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K ilka lat temu siedziałem w pokoju Świątyni Salt 
Lake, w którym raz w tygodniu spotykają się 
członkowie Pierwszego Prezydium oraz Kworum 

Dwunastu Apostołów. Patrzyłem w górę na ścianę naprze-
ciwko Pierwszego Prezydium, gdzie wisiały portrety 
wszystkich prezydentów Kościoła.

Gdy przyglądałem się moim poprzednikom — od  
Proroka Józefa Smitha (1805–1844) do Prezydenta 
Gordona B. Hinckleya (1910–2008) — myślałem: „Jestem 
bardzo wdzięczny za wskazówki każdego z nich”.

To są wielcy mężowie, którzy nigdy się nie zawa-
hali, nigdy się nie zachwiali i nigdy nie zawiedli. To 
mężowie Boga. Gdy myślę o współczesnych prorokach, 
których znałem i kochałem, wspominam ich życie, cechy 
i natchnione nauki.

Prezydent Heber J. Grant (1856–1945) był Prezyden-
tem Kościoła, gdy przyszedłem na świat. Gdy rozmyślam 
o jego życiu i naukach, sądzę, że cecha charakteru, której 
przykładem zawsze był Prezydent Grant, to wytrwałość — 
trwanie przy sprawach dobrych i szlachetnych.

Prezydent George Albert Smith (1870–1951) był Pre-
zydentem Kościoła w czasach, gdy służyłem jako biskup 
w moim okręgu w Salt Lake City. Zauważył on kiedyś, że 
między Panem a przeciwnikiem trwa swoiste przeciąganie 
liny. „Jeśli będziecie pozostawać po Pańskiej stronie linii 
— mówił — będziecie pod Jego wpływem i nie będziecie 
mieć pragnienia, by czynić zło” 1.

W 1963 roku zostałem powołany do służby w Kworum 
Dwunastu Apostołów przez Prezydenta Davida O. McKaya 
(1873–1970). Własnym życiem uczył on szacunku dla 
ludzi. „Prawdziwe chrześcijaństwo — mówił — to miłość 
w działaniu” 2.

Wiodącą zasadą w życiu Prezydenta Josepha Fieldinga 
Smitha (1876–1972), jednego z najpłodniejszych pisarzy 
Kościoła, było studiowanie ewangelii. Nieustannie czytał 
pisma święte i znał ich nauki oraz doktryny, jak nikt inny 
ze znanych mi osób.

Prezydent Harold B. Lee (1899–1973) był prezydentem 
palika, do którego należałem jako chłopiec. Jego ulubio-
nym cytatem były słowa: „Stójcie na świętych miejscach i 
nie dajcie się poruszyć” 3. Zachęcał świętych, by dostroili 
się do podszeptów Ducha Świętego i by na nie reagowali.

Myślę, że wiodącą zasadą w życiu Prezydenta 
Spencera W. Kimballa (1895–1985) było poświęcenie. 
Był całkowicie, jednoznacznie oddany Panu i z zaangażo-
waniem żył ewangelią.

Gdy Prezydent Ezra Taft Benson (1899–1994) został 
Prezydentem Kościoła, powołał mnie do służby jako Dru-
giego Doradcę w Pierwszym Prezydium. Dewizą jego życia 
była miłość, wyrażona w jego ulubionym cytacie z wypo-
wiedzi Zbawiciela: „Jakimi ludźmi powinniście więc być? 
Zaprawdę powiadam wam, że na Moje podobieństwo” 4.

Prezydent Howard W. Hunter (1907–1995) był człowie-
kiem, który zawsze szukał w ludziach tego, co najlepsze. 

P R Z E S Ł A N I E  O D  P I E R W S Z E G O  P R E Z Y D I U M ,  W R Z E S I E Ń  2 0 1 7  R .

Prorocy  
mają nas prowadzić

Prezydent Thomas S. Monson
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Zawsze był uprzejmy, zawsze był pokorny. Miałem 
zaszczyt służyć jako jego Drugi Doradca.

