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Przemówienia 
z Konferencji 
Generalnej
Starsi Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson 
i Dale G. Renlund poparci do Kworum 
Dwunastu Apostołów
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Generalna sesja kapłańska
 65 Wiara to nie kwestia przypadku, 

ale decyzji
Starszy Neil L. Andersen

 69 Wasz następny krok
Starszy Randall K. Bennett

 76 Nie bój się, tylko wierz
Prezydent Dieter F. Uchtdorf

 80 Nie jesteście sami w tej pracy
Prezydent Henry B. Eyring

 83 Przestrzegaj przykazań
Prezydent Thomas S. Monson

Niedzielna sesja poranna
 86 Bądźcie przykładem i światłością

Prezydent Thomas S. Monson
 89 Podziwiam miłości czyn

Starszy Ronald A. Rasband
 91 Proste i cenne prawdy

Starszy Gary E. Stevenson
 93 Oczami Boga

Starszy Dale G. Renlund
 95 Prośba do moich sióstr

Prezydent Russell M. Nelson
 98 Niech zabrzmi ostrzegawczy sygnał

Starszy Gregory A. Schwitzer
 101 Aby zawsze o Nim pamiętali

Starszy Claudio R. M. Costa
 104 Duch Święty waszym towarzyszem

Prezydent Henry B. Eyring

Niedzielna sesja popołudniowa
 108 Po co nam Kościół?

Starszy D. Todd Christofferson
 112 W sercu rozważam je ciągle

Devin G. Durrant
 115 Błogosławieństwa i szczęście tych, 

którzy przestrzegają przykazań 
Boga
Starszy Von G. Keetch

 118 „Jeśli mnie miłujecie, przykazań 
moich przestrzegać będziecie”
Carole M. Stephens

 121 Pamiętając, komu zaufaliśmy
Starszy Allen D. Haynie

 124 Oczy, które widzą, i uszy, które 
słyszą
Starszy Kim B. Clark

 126 Wytrwaj na swej drodze
Starszy Koichi Aoyagi

 128 „Których wybrano, aby dali 
świadectwo mojemu imieniu”
Starszy David A. Bednar

 72 Przedstawiciele Władz Generalnych 
i generalni urzędnicy Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich

 132 Powiedzieli do nas: Niech 
konferencja stanie się częścią 
naszego życia

 134 Indeks historii wspomnianych 
podczas konferencji

 135 Wiadomości kościelne

Spis treści, listopad 2015 r.
Tom 18 • Numer 4

Generalna sesja kobiet
 6 Odkrywanie wewnętrznej boskości

Rosemary M. Wixom
 9 Godne obiecanych nam 

błogosławieństw
Linda S. Reeves

 12 Mamy tu służyć w słusznej sprawie
Carol F. McConkie

 15 Lato u ciotki Rose
Prezydent Dieter F. Uchtdorf

Sobotnia sesja poranna
 20 Sprawdza się świetnie!

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
 24 Bóg jest u steru

Starszy M. Russell Ballard
 27 Radość płynąca z życia 

skoncentrowanego na Chrystusie
Starszy Richard J. Maynes

 30 Wznosząc serca do Boga
Neill F. Marriott

 33 Czegóż mi jeszcze nie dostaje?
Starszy Larry R. Lawrence

 36 Miłe słowo Boga
Starszy Francisco J. Viñas

 39 Po bristolsku na tip top: bycie 
godnym wejścia do świątyni, tak w 
dobrych, jak i w trudnych czasach
Starszy Quentin L. Cook

Sobotnia sesja popołudniowa
 43 Popieranie urzędników Kościoła

Prezydent Henry B. Eyring
 44 Sprostać wyzwaniom dzisiejszego 

świata
Starszy Robert D. Hales

 47 Oto matka twoja!
Starszy Jeffrey R. Holland

 50 Nigdy nie jest za wcześnie ani  
za późno
Starszy Bradley D. Foster

 53 Wypróbowani i kuszeni, lecz nie 
pozostawieni bez pomocy
Starszy Hugo Montoya

 55 Wybierz światło
Starszy Vern P. Stanfill

 58 Zwracajcie się do Niego,  
a otrzymacie odpowiedzi
Starszy James B. Martino

 61 Wzmocnieni Zadośćuczynieniem 
Jezusa Chrystusa
Starszy Dallin H. Oaks
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Sobotni wieczór, 26 września 2015 r., 
generalna sesja kobiet
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Bonnie L. Oscarson.
Modlitwa na rozpoczęcie: Abby Morgan.
Modlitwa na zakończenie: Grace Teh.
Muzyka: połączony chór Organizacji 
Podstawowej, Organizacji Młodych Kobiet i 
Stowarzyszenia Pomocy z palików z Southern 
Cache Valley w stanie Utah; dyrygentka: 
Claudia Bigler; organistka: Bonnie Goodliffe; 
flet: Sarah Johnson — „Dzieci Pana pójdźmy 
wraz”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 10; 
składanka melodii, aranż. Mohlman, niepubli
kowane: „I Will Follow God’s Plan”, Children’s 
Songbook, str. 164 i „Faith in Every Footstep”, 
Dayley, przy akompaniamencie organów i 
fletu; „As Zion’s Youth in Latter Days”, Hymns, 
nr 256, aranż. Kasen, publ. Jackman; „Dearest 
Children, God Is Near You”, Hymns, nr 96, 
aranż. Watkins, niepublikowane; „Go Forth 
with Faith”, Hymns, nr 263, aranż. dyszkantu 
Bigler, niepublikowane.

Sobotni poranek, 3 października 2015 r., 
sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Henry B. Eyring.
Modlitwa na rozpoczęcie: Mary R. Durham.
Modlitwa na zakończenie: Starszy Adrián 
Ochoa. Muzyka: Chór Tabernakulum; dyry
genci: Mack Wilberg i Ryan Murphy; organista: 
Clay Christiansen — „Press Forward, Saints”, 
Hymns, nr 81; „Guide Us, O Thou Great 
Jehovah”, Hymns, nr 83; „I Know That My 
Savior Loves Me”, Creamer, aranż. Murphy, 
publ. Jackman; „Dziękujemy Ci, Boże, za 
proroka”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, nr 47; 
„Precious Savior, Dear Redeemer”, Hymns, 
nr 103, aranż. Manookin, publ. Jackman; 
„Chodź, chodź, mój bracie”, Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, str. 4, aranż. Wilberg, publ. Oxford.

Sobotnie popołudnie, 3 października 
2015 r., sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Dieter F. Uchtdorf.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy Terence M. 
Vinson. Modlitwa na zakończenie: Starszy 
Kazuhiko Yamashita. Muzyka: chór 

Organizacji Podstawowej z palików w River
ton w stanie Utah; dyrygentka: Emily Wadley; 
organistki: Linda Margetts i Bonnie Goodliffe 
— „Beautiful Savior”, Children’s Songbook, 
str. 62, aranż. Kasen, publ. Jackman; składanka 
melodii, aranż. DeFord, niepublikowane:  
„Search, Ponder, and Pray”, Children’s Song
book, str. 109 i „Czasami, gdy czytam”, Hymny 
oraz pieśni dla dzieci, str. 100; „Come, Follow 
Me”, Hymns, nr 116; „I Feel My Savior’s Love”, 
Children’s Songbook, str. 74, aranż. Cardon, 
publ. Jackman.

Sobotni wieczór, 3 października 2015 r., 
sesja kapłańska
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Henry B. Eyring.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy Larry S. 
Kacher. Modlitwa na zakończenie: Stephen W. 
Owen. Muzyka: chór ojców i synów z pali
ków w Orem w stanie Utah; dyrygent: Cory 
Mendenhall; organiści: Andrew Unsworth 
i Clay Christiansen — „Let Zion in Her 
Beauty Rise”, Hymns, nr 41, aranż. McDavitt, 
publ. McDavitt; „Jesus, the Very Thought of 
Thee”, Hymns, nr 141, aranż. McDavitt, publ. 
McDavitt; „Praise to the Lord, the Almighty”, 
Hymns, nr 72; „Panie, chcę za Tobą iść”, 
Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 117; 
„We‘ll Bring the World His Truth”, Children’s 
Songbook, str. 172, aranż. McDavitt, publ. 
McDavitt.

Niedzielny poranek, 4 października 
2015 r., sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Dieter F. Uchtdorf.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy Chi Hong 
(Sam) Wong. Modlitwa na zakończenie: 
Cheryl A. Esplin. Muzyka: Chór Taberna
kulum; dyrygent: Mack Wilberg; organiści: 
Richard Elliott i Andrew Unsworth — „Arise, O 
God, and Shine”, Hymns, nr 265; „O, Zbawco 
Izraela”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, nr 2, 
aranż. Wilberg, publ. Hinshaw; „If the Savior 
Stood Beside Me”, DeFord, aranż. Cardon/
Elliott, niepublikowane; „Jak mocna pod
stawa”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 7; 
„There Is Sunshine in My Soul Today”, Hymns, 
nr 227, aranż. Wilberg, niepublikowane; 

„Duch Boży”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, 
str. 50, aranż. Wilberg, publ. Jackman.

Niedzielne popołudnie, 4 października 
2015 r., sesja ogólna
Przewodniczy: Prezydent Thomas S. Monson.
Prowadzi: Prezydent Henry B. Eyring.
Modlitwa na rozpoczęcie: Starszy Jörg 
Klebingat. Modlitwa na zakończenie: Starszy 
Scott D. Whiting. Muzyka: Chór Taberna
kulum; dyrygenci: Mack Wilberg i Ryan 
Murphy; organistki: Bonnie Goodliffe i Linda 
Margetts — „Praise the Lord with Heart and 
Voice”, Hymns, nr 73, aranż. Murphy, nie
publikowane; „Our God Is a God of Love”, 
Cundick, publ. Jackman; „Rejoice, the Lord Is 
King”, Hymns, nr 66; „Put Your Shoulder to 
the Wheel”, Hymns, nr 252, aranż. Wilberg, 
niepublikowane; „Miłość wzajemna”, Hymny 
oraz pieśni dla dzieci, str. 124, aranż. 
Wilberg, niepublikowane.

Przesłania do nauczania i odwiedzin 
domowych
Jako przesłanie do nauczania i odwiedzin 
domowych prosimy wybrać przemówienie, 
które najlepiej zaspokoi potrzeby osób, 
które odwiedzasz.

Na okładce
Z przodu: Zdjęcie — Welden C. Andersen.
Z tyłu: Zdjęcie — Christina Smith.

Zdjęcia z konferencji
Zdjęcia podczas konferencji generalnej w Salt Lake City 
wykonywali: Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, 
Janae Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate 
Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, Bradley 
Slade i Christina Smith; zdjęcie rodziny Cavalcante dzięki 
uprzejmości Arolda Cavalcante; w Athens w stanie Georgia, 
USA: Whitney Gossling; w Orange County w Kalifornii, USA: 
Erik Isakson; zdjęcie rodziny Openshaw dzięki uprzejmości 
rodziny Openshaw; w Bombaju w Indiach: Wendy Gibbs 
Keeler; w Drammen i Oslo w Norwegii: Ashlee Larsen; w 
Kijowie na Ukrainie: Marina Lukach; w San Pedro w Belize: 
Josué Peña; w Arice w Chile: Shelby Jeanne Randall; w 
Bermejillo w Durango w Meksyku: Angélica Castañeda 
Reyes; w Cavite City w Cavite na Filipinach: Danny Soleta.

185. Jesienna Konferencja Generalna

Dostęp do przemówień z konferencji
Aby uzyskać dostęp do przemówień z konferencji generalnej w wielu językach w Internecie, należy odwiedzić 
stronę: conference. lds. org i wybrać odpowiedni język. Przemówienia są również dostępne w Bibliotece  
ewangelii, aplikacji na urządzenia mobilne. 
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Russella M. Nelsona i Starszego 
Jeffreya R. Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów wyjaśniły 
ważną rolę kobiet. Prezydent Nelson 
zauważył: „Królestwo Boga nie jest 
i nie może być pełne bez kobiet, 
które zawierają święte przymierza 
i dochowują ich — kobiet, które 
mogą przemawiać z mocą i upo
ważnieniem od Boga!” (strona 96). 

•  Starszy Dallin H. Oaks z Kworum 
Dwunastu Apostołów ponownie 
podkreślił, że „nasz Zbawiciel cier
piał i doświadczył pełni wszystkich 
doczesnych wyzwań […]. Dzięki 
temu Zadośćuczynienie daje Mu 
moc, aby nam pomóc — dać nam 
siłę wszystko znieść” (str. 61–62).

„Każdy z was jest synem lub córką 
naszego Ojca Niebieskiego — 
powiedział Prezydent Thomas S. 

Monson podczas sobotniej sesji poran
nej konferencji generalnej. — Przeby
waliście w Jego obecności i żyjecie na 
ziemi przez pewien czas, aby odzwier
ciedlać miłość Zbawiciela i Jego nauki 
oraz aby dzielnie pozwolić waszemu 
światłu jaśnieć dla wszystkich ludzi. 
Kiedy skończy się ten czas na ziemi 
i jeśli wykonaliście swoją część, wa
szym udziałem będzie pełne chwały 
błogosławieństwo powrotu do życia 
razem z Nim na zawsze” (str. 88).

Podczas tej konferencji wspo
mniano o niedawnej śmierci Prezy
denta Boyda K. Packera oraz Starszych 

L. Toma Perry’ego i Richarda G. Scotta 
z Kworum Dwunastu Apostołów. 
Członkowie Kościoła poparli trzech 
nowych członków tego kworum: 
Starszych Ronalda A. Rasbanda, 
Gary’ego E. Stevensona i Dale’a G. 
Renlunda.

Inne ważne kwestie:
•  Przemówienia Starszych M. Russella 

Ballarda, Davida A. Bednara i 
D. Todda Christoffersona z Kwo
rum Dwunastu Apostołów podkre
śliły, że Pan ustanowił Swój Kościół, 
w którym fundamentem są prorocy 
i apostołowie, aby wykonać Jego 
dzieło i umożliwić nam powrót 
do Niego (zob. str. 24, 128 i 108).

•  Przemówienia Prezydenta 

Najważniejsze kwestie 185.  
Jesiennej Konferencji Generalnej 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych  
w Dniach Ostatnich
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podejmowane wysiłki, aby zbliżać 
się do Ojca i Jego Syna.

Nasza boska natura nie ma nic 
wspólnego z osobistymi osiągnię
ciami, uzyskaną pozycją ani tym, ile 
maratonów przebiegniemy; nie ma też 
nic wspólnego z popularnością czy 
poczuciem własnej wartości. Nasza bo
ska natura pochodzi od Boga. Została 
ustanowiona podczas naszego istnie
nia przed narodzeniem i będzie trwać 
w wieczności.

Jesteśmy kochane
Identyfikujemy się z naszą boską 

naturą, kiedy czujemy miłość od Ojca 
w Niebie i okazujemy ją. Możemy 
zdecydować, że będziemy ją pielęg
nować, aby rozkwitła, i pomagać jej 
wzrastać. Piotr powiedział, że dane są 
nam „największe obietnice”, abyśmy 
„stali się uczestnikami boskiej natury” 5. 
Kiedy zrozumiemy, kim jesteśmy — 
czyli córkami Boga — zaczynamy czuć 
owe największe obietnice.

Patrzenie przez okno na innych, a 
nie tylko w lustro na siebie, pozwala 
nam zrozumieć to, kim jesteśmy — 
że jesteśmy Jego. Naturalne jest, że 
zwracamy się do Niego w modlitwie 

Przychodzimy na ten świat „ze 
smugą chwały” 2. „Rodzina: Proklamacja 
dla świata” naucza, że każdy z nas „jest 
umiłowanym duchowym synem lub 
córką niebiańskich rodziców” i „każdy 
posiada boską naturę i przeznacze
nie” 3. Ojciec Niebieski hojnie dzieli 
się z nami częścią Swojej boskości. 
Ta boska natura jest darem od Niego 
udzielanym z taką miłością, jaką 
odczuwa rodzic.

Przychodzimy na tę ziemię, aby 
dojrzewać i odkryć w sobie nasiona 
boskiej natury.

Wiemy, dlaczego tak się stało
Elaine Cannon, była generalna 

prezydent Organizacji Młodych Kobiet, 
powiedziała: „W życiu kobiety są dwa 
ważne dni: dzień narodzin oraz dzień, 
kiedy dowiaduje się, dlaczego tak 
się stało” 4.

Wiemy, dlaczego. Przyszłyśmy na 
tę ziemię, aby pomagać w budowie 
Jego królestwa oraz przygotować się 
na Drugie Przyjście Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Z każdym zaczerpniętym 
oddechem usiłujemy za Nim podą
żać. Boska natura w każdej z nas jest 
wzbogacona i rozwijana poprzez 

Rosemary M. Wixom
Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej

Siostry, kochamy was! Świadczę, że 
życie to dar. Bóg ma plan dla każ
dej z nas, a nasz osobisty cel miał 

swój początek na długo przed naszym 
narodzeniem.

Ostatnio zdałam sobie sprawę, że 
cud narodzin dziecka na tym świecie 
jest częścią planu Pana. Każdy z nas 
rozwijał się fizycznie w łonie matki, 
kiedy przez wiele miesięcy jej ciało 
podtrzymywało nas przy życiu. Aż 
nadszedł czas narodzin — drastyczny 
dla matki i dziecka — kiedy nastąpiło 
oddzielenie.

Kiedy dziecko przychodzi na ten 
świat, zmiana temperatury, oświetlenia 
i nagłe uwolnienie ciśnienia w piersi 
powoduje, że dziecko nabiera pierw
szego oddechu. Te maleńkie płuca 
nagle wypełniają się powietrzem po 
raz pierwszy, narządy zaczynają funk
cjonować, a dziecko zaczyna oddychać. 
Kiedy zawiązuje się pępowinę, ta pod
trzymująca życie więź pomiędzy matką 
a dzieckiem, jest na stałe naruszona i 
życie dziecka ma wtedy swój początek 
tu na ziemi.

Job powiedział: „Duch Boży stwo
rzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego 
ożywiło mnie” 1.

Generalne sesja kobiet | 26 września 2015 r.

Odkrywanie 
wewnętrznej boskości
Przychodzimy na tę ziemię, aby dojrzewać i odkryć  
w sobie nasiona boskiej natury.

Cavite City, prowincja Cavite, Filipiny
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i skwapliwie czytamy Jego słowa oraz 
wykonujemy Jego wolę. Otrzymujemy 
poczucie własnej wartości bezpo
średnio od Niego, a nie od otacza
jącego świata czy tych, którzy są na 
Facebooku lub Instagramie.

Jeśli kiedykolwiek poddajecie w 
wątpliwość tę wewnętrzną iskierkę 
boskości, uklęknijcie w modlitwie, 
zapytajcie Ojca Niebieskiego: „Czy 
naprawdę jestem Twoją córką i czy ko
chasz mnie, Ojcze?”. Starszy M. Russell 
Ballard powiedział: „Jednym z naj
piękniejszych przesłań przekazanych 
przez Ducha, jest to, co Pan czuje 
względem was” 6.

Jesteśmy Jego. Paweł powiedział: 
„Ten to Duch świadczy wespół z 
duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy” 7. Często pierwszą piosenką, 
jakiej się uczymy w Organizacji Podsta
wowej, jest: „Bóg moim Ojcem jest” 8. 
Teraz jest czas, aby wypowiedzieć to 
zdanie: „Bóg moim Ojcem jest” i dodać 
słowa: „A co teraz?”. Możemy nawet za
dać takie pytania, jak: „Co zrobię, aby 
żyć tak, jak dziecko Boga? W jaki spo
sób mogę rozwinąć moją wewnętrzną 
boską naturę?”.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf 
powiedział: „Bóg przysłał was tutaj, 
abyście przygotowały się na przyszłość 
wspanialszą, niż możecie to sobie wy
obrazić” 9. Ta przyszłość, jeden dzień w 
czasie, ożywa, kiedy działacie, zamiast 
tylko egzystować; ożywa, kiedy swoim 
życiem wypełniacie miarę swojego 
stworzenia. W ten sposób zapraszacie 
Pana do swojego życia i jest to począt
kiem procesu, kiedy to Jego wola staje 
się waszą.

Uczymy się dzięki naszej boskiej naturze
Boska natura daje tchnienie pragnie

niu samodzielnego poznawania tych 
wiecznych prawd.

Młoda kobieta, Amy, niedawno 
udzieliła mi lekcji, kiedy napisała: 
„W tych czasach trudno jest być 
nastolatką. Ścieżka staje się coraz 
węższa. Szatan naprawdę dokłada 
starań. Jest albo dobro, albo zło, nie 
ma pomiędzy”.

Ciągnęła dalej: „Trudno jest czasem 
znaleźć dobrych przyjaciół. Nawet 
jeśli myśli się, że ma się najlepszych 
przyjaciół, którzy nigdy nas nie opusz
czą, to błahy powód może to zmienić. 

Dlatego jestem rada z tego, że mam 
rodzinę, Ojca Niebieskiego, Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego, którzy 
mi towarzyszą, kiedy źle układa mi 
się z przyjaciółmi”.

Amy pisała dalej: „Pewnego wie
czoru byłam zaniepokojona. Powie
działam mojej siostrze, że nie wiem, 
co mam zrobić”.

Jeszcze tego samego wieczoru jej 
siostra wysłała SMS a, cytując słowa 
Starszego Jeffreya R. Hollanda: „Nie 
poddawajcie się. […] Nie poddawaj
cie się. Idźcie dalej. Próbujcie dalej. 
Czeka na was pomoc i szczęście. […] 
Wszystko dobrze się skończy. Ufaj
cie Bogu i wierzcie w dobro, które 
nastanie” 10.

Amy wyjaśniła: „Pamiętam, jak 
to czytałam i w modlitwie prosiłam, 
abym poczuła miłość od Boga, jeśli 
On mnie zna”.

Powiedziała: „Kiedy tylko zapytałam, 
wierząc w Jego istnienie, poczułam 
najbardziej niesamowite szczęście i cie
pło w sercu. Trudno to ująć w słowa. 
Wiedziałam, że mnie zna i kocha”.

A ponieważ jesteście Jego dziećmi, 
On wie, kim możecie się stać. On zna 
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wasze obawy i marzenia. On cieszy 
się waszym potencjałem. On czeka, aż 
zwrócicie się do Niego w modlitwie. 
A ponieważ jesteście Jego dziećmi, nie 
tylko Go potrzebujecie, ale i On także 
potrzebuje was. Osoby siedzące teraz 
obok was podczas tego spotkania 
potrzebują was. Świat was potrzebuje, 
a wasza boska natura sprawia, że jeste
ście Jego zaufanymi uczennicami, słu
żącymi wszystkim Jego dzieciom. Kiedy 
zaczniemy dostrzegać w sobie boskość, 
możemy dostrzegać ją i w bliźnich.

Służymy dzięki naszej boskiej naturze
Boska natura daje tchnienie pragnie

niu służby bliźnim.
Niedawno Sharon Eubank, dyrektor 

Służb Humanitarnych i Charytatywnych 
ŚwDO, powiedziała o doświadczeniu, 

którym podzielił się Starszy Glenn L. 
Pace. W połowie lat 80. w Etiopii pa
nowała susza i ekstremalna bieda. Aby 
nieść ulgę, utworzono punkty żywno
ściowe z dostępem do wody i jedzenia 
dla tych, którzy mogli do nich dotrzeć. 
Pewien starszy głodujący mężczyzna 
pokonał znaczną odległość do punktu 
żywnościowego. Kiedy przechodził 
przez wioskę, usłyszał płacz dziecka. 
Odszukał je i zauważył, że siedziało 
ono na ziemi obok nieżyjącej matki. 
Wziął je na ręce i szedł z nim dalej ko
lejne 40 kilometrów do punktu żywno
ściowego. Po przybyciu jego pierwsze 
słowa nie brzmiały: „jestem głodny” 
ani: „pomóżcie mi”. Powiedział: „Co 
można zrobić dla tego dzieciątka?” 11.

Wewnętrzna boska natura daje 
tchnienie pragnieniu pomagania 

bliźnim i sprawia, że działamy. Oj
ciec Niebieski i Jezus Chrystus mogą 
nam pomóc zebrać na to siłę. Czy 
Pan mógłby zapytać nas: „Co można 
zrobić dla tej córki, tego brata, ojca czy 
przyjaciela?”.

To poprzez podszepty Ducha wąt
piący, którzy posiadają boską naturę, 
po złapaniu oddechu odnajdują spokój 
i mogą znowu oddychać.

Kiedy mówi prorok, jego słowa wy
pełniają naszą boską naturę i dają nam 
siłę, aby za nim podążać.

Przyjmowanie sakramentu co tydzień 
daje tchnienie nadziei wewnętrznej bo
skości i sprawia, że pamiętamy o naszym 
Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Obiecuję wam, że jeśli będzie
cie starały się odkryć głębię swojej 
wewnętrznej boskiej natury, to uda 
wam się lepiej rozwinąć ten cenny dar. 
Pozwólcie, żeby was prowadził, aby
ście stały się Jego córkami, które idą 
ścieżką powrotną do Niego — kiedy to 
zostaniemy „[przywrócone] temu Bogu, 
który tchnął w [nas] życie” 12. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Ks. Joba 33:4.
 2. „Oda o przeczuciach nieśmiertelności 

czerpanych ze wspomnień o wczesnym 
dzieciństwie”, Wordsworth poezje wybrane 
(1978), str. 359.

 3. „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 
Liahona, listopad 2010, str. 129.

 4. Elaine Cannon, „‘Let Me Soar’, Women 
Counseled”, Church News, 17 października 
1981, str. 3.

 5. II List Piotra 1:4.
 6. M. Russell Ballard, „Women of Righteous

ness”, Liahona, grudzień 2002.
 7. List do Rzymian 8:16.
 8. Zob. „Bóg moim Ojcem jest”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 96.
 9. Dieter F. Uchtdorf, „Życie radością ewange

lii”, Liahona, listopad 2014, str. 121.
 10. Jeffrey R. Holland, „An High Priest of Good 

Things to Come”, Liahona, styczeń 2000, 
str. 45.

 11. Zob. Glenn L. Pace, „Infinite Needs and 
Finite Resources”, Tambuli, marzec 1995, 
str. 18–19.

 12. 2 Nefi 9:26.
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i zapełniali ziemię […], [stanowi] […] 
niezbędną część planu odkupienia i 
jest źródłem ludzkiego szczęścia. Po
przez prawe wykorzystywanie tej mocy 
[do tworzenia] możemy zbliżyć się do 
naszego Ojca w Niebie i doświadczyć 
pełni radości, a nawet boskości. Moc 
prokreacji nie stanowi marginalnej 
części tego planu; to plan szczęścia”.

Mówił dalej:
„Prawdziwa miłość wymaga, by 

dzielenie się uczuciami, które uwalniają 
święte życiodajne moce, miało miej
sce dopiero po ślubie […] [poprzez] 
unikanie sytuacji, w których pragnienia 
fizyczne mogłyby przejąć kontrolę […].

Nasze szczęście w życiu doczesnym, 
nasza radość i wyniesienie zależą od 
tego, w jaki sposób reagujemy na 
ten uporczywy i nieodparty fizyczny 
pociąg” 1.

Moje drogie siostry, zarówno młode, 
jak i te nieco starsze, przygotowując 
to przemówienie poczułam wielki 
niepokój. Alma Młodszy wyraził swoje 
uczucia w następujący sposób: „Z głębi 
serca […] pragnę, abyście […] wzywali 
Jego świętego imienia, byście czuwali 
i nie ustawali modląc się, abyście nie 
byli kuszeni ponad swą wytrzymałość 
[…], abyście zostali wyniesieni ostat
niego dnia” 2.

pamiętacie słowa: „ciasteczko i całus”, 
świadczył on, że „przykazanie mó
wiące o tym, abyśmy się rozmnażali 

Linda S. Reeves
Druga Doradczyni w Generalnym  
Prezydium Stowarzyszenia Pomocy

Czy kochacie tę siostrę z filmu? 
Wiemy, że wiele z was, które 
nie mogą mieć własnych dzieci, 

poświęciło życie na okazywaniu miło
ści, nauczaniu i błogosławieniu dzieci. 
I jakże nasz Ojciec Niebieski oraz my, 
wasze siostry, kochamy was za to!

Czyż nie miałyśmy — tak jak 
nasze drogie siostry z Organizacji 
Podstawowej i Organizacji Młodych 
Kobiet — możliwości trzymania w 
ramionach noworodka, który patrzył 
nam w oczy? Czyż nie wyczułyśmy 
czegoś świętego i uświęconego w 
tym celestialnym duchu, którego tak 
niedawno nasz Ojciec w Niebie posłał 
do tego nowo utworzonego małego 
ciałka? Nieczęsto doświadczam równie 
słodkich, delikatnych i przepełnionych 
duchowością uczuć.

Nasze ciała są świętymi darami od na
szego Ojca Niebieskiego. Są osobistymi 
świątyniami. Kiedy będziemy dbać, aby 
były czyste i nieskalane, to będziemy 
godne pomagać Ojcu Niebieskiemu 
w tworzeniu ciał dla Jego umiłowanych 
duchowych dzieci.

W ostatnim przemówieniu konfe
rencyjnym, jakie wygłosił Prezydent 
Boyd K. Packer, z którego być może 

Godne obiecanych  
nam błogosławieństw
Wizja niesamowitych błogosławieństw obiecanych przez  
Ojca musi być tym, na czym codziennie skupiamy swój wzrok.
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Później Mormon także świadczył, 
że w czasach Almy Antychryst Korihor 
„nauczał […], przekonując […] wiele 
kobiet” 3.

Siostry, Szatan odnosi coraz większy 
sukces w dzisiejszym świecie, wzno
sząc korihorowy sztandar. Jakie są 
niektóre z jego narzędzi? Kusicielskie 
romanse, telewizyjne opery mydlane, 
mężatki nawiązujące kontakty z byłymi 
chłopakami na portalach społeczno
ściowych i pornografia. Drogie siostry, 
musimy zachować ogromną ostroż
ność! Nie możemy bawić się ognistymi 
strzałami Szatana i zakładać, że się nie 
sparzymy. Nic bardziej nie spełni wy
magań posiadania stałego towarzystwa 
Ducha Świętego niż cnota.

Wiele osób we współczesnym świe
cie dąży do natychmiastowej nagrody, 
jak też szybkiego dostępu do wie
dzy przez Internet. Dla przeciwwagi, 

będziemy niezmiernie błogosławione, 
jeśli rozwiniemy wiarę i cierpliwość 
oraz zwrócimy się z obawami do 
naszego Ojca Niebieskiego, który jest 
źródłem wszelkiej prawdy. Jest tak 
wiele odpowiedzi i zapewnień, które 
można uzyskać dzięki codziennemu 
badaniu i studiowaniu pism świętych 
oraz szczerej i błagalnej modlitwie, ale 
nie znajdziecie takich obietnic, korzy
stając z Internetu. Prorok Jakub świad
czy: „Duch mówi prawdę i nie kłamie. 
Przeto mówi o wszystkim, jak rzeczy
wiście jest i jak rzeczywiście się stanie” 4.

Kiedy oglądamy, czytamy lub 
doświadczamy czegoś, co nie spełnia 
norm naszego Ojca Niebieskiego, to 
nas osłabia. Bez względu na nasz wiek, 
jeśli oglądamy, czytamy, słuchamy 
lub czynimy coś, co nie spełnia norm 
Pana z broszury Dla wzmocnienia 
młodzieży, wyłączmy to, porwijmy, 

wyrzućmy, zamknijmy głośno drzwi.
Nikt z nas nie jest doskonały, ale 

Prezydent Packer przypominał nam, 
że kiedy zgrzeszymy:

„Obietnica jest następująca: ‘Oto 
przebaczono temu, co odpokutował 
za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam 
ich więcej’ (NiP 58:42) […].

Zadośćuczynienie, dzięki któremu 
możemy się nawrócić, nie pozostawia 
blizn. Oznacza to, że jeśli naprawdę 
odpokutujemy, to bez względu na to, 
co zrobiliśmy, gdzie byliśmy lub co 
się stało, obiecał On, że za to zadość
uczyni. A kiedy zadośćuczynił, zostało 
to postanowione. Tak wielu z nas 
walczy z poczuciem winy, nie wiedząc, 
jak można przed tym uciec. Ucieczka 
wiedzie przez przyjęcie Zadośćuczynie
nia Chrystusa — a wszystko, co przy
prawiało o ból serca, może przemienić 
się w piękno, miłość i wieczność” 5.
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Jakie pomoce, czy narzędzia, poza 
pokutą, zostały nam dane, abyśmy 
pozostały czyste i cnotliwe? Nasze 
dzieci w Organizacji Podstawowej 
oraz młode kobiety znają i śpiewają 
pieśń pt.: „Moc pism świętych” 6. Czy 
możemy dodać do tego także: „Moc 
modlitwy”, „Moc świątyni”, „Moc przy
mierzy”, „Moc sabatu”, „Moc proroka” 
i „Moc cnoty”?

Zostały dla nas przygotowane także 
wspaniałe błogosławieństwa i obietnice 
dające ochronę za poprawne nosze
nie odzienia świątynnego. Z czasem 
poczułam, że w sposób symboliczny 
wkładam królewskie szaty dane od 
Ojca Niebieskiego. Siostry, świadczę, 
że kiedy dążymy do tego, aby we wła
ściwy sposób nosić odzienie, to nasz 
Ojciec postrzega to, jako wspaniały 
symbol naszej miłości i oddania wobec 
Niego. To jest znak przymierzy, jakie z 
nim zawarłyśmy, a On obiecał: „Ja, Pan, 
zobowiązany jestem, kiedy czynicie, co 
mówię; ale gdy nie czynicie, co mówię, 
nie macie obietnicy ” 7.

Jakiś czas temu rozmawiałam z 
dobrą koleżanką, która przeszła przez 
dwa rozwody spowodowane uzależ
nieniami i brakiem lojalności ze strony 
jej mężów. Wraz z trojgiem dzieci bar
dzo dużo wycierpiała. Z żalem w głosie 
mówiła: „Starałam się ze wszystkich 
sił, aby wieść prawe życie. Dlaczego 
doświadczyłam tylu prób? Jaki błąd 
popełniłam? Czego oczekuje ode mnie 
Ojciec w Niebie? Modlę się i czytam pi
sma święte, pomagam moim dzieciom 
i często udaję się do świątyni”.

Kiedy tak słuchałam tej siostry, 
pragnęłam wykrzyknąć: „Robisz to, 
co należy! Robisz wszystko, czego 
oczekuje od ciebie Ojciec w Niebie 
i co powinnaś czynić!”.

Ze zrozumiałych względów wiele 
osób uważa, iż obiecane błogosła
wieństwa Ojca są po prostu „poza 

zasięgiem”, w szczególności kiedy 
nasze życie przepełniają wyzwania. 
Amulek nauczał, że „to życie dane jest 
[…], aby [przygotować] się na spo
tkanie z Bogiem” 8, a nie jest to czas, 
by otrzymać wszystkie błogosławień
stwa. Prezydent Packer wyjaśnił, że 
„w drugim akcie nie ma słów: ‘I żyli 
długo i szczęśliwie’. To zdanie na
leży do aktu trzeciego, kiedy zagadki 
zostają rozwiązane i wszystko układa 
się w należytym porządku” 9. Jednakże 
wizja niesamowitych błogosławieństw 
obiecanych przez Ojca musi być 
tym, na czym codziennie skupiamy 
swój wzrok — jak też świadomość 
„[wielu] łask” 10, jakich na co dzień 
doświadczamy.

Siostry, nie wiem, dlaczego do
świadczamy tylu prób, ale jestem 
osobiście przekonana, że nagroda jest 
tak wspaniała i wieczna, wzbudzająca 
taką radość i wykraczająca poza nasze 
zrozumienie, że w dniu, kiedy ją otrzy
mamy, zwrócimy się do naszego miło
siernego, hojnego i kochającego Ojca, 
mówiąc: „Czy to naprawdę wszystko, 
co było od nas wymagane?”. Wierzę, 
że jeśli na co dzień byśmy pamiętały 
i rozpoznawały głębię tej miłości, jaką 
nasz Ojciec Niebieski i nasz Zbawiciel 
nas darzą, to chętnie zrobiłybyśmy 

wszystko, o co Oni poproszą, aby 
powrócić do Ich obecności otoczone 
na wieczność Ich miłością. Czy ważne 
będzie to, drogie siostry, co tutaj wy
cierpiałyśmy, jeśli ostatecznie te próby 
są właśnie tym, co uprawnia nas do 
otrzymania życia wiecznego i bycia wy
wyższonym w królestwie Boga razem  
z Ojcem i Zbawicielem?

Świadczę, że nasze ciała są świę
tymi darami od naszego Ojca Niebie
skiego i jeśli będziemy dbać o swoją 
czystość i pozostanie nieskalanymi 
dzięki zadość czyniącej ofierze Zba
wiciela, i będziemy na co dzień mieć 
wizję obiecanych nagród, to pewnego 
dnia otrzymamy „wszystko, co posiada 
[nasz] Ojciec” 11. W święte imię Jezusa 
Chrystusa. ◼
PRZYPISY
 1. Boyd K. Packer, „Plan szczęścia”, Liahona, 

maj 2015, str. 26–27.
 2. Alma 13:27–29.
 3. Alma 30:18.
 4. Jakub 4:13.
 5. Boyd K. Packer, Liahona, maj 2015, str. 28.
 6. „Scripture Power”, lds. org/ callings/ 

primary/ sharing  time  music.
 7. Nauki i Przymierza 82:10; kursywa dodana.
 8. Alma 34:32.
 9. Boyd K. Packer, „The Play and the Plan” 

(ognisko Kościelnego Systemu Edukacji  
dla młodych dorosłych, 7 maja 1995), str. 2, 
si. lds. org.

 10. Eter 6:12.
 11. Nauki i Przymierza 84:38.
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człowiekowi” 5. To my jesteśmy tym 
dziełem, dla którego Jezus Chrystus 
cierpiał, krwawił ze wszystkich po
rów i za które, wiedziony doskonałą 
miłością, oddał życie. Jego dzieło to 
dobra wieść, „radosna nowina […], 
że przyszedł na świat sam Jezus, aby 
Go ukrzyżowano za świat, aby po
niósł grzechy świata i uświęcił świat, 
i oczyścił go z całej nieprawości; aby 
przez Niego mogli zostać zbawieni 
wszyscy” 6. Zbawiciel „pokazał nam, 
gdzie mamy iść” 7. Świadczę, że jeśli 
będziemy postępować zgodnie z Jego 
przykładem, kochać Boga i służyć 
bliźnim z dobrocią i współczuciem, 
będziemy mogły stanąć „przed Bogiem 
[czyste] i bez skazy w dniu ostatecz
nym” 8. Decydujemy się służyć Panu 
w Jego słusznej sprawie, abyśmy mogły 
stać się jednym z Ojcem i Synem9.

Prorok Mormon śmiało głosił: 
„Albowiem żyjąc w tym ciele z gliny 
mamy wykonać pewną pracę, abyśmy 
pokonali wroga wszelkiej prawości i 
znaleźli odpoczynek dla naszych dusz 
w królestwie Boga” 10. Dawni przy
wódcy wczesnego Kościoła i pionierzy 
bohatersko dążyli naprzód z odwagą i 
zdecydowaniem, by pozostać wiernymi, 
by ustanowić przywróconą ewangelię 
i budować świątynie, w których będzie 
można dokonywać obrzędów wywyż
szenia. Współcześni pionierzy, czyli wy 
i ja, również podążają naprzód z wiarą, 
„aby się trudzić w winnicy [Pańskiej] dla 
zbawienia dusz człowieczych” 11. I jak 
nauczał Prezydent Gordon B. Hinckley: 
„Jakże cudowna będzie przyszłość, gdy 
Wszechmogący rozwinie Swe wielkie 
dzieło […] poprzez bezinteresowną 
[służbę] tych, których serca przepełnia 
miłość do Odkupiciela świata” 12. Przy
łączamy się do wiernych sióstr z prze
szłości, do sióstr z czasów obecnych i 
z dorastającego pokolenia, kiedy wspól
nie łączymy się w dziele zbawienia!

pomimo strachu i rozpaczy, mamy 
waleczne serca. Jesteśmy zdetermino
wane, by wykonać naszą część pracy. 
Mamy tu służyć w słusznej sprawie 3. 
Siostry, w tym dziele wszystkie je
steśmy cenione. Wszystkie jesteśmy 
potrzebne.

Słuszna sprawa, której służymy, to 
dzieło Chrystusa. To dzieło zbawie
nia 4. Pan nauczał: „Albowiem to dzieło 
moje i chwała moja — by przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot 

Carol F. McConkie
Pierwsza Doradczyni w Generalnym  
Prezydium Organizacji Młodych Kobiet

Jestem wdzięczna, że możemy gro
madzić się wspólnie z wiernymi 
kobietami, takimi jak Lisa — sio

stra z filmu wideo — których serca są 
czyste, które kochają Pana i które służą 
Mu pomimo swoich prób. Historia Lisy 
jest dla mnie przypomnieniem, że mu
simy się nawzajem kochać i dostrzegać 
w bliźnich piękno ich duszy. Zbawiciel 
nauczał: „Pomnij, że wielka jest wartość 
dusz w oczach Boga” 1. Niezależnie od 
tego, czy mamy 8 czy 108 lat, każda 
z nas jest „w [ Jego] oczach [droga]” 2. 
On nas kocha. Jesteśmy córkami Boga. 
Jesteśmy siostrami w Syjonie. Posia
damy boską naturę i mamy do wyko
nania wspaniałą pracę.

Latem odwiedziłam cudowną młodą 
mamę i jej córki. Podzieliła się ze mną 
swoim przeświadczeniem, że nasze 
młode kobiety potrzebują jakiejś ini
cjatywy, czegoś, co sprawi, że poczują 
się docenione. Wiedziała, że swoją 
osobistą i wieczną wartość możemy 
odkryć, działając w zgodzie z boskim 
celem, jaki przyświeca naszemu życiu 
na ziemi. Dzisiaj ten niesamowicie 
wspaniały chór wyśpiewał słowa, 
które nauczają o tym, co jest naszym 
celem. W obliczu prób i przeciwności, 

Mamy tu służyć 
w słusznej sprawie
Obyśmy zdecydowały się służyć słusznej sprawie jako dzielne 
emisariuszki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Zanim się narodziłyśmy, przyjęły
śmy plan Ojca Niebieskiego, „dzięki 
któremu [możemy] otrzymać fizyczne 
ciało i zdobyć doświadczenia podczas 
życia na ziemi, aby czynić postępy 
ku doskonałości i ostatecznie osiąg
nąć [nasze] boskie przeznaczenie, 
jako dziedzice życia wiecznego” 13. 
Starszy John A. Widtsoe wyjaśnił to 
poprzedzające życie wieczne przy
mierze: „Zgodziliśmy się wówczas 
na to, że zbawimy nie tylko siebie 
samych, lecz również całą ludzką 
rodzinę. Staliśmy się partnerami Pana. 
Wprowadzenie tego planu w życie 
stało się więc nie tylko dziełem Ojca 
i Zbawiciela, lecz również naszym 
dziełem. Najmniejszy z nas, najskrom
niejszy, współpracuje z Wszechmogą
cym, aby wypełnił się cel wiecznego 
planu zbawienia” 14.

Podczas życia doczesnego na tym 
świecie ponownie zawarliśmy przymie
rze, że będziemy służyć Zbawicielowi 
w dziele zbawienia. Uczestnicząc w 
świętych obrzędach kapłaństwa, uro
czyście przyrzekamy, że poświęcimy 
się służbie Boga całym sercem, mocą, 
umysłem i siłą 15. Otrzymujemy Ducha 
Świętego i zabiegamy o Jego pod
szepty, aby kierował naszymi działa
niami. Prawość promienieje na świat, 
kiedy rozumiemy, czego oczekuje od 
nas Bóg, i kiedy to czynimy.

