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Kiedy byłem młodym mężczyzną, służyłem w 
Kościele jako doradca pewnego mądrego pre-
zydenta dystryktu. Nieustannie starał się czegoś 

mnie nauczyć. Pamiętam, że kiedyś udzielił mi następują-
cej rady: „Gdy poznajesz jakąś osobę, traktuj ją tak, jak by 
miała poważne problemy. W więcej niż połowie przypad-
ków będziesz mieć rację”. Pomyślałem sobie wtedy, że to 
pesymistyczne podejście. Teraz, po pięćdziesięciu latach, 
widzę, jak dobrze rozumiał on świat i życie.

Wszyscy stawiamy czoła próbom — czasem bardzo 
ciężkim. Wiemy, że Pan pozwala na próby w naszym życiu 
po to, by nas oczyścić i udoskonalić, byśmy mogli przeby-
wać z Nim na zawsze.

Pan nauczał Proroka Józefa Smitha w więzieniu Liberty, 
że nagrodą za jego wytrwałość w czasie prób będzie przy-
gotowanie do życia wiecznego:

„Synu Mój, pokój niechaj będzie twej duszy; twoje prze-
ciwności i twoje cierpienia potrwają zaledwie małą chwilkę;

A potem, jeżeli dobrze to zniesiesz, Bóg wyniesie cię na 
wysokości; zatriumfujesz nad wszystkimi wrogami swoimi” 
(NiP 121:7–8).

Przez tak wiele prób przechodzimy w życiu, że ich 
godne przetrwanie może być trudne. Może się tak wyda-
wać rodzinie, której życie zależy od plonów, a trwa susza. 
Rodzina ta może się zastanawiać: „Jak długo wytrwamy?”. 
Może się tak wydawać młodzieży, która musi oprzeć się 
wzbierającej powodzi nieprzyzwoitości i pokus. Może się 

tak wydawać młodemu mężczyźnie, który stara się uzy-
skać wykształcenie lub ukończyć szkolenia, by móc utrzy-
mać żonę i rodzinę. Może się tak wydawać osobie, która 
nie może znaleźć pracy lub która straciła zatrudnienie po 
raz kolejny z powodu likwidacji firmy. Może się tak wyda-
wać ludziom, których utrapieniem jest pogarszające się 
zdrowie i utrata sił fizycznych ich samych lub bliskich im 
osób, co może się przytrafić i w jesieni życia, i wcześniej.

Jednak kochający Ojciec nie poddaje nas próbom po to, 
by po prostu zobaczyć, czy je zniesiemy, lecz żeby spraw-
dzić, czy zniesiemy je dobrze i w ten sposób się oczyścimy.

Gdy Parley P. Pratt (1807–1857) został powołany jako 
członek Kworum Dwunastu Apostołów, Pierwsze Prezy-
dium skierowało do niego te słowa: „Zostałeś powołany 
do dzieła, które wymaga całej twojej uwagi […]; stań się 
gładką strzałą […]. Musisz przetrwać wiele mozołu, wiele 
pracy i wiele trudności, byś był doskonale oczyszczony 
[…]. Wymaga tego twój Ojciec Niebieski, Jego jest pole 
zbiorów, Jego jest to dzieło i On […] doda ci otuchy […] 
i wesprze cię” 1.

W Liście do Hebrajczyków Paweł mówi o owocu 
godnego przetrwania prób: „Żadne karanie nie wydaje się 
chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje 
błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali 
wyćwiczeni” (List do Hebrajczyków 12:11).

Nasze próby i trudności umożliwiają nam naukę i 
wzrost. One mogą zmienić istotę naszej natury. Jeśli 
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wytrwamy w ciężkim położeniu i zwrócimy się do Zbawi-
ciela, nasze dusze zostaną oczyszczone.

Dlatego najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, 
jest ciągła modlitwa (zob. NiP 10:5; Alma 34:19–29).

Drugą rzeczą jest stały wysiłek, by przestrzegać przyka-
zań — bez względu na przeciwności, pokusy czy zamie-
szanie panujące dookoła nas (zob. Mosjasz 4:30).