Prezydent Gordon B. Hinckley uczył nas dawać z siebie 
wszystko. Składał pełne mocy świadectwo o Zbawicielu 
i Jego misji. Uczył nas z miłością. Służba w charakte-
rze jego Pierwszego Doradcy była dla mnie zaszczytem 
i błogosławieństwem.

Zbawiciel posyła proroków, ponieważ nas kocha. 
W czasie zbliżającej się konferencji październikowej Wła-
dze Generalne Kościoła ponownie będą miały zaszczyt 
przekazywać Jego słowa. Podchodzimy do tego zadania 
z wielką powagą i pokorą.

Przywrócony na ziemi Kościół Jezusa Chrystusa, zbudo-
wany na skale ewangelii, jest dla nas błogosławieństwem. 
Ciągłe objawienia są istotnym elementem ewangelii Jezusa.

Modlę się, byśmy byli gotowi na osobiste objawienie, 
które spływa obficie w czasie konferencji generalnej. Modlę 
się, by nasze serca przepełniała pewność, gdy podnosimy 
dłoń w geście poparcia dla żyjących proroków i apostołów. 
Modlę się, byśmy zostali napełnieni światłem, podniesieni 
na duchu, pocieszeni i wzmocnieni, gdy będziemy słuchać 
ich przesłań. I modlę się, byśmy byli gotowi ponownie 
powierzyć siebie Panu Jezusowi Chrystusowi — Jego ewan-
gelii i Jego dziełu — i żyć z odnowionym postanowieniem 
przestrzegania Jego przykazań i spełniania Jego woli.

UWAGI
1. Nauki Prezydentów Kościoła: George Albert Smith (2011), str.197.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), str. 181.
3. Nauki i Przymierza 87:8.
4. 3 Nefi 27:27.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Monson mówi o doniosłych lekcjach, które 
otrzymał od poprzedzających go proroków. Przypomina 
nam także, że „Zbawiciel posyła proroków, ponieważ 
nas kocha”. W czasie odwiedzin u osób, które nauczasz, 
możesz porozmawiać z nimi o tym, w jaki sposób 

prorocy i apostołowie są dowodem Bożej miłości do nas. 
Możesz powiedzieć o radzie, której Prezydent Monson 
udzielił w czasie któregoś z przemówień podczas 
ostatnich konferencji generalnych. Poproś osoby, które 
nauczasz, by przygotowały się do konferencji general-
nej, czytając przemówienia, które szczególnie je zainspi-
rowały i które pomogły im odczuć miłość Zbawiciela.

MŁODZIEŻ
Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Jaki wpływ ma na ciebie nasz prorok, Prezydent 
Thomas S. Monson? Jaką rzecz dotyczącą proroka 

zapamiętasz najlepiej? Możesz napisać w swoim dzien-
niku o Prezydencie Monsonie i jego życiu, wzorując się na 
tym, w jaki sposób on opisał wpływ proroków na niego.

Możesz także wybrać ulubiony fragment wypowiedzi 
Prezydenta Monsona i zapisać w miejscu łatwo widocz-
nym, na przykład na szkolnym segregatorze lub na 
kartce umieszczonej w pokoju. Możesz również wyko-
nać zdjęcie tego tekstu i umieścić go jako tło w tele-
fonie. Za każdym razem, gdy popatrzysz na ten cytat, 
będziesz mógł zastanowić się nad rolą żyjącego proroka 
i pamiętać o jego miłości oraz wskazówkach dla nas 
w dzisiejszych czasach.

Możesz pobrać podkład muzyczny do hymnu pt.  
„Dziękujemy Ci, Boże, za proroka” na stronie interneto-
wej: lds .org/ go/ 9176.

