje serce przepełnia zadziwie-
nie tym cudem i czuję ogromne wzruszenie. Uważam to spotkanie 
za jedno z najbardziej uroczystych i cudownych od zarania dziejów.

To wtedy Zbawiciel nauczał ich o Swojej zbliżającej się ofierze, 
czego w swym zdumieniu nie potrafili pojąć. W prostych słowach 
opowiedział im o Swej śmierci, o tym, że Jego krew zostanie prze-
lana, a wszystko to nastąpiło w godzinie, kiedy cierpiał niewyobra-
żalny ból za grzechy świata. Było to niezwykle podniosłe spotkanie, 
ustanowiono wówczas sakrament, a uczniowie otrzymali przykaza-
nie, by często się gromadzili na pamiątkę śmierci i cierpienia Jezusa 
Chrystusa, bowiem Jego ofiara przyniosła światu odkupienie.
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Zbliżał się czas, gdy miał On wziąć na siebie odpowiedzialność 
za spłacenie długu, jaki sprowadził na ziemię upadek, by ludzie 
mogli zostać odkupieni od śmierci i piekła. Nauczał ludzi, że zo-
stanie podniesiony, aby mogli do Niego przyjść oraz że wszyscy, 
którzy odpokutują, uwierzą w Niego i będą przestrzegać Jego 
przykazań, nie będą cierpieć, albowiem weźmie On na siebie ich 
grzechy” 1.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Pan nakazał nam często się gromadzić 
i przyjmować sakrament.

Przyjmowanie owych symboli [chleba i wody] jest jednym z naj-
świętszych i najbardziej uświęconych obrzędów w Kościele. Ob-
rzęd ten zastąpił zabijanie i spożywanie paschalnego baranka, który 
[symbolizował] ofiarę złożoną przez Odkupiciela na krzyżu. […] Od 
czasu ucieczki z Egiptu do ukrzyżowania Odkupiciela Izraelici mieli 
przykazanie, by o określonej porze co roku upamiętniać paschę. 
Owej pamiętnej nocy przed ukrzyżowaniem Pan zmienił ten obrzęd 
i w jego miejsce ustanowił sakrament. Przykazano nam, abyśmy 
się często gromadzili, nie tylko raz do roku, udawali się do domu 
modlitwy i tam upamiętniali naszego Odkupiciela oraz zawierali z 
Nim przymierze, biorąc udział w tym świętym obrzędzie 2.

Osoba, która nie przychodzi na spotkanie sakramentalne przez 
wiele tygodni czy miesięcy, kiedy nic nie stoi temu na przeszko-
dzie, nie jest oddana prawdzie. Nie kocha jej. Gdyby tak było, czło-
wiek ten byłby obecny, aby przyjąć te symbole — maleńki kawałek 
chleba i niewielki kielich wody. Pragnąłby to zrobić, aby okazać, że 
miłuje prawdę i jest oddany służbie Synowi Boga 3.

Wezwano nas, abyśmy upamiętniali to wielkie wydarzenie 
[Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa] i by stale towarzyszyło ono 
naszym myślom. W tym właśnie celu gromadzimy się każdego ty-
godnia — aby przyjmować te symbole, składając świadectwo, że 
pamiętamy naszego Pana, że pragniemy wziąć na siebie Jego imię 
oraz będziemy przestrzegać Jego przykazań. To przymierze mamy 
odnawiać co tydzień. Nie możemy zachować Ducha Pana, jeśli 
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systematycznie nie zachowujemy tego przykazania. Jeśli kochamy 
Pana, będziemy obecni na tych spotkaniach w duchu powagi i 
mod litwy, będziemy pamiętać o Panu oraz o przymierzu, jakie 
mamy, wedle Jego woli, co tydzień odnawiać poprzez sakrament 4.

2
Sakrament przyjmujemy na pamiątkę 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

Obowiązkiem członków Kościoła jest iść przez życie z pokorą i 
wiernością oraz wiedzą i zrozumieniem zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa. […] Mam przeczucie, chciałbym się mylić, lecz nie są-
dzę by tak było, że bardzo znaczny odsetek członków Kościoła nie 
zdaje sobie sprawy z tego, jakie znaczenie ma ten maleńki okruszek 
chleba i odrobina wody dla upamiętnienia przelanej krwi naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i Jego ofiary na krzyżu.

Pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na słowa błogosławieństwa 
[chleba]. Odczytam je z pokorą, abyśmy zrozumieli ich znaczenie:

„O Boże, Wieczny Ojcze, prosimy Cię w imię Twego Syna, Jezusa 
Chrystusa, o pobłogosławienie i uświęcenie tego chleba dla dusz 
wszystkich, którzy go spożywają, aby mogli jeść na pamiątkę ciała 
Twego Syna, i świadczyć Ci, o Boże, Wieczny Ojcze, że pragną 
wziąć na siebie imię Twego Syna, zawsze o Nim pamiętać i prze-
strzegać przykazań, które im dał; aby zawsze mogli mieć z sobą 
Jego Ducha. Amen” [NiP 20:77]. […]

Jeść na Jego pamiątkę. Czy to znaczy, że pamiętam tylko, że 
niemal 2000 lat temu niegodziwi ludzie Go pojmali, powiesili na 
krzyżu, Jego ręce i stopy przebili gwoździami i pozostawili Go tam 
na śmierć? Dla mnie te słowa mają o wiele głębsze znaczenie. Pa-
miętać Go znaczy pamiętać, dlaczego znalazł się na krzyżu. Pamię-
tać, jakie korzyści odnoszę [ja] z tego, że On był na krzyżu. Pamiętać 
cierpienie, jakiego zaznał na krzyżu, abym mógł zostać odkupiony 
z moich grzechów i od nich uwolniony.

Oczywiście człowiek myśli w tym momencie: w Jego ręce i stopy 
wbito gwoździe i pozostał na krzyżu, póki nie umarł. […] Co jeszcze 
wycierpiał ponad to? To coś, co, jak sądzę, większości z nas umyka. 
Jestem przekonany, że największego cierpienia nie przysporzyły 
Mu gwoździe przebijające Jego dłonie i stopy ani powieszenie na 
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krzyżu, choć towarzyszący temu ból był rozdzierający i straszny. 
Dźwigał wówczas znacznie ważniejszy i dojmujący ciężar. Jak? Tego 
dokładnie nie wiemy, lecz odrobinę to pojmuję 5.

Nie ma pośród nas nikogo, tak zakładam, kto nie zrobiłby cze-
goś złego, a potem tego nie żałował i nie pragnął odwrócić czasu. 
Dało wtedy o sobie znać nasze sumienie i sprawiło, że czuliśmy 
się wręcz podle. Czy doświadczyliście czegoś podobnego? Ja tak. 
[…] Lecz oto mamy Syna Bożego, który poniósł ciężar i moich, i 
waszych grzechów. […] Największą męką nie były dla Niego gwoź-
dzie w dłoniach i stopach, choć sprawiały ogromny ból, lecz męka, 
której doznawał w umyśle, choć nie jest dla mnie jasne, jak to się 
wydarzyło. Poniósł jednak to brzemię — nasze brzemię. I ja coś 
dołożyłem do tego ciężaru, i wy. Wszyscy to zrobili. Zobowiązał 
się, że spłaci dług i umożliwi mi — i wam — uniknięcie kary, pod 
warunkiem, że przyjmiemy Jego ewangelię i będziemy jej wierni i 
oddani.

O tym właśnie staram się myśleć. To właśnie pamiętam — roz-
dzierający ból, gdy w modlitwie wzywał Ojca, by pozwolił Mu unik-
nąć czary goryczy. Błagał wówczas nie tylko o ukojenie cierpienia 
wywołanego przez gwoździe tkwiące w Jego dłoniach i stopach, 
bowiem cierpiał o wiele większą mękę na sposób, którego nie 
pojmuję 6.

Niemożliwym jest dla słabych śmiertelników, a zaiste wszyscy-
śmy słabi, zrozumienie w pełni cierpienia Syna Bożego. Nie poj-
mujemy ceny, jaką przyszło Mu zapłacić. Powiedział do Proroka 
Józefa Smitha:

„Bowiem ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, 
jeżeli odpokutują; ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą jako ja 
sam cierpiałem; a cierpienia te sprawiły, że nawet ja sam, będąc 
Bogiem, ponad wszystko, drżałem z bólu, i krwawiłem ze wszyst-
kich porów, i cierpiałem w ciele i duchu — i pragnąłem, abym 
nie musiał wypić tej czary goryczy, i cofnąć się — jednak chwała 
niech będzie Ojcu, i skosztowałem, i ukończyłem przygotowania 
dla dzieci ludzkich” [NiP 19:16–19].

W naszej mocy jest jednak uświadomienie sobie, że ten straszliwy 
ból, jakim okupiona została Jego ofiara, przyniósł nam największe 
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błogosławieństwo, jakie można otrzymać. Co więcej, możemy też 
pojąć, że to wielkie cierpienie — cierpienie, którego żaden śmier-
telnik nie mógłby dostąpić ani znieść — zostało podjęte z powodu 
ogromnej miłości, jaką Ojciec i Syn żywią do człowieka […].

Gdybyśmy w pełni doceniali moc błogosławieństw, jakie są na-
szym udziałem dzięki dokonanemu za nas odkupieniu, Pan nie 
mógłby nas poprosić o nic, czego byśmy gorliwie i z ochotą nie 
wykonali 7.

Jestem pewien, że gdybyśmy umieli wyobrazić sobie — jak sam 
starałem się to wielokrotnie uczynić — owo uroczyste zgroma-
dzenie, kiedy to Zbawiciel spotkał się ze Swoimi apostołami; gdy-
byśmy mogli zobaczyć tę grupkę, pośród nich Pana pogrążonego 
w smutku, cierpiącego za grzechy świata, cierpiącego za jednego 
z apostołów, który miał go zdradzić, a jednak nauczającego tych 

„chciałbym, abyśmy mogli sprawić, by członkowie Kościoła lepiej 
rozumieli przymierza, jakie zawierają, gdy przyjmują sakrament”.
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jedenastu, którzy Go miłowali, zawierającego z nimi przymierze; je-
stem pewien, że w sercach poczulibyśmy, że nigdy nie moglibyśmy 
się Go wyrzec. Gdybyśmy mogli zobaczyć tę grupkę i uświadomić 
sobie, jak wielkie brzemię ciążyło na naszym Panu; jak po wie-
czerzy i odśpiewaniu hymnu wyszli — Pan, by zostać zdradzony, 
wystawiony na szyderstwa i drwiny, uczniowie, by Go porzucić 
w najczarniejszej godzinie próby — gdybyśmy mogli to wszystko 
pojąć — choćby odrobinę, bo bardziej nie potrafimy — moi bracia i 
siostry, pewien jestem, że już po wsze czasy pragnęlibyśmy kroczyć 
w świetle prawdy. Gdybyśmy mogli ujrzeć Zbawiciela ludzkości 
cierpiącego w ogrodzie i na krzyżu oraz w pełni pojąć wszystko, 
co to dla nas oznacza, pragnęlibyśmy przestrzegać Jego przykazań 
i miłowalibyśmy Pana, naszego Boga, z całego serca, całą mocą, 
umysłem i siłą, i służylibyśmy Mu w imię Jezusa Chrystusa 8.

3
Naszym obowiązkiem jest z rozwagą przemyśleć 

przymierze, które zawieramy, przyjmując sakrament.

Chciałbym, abyśmy mogli sprawić, by członkowie Kościoła le-
piej rozumieli przymierza, jakie zawierają, gdy przyjmują sakrament 
podczas naszych spotkań sakramentalnych 9.

Widziałem, jak dwóch członków Kościoła, którzy siedzieli obok 
siebie [na spotkaniu sakramentalnym], wdało się w rozmowę, prze-
stali jedynie na czas błogosławienia wody i chleba, a potem wrócili 
do swojej konwersacji. […] Dla mnie jest to szokujące zachowanie 
i jestem pewien, że dla Pana również 10.

Naszym obowiązkiem jest uważne i dogłębne rozważanie cha-
rakteru modlitw [sakramentalnych], kiedy słyszymy je odmawiane 
podczas spotkań. Za każdym razem, kiedy przyjmujemy te symbole 
— a przyjmowanie ich oznacza, że w pełni akceptujemy wynikające 
z tego faktu zobowiązania — zawieramy cztery ważne przymierza, 
które są dla nas wiążące. Po kolei:

1. Przyjmujemy sakrament na pamiątkę ciała Jezusa Chrystusa, 
obiecując, że zawsze będziemy pamiętać Jego okaleczone ciało i 
śmierć na krzyżu.

2. Pijemy na pamiątkę krwi, która została przelana za grze-
chy świata, która zadośćuczyniła za występek Adama i która 
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uwalnia nas od naszych osobistych grzechów, jeśli tylko szczerze 
odpokutujemy.

3. Zawieramy przymierze, że pragniemy wziąć na siebie imię 
Syna i zawsze o Nim pamiętać. Dochowanie tego przymierza po-
lega na tym, że obiecujemy, że będziemy nazywani Jego imieniem i 
nigdy nie uczynimy niczego, co mogłoby sprowadzić na nie wstyd 
czy wystawić je na ataki.

4. Zawieramy przymierze, że będziemy przestrzegać przykazań, 
które nam dał, nie tylko jednego z nich, lecz, że pragniemy „żyć […] 
według każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych” [NiP 84:44].

Jeśli będziemy czynić te rzeczy, obiecane mamy stałe przewod-
nictwo Ducha Świętego, jeśli zaś nie będziemy ich czynić, nie bę-
dziemy mieć tego przewodnictwa 11.

„naszym obowiązkiem jest uważne i dogłębne rozważanie charakteru 
modlitw [sakramentalnych], kiedy słyszymy je odmawiane podczas spotkań”.
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Chciałbym zadać wam kilka pytań i zwracam się tu oczywiście 
do wszystkich członków Kościoła. Czy uważacie, że człowiek, który 
przychodzi na nabożeństwo sakramentalne w duchu modlitwy, po-
kory i powagi, i który przyjmuje symbole ciała i krwi Jezusa Chry-
stusa, będzie świadomie łamał przykazania Pana? Czy sądzicie, że 
jeśli człowiek w pełni pojmuje, co oznacza przyjmowanie przez 
niego sakramentu — że zawiera przymierze, że bierze na siebie 
imię Jezusa Chrystusa, że zawsze będzie o Nim pamiętać i prze-
strzegać Jego przykazań i co tydzień odnawia to przymierze — czy 
sądzicie, że człowiek ten nie będzie płacił dziesięciny? Czy myśli-
cie, że człowiek ten złamie dzień Sabatu lub zlekceważy Słowo 
Mądrości? Czy myślicie, że zapomni o modlitwie, że nie będzie się 
wywiązywał ze swoich obowiązków w kworum i w Kościele? Wy-
daje mi się, że pogwałcenie tych świętych zasad i obowiązków jest 
niemożliwe, jeśli człowiek wie, co oznacza składanie tych ślubów 
tydzień po tygodniu w obecności Pana i świętych 12.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 W	części	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smitha”	Prezydent	Smith	

dzieli się swoimi przemyśleniami o czasach, kiedy Zbawiciel 
ustanowił sakrament. Dlaczego to wydarzenie jest dla ciebie 
ważne?

•	 Studiując	część	1.,	zastanów	się	nad	znaczeniem	cotygodnio-
wego uczestniczenia w spotkaniu sakramentalnym. Jak możesz 
przygotować się do spotkania sakramentalnego? Co mogą zrobić 
rodzice, aby pomóc przygotować się do niego swoim dzieciom?

•	 Co	zrobiło	na	tobie	wrażenie	w	przemyśleniach	Prezydenta	Smi-
tha, gdy przyjmował sakrament? (Zob. część 2.). Co możemy 
zrobić, żeby podczas przyjmowania sakramentu pamiętać o Zba-
wicielu i Jego Zadośćuczynieniu?

•	 Zwróć	uwagę	na	listę	przymierzy	zawartą	w	części	3.	Zastanów	
się w duchu nad swoim nastawieniem do tych przymierzy. Jaki 
wpływ mają one na twoje życie?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych:
Ew. Mateusza 26:26–29; I List do Koryntian 11:23–29; 3 Nefi 18:1–

13; Mormon 9:29; Moroni 4–5; Nip 20:75–79; 59:9–12

Wskazówka do nauczania
„Wyznacz uczestników do przeczytania wybranych pytań z końca 

rozdziału (mogą to robić indywidualnie lub w małych grupach). 
Poproś ich, aby poszukali nauk w rozdziale, którego dotyczy dane 
pytanie. Następnie zachęć ich, aby podzielili się z resztą grupy swo-
imi przemyśleniami i spostrzeżeniami” (str. IX tego podręcznika).

Przypisy
 1. W: Conference Report, październik 

1929, 60–61; zob. także Doctrines of 
Salvation, wyd. Bruce R. McConkie, 
3 tomy (1954–1956), 2:340–341.

 2. „Importance of the Sacrament Meeting”, 
Relief Society Magazine, październik 
1943, str. 590; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:339–340.

 3. Seek Ye Earnestly, wyb. Joseph Fielding 
Smith jun. (1972), str. 99.

 4. W: Conference Report, październik 
1929, str. 61; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:341.

 5. „Fall-Atonement-Resurrection-Sacra-
ment”, przemówienie wygłoszone w 
Salt Lake City Utah University Institute 
of Religion, 14 stycznia 1961, str. 7–8.

 6. „Fall-Atonement-Resurrection-Sacra-
ment”, str. 8.

 7. „Importance of the Sacrament Meeting”, 
str. 591–592.

 8. W: Conference Report, październik 
1929, str. 63; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:347.

 9. „Fall-Atonement-Resurrection-Sacra-
ment”, str. 7.

 10. Seek Ye Earnestly, str. 122.
 11. „Importance of the Sacrament Meeting”, 

str. 591.
 12. W: Conference Report, październik 

1929, str. 62–63; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:346.
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Józef i hyrum Smithowie: „za życia nie byli rozłączeni, 
i w śmierci ich nie rozdzielono!” (nip 135:3).
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Józef i Hyrum Smithowie — 
świadkowie Jezusa Chrystusa

„Wznosimy swój głos, by wyrazić wdzięczność za 
życie i posługę Proroka Józefa Smitha, Patriarchy 

Hyruma Smitha, a także proroków, apostołów 
oraz prawych mężczyzn i kobiet, którzy budowali 

na fundamencie, który oni położyli”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Od najmłodszych lat Joseph Fielding Smith wiedział, że jego 
rodzinę łączą szczególne więzy z Prorokiem Józefem Smithem. 
Czerpał natchnienie z przykładu swojego dziadka, Hyruma Smitha 
— starszego brata i lojalnego przyjaciela Proroka Józefa. Hyrum 
wiernie służył u boku swojego brata jako przywódca w Kościele. 
Pomagał też przy publikacji Księgi Mormona i został powołany jako 
jeden z Ośmiu Świadków tej księgi. 27 czerwca 1844 roku Józef i 
Hyrum zginęli męczeńską śmiercią w Carthage w stanie Illinois, 
pieczętując swe świadectwo o Zbawicielu i Jego ewangelii. „Za ży-
cia nie byli rozłączeni, i w śmierci ich nie rozdzielono!” (NiP 135:3).

Joseph Fielding Smith nigdy nie poznał dziadków Smithów. Uro-
dził się wiele lat po męczeńskiej śmierci dziadka Hyruma. Żona 
Hyruma, Mary Fielding Smith, również umarła w młodym wieku. 
Joseph Fielding Smith powiedział: Nigdy nie poznałem babci Smith. 
Zawsze odczuwałem z tego powodu żal, ponieważ była ona jedną z 
najszlachetniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek żyły, lecz poznałem 
jej wspaniałą siostrę, moją ciocię Mercy Thompson, i jako chłopiec 
odwiedzałem ją w jej domu i siadałem jej na kolanach, a ona opo-
wiadała mi historie o Proroku Józefie Smithie — och, jakże byłem 
wdzięczny za to doświadczenie” 1.
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Joseph Fielding Smith uczył się też z przykładu swego ojca, Jo-
sepha F. Smitha, który osobiście znał Proroka Józefa Smitha. Joseph 
Fielding Smith powiedział o swoim ojcu: „W jego świadectwie nie 
było śladu wątpliwości czy niepewności. Szczególnie było to wi-
doczne, kiedy mówił o boskości naszego Zbawiciela lub misji pro-
roka Józefa Smitha” 2.

Owe przykłady i nauki sprawiły, że Joseph Fielding Smith już w 
dzieciństwie miał świadectwo o przywróconej ewangelii. „Nie pa-
miętam takiej chwili, kiedy bym nie wierzył w misję naszego Pana i 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa czy w misję Proroka Józefa Smitha” 3 — 
jak później powiedział. Kiedy nauczał ewangelii, czasami wyrażał 
swe świadectwo, używając serdecznych słów: „Czy kocham Proroka 
Józefa Smitha? Tak, kocham go, tak jak kochał Go mój ojciec przede 
mną. Kocham go, ponieważ był sługą Bożym, kocham go z powodu 
przywrócenia ewangelii, z powodu korzyści i błogosławieństw, ja-
kie są moim i waszym udziałem dzięki błogosławieństwom, które 
spoczęły na tym człowieku i na tych, którzy byli z nim związani” 4.

Choć Prezydent Smith był wdzięczny za nauki i dziedzictwo 
swojej rodziny, sam zdobył swoje świadectwo. Powiedział: „Zaw-
sze byłem bardzo wdzięczny za świadectwo, które przyszło do 
mnie poprzez Ducha Pana, mówiące, że Józef Smith, Prorok Boga, 
został powołany, aby stać na czele Dyspensacji Pełni Czasów” 5. 
Przy innej okazji świadczył: „Taka jest moja wiedza dana darem 
Boga, że w 1820 roku Józef Smith ujrzał Ojca i Syna, że Ojciec 
przedstawił Swego Syna, że Syn przemówił do niego, pytając go, 
co chce wiedzieć, i udzielił mu rady; powiedział mu, co robić, dając 
mu obietnicę, że w końcu pojawi się inne światło i przywrócona 
zostanie pełnia ewangelii, której nie było na powierzchni ziemi”. 
Następnie zapewnił, że wszyscy ludzie mogą otrzymać takie samo 
świadectwo, mówiąc: „Każda dusza na powierzchni ziemi, która 
ma pragnienie poznania, ma ten przywilej, ponieważ każda dusza, 
która się ukorzy i zwróci do Pana z najgłębszą pokorą i wiarą, ze 
skruszonym sercem, otrzyma tę wiedzę, i jest to tak pewne, jak to, 
że On żyje” 6.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Najbardziej wyróżniają się dwa tematy: To, że Jezus 
Chrystus jest Synem Bożym i że Józef Smith był prorokiem.

Łączymy ze sobą imiona Jezusa Chrystusa i Józefa Smitha. Chry-
stus jest Panem; wypracował ofiarę zadośćuczynienia; jest zmar-
twychwstaniem i życiem; dzięki Niemu wszyscy ludzie powstaną 
do nieśmiertelności, a ci, którzy wierzą i przestrzegają Jego praw, 
zyskają również życie wieczne.

Józef Smith był prorokiem powołanym w tych dniach ostatnich, 
aby otrzymać przez objawienie zbawienne prawdy ewangelii, a 
mając moc z wysokości, być prawowitą osobą uprawnioną do spra-
wowania obrzędów ewangelii.

Jako że prawdy objawione poprzez niego są tymi, które dotrą do 
każdego narodu przed Drugim Przyjściem, nie jest dziwne, że Mo-
roni powiedział do Józefa Smitha, iż jego „imię […] pozostanie na 
dobre i złe u wszystkich narodów, plemion i języków, i że wszystkie 
narody będą o [nim] mówić dobrze i źle” [ Józef Smith — Historia 
1:33].

Nie ma nic zadziwiającego w tym, że Pan powiedział do Proroka: 
„Krańce ziemi pytać będą o twoje imię, a głupcy szydzić będą z 
ciebie, i piekło szaleć będzie przeciwko tobie;

Podczas gdy ludzie czystego serca, roztropni i szlachetni, i cnot-
liwi szukać będą stale rady, i autorytetu, i błogosławieństw z twojej 
ręki”. (NiP 122:1–2).

Krańce ziemi zaczynają teraz pytać o imię Józefa Smitha i wielu 
ludzi w wielu narodach raduje się, że poprzez niego przywrócona 
została ewangelia.

Od początku tej dyspensacji świadectwo o Jezusie, jak zostało 
ono objawione Józefowi Smithowi, jest głoszone w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, w większości krajów Europy 
oraz na wyspach Pacyfiku.

W ostatnich latach miała miejsce niemal niewiarygodna ekspansja 
tego dzieła w Meksyku, w krajach Ameryki Środkowej i Ameryki 
Południowej.
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Azja jest teraz [w 1971 r.] otwarta na przesłanie ewangelii w spo-
sób, który przewyższa wszystko, co działo się w przeszłości. Kościół 
został ustanowiony w Japonii i Korei, na Tajwanie i w Hong Kongu, 
a teraz rozpoczynamy pracę w Tajlandii, Singapurze i w Indonezji.

I nadejdzie taki dzień, dzięki opatrzności Pana, kiedy inne na-
rody — obecnie zamknięte na przesłanie prawdy — otworzą przed 
nami swe drzwi, a starsi Izraela pójdą do tych narodów i powiedzą 
im wprost z serca o Chrystusie i ewangelii Jego królestwa, która 
przyszła na ziemię w tych czasach za pośrednictwem Proroka Jó-
zefa Smitha 7.

Józef Smith jest objawicielem wiedzy o Chrystusie i zbawieniu 
dla świata w tych czasach i w tym pokoleniu 8.

W moim umyśle zawsze najbardziej wyróżniają się dwa tematy. 
To, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który został ukrzyżowany 
za grzechy świata i że Józef Smith był prorokiem powołanym i wy-
znaczonym do zapoczątkowania dyspensacji pełni czasów. Takie 
jest moje przesłanie dla świata 9.

2
Pan powołał Józefa Smitha, aby stanął na 

czele tej wspaniałej dyspensacji.

Józef Smith […] przyszedł i pod kierunkiem świętych posłańców 
położył podwaliny pod królestwo Boże i to zadziwiające dzieło, i 
cud, aby świat mógł być przygotowany na przyjście Pana 10.

Wiem, że [ Józef Smith] został powołany, wyznaczony przez na-
szego Ojca w niebie, że otrzymał objawienie i przewodnictwo od 
Syna Bożego, które miały przynieść korzyść i błogosławieństwo 
wszystkim ludziom, jeśli tylko je przyjmą 11.

W moim umyśle nie ma wątpliwości, że Pan wzbudził Proroka 
Józefa Smitha i dał mu objawienie, przykazanie, otworzył przed nim 
niebiosa i powołał go, aby stał na czele tej wspaniałej dyspensacji. 
Jestem zdecydowanie przekonany, że kiedy był chłopcem i poszedł 
się modlić, ujrzał i dosłownie przebywał w obecności Boga Ojca 
i Jego Syna Jezusa Chrystusa; nie mam co do tego najmniejszej 
wątpliwości — wiem, że to prawda. Wiem, że później odwiedził 
go Moroni, że otrzymał Kapłaństwo Aarona z rąk Jana Chrzciciela; 
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Kapłaństwo Melchizedeka z rąk Piotra, Jakuba i Jana, a Kościół Je-
zusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został zorganizowany 
szóstego dnia kwietnia 1830 roku na mocy boskiego nakazu 12.

Wybierając przedstawiciela, który by stał na czele cudownego 
i „[wspaniałego dzieła]”, które „pojawi się wśród dzieci ludzkich” 
[zob. NiP 4:1], Pan nie wybrał tego, który byłby wykształcony bądź 
znał się na tradycjach tego świata. Jego drogi nie są drogami ludz-
kimi, a Jego myśli nie są jak myśli ludzkie [zob. Ks. Izajasza 55:8]. 
Osoba, która zdobyła wiedzę świata, musiałaby się oduczyć zbyt 
wielu tradycji i filozofii ludzkich. Pan w Swej wielkiej mądrości wy-
brał niewyrobione dziecko — czternastoletniego chłopca. Pan obja-
wił temu młodzieńcowi pełnię ewangelii, której świat by nie przyjął 
z powodu swej niewiary. Przez te lata niebiańskiego przewodnictwa 

„Józef Smith był prorokiem powołanym i wyznaczonym 
do zapoczątkowania dyspensacji pełni czasów”.
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— jako że był on szkolony przez posłańców, którzy przybyli sprzed 
oblicza Pana — ten młody mężczyzna, Józef Smith, był przygoto-
wywany do tego, by pokierować dziełem przywrócenia Ewangelii 
i budowania Królestwa Bożego13.

3
Pan powiedział, że to pokolenie będzie miało Jego 

słowo dzięki Prorokowi Józefowi Smithowi.

We wszystkich czasach, kiedy ewangelia jest na ziemi, musi być 
ona objawiona prorokom Pana, a oni muszą być powołani jako 
prawowici przedstawiciele uprawnieni do sprawowania obrzędów 
zbawienia swym współbraciom i kierować ich dokonywaniem.

Józef Smith jest prorokiem, którego powołał Pan w tych czasach, 
aby przywrócił prawdy zbawienia oraz przyjął klucze i moce, aby 
zarządzać tymi zbawiennymi prawdami.

Pan powiedział do niego: „[…] To pokolenie otrzyma moje słowo 
za twoim pośrednictwem”. (NiP 5:10). A następnie, odnosząc się do 
ewangelii przywróconej poprzez Józefa Smitha, Pan powiedział: „Ta 
ewangelia królestwa będzie głoszona całemu światu, na świadec-
two wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec czyli zniszczenie 
niegodziwych”. [ Józef Smith — Mateusz 1:31] 14.

Teraz mówię:

Józef Smith jest tym, ku któremu w tych czasach mają spoglą-
dać wszyscy ludzie, aby poznać prawdę na temat Chrystusa i Jego 
ewangelii;

Ostatecznie imię tego proroka będzie znane w każdym zakątku 
ziemi i pośród wszystkich ludów;

Osoby o uczciwym sercu przyjmą go jako proroka i będą czcić 
Pana, którego on objawił;

Kościół zorganizowany przez niego na mocy boskiego nakazu 
rozwija się, ponieważ postępuje zgodnie z objawieniami, które 
przyszły poprzez niego;

Wszyscy, którzy wierzą w nauki Józefa Smitha i idą wyznaczo-
nym przez niego kursem, dowiedzą się, że Jezus Chrystus jest Sy-
nem Boga, który został ukrzyżowany za grzechy świata.
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W ten sam sposób, w jaki wiem, że Jezus jest Chrystusem — a 
jest to przez objawienie od Ducha Świętego — wiem, że Józef Smith 
jest i był, i na zawsze będzie prorokiem Boga. […]

W duchu świadectwa i dziękczynienia, [dzielę się] tymi natchnio-
nymi słowami z Nauk i Przymierzy: „Prorok Józef Smith i Wizjoner 
Pana, uczynił więcej, poza Jezusem jedynie, dla zbawienia ludzi 
na tym świecie niż jakikolwiek inny człowiek, co na nim żył”. (NiP 
135:3)15.

4
Józef Smith i jego brat Hyrum byli 

zjednoczeni podczas życia i w śmierci.

Jestem wdzięczny za przywrócenie wiecznej prawdy w tej ostat-
niej dyspensacji ewangelii, za misję i posługę Józefa Smitha, Pro-
roka, oraz mojego dziadka Hyruma Smitha, Patriarchy, a także za 
fakt ponownego przekazania człowiekowi na ziemi kluczy króle-
stwa Bożego16.

„I znowu, zaprawdę, powiadam ci, że błogosławiony jest sługa 
mój, Hyrum Smith; bowiem Ja, Pan, kocham go dla rzetelności jego 
serca, i ponieważ on kocha to, co jest prawe przede mną, rzecze 
Pan”. [NiP 124:15].

Któż nie byłby szczęśliwy, usłyszawszy takie słowa uznania, po-
kładanej w nim pewności i pochwały, które pochodzą od Pana? 
Hyrum Smith został jako pierwszy ochrzczony w tej dyspensacji. 
Przez całe swe życie stał u boku swego brata Józefa i wzmacniał go 
słowami zachęty, wiarą i oddaną miłością. Hyrum był człowiekiem 
o wspaniałym, wrażliwym sercu. Był niezwykle pokorny i kochał 
swego brata bardziej niż własne życie. Okazał to w chwili śmierci, 
kiedy zyskał koronę męczennika. Był nieustraszony w obronie 
prawdy. Zaprawdę „kochał to, co jest prawe”.

Hyrum Smith urodził się dziewiątego dnia lutego 1800 roku i 
był niemal sześć lat starszy od Proroka. Żaden zaszczyt nie stał się 
udziałem Józefa Smitha, którego by nie dzielił z Hyrumem, który 
radował się wraz z bratem wszystkimi błogosławieństwami, jakimi 
obdarzył go Pan. Takiego samego rodzaju braterską miłością da-
rzył Prorok Józef swojego brata Hyruma. Przechodzili razem przez 
te same smutki i radości. Dosięgły ich te same prześladowania. 
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Dla sprawy Ewangelii dzielili te same lochy, a kiedy nadszedł czas 
przypieczętowania swojego świadectwa, spoczęła na nich ta sama 
korona męczeństwa. „Za życia nie byli rozłączeni, i w śmierci ich 
nie rozdzielono!” [NiP 135:3]. […]

Oto zasłużone słowa uznania z ust Proroka: „Bracie Hyrumie, 
jakże wierne masz serce! Och, oby Wieczny Jehowa ukoronował 
twą głowę wiecznymi błogosławieństwami w nagrodę za to, że 
troszczysz się o moją duszę! Och, jakże wiele smutków dzieliliśmy 
razem; i znów znajdujemy się w kajdanach bezlitosnej ręki ucisku. 
Hyrumie, twe imię będzie zapisane w Księdze Zakonu Pańskiego 
dla tych, którzy przyjdą po tobie, aby spoglądając na ciebie, mogli 
wziąć przykład z twoich uczynków”.

Prorok powiedział: „Mógłbym się z całego serca modlić, aby 
wszyscy moi bracia byli tacy jak mój ukochany brat Hyrum, który 
ma w sobie potulność baranka, niezłomność Joba, czyli, krótko mó-
wiąc, łagodność i pokorę Chrystusa. Kocham go miłością silniejszą 
niźli śmierć, gdyż nigdy nie dał mi powodu, abym go zganił — ani 
ja jemu” 17.

Józef i hyrum Smithowie swoje świadectwa przypieczętowali własną krwią.
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5
Józef i Hyrum Smithowie swoje świadectwa 

przypieczętowali własną krwią.

Mój dziadek, Patriarcha Hyrum Smith, został powołany, aby dzier-
żyć klucze tej dyspensacji wraz z Prorokiem Józefem, jego młod-
szym bratem. Pan powiedział, że na zeznaniach dwóch świadków 
będzie się opierać wszystko, co ma być ustanowione [zob. II List 
do Koryntian 13:1]. […]

Józef Smith nie mógł być sam, bo jego dzieło mogłoby się nie 
powieść, tak jak dzieło Zbawiciela wymagało potwierdzenia jeszcze 
jednego świadka, a któż inny mógłby świadczyć o Chrystusie, jeśli 
nie Jego Ojciec? [Zob. Ew. Jana 8:12:–18]. I dlatego Pan powołał 
jeszcze jednego człowieka, który by towarzyszył Józefowi Smithowi 
i dzierżył klucze zbawienia w tej dyspensacji, będąc z nim świad-
kiem dzieła. […]

[…] [Hyrum] był nie tylko powołany do tego, by stać się Pa-
triarchą Kościoła, co było jego prawem pierworództwa, ale w tym 
samym czasie Pan powiedział do niego:

„I od tej chwili wyznaczam go, aby był prorokiem, i wizjonerem, 
i objawicielem dla mego Kościoła jako i sługa mój, Józef;

Aby działał także w porozumieniu ze sługą mym, Józefem; i żeby 
otrzymywał rady od sługi mego, Józefa, który mu wskaże klucze, 
przez które może prosić i otrzymać, i zostać ukoronowany tym 
samym błogosławieństwem, i chwałą, i czcią, i kapłaństwem, i da-
rami kapłaństwa, które były kiedyś dane temu, co był mym sługą 
— Oliverowi Cowdery’emu.

Aby sługa mój, Hyrum, mógł dać świadectwo o rzeczach, jakie 
mu ukażę, aby imię jego zachowano w chwalebnej pamięci z po-
kolenia na pokolenie, na wieki wieków”. [NiP 124:94–96].

Zgodnie z tym powołaniem i przykazaniem Prorok Józef Smith 
nadał Hyrumowi Smithowi wszystkie klucze, upoważnienie i dary 
kapłańskie, które on, Prorok, dzierżył i które dawniej posiadał 
Oliver Cowdery. Pan objawił też Hyrumowi Smithowi wszystko, co 
było konieczne do tego, aby stał się całkowicie i w pełnym stopniu 
świadkiem wraz ze swoim bratem Józefem jako prorokiem, widzą-
cym, objawicielem i prezydentem Kościoła oraz aby przez cały czas 
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i przez całą wieczność stał na czele tej dyspensacji wraz ze swym 
bratem Józefem i był świadkiem Jezusa Chrystusa 18.

Razem ze swym bratem, a moim dziadkiem, Patriarchą Hyrumem 
Smithem, [ Józef Smith] przypieczętował swoje świadectwo własną 
krwią w więzieniu Carthage. I ja chcę choć raz być narzędziem 
w rękach Pana, które przekaże zbliżającej się ku swemu końcowi 
ziemi, że zbawienie jest znowu dostępne, ponieważ Pan wzbudził 
potężnego widzącego w tych dniach, aby ponownie ustanowił na 
ziemi Jego królestwo19.

Wznosimy swój głos, by wyrazić wdzięczność za życie i posługę 
Proroka Józefa Smitha, Patriarchy Hyruma Smitha, a także proro-
ków, apostołów oraz prawych mężczyzn i kobiet, którzy budowali 
na fundamencie, który oni położyli 20.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Prezydent	Smith	opowiedział	o	członkach	rodziny,	którzy	po-

mogli mu w dzieciństwie pielęgnować świadectwo o misji Józefa 
Smitha (zob. „Z życia Josepha Fieldinga Smitha”). Co możemy 
robić, aby pomagać dzieciom w zdobyciu świadectwa o misji 
Proroka Józefa Smitha?

•	 W	jaki	sposób	imiona	Jezusa	Chrystusa	i	Józefa	Smitha	są	po-
łączone? (Zob. część 1.). W jaki sposób posługa Proroka Jó-
zefa Smitha wpłynęła na twoje świadectwo o Zbawicielu i Jego 
ewangelii?

•	 Zastanów	się	nad	spostrzeżeniami	Prezydenta	Smitha	na	temat	
powołania przez Pana Józefa Smitha zamiast „tego, który byłby 
wykształcony bądź znał się na tradycjach tego świata” (część 2.). 
W jaki sposób to spostrzeżenie może nam pomóc, kiedy czu-
jemy, iż nie jesteśmy odpowiednią osobą do wykonania naszych 
obowiązków?

•	 W	części	3.	Prezydent	Smith	cytuje	Nauki	i	Przymierza	5:10	i	
135:3. Jak mógłbyś wyjaśnić te wersety komuś, kto nie jest obe-
znany z misją Józefa Smitha?
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•	 Czego	możesz	dowiedzieć	się	relacji	pomiędzy	Józefem	Smithem	
a jego bratem Hyrumem? (Zob. część 4.).

•	 Jakie	towarzyszą	ci	uczucia,	kiedy	myślisz	o	tym,	że	Józef	i	Hy-
rum Smithowie zapieczętowali własną krwią swoje świadectwa? 
(Zob. część 5.). W jaki sposób możemy uszanować ich ofiarę?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Joseph Smith Translation, Genesis 50:30–31; 2 Nefi 3:5–15; NiP 

11:11–26; 76:22–24; 135

Wskazówka do nauczania
Jednym ze sposobów na zachęcenie do pilnego uczenia się jest 

uważne słuchanie, kiedy ktoś zadaje pytanie lub coś komentuje. 
„Słuchanie jest wyrazem miłości. Często wymaga poświęcenia. 
Kiedy prawdziwie słuchamy innych, często rezygnujemy z tego, co 
chcemy powiedzieć, aby inni mogli wyrazić siebie” (Nauczanie — 
nie ma większego powołania [1999], str. 66).

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1962, 

str. 44.
 2. W: Bryant S. Hinckley, „Joseph Fielding 

Smith”, Improvement Era, czerwiec 
1932, str. 459.

 3. W: Conference Report, kwiecień 1962, 
str. 44.

 4. W: Conference Report, kwiecień 1960, 
str. 73.

 5. W: Conference Report, kwiecień 1962, 
str. 45.

 6. W: Conference Report, październik 
1949, str. 88–89.

 7. W: Conference Report, październik 
1970, str. 6.

 8. „The First Prophet of the Last Dispensa-
tion”, Ensign, sierpień 1971, str. 7.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1920, 
str. 108–109.

 10. W: Conference Report, kwiecień 1920, 
str. 107.

 11. W: Conference Report, październik 
1949, str. 88.

 12. „To Know for Ourselves”, Improvement 
Era, marzec 1970, str. 3.

 13. Essentials in Church History (1950), str. 
20–21.

 14. W: Conference Report, październik 
1970, str. 6.

 15. „The First Prophet of the Last Dispensa-
tion”, str. 7.

 16. „A Prophet’s Blessing”, Ensign, lipiec 
1972, str. 130.

 17. „Hyrum Smith: A Tribute by Joseph 
Fielding Smith”, Improvement Era, 
luty 1933, str. 201; kursywa usunięta 
z oryginału; zob. także Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), str. 461.

 18. W: Conference Report, kwiecień 1930, 
91–93; zob. także Doctrines of Salva-
tion, wyd. Bruce R. McConkie, 3 tomy. 
(1954–56), 1:216–219.

 19. „The First Prophet of the Last Dispensa-
tion”, str. 7.

 20. „Ogden Temple Dedicatory Prayer”, 
Ensign, marzec 1972, str. 9.
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prezydent Joseph Fielding Smith, oddany sługa w królestwie pana.
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Kościół i królestwo Boże

„Niech wszyscy ludzie dowiedzą się z całą 
pewnością, że to jest Kościół Pana i że to On 

kieruje jego sprawami. Jakimż zaszczytem jest 
członkostwo w tak natchnionej organizacji!”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Służba Josepha Fieldinga Smitha jako Prezydenta Kościoła od 23 
stycznia 1970 roku do 2 lipca 1972 roku była ukoronowaniem życia 
poświęconego królestwu Pana. Żartował on, że swoje pierwsze za-
danie w Kościele otrzymał, będąc niemowlęciem. Kiedy miał dzie-
więć miesięcy, razem ze swoim ojcem, Prezydentem Josephem F. 
Smithem, towarzyszył Prezydentowi Brighamowi Youngowi w po-
dróży do St. George w stanie Utah na ceremonię poświęcenia tam-
tejszej świątyni 1.

Jako młody człowiek Joseph Fielding Smith służył na pełno-
etatowej misji, a później został powołany na prezydenta kworum 
kapłanów oraz na członka generalnej rady Young Men’s Mutual 
Improvement Association [Stowarzyszenia wzajemnego rozwoju 
dla młodych mężczyzn — przyp. tłum.], poprzednika dzisiejszej 
Organizacji Młodych Mężczyzn. Pracował również jako pisarz w 
Biurze Historyka Kościoła oraz po cichu pomagał swojemu ojcu 
jako jego nieoficjalny sekretarz, gdy był on Prezydentem Kościoła. 
Dzięki tym okazjom do służby Joseph Fielding Smith nauczył się 
doceniać natchnioną organizację Kościoła oraz rolę, jaką pełni on 
w prowadzeniu poszczególnych osób i rodzin do życia wiecznego.

Dnia 7 kwietnia 1910 roku został ustanowiony Apostołem Pana 
Jezusa Chrystusa. Jako członek Kworum Dwunastu Apostołów 
służył przez niemal 60 lat, w tym prawie 20 jako jego Prezydent. 
Jako Apostoł pomagał kierować Kościołem na całym świecie. Brał 
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czynny udział w wielu aspektach misji Kościoła, służąc jako Hi-
storyk Kościoła, prezydent Świątyni Salt Lake, prezydent Towarzy-
stwa Genealogicznego w Utah oraz Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła.

Będąc z natury prostym i nienarzucającym się człowiekiem, 
Joseph Fielding Smith, nigdy nie zabiegał o te stanowiska. Kiedy 
jednak Pan powoływał go do służby, z ochotą i entuzjazmem po-
słusznie poddawał się Jego woli. Pokorny przykład owego oddania 
pokazał, kiedy pewnego dnia udał się na spotkanie. Miał wówczas 
89 lat. W drodze z domu poślizgnął się i spadł z całej długości 
schodów. Mimo że stłukł sobie nogę, przeszedł jeszcze jakieś pół 
kilometra — jak powiedział: „kuśtykając jak stary dziadek” — aby 
wypełnić swoje obowiązki. Po spotkaniu poszedł do domu, gdzie 
wreszcie pozwolił zbadać się lekarzowi. Doktor stwierdził, że noga 
Prezydenta Smitha była złamana w kilku miejscach. Później Prezy-
dent Smith tak skomentował całe to wydarzenie: „Spotkanie nieco 
się przeciągnęło, ale tak jest z większością spotkań” 2.

W przesłaniu do młodzieży Świętych w Dniach Ostatnich Pre-
zydent Smith opowiedział o powodach, dlaczego jest tak oddany 
pracy Kościoła:

„Wiem, że Bóg żyje. Wiem, że Jezus Chrystus jest Jednorodzonym 
w ciele Synem naszego Ojca. Pokładam doskonałą wiarę w misji 
Proroka Józefa Smitha i tych, którzy nastąpili po nim.

Wiem, że mamy prawdę wiecznej ewangelii Jezusa Chrystusa, 
wiem to z taką samą pewnością, z jaką wiem, że żyję. Gdybym 
tego nie wiedział, nie chciałbym tutaj być ani mieć nic wspólnego 
z tą pracą. Jednak wiedza ta przenika każdą komórkę mego ciała. 
Objawił mi ją Bóg” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Po wielu wiekach duchowego mroku i 
odstępstwa Pan przywrócił Swoją ewangelię 

i zorganizował Swój Kościół na ziemi.

Pan przywrócił ewangelię i ponownie zorganizował Swój Kościół 
na ziemi. Powodem owej organizacji i przywrócenia jest to, że przez 
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wiele stuleci świat był pogrążony w duchowej ciemności, nie było 
upoważnienia, nie było zrozumienia; nie wiedziano, jak oddawać 
cześć żyjącemu Bogu […].

Wieczne przymierze zostało złamane, prawidłowe zrozumienie 
zasad ewangelii zniknęło w wyniku odstępstwa, prawo udzielania 
obrzędów ewangelii ustało pomiędzy ludźmi. Konieczne stało się 
przywrócenie wszystkich tych rzeczy, aby wiara mogła wzrastać 
pośród ludzi dzięki temu, że niebiosa się otwarły i ewangelia zo-
stała przywrócona.

Posłał więc Pan Swoich posłańców, by ponieśli pełnię ewangelii 
oraz moc i upoważnienie kapłańskie, aby nadali je ludziom i dali im 
przykazania […], ponieważ Pan wiedział, jakie nieszczęścia spadną 
na świat i Jego wolą było, aby wszyscy ludzie otrzymali wyraźne 
ostrzeżenie oraz szansę przyjęcia ewangelii, aby mogli odpokuto-
wać, wyrzec się swoich złych uczynków i służyć Panu [zob. NiP 
1:17–23] 4.

Ogłaszamy, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich jest królestwem Boga na ziemi, jedynym miejscem, gdzie 
ludzie mogą poznawać prawdziwe doktryny zbawienia oraz znaleźć 
upoważnienie świętego kapłaństwa 5.

Moi ukochani bracia i siostry: Jestem niewypowiedzianie 
wdzięczny za błogosławieństwa, jakimi Pan obdarzył mnie i wier-
nych członków Swego kościoła pośród różnych narodów ziemi oraz 
wszystkie Swoje dzieci na całym świecie.

Każdego dnia mego życia dziękuję Mu za to, że w tych ostatnich 
dniach przywrócił Swą wieczną ewangelię dla zbawienia wszyst-
kich, którzy uwierzą i będą przestrzegać jej praw 6.

2
Pan osobiście kieruje pracą tego Kościoła, a naszym 

przywilejem jest to, że jesteśmy jego członkami.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest w 
dosłownym tego słowa znaczeniu królestwem Boga na Ziemi 7.

Pragnę powiedzieć, że żaden człowiek nie może sam przewodzić 
temu Kościołowi. To jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa; to On stoi 
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na jego czele. Kościół nosi Jego imię, posiada Jego kapłaństwo, 
głosi Jego ewangelię, naucza Jego doktryny i wykonuje Jego dzieło.

To On wybiera ludzi i powołuje ich, aby byli narzędziami w Jego 
rękach w wypełnianiu Jego celów; to On ich prowadzi i kieruje ich 
działaniami. Jednak ludzie są tylko narzędziami w rękach Pana, a 
cześć i chwała za wszystko, czego dokonują Jego słudzy, jest i po-
winna być na wieki przypisywana tylko Jemu.

Gdyby było to dzieło ludzi, zawiodłoby, lecz to jest dzieło Pana, 
a On nigdy nie zawodzi. Otrzymaliśmy zapewnienie, że jeśli bę-
dziemy przestrzegać przykazań i będziemy dzielni w świadectwie 
Jezusa oraz będziemy oddani tej wierze, Pan będzie nam przewo-
dził i prowadził nas i Swój kościół ścieżkami prawości dla osiągnię-
cia wszystkich Swoich celów 8.

Wszystkim członkom Kościoła na całym świecie pragnę powie-
dzieć, że ten kościół ma do wykonania wyznaczoną przez Boga 
misję, ma ją wykonać pod kierownictwem i przywództwem Jezusa 
Chrystusa, naszego Zbawiciela, i że nic nie zniweczy Jego planów 
wobec tej organizacji. Kościół wypełni plany naszego Ojca w Nie-
bie. Mam nadzieję, że Święci na całym świecie codziennie dziękują 
Panu za to, że są członkami Jego kościoła oraz za misję i rolę Pro-
roka Józefa Smitha w przywróceniu ewangelii ku naszej radości i 
szczęściu 9.

Do prawych w sercu pośród wszystkich narodów mówimy: 
Pan was kocha. Pragnie, abyście otrzymali pełnię błogosławieństw 
ewangelii. Zaprasza was teraz, abyście uwierzyli w Księgę Mor-
mona, zaakceptowali Józefa Smitha jako proroka i przyszli do Jego 
ziemskiego królestwa, a tym samym stali się dziedzicami żywota 
wiecznego w Jego królestwie w niebiosach 10.

Od czasu założenia Kościoła nigdy nie przewodził mu żaden 
człowiek. Nie było tak w czasach Józefa Smitha ani Brighama Yo-
unga, ani nie było tak potem. To dzieło Pana, nie zapominajcie 
więc, że to Wszechmocny wykona tę pracę, nie człowiek 11.

Wiem, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
jest królestwem Boga na ziemi i że jest przez Niego ustanowiony 
i zarządzany, ma Pańskie przyzwolenie, i zdąża w wyznaczonym 
kierunku.
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Niech wszyscy ludzie dowiedzą się z całą pewnością, że to jest 
Kościół Pana i że to On kieruje jego sprawami. Jakimż zaszczytem 
jest członkostwo w tak natchnionej organizacji!” 12.

3
Kościół jest tak zorganizowany, by pomagał 

członkom odnajdować radość i szczęście w życiu 
doczesnym oraz w życiu wiecznym, które nastąpi.

Pan ustanowił wszystkie rzeczy w określonym porządku i dał 
nam doskonały system organizacyjny. Nie sposób, by ludzie go 
ulepszali. Gdybyśmy zrealizowali wszystko, co Pan objawił, tak, jak 
to objawił, wówczas wszystko byłoby doskonałe, ponieważ dosko-
nała jest organizacja; teoria, na której jest oparta — jej plan — jest 
bez skazy 13.

Pan ustanowił w Swoim kościele organizację kapłańską, na której 
czele stoją apostołowie i prorocy. Dał nam też inne organizacje […], 
aby wspierały kapłaństwo i pomagały w jego pracy.

We wszystkich dyspensacjach ewangelii istnieją szczególne 
potrzeby, którym należy sprostać, problemy do rozwiązania oraz 
wsparcie i pomoc, których należy udzielić członkom Kościoła, gdy 
pracują na swoje zbawienie „z bojaźnią i ze drżeniem” przed Pa-
nem (zob. List do Filipian 2:12). Dlatego mamy organizacje pomoc-
nicze [Stowarzyszenie Pomocy, Organizacje Młodych Mężczyzn i 
Młodych Kobiet, Organizację Podstawową oraz Szkołę Niedzielną], 
które wspierają i wspomagają kapłaństwo. Zorganizowane są one 
tak, aby wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, niezależnie od ich 
życiowej sytuacji. Są częścią Boskiego aparatu rządzenia i zostały 
ustanowione, aby pomagać członkom Kościoła w doskonaleniu ich 
życia i w czynieniu rzeczy, które z całą pewnością przyniosą im ra-
dość i szczęście w życiu doczesnym oraz w życiu wiecznym, które 
nastąpi […].

Kościół i jego organa tworzą organizację służącą pomocą ro-
dzinie i poszczególnym osobom. Nauczyciele domowi, posiadacze 
kapłaństwa i biskupi są wyznaczani, by prowadzić tych, z którymi 
się trudzą, ku życiu wiecznemu w królestwie naszego Ojca, zaś 
organizacje pomocnicze są wyznaczone, by udzielać wsparcia i 
pomagać w tym wielkim dziele zbawienia.
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Nie sposób przecenić wagi, jaką korzystanie z wszystkich tych 
programów ma dla rozwoju i błogosławienia wszystkich dzieci na-
szego Ojca […].

Jeśli wszyscy będziemy robić wszystko, co do nas należy, by 
realizować programy Kościoła, Pan nas pobłogosławi i będzie nas 
wspierał tak wielce, że nasze trudy zwieńczone zostaną sukcesem, 
którego owocami będą niezmierzony spokój i radość w naszym 
życiu na ziemi oraz wieczna chwała w życiu, które nastanie 14.

4
Nasza służba w Kościele jest wyrazem miłości, 

jaką darzymy bliźnich, oraz wdzięczności 
za nieskończoną służbę Pana.

Pan jest z Kościołem. On nas prowadzi. Jego duch spoczywa na 
tym ludzie. Wymaga On od nas, abyśmy służyli Mu z pokorą i w 
jedności serca i duszy 15.

Zbawiciel przyszedł na ten świat, aby nauczyć nas, abyśmy się 
wzajemnie miłowali; skoro więc przejawem tej wielkiej lekcji było 
Jego ogromne cierpienie i śmierć, abyśmy mogli żyć, czy i my nie 
powinniśmy wyrażać swej miłości do bliźnich poprzez świadczoną 
dla nich służbę? Czy wdzięczności za nieskończoną służbę, jaką 
wykonał dla nas, nie powinniśmy okazywać poprzez służbę w Jego 
dziele?

Człowiek, który w Kościele zajmuje się tylko tym, co go bezpo-
średnio dotyczy, nigdy nie dostąpi wyniesienia. Na przykład czło-
wiek, który gotów jest się modlić, płacić dziesięcinę i ofiary oraz 
wykonywać zwyczajne obowiązki, które dotyczą jego osobistego 
życia, lecz nie chce robić nic ponad to, nigdy nie osiągnie celu, 
jakim jest doskonałość 16.

Nigdy nie odmawiajcie służby. Kiedy przewodniczący urzędnik 
prosi o waszą pomoc, przyjmijcie to z radością i dołóżcie wszelkich 
starań, by jak najlepiej wywiązać się z powierzonej pracy. Tego 
właśnie oczekuje od nas Pan i do tego zobowiązuje nas przymierze. 
Taka postawa przynosi radość i pokój, a jednocześnie osoby, które 
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„Wasza oddana służba nie przechodzi niezauważona w oczach Boga, 
któremu służycie i w którego dzieło jesteście zaangażowani”.

służą, otrzymują największe błogosławieństwa. Nauczyciel zyskuje 
więcej niż osoba nauczana. Błogosławieństwa, które dostajemy, 
kiedy przyjmujemy powołanie do pracy w Kościele, są znacznie 
większe niż błogosławieństwa, którymi możemy obdarzyć innych. 
Ten, kto odmawia pracy lub unika odpowiedzialności, kiedy ma 
okazję, by się wykazać w Kościele, poważnie naraża się na utratę 
przewodnictwa Ducha. Z czasem człowiek ten staje się „letni” i 
obojętnieje na wszelkie obowiązki — więdnie i umiera duchowo 
niczym roślina, której nikt nie pielęgnuje i nie podlewa 17.

Wasza oddana służba nie przechodzi niezauważona w oczach 
Boga, któremu służycie i w którego dzieło jesteście zaangażowani 18.
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Modlę się, abyśmy wszyscy, trudząc się wspólnie jako prawdziwi 
bracia i siostry w królestwie Pana, mogli tak pracować, abyśmy wy-
konali to wielkie zadanie, jakie przed nami postawiono19.

5
W tej dyspensacji królestwo Boże i dzieło 

Pana rozprzestrzenią się na cały świat.

Dyspensacja Ewangelii to udzielenie wybranym przez niebo 
przedstawicielom — pod kierownictwem Boga — mocy i upo-
ważnienia, by głosili słowo Boże i dokonywali wszelkich jej 
obrzędów […].

Były okresy, kiedy Ewangelia została ludziom odebrana ze 
względu na ich występki. Tak było w czasach Noego. Izrael od-
wrócił się od Pana i na wiele pokoleń przed przyjściem Jezusa 
Chrystusa pogrążył się w ciemnościach. Kiedy Jezus Chrystus 
zszedł pomiędzy ludzi, przywrócił pełnię Ewangelii. Posłał Swoich 
uczniów, by głosili Jego przesłanie całemu światu, lecz w ciągu 
kilku stuleci ludzie ponownie popadli w grzech, zbłądzili i utracili 
upoważnienie, by działać w imię Pana. Z tego powodu konieczne 
było otwarcie niebios i rozpoczęcie nowej dyspensacji, by przygo-
tować się na drugie przyjście naszego Pana spowitego w obłoki 
niebios, który przyjdzie, by w chwale rządzić na ziemi przez tysiąc 
lat, a wydarzenia te są blisko, są tuż u progu 20.

Sama ewangelia pozostała niezmieniona przez wszystkie dyspen-
sacje, plan zbawienia jest taki sam dla wszystkich dzieci naszego 
Ojca w każdym okresie historii. Od czasu do czasu ginęła ona z 
powodu odstępstwa, lecz zawsze, gdy na ziemi istniał lud Pana, 
otrzymywał te same prawa i prawdy zbawienia, jakie zostały obja-
wione i nam.

Jest jednak jedna dodatkowa wspaniała rzecz, którą otrzymaliśmy 
w naszych czasach, której nie było nigdy wcześniej. W tej dyspen-
sacji Pan ogłosił, że Kościół już nigdy nie zboczy z właściwej drogi; 
tym razem ewangelia pozostanie z nami już na dobre. Tym razem 
objawiona prawda ma przygotować ludzi na drugie przyjście Syna 
Człowieczego, a Kościół zostanie ustanowiony we wszystkich czę-
ściach świata, kiedy Pan przyjdzie, by wprowadzić milenium — erę 
pokoju i sprawiedliwości 21.
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Jesteśmy członkami światowego kościoła, kościoła, który posiada 
plan życia i zbawienia, kościoła założonego przez samego Pana, by 
w tych ostatnich dniach niósł nowinę zbawienia wszystkim jego 
dzieciom na całym świecie […].

Osiągnęliśmy pozycję i siłę, które pozwalają nam wypełnić za-
danie, jakie Pan nam wyznaczył poprzez Proroka Józefa Smitha, i 
ponieść radosną wieść przywrócenia do wszystkich krajów i do 
wszystkich ludów.

Nie tylko będziemy głosić ewangelię pośród wszystkich narodów 
przed drugim przyjściem Syna Człowieczego, lecz znajdziemy tam 
nawróconych i ustanowimy pośród nich zgromadzenia Świętych 22.

Królestwo Boże i dzieło Pana będą się coraz bardziej rozprze-
strzeniać, ten rozwój na świecie będzie w przyszłości szybszy niż 
działo się to dawniej. Pan tak powiedział, a Duch to poświadcza 
i ja również składam o tym swoje świadectwo, gdyż wiem, że jest 
to prawdą. Królestwo Boże będzie wzrastać, przenikać granice, 
zakorzeniać się na ziemi i rozwijać się tam, gdzie Pan zasadził je 
własną ręką, mocą i słowem, aby nigdy już nie zostało zniszczone, 
lecz trwało, póki nie wypełnią się cele Wszechmogącego — każda 
zasada, o jakiej prorocy mówili od rozpoczęcia świata. To dzieło 
Boga, które On w Swej mądrości, a nie mądrości ludzkiej, przy-
wrócił na ziemię w ostatnich dniach 23.

Ewangelia jest dla wszystkich ludzi i Kościół zostanie ustano-
wiony wszędzie, pośród wszystkich narodów, aż po krańce ziemi 
przed drugim przyjściem Syna Człowieczego24.

Wiem i składam świadectwo o tym, że cele Pana na ziemi zostaną 
wypełnione. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
będzie trwał. Dzieło Pana zatryumfuje. Żadna moc na ziemi nie 
może powstrzymać szerzenia prawdy i głoszenia ewangelii pośród 
wszystkich narodów 25.

Zostawiam z wami moje błogosławieństwo i zapewnienie, że 
Bóg jest ze Swoim ludem, że praca, w którą jesteśmy zaangażowani, 
zatryumfuje i będzie postępować naprzód, aż wypełnią się wieczne 
cele Pana 26.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 W	jaki	sposób	możemy	naśladować	przykład	Prezydenta	Smitha	

w naszej służbie kościelnej? (Zob. „Z życia Josepha Fieldinga 
Smitha”).

•	 Rozważ	nauki	Prezydenta	Smitha	na	temat	Przywrócenia	ewan-
gelii (zob. część 1.). Co czujesz, kiedy myślisz o tym, że żyjesz w 
czasach, kiedy Kościół Pana jest przywrócony na ziemię?

•	 Prezydent	Smith	świadczył,	że	Jezus	Chrystus	stoi	na	czele	Ko-
ścioła (zob. część 2.). Jak możesz składać własne świadectwo o 
tej prawdzie komuś, kto nie jest członkiem Kościoła?

•	 W	jaki	sposób	organizacje	i	programy	kościelne	pomogły	ci	uzy-
skać błogosławieństwa wymienione w części 3.? W jaki sposób 
pomogły one twojej rodzinie?

•	 Prezydent	Smith	powiedział:	„Nasz	Zbawiciel	przyszedł	na	ten	
świat, aby nauczyć nas, abyśmy się wzajemnie miłowali” (część 
4.). W jaki sposób możemy naśladować przykład miłości Zbawi-
ciela, kiedy służymy jako nauczyciele domowi lub nauczycielki 
odwiedzające?

•	 Zapoznając	się	z	częścią	5.,	zwróć	uwagę	na	to,	czym	obecna	
dyspensacja różni się od poprzednich. W jaki sposób ta świa-
domość może wpłynąć na naszą służbę w Kościele? Co czujesz, 
kiedy myślisz o przygotowywaniu świata na Drugie Przyjście 
Zbawiciela?

Pokrewne fragmenty z pism świętych:
Mosjasz 18:17–29; NiP 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Wskazówka do nauczania
„Kiedy korzystamy z różnorodnych zajęć nauczania, uczniowie 

mają skłonność do lepszego zrozumienia zasad ewangelii i skutecz-
niejszego ich przyswajania. Uważnie wybrana metoda może spra-
wić, że zasada jest jaśniejsza, bardziej interesująca i łatwiejsza do 
zapamiętania” (Nauczanie — nie ma większego powołania, [1999], 
str. 89).
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Przypisy
 1. Zob. Joseph Fielding Smith jun. i 

John J. Stewart, The Life of Joseph Fiel-
ding Smith (1972), str. 16.