Znam dziecko z Organizacji Podsta
wowej, które, siedząc na przystanku 
autobusowym, powiedziało do swo
jego kolegi: „Hej! Chodź ze mną do ko
ścioła i dowiedz się czegoś o Jezusie!”.

Widziałam, jak dziewczyny w 
Organizacji Młodych Kobiet splotły 
dłonie i obiecały, że będą służyć sobie 
nawzajem, a potem zaplanowały, jak 
sensownie pomóc młodej kobiecie, 
która zmagała się z nałogiem.

Widziałam młode mamy, które 
poświęcały cały swój czas, talenty i 

energię, aby nauczać swoje dzieci 
zasad ewangelii i być dla nich przykła
dem, by mogły one, tak jak synowie 
Helamana, dzielnie trwać z wiarą po
mimo prób, pokus i przeciwności.

Jednak największą lekcją pokory 
było dla mnie chyba świadectwo doro
słej niezamężnej siostry, która z żarem 
mówiła o tym, że najważniejszą pracą, 
jaką mamy do wykonania, jest przygo
towanie się do zawarcia małżeństwa 
i założenia rodziny. Choć nie zostało 
jej jeszcze dane to doświadczenie, 
to wie, że rodzina jest samym sednem 
dzieła zbawienia. „Boski plan szczę
ścia umożliwia, aby związki rodzinne 
trwały nadal po śmierci” 16. Okazujemy 
szacunek wobec planu Ojca i odda
jemy Bogu cześć, kiedy umacniamy 
i nobilitujemy te więzi w nowym 
wiecznym przymierzu małżeństwa. 
Dokonujemy wyboru, że będziemy 
wieść czyste i cnotliwe życie, abyśmy, 
kiedy pojawi się taka możliwość, były 
przygotowane do zawarcia świętych 
przymierzy w domu Pana i do ich 
wiecznego dochowywania.

Wszyscy doświadczamy w życiu 
zmiennych okresów. Niezależnie 
jednak od tego, czy jesteśmy w szkole 
czy w pracy, czy udzielamy się spo
łecznie, a w szczególności wtedy, kiedy 
jesteśmy w domu, jesteśmy posłańcami 
Pana i wykonujemy Jego pracę.

W dziele zbawienia nie ma miejsca 
na porównywanie się z innymi, na 
krytykę czy potępienie. Nie chodzi 
w nim o wiek, doświadczenie ani 
publiczne uznanie. W tym świętym 
dziele chodzi o wykształcenie w sobie 
skruszonego serca, pokornego du
cha i gotowości do wykorzystywania 
naszych boskich darów i osobistych 
talentów, by wykonywać pracę Pana na 
Jego sposób. Chodzi o to, by z pokorą 
paść na kolana i powiedzieć: „Ojcze 
mój […], wszakże nie jako Ja chcę, ale 
jako Ty” 17.

Dzięki mocy Pana możemy „do
konać wszystkiego” 18. Bezustannie 
poszukujemy Jego przewodnictwa 
w modlitwie, pismach świętych i 

Siostra Ella Hoskins z dwiema młodymi  
kobietami z jej okręgu. 
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w podszeptach Ducha Świętego. 
Pewna siostra stojąca przed wielkim 
wyzwaniem napisała: „Czasami się 
zastanawiam, czy siostry w począt
kach historii Kościoła podobnie jak 
my kładły nocą głowę na poduszkę, 
modląc się: ‘Cokolwiek przyniesie 
jutrzejszy dzień, czy pomożesz mi go 
przetrwać?’”. Dalej napisała: „Jednym 
z błogosławieństw jest to, że mamy 
siebie nawzajem i jesteśmy w tym 
wszystkim razem!” 19. Niezależnie od 
naszej sytuacji, niezależnie od tego, 
w jakim punkcie drogi do zbawienia 
się znajdujemy, jednoczy nas nasze 
oddanie Zbawicielowi. Wspieramy 
się nawzajem w Jego służbie.

Być może niedawno czytałyście 
o siostrze Elli Hoskins, która w wieku 
100 lat została powołana, by pomagać 
młodym kobietom w swoim okręgu 
realizować program Osobisty Rozwój 20. 
Jakieś dwa lata później, w wieku 102 lat, 
Siostra Hoskins zdobyła swoje wyróż
nienie Dojrzałości Młodej Kobiety. Aby 
uczcić z nią to osiągnięcie, zebrały się 
młode kobiety, prezydia Młodych Kobiet 
i Stowarzyszenia Pomocy z okręgu i 
palika oraz jej krewne. W wiernej służbie 

rozmyły się granice wieku, organizacji 
czy stanu cywilnego. Młode kobiety wy
raziły wdzięczność za Siostrę Hoskins, 
za jej nauki i prawy przykład. Chcą być 
takie, jak ona. Po uroczystości zapytałam 
Siostrę Hoskins: „Jak tego dokonałaś?”.

Natychmiast odpowiedziała: 
„Codziennie pokutuję”.

Ta łagodna kobieta, tak pełna 
Ducha Pana, że promieniała czystym 
światłem, przypomniała mi, że, aby 
jaśnieć pięknem świętości, aby stać 
przy Zbawicielu i błogosławić bliź
nich, musimy być czyste. Czystość 
jest osiągalna dzięki łasce Chrystusa, 
kiedy wyrzekamy się bezbożności i 
decydujemy się kochać Boga z całej 
mocy, umysłu i siły 21. Apostoł Paweł 
nauczał: „Młodzieńczych […] pożą
dliwości się wystrzegaj, […] zdążaj do 
sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju 
z tymi, którzy wzywają Pana z czystego 
serca” 22. Nikt z nas nie jest doskonały. 
Wszyscy popełniamy błędy. Lecz doko
nujemy pokuty, abyśmy stali się lepsi 
i aby „imię [Chrystusa] pozostało na 
zawsze wyryte w [naszych] sercach” 23. 
Kiedy służymy w imię Pana z czystym 
sercem, jesteśmy odzwierciedleniem 

miłości Zbawcy i dajemy bliźnim do
strzec cząstkę nieba.

Obyśmy zdecydowały się służyć 
słusznej sprawie jako dzielne emisa
riuszki naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Trwajmy razem i „z pieśnią w sercach 
dążmy naprzód, żyjąc ewangelią, 
kochając Pana i budując [ Jego] króle
stwo” 24. Świadczę, że w tej cudownej 
pracy możemy poznać czystą miłość 
Boga. Możemy zaznać prawdziwej 
radości i zyskać wszelką chwałę wiecz
ności. W święte imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼

PRZYPISY
 1. Nauki i Przymierza 18:10.
 2. Ks. Izajasza 43:4.
 3. Zob. „As Zion’s Youth in Latter Days”, 

Hymns, nr 256.
 4. „To dzieło zbawienia obejmuje pracę 
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z nich jest to, że w tej historii ma 11 
lat. A drugą, że z całkowitą i absolutną 
pewnością nie chciała jechać do ciotki 
Rose i u niej mieszkać. Wcale. W żad
nym razie.

Ale mama Ewy musiała poddać się 
operacji, po której miała długo docho
dzić do siebie. Dlatego rodzice Ewy 
wysłali ją na lato do ciotki Rose.

W umyśle Ewy pojawiały się 
tysiące powodów, dla których był to 
zły pomysł. Jednym było to, że miała 
być z dala od mamy. Oznaczało to 
również, że miała opuścić rodzinę i 
przyjaciół. A poza tym nawet nie znała 
ciotki Rose. „Dziękuję bardzo za troskę, 
ale jest mi dobrze tu, gdzie jestem”.

Ale żadne dyskusje, żadne przewra
canie oczami nie mogło zmienić pod
jętej decyzji. Ewa spakowała walizkę 
i razem z ojcem wybrała się z długą 
podróż do domu ciotki Rose.

Z chwilą gdy przekroczyła próg 
domu, już jej się nie spodobało.

Wszystko było bardzo stare! Każdy 
centymetr powierzchni wypełniony był 
starymi książkami, kolorowymi butel
kami i plastikowymi pojemnikami peł
nymi koralików, kokardek i guzików.

Ciotka Rose mieszkała sama; nigdy 
nie wyszła za mąż. Drugim mieszkań
cem domu był szary kot, który wynaj
dował najwyższy punkt pokoju i siadał 
tam, gapiąc się na dół jak wygłodniały 
tygrys.

Nawet sam dom wydawał się 
osamotniony. Było to na wsi, gdzie 
domy są od siebie sporo oddalone. 
W odległości kilometra nie było ni
kogo w wieku Ewy. Ewa też czuła się 
osamotniona.

Na początku wcale nie zwracała 
uwagi na ciotkę Rose. Ciągle myślała 
o swojej mamie. Czasami budziła się 
w nocy i z całego serca modliła się, 
aby z jej mamą było wszystko dobrze. 
I choć nie stało się to od razu, Ewa 

pomocą pewnej historii. Zachęcam 
was, abyście słuchały z Duchem. Duch 
Święty pomoże wam odnaleźć w tej 
przypowieści przesłanie dla siebie.

Ciotka Rose
Jest to historia o dziewczynce 

imieniem Ewa. Są dwie ważne rzeczy, 
które musicie o niej wiedzieć. Jedną 

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium

Moje ukochane siostry i drogie 
przyjaciółki, bardzo się cie
szę, że jestem z wami i jestem 

wdzięczny, że jest z nami nasz drogi 
prorok, Prezydent Thomas S. Monson. 
Prezydencie, kochamy cię. Odczu
wamy smutek z powodu straty trzech 
serdecznych przyjaciół i prawdziwych 
Apostołów Pana. Brakuje nam Prezy
denta Packera, Starszego Perry’ego i 
Starszego Scotta; kochamy ich. Mo
dlimy się za ich rodziny i przyjaciół.

Zawsze czekam na tę sesję konfe
rencji — piękna muzyka i rady naszych 
natchnionych sióstr w ogromnej mierze 
wnoszą Ducha. Kiedy przebywam 
z wami, jestem lepszą osobą.

Kiedy zastanawiałem się, co powi
nienem wam dzisiaj powiedzieć, moje 
myśli zwróciły się ku naukom Zbawi
ciela. To interesujące, w jaki sposób 
potrafił nauczać niezrównanych prawd 
przy użyciu prostych historii. Jego 
przypowieści zachęcały uczniów do 
przyjęcia prawd nie tylko umysłem, ale 
i sercem oraz do połączenia wiecznych 
zasad z ich codziennym życiem1. Nasz 
drogi Prezydent Monson również w mi
strzowski sposób opanował nauczanie 
na podstawie własnych doświadczeń, 
które porusza nasze serca 2.

Dzisiaj także i ja chciałbym wyra
zić moje przemyślenia i uczucia za 

Lato u ciotki Rose
Kiedy kroczycie jasną ścieżką uczniów Chrystusa, modlę się,  
aby wiara umocniła każdy wasz krok.
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zaczęła mieć wrażenie, że Bóg opie
kuje się jej mamą.

W końcu przyszła wiadomość, że 
operacja się udała, a Ewa musi tylko 
wytrwać do końca lata. Ale jakże ona 
nienawidziła wytrwałości!

Teraz, kiedy przestała się martwić 
o mamę, Ewa zaczęła nieco bardziej 
dostrzegać ciotkę Rose. Była to duża 
kobieta — i wszystko było w niej 

duże: donośny głos, szeroki uśmiech, 
silna osobowość. Nie było jej łatwo 
poruszać się po domu, ale zawsze 
śpiewała i śmiała się, kiedy pracowała, 
a jej śmiech wypełniał dom. Każdego 
wieczoru siadała na wyściełanej sofie, 
wyciągała pisma święte i czytała je na 
głos. A gdy czytała, czasem z jej ust 
padał komentarz: „Och, nie powinien 
był tego robić!” lub „Ile bym dała, 

żeby tam być!” albo „Czyż nie jest to 
najwspanialsza rzecz, jaką słyszałaś?”. 
Każdego wieczoru, kiedy klękały 
razem do modlitwy przy łóżku Ewy, 
ciotka Rose wypowiadała najpiękniej
sze modlitwy, dziękując Ojcu Niebie
skiemu za sójki błękitne i świerki, za 
zachody słońca i gwiazdy oraz za „cud 
życia na tym świecie”. W uszach Ewy 
brzmiało to tak, jakby Rose znała Boga 
jak przyjaciela.

Z biegiem czasu Ewa dokonała 
zadziwiającego odkrycia — prawdopo
dobnie ciotka Rose była najszczęśliw
szą osobą, jaką znała!

Ale jak to możliwe?
Z jakiego powodu miałaby być 

szczęśliwa?
Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała 

dzieci, nikt nie dotrzymywał jej towa
rzystwa za wyjątkiem odrażającego 
kota i trudno jej było wykonywać tak 
proste rzeczy, jak zakładanie butów 
czy wchodzenie po schodach.

Kiedy jechała do miasteczka, 
wkładała na głowę żenująco wielkie 
i jaskrawe kapelusze. Ale ludzie nie 
śmiali się z niej. Gromadzili się wokół 
niej, by z nią porozmawiać. Rose była 
nauczycielką w szkole i nie było w tym 
nic dziwnego, że jej uczniowie — teraz 
już dorośli ludzie z dziećmi — zatrzy
mywali się i gawędzili z nią. Dzięko
wali za to, że miała tak dobry wpływ 
na ich życie. Często się śmiali. Czasami 
nawet płakali.

Z upływem lata Ewa spędzała coraz 
więcej czasu z Rose. Chodziły na długie 
spacery i Ewa poznała różnice między 
wróblami a ziębami. Zbierała czarny 
bez i robiła marmoladę z pomarań
czy. Dowiedziała się więcej o swojej 
praprababci, która opuściła ukochaną 
ojczyznę, przemierzyła ocean i przeszła 
równiny, aby być ze świętymi.

Niedługo potem Ewa dokonała 
kolejnego zdumiewającego odkrycia 
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— nie tylko ciotka Rose była jedną z 
najszczęśliwszych osób, jakie znała, ale 
i sama Ewa była szczęśliwsza, kiedy 
była z ciotką.

Teraz lato mijało szybciej. Zanim się 
Ewa spostrzegła, ciotka Rose powie
działa jej, że niedługo wróci do domu. 
Choć od chwili przybycia Ewa wycze
kiwała tej chwili, teraz wcale nie była 
pewna, co myśleć. Zdała sobie sprawę, 
że będzie tęsknić za tym dziwnym 
domem, kotem prześladowcą i swą 
ukochaną ciotką Rose.

Dzień przed przyjazdem ojca, który 
miał odebrać Ewę, zadała pytanie, nad 
którym rozmyślała od tygodni: „Ciociu 
Rose, dlaczego jesteś taka szczęśliwa?”.

Ciotka Rose spojrzała na nią uważ
nie, a następnie wskazała na obraz 
wiszący w pokoju. Był to prezent od 
utalentowanego drogiego przyjaciela.

„Co tam widzisz?” — zapytała.
Ewa zauważyła ten obraz już wcze

śniej, ale tak naprawdę nigdy mu się 
bliżej nie przyjrzała. Dziewczyna w 
sukience z czasów pionierskich pod
skakiwała na jasnoniebieskiej ścieżce. 
Trawa i drzewa były intensywnie zie
lone. Ewa odpowiedziała: „Na obrazie 
jest dziewczynka. Wygląda na to, że 
podskakuje”.

„Tak, ta dziewczynka  pionierka 
skacze sobie wesoło — powiedziała 
ciotka Rose. — Myślę, że ci pionierzy 
przeżywali wiele ciemnych i ponurych 
dni. Ich życie było bardzo ciężkie; nie 
możemy sobie nawet tego wyobrazić. 

Ale na tym obrazie wszystko jest jasne 
i przesycone nadzieją. Ta dziewczynka 
ma wiosnę u stóp i idzie naprzód 
ku górze”.

Ewa milczała, a ciotka Rose mówiła 
dalej: „Jest wystarczająco dużo tego, co 
się w życiu nie udaje, dlatego każdy 
może popaść w bagno pesymizmu i 
odmęty melancholii. Znam jednak lu
dzi, którzy pomimo niepowodzeń sku
piają się na cudach i pięknie życia. Są 
to najszczęśliwsi ludzie, jakich znam”.

„Ale — powiedziała Ewa — nie 
można tak po prostu nacisnąć włącznik 
i przejść od smutku do szczęścia”.

„Zapewne nie — ciotka Rose deli
katnie się uśmiechnęła — ale Bóg nie 

stworzył nas po to, byśmy byli smutni. 
Stworzył nas, abyśmy odczuwali 
radość! 3 Jeśli więc będziemy Mu ufać, 
On pomoże nam dostrzegać dobre, 
pozytywne i niosące nadzieję aspekty 
życia. I na pewno świat stanie się rado
śniejszy. Nie stanie się to od razu, ale 
szczerze mówiąc, ile jest takich rzeczy, 
które dzieją się natychmiast? Wydaje 
mi się, że to, co najlepsze, jak domowy 
chleb czy marmolada pomarańczowa, 
wymagają cierpliwości i pracy”.

Ewa pomyślała przez chwilę i 
powiedziała: „Ale chyba to nie jest tak 
proste w przypadku ludzi, którzy nie 
mają doskonałego życia”.

„Droga Ewo, czy naprawdę uwa
żasz, że moje życie jest doskonałe?”. 
Ciotka Rose usiadła obok Ewy na 
wyściełanej sofie. „Był taki czas, kiedy 
byłam tak zniechęcona, że nie miałam 
już siły”.

„Ty?” — zapytała Ewa.
Ciotka Rose przytaknęła. „Było tak 

wiele rzeczy, których pragnęłam w 
swoim życiu”. Gdy mówiła, w jej głosie 
pojawił się smutek, którego Ewa nigdy 
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wcześniej nie słyszała. „Większość 
z nich nie była moim udziałem. Jedno 
bolesne przeżycie przychodziło po 
drugim. Pewnego dnia zdałam sobie 
sprawę, że moje życie nigdy nie będzie 
takie, jakiego oczekiwałam. Był to bar
dzo przygnębiający dzień. Chciałam się 
poddać i być nieszczęśliwa”.

„Co więc zrobiłaś?”.
„Przez pewien czas nic. Po prostu 

byłam zła. Byłam potworem dla otacza
jących mnie ludzi”. Zaśmiała się, ale nie 
był to jej zwyczajny, donośny śmiech 
wypełniający dom. „Była taka piosenka 
‘To nie w porządku’, która cały czas 
rozbrzmiewała mi w głowie. W końcu 
jednak odkryłam coś, co zmieniło całe 
moje życie”.

„Co to było?”.
„Wiara — ciotka Rose uśmiech

nęła się. — Odkryłam wiarę. A wiara 
poprowadziła do nadziei. A wiara i 
nadzieja dały mi pewność, że które
goś dnia to wszystko nabierze sensu, 
że dzięki Zbawicielowi wszystko to, 
co było niewłaściwe, zostanie napra
wione. Wtedy właśnie zobaczyłam, że 
ścieżka biegnąca przede mną nie jest 
ponura ani zakurzona, jak wcześniej 
myślałam. Zaczęłam dostrzegać jasność 
błękitu, soczystość zieleni i płomien
ność czerwieni i zobaczyłam, że mam 
wybór: mogę zwiesić głowę i wlec się 
po zakurzonej drodze użalania się nad 

sobą albo wykazać się odrobiną wiary, 
założyć jasną sukienkę, wsunąć buty 
do tańca i śpiewając, biec w podsko
kach po ścieżce życia”. Teraz jej głos 
był żwawy jak dziewczynka z obrazu.

Ciotka Rose sięgnęła do stolika po 
zużyte od częstego czytania pisma 
święte. „Nie sądzę, by to była depresja 
kliniczna — bo chyba nie można sa
memu wyjść z takiego stanu. Ale jestem 
pewna, że sama wprowadziłam się 
w stan bycia nieszczęśliwą! Tak, mia
łam trudne dni, ale całe to rozpamięty
wanie i zamartwianie się nie zmieniało 
sytuacji na lepsze — tylko ją pogar
szało. Wiara pokładana w Zbawicielu 
nauczyła mnie, że bez względu na to, 
co się stało w przeszłości, moja historia 
może mieć szczęśliwe zakończenie”.

„Skąd o tym wiesz?” — zapytała Ewa.
Ciotka Rose przewróciła strony 

Biblii i powiedziała: „Tu jest napisane:
‘[Bóg] będzie mieszkał z nimi, a oni 

będą ludem jego, a sam Bóg będzie 
z nimi.

I otrze wszelką łzę z oczu ich, i 
śmierci już nie będzie; ani smutku, ani 
krzyku, ani mozołu już nie będzie; al
bowiem pierwsze rzeczy przeminęły’” 4.

Ciotka Rose spojrzała na Ewę. 
Uśmiechała się szeroko, a w głosie sły
chać było drżenie, gdy mówiła: „Czyż 
nie jest to najpiękniejsza rzecz, jaką 
słyszałaś?”.

To naprawdę pięknie zabrzmiało, 
pomyślała Ewa.

Ciotka Rose przewróciła kilka stron 
i wskazała na werset, który miała prze
czytać Ewa: „Czego oko nie widziało 
i ucho nie słyszało, i co do serca ludz
kiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg 
tym, którzy go miłują” 5.

„Mając przed sobą tak wspaniałą 
przyszłość — powiedziała ciotka Rose 
— dlaczego mielibyśmy dać się po
chłonąć przez przeszłe lub teraźniejsze 
rzeczy, które nie układają się tak, jak 
sobie zaplanowaliśmy?”.

Ewa zmarszczyła czoło. „Ale mo
ment — powiedziała. — Czy według 
ciebie bycie szczęśliwym oznacza jedy
nie wyczekiwanie na przyszłe szczę
ście? Czy całe szczęście przynależy 

Kiedy, podobnie jak ta pionierka z obrazu, 
kroczycie jasną ścieżką uczniów Chrystusa, 
modlę się, aby wiara umocniła każdy 
wasz krok.
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do wieczności? Czy nie może nam się 
przydarzyć teraz?”.

„Oczywiście, że może! — wykrzyk
nęła ciotka Rose. — Drogie dziecko, 
‘teraz’ jest częścią wieczności. Nie 
rozpoczyna się z chwilą naszej śmierci! 
Wiara i nadzieja otworzą oczy na szczę
ście, które rozpościera się przed tobą.

Znam pewien wiersz, który mówi: 
‘„Na zawsze” składa się z wielu 
„teraz”’ 6. Nie chciałam, żeby moje 
‘na zawsze’ składało się z ciemnych i 
pełnych strachu ‘teraz’. I nie chciałam 
żyć w mrocznym bunkrze, zaciskać 
zęby, zamykać oczy i pełna urazy trwać 
do gorzkiego końca. Wiara dała mi 
nadzieję potrzebną do tego, by teraz 
cieszyć się życiem!”.

„Co więc zrobiłaś?” — zapytała Ewa.
„Pokładałam wiarę w obietnicach 

Boga, wypełniając moje życie tym, co 
miało sens. Poszłam do szkoły. Zdoby
łam wykształcenie. I to doprowadziło 
mnie do pracy, którą kochałam”.

Ewa zastanowiła się nad tym przez 
chwilę i powiedziała: „Ale wyszukiwa
nie sobie wypełniających czas zajęć nie 
przynosi szczęścia. Jest wielu zajętych 
ludzi, którzy nie są szczęśliwi”.

„Jak ktoś tak młody może być tak 
mądry? — zapytała ciotka Rose. — 
Masz całkowitą rację. I większość 
tych zajętych, nieszczęśliwych ludzi 
zapomniało o jednej rzeczy, która liczy 
się najbardziej na świecie — o rzeczy, 
która według słów Jezusa jest sercem 
Jego ewangelii”.

„To znaczy?” — zapytała Ewa.
„Chodzi o miłość — czystą miłość 

Chrystusa — powiedział Rose. — 
Widzisz, wszystko, co jest związane 
z ewangelią — wszystkie nakazy, 
obowiązki i zakazy — prowadzą do 
miłości. Kiedy kochamy Boga, chcemy 
Jemu służyć. Chcemy być tacy, jak On. 
Kiedy kochamy naszych bliźnich, prze
stajemy myśleć tak dużo o własnych 

problemach i chcemy pomóc im 
w rozwiązaniu ich spraw” 7.

„I to czyni nas szczęśliwymi?” — 
zapytała Ewa.

Ciotka Rose przytaknęła i uśmiech
nęła się, a jej oczy zaszły łzami. „Tak, 
moja droga. To właśnie czyni nas 
szczęśliwymi”.

Nic już nie było takie samo
Następnego dnia Ewa uściskała 

ciotkę Rose i podziękowała za 
wszystko, co zrobiła. Wróciła do domu, 
do swojej rodziny, przyjaciół, swojego 
pokoju i otoczenia.

Ale już nigdy nie była taka jak 
dawniej.

Kiedy Ewa dorastała, często myślała 
o słowach swojej ciotki Rose. W końcu 
wyszła za mąż, wychowała dzieci i 
wiodła długie i szczęśliwe życie.

Pewnego dnia, kiedy stała we wła
snym domu, podziwiając obraz przed
stawiający dziewczynkę w sukience 
z czasów pionierskich, która podskaki
wała na niebieskiej ścieżce, zdała sobie 
sprawę, że w jakiś sposób osiągnęła 
wiek, w jakim była ciotka Rose tego 
pamiętnego lata.

Kiedy zdała sobie z tego sprawę, 
poczuła w swym sercu szczególną 
modlitwę. I Ewa odczuła wdzięczność 
za swe życie, za rodzinę, przywróconą 
ewangelię Jezusa Chrystusa i za to od
ległe w czasie lato, kiedy ciotka Rose 8 
uczyła ją o wierze, nadziei i miłości 9.

Błogosławieństwo
Moje ukochane siostry, moje drogie 

przyjaciółki w Chrystusie, mam na
dzieję i modlę się, aby jakaś część tej 
historii dotknęła waszych serc i przy
niosła natchnienie waszym duszom. 
Wiem, że mój Bóg żyje i że kocha 
każdą z was.

Kiedy kroczycie jasną ścieżką 
uczniów Chrystusa, modlę się, aby 
wiara umocniła każdy wasz krok, by 
nadzieja otworzyła wasze oczy na 
chwałę, jaką Ojciec Niebieski ma dla 
was, a miłość do Boga i Jego dzieci 
wypełniła wasze serca. Jako Apostoł 
Pana, zostawiam te słowa jako moje 
świadectwo i błogosławieństwo, w imię 
Pana Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. na przykład Ew. Mateusza 13:24–30; 

18:23–35; 20:1–16; 22:1–14; 25; Ew. Łukasza 
10:25–37; 15:11–32.

 2. Zob. na przykład Thomas S. Monson, 
„Prowadzeni bezpiecznie do domu”, 
Liahona, listopad 2014, str. 67–69; 
„Miłość istotą ewangelii”, Liahona, maj 
2014, str. 91–94; „Nigdy nie kroczymy 
samotnie”, Liahona, listopad 2013, 
str. 121–24; „Posłuszeństwo przynosi 
błogosławieństwa”, Liahona, maj 2013, 
str. 89–92.

 3. Zob. 2 Nefi 2:25.
 4. Objawienie Jana 21:3–4.
 5. I List do Koryntian 2:9.
 6. „Forever — is composed of Nows”, 

w: Final Harvest: Emily Dickinson’s 
Poems, wyb. Thomas H. Johnson (1961), 
str. 158; zob. także poetryfoundation.org/
poem/182912.

 7. Zob. Ew. Łukasza 9:24.
 8. „Często kolczaste ciernie rodzą miękkie 

róże” (Owidiusz, Epistulae ex Ponto, 
księga 2., epistoła 2., linijka 34.; „Saepe 
creat molles aspera spina rosas”).

 9. Zob. Moroni 7:42.
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Czyż po części nie jesteśmy właśnie 
tacy? Po niedawnym przejściu zabiegu 
medycznego moi bardzo uzdolnieni 
lekarze wyjaśnili, co muszę zrobić, aby 
należycie wyzdrowieć. Najpierw jednak 
musiałem się na nowo czegoś o sobie 
dowiedzieć, co już od dawna powinno 
mi być wiadome: nie jestem cierpliwy 
w cierpieniu.

W związku z tym postanowiłem 
usprawnić proces zdrowienia, przeszu
kując Internet. Myślę, że spodziewałem 
się, iż odkryję coś, czego lekarze nie 
byli świadomi lub co starali się przede 
mną ukryć.

Trochę czasu upłynęło, zanim 
zdałem sobie sprawę z ironii tego, co 
robię. Oczywiście pogłębianie swej 
wiedzy nie jest złym pomysłem. Lecz 
ja lekceważyłem prawdę, na której 
mogłem polegać i przez to trafiłem na 
„mądrości” internetowe prezentujące 
często dość dziwaczne pomysły.

Czasami prawda może wydawać 
się nam zbyt dosłowna, zbyt prosta lub 
zbyt zwyczajna, by w pełni docenić jej 
wielką wartość. Dlatego ignorujemy to, 
czego doświadczyliśmy i co wiemy, że 
jest prawdą, na rzecz bardziej tajemni
czych lub skomplikowanych informacji. 
Przy odrobinie szczęścia dowiemy się, 
że kiedy gonimy za ułudą, dążymy do 
tego, co ma niewiele treści i niewielką 
wartość.

Skąd mamy wiedzieć, że jesteśmy 
na właściwej ścieżce, jeśli chodzi o 
prawdę duchową?

Jednym ze sposobów jest zadanie 
właściwych pytań — takich, które 
pomagają nam zastanowić się nad na
szym postępem i ocenić, jak wszystko 
działa w naszym przypadku. Są to takie 
pytania, jak:

„Czy moje życie ma sens?”
„Czy wierzę w Boga?”
„Czy wierzę, że Bóg mnie zna 

i kocha mnie?”

Nasze modlitwy za nich wzmocnią 
ich, kiedy przywdzieją świętą opończę 
apostolstwa.

Czy ewangelia sprawdza się w waszym 
przypadku?

Nie tak dawno temu zobaczyłem 
pewien cytat, który skłonił mnie do 
zastanowienia. Brzmiał tak: „Powiedz 
człowiekowi, że są trzy biliony gwiazd 
we wszechświecie, a ci uwierzy. Po
wiedz mu, że ściana jest świeżo malo
wana, a na pewno jej dotknie”.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium

Moi umiłowani bracia i sio
stry, moi drodzy przyjaciele, 
to wielka radość być tu dziś 

z wami. Smuci nas widok trzech pu
stych miejsc tutaj, na podium. Brakuje 
nam Prezydenta Packera, Starszego 
Perry’ego i Starszego Scotta. Kochamy 
ich i modlimy się o spokój ich rodzin.

Podczas tego weekendu konfe
rencyjnego będziemy mieli przywilej 
poparciach trzech osób, które zostały 
powołane przez Pana do zajęcia miejsc 
w Kworum Dwunastu Apostołów.

Sprawdza się świetnie!
Modlę się, abyśmy skupili się na prostym „[oddaniu] się Chrystusowi” 
i pozwolili, aby Jego łaska podniosła nas i poprowadziła.

Sobotnia sesja poranna | 3 października 2015 r.
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„Czy wierzę, że Bóg słyszy moje 
modlitwy i odpowiada na nie?”

„Czy naprawdę jestem szczęśliwy?”
„Czy moje dążenia wiodą mnie ku 

wyższym duchowym celom i warto
ściom w życiu?”

Głębokie pytania dotyczące życia 
prowadzą wiele osób i wiele rodzin 
na całym świecie do poszukiwa
nia prawdy. Często prowadzą je do 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich i przywróconej 
ewangelii.

Zastanawiam się, czy jako członko
wie Kościoła również możemy sko
rzystać z zadawania sobie od czasu do 
czasu takich pytań. „Czy moje doświad
czenie w Kościele jest dla mnie dobre? 
Czy zbliża mnie do Chrystusa? Czy bło
gosławi mnie i moją rodzinę spokojem 
i radością, obiecanymi w ewangelii?”.

Alma postawił podobne pytania 
członkom Kościoła w Zarahemli, kiedy 
zapytał: „Czy doświadczyliście tej wiel
kiej przemiany serca? […] [I] czy [czuje
cie ją] teraz?” 1. Takie rozmyślania mogą 
pomóc nam ponownie skupić się lub 
ponownie dostosować nasze wysiłki 
do boskiego planu zbawienia.

Wielu członków odpowie z wiel
kim żarem, że ich doświadczenie jako 

członków Kościoła bardzo dobrze 
sprawdza się w ich przypadku. Będą 
świadczyć, że zarówno w czasach 
biedy, jak i pomyślności oraz niezależ
nie od tego, czy wszystko układa się 
dobrze czy źle, mają poczucie wiel
kiego sensu, odczuwają pokój i radość 
z powodu swego oddania Panu i dzięki 
oddanej służbie w Kościele. Każdego 
dnia spotykam członków Kościoła, któ
rzy napełnieni są promienną radością 
i którzy okazują słowem i czynem, że 
ich życie jest niezmiernie wzbogacone 
dzięki przywróconej ewangelii Jezusa 
Chrystusa.

Dostrzegam jednak i takich, którzy 
nie odczuwają tak wielkiej satysfakcji 
— którzy uważają, że ich członkostwo 
w Kościele czasami nie do końca jest 
takie, jakiego się spodziewali.

Zasmuca mnie to, ponieważ z wła
snego doświadczenia wiem, w jaki 
sposób ewangelia może pobudzić i 
odnowić ducha człowieka, jak może 
napełnić nasze serca nadzieją, a nasze 
umysły światłem. Sam wiem, jak owoce 
ewangelii Jezusa Chrystusa mogą 
odmienić zwyczajne i monotonne życie 
na niezwykłe i wzniosłe.

Dlaczego jednak wydaje się, że 
w przypadku jednych ludzi to działa, 

a innych nie? Jaka jest różnica pomiędzy 
tymi, których doświadczenie w Kościele 
napełnia ich dusze pieśniami odkupi
cielskiej radości 2, a tymi, którzy uważają, 
że czegoś im brak?

Kiedy zastanawiałem się nad tymi 
pytaniami, mój umysł zalała fala prze
myśleń. Dzisiaj chciałbym podzielić 
się dwoma z nich.

Upraszczajcie
Po pierwsze: czy sprawiamy, że by

cie uczniem jest zbyt skomplikowane?
Ta piękna ewangelia jest tak prosta, 

że dziecko potrafi ją pojąć, a mimo 
to jest na tyle głęboka i złożona, że 
potrzeba całego życia — a nawet 
wieczności — studiowania i odkryć, 
by w pełni ją zrozumieć.

Czasami bierzemy piękną lilię Bożej 
prawdy i przyozdabiamy ją warstwa po 
warstwie ludzkimi dobrymi pomysłami, 
programami i oczekiwaniami. Każde z 
nich samo w sobie może być pomocne 
i właściwe w pewnym czasie i okolicz
nościach, ale kiedy dodajemy jedno do 
drugiego, możemy stworzyć górę osa
dową, która staje się tak gruba i ciężka, 
że ryzykujemy, iż utracimy z oczu ten 
cenny kwiat, który kiedyś tak bardzo 
ukochaliśmy.
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Zatem jako przywódcy musimy 
rygorystycznie chronić Kościół i ewan
gelię w jej czystości i prostocie oraz 
unikać niepotrzebnego obciążania 
naszych członków.

A my wszyscy, jako członkowie 
Kościoła, my musimy podjąć moralny 
wysiłek, aby poświęcić naszą energię i 
czas temu, co naprawdę ma znaczenie, 
jednocześnie wzmacniając naszych 
bliźnich i budując królestwo Boga.

Pewna siostra, nauczycielka w 
Stowarzyszeniu Pomocy, była znana 
z przygotowywania dopracowanych 
lekcji. Pewnego razu postanowiła 
zrobić piękną kołdrę, która miała sta
nowić doskonałe tło do tematu lekcji. 
Życie jednak stanęło na przeszkodzie: 
trzeba było odebrać dzieci ze szkoły, 
sąsiadka potrzebowała pomocy przy 
przeprowadzce, mąż dostał gorączki, 
a przyjaciółka czuła się osamotniona. 
Zbliżał się dzień lekcji, a kołdra nie 
była gotowa. Ostatecznie, w noc przed 
lekcją nie spała wiele, gdyż cały czas 
szyła kołdrę.

Następnego dnia była wyczerpana 
i z trudem udawało jej się zebrać myśli, 
ale odważnie stanęła przed klasą i po
prowadziła lekcję.

Kołdra była przepiękna — ścieg 
był doskonały, kolory żywe, a wzór 
skomplikowany. A pośrodku tego 
wszystkiego było jedno słowo, które 

triumfalnie podkreślało temat jej lekcji: 
„Upraszczajcie”.

Bracia i siostry, życie według ewan
gelii nie musi być skomplikowane.

Tak naprawdę jest ono proste. 
Można je opisać w ten sposób:

• Słuchanie słowa Bożego ze szcze
rym zamiarem prowadzi nas do 
wiary w Boga i zaufania Jego 
obietnicom3.

• Im bardziej ufamy Bogu, tym 
bardziej nasze serca wypełnione są 
miłością do Niego i do innych ludzi.

• Dzięki miłości do Boga pragniemy 
naśladować Go i sprawiać, by nasze 
działania były w zgodzie z Jego 
słowem.

• Ponieważ kochamy Boga, chcemy 
Jemu służyć, chcemy błogosławić 
życie bliźnich oraz pomagać bied
nym i potrzebującym.

• Im bardziej staramy się iść ścieżką 
uczniów Chrystusa, tym bardziej 
pragniemy uczyć się słowa Bożego.

I tak dalej — każdy krok prowadzi 
do następnego i napełnia nas wciąż 
rosnącą wiarą, nadzieją i miłością.

Jest to w piękny sposób proste 
i działa pięknie.

Bracia i siostry, jeśli kiedykolwiek 
myśleliście, że ewangelia nie spraw
dza się zbyt dobrze w waszym życiu, 

zachęcam was, abyście zrobili krok 
wstecz, przyjrzeli się swemu życiu z 
innej perspektywy i uprościli swoje 
podejście do bycia uczniem Chrystusa. 
Skupcie się na podstawowych dok
trynach, zasadach ewangelii i zastoso
waniu ich w życiu. Obiecuję, że Bóg 
poprowadzi i pobłogosławi was na 
waszej ścieżce do spełnionego życia, 
a ewangelia z pewnością lepiej zadziała 
w waszym życiu.

Zacznijcie tam, gdzie jesteście
Moja druga sugestia brzmi: zacznij

cie tam, gdzie jesteście.
Czasami czujemy zniechęcenie, 

ponieważ nie jesteśmy pod jakimś 
względem „bardziej” — bardziej du
chowi, szanowani, inteligentni, zdrowi, 
bogaci, przyjacielscy czy zdolni. Oczy
wiście nie ma niczego złego w tym, że 
chcemy się doskonalić. Bóg stworzył 
nas, abyśmy wzrastali i robili postępy. 
Pamiętajcie, nasze słabości mogą 
pomóc nam ukorzyć się i zwrócić do 
Chrystusa, który sprawi, że „to, co w 
[nas] słabe, stanie się mocne” 4. Z dru
giej strony Szatan wykorzystuje nasze 
słabości do tego stopnia, że nie chce 
nam się nawet starać.

Przekonałem się, że nie musimy być 
„bardziej” pod jakimkolwiek względem, 
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aby zacząć stawać się osobą, którą Bóg 
chce, abyśmy się stali.

Bóg przyjmie was takimi, jacy jeste
ście w tej właśnie chwili, i zacznie z 
wami pracować. Będziecie jedynie po
trzebować ochoczego serca, pragnienia 
wiary i pokładania ufności w Panu.

Gedeon postrzegał siebie jako bied
nego rolnika, najmniej znaczącego w 
domu swego ojca. Ale Bóg widział go 
jako silnego i walecznego męża 5.

Kiedy Samuel wybrał Saula na króla, 
Saul próbował go od tego odwieść. 
Saul pochodził z najmniejszego ple
mienia w domu Izraela. Jakże miałby 
być królem? 6 Ale Bóg widział go jako 
„młodziana urodziwego” 7.

Nawet wielki prorok Mojżesz w 
pewnej chwili czuł się na tyle przytło
czony i zniechęcony, że chciał się pod
dać i umrzeć 8. Bóg jednak nie poddał 
się względem Mojżesza.

Moi drodzy bracia i siostry, jeśli 
będziemy patrzeć na siebie jedynie do
czesnymi oczami, możemy nie postrze
gać siebie jako wystarczająco dobrych. 
Ojciec Niebieski widzi nas jednak ta
kimi, jakimi naprawdę jesteśmy i jakimi 
możemy się stać. Widzi nas jako Swych 
synów i córki, jako istoty o wiecznym 
świetle z wiecznie trwałym potencja
łem i boskim przeznaczeniem9.

Ofiara Zbawiciela otworzyła drzwi 
do zbawienia wszystkim, aby powrócili 
do Boga. „Wystarczy [ Jego] łaski dla 
wszystkich, którzy się [przed Bogiem] 
ukorzą” 10. Jego łaska jest mocą umoż
liwiającą wstęp do Bożych królestw 
zbawienia. Dzięki Jego łasce wszyscy 
zmartwychwstaniemy i będziemy zba
wieni w królestwie chwały.

Nawet najniższe królestwo chwały, 
królestwo telestialne, „przechodzi 
wszelkie zrozumienie” 11, a nieprzeli
czeni ludzie odziedziczą to zbawienie 12.

Lecz łaska Zbawiciela może uczynić 
dla nas dużo więcej. Jako członkowie 

Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich dążymy do czegoś 
niewyobrażalnie wspanialszego. Jest 
to wywyższenie w królestwie celestial
nym. Jest to życie wieczne w obecności 
naszego Ojca w Niebie. Jest to naj
wspanialszy dar Boga 13. W królestwie 
celestialnym otrzymujemy „z Jego pełni 
i z jego chwały” 14. Zaprawdę wszystko, 
co posiada Ojciec, będzie nam dane 15.

Wywyższenie jest naszym celem; 
bycie uczniem jest naszą podróżą.

Kiedy będziecie wykazywać się 
nawet niewielkim pragnieniem wiary 
i zaczniecie żyć jako pokojowo nasta
wieni naśladowcy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, wasze serca się zmienią 16. 
Całe wasze jestestwo napełnione zosta
nie światłem17.

Bóg pomoże wam stać się kimś 
wspanialszym, niż kiedykolwiek 
przypuszczaliście. A wy odkryjecie, że 
ewangelia Jezusa Chrystusa naprawdę 
sprawdza się w waszym życiu. Ona się 
sprawdza.

Ona się sprawdza!
Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, 

modlę się, abyśmy skupili się na pro
stym „[oddaniu] się Chrystusowi” 18 i 
pozwolili, aby Jego łaska podniosła nas 

i poprowadziła w naszej podróży od 
miejsca, gdzie się znajdujemy teraz, ku 
naszemu wspaniałemu przeznaczeniu 
w obecności naszego Ojca.

Gdy tak będziemy czynić i ktoś nas 
zapyta: „Jak w twoim przypadku spraw
dza się Kościół Jezusa Chrystusa Świę
tych w Dniach Ostatnich?”, będziemy 
w stanie odpowiedzieć z dumą, z całą 
pokorą i wielką radością: „Sprawdza się 
świetnie! Dziękuję, że pytasz! Chciałbyś 
dowiedzieć się więcej?”.

To jest moja nadzieja, moja modli
twa, moje świadectwo i moje błogo
sławieństwo, w imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼

PRZYPISY
 1. Alma 5:14, 26.
 2. Zob. Alma 5:26.
 3. Zob. List do Rzymian 10:17.
 4. Eter 12:27.
 5. Zob. Ks. Sędziów 6:12–16.
 6. Zob. I Ks. Samuela 9:21.
 7. I Ks. Samuela 9:2.
 8. Zob. IV Ks. Mojżeszowa 11:14–15.
 9. Zob. I List Jana 3:1–3.
 10. Eter 12:27.
 11. Nauki i Przymierza 76:89.
 12. Zob. Nauki i Przymierza 76:109.
 13. Zob. Nauki i Przymierza 14:7.
 14. Nauki i Przymierza 76:56.
 15. Zob. Nauki i Przymierza 84:38.
 16. Zob. I Ks. Samuela 10:9.
 17. Zob. Ew. Mateusza 6:22.
 18. II List do Koryntian 11:3.



