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niektóre z nich są jak ukryte klejnoty, 
których nie dostrzegaliście, dopóki nie 
przeczytaliście ich ponownie.

Prezydent Nelson nawiązuje do 
fragmentu: Ew. Marka 5: 22–43. To 
jedna z najpiękniejszych historii z 
pism świętych, jaką znam. Jezus 
spotyka Jaira, przełożonego synagogi, 
który pada do nóg Jezusa i błaga Go 
o uzdrowienie umierającej córki. Ta 
historia jest cudowna sama w sobie, 
ale gdy Jezus idzie już ulicą do córki 
Jaira, przeciskając się przez tłum ludzi, 
woła: „Kto się dotknął szat moich?”. 
Jego uczniowie są zdziwieni i mówią, 
że wszyscy tu na siebie wpadają, 
jednak Jezus czuje, że uszła z Niego 
moc, gdy dotknęła Jego szat kon-
kretna kobieta. Od 12 lat chorowała 
i wydała wszystkie pieniądze, by się 
wyleczyć, jednak nadal była chora. 
Chrystus ją uzdrawia. Ich spotkanie 
zostało wspaniale zobrazowane. Na 
stronie internetowej lds.org, w odno-
śniku Bible Videos, znajdziecie film, 
który trwa 1 minutę i 40 sekund, i 
ukazuje cudowne spotkanie Chrystusa 
i tej kobiety.

Na najbliższej konferencji gene-
ralnej odszukajcie własnego króla 
Beniamina. Konferencja generalna 
odbywa się w pobliżu świątyni. 
Bądźcie słuchaczami i wykonawcami 
Słowa — jednym i drugim — a wtedy, 
jak owa kobieta, poczujecie, że ze 
Słowa Chrystusa płynie moc, która 
was uzdrowi i wzmocni. Ona was 
ukoi. Będzie was prowadzić. Jak król 
Beniamin, gdy przemawiał. ◼

STRONY LOKALNE

 Konferencja generalna to wspaniały 
czas, w którym każdy z nas może 

duchowo się odnowić, umocnić swą 
wiarę w Jezusa Chrystusa i poczuć 
większy spokój. Gdy król Beniamin 
w Księdze Mormona zapraszał lud 
na swoistą konferencję generalną w 
pobliżu świątyni, przygotował dla 
nich jedno z najpotężniejszych prze-
mówień, jakie znajdują się w pismach 
świętych. Nacisk położony przez króla 
Beniamina na osobę Jezusa Chrystusa 
i Zadośćuczynienie jest, nawet dziś, 
wielkim błogosławieństwem dla nas 
wszystkich. W czasopiśmie Ensign ze 
stycznia 1992 roku możemy przeczytać 
artykuł pt. „King Benjamin’s Manual of 
Discipleship” [„Jak być uczniem Jezusa 
— podręcznik króla Beniamina”], 
którego autorem jest Starszy Neal A. 
Maxwell z Kworum Dwunastu Apo-
stołów. W swoim przesłaniu Starszy 
Maxwell podkreśla, jak ważne jest, 
byśmy byli wykonawcami Słowa.

Konferencje generalne to okazja, 
byśmy usłyszeli przesłania naszych 
królów Beniaminów. Przemówienia 
z konferencji, które trafiają prosto do 
naszych serc, dusz i duchów, są jak 
manna z nieba. Nie jesteśmy tacy sami, 
dlatego jedno przemówienie poruszy 
jedną osobę bardziej niż inną. Nasze 
życiowe okoliczności, stopień pojmo-
wania ewangelii i rozumienia tego, co 
nas otacza, różnią się od siebie, ale w 
czasie każdej konferencji generalnej do 
naszego serca i duszy przeniknie przy-
najmniej jedno przemówienie. Dzięki 
temu mamy okazję być nie tylko 

słuchaczami, ale też wykonawcami 
Słowa (List Jakuba 1:22, Ew. Jana 13:17, 
Ew. Mateusza 7:21–25). Możemy, zgod-
nie ze słowami Starszego Maxwella, 
zostać uczniami Jezusa Chrystusa. Jest 
to być może jedna z najważniejszych 
rzeczy, które mamy zrobić po konfe-
rencji generalnej: pozwolić przemó-
wieniom, które tak wiele nam dają, 
zmotywować nas do wzrostu i zmian 
w naszym życiu. Przemówienia dodat-
kowo wzmocnią nas i wniosą pokój 
w nasze życie w tym niespokojnym 
świecie. Będziemy mogli poczuć, że 
Bóg i Jezus naprawdę nas kochają bez 
względu na nasze słabości i wyzwania.