 2. W: The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 4.

 3. „My Dear Young Fellow Workers”, New 
Era, styczeń 1971, str. 5.

 4. W: Conference Report, październik 
1944, str. 140–141.

 5. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 4.

 6. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 4.

 7. „Use the Programs of the Church”, Im-
provement Era, październik 1970, str. 3.

 8. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 113.

 9. „For Thus Shall My Church Be Called”, 
Improvement Era, kwiecień 1970, str. 3.

 10. „Counsel to the Saints and to the 
World”, Ensign, lipiec 1972, str. 27.

 11. W: Conference Report, październik 
1968, str. 123.

 12. W: Conference Report, październik 
1970, str. 8.

 13. „The One Fundamental Teaching”, Im-
provement Era, maj 1970, str. 3. 

 14. „Use the Programs of the Church”, 
str. 2–3.

 15. „The One Fundamental Teaching”, 
str. 3.

 16. W: Conference Report, kwiecień 1968, 
str. 12.

 17. W: Conference Report, kwiecień 1966, 
str. 102.

 18. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 59.

 19. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 114.

 20. „A Peculiar People: Gospel Dispensa-
tions”, Deseret News, 5 grudnia 1931, 
Church section, str. 6.

 21. „A Call to Serve”, New Era, listopad 
1971, str. 5.

 22. W: Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 5.

 23. W: Conference Report, październik 
1968, str. 123.

 24. W: Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 176.

 25. „Counsel to the Saints and to the 
World”, str. 28.

 26. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 148–149.
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anioł pokazał złote płyty oliverowi cowdery’emu i davidowi Whitmerowi, 
dwóm z trzech Świadków, w obecności Józefa Smitha. anioł później 

pokazał płyty martinowi harrisowi, trzeciemu świadkowi.
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Świadkowie Księgi Mormona

„Wydaje mi się, że żaden członek Kościoła nigdy 
nie będzie usatysfakcjonowany, jeśli nie będzie 
co jakiś czas od nowa czytać Księgi Mormona 
i gruntownie zastanawiać się nad nią tak, aby 

mógł złożyć świadectwo, że w każdym szczególe 
kronika ta spisana została pod natchnieniem 

Wszechmocnego i że ta historia jest prawdziwa”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith od marca 1921 do lutego 1970 
roku służył jako Historyk i Kronikarz Kościoła. Pełniąc te obowiązki, 
przyczynił się do zdobycia oryginalnych dokumentów o historycz-
nym znaczeniu dla Kościoła. Jednym z tych dokumentów było 
ręcznie napisane świadectwo podpisane przez Davida Whitmera, 
jednego z trzech specjalnych świadków Księgi Mormona. Prezydent 
Smith miał też przywilej pracy z odręcznym świadectwem Olivera 
Cowdery’ego, kolejnym z Trzech Świadków Księgi Mormona. Po 
odręcznym skopiowaniu tych dwóch dokumentów Prezydent Smith 
odczytał je publicznie przynajmniej dwa razy — raz w marcu 1939 r. 
i ponownie w październiku 1956 r. podczas konferencji generalnej 
Kościoła.

Choć Prezydent Smith uważał te spisane świadectwa za ważne na 
tyle, by się nimi podzielić, często mówił o jeszcze jednym świadec-
twie o Księdze Mormona — o własnym świadectwie, które otrzymał 
na długo, zanim zaczął pracę w biurze Historyka Kościoła. Powie-
dział: „Zacząłem czytać Księgę Mormona, jeszcze zanim mogłem 
zostać diakonem ze względu na młody wiek i czytam ją cały czas 
od tamtej pory, i wiem, że jest prawdziwa” 1. „Czytałem ją bardzo 
wiele razy — powiedział Świętym w Dniach Ostatnich. — Ale wciąż 
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czuję niedosyt. Zawiera ona prawdy, których nadal poszukuję i od-
najduję, ponieważ nie opanowałem jej jeszcze, lecz wiem, że jest 
ona prawdziwa” 2.

Kiedy Prezydent Smith dzielił się świadectwem, jego celem było 
zachęcenie ludzi do zdobycia własnego. Oświadczył: „Składam 
wam świadectwo, że Pan uczynił jasnym poprzez objawienie, które 
otrzymałem — i podobnie może świadczyć wielu z was tutaj obec-
nych — że to prawda i jest to przywilej każdej szczerej osoby, która 
podejmie próbę przeczytania jej w duchu modlitwy i z pragnieniem 
dowiedzenia się, czy ta księga jest prawdziwa czy nie; i otrzyma 
świadectwo zgodnie z obietnicą daną przez Moroniego, który zapie-
czętował tę kronikę, by ukazała się w Dyspensacji Pełni Czasów” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Księga Mormona jest świętą kroniką, która zawiera 
wieczną ewangelię i daje świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Księga Mormona jest świętą historią o starożytnych mieszkańcach 
kontynentu amerykańskiego i zawiera przepowiednie proroków, 
dane im przykazania Pańskie oraz historię i przeznaczenie tych 
starożytnych ludów. Jest to amerykański tom pism świętych, który 
jest tak święty i natchniony jak Biblia, zawierająca święte zapisy 
ludu hebrajskiego na wschodniej półkuli 4.

Neficcy prorocy w żarliwej modlitwie prosili, aby ich zapisy 
zostały zachowane i ujawnione w przyszłości i aby przemówiły 
niczym głos zmarłych, składając świadectwo potomkom Lehiego, 
a także Żydom i ludom innych narodów — aby Bóg objawił im 
pełnię Ewangelii. Pragnęli, aby w dniach ostatnich ludzie zostali 
skłonieni do pokuty i wiary w Boga dzięki świadectwu danemu tym 
nefickim prorokom wiele wieków wcześniej. Z Księgi Mormona tak 
naprawdę dowiadujemy się, że był to główny cel tej Księgi, jak o 
tym wspominano w wielu miejscach. […]

[…] Pan wyraźnie oznajmił nefickim prorokom, że ich historia i 
proroctwa będą zachowane, aż zostaną ujawnione w dniach ostat-
nich jako świadectwo o Jezusie Chrystusie i ustanowiona będzie po-
śród ludu Jego Ewangelia. Nefi prorokował ludom innych narodów 
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i Żydom z naszych czasów i zostawił im swoje świadectwo, dane w 
najbardziej dobitny i trafny sposób. (2 Nefi 33). Moroni uczynił to 
samo. (Moroni 10:24–34)5.

Nefi, jeden z pierwszych proroków izraelskiej kolonii, niemal 
sześćset lat przed przyjściem Chrystusa przewidział, że kiedy zapisy 
zawierające historię jego ludu zostaną wydobyte z prochu, stanie się 
to w czasach, kiedy ludzie „będą zaprzeczać mocy Boga, Świętego 
Boga Izraela” i będą mówić: „Słuchajcie nas i naszej nauki, bowiem 
w naszych czasach nie ma Boga. Pan i Odkupiciel dokonał swego 
dzieła i przekazał swą moc ludziom”. [2 Nefi 28:5]. A kiedy przed-
stawiony im będzie nowy tom pism świętych zawierający historię 
ludu z zachodniej półkuli, wielu pośród nich będzie mówić: „Biblia! 
Biblia! My mamy Biblię i nie może być więcej Biblii”. [2 Nefi 29:3].

[…] Ten nowy tom pism świętych ma być świadkiem nie tylko 
Chrystusa i treści wiecznej Ewangelii, ale też świadkiem dla żydow-
skich pism świętych — Biblii; a te dwa zapisy — zgodnie z proroc-
twem Nefiego, jego ojca, a także Józefa, syna Izraela — mają stać 
się jednym, składając świadectwo o wiecznej ewangelii [zob. 2 Nefi 
3:11–13; 29:10–14]. Zapisy te, będąc takim właśnie świadkiem, dają 
dziś świadectwo o prawdzie ku potępieniu wszystkich tych, którzy 
odrzucają ich nauki 6.

Wiem, że Józef Smith przetłumaczył Księgę Mormona darem i 
mocą Bożą, i została ona ujawniona, aby „[przekonać] Żydów i lu-
dzi innych narodów, że Jezus jest Chrystusem, Wiecznym Bogiem, 
objawiającym się wszystkim narodom”. [Strona tytułowa Księgi 
Mormona] 7.

2
Zgodnie z prawem świadków Pan powołał szczególnych 
świadków, aby dawali świadectwo o Księdze Mormona.

W pismach świętych wyraźnie określono prawo odnoszące się 
do świadectw i wyznaczania świadków. Pan zawsze postępuje we-
dle tego prawa, kiedy udziela ludowi nowego objawienia 8.

Na przestrzeni wieków prawo to [prawo świadków] było nie-
zmienne i pewne. Gdybyśmy posiadali doskonałe zapisy wszyst-
kich wieków, okazałoby się, że kiedykolwiek Pan ustanawiał 
dyspensację, pojawiał się więcej niż jeden świadek, który dla Niego 
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świadczył. Paweł powiedział w swym liście do Koryntian: „Na ze-
znaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda 
sprawa”. [II Koryntian 13:1] 9.

W odniesieniu do ujawnienia Księgi Mormona Pan powiedział, 
że wybierze świadków. Powinno być trzech specjalnych świadków, 
którzy będą składać światu świadectwo i, jak powiedział:

„I oprócz nich i kilku innych nikt nie zobaczy tej księgi, i stanie 
się to zgodnie z wolą Boga, aby dali oni świadectwo ludziom o Jego 
słowie, albowiem Pan Bóg powiedział, że słowa wiernych będą 
wypowiadane niczym przez umarłych.

Pan Bóg przystąpi więc do wyjawienia słów księgi i w ustach tylu 
świadków, ilu uważa za stosowne, ustali swe słowo. I biada temu, 
kto odrzuci słowo Boga!” (2 Nefi 27:13–14)10.

Trzej mężczyźni powołani do służby jako szczególni świadko-
wie ujawnienia Księgi Mormona mocą Bożą to: Oliver Cowdery, 
David Whitmer i Martin Harris. […] Współpracowali oni z Józe-
fem Smithem podczas ustanawiania tego cudownego dzieła w tej 
dyspensacji. […]

Ich świadectwo jest takie, że sprzed obecności Pana przyszedł 
do nich anioł, który położył przed nimi złote zapisy, które zostały 
przetłumaczone jako Księga Mormona, i udzielił im wskazówek. 
Oglądali grawerunki na płytach, kiedy na ich oczach przewracano 
strony jedną po drugiej, i usłyszeli głos Boga, mówiący z niebios, 
że tłumaczenia dokonano darem i mocą Boga, i nakazujący im da-
wać świadectwo na ten temat całemu światu. Ci trzej świadkowie, 
pomimo przeciwności, prześladowań i zmiennych kolei ich życia, 
zawsze pozostali wierni swemu świadectwu, mówiąc, że oglądali 
płyty w obecności anioła i słyszeli głos Boga mówiący do nich z 
niebios.

Było ośmiu innych świadków, którzy też ujrzeli płyty, trzymali je 
w rękach, dokładnie badali wyryte na nich grawerunki; pokazał im 
je Józef Smith. Ich świadectwo również dane jest światu i znajduje 
się na początku każdego egzemplarza Księgi Mormona. Każdy z 
tych ośmiu mężczyzn pozostał wierny do śmierci temu świadectwu.

Tych dwunastu świadków [włączając Józefa Smitha] — czterech 
widziało aniołów i miało niebiańskie wizje, a ośmiu widziało zapisy 
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pokazane przez Józefa Smitha — to wszyscy, których Pan uznał 
za niezbędnych do ustanowienia prawdy o Księdze Mormona, 
jak obiecał to poprzez Nefiego. „I biada temu, kto odrzuci słowo 
Boga!”. Świadectwo tych mężczyzn to więcej niż wymaga prawo11.

Józef Smith […] był sam podczas pierwszej wizji, był sam, kiedy 
Moroni przyniósł mu przesłanie, był sam, kiedy otrzymał płyty, ale 
potem już nie był sam. Pan powołał innych świadków. Babcia Smith 
[matka Józefa Smitha, Lucy Mack Smith] w swojej historii mówi, że 
Prorok wrócił do domu, płacząc z radości, kiedy świadkowie ujrzeli 
płyty zgodnie ze wskazówkami anioła Bożego, ponieważ, jak po-
wiedział: „Brzemię zostało zdjęte i już nie jestem sam” 12.

Józef Smith pokazał złote płyty ośmiu Świadkom.
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3
Trzej Świadkowie pozostali wierni swoim 

świadectwom o Księdze Mormona.

Wszyscy trzej [specjalni] świadkowie odsunęli się od Kościoła i 
opuścili go. Oliver Cowdery i Martin Harris z pokorą zwrócili się 
o przyjęcie ich z powrotem w poczet członków Kościoła i obaj 
zmarli, ciesząc się pełnią członkostwa. David Whitmer nie wrócił 
do Kościoła; jednak wszyscy trzej pozostali wierni świadectwu. ja-
kie dali światu, a które znajduje się w każdym egzemplarzu Księgi 
Mormona 13.

Oto świadectwo Davida Whitmera, dane w Richmond w stanie 
Missouri, 19 marca 1881 r. — skopiowane z oryginalnego doku-
mentu, który został opublikowany w czasopiśmie Conservator wy-
danym w Richmond pod tą datą:

„Wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, do których 
mogą trafić te zapisy:

John Murphy z Polo [Hrabstwo Caldwell] w stanie Missouri po-
wiedział, że ubiegłego lata podczas rozmowy z nim zaprzeczyłem 
świadectwu danemu jako jeden z trzech świadków Księgi Mormona.

W tymże celu, aby mnie teraz zrozumiał, jeśli nie zrozumiał mnie 
wówczas, i aby cały świat mógł poznać prawdę, chciałbym teraz, 
będąc u kresu swego życia i czekając z obawą na spotkanie z Bo-
giem, raz na zawsze wydać to publiczne oświadczenie:

Nigdy, w żadnym czasie, nie zaprzeczyłem owemu świadectwu 
ani jego części — a upłynęło wiele czasu od opublikowania tej 
księgi — jako jeden z trzech świadków.

Ci, którzy znają mnie najlepiej, będą wiedzieć, że zawsze obsta-
wałem przy tym świadectwie. I żaden człowiek nie może być zwie-
dziony ani wątpić w moje obecne poglądy w tej kwestii: ponownie 
potwierdzam prawdziwość wszystkich moich oświadczeń, które 
zostały wtedy poczynione i opublikowane” 14.

Teraz pozwólcie, że powiem coś o Martinie Harrisie. […] Choć 
był wierny swemu świadectwu o Księdze Mormona, przez wiele lat 
był obrażony na Kościół. Jednak jakiś czas po przybyciu świętych 
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do Utah kilku naszych dobrych braci szukało go, znalazło,  pomogło 
mu zmienić stosunek do Kościoła i przyprowadziło go z powrotem. 
Przybył tu [do Utah], został ponownie ochrzczony i przez kilka 
lat mieszkał tu, składając świadectwo pośród osadników o swym 
wcześ niejszym świadectwie. Tutaj zmarł i został pochowany [w 
Clarkston w stanie Utah].

Teraz przejdźmy do Olivera Cowdery’ego. A co z Oliverem 
Cowderym, najważniejszym z tych trzech, który był razem z Jó-
zefem Smithem tak wiele razy, kiedy ukazywali mu się aniołowie 
i kiedy przywrócono klucze? Co z nim? Opuścił Kościół i stał się 
niezwykle zgorzkniały, ale nigdy nie zaprzeczył świadectwu. Nie-
którzy ludzie mówili, że zaprzeczył, ale tego nie uczynił. Zawsze 
był wierny temu świadectwu. […]

[…] Po tym jak święci zostali wypędzeni z Nauvoo i przeby-
wali na równinach, i wszystko malowało się w ciemnych barwach 
(Sidney Rigdon powiedział, że udali się na własną zagładę i że nie 
ma dla nich nadziei, a gazety mówiły, że nikt nie przeżyje!) — w 
takich właśnie okolicznościach Oliver Cowdery […] poprosił o moż-
liwość powrotu do Kościoła. […] Został przyjęty; a kiedy przygoto-
wywał się do wyruszenia na misję do Wielkiej Brytanii, zachorował 
i zmarł. Umarł w domu Davida Whitmera, składając świadectwo o 
prawdzie 15.

4
Każdy członek Kościoła może być 

świadkiem Księgi Mormona.

To nie wszyscy świadkowie, którzy mogą mówić o boskiej mi-
sji Józefa Smitha lub o prawdziwości Księgi Mormona. W Księdze 
Mormona dano obietnicę, że wszyscy, którzy pragną dowiedzieć 
się, czy jest ona prawdziwa i zawiera słowo Pańskie, mogą dojść do 
poznania tego, jeśli zapytają ze szczerością w sercu, z prawdziwym 
zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, ponieważ On im to objawi 
mocą Ducha Świętego [zob. Moroni 10:3–5]. Są setki tysiące tych, 
którzy wypróbowali tę obietnicę i szczerze mogą powiedzieć, że 
otrzymali tę wiedzę 16.

Jestem tak mocno przekonany, że Księga Mormona, którą czy-
tam, jest słowem Bożym, i że została objawiona, tak jak oświadczył 
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Józef Smith, jak jestem pewien tego, że stoję tu przed wami i spo-
glądam wam w oczy. Każda dusza na powierzchni ziemi, która 
jest na tyle inteligentna, by zrozumieć, może poznać tę prawdę. 
Jak może się tego dowiedzieć? Wszystko, co musi zrobić, to postą-
pić wedle wzoru, który był dany przez samego Pana, kiedy mówił 
Żydom, że ci, którzy chcą pełnić wolę Jego Ojca, poznają, czy ta 
doktryna jest z Boga, czy On sam mówi od siebie [zob. Ew. Jana 
7:17]. Moim świadectwem dla całego świata jest to, że ta księga jest 
prawdziwa. […]

Wiem, że świadectwo tych [trzech] świadków zapisane w każdym 
egzemplarzu Księgi Mormona jest prawdziwe, że znajdowali się w 
obecności anioła Boga, który świadczył im, że zapis został popraw-
nie przetłumaczony, że ich świadectwo o tym, iż Bóg przemówił do 
nich z niebios, wzywając ich do składania świadectwa, jest praw-
dziwe, i że nie ma nikogo, kto nie mógłby otrzymać tego świadec-
twa, jeśli pragnie je otrzymać, czytając tę księgę w duchu modlitwy 
i wiary, z pragnieniem poznania prawdy, jak powiedział Moroni w 
objawieniu. Osoba ta pozna prawdę na temat przywrócenia tego 

„Szczeremu czytaniu tej księgi w duchu modlitwy towarzyszy 
natchnienie oraz poczucie pełnej pokoju radości i satysfakcji”.
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pisma świętego, które dane zostało starożytnym mieszkańcom tego 
kontynentu 17.

Wydaje mi się, że żaden członek Kościoła nigdy nie będzie 
usatysfakcjonowany, jeśli nie będzie co jakiś czas od nowa czy-
tać Księgi Mormona i gruntownie zastanawiać się nad nią tak, aby 
mógł złożyć świadectwo, że w każdym szczególe kronika ta spi-
sana została pod natchnieniem Wszechmocnego i że jej historia jest 
prawdziwa. […]

[…] Żaden członek tego Kościoła, który nie przeczytał Księgi 
Mormona uważnie i z powagą, nie może stanąć bez winy w obec-
ności Boga 18.

Kiedy czytacie Księgę Mormona, wiecie, że to, co czytacie, jest 
prawdą. Dlaczego? Ponieważ Bóg pokierował ludźmi, aby spisali 
wydarzenia tak, jak miały one miejsce i dał im mądrość oraz na-
tchnienie, by to uczynić. Tak oto kroniki te zostały spisane przez 
ludzi, którzy wierzyli w Boga. Zapisy te nigdy nie wpadły w ręce 
odstępców; a historycy spisali i przemawiali, kiedy nakłaniał ich 
do tego Duch Święty, i my wiemy, że to, co zapisali, jest prawdą, 
ponieważ Pan przyłożył pieczęć aprobaty [zob. NiP 17:6] 19.

5
Kiedy nie ustajemy w czytaniu Księgi 

Mormona w szczerości i duchu modlitwy, 
ona coraz bardziej nas sobie zjednuje.

Wszyscy, którzy szczerze czytają Księgę Mormona, są pod wra-
żeniem natchnionej treści zawartej na jej stronicach. […] Szczeremu 
czytaniu tej księgi w duchu modlitwy towarzyszy natchnienie oraz 
poczucie pełnej pokoju radości i satysfakcji 20.

Kiedy czytam [Księgę Mormona], jestem pod coraz większym 
wrażeniem jej świętości, przesłania, jakie zawiera, biorąc w obronę 
misję Pana Jezusa Chrystusa oraz ewangelię, która została przywró-
cona w dyspensacji pełni czasów dla zbawienia dusz. Ten zapis 
dzień za dniem zjednuje mnie sobie coraz bardziej, kiedy widzę 
ukazane wypełnienie proroctw wypowiedzianych przez proroków, 
którzy teraz przemawiają zza grobu i z prochu do narodów ziemi, 
wzywając je do pokuty i wiary w Chrystusa 21.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Prezydent	Smith	powiedział,	że	ciągle	czuje	niedosyt	Księgi	Mor-

mona (zob. „Z życia Josepha Fieldinga Smitha”). Czego możemy 
się dowiedzieć z tej obserwacji?

•	 W	tym	rozdziale,	w	części	1.,	znajduje	się	kilka	nauk	Prezydenta	
Smitha na temat celów istnienia Księgi Mormona. W jaki sposób 
te cele wypełniają się w twoim życiu?

•	 Choć	Oliver	Cowdery,	Martin	Harris	i	David	Whitmer	opuścili	Ko-
ściół, żaden z nich nie zaprzeczył swemu świadectwu o Księdze 
Mormona (zob. części 2. i 3.). Dlaczego ten fakt jest znamienny, 
kiedy rozpatrujemy ich świadectwa?

•	 Prezydent	Smith	powiedział,	że	wszyscy	ludzie	mogą	być	świad-
kami Księgi Mormona (zob. część 4.). W jaki sposób zdobyłeś 
świadectwo o tej księdze? Co możesz zrobić, aby dzielić się tym 
świadectwem?

•	 Prezydent	Smith	powiedział	na	temat	Księgi	Mormona:	„Ten	za-
pis dzień za dniem zjednuje mnie sobie coraz bardziej” (część 
5.). Kiedy zauważyłeś, że podobnie jest w twoim przypadku? 
Co można zrobić, aby wzmocnić swoje świadectwo o Księdze 
Mormona?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
1 Nefi 6:3–5; 2 Nefi 29:7–8; Jakub 4:1–4; Enos 1:13; NiP 20:8–12

Wskazówka do nauczania
„Kiedykolwiek Duch podpowiada ci to, składaj świadectwo, nie 

tylko na koniec każdej lekcji. Umożliwiaj składanie świadectw tym, 
których uczysz” (Nauczanie — nie ma większego powołania [1999], 
str. 45).

Przypisy
 1. W: Conference Report, październik 

1961, str. 18.
 2. W: Conference Report, październik 

1949, str. 89; zob. także Doctrines of 
Salvation, wyd. Bruce R. McConkie, 
3 tomy. (1954–1956), 3:231. 
 

 3. W: Conference Report, październik 
1956, str. 20; zob. także Moroni 10:3–5.

 4. „Origin of the First Vision”, Im-
provement Era, kwiecień 1920, str. 503; 
zob. także Doctrines of Salvation, 3:209.

 5. Church History and Modern Revelation 
(1953), 1:31–32.
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 6. „Predictions in the Bible Concerning 
the Book of Mormon”, Improvement 
Era, wrzesień 1923, str. 958–959; zob. 
także Doctrines of Salvation, 3:228–229.

 7. W: Conference Report, październik 
1970, str. 8.

 8. „Testimonies of the Witnesses to the 
Book of Mormon”, Improvement Era, 
wrzesień 1927, str. 950; zob. także Doc-
trines of Salvation, wyd. popr. 1:203.

 9. Doctrines of Salvation, wyd. popr. 
1:203; kursywa usunięta z oryginału.

 10. W: Conference Report, październik 
1956, str. 19–20.

 11. „Testimonies of the Witnesses to the 
Book of Mormon”, 952–953; zob. także 
Doctrines of Salvation, 3:229–230.

 12. Doctrines of Salvation, wyd. popr. 
1:210–211. 
 
 

 13. „Testimonies of the Witnesses to the 
Book of Mormon”, str. 952; zob. także 
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Starszy Joseph Fielding Smith z Kworum dwunastu 
apostołów i prezydent Joseph F. Smith, 1914 r.
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Nasze poszukiwanie prawdy

„Wymaga się od nas, jako członków Kościoła, 
abyśmy zapoznawali się z tym, co objawił Pan, 

abyśmy nie zostali zwiedzeni. […] Jak mamy 
kroczyć w prawdzie, skoro jej nie znamy?”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Kiedy Joseph Fielding Smith miał osiem lat, ojciec dał mu Księgę 
Mormona i poprosił, aby ją przeczytał. „Przyjąłem tę kronikę Ne-
fitów z wdzięcznością — wspominał później — i z zapałem przy-
stąpiłem do powierzonego mi zadania”. Jego miłość do tej księgi 
dawała mu motywację do szybszego uporania się z pracami w 
domu, a czasem do wcześniejszego wyjścia z meczu bejsbolu i 
poszukania zacisznego miejsca, gdzie mógł w spokoju oddać się 
lekturze. W ciągu dwóch lat od otrzymania ojcowskiego daru prze-
czytał tę księgę dwa razy. O tych pierwszych studiach powiedział 
później: „Pewne fragmenty utkwiły mi w pamięci i nigdy ich już nie 
zapomniałem” 1. Joseph czytał też inne książki: „W tamtych czasach 
zwykle czytałem książki, które były przygotowane dla dzieci z Or-
ganizacji Podstawowej i ze Szkoły Niedzielnej, kiedy tylko byłem w 
domu, zazwyczaj miałem w ręku książkę. […] Później przeczytałem 
Historię Kościoła drukowaną w piśmie Millennial Star. Czytałem też 
Biblię, Księgę Mormona, Perłę Wielkiej Wartości, Nauki i Przymierza 
i inne lektury, jakie wpadły mi w ręce” 2.

Prezydent Smith zachował to pragnienie zdobywania ewange-
licznej wiedzy przez całe swoje życie. Poznawał prawdy ewan-
gelii, dzielił się nimi, a w razie potrzeby stawał w ich obronie. 
Trzy lata po wyznaczeniu na Apostoła, otrzymał błogosławieństwo 
kapłańskie, które zawierało następującą radę: „Zostałeś pobłogo-
sławiony zdolnością rozumienia, analizowania i bronienia zasad 
prawdy większą niż wielu z twych bliźnich. Nadejdzie czas, kiedy 
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zgromadzone przez ciebie dowody, będą murem ochronnym prze-
ciwko tym, którzy obecnie i w przyszłości będą dokładać starań, 
by zniszczyć dowody boskości misji Proroka Józefa. W tej obronie 
nigdy nie zostaniesz zaszachowany, a światło Ducha opromieni twe 
serce delikatnie, niczym rosa opadająca z niebios i odsłoni przed 
twym umysłem wiele prawd dotyczących tego dzieła” 3. Prezydent 
Smith pozostał wierny tym proroczym słowom przez całe swoje 
życie. Jako badacz ewangelii, nauczyciel i pisarz trudził się pilnie, 
by wyjaśniać doktryny zbawienia i ich bronić. Prezydent Heber J. 
Grant nazwał go kiedyś „najbieglejszym w pismach świętych: spo-
śród wszystkich członków Władz Naczelnych” 4.

U schyłku swego życia Prezydent Smith często wspominał bło-
gosławieństwa, jakie otrzymał, dzięki osobistemu studiowaniu 
ewangelii:

„Całe życie studiowałem i rozważałem zasady ewangelii, i stara-
łem się żyć wedle praw Pana. Dzięki temu w moim sercu wezbrała 
ogromna miłość do Niego i do Jego dzieła oraz do wszystkich ludzi, 
którzy dążą do tego, by realizować Jego cele na ziemi” 5.

„Przez wszystkie swoje dni studiowałem pisma święte i zabiega-
łem o przewodnictwo Ducha Pańskiego, bym pojął ich prawdziwe 
znaczenie. Pan był dla mnie dobry i raduję się wiedzą, jaką mi 
przekazał, oraz tym, że miałem zaszczyt nauczać Jego dających 
zbawienie zasad” 6.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Powinniśmy zabiegać o prawdę w wielu dziedzinach, 
lecz najważniejsza jest znajomość ewangelii.

Wierzymy w zdobywanie wykształcenia. Jako lud zawsze staramy 
się zdobywać wiedzę we wszystkich dziedzinach, a jako Kościół 
przeznaczamy ogromne sumy i dokonujemy sporych wyrzeczeń, 
aby dać członkom Kościoła możliwość kształcenia, szczególnie 
współcześnie, w okresie naukowych badań i odkryć. Uważamy, 
że nasi młodzi ludzie powinni zdobywać wykształcenie i odby-
wać praktyczne szkolenia w zakresie, jakie w mądrości uznają za 
konieczne.
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Sądzimy też jednak, ze owa światowa nauka powinna iść w 
parze ze staraniami o zdobycie zrozumienia spraw duchowych. 
Dużo ważniejsze, tysiąc razy ważniejsze jest to, by posiąść wiedzę 
o Bogu i jego prawach, abyśmy mogli dokonywać rzeczy, które 
wiodą do zbawienia, niż to, by posiąść wszelką wiedzę dostępną 
na tym świecie 7.

Każdy powinien codziennie nauczyć się czegoś nowego. Wszy-
scy macie dociekliwe umysły i poszukujecie prawdy w wielu 
dziedzinach. Mam szczerą nadzieję, że wasze największe badania 
dotyczą spraw duchowych, bowiem to właśnie tam możemy zdo-
być zbawienie i uczynić postępy, które doprowadzą nas do życia 
wiecznego w królestwie naszego Ojca.

Najważniejszą wiedzą na tym świecie jest znajomość ewangelii. 
To poznanie Boga i jego praw, rzeczy, które człowiek musi uczynić, 
by z bojaźnią i drżeniem przed Panem zbawienie swoje sprawować 
[zob. List do Filipian 2:12; Mormon 9:27] 8.

Nie wszystka prawda ma tę samą wartość i znaczenie. Niektóre 
prawdy są znaczniejsze od innych. Najwspanialszą prawdę czy też 
najwspanialsze prawdy znajdujemy w podstawach ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Po pierwsze, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, Odku-
picielem świata, który przyszedł na tę ziemię, by umrzeć, aby ludzie 
mogli żyć. Tę prawdę powinniśmy znać. Poznanie, że Jezus Chry-
stus jest naszym Odkupicielem, że dał nam zasady życia wiecznego 
jest o wiele ważniejsze niż cała świecka wiedza i nauka 9.

Jeśli chodzi o filozofię i mądrość świata, nie znaczą one nic, 
jeśli nie poddają się objawionemu słowu Boga. Wszelka doktryna, 
niezależnie od tego, czy przychodzi pod płaszczykiem religii, na-
uki, filozofii czy czegokolwiek innego, jeśli stoi w sprzeczności z 
objawionym słowem Pana, upadnie. Może ona wydawać się praw-
dopodobna. Może być wam przedstawiona językiem, który do was 
przemawia i na który nie znajdziecie riposty. Może zdawać się być 
oparta na dowodach, których nie jesteście w stanie obalić, lecz 
jedyne, co musicie zrobić, to czekać. Czas wszystko wyjaśni. Prze-
konacie się, że każda doktryna, każda zasada, niezależnie od tego, 
jak bardzo rozpowszechniona, jeśli nie jest zgodna z boskim sło-
wem Pana objawionym Jego sługom, obróci się wniwecz. Nie jest 
też konieczne, abyśmy starali się naciągać słowo Pana w próżnych 
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staraniach, by dostosować je do owych teorii i nauk. Słowo Pana 
wypełni się całkowicie, zaś wszystkie fałszywe doktryny i teorie 
przeminą. Prawda i tylko prawda pozostanie, gdy wszystko inne 
obróci się w niwecz 10.

2
Pan przykazał nam, abyśmy badali pisma święte.

Pan nakazał, by w obecnych czasach członkowie Kościoła po-
szukiwali Go przez modlitwę, wiarę i naukę. Otrzymaliśmy przy-
kazanie, abyśmy studiowali przykazania, jakie dał nam w Naukach 
i Przymierzach, w Księdze Mormona i wszystkich innych pismach 
świętych, z obietnicą, że: „Jakąkolwiek zasadę inteligencji osią-
gniemy w tym życiu, powstanie ona z nami podczas zmartwych-
wstania. A jeżeli ktoś zyska więcej wiedzy i inteligencji w tym życiu 
przez pilność i posłuszeństwo niż inny, tym większą będzie mieć 
korzyść w świecie, który nastanie” [NiP 130:18–19]. […] Zbawiciel 
powiedział Żydom: „Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich 
żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie” [Ew. Jana 5:39]. 

„i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (ew. Jana 8:32).
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Ilu członków Kościoła sądzi podobnie, lecz zaniedbuje przygoto-
wywanie się przez naukę i przez wiarę? 11

Wydaje mi się, że członek tego Kościoła nie będzie mógł spocząć 
w pokoju, równowadze i z czystym sumieniem, jeśli poprzez na-
ukę i wiarę nie zdobędzie poznania podstawowych pism świętych 
Kościoła. Te kroniki są bezcenne. Świat z nich szydzi, lecz zawarte 
w nich nauki pozwalają nam zbliżyć się do Boga, lepiej zrozumieć 
naszego Ojca Niebieskiego i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lepiej Ich 
poznać i dowiedzieć się więcej na temat cudownego planu zbawie-
nia, który dali nam i temu światu 12.

Starożytni prorocy, którzy ujrzeli nasze czasy, przemawiali nieko-
niecznie dla dobra ludzi w swoich czasach, lecz dla pożytku ludzi, 
którzy żyją w czasach, których te proroctwa dotyczą 13.

Mówię wam, moi bracia i siostry, nie możecie przestrzegać przy-
kazań Pana i kroczyć w prawości, dopóki ich nie poznacie. Pan 
nakazał nam badać pisma święte, albowiem rzeczy w nich zawarte 
są prawdą i się wypełnią [zob. NiP 1:37]. […] Badajcie pisma, za-
poznawajcie się z tym, co Pan objawił dla waszego zbawienia, dla 
zbawienia waszych domów i świata 14.

3
Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność, 
by dawać posłuch przesłaniu prawdy, które 

Pan objawia teraz Swym sługom.

Jeśli usłuchamy słów Pana i będziemy sami badać pisma, i zdo-
bywać wiedzę z Księgi Mormona, Biblii, Nauk i Przymierzy, Perły 
Wielkiej Wartości oraz ze wskazówek, które od czasu do czasu 
przekazują nam przywódcy Kościoła, i będziemy starać się wypeł-
niać wolę Pana, pamiętając o swoich modlitwach i zawartych z nim 
przymierzach, nie zbłądzimy 15.

Dziewiąta Zasada Wiary głosi: „Wierzymy we wszystko, co Bóg 
objawił, wszystko, co teraz objawia, i wierzymy także, że objawi 
On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do 
Królestwa Bożego”. Skoro jest to prawdą, konieczne jest, abyśmy 
rozumieli, co On objawił i co teraz objawia. W przeciwnym razie 
nie pojmiemy Jego dzieła i nie będziemy mogli wypełniać Jego woli 
wobec nas, albowiem nie będziemy jej rozumieć 16.
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Święci w Dniach Ostatnich powinni pokładać zaufanie w swo-
ich przywódcach i postępować zgodnie z naukami władz Kościoła, 
albowiem mówią oni do nich głosem proroctwa i natchnienia. W 
pierwszym rozdziale Nauk i Przymierzy Pan ogłosił, że nie ma zna-
czenia, czy przemawia własnym głosem, czy głosem Swoich sług 
[zob. NiP 1:38]. Przeto spoczywa na nas równie wielki obowiązek 
i zobowiązanie, abyśmy dali posłuch głosowi tego, który stoi na 
czele, by nauczać lud, abyśmy słuchali głosu starszych Izraela, gdy 
niosą nowinę prawdy pośród ludzi, jak wówczas, gdyby Pan posłał 
do nas Swojego anioła czy sam przyszedł, by osobiście ogłosić nam 
te rzeczy 17.

4
Możemy poznać prawdę ewangelii poprzez naukę, wiarę i 

posłuszeństwo oraz przez przewodnictwo Ducha Świętego.

Dobrze byłoby, gdybyśmy usłuchali rady, jakiej udzielił nam Pan, 
która brzmi: „A kto ceni moje słowo, nie zostanie zwiedziony” [ Józef 
Smith — Mateusz 1:37]. Cenienie Jego słowa to coś znacznie więcej 
niż samo jego czytanie. Aby je cenić, trzeba je nie tylko czytać i 
studiować, ale też badać z pokorą i posłuszeństwem danym przyka-
zaniom i gromadzić wskazówki, jakimi natchnie nas Duch Święty 18.

Czasami słyszy się skargi: „Nie mam czasu”. Jednak wszyscy 
mamy czas, by czytać i studiować, ponieważ jest to nasz święty 
obowiązek. Czy nie możemy zaplanować czasu tak, by każdego 
dnia poświęcić co najmniej piętnaście minut na systematyczne czy-
tanie i rozważania? To zaledwie chwilka, ale w ciągu tygodnia by-
łaby to już godzina i czterdzieści pięć minut, siedem i pół godziny 
w trzydziestodniowym miesiącu i dziewięćdziesiąt jeden godzin i 
kwadrans w ciągu roku […].

[…] Niewiele osób pośród nas czyta zbyt dużo, większość z nas 
czyta zbyt mało. Pan powiedział: „I jako że nie wszyscy mają wiarę, 
szukajcie pilnie i uczcie jeden drugiego słów mądrości; szukajcie w 
najlepszych księgach słów mądrości; szukajcie wiedzy, przez naukę 
jak i przez wiarę” [NiP 88:118; 109:7] 19.

Oczekuje się od nas, że będziemy studiować i uczyć się wszyst-
kiego, co możemy, drogą badań i analiz. Nasza zdolność uczenia się 
jest jednak ograniczona przez nasz sposób rozumowania i naukę. 
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Rzeczy Boskie można poznać jedynie poprzez Ducha Bożego. Mu-
simy zdobywać wiedzę poprzez wiarę 20.

Człowiek może oczywiście badać, studiować i poznawać wiele 
rzeczy, może zebrać wspaniałą skarbnicę wiedzy, jednak nigdy nie 
przyjdzie do poznania pełni prawdy […], chyba że prowadzi go 
Duch prawdy, Duch Święty i przestrzega on przykazań Boga 21.

Prawdziwa wiara oraz duch pokory doprowadzą człowieka do 
poznania prawdy. Nie ma dobrego powodu, aby wszyscy ludzie nie 
mieli poznać prawdy, która uczyni ich wolnymi. Nie ma dobrego 
powodu, aby wszyscy ludzie nie mieli odkryć światła prawdy i 
dowiedzieć się, czy Pan naprawdę przemówił ponownie w dniach 
ostatnich. Paweł ogłosił, że ludzie powinni „[szukać] Boga, czy go 
może […] wyczują i […] znajdą, bo przecież nie jest On daleko 
od każdego z nas” [Dzieje Apostolskie 17:27]. Nawet pośród du-
chowego mroku i braku wiary, jakie spowijają ten świat, ramię 
Pana sięga wszędzie. Wysłucha On żarliwej prośby szczerego po-
szukiwacza prawdy, nikt więc nie musi kroczyć, nie poznawszy 
boskiej prawdy i nie wiedząc, gdzie znaleźć Kościół Jezusa Chry-
stusa. Wszystko, czego człowiekowi potrzeba, to pokorna wiara i 
skruszony duch oraz determinacja, by kroczyć w świetle, a Pan mu 
to objawi 22.

Wszyscy możemy poznać prawdę, nikt nie jest bezradny. Pan 
uczynił możliwym, by każdy człowiek poprzez posłuszeństwo 
[ Jego] prawom i dzięki przewodnictwu Ducha Świętego — który 
został posłany, by nas uczył, jeśli zachowujemy prawo — mógł po-
znać prawdę, która nas wyzwala [zob. Ew. Jana 8:32] 23.

5
Kiedy nasze życie pozostaje w harmonii z prawdą, 

Pan zwiększa nasze światło i zrozumienie.

Wymaga się od nas, jako członków Kościoła, abyśmy zapozna-
wali się z tym, co objawił Pan, abyśmy nie zostali zwiedzeni. […] 
Jak mamy kroczyć w prawdzie, skoro jej nie znamy? 24

Jeśli chodzi o prawdy zbawienia, naszym głównym celem jest 
poznanie tego, co Pan objawił, a następnie danie temu wiary i kie-
rowanie się tym w życiu 25.
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Jeśli będziemy podążać za duchem światłości, duchem prawdy, 
duchem, o którym mówią Pańskie objawienia; jeśli w duchu mod-
litwy i pokory będziemy poszukiwać przewodnictwa Ducha Świę-
tego, Pan powiększy nasze światło i zrozumienie, abyśmy mieli 
ducha rozeznania, byśmy mogli rozumieć prawdę i rozpoznawać 
fałsz, kiedy je zobaczymy, i byśmy nie zostali zwiedzeni.

Kto w tym Kościele daje się zwieść? Nie ten, kto był wierny w wy-
pełnianiu obowiązków, nie ten, kto zaznajomił się ze słowem Pana, 
nie ten, kto żył wedle przykazań zawartych w tych objawieniach, lecz 
ten, kto nie zapoznał się z prawdą, ten, kto tkwi w duchowej ciemno-
ści, ten, kto nie pojmuje i nie rozumie zasad Ewangelii. Ten zostanie 
zwiedziony. A gdy pośród nas pojawią się fałszywe duchy, człowiek 
ten może nie rozumieć i nie potrafić odróżnić światła od ciemności.

Jeśli jednak będziemy kroczyć w świetle objawień Pana, jeśli 
damy posłuch radom tych, którzy zasiadają w radach Kościoła i 
mają moc udzielania wskazówek, nie zejdziemy ze ścieżki 26.

„Badajmy pisma święte, poznawajmy, co objawił pan, niech 
nasze życie będzie w harmonii z Jego prawdami”.
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Badajmy pisma święte, poznawajmy, co objawił Pan, niech nasze 
życie będzie w harmonii z Jego prawdami. Wówczas nie zostaniemy 
zwiedzeni, lecz będziemy mieć siłę, by oprzeć się złu i pokusom. 
Nasze umysły będą jasne i będziemy umieli zrozumieć prawdę i 
oddzielić ją od fałszu 27.

Jeśli wśród doktryn i zasad związanych z nauką Kościoła jest coś, 
czego nie rozumiemy, padnijmy na kolana. Zwróćmy się do Pana w 
duchu modlitwy i pokory i poprośmy, aby oświecił nasze umysły 
zrozumieniem28.

„To, co pochodzi od Boga, światłem jest; i ten, kto przyjmuje 
światło i trwa w Bogu” — to klucz do całej sytuacji — „dostaje 
więcej światła; i światło to jaśnieje coraz mocniej aż do dnia do-
skonałego” [NiP 50:24].

Rozumiemy więc z tego, że człowiek, który poszukuje Boga i 
[jest] prowadzony przez Ducha prawdy, czyli Pocieszyciela, i który 
trwa w Bogu, będzie wzrastał w wiedzy, świetle i prawdzie aż na-
stanie dla niego ów doskonały dzień światła i prawdy.

Nie znaczy to, że wszystko to otrzymamy w tym życiu. Niemoż-
liwym jest dla człowieka osiągnięcie tego celu w czasie tych kilku 
lat życia doczesnego. Nauczymy się tu jednak tego, co wieczne, co 
jest natchnione przez Ducha prawdy, co będzie trwało z nami po 
śmierci, a potem pójdziemy dalej, jeśli nadal pozostaniemy w Bogu, 
by zdobywać światło i prawdę, aż wreszcie ten doskonały dzień 
nadejdzie i dla nas 29.

Jest obietnica, którą dano wszystkim — którzy otrzymali światło 
prawdy i którzy poprzez studiowanie i posłuszeństwo starają się 
poznać Ewangelię — że otrzymają wiersz za wierszem, pojęcie 
za pojęciem; trochę tu i trochę tam, aż zostanie im dana pełnia 
prawdy, zostaną im wyjawione nawet ukryte tajemnice królestwa, 
„każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto 
kołacze, temu otworzą” [Ew. Mateusza 7:8; 3 Nefi 14:8; zob. także 
Ks. Izajasza 28:10; NiP 76:1–10; 98:11–12.]. Wszyscy ci są dziedzi-
cami zbawienia i zostaną ukoronowani chwałą, nieśmiertelnością i 
życiem wiecznym jako synowie i córki Boga, i dostąpią wyniesienia 
w Jego królestwie celestialnym30.
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Czytając	o	wysiłkach	Prezydenta	Smitha,	by	poznać	ewangelię	

(zob. „Z życia Josepha Fieldinga Smitha”), zastanów się nad włas-
nym postępowaniem. Jakie błogosławieństwa spłynęły na ciebie, 
kiedy studiowałeś pisma święte i inne ewangeliczne nauki?

•	 Czego	możemy	się	nauczyć	na	temat	równowagi	między	studio-
waniem duchowym a świeckim na podstawie części 1.? Jak mo-
żemy pomagać bliskim i znajomym, by w dążeniu do zdobycia 
wykształcenia na pierwszym miejscu stawiali wiedzę duchową?

•	 W	jaki	sposób	pisma	święte	pomogły	ci	„lepiej	poznać”	Ojca	w	
Niebie i Jezusa Chrystusa? (Zob. część 2.). Zastanów się, co mo-
żesz zrobić, aby udoskonalić swoje studiowanie pism świętych.

•	 Po	przeczytaniu	części	3.	zastanów	się,	jakie	błogosławieństwa	
otrzymałeś dzięki postępowaniu zgodnie z radami przywódców 
Kościoła. Jak możemy dzielić się naukami żyjących proroków z 
naszymi rodzinami i znajomymi?

•	 Co	dla	ciebie	oznacza	cenienie	sobie	słowa	Pana?	(Kilka	przykła-
dów znajduje się w części 4.). W jaki sposób „co najmniej piętna-
ście minut [poświęcone] na systematyczne czytanie i rozważania” 
może wpłynąć na nasze życie?

•	 Zastanów	się,	w	jaki	sposób	rada	zawarta	w	części	5.	odnosi	się	
do twojego życia. Teraz gdy fałszywe informacje są coraz bardziej 
natarczywe i dostępne, jak możemy „odróżnić światło od ciem-
ności”? Co możemy zrobić, by pomóc dzieciom i młodzieży?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Psalm 119:105; Ew. Jana 7:17; II List do Tymoteusza 3:15–17; 

2 Nefi 4:15; 32:3; Helaman 3:29–30; NiP 19:23; 84:85; 88:77–80

Wskazówka do nauczania
„Nawet jeśli uczysz wiele osób w tym samym czasie, możesz 

dotrzeć do każdej z nich. Na przykład, docierasz do poszczegól-
nych osób, kiedy na początku lekcji ciepło witasz każdą osobę. […] 
Możesz również docierać do innych, kiedy sprawiasz, iż udział w 
zajęciach jest kuszący i bezpieczny” (Nauczanie — nie ma więk-
szego powołania, [1999], str. 35).



r o z d z i a ł  1 0

157

Przypisy
 1. Zob. Joseph Fielding Smith jun. i 

John J. Stewart, The Life of Joseph Fiel-
ding Smith (1972), str. 57.

 2. The Life of Joseph Fielding Smith, V.
 3. The Life of Joseph Fielding Smith, 

str. 195.
 4. Słowa Hebera J. Granta [W:] Richard O. 

Cowan, „Advice from a Prophet: Take 
Time Out”, Brigham Young University 
Studies, wiosna 1976, str. 416.

 5. „I Know That My Redeemer Liveth”, 
Ensign, grudzień 1971, str. 27.

 6. W: Conference Report, październik 
1970, str. 5.

 7. Przemówienie wygłoszone w Logan 
Utah Institute of Religion, 10 stycznia 
1971, str. 1–2, Church History Library; 
nieopublikowany rękopis.

 8. „The Most Important Knowledge”, En-
sign, maj 1971, str. 2.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1955, 
str. 51.

 10. W: Conference Report, październik 
1952, str. 60.

 11. Answers to Gospel Questions, wyb. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 to-
mów (1957–1966), 1:XIV; kursywa 
oryginalna.

 12. W: Conference Report, październik 
1961, str. 18.

 13. W: Conference Report, październik 
1927, str. 142.

 14. W: Conference Report, październik 
1920, str. 58–59.

 15. W: Conference Report, październik 
1918, str. 56–57.

 16. „Search the Scriptures”, Young Wo-
man’s Journal, listopad 1917, str. 592. 
 

 17. W: Conference Report, październik 
1916, str. 73.

 18. „The Resurrection”, Improvement Era, 
grudzień 1942, str. 780; zob. także 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy. (1954–1956), 1:305.

 19. „How and What to Read”, Improvement 
Era, sierpień 1913, str. 1004–1005; zob. 
także Doctrines of Salvation, 3:207.

 20. „Pres. Smith Stresses Value of Educa-
tion”, Church News, 12 czerwca 1971, 
str. 3.

 21. „And the Truth Shall Make You Free”, 
Deseret News, 30 marca 1940, Church 
section, str. 4; zob. także Doctrines of 
Salvation, 1:299.

 22. The Restoration of All Things (1945), str. 
195.

 23. „Evidences of Eternal Life”, Deseret 
News, 3 czerwca 1933, Church section, 
str. 5; zob. także Doctrines of Salvation, 
1:295–296.

 24. W: Conference Report, październik 
1934, str. 65; zob. także Doctrines of 
Salvation, 1:302.

 25. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 2.

 26. W: Conference Report, kwiecień 1931, 
str. 71; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 1:285–286.

 27. „The New and Evarlasting Covenant”, 
Deseret News, 6 maja 1939, Church 
section, str. 8; zob. także Doctrines of 
Salvation, 1:301.

 28. W: Conference Report, październik 
1959, str. 20.

 29. „And the Truth Shall Make You 
Free”, str. 4; interpunkcja i pisownia 
uwspółcześnione.

 30. „Search the Scriptures”, str. 591–592; 
zob. także Doctrines of Salvation, 
1:303.



158

Kiedy piotr, Jakub i Jan nadali Józefowi Smithowi i oliverowi cowdery’emu 
Kapłaństwo melchizedeka, przekazali też klucze kapłańskie.
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Szanowanie kluczy 
kapłańskich przywróconych 

poprzez Józefa Smitha

„Pozwólcie, że powiem — w sposób bardzo 
jasny i bardzo stanowczy — że mamy święte 

kapłaństwo i że klucze królestwa Bożego są tutaj. 
Powierzone są one jedynie Kościołowi Jezusa 

Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith oświadczył: „Mam doskonałą wie-
dzę o boskiej misji Proroka Józefa Smitha. W moim umyśle nie ma 
wątpliwości, że Pan go wzbudził i dał mu objawienie, przykazanie, 
otworzył przed nim niebiosa i powołał go, aby stał na czele tej 
wspaniałej dyspensacji” 1. Prezydent Smith połączył tę „doskonałą 
wiedzę” z pełną szacunku czcią względem kluczy kapłańskich przy-
wróconych poprzez Proroka Józefa. Zawsze szanował i wspierał 
tych, którzy dzierżą klucze, i zalecał wszystkim członkom Kościoła, 
aby odczuwali ten sam szacunek. Powiedział: „Każdy człowiek, 
który jest właściwie wybrany, aby przewodniczyć na jakimkolwiek 
szczeblu w Kościele, powinien być szanowany w związku ze swym 
powołaniem” 2.

Na pewnym etapie służby apostolskiej Josepha Fieldinga Smitha 
Rada Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów były za-
angażowane w dyskusję poruszającą pewną trudną kwestię. Starszy 
Smith wyraził zdecydowaną opinię w tej sprawie. Pewnego dnia 
Prezydent Heber J. Grant, który był wówczas Prezydentem Kościoła, 
przyszedł do biura Starszego Smitha. Prezydent Grant wyjaśnił, że 
po pełnych modlitwy rozważaniach odniósł wrażenie, że należy 
podjąć działania, które będą sprzeczne z wizją Starszego Smitha. 
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Starszy Smith natychmiast poparł decyzję Prezydenta Granta. Póź-
niej oświadczył: „O ile o mnie chodzi, kiedy Prezydent Kościoła 
mówi, że Pan objawił mu coś lub natchnął go do zrobienia czegoś, 
w pełni będę go wspierał w tym działaniu” 3.

Joseph Fielding Smith w pełni wspierał wszystkich swoich przy-
wódców kapłańskich, nie tylko Prezydenta Kościoła. Na przykład: 
Nathan Eldon Tanner został powołany do służby w Kworum Dwu-
nastu Apostołów w październiku 1962 r. Rok później został powo-
łany jako Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła, co tym samym 
czyniło go przywódcą Prezydenta Smitha, który wówczas był Pre-
zydentem Kworum Dwunastu. Prezydent Tanner wyraził później 
wdzięczność za wsparcie Prezydenta Smitha: „Kiedy powołano 
mnie do Rady Prezydenta Kościoła, mimo że był on członkiem–
seniorem Kworum Dwunastu i był jego członkiem przez ponad 
pięćdziesiąt lat, okazał mi wielki szacunek w związku z moim sta-
nowiskiem oraz okazał mi pełne wsparcie i zaufanie” 4.

Prezydent Smith szanował również przywódców kapłańskich w 
swoim okręgu. Kiedy służył jako członek Kworum Dwunastu Apo-
stołów, powiedział: „Nie mam prawa […] ochrzcić żadnego z moich 
dzieci, nie udawszy się najpierw do biskupa w okręgu, w którym 
mieszkam, i nie uzyskawszy jego zgody, ponieważ dzierży on klu-
cze dla tego okręgu, do którego należę jako jego członek. Nigdy nie 
ochrzciłem żadnego z moich dzieci […], nie udawszy się wprzód do 
biskupa i nie uzyskawszy pozwolenia na dokonanie tego obrzędu 
i konfirmowanie ich na członków Kościoła” 5.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Klucze kapłańskie mają moc i upoważnienie 
do kierowania dziełem Pana na ziemi.

Istnieje różnica między otrzymaniem urzędu w kapłań-
stwie a otrzymaniem kluczy kapłaństwa. Powinniśmy to jasno 
zrozumieć. […]

[…] Choć wszyscy mężczyźni, którzy zostali ustanowieni do ja-
kiegokolwiek urzędu, dzierżą kapłaństwo, to istnieją szczególne 
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bądź kierownicze upoważnienia nadane tym, którzy zostali powo-
łani do przewodniczenia. Upoważnienia te nazywają się kluczami 6.

Klucze [kapłańskie] są prawem do prezydentury; stanowią moc 
i upoważnienie do zarządzania i kierowania wszystkimi sprawami 
Pana na ziemi. Ci, którzy je dzierżą, mają moc zarządzania i kon-
trolowania sposobu, w jaki wszyscy inni mężczyźni mogą służyć 
w kapłaństwie 7.

Kiedy ten, który dzierży owe klucze, nakazuje coś zrobić, wów-
czas te działania są słuszne. To, co zostaje wykonane, jest zapie-
czętowane i ratyfikowane w Kościele zarówno na ziemi, jak i w 
niebiosach 8.

2
Pan wysłał sprzed Swego oblicza świętych 

posłańców, aby przywrócić klucze kapłaństwa.

Wierzymy, że po długiej nocy ciemności, niewiary i odejścia od 
prawd czystego i doskonałego chrześcijaństwa Pan w Swej nieskoń-
czonej mądrości ponownie przywrócił na ziemię pełnię wiecznej 
ewangelii.

Wiemy, że Józef Smith jest prorokiem, że Ojciec i Syn ukazali 
mu się wiosną 1820 roku, aby zapowiedzieć ostatnią dyspensację 
ewangelii, że przetłumaczył Księgę Mormona darem i mocą Boga, 
że otrzymał klucze i upoważnienie od aniołów zesłanych dla tego 
właśnie celu i że Pan objawił mu doktryny zbawienia 9.

Pan nie uznaje żadnego obrzędu czy ceremonii, nawet przepro-
wadzonych czy dokonanych w Jego imię, jeśli nie jest to w zgodzie 
z Jego wolą i nie jest dokonane przez tego, który jest uważany 
za sługę, który ma upoważnienie. Z tego właśnie powodu wysłał 
sprzed Swego oblicza świętych posłańców do Józefa Smitha i in-
nych ludzi, aby przywrócić to, co zostało zabrane z ziemi — pełnię 
ewangelii oraz pełnię kapłaństwa i jego klucze 10.

Klucze kapłańskie musiały być przywrócone. Nie wystarczyło, 
by Jan Chrzciciel przyszedł z kluczami Kapłaństwa Aarona, a Piotr, 
Jakub i Jan z kluczami Kapłaństwa Melchizedeka, z racji czego Ko-
ściół został zorganizowany, ale musiało nastąpić otwarcie niebios i 
przywrócenie kluczy będących w posiadaniu wszystkich proroków, 



r o z d z i a ł  1 1

162

którzy przewodzili dyspensacjom od czasów Adama po czasy 
Piotra, Jakuba i Jana. Owi prorocy przychodzili po kolei i każdy 
przekazywał upoważnienie, które posiadał 11.

Wszystkie klucze wszystkich dyspensacji musiały być sprowa-
dzone we właściwym porządku, aby wypełniły się słowa proro-
ków oraz cele Pana związane z doprowadzeniem do całkowitego 
przywrócenia wszechrzeczy. Zatem ojciec rodziny ludzkiej, pierw-
szy człowiek na ziemi, Adam, musiał przyjść i przyszedł w swej 
mocy. Przyszedł Mojżesz i inni prorocy. Przyszli wszyscy, którzy 
posiadali klucze, i nadali swoje upoważnienie. […] Nie znamy dat, 
kiedy niektóre z upoważnień zostały przekazane, ale Prorok Józef 
Smith w liście do Świętych w Nauvoo na temat zbawienia zmarłych 
oświadczył, jak zapisano to w rozdziale 128. Nauk i Przymierzy 
[wersety 17–21], że wszyscy prorocy przyszli ze swymi kluczami w 
dyspensacji, w której żyjemy 12.

Po zorganizowaniu Kościoła Pan nakazał Swoim Świętym, by 
zbudowali dom dla Jego imienia. Święci ledwo pojmowali wagę 
tego wydarzenia i nie wzięli się natychmiast do budowania tego 
domu, dlatego Pan ich upomniał [zob. NiP 95:1–4]. Po naganie z 
całych sił zabrali się do pracy i ze swego ubóstwa zbudowali Świą-
tynię Kirtland. Po co ją zbudowano? Aby była świętym sanktuarium, 
do którego mógłby przyjść Jezus Chrystus, gdzie mógłby posyłać 
Swoje sługi, proroków, wraz z ich kluczami upoważnienia. […] 
Wiemy, że trzeciego dnia kwietnia 1836 roku przyszli trzej wielcy 
pradawni prorocy, którzy dzierżyli ważne klucze.

Pierwszy przyszedł Mojżesz [zob. NiP 110:11]. Nadał Józefowi 
Smithowi i Oliverowi Cowdery’emu klucze zgromadzenia Izraela. 
[…] Zgromadził on Izrael; i choć nie dostąpił przywileju doprowa-
dzenia ich do objęcia ziemi, w jego rękach znajdowały się klucze 
zgromadzenia. Na górze Przemienienia przyszedł do Piotra, Jakuba 
i Jana i tam przekazał im te same klucze zgromadzenia Izraela w 
czasach, w których żyli. Został posłany do Proroka Józefa Smitha i 
Olivera Cowdery’ego, aby nadać im klucze zgromadzenia Izraela 
w dyspensacji pełni czasów. […]

Po tym jak Mojżesz przekazał swoje klucze, przyszedł Eliasz 
i przyniósł ewangelię dyspensacji, w której żył Abraham [zob. 
NiP 110:12]. Wszystko, co odnosiło się do tej dyspensacji 
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— błogosławieństwa nadane Abrahamowi, obietnice dane jego 
potomstwu — wszystko to musiało być przywrócone, i przyszedł 
Eliasz, który dzierżył klucze owej dyspensacji.

Następnie przyszedł prorok Eliasz, ostatni z proroków, który 
dzierżył klucze mocy pieczętowania w starożytnym Izraelu, i nadał 
im tę moc — moc pieczętowania [zob. NiP 110:13–16]. Niektórzy 
członkowie Kościoła byli zdezorientowani, myśląc, że prorok Eliasz 
przyszedł z kluczami chrztu za zmarłych lub zbawienia zmarłych. 

prorok eliasz ukazał się Józefowi Smithowi i oliverowi cowdery’emu 
w Świątyni Kirtland i przekazał klucze pieczętowania.
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Klucze proroka Eliasza były jednak większe. Były to klucze pieczę-
towania, a owe klucze pieczętowania odnoszą się do żywych, ale 
obejmują też zmarłych, którzy są gotowi odpokutować 13.

Prorok Eliasz […] przekazał im [ Józefowi Smithowi i Oliverowi 
Cowdery’emu] moc pieczętowania, moc używania kapłaństwa do 
wiązania na ziemi i pieczętowania w niebie 14.

Moc pieczętowania daje pieczęć zatwierdzenia każdego obrzędu, 
który dokonywany jest w tym Kościele, a szczególnie tych obrzę-
dów, których dokonuje się w świątyniach Pana 15.

Bracia i siostry, to jest wspaniała dyspensacja. Składają się na 
nią wszystkie inne dyspensacje. Wszystkie upoważnienia, wszyst-
kie moce skupiają się na tej dyspensacji, w której żyjemy. Mamy 
przywilej cieszenia się tymi błogosławieństwami dzięki naszej 
wierności 16.

Pozwólcie, że powiem — w sposób bardzo jasny i bardzo sta-
nowczy — że mamy święte kapłaństwo i że klucze królestwa 
Bożego są tutaj. Powierzone są one jedynie Kościołowi Jezusa Chry-
stusa Świętych w Dniach Ostatnich 17.

3
Prezydent Kościoła dzierży klucze dla całego Kościoła.

Niedługo przed swą męczeńską śmiercią Prorok Józef Smith 
nadał Dwunastu Apostołom — którzy tworzyli drugie kworum w 
Kościele — wszystkie klucze i kapłaństwo oraz udzielił wszystkich 
obrzędów koniecznych do tego, aby poprowadzili to wspaniałe i 
cudowne dzieło powszechnego zbawienia 18.

Owo kapłaństwo i te klucze […] nadawane są każdemu mężczyź-
nie, który został wyświęcony na członka Rady Dwunastu. Jednakże 
dlatego, że są prawem do prezydentury, mogą być w pełni wyko-
rzystywane tylko przez seniora–apostoła Boga na ziemi, który jest 
prezydentem Kościoła 19.

Prezydent Kościoła dzierży klucze dla całego Kościoła. […] W 
nim skupia się moc Kapłaństwa. Dzierży on wszystkie klucze 
każdego rodzaju odnoszące się do dyspensacji Pełni Czasów. Po-
wierzone mu są wszystkie klucze poprzednich dyspensacji, które 
zostały objawione 20.
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4
Powinniśmy szanować tych, którym Prezydent 

Kościoła przekazał klucze upoważnienia.

[Prezydent Kościoła] ma prawo do przekazywania upoważnienia 
i odbierania go, kiedy uważa to za właściwe i kiedy otrzymuje na-
tchnienie, by tak uczynić 21.

Pamiętajcie, że na powierzchni ziemi jest tylko jeden człowiek, 
który dzierży kapłańską moc pieczętowania, i może on przekazy-
wać ją innym, aby mogli oni działać i pieczętować na ziemi — i 
jest to właściwe i wiążące — tak długo, jak on to aprobuje; jeśli 
odbierze im tę moc, nikt nie może jej używać 22.