24 SOBOTNIA SESJA PORANNA | 3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

przywódców generalnych oraz przy
wódców organizacji pomocniczych. 
Choć nie są ani doskonali, ani nie
omylni, ci dobrzy mężczyźni i kobiety 
całkowicie się poświęcają, aby prowa
dzić naprzód dzieło Pana według Jego 
wskazówek.

Nie błądźcie w tej kwestii: Pan pro
wadzi Swój Kościół poprzez żyjących 
proroków i apostołów. Zawsze prowa
dził Swoje dzieło w ten sposób. Zba
wiciel nauczał „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, kto przyjmuje tego, 
kogo poślę, mnie przyjmuje” 3. Nie mo
żemy oddzielać Chrystusa od Jego sług. 
Bez Jego pierwszych Apostołów nie 
mielibyśmy zapisów z pierwszej ręki na 
temat wielu Jego nauk, służby, cierpie
nia w Ogrodzie Getsemane i śmierci na 
krzyżu. Bez ich świadectw nie mieliby
śmy apostolskich potwierdzeń o pu
stym grobie i Zmartwychwstaniu.

Przykazał On Swoim pierwszym 
Apostołom:

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

i apostołów. Pomimo śmiertelności 
i ludzkiej niedoskonałości słudzy 
Pana są natchnieni, aby pomagać 
nam w omijaniu groźnych dla życia 
duchowego przeszkód i bezpiecz
nym przejściu przez doczesność do 
naszego ostatecznego, niebiańskiego 
przeznaczenia.

Przez prawie czterdzieści lat współ
pracy osobiście widziałem, że zarówno 
ciche natchnienia, jak i potężne obja
wienia skutkowały podjęciem działań 
przez proroków i apostołów, innych 

Starszy M. Russell Ballard
Kworum Dwunastu Apostołów

Podczas konferencji generalnej 
w październiku zeszłego roku za
chęcałem słuchaczy, aby podążyli 

za radą Brighama Younga i pozostali 
na Starym Statku Syjon, którym jest 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, i trzymali się jego 
pokładu obiema rękami 1. Od tamtej 
pory z radością odkrywam, że niektó
rzy członkowie mojej rodziny, podob
nie jak inne osoby, które mnie wtedy 
słuchały, zadają mi następujące pytanie: 
„Co takiego jest na Starym Statku Syjon, 
czego moglibyśmy się trzymać?”. Przy
pominałem im słowa wypowiedziane 
przez Prezydenta Brighama Younga: 
„Znajdujemy się na Starym Statku 
Syjon […]. [Bóg] stoi u steru i pozo
stanie tam […]. On wydaje komendy, 
przewodzi i wskazuje kierunek. Jeśli 
ten lud będzie całkowicie ufał swemu 
Bogu, nie będzie zaniedbywał swoich 
przymierzy ani swego Boga, to On nas 
poprowadzi” 2.

Jest oczywiste, że Ojciec Niebieski 
i Pan Jezus Chrystus wyposażyli Stary 
Statek Syjon w jasne i proste wieczne 
prawdy, które pomogą nam pozostać 
na kursie wśród wzburzonych wód 
życia doczesnego. Poniżej znajduje 
się zaledwie kilka z tych prawd.

Kościół Jezusa Chrystusa zawsze był 
prowadzony przez żyjących proroków 

Bóg jest u steru
Przykazania i przymierza to bezcenne prawdy i doktryny znajdujące  
się na Starym Statku Syjon, u steru którego stoi Bóg.
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ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem” 4.

To polecenie zostało ponowione 
w naszych czasach, gdy Pan powołał 
Józefa Smitha, aby przywrócił Kościół 
z ustanowionymi Apostołami w celu 
głoszenia Jego ewangelii po raz ostatni 
przed Jego powtórnym przyjściem.

Zaakceptowanie żyjących proroków 
i apostołów zawsze stanowiło wyzwa
nie dla świata, ale jest ono niezbędne, 
aby w pełni zrozumieć Zadośćuczy
nienie i nauki Jezusa Chrystusa oraz 
otrzymać pełnię błogosławieństw 
kapłaństwa danych tym, których 
On powołał.

Zbyt wielu ludzi uważa, że przy
wódcy i członkowie Kościoła powinni 
być doskonali lub prawie doskonali. 
Zapominają o tym, że łaska Pana jest 
wystarczająca, aby dokonał Swojego 
dzieła poprzez śmiertelników. Nasi 
przywódcy mają najlepsze intencje, 
ale czasami popełniamy błędy. Nie 
ogranicza się to wyłącznie do relacji 
w Kościele, gdyż takie same sytuacje 
zdarzają się również w relacjach z przy
jaciółmi, sąsiadami, współpracowni
kami, a nawet między małżonkami 
i w rodzinach.

Dostrzeganie ludzkiej słabości w in
nych to dość łatwe zadanie. Jednakże 
popełniamy poważny błąd, kiedy 
zauważamy jedynie ludzką naturę 
bliźnich, nie dostrzegając ręki Boga 
w działaniach tych, których powołał.

Skupienie się na tym, w jaki sposób 
Bóg inspiruje Swoich wybranych przy
wódców i jak prowadzi świętych do 
czynienia niezwykłych i nadzwyczaj
nych rzeczy pomimo ich ludzkich cech, 
jest jednym ze sposobów, w jaki trzy
mamy się ewangelii Jezusa Chrystusa i 
pozostajemy bezpieczni na pokładzie 
Starego Statku Syjon.

Drugą prawdą jest doktryna o 
planie zbawienia. Poprzez Proroka 

Józefa Smitha Bóg przekazał Księgę 
Mormona, Nauki i Przymierza i wiele 
dodatkowych nauk dla Kościoła. Za
wierają one wiedzę o planie zbawienia, 
który opisuje, skąd jesteśmy, jaki jest 
nasz cel na ziemi i co się stanie z nami 
po śmierci. Ten plan zapewnia nam 
unikalną, wieczną perspektywę, że 
jesteśmy duchowymi dziećmi Boga. Ro
zumiejąc, kim jest nasz Ojciec Niebieski 
i jaka jest nasza relacja z Nim oraz Jego 
Umiłowanym Synem, Jezusem Chry
stusem, akceptujemy Ich przykazania 
i zawieramy z Nimi przymierza, które 
umożliwią nam powrót do Ich wiecz
nej obecności.

Za każdym razem, gdy trzymam 
w rękach noworodka, zastanawiam 
się: „Kim jesteś, maleństwo? Kim się 
staniesz dzięki Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa?”.

Zadajemy sobie podobne reflek
syjne pytania, gdy umierają ukochane 
przez nas osoby: „Gdzie oni są? Co 
widzą i czego doświadczają? Czy życie 
trwa nadal? Jaka będzie natura naszych 
najbardziej cenionych relacji w wielkim 
świecie duchów umarłych?”.

W tamtym świecie nasza rodzina 
ma dwie wnuczki, Sarę i Emily, oraz 
wnuka, Nathana. Wraz z odejściem 
każdego z wnucząt, jako rodzina trzy
maliśmy się prawd ewangelii obiema 

rękami. Na nasze pytania uzyskaliśmy 
odpowiedzi niosące pocieszenie i 
pewność, płynące z Zadośćuczynienia 
Zbawiciela. Choć brakuje nam naszych 
wnucząt, wiemy, że one żyją i wiemy, 
że zobaczymy je ponownie. Jakże jeste
śmy wdzięczni za tę duchową kotwicę 
w czasach osobistych i rodzinnych 
zawirowań.

Kolejna kluczowa prawda w Ko
ściele dotyczy faktu, że Ojciec Niebieski 
stworzył Adama i Ewę dla wzniosłych 
celów. Ich obowiązkiem — a także 
ich potomstwa — było stworzenie 
doczesnych ciał dla duchowych dzieci 
Boga, aby mogły one doświadczyć 
życia doczesnego. Poprzez ten proces 
Ojciec Niebieski wysyła Swoje du
chowe dzieci, aby uczyły się i wzrastały 
dzięki doświadczeniom życia na ziemi. 
Ponieważ Bóg kocha Swoje dzieci, zsyła 
niebiańskich posłańców i Apostołów, 
aby nauczali je o centralnej roli Jezusa 
Chrystusa jako naszego Zbawiciela.

Przez wieki prorocy wypełniali swój 
obowiązek, gdy ostrzegali ludzi przed 
nadchodzącymi niebezpieczeństwami. 
Apostołowie Pana mają obowiązek, 
aby baczyć, ostrzegać i wyciągać rękę 
do tych, którzy szukają odpowiedzi na 
życiowe pytania.

Dwadzieścia lat temu Pierwsze 
Prezydium i Kworum Dwunastu 
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Apostołów wydały dokument „Rodzina: 
Proklamacja dla świata”. Zakończyliśmy 
ten natchniony dokument następują
cymi słowami: „Ostrzegamy te osoby, 
które łamią przymierze czystości, które 
molestują współmałżonka albo potom
stwo, lub które nie wypełniają swoich 
obowiązków rodzinnych, pewnego 
dnia staną przed Bogiem, aby być 
przez Niego za to sądzeni. Ostrzegamy 
ponadto, że dezintegracja rodziny 
sprowadzi na ludzi, społeczeństwa i 
narody nieszczęścia przepowiedziane 
przez starożytnych i współczesnych 
proroków” 5.

Jako Apostołowie dzisiaj ponownie 
podkreślamy to ważne ostrzeżenie. 
Pamiętajcie, że przykazania i przymie
rza to bezcenne prawdy i doktryny 
znajdujące się na Starym Statku Syjon, 
u którego steru stoi Bóg.

Kolejną ważną doktryną, której 
powinniśmy przestrzegać, jest zacho
wywanie dnia sabatu. To pomaga nam 
ustrzec się od skazy świata, zapew
nia fizyczny odpoczynek i daje nam 
wszystkim duchowe orzeźwienie, które 
płynie z oddawania czci Ojcu i Synowi 
każdej niedzieli 6. Kiedy rozkoszujemy 
się dniem sabatu, wyrażamy naszą 
miłość wobec Nich 7.

W ramach naszych starań, aby 
uczynić sabat rozkoszą, poprosiliśmy 
lokalnych przywódców oraz członków 
Kościoła, aby pamiętali, że spotka
nie sakramentalne należy do Pana i 
powinno być twardo oparte na Jego 

naukach. Obrzęd sakramentu przejawia 
się w tym, że odnawiamy przymierza, 
po raz kolejny potwierdzamy naszą mi
łość do Zbawiciela i pamiętamy o Jego 
poświęceniu i Zadośćuczynieniu.

Ten sam duch czci powinien prze
nikać nasze comiesięczne spotkania 
w dniu postu i świadectw. Owe spo
tkania sakramentalne są przeznaczone 
dla członków, aby zwięźle wyrażali 
swoją wdzięczność, miłość i uznanie 
dla naszego Ojca Niebieskiego, Jezusa 
Chrystusa i przywróconej ewangelii oraz 
by składali o tym osobiste świadectwa. 
Spotkanie w dniu postu i świadectw to 
czas na to, by dzielić się natchnionymi 
myślami i składać uroczyste świadec
two. Nie jest to czas na przemówienia.

Małe dzieci powinny ćwiczyć 
składanie świadectw na zajęciach w 
Organizacji Podstawowej oraz z rodzi
cami podczas domowych wieczorów 
rodzinnych, dopóki nie zrozumieją 
ważności znaczenia świadectwa.

Niedawne podkreślenie, aby 
uczynić sabat rozkoszą, jest bezpośred
nim wynikiem natchnienia od Pana, 
wypowiedzianym poprzez przywód
ców Kościoła. Członkowie rady okręgu 
powinni z kilkutygodniowym wyprze
dzeniem pomagać radzie biskupiej, 
przeglądając utwory muzyczne i te
maty, które zostały zarekomendowane 
na każde spotkanie sakramentalne.

Wszyscy jesteśmy błogosławieni, 
gdy sabat jest wypełniony miłością do 
Pana w domu i w kościele. Gdy nasze 

dzieci są nauczane na sposób Pana, 
uczą się odczuwać i odpowiadać na 
wpływ Jego Ducha. Wszyscy będziemy 
mieli pragnienie, aby uczęszczać na 
spotkania każdej niedzieli i przyjmo
wać sakrament, gdy będziemy odczu
wać Ducha Pana. Młodzi i starsi, którzy 
niosą ciężkie brzemiona, odczują 
duchową pomoc i pocieszenie, które 
płyną z dnia sabatu przepełnionego 
oddanym rozważaniom o naszym Ojcu 
Niebieskim i Panu Jezusie Chrystusie.

Na szczęście Chrystus jest zawsze 
blisko. Czeka i chce nam pomóc, 
gdy modlimy się o pomoc i jesteśmy 
skłonni, by odpokutować i przyjść 
do Niego.

Teraz, gdy rozważyliśmy tylko kilka 
z prawd, które są dostępne na Starym 
Statku Syjon, pozostańmy na pokładzie 
i pamiętajmy, że, z definicji, statek to 
środek transportu, a jego celem jest 
zabrać nas do miejsca przeznaczenia.

Portem docelowym naszego statku 
jest pełnia błogosławieństw ewangelii, 
królestwo niebieskie, chwała cele
stialna i obecność Boga!

Plan Boga został wdrożony. On 
stoi u steru, a Jego wspaniały i po
tężny statek płynie ku zbawieniu i 
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Starszy Aoba mówi, że jego młodzi 
uczniowie odżyli, kiedy zobaczyli, jak 
w nieomal magiczny sposób zamieniał 
własnymi rękami kawałki gliny w tale
rze, miski i kubki. Po swojej prezentacji 
zapytał, czy ktoś z nich chciałby spró
bować. Wszyscy podnieśli ręce.

Starszy Richard J. Maynes
Prezydium Siedemdziesiątych

Świat, w którym żyjemy, wywiera 
potężny nacisk na dobrych ludzi, 
aby obniżyli lub nawet porzucili 

swoje standardy prawego życia. Jed
nakże pomimo zła i pokus, które ota
czają nas każdego dnia, możemy dziś 
znaleźć i znajdziemy prawdziwą radość 
poprzez umieszczenie Chrystusa w 
centrum naszego życia.

Koncentrowanie naszego życia na 
Chrystusie i Jego ewangelii wniesie 
stabilizację i szczęście, jak pokazują 
następujące przykłady.

Starszy Taiichi Aoba, Siedemdzie
siąty, który zamieszkuje w Shikoku, 
małej wiosce położonej w górach 
w Japonii, został poproszony, aby 
nauczać podczas konferencji dla 
młodzieży. Cytat: „Stójcie na świętych 
miejscach” został wybrany jako myśl 
przewodnia tego wydarzenia. Po roz
ważeniu tematu i tego, czego chciał 
nauczać, Starszy Aoba zdecydował 
się wykorzystać swoje doświadcze
nie zawodowe i użyć go jako narzę
dzia do nauczania. Z zawodu jest 
garncarzem.

Radość płynąca z życia 
skoncentrowanego na 
Chrystusie
Nasze życie musi być dokładnie skupione na Chrystusie, jeśli mamy 
znaleźć prawdziwą radość i pokój w tym życiu.

wywyższeniu. Pamiętajcie, że nie 
możemy się tam dostać, wyskaku
jąc za burtę i starając się płynąć po 
swojemu.

Wywyższenie to cel tej doczesnej 
podróży, którego nie możemy osiąg
nąć bez środków ewangelii Jezusa 
Chrystusa: Jego Zadośćuczynienia, 
obrzędów oraz przewodnich doktryn 
i zasad, które znajdują się w Kościele.

To Kościół, w którym poznajemy 
dzieła Boga i przyjmujemy łaskę Pana 
Jezusa Chrystusa, która nas zbawia. 
To w Kościele podejmujemy zobo
wiązania i zawieramy przymierza 
odnoszące się do wiecznych rodzin, 
które stają się naszym paszportem do 
wywyższenia. Ten Kościół jest napę
dzany przez kapłaństwo, aby pro
wadzić nas przez nieprzewidywalne 
wody życia doczesnego.

Bądźmy wdzięczni za piękny Stary 
Statek Syjon, bez którego nie mogli
byśmy czynić postępu. Bylibyśmy 
samotni i bezsilni, miotani bez steru 
czy wiosła, niesieni silnym prądem 
przez wiatry i fale przeciwnika.

Chwyćmy się mocno, bracia i 
siostry, i żeglujmy na pokładzie 
tego wspaniałego statku, Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, a dopłyniemy do naszego 
wiecznego przeznaczenia. To jest 
moje świadectwo i modlitwa za nas 
wszystkich, w imię Tego, który prowa
dzi Stary Statek Syjon, naszego Pana i 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. M. Russell Ballard, „Pozostań w 

łodzi i trzymaj się jej!” Liahona, listopad 
2014, str. 89–92.

 2. Brigham Young, „Remarks”, Deseret News, 
18 listopada 1857, str. 291.

 3. Ew. Jana 13:20.
 4. Ew. Mateusza 28:19–20.
 5. „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 

Liahona, listopad 2010, str. 129.
 6. Zob. Nauki i Przymierza 59:9–23.
 7. Zob. Ks. Izajasza 58:13–14.
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Starszy Aoba poprosił kilku mło
dych ludzi, aby podeszli do niego i 
zmierzyli się z nowym zadaniem. Po 
obejrzeniu prezentacji starszego zało
żyli, że jest to dość banalne. Jednakże 
żadnemu z nich nie udało się stworzyć 
nawet prostej miski. Mówili: „Nie mogę 
tego zrobić!”, „Czemu tak ciężko to 
zrobić?”, „To jest takie trudne”. Wygła
szali te komentarze, kiedy glina latała 
po całym pokoju.

Zapytał młodych ludzi, czemu 
mieli takie problemy z wykonaniem 
glinianych naczyń. Udzielili różnych 
odpowiedzi: „Nie mam w tym do

świadczenia”, „Nikt mnie nigdy nie 
przeszkolił” albo „Nie jestem uzdol
niony w tym kierunku”. Biorąc pod 
uwagę efekty ich pracy, wszystkie te 
stwierdzenia były prawdziwe, jed
nakże najważniejszą przyczyną ich 
porażki było to, że glina nie znajdo
wała się na środku koła garncarskiego. 
Młodzi ludzie myśleli, że umieścili 
glinę na środku, jednak z perspektywy 
profesjonalisty, nie był to dokładny 

środek. Powiedział im: „Spróbujmy 
jeszcze raz”.

Tym razem Starszy Aoba umie
ścił glinę dokładnie na środku koła 
garncarskiego i zaczął nim kręcić, 
robiąc wgłębienie na środku gliny. 
Kilkoro młodych ludzi ponownie 
spróbowało swoich sił. Tym razem 
wszyscy zaczęli klaskać, gdy padały 
słowa: „Rany, to się nie rusza!”, „Mogę 
to zrobić” lub: „Udało mi się!”. Oczy
wiście kształty ich naczyń nie były 
idealne, ale rezultat był zdecydowanie 
inny niż za pierwszym razem. Powo
dem ich sukcesu był fakt, że glina 
znajdowała się dokładnie na środku 
koła garncarskiego.

Świat, w którym żyjemy, jest po
dobny do kręcącego się koła garncar
skiego, a prędkość jego obrotów 
wzrasta. Tak jak glina, my również 
musimy znajdować się na środku. Na
szym rdzeniem, centrum naszego życia, 
musi być Jezus Chrystus i Jego ewan
gelia. Prowadzenie życia, w którego 
centrum znajduje się Chrystus, oznacza, 

że uczymy się o Jezusie Chrystusie i 
Jego ewangelii oraz podążamy za Jego 
przykładem i pilnie przestrzegamy Jego 
przykazań.

Starożytny prorok Izajasz powie
dział: „Lecz teraz, Panie, Ty jesteś 
naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty 
naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem 
twoich rąk!” 1.

Jeśli w centrum naszego życia znaj
duje się Jezus Chrystus, może On efek
tywnie ukształtować nas takimi, jakimi 
powinniśmy być, abyśmy mogli wrócić 
do obecności Jego i Ojca Niebieskiego 
w królestwie celestialnym. Radość, ja
kiej doświadczamy w tym życiu, będzie 
wprost proporcjonalna do tego, jak 
dobrze nasze życie koncentruje się na 
naukach, przykładzie i zadość czyniącej 
ofierze Jezusa Chrystusa.

Bracia i siostry, urodziłem się w ro
dzinie, która od wielu pokoleń należy 
do Kościoła, więc błogosławieństwa 
i radość, wynikające z posiadania 
ewangelii Jezusa Chrystusa jako 
fundamentu naszej rodzinnej tradycji 
przeniknęły do naszego codziennego 
życia. Dopiero będąc młodym męż
czyzną na pełnoetatowej misji, zrozu
miałem, jak niesamowicie pozytywny 
wpływ ma pełnia ewangelii Jezusa 
Chrystusa na tych, którzy nigdy wcześ
niej w swoim życiu nie doświadczyli 
jej błogosławieństw. Ten fragment 
z Ewangelii Mateusza odzwiercie
dla proces, przez który przechodzą 
ludzie nawróceni do ewangelii Jezusa 
Chrystusa: „Podobne jest Królestwo 
Niebios do ukrytego w roli skarbu, 
który człowiek znalazł, ukrył i urado
wany odchodzi, i sprzedaje wszystko, 
co ma, i kupuje oną rolę” 2.

Pozwólcie, że podzielę się z wami 
przykładem z Księgi Mormona, który 
prezentuje, jak wysoką cenę chciał 
zapłacić pewien nawrócony, aby otrzy
mać radość związaną z odnalezieniem 

Niczym glina na kole garncarskim Starszego 
Taiichi Aoby nasze życie musi być dokładnie 
skupione na Chrystusie, jeśli mamy znaleźć 
prawdziwą radość i pokój w tym życiu.
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skarbu, o którym mówił Jezus Chrystus 
w przypowieści o skarbie ukrytym 
na polu.

Pamiętacie, jak w 20. rozdziale 
księgi Almy Ammon i Lamoni podró
żowali do miasta Middoni, aby znaleźć 
i uwolnić z więzienia brata Ammona 
o imieniu Aaron. Podczas ich podróży 
odnaleźli ojca Lamoniego, który był 
królem nad całą ziemią Lamanitów.

Król był zmartwiony, że jego syn, 
Lamoni, podróżował z Ammonem, ne
fickim misjonarzem, którego uznawał 
za wroga. Poczuł, że jego syn powi
nien wziąć udział w wielkiej uczcie, 
którą wyprawił dla swoich synów i 
ludu. Król Lamanitów był tak zmar
twiony, że rozkazał swojemu synowi 
Lamoniemu, aby zabił Ammona mie
czem. Kiedy Lamoni odmówił, król do
był swojego miecza, aby zabić syna za 
nieposłuszeństwo, jednakże Ammon 
wstawił się za Lamonim, aby ratować 
jego życie. Ostatecznie pokonał króla 
i mógł go zabić.

Oto co król powiedział do Ammona, 
po tym, jak znalazł się w sytuacji zagra
żającej jego życiu: „Jeśli mnie oszczę
dzisz, dam ci, cokolwiek zechcesz, 
nawet połowę mego królestwa” 3.

Król był więc gotowy oddać połowę 
królestwa za oszczędzenie swojego 
życia. Król musiał być w szoku, kiedy 
Ammon zażądał jedynie uwolnienia 
swojego brata, Aarona, i jego zwolen
ników z więzienia i tego, by syn króla, 
Lamoni, zachował królestwo.

Później, w wyniku tego wydarzenia, 
brat Ammona, Aaron, został zwolniony 
z więzienia w Middoni. Po wyjściu na 
wolność poczuł inspirację, aby udać się 
tam, gdzie król Lamanitów sprawował 
rządy. Aaron został przedstawiony kró
lowi i miał zaszczyt nauczać go zasad 
ewangelii Jezusa Chrystusa, włączając 
w to wielki plan odkupienia. Nauki 
Aarona głęboko dotknęły króla.

Odpowiedź władcy na nauczanie 
Aarona znajduje się w 15. wersecie 
22. rozdziału księgi Almy: „I gdy Aaron 
wyjaśnił wszystko, król zapytał: Co 
mam uczynić, bym otrzymał życie 
wieczne, o którym mówisz? Co mam 
uczynić, abym został narodzony Bogu, 
wyrwawszy z korzeniami tego złego 
ducha z mej piersi, i otrzymał Jego 
Ducha, abym został przepełniony 
radością i nie był odsunięty ostatniego 
dnia? Oto — powiedział on — oddam 
wszystko, co posiadam, i wyzbędę się 
mego królestwa, bym mógł dostąpić 
tej wielkiej radości”.

O dziwo, w przeciwieństwie do 
propozycji oddania połowy królestwa 
za ocalenie życia, król Lamanitów był 
teraz gotów oddać całe swoje króle
stwo, aby doświadczyć radości płynącej 
ze zrozumienia, zaakceptowania i życia 
według ewangelii Jezusa Chrystusa.

Moja żona, Nancy, także została na
wrócona do Kościoła. Przez lata wielo
krotnie wspominała lata radości, jakiej 
doświadczyła w swoim życiu, odkąd 
znalazła, zaakceptowała i żyła zgodnie 
z ewangelią Jezusa Chrystusa. Nastę
pująca wypowiedź jest refleksją Siostry 
Maynes dotyczącą jej doświadczenia:

„Jako młoda dorosła, mając około 
20 lat, znalazłam się na takim etapie 
mojego życia, w którym wiedziałam, 

że muszę coś zmienić, aby stać się 
szczęśliwszą osobą. Czułam, że miotam 
się bez żadnego celu i kierunku i nie 
wiedziałam, gdzie mogę go znaleźć. 
Zawsze wiedziałam, że Ojciec Niebie
ski istnieje i raz na jakiś czas modliłam 
się do Niego, czując, że mnie słucha.

Kiedy rozpoczęłam moje poszuki
wania, chodziłam do różnych kościo
łów, ale zawsze towarzyszyły mi te 
same uczucia i zniechęcenie. Czuję się 
wielce błogosławiona, ponieważ otrzy
małam w końcu odpowiedź na moją 
modlitwę o kierunek i cel, a pełnia 
ewangelii Jezusa Chrystusa zawitała do 
mojego życia. Po raz pierwszy czułam, 
że miałam cel w życiu, a plan szczęścia 
wprowadził do niego wielką radość”.

Kolejne doświadczenie z Księgi 
Mormona jasno pokazuje, jak życie 
skoncentrowane na Chrystusie może 
przepełnić nas wielkim szczęściem, na
wet jeśli napotykamy wielkie trudności.

Kiedy prorok Lehi i jego rodzina 
opuścili Jerozolimę w 600 r. p.n.e., 
błądzili przez około 8 lat na pustyni, 
aż w końcu dotarli do kraju zwanego 
Obfitość, który znajdował się blisko 
morza. Nefi opisuje ich pełne udręki 
życie na pustyni w następujący sposób: 
„Cierpieliśmy z powodu wielu przeciw
ności i trudów, tak wielu, że nawet nie 
możemy ich wszystkich spisać” 4.
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Niego i modlimy się o zrozumienie. 
Im bardziej Mu ufamy, tym bardziej 
otwieramy nasze serca, pragniemy wy
pełniać Jego wolę i oczekujemy odpo
wiedzi, które pomogą nam ją poznać.

Moja własna przemiana serca rozpo
częła się, kiedy miałam 12 lat i zaczę
łam poszukiwać Boga. Nie wiedziałam 
wtedy, jak się modlić, znałam jedynie 
modlitwę „Ojcze nasz” 3. Pamiętam, 
jak klęczałam z nadzieją, że zaznam 
Jego miłości, i pytałam: „Gdzie jesteś, 
Ojcze Niebieski? Wiem, że gdzieś 
tam, ale gdzie konkretnie?”. Pytałam 
tak przez wszystkie lata młodzieńcze. 

Neill F. Marriott
Druga Doradczyni w Generalnym  
Prezydium Organizacji Młodych Kobiet

Podczas Wiosennej Konferencji 
Generalnej Starszy Dallin H. Oaks 
przemawiał o tym, że musimy 

„zmienić swoje życie” 1. Według mnie 
ta osobista zmiana rozpoczyna się od 
przemiany serca — bez względu na 
doświadczenia życiowe czy miejsce 
urodzenia.

Pochodzę z Głębokiego Południa 
Stanów Zjednoczonych, gdzie w mło
dości nauczyłam się starego protestanc
kiego hymnu o szczerym sercu ucznia 
— takim, które zostało przemienione. 
Zastanówcie się nad tymi bliskimi 
memu sercu słowami:

Wola Twa, Panie!
Niech stanie się!
Tyś moim Stwórcą,
Jam gliną twą.
Zgodnie z Twą wolą
Ukształtuj mnie,
W cichości stoję,
By poznać ją 2.

Jak my — nowocześni, zagonieni, 
ambitni ludzie — możemy stać się cisi i 
ustępliwi? Jak wola Pana może stać się 
naszą wolą? Moim zdaniem, pierwszy 
krok czynimy, kiedy uczymy się od 

Wznosząc serca  
do Boga
Kiedy otwieramy się na wpływ Ducha, uczymy się dróg  
Boga i odczuwamy Jego wolę.

Żyjąc w kraju Obfitość, Nefi 
otrzymał polecenie od Pana, aby 
zbudować statek, który mógłby ich 
zabrać poprzez morze do ziemi 
obiecanej. Kiedy dotarli na miejsce, 
nastały wielkie konflikty pomiędzy 
ludźmi, których życie było skoncen
trowane na Chrystusie, a niewierzą
cymi, podążającymi za przykładem 
Lamana i Lemuela. Ostatecznie ryzyko 
przemocy pomiędzy obiema grupami 
było tak wielkie, że Nefi i ci, którzy 
podążali za naukami Pana, oddzielili 
się i uciekli na pustynię dla bezpie
czeństwa. W tym momencie jakieś 
30 lat po tym, gdy Lehi i jego rodzina 
opuścili Jerozolimę, Nefi uczynił 
dobrze udokumentowaną i w pewien 
sposób zadziwiającą uwagę, zwłasz
cza po tym, jak napisał w pismach 
świętych o wielu przeciwnościach i 
udrękach, którym stawiali czoła przez 
tak długi czas. Oto jego słowa: „I żyli
śmy szczęśliwie” 5. Pomimo trudności 
byli w stanie żyć szczęśliwie, ponie
waż w centrum ich życia znajdował 
się Chrystus i Jego ewangelia.

Bracia i siostry, niczym glina na 
kole garncarskim nasze życie musi 
być dokładnie skupione na Chrystu
sie, jeśli mamy znaleźć prawdziwą 
radość i pokój w tym życiu. Przykłady 
króla Lamanitów, mojej żony, Nancy, 
i ludu Nefitów są potwierdzeniem tej 
prawdziwej zasady.

Dzisiaj składam wam moje świa
dectwo, że my też możemy znaleźć 
ten pokój, to szczęście i tę prawdziwą 
radość, jeśli wybierzemy życie, w któ
rego centrum znajduje się Chrystus. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ks. Izajasza 64:8.
 2. Ew. Mateusza 13:44 (poprawiona 

wersja standardowa).
 3. Alma 20:23.
 4. 1 Nefi 17:6.
 5. 2 Nefi 5:27.
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Otrzymywałam przelotne zapewnienia 
o realności Jezusa Chrystusa, ale Ojciec 
Niebieski kazał mi szukać i czekać 
aż 10 lat.

W 1970 roku, kiedy misjonarze 
nauczali mnie o planie zbawienia Ojca 
i Zadośćuczynieniu Zbawiciela, moje 
czekanie dobiegło końca. Przyjęłam te 
prawdy i zostałam ochrzczona.

W oparciu o to, co wiedzieliśmy 
o miłosierdziu i mocy Pana, mój mąż, 
moje dzieci i ja wybraliśmy następujące 
rodzinne motto: „W końcu wszystko 
będzie dobrze”. Ale jak można po
wiedzieć to komuś, kto zmaga się z 
poważnymi problemami, a odpowiedzi 
nie przychodzą?

Kiedy nasza urocza, szlachetna, 
21 letnia córka, Georgia, była w szpi
talu w stanie krytycznym po wypadku 
rowerowym, jako rodzina powie
dzieliśmy sobie: „W końcu wszystko 
będzie dobrze”. Trzymałam się kur
czowo tych słów, kiedy tak szybko, 
jak to było możliwe, przybyłam do 
Indianapolis w Indianie z naszej misji 
w Brazylii, by być obok niej. Niestety, 
nasza ukochana córka odeszła do 
świata duchów zaledwie parę godzin 
przed moim przylotem. Zszokowani i 
pogrążeni w bólu po tym, co spadło na 
naszą rodzinę niczym grom z nieba, jak 
mogliśmy spojrzeć sobie w oczy i spo
kojnie powiedzieć: „W końcu wszystko 
będzie dobrze”?

Śmierć Georgii na tym świecie 
sprawiła nam ogromny ból, było nam 
bardzo ciężko, i nawet teraz od czasu 
do czasu odczuwamy wielki smutek, 
ale trzymamy się kurczowo przeświad
czenia, że tak naprawdę nikt nigdy nie 
umiera. Pomimo tego, że cierpieliśmy, 
kiedy fizyczne ciało Georgi przestało 
funkcjonować, to mieliśmy wiarę, że 
żyje teraz jako duch, i wierzymy, że bę
dziemy razem z nią wiecznie, jeśli wier
nie dochowamy naszych przymierzy 

świątynnych. Wiara w naszego Odku
piciela i Jego Zmartwychwstanie, wiara 
w Jego moc kapłańską oraz wiara w 
wieczne związki sprawia, że z przeko
naniem wypowiadamy słowa naszego 
motta.

Prezydent Gordon B. Hinckley po
wiedział: „Jeśli dasz z siebie wszystko, 
to w końcu wszystko będzie dobrze. 
Pokładaj ufność w Bogu […]. Pan nas 
nie opuści” 4.

Nasze rodzinne motto nie mówi: 
„Wszystko będzie dobrze teraz ”. Mówi 
o naszej nadziei w perspektywie wiecz
nego rezultatu, a nie tylko chwilowego 
efektu. Pisma święte mówią: „Szukajcie 
pilnie, módlcie się zawsze i wierzcie, a 
wszystko będzie działać razem dla wa
szego dobra” 5. Nie mówią, że wszystko 
jest dobrze, ale obietnica ta dotyczy 
jedynie osób łagodnych i wiernych — 
wszystkie pozytywne i negatywne rze
czy działają razem dla naszego dobra 
i w czasie wyznaczonym przez Pana. 
Ufamy Mu, czasami cierpiąc, i tak, 
jak Job, wiedząc, że Bóg „rani, lecz i 
opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą” 6. 
Uległe serce przyjmuje próbę oraz 
konieczność czekania na właściwy czas 

uzdrowienia oraz otrzymanie pełni.
Kiedy otwieramy się na wpływ 

Ducha, uczymy się dróg Boga i odczu
wamy Jego wolę. Podczas sakramentu, 
który nazywam sercem sabatu, odkry
łam, że po modlitwie o przebaczenie 
za grzechy dobrze jest zapytać Ojca 
Niebieskiego: „Ojcze, czy coś jeszcze 
powinnam wyznać?”. Kiedy jesteśmy 
ulegli i cisi, nasze umysły mogą być 
pokierowane ku czemuś więcej, co 
powinniśmy zmienić — ku czemuś, 
co ogranicza naszą zdolność otrzymy
wania duchowego przewodnictwa, 
a nawet uzdrowienia i pomocy.

Powiedzmy, na przykład, że skrzęt
nie, potajemnie chowam do kogoś 
urazę. Kiedy pytam, czy jest jeszcze 
coś, co powinnam wyznać, to „sekret” 
wyraźnie pojawia się w mojej głowie. 
Czyli, innymi słowy, Duch Święty 
szepcze: „Szczerze zapytałaś, czy jest 
jeszcze coś, i to właśnie jest to. Twoja 
uraza umniejsza twój postęp i niszczy 
twoją możliwość posiadania zdro
wych relacji z innymi ludźmi. Możesz 
to zmienić”. Och, to ciężka praca — 
możemy czuć się usprawiedliwieni 
z naszej animozji — ale poddanie się 
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woli Pana jest jedyną drogą do trwa
łego szczęścia.

W odpowiednim czasie i stopniowo 
otrzymujemy łaskawie Jego siłę i prze
wodnictwo — być może do częstszego 
odwiedzania świątyni lub głębszego 
studiowania Zadośćuczynienia Zbawi
ciela albo rozmowy z przyjacielem, bi
skupem, terapeutą czy nawet lekarzem. 
Uzdrowienie serca zaczyna się, kiedy 
ulegamy Bogu i czcimy Go.

Prawdziwe oddawanie czci zaczyna 
się, kiedy nasze serca są prawe przed 
Ojcem i Synem. Jaki jest stan naszych 
serc dzisiaj? Paradoksalnie, aby mieć 
uzdrowione i wierne serce, musimy je 
wpierw skruszyć przed Panem. „Waszą 
ofiarą dla Mnie będzie skruszone serce 
i pokorny duch” 7, mówi Pan. W rezul
tacie ofiarowanie serca albo naszej woli 
Panu oznacza uzyskanie tak potrzeb
nego nam duchowego przewodnictwa.

Im lepiej rozumiemy łaskę i miło
sierdzie Pana, tym lepiej zdajemy sobie 
sprawię z tego, że nasze uparte serca 

same łamią się i kruszą z wdzięcz
nością. Wtedy przybliżamy się do 
Niego i z chęcią nakładamy na siebie 
jarzmo Jednorodzonego Syna Boga. 
Pokornie przybliżając się i nakładając 
jarzmo, otrzymujemy nową nadzieję 
i odnowione przewodnictwo Ducha 
Świętego.

Zmagałam się kiedyś ze zduszeniem 
przyziemnego pragnienia robienia 
wszystkiego po swojemu, jednak w 
końcu zrozumiałam, że moje drogi 
mają wiele niedostatków i ograniczeń, 
i są stokroć gorsze o dróg Jezusa Chry
stusa. „ Jego droga jest ścieżką, która 
prowadzi do szczęścia w tym życiu i 
w życiu wiecznym w świecie, który 
przyjdzie” 8. Czy możemy pokochać 
Jezusa Chrystusa i Jego drogę bardziej 
niż samych siebie i własne plany?

Niektórzy myślą, że zawiedli zbyt 
wiele razy i czują się za słabi, by 
zmienić swoje grzeszne nawyki i 
przyziemne pragnienia serca. Jednakże 
będąc ludem Izraela, który zawarł 

przymierze z Ojcem Niebieskim, nie 
staramy się dokonać zmiany samo
dzielnie. Jeśli żarliwie zwracamy się 
do Boga, On akceptuje nas takich, 
jakimi jesteśmy — i czyni lepszymi, 
niż możemy to sobie wyobrazić. 
Znany teolog Robert L. Millet napi
sał o zdrowej tęsknocie do poprawy, 
wyrażającej się w duchowej pewności, 
że w Jezusie Chrystusie i przez Niego 
możemy ją osiągnąć 9. Zrozumiawszy 
to, możemy szczerze powiedzieć Ojcu 
Niebieskiemu:

Więc Twojej opiece polecam się,
Bo miłość Twą Panie ja znam.
We wszystkim Twą wolę wypełniać 

chcę,
Zostanę tym, kim zostać mam10.

Kiedy ofiarowujemy Jezusowi 
Chrystusowi nasze skruszone serca, On 
przyjmuje naszą ofiarę. Bierze nas do 
siebie. Nieważne jakich strat, ran czy 
może odrzucenia doznamy, Jego łaska 
i uzdrowienie przemogą je wszystkie. 
Nałożywszy na siebie jarzmo Zbawi
ciela, możemy śmiało powiedzieć: 
„W końcu wszystko będzie dobrze”. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Dallin H. Oaks, „Przypowieść o siewcy”, 

Liahona, maj 2015, str. 32.
 2. „Have Thine Own Way, Lord”, The 

Cokesbury Worship Hymnal, nr 72.
 3. Zob. Ew. Mateusza 6:9–13.
 4. Gordon B. Hinckley, konferencja 

regionalna Jordan Utah South, sesja 
kapłańska, 1 marca 1997; zob. także: 
„Excerpts from Addresses of President 
Gordon B. Hinckley”, Ensign, październik 
2000, str. 73.

 5. Nauki i Przymierza 90:24.
 6. Ks. Joba 5:18.
 7. 3 Nefi 9:20.
 8. „Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów”, 

Liahona, kwiecień 2000, str. 3; kursywa 
dodana.

 9. Zob. Robert L. Millet, After All We Can Do: 
Grace Works (2003), str. 133.

 10. „Być może nie na wierzchołkach gór”, 
Hymny oraz pieśni dla dzieci, nr 80.
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Rozważmy zapis z Nowego Testa
mentu o bogatym młodzieńcu. Był 
prawym młodym mężczyzną, który 
przestrzegał dziesięciu przykazań, ale 
chciał być jeszcze lepszy. Jego celem 
było życie wieczne.

Spotkawszy Zbawiciela, zapytał: 
„Czegóż mi jeszcze nie dostaje?” 3.

Jezus od razu odpowiedział, udzie
lając rady, która była przeznaczona dla 
tegoż bogatego młodzieńca. „Rzekł mu 
Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, 
a […] potem przyjdź i naśladuj mnie” 4.

Młodzieniec był zszokowany; nigdy 
nie brał pod uwagę takiej ofiary. Był na 
tyle pokorny, by zapytać Pana, ale nie 
na tyle wierny, aby postąpić według 
otrzymanej boskiej rady. Musimy chęt
nie działać po otrzymaniu odpowiedzi.

Prezydent Harold B. Lee nauczał: 
„Każdy z nas, jeśli mamy osiągnąć do
skonałość, musi zadać sobie to pytanie: 
‘Czegóż mi jeszcze nie dostaje?’” 5.

Znam pewną wierną matkę, która 
z pokorą zapytała: „Co powstrzy
muje mnie od rozwoju?”. W jej przy
padku odpowiedź od Ducha była 

i wspinali się coraz wyżej. Duch Święty 
jest idealnym towarzyszem podróży. 
Jeśli jesteśmy pokorni i skorzy do na
uki, On weźmie nas za rękę i poprowa
dzi do domu.

Musimy jednak dopytywać się Pana 
o drogę. Musimy zadawać niektóre 
z trudnych pytań, np.: „Co powinienem 
zmienić?”, „Jak mogę się udoskona
lić?”, „Nad jakimi słabościami muszę 
popracować?”.

Starszy Larry R. Lawrence
Siedemdziesiąty

Kiedy byłem młodym dorosłym, za
cząłem interesować się Kościołem. 
Najpierw do ewangelii przyciąg

nęły mnie przykłady moich przyjaciół 
— członków Kościoła, ale w końcu 
zainteresowała mnie niepowtarzalna 
doktryna. Kiedy dowiedziałem się, 
że wierne kobiety i wierni mężczyźni 
mogą rozwijać się, aż w końcu staną 
się podobni do naszych niebiańskich 
rodziców, to byłem szczerze zdumiony. 
Bardzo mi się to spodobało; czułem, 
że to prawda.

Wkrótce po chrzcie studiowałem 
Kazanie na górze i rozpoznałem, że 
Jezus nauczał w Biblii tej samej prawdy 
o wiecznym rozwoju. Powiedział On: 
„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec 
wasz niebieski doskonały jest” 1.

Jestem członkiem Kościoła już od 
ponad 40 lat i zawsze kiedy czytam ten 
fragment, przypomina mi się nasz cel 
tutaj na ziemi. Mamy uczyć się i dosko
nalić, aż stopniowo zostaniemy uświę
ceni, czyli udoskonaleni w Chrystusie.