Trzecią istotną rzeczą jest służba Panu (zob. NiP 4:2; 
20:31).

Gdy służymy Mistrzowi, poznajemy Go i bardziej 
Go kochamy. Jeśli nie będziemy ustawać w modlitwie i 
wiernej służbie, zaczniemy rozpoznawać rękę Zbawiciela i 
wpływ Ducha Świętego w naszym życiu. Wielu z nas słu-
żyło Panu i czuło to towarzystwo. Jeśli przypomnicie sobie 
ten czas, przypomnicie sobie, że zaszły w was zmiany. 
Pokusy, by czynić zło, jakby zmalały. Pragnienie czynienia 
dobra wzrosło. Osoby, które znały was najlepiej i kochały 
was, mogły powiedzieć: „Jest w tobie więcej uprzejmości, 
więcej cierpliwości. Nie jesteś już tą samą osobą”.

Staliście się innymi osobami. Zostaliście przemienieni 
przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, ponieważ pole-
galiście na Nim w czasie waszej próby.

Obiecuję wam, że Pan przyjdzie wam z pomocą, gdy 
przechodzicie przez próby, jeśli będziecie Go szukać i Mu 
służyć, a wasza dusza będzie w tym procesie oczyszczona. 
Wzywam was, byście zaufali Mu, przechodząc przez każde 
przeciwności.

Wiem, że Bóg Ojciec żyje i że słucha wszystkich naszych 
modlitw i odpowiada na każdą z nich. Wiem, że Jego Syn, 
Jezus Chrystus, zapłacił za wszystkie nasze grzechy i że 
pragnie, byśmy do Niego przyszli. Wiem, że Ojciec i Syn 
czuwają nad nami i przygotowali sposób, byśmy dobrze 
znieśli próby i wrócili do niebiańskiego domu.

PRZYPISY
1. Autobiography of Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jun. (1979), str. 120.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Wszyscy stawiamy czoła problemom, które testują 
naszą wiarę i umiejętności przetrwania. Zastanówcie 
się nad potrzebami i problemami osób, które naucza
cie. Zanim złożycie im wizytę, możecie pomodlić się o 
przewodnictwo, by wiedzieć, w jaki sposób pomóc im 

dobrze znieść próby. Możecie omówić zarówno zasady, 
jak i fragmenty pism świętych, o których wspomina 
Prezydent Eyring, wymieniając modlitwę, służbę i 
przestrzeganie przykazań. Możecie także opowiedzieć 
o tym, jak otrzymane przez was błogosławieństwa po
mogły wam dobrze znieść próby.

MŁODZIEŻ
Gdy umarła moja przyjaciółka
Samantha Linton

Kiedy chodziłam do liceum i miałam mniej więcej 
16 lat, moja przyjaciółka nagle zmarła z powodu 

tętniaka w mózgu. Mimo że byłam członkiem Kościoła, 
nie mogłam sobie z tym poradzić. Przez całe życie 
uczono mnie, że mogę zwrócić się do Ojca Niebieskiego 
i do Zbawiciela z każdą sprawą, ale nigdy wcześniej nie 
przechodziłam przez coś tak trudnego.

Płakałam całymi godzinami, próbując znaleźć coś — 
cokolwiek — co przyniosłoby mi ukojenie. Wieczorem, 
w dniu jej śmierci, zajrzałam do śpiewnika. Przerzucając 
strony, trafiłam na hymn: „Bądź ze mną, Panie, wie
czór tuż” (Hymny, nr 91). Moją uwagę przykuła trzecia 
zwrotka:

Bądź ze mną, Panie, wieczór tuż,
Samotna będzie noc,
Gdy blisko Cię nie będę mieć,
Skąd wezmę światła moc?
Tak boję się, że świata mrok
Na dom mój rzuci cień.
O, Zbawco, zostań ze mną dziś,
Wszak wieczór zbliża się.