Żaden człowiek nie może udzielać ani nadawać błogosławieństw 
świątynnych bez danego mu upoważnienia przekazanego przez 
Prezydenta Kościoła. Żaden człowiek nie może pełnić obowiązków 
na żadnym stanowisku w tym Kościele, jeśli w tym czasie nie towa-
rzyszy mu upoważnienie, a uzyskuje się je poprzez moc i klucze 
będące w posiadaniu Prezydenta Kościoła. […] Jeśli mając upoważ-
nienie swoich kluczy, powiedziałby, że pewne przywileje powinny 
być odebrane ludziom, wówczas żaden człowiek nie będzie miał 
upoważnienia do przewodniczenia w nadawaniu tych szczególnych 
przywilejów. Jeśli ktoś spróbuje to uczynić, akt ten będzie nieważny, 
a osoba dokonująca tej próby będzie musiała odpowiedzieć przed 
sądem Boga, jeśli nie przed Kościołem, i będzie jej to poczytane 
za grzech. […]

[…] Kiedy apostołowie lub inni bracia odwiedzają paliki Syjonu i 
są wyznaczani do zaprowadzenia porządku w kwestiach wymaga-
jących ich uwagi, czynią to na mocy nadania bądź upoważnienia, 
przekazanego im przez Prezydenta Kościoła. Ta sama zasada ma 
zastosowanie w mniejszym stopniu w palikach i okręgach 23.

Każdy człowiek, który jest właściwie wybrany, aby przewod-
niczyć na jakimkolwiek szczeblu w Kościele, powinien być sza-
nowany w związku ze swym powołaniem. Kiedy człowiek jest 
ustanawiany do urzędu biskupa, dane mu są klucze prezydentury 
nad okręgiem, w którym zamieszkuje, i powinien być szanowany 
w swym powołaniu przez każdego członka okręgu, bez względu 
na to, jaki urząd sprawuje. To samo dotyczy prezydenta palika, 
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prezydenta kworum lub kogokolwiek innego. Aby zilustrować, co 
to oznacza, jesteśmy nauczani, że żaden ojciec nie ma prawa — 
choćby dzierżył Kapłaństwo Melchizedeka — do ochrzczenia swo-
ich dzieci, nie uzyskawszy najpierw zgody swego biskupa. Kiedy 
zgoda ta zostanie udzielona, ojciec ma upoważnienie do doko-
nania tego obrzędu dla swojego dziecka. Jeśli jakikolwiek ojciec 
podejmuje się dokonania chrztu albo ustanowienia do kapłaństwa 
swojego syna, nie uzyskawszy najpierw zgody przewodniczącego 
urzędnika w okręgu lub paliku, który — odpowiednio do sytuacji 
— posiada klucze upoważnienia, popełnia grzech. Odnosi się to 
zarówno do apostoła, jak i starszego w okręgu. Nawet Prezydent 
Kościoła nie pomyślałby o tym, by w taki sposób postąpić w tej 
materii, nie uznawszy biskupa swojego okręgu czy prezydenta pa-
lika i upoważnienia, które zostało przekazane biskupowi lub pre-
zydentowi palika 24.

5
Zjednoczony głos tych, którzy dzierżą klucze 

królestwa, zawsze będzie nas prowadził 
tam, gdzie chce nas widzieć Pan.

Myślę, że w naszych umysłach powinna być niezmiennie jasna 
jedna rzecz. Ani Prezydent Kościoła, ani Rada Prezydenta Kościoła, 
ani zjednoczony głos Rady Prezydenta Kościoła i Dwunastu nigdy 
nie sprowadzi Świętych na manowce, ani nie przekaże światu żad-
nej rady, która byłaby sprzeczna z zamierzeniem i wolą Pana.

Jakaś osoba może zejść na pobocze, może mieć wizje czy dawać 
radę, która będzie niezgodna z zamierzeniami Pana. Jednakże głos 
Rady Prezydenta Kościoła i zjednoczony głos tych wszystkich, któ-
rzy dzierżą z nimi klucze królestwa, zawsze będzie prowadził Świę-
tych i świat tymi ścieżkami, na których Pan chce ich widzieć. […]

Świadczę, że jeśli będziemy spoglądać ku Radzie Prezydenta Ko-
ścioła i podążać za jej radą i wskazówkami, żadna ziemska moc nie 
powstrzyma ani nie zmieni naszego kursu, który obraliśmy jako 
Kościół; a jako poszczególne osoby uzyskamy pokój w tym życiu i 
będziemy dziedzicami wiecznej chwały w przyszłym świecie [zob. 
NiP 59:23] 25.



r o z d z i a ł  1 1

167

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Jak	możemy	naśladować	przykład	Prezydenta	Smitha,	kiedy	po-

pieramy tych, którzy dzierżą klucze kapłańskie? (Zob. „Z życia 
Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha”).

•	 Jaka	jest	różnica	między	posiadaniem	urzędu	kapłańskiego	a	po-
siadaniem kluczy kapłańskich, zgodnie z częścią 1.? Jak myślisz, 
dlaczego ważne jest to rozróżnienie?

•	 W	jaki	sposób	zostałeś	pobłogosławiony	dzięki	temu,	że	klucze	
kapłańskie zostały przywrócone na ziemię? (Zob. część 2.).

•	 Jak	myślisz,	w	jaki	sposób	Kościół	jest	wzmocniony	poprzez	or-
ganizację opisaną w części 3. i 4.? W jaki sposób wzmacniani są 
poszczególni członkowie Kościoła?

•	 Jakie	towarzyszą	ci	uczucia,	kiedy	zastanawiasz	się	nad	słowami	
Prezydenta Smitha na temat jedności pośród członków Rady 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów? Kiedy 
otrzymałeś wskazówkę dzięki „zjednoczonemu głosowi”? (Zob. 
część 5.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 16:13–19; Dzieje Apostolskie 3:21; NiP 21:4–6; 

27:5–13; 65:2; 128:8–21; 132:7

Wskazówka do nauczania
„Czasami może się zdarzyć, że nie będziesz znał odpowiedzi na 

jakieś pytanie. Jeśli tak się stanie, po prostu powiedz, że nie wiesz. 
Możesz powiedzieć, że postarasz się znaleźć odpowiedź. Możesz 
również poprosić uczniów, by to oni poszukali odpowiedzi i za-
rezerwować dla nich czas na innej lekcji, aby zdali sprawozdanie 
z tego, czego się dowiedzieli” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania [1999], str. 64).

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1951, 

str. 58.
 2. Answers to Gospel Questions, zebr. 

Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 2:40.

 3. W: Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), str. 342.

 4. N. Eldon Tanner, „A Man without Gu-
ile”, Ensign, sierpień 1972, str. 33.
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 5. „Principles of the Gospel: The New and 
Everlasting Covenant”, Deseret News, 
6 maja 1939, Church section, str. 5; 
zob. także Doctrines of Salvation, wyd. 
Bruce R. McConkie, 3 tomy (1954–
1956), 3:136–137.

 6. W: Conference Report, kwiecień 1867, 
str. 98.

 7. „Eternal Keys and the Right to Preside”, 
Ensign, lipiec 1972, str. 87.

 8. W: Conference Report, kwiecień 1967, 
str. 99.

 9. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 4.

 10. „The Coming of Elijah”, Ensign, styczeń 
1972, str. 5.

 11. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
Utah Genealogical and Historical Ma-
gazine, lipiec 1936, str. 98–99.

 12. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 101.

 13. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 99–100.

 14. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 58.

 15. W: Conference Report, kwiecień 1948, 
str. 135; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:129.

 16. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 101.

 17. „Eternal Keys and the Right to Preside”, 
str. 87–88.

 18. Doctrines of Salvation, 3:154.
 19. „Eternal Keys and the Right to Preside”, 

str. 87.
 20. „Priesthood — Restoration of Keys”, 

Deseret News, 16 września 1933; 
Church section, str. 4; zob. także Doc-
trines of Salvation, 3:135.

 21. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 101; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:135.

 22. Elijah the Prophet and His Mission i 
Salvation Universal (1957), str. 50; zob. 
także Doctrines of Salvation, 3:136.

 23. W: Conference Report, kwiecień 1967, 
str. 98–99.

 24. Answers to Gospel Questions, 2:40–41.
 25. „Eternal Keys and the Right to Preside”, 

str. 88.
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Przysięga oraz przymierze 
kapłańskie

„Błogosławieństwa Pańskie są oferowane Świętym oraz 
całemu światu poprzez posługę tych, którzy dzierżą 

Jego święte kapłaństwo i którzy Go reprezentują”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Dnia 9 kwietnia 1951 roku, po 41 latach służby apostolskiej, Jo-
seph Fielding Smith został poparty na Prezydenta Kworum Dwu-
nastu. Po tym, jak został poparty, Prezydent Smith zwrócił się do 
zgromadzenia. W kilku słowach podzielił się swoimi uczuciami na 
temat nowego powołania:

„Zdaję sobie sprawę, że stanowisko, na które zostałem po-
wołany, jest niezmiernie ważne. Świadomość tego czyni mnie 
pokornym […].

Dziękuję Panu za ewangelię Jezusa Chrystusa, moje członkostwo 
w Kościele oraz za możliwość służby, którą mi dano. Mimo że je-
stem słabego zdrowia, pragnę tylko jednego — abym najlepiej, jak 
tylko mogę, wypełniał to powołanie” 1.

Prezydent Smith wielokrotnie wzywał posiadaczy kapłaństwa, 
aby doskonalili swoje powołania. Choć publicznie dzielił się swoim 
pragnieniem rozwijania powołań w kapłaństwie 2, rzadko opowia-
dał o wysiłkach z tym związanych. Jednakże przy pewnej okazji 
wspomniał służbę, której udzielił wraz ze swoim przyjacielem, 
Geor ge’em F. Richardsem, który służył jako Prezydent Kworum 
Dwunastu tuż przed tym, jak Starszy Smith został powołany na ten 
urząd:

„Przez czterdzieści lat zasiadałem w radzie, uczestniczyłem w 
konferencjach i służyłem w różnych powołaniach wraz z Prezyden-
tem George’em F. Richardsem […].
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prezydent Joseph Fielding Smith przemawia na Konferencji 
Strefy Brytyjskiej, sierpień 1971. Siedzą od lewej do prawej: Starsi 

marion g. romney, richard l. evans i howard W. hunter.
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Razem podróżowaliśmy, odwiedzając poszczególne paliki Syjonu 
na świecie. Na samym początku my — to jest członkowie władz 
naczelnych — podróżowaliśmy w parach, odwiedzając paliki Sy-
jonu. Tam, gdzie nie mogliśmy dojechać koleją, a było takich miejsc 
wiele, podróżowaliśmy lekkimi powozami konnymi o białych da-
chach. Dalekie podróże zazwyczaj były związane ze spotkaniami 
w dwóch lub co zdarzało się częściej — w trzech lub czterech 
palikach.

W czasie takich podróży w ciągu jednego dnia oprócz konfe-
rencji palików odbywały się także dodatkowe spotkania, zarówno 
w okręgach danego palika, jak i innych miejscach. Przemierzali-
śmy wyboiste drogi, czasami jedynie ścieżki. Latem doskwierał nam 
kurz, a zimy były niezmiernie srogie. Często brnęliśmy przez głę-
bokie błoto lub śnieg” 3.

Starszy Francis M. Gibbons, który służył jako sekretarz w Ra-
dzie Prezydenta Kościoła, podzielił się spostrzeżeniem na temat 
tego, jak Prezydent Smith rozwijał swoje powołania w kapłaństwie: 
„Chociaż był w pełni świadomy upoważnienia, jakie dzierżył, był 
zawsze cichy i łagodny w sposobie, w jaki je wykorzystywał. Był 
pozbawiony arogancji, udawania czy zarozumiałości. Nigdy nie 
chodził dumny, nigdy nie obnosił się przywilejami związanymi z 
jego stanowiskiem” 4.

Jako Prezydent Kościoła, Joseph Fielding Smith wygłosił prze-
mówienia podczas pięciu sesji kapłańskich w ramach konferencji 
generalnej, zachęcając braci, aby doskonalili swoje powołania w 
kapłaństwie. Nauki w tym rozdziale pochodzą z czterech kazań Pre-
zydenta Smitha, z naciskiem na kazanie z 3 października 1970 r. Ze 
względu na to, że kazania te zostały wygłoszone podczas spotkań 
kapłańskich, słowa w tym rozdziale skierowane są do mężczyzn. 
Jednakże pomagają zrozumieć, że moc kapłańska jest wspaniałym 
błogosławieństwem dla wszystkich członków Kościoła. W jednym 
z kazań Prezydent Smith powiedział: „Myślę, że wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że błogosławieństwa kapłańskie nie są przeznaczone 
tylko dla mężczyzn. Te błogosławieństwa są przeznaczone także dla 
naszych żon i córek oraz dla wszystkich wiernych kobiet Kościoła. 
Te dobre siostry mogą przygotować się na otrzymanie błogosła-
wieństw w domu Pana poprzez przestrzeganie przykazań i służbę 



r o z d z i a ł  1 2

172

w Kościele. Pan oferuje Swoim córkom każdy duchowy dar i błogo-
sławieństwo, które może otrzymać każdy z Jego synów, ponieważ 
w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna 
dla kobiety [zob. I List do Koryntian 11:11]” 5.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Mężczyźni powinni dokładnie rozumieć przymierze, które 
zawierają, kiedy otrzymują powołania w kapłaństwie.

Pragnę zwrócić waszą uwagę na przysięgę i przymierze Kapłań-
stwa Melchizedeka. Myślę, że jeśli doskonale rozumiemy przymie-
rze, jakie zawieramy, wtedy otrzymując powołania w kapłaństwie 
oraz obietnicę — którą wypełni Pan, jeżeli decydujemy się, że bę-
dziemy doskonalić nasze powołanie — będziemy bardziej skorzy 
do spełnienia wszelkich wymagań, aby osiągnąć życie wieczne.

Pozwólcie, że dodam, że wszystko to, co jest związane z wyż-
szym kapłaństwem, zostało nam dane po to, aby przygotować nas 
do otrzymania życia wiecznego w królestwie Boga.

W objawieniu danym Józefowi Smithowi we wrześniu 1832 r. 
Pan powiedział, że Kapłaństwo Melchizedeka jest wieczne, że jest 
związane z głoszeniem ewangelii, stanowi podstawę prawdziwego 
Kościoła przez wszystkie pokolenia i zawiera klucze boskiej wiedzy. 
Dodał, że uświęca ono Jego lud, aby mógł ujrzeć oblicze Boga i 
wejść do Jego odpoczynku, „który to odpoczynek jest pełnią Jego 
chwały” (zob. NiP 84:17–24).

Następnie, mówiąc o kapłaństwie Aarona i Melchizedeka, Pan 
powiedział: „Bowiem ci, co są wierni dla uzyskania tych dwóch ka-
płaństw, o których mówiłem, i dla rozwinięcia swojego powołania, 
uświęceni są przez Ducha dla odnowienia swych ciał.

Stają się synami Mojżesza i Aarona, i nasieniem Abrahama, i Ko-
ściołem, i Królestwem, i wybranymi Boga.

A także wszyscy ci, co otrzymują to kapłaństwo, otrzymują mnie, 
rzecze Pan;

Bowiem ten, co przyjmuje moje sługi, mnie przyjmuje;

A ten, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca mojego;
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A ten, kto przyjmuje mojego Ojca, przyjmuje królestwo mego 
Ojca, przeto wszystko, co posiada mój Ojciec, będzie mu dane.

A to podług przysięgi i przymierza, które należy do kapłaństwa.

Przeto ci wszyscy, co otrzymują kapłaństwo, otrzymują tę przy-
sięgę i przymierze mojego Ojca, którego On nie może złamać ani 
go nie można poruszyć”.

Następnie Pan określił karę za złamanie i całkowite odwrócenie 
się od tego przymierza oraz dał przykazanie: „[…] [abyśmy] nad 
sobą czuwali i pilnie zważali na słowa życia wiecznego.

Bowiem żyć [będziemy] według każdego słowa, które wychodzi 
z ust Bożych” (NiP 84:33–44)6.

Ci z was — którzy dzierżą Kapłaństwo Aarona, nie złożywszy 
jeszcze tej przysięgi i tego przymierza, które należy do Wyższego 
Kapłaństwa — posiadają wielkie upoważnienie i moc daną wam 
przez Pana. Kapłaństwo Aarona stanowi przygotowawcze kapłań-
stwo, które uczy nas i przygotowuje do bycia godnymi otrzymania 
innych wielkich błogosławieństw, które na nas oczekują.

Jeśli wiernie służysz jako diakon, nauczyciel i kapłan, wtedy zdo-
bywasz doświadczenie, umiejętności oraz zdolności, które umożli-
wią ci przyjęcie Kapłaństwa Melchizedeka i doskonalenie danego 
ci powołania 7.

2
Posiadacze kapłaństwa obiecują, że będą doskonalić 

swoje powołania kapłańskie i żyć zgodnie z 
każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

Jak wiemy, przymierze jest umową i porozumieniem pomiędzy 
co najmniej dwiema stronami. W przypadku przymierza ewangelii, 
stronami są Pan w niebie i ludzie na ziemi. Ludzie zgadzają się 
przestrzegać przykazań, a Pan obiecuje odpowiednio ich nagradzać. 
Ewangelia sama w sobie jest nowym i wiecznym przymierzem, 
zawiera wszelkie umowy, obietnice i nagrody, które Pan oferuje 
Swojemu ludowi.

Zatem, gdy otrzymujemy Kapłaństwo Melchizedeka, robimy 
to przez zawarcie przymierza. Uroczyście obiecujemy, że przyj-
miemy kapłaństwo, będziemy doskonalić w nim nasze powołania 
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i będziemy żyć zgodnie z każdym słowem, które wychodzi z ust 
Boga. Pan ze swojej strony obiecuje nam, że jeżeli dotrzymamy 
tego przymierza, otrzymamy wszystko, co posiada Ojciec — życie 
wieczne. Czy ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić większe lub 
bardziej chwalebne przymierze niż to?

Czasami dość lekko podchodzimy do doskonalenia naszego ka-
płaństwa. To, o czym mówią pisma święte, dotyczy doskonalenia 
naszych powołań w roli starszych, siedemdziesiątych, wyższych 
kapłanów, patriarchów i apostołów.

Kapłaństwo, które dzierżą mężczyźni, jest mocą i upoważnieniem 
przekazanym ludziom od Boga, aby działali w Jego imieniu ku zba-
wieniu ludzkości. Urzędy w kapłaństwie lub powołania to inaczej 
zadania przydzielone w celu wykonania określonej służby kapłań-
skiej. A sposobem na doskonalenie tych powołań jest wykonywanie 
wyznaczonej pracy przez tych, którzy są w nią zaangażowani.

Nie ma znaczenia, jakie mamy powołanie, najważniejsze jest to, 
że jesteśmy prawi i wierni naszym obowiązkom. Jeden urząd nie 
jest ważniejszy od drugiego, mimo że — ze względów administra-
cyjnych — dany posiadacz kapłaństwa może zostać powołany, aby 
przewodniczyć i kierować pracami innego.

Mój ojciec, Prezydent Joseph F. Smith, powiedział: „Nie ma 
urzędu w kapłaństwie, który jest ważniejszy niż samo kapłaństwo”. 
To z kapłaństwa dany urząd czerpie swoje upoważnienie i moc. 
Żaden urząd nie daje upoważnienia kapłaństwu. Żaden urząd nie 
dodaje mu mocy. Ale wszystkie urzędy w Kościele czerpią swoją 
siłę, cnotę i upoważnienie z kapłaństwa”.

Jesteśmy wezwani, aby doskonalić nasze powołania w kapłań-
stwie i wypełniać pracę, która jest nam wyznaczona w danym urzę-
dzie. I tak Pan mówi w objawieniu dla kapłaństwa: „Przeto niechaj 
każdy stoi w swoim urzędzie i trudzi się w swoim własnym powo-
łaniu […]; aby układ mógł być zachowany w doskonałości” (NiP 
84:109–110).

To jest jeden ze wspaniałych celów kościelnego programu ka-
płaństwa, który pragniemy osiągnąć: aby starsi wykonywali obo-
wiązki starszych, siedemdziesiąci obowiązki siedemdziesiątych, 
wyżsi kapłani obowiązki wyższych kapłanów itd. Naszym celem 
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jest, aby posiadacze kapłaństwa doskonalili swoje powołania i 
otrzymywali wielkie błogosławieństwa, które z tego płyną 8.

Jesteśmy ambasadorami Pana Jezusa Chrystusa. Naszym obo-
wiązkiem jest reprezentowanie Go. Jesteśmy kierowani, aby gło-
sić Jego ewangelię, dokonywać obrzędów zbawienia, błogosławić 
ludzkość, uzdrawiać chorych i być może nawet czynić cuda — ro-
bić to, co On by robił, gdyby żył na ziemi — a wszystko to, ponie-
waż dzierżymy święte kapłaństwo.

Jako przedstawiciele Pana podlegamy Jego prawu — jesteśmy 
zobowiązani, aby wypełniać Jego wolę, bez względu na osobi-
ste uczucia lub pokusy świata. To nie od nas pochodzi przesłanie 

„Kapłaństwo […] jest mocą i upoważnieniem danym [ludziom] od 
Boga, aby działali w Jego imieniu ku zbawieniu ludzkości”.
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zbawienia, doktryna, która musi zostać przyjęta, moc chrzczenia, 
wyświęcania lub udzielania ślubu na wieczność. Wszystkie te rze-
czy pochodzą od Pana, i wszystko, co z tym robimy, oparte jest na 
przekazanym nam upoważnieniu 9.

3
Obietnica wyniesienia jest dana każdemu 

posiadaczowi Kapłaństwa Melchizedeka, który jest 
wierny obietnicy i przymierzu kapłaństwa.

Pozwólcie, że powiem kilka słów na temat przysięgi, która towa-
rzyszy przyjęciu Kapłaństwa Melchizedeka.

Złożenie przysięgi jest najbardziej uroczystą i posiadającą moc 
wiążącą formą wypowiedzi, która jest znana ludziom. To właśnie 
tę formę wybrał Ojciec, aby przedstawić wspaniałe mesjanistyczne 
proroctwo o Chrystusie i kapłaństwie. W pismach świętych czy-
tamy: „Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według 
porządku Melchizedeka” (Ks. Psalmów 110:4).

Wyjaśniając to mesjanistyczne proroctwo, Paweł powiedział, że 
Jezus posiadał „kapłaństwo nieprzechodnie” i dzięki niemu miał 
moc „niezniszczalnego życia” (zob. List do Hebrajczyków 7:24, 16). 
Józef Smith powiedział, że „wszyscy ci, którzy są wyświęceni do 
tego kapłaństwa, stają się na podobieństwo Syna Boga, na zawsze 
będąc kapłanami”, co ma miejsce wtedy, kiedy są wierni i prawi 
[zob. Joseph Smith Translation, List do Hebrajczyków 7:3].

I tak Chrystus jest wielkim pierwowzorem kapłaństwa, zarówno 
w odniesieniu do chrztu, jak i wszystkich innych rzeczy. Zatem gdy 
Ojciec składa przysięgę, że Jego Syn odziedziczy wszystkie rzeczy 
poprzez kapłaństwo, ta sama przysięga obejmuje i nas — jeśli bę-
dziemy doskonalić swoje powołanie w kapłaństwie.

To jest obietnica wyniesienia oferowana każdemu mężczyźnie, 
który posiada Kapłaństwo Melchizedeka, ale ta obietnica ma wa-
runek — zależy od tego, czy doskonalimy nasze powołania w ka-
płaństwie i żyjemy zgodnie z każdym słowem, które pochodzi z 
ust Boga.

To jest zrozumiałe, że nie było i nie będzie bardziej chwaleb-
nych obietnic, które mogą zostać z nami zawarte, jak te, kiedy 
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akceptujemy przywilej i odpowiedzialność dzierżenia świętego ka-
płaństwa i stajemy się sługami Chrystusa.

Kapłaństwo Aarona jest przygotowawczym kapłaństwem, dzięki 
któremu stajemy się godni zawarcia przymierza i złożenia obietnicy, 
i przystąpienia do wyższego kapłaństwa 10.

4
Błogosławieństwa Pana oferowane są 

wszystkim ludziom poprzez posługę tych, 
którzy dzierżą Jego święte kapłaństwo.

Nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż stawianie spraw 
związanych z boskim królestwem na pierwszym miejscu w naszym 
życiu, przestrzeganie przykazań, doskonalenie naszych powołań w 
kapłaństwie, uczęszczanie do domu Pana i otrzymanie pełni błogo-
sławieństw w królestwie naszego Ojca 11.

Błogosławieństwa Pańskie są oferowane Świętym oraz całemu 
światu poprzez posługę tych, którzy posiadają Jego święte kapłań-
stwo i którzy Go reprezentują. To oni są Jego sługami i przedsta-
wicielami — są zawsze chętni, aby Mu służyć i przestrzegać Jego 
przykazań 12.

Modlę się, aby każdy z nas, kto został powołany do reprezen-
towania Pana i dzierżenia Jego upoważnienia, pamiętał o tym i 
postępował zgodnie z tą wiedzą.

[…] Przez wszystkie moje dni poszukiwałem możliwości, aby 
doskonalić moje powołanie w tym kapłaństwie i mam nadzieję, że 
wytrwam w tym do końca mojego życia, a w życiu, które nastanie 
— dostąpię zaszczytu przebywania pośród wiernych świętych 13.

Pragnę błogosławić tych, zarówno młodych, jak i starszych, któ-
rzy doskonalą swoje powołania w kapłaństwie i proszę Pana, aby 
pobłogosławił ich wszystkim, co dobre, swoim Duchem w tym ży-
ciu i aby zapewnił ich o bogactwach wieczności w życiu, które 
nastanie […].

Jak chwalebna jest wiedza o tym, że Pan ofiarował każdemu z 
nas pełnię kapłaństwa, obiecał nam, że jeśli je przyjmiemy i bę-
dziemy doskonalić nasze powołania, otrzymamy wieczne dziedzic-
two razem z Nim w Jego królestwie! 14
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Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Prezydent	Smith	nauczał,	że	poprzez	kapłaństwo	„Pan	oferuje	

Swoim córkom każdy duchowy dar i błogosławieństwo, które 
może otrzymać każdy z Jego synów” („Z życia Josepha Fieldinga 
Smitha”). Jakie myśli towarzyszą ci, kiedy zastanawiasz się nad 
tą wypowiedzią?

•	 Prezydent	Smith	powiedział,	że	posiadacze	kapłaństwa	mają	
większą motywację do dążenia do życia wiecznego, kiedy rozu-
mieją swoje przymierza i obietnice dane przez Pana (zob. część 
1.). Jak to się odnosi do wszystkich członków Kościoła?

•	 Jak	słowa	Prezydenta	Smitha	wyjaśniające	znaczenie	doskona-
lenia powołania (zob. część 2.) różnią się od świeckich definicji 
tego terminu? Jakie otrzymałeś błogosławieństwa dzięki służbie 
członków Kościoła, którzy doskonalili swoje powołania?

•	 Prezydent	Smith	nauczał:	„Chrystus	jest	wielkim	pierwowzorem	
kapłaństwa” (część 3.). Co możemy zrobić, aby pójść za przykła-
dem Jezusa Chrystusa w naszej służbie bliźnim?

•	 Czytając	część	4.,	zastanów	się	nad	słowami	Prezydenta	Smitha	o	
błogosławieństwach oferowanych w świątyni. Jak rodzice mogą 
pomóc swoim dzieciom przygotować się do otrzymania błogo-
sławieństw kapłaństwa dostępnych w świątyni?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
List do Hebrajczyków 5:4; Alma 13:1–2, 6; NiP 20:38–60; 84:19–

22; 107:99–100; Zasady Wiary 1:5

Wskazówka do nauczania
„Utalentowany nauczyciel nie zastanawia się: ‘Jak powinienem 

poprowadzić dzisiejsze zajęcia?’, ale pyta: ‘Co moi uczniowie mogą 
zrobić podczas moich zajęć?’; ani nie myśli: ‘Czego będę dziś na-
uczać?’, ale: ‘W jaki sposób mogę pomóc moim uczniom odkryć 
to, co powinni wiedzieć?’ ” (Virginia H. Pearce, „The Ordinary 
Classroom — A Powerful Place for Steady and Continued Growth”, 
Ensign, listopad 1992, str. 12; zob. także Nauczanie — nie ma więk-
szego powołania [1999], str. 61).
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Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1951, 

str. 152.
 2. Zob. Conference Report, kwiecień 

1951, str. 152; Conference Report, paź-
dziernik 1970, str. 92.

 3. „President George F. Richards: A 
Tribute”, Relief Society Magazine, paź-
dziernik 1950, str. 661.

 4. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God, 
(1992), str. 352.

 5. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 59.

 6. W: Conference Report, październik 
1970, str. 90–91.

 7. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 59.

 8. W: Conference Report, październik 
1970, str. 91–92; zob. także Joseph F. 
Smith w: Conference Report, paździer-
nik 1903, str. 87.

 9. „Our Responsibilities as Priesthood 
Holders”, Ensign, czerwiec 1971, str. 49.

 10. W: Conference Report, październik 
1970, str. 92.

 11. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 59.

 12. „Blessings of the Priesthood”, Ensign, 
grudzień 1971, str. 98.

 13. W: Conference Report, październik 
1970, str. 92.

 14. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 58.
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ilustracja przedstawia chrzest mężczyzny w rzece 
dniepr, w pobliżu Kijowa na ukrainie.
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Chrzest

„Chrzest jest dosłownie przejściem czy 
zmartwychwstaniem ze starego życia do nowego 

— z życia w grzechu do życia duchowego”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Podczas kwietniowej konferencji w 1951 roku Prezydent Joseph 
Fielding Smith opowiedział o tym, co przeżył 67 lat wcześniej, kiedy 
w wieku 8 lat został ochrzczony. Powiedział, że w dniu chrztu czuł, 
że „stał przed Panem czysty i nieskalany”. Dowiedział się jednak, że 
aby pozostać w tym stanie, będzie musiał przez całe życie dokładać 
starań. Wspominał on: „Miałem siostrę, która była bardzo dobrym 
człowiekiem, jak wszystkie moje siostry. To ona uświadomiła mi 
konieczność pozostawania niesplamionym przez świat. Nauki, jakie 
przekazała mi w dniu mojego chrztu, zapamiętałem na całe życie” 1.

Wierny siostrzanym naukom Prezydent Smith zachęcał członków 
Kościoła, aby dochowywali przymierzy zawartych podczas chrztu, 
aby trzymali się „duchowego życia”, jakie otrzymali, gdy zostali 
ochrzczeni 2. Oświadczył on:

„Nie ma ważniejszej rady, której można by udzielić członkowi 
Kościoła niż ta, by po chrzcie przestrzegał przykazań. Pan ofiaro-
wuje nam zbawienie pod warunkiem, że odpokutujemy i będziemy 
wierni Jego prawom” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Chrzest przez zanurzenie jest na podobieństwo 
narodzin, śmierci i zmartwychwstania.

Chrzest, trzecia zasada i pierwszy obrzęd Ewangelii, jest nie-
zbędny dla zbawienia i wyniesienia w królestwie Boga. Chrzest jest, 
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po pierwsze, sposobem, aby osoby, które odpokutowały, otrzymały 
odpuszczenie grzechów. Po drugie, jest bramą do królestwa Boga. 
Pan powiedział nam to w czasie swojej rozmowy z Nikodemem w 
Ew. Jana 3:1–11 […].

Chrzest jest dokonywany przez zanurzenie w wodzie. […] Chrzest 
nie może się odbyć w żaden inny sposób niż przez zanurzenie ca-
łego ciała w wodzie z następujących powodów:

(1) Jest to na podobieństwo śmierci, pogrzebu i zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa oraz wszystkich innych osób, które doświad-
czyły zmartwychwstania.

(2) Chrzest to również narodziny i jest na podobieństwo narodzin 
dziecka na świat.

(3) Chrzest jest dosłownie przejściem czy zmartwychwstaniem ze 
starego życia do nowego — z życia w grzechu do życia duchowego.

Chciałbym pomówić o tym drugim powodzie: Chrzest to również 
narodziny i jest na podobieństwo narodzin dziecka na świat. […] W 
księdze Mojżesza 6:58–60 czytamy:

„Przeto daję ci przykazanie, abyś nauczał swobodnie swoje dzieci 
tych spraw, mówiąc:

Że przez występek przychodzi upadek, który przynosi śmierć; 
i jako żeś się narodził na ten świat przez wodę, i krew, i ducha, 
którego ja stworzyłem, i z prochu stałeś się żywą duszą, tak musisz 
się na nowo narodzić do królestwa niebieskiego z wody i Ducha, 
i zostać oczyszczony przez krew, krew mojego Jednorodzonego; 
abyś został uświęcony od wszelkiego grzechu i radował się sło-
wami wiecznego życia na tym świecie, i nieśmiertelną chwałą, czyli 
wiecznym życiem w świecie, który nastąpi.

Albowiem przez wodę zachowujesz przykazanie; przez Ducha 
zostajesz spełniony, a przez krew zostajesz uświęcony” […].

Każde dziecko, które przychodzi na ten świat, jest noszone w 
wodzie, rodzi się w wodzie, z krwi i z ducha. Kiedy więc rodzimy 
się w królestwie Boga, musimy narodzić się w ten sam sposób: 
przez chrzest rodzimy się z wody, oczyszczeni i uświęceni przez 
przelaną krew Chrystusa oraz usprawiedliwieni przez Ducha Bo-
żego, gdyż chrzest nie jest pełen bez chrztu z Ducha Świętego. 
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Widzicie paralelę między narodzinami na ten świat a narodzinami 
w królestwie Boga […].

Przejdźmy do trzeciego powodu: Chrzest jest dosłownie przej-
ściem czy zmartwychwstaniem ze starego życia do nowego — z 
życia w grzechu do życia duchowego […].

Wszyscy mężczyźni i kobiety […] muszą odpokutować. […] Znaj-
dują się w stanie duchowej śmierci. Jak stamtąd powrócą? Drogą jest 
pogrzeb w wodach chrztu. Są martwi, zostają pochowani w wodzie 
i zmartwychwstają z ducha ponownie do życia duchowego. Tym 
właśnie jest chrzest 4.

2
Małe dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku 

odpowiedzialności, nie potrzebują chrztu, ponieważ są 
odkupione przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Wiem, że małe dzieci, które nie osiągnęły wieku odpowiedzial-
ności, a tym samym nie są winne grzechu, są […] odkupione krwią 
Chrystusa i jawnym szyderstwem jest utrzymywanie, że potrzebują 
one chrztu, gdyż jest to zaprzeczeniem sprawiedliwości i łaski Boga 
[zob. Moroni 8:20–23] 5.

W 29. rozdziale Nauk i Przymierzy Pan mówi (wersety 46–47):

„Ale oto powiadam wam, że małe dzieci odkupione są od po-
czątku świata poprzez mojego Jednorodzonego;

Przeto nie mogą grzeszyć, bowiem Szatanowi nie jest dana moc 
kuszenia małych dzieci, dopóki nie zaczną być odpowiedzialne 
przede mną”.

To brzmi znacznie lepiej: „Małe dzieci odkupione są od początku 
świata”. Co ma On przez to na myśli? Znaczy to, że przed powsta-
niem tego świata, ten plan odkupienia, ten plan zbawienia, według 
którego mamy postępować w życiu doczesnym, był już w pełni 
przygotowany, a Bóg, znając koniec od samego początku, podjął 
kroki, by zapewnić małym dzieciom zbawienie poprzez zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa […].

Kiedy spoglądamy na twarzyczkę maleńkiego dziecka, a ono 
patrzy na nas i uśmiecha się, czy możemy sądzić, że to dzieciątko 



r o z d z i a ł  1 3

184

splamione jest jakimkolwiek grzechem, który w razie śmierci unie-
możliwi mu przebywanie w obecności Boga? […].

Pamiętam, że kiedy byłem na misji w Anglii, spotkałem tam 
pewną amerykańską rodzinę. […] Kiedy [mąż] usłyszał Starszych 
głoszących ewangelię na ulicach, zaprosił ich do domu, ponieważ 
byli jego rodakami. Nie był zainteresowany ewangelią, zaciekawiło 
go jedynie to, że misjonarze pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. 
Tak się złożyło, że tam pracowałem. Nie byłem pierwszym misjo-
narzem, którego ten mężczyzna usłyszał, ale później zaprosił mnie 
do swojego domu […].

Sądziliśmy, że pójdziemy do niego do domu i będziemy rozma-
wiać o baseballu, futbolu i tym podobnych rzeczach oraz porów-
nywać Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią — tym się bowiem 
interesował. Tak się stało i na początku ani słowem nie wspominali-
śmy o religii. Byliśmy tam kilkakrotnie i uznał nas za całkiem miłych 
facetów, bo nie staraliśmy się na siłę wciskać mu naszej religii. Z 
czasem jednak sami zaczęli zadawać pytania — wiedzieliśmy, że 
tak się stanie — i pewnego wieczora, żona tego człowieka zwróciła 
się do mnie, mówiąc: „Starszy Smith, chciałabym cię o coś zapytać”. 
Zanim jeszcze zadała pytanie, zaczęła płakać. Nie rozumiałem, co 
się stało. Rozszlochała się, a kiedy doszła do siebie na tyle, by po-
rozmawiać, opowiedziała mi tę historię:

Kiedy przybyli do Anglii, przeżyli tragedię — stracili malut-
kie dziecko. […] Poszli do duchownego [w kościele, do którego 
uczęszczali], ponieważ pragnęli, by dziecko miało chrześcijański 
pochówek. […] Duchowny powiedział jej: „Dziecko nie może mieć 
chrześcijańskiego pogrzebu, ponieważ nie zostało ochrzczone. Wa-
sze dziecko jest stracone”. To dość brutalne sformułowanie, ale tak 
właśnie opowiedziała tę historię. Od dwóch czy trzech lat serce 
tej kobiety przepełniała niewysłowiona boleść. Zadała mi więc 
następujące pytanie: „Czy moje dziecko jest stracone? Czy już go 
nigdy nie zobaczę?”. Otworzyłem Księgę Mormona i przeczytałem 
jej słowa, jakie Mormon wypowiedział do swego syna Moroniego 
[zob. Moroni 8]. Powiedziałem: „Twoje dziecko nie jest stracone. 
Żadne dziecko nie jest stracone. Wszystkie dzieci mają po śmierci 
zbawienie w królestwie Boga”.



r o z d z i a ł  1 3

185

[…] „I zobaczyłem także, że wszystkie dzieci, co umierają zanim 
dojdą do wieku odpowiedzialności, są zbawione w Celestialnym 
Królestwie Nieba” [NiP 137:10]. To właśnie Pan powiedział Proro-
kowi Józefowi Smithowi w objawieniu czy wizji, które otrzymał w 
Świątyni Kirtland. Czy to nie brzmi słusznie? Czy nie jest sprawied-
liwe? Po prostu sprawiedliwie? […] [Dziecko] nie jest odpowie-
dzialne za grzech pierworodny, nie jest odpowiedzialne za żaden 
grzech, a łaska Boga sprawia, że jest ono odkupione.

A jak się ta sprawa ma w przypadku was i mnie? Oto jesteśmy 
tutaj, w pełni świadomi, a Pan mówi: „I znowu powiadam wam, 
komu, który posiada wiedzę, nie rozkazałem odpokutować?” [NiP 
29:49]. Otrzymaliśmy przykazanie, by odpokutować, przykazanie, 
by przyjąć chrzest, przykazanie, by zmyć swoje grzechy w wo-
dach chrztu, ponieważ jesteśmy zdolni, by to rozumieć i ponie-
waż wszyscy grzeszymy. Jednak ani ja, ani żadne z was nie zostało 
ochrzczone z powodu jakiegokolwiek uczynku Adama. Ja zostałem 
ochrzczony, abym mógł zostać oczyszczony za to, co sam uczy-
niłem i tak samo jest z wami oraz abym mógł wejść do królestwa 
Bożego.

[…] Pan zabezpieczył los tych, którzy żyją, nie znając prawa, 
oraz los małych dzieci, bowiem nie podlegają oni prawu pokuty. 
Jak można nauczyć małe dziecko, aby odpokutowało? Ono nie ma 
za co pokutować.

Pan — w Swej mądrości — określił wiek odpowiedzialności na 
osiem lat. Kiedy kończymy ósmy rok życia, nasze zrozumienie jest 
wystarczające, abyśmy zostali ochrzczeni. Pan troszczy się o wszyst-
kich, którzy nie osiągnęli tego wieku 6.

3
Każda osoba ochrzczona w Kościele 

zawiera przymierze z Panem.

Każda osoba, wstępując w wody chrztu, przyjmuje zobowiązania 
związane z przymierzem.

„I znowu, jako przykazanie dla Kościoła odnośnie sposobu 
chrzczenia — Ci wszyscy, co się ukorzą przed Bogiem i pragną 
zostać ochrzczeni, i przyjdą ze złamanym sercem i skruszonym du-
chem, i oświadczą przed kościołem, że prawdziwie odpokutowali 
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za swoje grzechy i gotowi są wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa, 
z postanowieniem, by służyć Mu do końca, i prawdziwie zaświadczą 
swymi czynami, że otrzymali Ducha Chrystusa dla odpuszczenia grze-
chów — przyjęci zostaną do Jego [Kościoła] przez chrzest”. (NiP 20:37)7.

„Każda osoba ochrzczona w Kościele zawiera przymierze 
z panem, że będzie przestrzegać Jego przykazań”.
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Przytoczę teraz fragment z 59. rozdziału Nauk i Przymierzy:

„Przeto daję im [to znaczy członkom Kościoła] przykazanie, mó-
wiąc tak: Kochać będziesz Pana, twego Boga, całym swoim sercem, 
z całej swojej mocy, umysłu i siły; i służyć mu będziesz w imię 
Jezusa Chrystusa.

Kochać będziesz bliźniego swego jako siebie samego. Nie bę-
dziesz kradł; ani popełniał cudzołóstwa, ani zabijał, ani czynił ni-
czego takiego.

Dziękować będziesz Panu, twemu Bogu, za wszystkie rzeczy” 
[NiP 59:5–7].

Każda osoba ochrzczona w tym Kościele zawiera z Panem przy-
mierze, że będzie przestrzegać Jego przykazań, zaś to przykazanie, 
powtórzone ponownie w naszej dyspensacji, mówi nam, że mamy 
służyć Panu z całego serca i umysłu, z całej siły, jaką posiadamy, i 
mamy czynić to w imię Jezusa Chrystusa. Wszystko, co czynimy, 
powinno być w imię Jezusa Chrystusa.

W wodach chrztu zawarliśmy przymierze, że będziemy prze-
strzegać tych przykazań, że będziemy służyć Panu, że będziemy 
zachowywać to pierwsze i najważniejsze przykazanie i będziemy 
kochać Pana, naszego Boga, oraz zachowywać kolejne wielkie 
przykazanie — będziemy kochać bliźnich, jak siebie samych; że 
z całą naszą mocą, siłą, z całego naszego serca będziemy „żyć […] 
według każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych” [NiP 84:44]; 
że będziemy posłuszni i pokorni, pilni w Jego służbie, gotowi, by 
słuchać, podążać za radami tych, którzy nam przewodzą i czynić to 
wszystko z uwagą skupioną jedynie na chwale Boga.

Nie wolno nam zapominać o tych rzeczach, gdyż przykazanie to 
obowiązuje nas jako członków Kościoła 8.

4
Aby dostąpić wszystkich błogosławieństw 

ewangelii, musimy nadal być pokorni, 
skruszeni i posłuszni po chrzcie.

Jednym ze wspaniałych celów prawdziwego kościoła jest ucze-
nie ludzi, co muszą czynić po chrzcie, aby zyskać pełnię błogosła-
wieństw ewangelii 9.
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Każda ochrzczona dusza, prawdziwie ochrzczona, ukorzyła się, 
ma pokorne serce i skruszonego ducha. Człowiek ten zawarł przed 
Bogiem przymierze, że będzie przestrzegać Jego przykazań oraz że 
wyrzekł się wszelkiego grzechu. Czyż zatem, kiedy już przystąpi do 
Kościoła, kiedy zostanie jego członkiem, wolno mu grzeszyć? Czy 
może stracić czujność? Czy może angażować się w rzeczy, których 
Pan kazał mu unikać? Nie. Posiadanie pokornego ducha i skruszonego 
serca jest równie ważne po chrzcie, jak było przed jego przyjęciem10.

Słyszałem, jak niektórzy z naszych młodych i nieco starszych 
mężczyzn rozmawiali o chrzcie. Mówili, że skoro chrzest jest dla 
odpuszczenia grzechów, nie wiedzą, dlaczego człowiek nie musi 
przyjmować chrztu za każdym razem, kiedy popełnia grzech. Czy 
wiecie, dlaczego tak jest? O ile człowiek grzeszy i żyje w duchowej 
sferze, może odpokutować i uzyskać przebaczenie. Nie potrzebuje 
chrztu, aby powrócić do miejsca, w którym się już znajduje 11.

Kto pośród Świętych w Dniach Ostatnich zabiega o miejsce w 
królestwie telestialnym? Kto pośród Świętych w Dniach Ostatnich 
zabiega o miejsce w królestwie terestialnym? Nie powinniśmy prag-
nąć mieć cokolwiek wspólnego z tymi królestwami. Zamiarem 
 człowieka, który został ochrzczony w Kościele, nie jest, a przynajm-
niej nie powinno być, życie w sposób, który pozbawiłby go miejsca 
w celestialnym królestwie Boga, gdyż chrzest sam w sobie jest do 
niego drogą. Chrzest ma dwojaką naturę. Po pierwsze służy odpusz-
czeniu grzechów, a po drugie jest bramą do królestwa Bożego, nie 
królestwa telestialnego, nie królestwa terestialnego, lecz bramą do 
królestwa celestialnego, w którym mieszka Bóg. Temu właśnie służy 
chrzest, temu służy dar Ducha Świętego otrzymywany przez nało-
żenie rąk — mają nas przygotować, abyśmy dzięki posłuszeństwu 
wytrwali w zachowywaniu przykazań Pana, aż otrzymamy pełnię 
błogosławieństw w królestwie celestialnym12.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Czytając	wspomnienia	Prezydenta	Smitha	z	części	„Z	życia	Jose-

pha Fieldinga Smitha”, pomyśl o własnym chrzcie. Jak pogłębiło 
się twoje zrozumienie chrztu od tego czasu? Jak możemy pomóc 
krewnym lub przyjaciołom, którzy przygotowują się do chrztu?
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•	 Jakie	nauki	na	temat	chrztu	znajdujesz	w	wypowiedziach	Pre-
zydenta Smitha w części 1.? Jak jego nauki o symbolice chrztu 
pogłębiają nasze zrozumienie tego przymierza?

•	 Czego	uczymy	się	na	temat	miłości,	jaką	Ojciec	Niebieski	darzy	
Swoje dzieci, z części 2.? Pomyśl o znajomych osobach, które 
mogłyby odnieść pożytek z doktryny zawartej w tej historii.

•	 Zastanów	się	nad	własnymi	staraniami,	by	dochować	przymierzy	
zawartych podczas chrztu (zob. część 3.). Jaki wpływ wywiera to 
przymierze na twoje kontakty z rodziną i innymi ludźmi?

•	 Rozważ	wypowiedź	Prezydenta	Smitha	z	początku	części	4.	
Czego, twoim zdaniem, ludzie powinni być nauczani, po tym 
jak zostaną ochrzczeni? Jak możemy pomagać sobie nawzajem 
w dochowywaniu przymierzy chrztu?

Pokrewne fragmenty z pism świętych:
Ew. Mateusza 3:13–17; 2 Nefi 31:5–13; Mosjasz 18:8–13; 3 Nefi 

11:31–39; NiP 68:25–27; Zasady Wiary 1:4

Wskazówka do nauczania
„Możesz pomóc tym, których uczysz, aby poczuli się pewniej w 

związku z ich zdolnością do udziału w dyskusji, jeśli pozytywnie zare-
agujesz na każdy szczery komentarz. Na przykład, możesz powiedzieć: 
‘Dziękuję za twą odpowiedź. Była bardzo przemyślana’ […] lub ‘To 
bardzo dobry przykład’, lub ‘Doceniam wszystko, co dziś powiedzie-
liście’” (Nauczanie — nie ma większego powołania, [1999], str. 64).

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1951, 

str. 57–58.
 2. „Repentance and Baptism”, Deseret 

News, 30 marca 1935, Church section, 
str. 8; zob. także Doctrines of Salva-
tion, wyd. Bruce R. McConkie, 3 tomy 
(1954–1956), 2:326.

 3. W: Conference Report, październik 
1970, str. 7.

 4. „Repentance and Baptism”, str. 6, 8; 
zob. także Doctrines of Salvation, 
2:323–326.

 5. „Testimony of Elder Joseph F. 
Smith jun.”, Liahona: The Elders’ Jour-
nal, 30 marca 1915, str. 629. 
 

 6. „Redemption of Little Children”, Deseret 
News, 29 kwietnia 1939, Church sec-
tion, str. 7.

 7. „Seek Ye Earnestly the Best Gifts”, En-
sign, czerwiec 1972, str. 2.

 8. W: Conference Report, kwiecień 1940, 
str. 95; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 2:328.

 9. „The Plan of Salvation”, Ensign, listo-
pad 1971, str. 5.

 10. W: Conference Report, październik 
1950, str. 12; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:329.

 11. „Repentance and Baptism”, str. 8; zob. 
także Doctrines of Salvation, 2:326.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1922. 
str. 60–61.
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Dar Ducha Świętego

„Po chrzcie i konfirmacji możemy cieszyć się 
towarzystwem Ducha Świętego, który nauczy nas 

postępowania na sposób Pana, rozjaśni nasze 
umysły i pomoże nam zrozumieć prawdę”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał, że każdy wierny czło-
nek Kościoła „ma prawo otrzymywać objawienia potrzebne i ko-
nieczne dla jego [lub jej] osobistego przewodnictwa” 1. Sam zawsze 
poszukiwał tego przewodnictwa, szczególnie gdy starał się nauczać 
i chronić swoich synów i córki. Starszy Francis M. Gibbons, który 
służył jako sekretarz Rady Prezydenta Kościoła, przytoczył pewną 
historię, jak została mu ona opowiedziana przez syna Prezydenta 
Smitha, Reynoldsa (zwanego Reynem).

„Reyn zwierzył mi się, że tylko raz w życiu miał w ustach papie-
rosa i to tylko przez krótką chwilę. Stało się to, kiedy był uczniem 
gimnazjum Roosvelta w Salt Lake City. Wejście do [szkoły] znajdo-
wało się na cichej bocznej uliczce, którą jeździło niewiele samo-
chodów. Tego dnia Reyn dopiero co wyszedł ze szkoły z kolegą, 
który palił i który, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, namawiał 
go, żeby ‘spróbował ten jeden raz’. Tym razem jego namowy za-
kończyły się sukcesem. Reyn wziął papierosa i zapalił go. Zaciągnął 
się zaledwie kilka razy, gdy przy krawężniku zatrzymał się samo-
chód nikogo innego, jak jego własnego ojca. Starszy Smith opuścił 
okno i powiedział do swojego zdumionego syna: ‘Reynolds, chcę 
z tobą porozmawiać dziś wieczorem po kolacji’ i odjechał. Reyn 
opowiadał: ‘Kiedy ojciec zwracał się do mnie Reynolds, wiedzia-
łem, że sprawa jest poważna’. Starszy Smith pozwolił, by poczucie 
winy gryzło Reyna przez resztę popołudnia i cały wieczorny posi-
łek, w czasie którego był niezwykle milczący. Później, siedząc jak 
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na szpilkach w gabinecie ojca […], Reynolds stanął przed sądem. 
Jedyną karą był przepełniony troską i miłością wykład na temat 
szkodliwości ‘tego wstrętnego nałogu’ oraz przypomnienie, kim 
jest i że jego zachowanie odbija się na całej rodzinie. Na zakoń-
czenie ojciec poprosił Reyna, by obiecał, że już nigdy nie weźmie 
papierosa do ust. Syn złożył stosowną obietnicę. ‘Nigdy więcej nie 
tknąłem papierosów’ — powiedział. Przez wszystkie kolejne lata, 
łącznie z okresem służby w marynarce Stanów Zjednoczonych w 
czasie II wojny światowej, kiedy palenie było czymś powszechnym, 
dotrzymał słowa danego ojcu”.

Wspominając to wydarzenie, Starszy Gibbons zauważył: „Szanse 
na to, że Joseph Fielding Smith pojawi się na tej bocznej uliczce 
dokładnie w chwili, kiedy jego syn zapalał swojego jedynego w 
życiu papierosa, były minimalne. Choć Reyn tego nie powiedział, 
jego zachowanie i ton głosu wskazywały na to, że całe to zdarzenie 
przekonało go o wyjątkowej głębi i mocy duchowej wrażliwości 
ojca, szczególnie w kwestiach dotyczących dobra jego rodziny” 2.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Zadaniem Ducha Świętego jest składanie świadectwa 
o Ojcu i Synu oraz o prawdzie wszystkiego.

Duch Święty jest trzecim członkiem Boskiej Trójcy. Jest on Du-
chem na kształt człowieka. Ojciec i Syn są istotami mającymi ciele-
sne tabernakulum, posiadają powłoki z ciała i kości. Duch Święty 
jest istotą posiadającą jedynie ciało duchowe [zob. NiP 130:22]. Jego 
misją jest składać świadectwo o Ojcu i Synu oraz wszelkiej praw-
dzie [zob. 2 Nefi 31:18; Moroni 10:5] 3.

Ma udział w sprawach Ojca i Syna, i objawia je tym, którzy 
wiernie służą Panu. To dzięki naukom Pocieszyciela, czyli Ducha 
Świętego, nauki Jezusa Chrystusa zostały przypomniane przez apo-
stołów [zob. Ew. Jana 14:26]. To dzięki naukom Ducha Świętego 
przychodzi proroctwo [zob. II List Piotra 1:21] 4.

Duch Boży przemawiający do ducha człowieka ma moc przeka-
zywania prawdy z większą siłą i zrozumieniem, niż gdyby ta prawda 
została przekazana podczas osobistego obcowania z niebiańskimi 
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istotami. Poprzez Ducha Świętego prawda przenika każde włókno 
i każde ścięgno ciała, tak że nie można jej zapomnieć 5.

2
Duch Święty obwieszcza prawdę wszystkim 

prawym ludziom na całym świecie.

Wierzymy, że Duch Święty jest objawicielem i że wszystkim pra-
wym ludziom złoży świadectwo, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, 
że Józef Smith jest prorokiem oraz że ten kościół jest „[jedynym, 
prawdziwym i żywym kościołem] na powierzchni całej Ziemi” (NiP 
1:30).

Nie ma powodu, aby ktokolwiek pozostawał w ciemności — 
mamy tu światło wiecznej ewangelii i każdy na tym świecie, kto 
szczerze interesuje się [Kościołem — przyp. tłum.], może otrzymać 
od Ducha Świętego osobiste świadectwo o prawdziwości i boskim 
charakterze dzieła Pana.

Piotr powiedział: „[…] Bóg nie ma względu na osobę; lecz w 
każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedli-
wie postępuje” (Dzieje Apostolskie 10:34–35), co oznacza, że Pan 
przeleje Swego Ducha na tych, którzy są wierni, aby sami poznali 
prawdy tej religii 6.

Duch Święty objawi się każdemu, kto prosi o prawdę, tak jak 
ukazał się Korneliuszowi [zob. Dzieje Apostolskie 10]. W Księdze 
Mormona mamy deklarację Moroniego, jaką złożył pod koniec swej 
kroniki, rozdział 10., werset 4.:

„I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga, 
Wiecznego Ojca, w imię Chrystusa, czy jest to prawdą, i jeśli zapy-
tacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w 
Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego”.

Każdy człowiek, który gorliwie poszukuje światła i prawdy, może 
otrzymać objawienie przez Ducha Świętego, nawet jeśli nie należy 
do Kościoła. Duch Święty przyjdzie, złoży temu człowiekowi świa-
dectwo, którego on poszukuje, a następnie się wycofa 7.
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3
Dar Ducha Świętego nadaje się po 

chrzcie, poprzez nałożenie rąk.

W czasach pierwotnego kościoła Jezusa Chrystusa została dana 
obietnica, że wszyscy, którzy odpokutują, zostaną ochrzczeni dla 
odpuszczenia grzechów i pozostaną wierni, otrzymają dar Ducha 
Świętego przez nałożenie rąk. Tę samą obietnicę mają wszyscy, któ-
rzy przyjmą Ewangelię w tej dyspensacji, albowiem Pan powiedział:

„A kto okaże wiarę, zatwierdzicie go w moim kościele przez 
nałożenie rąk, a ja ześlę na nich dar Ducha Świętego” [NiP 33:15] 8.

Daru Ducha Świętego nie można otrzymać przez modlitwę, pła-
cenie dziesięciny czy przestrzeganie Słowa Mądrości. Nie można go 
nawet otrzymać przez chrzest z wody dla odpuszczenia grzechów. 
Ten chrzest musi zostać dopełniony chrztem z Ducha. Przy jakiejś 
okazji Prorok powiedział, że bez konfirmacji i nadania człowiekowi 
daru Ducha Świętego przez nałożenie rąk, można równie dobrze 
ochrzcić worek piasku. Daru tego nie można otrzymać w żaden 
inny sposób 9.

Wierzę w doktrynę nakładania rąk dla nadania daru Ducha 
Świętego, dzięki któremu nawiązujemy kontakt z naszym Ojcem 
w niebie i poznajemy Jego nauki, abyśmy mogli kroczyć Jego 
ścieżkami 10.

4
Dar Ducha Świętego sprawia, że członkowie Kościoła 

mogą cieszyć się stałym towarzystwem Ducha Świętego.

Jest on Posłańcem i Pocieszycielem, którego Zbawiciel obiecał 
zesłać Swym uczniom po ukrzyżowaniu. Ów Pocieszyciel poprzez 
swój wpływ ma być stałym towarzyszem każdej ochrzczonej osoby 
i służyć członkom Kościoła poprzez objawienia i przewodnictwo, 
wiedzę o prawdzie, aby mogli kroczyć w jego świetle. To Duch 
Święty oświeca umysł prawdziwie ochrzczonego członka. To przez 
jego moc przychodzą osobiste objawienia, a światło prawdy poja-
wia się w naszych sercach 11.

Po chrzcie zostajemy konfirmowani. Po co jest ta konfirmacja? 
Chodzi o to, abyśmy stali się towarzyszami Ducha Świętego, abyśmy 
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dostąpili zaszczytu przewodnictwa trzeciego członka Boskiej Trójcy, 
aby nasze umysły mogły zostać oświecone, aby Duch Święty był dla 
nas bodźcem do poszukiwania wiedzy i zrozumienia wszystkiego, 
co dotyczy naszego wyniesienia 12.

Po chrzcie i konfirmacji możemy cieszyć się towarzystwem Du-
cha Świętego, który nauczy nas postępowania na sposób Pana, 
rozjaśni nasze umysły i pomoże nam zrozumieć prawdę 13.

Mamy obietnicę, że jeśli po chrzcie pozostaniemy prawi i wierni, 
będziemy mieli przewodnictwo Ducha Świętego. Czemu ma on 
służyć? Ma nas nauczać, prowadzić, składać nam świadectwo o 
zbawczych zasadach ewangelii Jezusa Chrystusa. Każde dziecko w 
wieku pozwalającym na chrzest ma po nim prawo do przewodnic-
twa Ducha Świętego. Słyszałem wśród ludzi opinie, że ośmioletnie 
dziecko jest zbyt małe, aby móc to pojąć. Moja wiedza na ten temat 
jest inna. Świadectwo o tej prawdzie miałem już w wieku ośmiu lat, 
otrzymałem je od Ducha Świętego. Mam je cały czas 14.

Jakimż wspaniałym przywilejem jest stałe przewodnictwo Ducha 
Świętego i otrzymywanie objawień na temat tajemnic królestwa 
Bożego15.

5
Towarzystwo Ducha Świętego jest dostępne tylko dla 
tych, którzy przygotowują się na to, by je otrzymać.

W mojej ocenie jest wielu członków tego Kościoła, którzy zo-
stali ochrzczeni dla odpuszczenia grzechów i na których głowy 
nałożono ręce, aby nadać im dar Ducha Świętego, lecz którzy tak 
naprawdę nigdy go nie przyjęli — to znaczy nigdy nie otrzymali 
jego objawień. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie uporządkowali swo-
jego życia na tyle, by je otrzymać. Nigdy się nie ukorzyli. Nigdy 
nie poczynili kroków, które przygotowałyby ich do tego, by Duch 
Święty mógł im towarzyszyć. Przeto idą przez życie pozbawieni 
tej wiedzy; brakuje im zrozumienia. Kiedy przebiegłe i podstępne 
osoby przychodzą, aby ich zwieść, krytykując władze i doktryny 
Kościoła, ci słabi członkowie nie mają wystarczającego zrozumie-
nia, wystarczającej wiedzy i wystarczającego przewodnictwa Ducha 
Pana, aby oprzeć się fałszywym doktrynom i naukom. Słuchają i 
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sądzą, że być może popełnili błąd i nagle okazuje się, że odchodzą 
od Kościoła, ponieważ brak im zrozumienia 16.

Przykazanie Pana mówi, że członkowie Kościoła powinni pilnie 
pracować i studiować podstawowe prawdy ewangelii tak, jak zo-
stały one objawione. Duch Pana nie będzie bezustannie zabiegał o 
to, aby być z człowiekiem, który jest na niego obojętny, z człowie-
kiem, który schodzi na manowce, który się buntuje, który nie żyje 
w światłości boskiej prawdy. Przywilejem każdej ochrzczonej osoby 
jest posiadanie silnego świadectwa o przywróceniu ewangelii, lecz 
świadectwo to może osłabnąć, a z czasem nawet zniknąć, jeśli nie 
będziemy stale przyjmować duchowego dobra poprzez studiowa-
nie, posłuszeństwo i gorliwe starania, by poznać i pojąć prawdę 17.

Mamy prawo do przewodnictwa Ducha Świętego, lecz tracimy 
to przewodnictwo, jeśli umyślnie lekceważymy objawienia, jakie 
zostały dane, by pomóc nam zrozumieć i by prowadzić nas ku 
światłu i prawdzie wiecznej ewangelii. Nie możemy mieć nadziei 
na owo przewodnictwo, kiedy lekceważymy te wielkie objawienia, 
które mają dla nas ogromne znaczenie zarówno pod względem 
doczesnym, jak i duchowym. Jeśli zatem znajdziemy się w stanie 

„przykazanie pana mówi, że członkowie Kościoła powinni pilnie 
pracować i studiować podstawowe prawdy ewangelii”.
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zwątpienia lub niechęci do poszukiwania światłości i wiedzy, jakie 
Pan umieścił w naszym zasięgu, będziemy narażeni na zwodnicze 
działanie złych duchów, diabelskich doktryn oraz nauk ludzi [zob. 
NiP 46:7]. Kiedy w naszym życiu pojawią się te fałszywe idee, nie 
będziemy mieli zrozumienia pozwalającego rozróżnić między nimi 
i poznać, czy pochodzą one od Boga, czy nie. Możemy tedy paść 
ofiarą bezbożnych, niegodziwych i przebiegłych podstępów ludzi 18.

Duch Pana nie będzie przebywać w nieczystych przybytkach, a 
kiedy człowiek odwraca się od prawdy z powodu niegodziwości, 
ów Duch za nim nie podąża, lecz odchodzi, a zamiast niego poja-
wia się duch błądzenia, duch nieposłuszeństwa, duch niegodziwo-
ści, duch wiecznego zniszczenia 19.

6
Kiedy pozostajemy wierni, Duch Święty 
daje nam objawienia, przewodzi nam i 
prowadzi nas przez całe nasze życie.

Wszystkim, którzy odpokutują i pozostaną wierni, polegając na 
duchu pokory i pilności, Pan obiecał, że będą mieli prawo do prze-
wodnictwa Ducha Bożego. Duch ten będzie ich prowadził i będzie 
udzielał im wskazówek przez całe ich życie 20.

Na głowie każdego członka Kościoła spoczęły ręce, które nadały 
mu dar Ducha Świętego. Ma on zatem prawo otrzymywać objawie-
nia konieczne i niezbędne dla jego osobistego przewodnictwa, nie 
dla Kościoła, lecz dla siebie samego. Dzięki swemu posłuszeństwu 
i pokorze ma prawo otrzymywać światło i prawdę, jak objawi mu 
je Duch Prawdy, ten zaś, kto usłucha tego Ducha i będzie zabiegać 
o ów dar z pokorą i wiarą, nie zostanie zwiedziony 21.