Podróż ścieżką ucznia nie jest łatwa. 
Została nazwana „kursem ku stałemu 
doskonaleniu się” 2. Kiedy podróżujemy 
ciasną i wąską ścieżką, Duch ciągle 
rzuca nam wyzwania, abyśmy byli lepsi 

Czegóż mi jeszcze  
nie dostaje?
Jeśli jesteśmy pokorni i skorzy do nauki Duch Święty skłoni nas do zmiany na 
lepsze i poprowadzi do domu. Musimy jednak dopytywać się Pana o drogę.
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natychmiastowa: „Przestań narzekać”. 
Ta odpowiedź zaskoczyła ją; nigdy nie 
myślała, że jest marudą. Jednakże prze
słanie od Ducha Świętego było bardzo 
jasne. Podczas dni, które nastały, zdała 
sobie sprawę ze swojego nawyku na
rzekania. Była wdzięczna za podszept, 
aby się udoskonalić i była zdecydo
wana liczyć błogosławieństwa zamiast 
wyzwań. W ciągu kilku dni odczuła 
aprobatę od Ducha.

Pewien pokorny młody mężczyzna 
nie mógł znaleźć odpowiedniej młodej 
dziewczyny, więc poprosił Pana o po
moc: „Co powstrzymuje mnie od bycia 
tym jedynym?” — zapytał. Następująca 
odpowiedź przyszła mu na myśl i do 
serca: „Używaj czystego języka”. Zdał 
sobie wówczas sprawę, że używał w 
mowie kilku ordynarnych wyrażeń i 
zobowiązał się do zmiany.

Pewna samotna siostra z odwagą 
zadała pytanie: „Co muszę zmienić?”, 
a Duch podszepnął jej: „Nie przerywaj 
ludziom, kiedy mówią”. Duch Święty 
naprawdę udziela osobistych rad. Jest 
całkowicie uczciwym towarzyszem i 

powie nam to, czego nikt inny nie wie, 
albo czego nikt inny nie ma odwagi 
powiedzieć.

Pewien misjonarz, który powrócił 
z misji, stresował się z powodu licz
nych zajęć. Próbował znaleźć czas na 
pracę, studiowanie, rodzinę i wykony
wanie powołania w Kościele. Poprosił 
Pana o radę: „Jak mogę poczuć spokój, 
kiedy mam tyle do zrobienia?”. Nie 
takiej odpowiedzi oczekiwał; poczuł, 
że powinien uważniej przestrzegać 
dnia sabatu i święcić go. Zdecydował, 
że poświęci niedzielę na służbę dla 
Boga — odłoży na bok szkolne kursy 
i będzie w tym czasie studiować ewan
gelię. Ta niewielka zmiana dała mu 
spokój i równowagę, której pragnął.

Wiele lat temu w czasopiśmie ko
ścielnym przeczytałem historię o dziew
czynie, która podczas nauki w college’u 
mieszkała daleko od domu. Miała 
braki w kursach, jej życie towarzyskie 
było inne, niż się tego spodziewała, 
i ogólnie mówiąc była nieszczęśliwa. 
W końcu pewnego dnia upadła na 
kolana i zawołała: „Co mogę zrobić, 

aby udoskonalić moje życie?”. Duch 
Święty podszepnął: „Wstań i posprzątaj 
swój pokój”. Ten podszept był całko
witym zaskoczeniem, ale tego właśnie 
potrzebowała. Po poświęceniu czasu 
na ułożenie rzeczy poczuła, jak Duch 
wypełnił jej pokój i ją umocnił.

Duch Święty nie mówi nam, aby 
od razu wszystko doskonalić. Jeśli tak 
by było, to szybko byśmy się znie
chęcili i poddali. Duch pracuje z nami 
w naszym własnym tempie, krok po 
kroku lub tak, jak nauczał Pan: „Słowo 
po słowie, przykazanie po przyka
zaniu […], i błogosławieni będą ci, 
którzy słuchają moich przykazań […]. 
Temu, kto przyjmuje, dam więcej” 6. Na 
przykład, jeśli Duch Święty podpowia
dał wam, abyście częściej dziękowali i 
posłuchaliście tego podszeptu, wtedy 
może On poczuć, że jest czas na coś, 
co jest większym wyzwaniem — tak 
jak nauczenie się mówić: „Przepra
szam, to była moja wina”.

Doskonałym czasem na zadanie py
tania: „Czegóż mi jeszcze nie dostaje?” 
jest chwila, kiedy przyjmujemy sakra
ment. Apostoł Paweł nauczał, że to 
jest czas, kiedy każdy z nas powinien 
siebie ocenić 7. W tej atmosferze pełnej 
poszanowania, nasze myśli kierują się 
ku niebu, a Pan może nam delikatnie 
powiedzieć, nad czym mamy teraz 
popracować.

Podobnie jak wy, na przestrzeni lat 
otrzymałem wiele przesłań od Ducha 
o tym, co zrobić, aby się udoskonalić. 
Pozwólcie, że podzielę się z wami 
kilkoma osobistymi przykładami prze
słań, które wziąłem sobie do serca. Te 
podszepty to:

• Nie podnoś głosu.
• Zorganizuj się; codziennie przygotuj 

listę rzeczy do zrobienia.
• Bardziej dbaj o swoje ciało, jedząc 

więcej owoców i warzyw.
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• Częściej uczęszczaj do świątyni.
• Przed modlitwą poświęć czas na 

rozważanie.
• Proś żonę o radę.
• Bądź cierpliwy, kierując samo

chodem; nie przekraczaj ograni
czeń prędkości (ja wciąż nad tym 
pracuję).

Dzięki zadość czyniącej ofierze 
Zbawiciela doskonałość, czyli uświę
cenie, jest możliwe. Sami nigdy nie 
dalibyśmy sobie rady, ale łaski Boga 
starczy, aby nam pomóc. Starszy 
David A. Bednar kiedyś zauważył: 
„Większość z nas dobrze rozumie, że 
Zadośćuczynienie jest dla grzeszników. 
Nie jestem do końca pewien jednak, 
czy wiemy i rozumiemy, iż Zadość
uczynienie jest także dla świętych — 
dla dobrych mężczyzn i kobiet, którzy 
są posłuszni, godni i uczciwi oraz 
którzy starają się stać lepszymi” 8.

Chciałbym zasugerować, aby każdy 
z was przeprowadził duchowe ćwicze
nie, być może nawet dzisiaj wieczo
rem podczas odmawiania modlitwy. 
Z pokorą zadajcie Panu następujące 
pytanie: „Co powstrzymuje mnie od 
rozwoju?”. Innymi słowy: „Czegóż mi 
jeszcze nie dostaje?”. Następnie pocze
kajcie w spokoju na odpowiedź. Jeśli 
jesteście szczerzy, odpowiedź będzie 
jasna. Będzie to objawienie przezna
czone tylko dla was.

Być może Duch podpowie wam, 
że musicie komuś przebaczyć. Albo 
możecie otrzymać przesłanie, aby 
ostrożniej wybierać filmy, które ogląda
cie lub uważniej dobierać muzykę do 
słuchania. Możecie poczuć natchnie
nie, by być bardziej uczciwi w pracy 
zawodowej lub bardziej hojni w pła
ceniu ofiar postnych. Możliwości są 
nieograniczone.

Duch może wskazać na nasze słabo
ści, ale także może pokazać nam nasze 

mocne strony. Czasami musimy zapy
tać, co robimy dobrze, aby Pan mógł 
nas podbudować i zachęcić do roz
woju. Kiedy czytamy nasze błogosła
wieństwa patriarchalne, przypominamy 
sobie, że nasz Ojciec Niebieski zna 
nasz boski potencjał. Cieszy się On za 
każdym razem, kiedy stawiamy krok 
naprzód. Dla niego kierunek, jaki obie
ramy, jest ważniejszy niż prędkość.

Bądźcie wytrwali, bracia i siostry, 
nigdy się nie zniechęcając. Będziemy 
musieli przejść przez śmierć, zanim 
faktycznie osiągniemy doskonałość, ale 
to tutaj w życiu doczesnym budujemy 
fundament. „To jest [nasz] obowiązek, 
aby być lepszym dziś, niż było się 
wczoraj, być lepszym jutro, niż było 
się dzisiaj” 9.

Jeśli wzrost duchowy nie jest 
priorytetem w naszym życiu, jeśli 
nie wyznaczyliśmy kursu ku sta
łemu doskonaleniu się, to ominą nas 
ważne doświadczenia, które Bóg chce 
nam dać.

Wiele lat temu przeczytałem po
niższe słowa Prezydenta Spencera W. 
Kimballa, które wywarły na mnie 
trwały wpływ. Rzekł on: „Nauczyłem 

się, że tam, gdzie jest serce skore do 
modlitw, głód prawości, zaniechanie 
grzechu i posłuszeństwo przykaza
niom Boga, tam Pan daje coraz więcej 
światła, aż starcza mocy na przebicie 
niebiańskiej zasłony […]. Osoba cechu
jąca się taką prawością ma bezcenną 
obietnicę, że pewnego dnia ujrzy twarz 
Pana i pozna, że On istnieje” 10.

Modlę się, abyśmy pewnego dnia 
mieli udział w tym ostatecznym do
świadczeniu, w miarę jak Duch Święty 
będzie prowadził nas do domu. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 5:48.
 2. Neal A. Maxwell, „Testifying of the Great 

and Glorious Atonement”, Liahona, 
kwiecień 2002, str. 9.

 3. Ew. Mateusza 19:20.
 4. Ew. Mateusza 19:21.
 5. Teachings of Presidents of the Church: 

Harold B. Lee (2000), str. 197.
 6. 2 Nefi 28:30.
 7. Zob. I List do Koryntian 11:28.
 8. David A. Bednar, „Zadośćuczynienie i 

podróż w doczesności”, Liahona, kwiecień 
2012, str. 14.

 9. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, zebr. Bruce R. McConkie,  
3 tomy (1954–1956), 2:18.

 10. Spencer W. Kimball, „Give the Lord Your 
Loyalty”, Tambuli, luty 1981, str. 47.
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„Pokój niechaj będzie twej duszy; 
twoje przeciwności i twoje cierpienia 
potrwają zaledwie małą chwilkę;

a potem, jeżeli dobrze to zniesiesz, 
Bóg wyniesie cię na wysokości” (NiP 
121:7–8).

Miłe słowo Boga napełnia nas na
dzieją i wiedzą, że ci, którzy pozostają 
wierni podczas cierpień, otrzymają 
większą nagrodę w królestwie niebie
skim i że „błogosławieństwa przycho
dzą po wielu cierpieniach” (zob. NiP 
58:3–4).

Miłe słowo Boga, wypowiadane 
ustami proroków, daje nam poczucie 
bezpieczeństwa, zapewniając, że nasze 
wieczne zapieczętowanie, poparte 
wiernością boskim obietnicom, które 
otrzymaliśmy w zamian za dzielną 
służbę w imię prawdy, pobłogosławi 
nas i nasze potomstwo (zob. Orson F. 
Whitney, w: Conference Report, kwie
cień 1929, str. 110).

Zapewnia nas również, że nie ominą 
nas błogosławieństwa za coś, czego 
nie zrobiliśmy, ponieważ nie otrzymali
śmy szansy na wykonanie tego — jeśli 

Niewierność małżonka może znisz
czyć związek, który miał być wieczny.

Te i wiele innych cierpień charakte
rystycznych dla tego okresu próby 
sprawiają czasami, że zadajemy sobie 
to samo pytanie, które zadał Prorok 
Józef Smith: „O Boże, gdzie jesteś?” 
(NiP 121:1).

W tych trudnych chwilach w na
szym życiu, miłe słowo Boga, które 
goi zranioną duszę, niesie następujące 
przesłanie pocieszenia dla naszego 
serca i umysłu:

Starszy Francisco J. Viñas
Siedemdziesiąty

Wielu z nas, którzy bierzemy 
udział w tej konferencji, przy
szło, „aby usłyszeć miłe [nam] 

słowo Boga, słowo, które goi zranioną 
duszę” ( Jakub 2:8). Owo słowo znaj
duje się w pismach świętych oraz w 
przesłaniach przywódców, przynosząc 
nam nadzieję i pocieszenie w ciemno
ści cierpienia.

Dzięki naszym doświadczeniom 
uczymy się, że radość w tym świe
cie nie jest pełna, ale pełnię radości 
możemy osiągnąć w Jezusie Chrystu
sie (zob. NiP 101:36). On da nam siłę, 
aby radość, jaką w Nim znajdujemy, 
przesłoniła cierpienia, abyśmy ich nie 
odczuwali (zob. Alma 31:38).

Nasze serca przepełnia boleść, kiedy 
widzimy, jak bliska nam osoba cierpi w 
bólu z powodu okropnej choroby.

Śmierć osoby, którą kochamy, może 
pozostawić pustkę w naszym sercu.

Kiedy któreś z naszych dzieci 
schodzi ze ścieżki ewangelii, możemy 
odczuwać poczucie winy i niepewność 
co do ich wiecznego przeznaczenia.

Z upływem czasu nadzieja na 
osiągnięcie małżeństwa celestialnego 
oraz na założenie rodziny może zacząć 
słabnąć.

Przemoc ze strony tych, którzy 
powinni nas kochać, może pozostawić 
głębokie rany w naszej duszy.

Miłe słowo Boga
Miłe słowo Boga pokazuje nam potrzebę ciągłej pokuty w naszym życiu, 
abyśmy mogli zachować wpływ Ducha Świętego.
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wiernie wytrwamy do końca. Jeśli 
będziemy żyć wiernie aż do śmierci, 
„[otrzymamy] te wszystkie błogosła
wieństwa, wywyższenie i chwałę, 
tak jak ci, którzy mieli tę szansę i ją 
wykorzystali”. (Zob. The Teachings of 
Lorenzo Snow, wyd. Clyde J. Williams 
(1984), str. 138.)

Ważne jest, aby zrozumieć, że cier
pienia i udręki mogą również pojawić 
się w naszym życiu, jeśli nie odpokutu
jemy za grzechy. Prezydent Marion G. 
Romney nauczał: „Cierpienia i nieszczę
ścia, które znoszą ludzie na tym świe
cie, są rezultatem nieodpokutowania i 
nieodpuszczenia grzechu. […] Tak jak 
ból i cierpienie towarzyszą grzechowi, 
tak szczęście i radość towarzyszą prze
baczeniu za grzechy.” (w: Conference 
Report, kwiecień 1959, str. 11).

Dlaczego brak pokuty prowadzi 
do cierpienia i bólu?

Jedna z odpowiedzi brzmi tak: 
„wyznaczono […] karę i dano ludziom 
sprawiedliwe prawa, przekroczenie 
których wywoływało w człowieku wy
rzuty sumienia” (Alma 42:18; zob. także 
werset 16). Prorok Józef Smith nauczał, 
że to my sami się potępiamy i że męki 
rozczarowania w naszych umysłach 

będą tak intensywne, jak płonące 
jezioro ognia i siarki (zob. Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
[2007], str. 224).

Jeżeli usiłujemy uspokoić nasze 
su mienie, gdy staramy się „usprawied
liwić z popełnienia grzechów” (Alma 
42:30) lub staramy się je zakryć, jedyna 
rzecz, jaką osiągniemy, to zasmucenie 
Ducha (zob. NiP 121:37) i opóźnienie 
naszej pokuty. Ten rodzaj ulgi, poza 
tym, że jest tylko tymczasowa, osta
tecznie wniesie w nasze życie wię
cej bólu i żalu oraz zmniejszy naszą 
możliwość otrzymania odpuszczenia 
grzechów.

Również w przypadku tego rodzaju 
cierpienia miłe słowo Boga przynosi 
pocieszenie i nadzieję — mówi nam, że 
istnieje ulga od bólu będącego konse
kwencją grzechu. Ulga ta wynika z za
dość czyniącej ofiary Jezusa Chrystusa i 
odczuwamy ją, gdy rozwijamy wiarę w 
Niego, pokutujemy i jesteśmy posłuszni 
Jego przykazaniom.

Musimy zrozumieć, że podobnie 
jak odpuszczenie grzechów, pokuta to 
proces, a nie coś, co ma miejsce w jed
nym konkretnym momencie. Wymaga 
konsekwencji na każdym etapie.

Na przykład, kiedy przyjmujemy 
sakrament, pokazujemy Panu, że 
będziemy o Nim zawsze pamiętać i 
przestrzegać Jego przykazań. Jest to 
wyrażenie naszego szczerego zamiaru.

Chwila, w której codziennie zaczy
namy o Nim pamiętać i przestrzegać 
Jego przykazań — i to nie tylko w dzień 
sabatu — jest chwilą, w której odpusz
czenie grzechów stopniowo zaczyna 
nabierać mocy, a obietnica posiadania 
Jego Ducha zaczyna się wypełniać.

Bez właściwego posłuszeństwa, 
które musi towarzyszyć naszemu za
miarowi, efekt odpuszczenia grzechów 
może bardzo szybko zniknąć, a towa
rzystwo Ducha może zacząć się wyco
fywać. Będziemy w niebezpieczeństwie 
czczenia Go wargami, podczas gdy 
będziemy oddalać od Niego nasze 
serca (zob. 2 Nefi 27:25).

Poza pocieszeniem miłe słowo Boga 
ostrzega nas, że proces otrzymywania 
odpuszczenia grzechów może zostać 
przerwany, jeśli uwikłamy się „w próż
ności świata”, i może być wznowiony 
poprzez wiarę, jeśli szczerze odpokutu
jemy i ukorzymy się (zob. NiP 20:5–6).

Co może zaliczać się do przejawów 
owych próżności, które kolidują z 
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procesem otrzymywania odpuszczenia 
grzechów, a które związane są z prze
strzeganiem dnia sabatu?

Może to być spóźnianie się na 
spotkania sakramentalne bez słusznego 
powodu, przybycie bez uprzedniego 
zbadania naszego sumienia, niegodne 
przyjmowanie chleba i wody (zob. 
I List do Koryntian 11:28) lub przybycie 
bez uprzedniego wyznania grzechów 
i poproszenia Boga o wybaczenie ich.

Inne przykłady to: lekceważące 
podejście, o którym świadczy wysyła
nie wiadomości za pomocą urządzeń 
elektronicznych, opuszczanie spotkania 
po przyjęciu sakramentu czy uczestnic
two w domowych zajęciach, które są 
nieodpowiednie w tym świętym dniu.

Mając świadomość tego wszyst
kiego, z jakich powodów często nie 
zachowujemy dnia sabatu świętym?

W księdze Izajasza możemy znaleźć 
odpowiedź, która mimo tego, że jest 
powiązana z dniem sabatu, ma rów
nież zastosowanie do innych przy
kazań, których musimy przestrzegać: 
„Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od 
bezczeszczenia sabatu, aby załatwić 
swoje sprawy w moim świętym dniu” 
(Ks Izajasza 58:13).

Kluczowymi słowami są tutaj: 
„[powstrzymać się od tego, by] załatwić 

swoje sprawy”, czyli — mówiąc innymi 
słowy — czynić wolę Pana. Często 
nasza wola — kształtowana przez 
nasze pragnienia, żądze i namiętności 
naturalnego człowieka — koliduje 
z wolą Boga. Prorok Brigham Young 
nauczał, że „kiedy wola, namiętności 
i uczucia danej osoby są całkowicie 
uległe Bogu i Jego wymaganiom, to jest 
ona uświęcona. Moim pragnieniem jest 
być pochłoniętym przez wolę Boga, 
która powiedzie mnie do wszelkiego 
dobra oraz ostatecznie ukoronuje mnie 
nieśmiertelnością i życiem wiecznym” 
(Deseret News, 7 września 1854, str. 1).

Miłe słowo Boga zachęca nas, aby
śmy używali mocy Zadośćuczynienia, 
stosując je w naszym życiu i jednając 
się z Jego wolą — a nie z wolą diabła i 
ciała — tak, abyśmy poprzez Jego łaskę 
byli zbawieni (zob. 2 Nefi 10:24–25).

Miłe słowo Boga, którym dzisiaj 
się dzielimy, pokazuje nam potrzebę 
ciągłej pokuty w naszym życiu, abyśmy 
mogli zachować wpływ Ducha Świę
tego tak długo, jak to możliwe.

Posiadanie towarzystwa Ducha 
uczyni nas lepszymi ludźmi. „Będzie 
On szeptał [naszym] duszom o pokoju 
i radości […], usunie z [naszych] serc 
złośliwość, nienawiść, zawiść, spór i 
wszelkie zło, a [nasze] całe pragnienie 

będzie skierowane ku temu, by czynić 
dobro, nieść prawość i budować kró
lestwo Boże” (zob. Teachings: Joseph 
Smith, str. 98).

Dzięki wpływowi Ducha Świę
tego nie będziemy obrażeni ani nie 
będziemy obrażać innych; będziemy 

szczęśliwsi, a nasze umysły będą czyst
sze. Nasza miłość do innych wzrośnie. 
Będziemy bardziej chętni, by przeba
czać i szerzyć wokół siebie szczęście.

Będziemy odczuwać wdzięczność, 
przypatrując się postępom bliźnich i bę
dziemy szukać w nich tego, co dobre.

Modlę się, abyśmy doświadczyli 
radości, która pochodzi z dążenia do 
życia w prawości oraz abyśmy zacho
wali towarzystwo Ducha Świętego w 
naszym życiu poprzez szczerą i ciągłą 
pokutę. Staniemy się lepszymi ludźmi, 
a nasze rodziny zostaną pobłogosła
wione. O tych zasadach świadczę w 
święte imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

San Pedro, Belize
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się on wysoką amplitudą pływów 
wynoszącą 13 metrów, co było dru
gim wynikiem na świecie. Podczas 
odpływu stare statki osiadały na dnie 
i przewracały się na burtę, a jeśli nie 
były solidnie zbudowane, kończyły 
z uszkodzeniami. Ponadto wszystko, 
co nie było właściwie schowane lub 
porządnie umocowane, było w niekon
trolowany sposób rozrzucane i ulegało 
zniszczeniu lub uszkodzeniu 5. Kiedy 
już zrozumiałem znaczenie tego po
wiedzenia, pojąłem, że ów przywódca 
mówił nam, że jako misjonarze mamy 
być prawi, przestrzegać zasad i być 
przygotowani na trudności.

Ta rada odnosi się do każdego 
z nas. Bycie „po bristolsku na tip top” 
oznacza, według mnie, bycie godnym 
wejścia do świątyni, zarówno w do
brych, jak i w trudnych czasach.

Częstotliwość pływów w Kanale 
Bristolskim daje się mniej więcej prze
widzieć i można się na nie przygoto
wać, lecz życiowe sztormy i pokusy są 
często nieprzewidywalne. Wiem o nich 
jedno: na pewno się pojawią! Pokonanie 
wyzwań i pokus, którym każdemu z 
nas nieuchronnie przyjdzie stawić czoła, 
wymagać będzie prawego przygoto
wania i wykorzystania boskiej ochrony. 
Musimy podjąć decyzję, że będziemy 
godni wejścia do świątyni niezależnie 
od tego, co nas spotyka. Jeżeli będziemy 
przygotowani, nie zaznamy trwogi 6.

Szczęście w tym życiu i szczęście 
w życiu przyszłym są ze sobą powiązane 
mocą sprawiedliwości. Już w okresie 
między śmiercią a Zmartwychwstaniem 
„dusze tych, którzy są sprawiedliwi, zo
stają przyjęte w stan szczęścia nazywany 
rajem, stan odpoczynku i pokoju” 7.

Na początku ziemskiej posługi 
Zbawiciela w Izraelu i później po
śród Nefitów, Zbawca wypowiadał 
się na temat szczęścia w tym życiu i 
w wieczności. Podkreślał znaczenie 

wieczności wraz z Bogiem Ojcem, 
naszym Stwórcą, i Jego umiłowanym 
Synem, Jezusem Chrystusem, naszym 
Zbawicielem4.

Kiedy byłem młodym misjonarzem 
w Misji Brytyjskiej, pierwszym miejscem, 
w którym przyszło mi służyć, był ów
czesny Dystrykt Bristol. Jeden z miejsco
wych przywódców Kościoła stwierdził, 
że misjonarze służący na tym terenie 
muszą być „po bristolsku na tip top”.

Na początku nie bardzo rozumia
łem, o co mu chodziło. Wkrótce potem 
dowiedziałem się, że wyrażenie to 
pochodzi z języka miejscowych ma
rynarzy i poznałem jego historię oraz 
znaczenie. Dawniej Bristol był drugim 
co do wielkości portem w Zjedno
czonym Królestwie. Charakteryzował 

Starszy Quentin L. Cook
Kworum Dwunastu Apostołów

Prorok Nefi świadczył: „I jeśli nie 
byłoby prawości, nie byłoby 
szczęścia” 1.

Przeciwnikowi z powodzeniem udało 
się zaszczepić w umysłach rzeszy ludzi 
wielki mit. Wraz ze swoimi wysłannikami 
głosi on, że prawdziwy wybór, przed 
którym stoimy, to wybór między szczę
ściem i przyjemnością teraz w tym życiu 
a szczęściem w życiu przyszłym (które, 
zdaniem przeciwnika, być może wcale 
nie istnieje). Ten mit to fałszywy wybór, 
ale jest on niezmiernie kuszący 2.

Nadrzędnym szlachetnym celem 
Bożego planu szczęścia jest to, aby 
prawi uczniowie i rodziny przymierza 
byli zjednoczeni w miłości, harmonii 
i spokoju w życiu doczesnym3 oraz 
aby osiągnęli chwałę celestialną w 

Po bristolsku na tip 
top: bycie godnym 
wejścia do świątyni, 
tak w dobrych, jak 
i w trudnych czasach
Stosowanie świętych zasad ewangelii pozwoli nam być godnymi 
wejścia do świątyni, umożliwi nam odnalezienie szczęścia w tym życiu 
i doprowadzi nas z powrotem do naszego niebiańskiego domu.
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obrzędów, lecz równie wielką wagę 
kładł na moralne zachowanie. Na 
przykład, uczniowie byli błogosławieni, 
kiedy łaknęli i pragnęli prawości, kiedy 
byli miłosierni i czystego serca, kiedy 
czynili pokój i przestrzegali innych 
podstawowych zasad moralnych. Nasz 
Pan Jezus Chrystus, jako podstawowe 
przesłanie ewangelii, jasno określił 
znaczenie zarówno prawej postawy, jak 
i codziennego zachowania. Jego nauki 
nie tylko zastąpiły i przewyższyły ele
menty prawa Mojżesza 8, lecz również 
odrzuciły fałszywe filozofie ludzi.

Przez wiele stuleci ewangelia 
Jezusa Chrystusa była natchnieniem 
wiary i dawała wytyczne prawego, 
pożądanego i moralnego zachowania, 
prowadzącego do szczęścia, radości i 
zadowolenia. Jednak zasady i moralne 
podstawy, których nauczał Zbawiciel, 
są brutalnie atakowane we współ
czesnym świecie. Atakowane jest 

chrześcijaństwo. Wielu ludzi uważa, 
że gruntownej zmianie uległo to, co 
uznaje się za moralne 9.

Żyjemy w trudnych czasach. Narasta 
tendencja, aby „zło [nazywać] dobrem, a 
dobro złem” 10. Świat, który naczelnymi 
zasadami czyni wywyższanie jednostki 
i sekularyzm, to powód do wielkiego 
niepokoju. Jeden ze znanych pisarzy, 
który nie jest członkiem Kościoła, ujął to 
w ten sposób: „Niestety nie dostrzegam 
dowodów na to, że ludzie są szczęśliwsi 
w obecnej dyspensacji, że ich dzieciom 
lepiej się powodzi, że właściwie dba 
się o kwestie społecznej sprawiedliwo
ści ani też, że obniżające się statystyki 
małżeńskie i coraz mniejsze rodziny 
[…] prowadzą do czegoś innego niż do 
pogłębiającej się samotności większości 
ludzi i ogólnej stagnacji” 11.

Jako uczniowie Zbawiciela mamy 
czynić plany i być przygotowani. 
Moralna wolna wola jest istotą planu 

szczęścia, a nasze wybory mają znacze
nie 12. Podczas całej Swej służby Zbawi
ciel podkreślał tę naukę, na przykład 
w przypowieści o głupich pannach 
czy o talentach 13. W każdej z nich Pan 
pochwala przygotowanie się i aktywne 
działanie, a potępia odkładanie rzeczy 
na później i lenistwo.

Zdaję sobie sprawę, że choć Boży 
plan niesie ze sobą ogromne pokłady 
szczęścia, może się ono niekiedy wyda

wać nam bardzo odległe i niezwiązane 
z naszą obecną sytuacją. Może się nam, 
zmagającym z problemami uczniom, 
zdawać, że jest ono poza naszym za
sięgiem. Patrząc z naszej ograniczonej 
perspektywy, obecne pokusy i rzeczy 
odwodzące uwagę od tego, co ważne, 
mogą wydawać się atrakcyjne. Z dru
giej zaś strony, nagrody za opieranie się 
pokusom mogą jawić się jako dalekie i 
nieosiągalne. Prawdziwe zrozumienie 
planu Ojca objawia nam, że nagrody 
sprawiedliwości są dostępne już teraz. 
Niegodziwość, w tym niemoralne pro
wadzenie się, nigdy nie jest właściwym 
rozwiązaniem. Alma jasno wyłożył to 
swemu synowi Koriantonowi: „Oto mó
wię ci, że czynienie zła nigdy nie było 
szczęściem” 14.

Powyżej: Tak jak stare statki w bristolskim porcie doświadczymy chwil, kiedy przyjdzie odpływ i 
wszystko, co pomaga nam utrzymać się na powierzchni, zniknie. Pośród takich prób, życie w spo-
sób godny wejścia do świątyni uchroni wszystko to, co naprawdę się liczy. Po prawej: Ćwiczenie 
samokontroli i prawe życie umacniają naszą zdolność opierania się pokusom.
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Naszą doktrynę prosto wyjaśnił 
Amulek we fragmencie: Alma 34:32: 
„Albowiem to życie dane jest ludziom, 
aby przygotowali się na spotkanie 
z Bogiem. Okres tego życia jest okre
sem danym ludziom na wykonanie 
ich prac”.

Jak więc mamy się przygotowywać 
w tych trudnych czasach? Poza byciem 
godnymi wejścia do świątyni jest wiele 
zasad, które przyczyniają się do więk
szej prawości. Skupię się na trzech.

Po pierwsze: Prawa samokontrola 
i zachowanie

Wierzę, że czasami nasz Ojciec w 
Niebie patrzy na nas z takim samym 
rozbawieniem, z jakim my patrzymy 
na nasze dzieci, kiedy się uczą i 
rosną. Wszyscy się potykamy i upa
damy podczas nabywania życiowego 
doświadczenia.

Bardzo cenię przemówienie, które 
Prezydent Dieter F. Uchtdorf wygłosił 
podczas konferencji generalnej w 2010 
roku 15, mówiące o słynnym ekspery
mencie z cukierkami przeprowadzo
nym na Uniwersytecie Stanforda w 
latach 60. Pamiętacie, że czterolatkom 
dano po jednym cukierku. Jeśli dzieci 
zdołałyby wytrzymać 15 czy 20 minut 
i go nie zjeść, miały dostać drugiego 
cukierka. Na filmach nagrano ruchy, 
jakie wiele dzieci wykonywało, aby po
wstrzymać się od jedzenia. Niektórym 
się nie udało16.

W zeszłym roku naukowiec, 
który przeprowadził ów eksperyment, 
dr Walter Mischel, napisał książkę, 
w której podał, że powodem przepro
wadzenia badania była jego troska o 
poziom samokontroli u ludzi oraz jego 
własne uzależnienie od papierosów. 
Szczególnie zaniepokoił go raport opu
blikowany w 1964 roku przez naczel
nego lekarza Stanów Zjednoczonych, 
który stwierdzał, że palenie powoduje 

raka płuc 17. Na podstawie wieloletnich 
badań jeden z naukowców zajmują
cych się tą samą dziedziną odkrył, że 
„samokontrola jest jak mięsień: im wię
cej się jej używa, tym robi się mocniej
sza. Pokonanie jednej pokusy pomaga 
wykształcić w sobie zdolność opierania 
się kolejnym” 18.

Zasada wiecznego postępu mówi, 
że ćwiczenie samokontroli i prawe 
życie umacniają naszą zdolność opie
rania się pokusom. Dotyczy to za
równo kwestii duchowych, jak i spraw 
doczesnych.

Doskonałym przykładem są tu 
nasi misjonarze. Rozwijają oni cechy 
Chrystusowe i podkreślają znaczenie 
posłuszeństwa i duchowości. Ocze
kuje się od nich, że podporządkują 
się rygorystycznemu porządkowi dnia 
i będą spędzać swój czas na służbie 
bliźnim. Wyglądają skromnie i kon
serwatywnie, co jest sprzeczne z tak 
rozpowszechnionym w dzisiejszych 
czasach luźnym i wyzywającym sposo
bem ubierania się. Ich zachowanie 
i wygląd niosą poważne moralne 
przesłanie 19.

Mamy około 230 000 młodych ludzi, 
którzy obecnie służą na misji lub po
wrócili z niej w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Rozwinęli oni w sobie niebywałą 
duchową siłę i samodyscyplinę, które 
bezustannie należy ćwiczyć, bo inaczej 
zanikną niczym nieużywane mięśnie. 
Wszyscy musimy wypracować i pre
zentować zachowanie i wygląd, które 
będą świadczyć, że jesteśmy praw
dziwymi naśladowcami Chrystusa. Ci, 
którzy porzucają właściwe zachowanie 
czy skromny ubiór, ryzykują, że wpłyną 
na nich style życia, które nie przynoszą 
ani radości, ani szczęścia.

Przywrócona ewangelia daje 
nam zarys planu szczęścia i zachętę, 
abyśmy zrozumieli i rozwijali samo
kontrolę oraz unikali pokus. Uczy nas 

ona także, jak odpokutować, kiedy 
popełnimy wykroczenia.

Po drugie: Szanowanie dnia sabatu pogłębi 
prawość i będzie ochroną dla rodziny

W pierwotnym kościele chrześci
jańskim przeniesiono sabat z soboty 
na niedzielę, aby upamiętnić Zmar
twychwstanie Pana. Pozostałe pod
stawowe święte cele sabatu pozostały 
niezmienione. Dla żydów i chrześcijan 
sabat jest symbolem wielkiego dzieła 
Bożego20.

Wraz z żoną oraz dwoma moimi 
współpracownikami i ich małżonkami 
uczestniczyliśmy niedawno w ży
dowskim szabasie. Do swojego domu 
w Nowym Jorku zaprosił nas mój 
serdeczny przyjaciel, Robert Abrams, 
wraz z żoną Diane 21. Żydowski szabas 
rozpoczyna się w piątkowy wieczór. 
Celem było oddanie czci Bogu jako 
Stwórcy. Na początek pobłogosławiono 
rodzinę i zaśpiewano szabasowy 
hymn22. Wzięliśmy udział w ceremonii 
mycia rąk, w błogosławieniu chleba, 
w modlitwach, w koszernym po
siłku, w recytacji fragmentów z pism 
świętych i w podniosłym śpiewaniu 
szabasowych pieśni. Słuchaliśmy słów 
po hebrajsku, a potem angielskiego 
tłumaczenia. Najważniejsze z odczyta
nych ze Starego Testamentu fragmen
tów, niezwykle bliskie naszemu sercu, 
to słowa Izajasza, który nazwał sabat 
rozkoszą 23, oraz Ezechiela, mówiące, że 
sabat będzie „znakiem między [Panem] 
a [nami], aby wiedziano, że […] Pan 
[jest] [naszym] Bogiem” 24.

Ten cudowny wieczór emanował 
ogromną rodzinną miłością, oddaniem 
Bogu i poczuciem, że jesteśmy przed 
Nim odpowiedzialni. Wspominając to 
wydarzenie, zastanawiałem się nad 
ogromem prześladowań, jakich Żydzi 
doświadczyli na przestrzeni dziejów. 
Oczywiste jest, że przestrzeganie dnia 
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sabatu to „przymierze wieczne”, które 
chroniło i błogosławiło lud żydow
ski, zgodnie z obietnicą zapisaną w 
pismach 25. Przyczyniło się ono również 
do wykształcenia niezwykłego życia 
i szczęścia, które widać pośród wielu 
żydowskich rodzin26.

Dla członków Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
szanowanie dnia sabatu jest przejawem 
prawości, który błogosławi i umacnia 
rodziny, tworzy więź z naszym Stwo
rzycielem i daje nam szczęście. Sabat 
pomaga nam oddzielić się od tego, co 
trywialne, niestosowne czy niemoralne. 
Pomaga nam być w świecie, lecz nie 
z tego świata.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
w Kościele zaszła niezwykła zmiana. 
Członkowie odpowiedzieli na wezwanie 
Pierwszego Prezydium i Kworum Dwu
nastu, aby z większą mocą przestrzegać 
dnia sabatu oraz na wyzwanie rzucone 
przez Prezydenta Russella M. Nelsona, 
by uczynić sabat rozkoszą 27. Wielu 
członków rozumie, że szczere święcenie 
dnia sabatu jest schronieniem przed 
sztormami tego życia. Jest również zna
kiem naszego oddania Ojcu w Niebie 
i głębokiego zrozumienia świętego 
charakteru spotkania sakramentalnego. 
Przed nami jeszcze długa droga, ale po
czątek mamy wspaniały. Wzywam nas 
wszystkich, abyśmy nadal stosowali się 
do tej rady i doskonalili sposób, w jaki 
święcimy dzień sabatu.

Po trzecie: Boska ochrona  
otacza sprawiedliwych

Zgodnie z planem Boga jesteśmy 
błogosławieni darem Ducha Świę
tego. Ten dar „to prawo posiadania 
— zawsze, gdy jesteśmy tego godni 
— towarzystwa Ducha Świętego” 28. 
Ten członek Boskiej Trójcy może nas 
oczyszczać, kiedy ewangelia jest w 
naszym życiu na pierwszym miejscu. 

Jest on także głosem ostrzeżenia przed 
złem i ochrony przed niebezpieczeń
stwem. Podczas przemierzania oceanu 
życia niezbędne jest postępowanie 
wedle wskazówek Ducha Świętego. 
Duch pomoże nam unikać pokus i 
zagrożeń oraz będzie nas pocieszał 
i prowadził w czasie prób. „Owocem 
zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność” 29.

Stosowanie świętych zasad ewange
lii pozwoli nam być godnymi wejścia 
do świątyni, umożliwi nam odnalezie
nie szczęścia w tym życiu i doprowadzi 
nas z powrotem do naszego niebiań
skiego domu.

Moi drodzy bracia i siostry, życie 
nie jest łatwe i nie takie ma być. Jest 
to okres próby i sprawdzenia się. Tak 
jak stare statki w bristolskim porcie 
doświadczymy chwil, kiedy przyjdzie 
odpływ i będzie się nam wydawać, że 
wszystko, co pomaga nam w tym życiu 
utrzymać się na powierzchni, zniknęło. 
Może uderzymy o dno, może nawet 
przewrócimy się na burtę. Obiecuję 
wam, że pośród takich prób życie tak, 
abyśmy byli godni wejścia do świątyni, 
uchroni wszystko to, co naprawdę się 
liczy. Spełnią się słodkie błogosławień
stwa spokoju, szczęścia i radości oraz 
błogosławieństwa życia wiecznego i 
chwały celestialnej z naszym Ojcem 
w Niebie i Jego Synem, Jezusem 
Chrystusem. Świadczę o tym w imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. 2 Nefi 2:13. Ten fragment to przykład 

paraleli w Księdze Mormona. Interesujący 
jest fakt, że wielu proroków, których zapisy 
i kazania znajdują się w Księdze Mormona, 
korzystało z tej techniki literackiej, aby 
podkreślić znaczenie ważnych doktryn. 
Zob. na przykład: 2 Nefi 9:25 ( Jakub) i 
2 Nefi 11:7 (Nefi).

 2. Zob. 2 Nefi 28.
 3. Zob. 4 Nefi 1:15–17.
 4. Zob. Nauki i Przymierza 59:23.

 5. Zob. Wiktionary: „shipshape and Bristol 
fashion”.

 6. Zob. Nauki i Przymierza 38:30.
 7. Alma 40:12; kursywa dodana.
 8. Zob. Ew. Mateusza 5.
 9. Zob. Carl Cederstrom, „The Dangers of 

Happiness”, New York Times, 19 lipca 2015, 
dział Sunday Review, str. 8.

 10. 2 Nefi 15:20.
 11. Ross Douthat, „Gay Conservatism and 

Straight Liberation”, New York Times, 
28 czerwca 2015, dział Sunday Review, 
str. 11.

 12. Zob. 2 Nefi 2.
 13. Zob. Ew. Mateusza 25:1–30.
 14. Alma 41:10.
 15. Zob. Dieter F. Uchtdorf, „Nie ustawajcie 

w cierpliwości”, Liahona, maj 2010, str. 56.
 16. Zob. Walter Mischel, The Marshmallow 

Test: Mastering Self- Control (2014); zob. 
także Jacoba Urist, „What the Marshmallow 
Test Really Teaches about Self Control”, 
Atlantic, 24 września 2014, theatlantic.com.

 17. Zob. Mischel, The Marshmallow Test, 
str. 136–138.

 18. Maria Konnikova, „The Struggles of a 
Psychologist Studying Self Control”, New 
Yorker, 9 października 2014, newyorker.
com, cytat: Roy Baumeister, profesor 
psychologii na Uniwersytecie Stanowym 
na Florydzie, prowadzi badania nad siłą 
woli i samokontrolą.

 19. Zob. Malia Wollan, „How to Proselytize”, 
New York Times Magazine, 19 lipca 2015, 
str. 21. Cytuje ona wypowiedź Mario Diasa 
z Centrum Szkolenia Misjonarzy w Brazylii.

 20. Zob. Bible Dictionary, „Sabbath”.
 21. Starszy Von G. Keetch i jego żona, Bernice, 

oraz John Taylor i jego żona, Jan, wraz ze 
mną i moją żoną spędzili cudowny szabat 
z Robertem Abramsem i jego żoną, Diane, 
8 maja 2015. Pan Abrams służył przez 
cztery kadencje jako prokurator generalny 
stanu Nowy Jork i od wielu lat jest 
przyjacielem Kościoła. Na szabat zaprosił 
również swoich dwóch żydowskich 
współpracowników wraz z małżonkami.

 22. Odśpiewany został hymn szabasowy 
Szalom Alejchem („Pokój z tobą”).

 23. Zob. Ks. Izajasza 58:13–14.
 24. Ks. Ezechiela 20:20.
 25. Zob. II Ks. Mojżeszowa 31:16–17.
 26. Zob. Joe Lieberman, The Gift of Rest: 

Rediscovering the Beauty of the Sabbath 
(2011). Wspaniała książka senatora 
Libermana opisuje żydowski szabat i 
dostarcza materiału do przemyśleń.

 27. Zob. Ks. Izajasza 58:13–14; zob. także 
Russell M. Nelson, „Sabat jest rozkoszą”, 
Liahona, maj 2015, str. 129–132.

 28. Bible Dictionary, „Holy Ghost”.
 29. List do Galacjan 5:22.
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W związku z powołaniem do 
służby w Kworum Dwunastu chcieli
byśmy odwołać Ronalda A. Rasbanda 
jako członka Prezydium Siedemdzie
siątych oraz Starszego Rasbanda i 
Starszego Dale’a G. Renlunda jako 
członków Pierwszego Kworum 
Siedemdziesiątych.

Ci, którzy pragną dołączyć do wyra
żenia wdzięczności za służbę, mogą to 
okazać.

Proponuje się, abyśmy odwołali z 
wyrazami uznania za oddaną służbę 
Starszego Dona R. Clarke’a jako 
członka Pierwszego Kworum Sie
demdziesiątych oraz Starszych Koichi 
Aoyagiego i Bruce’a A. Carlsona jako 
członków Drugiego Kworum Siedem
dziesiątych i desygnowali ich jako 
emerytowanych Przedstawicieli Władz 
Generalnych.

Ci, którzy chcą przyłączyć się do 
wyrazów wdzięczności za ich wspa
niałą służbę, proszeni są o okazanie 
tego.

Chcielibyśmy też odwołać Serhija A. 
Kowalowa jako Siedemdziesiątego 
Obszaru.