Podczas konferencji generalnej w 
kwietniu 2017 roku Prezydent Eyring 
wygłosił pełne mocy przemówienie. 
Dla mnie osobiście jego przemówie-
nie zatytułowane „Mój pokój daję 
wam” jest jak przemówienie króla 
Beniamina. Podobnie jest z przemó-
wieniem Prezydenta Uchtdorfa pt. 
„Doskonała miłość usuwa bojaźń” 
oraz przemówieniem Starszego 
Renlunda pt. „Nasz Dobry Pasterz”, 
jak również gdy Prezydent Nelson 
w bardzo osobisty sposób mówił 
o Chrystusie w przemówieniu pt. 
„Czerpanie z mocy Jezusa Chrystusa 
w swoim życiu” — dzięki nim ta 
konferencja była dla mnie wielkim 
błogosławieństwem. Czułem się tak, 
jakbym siedział przed świątynią i 
słuchał króla Beniamina.

Jeśli poświęcicie czas, by bardziej 
wsłuchać się lub wczytać w przemó-
wienia, zdziwicie się, odkrywając, że 

Na konferencji generalnej odszukajcie 
własnego króla Beniamina
Starszy Tom- Atle Herland, Norwegia, Siedemdziesiąty Obszaru

Starszy  
Tom- Atle Herland
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 Starszy Neil L. Andersen z Władz 
Generalnych Kościoła oraz Starszy 

Gary B. Sabin z Prezydium Obszaru 
Europy wraz z małżonkami byli 
gośćmi i przewodniczyli specjalnemu 
spotkaniu z członkami Kościoła w 
Polsce, które odbyło się w warszaw-
skiej kaplicy 24 maja 2017 roku.

Zabierając głos, Starszy Andersen 
podziękował uczestnikom z różnych 
stron kraju za przyjazd do Warszawy 
w środku tygodnia, wyraził swą 
miłość dla członków Kościoła w Pol-
sce oraz wdzięczność za możliwość 
osobistego spotkania się z polskimi 
świętymi w dniach ostatnich.

W swym wystąpieniu skoncentrował 
się na nauczaniu przesłania Prezydenta 
Thomasa S. Monsona dotyczącego 
mocy Księgi Mormona, wygłoszo-
nego podczas tegorocznej Konferencji 
Generalnej Kościoła w Salt Lake City. 

Zwracał uwagę kongregacji, że prorok 
Pana wskazuje na ogromną potrzebę 
studiowania, rozważania i stosowania 
w naszym życiu nauk Księgi Mormona.

Prezydent Kościoła żarliwie błaga 
świętych w dniach ostatnich na całym 
świecie o codzienne czytanie Księgi 
Mormona w duchu modlitwy i szcze-
rego pragnienia poznania prawdy 
— w celu uzyskanie mocnego i pew-
nego świadectwa o jej prawdziwości 
poprzez Ducha Świętego. Apostoł 
podkreślał, że Prezydent Monson prosi 
tych, którzy nie mają takiego świadec-
twa o uczynienie tego co niezbędne 
aby je uzyskać. Prorok powiedział, że 
osobiste, silne świadectwo o naszym 
Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego 
ewangelii ochroni świętych w dniach 
ostatnich przed grzechem i złem tak 
rozpowszechnionym w dzisiejszym 
świecie, zaś codzienne studiowanie i 

rozważanie Księgi Mormona w duchu 
modlitwy, umożliwi usłyszenie głosu 
Ducha, oparcie się pokusie, przezwy-
ciężenie wątpliwości i strachu oraz 
uzyskanie pomocy nieba w życiu.

Podkreślając wielką wagę przesłania 
Prezydenta Monsona, Starszy Ander-
sen złożył swe osobiste zapewnienie, 
że zapowiedziane przez proroka 
obietnice i błogosławieństwa spełnią 
się. Zaapelował także do członków 
Kościoła w Polsce, o codzienne czy-
tanie i rozważanie Księgi Mormona, 
obiecując, że oprócz wspomnianych 
błogosławieństw, doświadczą także 
wzrostu jedności oraz poszerzenia 
osobistej perspektywy na ewangelię 
Jezusa Chrystusa i Plan Zbawienia.