Musimy kroczyć w świętości życia w światłości i prawdzie, mając 
właściwe zrozumienie, które przychodzi dzięki darowi i mocy Du-
cha Świętego, obiecanego wszystkim, którzy uwierzą, odpokutują i 
przyjmą słowa żywota wiecznego. Kiedy jesteśmy w jedności z tym 
Duchem, chodzimy w światłości i jesteśmy jednością z Bogiem22.

Przywilejem każdego członka Kościoła jest poznanie prawdy, 
mówienie prawdy, otrzymanie natchnienia Ducha Świętego; na-
szym osobistym przywilejem jest […] otrzymanie światła i krocze-
nie w nim, a jeśli pozostaniemy wierni Bogu, to znaczy będziemy 
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zachowywać wszystkie Jego przykazania, otrzymamy więcej światła, 
aż wreszcie nadejdzie dla nas doskonały dzień poznania [zob. NiP 
50:24] 23.

Do obecności Boga, naszego Ojca, wracamy ostatecznie dzięki 
przewodnictwu Ducha Świętego24.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Czego	historia	opisana	w	części	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smi-

tha” uczy na temat Ducha Świętego? Kiedy Duch nakłonił cię, 
abyś komuś pomógł?

•	 Prezydent	Smith	mówił	o	„Duchu	Bożym	przemawiającym	do	
ducha człowieka” (część 1.). Czym przekaz dany naszym duchom 
różni się od tego, jaki odbieramy za pośrednictwem naszych uszu 
czy oczu? Co sprawia, że ma on większą moc?

•	 Czym	różni	się	objawienie	od	Ducha,	jak	stało	się	w	przypadku	
Korneliusza, od otrzymania daru Ducha Świętego? (Zob. część 
2.).

•	 Prezydent	Smith	nauczał,	że	chrzest	jest	niepełny	bez	nadania	
daru Ducha Świętego (zob. część 3.). W jakim sensie twoje życie 
byłoby niepełne bez daru Ducha Świętego?

•	 Zastanów	się	nad	naukami	Prezydenta	Smitha	z	części	4.,	doty-
czącymi znaczenia posiadania stałego towarzystwa Ducha Świę-
tego. W jaki sposób posiadanie tego towarzysza pobłogosławiło 
twoje życie?

•	 Co	musimy	zrobić,	aby	przygotować	się	do	otrzymania	stałego	
towarzystwa Ducha Świętego? (Kilka przykładów znajduje się w 
części 5.).

•	 Zapoznając	się	z	treścią	części	6.,	zwróć	uwagę	na	przewodnic-
two, jakie możemy otrzymać za pośrednictwem Ducha Świętego. 
W jaki sposób rodzice mogą nauczać swoje dzieci rozpoznawa-
nia i przyjmowania tego rodzaju przewodnictwa?
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Pokrewne fragmenty z pism świętych:
Ew. Jana 16:13; Dzieje Apostolskie 19:1–6; I List do Koryntian 

12:3; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 31:15–20; 3 Nefi 19:9; NiP 46:13; Za-
sady Wiary 1:4

Wskazówka do nauczania
„Nie martw się, jeśli uczniowie są cicho przez kilka sekund po 

tym, jak zadałeś pytanie. Nie odpowiadaj na własne pytania; daj 
uczniom czas na przemyślenie odpowiedzi. Jednakże przedłużająca 
się cisza może wskazywać, że nie rozumieją pytania i że musisz je 
sformułować inaczej” (Nauczanie — nie ma większego powołania, 
[1999], str. 69).

Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1940, 

str. 96.
 2. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 

Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), str. XIV-XV.

 3. Osobista korespondencja, cytowane w: 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 1:38; 
kursywa usunięta z oryginału.

 4. Osobista korespondencja, cytowane w: 
Doctrines of Salvation, 1:38.

 5. „The Sin against the Holy Ghost”, In-
structor, październik 1935, str. 431; zob. 
także Doctrines of Salvation, 1:47–48.

 6. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 4.

 7. „Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers”, De-
seret News, 27 kwietnia 1935, Church 
section, str. 7; zob. także Doctrines of 
Salvation, 1:42.

 8. „Avoid Needless Speculations”, Im-
provement Era, grudzień 1933, str. 
866; zob. także Doctrines of Salvation, 
1:38–39.

 9. „Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers”, str. 7; 
zob. także Doctrines of Salvation, 1:41; 
Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), str. 95.

 10. W: Conference Report, kwiecień 1915, 
str. 118.

 11. Answers to Gospel Questions, wyb. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 2:149–150.

 12. „Seek Ye Earnestly the Best Gifts”, En-
sign, czerwiec 1972, str. 2.

 13. Osobista korespondencja, cytowane w: 
Doctrines of Salvation, 1:42.

 14. W: Conference Report, październik 
1959, str. 19.

 15. Answers to Gospel Questions, 4:90.
 16. „Seek Ye Earnestly the Best Gifts”, 

str. 3.
 17. W: Conference Report, październik 

1963, str. 22.
 18. W: Conference Report, październik 

1952, str. 59–60; zob. także Doctrines of 
Salvation, 1:43.

 19. W: Conference Report, kwiecień 1962, 
str. 45.

 20. W: Conference Report, kwiecień 1931, 
str. 68.

 21. W: Conference Report, kwiecień 1940, 
str. 96.

 22. W: Conference Report, kwiecień 1916, 
str. 74; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:290.

 23. „What a Prophet Means to Latter-day 
Saints”, Relief Society Magazine, styczeń 
1941, str. 7.

 24. W: Conference Report, kwiecień 1955, 
str. 51.
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„małżeństwo, w rozumieniu Świętych w dniach ostatnich, 
jest przymierzem ustanowionym na wieczność”.
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Małżeństwo na wieczność

„W małżeństwie Celestialnym wypełnia się 
Kapłaństwo i Ewangelia oraz związane z nimi 

błogosławieństwa. Stanowi ono najważniejszy obrzęd 
Ewangelii i najważniejszy obrzęd świątynny”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Osiemnastoletni Joseph Fielding Smith dowiedział się, że młoda 
kobieta Louie Emily Shurtliff zamieszka razem z rodziną Smithów 
na okres studiów. Był dość zaskoczony — i zadowolony — kiedy 
pewnego dnia po powrocie z pracy zobaczył Louie grającą hymn 
na rodzinnym pianinie. Ten dzień, a było to późnym latem 1894 r., 
dał początek przyjaźni między Josephem a Louie, przyjaźni, która z 
czasem przerodziła się w miłość. 26 kwietnia 1898 r. zostali zapie-
czętowani w Świątyni Salt Lake 1.

Louie i Joseph byli kochającą się parą. Kiedy, tuż po ślubie, został 
powołany na 2-letnią misję do Anglii, Louie pracowała dla swojego 
ojca, aby wspomóc go finansowo. Wspierała go także emocjonal-
nie i duchowo, wysyłając mu listy pełne zachęty. Po jego powrocie 
stworzyli szczęśliwy dom rodzinny, a wkrótce ich rodzina powięk-
szyła się o dwie córki. Niestety po 10 latach małżeństwa Louie 
ciężko chorowała podczas swojej trzeciej ciąży i zmarła w wieku 
31 lat.

Joseph znalazł pocieszenie w przeczuciu, że Louie odeszła „do 
lepszego świata” i zapisał w swoim pamiętniku modlitwę, w której 
prosił o to, aby „[był] godny spotkania jej w wiecznej chwale, [aby] 
mogli zostać zjednoczeni” 2. Pomimo pocieszenia i nadziei, którą od-
nalazł w ewangelii, Joseph bardzo za nią tęsknił. Martwił się także o 
swoje dwie córki, o ich wychowanie bez matki. Wkrótce po śmierci 
Louie Joseph spotkał Ethel Georginę Reynolds. Mimo że jego miłość 



r o z d z i a ł  1 5

202

do Louie była nadal silna, zarówno on, jak i jego córki pokochały 
Ethel. Za zgodą jego rodziców, rodziców Louie i rodziców Ethel 
Joseph poprosił ją o rękę. Zostali zapieczętowani 2 listopada 1908 
r. Ich życie było przepełnione radością i bogate w wydarzenia, gdyż 
urodziło im się dziewięcioro dzieci. W ich domu panował porządek, 
każdy rozumiał, czym jest ciężka praca, szacunek, czystość, czuła 
dyscyplina, miłość i zdrowa rekreacja 3.

Po 29 latach małżeństwa Ethel zmarła na wyniszczającą chorobę, 
która wysysała z niej siłę przez okres 4 lat. Po raz kolejny Joseph 
był samotny, ale czerpał pocieszenie ze ślubu na wieczność 4. I po 
raz kolejny spotkał kogoś, z kim mógł dzielić życie. Został zapie-
czętowany do Jessie Evans 12 kwietnia 1938 r. „W ciągu 33 lat, które 
spędzili razem, Jessie towarzyszyła mu niemal w każdej podróży. 
On z kolei pomagał jej robić zakupy, wycierać naczynia i robić 
przetwory z owoców jesienią. Bycie apostołem i noszenie fartucha 
nie stanowiło dla niego problemu” 5. Jessie często o nim mówiła: 
„On jest najbardziej życzliwym mężczyzną jakiego znam. Nigdy nie 
słyszałam, aby wypowiedział jakiekolwiek złe słowo”. Zwykł odpo-
wiadać z uśmiechem na twarzy: „Ja nie znam żadnych złych słów” 6.

John J. Stewart, zajmujący się pisaniem biografii, w tych słowach 
określił łagodność i troskę, z jaką Prezydent Smith traktował Jessie: 
„Stojąc przy mównicy, upominał mężów, aby kochali swoje żony i 
byli im oddani. Jednakże kazanie, które wywarło na mnie najwięk-
sze wrażenie, to jego wspinaczka wznoszącymi się ulicami Salt Lake 
City do szpitala Latter-day Saint Hospital w upalny dzień lipca 1971 
r., kiedy to w dniu swoich 95. urodzin usiadł przy łóżku swojej 
chorej żony, Jessie. Ze względu na jej pogarszający się stan, przez 
kilka tygodni bacznie czuwał przy niej dzień i noc, zapewniając jej 
komfort i dodając otuchy aż do końca” 7.

Jessie zmarła 3 sierpnia 1971 r. Dwa miesiące później prezydent 
Smith wygłosił przemówienie na początku konferencji generalnej. 
Jego świadectwo pokazało, że smutek został uciszony poprzez 
wiarę w Pana i nadzieję na życie wieczne:

„Mogę powtórzyć słowa starożytnego Joba, który otrzymał tę 
wiedzę z tego samego źródła, co ja: ‘Lecz ja wiem, że Odkupiciel 
mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Że potem, chociaż 
moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę 
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oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go. […]’ 
(Ks. Joba 19:25–27).

I kiedy łączę się z nim w tym świadectwie, pragnę także okazać 
wdzięczność za płacz, który był wynikiem jego cierpienia i smutku 
przepełniającego jego duszę: ‘[…] Pan dał, Pan wziął, niech będzie 
imię Pańskie błogosławione’ (Ks. Joba 1:21).

Modlę się, aby każdy z nas był prowadzony przez moc Ducha 
Świętego, abyśmy mogli kroczyć w prawości przed Panem, i aby-
śmy mogli odziedziczyć życie wieczne w pałacach i królestwach 
przygotowanych dla tych, którzy są posłuszni” 8.

Po przemówieniu Prezydenta Smitha Prezydent Harold B. Lee, 
który prowadził spotkanie, dodał: „Jestem pewien, że wszyscy 
członkowie Kościoła na całym świecie są świadomi okoliczności, 
które miały wpływ na to przepełnione mocą przemówienie i są 
wdzięczni za pocieszającą moc i siłę, którą się wykazał dzisiejszego 
poranka. Prezydencie Smith, dziękujemy ci z głębi naszych serc” 9.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Małżeństwo celestialne jest najważniejszym 
obrzędem ewangelii Jezusa Chrystusa.

Nie ma obrzędu Ewangelii Jezusa Chrystusa, który jest ważniej-
szy, bardziej doniosły i święty, i bardziej niezbędny dla [naszej] 
wiecznej radości […] niż obrzęd małżeństwa 10.

W małżeństwie Celestialnym wypełnia się Kapłaństwo i Ewange-
lia oraz związane z nimi błogosławieństwa. Stanowi ono najważniej-
szy obrzęd Ewangelii i najważniejszy obrzęd świątynny 11.

Pragnę zwrócić się do moich dobrych braci i sióstr — dobrych 
członków Kościoła — z prośbą, aby udali się do świątyni i zawarli 
małżeństwo na ten czas i na całą wieczność 12.

2
W przeciwieństwie do praktyk stosowanych na świecie to 
małżeństwo, zgodnie z planem ewangelii, trwa na wieki.

Małżeństwo jest uważane przez wiele osób za zwykłą umowę 
cywilną zawartą pomiędzy mężczyzną a kobietą i regulującą ich 
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wspólne życie jako związek małżeński. W istocie jest to wieczna za-
sada, na której opiera się cała ludzkość. Pan dał to prawo człowie-
kowi na samym początku świata jako prawo Ewangelii i pierwsze 
małżeństwo zostało zawarte na wieczność. Zgodnie z prawem Pana 
każde małżeństwo powinno trwać wiecznie. Gdyby cała ludzkość 
była posłuszna Ewangelii i żyła w miłości, której źródłem jest Duch 
Pana, wszystkie małżeństwa byłyby wieczne […].

[…] Małżeństwo, w rozumieniu Świętych w Dniach Ostatnich, jest 
przymierzem ustanowionym na wieczność. Jest podstawą wiecz-
nego wyniesienia, gdyż bez niego nie byłoby wiecznego rozwoju 
w królestwie Boga 13.

Dla tych z nas, którzy czytają gazety, słuchają wiadomości w 
radiu i którzy oglądają telewizję, jest oczywiste, że zbyt wielu ludzi 
nie traktuje małżeństwa i rodziny w taki sposób, w jaki życzy sobie 
tego Pan14.

Małżeństwo jest świętym przymierzem, a jednak często jest te-
matem grubiańskich dowcipów, żartów, uznawane jest za ulotną 
fantazję przez osoby wulgarne i niemoralne, a także przez tych, 
którzy uważają się za wysublimowanych — nie uznają oni jednak 
świętości tej wspaniałej zasady 15.

Pan dał nam Swoją wieczną ewangelię, aby była dla nas światłem 
i wzorem norm, i ta ewangelia zawiera ten święty porządek małżeń-
stwa, który ma wieczny charakter. Nie powinniśmy i nie możemy 
naśladować świeckich praktyk. Mamy większe światło niż świat, a 
Pan oczekuje od nas więcej niż od niego.

Wiemy, czym jest prawdziwy porządek małżeństwa. Znamy miej-
sce jednostki rodzinnej w planie zbawienia. Wiemy, że powinniśmy 
się pobrać w świątyni i że musimy zachowywać siebie czystymi i 
nieskalanymi, aby zostać zapieczętowanymi przez Świętego Ducha 
Obietnicy w naszym związku małżeńskim.

Jesteśmy duchowymi dziećmi naszego Wiecznego Ojca, który 
przygotował ten plan zbawienia, abyśmy mogli przyjść na ziemię, 
rozwijać się i upodobnić się do Niego. Dał nam plan ewangelii, 
dzięki któremu możemy zakładać wieczne związki rodzinne i cie-
szyć się życiem wiecznym16.
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Pan nigdy nie wyświęcił małżeństwa, aby zakończyło się wraz 
ze śmiercią ciała. Przyznał On honor, władzę i moc stronom tego 
przymierza, aby trwały wiecznie jako rodzina w królestwie Boga. 
Takie błogosławieństwa są przygotowane dla tych, którzy są chętni, 
aby wytrwać w tym przymierzu objawionym przez Pana. To nie 
jest jedynie związek między mężczyzną a kobietą, ale tak, jak Pan 
powiedział, poprzez to małżeństwo stają się oni jednym ciałem i 
współpracują jednocześnie z Bogiem17.

3
Wierność temu przymierzu małżeństwa przynosi 
szczęście i błogosławieństwa wiecznej chwały.

Jestem wdzięczny Panu za wiedzę o wiecznym przymierzu mał-
żeństwa, dzięki któremu mąż ma prawo do swojej żony, a żona do 
swojego męża na całą wieczność, jeżeli udali się do Domu Pana 
i zostali zjednoczeni na ten czas i na całą wieczność przez tego, 
który posiada moc pieczętowania, ponieważ w żaden inny sposób 
nie można osiągnąć tego wspaniałego błogosławieństwa. Jestem 
również wdzięczny za wiedzę o tym, że jedność rodzinna i związki 

„związki rodzinne, jeżeli zostały poprawnie zorganizowane, 
będą trwać w prawości w życiu, które nastanie”.
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rodzinne, jeżeli zostały poprawnie zorganizowane, będą trwać w 
prawości w życiu, które nastanie 18.

Błagam tych, którzy byli w świątyni i zawarli ten związek małżeń-
ski, aby byli wierni i oddani swoim przymierzom i zobowiązaniom, 
i żyli w prawości, gdyż zawarli te uroczyste przymierza w Domu 
Pana 19.

Nic nie przygotuje ludzi do chwały w królestwie Boga tak do-
brze, jak wierność temu przymierzu małżeństwa […].

Jeśli jest poprawnie zawarte, to przymierze to staje się źródłem 
największego szczęścia. Największy zaszczyt w tym życiu oraz w 
życiu, które nastąpi, szacunek, władza i moc w doskonałej miłości, 
stanowią błogosławieństwa płynące z tego przymierza. Te błogosła-
wieństwa wiecznej chwały są przygotowane dla tych, którzy pragną 
żyć zgodnie z tym i ze wszystkimi innymi przymierzami Ewangelii 20.

Jakie znaczenie ma małżeństwo dla członków Kościoła? Oznacza, 
że poprzez ten obrzęd otrzymują oni największe i najważniejsze 
błogosławieństwo — życie wieczne. Tak oto wyraża to Pan: „ży-
cie wieczne” oznacza nie tylko to, że mąż i żona będą razem żyć 
wiecznie, ale również to, że dzieci narodzone w tym przymierzu 
będą miały prawo do życia wiecznego ze względu na swą wierność. 
Oraz że po zmartwychwstaniu związek między mężem a żoną bę-
dzie nadal trwać. Przez to Pan rozumie, że ich związek będzie trwał 
wiecznie, tak samo jak ich rodzina, i będą mogli ją powiększać [zob. 
NiP 132:19–24] 21.

Aby wypełniły się obietnice naszego Wiecznego Ojca, musi zo-
stać zawarty związek, w ramach którego mężowie i żony otrzymają 
błogosławieństwa obiecane wiernym i prawym, i zostaną wynie-
sieni do boskości. Mężczyzna nie może otrzymać pełni błogosła-
wieństw w królestwie Boga w samotności, to samo dotyczy kobiety, 
ale razem mogą otrzymać pełnię błogosławieństw i przywilejów w 
królestwie Ojca 22.
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4
Każda dusza, której serce jest prawe, będzie miała 

możliwość otrzymania błogosławieństw życia 
wiecznego, czy to w tym, czy w przyszłym życiu.

W wielkim planie zbawienia niczego nie przeoczono. Ewangelia 
Jezusa Chrystusa jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. Obejmuje 
ona każdą duszę, której serce jest prawe, poszukuje Pana i pragnie 
przestrzegać Jego praw i przykazań. Dlatego, jeśli komuś z jakie-
gokolwiek powodu został odmówiony przywilej jakiegokolwiek 
przymierza, Pan osądzi go według pragnień jego serca. Tysiące 
członków Kościoła, którzy [nie mieli dostępu do świątyni], a którzy 
zawarli małżeństwa i wychowali rodziny w Kościele, nie zostało 
pozbawionych przywileju „zapieczętowania” na ten czas i na całą 
wieczność. Wielu z nich odeszło już z tego świata, a te błogosła-
wieństwa są im dane poprzez pracę w zastępstwie. Ewangelia jest 
pracą zastępczą. Jezus wykonał pracę w zastępstwie za każdego z 
nas, gdyż nie moglibyśmy wykonać jej osobiście. Podobnie przy-
znał żyjącym członkom Kościoła prawo do działania w zastępstwie 
za zmarłych, którzy nie mieli okazji wykonania pewnych rzeczy 
samodzielnie.

Ponadto istnieją tysiące młodych mężczyzn i kobiet, którzy ode-
szli do świata duchów bez możliwości otrzymania tych błogosła-
wieństw. Wielu z nich złożyło swe życie na polu walki, inni zmarli 
w młodości, a wielu w dzieciństwie. Pan nie zapomni o żadnym z 
nich. Wszystkie błogosławieństwa związane z wyniesieniem zostaną 
im dane, gdyż tego wymaga sprawiedliwość i miłosierdzie. Tak 
więc wraz z tymi, którzy żyją w palikach Syjonu i w cieniu naszych 
świątyń, jeśli zostali pobawieni tych błogosławieństw w tym życiu, 
otrzymają je w milenium23.

Nikt, kto jest wierny, nie zostanie pozbawiony wyniesienia. […] 
Mąż, który nie zasługuje na błogosławieństwa wyniesienia, nie 
może pozbawić ich swojej żony. I na odwrót 24.



r o z d z i a ł  1 5

208

5
Dzieci i młodzież przygotowują się do małżeństwa na 
wieczność, kiedy uczą się o przymierzu małżeństwa, 

rozwijają wiarę i pozostają czyści i nieskalani.

Oby wszyscy ojcowie i matki będący Świętymi w Dniach Ostat-
nich nauczali swoje dzieci świętości przymierza małżeństwa. Niech 
wpajają swoim dzieciom, że w żaden inny sposób, jak poprzez 
szanowanie przymierzy zawartych z Bogiem, pośród których przy-
mierze wiecznego małżeństwa jest najważniejsze i niezbędne, nie 
otrzymają błogosławieństw życia wiecznego25.

To życie jest krótkie, a wieczność jest długa. Należy z uwagą 
rozważać fakt, że przymierze małżeństwa może trwać wiecznie. 
[…] Właściwą radą dla naszej młodzieży jest to, aby uważnie wy-
brała towarzysza, który posiada niezachwianą wiarę w Ewangelię. 
Jest bardziej prawdopodobne, że taka osoba będzie wierna każdej 
obietnicy i przymierzu. Kiedy młody mężczyzna i młoda kobieta 
mają wiedzę na temat boskiej misji naszego Pana i wierzą w Ewan-
gelię objawioną przez Józefa Smitha, Proroka, szanse są całkiem 
spore na szczęśliwy związek, który przetrwa wieczność 26.

Błagam was, młodzieży Syjonu na całym świecie, abyście pozo-
stali czyści i nieskalani, byście byli godni wejścia do domu Pana i 
wraz z towarzyszami, których wybraliście, cieszyli się wszystkimi 
błogosławieństwami, które oferuje wam Pan27.

Jest jedna rzecz […], na którą chciałbym zwrócić uwagę — mło-
dzi ludzie, którzy zawierają związek małżeński, nie są zadowoleni z 
tego, że zaczynają dość skromnie, lecz pragną otrzymać to, co po-
siadają ich rodzice. […] Chcą zacząć z każdą dostępną wygodą, aby 
życie było łatwiejsze. Myślę, że to pomyłka. Myślę, że powinni za-
cząć skromnie, pokładając wiarę w Pana, budując trochę tu i trochę 
tam, po trochu, stopniowo, aż osiągną upragniony stan rzeczy 28.

6
Kiedy mąż i żona wiernie przestrzegają 
wszystkich obrzędów i zasad ewangelii, 

wzrasta ich radość z małżeństwa.

Małżeństwo jest wyświęcone od Boga. Jest prawą zasadą, jeżeli 
zostaje zawarte i utrzymane w świętości. Jeśli obecnie mężczyźni i 
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kobiety zawieraliby to przymierze w duchu pokory, miłości i wiary, 
tak jak to zostało przykazane, w prawości krocząc drogami wiecz-
nego życia, nie byłoby rozwodów, rozbitych rodzin, ale szczęście i 
radość w ilości, której nie da się wyrazić 29.

Pragnę przypomnieć wszystkim moim dobrym braciom i sio-
strom, którzy zawarli związki małżeńskie w świątyni, aby nigdy 
nie zapomnieli o tych wspaniałych błogosławieństwach, które im 
nadano. Pan, poprzez ich wierność, dał im prawo stania się Jego 
synami i córkami, współdziedzicami Chrystusa, posiadającymi 
wszystko to, co ma Ojciec [w odniesieniu do Listu do Rzymian 
8:13–19 oraz NiP 76:54–60].

A jednak są członkowie Kościoła, którzy tego nie rozumieją, i 
po tym jak zostali zaślubieni na ten czas i na wieczność […], po 
otrzymaniu obietnicy pełni królestwa Ojca, pozwalają, aby ich ży-
cie wypełniło się tym, co przynosi zamęt i podział małżeństwa. I 
zapominają, że zawarli przymierze na ten czas i na całą wieczność 
nie tylko ze sobą, ale i z ich Ojcem w niebie 30.

Jeśli mąż i żona gorliwie i wiernie przestrzegaliby wszystkich ob-
rzędów i zasad ewangelii, nie byłoby powodu do rozwodu. Radość 

Kiedy mąż i żona wiernie przestrzegają zasad ewangelii, ich 
radość i szczęście w małżeństwie „stają się słodsze”.
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i szczęście związane z małżeństwem rozwijałyby się, i z każdym 
dniem mąż i żona byliby ze sobą coraz bardziej związani. Nie tylko 
mąż kochałby swoją żonę, a żona męża, ale ich dzieci żyłyby w 
atmosferze miłości i harmonii. Miłość do każdego nawzajem nie 
byłaby niczym ograniczona, co więcej, miłość ich wszystkich do 
Ojca Niebieskiego i Jego Syna Jezusa Chrystusa byłaby bardziej 
zakorzeniona w ich duszach 31.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Ten	rozdział	rozpoczyna	się	od	przykładów	radości	i	smutku,	

które mogą być częścią życia małżeńskiego i rodzinnego. Jak 
doktryna wiecznych rodzin może nas wspierać podczas rados-
nych i smutnych okresów w naszym życiu?

•	 Co	takiego	czyni	małżeństwo	celestialne	„najważniejszym	obrzę-
dem świątynnym”? (Zob. część 1.).

•	 Prezydent	Smith	porównał	to,	w	jaki	sposób	Pan	patrzy	na	mał-
żeństwo, z tym, jak postrzega je świat (zob. część 2.). Co jest dla 
ciebie ważne w tym porównaniu? W jaki sposób możemy chronić 
i wzmacniać małżeństwa i rodziny w dzisiejszych czasach?

•	 W	części	3.	Prezydent	Smith	wymienia	przynajmniej	pięć	błogo-
sławieństw, które otrzymują osoby „wierne i prawe” w stosunku 
do przymierza małżeństwa. Co to dla ciebie oznacza, aby być 
wiernym i prawym w stosunku do przymierza małżeństwa?

•	 Co	mogą	zrobić	rodzice,	aby	„nauczać	swoje	dzieci	o	świętości	
przymierza małżeństwa”? (Kilka przykładów znajduje się w części 
5.).

•	 W	części	6.	Prezydent	Smith	wyjaśnia,	w	jaki	sposób	związek	
małżeński może stawać się „słodszy”. Jakie znasz przykłady po-
twierdzające tę zasadę? Jeśli jesteś w związku małżeńskim, po-
myśl, co możesz zrobić, aby wnieść więcej miłości i radości do 
swojego małżeństwa.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 11:11; NiP 42:22; 131:1–4; Mojżesz 3:18–24
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Wskazówka do nauczania
„Pytania zapisywane na tablicy przed lekcją [sprawią, że ucznio-

wie zaczną zastanawiać] się nad tematami jeszcze przed rozpoczę-
ciem lekcji” (Nauczanie — nie ma większego powołania [1999], 
str. 93).

Przypisy
 1. Zob. Joseph Fielding Smith jun. i 

John J. Stewart, The Life of Joseph 
Fielding Smith (1972), str. 65–75; Fran-
cis M. Gibbons, Joseph Fielding Smith: 
Gospel Scholar, Prophet of God (1992), 
str. 51–55.

 2. W: The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 162.

 3. Zob. The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 214–241.

 4. Zob. The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 249.

 5. The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 12–13.

 6. W: The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 268.

 7. John J. Stewart w: The Life of Joseph 
Fielding Smith, str. 11; pomimo, że 
współautorami tej książki są: John J. 
Stewart i Joseph Fielding Smith jun., 
ten komentarz jest osobistą opinią 
Johna J. Stewarta.

 8. „I Know That My Redeemer Liveth”, 
Ensign, grudzień 1971, str. 27.

 9. W: Conference Report, październik 
1971, str. 7.

 10. „The Law of Chastity”, Improvement 
Era, wrzesień 1931, str. 643; zobacz 
także Doctrines of Salvation, wyd. 
Bruce R. McConkie, 3 tomy (1954–
1956), 2:58.

 11. W: „Lay Cornerstone at Provo Temple”, 
Deseret News, 22 maja 1971, B2.

 12. W: Conference Report, październik 
1951, str. 120.

 13. „The Perfect Marriage Covenant”, 
Improvement Era, październik 1931, 
str. 704. 
 
 

 14. „President Joseph Fielding Smith Speaks 
to 14,000 Youth at Long Beach, Califor-
nia”, New Era, lipiec 1971, str. 7–8.

 15. The Restoration of All Things (1945), 
str. 259.

 16. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks to 14 000 Youth at Long Beach, 
California”, str. 8.

 17. The Restoration of All Things, str. 259.
 18. W: Conference Report, kwiecień 1915, 

str. 119.
 19. W: Conference Report, październik 

1951, str. 120.
 20. „The Law of Chastity”, str. 643; zob. 

także Doctrines of Salvation, 2:58–59.
 21. W: Conference Report, październik 

1951, str. 120–121.
 22. „Obedience to the Truth”, Relief Society 

Magazine, styczeń 1960, str. 6.
 23. Answers to Gospel Questions, zebrane 

przez Josepha Fieldinga Smitha jun., 
5 tomów (1957–1966), 2:37–38.

 24. Osobista korespondencja, cytowana w: 
Doctrines of Salvation, 2:65.

 25. W: Conference Report, październik 
1965, str. 30.

 26. „Marriage Ordained of God”, Young 
Woman’s Journal, czerwiec 1920, str. 
307–308; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 2:77–78.

 27. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks to 14 000 Youth at Long Beach, 
California”, str. 10.

 28. W: Conference Report, kwiecień 1958, 
str. 30.

 29. The Restoration of All Things, str. 259.
 30. W: Conference Report, kwiecień 1949, 

str. 135.
 31. W: Conference Report, kwiecień 1965, 

str. 11.
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prezydent Joseph Fielding Smith i jego prawnuczka Shanna mcconkie
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Wychowywanie dzieci 
w świetle i prawdzie

„Główny obowiązek wychowywania dzieci 
Kościoła spoczywa na domu”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith opisywał swego ojca, Prezydenta 
Josepha F. Smitha, jako „człowieka, któremu ufał bardziej niż komu-
kolwiek innemu na świecie” 1. Wspominał, że ojciec często groma-
dził całą rodzinę i „nauczał swe dzieci zasad ewangelii. Wszystkie 
one cieszyły się z jego obecności i były wdzięczne za rady i wska-
zówki, jakich im udzielał. […] Nigdy nie zapomniały, czego ich 
nauczano, a wspomnienia te pozostały w ich pamięci i prawdo-
podobnie pozostaną w niej na zawsze” 2. Powiedział on również: 
„Mój ojciec miał najczulsze serce spośród wszystkich znanych mi 
ludzi. […] Wśród mych najmilszych wspomnień są godziny, jakie 
spędziłem u jego boku, omawiając zasady ewangelii i otrzymując 
nauki, które potrafił przekazywać jak nikt inny. W ten właśnie spo-
sób powstał fundament mojej własnej wiedzy o prawdzie, abym ja 
również mógł powiedzieć, że wiem, że mój Odkupiciel żyje i że 
Józef Smith jest, był i zawsze będzie prorokiem Boga żywego” 3.

Joseph Fielding Smith z podobną miłością wyrażał się o swojej 
mamie Julinie L. Smith i jej naukach. Powiedział on: „Na kolanach 
matki nauczyłem się miłości do Proroka Józefa Smitha i do mojego 
Odkupiciela. […] Jestem wdzięczny za otrzymane nauki i staram się 
podążać za radami, jakich udzielił mi ojciec. Nie mogę mu jednak 
w całości przypisać tej zasługi. Myślę, że jej część, znaczna część, 
powinna przypaść mojej matce, na której kolanach siadywałem jako 
małe dziecko i słuchałem jej opowieści o pionierach. […] Uczyła 
mnie, a kiedy podrosłem na tyle, żeby móc czytać, wkładała w me 
dłonie książki, które mogłem zrozumieć. Nauczyła mnie, jak się 



r o z d z i a ł  1 6

214

modlić [i] być wiernym i oddanym moim przymierzom i zobowią-
zaniom, jak wywiązywać się z moich obowiązków jako diakon i 
nauczyciel, a później jako kapłan. […] Miałem matkę, która dopil-
nowała, żebym czytał i żebym pokochał książki” 4.

Kiedy Joseph Fielding Smith został ojcem, naśladował wzór swo-
ich rodziców. Jego córka Amelia powiedziała:

„Ojciec był doskonałym uczniem i nauczycielem, który uczył nas 
nie tylko z własnej rozległej skarbnicy wiedzy, ale też zachęcał nas, 
abyśmy uczyli się samodzielnie […].

W wychowaniu swoich dzieci stosował radę, która znajduje się 
w NiP 93:40: ‘Ale nakazałem wam, abyście wychowywali swe dzieci 
w świetle i prawdzie’.

Nauczał nas przy śniadaniu, kiedy opowiadał nam historie z pism 
świętych, a umiał sprawić, że każda z nich brzmiała świeżo i in-
trygująco, choć słyszeliśmy ją już wcześniej wiele razy. Ciekawość, 
jaką czułam, kiedy zastanawiałam się, czy żołnierze faraona odnajdą 
złoty kielich w worku z ziarnem Beniamina, jest żywa po dziś dzień. 
Uczyliśmy się o tym, jak Józef Smith odnalazł złote płyty i o wizy-
cie Ojca i Syna. Jeśli tata miał czas odprowadzić nas do szkoły, w 
drodze nadal snuł swoje opowieści. Po drodze do szkoły mijaliśmy 
świątynię [Salt Lake] i wtedy opowiadał nam o aniele Moronim. 
Dowiedzieliśmy się, że świątynia to bardzo szczególne miejsce, że 
trzeba być dobrym, by móc do niej wejść, a kiedy bierze się tam 
ślub, to jest on na wieczność. Uczył nas również poprzez rzeczy, 
o które się modlił w czasie naszych rodzinnych modlitw, kiedy 
klękaliśmy obok swoich krzesełek przed śniadaniem i ponownie 
w porze obiadu […].

Dzisiaj jego nauki podnoszą na duchu i wzmacniają nie tylko 
jego potomków, ale także niezliczone rzesze wiernych członków 
Kościoła. Jakimż wielkim przywilejem i błogosławieństwem jest by-
cie jego córką” 5.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

By przeciwstawić się wpływowi przeciwnika, rodzice 
muszą wychowywać swe dzieci w świetle i prawdzie.

Nie sposób przecenić znaczenia jedności rodzinnej — wzajemnej 
miłości i troski członków rodziny. Duchowa solidarność więzi ro-
dzinnych to pewna podstawa, dzięki której Kościół i społeczeństwo 
mogą rozkwitać. Ten fakt jest dobrze znany naszemu adwersarzowi, 
który docenia wagę tej informacji i jak nigdy wcześniej wykorzy-
stuje wszelkie przebiegłe środki, wpływy i moce podlegające jego 
kontroli, by podważyć znaczenie tej wiecznej instytucji i doprowa-
dzić do jej zniszczenia. Jedynie opieranie się w związkach rodzin-
nych na ewangelii Jezusa Chrystusa może zapobiec tej diabelskiej 
niszczycielskiej sile 6.

Czyha na nas wiele poważnych i realnych niebezpieczeństw, lecz 
te, które niepokoją nas bardziej niż wszystkie inne razem wzięte, 
dotyczą naszych dzieci. Jedyną prawdziwą ochronę i dostateczną 
obronę może ustanowić dom i wywierany przez niego wpływ 7.

Nasze dzieci muszą być nauczane, jak odróżniać dobro od zła. W 
przeciwnym razie nie będą mogły zrozumieć, dlaczego nie wolno 
im oddawać się praktykom powszechnym wśród ich bliźnich. Jeśli 
nie zostaną pouczone o doktrynach Kościoła, być może nie będą 
rozumiały, co złego jest w niedzielnym koncercie, niedzielnym wyj-
ściu do teatru lub kina, niedzielnym meczu czy czymś w tym ro-
dzaju, skoro ich rówieśnicy bez skrępowania, a wręcz śmiało oddają 
się owym zakazanym przez Pana w Jego świętym dniu rzeczom. 
Rodzice są odpowiedzialni za właściwe nauczanie swoich dzieci, 
[a] Pan potępi ich, jeśli ich dzieci będą dorastać bez wpływu zasad 
ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa 8.

Pan dał nam przykazanie, które dotyczy nas wszystkich, abyśmy 
wychowywali swe dzieci w świetle i prawdzie. Tam, gdzie panuje 
ten duch, nie ma i nie będzie miejsca na niezgodę, nieposłuszeń-
stwo i zaniedbywanie świętych obowiązków 9.
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2
To na rodzicach spoczywa główna 

odpowiedzialność za nauczanie ich dzieci.

Ojciec nigdy nie wyrzekł się Swoich praw do dzieci, które przy-
chodzą na ten świat. To nadal Jego dzieci. Powierzył je opiece 
śmiertelnych rodziców i wezwał ich, by wychowywali je w świetle 
i prawdzie. Podstawową zasadą jest, że główna odpowiedzialność 
za nauczanie dzieci w świetle i prawdzie spoczywa na rodzicach 10.

Główny obowiązek za wychowywanie dzieci Kościoła spoczywa 
na domu. Obowiązkiem rodziców jest wychowywanie dzieci w 
świetle i prawdzie. Pan ogłosił, że jeśli zaniedbają oni wypełnianie 
tego obowiązku, będą musieli za to odpowiedzieć przed tronem 
sędziowskim11.

W objawieniu danym Kościołowi w 1831 roku Pan powiedział:

„I znowu, skoro rodzice mają dzieci w Syjonie lub w jednym z 
jego zorganizowanych zborów, i nie uczą ich, aby rozumiały zasadę 
pokuty, wiary w Chrystusa Syna Boga żywego, i chrztu, i nadania 
Ducha Świętego przez nałożenie rąk, gdy mają osiem lat, grzech 
ten spadnie na głowy rodziców.

Bowiem będzie to prawem dla mieszkańców Syjonu, jak i każ-
dego z jego zborów, co są zorganizowane” [NiP 68:25–26].

[…] Tego wymaga od nas Pan12.

Rodzice będą odpowiedzialni za uczynki swoich dzieci, jeśli nie 
nauczali ich własnym przykładem i słowem.

Jeśli uczynią wszystko, co w ich mocy, aby właściwie nauczać 
dzieci przykładem i słowem, po czym dzieci ich zbłądzą, rodzice 
nie będą pociągnięci do odpowiedzialności i grzech ten spadnie 
na dzieci 13.

3
Kościół wspiera rodziców w ich pracy 

nad nauczaniem dzieci.

Na każdym człowieku spoczywa nadrzędna indywidualna odpo-
wiedzialność za dokonanie rzeczy, które prowadzą do zbawienia. 
Wszyscy przyszliśmy na ten świat, aby poddać się próbom, jakie 
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niosą ze sobą doczesne doświadczenia. Jesteśmy tutaj, aby przeko-
nać się, czy będziemy przestrzegać przykazań i pokonamy świat, i 
musimy dla siebie uczynić wszystko, co w naszej mocy.

Kolejnym ważnym dla naszego zbawienia ogniwem jest nasza 
rodzina. Rodzice mają być dla swoich dzieci światłością i drogo-
wskazem. Nakazano im, by wychowywali je w świetle i prawdzie, 
nauczali je ewangelii i byli dla nich dobrym przykładem. Dzieci 
mają być posłuszne rodzicom, okazywać im cześć i szacunek.

Kościół i jego organa tworzą organizację służącą pomocą rodzinie 
i poszczególnym osobom14.

Wzywam was, moi drodzy bracia i siostry, mężowie i żony, oj-
cowie i matki, abyście wykorzystali wszystkie możliwości, jakie 
Kościół stwarza waszym dzieciom, aby zdobywały nauki w róż-
nych organizacjach, jakie powstały dla nich dzięki objawieniom 
Pana: w Organizacji Podstawowej, w organizacjach Wzajemnego 

„Kościół i jego organa tworzą organizację służącą 
pomocą rodzinie i poszczególnym osobom”.



r o z d z i a ł  1 6

218

Doskonalenia [organizacjach Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet] 
oraz w kworach Niższego Kapłaństwa pod przewodnictwem na-
szych rad biskupich […].

[…] Wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, organizujemy w Ko-
ściele seminaria i instytuty. […] Bracia i siostry, posyłajcie swe dzieci 
na zajęcia seminarium. Dzięki właściwej nauce w młodości, osoby 
w wieku studenckim będą wystarczająco dojrzałe, by uczęszczać 
na zajęcia kościelnego instytutu 15.

4
Rodzice powinni czynić wszystko, co w ich mocy, 
by pomóc dzieciom zrozumieć ewangelię Jezusa 
Chrystusa i kierować się jej zasadami w życiu.

Indywidualne osobiste świadectwo jest i zawsze będzie siłą Ko-
ścioła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Najlepiej 
można je pielęgnować na łonie rodziny. […] Zdobywanie i utrzy-
mywanie świadectwa powinno być wspólnym dziełem rodziny. Nie 
zaniedbujcie niczego, co pomaga wzmacniać świadectwo którego-
kolwiek z członków waszej rodziny 16.

Na ile to możliwe, musimy chronić [dzieci] przed grzechem i 
złem tego świata, aby nie zostały one zwiedzione ze ścieżki prawdy 
i prawości 17.

Na wszelkie sposoby pomagajcie swoim dzieciom, by wzrastały 
w wiedzy o ewangelii Jezusa Chrystusa. Nauczajcie je, by się mod-
liły. Nauczajcie je, by przestrzegały Słowa Mądrości oraz aby wiernie 
i z pokorą kroczyły przed Panem, by — gdy staną się dorosłymi 
mężczyznami i kobietami — mogły wam podziękować za to, co dla 
nich uczyniliście i spoglądały wstecz na swe życie z wdzięcznym 
sercem i miłością dla rodziców za sposób, w jaki się nimi opieko-
wali i za to, że nauczali je ewangelii Jezusa Chrystusa 18.

Bądźcie dobrym przykładem

Prosimy rodziców, żeby ich życie było przykładem prawości, 
żeby gromadzili dzieci wokół siebie i nauczali je ewangelii podczas 
domowych wieczorów rodzinnych i przy innych okazjach 19.

Rodzice muszą próbować, czyli dokładać wszelkich starań, 
aby być takimi ludźmi, na jakich chcą, aby wyrosły ich dzieci. 
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Niemożliwym jest, abyście byli przykładem cech, których nie 
posiadacie 20.

Macie nauczać zarówno poprzez przykład, jak i poprzez słowo. 
Macie klękać ze swoimi dziećmi w modlitwie. Macie je z pełną 
pokorą nauczać o misji naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ma-
cie wskazywać im drogę. Ojciec zaś, który wskazuje drogę swemu 
synowi, nie powie do niego: „Synu, idź na lekcje w Szkole Nie-
dzielnej, idź na Wspólne Zajęcia czy idź na spotkanie kapłań-
skie”, lecz powie: „Chodź razem ze mną”. Będzie nauczał własnym 
przykładem21.

zacznijcie nauczać dzieci, kiedy są jeszcze małe

Żaden człowiek nie może zbyt wcześnie zacząć służyć Panu. […] 
Młodzi ludzie postępują wedle nauk swoich rodziców. Dziecko, 
które od urodzenia uczone jest prawości, najpewniej pozostanie 
prawe na zawsze. Dobre nawyki łatwo jest wykształcić i łatwo jest 
wedle nich postępować 22.

Dom powinien być pełen modlitwy, wiary, miłości i posłuszeń-
stwa wobec Boga. Obowiązkiem rodziców jest nauczanie dzieci 
zbawczych zasad ewangelii Jezusa Chrystusa, aby wiedziały, dla-
czego mają zostać ochrzczone i aby mogły odczuć w sercu prag-
nienie, by nadal przestrzegać przykazań Bożych po chrzcie, żeby 
mogły powrócić do Jego obecności. Czy wy, moi dobrzy bracia i 
siostry, chcecie zachować swoje rodziny, swoje dzieci; czy pragnie-
cie zostać zapieczętowani do swoich ojców i matek, do swoich 
przodków; czy pragniecie, aby wasza rodzina była doskonała w 
chwili, gdy — jeśli tego dostąpicie — będziecie wkraczać do kró-
lestwa Boga? Jeśli tak, musicie rozpocząć nauczanie od kołyski 23.

nauczajcie dzieci modlitwy

Czymże jest dom bez ducha modlitwy? Nie jest to dom Świętych 
w Dniach Ostatnich. Powinniśmy się modlić. Nie wolno nam po-
zwolić, aby nasz ranek minął bez podziękowania Panu na kolanach 
w rodzinnym kręgu, bez podziękowania Mu za Jego błogosławień-
stwa i poproszenia Go o przewodnictwo. Nie może minąć żaden 
wieczór, nie możemy udać się na spoczynek, nie zebrawszy po-
nownie członków rodziny, by podziękować Panu za Jego ochronę 
i poprosić Go o przewodnictwo każdego dnia naszego życia 24.
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Mam nadzieję, że nauczacie dzieci w swoich domach, aby się 
modliły. Mam nadzieję, że modlicie się jako rodzina, rankiem i wie-
czorem, że wasze dzieci są nauczane za pomocą przykładu i słowa, 
by przestrzegały przykazań, które są tak cenne i święte, i które mają 
tak ogromne znaczenie dla naszego zbawienia w królestwie Boga 25.

zapoznawajcie dzieci z pismami świętymi

Nie ma na tym świecie domu, w którym nie powinna się znaj-
dować Biblia. Nie ma też domu, w którym nie powinna się znaj-
dować Księga Mormona. Mówię tu o domach Świętych w Dniach 
Ostatnich. Nie ma domu, w którym nie powinny się znajdować 
Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości. Nie trzymajcie ich 
na półce ani w szafce. Niech leżą tam, gdzie łatwo po nie sięgnąć, 
aby członkowie rodziny mieli do nich dostęp i mogli sami usiąść, 
czytać i studiować zasady ewangelii 26.

odbywajcie domowe wieczory rodzinne

Dzieci, które dorastają w domach, gdzie mogą uczestniczyć w 
domowych wieczorach rodzinnych i gdzie panuje miłość i har-
monia, mają solidne podstawy, by być rozsądnymi obywatelami i 
aktywnymi członkami Kościoła. Rodzice nie mogą zostawić swym 
dzieciom wspanialszego dziedzictwa niż wspomnienia i błogosła-
wieństwa szczęśliwego, kochającego i pełnego jedności domu.

Dobrze zaplanowane wieczory rodzinne mogą być źródłem dłu-
gotrwałej radości, a ich wpływ może być odczuwalny przez długi 
czas. Wieczory te są czasem na zajęcia w grupie, na organizowanie, 
na dawanie wyrazu naszej miłości, na dzielenie się świadectwem, 
na poznawanie zasad ewangelii, na rodzinną zabawę i rozrywkę, 
a nade wszystko na budowanie w rodzinie poczucia jedności i 
wspólnoty.

Ojcowie i matki, którzy wiernie organizują domowe wieczory 
rodzinne i w każdy możliwy sposób budują poczucie rodzinnej 
jedności, z honorem wypełniają największy ze wszystkich obowiąz-
ków — bycie rodzicem27.

Ojcowie nie mogą zapewnić w królestwie Bożym wspanialszego 
przywództwa nad przewodzenie swoim rodzinom w odbywaniu 
domowych wieczorów rodzinnych. Kiedy takie doświadczenia są 
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częścią życia domowego, buduje się w rodzinie poczucie jedności 
i wzajemnego szacunku, które motywuje wszystkich jej członków 
do większej prawości i sprawia, że czują się bardziej szczęśliwi 28.

Rodzice, którzy ignorują wspaniałą pomoc, jaką oferuje ten pro-
gram [domowych wieczorów rodzinnych], narażają na szwank przy-
szłość własnych dzieci 29.

nauczajcie cnoty, czystości i moralnego zachowania

Powinniście nauczać swe dzieci cnoty, czystości i moralnego za-
chowania już od najmłodszych lat. Powinny być one świadome za-
grożeń i niebezpieczeństw, które są tak powszechne w dzisiejszym 
świecie 30.

Wielce troszczymy się o duchowe i moralne dobro młodych ludzi 
na całym świecie. Moralność, czystość, cnota i wolność od grzechu 
są i muszą być podstawą naszego życia, jeśli mamy w pełni zreali-
zować jego cele.

Błagamy ojców i matki, aby nauczali osobistej czystości zarówno 
słowem, jak i poprzez przykład, i aby doradzali swym dzieciom we 
wszystkich związanych z tym kwestiach […].

Pokładamy zaufanie w młodym i dorastającym pokoleniu Ko-
ścioła i błagamy tych młodych ludzi, aby nie ulegali modom i zwy-
czajom świata, aby nie słuchali ducha buntu i nie wyrzekali się 
ścieżek prawdy i cnoty. Wierzymy, że serca ich wypełnia dobro 
i oczekujemy, że staną się filarami prawości i będą kontynuować 
pracę Kościoła z rosnącą wiarą i skutecznością 31.

przygotowujcie dzieci, aby były świadkami 
prawdy i służyły na misji

Nasi młodzi ludzie są wśród najbardziej błogosławionych i umi-
łowanych dzieci Ojca. Są niebiańską arystokracją, szczególnym i 
wybranym pokoleniem, które ma boskie przeznaczenie. Ich duchy 
zostały zachowane, aby przyjść w tym dniu, gdy ewangelia jest na 
ziemi i gdy Pan potrzebuje nieustraszonych sług, aby realizowali 
Jego wspaniałe dzieło w dniach ostatnich 32.

Musimy przygotowywać [dzieci], aby były żyjącymi świadkami 
prawdy i boskości tego wspaniałego dzieła dni ostatnich; w szcze-
gólności dotyczy to naszych synów — dopilnujcie, aby byli oni 
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godni i spełniali warunki, by móc wyjechać na misję i głosić ewan-
gelię innym dzieciom naszego Ojca 33.

pomagajcie dzieciom przygotować się, by 
miały własne wieczne rodziny

Czy uczycie [swoje dzieci], aby — gdy nadejdzie czas zawarcia 
małżeństwa — pragnęły udać się do domu Pana? Czy nauczacie je 
tak, aby pragnęły otrzymać to wielkie obdarowanie, które ma dla 
nich Pan? Czy uzmysłowiliście im to, że mogą zostać zapieczęto-
wani jako mężowie i żony i otrzymać każdy dar i każde błogosła-
wieństwo, jakie odnosi się do królestwa celestialnego? 34

Musimy […] tak kierować [dziećmi] i tak wskazywać im drogę, 
aby wybrały właściwych partnerów i zawarły ślub w domu Pana, 
stając się tym samym dziedzicami wszystkich tych wspaniałych bło-
gosławieństw, o których rozmawialiśmy 35.

Starajmy się z pokorą zachować nasze rodziny nienaruszone, 
otaczać je wpływem Ducha Pana, nauczać je zasad ewangelii, aby 
wzrastały w prawości i prawdzie. […] [Dzieci] są nam dane, abyśmy 
mogli nauczać je zasad życia — życia wiecznego — aby mogły 
ponownie powrócić do obecności Boga, ich Ojca 36.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 W	części	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smitha”	zwróć	uwagę	na	

przykłady rodziców okazujących miłość swoim dzieciom. Za-
stanów się, w jaki sposób możesz naśladować te przykłady, 
niezależnie od swojej sytuacji rodzinnej. W jaki sposób rodzice 
mogą się zorganizować, aby móc spędzać więcej czasu ze swoimi 
dziećmi?

•	 Prezydent	Smith	wspomniał	o	duchowych	niebezpieczeństwach,	
jakie istniały za jego życia (zob. część 1.). Jakie inne zagrożenia 
istnieją w obecnych czasach? W jaki sposób rodzice i dziadkowie 
mogą pomagać dzieciom przeciwstawiać się tym trendom?

•	 Zastanów	się	nad	zaufaniem,	jakim	Ojciec	w	Niebie	obdarza	ro-
dziców, kiedy powierza ich opiece Swoje dzieci (zob. część 2.). 
Jakich udziela wskazówek i pomocy?
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•	 W	jakim	sensie	Kościół	jest	„organizacją	służącą	pomocą	rodzinie	
i poszczególnym osobom”? (Zob. część 3.). W jaki sposób orga-
nizacje kościelne pomogły tobie i twojej rodzinie? Co możemy 
zrobić, by pomóc dzieciom i młodzieży w pełni się zaangażować?

•	 W	części	4.	wymieniono	kilka	sposobów	na	to,	by	pomóc	dzie-
ciom i młodzieży żyć zgodnie z ewangelią. Czytając te porady, 
rozważ poniższe pytania: Co takiego ty i twoja rodzina robicie 
dobrze? W jaki sposób możecie coś ulepszyć? Co możesz zrobić, 
aby pomóc młodzieży Kościoła wzmocnić jej świadectwo?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
V Ks. Mojżeszowa 6:1–7; Psalm 132:12; Mosjasz1:4; 4:14–15; NiP 

68:25–28; 93:36–40; zob. także „Rodzina: Proklamacja dla świata”

Wskazówka do nauczania
„Uważaj, aby dobrej dyskusji nie kończyć zbyt wcześnie z zamia-

rem przedstawienia całego materiału, jaki przygotowałeś. Chociaż 
ważne jest, aby omówić materiał, ważniejsze jest pomóc uczniom 
poczuć wpływ Ducha, odpowiadać na ich pytania, powiększać ich 
zrozumienie ewangelii oraz pogłębiać ich zaangażowanie w prze-
strzeganie przykazań”. Jednakże równie „ważnym jest zakończenie 
dyskusji we właściwym momencie. Uduchowiona dyskusja wiele 
traci, kiedy trwa ona zbyt długo. […] Zarządzaj czasem. Bądź świa-
domy, kiedy lekcja powinna się zakończyć. Pozostaw sobie wystar-
czającą ilość czasu na podsumowanie tego, co zostało powiedziane 
oraz na złożenie świadectwa” (Nauczanie — nie ma większego po-
wołania [1999], str. 64, 65).

Przypisy
 1. W: Joseph Fielding Smith jun. i John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), str. 40.

 2. W: The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 40.

 3. W: Bryant S. Hinckley, „Joseph Fielding 
Smith”, Improvement Era, czerwiec 
1932, str. 459.

 4. W: The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 56.

 5. Amelia Smith McConkie, „Joseph Fiel-
ding Smith”, Church News, 30 paździer-
nika 1993, str. 8, 10. 
 

 6. Message from the First Presidency, w: 
Family Home Evenings 1970–1971 
(podręcznik z lekcjami do domowych 
wieczorów rodzinnych, 1970), str. V.

 7. „Our Children — ‘The Loveliest Flowers 
From God’s Own Garden’”, Relief So-
ciety Magazine, styczeń 1969, str. 5.

 8. W: Conference Report, październik 
1916, str. 71–72.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1965, 
str. 11.

 10. „The Sunday School’s Responsibility”, 
Instructor, maj 1949, str. 206; zob. także 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 1:316.



r o z d z i a ł  1 6

224

 11. Take Heed to Yourselves! (1966), 
str. 221.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1958, 
str. 29–30.

 13. Osobista korespondencja, cytowane w: 
Doctrines of Salvation, 1:316, kursywa 
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Moc pieczętowania i 
błogosławieństwa świątyni

„Eliasz przybył, by przywrócić na ziemię […] 
pełnię mocy kapłańskiej. Kapłaństwo dzierży 

klucze dokonywania i pieczętowania na 
ziemi i w niebie wszystkich obrzędów i zasad 

dotyczących zbawienia człowieka”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

W 1902 roku Joseph Fielding Smith udał się w podróż do stanu 
Massachusetts, gdzie udało mu się odnaleźć informacje na temat 
swoich przodków o nazwisku Smith. W czasie, kiedy tam przeby-
wał, poznał genealoga o nazwisku Sidney Perley. Pan Perley po-
wiedział mu: „Mam ambitny plan, aby — jeśli tylko uda mi się tego 
dokonać — odszukać dane wszystkich osób, które przybyły do 
hrabstwa Essex przed rokiem 1700”.

Prezydent Smith wspominał później: „Powiedziałem mu: ‘Panie 
Perley, czeka pana ogrom pracy, nieprawdaż?’. Odparł: ‘Tak, oba-
wiam się, że nie zdołam jej ukończyć’. Wówczas zapytałem go: 
‘Dlaczego pan to robi?’. Pomyślał przez chwilę, a potem z nieco 
zmieszanym wyrazem twarzy odpowiedział: ‘Sam nie wiem dla-
czego, ale już zacząłem i nie mogę przerwać’. Powiedziałem: ‘Mogę 
panu powiedzieć, dlaczego pan to robi i z jakiego powodu nie 
może pan przerwać pracy, ale gdybym to zrobił, to by mi pan nie 
uwierzył i pewnie by mnie pan wyśmiał’.

Odparł: ‘Och, no nie wiem. Skoro może mi pan powiedzieć, 
to na pewno mnie to zainteresuje’. Wtedy opowiedziałem mu o 
proroctwie dotyczącym Eliasza i wypełnieniu tej obietnicy poprzez 
Proroka Józefa Smitha i Olivera Cowdery 3 kwietnia 1836 roku w 
świątyni w Kirtland oraz o tym, jak ów badawczy duch opanował 
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Wszyscy członkowie rodziny mogą brać udział w pracy nad historią rodziny.
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wielu ludzi i zwrócił ich serca ku poszukiwaniom informacji o zmar-
łych, by wypełniła się ta wielka obietnica, która miała się spełnić 
przed drugim przyjściem, aby ziemi nie dotknęła klątwa. Teraz 
dzieci zwracają swe serca ku ojcom, a my dokonujemy obrzędów 
za zmarłych, aby mogli oni znaleźć odkupienie i mieli przywilej 
wejść do królestwa Bożego, mimo że nie żyją.

Kiedy skończyłem, roześmiał się i rzekł: ‘To bardzo piękna hi-
storia, ale w nią nie wierzę’. Mimo to przyznał, że coś każe mu 
prowadzić badania i że nie potrafi on ich przerwać. Spotkałem 
wiele innych osób, które również zaczęły poszukiwania i także nie 
mogły ich przerwać, mężczyzn i kobiety, którzy nie należeli do Ko-
ścioła. W dzisiejszych czasach tysiące mężczyzn i kobiet poszukują 
danych zmarłych osób. Nie wiedzą, dlaczego to robią, ale dzieje się 
tak, abyśmy mogli uzyskać zebrane przez nich dane, udać się do 
naszych świątyń i wykonać pracę za naszych zmarłych” 1.

Prezydent Smith nauczał, że w historii rodziny chodzi o coś 
więcej niż tylko o odnajdywanie nazwisk, dat, miejsc i zbieranie 
opowieści. Chodzi o dokonywanie obrzędów świątynnych, które 
jednoczą rodziny na wieczność, pieczętują wiernych ludzi ze 
wszystkich pokoleń jako członków rodziny Boga. „Rodzice muszą 
być zapieczętowani do siebie, a dzieci do rodziców, aby otrzymali 
oni błogosławieństwa królestwa celestialnego — powiedział. — Za-
tem nasze zbawienie i postęp zależą od zbawienia naszych godnych 
zmarłych, z którymi muszą nas połączyć więzi rodzinne. Można 
tego dokonać tylko w naszych Świątyniach” 2. Przed wygłoszeniem 
modlitwy poświęcającej Świątynię Ogden w Utah powiedział on: 
„Pozwólcie, że wam przypomnę, iż kiedy poświęcamy dom Pana, 
w rzeczywistości poświęcamy siebie Jego służbie, zawierając przy-
mierze, że będziemy korzystać z tego domu w sposób zgodny z 
Jego wolą” 3.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Eliasz przywrócił moc pieczętowania, czyli 
wiązania ze sobą na ziemi i w niebie.

Malachiasz, ostatni z proroków Starego Testamentu, zakończył 
swe przepowiednie słowami:

„Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i 
straszny dzień Pana,

I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, 
abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą” (Ks. Malachiasza 
3:23–24).

Wydaje się słuszne, że ostatni ze starożytnych proroków koń-
czy swój zapis obietnicą dla przyszłych pokoleń, a w obietnicy tej 
przepowiada, że nadejdzie kiedyś czas, gdy minione dyspensacje 
zostaną połączone z tymi, które nastały później […].

Znacznie jaśniejszą wykładnię słów Malachiasza otrzymaliśmy od 
proroka Nefitów, Moroniego, który ukazał się Józefowi Smithowi 21 
września 1823 roku. Oto jak zacytował je anioł:

„Oto ujawnię ci Kapłaństwo z ręki proroka Eliasza, zanim nadej-
dzie wielki i straszny dzień Pana.

I zasadzi on w sercach dzieci obietnice uczynione ojcom, i serca 
dzieci zwrócą się ku ojcom.

A gdyby się tak nie stało, cała Ziemia byłaby całkowicie znisz-
czona w momencie Jego przyjścia” (NiP 2:1–3).

Moroni poinformował Józefa Smitha, że ta przepowiednia ma 
się niedługo wypełnić. Stało się to dwanaście lat później, 3 kwiet-
nia 1836 roku. Tego dnia Eliasz ukazał się Józefowi Smithowi i 
Oliverowi Cowdery w Świątyni Kirtland i nadał im […] moc wią-
zania, czyli pieczętowania, tak na ziemi, jak i w niebie. Klucze 
tego kapłaństwa dzierżył Eliasz, któremu Pan powierzył władzę 
nad żywiołami, a także nad ludźmi wraz z upoważnieniem, by pie-
czętować dla sprawiedliwych wszystkie obrzędy związane z pełnią 
zbawienia 4.
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Niektórzy członkowie Kościoła mylnie sądzili, że Eliasz przyszedł 
z kluczami chrztu za zmarłych czy też ich zbawienia. Klucze Eliasza 
dotyczyły rzeczy znacznie większych. Były to klucze pieczętowania, 
a owe klucze odnoszą się do żywych oraz do umarłych, którzy są 
gotowi odpokutować 5.

Eliasz przyszedł, by przez nadanie kluczy śmiertelnym prorokom 
wyznaczonym wolą Pana przywrócić na ziemię pełnię mocy Ka-
płaństwa. Kapłaństwo dzierży klucze dokonywania i pieczętowania 
na ziemi i w niebie wszystkich obrzędów i zasad dotyczących zba-
wienia człowieka, aby tym samym były one ważne w celestialnym 
królestwie Boga […].

To na mocy tego upoważnienia dokonuje się w świątyniach ob-
rzędów zarówno dla żywych, jak i za zmarłych. To moc, która na 
wieczność jednoczy mężów i żony, kiedy wstępują w związek mał-
żeński wedle wiecznego planu. To upoważnienie, dzięki któremu 
rodzice stają się dla swoich dzieci rodzicami na całą wieczność, a 
nie tylko na okres życia doczesnego. Tak powstaje wieczna rodzina 
w Królestwie Boga 6.

2
Przywrócenie upoważnienia do pieczętowania 

zbawi ziemię od całkowitej zagłady 
podczas przyjścia Jezusa Chrystusa.