Ta zwrotka napełniła mnie ogromnym spokojem. 
Wiedziałam już, że Zbawiciel nie tylko zostanie ze mną 
tej nocy, ale też, że On dokładnie wie, co czuję. Wiem, 
że miłość, którą poczułam dzięki słowom tego hymnu, 
towarzyszyła mi owej nocy i towarzyszy mi podczas 
wielu innych prób, przez które muszę przejść.
Autorka mieszka w Utah, USA.

Możesz pobrać hymn: „Bądź ze mną, Panie, wieczór 
tuż” pod adresem internetowym: lds .org/ go/ 7176.
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„Jezus osiągnął doskonałą jed-
ność z Ojcem, poddając siebie 

samego, ciało i ducha, woli Ojca 
[…] — nauczał Starszy D. Todd 
Christofferson z Kworum Dwunastu 
Apostołów.

— Z pewnością nie będziemy 
jednością z Bogiem i Chrystusem, 
dopóki Ich wola nie stanie się 
naszym największym pragnieniem. 
Takiego podporządkowania nie 
osiąga się w ciągu jednego dnia, 
lecz poprzez Ducha Świętego Pan 
będzie nas nauczał i prowadził, jeśli 
będziemy chętni dopóty, dopóki z 
czasem można będzie naprawdę 
powiedzieć, że On jest w nas, jak 
Ojciec jest w Nim” 1.

Linda K. Burton, Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, 
nauczała, w jaki sposób zabiegać 
o tę jedność: „Zawieranie i docho-
wywanie przymierzy przez nas jest 
wyrazem naszego zobowiązania, by 
upodabniać się do Zbawiciela. Ide-
ałem jest dążyć do postawy najlepiej 

Aby byli jedno

wyrażonej w kilku linijkach ulubio-
nego hymnu: ‘Tam pójdę, gdzie iść 
mi mój każe Pan […]. To powiem, 
co mówić nakaże mi On, zostanę, 
kim On chce, bym był’” 2.

Starszy Christofferson także przy-
pomniał nam, że „kiedy usiłujemy 
dzień za dniem, tydzień za tygo-
dniem, iść tą ścieżką Chrystusa, nasz 
duch osiąga przewagę nad tym, 
co pochodzi od człowieka natural-
nego, walka wewnątrz uspokaja się, 
a pokusy przestają nas niepokoić” 3.

Neill F. Marriott, Druga Dorad-
czyni w Generalnym Prezydium 
Młodych Kobiet, składa świadectwo 
o błogosławieństwach spływających 
na nas, gdy staramy się podpo-
rządkować naszą wolę woli Boga: 
„Zmagałam się kiedyś ze zdusze-
niem przyziemnego pragnienia 
robienia wszystkiego po swojemu, 
jednak w końcu zrozumiałam, że 
moje drogi mają wiele niedostatków 
i ograniczeń, i są stokroć gorsze od 
dróg Jezusa Chrystusa. ‘[…] Droga 

[naszego Ojca Niebieskiego] jest 
ścieżką, która prowadzi do szczę-
ścia w tym życiu i w życiu wiecz-
nym w świecie, który przyjdzie’” 4. 
Starajmy się w pokorze jednoczyć 
z naszym Ojcem Niebieskim i 
Jego Synem, Jezusem Chrystusem.

Dodatkowe informacje i 
fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 17:20–21; List do Efezjan 
4:13; NiP 38:27; strona internetowa: 
reliefsociety .lds .org

PRZYPISY
1. D. Todd Christofferson, „Aby byli jedno, 

jak my”, Liahona, listopad 2002, str. 72, 73.
2. Linda K. Burton, „Moc, radość i miłość 

płynące z dochowywania przymierzy”, 
Liahona, listopad 2013, str. 111.

3. D. Todd Christofferson, „Aby byli jedno, 
jak my”, Liahona, str. 71.

4. Neill F. Marriott, „Wznosząc serca do 
Boga”, Liahona, listopad 2015, str. 32.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie porozmawiać. W jaki sposób świadomość celu Stowarzyszenia Pomocy 
przygotowuje córki Boga na błogosławieństwa życia wiecznego?

Zastanów się
W jaki sposób pełnienie woli 
Boga sprawia, że stajemy się do 
Niego podobne?

Wiara, Rodzina, Służba