Nawiązał także do uroczystości 
poświęcenia paryskiej świątyni, w 
której uczestniczył kilka dni wcze-
śniej, oraz do wspomnień z czasów 
swej służby w charakterze prezydenta 
misji we Francji. Przywołał zdarzenie 
sprzed kilkunastu lat dotyczące fran-
cuskiego małżeństwa, które mimo 
utraty syna w wypadku wkrótce po 
jego powrocie ze służby misyjnej, 
pozostało wiernymi świętymi do 
końca życia, pokładając pełne zau-
fanie w obietnicę złożoną im przez 
Thomasa S. Monsona, ówczesnego 
członka Kworum Dwunastu Apo-
stołów, który przebywał wtedy we 
Francji, dotyczącą wiecznego charak-
teru ich rodziny pod warunkiem ich 
wierności ewangelii Jezusa Chrystusa.

Siostra Sabin podzieliła się reflek-
sjami o roli wiary i znaczeniu trzyma-
nia się „żelaznego pręta” — Księgi 
Mormona — w pogłębianiu świa-
dectwa ewangelicznego. Prorok Nefi 
zapisał: „I powiedziałem im, że jest to 

Z  Ż Y C I A  K O Ś C I O Ł A

„Codziennie czytajcie Księgę Mormona” 
— apel Starszego Andersena do 
członków Kościoła w Polsce
Robert Magnuski, Rada ds. publicznych

Starszy Andersen przemawia do członków 
Kościoła w Polsce
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słowo Boga i ludzie, którzy są posłuszni 
słowu Boga i wytrwają przy nim, nigdy 
nie zginą, ani też pokusy, czy ogniste 
pociski złego ducha nie będą w stanie 
ich pokonać, aby zaślepiając prowadzić 
ich ku ruinie” (1 Nefi 15:24).

Siostra Andersen skoncentrowała 
swe wystąpienie na Panu Jezusie 
Chrystusie. Złożyła głęboko osobiste 
świadectwo w języku polskim, że 
wie bez wątpliwości, że On był i jest 
wiecznym Mesjaszem, naszym żyją-
cym Zbawicielem i Odkupicielem.

Starszy Sabin mówił, że ewangelia 
Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym 
darem, jakim możemy się podzielić 
lub otrzymać, cenniejszym niż jakikol-
wiek inny ziemski dar.

Zachęcał członków do wykony-
wania swych obowiązków, albowiem 
zgodnie z obietnicą Pism Świętych, 
wszystko będzie działać dla dobra sług 
pańskich. Wyjaśniał na przykładach, 
że wzajemna służba i troska pozwala 
wznieść się ponad różnice oraz wspól-
nie służyć z wzajemnym wsparciem. ◼

przeznaczenie poszczególnych 
pomieszczeń i odpowiadali na zada-
wane na bieżąco pytania. Zwiedzający 
byli zainteresowani przede wszystkim 
historią powstania Kościoła a także 
strukturą organizacyjną oraz podobień-
stwami i różnicami międzywyznanio-
wymi. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
projekcję filmu kościelnego zatytuło-
wanego „Pierwsza Wizja” — przed-
stawiającego wizję Józefa Smitha oraz 
proces przywracania Kościoła Jezusa 
Chrystusa w obecnej dyspensacji.

Ze względu na zainteresowanie 
gości pochodzeniem i treścią Księgi 
Mormona wyjaśniano, że jest ona 
Pismem Świętym spisanym przez 
starożytnych proroków w duchu pro-
roctwa i objawienia. Stanowi jeszcze 
jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie, 
zawiera pełnię Jego ewangelii i podaje 
jak Bóg postępował ze starożytnymi 
mieszkańcami kontynentu amerykań-
skiego. Na życzenie zainteresowanych, 
rozdano kilkanaście egzemplarzy 
Księgi Mormona i wiele innych mate-
riałów informacyjnych o Kościele. ◼

Noc Muzeów: historia Kościoła  
i genealogia budzą największe  
zainteresowanie gości
Robert Magnuski, Rada ds. publicznych

 20 maja 2017 roku w ramach sto-
łecznej Nocy Muzeów Kościół 

Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich w Warszawie otworzył 
podwoje dla zwiedzających. Kilkadzie-
siąt osób, które przybyło do kaplicy 
przy ul. Wolskiej 142, miało okazję 
zapoznać się z działalnością i nauką 
Kościoła oraz usługami kościelnego 
Centrum Historii Rodziny będącego 
filią Biblioteki Historii Rodziny w Salt 
Lake City w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowani genealogią mieli 
okazję do przejrzenia źródeł metrykal-
nych dostępnych on- line za pośred-
nictwem strony internetowej www.
familysearch.org na komputerach 
Centrum oraz uzyskać informacje 
dotyczące kontynuacji procesu digi-
talizacji nowych i wcześniej zareje-
strowanych źródeł metrykalnych oraz 
form ich publicznego udostępniania 
w najbliższych latach.