Ci, którzy chcą to uczynić, proszeni 
się o podniesienie ręki.

Jeśli ktoś jest przeciw, może to 
okazać.

Głosy zostały odnotowane.
Proponuje się, abyśmy poparli do

radców w Pierwszym Prezydium oraz 
Kworum Dwunastu Apostołów jako 
proroków, widzących i objawicieli.

Ci, którzy są za, proszeni są o oka
zanie tego.

Ci, którzy są przeciw, jeśli są tacy, 
proszeni są o okazanie tego tym sa
mym znakiem.

Głosy zostały odnotowane.

Przedstawił Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium

Bracia i siostry, Prezydent Monson 
poprosił mnie, żebym przedstawił 
wam teraz do okazania poparcia 

Przedstawicieli Władz Generalnych, 
Siedemdziesiątych Obszaru oraz ge
neralne prezydia organizacji pomocni
czych Kościoła.

Proponuje się, abyśmy poparli 
Thomasa Spencera Monsona jako 
proroka, widzącego i objawiciela 
oraz Prezydenta Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostat
nich, Henry’ego Benniona Eyringa 
jako Pierwszego Doradcę w Pierw
szym Prezydium i Dietera Friedricha 
Uchtdorfa jako Drugiego Doradcę w 
Pierwszym Prezydium.

Ci, którzy są za, niech to okażą.
Jeśli ktoś jest przeciw, może to 

okazać.
Głosy zostały odnotowane.
Proponuje się, abyśmy poparli 

Russella M. Nelsona jako Prezydenta 
Kworum Dwunastu Apostołów oraz 
następujących członków tego kwo
rum: Russella M. Nelsona, Dallina H. 
Oaksa, M. Russella Ballarda, Roberta D. 
Halesa, Jeffreya R. Hollanda, Davida A. 
Bednara, Quentina L. Cooka, D. Todda 
Christoffersona, Neila L. Andersena 
oraz nowych członków Kworum 
Dwunastu: Ronalda A. Rasbanda, 
Gary’ego E. Stevensona i Dale’a G. 
Renlunda.

Sobotnia sesja popołudniowa | 3 października 2015 r.

Popieranie  
urzędników Kościoła
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chciałbym zwrócić się szczególnie do 
was — do naszej szlachetnej młodzieży 
i szlachetnych młodych dorosłych, gdyż 
„moja dusza raduje się w wyjaśnianiu 
[…], [że powinniśmy się uczyć]” 2.

Znajdujecie się w decydującym 
okresie swojego życia. Wybory, któ
rych dokonujecie — służba na misji, 
wykształcenie, małżeństwo, ścieżka ka
riery i służba w Kościele — ukształtują 
wasze wieczne przeznaczenie. Oznacza 
to, że zawsze będziecie musieli patrzeć 
przed siebie — patrzeć w przyszłość.

Kiedy byłem pilotem w siłach po
wietrznych, nauczyłem się następującej 
zasady: nigdy nie wlatuj w burzę w 
piorunami. (Nie wspomnę tutaj o tym, 
jak się jej nauczyłem). Obleć ją do
okoła, wybierz inną trasę lub pocze
kaj, aż burza ustanie, zanim zaczniesz 
podchodzić do lądowania.

Ukochani młodzi dorośli bracia i 
siostry, chcę pomóc wam „obrać wła
ściwy kurs” w zbierających się burzach 
dni ostatnich. To wy jesteście pilotami. 
Waszym obowiązkiem jest rozwa
żać konsekwencje każdego wyboru, 
którego dokonujecie. Zadawajcie sobie 
pytanie: „Co najgorszego może się 

Starszy Robert D. Hales
Kworum Dwunastu Apostołów

Wiele pisze się i mówi o dzi
siejszym pokoleniu młodych 
dorosłych. Badania wykazują, 

że wielu sprzeciwia się zorganizowa
nej religii. Wielu tonie w długach i 
wielu jest bezrobotnych. Większości 
podoba się idea małżeństwa, ale wielu 
ociąga się z podjęciem tego kroku. 
Coraz większa ich liczba nie chce mieć 
dzieci. Bez ewangelii i natchnionego 
przewodnictwa wielu błądzi po obcych 
ścieżkach i gubi drogę.

Na szczęście młodzi dorośli człon
kowie Kościoła pozostają w tyle w 
kwestii tych niepokojących trendów, 
po części dlatego, że są błogosławieni 
planem ewangelii. Ten wieczny plan 
zakłada mocne trzymanie się żelaznego 
pręta — lgnięcie do słowa Bożego i 
słów Jego proroków. Musimy mocniej 
trzymać się pręta, który prowadzi z 
powrotem do Niego. Teraz nastał dla 
nas wszystkich „dzień wyboru” 1.

Kiedy w dzieciństwie chciałem doko
nać niezbyt dobrze przemyślanego wy
boru, mój ojciec mówił czasami: „Robert, 
przestań błaznować i obierz właściwy 
kurs!”. Wszyscy byliście w takiej sytu
acji. W duchu tego prostego podejścia 

Sprostać wyzwaniom 
dzisiejszego świata
Wybory, których dokonujecie — służba na misji, wykształcenie, 
małżeństwo, ścieżka kariery i służba w Kościele — ukształtują  
wasze wieczne przeznaczenie.

Ci, którzy chcą wraz z nami okazać 
wdzięczność za jego służbę, proszeni 
są o okazanie tego.

Teraz chcielibyśmy odwołać 
Brata Johna S. Tannera będącego 
pierwszym doradcą w generalnym 
prezydium Szkoły Niedzielnej i Brata 
Devina G. Durranta będącego drugim 
doradcą w generalnym prezydium 
Szkoły Niedzielnej. Jak już ogłoszono, 
Brat Tanner został wyznaczony do 
służby jako rektor BYU–Hawaje.

Wszyscy, którzy chcą przyłączyć 
się do wyrazów uznania za służbę 
i oddanie tych braci, proszeni są o 
okazanie tego.

Brat Devin G. Durrant został 
powołany do służby jako pierw
szy doradca w generalnym prezy
dium Szkoły Niedzielnej, a Brian K. 
Ashton do służby jako drugi doradca 
w generalnym prezydium Szkoły 
Niedzielnej.

Ci, którzy są za, proszeni są o 
okazanie tego.

Czy jest ktoś przeciw.
Proponuje się, abyśmy poparli in

nych Przedstawicieli Władz General
nych, Siedemdziesiątych Obszarów 
i generalne prezydia organizacji po
mocniczych w ich obecnym składzie.

Ci, którzy są za, proszeni są o 
okazanie tego.

Czy jest ktoś przeciw.
Głosy zostały odnotowane. Tych, 

którzy okazali sprzeciw przy któ
rejkolwiek propozycji, prosimy o 
skontaktowanie się ze swoimi prezy
dentami palików.

Bracia i siostry, dziękujemy za wa
szą wiarę i wasze modlitwy za przy
wódców Kościoła.

Prosimy teraz nowo powołanych 
członków Kworum Dwunastu Apo
stołów o zajęcie swoich miejsc na 
podium. Będą oni mieli sposobność 
przemawiania do nas jutro rano. ◼
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stać, jeśli dokonam takiego wyboru?”. 
Dzięki prawym wyborom nie zejdzie
cie z obranego kursu.

Zastanówcie się nad tym: jeśli zde
cydujecie się nie pić alkoholu, nigdy 
nie popadniecie w alkoholizm! Jeśli 
zdecydujecie się nigdy nie zaciągać 
długów, unikniecie bankructwa!

Jednym z celów istnienia pism 
świętych jest pokazanie nam, jak prawi 

ludzie reagują na pokusy i zło. Krótko 
mówiąc: unikają ich! Józef umknął 
żonie Potyfara 3. Lehi zabrał swoją 
rodzinę i opuścił Jerozolimę 4. Maria 
i Józef uciekli do Egiptu, by umknąć 
niegodziwym knowaniom Heroda 5. 
W każdym przypadku Ojciec Niebieski 
ostrzegł te wierne osoby. W podobny 
sposób podpowie nam, czy mamy wal
czyć, uciekać czy też płynąć z nurtem 
rozwijającej się sytuacji. Przemówi do 
nas w modlitwie, a kiedy będziemy się 
modlić, będziemy mieć Ducha Świę
tego, który nas poprowadzi. Mamy pi
sma święte, nauki żyjących proroków, 
błogosławieństwa patriarchalne, rady 
natchnionych rodziców i przywódców 
kapłańskich oraz przywódców organi
zacji pomocniczych, a przede wszyst
kim spokojny, cichy głos Ducha.

Pan zawsze dochowa Swojej obiet
nicy: „Poprowadzę [was]” 6. Jedyne 
pytanie to, czy Mu na to pozwolimy. 
Czy usłuchamy Jego głosu i głosu 
Jego sług?

Świadczę, że jeśli będziecie blisko 
Pana, On będzie blisko was 7. Jeśli 
będziecie Go kochać i przestrzegać Jego 
przykazań, będziecie mieć ze sobą Jego 
Ducha, który was poprowadzi. „[Ufajcie] 
temu Duchowi, co wiedzie do czynienia 
dobra […]. Przez to [będziecie wiedzieć] 
wszystko […] o [rzeczach prawych]” 8.

Pozwólcie, że w oparciu o te 
podstawowe zasady dam wam kilka 
praktycznych rad.

Wiele osób z waszego pokolenia 
tonie w druzgocących długach. Kiedy 
byłem młodym mężczyzną, prezy
dent mojego palika był bankierem 
inwestycyjnym na Wall Street. Nauczył 
mnie zasady: „Jesteś bogaty, jeśli 
żyjesz szczęśliwie w granicach swoich 
zasobów”. W jaki sposób możecie to 
osiągnąć? Płaćcie dziesięcinę, a potem 
oszczędzajcie! Kiedy zaczniecie więcej 
zarabiać, więcej oszczędzajcie. Nie 
konkurujcie z innymi ludźmi, którzy 
mają drogie zabawki. Nie kupujcie 
tego, na co was nie stać.

Wielu młodych dorosłych na świecie 
zadłuża się, żeby zdobyć wykształce
nie, a potem dowiaduje się, że jego 
koszty przekraczają ich możliwości 
finansowe. Szukajcie stypendiów i 
grantów. Jeśli macie taką możliwość, 
zdobądźcie zatrudnienie na część etatu 
na pokrycie opłat. Będzie to wymagać 
nieco poświęcenia, ale pomoże wam 
odnieść sukces.

Wykształcenie przygotowuje was 
na lepsze możliwości zatrudnienia. 
Pozwala znaleźć się w sytuacji, w której 
będziecie mogli służyć i błogosławić 
otaczających was bliźnich. Postawi was 
na ścieżce nauki trwającej całe życie. 
Wzmocni was w walce z błędem i 
ignorancją. Józef Smith nauczał: „Wie
dza eliminuje ciemność, niepewność i 
wątpliwości, ponieważ nie mogą one 
istnieć w jej obecności […]. W wiedzy 
tkwi moc” 9. „Dobrze jest być wykształ
conym, jeśli jesteście posłuszni radom 
Boga” 10. Wykształcenie przygotuje was 
na przyszłość i do małżeństwa.

Pozwólcie, że znowu szczerze wam 
coś powiem. Droga do małżeństwa 
prowadzi przez pola zwane randkami! 
Randki dają okazje do prowadzenia 
długich rozmów. Kiedy będziecie na 

Drammen, Norwegia
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randkach, dowiadujcie się o sobie 
wszystkiego, co możliwe. Jeśli to 
możliwe, poznajcie swoje rodziny. Czy 
macie te same cele? Czy dzielicie te 
same uczucia względem przykazań, 
Zbawiciela, kapłaństwa, świątyni, rodzi
cielstwa, powołań w Kościele i służby 
bliźnim? Czy zaobserwowaliście, jak ta 
druga osoba reaguje na stres, na sukces 
i porażkę, jak radzi sobie z gniewem i 
niepowodzeniami? Czy osoba, z którą 
się spotykacie, dołuje bliźnich czy ich 
podbudowuje? Czy jej postawa, język i 
zachowanie odpowiada temu, z czym 
gotowi jesteście żyć na co dzień?

Mając to na uwadze, nikt z nas nie 
poślubia osób doskonałych; poślu
biamy osoby z potencjałem. W dobrym 
małżeństwie nie chodzi tylko o to, 
czego ja pragnę. Chodzi również o 
to, czego pragnie kobieta — która 
ma zostać moją towarzyszką — i jaki 
mam być.

Mówiąc wprost, nie traćcie czasu 
pomiędzy 20. a 30. rokiem życia i 
nie chodźcie na randki, aby „dobrze 
się bawić”, odwlekając perspektywę 
małżeństwa na rzecz innych zaintere
sowań i zajęć. Dlaczego? Dlatego, że 
randki i małżeństwo nie są punktem 
docelowym. To brama prowadząca do 
miejsca, w którym chcecie się ostatecz
nie znaleźć. „Dlatego opuści mąż ojca 

swego i matkę swoją i złączy się z żoną 
swoją” 11.

Waszym obowiązkiem jest teraz 
bycie godnymi osoby, którą pragniecie 
poślubić. Jeśli chcecie poślubić mądrą, 
atrakcyjną, uczciwą, szczęśliwą, praco
witą i uduchowioną osobę, sami tacy 
bądźcie. Jeśli już tacy jesteście i pozo
stajecie w stanie wolnym, bądźcie cier
pliwi. Czekajcie na Pana. Świadczę, że 
Pan zna wasze pragnienia i kocha was 
za to, że jesteście Mu wierni i oddani. 
Ma dla was plan, który spełni się w tym 
lub w przyszłym życiu. Słuchajcie Jego 
Ducha. „Nie starajcie się […] udzielać 
rad Panu, lecz przyjmujcie rady od 
Niego” 12. On spełni Swoje obietnice 
w tym życiu lub w życiu przyszłym. 
„Jeżeli jesteście przygotowani, nie 
zaznacie trwogi” 13.

Nie martwcie się, jeśli nie macie 
obfitych zarobków. Pewien wspaniały 
członek Kościoła powiedział mi ostat
nio: „Nie wychowałem moich dzieci 
na pieniądzach — wychowałem je na 
wierze”. Jest w tym wielka mądrość. 
Zacznijcie rozwijać wiarę w każdym 
aspekcie życia. Jeśli tego nie uczyni
cie, doświadczycie tego, co nazywam 
„atrofią wiary”. Siła, której potrze
bujecie, żeby okazać wiarę, zacznie 
zanikać. Więc rozwijajcie wiarę na 
każdym kroku, a staniecie się „bardziej 
wytrwali […] i [wzrastać będzie wasza] 
wiara w Chrystusa” 14.

Aby przygotować się do małżeń
stwa, upewnijcie się, że jesteście godni 
przyjmowania sakramentu i posiadania 
rekomendacji świątynnej. Regularnie 
uczęszczajcie do świątyni. Służcie w 
Kościele. Oprócz służby w powoła
niach w Kościele naśladujcie przykład 
Zbawiciela, który po prostu „chodził, 
czyniąc dobrze” 15.

Możecie oczywiście mieć poważne 
pytania na temat wyborów, które stoją 
przed wami. Kiedy byłem młodym 

dorosłym, prosiłem o rady moich ro
dziców i wierne, zaufane osoby. Jedną 
z nich był przywódca kapłański, inną 
nauczyciel, który we mnie wierzył. 
Obaj mówili mi: „Jeśli chcesz, żebym 
dał ci radę, bądź gotowy ją przyjąć”. 
Wiedziałem, co mają na myśli. W du
chu modlitwy wybierajcie mentorów, 
których celem jest wasze duchowe 
dobro. Ostrożnie traktujcie rady swoich 
rówieśników. Jeśli pragniecie czegoś 
więcej niż macie obecnie, zwracajcie 
się ku górze, a nie na boki! 16

Pamiętajcie: nikt za was nie może 
sam zwrócić się ku górze. Jedynie wasza 
wiara i modlitwy sprawią, że będziecie 
w stanie się podnieść i doznać wiel
kiej przemiany serca. Jedynie wasze 
postanowienie, że będziecie posłuszni, 
może odmienić wasze życie. Dzięki 
zadość czyniącej ofierze złożonej za 
was przez Zbawiciela, moc znajduje się 
w was 17. Macie wolną wolę, macie silne 
świadectwo, jeśli jesteście posłuszni, 
i możecie słuchać Ducha, który was 
prowadzi.

Niedawno pewien młody producent 
filmów powiedział, że czuje się częścią 
„pokolenia synów marnotrawnych” — 
pokolenia, które „szuka nadziei, rado
ści i spełnienia, ale w niewłaściwych 
miejscach i w niewłaściwy sposób” 18.

W przypowieści Zbawiciela na syna 
marnotrawnego czekało wiele bło
gosławieństw, ale zanim mógł rościć 
sobie do nich prawo, musiał dokładnie 
przyjrzeć się swojemu życiu, dokony
wanym wyborom i okolicznościom, 
w których się znajdował. Cud, który 
miał później miejsce, opisany jest w 
pismach świętych prostym zdaniem: 
„[Wejrzał] w siebie” 19. Pozwólcie, że 
zachęcę was, abyście wejrzeli w siebie. 
Kiedy musimy w Kościele podjąć 
ważne decyzje, często spotykamy się 
na naradach. W podobnym celu mamy 
narady rodzinne. Zachęcam was, 
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błaganiem, byśmy „słuchali głosu na
szego wielkiego Wybawiciela!” 4.

Ponieść, dźwignąć, nosić, wybawić. 
To potężne i dodające otuchy mesja
nistyczne słowa. Zawierają obietnicę 
bezpiecznej przeprawy stąd, gdzie 
teraz jesteśmy, do miejsca, w którym 
powinniśmy się znaleźć — gdzie nie 
możemy dotrzeć bez pomocy. Najle
piej opisują również misję Tego, który 
niewysłowionym kosztem, podnosi 
nas, gdy upadamy, dźwiga nas, gdy 
brak nam sił, niesie nas bezpiecznie 
do domu, gdy bezpieczeństwo zdaje 
się być daleko poza zasięgiem. On 
rzekł: „Mój Ojciec posłał Mnie, abym 
został podniesiony na krzyżu […], aby 
tak, jak Ja zostałem podniesiony […], 

Starszy Jeffrey R. Holland
Kworum Dwunastu Apostołów

Pozwólcie, że wraz z wami 
wszystkimi powitam Starszego 
Ronalda A. Rasbanda, Starszego 

Gary’ego E. Stevensona i Starszego 
Dale’a G. Renlunda wraz z żonami w 
najwspanialszym gronie, jakie mogą 
sobie wyobrazić.

Prorokując o Zadośćuczynieniu 
Zbawiciela, Izajasz napisał: „On nasze 
choroby nosił, nasze cierpienia wziął 
na siebie” 1. Majestatyczna wizja w 
dniach ostatnich podkreśla, że „[ Jezus] 
przyszedł na świat […], aby [ponieść] 
grzechy świata” 2. Zarówno starożytne, 
jak i współczesne pisma święte świad
czą, że „ich odkupił, i dźwignął ich, i 
nosił ich przez wszystkie dawne dni” 3. 
Słowa mojego ulubionego hymnu są 

Oto matka twoja!
Żaden rodzaj doczesnej miłości nie jest bliższy czystej miłości Jezusa 
Chrystusa niż bezinteresowna miłość oddanej matki do dziecka.

żebyście przeprowadzili „osobistą 
naradę”. Po modlitwie spędźcie trochę 
czasu na odosobnieniu. Zastanówcie 
się nad przyszłością. Zadajcie sobie 
pytanie: „Co chciałbym wzmocnić w 
moim życiu, abym mógł wzmacniać 
bliźnich? Gdzie chcę być za rok? Za 
dwa lata? Jakich muszę dokonać wy
borów, żeby się tam znaleźć?”. Pamię
tajcie tylko, że to wy jesteście pilotami 
i to wy jesteście u sterów. Świadczę, 
że jeśli wejrzycie w siebie, Ojciec Nie
bieski przyjdzie do was. Pomoże wam 
pocieszającym ramieniem Swojego 
Ducha Świętego.

Składam świadectwo, że Bóg żyje. 
Składam moje szczególne świadec
two, że Zbawiciel was kocha. „Czyż 
nie pójdziemy dalej w [ Jego] wiel
kiej sprawie? Idźcie do przodu, nie 
wstecz” 20. Kiedy będziecie za Nim 
podążać, On was wzmocni i pod
trzyma. Podniesie was ku najwspa
nialszemu przeznaczeniu. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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[podniesieni zostali ludzie] […] 
przede Mną” 5.

Ale czy usłyszeliście w tym języku 
inny aspekt ludzkich starań, względem 
których również używamy słów takich, 
jak: nieść i ponieść, dźwigać i pod
nosić, trudzić się i wybawiać ? To, co 
Jezus powiedział do Jana, dokonując 
aktu Zadośćuczynienia, mówi do nas 
wszystkich: „Oto matka twoja!” 6.

Ogłaszam dzisiaj z tej mównicy to, 
co mówiono już wcześniej: że żaden 
rodzaj doczesnej miłości nie jest bliższy 
czystej miłości Jezusa Chrystusa niż 
bezinteresowna miłość oddanej matki 
do dziecka. Kiedy Izajasz, mówiąc 
o Mesjaszu, pragnął opisać miłość 
Jehowy, używał do tego obrazu po
święcenia matki. Pytał: „Czy kobieta 
może zapomnieć o swoim niemowlę
ciu?”. Jakież byłoby to niedorzeczne, 
choć nie aż tak absurdalne, jak to, że 
Chrystus mógłby o nas kiedykolwiek 
zapomnieć 7.

Tego rodzaju trwała miłość „jest cier
pliwa, łaskawa […], nie szuka swego 
[…], ale […] znosi wszystko, ma wiarę i 
nadzieję, że wszystko nastąpi, i miłość 
ta przetrwa wszystko” 8. A najbardziej 
pociesza fakt, że tego rodzaju lojal
ność „nigdy nie zawodzi” 9. Gdyż, jak 
powiedział Jehowa: „Góry rozstąpią 
się i wzgórza znikną, ale Moja dobroć 
dla ciebie nie przeminie” 10. Tak też 
mawiają nasze matki.

Widzicie, one nie tylko nas noszą, 
ale również ciągle nas znoszą. Nosze
nie dziecka nie tylko przed porodem, 
ale przez całe jego życie, sprawia, że 
macierzyństwo jest tak oszałamiającym 
osiągnięciem. Zdarzają się oczywiście 
rozdzierające serce wyjątki, ale więk
szość matek intuicyjnie i instynktow
nie wie o powierzonym im świętym 
zaufaniu najwyższego stopnia. Ciężar 
tej świadomości, szczególnie kiedy 
spoczywa na młodych matczynych bar
kach, może być bardzo onieśmielający.

Otrzymałem niedawno list od wspa
niałej, młodej matki, w którym napi
sała: „Jak to jest, że istota ludzka może 
kochać dziecko tak bardzo, iż z chęcią 
mogłaby oddać za nie znaczną część 
własnej wolności? Jak to się dzieje, że 
doczesna miłość może być tak silna, iż 
dobrowolnie poddajemy się obowiąz
kom, słabościom i bolączkom, i będąc 
podatne na zranienie, bez przerwy wra
camy po więcej? Jaki rodzaj doczesnej 
miłości może sprawić, że kiedy ma się 
dziecko, człowiek czuje, iż jego życie 
już nigdy przenigdy nie będzie należało 
do niego samego? Matczyna miłość 
musi pochodzić od Boga. Nie sposób 
tego inaczej wytłumaczyć. Praca matki 
jest nierozerwalnym aspektem dzieła 
Chrystusa. Ta świadomość powinna wy
starczyć, abyśmy zrozumieli, iż wpływ 
takiej miłości raz za razem roztacza się 
od tego, czego nie da się znieść, aż po 

to, co wykracza poza ludzkie pozna
nie, i będzie trwało aż do czasu, kiedy 
ostatnie dziecko na ziemi — zbawione 
i bezpieczne — wraz z nami i Jezusem 
powie: ‘[Ojcze!] Dokonałem dzieła, 
które mi zleciłeś, abym je wykonał’” 11.

Póki wytworność tego listu roz
brzmiewa echem w naszych umy
słach, podzielę się z wami trzema 
doświadczeniami, które są przykładem 
majestatycznego wpływu matek. Ob
serwowałem je w trakcie mojej posługi 
w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Pierwsze ma charakter ostrzeżenia 
i przypomina nam, że nie wszystkie 
matczyne wysiłki mają pomyślne 
zakończenie, przynajmniej nie od razu. 
To przypomnienie wynika z rozmowy 
z ukochanym przyjacielem, którego 
znam od ponad 50 lat i który umierał, 
znalazłszy się poza wiarą, o której 
wiedział, że jest prawdą. Niezależnie 
od tego, jak bardzo starałem się go 
pocieszyć, nic nie zdawało się zapew
niać mu spokoju. W końcu powiedział 
mi, co leży mu na sercu: „Jeff, nieza
leżnie od tego, jak wielki ból sprawi 
mi stawienie się przed Bogiem, nie 
mogę znieść myśli, że stanę przed moją 
matką. Ewangelia i dzieci były dla niej 
wszystkim. Wiem, że złamałem jej serce 
i ten fakt rozdziera moje własne”.

Jestem całkowicie przekonany, że po 
jego śmierci matka przyjęła go z otwar
tymi, pełnymi miłości ramionami, gdyż 
tak właśnie czynią rodzice. Ale historia 
ta jest ostrzeżeniem, że dzieci potrafią 
łamać matczyne serca. Widzimy tutaj 
także jeszcze jedno porównanie do 
tego, co boskie. Nie muszę wam przy
pominać, że Jezus umarł z powodu 
złamanego serca — znużonego i zmo
żonego ciężarem grzechów świata. Tak 
więc kiedy odczuwamy pokusę, miejmy 
przed oczyma nasze matki i naszego 
Zbawiciela i oszczędźmy im obojgu 
smutku z powodu naszych grzechów.
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Drugie doświadczenie to przykład 
młodego mężczyzny, który godnie 
rozpoczął służbę na misji, ale zdecydo
wał się wcześniej wrócić do domu ze 
względu na pociąg do osób tej samej 
płci i uraz, którego doświadczył z tego 
powodu. Nadal był godny, ale jego 
wiara osiągnęła punkt krytyczny, jego 
emocjonalne brzemię stało się nie do 
zniesienia, a ból duchowy ciągle się 
pogłębiał. Miotał się pomiędzy bole
ścią, dezorientacją, gniewem a pustką.

Jego prezydent misji, prezydent 
palika i biskup spędzili niezliczone 
godziny, rozmawiając z nim, roniąc łzy 
i dając mu błogosławieństwa, kiedy sta
rali się go podtrzymać, ale większość 
jego ran była tak bardzo osobista, że 
pozostawały one poza ich zasięgiem. 
Jego ukochany ojciec z całej duszy 
starał się pomóc swemu dziecku, ale 
pochłaniające go obowiązki zawo
dowe sprawiły, że chłopiec często 
spędzał długie godziny w ciemności 
swej duszy tylko z matką. Dniami i 
nocami, najpierw przez tygodnie, a 
potem przez miesiące i lata wspólnie 
poszukiwali uzdrowienia. W chwilach 
rozgoryczenia (głównie własnych, ale 
czasem i tych matczynych) i nieusta
jącego lęku (głównie matczynego, ale 
czasem i jego samego), składała mu — 
ponownie pojawia się tutaj to piękne 
i trudne słowo — składała swojemu 
synowi świadectwo o mocy Boga i o 
Jego Kościele, ale przede wszystkim 
o Jego miłości do niego, do Swojego 
dziecka. Jednym tchem świadczyła 
również o swojej bezwarunkowej, 
niegasnącej miłości. Aby połączyć 
te dwa nieodzownie kluczowe filary 
własnego istnienia — ewangelię Jezusa 
Chrystusa i swoją rodzinę — bez końca 
otwierała swą duszę w modlitwie. Po
ściła i szlochała, roniła łzy i pościła, po 
czym raz za razem słuchała, jak jej syn 
powtarzał jej, jak pęka mu serce. I tak 

go nosiła — ponownie — lecz tym ra
zem nie przez dziewięć miesięcy. Tym 
razem miała wrażenie, że mozolny trud 
podróży wiodącej przez zniekształcony 
krajobraz jego rozpaczy będzie trwać 
wieczne.

Jednakże dzięki łasce Boga, dzięki 
jej własnej nieustępliwości i pomocy 
zastępów przywódców Kościoła, przy
jaciół, członków rodziny i ekspertów, ta 
nieugięta matka ujrzała w końcu, jak jej 
syn wraca do domu, do ziemi obiecanej. 
Z przykrością przyznajemy, że tego ro
dzaju błogosławieństwo nie jest, a przy
najmniej jeszcze nie stało się, udziałem 
wszystkich rodziców cierpiących katusze 
z powodu różnorodnych okoliczności, 
w których znajduje się ich potomstwo, 
ale tutaj dało się odczuć nadzieję. Muszę 
tutaj zaznaczyć, że orientacja seksualna 
tego syna nie uległa w cudowny sposób 
zmianie — nikt też nie zakładał, że tak 
się stanie. Krok po kroku jego serce 
doznało jednak przemiany.

Zaczął ponownie uczęszczać do 
kościoła. Zaczął dobrowolnie i godnie 
przyjmować sakrament. Ponownie uzy
skał rekomendację świątynną i przyjął 
powołanie do służby jako nauczyciel 
porannego seminarium, w którym 

odnosił wspaniałe sukcesy. A teraz, po 
upływie pięciu lat, ponownie, na własną 
prośbę i ze znaczną pomocą Kościoła, 
powrócił na pole misyjne, aby dokoń
czyć swą służbę dla Pana. Odwaga, 
uczciwość i determinacja jego rodziny i 
tego młodego mężczyzny, który pragnął 
stawić czoła swoim problemom i zacho
wać wiarę, bardzo mnie wzruszyły. On 
wie, że dużo zawdzięcza wielu osobom, 
i wie również, że najwięcej zawdzięcza 
dwóm mesjańskim postaciom w swoim 
życiu, dwóm osobom, które go nosiły i 
dźwigały, które trudziły się wraz z nim i 
go wybawiły — swojemu Zbawicielowi, 
Panu Jezusowi Chrystusowi, i zdetermi
nowanej, niosącej odkupienie i absolut
nie świętej matce.

Ostatnie doświadczenie pochodzi z 
uroczystości ponownego poświęcenia 
świątyni w mieście Meksyk zaledwie 
trzy tygodnie temu. Przy tej okazji 
razem z Prezydentem Henrym B. 
Eyringiem zobaczyliśmy, jak nasza 
umiłowana przyjaciółka — Lisa Tuttle 
Pieper — uczestniczy na stojąco w tym 
wzruszającym nabożeństwie. Z trudem 
utrzymywała się na nogach, gdyż na 
jej jednym ramieniu opierała się jej 
ukochana, lecz poważnie upośledzona 
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W Księdze Mormona Nefitom ukazał 
się Zbawiciel. Zgromadził wokół siebie 
ich dzieci. Błogosławił je, modlił się 
za nie i płakał nad nimi 3. Następnie 
przemówił do rodziców tymi słowy: 
„Spójrzcie na swoje dzieci” 4.

Słowo spojrzeć oznacza patrzeć i 
dostrzec. Co rodzice mieli dostrzec w 
swoich pociechach, zgodnie z zamia
rem Pana? Czy oczekiwał, że rozpo
znają w nich boski potencjał?

A co my mamy dostrzec, patrząc 
dzisiaj na nasze dzieci i wnuki, czego 
oczekuje od nas Zbawiciel? Czy 

Starszy Bradley D. Foster
Siedemdziesiąty

Bracia i siostry, jesteśmy pochłonięci 
walką ze światem. W przeszłości 
świat zabiegał o czas i potencjał 

naszych dzieci. Dziś próbuje zawładnąć 
ich umysłem i tożsamością. Wiele gło
śnych i znaczących głosów próbuje na
szym dzieciom narzucić, kim powinny 
być i w co mają wierzyć. Nie możemy 
pozwolić na to, aby społeczeństwo od
mieniło naszą rodzinę na wzór świata. 
Musimy wygrać tę walkę. Wszystko od 
tego zależy.

W kościele dzieci śpiewają pieśń, 
która uczy je, kim naprawdę są: „Bóg 
moim Ojcem jest […]. Przysłał tutaj 
mnie; dom i rodziców […] dał”. Następ
nie dzieci zwracają się do nas z prośbą: 
„Ze mną idź i wskazuj drogę […]. Czas 
płynie, proszę, pomóż mi zrozumieć 
boski plan” 1.

Prezydent Russell M. Nelson podczas 
ostatniej konferencji generalnej nauczał 
nas, że począwszy od teraz, powinni
śmy zaangażować się w „[świadome 
rodzicielstwo]” 2. Nadeszły bowiem 
niebezpieczne czasy. Dobra wiadomość 
jest taka, że Bóg to przewidział i przy
gotował dla nas wskazówki w postaci 
pism świętych, abyśmy byli w stanie 
pomagać naszym dzieciom i wnukom.

Nigdy nie jest za 
wcześnie ani za późno
Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby iść i wskazywać drogę 
naszym dzieciom, gdyż rodziny są razem na zawsze.

córka Dora, a drugą ręką starała się 
pomóc Dorze nakierować jej kaleką 
prawą dłoń, by ta niepełnosprawna, 
lecz wiecznie droga córka Boga mo
gła pomachać białą chusteczką i zro
zumiałymi tylko dla niej i dla aniołów 
w niebiosach dźwiękami, zawołać: 
„Hosanna, hosanna, hosanna Bogu i 
Barankowi” 12.

Dziękuję wszystkim dawnym, obec
nym i przyszłym matkom na całym 
świecie. Dziękuję wam za sprowa
dzanie na świat dzieci, kształtowanie 
ich dusz, formowanie charakterów i 
okazywanie czystej miłości Chrystu
sowej. Dziękuję Matce Ewie, Sarze, 
Rebece i Racheli, Marii z Nazaretu i 
naszej Matce w Niebie za ich kluczowe 
role w wypełnianiu celów wieczności. 
A wszystkim matkom niezależnie od 
okoliczności, w jakich się znajdują, jak 
również tym, które zmagają się z pro
blemami — a wszystkie ich doświad
czają — mówię: „Wierzcie! Wierzcie w 
Boga i w siebie. Radzicie sobie o wiele 
lepiej, niż sądzicie. Jesteście de facto 
zbawicielkami na Górze Syjon13 i po
dobnie jak Mistrz, którego naśladujecie, 
wasza miłość ‘nigdy nie zawodzi’ 14 ”. 
Nikomu nie mogę złożyć większego 
hołdu. W imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
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 12. Zob. History of the Church, 2:427–428.
 13. Zob. Ks. Abdiasza 1:21.
 14. Moroni 7:46; zob. także I List do 
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zdajemy sobie sprawę z tego, że to 
nasze dzieci są największą grupą osób 
zainteresowanych w Kościele? Co mu
simy uczynić, aby przyczynić się do ich 
trwałego nawrócenia?

W Ewangelii Mateusza Zbawiciel 
naucza nas na ten temat. Spora rzesza 
ludzi zgromadziła się w pobliżu Morza 
Galilejskiego, aby posłuchać Jego nauk.

Opowiedział im historię o sadze
niu nasion — przypowieść o siewcy 5. 
Wyjaśniając tę przypowieść Swoim 
uczniom, a tym samym i nam, powie
dział: „Do każdego, kto słucha słowa 
o Królestwie i nie rozumie, przychodzi 
Zły i porywa to, co zasiano w jego 
sercu” 6. Przesłanie dla rodziców jest 
wystarczająco jasne: jest różnica mię
dzy słuchaniem a rozumieniem. Jeśli 
nasze dzieci jedynie słuchają ewangelii, 
lecz jej nie rozumieją, otwiera to Sza
tanowi drogę, by usunął drogocenne 
prawdy z ich serc.

Jednakże, jeśli pomożemy im głę
boko się nawrócić, to kiedy nadejdą 
próby — a tak się stanie — ewangelia 
Jezusa Chrystusa może dać im coś, co 
będzie niezależne od jakiegokolwiek 
wpływu z zewnątrz. Jak możemy 
przekonać się, że te drogocenne 
prawdy nie wchodzą jednym uchem i 
nie wychodzą drugim? Samo bowiem 
słuchanie nie jest wystarczające, żeby 
zrozumieć.

Wszyscy wiemy, że słowa ewoluują. 
Czasami bywa tak, że to, co słyszą na
sze dzieci, różni się od tego, co wyszło 
z naszych ust. Możecie powiedzieć do 
swoich małych dzieci: „Twoje słowa 
brzmią jak zdarta płyta”. One najpraw
dopodobniej odpowiedzą: „Tato, co 
to jest płyta?”.

Ojciec Niebieski pragnie, aby 
się nam powiodło, bo przecież były 
one Jego dziećmi, zanim stały się na
szymi. Jako rodzice w Syjonie otrzy
maliście dar Ducha Świętego. Kiedy 

w modlitwie prosić będziecie o prze
wodnictwo, „objawi wam wszystko, 
co macie czynić” 7 w nauczaniu swych 
dzieci. W miarę postępów w nauce 
„słowa pod wpływem Ducha Świętego 
przenikają do serc [dzieci]” 8.

Nie jestem w stanie wyobrazić sobie 
lepszego przykładu pomocy komuś 
w zdobyciu zrozumienia niż historia 
Helen Keller. Helen była niewidoma 
i głucha, żyła w świecie ciemności 
i ciszy. Nauczycielka Anna Sullivan 
przyszła, aby jej pomóc. Jak można 
uczyć dziecko, które nie może was ani 
zobaczyć, ani usłyszeć?

Przez długi czas Anna zmagała się 
z barierą komunikacyjną. Pewnego dnia, 
około południa zabrała ją do pompy 
wodnej. Podłożyła jej jedną z dłoni 
pod wodotrysk i zaczęła pompować 
wodę. Następnie przeliterowała słowo 
W O D A na jej drugiej dłoni. Nie było 
żadnej reakcji. Więc spróbowała jeszcze 
raz W O D A. Helen ścisnęła dłoń 
Anny, na dowód tego, że zrozumiała. 
Do zmierzchu nauczyła się 30 słów. 
W ciągu kolejnych miesięcy nauczyła się 
600 słów i była w stanie czytać metodą 
Braille’a. Helen Keller zdobyła potem 
wyższe wykształcenie i zaczęła poma
gać takim osobom, jak ona 9. To był istny 
cud, a jej nauczycielka była cudotwór
czynią. Wy też możecie tego dokonać.

Sam widziałem skutki działania 
innego wspaniałego nauczyciela, kiedy 
służyłem jako prezydent palika dla do
rosłych stanu wolnego na BYU Idaho. 

To doświadczenie odmieniło moje ży
cie. Pewnego dość wyjątkowego wtor
kowego popołudnia przeprowadzałem 
wywiad z młodym mężczyzną o imie
niu Pablo z Mexico City, który chciał 
jechać na misję. Zapytałem go o jego 
świadectwo i pragnienie służenia na 
misji. Jego odpowiedzi były doskonałe. 
Wówczas zapytałem, czy jest godny 
służby. I znowu jego odpowiedzi były 
doskonałe. W istocie były tak dobre, 
iż pomyślałem sobie: „Może on nie 
rozumie, o co go pytam”. Zadałem mu 
ponownie te same pytania tylko tym 
razem ująłem je w inny sposób i prze
konałem się, że dokładnie zrozumiał 
to, co miałem na myśli i w dodatku był 
ze mną całkowicie szczery.

Ten młody człowiek zrobił na mnie 
tak duże wrażenie, że zapytałem go: 
„Pablo, komu zawdzięczasz to, że ży
jesz w prawości przed Panem?”.

Odpowiedział: „Mojemu tacie”.
Na to ja rzekłem: „Pablo, opowiedz 

mi swoją historię”.
Pablo mówił dalej: „Kiedy miałem 

dziewięć lat, tata wziął mnie na bok i 
powiedział: ‘Pablo, też miałem kiedyś 
dziewięć lat. Oto kilka rzeczy, z którymi 
możesz zetknąć się w życiu. Zobaczysz 
ludzi, którzy ściągają w szkole. Być 
może znajdziesz się pośród osób, które 
używają wulgarnych słów. Prawdopo
dobnie będą dni, kiedy nie będziesz 
chciał pójść do kościoła. Jeśli coś 
takiego się wydarzy lub będziesz miał z 
czymkolwiek problem, chcę, żebyś do 
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mnie przyszedł, a ja pomogę ci przez 
to wszystko przejść. I wtedy powiem ci, 
co będzie dalej’”.

„Pablo, a co powiedział ci ojciec, 
kiedy miałeś 10 lat?”.

„No cóż, ostrzegł mnie przed porno
grafią i sprośnymi żartami”.

„A kiedy miałeś 11 lat?” 
— zapytałem.

„Przestrzegł mnie przed rzeczami, 
od których mogę się uzależnić, i przypo
mniał mi o korzystaniu z wolnej woli”.

Pomoc ojca rok po roku, „nakaz 
za nakazem, trochę tu, trochę tam” 10, 
pomogła synowi nie tylko słuchać, 
ale i rozumieć. Ojciec Pabla zdawał 
sobie sprawę z tego, że dzieci uczą się 
wtedy, gdy są na to gotowe, a nie kiedy 
rodzice są gotowi, aby je nauczać. By
łem dumny z Pabla, że tej nocy złożył 
swoje dokumenty na misję, ale jeszcze 
bardziej byłem dumny z jego ojca.

W drodze do domu zadałem sobie 
następujące pytanie: „Jakim ojcem 
będzie Pablo?”. Odpowiedź była dość 
oczywista: będzie dokładnie taki, jak 
jego tata. Jezus powiedział: „Nie może 
Syn sam od siebie nic czynić, tylko 
to, co widzi, że Ojciec czyni” 11. Jest to 
wzór, jak Ojciec Niebieski błogosławi 
Swoje dzieci z pokolenia na pokolenie.

Kiedy dalej rozmyślałem o moim 
doświadczeniu z Pablo, zrobiło mi się 
przykro, że moje cztery dorosłe córki i 
dziewięcioro wnucząt, które wówczas 
miałem, nie mieszkały w pobliżu. Po
myślałem wtedy: „Czy mogę im jeszcze 

pomóc tak, jak ojciec Pabla pomógł 
swemu synowi? Czy upłynęło już zbyt 
wiele czasu?”. Kiedy w sercu odmówi
łem modlitwę, Duch wyszeptał mi tę 
drogocenną prawdę: „Nigdy nie jest za 
wcześnie ani za późno, aby rozpocząć 
ten ważny proces”. Od razu wiedzia
łam, co to oznacza. Nie mogłem się 
doczekać powrotu do domu. Poprosi
łem moją żonę, Sharol, aby obdzwoniła 
wszystkie nasze dzieci i powiedziała 
im, że musimy je koniecznie odwie
dzić, gdyż miałem im do powiedzenia 
coś naprawdę ważnego. Mój pośpiech 
przeraził je trochę.

Zaczęliśmy od naszej najstarszej córki 
i jej męża. Powiedziałem: „Wraz z mamą 
chcemy, abyście wiedzieli, że kiedyś 
byliśmy w waszym wieku. Mieliśmy po 
31 lat i tworzyliśmy wtedy małą rodzinę. 
Mamy więc pojęcie o tym, co może 
was spotkać. Możecie stanąć przed 
wyzwaniem finansowym lub zdrowot
nym. Może to być kryzys wiary. Możecie 
poczuć się przytłoczeni życiem. Kiedy 
tak się stanie, chcę, abyście z nami 
porozmawiali. Pomożemy wam przez 
to przejść. Nie oznacza to, że będziemy 
się teraz wtrącać w wasze życie, chcemy 
tylko, abyście wiedzieli, że zawsze 
jesteśmy po waszej stronie. A teraz, 
kiedy jesteśmy wszyscy razem, chcę 
opowiedzieć o wywiadzie, który miałem 
z młodym mężczyzną o imieniu Pablo”.