Sądzimy, że gdyby Eliasz nie przyszedł, cała praca minionych 
wieków byłaby daremna, ponieważ Pan powiedział, że jeśli ziemia 
pozostanie w takim stanie, zostanie całkowicie zniszczona w mo-
mencie Jego przyjścia. Z tego powodu misja Eliasza była niezwykle 
ważna dla świata. Nie jest to jedynie kwestia chrztu za zmarłych, ale 
także pieczętowania rodziców, a także dzieci do rodziców tak, aby 
miał miejsce „cały i kompletny, i doskonały związek, i zespojenie 
dyspensacji, i kluczy, i mocy, i chwał” od początku do końca cza-
sów [zob. NiP 128:18]. Gdyby na ziemi nie było owej pieczętującej 
mocy, wówczas, w dniu, w którym przyjdzie Pan, zapanowałby za-
męt, a chaos zająłby miejsce porządku — a to, oczywiście, nie może 
się wydarzyć, ponieważ wszystko jest zarządzane i kontrolowane 
poprzez doskonałe prawo królestwa Boga 7.
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Dlaczego ziemia zostałaby zniszczona? Stałoby się tak dlatego, 
że gdyby nie było ogniwa spajającego ojców i dzieci — którym jest 
praca za zmarłych — wówczas wszyscy zostalibyśmy odrzuceni, 
całe dzieło Boże okazałoby się daremne i obróciłoby się wniwecz. 
Oczywiście taka sytuacja nie może mieć miejsca 8.

Przywrócenie upoważnienia [do pieczętowania] to kwas, który 
zbawi ziemię od całkowitej zagłady podczas przyjścia Jezusa Chry-
stusa. Kiedy ta prawda mocno i głęboko zakorzeni się w naszym 
umyśle, łatwo będzie dostrzec, że wynikiem braku mocy pie-
czętowania w chwili przyjścia Chrystusa byłyby jedynie chaos i 
zniszczenie 9.

moc pieczętowania „na wieczność jednoczy mężów i żony, kiedy 
wstępują w związek małżeński wedle wiecznego planu”.
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3
Aby przygotować się do zbawienia w jego całej pełni, 

musimy otrzymać obrzędy dokonane mocą pieczętowania.

Pan nadał nam przywileje i błogosławieństwa oraz obdarzył nas 
możliwością zawarcia przymierzy i przyjęcia koniecznych do na-
szego zbawienia obrzędów, które wykraczają poza to, co jest gło-
szone w świecie, wykraczają poza zasady: wiary w Pana Jezusa 
Chrystusa, pokuty za grzechy oraz chrztu dla odpuszczenia grze-
chów i nałożenia rąk dla nadania daru Ducha Świętego, a owych za-
sad i przymierzy nie można otrzymać nigdzie poza świątynią Boga 10.

Praca świątynna jest tak ściśle powiązana z planem zbawienia, że 
żadna z tych rzeczy nie może istnieć bez drugiej. Innymi słowy, nie 
ma zbawienia tam, gdzie nie ma obrzędów świątynnych, obrzędów 
przynależnych jedynie do świątyni 11.

Są tysiące Świętych w Dniach Ostatnich, którzy […] są gotowi 
chodzić na spotkania, płacić dziesięcinę i wykonywać zwyczajowe 
obowiązki w Kościele, lecz zdają się nie czuć czy też nie rozumieć, 
jakie znaczenie ma przyjęcie błogosławieństw w świątyni Pana — 
błogosławieństw, które przynoszą wyniesienie. To zadziwiające. Lu-
dzie zdają się zadowalać przemykaniem po powierzchni, zamiast 
korzystać z otrzymanych możliwości i przyjmować konieczne przy-
mierza, które zaprowadzą ich jako synów i córki z powrotem do 
obecności Boga 12.

Jeśli chcecie zbawienia w całej jego pełni, to jest wyniesienia w 
królestwie Bożym […], musicie udać się do świątyni Pana i przyjąć te 
święte obrzędy, które przynależą do tego domu i których nie można 
otrzymać nigdzie indziej. Żaden mężczyzna nie otrzyma pełni wiecz-
ności, wyniesienia w pojedynkę; żadna kobieta sama nie otrzyma 
tego błogosławieństwa; jednakże mąż i żona, kiedy podlegają mocy 
pieczętującej w świątyni Pana, osiągną wyniesienie i będą kontynu-
ować swój rozwój i staną się podobni do Pana. Takie bowiem jest 
przeznaczenie ludzi, tego pragnie Pan dla Swoich dzieci 13.

Uwaga: Słowa nadziei i obietnicy skierowane przez Prezydenta 
Smitha do wiernych, którzy nie mieli szansy przyjąć wszystkich 
obrzędów świątynnych w ciągu swojego życia znajdują się w roz-
dziale 15.
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4
Dzięki mocy pieczętowania możemy dokonywać 

zbawczych obrzędów za tych, którzy nie 
otrzymali ich za swojego życia.

Kim są ci ojcowie, o których mówił Malachiasz, kim są te dzieci? 
Otóż ojcowie ci to nasi zmarli przodkowie, którzy odeszli ze świata, 
nie dostąpiwszy przywileju otrzymania Ewangelii, lecz którzy otrzy-
mali obietnicę, że nadejdzie czas, kiedy przywilej ten zostanie im 
przyznany. Dzieci zaś to ludzie, którzy żyją teraz i którzy przy-
gotowują dane genealogiczne oraz w zastępstwie osób zmarłych 
dokonują obrzędów w Świątyniach 14.

Eliasz przyszedł, dzierżąc klucze pieczętowania i została nam 
przekazana moc, dzięki której możemy dosięgnąć tych, którzy już 
odeszli z tego świata. Moc pieczętowania dotyczy zarówno osób 
zmarłych, które są gotowe odpokutować i przyjąć Ewangelię, a 
które zmarły, nie mając tej wiedzy, jak i pragnących odpokutować 
osób żyjących 15.

Pan ogłosił, że wszystkim Jego duchowym dzieciom, każdej du-
szy, która kiedykolwiek żyła, żyje lub będzie żyła na ziemi, należy 
się sprawiedliwa i uczciwa szansa na to, by uwierzyć i przestrzegać 
praw wiecznej ewangelii. Ci, którzy przyjmą ewangelię i będą żyć 
w zgodzie z jej prawami, łącznie z chrztem i małżeństwem celestial-
nym, będą mieli życie wieczne.

Oczywiste jest, że jedynie niewielki ułamek ludzkości miał do 
tej pory szansę usłyszeć słowa objawionej prawdy, wypowiedziane 
głosem któregoś z prawdziwych sług Pana. W mądrości i sprawied-
liwości Pana, taką szansę muszą otrzymać wszyscy. Jak powiedział 
Piotr:

„W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w 
ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób 
Boży” (I List Piotra 4:6).

Osoby, które nie miały możliwości usłyszeć przesłania zbawienia 
w tym życiu, a które przyjęłyby je całym sercem, gdyby tylko miały 
po temu szansę, to osoby, które przyjmą je w świecie duchów. To 
dla tych osób powinniśmy dokonywać obrzędów w świątyniach, 
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aby dzięki temu stały się wraz z nami współdziedzicami zbawienia 
i życia wiecznego16.

Zwracanie serc ojców ku dzieciom i serc dzieci ku ojcom to moc 
zbawiania umarłych dzięki zastępczej pracy, którą dzieci mogą wy-
konać za swych ojców — jest to pod każdym względem logiczne i 
spójne. Wielokrotnie słyszałem ze strony osób, które sprzeciwiają 
się tej pracy, zarzut, że niemożliwe jest, aby jeden człowiek stał w 
zastępstwie drugiego. Ci, którzy wyrażają podobne opinie, zapo-
minają, że w istocie całe dzieło zbawienia jest pracą wykonaną w 
zastępstwie — Jezus Chrystus jest ofiarą błagalną, odkupił nas od 
śmierci, za którą nie byliśmy odpowiedzialni, a także od odpo-
wiedzialności za nasze własne grzechy, pod warunkiem, że odpo-
kutujemy i przyjmiemy ewangelię. Wymiar Jego czynu jest wielki 
i nieskończony i zgodnie z tą samą zasadą udzielił On członkom 
swego Kościoła upoważnienia, by działali w zastępstwie zmarłych, 
pomagając tym, którzy nie są w stanie sami dokonać własnych 
zbawczych obrzędów 17.

Myślę, że czasem postrzegamy pracę na rzecz zbawienia umar-
łych w sposób zbyt ograniczony. Niewłaściwe jest myślenie o lu-
dziach, za których wykonujemy pracę w świątyni Pana, jako o 
zmarłych. Powinniśmy myśleć o nich jak o osobach żyjących, zaś 
żyjąca osoba stojąca w ich zastępstwie jest jedynie ich przedsta-
wicielem w czasie otrzymywania błogosławieństw, które powinni 
oni byli otrzymać za życia i które otrzymaliby, gdyby tylko żyli w 
dyspensacji ewangelii. Dlatego też każda zmarła osoba, za którą 
wykonuje się pracę świątynną, jest uważana za żyjącą w momencie 
dokonywania obrzędu 18.

Doktryna zbawienia umarłych jest jedną z najdonioślejszych za-
sad kiedykolwiek objawionych człowiekowi. Dzięki niej ewangelia 
może dotrzeć do wszystkich ludzi. Jest ona dowodem, że Bóg nie 
ma względu na osoby [zob. Dzieje Apostolskie 10:34], że w Jego 
oczach każda dusza jest cenna i że wszyscy ludzie zostaną faktycz-
nie i prawdziwie osądzeni za swe własne uczynki.

Dziękuję Panu, że przywrócił nam Swą wieczną ewangelię w na-
szych czasach. Dziękuję Mu za moc pieczętowania przywróconą na 
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ziemię przez Proroka Eliasza. Dziękuję Mu za wieczność rodziny, za 
przywilej, że możemy być zapieczętowani w Jego świętych świąty-
niach i za to, że umożliwił otrzymanie tych samych błogosławieństw 
naszym przodkom, którzy zmarli, nie poznawszy ewangelii 19.

5
Praca nad historią rodziny i praca świątynna 

za zmarłych to trud miłości.

Jest wiele dobrych, pokornych dusz, które wyrzekły się w życiu 
wygód, a niekiedy i najbardziej podstawowych rzeczy, aby móc 
przygotować dane i dokonać obrzędów za swoich zmarłych przod-
ków, by mogli oni otrzymać dar zbawienia. To dzieło miłości nie 
zostanie niezauważone, gdyż wszyscy, którzy trudzili się w tej do-
brej sprawie, znajdą skarby i bogactwa w królestwie celestialnym 
Boga. Wspaniała będzie ich nagroda, tak, zaiste, wykraczająca poza 
zrozumienie śmiertelników 20.

Żadna praca związana z ewangelią nie jest równie bezintere-
sowna, jak praca dokonywana za zmarłych w Domu Pana. Ci, któ-
rzy pracują za zmarłych, nie oczekują żadnej ziemskiej zapłaty czy 
wynagrodzenia. Jest to nade wszystko dzieło miłości, jaka rodzi się 
w sercu człowieka, który wiernie i nieprzerwanie dokonuje tych 
zbawiennych obrzędów. Nie ma tu finansowej gratyfikacji, lecz bę-
dzie ogromna radość w niebie w duszami tych, którym pomogliśmy 
dostąpić zbawienia. Ta praca doskonali duszę człowieka i poszerza 
jego zrozumienie tego, co jest z pożytkiem dla bliźnich, zaś w jego 
sercu rodzi się miłość dla wszystkich dzieci naszego Ojca w Nie-
bie. Żadna praca nie naucza człowieka, by miłował bliźniego, jak 
siebie samego, tak jak czyni to praca za zmarłych w świątyni. Jezus 
tak umiłował świat, że, aby go zbawić, gotów był złożyć Swe życie 
w ofierze za grzechy. My również mamy zaszczyt, aby — choć w 
niewielkim stopniu — okazać wielką miłość, jaką darzymy Jego i 
naszych bliźnich, pomagając im dostąpić błogosławieństw ewange-
lii, których teraz nie mogą oni otrzymać bez naszej posługi 21.
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6
Dzięki pracy nad historią rodziny i pracy 

świątynnej dopełniamy organizację 
rodzinną pokolenie za pokoleniem.

Doktryna zbawienia zmarłych i pracy świątynnej daje nam pełną 
chwały wizję ciągłości związków rodzinnych. Dzięki niej uczymy 
się, że więzi rodzinne nie zostaną zerwane, że w wieczności mężo-
wie i żony będą do siebie przynależeć, i będą do nich przynależeć 
ich dzieci aż do ostatniego pokolenia. Jednakże, aby otrzymać te 
przywileje, w świątyni naszego Boga muszą zostać dokonane pie-
czętujące obrzędy. Wszelkie umowy, więzi, zobowiązania i poro-
zumienia zawarte przez ludzi dobiegną końca, lecz zobowiązania 
i umowy zawarte w domu Pana, jeśli będą wiernie przestrzegane, 

zwracając swe serca ku przodkom, którzy zmarli, możemy 
też zwrócić swe serca ku żyjącym członkom rodziny.
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będą trwać wiecznie [zob. NiP 132:7]. Ta doktryna pozwala nam le-
piej zrozumieć zamierzenia Boga wobec Jego dzieci. Jest ona prze-
jawem Jego niezmiernego i nieskończonego miłosierdzia i miłości, 
jaką darzy On wszystkich, którzy są Mu posłuszni, zaiste, również i 
tych, którzy się buntują, gdyż w Swej dobroci, nawet i tym zapewni 
On wielkie błogosławieństwa 22.

Ewangelia Jezusa Chrystusa uczy nas, że organizacja rodzinna w 
wymiarze wyniesienia celestialnego będzie pełna — będą istniały 
więzi między ojcem, matką i dziećmi z jednego pokolenia a ojcem, 
matką i dziećmi z kolejnego pokolenia — i będzie się rozwijać i 
rozciągać aż po koniec czasów 23.

Musi istnieć spoiwo, które łączy pokolenia od czasów Adama aż 
po krańce wieczności. Rodziny będą się łączyć i wiązać, rodzice 
do dzieci, dzieci do rodziców, jedno pokolenie do drugiego, aż 
wszyscy połączymy się w jedną wielką, wspaniałą rodzinę, na której 
czele Pan postawił naszego ojca Adama. Nie możemy więc dostą-
pić zbawienia ani wyniesienia w królestwie Boga, jeśli w naszych 
sercach nie ma pragnienia, by wykonywać tę pracę i trudzić się, 
ile starczy nam sił, w zastępstwie naszych zmarłych. To cudowna 
doktryna, jedna z wielkich zasad prawdy objawiona poprzez Pro-
roka Józefa Smitha. Powinniśmy wykorzystać nasze możliwości i 
dowieść, że jesteśmy godni i dobrzy w oczach Pana, abyśmy sami 
mogli dostąpić wyniesienia i radować się w królestwie Boga wraz 
z naszymi krewnymi i przyjaciółmi podczas wielkiego zebrania i 
zgromadzenia Świętych Kościoła Jednorodzonego, którzy pozostali 
nieskalani i wolni od grzechów świata.

Niech Pan nam błogosławi i niech spełni się pragnienie naszych 
serc, abyśmy doskonalili swoje powołania i wiernie Mu służyli we 
wszystkim — to jest moja modlitwa 24.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 W	części	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smitha”	przeczytaj	radę	Pre-

zydenta Smitha dotycząca tego, co „w rzeczywistości robimy”, 
kiedy poświęcamy świątynię. Co możemy zrobić, aby zastosować 
się do tej rady?
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•	 Jaki	związek	mają	nauki	zawarte	w	części	1.	z	naszymi	stara-
niami, by pomóc naszym zmarłym przodkom? W jaki sposób te 
nauki mogą się odnosić do naszych relacji z żyjącymi członkami 
rodziny?

•	 Czytając	część	2.,	odszukaj	wyjaśnienie	Prezydenta	Smitha,	dla-
czego moc pieczętowania „zbawi ziemię od całkowitej zagłady 
podczas przyjścia Jezusa Chrystusa”. Jaka płynie z tego nauka na 
temat miejsca rodzin w planie zbawienia?

•	 W	jaki	sposób	praca	świątynna	jest	„ściśle	powiązana	z	planem	
zbawienia”? (Zob. część 3.). Jaki wpływ może mieć ta zasada na 
nasze uczucia względem pracy świątynnej?

•	 Prezydent	Smith	radził,	abyśmy	wykonując	pracę	świątynną	za	
zmarłych, myśleli o nich, jak o żyjących ludziach (zob. część 4.). 
Co to dla ciebie oznacza? Jaki wpływ może mieć takie nastawie-
nie na to, w jaki sposób służysz w świątyni?

•	 Zapoznając	się	z	częścią	5.,	wyszukaj	błogosławieństwa,	jakie	
wedle słów Prezydenta Smitha przyjdą do tych, którzy wykonują 
pracę na historią rodziny. W jaki sposób przekonałeś się, że jest 
to prawda?

•	 Przestudiuj	część	6.	i	wyobraź	sobie	uczucie	radości,	jakie	połą-
czy ciebie i twoich przodków podczas „wielkiego zgromadzenia”. 
Zastanów się, co możesz zrobić, aby przygotować siebie i swoją 
rodzinę na ten wielki przywilej.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
I List do Koryntian 15:29; NiP 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Wskazówka do nauczania
„Kiedy jakaś osoba zadaje pytanie, rozważ poproszenie innych o 

odpowiedź, zamiast odpowiadać samemu. Na przykład, możesz po-
wiedzieć: ‘Jest to interesujące pytanie. Co o tym myśli reszta klasy?’ 
lub ‘Czy ktoś pomoże odpowiedzieć na to pytanie?’” (Nauczanie 
— nie ma większego powołania [1999], str. 64).
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Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1948, 

str. 134.
 2. „Salvation for the Dead”, Improvement 

Era, luty 1917, str. 361; zob. także 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 2:147.

 3. „Ogden Temple Dedicatory Prayer”, 
Ensign, marzec 1972, str. 6.

 4. „The Coming of Elijah”, Ensign, styczeń 
1972, str. 2, 5.

 5. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
Utah Genealogical and Historical Ma-
gazine, lipiec 1936, str. 100.

 6. „A Peculiar People: The Authority Elijah 
Restored”, Deseret News, 16 stycznia 
1932, Church section, str. 8; zob. także 
Doctrines of Salvation, 2:117.

 7. „Salvation for the Living and the Dead”, 
Relief Society Magazine, grudzień 1918, 
str. 677–678; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:121.

 8. Doctrines of Salvation, 2:122.
 9. „The Coming of Elijah”, str. 5.
 10. W: „Relief Society Conference Minutes”, 

Relief Society Magazine, sierpień 1919, 
str. 466; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 2:40.

 11. „One Hundred Years of Progress”, Lia-
hona: The Elders’ Journal, 15 kwietnia 
1930, str. 520.

 12. „The Duties of the Priesthood in Tem-
ple Work”, Utah Genealogical and Hi-
storical Magazine, styczeń 1939, str. 4.

 13. „Elijah the Prophet and His Mission—
IV”, Instructor, marzec 1952, str. 67.

 14. „Salvation for the Dead”, Millennial 
Star, 8 grudnia 1927, str. 775; zob. także 
Doctrines of Salvation, 2:127.

 15. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 101.

 16. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year 
(12 stycznia 1971), str. 2–3; kursywę 
usunięto.

 17. The Restoration of All Things (1945), str. 
174–175.

 18. „The Keys of the Priesthood Restored”, 
str. 100–101.

 19. Sealing Power and Salvation, str. 3.
 20. „A Greeting”, Utah Genealogical and 

Historical Magazine, styczeń 1935, str. 
5; zob. także Doctrines of Salvation, 
2:180.

 21. „Salvation for the Dead”, Improvement 
Era, luty 1917, str. 362; zob. także Doc-
trines of Salvation, 2:144.

 22. „Salvation for the Dead”, Improvement 
Era, luty 1917, str. 362–363; zob. także 
Doctrines of Salvation, 2:173.

 23. W: Conference Report, kwiecień 1942, 
str. 26; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 2:175.

 24. W: Conference Report, październik 
1911, str. 122.
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Życie zgodne z każdym słowem 
pochodzącym z ust Boga

„Najdoskonalszym wyrazem czci jest przestrzeganie 
przykazań, podążanie śladami Syna Bożego 

oraz czynienie tego, co Go zadowoli”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

„Poszukuję mojego zbawienia — oświadczył Prezydent Joseph 
Fielding Smith. — I wiem, że mogę je odnaleźć jedynie poprzez 
posłuszeństwo prawom Pana — przestrzegając przykazań, czyniąc 
prawość i podążając śladami naszego dowódcy, Jezusa, który jest 
dla nas wszystkich przykładem i przywódcą” 1.

Oprócz poszukiwania własnego zbawienia Prezydent Smith pil-
nie pracował, pomagając innym ludziom w odnalezieniu tego sa-
mego. Starszy Francis M. Gibbons, który służył jako sekretarz Rady 
Prezydenta Kościoła, zauważył, że Prezydent Smith „uznał za swój 
obowiązek ostrzeganie ludzi, kiedy tylko widział, że zstępują ze 
ścieżki wyznaczonej w pismach świętych. Bez względu na to, co 
mówili inni ludzie, nie miał zamiaru porzucić swojego obowiązku. 
Otwarcie o tym mówił i to, że w pewnych kręgach stał się niepopu-
larny, nie miało dla niego żadnego znaczenia. Jego celem nie było 
zdobycie popularności czy sławy pośród ludzi. Wręcz przeciwnie, 
jego rolą było bycie strażnikiem na wieży — ostrzeganie osób znaj-
dujących się poniżej przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, 
którego nie dostrzegali” 2.

Pewnego razu Prezydent Smith podzielił się doświadczeniem ilu-
strującym przemianę serca, która może nastąpić w człowieku, który 
podąży za głosem ostrzeżenia:

„Wiele lat temu brałem udział w konferencji palika, podczas 
której przemawiałem na temat Słowa Mądrości. […] Kiedy [po 
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„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać 
będziecie” (ew. Jana 14:15).
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zakończonej konferencji] poszedłem na tyły budynku, zauważyłem, 
że większość osób opuściła już to miejsce. Był tam jeszcze pewien 
mężczyzna, który wyciągnął do mnie rękę i powiedział:

‘Bracie Smith, to było pierwsze przemówienie na temat Słowa 
Mądrości, które mi się podobało’.

Odpowiedziałem: ‘Czy nie miałeś okazji usłyszeć innych prze-
mówień na ten temat?’.

Mężczyzna powiedział: ‘Tak, ale to jest pierwsze przemówienie, 
które przypadło mi do gustu’.

Odpowiedziałem: ‘Ale jak to?’.

Wtedy dodał: ‘Jest tak, ponieważ teraz przestrzegam Słowa 
Mądrości’” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Bóg zarządza wszechświatem poprzez 
prawo, któremu podlegamy.

Każdy człowiek powinien uznać za fakt to, że jeżeli Wszech-
mogący zarządza całym wszechświatem w oparciu o niezmienne 
prawo, człowiek, który jest największym z Jego dzieł, sam musi 
jemu podlegać. Pan wyraził tę prawdę zwięźle i przekonująco w 
objawieniu dla Kościoła:

„Wszystkie królestwa mają dane prawo;

A wiele jest królestw; bowiem nie ma przestrzeni, w której nie 
ma królestwa; i nie ma królestwa, w którym nie ma przestrzeni, ani 
większego ani mniejszego królestwa.

A każdemu królestwu dane jest prawo; i każdemu prawu przy-
dano także pewne granice i warunki.

Wszystkie istoty, co nie przestrzegają tych warunków, nie są 
usprawiedliwione” (NiP 88:36–39).

Ta prawda jest oczywista. Zatem logiczne jest, że królestwo Boga 
zarządzane jest określonym prawem, a wszyscy, którzy pragną do 
niego wejść, muszą jemu podlegać. „Oto dom mój jest domem po-
rządku, rzecze Pan Bóg, a nie domem pomieszania” (NiP 132:8).
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Pan dał człowiekowi kodeks praw, który nazywamy Ewangelią 
Jezusa Chrystusa. Ze względu na brak natchnienia i wskazówek du-
chowych, ludzie mogą mieć odmienne poglądy w stosunku do tych 
praw i ich zastosowania. Jednakże spór w odniesieniu do tego, czy 
dane prawa istnieją i czy ludzie, którzy pragną wejść do królestwa, 
im podlegają, nie powinien mieć miejsca 4.

Posiadamy wszelką prawdę, wszelką doktrynę, wszelkie prawo i 
wymagania oraz wykonujemy wszelkie obrzędy konieczne do zba-
wienia i wyniesienia w najwyższym niebie królestwa celestialnego5.

2
Przestrzeganie przykazań jest wyrazem 

naszej miłości do Pana.

Naszym obowiązkiem w Kościele jest oddawanie czci Panu za-
równo w duchu, jak i w prawdzie, starając się czynić to z całego 
serca, siły i umysłu. Jezus powiedział: „Panu Bogu swemu pokłon 
oddawać i tylko jemu służyć będziesz” (Ew. Mateusza 4:10).

Wierzymy, że okazywanie czci jest czymś więcej niż tylko modli-
twą, to głoszenie ewangelii i życie zgodnie z nią. Największym wy-
razem czci jest przestrzeganie przykazań, podążanie śladami Syna 
Bożego oraz czynienie tego, co Go zadowoli. Wychwalanie Pana 
słowem jest czymś zupełnie innym od okazywania Mu szacunku 
i poszanowania Jego woli poprzez naśladowanie przykładu, jaki 
nam dał. […] Raduję się z przywileju, jaki otrzymałem, aby podążać 
Jego śladami. Jestem wdzięczny za słowa życia wiecznego, które 
otrzymałem. Daje mi to wielką radość, że już teraz mogę pokładać 
nadzieję w życie wieczne, które otrzymam w przyszłości, jeśli tylko 
pozostanę wierny i prawy aż do końca 6.

To prawo zostało dane członkom Kościoła przez samego Zba-
wiciela: „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie 
miłuje […]” (Ew. Jana 14:21). Kiedy indziej Pan powiedział: „Jeśli 
mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Ew. Jana 
14:15).

Zbawiciel nigdy nie popełnił żadnego grzechu, ani nie trapiło 
Go sumienie. On nie musiał odpokutować, tak jak potrzebuję tego 
ja czy wy, lecz w pewien niezrozumiały dla mnie sposób, niósł na 
swoich barkach ciężar naszych grzechów. […] Przyszedł i złożył 
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siebie w ofierze, aby zapłacić dług za każdego z nas — za każdego, 
kto pragnie odpokutować za swoje grzechy, powrócić do Niego i 
przestrzegać Jego przykazań. Pomyślcie o tym, jeśli możecie. Zba-
wiciel niósł ten ciężar w sposób wykraczający poza nasze zrozumie-
nie. Wiem to, ponieważ przyjąłem Jego słowa. Pan opowiada nam 
o mękach, jakie przeszedł. Były one tak wielkie, że błagał Ojca, 
jeśli byłaby taka możliwość, aby nie musiał wypić tego kielicha 
goryczy. Jednak poddał się temu mówiąc: „[…] wszakże nie moja, 
lecz twoja wola niech się stanie” (Ew. Łukasza 22:42). Odpowiedź, 
którą otrzymał od ojca, brzmiała: „Musisz to wypić”.

Czy mogę Go nie kochać? Nie, to nie możliwe. Czy Go kochacie? 
To przestrzegajcie Jego przykazań 7.

3
Jeśli odwracamy się od boskich przykazań, nie możemy 
oczekiwać, że otrzymamy od Pana błogosławieństwa.

Kiedy odwracamy się od przykazań, które dał Pan, aby wska-
zać nam kierunek, tym samym tracimy prawo do otrzymania Jego 
błogosławieństw 8.

Jaki sens ma zwracanie się z prośbą do Pana, jeśli nie zamie-
rzamy przestrzegać Jego przykazań? Taka modlitwa jest po prostu 
kpiną i obrazą tronu łaski. Jak śmiemy przypuszczać, że otrzymamy 
pozytywną odpowiedź, jeżeli takie właśnie są nasze modlitwy? 
„Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki 
jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje 
zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do 
naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” — powiedział 
Izajasz (Ks. Izajasza 55:6–7). Ale czy nie jest tak, że Pan jest zaw-
sze blisko, kiedy się do Niego zwracamy? Zaprawdę tak nie jest! 
On sam powiedział: „Ociągali się w zważaniu na głos Pana, ich 
Boga; przeto Pan, ich Bóg, nierychło zważa na ich modlitwy, aby 
im odpowiedzieć w dniu ich kłopotu. W dniu pokoju lekko trak-
towali moją radę; ale w dniu ich troski macają za mną z potrzeby” 
[NiP 101:7–8]. Jeżeli zbliżymy się do Niego, On zbliży się do nas, 
nie zostaniemy zapomniani. Lecz jeśli nie zbliżymy się do Niego, 
obietnica, że odpowie na nasze modlitwy pomimo naszego zbun-
towania, nie pozostanie w mocy 9.



r o z d z i a ł  1 8

244

Nie możemy modlić się do Pana tymi słowy: „Wysłuchaj naszej 
sprawy, daj nam zwycięstwo, zrób to, co chcemy, ale nie proś nas, 
abyśmy wykonali to, czego Ty od nas oczekujesz” 10.

Konieczne jest, abyśmy chodzili w pełnym świetle prawdy, nie 
tylko w jej części. Nie mam prawa odrzucić pewnych zasad ewan-
gelii i przyjąć innych, a w zamian oczekiwać, że należy mi się pełnia 
błogosławieństw zbawienia i wyniesienie w królestwie Boga. Jeśli 
chcemy otrzymać wyniesienie, jeżeli chcemy znaleźć się w miej-
scu, które Bóg przygotował dla tych, którzy są wierni prawdzie i 
sprawiedliwi, to musimy być chętni, aby kroczyć w pełnym świetle 
ewangelii Jezusa Chrystusa i przestrzegać wszystkich przykazań. 
Nie możemy powiedzieć, że niektóre z nich są małe i nieistotne, 
i dlatego Pan nie będzie zważał na to, jeżeli je naruszymy. Naka-
zano nam żyć zgodnie z każdym słowem, które pochodzi z ust 
Boga [zob. V Ks. Mojżeszowa 8:3; NiP 98:11]. „Dlaczego mówicie 
do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?” — zapytał 
Zbawiciel [zob. Ew. Łukasza 6:46] 11.

rodzice mogą pomóc swoim dzieciom kroczyć „w pełnym świetle prawdy”.
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4
Kiedy przestrzegamy przykazań Pana, 

znajdujemy się na drodze do doskonałości.

Pan oczekuje od nas, że w Niego uwierzymy, przyjmiemy Jego 
wieczną ewangelię i będziemy żyć w zgodzie z Jego zasadami i 
warunkami. Prawo wyboru i przestrzegania zasad ewangelii, które 
nam odpowiadają, a odrzucenia pozostałych, nie należy do nas. Nie 
mamy prawa decydować, że pewne zasady nie mają już zastosowa-
nia w naszych warunkach społecznych czy kulturowych.

Pańskie prawa są wieczne. Posiadamy pełnię Jego ewangelii i je-
steśmy zobowiązani wierzyć we wszystko, co objawił i żyć zgodnie 
z tym. Nie ma nic ważniejszego dla człowieka niż przestrzeganie 
przykazań Pana. On oczekuje od nas, że przyjmiemy każdą praw-
dziwą zasadę, na pierwszym miejscu postawimy sprawy królestwa, 
będziemy postępować naprzód z nieugiętą wiarą w Chrystusa i 
służyć Mu z całej mocy, siły i całym umysłem. Tak oto pisma święte 
podsumowują przedmiot tej dyskusji: „Bój się Boga i przestrzegaj 
jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka” (Ks. Ka-
znodziei Salomona 12:13)12.

Często rozmyślam — zapewne wy robicie to samo — o tych 
wielkich i wspaniałych naukach, które nazywamy Kazaniem na 
Górze. […] Jeśli tylko będziemy im posłuszni, powrócimy do obec-
ności Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Często myślę o tym, co tak naprawdę jest podsumowaniem tych 
nauk:

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

[…] Wierzę, że Pan miał na myśli dokładnie to, co powiedział — 
że powinniśmy być doskonali, jak nasz Ojciec w niebie jest dosko-
nały. To nie stanie się od razu, ale słowo po słowie, przykazanie po 
przykazaniu, przykład za przykładem. I nawet wtedy to nie nastąpi, 
nie w tym doczesnym życiu. Musimy najpierw pokonać grób, zanim 
osiągniemy doskonałość i staniemy się podobni Bogu.

W tym życiu kładziemy podwaliny. To tutaj jesteśmy nauczani 
tych prostych prawd Ewangelii Jezusa Chrystusa. To ten stan próby 
przygotowuje nas na osiągnięcie doskonałości. To jest zarówno mój, 
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jak i wasz obowiązek — być lepszym dziś, niż było się wczoraj, być 
lepszym jutro, niż było się dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy 
na tej drodze, i jeśli przestrzegamy przykazań Pana, wtedy kro-
czymy ku doskonałości, i nastąpi to jedynie dzięki posłuszeństwu 
i pragnieniu w naszych sercach — pragnieniu, aby przezwyciężyć 
świat […].

[…] Jeśli mamy jakąś wadę lub słabość, to na niej powinniśmy 
się skupić — starać się ją przezwyciężyć, opanować i w końcu 
odnieść nad nią zwycięstwo. Jeśli płacenie dziesięciny stanowi dla 
kogoś wyzwanie, to właśnie to powinien robić, aż nauczy się płacić 
dziesięcinę. Jeśli trudnością jest przestrzeganie Słowa Mądrości, to 
właśnie to powinien robić, aż pokocha to przykazanie 13.

5
Kiedy przestrzegamy przykazań, Pan nas pociesza, 
błogosławi i wzmacnia nas, abyśmy mogli stać się 
mężczyznami i kobietami godnymi wyniesienia.

Aby spodobać się [Panu], powinniśmy nie tylko Go czcić i być 
mu wdzięczni, ale także posłusznie przestrzegać Jego przykazań. 
Kiedy to czynimy, Pan jest zobowiązany, aby nas błogosławić, po-
nieważ to właśnie od tej zasady (posłuszeństwa prawu) są uzależ-
nione wszystkie rzeczy [zob. NiP 130:20–21] 14.

Bóg dał nam [przykazania], abyśmy mogli zbliżyć się do Niego 
i wzrastać w sile i wierze. Każde przykazanie, które nam dał, jest 
dla naszego dobra i jest źródłem naszych błogosławieństw i pocie-
szenia. Przykazania nie zostały nam dane jedynie po to, abyśmy 
spodobali się Panu, lecz abyśmy stali się lepszymi mężczyznami i 
kobietami — godnymi zbawienia i wyniesienia w Jego królestwie 15.

Kiedy udajemy się do świątyni, podnosimy nasze dłonie i za-
wieramy przymierze, że będziemy służyć Panu i przestrzegać Jego 
przykazań oraz pozostawać niesplamionymi przez świat. Jeśli 
uświadomimy sobie, co robimy, wtedy obdarowanie będzie dla 
nas ochroną przez całe nasze życie — ochroną, której nie otrzyma 
człowiek nieuczęszczający do świątyni.

Mój ojciec powiedział, że to w godzinie próby, w godzinie 
pokusy, rozmyślał o obietnicach i przymierzach, które zawarł w 
Domu Pana. W tych właśnie chwilach dodały mu one otuchy, 
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której potrzebował. […] Poniekąd rolą obrzędów jest otaczanie nas 
ochroną. Jeśli je uszanujemy, wtedy one nas zbawią w tym życiu, 
a w świecie, który nastąpi — otrzymamy wyniesienie. Wiem, że je-
steśmy chronieni, sam tego doświadczyłem. Doświadczyły tego też 
tysiące innych osób, które pamiętały o swoich zobowiązaniach 16.

Pan obdarzy nas darami. On ożywi nasze umysły. Da nam wie-
dzę, która wyjaśni wszelkie trudności i spowoduje, że będziemy żyć 
w harmonii z przykazaniami, które nam dał. On da nam wiedzę, 
która zakorzeni się głęboko w naszych duszach i pozostanie w nich 
na zawsze, jeśli tylko będziemy poszukiwać światła, prawdy i zro-
zumienia, które nam obiecał. Możemy je otrzymać jedynie wtedy, 
kiedy jesteśmy prawi i wierni każdemu przymierzu i zobowiązaniu, 
którego źródłem jest ewangelia Jezusa Chrystusa 17.

Członkom tego Kościoła, którzy pragną przestrzegać praw i przy-
kazań Pana, została dana obietnica, zgodnie z którą otrzymają nie 
tylko miejsce w królestwie Boga, ale będą przebywać w obecności 

W świątyni, zawieramy przymierze, „że będziemy służyć panu, 
przestrzegać Jego przykazań i pozostawać niesplamionymi przez świat”.
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Ojca i Syna, i to nie wszystko, gdyż Pan obiecał, że to, co On po-
siada, zostanie im dane [zob. NiP 84:33–39] 18.

Poprzez posłuszeństwo i wytrwanie w przestrzeganiu przyka-
zań, które znajdują się w Ewangelii Jezusa Chrystusa, otrzymamy 
nieśmiertelność, chwałę, życie wieczne i będziemy przebywać w 
obecności Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, dzięki czemu 
Ich dobrze poznamy 19.

Jeśli będziemy kroczyć ścieżkami cnoty i świętości, Pan wyleje 
na nas błogosławieństwa ponad miarę. Będziemy dosłownie, jak 
to określił Piotr, „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, na-
rodem świętym, ludem nabytym” (I List Piotra 2:9). Będziemy osob-
liwym ludem, ponieważ nie będziemy jak inni ludzie, którzy nie 
żyją zgodnie z tymi normami […].

Naszym celem jako sług Pana jest podążanie ścieżką, którą nam 
wyznaczył. Nie tylko pragniemy mówić i robić to, co Mu się po-
doba, ale staramy się prowadzić życie na Jego podobieństwo.

On sam we wszystkim ustanowił doskonały przykład i po-
wiedział do nas: „[Chodźcie] za mną”. Nefitów, Swoich uczniów, 
zapytał: „[…] Jakimi ludźmi powinniście być?”, a następnie odpo-
wiedział: „Zaprawdę powiadam wam, że na Moje podobieństwo” 
(3 Nefi 27:27).

Teraz jesteśmy zaangażowani w największe dzieło na świecie. 
Kapłaństwo, które posiadamy, jest mocą i upoważnieniem od sa-
mego Pana. Obiecał nam, że jeśli będziemy doskonalić nasze po-
wołania i kroczyć w świetle, którego On jest źródłem, otrzymamy 
chwałę i zaszczyt bycia wraz z Nim w królestwie Jego Ojca.

Z tak wspaniałą nadzieją przed nami, czy możemy nie porzucić 
diabelskich dróg świata? Czy nie powinniśmy postawić spraw kró-
lestwa Bożego na pierwszym miejscu? Czy nie powinniśmy starać 
się żyć zgodnie z każdym słowem, które pochodzi z Jego ust? 20.

Świadczę, że Pan przemówił w naszych czasach i Jego przesłanie 
jest przesłaniem nadziei, radości i zbawienia. Obiecuję wam, że 
jeśli będziecie kroczyć w świetle niebios, przestrzegać przykazań i 
pokładać nadzieję w Panu, otrzymacie pokój i radość w tym życiu, 
a życie wieczne w świecie, który nastąpi 21.
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Przestrzegajcie przykazań. Kroczcie w świetle. Wytrwajcie do 
końca. Bądźcie wierni każdemu przymierzu i obietnicy, a Pan was 
pobłogosławi ponad wasze najskrytsze marzenia 22.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Zapoznaj	się	z	historią	znajdującą	się	na	końcu	części:	„Z	życia	

Josepha Fieldinga Smitha”. Dlaczego uczucia związane z ewan-
gelią ulegają zmianie, kiedy starasz się przestrzegać przykazań?

•	 Czego	możesz	się	nauczyć	z	wersetów	z	pism	świętych	cytowa-
nych w części 1.?

•	 W	jaki	sposób	posłuszeństwo	przykazaniom	jest	wyrazem	miłości	
do Jezusa Chrystusa? W jaki sposób jest ono wyrazem wdzięcz-
ności za Jego zadość czyniącą ofiarę? W jaki sposób jest to wy-
razem czci? (Zob. część 2.).

•	 Rozważ	nauki	zawarte	w	części	3.	Dlaczego	błędne	jest	ocze-
kiwanie, że Pan nas pobłogosławi, jeśli nie staramy się być 
posłuszni?

•	 W	jaki	sposób	wiedza,	że	nie	staniesz	się	doskonały	od	razu	lub	
nawet w tym życiu, jest dla ciebie pomocna? (Zob. część 4.). 
Zastanów się, co możesz zrobić każdego dnia, z pomocą Pana, 
aby pozostać „na tej drodze do doskonałości”.

•	 W	części	5.	Prezydent	Smith	wymienia	co	najmniej	10	sposo-
bów, w jakie Pan nas pobłogosławi, jeśli będziemy przestrzegać 
przykazań. Jakimi doświadczeniami możesz się podzielić, które 
pokazują, że otrzymałeś niektóre z tych błogosławieństw?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 4:4; 2 Nefi 31:19–20; Omni 1:26; NiP 11:20; 82:8–

10; 93:1; 130:20–21; 138:1–4

Wskazówka do nauczania
„Poproś uczniów, aby podzielili się tym, czego się dowiedzieli 

podczas osobistego studiowania tego rozdziału. Możesz w tym celu 
skontaktować się w ciągu tygodnia z kilkoma uczniami i poprosić 
ich, by przyszli przygotowani do opowiedzenia o tym, czego się 
nauczyli” (zob. stronę IX w tym podręczniku).
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Na świecie, ale nie ze świata

„Choć żyjemy na świecie, nie jesteśmy z 
tego świata. Mamy pokonać świat i żyć 

tak, jak przystało na świętych”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Dnia 29 grudnia 1944 roku syn Prezydenta Josepha Fieldinga 
Smitha, Lewis, zginął, służąc w armii Stanów Zjednoczonych. W tym 
ogromnym cierpieniu pociechą dla Prezydenta Smitha była pamięć 
o dobrym życiu, jakie wiódł Lewis. „Jeśli Lewis kiedykolwiek zrobił 
czy powiedział coś w złości, ja nie byłem tego świadkiem — zapisał 
Prezydent Smith w swym dzienniku. — Jego myśli były tak czyste, 
jak jego uczynki. […] Choć to dla nas wielki cios, spokojem i szczę-
ściem napawa nas świadomość, że nasz syn był czysty i wolny od 
przywar, jakie szerzą się w świecie i jakie można znaleźć wśród 
osób będących w wojsku. Był wierny swej wierze i pozostał godny 
zmartwychwstania w chwale, kiedy to ponownie się zjednoczymy” 1.

Mniej więcej 11 lat później Prezydent Joseph Fielding Smith i jego 
żona Jessie dostrzegli podobne cechy w innych żołnierzach. Podró-
żowali wówczas po misjach Kościoła we wschodniej Azji, a także 
odwiedzali Świętych w Dniach Ostatnich ze Stanów Zjednoczonych 
służących w tamtejszych jednostkach wojskowych. Wielkie wraże-
nie zrobili na nich młodzi mężczyźni, którzy pomimo pokus tego 
świata, wiedli dobre, godne życie. Podczas konferencji generalnej 
w październiku 1955 roku Prezydent Smith powiedział:

„Ojcowie i matki, których synowie służą w wojsku, powinni być 
z nich dumni. To wspaniali młodzi mężczyźni. Niektórzy z naszych 
żołnierzy to osoby nawrócone, które przywiodły do Kościoła nauki 
i przykład bliźnich — w szczególności przykład członków Kościoła, 
z którymi wspólnie służą w szeregach armii.
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nawet w czasie wojny możemy żyć na tym świecie, lecz nie być z tego świata.



r o z d z i a ł  1 9

253

„Spotkałem wielu młodych ludzi, którzy mówili: ‘Przyszliśmy do 
Kościoła, bo widzieliśmy, czym kierują się w życiu ci młodzi męż-
czyźni, którzy nauczali nas zasad ewangelii’.

Wykonują oni dobrą pracę. Być może zdarzają się pośród nich 
tacy, którym brak rozwagi, ale ci młodzi ludzie, których miałem za-
szczyt poznać i z którymi rozmawiałem, byli świadectwem prawdy 
i szli przez życie z pokorą.

Kiedy rozmawiałem z oficerami i kapelanami […], wielokrotnie 
słyszałem: ‘Cenimy waszych młodzieńców. Są nieskalani. Można na 
nich polegać” 2.

Prezydent Smith wzywał członków Kościoła, aby byli jak ci mło-
dzi żołnierze — „odmienni od reszty świata” 3. W swoich kazaniach 
często mówił o święceniu dnia Sabatu, przestrzeganiu Słowa Mą-
drości, poszanowaniu imienia Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, 
skromności w ubiorze i zachowywaniu prawa czystości moralnej. 
Zapewniał Świętych w Dniach Ostatnich, że błogosławieństwa, jakie 
otrzymają, jeśli wyrzekną się zła tego świata i będą przestrzegać 
przykazań, „przewyższą wszystko, co jesteśmy sobie teraz w stanie 
wyobrazić” 4.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Pan oczekuje od nas, że wyrzekniemy się zła tego 
świata i będziemy żyć, jak przystało na świętych.

Żyjemy w świecie pełnym zła i niegodziwości. Choć jednak ży-
jemy na tym świecie, to nie jesteśmy z tego świata. Mamy pokonać 
świat i żyć tak, jak przystało na świętych. […] Mamy większe światło 
niż reszta świata i Pan oczekuje od nas więcej niż od innych ludzi 5.

W siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana — rozdziale, przy 
którego czytaniu zawsze cisną mi się do oczu łzy — […] nasz Pan 
modlił się do Swego Ojca z całej duszy Swojej, albowiem wiedział, 
że nadeszła godzina, by złożył siebie w ofierze i modlił się wówczas 
za Swoich uczniów. W modlitwie tej powiedział:

„Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od 
złego.
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Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (Ew. 
Jana 17:15–17).

Jeśli żyjemy wedle religii, którą objawił nam Pan, nie należymy 
do tego świata. Nie powinniśmy mieć udziału w całej jego bła-
hości. Nie powinniśmy mieć udziału w jego grzechach i błędach 
— błędach w filozofii, błędach w doktrynie, błędach dotyczących 
rządzenia ani też w żadnych innych — nie mamy w nich udziału.

Jedynym, czym winniśmy się zajmować, jest przestrzeganie 
przykazań Boga. To wszystko — pozostawanie wiernym każdemu 
przykazaniu i każdemu zobowiązaniu, jakie zawarliśmy i jakim się 
związaliśmy 6.

Nie wyciągajcie jednak na podstawie moich słów wniosku, że 
powinniśmy trzymać się z dala od wszystkich ludzi spoza Kościoła 
i unikać z nimi kontaktu. Tego nie powiedziałem. Chciałbym jed-
nak, abyśmy byli konsekwentnymi Świętymi w Dniach Ostatnich 
i — jeśli ludzie kroczą w ciemności, grzeszą i postępują wbrew woli 
Pana — to do nas należy, aby w tym miejscu wyznaczyć granicę 7.

Kiedy przystępujemy do Kościoła […], oczekuje się od nas, że 
pod wieloma względami wyrzekniemy się sposobu postępowania 
świata i będziemy żyć tak, jak przystało na świętych. Nie mamy już 
ubierać się, mówić, działać ani nawet myśleć tak, jak często czynią 
to inni ludzie. Wielu z nich spożywa herbatę, kawę, alkohol, używa 
wyrobów tytoniowych czy zażywa narkotyki. Wiele osób wiedzie 
bluźniercze, wulgarne, nieprzyzwoite, niemoralne i plugawe ży-
cie, ale nam to wszystko powinno być obce. Jesteśmy świętymi 
Najwyższego […].

Wzywam Kościół i wszystkich jego członków, aby wyrzekli się 
zła tego świata. Musimy unikać wszeteczeństwa i wszelkich przeja-
wów niemoralności niczym zarazy […].

Naszym celem, jako sług Pańskich, jest kroczenie ścieżką, jaką 
nam wyznaczył. Nie tylko pragniemy czynić i mówić to, co jest 
Mu miłe, ale dążymy do tego, aby nasze życie było na wzór Jego 
żywota 8.



r o z d z i a ł  1 9

255

zachowywanie świętości dnia Sabatu

Pragnę powiedzieć kilka słów na temat przestrzegania dnia Sa-
batu i jego święcenia. To przykazanie zostało dane na początku i 
Bóg nakazał Świętym i wszystkim ludom ziemi, że mają przestrze-
gać dnia Sabatu i go święcić — jeden dzień z siedmiu. Tego dnia 
powinniśmy odpocząć od naszych trudów, powinniśmy pójść do 
domu Pana i w Jego świętym dniu ofiarować nasze sakramenty. Bo-
wiem zaprawdę jest to dzień przeznaczony nam, abyśmy odpoczęli 
od trudów i oddawali cześć Najwyższemu [zob. NiP 59:9–10]. Tego 
dnia powinniśmy składać Mu dzięki i wychwalać Go modlitwą, 
postem, pieśnią oraz wzajemną służbą i nauką 9.

Sabat stał się dniem na przyjemności, na zabawę, na wszystko 
poza oddawaniem czci Bogu […], i z żalem muszę powiedzieć, że 
zbyt wielu — choć nawet jeden to już by było za dużo — członków 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przyłączyło 
się do tego korowodu, i dla niektórych członków tego Kościoła 
dzień Sabatu jest dniem zabawy i przyjemności, nie zaś dniem, w 
którym możemy służyć Panu Bogu naszemu z całego serca, z całej 
mocy, myśli i siły […].

Zaiste, prawo to obowiązuje w Kościele dzisiaj tak, jak obowią-
zywało w starożytnym Izraelu, a niektóre osoby pośród nas nieco 
to irytuje, gdyż mają poczucie, że zachowywanie dnia Sabatu ogra-
nicza ich w ich zajęciach 10.

Nie wolno nam łamać dnia Sabatu. […] Z żalem muszę przyznać, 
że nawet w społeczności Świętych w Dniach Ostatnich są tacy, 
którzy nie podchodzą do tej doktryny tak jak należy, że są pośród 
nas osoby, które zdają się sądzić, że najzupełniej w porządku jest 
naśladować w tej kwestii zwyczaje świata. Przyjmują one poglądy 
i opinie świata, które są sprzeczne z przykazaniami Pana. Jeśli bę-
dziemy tak postępować, Pan pociągnie nas do odpowiedzialności, 
nie możemy bowiem łamać Jego słowa i otrzymać błogosławieństw 
należnych wiernym11.

przestrzeganie Słowa mądrości

Słowo Mądrości to podstawowe prawo. Zawiera ono wyczerpu-
jące wytyczne i wskazówki dotyczące zarówno jedzenia, jak i na-
pojów, które są dobre dla naszych organizmów i które im szkodzą. 
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Jeśli szczerze przestrzegamy tego, co zostało zapisane z pomocą 
Ducha Pana, nie potrzeba nam żadnych dodatkowych rad. Wśród 
tych wspaniałych nauk znajduje się też następująca obietnica:

„A wszyscy święci, co pomną, by zachowywać i czynić te powie-
dzenia, żyjąc w posłuszeństwie przykazaniom, otrzymają zdrowie 
w żywocie i szpik w kościach swoich;

I znajdą mądrość i wielkie skarby wiedzy, nawet ukryte skarby;

I będą biec i nie utrudzą się, i pójdą i nie osłabną” [NiP 
89:18–20] 12.

Co roku wydaje się miliardy dolarów na odurzające alkohole i 
tytoń. Pijaństwo i nikczemność, jakie te plugastwa sprowadzają na 
ludzką rodzinę, osłabiają nie tylko zdrowie, ale też jej moralne i 
duchowe fundamenty 13.

pan objawił prorokowi Józefowi Smithowi Słowo mądrości, 
aby pomóc Świętym zyskać fizyczną i duchową siłę.



r o z d z i a ł  1 9

257

Rodziny rozpadają się z powodu coraz powszechniejszego zaży-
wania narkotyków oraz nadużywania lekarstw 14.

Nie wolno nam słuchać kuszenia i nikczemnego zachwalania 
rzeczy, które są szkodliwe dla ciała i które potępiają nasz Ojciec w 
niebie i Jego Syn — Jezus Chrystus — które są sprzeczne z ewan-
gelią, jaką nam dali […].

Nasze ciała muszą być czyste. Nasze myśli muszą być czyste. 
Musimy mieć w swoich sercach pragnienie, by służyć Panu i za-
chowywać Jego przykazania, by pamiętać o modlitwie i z pokorą 
poszukiwać rad, które przychodzą dzięki przewodnictwu Ducha 
Pana 15.

poszanowanie imienia Boga

Imię Boga powinno być przez nas traktowane z najwyższym, 
uświęconym i szczerym szacunkiem. Nie ma nic bardziej niepokoją-
cego czy szokującego dla uczuć oświeconego człowieka niż słucha-
nie, jak jakaś wulgarna, ignorancka i podła istota szafuje imieniem 
Boga. Niektórzy posunęli się tak daleko w swym profanowaniu, że 
trudno im wypowiedzieć dwa czy trzy zdania, nie używając tej, ich 
zdaniem, wulgarnej czy bluźnierczej przysięgi. Są też ludzie, któ-
rzy zdają się sądzić, że […] używanie bluźnierczego języka dodaje 
im męskości i wynosi ich ponad zwykłych ludzi. […] Plugastwo 
w jakiejkolwiek formie jest szkodliwe i wyniszczające dla duszy i 
wszyscy członkowie Kościoła powinni się go wystrzegać niczym 
śmiertelnej trucizny.

Dobre historie często rujnuje brak zrozumienia przez autora 
właściwego używania świętych imion. Gdy w usta, skądinąd sza-
nowanych bohaterów, wkładane są bluźnierstwa, nie wzbogaca to 
historii, a jedynie ujmuje jej wartości i atrakcyjności. […] Jakie to 
dziwne, że niektórzy ludzie, nawet dobrzy ludzie, uważają, że dzięki 
używaniu przez nich wyrażeń zawierających imię Boże ich historie 
stają się bardziej interesujące, błyskotliwe czy pociągające […].

Święci w Dniach Ostatnich, bardziej niż jakikolwiek inny lud na 
ziemi, powinni traktować z największą czcią i szacunkiem wszystkie 
rzeczy, które są święte. Ludzie na świecie nie zostali w tym zakre-
sie pouczeni tak, jak my, a mimo to na świecie jest wiele prawych, 
oddanych i oświeconych osób. My mamy jednak przewodnictwo 
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Ducha Świętego i objawienia Pana, a On uroczyście nauczał nas w 
naszych czasach, jakie obowiązki spoczywają na nas w związku z 
wszystkimi tymi sprawami 16.

Skromny ubiór i przestrzeganie prawa czystości moralnej

Święci w Dniach Ostatnich nie powinni naśladować trendów 
i braku skromności tego świata. Jesteśmy ludem Pana. Oczekuje 
On od nas, że będziemy wieść czyste, cnotliwe życie, że będziemy 
dbać o to, by nasze myśli były czyste, a umysły nieskalane, oraz że 
będziemy wiernie przestrzegać wszystkich pozostałych przykazań, 
które nam dał. Dlaczego mamy naśladować zwyczaje świata, dla-
czego nie możemy być skromni, dlaczego nie możemy robić tego, 
czego chce od nas Pan? 17

Chodząc ulicami w drodze do budynku Biura Kościoła, widzę 
zarówno młode, jak i starsze kobiety — a wiele z nich to „córki sy-
jońskie” — które są nieskromnie ubrane [zob. Ks. Izajasza 3:16–24]. 
Rozumiem, że czasy i mody się zmieniają. […] [Lecz] zasady skrom-
ności i tego, co przystoi, pozostają niezmienne. […] Normy głoszone 
przez Władze Naczelne Kościoła mówią, że zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni powinni nosić się skromnie. Nauczamy ludzi, że w każ-
dej sytuacji nasz strój powinien być stosowny i skromny.

Moim zdaniem źle to świadczy o „córkach syjońskich”, gdy ubie-
rają się nieskromnie. Co więcej, uwaga ta w równym stopniu doty-
czy również mężczyzn. Pan dał starożytnemu Izraelowi przykazania, 
że tak mężczyźni, jak i kobiety zawsze mają zakrywać swe ciała i 
przestrzegać prawa czystości moralnej.

Błagam o skromność i czystość, i o to, by wszyscy członkowie 
Kościoła, mężczyźni i kobiety, wiedli czyste, nieskalane życie i byli 
posłuszni przymierzom oraz przykazaniom, jakie dał nam Pan […].

[…] Noszenie nieskromnych ubrań, choć może się zdawać mało 
znaczącą błahostką, odbiera coś młodym kobietom i młodym męż-
czyznom Kościoła. Po prostu utrudnia im przestrzeganie wiecznych 
zasad, którymi wszyscy musimy kierować się w życiu, jeśli mamy 
powrócić do obecności naszego Ojca w niebie 18.
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2
Błogosławieństwa przyrzeczone wiernym przewyższają 

wszystkie tymczasowe przyjemności, jakie oferuje świat.

[Pewien członek Kościoła powiedział kiedyś], że nie może zro-
zumieć, jak to jest, że on płaci dziesięcinę, przestrzega Słowa Mą-
drości, modli się i stara przestrzegać wszystkich przykazań, jakie 
dał mu Pan, a jednak trudno mu związać koniec z końcem; zaś 
jego sąsiad łamie dzień Sabatu i — jak ów członek przypuszcza — 
również pali i pije — wedle norm świata — dobrze się bawi, nie 
zaprzątając sobie głowy naukami naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, a jednak mu się powodzi.

Wiecie, że mamy w Kościele wielu członków, którzy też się nad 
tym w sercu zastanawiają i też nie wiedzą, dlaczego tak jest. Dla-
czego ten człowiek zdaje się być pobłogosławiony wszelkimi dob-
rami świata — tak przy okazji, wiele z rzeczy, które on uważa za 
dobre, jest złych — zaś tak wielu członków Kościoła boryka się z 
problemami i trudzi w pocie czoła, by przebrnąć przez ten świat.

Odpowiedź jest prosta. Kiedy czasem, jak to się zdarza, wybiorę 
się na mecz futbolu, bejsbolu czy w jakieś inne miejsce rozrywki, 
niezmiennie otaczają mnie mężczyźni i kobiety, którzy dmuchają 
dymem z papierosów, cygar czy brudnych fajek. Bardzo mnie to 
drażni i robię się poirytowany. Odwracam się wtedy do Siostry 
Smith i coś o tym napomykam, a ona mówi wtedy: „No cóż, sam 
wiesz, czego mnie nauczyłeś. Jesteś w ich świecie. To jest ich świat”. 
To przywraca mi jasność myślenia. Tak. Jesteśmy w ich świecie, ale 
nie musimy być z tego świata.

Skoro więc żyjemy w ich świecie, to im się tu powodzi, ale — 
moi drodzy bracia i siostry — ich świat zbliża się ku końcowi […].

Nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy mieć tego świata. Ulegnie 
on przemianie. Otrzymamy lepszy świat. Ten, który dostaniemy, 
będzie sprawiedliwy, bowiem Chrystus — gdy już nadejdzie — 
oczyści tę ziemię 19.

Jeśli będziemy szukać pilnie, modlić się zawsze i wierzyć oraz 
żyć sprawiedliwie, mamy obietnicę Pana, że wszystko będzie dzia-
łać razem dla naszego dobra [zob. NiP 90:24]. Obietnica ta nie 
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mówi, że będziemy wolni od wyzwań i życiowych problemów, 
gdyż jest to okres próby, umyślony tak, by umożliwić nam zdoby-
wanie doświadczenia w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach.

Życie nigdy nie miało być łatwe, ale Pan obiecał, że sprawi, iż 
wszystkie próby i przeciwieństwa obrócą się dla naszego dobra. Da 
nam siłę i umiejętności, abyśmy pokonali świat i pewnie trwali w 
wierze pomimo wszelkich przeciwności. To obietnica, że będziemy 
mieć spokój w sercu pomimo tumultu i trudności panujących w 
świecie. A nade wszystko jest to obietnica tego, że kiedy to życie 
dobiegnie kresu, zasłużymy na wieczny spokój w obecności Tego, 
którego oblicza poszukiwaliśmy, którego praw przestrzegaliśmy i 
któremu postanowiliśmy służyć 20.

3
Kiedy na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiamy 
królestwo Boże, jesteśmy niczym światło dla świata i 

stanowimy dla innych przykład do naśladowania.

Święci w Dniach Ostatnich są jak miasto na szczycie góry, któ-
rego nie sposób ukryć, i jak świeca, która rozświetla mrok dla 
wszystkich domowników. Naszym obowiązkiem jest pozwolić, by 
nasze światło jaśniało jako przykład prawości, nie tylko pośród 
ludzi, wśród których żyjemy, lecz dla wszystkich ludów całej ziemi 
[zob. Ew. Mateusza 5:14–16] 21.

Pragniemy zobaczyć, jak Święci we wszystkich narodach otrzy-
mują pełnię błogosławieństw ewangelii i stają się duchowymi przy-
wódcami w swoich krajach 22.

Bracia i siostry, przestrzegajmy przykazań Boga tak, jak zostały 
one objawione. Ustanówmy dobry przykład dla ludów ziemi, aby, 
widząc nasze dobre uczynki, ludzie mogli zapragnąć odpokutować, 
przyjąć prawdę i zaakceptować plan zbawienia, aby mogli dostąpić 
zbawienia w królestwie Boga 23.

Modlę się, aby Święci trwali niezłomnie wobec przeciwności i 
pokus świata, aby na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiali 
sprawy królestwa Bożego, aby byli wierni każdej rzeczy powierzo-
nej ich zaufaniu i dochowywali wszystkich przymierzy.
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Modlę się za młode, dorastające pokolenie, aby ci młodzi ludzie 
utrzymywali swe umysły i ciała w czystości — wolne od beze-
ceństw, narkotyków i od ducha buntu i nieprzyzwoitości, która 
panuje na ziemi.

Ojcze nasz, przelej Swego Ducha na Swoje dzieci, aby zostały 
zachowane od niegodziwości tego świata i pozostały czyste i nie-
skalane, by były godnymi kandydatami do powrotu do Twej obec-
ności i życia z Tobą.

Pozwól, aby Twa ochrona i troska obejmowały tych, co poszu-
kują Twego oblicza, i którzy kroczą przed Tobą w prawości ducha, 
aby byli oni światłością dla świata, narzędziami w Twoich rękach, 
które pomogą w realizacji Twoich celów na ziemi 24.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Czytając	część	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smitha”,	zastanów	się	

nad wyzwaniami, z jakimi współcześnie zmagają się młodzi lu-
dzie, gdy nie ma obok nich rodziców czy dorosłych przywód-
ców. Co możemy zrobić, aby pomóc młodym ludziom pozostać 
wiernymi w takich sytuacjach?

•	 Jakie	błogosławieństwa	spływają	na	nas,	kiedy	przestrzegamy	
przykazań wspomnianych w części 1.?

•	 Jak	można	wykorzystać	nauki	zawarte	w	części	2.,	by	pomóc	oso-
bie, której uwagę rozpraszają rzeczy tego świata? Jak możemy od-
naleźć „spokój w sercu pomimo tumultu i trudności w świecie”?

•	 W	jaki	sposób	nasz	przykład	może	pomóc	komuś	wyrzec	się	
postępowania na sposób świata? (Zob. część 3.). Kiedy zaobser-
wowałeś moc prawych ludzi? Zastanów się, co możesz zrobić, 
aby być przykładem prawości dla swojej rodziny i znajomych.

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 6:24; Ew. Marka 8:34–36; Ew. Jana 14:27; List do 

Filipian 2:14–15; Moroni 10:30, 32
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Wskazówka do nauczania
„Możesz wyrażać miłość do tych, których uczysz, przez uważne 

słuchanie ich i szczere zainteresowanie ich życiem. Miłość Chry-
stusowa ma moc zmiękczania serc i pomagania ludziom w tym, by 
byli otwarci na podszepty Ducha” (Nauczanie — nie ma większego 
powołania, [1999], str. 46).

Przypisy
 1. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-

wart, The Life of Joseph Fielding Smith 
(1972), str. 287–288.