Gościom zainteresowanym zwie-
dzaniem kaplicy towarzyszyli człon-
kowie i misjonarze, którzy wyjaśniali 

Kaplica w Warszawie
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 W dniach 1- 5 maja członkowie 
Kościoła z Polski wyruszyli 

na wspólną wyprawę do Świątyni 
we Freibergu. Z uwagi na remont 
Świątyni był to pierwszy od dawna 
zorganizowany wyjazd dla członków 
z Polski. Autokar, który wyruszył z 
Warszawy, zabierał kolejno członków 
z poszczególnych miast Polski.

Każdy taki wyjazd jest inny, ponie-
waż mają miejsce różne wydarzenia i 
skład grupy jest niepowtarzalny. Tym 
razem oprócz Polaków byli z nami 
członkowie mieszkający w Polsce 
— m.in. z Filipin, Brazylii, Niemiec, 
Ukrainy, różnych krajów Afryki oraz 
ze Stanów Zjednoczonych.

Brat Aleksander, który od roku 
mieszka w Polsce, a pochodzi z 
Filipin, pisze: „Nie mogę wyrazić 
swojego szczęścia z powodu otrzy-
mania własnego obdarowania, a 
potem możliwości dokonania obrzę-
dów zastępczych za moich przod-
ków z Polski”.

Panowała wspaniała atmosfera, co 
było dowodem tego, że Kościół łączy 
ludzi rożnych ras i pokoleń. Młodzi 
Dorośli Stanu Wolnego bawili starsze 
pokolenia, uświetniając ten wyjazd 
młodzieńczą swobodą i poczuciem 
humoru, a także swoimi umiejętno-
ściami kulinarnymi.

Wyjazd zwieńczyło spotkanie świa-
dectw, które było duchowym podsu-
mowaniem tej wyprawy. Przewodniczył 
mu prezydent świątyni — Prezydent 
Erlacher, który przemówił do członków, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami 
związanymi ze świątynią i poszukiwa-
niem przodków. ◼

Polska grupa w Świątyni Freiberg
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Wyjazd polskiej grupy do świątyni

Warsztaty na temat 
pewności siebie
Aleksandra Zań, Polskie Strony 
Liahony

Czy można mieć pewność siebie, 
nie popadając w dumę i arogan-

cję? Gdzie ma źródło brak pewno-
ści siebie? Jak mogę znaleźć siłę i 
zaufanie w Bogu? Co jest we mnie 
fajnego? Te i wiele innych pytań 
zadawali sobie młodzi uczestnicy 
warsztatów na temat pewności 
siebie, które odbyły się 10 czerwca 
w budynku naszego Kościoła w 
Legnicy. Warsztaty poprowadziły 
członkinie Kościoła, matki uczestni-
ków w oparciu o wiedzę z zakresu 
psychologii, materiały internetowe 
i konsultacje z lokalnymi specja-
listami. Ciekawe interaktywne 
prezentacje były przeplatane wystę-
pami muzycznymi. Atmosfera była 
na tyle kameralna, że młodzi mogli 
śmiało wypowiadać się na temat 
swoich problemów, słabości i moc-
nych stron. Najprawdopodobniej 
spotkania te będą miały charakter 
cykliczny, gdyż nie sposób odnaleźć 
pewność siebie w przeciągu dwugo-
dzinnego spotkania. Takie wyzwanie 
wymaga stałej pracy nad sobą i 
rozwijania świadomości siebie. ◼

Członek Kościoła 
zdobywa nagrodę 
w ogólnopolskim 
konkursie literackim

11 czerwca 2017 roku w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Chorzowie 

odbyło się podsumowanie i wręczenie 
nagród w XXV Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim im. Marka Hłaski. Jury 
oceniało 395 zestawów utworów — 
175 poetyckich i 220 pisanych prozą. 
Jednym z dwóch laureatów konkursu w 
kategorii Proza został Grzegorz Pawlik. 
Autor został uhonorowany trzecią 
nagrodą za 10- stronicowe, refleksyjne 
opowiadanie zatytułowane „Znaki”.

Brat Pawlik służył przez wiele lat 
jako Prezydent Katowickiego Dystryktu 
Kościoła. Niedawno został powołany 
na przywódcę grupy w Mielcu — filii 
Gminy Kraków. ◼
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