DZIECI
Prorocy prowadzą nas do Chrystusa

Zbawiciel posyła proroków, ponieważ nas kocha.  
Gdy słuchamy proroków, łatwiej nam wybierać 

dobro. Jakie dwie rzeczy możesz zrobić, by kierować  
się radami proroka?
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„I nazwał Pan swój lud SYJON, bo 
byli jednego serca i umysłu, i żyli 

sprawiedliwie; i nie było biednych 
pośród nich” (Mojżesz 7:18). W jaki 
sposób możemy stać się ludźmi 
„jednego serca”?

Starszy M. Russell Ballard 
z Kworum Dwunastu Apostołów 
powiedział: „W samym środku 
angielskiego słowa ‘Zadośćuczy-
nienie’, czyli atonement, zawarte 
jest słowo one czyli ‘jeden’. Gdyby 
ludzkość pojęła to, nigdy nie byłoby 
kogoś takiego, kim nie bylibyśmy 
zainteresowani, bez względu na jego 
wiek, rasę, płeć, religię lub status 
społeczny czy ekonomiczny. Stara-
libyśmy się naśladować Zbawiciela 
i nigdy nie bylibyśmy nieuprzejmi, 
obojętni, niewrażliwi na innych, lub 
nie okazywali im szacunku” 1.

Prezydent Henry B. Eyring, 
Pierwszy Doradca w Pierwszym 
Prezydium, nauczał: „Kiedy ludzie 
mają ze sobą Ducha, [mogą] spo-
dziewać się uczucia harmonii […]. 
Duch Boży nigdy nie wywołuje 

Jednego serca

niezgody (zob. 3 Nefi 11:29) […].
Prowadzi On do wewnętrznego 
poczucia spokoju i uczucia jedności 
z innymi ludźmi” 2.

Wypowiadając się o proble-
mach, przed którymi stają rodziny, 
Carole M. Stephens, która słu-
żyła jako Pierwsza Doradczyni 
w Generalnym Prezydium Stowarzy-
szenia Pomocy, powiedziała: „Nigdy 
nie doświadczyłam, czym jest roz-
wód, ból czy niepewność z powodu 
porzucenia ani odpowiedzialność 
związana z byciem samotną matką. 
Nie doświadczyłam śmierci dziecka, 
niepłodności ani zainteresowania 
osobą tej samej płci. Nie musiałam 
przetrwać znęcania się nade mną, 
przewlekłej choroby czy uzależnie-
nia. Nie takie próby mi dano, aby 
sprawdzić moją wytrzymałość […].

Ale z powodu moich osobistych 
prób i wyzwań […] dobrze pozna-
łam Tego, który naprawdę rozumie 
wszystko […]. Ponadto doświad-
czyłam wszystkich ziemskich prób, 
które przed chwilą wymieniłam, 

w życiu córki, matki, babci, 
siostry, ciotki i przyjaciółki.

Jako córki Boga, które dotrzy-
mują zawartych przymierzy, 
uczymy się nie tylko z naszych 
wyzwań, ale jednoczymy się we 
współczuciu, wspierając innych 
członków Bożej rodziny w ich 
własnych próbach” 3.

Dodatkowe informacje 
i fragmenty z pism świętych
Ew. Jana 17:20–23; List do Efezjan 
4:15; Mosjasz 18:21–22; 4 Nefi 1:15
reliefsociety .lds .org

UWAGI
1. M. Russell Ballard, „Zadośćuczynienie 

i wartość jednej duszy”, Liahona, maj 
2004, str. 86.

2. Henry B. Eyring, „That We May Be One”, 
Ensign, maj 1998, str. 67.

3. Carole M. Stephens, „Rodzina dziełem 
Boga”, Liahona, maj 2015, str. 11–12.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i pod natchnieniem wybierzcie fragment, 
o którym chcecie porozmawiać. W jaki sposób zrozumienie celu Stowarzyszenia 
Pomocy przygotowuje córki Boga na błogosławieństwa życia wiecznego?

Zastanów się
W jaki sposób jedność z innymi 
ludźmi przybliża nas do jedności 
z Bogiem?

Wiara, Rodzina, Służba