 2. W: Conference Report, październik 
1955, str. 43–44.

 3. W: Conference Report, kwiecień 1947, 
str. 60–61.

 4. „Our Responsibilities as Priesthood 
Holders”, Ensign, czerwiec 1971, str. 50.

 5. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks to 14 000 Youth at Long Beach, 
California”, New Era, lipiec 1971, str. 8.

 6. W: Conference Report, kwiecień 1952, 
str. 27–28.

 7. „The Pearl of Great Price”, Utah Ge-
nealogical and Historical Magazine, 
lipiec 1930, str. 104.

 8. „Our Responsibilities as Priesthood 
Holders”, str. 49–50.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1911, 
str. 86.

 10. W: Conference Report, kwiecień 1957 
r., str. 60–61.

 11. W: Conference Report, kwiecień 1927. 
str. 111.

 12. Answers to Gospel Questions, wyb. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 1:199. 

 13. „Be Ye Clean!” Church News, 2 paź-
dziernika 1943, str. 4; zob. także Nauki 
i Przymierza, wyd. Bruce R. McConkie, 
3 tomy (1954–1956), 3:276.

 14. W: „Message from the First Presidency”, 
Ensign, styczeń 1971, str. 1.

 15. W: Conference Report, październik 
1960, str. 51.

 16. „The Spirit of Reverence and Worship”, 
Improvement Era, wrzesień 1941, str. 
525, 572; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 1:12–14.

 17. „Teach Virtue and Modesty”, Relief So-
ciety Magazine, styczeń 1963, str. 6.

 18. „My Dear Young Fellow Workers”, New 
Era, styczeń 1971, str. 5.

 19. W: Conference Report, kwiecień 1952. 
str. 28.

 20. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks on the New MIA Theme”, New Era, 
wrzesień 1971, str. 40.

 21. W: Conference Report, październik 
1930, str. 23.

 22. W: Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 6.

 23. W: Conference Report, kwiecień 1954, 
str. 28.

 24. „A Witness and a Blessing”, Ensign, 
czerwiec 1971, str. 110.
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Miłość do wszystkich dzieci 
naszego Ojca i troska o nie

„Zastanawiam się, czy gdyby wszyscy ludzie wiedzieli 
i rozumieli to, kim są, i byliby świadomi boskiego 
źródła, z którego pochodzą […], mieliby w sobie 
uczucia życzliwości i poczucie pokrewieństwa 
dla siebie nawzajem, które zmieniłyby sposób 

życia i przyniosłyby pokój na ziemi”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Joseph Fielding Smith jun. i John J. Stewart zauważyli: „To właśnie 
w drobnych aspektach życia najlepiej można dostrzec prawdziwego 
Josepha Fieldinga Smitha”. Następnie podzielili się trzema przykła-
dami owych „drobnych aspektów życia”:

„Pewnego dnia podczas konferencji Kościoła w Mormon Ta-
bernacle na Placu Świątynnym pewien 12-letni chłopiec — pod-
ekscytowany tym, że jest tu po raz pierwszy — przyszedł dużo 
wcześniej, aby zająć miejsce na przedzie. […] Tuż przez rozpo-
częciem spotkania, kiedy wszystkie miejsca były już zajęte, osoba 
wprowadzająca poprosiła chłopca o ustąpienie miejsca pewnemu 
spóźnionemu senatorowi Stanów Zjednoczonych. Potulny chłopiec 
zastosował się do prośby i — rozczarowany, zawstydzony i cały 
we łzach — stanął w przejściu”. Prezydent Joseph Fielding Smith 
„zauważył młodzieńca i przywołał go gestem, aby podszedł [w kie-
runku podium]. Kiedy chłopiec powiedział mu, co się stało, odpo-
wiedział mu: ‘Osoba wprowadzająca nie miała prawa tego zrobić. 
Ale chodź tu, usiądź obok mnie’ i zrobił mu miejsce obok siebie 
pośród apostołów Kościoła.

Pewnego dnia, kiedy przeprowadzał wywiady z grupą mło-
dych mężczyzn wyjeżdżających na dwuletnią misję dla Kościoła, 
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„i rzekł piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu 
Jezusa chrystusa nazareńskiego, chodź!” (dzieje apostolskie 3:6).
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zauważył pewnego chłopca ze wsi, który został wyznaczony na 
misję we wschodniej Kanadzie. ‘Synu, tam jest zimno. Czy masz 
porządny ciepły płaszcz?’. ‘Nie, proszę pana, nie mam’. Zabrał go na 
drugą stronę ulicy do domu towarowego i kupił mu najcieplejszy 
płaszcz, jaki był w sprzedaży.

W dniu, w którym został poparty podczas konferencji jako pre-
zydent Kościoła, po spotkaniu przez tłum przedzierała się mała 
dziewczynka, aby uścisnąć mu dłoń. Był tak poruszony jej gestem, 
że zatrzymał się i wziął dziewczynkę na ręce. Dowiedział się, że 
nazywa się Venus Hobbs […] i że wkrótce będzie miała cztery lata. 
W dniu swoich urodzin Venus odbyła zaskakującą rozmowę te-
lefoniczną: do zaskoczonej tym faktem Venus, zadzwonił Joseph 
Fielding Smith wraz ze swoją żoną, by zaśpiewać jej ‘Sto lat’” 1.

Te akty dobroci nie były jedyne, ale były częścią jego życia. Pre-
zydent Smith był „mężem wielkiej wrażliwości i współczucia. Jego 
życie było wypełnione licznymi przykładami pomagania potrzebują-
cym, pocieszania zrozpaczonych, udzielania rad zagubionym. Było 
przykładem tego, że miłość bliźniego to ‘czysta miłość Chrystusa’. 
[Moroni 7:47]” 2.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Mając wiedzę, że Bóg jest Ojcem wszystkich 
ludzi, pragniemy kochać i błogosławić ich.

Zastanawiam się, czy gdyby wszyscy ludzie wiedzieli i rozumieli 
to, kim są, i byliby świadomi boskiego źródła, z którego pochodzą 
i nieskończonego potencjału, który jest częścią ich dziedzictwa, 
mieliby w sobie uczucia życzliwości i poczucie pokrewieństwa wo-
bec siebie nawzajem, które zmieniłyby sposób życia i przyniosłyby 
pokój na ziemi.

Wierzymy w godność i boskie pochodzenie człowieka. Nasza 
wiara opiera się na fakcie, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy 
Jego dziećmi, i że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami w tej samej 
wiecznej rodzinie.
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Jako członkowie Jego rodziny mieszkaliśmy z Nim przed zało-
żeniem tej ziemi, a On ustanowił i wprowadził plan zbawienia, na 
mocy którego uzyskaliśmy przywilej podążania naprzód i czynienia 
postępów podczas naszych prób.

Bóg, którego czcimy, jest pełną chwały Istotą, która posiada 
wszelką moc i doskonałość; to On stworzył człowieka na Swój 
własny obraz i podobieństwo, obdarzając go tymi cechami i atry-
butami, które sam posiada.

Dlatego wiara w godność i przeznaczenie człowieka jest kwestią 
zasadniczą zarówno naszej teologii, jak i naszego życia. Podstawą 
nauki naszego Pana o „największym i pierwszym przykazaniu” są 
słowa: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej”. A drugim największym 
przykazaniem jest: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego”. (Zob. Ew. Mateusza 24:37–39).

Jako że Bóg jest naszym Ojcem, mamy naturalne pragnienie ko-
chania Go i służenia Mu oraz bycia godnym członkiem Jego ro-
dziny. Odczuwamy zobowiązanie, aby czynić to, czego się po nas 
spodziewa, przestrzegać Jego przykazań oraz żyć w harmonii z 
normami Jego ewangelii — a wszystko to są istotne aspekty praw-
dziwego oddawania czci Bogu.

Ponieważ wszyscy ludzie są naszymi braćmi, odczuwamy prag-
nienie, by ich kochać i błogosławić oraz przyjmować do wspól-
noty — i to również traktujemy jako istotną część prawdziwego 
 oddawania czci Bogu.

Dlatego wszystko, co robimy w Kościele, koncentruje się wokół 
boskiego prawa, które mówi, że mamy kochać Boga, oddawać Mu 
cześć i służyć naszym bliźnim.

Nie jest więc dziwne, że jako kościół i jako lud odczuwamy głę-
boką i nieprzemijającą troskę o dobro wszystkich dzieci naszego 
Ojca. Dążymy do ich doczesnego i duchowego dobra, tak jak prag-
niemy tego dla siebie. Modlimy się za nich, tak jak modlimy się za 
siebie, i staramy się żyć w taki sposób, aby oni, widząc nasze dobre 
uczynki, byli poprowadzeni do wysławiania naszego Ojca, który jest 
w niebie [zob. Ew. Mateusza 5:16] 3.
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2
Kiedy kochamy i wspieramy się nawzajem w Kościele, 

stajemy się mocą na świecie zmierzającą ku dobru.

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” 
[Ew. Jana 14:15].

Słowa te wypowiedziane były przez Mistrza do Jego uczniów za-
ledwie kilka godzin przed Jego śmiercią — kiedy zebrał się z nimi, 
aby zjeść wieczerzę paschalną i przekazać im ostatnie wskazówki, 
zanim będzie cierpiał za grzechy świata. Przy tej samej okazji, nie-
długo przed wypowiedzeniem powyższych słów, odniósł się do tej 
samej kwestii, kiedy powiedział:

„Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie 
i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie mo-
żecie, i teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy 
wzajemnie miłowali” [Ew. Jana 13:33–34] […].

[…] Jesteśmy nie tylko przyjaciółmi; jesteśmy braćmi i siostrami, 
dziećmi Boga, które, jak powiedziałem, wychodzą ze świata, aby 
zawrzeć przymierza, aby przestrzegać Jego praw i obstawać przy 
tym, co dane nam zostało dzięki natchnieniu. Nakazano nam, aby-
śmy wzajemnie się miłowali. „Nowe przykazanie”, jak powiedział 
Pan, podobnie jak wiele innych przykazań, jest tak stare jak wiecz-
ność. Nigdy nie było takiego czasu, by nie istniało to przykazanie i 
nie byłoby ono niezbędne do zbawienia — a mimo to zawsze jest 
nowe. Nigdy się nie zestarzeje, ponieważ jest prawdziwe 4.

Wierzę, że naszym uroczystym obowiązkiem jest kochać się 
nawzajem, wierzyć w siebie nawzajem, pokładać w sobie nawza-
jem wiarę; wierzę, że naszym obowiązkiem jest niedostrzeganie 
wad innej osoby i niewyolbrzymianie ich w naszych oczach ani 
w oczach świata. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich nie powinno być szukania wad u innych, nie powinno 
być obmawiania, nie powinno być złego wyrażania się o innych. 
Powinniśmy być wierni sobie nawzajem i wierni każdej zasadzie 
naszej religii; nie powinniśmy być zawistni. Nie powinniśmy być 
zazdrośni, nie powinniśmy złościć się na siebie nawzajem i nie po-
winno powstać w naszym sercu uczucie, że nie wybaczy się komuś 
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jego przewinień. W sercach dzieci Bożych nie powinno powstać 
uczucie braku wybaczenia drugiemu człowiekowi, bez względu na 
to, kim on jest […].

[…] Nie powinniśmy żywić urazy do innego człowieka, lecz 
pielęgnować wzajemne uczucie wybaczania oraz braterskiej i sio-
strzanej miłości. Niech każdy z nas pamięta o własnych wadach i 
słabościach i próbuje nad nimi pracować. Jeszcze nie osiągnęliśmy 
stanu doskonałości — trudno oczekiwać, że się takimi staniemy 
w tym życiu — lecz dzięki pomocy Ducha Świętego możliwe jest 
wspólne zjednoczenie w poglądach oraz przezwyciężenie naszych 
grzechów i niedoskonałości. Jeśli zrobimy tak, przestrzegając 
wszystkich przykazań Pana, będziemy na tym świecie mocą zdąża-
jącą ku dobru, pokonamy i przezwyciężymy wszelkie zło, wszelki 
opór przeciwko prawdzie i sprowadzimy prawość na oblicze tej 
ziemi. Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać, ludzie na świecie po-
czują wpływ ludu Syjonu i będą coraz bardziej skłonni do tego, by 
odpokutować za swe grzechy i przyjąć prawdę 5.

Kiedy wyciągamy pomocną dłoń do innych ludzi, okazujemy im miłość.
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3
Miłość do bliźnich pokazujemy poprzez służenie im.

Nasz Zbawiciel przyszedł na świat, aby nauczyć nas miłości do 
siebie nawzajem, a jako że ta wspaniała lekcja została nam poka-
zana poprzez Jego wielkie cierpienie i śmierć, abyśmy mogli żyć, 
czyż nie powinniśmy okazywać bliźnim naszej miłości poprzez 
służbę świadczoną na ich rzecz? […]

Służyć trzeba na rzecz innych ludzi. Musimy wyciągnąć pomocną 
dłoń do tych, do których los się nie uśmiecha, do tych, którzy nie 
słyszeli o prawdzie i znajdują się w duchowej ciemności, do po-
trzebujących, do uciśnionych. Czy zawodzicie w tym? Zastanówmy 
się nad słowami poety, Willa L. Thompsona. […] Wiersz zaczyna 
się w ten sposób:

„Czy dziś dzięki mnie świat nieco lepszy był?
Czy bliźniemu pomogłem ja?
Czym pociechę mu dał?
W serce otuchę wlał?
Jak nie, to zawiodłem tak” [Hymns, nr 223] 6.

Naszą misją dla całego świata jest pokój, nadzieja, szczęście, do-
czesne i wieczne zbawienie dla wszystkich dzieci naszego Ojca. 
[…] Z całą mocą zachęcam ten lud, aby nadal starał się dotrzeć 
do wszystkich dzieci naszego Ojca bez względu na to, gdzie są, i 
błogosławić ich 7.

4
Musimy doceniać i kochać ludzi dla nich samych.

Kiedy byłem chłopcem, mieliśmy klacz o imieniu Junie. Była 
jednym z najinteligentniejszych zwierząt, jakie kiedykolwiek widzia-
łem. Wydawało się, że ma niemal ludzkie zdolności. Nie mogłem 
jej trzymać zamkniętej w stajni, ponieważ ciągle rozwiązywała rze-
mień u drzwi swego boksu. Zwykle mocowałem rzemień łączący 
drzwiczki boksu do górnej części słupka, ale ona po prostu nosem 
i zębami podnosiła ten rzemień. A potem wychodziła na podwórze.

Na podwórzu był kran używany do napełniania wodą poideł dla 
naszych zwierząt. Junie odkręcała kran zębami i zostawiała lecącą 
wodę. Mój ojciec narzekał na mnie, że nie potrafię zatrzymać konia 
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w stajni. Nigdy nie uciekła; po prostu odkręcała kran, a potem spa-
cerowała sobie wokół podwórza albo po trawniku czy ogrodzie. 
Gdy w środku nocy słyszałem cieknącą wodą, musiałem wstać, 
zakręcić kran i ponownie zamknąć Junie.

Mój ojciec mówił, że koń jest mądrzejszy ode mnie. Pewnego 
dnia postanowił, że to on ją zamknie w stajni, tak że nie będzie 
mog ła wyjść. Wziął rzemień, który zwykle okręcony był wokół 
słupka, mocno obwiązał nim słupek, przeciągnął go wokół po-
przeczki, a potem powiedział: „Młoda damo, zobaczymy, czy teraz 
uda ci się uciec!”. Ojciec i ja wyszliśmy ze stajni i zmierzaliśmy w 
kierunku domu. Lecz zanim do niego dotarliśmy, Junie była już u 
naszego boku. Wyprzedziła nas i znowu odkręciła wodę.

Powiedziałem, że teraz jest pewnie równie mądra jak my dwaj. 
Nie mogliśmy powstrzymać Junie przed opuszczeniem stajni. Nie 
oznaczało to jednak, że była zła — bo to nieprawda. Ojciec nie 
myślał o sprzedaży czy wymianie jej na innego konia, ponieważ 
miała bardzo wiele innych dobrych cech, które rekompensowały 
tę jedną drobną wadę.

Była tak niezawodna i można było na niej tak polegać, kiedy 
ciągnęła naszą bryczkę, jak była wprawna w wydostawaniu się ze 
stajni. A było to ważne, ponieważ moja matka była zawodową po-
łożną. Kiedy dostawała informację o porodzie odbywającym się 
gdzieś w dolinie — zazwyczaj w środku nocy — musiałem wstać, 
wyciągnąć ze stajni latarnię i zaprząc Junie do bryczki.

Miałem wtedy zaledwie dziesięć czy jedenaście lat; a ten koń 
musiał być delikatny i jednocześnie na tyle silny, aby bez względu 
na pogodę zawieźć mnie i matkę przez dolinę. Jednak jest jedna 
rzecz, której nie mogę zrozumieć: dlaczego większość dzieci mu-
siała przychodzić na świat nocą, a tak wiele z nich rodziło się zimą.

Często czekałem na matkę w bryczce i wtedy dobrze było mieć 
towarzystwo delikatnej starej Junie. To doświadczenie z naszym 
koniem było dla mnie bardzo dobre, ponieważ już w dzieciństwie 
musiałem nauczyć się kochać i doceniać ją dla niej samej. Była 
wspaniałym koniem, który miał zaledwie kilka złych nawyków. 
W większości ludzie są tacy sami. Nikt nie jest doskonały; mimo 
to każdy z nas próbuje stać się doskonałym, nawet takim, jakim 



r o z d z i a ł  2 0

271

jest nasz Ojciec w Niebie. Musimy doceniać i kochać ludzi dla 
nich samych.

Może powinniście o tym pamiętać, kiedy oceniacie swoich ro-
dziców lub nauczycieli czy przywódców w okręgu i paliku albo 
braci i siostry. Ta lekcja pozostanie ze mną na zawsze — by widzieć 
dobro w ludziach, mimo że jednocześnie próbujemy pomóc im w 
przezwyciężeniu jednego czy dwóch złych nawyków […].

Już na wczesnym etapie życia nauczyłem się kochać i nie osą-
dzać innych ludzi, zawsze próbując przezwyciężyć własne wady 8.

5
Kiedy kochamy Pana całym naszym sercem, a 

naszych bliźnich — jak siebie samych, jesteśmy 
w harmonii z całym świętym prawem.

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z 
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

To jest największe i pierwsze przykazanie.

A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego.

Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” 
(Ew. Mateusza 22:37–40).

Mówiąc innymi słowy, wszystko, co zostało objawione dla zba-
wienia człowieka od zarania dziejów po nasze czasy, zostało za-
pisane — łącznie z tymi dwoma wielkimi prawami. Jeśli kochamy 
Pana całym swym sercem, całą swą duszą i całą swą myślą, a na-
szych bliźnich, jak siebie samych, wówczas nic więcej nie trzeba. 
Wtedy będziemy w harmonii z ogólnym świętym prawem. Jeśli 
bylibyśmy gotowi żyć w harmonii z tymi dwoma przykazaniami 
— a musimy w końcu tak postępować, jeśli mamy być godni życia 
w obecności Boga — wówczas niegodziwość, zazdrość, ambicje, 
pożądliwość, rozlew krwi i każdy grzech wszelkiej natury zniknąłby 
z powierzchni ziemi. Wtedy nadszedłby dzień wiecznego pokoju 
i szczęścia. Cóż to byłby za wspaniały dzień! Bylibyśmy obdarzeni 
wystarczającym zrozumieniem, aby wiedzieć, że taki stan jest naj-
bardziej pożądany, a pośród ludzi zapanowałoby Ojcostwo Boga i 
doskonałe braterstwo.
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[…] Czy możemy powiedzieć, że kochamy Pana z całej swej du-
szy? Czy możemy powiedzieć, że troszczymy się o naszych bliźnich 
tak, jak troszczymy się o siebie? 9

Kochajmy Pana, ponieważ jest to podstawa wszystkiego. Jest to 
pierwsze przykazanie, a drugie — by kochać bliźnich jak siebie 
samych — jest do niego podobne; a kiedy będziemy tak czynić, 
wypełnimy prawo, ponieważ nie pozostanie nic do zrobienia 10.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Zastanów	się	nad	„drobnymi	aspektami	życia”	Prezydenta	Jo-

sepha Fieldinga Smitha, które pokazują, co uczynił dla bliźnich 
(zob. „Z życia Josepha Fieldinga Smitha”). Co możemy zrobić, 
aby ustanowić podobny wzorzec uprzejmości w naszym życiu?

•	 W	jaki	sposób	doktryny	z	części	1.	pomagają	nam	być	uprzej-
mymi i pełnymi miłości wobec otaczających nas osób?

•	 Co	robi	na	tobie	wrażenie	w	radzie	Prezydenta	Smitha	podanej	
w części 2.? Jak myślisz, dlaczego będziemy „mocą na świecie 
zdążającą ku dobru”, kiedy będziemy postępować wedle tej rady?

•	 Co	uczynił	Jezus	Chrystus,	aby	„nauczyć	nas	miłości	do	siebie	
nawzajem”? (Zob. część 3.). W jaki sposób możemy podążać za 
Jego przykładem?

•	 Przejrzyj	historię	o	klaczy	Junie	(zob.	część	4.).	Jak	myślisz,	dla-
czego ważne jest, by „doceniać i kochać ludzi dla nich samych”? 
Co możemy zrobić, aby dostrzec dobro w innych ludziach, nawet 
jeśli staramy się im pomóc w przezwyciężaniu złych nawyków?

•	 Co	oznacza	dla	ciebie	przestrzeganie	przykazań	zawartych	w	Ew.	
Mateusza 22:37–40? (Zob. część 5., aby zapoznać się z kilkoma 
przykładami). Dlaczego jesteśmy „w harmonii z ogólnym świę-
tym prawem”, kiedy przestrzegamy tych przykazań?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Dzieje Apostolskie 17:28–29; List do Rzymian 8:16–17; I List Jana 

4:18–21; Mosjasz 2:17; 18:8–10; Moroni 7:45–48
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Wskazówka do nauczania
Możesz poprosić uczniów o przeczytanie nagłówków w rozdziale 

i wybranych części, które są dla nich lub dla ich rodzin ważne. Za-
chęć ich do przestudiowania nauk Prezydenta Smitha zawartych w 
tej części wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej pytaniami, 
które znajdują się pod koniec rozdziału. Następnie niech członko-
wie klasy podzielą się tym, czego się dowiedzieli.

Przypisy
 1. W: Joseph Fielding Smith jun. i John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), str. 10–11.

 2. S. Perry Lee, „Church Expresses Devo-
tions to President Smith”, Church News, 
14 lipca 1956, str. 2.

 3. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 4–5.

 4. W: Conference Report, październik 
1920, str. 53–55. 
 

 5. W: Conference Report, kwiecień 1915, 
str. 119–120.

 6. W: Conference Report, kwiecień 1968, 
str. 12.

 7. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 4.

 8. „My Dear Young Fellow Workers”, New 
Era, styczeń 1971, str. 4–5.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1943, 
str. 12.

 10. W: Conference Report, październik 
1920, str. 59.
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Starszy Joseph Fielding Smith w 1910 roku, tuż po ustanowieniu na apostoła.
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Głoszenie ewangelii na świecie

„Skosztowaliśmy owoców ewangelii i wiemy, że są one 
dobre. Pragniemy, by wszyscy ludzie mogli otrzymać 

te same błogosławieństwa i zaznać tego samego 
ducha, którym zostaliśmy tak sowicie obdarowani”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Joseph Fielding Smith i jego żona, Louie, nie byli zaskoczeni, 
kiedy otrzymali podpisany przez Prezydenta Lorenza Snowa list 
zawierający powołanie Josepha do służby na pełnoetatowej misji. 
W początkowym okresie rozwoju Kościoła żonaci mężczyźni często 
służyli z dala od domu. Kiedy więc 17 marca 1899 roku, mniej wię-
cej miesiąc przed pierwszą rocznicą ślubu, przyszedł list z powoła-
niem, Joseph i Louie przyjęli tę okazję do służby z wiarą i odwagą, 
a także ze smutkiem z powodu czekającej ich dwuletniej rozłąki.

Starszy Smith służył w Anglii, około 7 600 kilometrów od domu. 
Często wymieniali się z Louie listami pełnymi wyrazów miłości i 
świadectwa. W jednym ze swoich pierwszych listów do żony Star-
szy Smith napisał: „Wiem, że praca, do której zostałem powołany, 
to dzieło Boże, w przeciwnym razie nie pozostałbym tu ani minuty 
dłużej, nie — wcale nie wyjechałbym z domu. Wiem jednak, że 
nasze szczęście zależy od mojej wierności podczas misji. Muszę być 
gotów uczynić choć tyle z umiłowania dla ludzi, skoro nasz Zba-
wiciel zniósł dla nas tak wiele cierpień. […] Mój los jest w rękach 
naszego Ojca w Niebie. Będzie On nade mną czuwał i chronił mnie, 
jeśli wypełnię Jego wolę. Będzie również z tobą pod moją nieobec-
ność i będzie nad tobą czuwał i chronił cię przed wszelkim złem” 1.

Starszy Smith i jego towarzysze byli oddanymi sługami Pana. W 
jednym ze swych listów do Louie napisał, że wraz z innymi misjo-
narzami co miesiąc rozdawali około 10 000 ulotek lub broszur i 



r o z d z i a ł  2 1

276

odwiedzali około 4 000 domów. Dane te opatrzył jednak przygnę-
biającym stwierdzeniem: „Nie sądzę, aby z każdej setki rozdanych 
ulotek, przeczytane zostały więcej niż jedna lub dwie” 2. W okresie 
kiedy Starszy Smith służył w Anglii, bardzo niewiele osób przyjęło 
nowinę przywróconej ewangelii. W czasie dwóch lat służby „nie na-
wrócił ani jednej osoby, nie miał okazji dokonać ani jednego chrztu, 
konfirmował za to jednego nawróconego” 3. Nie mogąc zobaczyć 
zbyt wielu owoców swej pracy, znajdował pocieszenie w świado-
mości, że wykonywał wolę Pana i pomagał przygotowywać ludzi, 
którzy być może przyjmą ewangelię w późniejszym okresie życia.

W czasie swej misji Starszy Smith przez około dwa tygodnie prze-
bywał wraz czterema innymi misjonarzami w szpitalu. Tych pięciu 
starszych miało kontakt z ospą, zostali więc poddani kwarantannie, 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Choć Starszy Smith 
nazywał ten okres „więzieniem”, misjonarze starali się wykorzysty-
wać ten czas jak najlepiej. Dzielili się ewangelią nawet z persone-
lem szpitala. Na zakończenie odosobnienia Starszy Smith zapisał w 
swym pamiętniku: „Zaprzyjaźniliśmy się z pielęgniarkami i innymi 
osobami, które odwiedzały nas w okresie uwięzienia. Wielokrot-
nie rozmawialiśmy z nimi o ewangelii, zostawiliśmy im też nieco 
książek do przeczytania. Opuszczając szpital, zaśpiewaliśmy jeden 
czy dwa hymny, co również wywarło wrażenie na ludziach, którzy 
nas słuchali, ponieważ kiedy odchodziliśmy, mieli łzy w oczach. 
Myślę, że zrobiliśmy w szpitalu dobre wrażenie, szczególnie na pie-
lęgniarkach, które przyznały, że jesteśmy inni, niż wcześniej sądziły, 
i powiedziały, że od teraz będą zawsze stawać w naszej obronie” 4.

Starszy Smith zakończył swą misję w czerwcu 1901 roku. Siedem-
dziesiąt lat później powrócił do Anglii jako Prezydent Kościoła, aby 
przewodniczyć konferencji obszaru. W tym czasie nasiona, które 
zasadził wraz z kolegami, wykiełkowały i rozkwitły. Radował się, że 
na spotkania przyszło tak wielu angielskich świętych 5. Powiedział: 
„Kilka palików Syjonu, świątynia poświęcona dla Pana, znaczna 
liczba budynków okręgów i palików oraz wielce udana praca mi-
sjonarska — wszystko to świadczy o tym, że Kościół dojrzewa w 
Wielkiej Brytanii”. Powiedział również, że postępy w Wielkiej Bry-
tanii są przykładem tego, co stanie się w innych częściach świata. 
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Oświadczył, że ewangelia jest dla wszystkich ludzi i że „Kościół 
zostanie ustanowiony wszędzie, pośród wszystkich narodów, aż 
po krańce świata przed drugim przyjściem Syna Człowieczego” 6.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Jedynie my posiadamy pełnię przywróconej 
ewangelii i pragniemy, aby wszyscy ludzie 

otrzymali to błogosławieństwo.

W Swej nieskończonej mądrości oraz dla wypełnienia przymierzy 
i obietnic danych starożytnym prorokom Pan przywrócił w tych 
ostatnich dniach pełnię Swej wiecznej ewangelii. Ta ewangelia to 
plan zbawienia. Został on ustanowiony i przyjęty podczas narad 
w wieczności, zanim jeszcze zostały położone podwaliny pod tę 
ziemię, oraz powtórnie objawiony w naszych czasach dla zbawie-
nia i błogosławieństwa wszystkich dzieci naszego Ojca na całym 
świecie […].

Niemal sześćset lat przed Chrystusem — to znaczy przed Jego 
przyjściem — wielki prorok Nefi powiedział do swego ludu: „[…] je-
den jest Bóg i jeden Pasterz nad całą ziemią.

I nadejdzie czas, że objawi się On wszystkim narodom”. […] 
(1 Nefi 13:41–42).

Ten obiecany dzień już świta. To czas wyznaczony na głoszenie 
ewangelii na całym świecie i na budowanie królestwa Pana pośród 
wszystkich narodów. W każdym narodzie są dobrzy i prawi ludzie, 
którzy przyjmą prawdę, przystąpią do Kościoła i staną się światłem, 
które będzie przewodzić ich własnym ludom […].

Ewangelia jest dla wszystkich ludzi, a Pan oczekuje, że ci, którzy 
ją otrzymają, będą żyć wedle jej prawd oraz przekażą je ludziom w 
swoich krajach i tym, którzy posługują się ich językiem.

Teraz więc, w duchu miłości i braterstwa, zachęcamy wszystkich 
ludzi na całym świecie, aby baczyli na słowa żywota wiecznego 
objawione w tych czasach poprzez Proroka Józefa Smitha i jego 
towarzyszy.
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Zachęcamy pozostałe dzieci naszego Ojca, aby „[przyszły] do 
Chrystusa i [stały] się w Nim [doskonałe]” oraz by wyrzekły się 
„wszelkiej bezbożności”. (Moroni 10:32).

Zachęcamy je, aby uwierzyły w Chrystusa i Jego ewangelię, przy-
stąpiły do Jego Kościoła i wspólnoty z Jego świętymi.

Skosztowaliśmy owoców ewangelii i wiemy, że są one dobre. 
Pragniemy, by wszyscy ludzie mogli otrzymać te same błogosła-
wieństwa i zaznać tego samego ducha, którym zostaliśmy tak so-
wicie obdarowani 7.

Jestem świadomy, że pośród wszystkich wiar, stronnictw i wy-
znań jest wielu dobrych i oddanych ludzi, którzy zostaną pobło-
gosławieni i wynagrodzeni za całe uczynione przez siebie dobro. 
Pozostaje jednak faktem, że jedynie my posiadamy pełnię praw 
i obrzędów, które przygotowują człowieka na pełnię nagrody w 
domu na wysokościach. Przeto do wszystkich dobrych, szlachet-
nych, prawych i oddanych ludzi na całym świecie mówimy: Za-
chowajcie całe dobro, jakie posiadacie — trwajcie przy wszystkich 
prawdziwych zasadach, które teraz macie — i przyjdźcie, i przyj-
mijcie dalsze oświecenie i wiedzę, które ów Bóg, który jest ten sam 
wczoraj, dzisiaj i na zawsze, ponownie przelewa na Swój lud 8.

Modlę się, aby Pańskie cele na ziemi, zarówno wewnątrz ko-
ścioła, jak i poza nim, niezwłocznie się wypełniły, aby pobłogo-
sławił On Swych wiernych świętych i aby rzesze ludzi, którzy 
poszukują prawdy i których serca są prawe w oczach Pana, stały 
się wraz z nami dziedzicami pełni błogosławieństw przywróconej 
ewangelii 9.

2
Wszyscy członkowie Kościoła mają obowiązek 

wykorzystywać swą siłę, energię, środki 
i wpływy do głoszenia ewangelii.

Słyszeliśmy już, że wszyscy jesteśmy misjonarzami. […] Wszyscy 
zostaliśmy do tego wyświęceni, nie poprzez nałożenie rąk — nie 
mamy do tego specjalnego powołania, nie zostaliśmy specjalnie 
wybrani do pracy misjonarskiej — lecz staliśmy się misjonarzami 
jako członkowie Kościoła, złożywszy obietnicę, że poświęcimy się 
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rozpowszechnianiu ewangelii Jezusa Chrystusa. To część obowiąz-
ków, jakie spoczywają na każdym członku Kościoła 10.

Z sercem przepełnionym miłością do wszystkich ludzi proszę 
członków Kościoła, aby poznali ewangelię i żyli wedle jej prawd 
oraz wykorzystywali swą siłę, energię i środki, by głosić ją na całym 
świecie. Otrzymaliśmy od Pana zadanie. Dał nam boskie upoważ-
nienie. Przykazał nam, abyśmy dążyli naprzód z nieustającą pil-
nością i ofiarowali Jego pozostałym dzieciom zbawienne prawdy, 
które objawił Prorokowi Józefowi Smithowi 11.

Powiadam, że naszą misją jest, na ile starczy nam mocy, uzdrowić 
i doprowadzić do pokuty tak wiele dzieci naszego Ojca w niebie, 
ile tylko zdołamy. […] Obowiązek ten Pan złożył na Kościele, a w 
szczególności na kworach kapłańskich Kościoła, lecz spoczywa on 
także na każdej duszy 12.

„Każdy człowiek, który otrzymuje światło ewangelii, sam staje się 
światłem i przewodnikiem dla tych, których jest mu dane nauczać”.
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Jest pośród nas wielka rzesza prawych dusz, które nigdy nie 
przyjęły szansy lub nigdy nie zadały sobie trudu szukania czy od-
nalezienia tych pełnych chwały prawd, które poznaliśmy dzięki ob-
jawieniom Pana. Ludzie ci nie myślą o tych sprawach, żyją pośród 
nas, przyjaźnimy się z nimi i codziennie mamy z nimi styczność. 
Uchodzimy w ich opinii za całkiem miłych ludzi, lecz o osobliwych 
przekonaniach religijnych i z tego powodu nie poświęcają uwagi 
naszej wierze, i dlatego ta wielka praca misjonarska, która odbywa 
się w palikach Syjonu, zbiera żniwo prawych, wiernych dusz właś-
nie tutaj, pośród tych, którzy nigdy wcześniej nie skorzystali z 
szansy, by usłyszeć ewangelię, szansy, którą od dawna mieli 13.

My, którzy otrzymaliśmy prawdę wiecznej ewangelii, możemy 
zadowolić się jedynie tym, co najlepsze, a najlepsza jest pełnia kró-
lestwa Ojca. Dlatego mam nadzieję i modlę się, abyśmy żyli w pra-
wości i dawali prawy przykład wszystkim ludziom, aby nikt się nie 
potknął, aby nikt się nie zachwiał, aby nikt nie zawrócił ze ścieżki 
prawości z powodu czegoś, co zrobiliśmy czy powiedzieliśmy 14.

Wpływ wywierają nie tylko poszczególne osoby, ale cały Ko-
ściół. Wierzę, że nasze powodzenie na świecie zależy w znacznej 
mierze od nastawienia świętych. Gdybyśmy byli całkowicie zjed-
noczeni w myśli, uczynkach i działaniach, gdybyśmy kochali słowa 
prawdy, gdybyśmy żyli wedle nich tak, jak chce tego Pan, wówczas 
z tej społeczności, z [kongregacji] Świętych w Dniach Ostatnich, we 
wszystkich społecznościach promieniowałby na świat wpływ, któ-
remu nic nie zdołałoby się oprzeć. Nawróciłoby się więcej prawych 
mężczyzn i kobiet, ponieważ drogę przed nami przygotowywałby 
Duch Pana. […] Gdyby ten lud przestrzegał przykazań Pana, sta-
nowiłby ogromną siłę i moc, a jego wpływ byłby zdolny pokonać 
wszelkie przeciwności i przygotowałby ludzi na otrzymanie światła 
wiecznej Ewangelii. Kiedy tego nie czynimy, bierzemy na siebie 
odpowiedzialność, której skutki będą straszliwe.

Jak poczuję się ja, jak poczujecie się wy, jeśli zostaniemy we-
zwani przed tron sędziowski, a ktoś, wskazując nas palcem, powie: 
„Gdyby nie postępowanie tego człowieka czy tej grupy, przyjąłbym 
prawdę. Byłem jednak zaślepiony, ponieważ twierdził on, że po-
siada światło, lecz nie żył wedle tej wiedzy” 15.
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Pan powiada, że jeśli będziemy się trudzić przez wszystkie swoje 
dni i uratujemy zaledwie jedną duszę, nasza radość z nią będzie 
wielka [zob. NiP 18:15]; z drugiej strony, jakże ogromny będzie 
nasz żal i potępienie, jeśli nasze uczynki odwiodą jakąś duszę od 
tej prawdy 16.

Święci w Dniach Ostatnich, niezależnie od tego, gdzie się znaj-
dują, mogą i powinni być światłością świata. Ewangelia jest świat-
łem, które rozprasza mrok, a każdy człowiek, który otrzymuje 
światło ewangelii, sam staje się światłem i przewodnikiem dla 
wszystkich tych, których jest mu dane nauczać.

Waszym obowiązkiem jest […] bycie żywym świadectwem praw-
dziwości i boskości tego dzieła. Mamy nadzieję, że będziecie żyć 
w zgodzie z ewangelią i pracować na swoje zbawienie, a ludzie, 
widząc wasze dobre uczynki, zaczną wychwalać naszego Ojca w 
niebie [zob. Ew. Mateusza 5:16] 17.

3
Kościół potrzebuje więcej misjonarzy, którzy 

pójdą naprzód, wypełniając wolę Pana.

Potrzebujemy misjonarzy. […] Pole jest rozległe, plony obfite, 
lecz brak nam robotników [zob. Ew. Łukasza 10:2]. Podobnie pole 
dojrzało i jest gotowe do zbioru [zob. NiP 4:4] […].

Nasi misjonarze trudzą się w tej pracy. Żadna moc nie może 
powstrzymać ich rąk. A próbowano. Wiele wysiłku włożono, aby 
zniweczyć to dzieło na samym początku, kiedy mieliśmy zaledwie 
garstkę misjonarzy, lecz postępu tej pracy nie można było zatrzy-
mać. Nie można go zatrzymać również teraz. Ta praca musi i bę-
dzie postępować naprzód, aby mieszkańcy ziemi mieli możliwość 
odpokutować za swoje grzechy i otrzymać ich odpuszczenie oraz 
przyjść do Kościoła i królestwa Bożego, zanim niegodziwi ulegną 
ostatecznej zagładzie, co zostało im obiecane […].

A misjonarze, zwykle młodzi chłopcy, nie znający świata, niosą 
wieść zbawienia i wprawiają w osłupienie wielkich i potężnych, 
ponieważ mają prawdę. Głoszą tę ewangelię, słuchają ich prawi i 
szczerzy ludzie, którzy pokutują za swe grzechy i przystępują do 
Kościoła 18.
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Mamy nadzieję zobaczyć dzień, w którym każdy godny i zdolny 
młody mężczyzna Święty w Dniach Ostatnich będzie miał przywilej 
wypełniać wolę Pana i stać jako świadek prawdy pośród narodów 
świata.

Mamy też wiele, a potrzeba ich jeszcze więcej, solidnych i dojrza-
łych par, które działają w tym wielkim misjonarskim dziele i mamy 
nadzieję, że ci, którzy są godni i zdolni, uporządkują swoje sprawy 
i odpowiedzą na wezwanie, by głosili ewangelię i wywiążą się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób.

W pracy tej bierze również udział wiele młodych sióstr, choć nie 
spoczywa na nich taki sam obowiązek, jak na braciach i bardziej 
troszczymy się o to, by młode siostry zawarły właściwe związki 
małżeńskie w świątyni Pana.

Zachęcamy członków Kościoła, aby finansowo wspomagali 
dzieło misjonarskie i szczodrze udzielali swych środków na rzecz 
krzewienia ewangelii.

„Wielce doceniamy tych, którzy tak gorliwie służą w 
tym wielkim misjonarskim przedsięwzięciu”.
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Wielce doceniamy tych, którzy tak gorliwie służą w tym wiel-
kim misjonarskim przedsięwzięciu. Józef Smith powiedział: „Koniec 
końców największym i najważniejszym obowiązkiem jest głoszenie 
ewangelii” 19.

4
Mamy głosić doktryny zbawienia tak, jak są 
one zapisane w pismach świętych, jasno i 
prosto oraz pod przewodnictwem Ducha.

Na początku tej dyspensacji Pan powiedział do Swoich powo-
łanych sług: „by każdy człowiek przemawiał w imię Pana Boga, 
samego Zbawiciela świata […]; aby słabi i prości mogli głosić pełnię 
mojej ewangelii po krańce świata oraz przed królami i władcami”. 
(NiP 1:20, 23).

Tym, którzy zostali powołani, by „[szli i nauczali]” Jego ewangelii 
oraz wszystkim „[starszym, kapłanom i nauczycielom]” Swego ko-
ścioła powiedział, że mają: „uczyć […] zasad [ Jego] Ewangelii, które 
są w Biblii i Księdze Mormona” oraz innych pismach świętych, „jak 
nimi pokieruje Duch”. (Zob. NiP 42:11–13).

Jako przedstawiciele Pana nie jesteśmy powołani ani upoważ-
nieni, aby nauczać filozofii świata ani spekulatywnych teorii współ-
czesnych naukowców. Naszą misją jest głoszenie doktryn zbawienia 
jasno i prosto tak, jak zostały objawione i zapisane w pismach 
świętych.

Po pouczeniu nas, abyśmy nauczali zasad ewangelii znajdują-
cych się w podstawowych pismach świętych i pod przewodnictwem 
Ducha, Pan wygłosił ważną myśl — zasadę, która kieruje całością 
nauczania Jego ewangelii przez wszystkich w Kościele: „A Duch 
będzie wam dany przez modlitwę wiary; a jeżeli nie otrzymacie 
Ducha, nie będziecie nauczać” (NiP 42:14)20.

5
Ewangelia jest jedyną nadzieją tego świata, jedynym 

sposobem na to, by na ziemi zapanował pokój.

Czy wiecie, co ma największą moc, największy na świecie po-
tencjał, aby na ziemi zapanował trwały pokój? Zadałem to pytanie, 
więc teraz na nie odpowiem, a przynajmniej wyrażę swoje zdanie 
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na ten temat, nie wspominając o żadnych innych wydarzeniach na 
świecie. Najpotężniejszą mocą na tym świecie jest moc Świętego 
Kapłaństwa, które posiadają Święci w Dniach Ostatnich. Od sa-
mego początku Pan posyłał starszych w świat, nakazując im, aby 
wzywali ludzi: Odpokutujcie i przyjdźcie do Syjonu. Uwierzcie w 
moją ewangelię, a zaznacie spokoju.

Spokój oczywiście przyjdzie — w wyniku prawości, poprzez 
sprawiedliwość i miłosierdzie Boga, poprzez moc, której nam 
udzieli, dzięki której nasze serca zostaną poruszone i będziemy da-
rzyć się nawzajem miłością. Naszym obowiązkiem jest więc głosze-
nie tych rzeczy pośród wszystkich ludzi, wzywanie ich, by przyszli 
do Syjonu, gdzie wzniesiony jest sztandar — sztandar pokoju — i 
by przyjęli błogosławieństwa domu Pana oraz wpływ Jego Świętego 
Ducha, który się tu objawia. Pragnę wam też powiedzieć, że my 
sami, jeśli służymy Panu, mamy wspaniałą moc do ustanawiania 
pokoju na świecie.

Popieramy wszelkie działania, które prowadzą do osiągnięcia 
tego celu. Opowiadamy się za wszystkim, co przynosi światu pokój, 
lecz nie zapominajmy o tym, że my jako Święci w Dniach Ostatnich, 
jeśli sprzymierzymy swe siły, będziemy w jedności służyć Panu i 
będziemy słać słowo żywota wiecznego między wszystkie narody, 
będziemy mieli, w mojej ocenie, większą moc ustanawiania po-
koju na świecie niż jakakolwiek inna siła. W pełni zgadzam się z 
poglądem, że Pan korzysta z wielu środków, Jego dzieło nie ogra-
nicza się do Świętych w Dniach Ostatnich, gdyż wielu powołał do 
Swej służby poza Kościołem, obdarował ich mocą i natchnieniem, 
by wykonywali Jego pracę. […] Jednakże, moi bracia i siostry, nie 
zapominajmy, że jesteśmy mocą, która ma wywierać na ziemi do-
bry wpływ, głosić prawdę i zaprowadzać pokój między wszystkimi 
narodami, plemionami, językami i ludami. […] Nasza misja od zaw-
sze zawiera się w słowach: „Odpokutujcie […], bowiem królestwo 
niebieskie jest blisko” [zob. NiP 33:10].

Nie możemy ustawać w wysiłkach, aż wszyscy prawi zostaną 
zgromadzeni, aż wszyscy ludzie zostaną ostrzeżeni, aż ci, co mają 
usłyszeć, usłyszą, a ci, co nie chcą słuchać, również usłyszą, gdyż 
Pan powiedział, że nie będzie duszy, która nie usłyszy, ani serca, 
które nie zostanie poruszone [zob. NiP 1:2], bowiem Jego słowo 
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pójdzie naprzód, czy będzie to słowo Jego starszych czy też będzie 
głoszone w jakiś inny sposób, nie ma to znaczenia, lecz w Swoim 
czasie przyspieszy On Swe dzieło sprawiedliwości, ustanowi Swą 
prawdę, przyjdzie i będzie panował na ziemi 21.

Z szacunkiem podchodzimy do pozostałych dzieci naszego Ojca 
ze wszystkich sekt, organizacji oraz wyznań i nie pragniemy ni-
czego ponad to, by otrzymały one dodatkową światłość i wiedzę, 
która przyszła do nas poprzez objawienie oraz by stały się wraz 
z nami dziedzicami wspaniałych błogosławieństw przywróconej 
ewangelii.

Mamy bowiem plan zbawienia, głosimy ewangelię, a ewange-
lia jest jedyną nadzieją świata, jedynym sposobem, aby na ziemi 
zapanował pokój i by naprawiono wszelkie zło, jakie istnieje we 
wszystkich narodach 22.

Wiemy, że jeśli ludzie będą mieli wiarę w Chrystusa, odpoku-
tują za swe grzechy, zawrą w wodach chrztu przymierze, że będą 
przestrzegać Jego przykazań i otrzymają Ducha Świętego przez na-
łożenie rąk przez tych, co są powołani i ustanowieni, by mieć po 
temu moc — i jeśli będą potem przestrzegać przykazań — zaznają 
pokoju w tym życiu i w życiu wiecznym w świecie, który nastanie 
[zob. NiP 59:23] 23.

Nie ma lekarstwa na choroby tego świata poza ewangelią Pana 
Jezusa Chrystusa. Nasza nadzieja na pokój, na doczesny i duchowy 
dobrobyt oraz na ostateczne odziedziczenie królestwa Bożego leży 
jedynie w przywróconej ewangelii i za jej pośrednictwem. Nie ma 
ważniejszej pracy, w jaką możemy się zaangażować, niż głoszenie 
ewangelii oraz budowanie Kościoła i królestwa Bożego na ziemi 24.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Zastanów	się	nad	tym,	w	jaki	sposób	Joseph	Fielding	Smith	re-

agował na wyzwania jako pełnoetatowy misjonarz (zob. „Z życia 
Josepha Fieldinga Smitha”). Jak ten przykład może wpłynąć na 
twoją służbę w Kościele?
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•	 Pomyśl	o	błogosławieństwie	skosztowania	„owoców	ewange-
lii” (część 1.). Zastanów się, z kim mógłbyś się tymi „owocami” 
podzielić.

•	 Jak	słowa	Prezydenta	Smitha	z	części	2.	mogą	nam	pomóc	dzielić	
się ewangelią z innymi?

•	 Prezydent	Smith	powiedział,	że	Kościół	potrzebuje	więcej	peł-
noetatowych misjonarzy, również „dojrzałych par” (część 3.). Co 
możemy zrobić, aby pomóc młodym ludziom przygotować się 
do służby? Co możesz zrobić, aby samemu przygotować się do 
służby?

•	 W	jaki	sposób	nasze	słowa	i	uczynki	mogą	być	przejawem	jasno-
ści i prostoty ewangelii? (Zob. część 4.). Kiedy czułeś, że Duch 
Święty prowadzi cię w tych staraniach?

•	 Które	z	nauk	zawartych	w	części	5.	są	dla	ciebie	szczególnie	
inspirujące? Jakie uczucia wywołuje w tobie myśl o dzieleniu 
się „jedyną nadzieją świata, jedynym sposobem, aby na ziemi 
zapanował pokój”?

Pokrewne fragmenty z pism świętych:
Ew. Mateusza 24:14; Ew. Marka 16:15; 1 Nefi 13:37; 2 Nefi 2:6–8; 

3 Nefi 12:13–16; NiP 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Wskazówka do nauczania
Podczas gdy jedna osoba czyta na głos nauki Prezydenta Smi-

tha, poproś pozostałych uczestników, aby „posłuchali i poszukali 
poszczególnych zasad lub idei. […] Jeśli fragment zawiera rzadko 
używane lub trudne słowa albo wyrażenia, wyjaśnij je przed prze-
czytaniem fragmentu. Jeśli ktoś w grupie ma trudności z czytaniem, 
poproś o ochotnika, zamiast czytać po kolei” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania, [1999], str. 56).

Przypisy
 1. Joseph Fielding Smith do Louie Shurt-

liff Smith, w: Joseph Fielding Smith jun. 
i John J. Stewart, The Life of Joseph Fiel-
ding Smith (1972), str. 114–115.

 2. Joseph Fielding Smith do Louie Shurt-
liff Smith, w: The Life of Joseph Fielding 
Smith, str. 102.

 3. Zob. The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 91.

 4. Dziennik Josepha Fieldinga Smitha, 
30 kwietnia 1901 r., Church History 
Library; interpunkcja i pisownia zostały 
zmienione.
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 5. Zob. Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 85.

 6. Zob. Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 176.

 7. „I Know That My Redeemer Liveth”, 
Ensign, grudzień 1971, str. 26–27.

 8. „A Witness and a Blessing”, Ensign, 
czerwiec 1971, str. 109–110.

 9. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 4.

 10. Take Heed to Yourselves, zeb. Joseph 
Fielding Smith jun. (1966), 27–28.

 11. W: Conference Report, październik 
1970, str. 5–6.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1944, 
str. 50; zob. także Doctrines of Salva-
tion, wyd. Bruce R. McConkie, 3 tomy 
(1954–1956), 1:308.

 13. W: Conference Report, kwiecień 1921, 
str. 42.

 14. W: Conference Report, kwiecień 1923, 
str. 139.

 15. W: Conference Report, październik 
1933, str. 62–63.

 16. W: Conference Report, kwiecień 1951, 
str. 153.

 17. Zob. Conference Report, Konferencja 
Generalna Obszaru Brytyjskiego 1971, 
str. 176.

 18. W: Conference Report, kwiecień 1907, 
str. 19–20.

 19. W: Conference Report, październik 
1970, str. 7; zob. także Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), str. 330.

 20. W: Conference Report, październik 
1970, str. 5.

 21. W: Conference Report, październik 
1919, str. 89–90.

 22. „To the Saints in Great Britain”, Ensign, 
wrzesień 1971, str. 3–4.

 23. W: Conference Report, październik 
1970, str. 7.

 24. „Counsel to the Saints and to the 
World”, Ensign, lipiec 1972, str. 27.
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„obowiązkiem rodziców jest nauczyć dzieci — jak tylko zaczną 
rozumować — sposobu, w jaki należy się modlić”.
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Modlitwa — przykazanie 
i błogosławieństwo

„W życiu jest niewiele rzeczy tak ważnych, 
jak obcowanie z Bogiem w modlitwie”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał, że powinniśmy uczynić 
ducha modlitwy „częścią naszej istoty” 1. Nauczał tej zasady poprzez 
przykład — modlił się zarówno na osobności, z członkami rodziny, 
jak i publicznie.

Po śmierci swojej pierwszej żony, Louie, zapisał w swoim pamięt-
niku tę błagalną prośbę, która daje wyobrażenie o jego osobistych 
modlitwach: „O mój Ojcze w niebie, modlę się do Ciebie z prośbą o 
pomoc, abym mógł żyć tak, abym był godny spotkania jej w wiecz-
nej chwale, abyśmy mogli zostać zjednoczeni na wieczność i nigdy 
więcej nie być rozdzieleni. Pomóż mi być pokornym, bym Tobie 
zaufał. Daj mi mądrość i wiedzę o sprawach niebieskich, abym miał 
siłę odeprzeć wszelkie zło i trwać niezłomnie w Twojej prawdzie. 
Panie, pomóż mi, obdarz mnie życiem wiecznym w Swoim Kró-
lestwie. Pokieruj mnie ścieżkami prawości, daj mi pełnię Twego 
Ducha. Pomóż mi wychowywać moje cenne dzieci, aby pozostały 
czyste i bez skazy przez całe swe życie, a gdy przyjdzie nasz kres, 
zabierz nas do Twojego Królestwa Celestialnego. O to się modlimy. 
W imię naszego Odkupiciela, niech tak się stanie, Amen” 2.

Syn Prezydenta Smitha, Joseph jun., opowiedział o pamiętnej 
modlitwie, którą oferował Prezydent Smith podczas ich podróży 
powrotnej do domu do Salt Lake City ze wschodu stanu Utah. 
„Rozszalała się ogromna burza i [obrali] złą drogę”, przez co trafili 
do miejsca zwanego Indian Canyon. Burza szalała coraz bardziej, 
droga stała się tak błotnista i śliska, że dalsza podróż była nie tylko 
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niebezpieczna, ale i niemożliwa. Gęsta mgła zasnuła głęboką prze-
paść rozciągającą się wzdłuż jednokierunkowej polnej drogi, kiedy 
młody Joseph jun. i dr David E. Smith, którzy byli pasażerami, starali 
się wypchnąć i ustabilizować samochód, w obawie przed jego ob-
sunięciem do głębokiego kanionu. Koła zaczęły kręcić się w błocie 
i w końcu samochód się zatrzymał. […] Joseph wspomniał, że jego 
ojciec powiedział: ‘Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Teraz 
zwrócimy się do Pana’. Skłonił swoją głowę w modlitwie i wzywał 
Pana, aby umożliwił mu sposób na naprawienie uczynionego błędu, 
wydostanie się z niebezpiecznego kanionu i kontynuowanie po-
dróży do domu. Powiedział Panu, że miał ważne zobowiązania, z 
których musiał się wywiązać następnego dnia, i że powrót do Salt 
Lake City był niezmiernie istotny. Cudem burza przycichła, powiał 
wiatr i osuszył drogę na tyle, że byli w stanie […] powrócić na 
autostradę. Ledwie dotarli na nizinę, kiedy to ponownie rozpętała 
się burza i utrudniła ruch w najbliższej okolicy na kilka godzin. 
Kiedy podróżowali przez Provo Canyon w kierunku Salt Lake City, 
po wielu dodatkowych godzinach podróży zostali zatrzymali przez 
patrolującego policjanta, który ich zapytał, skąd jadą. Kiedy powie-
dzieli, że przejechali przez Indian Canyon, funkcjonariusz odpowie-
dział: ‘To niemożliwe! Poinformowano mnie, że wszystkie mosty 
w tamtej okolicy zostały zmyte’. Ku ich zaskoczeniu, następnego 
dnia nagłówki gazet informowały o ponad 200 samochodach, które 
porzucono w okolicy, z której oni się wydostali” 3.

Podczas 62-letniej posługi apostolskiej Prezydenta Smitha, wiele 
z jego kazań zawierało publiczne modlitwy, w których zwracał się 
z prośbą o błogosławieństwa niebios dla członków Kościoła i ludzi 
na całym świecie. Na przykład, kiedy po raz pierwszy uczestniczył 
w konferencji generalnej jako Prezydent Kościoła, zwrócił się do 
Pana: „Modlę się, aby Bóg, nasz Ojciec Niebieski otworzył okna 
niebios i wylał na Swoje dzieci na całej ziemi wielkie i wieczne 
błogosławieństwa, które polepszą ich doczesny i duchowy byt” 4.

Modlitwy Prezydenta Smitha ujawniły głębię jego świadectwa i 
miłości do Ojca w Niebie i Zbawiciela. Prezydent Boyd K. Packer, 
który został powołany do służby w Kworum Dwunastu Apostołów, 
kiedy Joseph Fielding Smith został Prezydentem Kościoła, powie-
dział: „Usłyszenie modlitwy Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha 
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było wielkim doświadczeniem. Nawet po ukończeniu dziewięćdzie-
sięciu lat modlił się o to, aby mógł ‘dotrzymywać swoich przymierzy 
i zobowiązań oraz wytrwać do końca’” 5.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Przykazano nam, abyśmy się zbliżyli do 
Ojca Niebieskiego w modlitwie.

Pan dał nam przykazanie, abyśmy Go stale poszukiwali w po-
kornej modlitwie. Kiedy Zbawiciel był ze Swoimi uczniami, nauczał 
ich, jak powinni się modlić i był dla nich przykładem poprzez czę-
ste modlitwy do Ojca. Możemy być pewni, że ze względu na to, 
że modlitwa jest przykazaniem od Pana, jest ona również cnotą i 
kiedy poszukujemy Pana, powinniśmy to robić w duchu pokory i 
czci […].

[…] Obowiązkiem rodziców jest nauczyć dzieci — jak tylko za-
czną rozumować — sposobu, w jaki należy się modlić. Niech wy-
robią w sobie nawyk zwracania się do ich Ojca w niebie i niech 
zrozumieją, dlaczego się modlimy. Jeżeli ten nawyk zostanie wy-
robiony w dzieciństwie, być może będzie obecny w ich dorosłym 
życiu. Mężczyzna lub kobieta, którzy gorliwie poszukiwali Pana i 
dziękowali Mu za błogosławieństwa, mogą oczekiwać, że Pan nie 
opuści ich w godzinie potrzeby 6.

Zastanawiam się, czy kiedykolwiek przestaniemy rozmyślać nad 
tym, dlaczego Pan poprosił nas, abyśmy się modlili. Czy poprosił 
nas o to, ponieważ chce, abyśmy oddawali Mu pokłon i Go wy-
chwalali? Czy to jest główny powód? Nie sądzę, żeby tak było. On 
jest naszym Ojcem Niebieskim i przykazał nam, abyśmy Go wy-
chwalali i modlili się do Niego w imię Jego Umiłowanego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Pan może sobie poradzić bez naszych modlitw. 
Jego praca pójdzie naprzód bez względu na to, czy się modlimy, 
czy nie. […] Modlitwa jest czymś, czego potrzebujemy my, a nie 
Pan. On wie, jak prowadzić Swoje sprawy i jak się nimi zająć bez 
naszej pomocy. Nasze modlitwy nie są po to, abyśmy doradzali Mu 
w Jego pracy. Jeśli w ten sposób myślimy, to jesteśmy w błędzie. 
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Nasze modlitwy są wypowiadane dla naszego dobra, aby nas zbu-
dować, dać nam siłę i odwagę oraz wzmocnić naszą wiarę w Pana.

Modlitwa jest czymś, co czyni duszę pokorną. Poszerza nasze 
rozumienie, ożywia umysł. Zbliża nas do naszego Ojca w niebie. 
Potrzebujemy Jego pomocy, nie ma co do tego wątpliwości. Potrze-
bujemy przewodnictwa Jego Ducha Świętego. Musimy znać zasady, 
które nam dano i dzięki którym możemy powrócić do Jego obec-
ności. Nasze umysły muszą zostać ożywione przez natchnienie, 
które od Niego pochodzi. I dlatego modlimy się do Niego, aby 
pomógł nam żyć tak, abyśmy poznali prawdę i kroczyli w świetle; 
abyśmy poprzez naszą wierność i posłuszeństwo powrócili do Jego 
obecności 7.

W życiu jest niewiele rzeczy tak ważnych, jak obcowanie z Bo-
giem w modlitwie. Pan przesłonił nasze umysły zasłoną zapomnie-
nia, przez co Go nie pamiętamy, tak jak nie pamiętamy relacji, jaka 
nas z Nim łączyła w naszej rodzinie, w świecie duchów. Modlitwa 
jest sposobem komunikacji, który dla nas przygotował, abyśmy 
nadal mogli z Nim rozmawiać. Dlatego jednym z głównych celów 
naszej ziemskiej próby jest sprawdzenie, czy potrafimy zachować 
ducha modlitwy w naszym sercu, abyśmy — kiedy Pan do nas 
przemówi — usłyszeli Jego głos w naszych duszach 8.

2
Zawsze jest odpowiedni czas na modlitwę.

„I daję im przykazanie (rodzicom w Syjonie) — niechaj ten, co 
nie przestrzega modlitw przed Panem w wyznaczonej porze, zosta-
nie wspomniany przed sędzią mego ludu” [NiP 68:33].

Nie sądzę, abyśmy czytali ten werset zbyt często — czasami my-
ślę, że nie rozumiemy, jak ważne jest to przykazanie. Żaden czło-
wiek nie może zachować Ducha Pana, jeżeli się nie modli. Żaden 
człowiek nie może mieć natchnienia Ducha Świętego, o ile w jego 
sercu nie jest obecny duch modlitwy […].

Teraz chcę skupić się przez chwilę na tym zdaniu. […] Kiedy jest 
odpowiedni czas na modlitwę?

Niektórzy z nas mogą myśleć, że odpowiednim momentem 
na modlitwę jest poranek, kiedy wstajemy oraz wieczór, kiedy 
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kończymy naszą pracę. Może nam się wydawać, że nie ma innej 
pory odpowiedniej na zmówienie modlitwy. Ale powiadam wam 
i mam na to potwierdzenie, że czas na modlitwę jest zawsze. Po-
zwólcie, że wam to przeczytam. Wiecie, że lubię potwierdzać to, 
co mówię. Lubię świadczyć o tym, czym się dzielę. I nie proszę 
ludzi, aby przyjęli to, co mówię, jeśli nie jest to w harmonii z tym, 
co powiedział Pan bezpośrednio lub przez Swoich proroków. W 
Księdze Mormona czytamy słowa [Amuleka] do biednych Zora-
mitów, którzy odeszli od prawdy po tym, jak zostali wyrzuceni 
z synagog, gdyż nie mieli zbyt wiele, i czuli, że jedyną okazją do 
modlitwy było wstąpienie na rameumptom [zob. Alma 31:12–23], 
gdyż nie wiedzieli, co mają dalej robić. [Amulek] nauczał ich w 
następujący sposób:

amulek z almą zachęcał ludzi: „proście go o miłosierdzie, 
gdyż ma on moc zbawienia” (alma 34:18).
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„Proście Go o miłosierdzie, gdyż ma On moc zbawienia. Bądźcie 
pokornego serca i nie ustawajcie w modlitwie do Niego. Módlcie 
się do Niego, gdy jesteście na swym polu, módlcie się do Niego 
za wszystkie swe stada. Módlcie się do Niego w domach za swych 
bliskich rano, w południe i wieczorem. Módlcie się do Niego o 
obronę przed wrogami. Módlcie się do Niego o obronę przed diab-
łem, wrogiem wszelkiej prawości. Módlcie się do Niego za zbiory 
z waszych pól, aby wam w nich szczęścił. Módlcie się za wasze 
stada, aby się mnożyły. Ale to nie wszystko, bo musicie otworzyć 
przed Nim swe serca na odosobnieniu, w swych izbach i w swej 
samotni. I gdy nie modlicie się na głos do Pana, w myśli módlcie 
się o wasze dobro i dobro tych, którzy są wokół was. A teraz, moi 
ukochani bracia, nie przypuszczajcie, że to wszystko, albowiem jeśli 
uczynicie to wszystko, a będziecie odtrącać potrzebujących, nagich, 
nie będziecie odwiedzać chorych czy dotkniętych nieszczęściem i 
nie będziecie dzielić się tym, co posiadacie, z potrzebującymi — 
mówię wam — jeśli zaniedbacie czynienia dobra w którymkolwiek 
z tych przypadków, wasza modlitwa będzie daremna i nie przynie-
sie wam żadnej korzyści, i będziecie jak obłudnicy, którzy swymi 
czynami zapierają się prawdy” [Alma 34:18–28].