Na koniec powiedziałem: „Nie 
chcemy, abyście przegapili okazję, 
by pomagać swoim dzieciom i 

wnukom w rozumieniu tych drogocen
nych prawd”.

Bracia i siostry, zdaję sobie teraz 
znacznie lepiej sprawę z tego, czego 
Pan oczekuje ode mnie jako ojca i 
dziadka, gdy będę działał, aby pomóc 
mojej rodzinie nie tylko słuchać, ale 
i rozumieć.

Wraz z upływem lat coraz częściej 
rozmyślam nad tymi słowami:

O czasie, o czasie, wskazówki zegara 
cofnij,

I choć na jeszcze jedną noc niech 
pozostaną małymi dziećmi! 12

Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie da 
się cofnąć czasu, ale jedno teraz wiem 
— nigdy nie jest za wcześnie ani za 
późno, aby iść i wskazywać drogę na
szym dzieciom, gdyż rodziny są razem 
na zawsze.

Świadczę, że nasz Ojciec Niebie
ski ukochał nas tak bardzo, że posłał 
Swego Jednorodzonego Syna, aby żył 
jako śmiertelnik i mógł nam powiedzieć 
następujące słowa: „Doświadczyłem 
tego, co ty, wiem co dalej nastąpi i po
mogę ci przez to przejść”. Ja wiem, że 
On pomoże. W imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
PRZYPISY
 1. „Bóg moim Ojcem jest”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 96.
 2. Zob. Russell M. Nelson, „Sabat jest 

rozkoszą”, Liahona, maj 2015, str. 129.
 3. Zob. 3 Nefi 17:21.
 4. 3 Nefi 17:23.
 5. Zob. Ew. Mateusza 13:1–13.
 6. Ew. Mateusza 13:19; kursywa dodana.
 7. 2 Nefi 32:5.
 8. 2 Nefi 33:1.
 9. Zob. „Anne Sullivan”, biography.

com/people/anne sullivan 9498826; 
„Helen Keller”, biography.com/people/
helen keller 9361967.

 10. Ks. Izajasza 28:10.
 11. Ew. Jana 5:19.
 12. Na podstawie wiersza Elizabeth Akers 

Allen „Rock Me to Sleep”, pod red.: William 
Cullen Bryant, The Family Library of Poetry 
and Song (1870), 222–223.
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rodziny lub po prostu będąc częścią 
boskiej rodziny.

Zobrazuję teraz cztery sposoby, 
w jakie pomoc sprawia, że nasze brze
miona stają się lżejsze.

1. Zbawiciel powiedział: „A kto by 
cię przymuszał, abyś szedł z nim jedną 
milę, idź z nim i dwie” 3. Przykładowo 
jesteśmy proszeni, aby regularnie 
uczęszczać do świątyni, jeśli tylko 
pozwalają nam na to nasze warunki. 
Uczęszczanie do świątyni wymaga po
święcenia czasu i środków, zwłaszcza 
dla osób, które muszą przebyć duże 
odległości. Niemniej ta ofiara może 
stanowić część pierwszej mili.

Druga mila zaczyna się, kiedy 
rozumiemy następujące słowa: „Szukaj, 
przedkładaj i nauczaj” 4, kiedy szukamy 
i przygotowujemy nazwiska naszych 
przodków do obrzędów świątynnych, 
bierzemy udział w indeksowaniu, 
służymy jako pracownicy świątynni 
oraz szukamy sposobów, by pomóc 
innym mieć znamienne doświadczenia 
w świątyni.

Podczas mojej służby — jako Sie
demdziesiąty Obszaru — w jednym z 

dźwigać jedni drugich brzemiona, 
aby ulżyć jeden drugiemu” 2. Te słowa 
wskazują, że pomaganie sobie nawza
jem to nasz obowiązek. Możemy tego 
dokonać, angażując się w powołania i 
zadania przydzielone nam w kościele, 
przyjaźń albo wypełniając boską rolę 
rodzica, współmałżonka, członka 

Starszy Hugo Montoya
Siedemdziesiąty

W tym życiu każdy z nas jest 
poddawany próbom i poku
som. Mamy również okazje 

korzystania z wolnej woli i pomagania 
sobie nawzajem. Prawdy te są częścią 
wspaniałego i doskonałego planu 
naszego Ojca Niebieskiego.

Prezydent John Taylor nauczał: „Sły
szałem, jak pewnego razu Prorok Józef 
powiedział do Dwunastu: ‘Przejdziecie 
przez wszelkie możliwe próby. I wy
próbowanie was jest tak konieczne, jak 
było to w przypadku Abrahama i in
nych mężów Bożych, i (powiedział on) 
Bóg was wypróbuje i pochwyci was, i 
będzie szarpał najskrytszymi uczuciami 
waszych serc’” 1.

Gdy osiągamy wiek odpowiedzial
ności, próby i pokusy stają się dość 
powszednie. Mimo iż czasem mogą być 
dla nas ciężkim brzemieniem, to jednak 
przezwyciężanie ich owocuje siłą i 
wzrostem.

Na szczęście nie musimy przecho
dzić przez nie samotnie. Alma nauczał: 
„Pragniecie przystąpić do stada Boga, 
być nazywani Jego ludem i pragniecie 

Wypróbowani i kuszeni, 
lecz nie pozostawieni 
bez pomocy
Możemy pomagać sobie nawzajem, jako dzieci naszego 
Ojca Niebieskiego w naszych próbach i pokusach.
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palików będących pod moim nadzorem 
dość spora grupa członków wzięła 
udział w wyprawie do świątyni. Świą
tynia, do której przybyli, była tak mała, 
że niestety kilkoro członków — którzy 
odbyli dwunastogodzinną podróż — nie 
mogło do niej wejść ze względu na nie
wystarczającą ilość miejsc.

Kilka dni po tej wyprawie odwie
dziłem palik i poprosiłem prezydenta o 
możliwość porozmawiania z członkami, 
którzy wówczas nie byli w stanie wejść 
do świątyni. Jeden z braci powiedział 
mi wtedy: „Starszy, nie masz powodu 
do zmartwień, bowiem byłem w domu 
Pana. Siedziałem na ławce w ogrodzie 
i rozmyślałem nad obrzędami. Miałem 
potem szansę wejść do środka, ale od
stąpiłem ją innemu bratu, który przybył 
do świątyni po raz pierwszy, aby mógł 
zostać zapieczętowany do swojej żony. 
Potem obydwoje mieli jeszcze sposob
ność uczestniczenia w dwóch sesjach. 
Pan zna mnie i pobłogosławił mi, więc 
wszystko jest w porządku”.

2. Uśmiechajcie się. Ten z pozoru 
niewielki gest może pomóc tym, któ
rzy czują się przytłoczeni i obciążeni. 
Podczas ostatniej wiosennej konfe
rencji generalnej na sesji kapłańskiej 
siedziałem wraz z pięcioma nowo 
powołanymi członkami Władz Ge
neralnych. Siedzieliśmy w tym miejscu, 
w którym obecnie siedzą siostry z pre
zydiów organizacji pomocniczych. 

Byłem wtedy bardzo podenerwowany 
i przytłoczony w związku z moim 
nowym powołaniem.

Kiedy śpiewaliśmy hymn w trakcie 
sesji, miałem przemożne poczucie, że 
ktoś mnie obserwuje. Pomyślałem sobie: 
„Jest tutaj ponad 20 tysięcy ludzi i więk
szość z nich patrzy w tym kierunku. 
Oczywiście, że ktoś mnie obserwuje”.

Śpiewałem dalej i ciągle miałem 
silne wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. 
Spojrzałem w kierunku Dwunastu 
Apostołów i dostrzegłem Prezydenta 
Russella M. Nelsona, który odwrócił 
się na swoim miejscu i patrzył w 
stronę miejsca, w którym siedzieli
śmy. Uchwyciłem jego spojrzenie, a 
on szeroko się do mnie uśmiechnął. 
Ten uśmiech napełnił spokojem moje 
przytłoczone serce.

Po zmartwychwstaniu Jezus od
wiedził Swoje inne owce. Powołał i 
ustanowił dwunastu uczniów, którzy 
posiadając to upoważnienie, służyli lu
dziom. Pan Jezus Chrystus we własnej 
osobie stanął pośród nich. Poprosił, aby 
uklęknęli i pomodlili się. Nie jestem 
pewien, czy nowo powołani i ustano
wieni uczniowie byli przytłoczeni w 
związku ze swoim powołaniem, ale 
w piśmie świętym jest napisane: „I 
Jezus błogosławił ich, gdy się do Niego 
zwracali, i uśmiech rozjaśnił Mu twarz, 
a światło z Jego oblicza zajaśniało na 
nich” 5. Podczas ostatniej konferencji 

generalnej uśmiech w niezwykły 
sposób natychmiast sprawił, że moje 
brzemiona stały się lżejsze.

3. Wyrażajcie uczucia współczucia 
dla innych. Jeżeli jesteś posiadaczem 
kapłaństwa, użyj swojej mocy, aby 
pomóc dzieciom Bożym, udzielając im 
błogosławieństw. Dodawajcie otuchy 
osobom, które cierpią lub doświadczają 
nieszczęścia i pocieszajcie je.

4. Kamieniem węgielnym w planie 
Boga jest Zadośćuczynienie Pana Jezusa 
Chrystusa. Co najmniej raz w tygodniu 
powinniśmy rozważać w taki sam 
sposób, jak robił to Prezydent Joseph F. 
Smith, „wielką i wspaniałą miłość obja
wioną przez Ojca i Syna poprzez przyj
ście Odkupiciela na świat” 6. Zapraszanie 
ludzi, aby przyszli do kościoła i godnie 
przyjęli sakrament, sprawi, że coraz 
więcej dzieci Ojca Niebieskiego zagłębi 
się w rozważaniach nad Zadośćuczy
nieniem. Jeśli zaś nie jesteśmy godni, 
możemy odpokutować. Zapamiętajcie, 
że Syn Najwyższego zstąpił poniżej 
wszystkiego i wziął na siebie nasze wy
kroczenia, grzechy, przewinienia, cho
roby, ból, cierpienia i samotność. Pisma 
święte nauczają nas, że Chrystus „wstąpił 
na wysokości, jako też zstąpił poniżej 
wszystkiego, przez co pojął wszystko” 7.

Nie ma znaczenia, jakie są nasze 
osobiste zmagania — czy są to cho
roby lub długotrwała samotność czy 
cierpienie pokus i przeciwności ze 
strony przeciwnika — bowiem Dobry 
Pasterz jest przy nas. Wzywa każdego 
z nas po imieniu, mówiąc: „Pójdźcie 
do mnie wszyscy, którzy jesteście 
spracowani i obciążeni, a Ja wam 
dam ukojenie” 8.

Chciałbym podsumować te cztery 
punkty:

Pierwszy: przejdźcie drugą milę.
Drugi: proszę, uśmiechajcie się. 

Wasz uśmiech pomoże innym.
Trzeci: okazujcie współczucie.
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przez mosty kolejowe rozciągające 
się nad głębokimi kanionami i długie 
tunele przedzierające się przez srogie 
góry. Dlatego też przygotowaliśmy 
się i zabraliśmy ze sobą latarki, które 
umieściliśmy na naszych kaskach i 
rowerach.

Ci, którzy przebyli ten szlak przed 
nami, ostrzegli nas, że tunele są bar
dzo ciemne i będziemy potrzebować 
naprawdę dobrych latarek. Kiedy 
zgromadziliśmy się przed masywnym 
kamiennym wejściem do tunelu Taft 
Tunnel, przewodnik wyjaśnił niektóre 
zagrożenia na szlaku, m.in. głębokie 
rowy wzdłuż krawędzi, chropowate 
ściany i całkowitą ciemność. Znie
cierpliwieni wjechaliśmy do tunelu. 
Po zaledwie kilku minutach ogarnęła 
nas całkowita ciemność. Latarki, które 
miałem ze sobą, okazały się za słabe 
— panująca ciemność pochłonęła 
ich światło. Nagle zacząłem odczu
wać niepokój i zakłopotanie. Byłem 
zdezorientowany.

Wstydziłem się do tego przyznać 
przed moimi znajomymi i rodziną. Cho
ciaż byłem doświadczonym rowerzystą, 
wydawało mi się, że nigdy wcześniej 
nie jeździłem na rowerze. Trudno mi 
było się na nim utrzymać, a strach rósł. 
Kiedy podzieliłem się moimi obawami 

Starszy Vern P. Stanfill
Siedemdziesiąty

Całkiem niedawno wraz z żoną 
zdecydowaliśmy, że powinni
śmy doświadczyć pełni piękna 

naszej okolicy w północno–zachodniej 
Montanie. Postanowiliśmy przemierzyć 
rowerowy szlak Hiawatha Trail — prze
budowaną linię kolejową, która prze
cina piękne Góry Skaliste pomiędzy 
Montaną a Idaho. Mieliśmy nadzieję na 
dobrą zabawę w gronie przyjaciół i że 
spędzimy czas, ciesząc się naturalnym 
pięknem okolicy.

Wiedzieliśmy, że nasza 24–kilome
trowa przejażdżka poprowadzi nas 

Wybierz światło
Musimy wybrać i słuchać proroczej rady, rozpoznać i działać w oparciu 
o duchowe podszepty, być posłuszni przykazaniom Boga oraz starać się 
uzyskać osobiste objawienie.

Czwarty: zapraszajcie ludzi do 
kościoła.

Składam moje świadectwo o 
Zbawicielu. Jezus jest Chrystusem, 
Synem Boga Żywego. On żyje. 
Wiem, że popiera On plan Ojca ze 
wszystkich Swych sił i mocy. Wiem, 
że Prezydent Thomas S. Monson jest 
żyjącym prorokiem Boga. Dzierży 
on wszystkie klucze niezbędne do 
pomyślnego przeprowadzenia dzieła 
Bożego na ziemi. Wiem, że możemy 
pomagać sobie nawzajem, jako dzieci 
naszego Ojca Niebieskiego w naszych 
próbach i pokusach. W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. John Taylor, w: Teachings of Presidents of 

the Church: Joseph Smith (2007), str. 231.
 2. Mosjasz 18:8.
 3. Ew. Mateusza 5:41.
 4. Zob. Quentin L. Cook, „Our Heavenly 

Father’s Plan Is about Families” (przemó
wienie wygłoszone na: RootsTech 2015 
Family History Conference, 14 lutego 
2015), adres internetowy: lds. org–to–ics/ 
family  history/ fd/ plan  about  families  full; 
zob. także lds. org/ media  library/ video/ 
2015–07–01  find  take  teach.

 5. 3 Nefi 19:25; kursywa dodana.
 6. Nauki i Przymierza 138:3.
 7. Nauki i Przymierza 88:6.
 8. Ew. Mateusza 11:28.
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z towarzyszami wyprawy, zbliżyłem się 
do osoby, której latarka dawała mocne 
światło. Tak naprawdę to pozostali 
członkowie grupy także się do niej 
zbliżyli. Pozostając blisko niej i polega
jąc przez jakiś czas na jej świetle oraz 
wspólnym świetle grupy, dalej brnęli
śmy w ciemność wypełniającą tunel.

Czas ciągnął się niemiłosiernie, aż 
w końcu, ujrzałem tlące się w oddali 
światło. Niemal natychmiast odczułem 
pewność, że wszystko będzie dobrze. 
Jechałem naprzód, polegając zarówno 
na świetle moich przyjaciół, jak i na 
coraz mocniejszym świetle z końca 
tunelu. Moja pewność siebie stopniowo 
powróciła wraz ze wzrastającą siłą i 
intensywnością światła. Na długo przed 
dotarciem do końca tunelu nie potrze
bowałem już niczyjej pomocy. Wszelki 
niepokój znikł, kiedy szybko pedało
waliśmy w stronę światła. Czułem spo
kój i pewność, jeszcze zanim przywitał 
nas ciepły i piękny poranek.

Żyjemy w świecie, w którym do
świadczamy wyzwań rzucanych naszej 
wierze. Możemy czuć się pewni, że 
jesteśmy przygotowani, aby stawić im 
czoła — jedynie, aby przekonać się, 
że nasze przygotowania są niewystar
czające. I tak samo, jak mój kolega 
ostrzegł nas przed ciemnością, dzisiaj 
także jesteśmy ostrzegani. Apostołowie 

wzywają nas, abyśmy byli przygotowani 
i posiadali mocne światło duchowej siły.

Możemy się czuć podobnie za
wstydzeni, zakłopotani bądź zmie
szani duchowo, kiedy stawiamy czoła 
wyzwaniom rzucanym naszej wierze. 
Zazwyczaj intensywność i czas trwania 
tych uczuć zależy od naszej reakcji. 
Jeśli nic nie uczynimy, zwątpienie, 
pycha i w końcu odstępstwo odciągną 
nas od światła.

Z tego doświadczenia w tunelu 
wyciągnąłem kilka ważnych lekcji. 
Podzielę się z wami niektórymi z nich.

Po pierwsze, bez względu na to, 
jak gęsta jest ciemność zwątpienia, 
to my decydujemy, jak długo trwa i 
jaki wywrze na nas wpływ. Musimy 
pamiętać o tym, jak bardzo nasz Ojciec 
Niebieski i Jego Syn nas kochają. Oni 
nas nie opuszczą ani nie pozwolą, 
abyśmy zostali pokonani, jeśli tylko 
dążymy do uzyskania Ich pomocy. 
Czy pamiętacie, czego doświadczył 
Piotr pośród złowrogich fal Morza 
Galilejskiego? Kiedy Piotr odczuł zimną 
ciemność roztaczającą się wokół niego, 
natychmiast rozpoznał swój dylemat 
i od razu zdecydował się zwrócić o 
pomoc. Nie kwestionował mocy, którą 
posiada Zbawiciel, aby go urato
wać, lecz po prostu zawołał: „Panie, 
ratuj mnie” 1.

W naszym życiu Zbawiciel może 
wyciągać do nas pomocną rękę za 
pośrednictwem zaufanego przyjaciela, 
przywódcy lub kochającego rodzica. 
Kiedy zmagamy się w ciemności, nie 
ma nic złego w tymczasowym oparciu 
się na świetle tych, którzy nas kochają 
i chcą naszego dobra.

Rozważmy następującą kwestię: 
dlaczego mielibyśmy słuchać anonimo
wych, cynicznych głosów osób z wiel
kich i przestronnych budynków, a tym 
samym ignorować prośby tych, którzy 
szczerze nas kochają? Ci wszechobecni 
niedowiarkowie wolą burzyć niż pod
nosić, wolą wyśmiewać niż wspierać. 
Ich drwiące słowa mogą wślizgnąć 
się do naszego życia, często poprzez 
krótkotrwałe zafałszowania elektro
niczne, które zostały starannie wycelo
wane, aby zniszczyć naszą wiarę. Czyż 
rozsądnie jest umieścić nasz wieczny 
dobrobyt w rękach obcych nam osób? 
Czy rozsądnie jest uzyskać oświecenie 
od tych, którzy nie posiadają światła i 
których zamiary są przed nami ukryte? 
Jeśli ujrzelibyśmy ich w pełnym świetle, 
nigdy nie poświęcilibyśmy im ani 
chwili, ale ze względu na to, że wyko
rzystują one media społecznościowe i 
pozostają poza wszelką kontrolą, otrzy
mują niezasłużoną wiarygodność.

Wybierając słuchanie tych, którzy 
drwią ze świętych rzeczy, oddalamy się 
od zbawiennego i życiodajnego światła 
Zbawiciela. Jan napisał: „A Jezus znowu 
przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem 
światłością świata; kto idzie za mną, nie 
będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota” 2. Pamiętajcie, 
że ci, którzy naprawdę nas kochają, 
pomogą nam w budowaniu wiary.

To samo zakłopotanie, które odczu
wałem w tunelu, może nam towarzy
szyć, kiedy prosimy o pomoc, gdy w 
coś wątpimy. Być może byliśmy osobą, 
u której inni szukali siły, a teraz sami 
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potrzebujemy pomocy. Kiedy uświado
mimy sobie, że światło i pocieszenie, 
które Zbawiciel może nam udzielić, 
są zbyt cenne, by je stracić na rzecz 
pychy, wtedy natchnieni przywódcy 
Kościoła, rodzice i zaufani przyjaciele 
mogą nam pomóc. Są oni gotowi, aby 
pomóc nam w uzyskaniu duchowego 
zapewnienia, które umocni naszą 
wiarę i sprawi, że przetrwamy wszelkie 
wyzwania.

Po drugie, musimy ufać Panu, 
aby rozwinąć w sobie duchową 
moc. Nie możemy wiecznie polegać 
na świetle innych ludzi. Wiedziałem, 
że wyłonię się z ciemności tunelu, jeśli 
będę pedałować u boku kolegi oraz 
pozostawać blisko grupy. Ale oczeki
wałem, że kiedy tylko ujrzę światło, to 
będę mógł jechać samodzielnie. Pan na
ucza nas: „Zbliżcie się do mnie, a ja się 
zbliżę do was; szukajcie mnie pilnie, a 
znajdziecie mnie; proście, a otrzymacie; 
pukajcie, a będzie wam otworzone” 3. 
Musimy działać, oczekując, że Pan 
spełni Swoją obietnicę i wyprowadzi 
nas z ciemności, jeśli się do Niego zbli
żymy. Jednakże pamiętajmy, że prze
ciwnik będzie starał się nas przekonać, 
że nigdy nie czuliśmy wpływu Ducha 
i że łatwiej jest przestać próbować.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf radzi 
nam, abyśmy „najpierw [zwątpili] we 
własne wątpliwości, zanim [zwątpimy] 
we własną wiarę” 4. Niedawno w moim 
rodzinnym okręgu usłyszałem: „Są 
rzeczy, które poczułem, a których nie 
mogę wyjaśnić w żaden inny sposób, 
niż świadczyć, że pochodzą one od 
Boga”. To jest właśnie uczciwość 
duchowa.

Kiedy mamy pytania lub od
czuwamy pokusę, aby zwątpić, 
powinniśmy pamiętać duchowe 
błogosławieństwa i uczucia, które 
przeniknęły nasze serca i dotychcza
sowe życie, oraz pokładać wiarę w 

Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Przychodzi mi na myśl 
rada zawarta w jednym ze znanych mi 
hymnów: „Ufamy dobroci i łasce, które 
zawsze okazał nam Bóg” 5. Ignorowanie 
i niedocenianie minionych duchowych 
doświadczeń oddali nas od Boga.

Dążenie do światła zostanie wzmoc
nione poprzez naszą gotowość do 
rozpoznawania go, kiedy jaśnieje w 
naszym życiu. Współczesne pismo 
święte określa, czym jest światło i daje 
obietnicę tym, którzy je przyjmą: „To, 
co pochodzi od Boga, światłem jest; 
i ten, kto przyjmuje światło i trwa w 
Bogu, dostaje więcej światła; i światło 
to jaśnieje coraz mocniej aż do dnia 
doskonałego” 6. Kiedy tak wciąż peda
łujemy ku światłu, to im bardziej się 
staramy, tym jaśniejszy Jego wpływ 
staje się w naszym życiu. Tak samo, jak 
światło na końcu tunelu, wpływ Pana 
da nam pewność siebie, determinację, 
pocieszenie, a także — co najważniej
sze — moc poznania, że On żyje.

Po trzecie, nie ma ciemności tak 
gęstej, tak groźnej, tak trudnej, że 
nie może zostać rozproszona przez 
światło. Starszy Neil L. Andersen 
niedawno nauczał: „Wraz ze wzrostem 
zła na świecie, wzrasta rekompensu
jąca duchowa moc, która jest dostępna 
dla sprawiedliwych. Kiedy duchowe 
podstawy naszego świata upadają, Pan 

przygotowuje drogę dla tych, którzy 
Go poszukują, oferuje im większe 
zapewnienie i większą pewność w 
kwestii duchowego kierunku, który ob
rali. Dar Ducha Świętego staje się coraz 
jaśniejszym światłem w zapadającym 
zmierzchu” 7.

Bracia i siostry, nie pozostawiono 
nas samych, abyśmy doświadczyli każ
dego kaprysu i każdej zmiany w świa
towych ideologiach — mamy w sobie 
moc, aby wybrać wiarę zamiast zwąt
pienia. W celu uzyskania dostępu do 
obiecanej nam rekompensującej du
chowej mocy, musimy wybrać i słuchać 
proroczej rady, rozpoznać i działać w 
oparciu o duchowe podszepty i być 
posłuszni przykazaniom Boga oraz 
starać się uzyskać osobiste objawie
nie. Musimy wybrać. Obyśmy wybrali 
światło Zbawiciela. W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼
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 3. Nauki i Przymierza 88:63.
 4. Dieter F. Uchtdorf, „Chodźcie, przyłączcie 

się do nas”, Liahona, listopad 2013, str. 23.
 5. „Dziękujemy Ci, Boże, za proroka”,  

Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 47.
 6. Nauki i Przymierza 50:24.
 7. Neil L. Andersen, „A Compensatory 

Spiritual Power for the Righteous” 
(przemówienie wygłoszone podczas 
Tygodnia Edukacji na Uniwersytecie 
Brighama Younga, 18 sierpnia 2015), 
adres internetowy: speeches. byu. edu.
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podzielić się z wami przemyśleniami, 
które pomogą wam uzyskać odpowiedzi 
lub otrzymać pomoc, której poszukuje
cie. Proces ten zaczyna się od nawróce
nia do ewangelii Jezusa Chrystusa.

Otrzymywanie objawień zależy  
od stanu i zamiaru naszego serca

Rozważałem historie kilku osób w 
pismach świętych. Weźmy, na przykład, 
Lamana i Lemuela. Podobnie jak Nefi 
„[wywodzili] się z dobrych rodziców” 
i poznali nieco „z całej wiedzy [swego] 
ojca” 2. Jednak szemrali, gdyż był on 
wizjonerem. Z ich punktu widzenia 
jego decyzje były nielogiczne, gdyż nie 
wiedzieli, jak postępuje Bóg i dlatego 
nie wierzyli 3.

Interesujące jest, że dokonywane 
przez nich wybory wystawiały ich na 
doświadczenia, które miały budować 
wiarę. Pozostawili za sobą dom i bo
gactwa. Cierpieli z powodu wędrówki 
na pustyni. W końcu pomogli przy 
budowie statku i przystali na podróż 
ku nieznanej ziemi.

Nefi przeżył dokładnie to samo. 
Ale czy te czyny zbudowały ich wiarę? 
Wiara Nefiego wzrosła, ale Laman i 
Lemuel stawali się coraz bardziej cy
niczni i gniewni. Ci bracia ujrzeli nawet 
i usłyszeli anioła, ale niestety pomimo 
tego nadal wątpili 4.

Życie doczesne nie jest łatwe dla 
nikogo z nas. Zostaliśmy umieszczeni 
na ziemi, żeby nas sprawdzono i wy
próbowano. Nasze reakcje na życiowe 
doświadczenia będą często miały zna
mienny wpływ na nasze świadectwo. 
Zastanówcie się nad reakcjami Lamana 
i Lemuela: szemrali, gdy ojciec prosił 
ich o wykonanie trudnych zadań 5. 
Próbowali uzyskać mosiężne płyty, ale 
poddali się, kiedy im się nie powiodło. 
Ich postawę można podsumować na
stępująco: „Próbowaliśmy, cóż jeszcze 
możemy zrobić?” 6.

jedynie po to, żeby zaspokoić naszą 
ciekawość.

Być może jest coś w waszym życiu, 
nad czym się zastanawiacie. Być może 
istnieje jakiś problem, którego nie 
potraficie rozwiązać. Dzisiaj chciałbym 

Starszy James B. Martino
Siedemdziesiąty

Kiedy byłem młodym mężczyzną, 
moi rodzice przystąpili do Ko
ścioła Jezusa Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich. Wiedzieliśmy, że 
spotykają się z misjonarzami, ale ro
dzice uczestniczyli w lekcjach sami.

Po tym zaskakującym oświadcze
niu wraz z braćmi zacząłem uczestni
czyć w spotkaniach z misjonarzami. 
Każdy z moich braci z radością przyjął 
przesłanie Przywrócenia. Moje serce 
natomiast, mimo zaintrygowania, nie 
było gotowe na zmianę w życiu. Mimo 
że przyjąłem ich zaproszenie do mod
litwy, aby przekonać się, czy Księga 
Mormona jest słowem Bożym, to nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Można zapytać, dlaczego Ojciec Nie
bieski nie odpowiedział na tę modlitwę 
— sam się nad tym zastanawiałem. 
Później przekonałem się, że obietnica 
Moroniego jest prawdziwa. Bóg na
prawdę odpowiada na nasze modlitwy 
dotyczące prawdziwości ewangelii, 
ale odpowiada na nie, kiedy pytamy 
„w szczerości serca [i] z prawdziwym 
zamiarem” 1. Nie daje nam odpowiedzi 

Zwracajcie się do 
Niego, a otrzymacie 
odpowiedzi
Bądźcie posłuszni, pamiętajcie chwile, kiedy odczuwaliście niegdyś 
Ducha i proście z wiarą. Otrzymacie odpowiedź.



59LISTOPAD 2015

Był nawet moment, w którym żało
wali swego złego postępowania i prosili 
o wybaczenie 7. Modlili się i otrzymali 
przebaczenie. Pismo święte podaje 
jednak, że później ponownie narze
kali i nie chcieli się modlić. Przyszli do 
Nefiego, oświadczając, że „nie [mogą] 
zrozumieć słów [swojego] ojca” 8. Nefi 
zapytał, czy „[pytali] o to Pana” 9. Zwróć
cie uwagę na ich odpowiedź: „Nie 
pytaliśmy, albowiem Pan nie wyjawia 
nam takich rzeczy” 10.

Nieustanne posłuszeństwo pozwala  
nam otrzymywać odpowiedzi

Odpowiedź, jaką Nefi dał swoim 
braciom, jest dla nas kluczem do 
stałego otrzymywania odpowiedzi 
na modlitwy:

„Dlaczego nie przestrzegacie przy
kazań Pana? Dlaczego chcecie zginąć, 
znieczuliwszy swe serca?

Czy nie pamiętacie, co Pan powie
dział? Jeśli nie znieczulicie swych serc 
i będziecie Mnie prosić z wiarą, wie
rząc, że otrzymacie, i pilnie przestrze
gając Moich przykazań, te rzeczy na 
pewno zostaną wam wyjawione” 11.

Znam byłych misjonarzy, którzy mieli 
niezaprzeczalne duchowe doświadcze
nia, ale brak określonych duchowych 
nawyków sprawił, że zapomnieli o 
tym, jak Bóg do nich przemawiał. Tym 
byłym misjonarzom i nam wszystkim 
zadaję pytanie: jeśli kiedyś „pragnęliście 
śpiewać pieśń o miłości Odkupiciela, 
czy macie teraz to pragnienie?” 12. Jeśli 
go nie macie, możecie je odzyskać, 
ale weźcie pod uwagę radę Nefiego. 
Bądźcie posłuszni, pamiętajcie chwile, 
kiedy odczuwaliście niegdyś Ducha i 
proście z wiarą. Otrzymacie odpowiedź 
i odczujecie miłość i spokój Zbawiciela. 
Może nie tak szybko lub nie w taki 
sposób, w jaki byście tego chcieli, ale ją 
otrzymacie. Nie poddawajcie się! Nigdy 
się nie poddawajcie!

Porównajmy Lamana i Lemuela do 
synów Mosjasza. Wszyscy ci mężczyźni 
wychowali się w prawych rodzinach, 
jednak wszyscy zeszli na manowce. 
Wszyscy zostali wezwani do pokuty 
przez anioła, ale czym różniło się do
świadczenie synów Mosjasza?

Próby budują naszą wiarę
Nie sposób zapomnieć ich sukce

sów w pracy misjonarskiej. Tysiące 
osób nawróciło się na ścieżki Pana. 
Aczkolwiek często zapominamy, że 
kiedy wyruszali na swoje misje, „[byli] 
przygnębieni i bliscy zawrócenia, [ale] 
Pan [ich] pocieszył”. Poradził im, żeby 
„[znosili] wytrwale swe cierpienia” 13.

Studiowanie pism świętych  
objawia nam wolę Boga

Dlaczego próby tych synów 
Mosjasza wzmocniły ich wiarę i zo
bowiązanie, a nie sprawiły, że zaczęli 
szemrać i wątpić? Kluczowe jest to, że 
„umocnili się w poznaniu prawdy, al
bowiem byli trzeźwo myślącymi ludźmi 
i pilnie badali pisma święte, aby znać 
słowo Boże” 14. Wszyscy stawimy czoła 
wyzwaniom i będziemy zadawać sobie 
pytania, ale pamiętajmy, że musimy 

„[trzymać] się przez cały czas żelaznego 
pręta” 15. „Słowa Chrystusa wyjawią 
[nam] wszystko, co [mamy] czynić” 16. 
Musimy sprawić, żeby studiowanie 
pism świętych było częścią codzien
nego życia, gdyż otworzy ono wrota 
objawienia.

Połączona z postem modlitwa  
zaprasza objawienie

Ale dla synów Mosjasza „to nie 
[było] wszystko, gdyż modlili się usilnie 
i pościli, dlatego mieli ducha proroctwa 
i ducha objawienia” 17. Modlitwa i post 
sprawią, że staniemy się wrażliwi na 
duchowe podszepty. Komunikacja z 
Ojcem Niebieskim, kiedy celowo od
mawiamy sobie pożywienia i napojów, 
pozwala nam „[rozwiązać] bezprawne 
więzy [i] zrywa powrozy jarzma” 18. 
Połączona z postem modlitwa sprawi, 
że kiedy „[będziemy wołać], Pan [nas] 
wysłucha, a gdy [będziemy krzyczeć] 
[…], odpowie: Oto jestem!” 19.

Zwracajcie się do Niego
Te osobiste religijne nawyki — 

posłuszeństwo, studiowanie pism 
świętych, modlitwa i post — wzmoc
niły synów Mosjasza. Natomiast brak 
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tych samych osobistych nawyków był 
główną przyczyną tego, że Laman i 
Lemuel stali się podatni na pokusę, 
szemranie i wątpliwości.

Jeśli odczuwacie pokusę, żeby 
szemrać, jeśli macie wątpliwości, które 
prowadzą do niewiary, jeśli próby zdają 
się trudniejsze, niż możecie znieść, 
zwracajcie się do Niego. Jeśli ode
szliście lub usprawiedliwiacie swoje 
zachowanie, zwróćcie się do Niego. 
Czy pamiętacie, kiedy On „[zesłał] 
spokój na [wasz] umysł […]? Czyż 
[możecie] mieć większe świadectwo 
niż od Boga?” 20. Zadajcie sobie pytanie: 
„Czy żyję dziś zgodnie z przykładem 
Chrystusa, jak wcześniej?”. Proszę was, 
zwróćcie się do Niego.

Pozwólcie, że powrócę do mojej 
własnej historii. W końcu nabrałem 
szczerego zamiaru. Pamiętam, jak misjo
narz, który mnie nauczał, zapytał, czy 
jestem gotów przyjąć chrzest. Odpo
wiedziałem, że nadal mam kilka pytań. 
Ten mądry misjonarz powiedział mi, 
że na nie odpowie, ale najpierw muszę 
opowiedzieć na jego pytanie. Zapytał 
mnie, czy wiem, że Księga Mormona 
jest prawdziwa i że Józef Smith był pro
rokiem. Odpowiedziałem, że nie wiem, 
ale pragnę się dowiedzieć.

Moje pytania wzmocniły moją 
wiarę. Dla mnie nie było to pojedyncze 
wydarzenie, ale proces. Zauważyłem, 
że kiedy „[wypróbowywałem] słowa” i 
zaczynałem „[wierzyć] nawet w małym 
stopniu”, Księga Mormona „[stawała] 
mi się [droga]” i rzeczywiście „[rozjaś
niała] moje zrozumienie” i naprawdę 
„[powiększała] moją duszę”. W końcu 
przeżyłem to, co pisma święte opisują 
jako „[wzbieranie] w waszym sercu” 21. 
To właśnie wtedy zapragnąłem przyjąć 
chrzest i powierzyć życie Jezusowi 
Chrystusowi.

Zaprawdę wiem, że Księga Mormona 
jest słowem Boga. Wiem, że Józef Smith 

był prorokiem. Nadal istnieją rzeczy, 
których nie pojmuję, ale moje świadec
two o prawdzie zbliża mnie do Zbawi
ciela i buduje moją wiarę.

Bracia i siostry, pamiętajcie Ne
fiego i synów Mosjasza, którzy mieli 
duchowe doświadczenia, a następnie 
działali z wiarą, by uzyskać odpowie
dzi, i ich wierność wzrastała. Porów
najcie to z doświadczeniami Lamana 
i Lemuela, którzy wątpili i szemrali. 
Mimo że czasami zachowywali się we 
właściwy sposób, uczynki bez wiary 
są martwe. Aby otrzymać odpowie
dzi, musimy mieć wiarę i popierać 
ją czynami.

Mam nadzieję, że kiedy nadstawia
liście uszu dzisiejszego ranka, Duch 
podszepnął wam w umyśle i sercu 
coś, co możecie zrobić, aby otrzy
mać odpowiedzi na swoje pytania 
lub znaleźć natchnione rozwiązanie 

swoich problemów. Składam uroczyste 
świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. 
Zwracajcie się do Niego, a otrzyma
cie odpowiedzi na wasze modlitwy. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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 8. 1 Nefi 15:7.
 9. 1 Nefi 15:8.
 10. 1 Nefi 15:9.
 11. Zob. 1 Nefi 15:10–11.
 12. Alma 5:26.
 13. Alma 26:27.
 14. Alma 17:2.
 15. 1 Nefi 8:30.
 16. 2 Nefi 32:3.
 17. Alma 17:3.
 18. Ks. Izajasza 58:6.
 19. Ks. Izajasza 58:9.
 20. Nauki i Przymierza 6:23.
 21. Zob. Alma 32:27–28.
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„Nie miał do spłacenia żadnego długu. 
Nie popełnił żadnego zła. A jednak 
zaznał wszystkiego — nagromadze
nia całej winy, żalu i smutku, bólu i 
upokorzenia, wszelkich cierpień natury 
psychicznej, emocjonalnej i fizycznej, 
znanych człowiekowi” 1.

Dlaczego Zbawiciel doświadczył 
tych „wszelkich” doczesnych wyzwań? 
Alma wyjaśnił: „I weźmie na siebie ich 
słabości, aby Jego serce przepełniło 
się miłosierdziem przez doświadczenia 
w ciele, aby przez doświadczenia w 
ciele poznał, jak może pomagać swoim 
w ich słabościach” (Alma 7:12).

Podobnie jak inni, Apostoł Paweł 
oświadczył, że ponieważ Zbawiciel 
„sam przeszedł przez cierpienie i 
próby, może dopomóc tym, którzy 
przez próby przechodzą” (List do He
brajczyków 2:18). W podobny sposób 
nauczał Prezydent James E. Faust: „Jako 
że Zbawiciel wycierpiał wszystko, co 
my kiedykolwiek poczujemy czy do
świadczymy, może On pomóc słabym 
stać się silniejszymi” 2.

Nasz Zbawiciel cierpiał i doświad
czył pełni wszystkich doczesnych 
wyzwań „przez doświadczenia w 
ciele”, aby „przez doświadczenia w 
ciele” wiedział, jak „pomagać swoim 
w ich słabościach”. Dzięki temu zna 
nasze zmagania, nasze strapienia, nasze 
pokusy i nasze cierpienie, gdyż dobro
wolnie doświadczył ich wszystkich, a 
stanowiło to ważną część Jego Zadość
uczynienia. Dzięki temu Zadośćuczy
nienie daje Mu moc, aby nam pomóc 
— dać nam siłę wszystko znieść.

II.
Choć nauki w siódmym rozdziale 

księgi Almy najwyraźniej spośród 
wszystkich fragmentów z pism świę
tych opisują zasadniczą moc Zadość
uczynienia, to uczymy się o niej we 
wszystkich pismach.

doświadczając boleści, cierpienia i 
wszelkich pokus; i stanie się to, aby 
wypełniły się słowa, że przejmie bole
ści i choroby swego ludu” (Alma 7:11; 
zob. także 2 Nefi 9:21).

Pomyślcie o tym! Dokonując Za
dośćuczynienia, Zbawiciel doświadczył 
„boleści, cierpienia i wszelkich pokus”. 
Prezydent Boyd K. Packer wyjaśnił: 

Starszy Dallin H. Oaks
Kworum Dwunastu Apostołów

Możemy być pewni, że w życiu 
doczesnym doświadczymy 
śmierci i brzemienia grzechu. 

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
równoważy te dwa pewniki ziem
skiego życia. Oprócz śmierci i grze
chów doświadczamy wielu innych 
wyzwań. Dzięki temu samemu Za
dośćuczynieniu nasz Zbawiciel może 
zapewnić nam siłę potrzebną do prze
zwyciężenia tych doczesnych wyzwań. 
Jest to tematem mojego dzisiejszego 
przemówienia.

I.
Większość fragmentów z pism 

świętych opisujących Zadośćuczynienie 
mówi o tym, że Zbawiciel zerwał więzy 
śmierci i cierpiał za nasze grzechy. 
O tych podstawach nauczał Alma w ka
zaniu zapisanym w Księdze Mormona. 
Dał nam też w pismach świętych 
najbardziej wyraźne zapewnienie, że 
Zbawiciel doświadczył również boleści, 
chorób i słabości Swojego ludu.

Alma opisał ten aspekt Zadośćuczy
nienia Zbawiciela: „I pójdzie [ Jezus] 

Wzmocnieni 
Zadośćuczynieniem 
Jezusa Chrystusa
Dzięki Swojemu Zadośćuczynieniu Zbawiciel ma moc,  
by ulżyć — pomóc — wszelkim doczesnym boleściom i cierpieniu.
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Na początku Swojej posługi Jezus 
wyjaśnił, że został posłany, aby 
„uciśnionych [wypuścić] na wolność” 
(Ew. Łukasza 4:18). W Biblii często 
czytamy o tym, jak uzdrawiał ludzi 
z „chorób [ich]” (Ew. Łukasza 5:15; 
7:21). Księga Mormona opisuje, jak 
uzdrawiał „cierpiących z różnych 
przyczyn” (3 Nefi 17:9). Ewangelia 
Mateusza wyjaśnia, że Jezus uzdrawiał 
ludzi, „aby się spełniło, co przepo
wiedziano przez Izajasza proroka, 
mówiącego: On niemoce nasze wziął 
na siebie i choroby nasze poniósł” 
(Ew. Mateusza 8:17).

Izajasz nauczał, że Mesjasz weźmie 
na siebie nasze „choroby” i nasze „cier
pienia” (Ks. Izajasza 53:4). Izajasz uczył 
również, że Mesjasz nas wzmocni: „Nie 
bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, 
bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, 
a dam ci pomoc” (Ks. Izajasza 41:10).

Dlatego śpiewamy:

Ja jestem dziś z tobą, niczego  
nie bój się,

Bo jam Bogiem twym i obronię  
zawsze cię.

Ja wzmocnię cię, dodam ci sił  
w chwilę złą […],

I ciebie podtrzymam wszechmocną 
ręką swą 3.

Mówiąc o swoich własnych do
czesnych wyzwaniach, Apostoł Paweł 
napisał: „Wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do 
Filipian 4:13).

Tak więc widzimy, że dzięki Swo
jemu Zadośćuczynieniu Zbawiciel ma 
moc, by ulżyć — pomóc — wszelkim 
doczesnym boleściom i cierpieniu. 
Czasami Jego moc uzdrawia słabości, 
ale pisma święte i nasze doświadczenia 

uczą, że czasami po prostu wspiera nas 
lub pomaga, dając nam siłę lub cierpli
wość, byśmy je wytrwali 4.

III.
Co zalicza się do tego bólu, cier

pienia i słabości, które zniósł i których 
doświadczył Zbawiciel?

Wszyscy od czasu do czasu do
świadczamy bólu, cierpienia i słabości. 
Oprócz tego, czego doświadczamy 
z powodu naszych grzechów, życie 
doczesne pełne jest częstych zmagań, 
strapień i cierpienia.