Myślę, że to jest bardzo doskonała doktryna, i czytam to, aby 
wpoić w wasze umysły, kiedy jest odpowiedni czas na modlitwę. 
Pora modlitwy jest rano, zanim rodzina się rozejdzie. Dobrym cza-
sem na modlitwę jest, kiedy gromadzimy się przy stole, aby spożyć 
śniadanie i pozwalamy członkom rodziny modlić się, kiedy nadej-
dzie ich kolej. To jest czas na modlitwę. Porą modlitwy dla kupca 
jest poranek, zanim pójdzie do swojego miejsca pracy i rozpocznie 
handel swoim towarem. Czasem modlitwy dla pasterza jest, kiedy 
znajduje się na polu ze swoimi owcami. Czasem modlitwy dla rol-
nika jest, kiedy pracuje w polu pługiem, kiedy sieje ziarno i kiedy 
udaje się na pole na żniwa. I jeśli człowiek będzie się modlił tak, 
jak czytałem w tym wersecie pisma świętego, wtedy będzie naj-
prawdopodobniej czynił wszystko właściwie, zawsze przestrzegając 
przykazań Pana 9.
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3
Wszystko, co robimy, powinno być 

zgodne z naszymi modlitwami.

Nie powinniśmy modlić się jedynie naszymi ustami, ale każdym 
naszym czynem, w każdej naszej rozmowie i we wszystkim, co 
robimy. Powinniśmy się starać wypełniać to, o co się modlimy, aby 
nasze myśli były w harmonii ze słowami, którymi zwracamy się do 
Pana w naszych codziennych prośbach 10.

Czy posiadamy ducha modlitwy? Czy uczyniliśmy go częścią na-
szej istoty? Czy pozostajemy w kontakcie z naszym niebiańskim 
Ojcem przez Ducha Świętego, czy też nie? 11.

4
Nasze modlitwy powinny być 
wypełnione dziękczynieniem.

Jak bardzo ostrożni powinniśmy być w zachowywaniu, poprzez 
modlitwę, postawy dziękczynnej. Uważam, że jednym z najwięk-
szych grzechów, z którym mieszkańcy ziemi się zmagają, jest grzech 
niewdzięczności, pragnienie [lub brak] zrozumienia z ich strony 
Pana i Jego prawa do rządzenia i kontrolowania 12.

W naszych modlitwach powinniśmy otworzyć nasze dusze z 
wdzięcznością za życie i nasze istnienie, za ofiarę odkupienia Syna 
Boga, za ewangelię zbawienia, za Józefa Smitha i wspaniałą pracę 
przywrócenia, którą dokonał. Powinniśmy uznać rękę Pana we 
wszystkim i podziękować Mu zarówno za rzeczy duchowe, jak i 
doczesne 13.

5
Powinniśmy błagać Ojca Niebieskiego o 

nasze wszystkie prawe pragnienia.

Powinniśmy błagać [Ojca Niebieskiego] o wiarę i prawość oraz o 
każdą dobrą cechę, zwycięstwo i sukcesy w pracy, o przewodnic-
two Jego Świętego Ducha i o zbawienie w Jego królestwie. Powin-
niśmy modlić się o nasze rodziny, nasze żony i dzieci, o jedzenie, 
schronienie i ubranie, o sprawy związane z pracą i o wszystkie 
nasze prawe pragnienia 14.
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Modlę się, aby błogosławieństwa niebios spłynęły na was i na 
wszystkich ludzi.

Niech niebiosa wyleją prawość i prawdę na cały świat!

Niech wszyscy ludzie na całym świecie mają uszy chętne, aby 
słuchać słów prawdy i światła, które pochodzą od sług Pana!

Niech Pańskie cele wśród wszystkich ludzi w każdym narodzie 
zostaną szybko wypełnione!

Modlę się za członków Kościoła, którzy są świętymi Najwyż-
szego, aby mogli zostać wzmocnieni w swojej wierze i aby ich 
serca przepełniały prawe pragnienia, i aby pracowali nad swoim 
zbawieniem z bojaźnią i drżeniem przed Panem [zob. List do Fili-
pian 2:12; Mormon 9:27].

Modlę się o dobrych i prawych ludzi, aby zostali przyprowadzeni 
do prawdy, aby przyjęli każdą prawą zasadę i głosili wolność i 
sprawiedliwość.

W tych kłopotliwych i trudnych czasach modlę się, aby wszyscy 
ludzie kierowali się światłem, które oświeca każdego człowieka, 
który przychodzi na świat [zob. Ew. Jana 1:9; NiP 93:2], i aby w ten 
sposób zyskali mądrość w rozwiązaniu problemów, które zagrażają 
ludzkości.

Błagam łaskawego Ojca, aby pobłogosławił tym, co tylko On 
może dać. Aby pobłogosławił wszystkich ludzi — zarówno mło-
dych, jak i starych, wszystkich tych, którzy cierpią, są głodni lub 
w potrzebie, wszystkich tych, którzy przechodzą przez trudne do-
świadczenia lub żyją w złym otoczeniu, wszystkich tych, którzy 
potrzebują pomocy, wsparcia, mądrości.

Tak jak każdy z was, kocham, martwię się i troszczę się o dzieci 
naszego Ojca na całym świecie, i modlę się, aby ich życie się polep-
szyło zarówno duchowo, jak i docześnie. Modlę się, aby przystąpili 
do Chrystusa, uczyli się o Nim oraz wzięli na siebie Jego jarzmo i 
odnaleźli w Nim pokój dla swych dusz, ponieważ Jego jarzmo jest 
miłe, a brzemię lekkie [zob. Ew. Mateusza 11:29–30].

Modlę się, aby Święci w Dniach Ostatnich i wszyscy ci, którzy 
przyłączą się do nich w przestrzeganiu przykazań Ojca, żyli tak, aby 
zyskali pokój w tym życiu i życie wieczne w świecie, który nastąpi 
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[zob. NiP 59:23] — o to wszystko proszę z pokorą i dziękczynie-
niem, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen15.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Część	„Z	życia	Josepha	Fieldinga	Smitha”	zawiera	cztery	przy-

kłady modlitwy ofiarowanej przez Prezydenta Smitha. Czego 
możemy nauczyć się z tych przykładów?

•	 Zastanów	się	nad	swoim	osobistym	nastawieniem	do	modlitwy.	
Co możemy zrobić, aby nasze modlitwy pomogły nam „zbliżyć 
się do naszego Ojca w niebie”? (Zob. część 1.).

•	 Prezydent	Smith	nauczał,	że	„czas	na	modlitwę	jest	zawsze”	
(część 2.). W jaki sposób możemy podążać za radą, aby się zaw-
sze modlić?

•	 Co	to	znaczy	„wypełniać	to,	o	co	się	modlimy”?	(Zob.	część	
3.). Zastanów się, co możesz zrobić, aby poprawić się w tym 
zakresie.

•	 Jak	zmienia	się	nasze	nastawienie,	kiedy	„otwieramy	swe	dusze	
z wdzięcznością” wobec naszego Ojca Niebieskiego? (Zob. część 
4.).

•	 Kiedy	studiujesz	modlitwę	Prezydenta	Smitha	w	części	5.,	po-
myśl o swoich własnych modlitwach. W ciszy zastanów się nad 
następującym pytaniem: O jakie osoby i sprawy powinieneś się 
częściej modlić?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ew. Mateusza 7:7–8; List do Filipian 4:6; I List do Tesaloniczan 

5:17–18; List Jakuba 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nefi 
18:18–21; NiP 10:5

Wskazówka do nauczania
„Aby zachęcić do dyskusji, użyj pytań znajdujących się na końcu 

każdego rozdziału. Możesz również opracować własne pyta-
nia z myślą o nauczanych przez ciebie osobach” (ze str. IX tego 
podręcznika).
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Przypisy
 1. W: Conference Report, kwiecień 1918, 

str. 156.
 2. W: Joseph Fielding Smith jun. i John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, (1972), str. 162–163; kursywa w 
oryginale.

 3. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-
wart, The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 232–233.

 4. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 6.

 5. Boyd K. Packer, „Covenants”, Ensign, 
listopad 1990, str. 84; kursywa usunięta 
z oryginału.

 6. Answers to Gospel Questions, zebr. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 3:83–85. 
 

 7. W: Conference Report, kwiecień 1968, 
str. 10; kursywa w oryginale.

 8. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks on the New MIA Theme”, New Era, 
wrzesień 1971, str. 40.

 9. W: Conference Report, październik 
1919, str. 142–143.

 10. W: Conference Report, październik 
1913, str. 73.

 11. W: Conference Report, kwiecień 1918, 
str. 156.

 12. W: Conference Report, październik 
1969, str. 110.

 13. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks on the New MIA Theme”, str. 40.

 14. „President Joseph Fielding Smith Spe-
aks on the New MIA Theme”, str. 40.

 15. W: Conference Report, kwiecień 1970, 
str. 149.
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Osobista odpowiedzialność

„Oczekujemy, że wszyscy nasi członkowie nauczą 
się właściwych zasad i będą sami sobą kierować”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Brat D. Arthur Haycock szedł pewnego dnia do budynku Admini-
stracji Kościoła, kiedy zobaczył, że Prezydent Joseph Fielding Smith 
otwiera boczne drzwi. Chcąc dostać się do budynku, w którym pra-
cował jako sekretarz Kworum Dwunastu Apostołów, Brat Haycock 
„wbiegł szybko po schodach, przeskakując po dwa, trzy stopnie, 
żeby zdążyć wślizgnąć się do środka przed zamknięciem drzwi. Le-
dwie mu się to udało. Kiedy znalazł się wewnątrz budynku, dogonił 
Prezydenta Smitha, żeby razem z nim dojść do windy. Powiedział 
wtedy: ‘Mam nadzieję, że będę miał takie szczęście i do nieba też mi 
się uda wcisnąć przez drzwi, które otworzysz’. W pierwszej chwili 
Prezydent Smith nic nie odpowiedział i Brat Haycock zaniepokoił 
się, że, starając się być zabawnym, powiedział coś niestosownego. 
Gdy jednak doszli do windy Prezydent Smith powiedział z błyskiem 
w oku: ‘No bracie, na to to raczej nie licz!’” 1

W swoich kazaniach i poprzez swoje uczynki Prezydent Smith 
wielokrotnie nauczał zasady, którą wyłożył Bratu Haycockowi. Pod-
kreślał, że choć Święci w Dniach Ostatnich powinni gorliwie po-
magać bliźnim, by mogli oni otrzymać błogosławieństwa ewangelii, 
za swoje zbawienie każdy odpowiada osobiście. Zachęcał również 
świętych, aby byli samowystarczalni i pracowicie trudzili się, reali-
zując doczesne cele. „O to właśnie chodzi w tym życiu — powie-
dział — o to, żeby rozwinąć swój potencjał, a co najważniejsze, by 
nauczyć się świadomej samokontroli” 2.

Joseph Fielding Smith nauczył się pracować, kiedy był małym 
chłopcem. Ojciec często wyjeżdżał, więc „w dzieciństwie spędził 
wiele czasu, wykonując pracę dorosłego człowieka”. W istocie był 
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„pan […] oczekuje od nas wiedzy o rzeczach duchowych”.
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tak gorliwym pracownikiem, że „niezamierzenie zyskał dodatkowy 
obowiązek wcześniej, niżby się to normalnie stało, kiedy to pew-
nego dnia w swej chłopięcej dumie, w tajemnicy, wydoił jedną z 
krów należących do rodziny tylko po to, żeby udowodnić, że po-
trafi to zrobić. Zadanie to zostało mu wtedy przydzielone na stałe” 3.

Zapał do pracy nie opuścił go też w czasie pełnoetatowej misji w 
Anglii. Jego żona, Louie, napisała wówczas do niego: „Wiem, że o 
wiele wyżej cenisz sobie obowiązek niż przyjemność, kocham Cię 
więc i ufam, bo czuję, że jesteś tak bliskim doskonałości młodym 
człowiekiem, jak to tylko możliwe” 4. Oprócz tego, że wypełniał 
on swój obowiązek nauczania ewangelii bliźnich, trudził się też 
wielce, aby samemu poznać ją jak najlepiej. W którymś z listów do 
domu opisał swoje starania, by nauczyć się jakiegoś fragmentu pism 
na pamięć: „Cały dzień próbowałem nauczyć się tego fragmentu i 
jeszcze go nie umiem. Jestem jednak zdeterminowany, żeby się go 
nauczyć i się nie poddawać” 5.

Prezydent Smith przekazał tę etykę pracy swoim dzieciom. Po-
wiedział im: „Ludzie umierają w łóżkach. Tam też umiera ambicja”. 
Pamiętając o tej zasadzie, on i jego żona dopilnowali, by ich dzieci 
wstawały codziennie wcześnie rano i miały swój udział we wszyst-
kich pracach domowych. „Tacie chyba wydawało się niemoralne, 
żebyśmy leżeli w łóżkach dłużej niż do szóstej rano — wspominał 
jeden z jego synów. Spróbowałem tego tylko jeden raz. Już tata do-
pilnował, żeby się to więcej nie zdarzyło” 6. Prezydent Smith również 
pomagał w domu. Tuż po ślubie pracował, ile tylko mógł, przy budo-
wie ich pierwszego domu. Na przestrzeni lat wykonywał samodziel-
nie większość domowych napraw, pomagał w kuchni, a w sezonie 
pomagał też przy zbiorze owoców i robieniu z nich przetworów 7.

Brat Haycock — ten sam, który wślizgiwał się z Prezydentem 
Smithem do budynku Administracji — został potem osobistym se-
kretarzem pięciu Prezydentów Kościoła, również Prezydenta Smi-
tha. Podczas tej bliskiej współpracy miał on okazję obserwować 
nieustanną pracę Prezydenta Smitha nad duchowym samodosko-
naleniem. Powiedział on, że często po wejściu do biura Prezy-
denta zastawał proroka studiującego pisma lub pogrążonego w 
innej lekturze 8.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Pan oczekuje, że będziemy gorliwie zabiegać 
o doczesne i duchowe błogosławieństwa.

Pan powiedział do [Adama]: „W pocie oblicza twego będziesz 
jadł chleb” [I Ks. Mojżeszowa 3:19; zob. także Mojżesz 4:25] i od tej 
pory przez wszystkie wieki Pan wzywał Swój lud, aby byli pilni, 
wierni w służbie i pracowici […].

We wczesnych latach istnienia Kościoła, w tych dolinach [w 
Utah], Prezydent Brigham Young wraz z innymi Braćmi kładł wielki 
nacisk na zaradność. Było to konieczne, ponieważ nasi przodko-
wie przybyli tutaj z niczym. Musieli pracować. Musieli być zaradni. 
Musieli sami wyprodukować potrzebne im rzeczy, więc bezustan-
nie radzono im właśnie, by byli zaradni. Uczono ich, by pycha nie 
miała miejsca w ich sercach. Przybyli tutaj, w miejsce, gdzie mogli 
oddawać cześć Panu, Swemu Bogu, i przestrzegać Jego przyka-
zań. Mówiono im, by byli zarówno pokorni, jak i pracowici. […] 
Och, gdybyśmy tylko o tym pamiętali. Żałuję, że zapomnieliśmy tę 
lekcję […].

[…] Pan powiedział: „Nie bądź bezczynny; bowiem ten, co jest 
bezczynny, nie będzie pożywał chleba ni nosił odzienia robotnika” 
[NiP 42:42]. Czyż nie brzmi to rozsądnie? Dlaczegóż człowiek bez-
czynny miałby korzystać z pracy tych, którzy są pracowici — oczy-
wiście zakładając, że stan fizyczny owego człowieka pozwala mu 
na pracę? Całkowicie nie zgadzam się z jakimikolwiek działaniami, 
które chcą doprowadzić do zniszczenia ludzkości, zachęcając ludzi 
do bezczynności, niezależne od ich wieku. Nie ma znaczenia, ile ten 
człowiek ma lat ani czy się starzeje. Jeśli ma siłę, by fizycznie podołać 
pracy, powinien sam o siebie dbać, tego oczekuje od niego Pan.

Pan powiedział w innym objawieniu:

„I znowu, zaprawdę powiadam wam, że każdy, co jest zobowią-
zany utrzymywać swoją rodzinę, niechaj ją utrzymuje, i w żaden 
sposób nie utraci swojej korony; i niechaj się trudzi w Kościele. 
Niechaj każdy będzie pilny we wszystkim. A leniwy nie znajdzie 
miejsca w Kościele, chyba że odpokutuje i naprawi swoje postępki” 
[NiP 75:28–29].
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Takiej więc rady udzielił Pan współczesnemu Kościołowi. Nie 
odnosi się ona jedynie do orania w polu, zbierania zbiorów czy 
angażowania w pracę, lecz oznacza, że w sprawach duchowych 
człowiek powinien być równie pilny, jak w tych doczesnych, któ-
rymi zarabia na życie 9.

Jesteśmy tu z ważnego powodu. Naszym celem nie jest przeżycie 
stu lat lub mniej, obsiewanie pól, zbieranie plonów z pól i sadów, 
mieszkanie w domach i otaczanie się przedmiotami potrzebnymi w 
życiu doczesnym. To nie jest celem życia. Te rzeczy są konieczne 
dla naszego istnienia tutaj i powodem, dla którego powinniśmy 
być zaradni. Ilu ludzi sądzi jednak, że to już wszystko, że w życiu 
chodzi jedynie o kumulowanie rzeczy tego świata, wygodę oraz 
zabieganie o wszelkie luksusy, przywileje i przyjemności dostępne 
w życiu doczesnym i nie poświęca ani chwili na nic ponad to?

Przecież wszystkie te rzeczy są zaledwie krótkotrwałymi bło-
gosławieństwami. Jemy, żeby żyć. Nosimy ubrania, by się ogrzać i 
okryć. Mamy domy, by żyć w nich dla naszej wygody, ale powinni-
śmy pamiętać, że wszystkie te błogosławieństwa to tylko tymcza-
sowe rzeczy potrzebne w naszej podróży przez życie doczesne. 
I tylko tyle nam po nich. Żadnej z tych rzeczy nie zabierzemy ze 
sobą na drugą stronę. Złoto, srebro i cenne kamienie, które zwiemy 
bogactwem, przydają się człowiekowi jedynie na tyle, na ile pozwa-
lają mu się utrzymać i zaspokoić podstawowe doczesne potrzeby 10.

Pan […] chce, abyśmy mieli wiedzę o rzeczach doczesnych, aby-
śmy mogli o siebie zadbać w tym życiu, abyśmy mogli służyć na-
szym bliźnim oraz abyśmy mogli ponieść nowinę ewangelii do Jego 
dzieci rozsianych po całym świecie 11.

Naszym celem tutaj jest wypełnianie woli Ojca tak, jak dzieje się 
to w niebie, szerzenie na świecie prawości, walka z niegodziwo-
ścią i deptanie jej pod naszymi stopami, pokonywanie grzechu i 
przeciwnika naszych dusz, wznoszenie się ponad niedoskonałość 
i słabość biednej upadłej ludzkości dzięki natchnieniu Pana i Jego 
objawionej mocy, a przez to stawanie się świętymi i sługami Pana 
na ziemi 12.
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2
Na koniec odpowiemy przed Panem za to, jak 

wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków.

Chodzi tu o naszą wiarę i sumienie; nie odpowiadacie przede 
mną ani przed Prezydium Kościoła, lecz przed Panem. Nie odpo-
wiadam przed ludźmi za moją dziesięcinę — odpowiadam przed 
Panem — tak jest, gdy chodzi o moje zachowanie w Kościele czy 
przestrzeganie przeze mnie innych praw i reguł Kościoła. Jeśli łamię 
jakieś kościelne prawo, jestem za to odpowiedzialny przed Panem 
i przed Nim odpowiem, koniec końców, za swoje zaniedbania i 
być może odpowiem przed Kościołem za swoje zachowanie. Jeśli 
wywiązuję się ze swoich obowiązków zgodnie z tym, jak pojmuję 
postawione mi przez Pana wymagania, moje sumienie powinno być 
spokojne. Powinienem czuć w duszy zadowolenie, że po prostu 
wypełniłem swoje obowiązki tak, jak je rozumiałem i jestem gotowy 
ponieść tego konsekwencje. To jest sprawa między mną a Panem i 
tak samo jest w przypadku każdego z nas.

Ten, który posłał na ziemię Swego Jednorodzonego Syna, aby 
wypełnił On Swoją misję, posłał również wszystkie dusze, które są 
w zasięgu mego głosu, zaiste wszystkich mężczyzn i kobiety tego 
świata, aby wypełnili oni swoją misję, a misji tej nie wypełni się 
poprzez zaniedbania, obojętność ani ignorancję.

Powinniśmy poznać zobowiązania, jakie mamy wobec Pana i 
siebie nawzajem. Te rzeczy są konieczne, albowiem nie możemy 
rozwijać się duchowo ani wzrastać w wiedzy Pana czy mądrości, 
jeśli nie poświęcamy naszych myśli i uczynków na rzecz swojego 
samodoskonalenia, rozwijania naszej własnej mądrości i wiedzy o 
sprawach Pana 13.

Jakże łatwo przychodzi ludziom obwinianie innych za własne 
błędy, jakże łatwo przychodzi to nam z powodu naszej ludzkiej na-
tury, by przypisywać sobie zasługi, gdy jakieś osiągnięcie jest miłe 
i przynosi korzyści. Nigdy jednak nie kwapimy się, by wziąć odpo-
wiedzialność za nasze błędy, które nie są miłe, staramy się zatem 
przerzucić winę gdzie indziej i na kogoś innego. […] Bierzmy od-
powiedzialność za swoje błędy i nie zrzucajmy jej na innych ludzi 14.
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3
Bóg dał nam wolność wyboru i oczekuje, że 

zrobimy dla siebie wszystko, co w naszej mocy.

Ta wolność to wielki dar Pana, by każda dusza działała wedle 
swej woli, podejmowała własne decyzje, miała moc, by uwierzyć, 
przyjąć prawdę i otrzymać życie wieczne lub odrzucić prawdę i 
odczuwać wyrzuty sumienia. To jeden z najwspanialszych darów 
Boga. Czym bylibyśmy bez niego, gdybyśmy byli zmuszeni wy-
pełniać czyjąś wolę tak, jak niektórzy ludzie chcieliby przymu-
sić swych bliźnich, aby spełniali ich wolę? Nie byłoby wówczas 
zbawienia, nie byłoby nagrody za prawość, nikogo nie można by 
ukarać za niewierność, ponieważ ludzie nie odpowiadaliby za swe 
czyny przed Stwórcą 15.

„Żaden człowiek, mocą rozkazu ojca, nie został nigdy zmuszony 
do czynienia dobra. […] Każdy działa na własny rachunek”.
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Józefa Smitha zapytano, jak zarządza tak wielkim i zróżnicowa-
nym ludem, jak Święci w Dniach Ostatnich. Odpowiedział: „Ja na-
uczam ich właściwych zasad, a oni rządzą się sami”.

W Kościele działamy zgodnie z tą zasadą. Oczekujemy, że wszy-
scy nasi członkowie nauczą się właściwych zasad i będą sami sobą 
kierować 16.

Ów wielki dar wolności wyboru, to znaczy przywilej, by czło-
wiek sam podejmował decyzje, nigdy nie został odebrany i nigdy 
się to nie stanie. To wieczna zasada, na mocy której każda du-
sza cieszy się wolnością myśli i uczynków. Żaden człowiek, mocą 
rozkazu Ojca, nie został nigdy zmuszony do czynienia dobra, ani 
też nie był przymuszony, by czynić zło. Każdy działa na własny 
rachunek. To plan Szatana zakładał zniszczenie wolności wyboru i 
zmuszenie ludzi, by wypełniali jego wolę. Bez tego wielkiego daru 
życie nie byłoby nic warte. Ludzie muszą mieć przywilej dokonywa-
nia wyborów, nawet jeśli zdecydują się buntować przeciw boskim 
nakazom. Oczywiście zbawienie i wyniesienie muszą być wynikiem 
wolnej i nieprzymuszonej woli oraz osobistych zasług, aby możliwe 
było nagrodzenie sprawiedliwych, a grzesznikom mogła być wy-
mierzona zasłużona kara 17.

Wierzymy, że dzięki łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy 
wszystkiego, co jest w naszej mocy i że budując na fundamencie 
zadośćuczynienia Chrystusa, wszyscy ludzie muszą pracować nad 
swym zbawieniem z bojaźnią i drżeniem przed Panem [zob. 2 Nefi 
25:23; Mormon 9:27] 18.

To ważny fakt widoczny w bezpośrednich działaniach oraz opi-
sany we wszystkich tomach pism świętych, że Bóg uczynił dla za-
pewnienia ludziom zbawienia coś, czego oni sami nie mogli dla 
siebie zrobić, lecz oczekuje, że ludzie zrobią dla siebie wszystko, 
co w ich mocy.

Zgodnie z tą zasadą, sprzeczne z porządkiem niebios ustalonym 
przed stworzeniem ziemi jest, by niebiańscy posłańcy, którzy zmar-
twychwstali, czy posłańcy, którzy przynależą do sfery niebieskiej, 
przychodzili na ziemię i wykonywali za ludzi prace, które mogą oni 
dla siebie wykonać sami […].
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Niezwykle poważnym błędem jest wiara, że Jezus uczynił dla 
ludzi wszystko, że wystarczy jedynie, że będą wyznawać Go ustami 
i nie muszą czynić już nic więcej. Człowiek musi wykonać pewną 
pracę, jeśli ma dostąpić zbawienia. To zgodnie z tym wiecznym pra-
wem anioł skierował Korneliusza do Piotra [zob. Dzieje Apostolskie 
10], a Ananiasz został posłany do Pawła [zob. Dzieje Apostolskie 
9:1–22]. Podobnie Moroni — posłuszny temu prawu — otrzymaw-
szy zrozumienie pisma wyrytego na płytach Nefitów, nie dokonał 
tłumaczenia, lecz pod kierownictwem Pana przekazał Józefowi 
Smithowi Urim i Tummim, dzięki czemu mógł on wypełnić ważne 
zadanie, polegając na darze i mocy Boga 19.

4
Nasze dwa największe obowiązki to dokładanie 

starań, abyśmy zostali zbawieni oraz pilna 
praca na rzecz zbawienia bliźnich.

Spoczywa na nas odpowiedzialność właśnie za te dwie rzeczy. 
[…] Po pierwsze, mamy zabiegać o swoje własne zbawienie, a po 
drugie, mamy obowiązek wobec naszych bliźnich. Zakładam, że 
moim nadrzędnym obowiązkiem, o ile chodzi o mnie osobiście, jest 
to, bym zabiegał o swe własne zbawienie. Taki jest twój nadrzędny 
obowiązek wobec siebie i taki jest obowiązek każdego członka 
Kościoła 20.

Nadrzędnym przedmiotem naszej troski powinno być nasze oso-
biste zbawienie. Powinniśmy starać się, abyśmy dostąpili wszystkich 
błogosławieństw ewangelii. Powinniśmy zostać ochrzczeni i wstą-
pić w porządek małżeństwa celestialnego, abyśmy mogli stać się 
dziedzicami pełni królestwa naszego Ojca. Następnie powinniśmy 
troszczyć się o nasze rodziny, dzieci i przodków 21.

Jest […] naszym obowiązkiem, by zbawić świat, zarówno umar-
łych, jak i żyjących. Żyjącym, którzy odpokutowali, niesiemy zba-
wienie, głosząc ewangelię pośród narodów i gromadząc dzieci 
Izraela, których zamiary serca są szczere. Zbawiamy umarłych, cho-
dząc do domu Pana i dokonując ceremonii — chrztu, nałożenia rąk, 
konfirmacji oraz innych rzeczy, jakich wymaga od nas Pan — w ich 
zastępstwie 22.
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Zarówno moim, jak i waszym obowiązkiem, moi bracia i siostry 
— albowiem obowiązek ten spoczywa również i na was — jest po-
stępowanie najlepiej jak tylko potraficie oraz nieunikanie powołań, 
jakie wyznaczył nam Pan, lecz oddawanie się całą duszą ich dosko-
naleniu, pilna praca każdego z nas nad zbawieniem swojego domu 
i bliźnich, a także nad zbawieniem tych, którzy są za granicą 23.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Jakie	wrażenie	robią	na	tobie	wysiłki	Prezydenta	Smitha,	by	

nauczyć swoje dzieci wartości, jaką jest praca? (Zob. „Z życia 
Josepha Fieldinga Smitha”). Co możemy zrobić, żeby pomóc 
dzieciom, aby były bardziej odpowiedzialne?

•	 W	jaki	sposób	nauki	zawarte	w	części	1.	pogłębiają	twoje	zro-
zumienie zasady samowystarczalności? Zastanów się, co możesz 
zrobić, aby stać się bardziej samowystarczalnym.

•	 Zastanów	się	nad	radą	zawartą	w	części	2.	Co	twoim	zdaniem	
oznacza, że jesteśmy „odpowiedzialni przed Panem”?

•	 Prezydent	Smith	nauczał:	„Oczekujemy,	że	wszyscy	nasi	człon-
kowie nauczą się właściwych zasad i będą sami sobą kierować” 
(część 3.). W jaki sposób ta nauka może przynieść korzyść ro-
dzinom? W jaki sposób może być myślą przewodnią dla kworów 
kapłańskich i Stowarzyszenia Pomocy?

•	 Dlaczego,	twoim	zdaniem,	w	naszych	staraniach,	by	służyć	in-
nym, „nadrzędnym przedmiotem naszej troski powinno być na-
sze osobiste zbawienie”? (Zob. część 4.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
List do Filipian 2:12; 2 Nefi 2:14–16, 25–30; NiP 58:26–28

Wskazówka do nauczania
„Nauczając na podstawie tej książki, zachęć innych, by dzielili 

się swoimi przemyśleniami, zadawali pytania i nauczali się nawza-
jem. Kiedy biorą czynny udział, są lepiej przygotowani do nauki i 
do otrzymania osobistego objawienia” (ze strony IX w niniejszym 
podręczniku).
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Przypisy
 1. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-

wart, The Life of Joseph Fielding Smith 
(1972), str. 358–359.

 2. Joseph Fielding Smith w:The Life of Jo-
seph Fielding Smith, str. 10.

 3. Joseph Fielding Smith jun. i John J. Ste-
wart, The Life of Joseph Fielding Smith 
str. 51–52.

 4. Joseph Fielding Smith w: The Life of 
Joseph Fielding Smith, str. 113.

 5. Joseph Fielding Smith w: The Life of 
Joseph Fielding Smith, str. 116.

 6. W: Joseph Fielding McConkie, „Joseph 
Fielding Smith”, w wyd. Leonard J. Ar-
rington, The Presidents of the Church 
(1986), str. 336–337; zob. także The Life 
of Joseph Fielding Smith, str. 217–221.

 7. Zob. The Life of Joseph Fielding Smith, 
str. 12–13, 155–157; Francis M. Gib-
bons, Joseph Fielding Smith: Gospel 
Scholar, Prophet of God (1992), str. 202.

 8. Zob. Jay M. Todd, „A Day in the Life of 
President Joseph Fielding Smith”, En-
sign, lipiec 1972, str. 5.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1945, 
str. 48–49.

 10. „Salvation for the Dead”, Utah Gene-
alogical and Historical Magazine, 
kwiecień 1926, str. 154–155; zob. także 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 
1:68–69.

 11. Przemówienie wygłoszone w Logan 
Utah Institute of Religion, 10 stycznia 
1971, str. 2, Church History Library; nie-
opublikowany rękopis.

 12. W: Conference Report, październik 
1969, str. 108.

 13. W: Conference Report, październik 
1969, str. 108.

 14. W: Conference Report, październik 
1932, str. 88.

 15. W: Conference Report, październik 
1949, str. 88.

 16. W: Conference Report, konferencja ge-
neralna Obszaru Brytyjskiego 1971, str. 
6; zob. także Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith (2007), str. 
284.

 17. Answers to Gospel Questions, wyb. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 2:20.

 18. „Out of the Darkness”, Ensign, czer-
wiec 1971, str. 4.

 19. „Priesthood — Restoration of Divine 
Authority”, Deseret News, 2 września 
1933, Church section, str. 4; zob. także 
Doctrines of Salvation, 3:90–91.

 20. „The Duties of the Priesthood in Tem-
ple Work”, Utah Genealogical and 
Historical Magazine, styczeń 1939, str. 
3; zob. także Doctrines of Salvation, 
2:145.

 21. Sealing Power and Salvation, BYU Spe-
eches of the Year (12 stycznia 1971), 
str. 2.

 22. W: Conference Report, październik 
1911, str. 120; zob. także Doctrines of 
Salvation, 2:192—193.

 23. W: Conference Report, kwiecień 1921, 
str. 41.
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W całej historii Kościoła kobiety odgrywały istotną 
rolę w pracy pana w dniach ostatnich.
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Praca kobiet — Świętych 
w Dniach Ostatnich: 

„Bezinteresowne oddanie w 
tej chwalebnej sprawie”

„Nie ma granic w tym, jak wiele dobra 
mogą uczynić nasze siostry”.

Z życia Josepha Fieldinga Smitha

Podczas generalnego zgromadzenia Stowarzyszenia Pomocy, w 
dniu 2 października 1963 r., Prezydent Joseph Fielding Smith po-
wiedział: „My, Bracia w Kościele, szanujemy nasze dobre siostry za 
ich bezinteresowne oddanie w tej chwalebnej sprawie” 1.

Prezydent Smith oparł te słowa na podstawie wielu lat doświad-
czeń. Całe swoje życie spędził służąc u boku wiernych kobiet — 
Świętych w Dniach Ostatnich. Ta służba rozpoczęła się pod koniec 
lat osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy miał około 10 lat. W tym 
czasie, kobiety — Święte w Dniach Ostatnich — były zachęcane do 
zdobycia wykształcenia, szczególnie z zakresu medycyny i opieki 
medycznej. Jego matka, Julina L. Smith, posłuchała tej rady, prze-
szła przez szkolenie i została położną. Często budziła Starszego 
Smitha w środku nocy, aby ją zawiózł bryczką do domu, w któ-
rym miało wkrótce narodzić się dziecko. Służąc w ten sposób ze 
swoją matką, młody Joseph Fielding Smith zobaczył przykład siły 
i współczucia, jakie mają kobiety Kościoła 2. W późniejszych latach 
Siostra Smith służyła jako doradczyni w Generalnym Prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy.

Prezydent Smith miał wielki szacunek dla Stowarzyszenia Po-
mocy, o którym mówił, że „jest niezbędną częścią królestwa Boga 
na ziemi” 3. Jego druga żona, Ethel, służyła jako członkini rady 
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generalnej Stowarzyszenia Pomocy przez 21 lat. Siostra Amy Brown 
Lyman, która początkowo służyła wraz z Ethel w radzie, a następ-
nie jako generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, powiedziała: 
„Siostra Smith była jedną z najbardziej błyskotliwych kobiet, jakie 
znam. Uważam ją za najlepszą pisarkę i mówczynię w [tej] radzie” 4. 
Tę rolę Ethel wypełniała podczas konferencji palików — udzielając 
rad siostrom należącym do lokalnych grup Stowarzyszenia Pomocy. 
Wraz z Prezydentem Smithem wypełniała różne zadania kościelne i 
często stawali przy tej samej mównicy, nauczając członków 5.

Po jej śmierci Prezydent Smith poślubił Jessie Evans, która mu to-
warzyszyła za każdym razem, gdy odwiedzał Świętych. Jessie miała 
piękny głos i Prezydent Smith zawsze chciał, aby śpiewała podczas 
spotkań, w których uczestniczył. Starszy Francis M. Gibbons, który 
służył jako sekretarz Prezydium Kościoła, wspomniał: „Kiedykol-
wiek Joseph Fielding przewodniczył danemu spotkaniu, chciał, aby 
Jessie śpiewała — jej głos nigdy mu się nie znudził. Prócz tego, jej 
dobrze wyszkolony kontralt wykonując święte hymny dodawał wy-
jątkowej duchowości spotkaniom — dawał natchnienie słuchaczom 
i pomagał Prezydentowi Smithowi w lepszym przekazaniu tego, 
co miał powiedzieć. Czasami, ze względu na uporczywe i figlarne 
namowy, Joseph dołączał swój wspaniały baryton i razem śpiewali 
w duecie. Przy takich okazjach zazwyczaj siedzieli obok siebie przy 
pianinie — Jessie akompaniowała, powściągając swój silny głos, aby 
nie zagłuszyć swojego śpiewającego męża” 6.

Jako Prezydent Kościoła, Joseph Fielding Smith regularnie praco-
wał z Siostrą Belle’ą S. Spafford, generalną prezydent Stowarzysze-
nia Pomocy. Pewnego razu siostra Spafford podzieliła się swoimi 
doświadczeniami z ich wspólnej pracy: „Prezydent Joseph Fielding 
Smith to człowiek o wielkiej czułości i miłości do ludzi. Zawsze 
okazywał głębię zrozumienia pracy kobiet Kościoła i często dzielił 
się tą wiedzą z prezydium Stowarzyszenia Pomocy, otwierając przed 
nami wizję i kierując nas na odpowiednią ścieżkę” 7.
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Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Pisma święte mówią o wiernych kobietach, które miały 
do wypełnienia określone zadania w Kościele Pana.

Z Perły Wielkiej Wartości dowiadujemy się, że kiedy nastąpiły 
konsekwencje upadku Adama i Ewy, Ewa nauczała ewangelii. Zo-
stało to wyrażone w dość krótki, ale pełen znaczenia sposób:

„[…] Gdyby nie nasz występek, nigdy nie mielibyśmy potomstwa 
ani nie znali dobra i zła, radości odkupienia i wiecznego życia, 
które Bóg daje wszystkim posłusznym” [Mojżesz 5:11].

„I Adam z Ewą błogosławili imię boskie i wyjawili wszystkie 
sprawy swoim synom i córkom” [Mojżesz 5:12; kursywa dodana].

Dowiadujemy się, że zarówno Ewa, jak i Adam otrzymali obja-
wienie i przykazanie, aby nauczać swoje dzieci o drodze prowa-
dzącej do życia wiecznego8.

Czytamy, że we [wczesnych] latach Izraela kobiety brały udział 
w różnych zadaniach i miały do wypełnienia określone obowiązki 
[zob. II Ks. Mojżeszowa 15:20; Ks. Sędziów 4–5] 9.

W Nowym Testamencie czytamy o wielkiej liczbie kobiet, które 
nie tylko zasięgały porad, ale także ich udzielały. Wiele z nich podą-
żało za Panem i Jemu służyło [zob. Ew. Łukasza 8:1–3; 10:38–42 ] 10.

2
W dniach ostatnich siostry ze Stowarzyszenia 

Pomocy odgrywają zasadniczą rolę w 
przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa.

17 marca 1842 r. Prorok Józef Smith spotkał się z grupą sióstr 
Kościoła w Nauvoo i zorganizował je w stowarzyszenie, któremu 
nadano nazwę „Kobiece Stowarzyszenie Pomocy w Nauvoo”. […] 
Nie ma wątpliwości, że ta organizacja została założona w oparciu 
o objawienie. Przez wiele lat prezentowano tę prawdę, a obecnie 
wartość i waga Stowarzyszenia jest oczywista 11.

Z pewnością Kościół Jezusa Chrystusa nie byłby w pełni zorga-
nizowany, gdyby nie powołano do życia tej wspaniałej organizacji. 
[…] To przywrócenie nie byłoby kompletne bez Stowarzyszenia 
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Pomocy, w którym siostry mogą wykonywać poleconą im przez 
niebiosa służbę — niezbędną dla dobrobytu Kościoła 12.

„Kobiece Stowarzyszenie Pomocy w Nauvoo” zostało zorganizo-
wane przez Proroka Józefa Smitha, któremu pomagał Starszy John 
Taylor. Pan objawił, że kobiety w Kościele powinny być zorganizo-
wane w stowarzyszenie, ponieważ czeka na nie ważna praca doty-
cząca „ujawnienia i ustanowienia sprawy Syjonu” [NiP 6:6]. Praca 
tych sióstr miała na początku pomóc, zachęcić i rozwinąć kobiety 
Kościoła, aby były we wszystkim przygotowane na życie w króle-
stwie celestialnym. Powierzono im zadanie pomocy w tym dziele 
miłosierdzia poprzez niesienie ukojenia dla zmartwionych, cierpią-
cych, biednych, chorych i zmagających się z trudnościami członków 
Kościoła. Przez wszystkie lata od założenia tego stowarzyszenia 
siostry pozostają wierne swojemu powołaniu i doskonalą się w 
swej wierności w wykonywaniu tego dzieła. Żadne z wyznaczonych 
zadań nie jest zbyt trudne, żadna odpowiedzialność nie została 
pominięta — przez ich posługę błogosławione są tysiące ludzi 13.

Stowarzyszenie Pomocy […] rozwinęło się na tyle, że stało się 
silną organizacją w Kościele. Z konieczności określamy ją jako or-
ganizację pomocniczą — bowiem niesie ona pomoc. Jednakże Sto-
warzyszenie Pomocy to coś znacznie większego. Jest potrzebne 14.

Chciałbym pochwalić siostry należące do tej wielkiej organizacji 
za ich uczciwość i wierność, którą stale się wykazują, począwszy 
od czasów Nauvoo15.

Pan jest zadowolony z waszej pracy. Wy, poprzez waszą służbę, 
pomagacie budować i wzmacniać królestwo Boga. Równie ko-
nieczna jak praca Stowarzyszenia Pomocy w Kościele jest — to 
chyba zrozumiałe — praca kworum Kapłaństwa. Niektórzy mogą 
uznać, że wyrażam się zbyt dobitnie, ale to jest moje osobiste 
przekonanie: wasza praca, dobre siostry, jest tak samo ważna w 
budowaniu królestwa, wzmacnianiu go, rozbudowywaniu, kła-
dzeniu podstaw, na których wszyscy mogą budować, jak praca 
braci, którzy posiadają Kapłaństwo Boga. Nie poradzilibyśmy so-
bie bez was 16.

[Siostry Stowarzyszenia Pomocy] są członkiniami najwspanial-
szej kobiecej organizacji na świecie — organizacji, która jest istotną 
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częścią królestwa Boga na ziemi i która została stworzona i jest 
prowadzona po to, aby pomóc wiernym członkom w osiągnięciu 
życia wiecznego w królestwie Ojca […].

Stowarzyszenie Pomocy zostało ustanowione w oparciu o ducha 
natchnienia, [następnie] jest prowadzone przez tego samego ducha 
i umieszcza w sercach dobrych sióstr — a jest ich wiele — pragnie-
nie prawości, które zadowala Pana 17.

3
Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy pomagają zapewnić 

doczesny i duchowy dobrobyt dzieciom Bożym.

Pan w Swej mądrości wezwał siostry, aby pomagały Kapłaństwu. 
Ze względu na posiadaną przez nie umiejętność współczucia, czu-
łość serca i życzliwość, Pan wejrzał na [kobiety] i dał im obowiązki 
oraz odpowiedzialność służenia potrzebującym i cierpiącym. On 
wskazał drogę, którą powinny podążać, i dał im tę wspaniałą 

Stowarzyszenie pomocy jest „[najwspanialszą kobiecą organizacją] na 
świecie, [organizacją], która jest istotną częścią królestwa Boga na ziemi”.
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organizację, w ramach której mają upoważnienie, aby służyć pod 
kierownictwem i w harmonii z biskupami w okręgach, dbając za-
równo o duchowe, jak i doczesne potrzeby naszych członków.

Pan wzywa siostry, aby poszły do domów i pocieszały potrzebu-
jących, pomagały tym, którzy cierpią, klękały z nimi i modliły się, a 
On wysłucha ich modlitw, złożonych w szczerości serca w imieniu 
chorych, tak samo, jak wysłucha modlitw starszych Kościoła 18.

Stowarzyszenie Pomocy ma wiele celów i obowiązków. […] Mój 
ojciec, Prezydent Joseph F. Smith [mawiał]: „To jest organizacja, 
która została założona przez Proroka Józefa Smitha. Z tego względu 
jest najstarszą organizacją pomocniczą Kościoła i jest najważniejsza. 
Ma nie tylko wychodzić naprzeciw potrzebom biednych, chorych 
i potrzebujących, ale do jej obowiązków — w większej mierze — 
należy troska o duchowy dobrobyt i zbawienie matek i córek w 
Syjonie; dołożenie starań, aby żadna z nich nie była zaniedbywana, 
lecz żeby wszystkie były strzeżone przed nieszczęściami, klęskami, 
mocami ciemności oraz złem, jakie zagraża im w świecie. Obo-
wiązkiem Stowarzyszenia Pomocy jest dbanie o duchowy dobrobyt 
zarówno sióstr, które należą do tej organizacji, jak i wszystkich 
kobiet w Kościele” 19.

Obowiązkiem Stowarzyszenia Pomocy jest nie tylko troszczenie 
się o jej członkinie, ale również wykonywanie pracy, która wykra-
cza poza granice tej organizacji. Gdziekolwiek ktoś ma kłopoty, 
potrzebuje pomocy, jest w trudnej sytuacji, jest chory lub cierpiący, 
na pomoc wzywamy Stowarzyszenie Pomocy. […] Te siostry mogą 
wykonywać wielkie i wspaniałe dzieło, zachęcając tych, którzy 
zwątpili, pomagając im powrócić do aktywności i przezwyciężyć 
ich słabości, grzechy i niedoskonałości oraz prowadząc ich ku zro-
zumieniu prawdy. Nie ma granic w tym, jak wiele dobra mogą 
uczynić nasze siostry.

[…] Nie mam pojęcia, co zrobiliby nasi prezydenci palików i 
biskupi w okręgach, gdyby nie te dobre siostry ze Stowarzyszenia 
Pomocy, na których polegamy. Te właśnie siostry wzywamy do 
pomocy, za każdym razem, kiedy sytuacja jest na tyle delikatna, 
że tylko one są w stanie jej najlepiej zaradzić. Byłoby wspaniale, 
gdyby wszyscy członkowie Kościoła byli doskonali. Gdyby tak było, 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieliby mniej obowiązków, lecz 
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nie przyszedł jeszcze na to czas. Wśród naszych sióstr są takie, które 
potrzebują zachęty, niewielkiej pomocy zarówno w sprawach du-
chowych, jak i doczesnych, i nikt nie jest w stanie lepiej pomóc niż 
siostry, które należą do tej wielkiej i wspaniałej organizacji.

W tym dziele — tak jak bracia w kapłaństwie zachęcają i po-
magają braciom, którzy zwątpili, którzy czują zniechęcenie i obo-
jętność — siostry mogą zachęcać i pomagać tym siostrom, które 
zwątpiły, które są zniechęcone i obojętne. Wszyscy powinniśmy 
pracować, aby zapanowała sprawiedliwość i starać się uaktywnić 
tych, którzy porzucili i zaniedbali swoje obowiązki w Kościele 20.

Od [jej] skromnego początku w dość trudnych okolicznościach, 
kiedy Kościół nie liczył zbyt wielu członków, byliśmy świadkami 
wzrostu tej Organizacji. […] Człowiek nie jest w stanie zmierzyć 
dobra, które zostało osiągnięte, czy to w ramach troski o biednych, 
chorych i cierpiących lub tych, którzy zmagali się z problemami 
natury fizycznej, psychicznej lub duchowej. […] Wszystko to zostało 
osiągnięte przez ducha miłości, zgodnie z prawdziwym duchem 
Ewangelii Jezusa Chrystusa 21.

4
Pan oczekuje od kobiet, aby poszukiwały światła i 
prawdy, dzięki czemu osiągną chwałę celestialną.

Ewangelia ma wielkie znaczenie zarówno dla naszych sióstr, 
jak i naszych braci. One są nią tak samo zainteresowane, jak nasi 
bracia. Kiedy Pan powiedział do Proroka Józefa Smitha: „Studiujcie 
te przykazania, bo są prawdziwe i wierne, a wszystkie proroc-
twa i obietnice, jakie zawierają, zostaną spełnione” [NiP 1:37], nie 
ograniczył tego przykazania jedynie do mężczyzn Kościoła. […] 
Znajomość Planu Zbawienia jest tak samo ważna dla sióstr, jak i 
dla braci. Dla obu grup niezbędne jest przestrzeganie przykazań. 
Żadna kobieta nie zostanie zbawiona w królestwie Boga bez chrztu 
dla odpuszczenia grzechów i nadania Daru Ducha Świętego przez 
nałożenie rąk […].

[…] Kiedy Pan powiedział, że żadna osoba nie może zostać zba-
wiona w niewiedzy [zob. NiP 131:6], myślę, że miał na myśli za-
równo kobiety, jak i mężczyzn, i myślę że kobiety Kościoła są tak 
samo, jak mężczyźni, zobowiązane do studiowania pism świętych 22.
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Pan wymaga od kobiet i mężczyzn w Kościele, aby poznali Jego 
boską wolę i zachowali w swoich sercach świadectwo o objawio-
nych prawdach na temat zbawienia w królestwie Boga. Pan nie 
ujawnił Księgi Mormona jedynie dla pożytku tych, którzy dzierżą 
święte Kapłaństwo, ale dla każdej duszy, która poszukuje prawdy 
— zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet 23.

Pan oczekuje od sióstr, że będą posiadały świadectwo prawdy i 
zrozumienia doktryn Kościoła, tak samo jak oczekuje tego od po-
siadaczy Kapłaństwa. Jeśli zostaniemy wyniesieni, a mam nadzieję, 
że to nastąpi, niezbędne jest, abyśmy przygotowali się do tego po-
przez wiedzę, wiarę i modlitwę. A kiedy Pan powiedział: „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” [Ew. Mateusza 
6:33; 3 Nefi 13:33], nie mówił jedynie do mężczyzn, ale do dużej 
grupy zgromadzonych tam osób — także kobiet 24.

Każda kobieta, która została ochrzczona w tym Kościele, otrzy-
muje dar Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk na jej głowę przez 
starszych, aby mogła być prowadzona przez Ducha ku wszelkiej 
prawdzie. Wolą Pana jest, aby każdy człowiek otrzymał kierownic-
two, dzięki któremu pozna prawdę i będzie mógł odróżniać światło 
od ciemności i przez co zostanie wzmocniony, i będzie miał moc, 
aby oprzeć się każdej fałszywej doktrynie, teorii oraz poglądom, 
które są tak bardzo rozpowszechnione w dzisiejszym świecie 25.

Nasze siostry są uprawnione do otrzymania takich samych wska-
zówek od Ducha Świętego, jak mężczyźni. Mają prawo otrzymania 
daru proroctwa w zakresie spraw, o których wiedza jest dla nich 
niezbędna. […] Kiedy się modlą, powinny robić to żarliwie i ocze-
kiwać odpowiedzi. Pan je wysłucha, jeżeli będą się modlić żarliwie 
i szczerze, tak samo, jak to robi w przypadku braci 26.

Pan obiecał wszystkim ludziom, zarówno mężczyznom, jak i ko-
bietom, że otrzymają dar Ducha Świętego, pod warunkiem że są 
wierni, pokorni i prawdziwie odpokutują. Wymaga się od nich, 
aby studiowali i poznawali prawdy ewangelii i przygotowali się 
poprzez studiowanie, wiarę i posłuszeństwo wszystkim przykaza-
niom do poszukiwania światła i prawdy w celu otrzymania chwały 
celestialnej 27.
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5
Poprzez kapłaństwo Pan oferuje Swoim córkom 

każdy duchowy dar i błogosławieństwo, 
które jest udziałem Jego synów.

Myślę, że wszyscy wiemy, że błogosławieństwa kapłańskie nie 
przysługują jedynie mężczyznom. Te błogosławieństwa są przezna-
czone […] dla wszystkich wiernych kobiet Kościoła. Te dobre sio-
stry mogą przygotować się na otrzymanie tych błogosławieństw w 
domu Pana poprzez przestrzeganie przykazań i służbę w Kościele. 
Pan oferuje Swym córkom każdy duchowy dar i błogosławieństwo, 
które są udziałem Jego synów, gdyż w Panu kobieta jest równie 
ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety [zob. I List do 
Koryntian 11:11] 28.

Wszyscy pamiętamy obietnicę, jaką dał Pan Abrahamowi — że 
będzie ojcem wielu narodów i że jego potomstwo będzie tak liczne, 
jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Nie możemy 
zapomnieć, że te same obietnice zostały dane również Sarze.

„Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz 
nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam 

„pan wymaga od kobiet […] w Kościele, aby [poznawały] Jego 
boską wolę i [zachowywały] w swoich sercach świadectwo”.
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ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, 
od niej pochodzić będą królowie narodów” [I Ks. Mojżeszowa 
17:15–16] 29.

Pan, mówiąc o kapłaństwie, mocy kapłaństwa i obrzędach, które 
możemy otrzymać w Kościele poprzez kapłaństwo, rzekł te słowa: 
„I to większe kapłaństwo udziela Ewangelii i dzierży klucz tajemnic 
królestwa, sam klucz wiedzy Bożej”.

[…] Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz: „I to większe ka-
płaństwo udziela Ewangelii i dzierży klucz tajemnic królestwa, sam 
klucz wiedzy Bożej. Przeto w jego obrzędach ukazana jest moc 
Boga. I bez jego obrzędów, i władzy kapłaństwa, moc Boga nie 
jest ukazana ludziom w ciele. Bowiem bez tego żaden człowiek nie 
może zobaczyć oblicza Boga, samego Ojca, i żyć” [NiP 84:19–22].

Kiedy czytamy takie słowa, powinny one napawać każdego męż-
czyznę, który posiada kapłaństwo, radością z powodu wielkiego 
upoważnienia, dzięki któremu może on poznać Boga. Nie tylko 
mężczyźni posiadający kapłaństwo znają tę wielką prawdę, ale ze 
względu na kapłaństwo i jego obrzędy, każdy członek Kościoła, 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni, może poznać Boga 30.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Czego	możemy	się	nauczyć	z	doświadczeń	opisanych	w	części:	

„Z życia Josepha Fieldinga Smitha”? Czy możesz podzielić się 
podobnymi doświadczeniami?

•	 Prezydent	Smith	mówił	o	kobietach	żyjących	w	różnych	epokach,	
którym powierzono ważne obowiązki w królestwie Boga (zob. 
część 1.). W jaki sposób kobiety przyczyniają się do wzmacniania 
swoich rodzin i Kościoła?

•	 W	jakim	sensie	służba	Stowarzyszenia	Pomocy	jest	„niezbędna	
dla dobrobytu Kościoła”? (Zob. część 2.). W jaki sposób siostry 
ze Stowarzyszenia Pomocy i kapłani mogą współpracować w 
budowaniu królestwa Boga?

•	 W	jaki	sposób	Stowarzyszenie	Pomocy	dba	o	duchowy	dobrobyt	
kobiet — Świętych w Dniach Ostatnich? W jaki sposób siostry ze 
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Stowarzyszenia Pomocy otaczają swoim wpływem osoby poza 
swoją organizacją? (Zob. przykłady znajdujące się w części 3.).

•	 Prezydent	Smith	podkreślił,	że	wszystkie	kobiety	oraz	mężczyźni	
muszą zrozumieć doktryny ewangelii, wzmacniać swoje świadec-
twa i otrzymywać objawienia (zob. część 4.). Dlaczego, według 
ciebie, jest ważne, aby każdy z nas poszukiwał tych darów?

•	 Prezydent	Smith	nauczał,	że	błogosławieństwa	kapłaństwa	„są	
przeznaczone […] dla wszystkich wiernych kobiet Kościoła” 
(część 5.). Dlaczego kobiety potrzebują błogosławieństw kapłań-
stwa, aby wykonywać swoje obowiązki zarówno w domu, jak i 
Kościele? Jakie zauważyłeś przykłady darów duchowych, które 
otrzymały kobiety?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Dzieje Apostolskie 5:12–14; Alma 32:22–23; NiP 46:8–9

Wskazówka do nauczania
„Często pomocne jest rozpoczęcie myślenia o nadchodzącej lek-

cji wkrótce po zakończeniu poprzedniej lekcji. Prawdopodobnie 
[lepiej poznasz] tych, których nauczasz oraz ich [potrzeby i zain-
teresowania] [zaraz po spotkaniu] z nimi” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania [1999], str. 97).

Przypisy
 1. „Purpose of the Relief Society”, Relief 

Society Magazine, styczeń 1964, str. 5.
 2. Więcej o Josephie Fieldingu Smithie 

pomagającym swojej matce w jej obo-
wiązkach jako położnej znajduje się w 
rozdziale 20. tego podręcznika.

 3. „Mothers in Israel”, Relief Society Maga-
zine, grudzień 1970, str. 883.

 4. Amy Brown Lyman w: Joseph Fielding 
Smith and John J. Stewart, The Life of 
Joseph Fielding Smith (1972), str. 243.

 5. Zob. Francis M. Gibbons, Joseph Fiel-
ding Smith: Gospel Scholar, Prophet of 
God (1992), str. 261.

 6. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God, 
str. 281.

 7. Belle S. Spafford, Latter-day Prophet-
Presidents I Have Known, (przemó-
wienie wygłoszone na Uniwersytecie 
Brighama Younga 29 maja 1973), str. 4.

 8. Answers to Gospel Questions, zebrane 
przez Josepha Fieldinga Smitha jun., 
5 tomów (1957–1966), 3:66.

 9. „The Relief Society Organized by Reve-
lation”, Relief Society Magazine, styczeń 
1965, str. 5.

 10. Answers to Gospel Questions, 3:67.
 11. „Purpose of the Relief Society”, str. 4.
 12. „The Relief Society Organized by Reve-

lation”, str. 6.
 13. „Relief Society Responsibilities”, Relief 

Society Magazine, październik 1954, 
str. 644.

 14. „Relief Society — An Aid to the Prie-
sthood”, Relief Society Magazine, sty-
czeń 1959, str. 4.

 15. „Relief Society Responsibilities”, Relief 
Society Magazine, październik 1954, 
str. 646. 
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 16. „Relief Society — An Aid to the 
Priesthood”, str. 6; interpunkcja 
ustandaryzowana.

 17. „Mothers in Israel”, str. 883.
 18. „Relief Society — An Aid to the Prie-

sthood”, str. 5.
 19. „Teaching the Gospel”, Relief Society 

Magazine, styczeń 1966, str. 5; zob. 
także Joseph F. Smith w: Conference 
Report, kwiecień 1906, str. 3.

 20. „Relief Society Responsibilities”, Relief 
Society Magazine, marzec 1954, str. 
151–152.

 21. „Purpose of the Relief Society”, str. 5.
 22. „Obedience to the Truth”, Relief Society 

Magazine, styczeń 1960, str. 6–7. 
 
 
 

 23. „Relief Society Responsibilities”, Relief 
Society Magazine, październik 1954, 
str. 644.

 24. „Relief Society Responsibilities”, Relief 
Society Magazine, marzec 1954, str. 
152.

 25. „Relief Society Responsibilities”, Relief 
Society Magazine, październik 1954, 
str. 644.

 26. „Obedience to the Truth”, str. 7.
 27. Answers to Gospel Questions, 3:66–69.
 28. W: Conference Report, kwiecień 1970, 

str. 59.
 29. „Mothers in Israel”, str. 885.
 30. „And the Truth Shall Make You Free”, 

Deseret News, 30 marca 1940, Church 
section str. 4; zob. także Doctrines of 
Salvation, zebrane przez Bruce’a R. 
McConkiego, 3 tomy (1954–1956), 
3:142–143.



323

R O Z D Z I A Ł  2 5

Narodziny Jezusa 
Chrystusa: „Dobra nowina 

wielkiej radości”

„Cóż to jest za cudowna historia. Czy zezwoliliśmy 
na to, by przeniknęła nasze życie i wpłynęła na nie? 
Czy przyjęliśmy jej pełne znaczenie bez zastrzeżeń?”.

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Podczas świąt Bożego Narodzenia w 1971 roku pewien repor-
ter mógł spędzić jakiś czas z Prezydentem Josephem Fieldingiem 
Smithem i jego rodziną. Reporter podzielił się migawkami z życia 
proroka:

„Boże Narodzenie to szczególny czas dla Prezydenta Josepha 
Fieldinga Smitha. Jest to dzień poświęcony rodzinie i dzień wspo-
mnień. Lecz przede wszystkim Boże Narodzenie jest dla Prezydenta 
Smitha dniem przeznaczonym dla dzieci.

‘Myślę, że to, co najbardziej lubię w świętach Bożego Narodze-
nia, to dzieci’ — powiedział Prezydent Smith, kiedy przygarnął 
swoje prawnuczki do siebie.

Trzymając w rękach dużą ilustrowaną Biblię i usadowiwszy 
na kolanach dwie prawnuczki — czteroletnią Shannę McConkie 
i dwuletnią Sherri — otworzył księgę na historii narodzin Jezusa 
Chrystusa. Na dłuższy czas zatrzymali się na stronie z ilustracją 
przedstawiającą żłóbek. Pomiędzy Prezydentem Smithem a wnucz-
kami widać było bliskość […].

W czasie Bożego Narodzenia Prezydenta Smitha odwiedziło 
wielu członków rodziny. ‘Boże Narodzenie to czas na to, aby ro-
dzina była razem’ — powiedział” 1.
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historia o narodzinach zbawiciela „nigdy się nie zestarzeje 
bez względu na to, jak często będzie się ją opowiadać”.
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Dla Prezydenta Smitha tradycje związane z Bożym Narodzeniem 
koncentrowały się na narodzinach, posłudze i Zadośćuczynieniu 
Zbawiciela. W odpowiedzi na życzenia świąteczne przysłane przez 
członków Kościoła powiedział: „Doceniam życzliwość tych, którzy 
przysłali kartki Bożonarodzeniowe. Traktuję je jako wyraz miłości 
i przypomnienia o narodzinach Zbawiciela, którego szanujemy i 
czcimy jako głowę tego kościoła. Jego przesłanie jest przesłaniem 
pokoju i dobrej woli. Takie też są moje życzenia dla wszystkich 
bliźnich” 2.

W grudniu 1970 roku Prezydent Smith opublikował przesłanie 
Bożonarodzeniowe dla członków Kościoła z całego świata. Powie-
dział w nim między innymi:

„Pozdrawiam was z okazji Bożego Narodzenia, przesyłając wy-
razy miłości i braterstwa oraz słowa modlitwy, by nasz Wieczny 
Ojciec wejrzał na was z miłosierdziem i przelał na was Swe szczodre 
błogosławieństwa.

W czasach, kiedy jest tak wiele niegodziwości, kiedy na ziemi jest 
tyle udręk, kiedy są wojny i wieści o wojnach, wszyscy jesteśmy w 
potrzebie — jak nigdy dotąd — aby Pan otaczał nas przewodnią i 
troskliwą ręką.

Musimy wiedzieć, że pomimo wszelkich kłopotów i zła, które nas 
spotykają, Pan nadal zarządza sprawami ziemi, i że jeśli będziemy 
przestrzegać Jego przykazań, a także jeśli będziemy wierni i oddani 
Jego prawom, On będzie nas błogosławił tu i teraz, a we właściwym 
czasie nagrodzi nas życiem wiecznym w Jego królestwie […].

[…] Modlę się teraz, abyśmy w okresie świąt Bożego Narodze-
nia, a także przez cały czas potrafili koncentrować naszą wiarę 
na Synu Bożym i uzyskać ten pokój, który przekracza wszelkie 
zrozumienie” 3.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Historia narodzin naszego Odkupiciela jest 
wielce wymowna w swej skromnej prostocie.

Nie ma innej historii równie pięknej lub takiej, która potrafiłaby 
przeniknąć duszę pokornych równie głęboko, jak ta wspaniała 
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historia o narodzinach naszego Odkupiciela. Żadne słowa, które 
człowiek mógłby wypowiedzieć, nie upiększą ani nie udoskonalą, 
ani nie przydadzą wymowie tej skromnej i prostej historii. Nigdy się 
nie zestarzeje bez względu na to, jak często będzie się ją opowia-
dać, a zbyt rzadko opowiada się ją w domach ludzkich. Spróbujmy 
sobie wyobrazić siebie przy tych pasterzach, którzy czuwali przy 
stadach w tę pamiętną noc. Byli to pokorni mężczyźni, którzy nie 
utracili wiary swych ojców, których serca nie stały się twarde jak 
serca władców żydowskich w czasach posługi naszego Pana — bo 
gdyby tak się stało, aniołowie nie ukazaliby się im, aby przekazać 
swą wspaniałą wieść. Przypomnijmy sobie tę cudowną historię.

„A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający 
nocne straże nad stadem swoim.

I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka.

I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,

Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, 
w mieście Dawidowym.

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte 
w pieluszki i położone w żłobie.

I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwa-
lących Boga i mówiących:

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w 
których ma upodobanie.

A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni 
do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się 
stało i co nam objawił Pan.

I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko 
leżące w żłobie” [Ew. Łukasza 2:8–16].

Czy jakaś dusza może przeczytać te słowa i nie poczuć ducha 
pokory ani nie być pod wrażeniem prostej prawdy tej historii? 4



r o z d z i a ł  2 5

327

2
Choć Jezus Chrystus był Synem Bożym, 

przyszedł na ten świat jako niemowlę i szedł 
od łaski do łaski, aż uzyskał pełnię.

Przypuszczam, że wszyscy rozumiemy to, iż Jezus Chrystus był 
Jehową, który prowadził lud Izraela w czasach Abrahama i Mojże-
sza, a w rzeczywistości — od czasów Adama; jak również to, że 
Jehowa, czyli Jezus Chrystus, jako osoba duchowa ukazał się Bratu 
Jereda i że narodził się jako niemowlę na tym świecie i dorastał na 
tym świecie do wieku męskiego5.

Nasz Zbawiciel był Bogiem, zanim narodził się na tym świecie, 
i przybył tu w tym samym stanie, kiedy przyszedł. Kiedy narodził 
się na tym świecie, był tak samo Bogiem, jak był nim wcześniej. 
Jeśli jednak chodzi o to życie, wydaje się, że musiał zaczynać tak, 
jak wszystkie inne dzieci i zdobywać Swą wiedzę słowo po słowie. 
Łukasz mówi: „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz 
łaski u Boga i u ludzi” [Ew. Łukasza 2:52]. Jan zapisał, że Jezus „nie 
doznał pełni od początku”, ale musiał czynić postępy i iść „od łaski 
do łaski, dopóki nie uzyskał pełni” [NiP 93:13] […].

Jezus w latach młodzieńczych zdobywał wiedzę „słowo 
po słowie, przykazanie po przykazaniu”.
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Najwyraźniej zanim ukończył 12 lat — ponieważ wtedy zadziwił 
uczonych i mędrców w świątyni — dowiedział się wiele na temat 
spraw Swego Ojca [zob. Ew. Łukasza 2:46–49]. Ta wiedza mogła 
być mu dana przez objawienie, przybycie aniołów lub w jakiś inny 
sposób. Lecz ta wiedza — jeśli chodzi o to życie — musiała przyjść 
do Niego słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że od czasu do czasu komunikował się ze 
Swoim Ojcem Niebieskim.

[…] „Jezus dorastał ze swymi braćmi i rósł w siłę, i czekał, aż Pan 
wyznaczy czas Jego posługi. I służył pod okiem swego ojca, i nie 
mówił jak inni ludzie ani nie mógł być nauczany; bo nie potrzebował, 
aby jakikolwiek człowiek go nauczał. A po wielu latach nadeszła 
godzina jego posługi” [ Joseph Smith Translation, Matthew 3:24–26].

Wypowiedź naszego Pana mówiąca, że nie może uczynić ni-
czego, jak tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, oznacza po prostu, że 
zostało Mu objawione, co czynił Jego Ojciec [zob. Ew. Jana 5:19–20]. 
Nie ma wątpliwości, że Jezus przyszedł na świat, podlegając tym 
samym warunkom, które były konieczne w przypadku każdego 
z nas — zapomniał wszystko i musiał iść od łaski do łaski. Zapo-
mnienie lub odebranie Mu wcześniejszej wiedzy było konieczne, 
tak samo jak w przypadku każdego z nas, aby wypełnić obecną 
doczesną egzystencję.

Zbawiciel nie miał na początku pełni, ale po otrzymaniu ciała i 
po zmartwychwstaniu dana mu została wszelka moc zarówno w 
niebie, jak i na ziemi. Choć był Bogiem, samym Synem Bożym ma-
jącym moc i upoważnienie do stworzenia tej ziemi i innych ziem, 
brakowało Mu kilku rzeczy, których nie otrzymał, zanim nie zmar-
twychwstał. Mówiąc innymi słowy, nie otrzymał pełni, zanim nie 
otrzymał zmartwychwstałego ciała 6.

3
Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby 

odkupić nas od śmierci fizycznej i duchowej.

Jezus przyszedł tutaj, aby wypełnić pewną misję, która została 
Mu wyznaczona, zanim położono fundamenty tej ziemi. W pismach 
świętych mówi się o Nim jako „[Baranku], który został zabity” „od 
założenia świata” [Objawienie 13:8]. Przyszedł tu dobrowolnie w 
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Połowie Czasu, aby odkupić ludzi od upadku, który przyszedł na 
nich poprzez grzech Adama.

[…] Jezus jest jedyną osobą urodzoną na tym świecie, która nie 
ma ziemskiego ojca. Ojcem Jego ciała jest też Ojciec Jego Ducha 
i Ojciec duchów wszystkich ludzi. Od Swego Ojca otrzymał życie 
wieczne; od Swej matki otrzymał moc, by umrzeć, ponieważ Jego 
matka była śmiertelną kobietą. Od niej dostał Swe ciało, a od Ojca 
dostał nieśmiertelność. Mając zatem moc, by oddać Swe życie i 
znowu je wziąć, mógł zapłacić za grzech Adama i odkupić od grobu 
wszystkie stworzenia 7.

Prawdziwym powodem przyjścia Jezusa Chrystusa na świat […] 
było, po pierwsze, odkupienie wszystkich ludzi od śmierci fizycznej, 
czyli doczesnej, którą Adam sprowadził na świat, oraz, po drugie, 
odkupienie wszystkich ludzi od śmierci duchowej, czyli wygnania 
sprzed oblicza Pana, pod warunkiem pokuty, odpuszczenia grze-
chów i wytrwania do końca podczas tej ziemskiej próby 8.

Radujemy się z powodu narodzin Syna Bożego pośród ludzi.

Jesteśmy wdzięczni za zadość czyniącą ofiarę, którą złożył, prze-
lewając własną krew.

Jesteśmy wdzięczni, że odkupił nas od śmierci i otworzył drzwi, 
abyśmy mogli uzyskać życie wieczne.

Modlimy się o pokój na ziemi, o szerzenie się ewangelii i o osta-
teczny tryumf prawdy.

Błagamy, aby wszystkie dzieci naszego Ojca dołączyły do nas, 
czyniąc to, co da nam wszystkim pokój na tym świecie i wieczną 
chwałę w świecie przyszłym [zob. NiP 59:23] 9.

4
Powinniśmy zezwolić, aby historia o narodzinach 

Zbawiciela przeniknęła nasze życie i wpłynęła na nie.

Kiedy nadchodzi [poranek Bożego Narodzenia], niektórzy po-
chylają pokornie głowy w modlitwie do Ojca Światłości, prosząc o 
błogosławieństwa, które otrzymują poprzez cierpienie Jego umiło-
wanego Syna, i czytają wspaniałą historię, chwaląc z wdzięcznością 
Pana. Inni, niestety, którzy niewiele wiedzą — jeśli wiedzą cokol-
wiek — o długu, jaki mają wobec Syna Bożego, będą świętować, 
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nie w pochwalnej i pokornej modlitwie, lecz w bluźnierczej, pi-
jackiej hulance, nie poświęcając choćby myśli znaczeniu narodzin 
Męża z Galilei […].

Jak można czytać tę poruszającą historię o narodzinach Jezusa 
Chrystusa, nie pragnąc wyrzeczenia się swoich grzechów? O tej 
porze roku dobrze by było, gdyby wszyscy i każdy z osobna — król 
w pałacu, jeśli teraz są królowie w pałacach, chłopi w swych skrom-
nych chatach, bogaci i biedni pospołu — ugięli kolana i oddawali 
cześć Temu, który był bez grzechu, którego życie poświęcone było 
ofierze i smutkowi dla korzyści Jego bliźnich, którego krew prze-
lana była jako ofiara za grzech […].

[…] Cóż to jest za cudowna historia. Czy zezwoliliśmy na to, by 
przeniknęła nasze życie i wpłynęła na nie? Czy przyjęliśmy jej pełne 
znaczenie bez zastrzeżeń? Czy wierzymy, że to dziecię pod każdym 
względem było w ciele jednorodzonym Synem Boga? Czy mamy 
niewzruszoną wiarę w Jego misję i jesteśmy gotowi posłusznie za 
Nim iść? Gdyby ten świat wierzył w to i szczerze zważał na Jego 
nauki, wówczas nie byłby rozdarty konfliktami i niegodziwością 
przez wszystkie te wieki. […] Zbyt wiele było gołosłownych dekla-
racji pośród naśladowców Syna Bożego, a zbyt mało prawdziwych 
wyrazów czci opierających się na wierności Jego naukom.

Owej wspaniałej nocy anioł ogłosił pasterzom, że przyniósł do-
brą nowinę wielkiej radości, która była dla wszystkich ludzi [zob. 
Ew. Łukasza 2:8–10], lecz — ogólnie rzecz biorąc — ludzie na całej 
ziemi odrzucili możliwość przyjęcia błogosławieństw związanych z 
tą dobrą nowiną. Nie byli gotowi porzucić swych grzechów, ukorzyć 
się i sprawić, by ich życie było w harmonii z naukami Mistrza […].

Jeszcze raz błagam wszystkich ludzi bez względu na to, gdzie 
są: Zawróćcie ze złych ścieżek i zwróćcie się ku prawdziwemu 
czczeniu Syna Bożego, aby wasze dusze mogły być zbawione w 
Jego królestwie 10.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 Co	robisz	w	swoim	domu	podczas	Bożego	Narodzenia,	aby	

pamiętać o Zbawicielu? Czego możemy się nauczyć z tradycji 
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Bożonarodzeniowych Prezydenta Smitha? (Zob. „Z życia Prezy-
denta Josepha Fieldinga Smitha”).

•	 Jak	myślisz,	dlaczego	opowieść	o	narodzinach	Jezusa	Chrystusa	
„nigdy się nie zestarzeje”? (Zob. część 1.).

•	 Przejrzyj	słowa	Prezydenta	Smitha	na	temat	przyjścia	Jezusa	Chry-
stusa na świat jako dziecięcia i przejścia przez trudy doczesności 
(zob. część 2.). Jakie myśli i uczucia towarzyszą ci, kiedy zasta-
nawiasz się nad gotowością Zbawiciela, aby to uczynić?

•	 Zastanów	się	nad	związkiem	pomiędzy	narodzinami	a	Zadość-
uczynieniem Zbawiciela (zob. część 3.). W jaki sposób rodzice 
mogą pomagać swoim dzieciom w pogłębianiu tego zrozu-
mienia? W jaki sposób może ono wpłynąć na nasze tradycje 
Bożonarodzeniowe?

•	 Co	możemy	zrobić,	aby	pozwolić	na	to,	by	historia	o	narodzinach	
Zbawiciela „przeniknęła nasze życie i wpłynęła na nie”? (Zob. 
część 4.).

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Ks. Izajasza 53; Ew. Łukasza 1:26–35; 2; 1 Nefi 11:8–23

Wskazówka do nauczania
Dyskusje w małych grupach „[dają] dużej liczbie osób […] możli-

wość 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 [1999] str. 161).

Przypisy
 1. „A Big Christmas Hug from Pres. 

Smith”, Church News, 25 grudnia 1971, 
str. 3.

 2. „A Big Christmas Hug from Pres. 
Smith”, str. 3.

 3. „Christmas Greetings from President 
Joseph Fielding Smith to the Members 
of the Church throughout the World”, 
Church News, 19 grudnia 1970, str. 3.

 4. The Restoration of All Things (1945), 
str. 279–280. 
 
 
 

 5. Korespondencja prywatna, cyt. w: 
Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 1:11.

 6. Korespondencja prywatna, cyt. w: Doc-
trines of Salvation, 1:32–33.

 7. Answers to Gospel Questions, zebr. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 2:134, 136.

 8. „The Resurrection”, Improvement Era, 
grudzień 1942, 780–781; zob. także 
Doctrines of Salvation, 2:259.

 9. „Christmas Greetings”, str. 3.
 10. The Restoration of All Things, 

278–279, 281–282, 286; interpunkcja 
znormalizowana.
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„Wyczekujemy dnia, kiedy przyjdzie Książę pokoju”.
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Przygotowanie na 
przyjście naszego Pana

„Przygotujcie drogę Pana i wyprostujcie ścieżki Jego, 
bowiem bliska jest godzina Jego przyjścia” (NiP 133:17).

Z życia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedział kiedyś grupie Świę-
tych w Dniach Ostatnich, że „modli się o koniec świata”. Powiedział: 
„Gdyby stało się to jutro, byłbym zadowolony”. W odpowiedzi na 
tę deklarację pewna kobieta powiedziała na tyle głośno, że było ją 
słychać: „Och, mam nadzieję, że nie”.

Opowiadając o tym wydarzeniu jakiś czas później, Prezydent 
Smith nauczał:

„Czy nie chcecie nadejścia końca świata?

Większość ludzi ma mylne pojęcie o tym, co oznacza koniec 
świata […].

[…] Kiedy przyjdzie Chrystus, nadejdzie koniec świata. […] Nie 
będzie żadnych wojen, żadnej wrzawy wojennej, zawiści, kłamstwa; 
nie będzie niegodziwości. Ludzie nauczą się kochać Pana i prze-
strzegać Jego przykazań, a jeśli tego nie zrobią, nie pozostaną tutaj. 
To jest właśnie koniec świata i o to modlił się Zbawiciel, kiedy przy-
szli Jego uczniowie i poprosili: ‘Naucz nas modlić się’. Co uczynił? 
Nauczał ich: ‘Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, 
przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na 
ziemi’ [zob. Ew. Łukasza 11:1–2].

O to się właśnie modlę. Pan modlił się o koniec świata, i ja też 
się o to modlę” 1.

W swoich kazaniach i zapisach Prezydent Smith często cytował 
proroctwa z pism świętych na temat dni ostatnich, roli Józefa Smitha 
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w przygotowaniu drogi Panu oraz przyjścia na ziemię Zbawiciela w 
pełni chwały. Wyraził swe głębokie uczucia na temat tych proroctw 
w modlitwie poświęcającej Świątynię Ogden w Utah.

„Nasz Ojcze, jak wiesz, żyjemy w dniach ostatnich, kiedy poja-
wiają się znaki czasów, kiedy przyspieszasz wykonywanie Twej 
pracy i kiedy już słyszymy głos wołający na pustyni: Gotujcie drogę 
Pańską, prostujcie ścieżki jego [zob. Ew. Mateusza 3:3] […].

O, nasz Ojcze, wyczekujemy dnia, kiedy przyjdzie Książę Po-
koju, kiedy ziemia odpocznie, a prawość ponownie zagości na jej 
powierzchni; i to jest nasza modlitwa, płynąca z pokornego i skru-
szonego serca, abyśmy przetrwali ten dzień i okazali się godni życia 
z Tym, którego Tyś wyznaczył, aby był Królem królów i Panem 
panów, któremu niech będzie chwała, cześć, moc i potęga teraz i 
na zawsze” 2.

Nauki Josepha Fieldinga Smitha
1

Przyjście Pana jest bliskie.

Szybko nadchodzi wielki dzień Pański, ów czas „ochłody”, kiedy 
nadejdzie w obłoku z niebios, aby zemścić się na bezbożnych i 
przygotować ziemię na rządy pokoju dla wszystkich, którzy są go-
towi stosować się do Jego prawa [zob. Dzieje Apostolskie 3:19–20] 3.

Wydarzyło się wiele rzeczy […], które pokazały wiernym człon-
kom Kościoła, że przyjście Pana jest bliskie. Ewangelia została 
przywrócona. Kościół został w pełni zorganizowany. Kapłaństwo 
zostało nadane człowiekowi. Objawione zostały różne dyspensacje 
od samego początku, a ich klucze i upoważnienia nadane zostały 
Kościołowi. Izrael był i jest gromadzony na ziemi Syjonu. Żydzi 
powracają do Jerozolimy. Ewangelia jest głoszona całemu światu 
na świadectwo każdemu narodowi. Budowane są świątynie i odby-
wają się w nich obrzędy za zmarłych, a także i dla żyjących. Serca 
dzieci zwróciły się do ich ojców i dzieci poszukują informacji o 
zmarłych krewnych. Przymierza, jakie Pan obiecał zawrzeć z Izra-
elem w dniach ostatnich, zostały objawione i zawarły je tysiące ze 
zgromadzonego Izraela. Tak więc praca Pana postępuje naprzód 
i wszystko to jest znakiem bliskiego przyjścia naszego Pana […].
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Słowa proroków szybko się wypełniają, ale dzieje się to na tak 
naturalnych zasadach, że większość z nas tego nie dostrzega.

Joel obiecał, że Pan wyleje Swego ducha na wszelkie ciało: syno-
wie i córki będą prorokować, starcy będą śnili, a młodzieńcy będą 
mieli wizje [zob. Ks. Joela 3:1–2] […].

Wśród znaków dni ostatnich było zwiększone poznanie. Danie-
lowi nakazano, aby „[…] [zamknął] te słowa i [zapieczętował] księgę 
[swego proroctwa] aż do czasu ostatecznego! [I w owych dniach] 
wielu będzie to badać” — powiedział — „i wzrośnie poznanie” (Ks. 
Daniela 12:4). Czyż nie jest tak, że „wielu […] to [bada]”, jak nigdy 
wcześniej w historii świata? […]

[…] Czyż nie jest to wzrost wiedzy? Czyż w historii świata był taki 
czas, kiedy na ludzi zostało wylane tak wiele wiedzy? Lecz smutne 
jest to, że trzeba przyznać, iż słowa Pawła są prawdziwe — ludzie 
„zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” 
(II List do Tymoteusza 3:7) […].

Czyż nie słyszymy wieści o wojnach? [Zob. NiP 45:26]. Czyż nie 
mieliśmy wojen — takich wojen, jakich wcześniej nie było? Czyż 
nie ma dziś konfliktów pośród narodów i czyż ich władcy nie mają 
powodu do niepokoju? Czyż królestwa nie są obalane, a pośród 
narodów nie są dokonywane ogromne zmiany? Na całym świecie 
panuje zamęt. Każdego dnia mamy doniesienia na temat trzęsień 
ziemi w różnych częściach świata [zob. NiP 45:33] […].

Mimo to stary świat nadal idzie swym torem, nie zwracając uwagi 
na to wszystko, co powiedział Pan ani na wszystkie znaki i wska-
zówki, które zostały dane. Ludzie znieczulili swe serca i mówią: 
„[…] że Chrystus opóźnia swoje przyjście aż do końca ziemi” (NiP 
45:26)4.

Nie tak dawno temu zapytano mnie, czy mogę powiedzieć, kiedy 
przyjdzie Pan. Odpowiedziałem: „Tak” i teraz też mogę to powie-
dzieć. Wiem, kiedy On przyjdzie. Przyjdzie jutro. Mamy na to Jego 
słowo. Pozwólcie, że przeczytam:

„Oto teraz nazywa się to dniem dzisiejszym aż do przyjścia Syna 
Człowieka, i zaprawdę jest to dzień poświęcenia, i dzień na dzie-
sięcinę mojego ludu; bowiem ten, co płaci dziesięcinę, nie zgorzeje 
w chwili Jego przyjścia”.
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I teraz pojawia się dyskurs, który mówi wystarczająco wiele o 
dziesięcinie.

„Bowiem po dniu dzisiejszym nastąpi spalenie — mówiąc tak 
podług miary Pana — bowiem zaprawdę powiadam, że jutro wszy-
scy pyszni i ci, co czynią niegodziwie, będą niczym ścierń; i spalę 
ich, bowiem Jam jest Pan Zastępów; i nie oszczędzę nikogo, co 
pozostaje w Babilonii” [NiP 64:23–24].

Dlatego mówię, że Pan przyjdzie jutro. Bądźmy więc 
przygotowani 5.

2
Kiedy przyjdzie Chrystus, nastąpi sąd.

Przypowieść o pszenicy i kąkolu, którą podał Pan, odnosi się do 
dni ostatnich. Zgodnie z tą historią, siewca wysiał na swym polu 
dobre nasiona, ale kiedy spał, przyszedł wróg i zasiał na tym polu 
kąkol. Kiedy pojawiły się rośliny, słudzy chcieli iść i wyrwać kąkol, 
lecz Pan nakazał im pozostawić zarówno pszenicę, jak i kąkol, aby 
rosły do czasu zbiorów, ponieważ mogli wyrwać delikatne korzenie 
pszenicy podczas usuwania kąkolu. Wówczas, pod koniec żniw, 
poszli i zebrali pszenicę, a kąkol związali na spalenie. Wyjaśniając tę 
przypowieść, Pan powiedział do Swoich uczniów, że „żniwo, to ko-
niec świata, żeńcy zaś, to aniołowie” [zob. Ew. Mateusza 13:24–30, 
36–43; NiP 86] 6.

Kąkol i pszenica rosną razem i rosły na tym samym polu przez 
wszystkie te lata, lecz dzień jest bliski, kiedy pszenica zostanie ze-
brana, kąkol również zostanie zebrany, ale na spalenie i wtedy na-
stanie rozdzielenie prawych od niegodziwych i dla własnego dobra 
każdy z nas powinien przestrzegać przykazań Pana, odpokutować 
za własne grzechy, zwrócić się ku prawości, jeśli w sercach jest 
potrzeba odpokutowania 7.

Podbudowujcie i wzmacniajcie członków Kościoła w wierze w 
Boga; Bóg jeden wie, jak bardzo tego potrzebujemy. Jest bardzo 
wiele sił, które próbują nas — członków Kościoła — rozdzielić, i 
tak się stanie, że pewnego dnia w bliskiej przyszłości nastąpi od-
dzielenie pszenicy od kąkolu, a my będziemy albo pszenicą, albo 
kąkolem. Będziemy albo po jednej, albo po drugiej stronie 8.
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„Szybko nadchodzi wielki dzień pański, ów czas 
‘ochłody’, kiedy nadejdzie w obłoku z niebios”.
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Nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy mieli tego świata. Zosta-
nie on przemieniony. Będziemy w lepszym świecie. Pójdziemy do 
świata prawości, ponieważ kiedy przyjdzie Chrystus, oczyści ziemię.

Przeczytajcie, co jest zapisane w naszych pismach świętych. Prze-
czytajcie, co sam powiedział. Kiedy przyjdzie, oczyści tę ziemię z 
wszelkiej niegodziwości, a mówiąc o Kościele, powiedział, że wyśle 
swoich aniołów, a oni zbiorą z królestwa, to jest z Kościoła, wszyst-
kie zgorszenia [zob. Ew. Mateusza 13:41] 9.

Wielkim i strasznym dniem nie może być nic innego, jak przyjście 
Jezusa Chrystusa, by ustanowić Swoje królestwo w mocy pośród 
prawych na ziemi i oczyścić ziemię z wszelkiej nieprawości. Nie 
będzie to dzień strachu ani nie spowoduje przerażenia w sercach 
prawych, lecz dla bezbożnych będzie to dzień wielkiego strachu 
i przerażenia. Tego dowiadujemy się ze słów naszego Zbawiciela, 
kiedy nauczał Swoich uczniów [zob. Ew. Mateusza 24; Józef Smith 
— Mateusz 1] 10.

Kiedy przyjdzie Chrystus, nastąpi sąd. Powiedziano nam, że 
księgi zostaną otwarte, umarli będą osądzeni zgodnie z tym, co za-
pisano w księgach, a pośród ksiąg będzie księga żywota [zob. Ob-
jawienie 20:12]. Zobaczymy jej stronice. Zobaczymy siebie takimi, 
jakimi jesteśmy, a mając prawe rozeznanie, zrozumiemy, że sąd, 
który będzie nas sądzić, jest sprawiedliwy i słuszny — bez względu 
na to, czy wejdziemy do Królestwa Bożego […], aby otrzymać te 
wspaniałe błogosławieństwa, czy też zostaniemy wypędzeni 11.

Błagam Świętych w Dniach Ostatnich, aby byli niezachwiani i 
wierni w wykonywaniu każdego obowiązku, przestrzeganiu przy-
kazań Pana, szanowaniu kapłaństwa, aby mogli powstać, kiedy 
przyjdzie Pan — i nie ma znaczenia, czy będą żywi, czy martwi — 
aby mieć udział w tej chwale 12.

3
Aby przygotować się na przyjście Pana, musimy 

być czujni, modlić się i mieć zaprowadzony 
porządek w naszych domach.

W dzisiejszym świecie jest wiele wydarzeń, które wskazują na to, 
że zbliża się wielki dzień Pana, kiedy ponownie ukaże się Odkupi-
ciel, aby założyć Swe królestwo, przygotowując w prawości rządy 
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milenijne. W międzyczasie obowiązkiem członków Kościoła jest 
zdobywanie wiedzy i przygotowywanie się poprzez studiowanie i 
wiarę na nadejście tego wielkiego i wspaniałego dnia 13.

Nie musimy się martwić, o jakim czasie i o jakiej porze nadejdzie 
Chrystus, lecz musimy być czujni, modlić się i być gotowi 14.

Czasami denerwuję się, kiedy słyszę, jak niektórzy starsi podczas 
wystąpień mówią, że Pan przyjdzie wtedy, gdy wszyscy staniemy 
się na tyle prawi, by Go przyjąć. Pan nie zamierza czekać na to, 
aż staniemy się prawi. Kiedy będzie gotów przyjść, przyjdzie — 
gdy przeleje się czara niegodziwości — a jeśli w owej chwili nie 
będziemy prawi, wówczas na nasze nieszczęście zostaniemy zali-
czeni do bezbożnych i jako ściernisko zostaniemy zmiecieni z po-
wierzchni ziemi, ponieważ Pan mówi, że nieprawość się nie ostoi 15.

Czy będziemy obezwładnieni całkowitym zapomnieniem lub 
obojętnością na to wszystko, co dał nam Pan jako ostrzeżenie? Po-
wiadam wam: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan 
wasz przyjdzie.

A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze zło-
dziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o 
godzinie, której się nie domyślacie” (Ew. Mateusza 24:42–44).

Obyśmy zważali na ostrzeżenia dane przez Pana, zaprowadzili 
porządek w naszych domach i byli przygotowani na przyjście 
Pana 16.

4
Święci w Dniach Ostatnich będą narzędziem w rękach 

Boga, aby przygotować ludzi na przyjście Pana.

Czyż nie byłoby to nadzwyczaj dziwne, gdyby Pan przyszedł 
i rozpoczął Swe rządy pokoju, biorąc odwet na niegodziwych, 
oczyszczając ziemię z grzechu, a wcześniej nie wysłał posłańców, 
aby przygotowali Mu drogę? Czy powinniśmy oczekiwać, że Pan 
przyjdzie sądzić świat, nie ostrzegając najpierw i nie przygotowując 
sposobów ucieczki dla tych, którzy odpokutują?

Noe został wysłany na świat, aby ostrzec przed potopem. Jeśli 
ludzie posłuchaliby go, byliby uratowani. Mojżesz został wysłany 
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po to, by poprowadzić Izrael do ziemi obiecanej, aby wypełnić 
obietnicę daną Abrahamowi. Jan Chrzciciel został wybrany, by 
przygotować drogę na przyjście Chrystusa. W każdym przypadku 
wezwanie przyszło poprzez otwarcie niebios. Izajasz, Jeremiasz i 
inni prorocy zostali wysłani, by ostrzec Izrael i Judę przed rozpro-
szeniem i niewolą, które miały na nich spaść. Gdyby zważali na 

Kiedy anioł moroni ukazał się młodemu Józefowi Smithowi, prorokował 
o drugim przyjściu zbawiciela (zob. Józef Smith — historia 1:36–41).
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ich słowa, historia potoczyłaby się inaczej. Mieli szansę posłuchać, 
zostali ostrzeżeni i mieli możliwość ucieczki, którą odrzucili.

Pan obiecał takie samo zainteresowanie ludzkością przed Swym 
drugim przyjściem17.

Józef Smith został wysłany, aby przygotować drogę na dru-
gie przyjście poprzez głoszenie pełni Ewangelii i przekazanie 
wszystkim ludziom możliwości ucieczki przed niegodziwością i 
grzechem18.

Jan na wyspie Patmos miał wizję dni ostatnich, w której ujrzał 
„anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, 
aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i ple-
mionom, i językom, i ludom” [Objawienie 14:6].

Józef Smith ogłosił, że Moroni — starożytny prorok na tym kon-
tynencie, a teraz zmartwychwstała istota — wypełniając tę obiet-
nicę, nauczał go ewangelii, dając wskazówki na temat przywrócenia 
wszechrzeczy przed przyjściem Chrystusa. I Pan powiedział: „Oto 
bowiem Pan Bóg wysłał anioła wołającego przez środek nieba, 
mówiącego: Przygotujcie drogę Pana i wyprostujcie ścieżki Jego, 
bowiem bliska jest godzina Jego przyjścia” [NiP 133:17].

Traktując te słowa jako prawdę, Święci w Dniach Ostatnich 
wierzą, że taka komunikacja została ustanowiona w niebiosach w 
czasach współczesnych, a teraz „ewangelia o Królestwie” jest gło-
szona na świadectwo światu przed przyjściem Chrystusa [zob. Ew. 
Mateusza 24:14] 19.

Święci w Dniach Ostatnich mogą być uważani za ludzi dziwnych 
i osobliwych, którzy wierzą, że zostali powołani do wypełnienia 
nakazu z tego fragmentu [Ew. Mateusza 24:14], ale z pełnym prze-
świadczeniem Pan powiedział, aby byli pilni w wysyłaniu misjo-
narzy do wszystkich zakątków ziemi. Co więcej, kiedy wszystkie 
narody usłyszą to przesłanie, jak zostało objawione w tych ostatnich 
dniach, wówczas możemy wyczekiwać nadejścia naszego Pana i 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponieważ owego dnia wszystkie na-
rody zostaną ostrzeżone przez posłańców, których posłano do nich 
zgodnie z obietnicą Pana 20.
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Ewangelia jest dla wszystkich ludzi, a Kościół będzie ustano-
wiony wszędzie, we wszystkich narodach, nawet na krańcach ziemi, 
przed drugim przyjściem Syna Człowieczego […].

[…] Drugi raz wyciąga rękę, aby zgromadzić Izrael w Kościele, 
a tym razem wzbudzi kongregacje Swoich Świętych we wszystkich 
narodach 21.

Z modlitwy poświęcającej Świątynię Ogden w Utah:

O, Ojcze, przyspiesz dzień, kiedy zwyciężą sprawiedliwi, kiedy 
władcy narodów otworzą swe granice na głoszenie ewangelii, kiedy 
drzwi zbawienia szeroko się otworzą przed uczciwymi, prawymi i 
dobrymi spośród wszystkich ludów.

Modlimy się o szerzenie się prawdy, modlimy się o sprawę misjo-
narską, szukamy siły, zasobów i środków, aby głosić Twe wieczne 
prawdy większej liczbie Twych dzieci w każdym narodzie, pośród 
każdego ludu i mówiących w każdym języku […].

[…] Naszym pragnieniem jest być narzędziami w Twych rękach, 
aby przygotować ludzi na przyjście Twego Syna 22.

5
Milenium będzie czasem pokoju i 

czasem pracy w dziele Pana.

Prawi będą się radować, kiedy On nadejdzie, ponieważ wów-
czas na ziemi będzie pokój, pośród ludzi będzie prawość, a ten 
sam duch pokoju, radości i szczęścia, który panował na tym kon-
tynencie przez dwieście lat [zob. 4 Nefi 1:1–22], ponownie zostanie 
ustanowiony pośród ludzi i w końcu będzie powszechny, a Chry-
stus będzie rządził jako Pan panów i Król królów przez tysiąc lat. 
Wyczekujemy nadejścia tego czasu 23.

Przez tysiąc lat panować będzie ten szczęśliwy czas pokoju, a we 
właściwym czasie wszyscy mieszkańcy ziemi zostaną poprowadzeni 
do owczarni Kościoła 24.

Podczas milenium ewangelia będzie nauczana na dużo większą 
skalę i z większą mocą, aż przyjmą ją wszyscy mieszkańcy ziemi 25.
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Czas Milenium nie będzie dla nas wszystkich czasem odpo-
czynku, ale czasem pracy. Nie będzie bezczynności, wprowadzone 
będą lepsze metody, na codzienne sprawy nie będzie się poświę-
cać tak wiele czasu, a większa jego część przeznaczona będzie na 
sprawy Królestwa. Święci będą zajęci w świątyniach, które wybu-
dowane będą we wszystkich częściach ziemi. Tak naprawdę, będą 
pracować w świątyni do tego stopnia, że będą one otwarte przez 
większość czasu 26.

Podczas tysiąca lat na ziemi będzie panować życie doczesne 
z powodu wielkiej pracy, jaka ma być wykonana dla zbawienia 
zmarłych. W czasie tysiąca lat pokoju w świątyniach dokonywać się 
będzie wspaniałe dzieło Pana i ludzie będą do nich chodzić, aby 
wykonywać pracę na rzecz tych, którzy zmarli i którzy czekają na 
obrzędy, które związane są z ich zbawieniem, a które będą wyko-
nane przez zamieszkujących w stanie doczesnym na ziemi 27.

Naszym obowiązkiem jest zbawić zmarłych, a ta praca będzie 
kontynuowana podczas Milenium, aż wszyscy, którzy są uprawnieni 
do tego błogosławieństwa, zostaną obdarowani i zapieczętowani 28.

Wszyscy, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną z martwych pod-
czas Jego przyjścia i zamieszkają na ziemi, kiedy Chrystus będzie na 
ziemi podczas milenium. Nie będą pozostawać tu przez cały czas 
trwania tysiąca lat, lecz będą przebywać pośród tych, którzy nadal 
będą tutaj żyć życiem śmiertelnym. Ci zmartwychwstali Święci i sam 
Zbawiciel przyjdą, aby przekazać wskazówki i nauki, aby objawić 
nam to, co powinniśmy wiedzieć, aby dać nam informacje doty-
czące pracy w świątyniach Pana, abyśmy mogli wykonać dzieło, 
które jest konieczne dla zbawienia godnych ludzi 29.

Pan powiedział poprzez Swoje sługi, że podczas Milenium ci, 
którzy zmarli i doświadczyli zmartwychwstania, objawią osobiście 
tym, którzy nadal żyją życiem śmiertelnym, wszystkie informacje, 
które są konieczne do ukończenia pracy za tych, którzy odeszli z 
tego życia. Wówczas zmarli będą mieli przywilej przekazania wie-
dzy o tym, czego tamci pragną i do czego otrzymania są upraw-
nieni. W ten sposób żadna dusza nie będzie pominięta, a praca 
Pana będzie udoskonalona 30.
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Każdego dnia mego życia modlę się, aby Pan przyspieszył Swe 
dzieło. […] Modlę się o koniec świata, ponieważ chcę świata lep-
szego. Chcę przyjścia Chrystusa. Chcę rządów pokoju. Chcę nadej-
ścia czasów, kiedy każdy człowiek będzie mógł żyć w pokoju i w 
duchu wiary, pokory i modlitwy 31.

Propozycje dotyczące studiowania i nauczania

Pytania
•	 W	jaki	sposób	opowieść	znajdująca	się	w	części	„Z	życia	Josepha	

Fieldinga Smitha” wpłynęła na twoje uczucia w kwestii końca 
świata?

•	 W	jaki	sposób	proroctwa	wspomniane	w	części	1.	mogą	pomóc	
nam przygotować się na przyjście Pana?

•	 Przejrzyj	nauki	Prezydenta	Smitha	z	części	1.	na	temat	przypowie-
ści o pszenicy i kąkolu. Co możemy zrobić, aby być zaliczonymi 
do „pszenicy”? Co możemy zrobić, aby pomóc naszym rodzinom 
i innym ludziom?

•	 Jak	myślisz,	co	to	znaczy	być	„czujni	i	modlić	się”,	kiedy	przygo-
towujemy się na przyjście Pana? Jak myślisz, co to znaczy „mieć 
zaprowadzony porządek w naszych domach”? (Zob. część 3.).

•	 Prezydent	Smith	modlił	się:	„Naszym	pragnieniem	jest	być	na-
rzędziami w Twych rękach, aby przygotować ludzi na przyjście 
Twego Syna” (część 4.). W jaki sposób możemy pomóc innym 
ludziom przygotować się na przyjście Pana?

•	 Przejrzyj	część	5.	W	jaki	sposób	możemy	teraz	czerpać	korzyść	
z wiedzy na temat tego, co będzie się działo w czasie Milenium?

Pokrewne fragmenty z pism świętych
Psalm 102:17; Ks. Izajasza 40:3–5; List Jakuba 5:7–8; NiP 1:12; 

39:20–21; 45:39, 56–59

Wskazówka do nauczania
„Nadrzędną, przekonującą, nawracającą mocą nauczania ewan-

gelii jest to, kiedy natchniony nauczyciel mówi: ‘Wiem przez moc 
Ducha Świętego, przez objawienie, jakie Duch Święty przekazał 
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mojej duszy, że doktryny, jakich nauczam, są prawdziwe’” (Bruce R. 
McConkie, w: Nauczanie — nie ma większego powołania [1999], 
str. 43).

Przypisy
 1. The Signs of the Times (1943), 

str. 103–105.
 2. „Ogden Temple Dedicatory Prayer”, 

Ensign, marzec 1972, str. 10–11.
 3. The Restoration of All Things (1945), 

str. 302.
 4. W: Conference Report, kwiecień 1966, 

str. 12–14.
 5. W: Conference Report, kwiecień 1935, 

str. 98; zob. także Doctrines of Salva-
tion, wyd. Bruce R. McConkie, 3 tomy 
(1954–1956), 3:1.

 6. „Watch Therefore”, Deseret News, 2 
sierpnia 1941, Church section, 2; zob. 
także Doctrines of Salvation, 3:15.

 7. W: Conference Report, kwiecień 1918, 
str. 156–157; zob. także Doctrines of 
Salvation, 3:15–16.

 8. „How to Teach the Gospel at Home”, 
Relief Society Magazine, grudzień 1931, 
str. 688; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:16.

 9. W: Conference Report, kwiecień 1952, 
str. 28; kursywa w oryginale.

 10. „The Coming of Elijah”, Ensign, styczeń 
1972, str. 5.

 11. „The Reign of Righteousness”, Deseret 
News, 7 stycznia 1933, str. 7; zob. także 
Doctrines of Salvation, 3:60.

 12. W: Conference Report, kwiecień 1935, 
str. 99; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:38.

 13. Answers to Gospel Questions, zebr. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów 
(1957–1966), 5:XII.

 14. „A Warning Cry for Repentance”, Dese-
ret News, 4 maja 1935, Church section, 
str. 6.

 15. „A Warning Cry for Repentance”, str. 8.
 16. W: Conference Report, kwiecień 1966, 

str. 15. 
 
 

 17. „A Peculiar People: Modern Revelation 
— The Coming of Moroni”, Deseret 
News, 6 czerwca 1931, Church section, 
str. 8; zob. także Doctrines of Salvation, 
3:3–4.

 18. „A Peculiar People: Prophecy Being 
Fulfilled”, Deseret News, 19 września 
1931, Church section, str. 6.

 19. „A Peculiar People: Modern Revelation 
— The Coming of Moroni”, str. 8; zob. 
także Doctrines of Salvation, 3:4–5.

 20. „A Peculiar People: Prophecy Being 
Fulfilled”, Deseret News, 7 listopada 
1931, Church section, str. 6; zob. także 
Doctrines of Salvation, 3:6.

 21. W: Conference Report, British Area Ge-
neral Conference 1971, str. 176.

 22. „Ogden Temple Dedicatory Prayer”, 
str. 9, 11.

 23. „The Right to Rule”, Deseret News, 6 
lutego 1932, Church section, str. 8.

 24. „Priesthood — Dispensation of the Ful-
ness of Times”, Deseret News, 19 sierp-
nia 1933, str. 4; zob. także Doctrines of 
Salvation, 3:66.

 25. „Churches on Earth During the Millen-
nium”, Improvement Era, marzec 1955, 
str. 176; zob. także Doctrines of Salva-
tion, 3:64.

 26. The Way to Perfection (1931), 
str. 323–324.

 27. „The Reign of Righteousness”, str. 7; 
zob. także Doctrines of Salvation, 3:58.

 28. W: „Question Answered”, Deseret News, 
13 stycznia 1934, Church section, str. 
8; zob. także Doctrines of Salvation, 
2:166.

 29. „The Reign of Righteousness”, str. 7; 
zob. także Doctrines of Salvation, 3:59.

 30. „Faith Leads to a Fulness of Truth and 
Righteousness”, Utah Genealogical and 
Historical Magazine, październik 1930, 
str. 154; kursywa usunięta; zob. także 
Doctrines of Salvation, 3:65.

 31. The Signs of the Times, str. 149.
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Indeks

B

Benson Ezra Taft, 30
Boże Narodzenie, 323–325, 

329–330
Zob. także Jezus Chrystus

Bóg Ojciec. Zob. Ojciec Niebieski

C

Chrzest
dwojaka natura, 188
i plan zbawienia, 68
jako zmartwychwstanie z życia w 

grzechu do życia duchowego, 
183

Josepha Fieldinga Smitha, 181
nie potrzebują go dzieci poniżej 

ósmego roku życia, 183–185
przez zanurzenie, symbolizm, 

181, 181–183
przymierze, 185–187
wierność po przyjęciu, 187–188

D

Dar Ducha Świętego. Zob. Ducha 
Świętego, dar

Dom. Zob. Domowy wieczór 
rodzinny; Małżeństwo; Rodzice; 
Rodzina

Domowy wieczór rodzinny, 
220–221

Zob. także Rodzice; Rodzina
Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa

jest bliskie, 334–336
przygotowywanie się, 338–339
sąd w jego czasie, 336, 338
świat będzie oczyszczony w cza-

sie, 259, 338

Ducha Świętego, dar
i plan zbawienia, 68
pozwala nam cieszyć się stałym 

towarzystwem Ducha Świę-
tego, 194–198

prowadzi do objawień, które kie-
rują życiem osobistym, 197–198

przez nałożenie rąk, 194
przygotowanie do otrzymania 

błogosławieństw, 195–197
Duch Święty

Joseph Fielding Smith otrzymuje 
przewodnictwo od Niego w 
swojej rodzinie, 191, 192

misja, 192–193
moc, by przemawiać do duchów 

ludzi, 192–193
nie zamieszka w nieczystych 

przybytkach, 197
objawia prawdę wszystkim lu-

dziom, 152–153, 193
Dzień Sabatu, 255

E

Eliasz
Duch, 225, 228–229
przywrócona moc pieczętowania, 

228–229
Zob. także Historia rodziny; Moc 

pieczętowania; Praca świą-
tynna

Ewangelia
jej pełnia jest tylko w przywróco-

nym Kościele, 277–278
jest dla wszystkich ludzi, 131, 277
jest jedyną nadzieją dla świata, 

61, 283–285
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koncentruje się na rodzinie, 81
powinna być głoszona w swej 

prostocie, 283
przywrócona poprzez Józefa Smi-

tha, 116–117, 277

G

Grant Heber J., 148, 159

H

Hinckley Gordon B., 1
Historia rodziny

pomaga dopełnić organizację 
rodzinną pokolenie za pokole-
niem, 235–236

to trud miłości, 234
zwraca serca ku przodkom, 225, 

228–229
Zob. także Eliasz; Moc pieczęto-

wania

I

Inne religie, szacunek, 283–285

J

Jezus Chrystus
cierpienie w Getsemane i na 

krzyżu, 65–68, 103–106
Drugie Przyjście, 333, 334–336, 

338–342
dzieciństwo i młodość, 327–328
i Józef Smith, 113–114
Jego rola w planie zbawienia, 

46–47, 54–55, 65–71, 113
jest On Jednorodzonym Synem 

Boga, 52–54
jest wielkim pierwowzorem 

służby kapłańskiej, 176–177
Josepha Fieldinga Smitha miłość 

do Niego, 51–52
kieruje Kościołem, 125–127
narodziny, 54, 325–330
naśladowanie przykładu, 57–58, 

176–177, 248

pamiętanie o Nim podczas świąt 
Bożego Narodzenia, 323–325, 
329–330

pamiętanie poprzez przyjmowa-
nie sakramentu, 103–108

pozostawanie wiernym świadec-
twu o, 56–57

przynosi zbawienie od grzechu, 
65–68

przynosi zbawienie od Upadku, 
65–68

rozwijanie wiary w, 90
stawanie się Jego synami i cór-

kami, 54–55
szedł od łaski do łaski, aż osiąg-

nął pełnię, 327–328
wiara Świętych w Dniach Ostat-

nich w Niego, 52–54
wprowadza sakrament, 101–102
wszystko koncentruje się na Nim 

i wokół Niego, 53
w tej dyspensacji, 56–57
Zadośćuczynienie, 46–47, 54–55, 

65–71, 103–106, 113, 328–329
zdobywanie świadectwa o, 56–57
Zob. także Drugie Przyjście 

Jezusa Chrystusa; Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa

Język, okazywanie szacunku, 
257–258

Joseph Fielding Smith. Zob. Smith 
Joseph Fielding

Józef Smith. Zob. Smith Józef

K

Kapłaństwo
błogosławieństwa oferowane 

wszystkim, 171–172, 177, 
319–320

Jezus Chrystus jest wielkim pier-
wowzorem, 176–177

obietnice dla godnych posiada-
czy, 176–177
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przysięga i przymierze, 172–173
rozwijanie powołań w, 172–176, 

177
Kapłaństwo, klucze. Zob. Klucze 

kapłaństwa
Klucze kapłaństwa

definicja, 160–161
nad całym Kościołem posiada 

Prezydent Kościoła, 164
przywrócone przez niebiańskich 

posłańców poprzez Józefa 
Smitha, 161–164

szanowanie tych, którzy je 
dzierżą, 159, 160–161, 165–166

Kobiety
błogosławieństwa kapłaństwa są 

dla nich dostępne, 319–320
niezbędna jest ich praca w króle-

stwie Pana, 313–315
oczekuje się, że będą dążyć do 

światła i prawdy, 317–318
przykłady służby w pismach 

świętych, 313
Zob. także Stowarzyszenie Po-

mocy
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich
jest królestwem Boga na ziemi, 

125–127
kierowany przez Jezusa Chry-

stusa, 125–127
miłość w nim panująca jest przy-

kładem dla świata, 267–268
organizacje pomocnicze w, 

127–128
pomaga rodzicom uczyć dzieci, 

216–218
przywrócenie go po wiekach 

odstępstwa, 124–125
rozprzestrzeni się po całym świe-

cie, 130–131

służba w nim okazuje wdzięcz-
ność za służbę Pana dla nas, 
129–130

zaszczyt członkostwa w, 125–127
zorganizowany, aby pomagać 

poszczególnym osobom i ro-
dzinom w odnalezieniu radości 
i życia wiecznego, 127–128

Księga Mormona
Josepha Fieldinga Smitha osobi-

ste świadectwo o, 135, 136, 143
Joseph Fielding Smith czyta ją 

jako mały chłopiec, 4–5, 147
osobiste studiowanie, 139–141
świadczy o Jezusie Chrystusie, 

141–143
świadectwa trzech i ośmiu świad-

ków o, 135–143
zawiera ewangelię, 136–137
zdobywanie świadectwa o, 

141–143
Kworum Dwunastu Apostołów, 

rada, 166

L

Lee Harold B., 32

M

Małżeństwo
celestialne będzie dostępne dla 

wszystkich wiernych, 207
celestialne jest najważniejszym 

obrzędem ewangelii, 203
przetrwa na zawsze w planie 

ewangelii, 203–205
przygotowywanie dzieci i mło-

dzieży do jego zawarcia, 208
staje się słodsze, gdy mąż i 

żona żyją według ewangelii, 
208–210

święta natura, 204
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wierność w nim przynosi szczę-
ście i wieczne błogosławień-
stwa, 205–206

Zob. także Moc pieczętowania; 
Rodzice; Rodzina

Milenium, 342–345
Miłość

do Pana i innych ludzi prowadzi 
do harmonii ze wszystkimi 
świętymi prawami, 271–272

i docenianie ludzi ze względu na 
nich samych, 269–271

Joseph Fielding Smith uczy się jej 
od swej klaczy Junie, 269–271

obejmuje wybaczanie i do-
strzeganie dobra w ludziach, 
267–268

pośród Świętych w dniach Ostat-
nich, 267–268

wyraża się poprzez służbę, 269
zwiększana poprzez wiedzę, 

że wszyscy ludzie są dziećmi 
Boga, 265–266

Moc pieczętowania
i zbawienie dla zmarłych, 

232–234
przygotowuje Świętych do peł-

nego zbawienia, 231
przywrócona poprzez Eliasza, 

228–229
ratuje ziemię przed zniszczeniem, 

229–230
Zob. także Eliasz; Historia ro-

dziny; Praca świątynna
Modlitwa

aby zrozumieć doktryny ewange-
lii, 155

czas na nią jest zawsze, 292–294
Josepha Fieldinga Smitha przy-

kład, 289, 290–291, 295–297
proszenie o prawe pragnienia, 

295–297

wyrażanie dziękczynienia w, 295
zbliża ludzi do Boga, 291–292
życie w harmonii z, 295

Monson Thomas S., 1

O

Obowiązek, osobista odpowiedzial-
ność za, 304

Oddawanie czci
Bogu prowadzi do pokoju, 97
Bogu wymaga wiedzy o Jego 

cechach charakteru, 40–41
duch podczas sakramentu, 103, 

108
najwyższy akt to przestrzeganie 

przykazań, 242, 246
naśladowanie przykładu Jezusa 

Chrystusa, 57
w dzień Sabatu, 255

Odróżnienie prawdy od fałszu, 
148–150, 153–156

Odstępstwo, 124–125
Ojciec Niebieski

cechy charakteru, 40–47
chce, abyśmy do Niego powró-

cili, 46–47
dziełem Jego jest przynieść nie-

śmiertelność i wieczny żywot, 
45

Jego miłość do nas, 42–46
Jego rodzina, wszyscy ludzie jej 

członkami, 42, 63, 265–266
jest Ojcem duchów wszystkich 

ludzi, 42, 265–265
plan, 46–47, 54–55, 61–73
płacze z powodu Swych niepo-

słusznych dzieci, 45–46
posłał Swego Jednorodzonego 

Syna, 46–47, 328–329
rozwijanie wiary w, 40–41, 90
wiedza o Nim, brakuje jej w 

świecie, 37, 41
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zachęca wszystkich ludzi, by 
przyszli do Jego Umiłowanego 
Syna, 47

Osobista odpowiedzialność, 
299–308

Ostrzeżenie
Josepha Fieldinga Smitha misją 

jest wznoszenie głosu, 19, 
87–89, 239

obowiązek Świętych w Dniach 
Ostatnich do wznoszenia 
głosu, 96–97

P

Packer Boyd K., 19–20, 30
Pierwsza Wizja

przywróciła prawdziwą wiedzę o 
Bogu, 39–40

sprawiła, że Józef Smith stanął 
na czele ostatniej dyspensacji, 
114–116

Zob. także Smith Józef
Plan zbawienia

i Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa, 46, 54, 65–71, 113

koncentruje się na rodzinie, 
71–73

obejmuje Upadek, 64
przyjęty z radością w przedziem-

skim świecie duchowym, 63
ustanowiony przez Ojca Niebie-

skiego przed Stworzeniem, 63
Pokuta

czas na nią jest teraz, 95–96
i plan zbawienia, 68, 92–93
jest drugą zasadą ewangelii, 

92–93
Josepha Fieldinga Smitha misją 

jest wzywanie do niej, 87–89
objawia się w niej miłosierdzie 

Ojca w Niebie i Jezusa Chry-
stusa, 93–94

obowiązek pomagania w niej 
ludziom, 96–97

połączona z wiarą prowadzi do 
wybaczenia, 87

wiąże się ze szczerym żalem 
za grzech i całkowitym jego 
zaniechaniem, 94–95

Posłuszeństwo. Zob. Przykazania
Poświęcenie świątyni wyrazem 

osobistego poświęcenia, 227
Praca

dla zbawienia, 305–307
wartość, 299–303

Praca misjonarska
i dzielenie się błogosławień-

stwami pełni ewangelii, 
277–278

Joseph Fielding Smith jako 
pełnoetatowy misjonarz, 8–13, 
275–277

Kościół potrzebuje więcej misjo-
narzy, 281–285

obowiązek Świętych w Dnicach 
Ostatnich za udział w niej, 
278–281

przynosi światu nadzieję i pokój, 
283–285

wykonywana jest w prosty spo-
sób i poprzez Ducha, 283

Praca świątynna
pomaga dopełnić organizację 

rodzinną pokolenie za pokole-
niem, 235–236

to trud miłości, 234
zwraca serca ku przodkom, 225, 

227, 228, 232
Zob. także Eliasz; Historia ro-

dziny; Moc pieczętowania
Pracowitość. Zob. Praca
Prawo

posłuszeństwo jemu wymagane 
dla zbawienia, 68
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zarządza wszechświatem i króle-
stwem Boga, 241–242

Prawo czystości moralnej, 221, 258
Prawo świadków, 137–139
Prezydent Kościoła

dzierży klucze kapłańskie nad 
całym Kościołem, 164

nie sprowadzi Kościoła na ma-
nowce, 166

Profanowanie, 257
Próby przynoszą korzyści, 260
Przeciwności wychodzą na korzyść, 

259
Przykazania

odwrócenie się od nich prowa-
dzi do utraty błogosławieństw, 
243–244

przestrzeganie ich jest wyrazem 
miłości do Pana, 242–243

przestrzeganie prowadzi do wiel-
kich błogosławieństw, 68–70, 
72, 245–249

Przykład, 218–219, 251–253, 
260–261

R

Rada Prezydenta Kościoła, rada, 
166

Rodzice
obowiązek nauczania dzieci 

prawdy, 215–216
organizują domowe wieczory 

rodzinne, 220–221
otrzymują pomoc od Kościoła 

w wypełnianiu obowiązków, 
216–218

pomagają dzieciom oprzeć się 
przeciwnikowi, 215

prawy przykład, 218–219
przygotowują dzieci, aby świad-

czyły o prawdzie i służyły na 
misji, 221–222

przygotowują dzieci do bycia 
rodzicami, 222

uczą dzieci, kiedy są jeszcze 
małe, 219

uczą dzieci czystości moralnej i 
cnoty, 221

uczą dzieci modlitwy, 219–220
zapoznają dzieci z pismami świę-

tymi, 220
Zob. także Domowy wieczór ro-

dzinny; Małżeństwo; Rodzina
Rodzina

i wyniesienie, 71–73
jak ją wzmocnić, 79–81, 83–84
najważniejszą organizacją w ży-

ciu doczesnym i w wieczności, 
30, 79–81

ustanowiona przez Pana, aby 
trwała przez wieczność, 81–83

Zob. także Domowy wieczór 
rodzinny; Historia rodziny; 
Małżeństwo; Moc pieczętowa-
nia; Rodzice

Rzeczy świata
pozorny sukces ludzi je cenią-

cych, 259–260
wyrzeczenie się ich, 253–261

S

Sakrament
Jezus Chrystus wprowadził, 

101–102
na pamiątkę Zadośćuczynienia 

Jezusa Chrystusa, 103–106
nastawienie w czasie przyjmowa-

nia, 106–109
przykazanie, by przyjmować, 

103–103
przymierza zawierane podczas 

przyjmowania, 106–109
to święty obrzęd, 102

Skromność, 221, 258
Słowo Mądrości, 239–241, 255–257
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Służba, 269
Smith Ethel Reynolds (druga żona), 

15–16, 20–23, 77–78, 201, 202, 
311, 312

Smith Hyrum (dziadek)
lojalny Józefowi Smithowi i Ko-

ściołowi, 111, 117–120
męczeńska śmierć, 3, 119–120
rzetelność, 117
służba, 1, 3, 111

Smith Jessie Evans (trzecia żona), 
23–24, 32–33, 202, 312

Smith Joseph F. (ojciec), 1, 3, 112, 
147, 174, 213, 316

Smith Joseph Fielding
blisko Boga, 37
chrzest, 181
chwali przykłady prawych Świę-

tych w Dniach Ostatnich od-
bywających służbę wojskową, 
251–253

czyta ręcznie spisane świadectwa 
Davida Whitmera i Olivera 
Cowdery’ego, 135

daje płaszcz misjonarzowi, który 
znajduje się w potrzebie, 
263–264

dzieciństwo, 4–6
dziedzictwo, 1, 3, 111, 119–120
jako członek Kworum Dwuna-

stu Apostołów, 16–19, 25–29, 
123–124

jako Historyk Kościoła, 18, 135
jako mąż, ojciec i dziadek, 20–21, 

77–79, 201, 202–203, 214
jako Prezydent Kościoła, 29–32
jego śmierć, 33
małżeństwo z Ethel Reynolds, 

15–16, 201, 202
małżeństwo z Jessie Evans, 

23–24, 202
małżeństwo z Louie Shurtliff, 7–8, 

13–15, 201

miłosierna natura, 19–20, 89
miłość do ludzi, których nauczał, 

87–89
misja wzywania ludzi do pokuty i 

ostrzegania ich, 19, 87–89, 239
modli się o koniec świata, 333, 

334
modli się o siłę, by być wiernym 

do końca, 1, 290–291
modli się o siłę po śmierci Louie, 

swej pierwszej żony, 289
modli się o ustanie burzy, 

289–290 
modli się publicznie podczas 

kazań, 290
modli się za wszystkich ludzi, 

295–297
narodziny, 1
natchniony, by pomóc synowi w 

przestrzeganiu Słowa Mądrości, 
191, 192

naucza ewangelii swoje dzieci, 
214

odnajduje pokój w czasie śmierci, 
15–16, 22–23, 27, 32–33, 61, 
201, 202–203, 251

ofiarowuje modlitwę poświęca-
jącą w zastępstwie swego ojca, 
14

okazuje miłosierdzie mężczyźnie, 
który spowodował wypadek 
samochodowy z udziałem 
misjonarzy, 19–20

osobiste świadectwo, 112
pilność w studiowaniu ewangelii, 

4–6, 147, 148
podkreśla ważność rodziny, 30, 

79–81
pomaga matce w jej obowiąz-

kach położnej, 270–271, 311
pomaga swojemu ojcu w obo-

wiązkach administracyjnych, 14



i n d e K S

356

posługa naznaczona surowymi 
ostrzeżeniami i wybaczeniem, 
19–20

posługa w Europie na początku 
II wojny światowej, 25–27

powołany do służby w Kworum 
Dwunastu, 16–19, 123

powraca do Anglii jako Prezy-
dent Kościoła, 276–277

publikuje przesłania kościelne, 
325

rozmawia z genealogiem, który 
nie potrafi wyjaśnić swojego 
zainteresowania historią ro-
dziny, 225, 227

rozmawia z mężczyzną, któremu 
po raz pierwszy spodobało się 
kazanie na temat Słowa Mądro-
ści, 239–241

służy na pełnoetatowej misji w 
Anglii, 8–13, 275–276

służy u boku wspaniałych kobiet 
w Kościele, 311–312 

służy w Kościele w wielu powo-
łaniach, 14, 123–124, 169, 171

spędza Boże Narodzenie z ro-
dziną, 323

studiuje pisma święte jako młody 
mężczyzna, 4–5, 147

szanuje klucze kapłańskie, 159, 
160

śpiewa publicznie z żoną Jessie, 
312

uczestniczy w poświęceniu 
Świątyni Salt Lake jako młody 
mężczyzna, 6

uczestniczy w poświęceniu Świą-
tyni St. George w Utah jako 
niemowlę, 123

uczy się ewangelii od swoich 
rodziców, 213, 214

uczy się miłości i akceptacji od 
swojej klaczy Junie, 269–271

uczy się wartości pracy jako 
młody mężczyzna, 4, 299–301

udaje się na spotkanie pomimo 
złamanej nogi, 124

udziela rady D. Arthurowi Hay-
cockowi, 299

wyjaśnia osobiste powody służby 
kościelnej, 124

wyrazy uznania dla niego, 27–30, 
32, 33–34

wyraża miłość do Jezusa Chry-
stusa, 51–52

wyraża miłość do Józefa Smitha, 
112

wzrost Kościoła w czasie prezy-
dentury, 30

zakłada rodzinę i dom z żoną 
Louie, 13–14

zaprasza młodego mężczyznę, 
by usiadł obok niego podczas 
konferencji generalnej, 265

zauważa w tłumie małą dziew-
czynkę, 265

żałoba po śmierci drugiej żony 
Ethel, 22–23, 202

żałoba po śmierci pierwszej żony 
Louie, 15–16, 201, 289

żałoba po śmierci trzeciej żony 
Jessie, 32, 202–203

Smith Józef
i Jezus Chrystus, 113–114
jako objawiciel wiedzy o Chry-

stusie, 114
Josepha Fieldinga Smitha osobi-

ste świadectwo o, 112
klucze kapłańskie przywrócone 

poprzez, 159, 161–164
męczeńska śmierć, 3, 119–120
Pierwsza Wizja, 39–40, 114–116
powołany, aby stanąć na czele 

ostatniej dyspensacji, 114–116
przywrócenie ewangelii poprzez, 

114–116
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zdobywanie świadectwa o misji, 
112

zjednoczony ze swym bratem 
Hyrumem, 117–120

Smith Julina Lambson (matka), 1, 3, 
213–214, 270–271, 311

Smith Louie Shurtliff (pierwsza 
żona), 7–15, 201

Spotkanie sakramentalne, 101
Stowarzyszenie Pomocy

doczesne i duchowe cele, 
315–317

jest niezbędne dla pracy Ko-
ścioła, 313–316

założenie, 313
Zob. także Kobiety

Ś

Śmierć fizyczna i duchowa, 65

T

Thompson Mercy, 111

U

Uczenie się
i odróżnienie prawdy od fałszu, 

148–150
najważniejsze podczas poznawa-

nia ewangelii, 148–151
od przywódców Kościoła, 

151–152
poprzez przewodnictwo od Du-

cha Świętego, 152–153
poprzez studiowanie, wiarę i 

posłuszeństwo, 152–153
szukanie możliwości w różnych 

dziedzinach, 148–151
wzrasta poprzez prawe życie, 

153–156
z pism świętych, 141–143, 

150–151, 155
Upadek Adama i Ewy

niezbędny w planie zbawienia, 
64

porównane do wpadnięcia 
człowieka do głębokiego dołu, 
67–68

przezwyciężony przez Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa, 
46, 65–68

W

Wiara
i plan zbawienia, 68
jest pierwszą zasadą ewangelii, 

90
kroczenie w, 92
oznacza działanie, 90–92
połączona z pokutą prowadzi do 

wybaczenia, 873
w Ojca Niebieskiego i Jezusa 

Chrystusa, 40–41, 90
wymaga wiedzy o cechach cha-

rakteru Boga, 40–41
Wiedza. Zob. Uczenie się
Wolna wola, 305–307
Wytrwanie do końca, 1, 68, 72, 290

Z

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
pamiętanie podczas świąt Bo-

żego Narodzenia, 323–325, 
329–330

pamiętanie poprzez przyjmowa-
nie sakramentu, 103–106

porównane do ratowania czło-
wieka z głębokiego dołu, 67

wdzięczność za, 67
w Getsemane i na krzyżu, 65–68, 

103–106
zbawienie poprzez, 65–68, 

328–329
zmartwychwstanie poprzez, 

70–71, 113
Zob. także Jezus Chrystus
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Zbawienie
osobiste starania, 307
pomaganie innym, 307–308
Zob. także Plan zbawienia

Zmartwychwstanie, 70–71

Ż

Życie, cel, 69–70
Żyć w świecie, ale nie być z tego 

świata, 259
Zob. także Rzeczy świata
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