My i nasi bliscy doświadczamy 
chorób. Niekiedy każdy z nas doświad
cza również bólu spowodowanego 
traumatycznymi urazami albo innego 
rodzaju trudnościami fizycznymi lub 
psychicznymi. Wszyscy cierpimy i 
opłakujemy śmierć bliskich nam osób. 
Wszyscy doświadczamy niepowodzenia 

Wszyscy cierpimy i opłakujemy śmierć bliskich 
nam osób.

Uprzedzenia rasowe i etniczne powodują  
bolesne uczucie odrzucenia zarówno  
u młodzieży, jak i u osób dorosłych.

Zbawiciel ma moc, by ulżyć — pomóc — wszelkim doczesnym boleściom i cierpieniu.  
Wspiera nas lub pomaga, dając nam siłę lub cierpliwość, byśmy w nich wytrwali.

Dla wielu osób bolesna i wywołująca trwałe 
rany jest depresja.
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w kwestiach osobistych obowiązków, 
w związkach rodzinnych i w pracy.

Kiedy współmałżonek lub dziecko 
odrzuca to, co wiemy, że jest prawdą 
i schodzi ze ścieżki prawości, do
świadczamy szczególnie bolesnego 
cierpienia, podobnie jak ojciec syna 
marnotrawnego w znanej przypowieści 
Jezusa (zob. Ew. Łukasza 15:11–32).

Psalmista oświadczył: „Wiele 
nieszczęść spotyka sprawiedliwego, 
ale Pan wyzwala go ze wszystkich” 
(Ks. Psalmów 34:20).

W naszych hymnach znajdujemy 
to prawdziwe zapewnienie: „Nie ma 
na ziemi smutku, którego niebiosa nie 
mogą uleczyć” 5. To nasz Zbawiciel i 
Jego Zadośćuczynienie nas leczą.

Dla nastolatków szczególnie do
tkliwe jest poczucie odrzucenia, kiedy 
ich rówieśnicy zdają się nawiązywać 
szczęśliwe przyjaźnie, uczestnicząc 
w zajęciach, na które celowo ich nie za
praszają. Uprzedzenia rasowe i etniczne 
powodują bolesne uczucie odrzucenia 
zarówno u młodzieży, jak i u osób do
rosłych. W życiu doświadczamy wielu 
innych wyzwań, takich jak bezrobocie 
czy zwroty w naszych planach.

Mam na myśli doczesne słabości 
nie wynikające z naszych grzechów. 
Niektórzy rodzą się z psychicznymi 
lub fizycznymi upośledzeniami, które 
powodują osobiste cierpienie u nich 
samych i wyzwania dla tych, którzy 
się nimi opiekują i ich kochają. Dla 
wielu osób bolesna i trwale kalecząca 
jest depresja. Innym źródłem boleści 
jest życie w stanie wolnym. Osoby, 
które cierpią z tego powodu, powinny 
pamiętać, że Zbawiciel doświadczył 
również tego rodzaju bólu, a poprzez 
Swoje Zadośćuczynienie ofiaruje nam 
siłę, by go znieść.

Niewiele ułomności kaleczy nasze 
doczesne i duchowe życie bardziej niż 
uzależnienia. Niektóre z nich, jak na 
przykład pornografia czy narkotyki, 
są najpewniej wynikiem grzesznego 
zachowania. Uzależnienie może jednak 
pozostać nawet po dokonaniu po
kuty za to zachowanie. Również jego 
obezwładniający uchwyt można osłabić 
dzięki stanowczej sile, jaką zapewnia 
nam Zbawiciel. Podobnie ma to miej
sce w przypadku poważnych wyzwań, 
jakie są udziałem osób odbywają
cych karę w więzieniach. Niedawno 

otrzymany list świadczy o sile, którą 
mogą otrzymać osoby znajdujące się 
w tej sytuacji: „Wiem, że nasz Zbawiciel 
chodzi tymi korytarzami, i często czuję 
miłość Chrystusa w tych więziennych 
murach” 6.

Uwielbiam świadectwo naszej po
etki i przyjaciółki Emmy Lou Thayne. 
Oto słowa hymnu, który napisała:

Gdzie znajdę spokój swój?
Gdzie ukojenie,
Kiedy ma dusza będzie czuć radość tę?
Kiedy złość i ból opuszczą serce,
Odczuję w sercu mym
Spokój swój.

Gdzie znajdę miejsce swe
W tym ziemskim życiu?
Gdzie znajdę kogoś, kto mnie 

zrozumie?
Kto poda rękę mi w tej trudnej chwili?
Kto ze mną ciągle jest?
On, tylko On 7.

IV.
Kto może otrzymać pomoc i zostać 

wzmocniony przez Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa? Alma nauczał, że 
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Zbawiciel weźmie na siebie „boleści i 
choroby swego ludu” i będzie „poma
gać swoim” (Alma 7:11, 12; kursywa 
dodana). Kto zalicza się do „Jego ludu” 
w tej obietnicy? Czy są to wszyscy 
ludzie — wszyscy, którzy cieszą się re
alnością zmartwychwstania za sprawą 
Zadośćuczynienia? Czy zaliczają się do 
niego jedynie wybrani słudzy, którzy 
zakwalifikowali się poprzez obrzędy 
i przymierza?

Słowo lud ma w pismach świętych 
wiele znaczeń. Najbardziej odpo
wiednia interpretacja nauki o tym, że 
Zbawiciel pomoże „swemu ludowi”, 
to ta, którą przypisał jej Ammon, kiedy 
później nauczał, że „Bóg troszczy 
się o wszystkich, gdziekolwiek żyją” 
(Alma 26:37). To samo mieli na myśli 
aniołowie, kiedy ogłaszali narodziny 
dzieciątka Jezus: „Radość wielką, która 
będzie udziałem wszystkiego ludu” 
(Ew. Łukasza 2:10).

Dzięki Swojemu zadość czyniącemu 
doświadczeniu w życiu doczesnym 
nasz Zbawiciel jest w stanie pocie
szyć, uzdrowić i wzmocnić wszystkich 
mężczyzn i kobiety, gdziekolwiek się 
znajdują, ale wierzę, że czyni to tylko 
dla tych, którzy Go szukają i proszą 
Go o pomoc. Apostoł Jakub nauczał: 
„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy 
was” (List Jakuba 4:10). Zasługujemy na 
to błogosławieństwo, kiedy wierzymy 
w Niego i modlimy się o Jego pomoc.

Miliony bogobojnych ludzi modlą 
się do Boga o pomoc, by podniósł ich 

z cierpienia. Nasz Zbawiciel objawił, 
że „zstąpił poniżej wszystkiego” (NiP 
88:6). Starszy Neal A. Maxwell nauczał: 
„‘[Zstąpiwszy] poniżej wszystkiego’, 
On pojmuje, w doskonały i osobisty 
sposób, pełną gamę ludzkiego cier
pienia” 8. Możemy nawet powiedzieć, 
że zstąpiwszy poniżej wszystkiego, 
znajduje się w doskonałej pozycji, aby 
nas podnieść i dać nam siłę potrzebną, 
żeby wytrwać w naszych cierpieniach. 
Musimy jedynie o to poprosić.

We współczesnych objawieniach 
Pan wielokrotnie oświadcza: „Przeto, 
jeśli prosić mnie będziecie, otrzymacie; 
jeśli zapukacie, będzie wam otwo
rzone” (np.: NiP 6:5; 11:5; zob. także 
Ew. Mateusza 7:7). Zaprawdę, dzięki 
Swojej wszechogarniającej miłości nasz 
Ojciec Niebieski i Jego Umiłowany 
Syn, Jezus Chrystus, słyszą i stosownie 
odpowiadają na modlitwy wszystkich, 
którzy z wiarą Ich szukają. Jak napisał 
Apostoł Paweł: „Położyliśmy nadzieję 
w Bogu żywym, który jest Zbawicielem 
wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzą
cych” (I List do Tymoteusza 4:10).

Wiem, że to prawda. Zadośćuczy
nienie naszego Zbawiciela to więcej 
niż samo zapewnienie nam nieśmier
telności poprzez powszechne zmar
twychwstanie i danie nam możliwości 
oczyszczenia od grzechu poprzez 
pokutę i chrzest. Jego Zadośćuczynie
nie zapewnia nam również możliwość 
wołania do Niego, który doświadczył 
wszelkich ludzkich ułomności, aby dał 

nam siłę, byśmy znieśli brzemiona do
czesności. On jest świadomy naszego 
bólu i jest gotowy nam pomóc. Kiedy 
znajduje nas poranionych na drodze, 
to podobnie jak dobry Samarytanin, 
opatruje nasze rany i troszczy się o nas 
(zob. Ew. Łukasza 10:34). Uzdrawiająca 
i wzmacniająca moc Jezusa Chrystusa i 
Jego Zadośćuczynienia jest dla wszyst
kich tych, którzy o nią proszą. Świad
czę o tym, tak jak świadczę o naszym 
Zbawicielu, dzięki któremu wszystko 
jest możliwe.

Pewnego dnia wszystkie te doczesne 
brzemiona miną i ustanie wszelki ból 
(zob. Objawienie Jana 21:4). Modlę się, 
żebyśmy wszyscy zrozumieli nadzieję 
i siłę, jaka wynika z Zadośćuczynienia 
naszego Zbawiciela — zapewnienie nie
śmiertelności, możliwość życia wiecz
nego i podtrzymującą siłę, jaką możemy 
otrzymać, jeśli tylko o nią poprosimy, 
w imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Boyd K. Packer, „Bezinteresowna i 

uświęcona ofiara Zbawiciela”, Liahona, 
kwiecień 2015, str. 38.

 2. James E. Faust, „Zadośćuczynienie: nasza 
największa nadzieja”, Liahona, styczeń 
2002, str. 22.

 3. „Jak mocna podstawa”, Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, str. 7.

 4. Zob. Jeffrey R. Holland, Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon (1997), str. 223–234; 
David A. Bednar, „Zadośćuczynienie i 
podróż w doczesności”, Liahona, kwiecień 
2012, str. 12–19; Bruce C. Hafen i Marie K. 
Hafen, „‘Fear Not, I Am with Thee’: The 
Redeeming, Strengthening, and Perfecting 
Blessings of Christ’s Atonement”, Religious 
Educator, 16. tom, nr 1, (2015), str. 11–31, 
szczególnie str. 18–25; Tad R. Callister, The 
Infinite Atonement (2000), str. 206–210.

 5. „Come, Ye Disconsolate”, Hymns, nr 115.
 6. List z 2014 roku wysłany do Biskupa 

Bobby’ego O. Halesa, który sprawuje 
pieczę nad gminą Henry w Central Utah 
Correctional Facility [Ośrodek poprawczy 
w środkowej części stanu Utah].

 7. „Gdzie znajdę spokój?”, Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, nr 125.

 8. Neal A. Maxwell, „Applying the Atoning 
Blood of Christ”, Ensign, listopad 1997, str. 23.
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łasce Chrystusa pewnego dnia zosta
niemy zbawieni dzięki wierze w Jego 
imię 9. Przyszłość waszej wiary to nie 
kwestia przypadku, ale decyzji.

Wiara młodego Brazylijczyka
Miesiąc temu w Brazylii spotkałem 

Aroldo Cavalcante. Został ochrzczony 
w wieku 21 lat, jako pierwszy członek 
Kościoła w rodzinie. Jego wiara mocno 
płonęła i niezwłocznie rozpoczął 
przygotowania do służby na misji. Nie
stety, u matki Aroldo zdiagnozowano 

Starszy Neil L. Andersen
Kworum Dwunastu Apostołów

Zbawiciel dostrzegał siłę lub sła
bość wiary pośród tych, którzy 
Go otaczali. Do jednej osoby 

powiedział z uznaniem: „Wielka jest 
wiara twoja” 1. Ubolewał nad „[mało
wiernymi]” 2. Pytał niektórych: „Gdzież 
jest wiara wasza?” 3. A jeszcze kolejnych 
wyróżniał: „U nikogo w [całym] Izraelu 
tak wielkiej wiary nie znalazłem” 4.

Pytam siebie: „Jak Zbawiciel ocenia 
moją wiarę?”. I pytam was dzisiejszego 
wieczora: „Jak Zbawiciel ocenia waszą 
wiarę?”.

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie 
jest czymś zwiewnym, unoszącym się 
swobodnie w powietrzu. Wiara nie 
spływa na nas przez przypadek, ani 
nie pozostaje w nas jako dziedzic
two. Według pism świętych jest ona 
„pewnością […], przeświadczeniem 
o tym, czego nie widzimy” 5. Emituje 
duchowe światło, które jest łatwo 
zauważalne 6. Wiara w Jezusa Chrystusa 
to dar z niebios, który otrzymujemy, 
gdy postanawiamy wierzyć 7, szukamy 
wiary i trzymamy się jej. Wasza wiara 
albo się umacnia, albo staje się słabsza. 
Wiara jest zasadą mocy, ważną nie 
tylko w tym życiu, ale również podczas 
naszego postępu za zasłoną 8. Dzięki 
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Wiara to nie kwestia 
przypadku, ale decyzji
Wiara w Jezusa Chrystusa to dar z niebios, który otrzymujemy,  
gdy postanawiamy wierzyć, szukamy wiary i trzymamy się jej.

nowotwór. Trzy miesiące później, kilka 
dni przed śmiercią, podzieliła się z 
Aroldo swoim największym zmartwie
niem: nie było krewnych do pomocy. 
Aroldo miał wziąć pełną odpowie
dzialność za dwie młodsze siostry i 
młodszego brata. Złożył tę uroczystą 
obietnicę swojej umierającej matce.

W dzień pracował w banku, a 
wieczorami uczęszczał na uniwersytet. 
Nadal dotrzymywał przymierzy chrztu, 
ale jego nadzieje na pełnoetatową 
misję legły w gruzach. Jego misją miała 
być troska o rodzinę.

Miesiąc później, podczas przygoto
wywania przemówienia na spotkanie 
sakramentalne, Aroldo studiował słowa 
Samuela z wyrzutem wypowiedziane 
do króla Saula: „Posłuszeństwo — 
przeczytał — lepsze jest niż ofiara” 10. 
Aroldo poczuł natchnienie, by mimo 
trudności przyjąć powołanie od pro
roka i służyć na misji. Niezrażony sto
jącymi przed nim przeszkodami ruszył 
naprzód z ogromną wiarą.

Aroldo odkładał wszystkie możliwe 
do zaoszczędzenia brazylijskie cru
zeiro. W wieku 23 lat otrzymał po
wołanie na misję. Poinstruował brata, 
ile pieniędzy może każdego miesiąca 
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pobrać z jego konta na potrzeby 
rodziny. Aroldo wciąż nie miał wystar
czająco środków, aby w całości opłacić 
koszty misji i utrzymania brata i sióstr, 
a jednak z wiarą udał się do centrum 
szkolenia misjonarzy. Tydzień później 
otrzymał pierwsze z wielu błogo
sławieństw. Bank, który zatrudniał 
Starszego Cavalcante, niespodziewanie 
podwoił odprawę, którą miał otrzymać 
na zakończenie pracy. Ten oraz inne 
cuda zapewniły wystarczające środki 
potrzebne na misję i dla rodziny na 
czas jego nieobecności.

Obecnie — dwadzieścia lat później 
— Brat Cavalcante służy jako prezydent 
palika Boa Viagem w Recife w Brazylii. 
Wspominając tamte czasy, powiedział: 
„Gdy starałem się żyć w prawości, 
czułem miłość i przewodnictwo Zbawi
ciela. Moja wiara wzrosła, umożliwiając 
mi sprostanie wielu wyzwaniom” 11. 
Wiara Aroldo nie była wynikiem 
przypadku, ale decyzji.

W wielu chrześcijańskich kościo
łach znajdujemy mężczyzn i kobiety 
o głębokiej wierze w Pana Jezusa 
Chrystusa, których darzymy ogromnym 
szacunkiem.

Już nie na neutralnym gruncie
Jednakże, bracia, otrzymaliśmy coś 

więcej: zostaliśmy obdarowani kapłań
stwem Boga, mocą Boga przywróconą 
na ziemię przez świętych aniołów. To 
was odróżnia. Nie stoicie już na neutral
nym gruncie. Wasza wiara nie wzrośnie 
przez przypadek, ale dzięki decyzji.

Sposób naszego życia powiększa 
lub pomniejsza naszą wiarę. Modlitwa, 
posłuszeństwo, uczciwość, czystość 
myśli i uczynków, pokora i bezintere
sowność zwiększają wiarę. Bez tego 
wiara maleje. Dlaczego Zbawiciel po
wiedział do Piotra: „Prosiłem za tobą, 
aby nie ustała twoja wiara”? 12 Ponieważ 
istnieje przeciwnik, którego raduje nisz
czenie naszej wiary! Bądźcie nieugięci 
w obronie waszej wiary.

Szczere pytania
Zadawanie szczerych pytań jest 

ważną częścią budowania wiary i 
używamy zarówno naszego intelektu, 
jak i uczuć. Pan powiedział: „Oto 
przemówię do ciebie w twym umyśle 
i sercu” 13. Nie wszystkie odpowiedzi 
uzyskamy od razu, ale większość pytań 
można rozwiązać poprzez szczere 
studiowanie i szukanie odpowiedzi od 
Boga. Korzystanie z umysłu z pomi
nięciem serca nie przyniesie ducho
wych odpowiedzi. „[Spraw Boga] nikt 

nie poznał, [chyba że przez Ducha 
Świętego]” 14. Jezus, aby nam pomóc, 
obiecał „innego pocieszyciela” i nazwał 
„Duchem prawdy” 15.

Wiara nigdy nie wymaga odpowie
dzi na wszystkie pytania, ale potrzebu
jemy pewności i odwagi do czynienia 
postępu, przyznając czasem: „Nie wiem 
wszystkiego, ale wiem wystarczająco 
dużo, aby nadal podążać ścieżką 
ucznia” 16.

Zanurzenie się w uporczywych 
wątpliwościach, podsycanych przez 
niewierzących i niewiernych, osłabia 
wiarę w Jezusa Chrystusa i Przywróce
nie 17. „Człowiek zmysłowy nie przyj
muje tych rzeczy, które są z Ducha 
Bożego, bo są dlań głupstwem” 18.

Na przykład pytania dotyczące 
Proroka Józefa Smitha nie są nowe. 
Były one rzucane przez jego krytyków 
od początku tego dzieła. Dla ludzi 
wiary, którzy patrząc przez kolorowe 
okulary XXI wieku, szczerze kwestio
nują wydarzenia i wypowiedzi Proroka 
Józefa sprzed prawie dwustu lat, mam 
następującą radę: na tę chwilę dajcie 
spokój Bratu Józefowi! W przyszłości 
będziecie mieli sto razy więcej infor
macji niż ze wszystkich współczesnych 
wyszukiwarek, a wiedza ta będzie 
pochodzić od naszego wszystkowie
dzącego Ojca w Niebie 19. Pomyślcie 
o całokształcie życia Józefa — urodził 
się w ubóstwie i nie zdobył dobrego 
wykształcenia, ale przetłumaczył 
Księgę Mormona w mniej niż 90 dni 20. 
Dziesiątki tysięcy uczciwych, oddanych 
mężczyzn i kobiet dołączyło do sprawy 

Aroldo Cavalcante (po lewej) ze swymi 
siostrami i bratem. Na ścianie wisi portret 
matki. 
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Przywrócenia. Mając 38 lat przypieczę
tował swoje świadectwo własną krwią. 
Świadczę, że Józef Smith był prorokiem 
Boga. Uwierzcie w to i ruszcie naprzód.

Dary, które zwiększają naszą wiarę
Zarówno Biblia, jak i Księga Mor

mona dają nam tę wspaniałą pewność, 
że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. 
Trzymam w dłoni egzemplarz pierw
szego wydania Księgi Mormona w 
języku francuskim, wydany przez Johna 
Taylora, gdy rozpoczął dzieło we Francji 
w roku 1852. W chwili obecnej Księga 
Mormona jest dostępna w 110 językach 
na całym świecie. Zapewnia duchowe i 
namacalne świadectwo o prawdziwości 
Przywrócenia. Kiedy po raz ostatni prze
czytaliście Księgę Mormona od deski 
do deski? Przeczytajcie ją jeszcze raz. 
To zwiększy waszą wiarę 21.

Innym darem, który zwiększa naszą 
wiarę, jest przewodnictwo Pierwszego 
Prezydium i Kworum Dwunastu. Dzisiaj 
poparliśmy trzech nowych Apostołów, 
a ja witam Starszego Rasbanda, Star
szego Stevensona i Starszego Renlunda 
w tym świętym kręgu Kworum Dwuna
stu Apostołów. Paweł powiedział:

„On ustanowił jednych apostołami 
[…] [i] prorokami […],

aby przygotować świętych […],
aż dojdziemy wszyscy do jedności 

wiary i poznania Syna Bożego […].

[Nie będąc miotani i unoszeni] lada 
wiatrem nauki przez […] podstęp [lub 
ludzi, którzy prowadzą] na bezdroża 
błędu” 22.

Przewodnictwo Pierwszego Prezy
dium i Kworum Dwunastu pomoże 
ochronić naszą wiarę.

Choć na początku wasz ogień wiary 
może być niewielki, prawe decyzje 
zwiększą zaufanie do Boga, a wasza 
wiara wzrośnie. Trudności doczesnego 
życia uderzają w was, a czasami siły 
złego czają się w ciemności, z nadzieją 
na zgaszenie waszej wiary. Jeśli jednak 
będziecie dokonywać dobrych wybo
rów, zaufacie Bogu i będziecie podążać 
za Jego Synem, Pan ześle wam dodat
kowe światło i wiedzę, a wasza wiara 
stanie się niezachwiana. Prezydent 
Thomas S. Monson powiedział: „Nie 
bójcie się […]. Przyszłość jest tak jasna, 
jak wasza wiara” 23.

Porter, Zane i Max Openshaw
Wiara młodych mężczyzn tego 

Kościoła jest nadzwyczajna!
12 czerwca tego roku otrzymałem 

e mail z informacją, że biskup z okręgu 
w Utah, jego żona i dwójka ich dzieci 
zginęli w wypadku lotniczym. Biskup 
Mark Openshaw pilotował samolot po 
starcie z małego lotniska, gdy nagle 
maszyna spadła z nieba i rozbiła się o 
ziemię. Biskup Openshaw, jego żona, 
Amy, oraz ich dzieci, Tanner i Ellie, zgi
nęli w tym wypadku. Jakimś cudem ich 
pięcioletni syn, Max, wypadł z samo
lotu wraz z fotelem lotniczym i doznał 
jedynie złamania kości.

Dowiedziałem się, że ich syn, 
Starszy Porter Openshaw, służył w 
Misji Majuro na Wyspach Marshalla, a 
ich 17 letni syn Zane był na szkolnej 
wymianie w Niemczech.

Zadzwoniłem do Starszego 
Openshawa na Wyspę Bożego Na
rodzenia. Choć był wstrząśnięty 

niespodziewaną śmiercią matki, ojca, 
brata i siostry, to natychmiast skupił 
swoją uwagę na dwóch młodszych 
braciach.

Ostatecznie Starszy Openshaw i 
jego brat Zane podjęli decyzję, że inne 
osoby mogą pomóc w domu, a Porter 
powinien pozostać na misji. Wiedzieli, 
że tego chcieliby ich rodzice.

Gdy rozmawiałem ze Starszym 
Openshawem, czułem jego smu
tek, ale również nieugaszony ogień 
wiary. „Mam pewność — powiedział 
— i wiem bez cienia wątpliwości, że 
zobaczę moją rodzinę ponownie […]. 
Siła podczas naszych prób płynie 
zawsze od […] naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa […]. Wszechmogąca ręka 
Boga w tak oczywisty sposób pomaga 
mi i moim braciom w tym bardzo trud
nym wyzwaniu” 24.

Po raz pierwszy spotkałem Zane’a 
na pogrzebie. Patrząc na cztery trumny 
stojące przed nami w kaplicy, po
dziwiałem wiarę tego 17 latka, który 
przemawiał do zgromadzonych. 
„Dzisiaj — powiedział — zebraliśmy 
się z pokornymi sercami i umęczonymi 

Choć na początku wasz ogień wiary może być 
niewielki, prawe decyzje zwiększą zaufanie do 
Boga, a wasza wiara wzrośnie.

Starszy Porter Openshaw służy w Misji Majuro 
na Wyspach Marshalla.
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duszami, aby uhonorować życie mojej 
mamy, mojego taty, Tannera i Ellie. 
Wspólnie rozmawialiśmy, wspólnie 
płakaliśmy, wspólnie wspominaliśmy i 
wspólnie odczuwaliśmy rękę Boga […].

W dniu, w którym usłyszałem o 
wypadku, znalazłem w moim plecaku 
list od mamy. Napisała w nim: ‘Zane, 
pamiętaj, kim jesteś i skąd pochodzisz. 
Będziemy modlić się za Ciebie i tę
sknić za Tobą’”. Zane kontynuował: 
„Nie było bardziej odpowiednich słów 
niż ostatnie słowa mojej matki. Wiem, 

że ona, wraz z Tannerem, Ellie i tatą 
modlą się za [moich braci i za] mnie. 
Wiem, że […] modlą się, abym pamię
tał, kim jestem […], ponieważ, tak jak 
wy, jestem dzieckiem Boga, który zesłał 
mnie tutaj. Składam świadectwo […], że 
nieważne jest, jak samotni możemy się 
czuć, Bóg nas nie opuści” 25.

Moi drodzy przyjaciele, wasza 
wiara nie rozpoczęła się w momencie 
narodzin i nie zakończy się z chwilą 
śmierci. Wiara jest wyborem. Umocnij
cie swoją wiarę i żyjcie tak, abyście za
służyli na słowa pochwały Zbawiciela: 
„Wielka jest wiara twoja”. Obiecuję 
wam, że gdy będziecie tak żyć, wasza 
wiara, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, 
pewnego dnia pozwoli wam w czy
stości i bez skazy stanąć w obecności 
Boga z waszymi ukochanymi. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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Ostatecznie Starszy Openshaw i jego brat 
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w domu, a Porter powinien pozostać na misji. 
Wiedzieli, że tego chcieliby ich rodzice.
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Stawanie się niczym dziecko
Nasz najmłodszy wnuk ilustruje 

pierwszą zasadę. Kiedy nauczył się 

Starszy Randall K. Bennett
Siedemdziesiąty

Moje serce zamarło niedawno 
podczas spotkania ze wspa
niałymi świętymi w dniach 

ostatnich. Zadano wtedy pytanie: „Kto 
pragnie ponownie zamieszkać z Oj
cem Niebieskim?”. Wszystkie ręce były 
w górze. Następne pytanie brzmiało: 
„Kto ma pewność, że to się uda?”. 
Niestety niespodziewanie wszystkie 
ręce opadły.

Kiedy dostrzegamy lukę pomiędzy 
tym, kim teraz jesteśmy, a tym, kim 
pragniemy się stać, to wielu z nas ulega 
pokusie utraty wiary i nadziei 1.

A ponieważ „żaden nieczysty czło
wiek nie może przebywać z Bogiem” 2, 
to aby ponownie z Nim zamieszkać, 
musimy zostać oczyszczeni z grzechu 3 
i być uświęceni 4. Jeśli musielibyśmy 
tego sami dokonać, to nikomu by się to 
nie udało. Ale nie jesteśmy sami. W rze
czywistości nigdy nie jesteśmy sami.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego 
Zadośćuczynieniu mamy pomoc nie
bios 5. Zbawiciel powiedział: „Jeśli bę
dziecie mieli wiarę we Mnie, będziecie 
mogli dokonać wszystkiego, co uznam 
za wskazane” 6. Kiedy rozwijamy wiarę, 
to ona wzrasta.

Rozważmy razem trzy zasady, które 
pomogą nam w podróży z powrotem 
do naszego Ojca w Niebie.

Wasz następny krok
Wasz kochający Ojciec Niebieski i Jego Syn, Jezus Chrystus,  
zapraszają was, abyście zrobili następny krok ku Nim.  
Nie zwlekajcie. Zróbcie go już teraz.

raczkować, a następnie stać, był 
gotowy, by podjąć próbę chodzenia. 
Podczas pierwszych prób upadał, 
płakał i patrzył, jakby chciał powie
dzieć: „Nigdy, ale to przenigdy już tego 
nie spróbuję! Wolę sobie po prostu 
raczkować”.

Kiedy tak potykał się i upadał, jego 
kochający rodzice nie uważali, że jest 
on beznadziejny ani nie myśleli, iż 
nigdy nie będzie chodził. Zamiast tego 
wołali do niego, wyciągając ramiona, 
a on patrząc na nich, próbował raz za 
razem znaleźć się w ich objęciach.

Kochający rodzice są zawsze go
towi i mają wyciągnięte ramiona, aby 
z radością przyjąć najmniejszy nawet 
krok we właściwym kierunku. Wiedzą, 
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że nasza chęć do próbowania raz za 
razem prowadzi nas do rozwoju i 
sukcesu.

Zbawiciel nauczał, że aby odziedzi
czyć królestwo Boga, musimy stać się 
jak małe dzieci 7. Tak więc, mówiąc z 
perspektywy duchowej, pierwszą za
sadą jest to, że musimy postępować tak, 
jak postępowaliśmy, będąc dziećmi 8.

Posiadając pokorę dziecka i chęć 
koncentrowania się na naszym Ojcu w 
Niebie i Zbawicielu, stawiamy kroki ku 
Nim, nigdy nie gasząc nadziei — na
wet po upadku. Nasz kochający Ojciec 
Niebieski cieszy się z dosłownie każ
dego kroku stawianego z wiarą, a jeśli 
upadamy, cieszy się, kiedy podejmu
jemy wysiłki, by powstać i ponownie 
spróbować.

Działanie z wiarą
Drugą zasadę ilustruje dwoje wier

nych świętych, każdy z nich głęboko 
pragnący odnaleźć wiecznego towarzy
sza. Obydwoje kroczyli z wiarą.

Juri, święty w dniach ostatnich z Rosji, 
dokonał poświęceń i oszczędzał, aby 
podjąć długą podróż do świątyni. W 
pociągu dostrzegł piękną promieniejącą 
kobietę i poczuł, że powinien opowie
dzieć jej o ewangelii. Nie wiedząc, co in
nego mógłby zrobić, zaczął czytać Księgę 
Mormona w nadziei, że ona to zauważy.

Juri nie wiedział, że ta kobieta 
o imieniu Marija jest już członkinią 
Kościoła. Ona, nie wiedząc, że juri był 
także członkiem, poczuła, iż powinna 
opowiedzieć mu o ewangelii, zaczęła 
więc także czytać Księgę Mormona, 
mając nadzieję, że on to zauważy.

A kiedy jednocześnie podnieśli 
wzrok znad lektury, Juri i Marija 
zdumieli się, zobaczywszy, że oboje 
trzymali egzemplarze Księgi Mormona 
— i tak, zakochali się i zostali później 
zapieczętowani w świątyni. Dzisiaj Juri 
i Marija Kutepow z Woroneża, jako 

wieczni towarzysze, mają duży wkład 
w życie Kościoła w Rosji.

Nie pragnę tutaj jedynie podkreślić 
ich gotowości do działania z wiarą. 
Chodzi tutaj o drugą zasadę — Pan 
nie tylko wychodzi naprzeciw naszej 
gotowości do działania z wiarą, On 
czyni więcej. Nie tylko robi to, czego 
oczekujemy — ale robi dużo wię
cej — poprzez obiecane przez Niego 
błogosławieństwa.

Ojciec Niebieski i nasz Zbawiciel 
chętnie nas błogosławią. Przecież pro
szą nas Oni o zaledwie jedną dziesiątą 
tego, czym nas błogosławią, a następ
nie obiecują, że otworzą okna niebios! 9

Kiedykolwiek chętnie działamy z 
wiarą w Jezusa Chrystusa i stawiamy ko
lejny krok, w szczególności ten trudny 
krok, który wymaga zmiany czy pokuty, 
to zostajemy pobłogosławieni siłą 10.

Świadczę, że Pan będzie nami 
kierował w tych i następnych kro
kach. Poprzez Swoją moc w większym 
stopniu wspomoże nasze wysiłki, jeśli 
będziemy wciąż próbować, pokuto
wać i postępować naprzód z wiarą w 
naszego Ojca Niebieskiego i Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

Duchowe dary są obiecane nie tylko 
tym, którzy kochają Boga i przestrze
gają wszystkich Jego przykazań, ale 
także, na szczęście, tym z nas, którzy 
„[starają] się tak czynić” 11. Siła jest dana 
tym, którzy do tego dążą i próbują.

Dwa konieczne cotygodniowe 
drogowskazy na drodze powrotnej 
do naszego Ojca w Niebie to nieusta
jące przymierze obrzędu sakramentu i 
nasze przestrzeganie sabatu. Prezydent 
Russell M. Nelson nauczał podczas 
ostatniej konferencji generalnej, że 
sabat jest darem Pana dla nas. Nasze 
oddanie w przestrzeganiu świętości 
sabatu jest znakiem dla Pana, że Go 
kochamy 12.

W każdy dzień sabatu dajemy 
świadectwo, że „[pragniemy] wziąć 
na siebie [ Jego imię], zawsze o Nim 
pamiętać, i przestrzegać [ Jego] przyka
zań” 13. W zamian za nasze pokutujące 
serce i zobowiązanie Pan odnawia 
obietnicę odpuszczenia grzechów i 
sprawia, że „zawsze [będziemy] mogli 
mieć z [sobą] Jego Ducha” 14. Wpływ 
Ducha Świętego udoskonala nas, 
wzmacnia, naucza i prowadzi.

Jeśli, pamiętając o Nim w każdy 
dzień sabatu, zwrócimy nasze serca 
ku Zbawicielowi, to dzięki tym dwóm 
ważnym drogowskazom nasze wy
siłki będą jeszcze bardziej związane 
z obiecanymi przez Niego błogosła
wieństwami. Obiecano nam, że jeśli 
będziemy z oddaniem święcić sabat, 
do nas należeć będzie pełnia ziemi 15.

Ścieżka prowadząca na powrót do 
Ojca w Niebie wiedzie nas do domu 
Pana, gdzie jesteśmy błogosławieni 
otrzymaniem obrzędów zbawienia 
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Zdjęcia od lewego górnego 
rogu zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara 
przedstawiają członków 
i misjonarzy z Drammen 
w Norwegii, Arici w Chile, Belize 
City w Belize, Athens w Georgii 
w USA, Cavite City w Cavite 
na Filipinach, Orange Country 
w Kalifornii w USA, Kijowie na 
Ukrainie i Bermejillo w Durango 
w Meksyku.
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dla nas samych i dla tych z naszych 
bliskich, którzy odeszli. Prezydent 
Boyd K. Packer nauczał, że „obrzędy 
i przymierza stają się naszymi refe
rencjami pozwalającymi na wejście 
do obecności [Boga]” 16. Modlę się, aby
śmy zawsze byli godni rekomendacji 
świątynnej i korzystali z niej regularnie 
poprzez służbę.

Pokonanie naturalnego człowieka
Trzecia zasada brzmi: musimy od

rzucić tendencję naturalnego człowieka 
do odwlekania lub poddawania się 17.

Kiedy będziemy robić postępy na 
ścieżce przymierza, będziemy popeł
niać błędy — niektóre wielokrotnie. 
Niektórzy z nas zmagają się z pew
nymi zachowaniami i uzależnieniami, 
wobec których czujemy się bezradni. 
Jednakże wiara w Ojca Niebieskiego 
i Jezusa Chrystusa jest zasadą działania 
i mocy 18. Jeśli będziemy gotowi działać, 
dana nam będzie siła do odpokutowa
nia i przemiany.

Zawiedziemy jedynie wtedy, gdy 
nie podejmiemy następnego kroku 

z wiarą. Nie zawiedziemy, jeśli wiernie 
weźmiemy jarzmo Zbawiciela świata — 
Tego, który nigdy nie zawiódł i nigdy 
nas nie zawiedzie!

Obiecane błogosławieństwa
Obiecuję, że każdemu krokowi wiary 

towarzyszyć będzie pomoc z nieba. 
Przewodnictwo pojawia się wtedy, gdy 
modlimy się do naszego Ojca Niebie
skiego i słuchamy Ducha Świętego. 
Siła pojawia się dzięki zadość czyniącej 
ofierze Jezusa Chrystusa 19. Uzdrowienie 
i wybaczenie pojawia się dzięki łasce 
Boga 20. Mądrość i cierpliwość pojawiają 
się, gdy pokładamy ufność co do czasu 
Pana. Ochrona pojawia się wtedy, gdy 

podążamy za żyjącym prorokiem Boga, 
Prezydentem Thomasem S. Monsonem.

Zostaliście stworzeni, „[abyście] 
mogli osiągnąć szczęście” 21. Poczujecie 
radość, kiedy godnie powrócicie do 
waszego Ojca Niebieskiego i Zbawi
ciela, a Oni was gorąco uścisną.

Składam świadectwo o tych abso
lutnych prawdach. Wasz kochający 
Ojciec Niebieski i Jego Syn, Jezus 
Chrystus, żyją. Znają was. Kochają was. 
Z miłością zapraszają was do zrobienia 
następnego kroku ku Nim. Nie zwle
kajcie. Zróbcie go już teraz. W święte 
imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. Moroni 7:40–41.
 2. 1 Nefi 10:21; zob. także Mojżesz 6:57.
 3. Zob. Alma 5:21, 27; Nauki i Przymierza 

50:28.
 4. Zob. Moroni 10:32.
 5. Zob. Mosjasz 4:6–7; Alma 34:9; Moroni 7:41.
 6. Moroni 7:33.
 7. Zob. 3 Nefi 11:38.
 8. Zob. Mosjasz 3:19; Moroni 8:10.
 9. Zob. Ks. Malachiasza 3:10; Nauki i 

Przymierza 41:1.
 10. Zob. Moroni 7:33.
 11. Nauki i Przymierza 46:9.
 12. Zob. Russell M. Nelson, „Sabat jest 

rozkoszą”, Liahona, maj 2015, str. 129–132.
 13. Moroni 4:3; zob. także Nauki i Przymierza 

20:77.
 14. Nauki i Przymierza 20:77.
 15. Zob. Nauki i Przymierza 59:9–10, 13, 

15–16.
 16. Boyd K. Packer, „Covenants”, Ensign, 

maj 1987, str. 24.
 17. Zob. Mosjasz 3:19.
 18. Zob. Lectures on Faith (1985), str. 3.
 19. Zob. Moroni 7:33.
 20. Zob. Moroni 10:32.
 21. 2 Nefi 2:25.
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W bardzo młodym wieku stał się 
jednak uwięzionym uczniem Babilonu. 
Presja, jaką wywierano na niego, aby 
wyrzekł się starych przekonań i przyjął 
te, które wyznawano w Babilonie, mu
siała być przytłaczająca. Jednakże po
został oddany swej wierze — w słowie 
i czynie.

Wielu z was wie, jak to jest stawać 
w obronie niepopularnych prawd. 
Zdarza się, że ludzie pałają do nas nie
chęcią, szczególnie, gdy nie zgadzają 
się z nami. Jednak Daniel nie ryzyko
wał jedynie publicznym ośmieszeniem. 
W Babilonie osoby, które świadomie 
sprzeciwiały się władzom religijnym 
— w przenośni i dosłownie — musiały 
„spłonąć”. Wystarczy zapytać przy
jaciół Daniela: Szadracha, Meszacha 
i Abed Nego2.

Nie wiem, czy łatwo było Danie
lowi wierzyć w takich okolicznościach. 
Niektórzy ludzie są pobłogosławieni 
wierzącym sercem — ich wiara zdaje 
się być darem z nieba. Wyobrażam 
sobie, że Daniel był podobny do wielu 
z nas — którzy pracują nad uzyskaniem 
świadectwa. Jestem pewien, że Daniel 
spędził wiele godzin, modląc się na ko
lanach, składając swoje pytania i obawy 
na ołtarzu wiary i czekając na zrozu
mienie oraz mądrość od Pana.

I Pan pobłogosławił Danielowi. 
Chociaż jego wiara była wystawiana na 
próby i ośmieszana, to pozostał wierny 
i z osobistego doświadczenia wiedział, 
co jest właściwe.

Daniel wierzył. Daniel nie wątpił.
Pewnego dnia król Nebukadnesar 

miał sen, który nie dawał mu spokoju. 
Zwołał swoich uczonych oraz dorad
ców i zarządził, aby przedstawili jego 
sen oraz ujawnili jego znaczenie.

Oczywiście nie mogli tego uczynić. 
„Nikt nie może spełnić takiej prośby” 
— mówili błagalnie. To tylko rozzło
ściło Nebukadnesara i nakazał, aby 

i przemaszerowania 800 kilometrów 
do obcego miasta, a wróg poddałby 
was religijnej indoktrynacji?

Daniel został wychowany jako 
naśladowca Jehowy. Wierzył w Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i oddawał 
Mu cześć. Studiował słowa proroków 
oraz znał relacje pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf
Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium

Babilon i Daniel
Dwa tysiące sześćset lat temu 

Babilon był największą potęgą świata. 
Pewien starożytny historyk opisał, że 
mury otaczające Babilon miały ponad 
90 metrów wysokości i 25 metrów 
szerokości. Napisał: „Żadne inne miasto 
nie dorównuje […] mu w majestacie” 1.

W owych czasach Babilon był 
światowym centrum nauki, prawa 
i filozofii. Jego potęga militarna nie 
miała sobie równych. Jego władcy 
zmiażdżyli potęgę Egiptu. Najechali, 
podpalili i zrabowali stolicę Asyrii, 
Niniwę. Z łatwością podbili Jerozolimę 
i uprowadzili do Babilonu najlepsze i 
najmądrzejsze dzieci Izraela, aby słu
żyły królowi Nebukadnesarowi.

Jednym z uprowadzonych był 
młody mężczyzna o imieniu Daniel. 
Wielu uczonych uważa, że Daniel miał 
wówczas od 12 do 17 lat. Pomyślcie o 
tym, moi umiłowani młodzi posiadacze 
Kapłaństwa Aarona. Daniel był pewnie 
w waszym wieku, kiedy zabrano go 
na królewski dwór, aby go wykształcić 
pod względem językowym, znajomości 
prawa, religii i nauk ścisłych świec
kiego Babilonu.

Czy możecie sobie wyobrazić, 
jak byście się czuli, gdyby zmu
szono was do opuszczenia domu 

Nie bój się, tylko wierz!
Kiedy wybieramy wiarę, rozwijamy ją ku pokucie i podążamy za naszym 
Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, to otwieramy duchowe oczy na 
wspaniałości, których nie sposób sobie wyobrazić.
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wszyscy uczeni, magowie, astrologo
wie i doradcy zostali rozsiekani na 
kawałki — dotyczyło to też Daniela i 
innych młodych izraelskich uczniów.

Ci z was, którzy znają Księgę Da
niela, wiedzą, co stało się dalej. Daniel 
poprosił Nebukadnesara o trochę czasu 
i wraz ze swoimi wiernymi towarzy
szami zwrócił się do źródła ich wiary i 
siły moralnej. Modlili się do Boga i po
prosili o boską pomoc w tym istotnym 
momencie życia. A wtedy „Danielowi 
została objawiona w […] widzeniu 
tajemnica” 3.

Daniel, młodzieniec z podbitego 
narodu — który był szykanowany i 
prześladowany za wiarę w dziwną 
religię — udał się przed króla i przed
stawił mu jego sen, a następnie go 
zinterpretował.

Od owego dnia — który był bezpo
średnim wynikiem wierności wobec 
Boga — Daniel stał się zaufanym do
radcą króla, znanym ze swej mądrości 
w całym Babilonie.

Chłopiec, który wierzył i żył według 
swej wiary, stał się mężem Bożym. 
Prorokiem. Księciem prawości 4.

Czy jesteśmy jak Daniel?
Każdego z nas, który dzierży święte 

kapłaństwo Boga, pytam: Czy jesteśmy 
jak Daniel?

Czy jesteśmy lojalni wobec Boga?
Czy wprowadzamy w życie to, co 

głosimy, czy może jesteśmy tylko nie
dzielnymi chrześcijanami?

Czy nasze codzienne czyny jasno 
odzwierciedlają to, w co twierdzimy, 
że wierzymy?

Czy pomagamy „[biednym i potrze
bującym, chorym i cierpiącym]”? 5

Czy tylko mówimy to, co trzeba, 
czy też z entuzjazmem czynimy to, 
co głosimy?

Bracia, wiele nam dano. Nauczono 
nas boskich prawd przywróconej 

ewangelii Jezusa Chrystusa. W zaufa
niu powierzono nam upoważnienie 
kapłańskie, abyśmy pomagali naszym 
bliźnim i budowali królestwo Boga na 
ziemi. Żyjemy w czasach, w których 
na świat wylana jest wielka duchowa 
moc. Posiadamy pełnię prawdy. Mamy 
klucze kapłaństwa, które pieczętują na 
ziemi i w niebie. Święte pisma i nauki 
żyjących proroków oraz apostołów 
są dostępne, jak nigdy dotąd.

Moi drodzy przyjaciele, nie trak
tujmy tego lekko. Z tymi błogosła
wieństwami i przywilejami wiążą się 

obowiązki i zobowiązania. Wznieśmy 
się ku nim.

Ze starożytnego miasta Babilon po
zostały ruiny. Jego przepych już dawno 
minął. Jednakże światowość i niego
dziwość Babilonu wciąż trwają. Od nas 
teraz zależy, czy będziemy żyć jako 
osoby wierzące w niewierzącym świe
cie. Do nas należy podjęcie wyzwania, 
aby codziennie stosować zasady przy
wróconej ewangelii Jezusa Chrystusa i 
żyć zgodnie z przykazaniami Boga. Bę
dziemy musieli pokonać presję otocze
nia, nie ulegać popularnym trendom 
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czy fałszywym prorokom, lekceważyć 
ośmieszenie bezbożnych, opierać się 
pokusom złego, a nawet przezwyciężyć 
nasze własne lenistwo.

Zastanówcie się nad tym. Czyż 
Danielowi nie byłoby prościej przejąć 
babilońskie zwyczaje? Mógłby wtedy 
odłożyć na bok ścisłe zasady postępo
wania, które Bóg dał dzieciom Izraela. 
Mógłby kosztować znamienite potrawy 
z królewskiego stołu i oddawać się 
ziemskim przyjemnościom naturalnego 
człowieka. Uniknąłby ośmieszenia.

Byłby popularny.
Dopasowałby się.
A jego ścieżka byłaby o wiele mniej 

skomplikowana.
Ale, oczywiście, byłoby tak tylko 

do chwili, w której król zażądał inter
pretacji swojego snu. Wtedy Daniel 
przekonałby się, że podobnie jak 
reszta babilońskich „mędrców” stracił 
dostęp do prawdziwego źródła światła 
i mądrości.

Daniel zdał swój egzamin. Nasz 
wciąż trwa.

Odwaga, by wierzyć
Szatan, nasz przeciwnik, chce, żeby

śmy odnieśli porażkę. Szerzy kłamstwa, 
trudząc się, aby zniszczyć naszą wiarę. 

Przebiegle sugeruje, że ci, którzy wąt
pią, są sceptyczni i cyniczni, to osoby 
wyszukane i inteligentne, podczas gdy 
ludzie, którzy wierzą w Boga i Jego 
cuda, są naiwni, zaślepieni i ulegają 
praniu mózgu. Szatan będzie upierał 
się, że fajnie jest wątpić w duchowe 
dary i nauki prawdziwych proroków.

Chciałbym pomóc wszystkim zrozu
mieć prosty fakt: my wierzmy w Boga 
ze względu na to, co wiemy w sercu i 
umyśle, a nie z powodu tego, o czym 
nie wiemy. Nasze duchowe doświad
czenia są czasem zbyt święte, aby je 
ująć w światową terminologię, ale nie 
oznacza to, że nie są prawdziwe.

Ojciec Niebieski przygotował Swoim 
dzieciom duchową ucztę, dał z każdej 
wyśmienitej strawy, jaką można sobie 
wyobrazić — a jednak, zamiast cieszyć 
się tymi duchowymi darami, cynicy 
zadowalają się obserwowaniem z da
leka, sącząc z kielichów sceptycyzmu, 
wątpliwości i braku szacunku.

Dlaczego ktoś miałby pragnąć 
kroczyć przez życie zadowolony ze 
światła świeczki własnego zrozumienia, 
jeśli dzięki pomocy Ojca Niebieskiego, 
mógłby doświadczyć jasnego słońca 
duchowej wiedzy, które napełnia umysł 
mądrością, a duszę radością?

Czyż podczas rozmów z ludźmi o 
wierze i przekonaniach nie słyszymy 
często słów: „Szkoda, że nie mam takiej 
wiary, jak ty”?

W takim zdaniu ukrywa się kolejny 
zwodniczy zamysł Szatana: że wiara 
jest tylko dla niektórych ludzi. W wie
rze nie ma magii. A pragnienie wiary 
to pierwszy konieczny krok! Bóg nie 
ma względu na osobę 6. On jest wa
szym Ojcem. Chce z wami rozmawiać. 
Wymaga to jednak nieco naukowej 
ciekawości — wymaga eksperymento
wania ze słowem Boga — i rozwijania 
„[wiary] nawet w małym stopniu” 7. 
Wymaga to też nieco pokory. I wymaga 
to otwartego serca i umysłu. Wymaga 
poszukiwania w pełnym tego słowa 
znaczeniu. I być może, co najtrudniej
sze, wymaga cierpliwości i wyczekiwa
nia Pana.

Jeśli nie podejmujemy wysiłku, aby 
wierzyć, jesteśmy podobni do tego, kto 
wyłącza z prądu lampę, a następnie 
wini ją za to, że nie daje światła.

Niedawno byłem zaskoczony i 
zasmucony na wieść, że pewien po
siadacz Kapłaństwa Aarona zdawał się 
być dumny z tego, że oddalił się od 
Boga. Mówił: „Jeśli Bóg mi się objawi, 
to uwierzę. A do tego czasu będę 
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szukał prawdy, polegając na moim 
własnym rozumie i intelekcie, które 
oświetlą mi drogę”.

Nie znam serca tego młodzieńca, 
ale jest mi go bardzo szkoda. Z jakąż 
łatwością odrzucił dary oferowane mu 
przez Pana. Ten młody mężczyzna 
wyłączył z prądu światło, a następnie 
zdawał się być zadowolony z wycią
gniętego przez siebie wniosku, że 
owe światło nie istnieje.

Niestety, zdaje się, że ta postawa 
jest w dzisiejszych czasach dość po
wszechna. Polega ona na tym, że jeśli 
przerzuci się na Boga ciężar zapewnie
nia dowodów, to można usprawiedli
wiać się z niepoważnego traktowania 
Jego przykazań i braku odpowie
dzialności za osobistą relację z Ojcem 
Niebieskim.

Bracia, powiem to jasno: w cynizmie 
nie ma nic szlachetnego ani imponują
cego. Sceptycyzm jest łatwy — każdy 
może taki być. Życie z wiarą wymaga 
jednak moralnej siły, oddania i odwagi. 
Ci, którzy trzymają się mocno wiary, 

imponują o wiele bardziej niż ci, który 
ulegają wątpliwościom, kiedy narastają 
tajemnicze pytania czy obiekcje.

Nie powinno nas jednak dziwić to, 
że wiara nie jest ceniona przez spo
łeczeństwo. Od dawien dawna świat 
odrzuca to, czego nie rozumie. A w 
szczególności problematyczne jest 
dla niego zrozumienie tego, czego 
nie widać. To, że czegoś nie widać, 
nie oznacza jednak, że to nie istnieje. 
Zaprawdę, „więcej jest rzeczy na ziemi 
i w niebie, niż się ich śniło” w książ
kach, czasopismach naukowych czy 
filozofiach świata 8. Wszechświat pełen 
jest przemożnych i zadziwiających 
cudów — rzeczy, które można pojąć 
jedynie duchowymi oczami.

Obietnica wiary
Kiedy wybieramy wiarę, rozwijamy 

ją ku pokucie i podążamy za naszym 
Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, 
otwieramy duchowe oczy na wspa
niałości, których trudno sobie wy
obrazić. Tak więc nasze przekonania i 

wiara wzrastają, a nasz wzrok sięgnie 
jeszcze dalej 9.

Bracia, świadczę, że nawet w naj
trudniejszych czasach Zbawiciel powie 
wam te same słowa, które wypowiedział 
zmartwionemu ojcu na zatłoczonej ulicy 
w Galilei: „Nie bój się, tylko wierz!” 10.

Możemy wybrać, że będziemy 
wierzyć.

W wierze odkryjemy bowiem 
światło poranka.

Odkryjemy prawdę 11.
Odnajdziemy spokój 12.
Dzięki wierze nigdy nie będziemy 

głodni, nigdy spragnieni 13. Dary Bożej 
łaski sprawią, że będziemy oddani wie
rze, a dusza nasza będzie przepełniona 
jak „[źródło] wody wytryskującej ku ży
wotowi wiecznemu” 14. Doświadczymy 
prawdziwej i trwałej radości 15.

Zatem, moi drodzy przyjaciele, moi 
umiłowani bracia w kapłaństwie Boga:

Miejcie odwagę wierzyć.
Nie bójcie się, tylko wierzcie!
Stójcie u boku Daniela.
Modlę się, aby każdy z nas — i 

młody, i starszy — znalazł odnowioną 
siłę, odwagę i pragnienie wiary. W 
imię naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
PRZYPISY
 1. Herodot, The History of Herodotus, tłum. 

na ang. George Rawlinson, 4 tomy (1875), 
1:244.

 2. Szadrach, Meszach i Abed Nego byli 
wtrąceni do rozpalonego pieca ognistego 
(zob. Ks. Daniela 3).

 3. Ks. Daniela 2:19.
 4. Zob. Ks. Daniela 2.
 5. Nauki i Przymierza 52:40.
 6. Zob. Dzieje Apostolskie 10:34–35.
 7. Alma 32:27.
 8. William Szekspir, Hamlet, akt 1., 

scena 5., wiersze 167–168; przekład 
Józef Paszkowski.

 9. Zob. Nauki i Przymierza 50:24.
 10. Ew. Marka 5:36.
 11. Zob. Moroni 10:3–5.
 12. Zob. Ks. Izajasza 26:3.
 13. Zob. Ew. Jana 6:35.
 14. Ew. Jana 4:14.
 15. Zob. 2 Nefi 2:25.
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pomnożył jego wysiłek. Dostrzegł on, 
że siostra pamiętała Zbawiciela, kiedy 
wyraziła szczerą wdzięczność diako
nowi za służbę. Została zapewniona, 
kiedy on udzielał jej sakramentu, że 
będzie miała ze sobą Ducha. Tego 
dnia nie była samotna w domu opieki. 
Tak jak i diakon nie był osamotniony 
w swej skromnej służbie.

Młody nauczyciel w Kapłaństwie 
Aarona może nie czuć się partnerem 
Pana w Jego dziele, kiedy idzie na
uczać rodzinę. Ciągle pamiętam proste 
świadectwo młodego nauczyciela 
domowego, który nas niegdyś odwie
dził. Duch potwierdził jego słowa mi 
i mojej rodzinie. On sam może już to 
zapomniał, ale ja pamiętam.

Pan ponownie wzmocni wysiłki 
młodego mężczyzny, kiedy z nauczy
ciela stanie się kapłanem. Być może 
pierwszy chrzest, którego dokona, 
będzie chrztem młodej osoby, której 
nawet nie zna. Może martwić się, czy 
wypowie właściwie wszystkie słowa 
i poprawnie dokona obrzędu.

Jego powołanie będzie jednak 
wzmocnione przez Pana, którego jest 
sługą. Osoba, którą ochrzci, zdecy
dowała się podążać ścieżką ku życiu 
wiecznemu. Pan wykona Swoją znacz
nie większą część. Uczynił to pew
nego razu dla mnie, kiedy chłopiec, 
którego chrzciłem, zalał się łzami i 
powiedział mi na ucho: „Jestem czysty. 
Jestem czysty”.

Kiedy będziecie wykonywać dalszą 
służbę w kapłaństwie, zobaczycie, 
że Pan towarzyszy wam w tej pracy. 
Przekonałem się o tym wiele lat temu, 
poznawszy pewnego prezydenta kwo
rum starszych na konferencji palika. Na 
konferencji podano ponad 40 nazwisk 
mężczyzn, którzy mieli otrzymać 
Kapłaństwo Melchizedeka.

Prezydent palika nachylił się i wy
szeptał mi: „Ci wszyscy mężczyźni byli 

Jeden z moich wnuków jest tutaj 
dzisiaj na swej pierwszej sesji kapłań
skiej. Sześć dni temu został on ustano
wiony diakonem. Może on oczekiwać, 
że wykonana swój pierwszy obowiązek 
kapłański, rozdając sakrament pod
czas następnej niedzieli. Modlę się, że 
dostrzeże właściwie tę chwilę.

Może on pomyśleć, że jego zada
niem dla Pana jest podawanie tacy 
z sakramentem osobom na spotkaniu 
sakramentalnym. Jednak cel Pana nie 
jest tak prosty, jak udział osób w przy
jęciu chleba i wody. Jest nim zawarcie 
przymierza, które umożliwi im podą
żanie po ścieżce ku życiu wiecznemu. 
To właśnie się dzieje, aby Pan dawał 
duchowe doświadczenie osobie, której 
diakon podaje tacę.

Widziałem, jak miało to miejsce 
w domu opieki, gdy diakon nachylał 
się, aby podać tacę siostrze z siwymi 
włosami. Patrzyła ona na chleb, jakby 
był on skarbem. Nigdy nie zapomnę 
jej uśmiechu, kiedy przyjmowała sakra
ment, a później wyciągnęła dłoń, aby 
pogłaskać diakona po głowie, i głośno 
powiedziała: „Och, dziękuję!”.

Ten diakon po prostu wypełniał 
swój obowiązek kapłański. Wtedy Pan 

Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium

Moi kochani bracia, jestem 
wdzięczny, że Pan powołał 
Starszego Ronalda A. Rasbanda, 

Starszego Gary’ego E. Stevensona i 
Starszego Dale’a G. Renlunda jako 
Apostołów Pana Jezusa Chrystusa. 
Wspieramy ich naszymi sercami, 
naszymi modlitwami i naszą wiarą.

Znamy ich wielkie możliwości. 
Jednak w swych powołaniach będą 
oni potrzebowali zapewnienia, tak 
jak i my wszyscy, że Pan jest z nimi 
w Jego pracy. Nowy diakon potrzebuje 
tego zapewnienia, tak jak i doświad
czony starszy, który otrzymał nowe 
powołanie.

Ta pewność wzrasta, kiedy dostrze
gacie, że On powołał was przez Swoje 
sługi. Chciałbym pomóc wam dowie
dzieć się, że kiedy wykonacie waszą 
część, Pan doda Swą moc do waszych 
wysiłków.

W każdym powołaniu, które 
otrzymujemy w królestwie Pana, 
wymagane jest coś więcej niż ludzki 
osąd i nasza osobista siła. Te powo
łania wymagają pomocy Pana, która 
nadejdzie. Nawet nowy diakon pozna 
tę prawdę i będzie się tego uczył na 
przestrzeni lat.

Nie jesteście sami  
w tej pracy
Kiedy będziecie wykonywać dalszą służbę w kapłaństwie,  
zobaczycie, że Pan jest z wami w tej pracy.
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kiedyś mało aktywnymi potencjalnymi 
starszymi”. Zaskoczony zapytałem pre
zydenta, jaki był jego plan ratowania 
tych mężczyzn.

Wskazał na młodego mężczyznę 
w ostatnim rzędzie kaplicy. Powiedział: 
„Oto on. Większość z tych mężczyzn 
powróciła dzięki temu prezydentowi 
kworum starszych”. Spojrzałem na tego 
młodego mężczyznę w codziennym 
ubraniu i na zużyte buty, które miał na 
wyciągniętych przed sobą i założonych 
jedna na drugą nogach.

Poprosiłem prezydenta palika, aby 
po spotkaniu mi go przedstawił. Kiedy 
się spotkaliśmy, powiedziałem mu, że 
byłem zaskoczony tym, czego udało mu 
się dokonać i zapytałem go, jak to zrobił. 
Wzruszył ramionami. Oczywiste było, że 
nie chce przypisywać sobie zasług.

Potem cicho dodał: „Znam każ
dego nieaktywnego mężczyznę w 
tym mieście. Większość z nich jeździ 
pickupami. Ja też mam pickupa. Myję 
go w tej samej myjni, gdzie oni myją 
swoje. Z czasem się zaprzyjaźniliśmy.

Potem wyczekiwałem chwili, 
w której coś się źle potoczy w ich życiu. 
Zawsze tak się dzieje. Mówili mi o tym, 
co się stało. Słuchałem i nie krytykowa
łem ich. Później, kiedy mówili: ‘Coś jest 
nie tak w moim życiu. Przecież musi ist
nieć coś lepszego’. Mówiłem im, o czym 
zapomnieli i gdzie mogą to odnaleźć. 
Czasami mi wierzyli i wówczas zabiera
łem ich ze sobą”.

Teraz widzicie, dlaczego był taki 
skromny. Dlatego że wiedział, iż 
zrobił swoją małą część, a Pan wyko
nał resztę. To Pan dotknął serc tych 

mężczyzn w trudnej chwili. To Pan 
dał im poczucie, że musi być dla nich 
coś lepszego, i nadzieję, że mogą to 
odnaleźć.

Młody mężczyzna, który — tak jak 
wy — był sługą Pana, po prostu wie
rzył, że jeśli wykona swoją małą część, 
Pan pomoże tym mężczyznom wejść 
na ścieżką prowadzącą do domu i do 
szczęścia, które tylko On może im dać. 
Ten mężczyzna wiedział również, że 
Pan powołał go na prezydenta kwo
rum starszych, ponieważ wiedział, że 
wykona swoją część.

Będą takie chwile w waszej służbie, 
w których nie będziecie odnosić spek
takularnych i zauważalnych sukcesów, 
jak ten młody prezydent kworum 
starszych. Będą to chwile, w których 
będziecie musieli mieć pewność, iż 
Pan, wiedząc, że możecie wykonać 
swoją część, powołał was przez Swoje 
upoważnione sługi. Pokładanie wiary 
w sługi Pana było istotne w służbie 
misjonarskiej mojego pradziadka 
Henry’ego Eyringa.

Został on ochrzczony 11 marca 1855 
roku w St. Louis, w stanie Missouri. 

Następnie został ustanowiony na urząd 
kapłana przez Erastusa Snowa. 6 paź
dziernika prezydent palika St. Louis, 
John H. Hart, powołał go na misję do 
plemienia Czirokezów 1. 11 paździer
nika został ustanowiony starszym. 
24 października wyjechał konno na mi
sję do Czirokezów. Miał 20 lat i został 
nawrócony zaledwie siedem miesięcy 
wcześniej.

Jeśli jakikolwiek posiadacz kapłań
stwa mógł czuć się niekompetentny 
lub nieprzygotowany, to był nim Henry 
Eyring. Jedynym powodem, dzięki 
któremu miał odwagę, aby wyruszyć 
w drogę, była wiara, że Bóg powołał 
go przez Swoje upoważnione sługi. 
To było źródłem jego odwagi. To musi 
być źródłem zdolności do przetrwania 
niezależnie od naszego powołania 
w kapłaństwie.

Po trzech trudnych latach mi
sji Starszego Eyringa i po śmierci 
prezydenta misji, został on wyzna
czony i poparty jako nowy prezydent 
na spotkaniu, które miało miejsce 
6 października 1858 roku. Był tak 
zaskoczony i zszokowany jak nowy 

Oslo, Norwegia
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diakon. Napisał: „Było to dla mnie 
całkiem niespodziewane powołanie 
do tak odpowiedzialnego urzędu, 
jednak jako że taka była wola braci, 
z radością je przyjąłem, mając tym 
samym poczucie ogromnej słabości i 
braku doświadczenia” 2.

Nowo powołany Prezydent Eyring 
w 1859 roku udał się w podróż do 
plemion Czirokezów, Krików i Czokta
wów. Dzięki jego wysiłkom Pan dodał, 
jak mawiał Henry, „wiele do Kościoła”. 
Zorganizował dwie gminy, ale zauwa
żył, że „niewiele osób było zaangażo
wanych w sprawę” 3.

Po roku Henry stawił czoła trudnym 
realiom, w których przywódcy poli
tyczni na tym terenie, na którym służył, 
nie pozwalali już świętym w dniach 
ostatnich na działalność misjonarską. 
Zastanawiał się, co powinien zrobić. 
Przypomniał sobie wskazówkę udzie
loną przez poprzedniego prezydenta 
misji, która mówiła, że powinien prze
dłużyć swą misję do roku 1859 4.

W październiku 1859 roku napisał 
do Brighama Younga, aby otrzymać 
wskazówki, ale nie otrzymał odpowie
dzi na swoje zapytanie. Henry stwier
dził: „Nie uzyskawszy odpowiedzi od 
Prezydium Kościoła, zaniosłem modli
twę do Pana, prosząc Go, aby objawił 
mi Swój zamysł i wolę odnośnie do 
tego, czy powinienem zostać dłużej 
czy też udać się do Syjonu”.

Pisał dalej: „W odpowiedzi na mod
litwę przyśnił mi się następujący sen. 
Śniło mi się, że przybyłem do [Salt Lake] 
City i natychmiast udałem się do biura 
[Prezydenta Brighama] Younga, gdzie 
go zastałem. Powiedziałem mu: ‘[Prezy
dencie] Young, porzuciłem moją misję, 
postąpiłem według własnej woli, ale 
jeśli jest w tym coś złego, chcę powrócić 
i ją dokończyć’. On na to odpowiedział: 
‘Wszystko jest w porządku, pozostałeś 
na niej wystarczająco długo’”.

Henry zapisał w swoim dzienniku: 
„Mając wcześniej sny, które dosłownie 
się wypełniały, miałem wiarę w to, 
że to również mogłoby się wydarzyć 
i zacząłem przygotowywać się do 
wyjazdu”.

Przybył do Salt Lake City 29 sierpnia 
1860 roku, większą część drogi idąc 
pieszo. Dwa dni później udał się do 
biura Prezydenta Brighama Younga 5.

Henry opisał to doświadczenie tymi 
słowami: „Zwróciłem się do [Prezy
denta] Younga, który przyjął [mnie] 
bardzo uprzejmie. Powiedziałem mu: 
‘[Prezydencie] Young, przybyłem nie 
będąc wezwany, jeśli źle zrobiłem, 
jestem gotów wrócić i dokończyć moją 
misję’. [Brigham Young] odpowiedział: 
‘Wszystko jest w porządku, zastanawia
liśmy się, gdzie się podziewałeś’”.

Henry opisał swą radość tymi 
słowy: „Tak oto mój sen wypełnił się 
dosłownie” 6.

Jego radość wynikała z potwierdze
nia, że Pan działał razem z nim i opie
kował się nim. Dowiedział się tego, 
co jest prawdą w odniesieniu do nas 
wszystkich, że sługi Pana są natchnieni, 
aby poznać Jego wolę. Henry Eyring 
potwierdził to, co sam również wiem, 
że prorok, jako prezydent kapłaństwa, 
jest natchniony przez Boga, aby opie
kować się i troszczyć o sługi Pana.

Niezależnie od waszego powoła
nia w kapłaństwie, być może czujecie 
czasami, że Ojciec Niebieski o was 
nie pamięta. Możecie modlić się, aby 
poznać Jego wolę, i mieć szczere pra
gnienie, aby czynić cokolwiek, o co was 
poprosi, a otrzymacie odpowiedź.

Ojciec Niebieski pozwoli wam 
odczuć, że was zna, że jest wdzięczny 
za waszą służbę i że stajecie się godni 
pozdrowienia, które tak bardzo chce
cie usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Nad tym, co małe, byłeś 
wierny, wiele ci powierzę; wejdź do 
radości Pana swego” 7.

Modlę się, aby każdy posiadacz ka
płaństwa szedł z wiarą ratować każdą 
duszę, za którą jest odpowiedzialny. 
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Bóg doda Swoją moc do waszych 
wysiłków. Serca zostaną dotknięte, 
aby dokonały wyborów, które zapro
wadzą je ku szczęściu i oddalą od 
smutku.

Modlę się również, aby każdy 
posiadacz kapłaństwa czuł w swym 
powołaniu do kapłaństwa kochającą 
i troskliwą opiekę Ojca Niebieskiego, 
Zbawiciela i proroka Boga.

Składam wam moje szczególne 
świadectwo, że służymy Panu 
Jezusowi Chrystusowi. Świadczę, 
że On powołał nas do służby, znając 
nasze możliwości i nasze potrzeby. 
On pobłogosławi nasze wysiłki ponad 
nasze najśmielsze oczekiwania, kiedy 
w całości oddamy się Jego służbie. 
Świadczę, że prorok Boga, który jest 
prezydentem całego kapłaństwa na 
ziemi, jest natchniony przez Boga.

Jestem wdzięczny za przykład 
wiernych posiadaczy kapłaństwa 
na całym świecie. Ojciec Niebieski 
i Zbawiciel są wam wdzięczni, że 
wykonujecie swoją część. Oni znają 
was, troszczą się o was i was kochają. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. „Minutes of the Conference”, 

St. Louis Luminary, 13 października 
1855, str. 187.

 2. List Henry’ego Eyringa do Brighama 
Younga, 7 października 1858, Brigham 
Young Office Files, Church History 
Library, Salt Lake City.

 3. Sprawozdanie biura historycznego 
Kościoła, sierpień 1860, Sprawozdania 
misjonarskie, Biblioteka Historii Kościoła, 
Salt Lake City.

 4. Zobacz list Henry’ego Eyringa do 
Brighama Younga, 9 października 1859, 
Brigham Young Office Files, Biblioteka 
Historii Kościoła, Salt Lake City.

 5. Zob. President’s Office Journals, 
31 sierpnia 1860, tom D, str. 137, Brigham 
Young Office Files, Biblioteka Historii 
Kościoła, Salt Lake City.

 6. Wspomnienia Henry’ego Eyringa, kopia 
maszynopisu, str. 27–28, MS 1880, 
Biblioteka Historii Kościoła.

 7. Ew. Mateusza 25:23.

kiedy będziemy przestrzegać przyka
zań, nasze życie będzie szczęśliwsze, 
bardziej spełnione i mniej skompli
kowane. Nasze wyzwania i problemy 
będą łatwiejsze do zniesienia, a my 
otrzymamy Jego obiecane błogosła
wieństwa. Ale kiedy On daje nam 
prawa i przykazania, pozwala nam rów
nież dokonać wyboru, czy je przyjmu
jemy, czy odrzucamy. Nasze decyzje w 
tej kwestii określą nasze przeznaczenie.

Jestem pewien, że nadrzędnym 
celem każdego z nas jest życie wieczne 

Prezydent Thomas S. Monson

Moi umiłowani bracia, jakże 
wspaniale jest spotkać się 
z wami po raz kolejny. Dzisiej

szego wieczoru zostaliśmy zainspiro
wani przez słowa, które usłyszeliśmy. 
Modlę się, abym ja też był prowadzony 
w tym, co powiem.

Moje dzisiejsze przesłanie dla was 
jest proste. Oto ono: przestrzegajcie 
przykazań.

Przykazania Boże nie są nam dane 
po to, aby nas frustrować czy stać 
na drodze do naszego szczęścia. Jest 
dokładnie odwrotnie. Ten, który nas 
stworzył i kocha w doskonały sposób, 
wie, jak powinniśmy żyć, aby uzyskać 
najwspanialsze szczęście z możliwych. 
On zapewnia nam przewodnictwo, 
które — jeśli tylko się podporządku
jemy — bezpiecznie przeprowadzi nas 
przez często zdradliwą podróż przez 
doczesność. Pamiętamy słowa znanego 
hymnu: „Przestrzegajcie przykazań! 
Jest w nich bezpieczeństwo, jest w 
nich spokój” 1.

Nasz Ojciec Niebieski kocha nas 
na tyle, by powiedzieć: Nie kłam, nie 
kradnij, nie cudzołóż, kochaj bliźniego 
swego jak siebie samego i tak dalej 2. My 
znamy te przykazania. On rozumie, że 

Przestrzegajcie 
przykazań
Ten, który nas stworzył i kocha w doskonały sposób, wie, jak  
powinniśmy żyć, aby uzyskać najwspanialsze szczęście z możliwych.



84 GENERALNA SESJA KAPŁAŃSKA | 3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

w obecności naszego Ojca Niebie
skiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Zatem naszym imperatywem jest podej
mowanie w życiu takich decyzji, które 
doprowadzą nas do tego wspaniałego 
celu. Jednakże wiemy, że przeciwnik 
chce naszej porażki. On i jego zastępy 
nie ustają w wysiłkach udaremnienia 
naszych prawych pragnień. Symboli
zują oni grób i nieodłączne zagrożenie 
dla naszego wiecznego zbawienia, 
chyba że my też nie będziemy ustawać 
w naszym postanowieniu i naszych 
wysiłkach zmierzających do osiągnię
cia celu. Apostoł Piotr ostrzega nas: 
„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik 
wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew 
ryczący, szukając kogo by pochłonąć” 3.

Chociaż w naszym życiu nie ma 
okresu wolnego od pokus, to wy, 
młodzi mężczyźni, jesteście w wieku, 
kiedy jesteście szczególnie bezbronni. 
Wiek nastoletni to często wiek niepew
ności, przekonania, że się nie spełnia 
oczekiwań, prób odnalezienia się wśród 
rówieśników oraz prób dostosowania 
się do otoczenia. Możecie być kuszeni, 
by obniżać normy i iść za tłumem, aby 
zaakceptowali was ci, których pragnie
cie mieć za swych przyjaciół. Proszę, 
bądźcie silni i uważajcie na wszystko, 
co może ograbić was z błogosławieństw 
wieczności. Wybory, jakich dokonujecie 
tu i teraz, są ważne na zawsze.

W I Liście do Koryntian czytamy: 
„Wiele […] jest rozmaitych [głosów] 
na świecie” 4. Jesteśmy otoczeni przez 
przekonywające głosy, przez urze
kające głosy, przez wyrafinowane 

głosy i przez głosy dezorientujące. 
Mógłbym jeszcze dodać: są to głośne 
głosy. Napominam was, abyście ściszyli 
głośność i raczej byli pod wpływem 
tego cichego, spokojnego głosu, który 
poprowadzi was do bezpiecznego 
miejsca. Pamiętajcie, że kiedyś ktoś 
położył na waszych głowach ręce po 
chrzcie, konfirmując was na członka 
Kościoła i powiedział: „Przyjmij Ducha 
Świętego” 5. Otwórzcie swe serca, swoje 
dusze na dźwięk tego szczególnego 
głosu, który świadczy o prawdzie. Jak 
obiecał prorok Izajasz: „Twoje uszy 
usłyszą słowo […]: To jest droga, którą 
macie chodzić” 6. Obyśmy zawsze byli 
dostrojeni, abyśmy mogli usłyszeć ten 
pocieszający, przewodni głos, który 
daje nam bezpieczeństwo.

Ignorowanie przykazań otworzyło 
drzwi przed tym, co uznaję za epide
mię naszych czasów. Jest to epidemia 
permisywizmu, epidemia pornografii, 
epidemia narkotyków, epidemia nie
moralności i epidemia aborcji — żeby 
wymienić tylko kilka. Pisma święte 
mówią nam, że przeciwnik jest „ini
cjatorem tego wszystkiego” 7. Wiemy, 
że jest „ojcem wszystkich kłamstw, 
aby zwodzić i mamić ludzi” 8.

Błagam was, unikajcie tego, co po
zbawia was szczęścia tutaj w życiu do
czesnym i życia wiecznego w świecie, 
który nastanie. Dysponując oszustwami 
i kłamstwami, przeciwnik poprowadzi 
was po śliskich zboczach ku destrukcji, 
jeśli tylko mu na to pozwolicie. Praw
dopodobnie znajdziecie się na tych 
śliskich zboczach, zanim zdacie sobie 

sprawę, że nie można się zatrzymać. 
Słyszeliście już przesłania przeciwnika. 
W przebiegły sposób mówi: Ten jeden 
raz się nie liczy; każdy to robi; nie 
bądź staroświecki; czasy się zmieniają; 
nikogo to nie krzywdzi; twoje życie 
należy do ciebie. Przeciwnik nas zna 
i wie, które pokusy trudno nam będzie 
zignorować. Jakże konieczne jest, by
śmy stale ćwiczyli swą czujność, by nie 
ulec takim kłamstwom i pokusom.

Potrzeba będzie wielkiej odwagi, 
aby pozostać wiernym pośród wciąż 
rosnącej presji i podstępnych wpły
wów, którymi jesteśmy otoczeni i które 
wypaczają prawdę, niszczą dobrych 
i przyzwoitych oraz próbują wpro
wadzić światowe filozofie stworzone 
przez ludzi. Gdyby przykazania były 
stworzone przez człowieka, wówczas 
to człowiek miałby przywilej zmieniać 
je na mocy preferencji, prawa czy 
czegoś innego. Jednakże przykazania 
dane były przez Boga. Korzystając ze 
swej wolnej woli, możemy je zignoro
wać. Lecz nie możemy ich zmienić, tak 
jak nie możemy zmienić konsekwencji, 
które wynikają z nieposłuszeństwa 
i łamania ich.

Obyśmy zdawali sobie sprawę, 
że największe szczęście w tym życiu 
pochodzi z przestrzegania przykazań 
Bożych i posłuszeństwa Jego prawu! 
Uwielbiam słowa znajdujące się w Ks. 
Izajasza, w rozdziale 32., wersecie 17.: 
„Pokój stanie się dziełem sprawiedli
wości, a niezakłócone bezpieczeństwo 
owocem sprawiedliwości po wszyst
kie czasy”. Taki pokój, takie bezpie
czeństwo mogą wypływać jedynie 
z prawości.

Nie możemy pozwolić sobie nawet 
na najmniejszą swobodę w odniesie
niu do grzechu. Nie możemy pozwolić 
sobie na przekonanie, że możemy „choć 
troszeczkę” być nieposłuszni przykaza
niom Bożym, ponieważ grzech może 



85LISTOPAD 2015

nas chwycić żelazną ręką, a uwolnienie 
się z jego uścisku jest niezwykle bolesne. 
Uzależnienia związane z narkotykami, 
alkoholem, pornografią i niemoralno
ścią są realne i niemal niemożliwe jest 
zerwanie z nimi bez wielkich zmagań i 
bez pomocy z zewnątrz.

Jeśli ktoś z was potknął się, zapew
niam was, że istnieje droga powrotna. 
Proces ten nazywa się pokutą. Choć ta 
ścieżka jest trudna, wasze wieczne zba
wienie zależy właśnie od niej. Czy jest 
coś bardziej wartego podejmowanych 
wysiłków? Błagam was, postanówcie tu 
i teraz, że podejmiecie kroki niezbędne 
do pełnej pokuty. Im szybciej to 
zrobicie, tym szybciej będziecie mogli 
doświadczyć pokoju, ciszy i pewności, 
o których mówił Izajasz.

Niedawno słuchałem świadectwa 
pewnej kobiety, która wraz z mężem 
zeszła z bezpiecznej ścieżki, łamiąc 
przykazania i z biegiem czasu niemal 
niszcząc rodzinę. Gdyby każde z nich 

mogło ostatecznie spojrzeć przez 
grubą mgłę uzależnienia i dostrzec, 
jak nieszczęśliwe stało się ich życie, 
jak bardzo ranią ukochane osoby, 
wówczas zaczęliby się zmieniać. 
Proces pokuty przebiegał powoli i 
czasami był bolesny, ale z pomocą 
przywódców kapłańskich, rodziny 
i lojalnych przyjaciół, powrócili na 
właściwą ścieżkę.

Podzielę się z wami fragmentem 
świadectwa tej siostry o uzdrawiają
cej mocy pokuty: „Jak ktoś, kto był 
zagubioną owcą pochwyconą przez 
[grzech], może doznać tego pokoju 
i szczęścia, jakie teraz czuję? Jak to 
się dzieje? Odpowiedź brzmi […]: jest 
tak z powodu doskonałej ewangelii, 
doskonałego Syna i Jego ofiary za 
mnie […]. Tam, gdzie była ciemność, 
jest teraz jasność. Tam, gdzie była roz
pacz i ból, tam jest radość i nadzieja. 
Zostaliśmy nieskończenie błogosła
wieni tą przemianą, która ma miejsce 

tylko poprzez pokutę możliwą dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa”.

Nasz Zbawiciel umarł, aby zapewnić 
wam i mnie ten pełen błogosławień
stwa dar. Mimo że ta ścieżka jest trudna, 
to obietnica jest prawdziwa. Pan powie
dział do tych, którzy pokutują:

„Choć wasze grzechy będą czer
wone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją” 9.

„Nigdy [ich] nie wspomnę” 10.
Przez całe nasze życie będziemy 

musieli dbać o silne świadectwa 
poprzez studiowanie pism świętych 
i modlitwę oraz rozważanie prawd 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Kiedy 
mocno osadzimy nasze świadectwo 
o ewangelii, o Zbawicielu i o naszym 
Ojcu Niebieskim, wpłynie ono na 
wszystko, co robimy.

Świadczę, że wszyscy jesteśmy umi
łowanymi synami naszego Ojca w Nie
bie wysłanymi w konkretnym celu na 
ziemię w tych czasach i obdarowanymi 
kapłaństwem Boga, aby służyć bliźnim 
i wykonywać dzieło Boże tu na ziemi. 
Nakazano nam żyć w taki sposób, 
byśmy pozostali godni posiadania 
tego kapłaństwa.

Moi bracia, obyśmy przestrzegali 
przykazań! Jeśli będziemy tak czynić, 
czekają nas wspaniałe i chwalebne 
nagrody. Oby to było naszym błogo
sławieństwem, o co się modlę w imię 
Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela 
i Odkupiciela, amen. ◼

PRZYPISY
 1. „Keep the Commandments”, Hymns, 

nr 303.
 2. Zob. II Ks. Mojżeszowa 20:1–17; 

Ew. Mateusza 22:39.
 3. I List Piotra 5:8.
 4. I List do Koryntian 14:10.
 5. Zob. Handbook 2: Administering the 

Church [Podręcznik 2.: Administrowanie 
Kościołem] (2010), 20.3.10.

 6. Ks. Izajasza 30:21.
 7. 2 Nefi 26:22.
 8. Mojżesz 4:4.
 9. Ks. Izajasza 1:18.
 10. Ks. Jeremiasza 31:34.
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którymi, jak się zdaje, jesteśmy otoczeni 
niemal na każdym kroku. Ciężko jest 
unikać słuchania imion Bożych używa
nych w sposób zwyczajny i bezmyślny. 
Ordynarne komentarze, jak się zdaje, 
stały się podstawą programów tele
wizyjnych, filmów, książek i muzyki. 
Popularność zyskały oszczercze uwagi 
i agresywna retoryka. Obyśmy wyrażali 
się z miłością i szacunkiem i zawsze 
utrzymywali nasz język czystym, unika
jąc słów lub komentarzy, które mogłyby 
ranić lub obrażać. Obyśmy podążali za 

przykładem Zbawiciela, który przema
wiał z tolerancją i życzliwością w czasie 
Swojej posługi.

Następną cechą, wymienioną przez 
Pawła, jest prawdziwa miłość, która 
została zdefiniowana jako „czysta 
miłość Chrystusowa” 3. Jestem pewien, 
że wśród nas, w naszym kręgu wpły
wów, są ci, którzy czują się samotni, 
chorzy oraz tacy, którzy odczuwają 
zniechęcenie. Mamy szansę pomóc im i 
podnieść ich na duchu. Zbawiciel przy
niósł nadzieję tym, którym jej brakło, 
i dał siłę słabym. Uzdrawiał chorych, 
sprawiał, że chromi chodzili, ślepi 
widzieli, a głuchym przywracał słuch. 
Nawet wskrzeszał zmarłych. W czasie 
Swojej posługi wyciągał pomocną dłoń 

znaczenie pierwszego z nich. Znajduje 
się w Liście Apostoła Pawła do Tymo
teusza: „Bądź dla wierzących wzorem 
w postępowaniu, w miłości, w wierze, 
w czystości” 2.

Wierzę, że drugi fragment dokład
niej wyjaśnia, jak osiągnąć to, o czym 
mowa w pierwszym. Stajemy się przy
kładami dla wierzących, kiedy żyjemy 
zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa 
w słowie, rozmowie, prawdziwej miło
ści, duchu, wierze i czystości. Kiedy to 
czynimy, nasze światło będzie jaśnieć 
tak, aby inni je zobaczyli.

Każdy z nas przyszedł na ziemię, 
posiadając światło Chrystusa. Kiedy 
podążamy za przykładem Zbawiciela i 
żyjemy tak, jak On żył i zgodnie z Jego 
naukami, to światło będzie jaśnieć w 
nas i oświetli drogę innym ludziom.

Apostoł Paweł wylicza sześć cech 
wierzącego, cech, które pozwolą na
szemu światłu jaśnieć. Przyjrzyjmy się 
każdej z nich.

Pierwsze dwie wymieniam razem — 
bycie przykładem w słowie i rozmowie. 
Słowa, których używamy, mogą pod
nosić i inspirować, ale mogą też ranić i 
umniejszać. We współczesnym świecie 
występuje niezliczona ilość bluźnierstw, 

Prezydent Thomas S. Monson

Bracia i siostry, jakże wspaniale jest 
przebywać z wami po raz kolejny. 
Jak wiecie, od kiedy spotkaliśmy 

się tutaj ostatnio w kwietniu, zasmuciła 
nas utrata trzech ukochanych Apo
stołów: Prezydenta Boyda K. Packera 
oraz Starszych L. Toma Perry’ego i 
Richarda G. Scotta. Powrócili oni do 
swojego niebiańskiego domu. Tęsknimy 
za nimi. Jakże jesteśmy wdzięczni za 
ich przykład miłości Chrystusowej i za 
natchnione nauki, które pozostawili 
nam po sobie.

Z całego serca witamy naszych no
wych apostołów: Starszego Ronalda A. 
Rasbanda, Starszego Gary’ego E. 
Stevensona i Starszego Dale’a G. 
Renlunda. Są to ludzie oddani dziełu 
Pana. Mają kwalifikacje, aby peł
nić ważne pozycje, na jakie zostali 
powołani.

Niedawno, kiedy czytałem i roz
ważałem pisma święte, zapamiętałem 
dwa fragmenty. Oba są nam znane. 
Pierwszy to Kazanie na górze: „Tak 
niechaj świeci wasza światłość przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie” 1. Drugi fragment przy
chodzi mi na myśl, kiedy rozważam 
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Bądźcie przykładem 
i światłością
Kiedy podążamy za przykładem Zbawiciela, otrzymujemy  
okazję do bycia światłością w życiu innych ludzi.

Bermejillo, Durango, Meksyk
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z prawdziwą miłością do wszystkich 
w potrzebie. Kiedy naśladujemy Jego 
przykład, błogosławimy życie innych 
ludzi, włączając w to nasze własne.

Następnie, bądźcie wzorem w duchu. 
Moim zdaniem, oznacza to staranie się, 
aby nasze życie cechowały życzliwość, 
wdzięczność, wybaczenie i dobra wola. 
Te walory zapewnią nam ducha, który 
dotknie otaczających nas ludzi. Miałem 
okazję przez lata współpracować z 
niezliczoną liczbą osób, które posiadały 
takiego ducha. Doświadczamy niezwy
kłego uczucia, kiedy z nimi jesteśmy. 
Uczucia te sprawiają, że chcemy z nimi 
przebywać i podążać za ich przykła
dem. Promieniują światłem Chrystusa i 
pomagają nam odczuwać Jego miłość.

Dzielę się z wami moim doświad
czeniem sprzed wielu lat, aby zilustro
wać to, że światło, które pochodzi z 
czystego kochającego serca, jest rozpo
znawane przez innych.

W tym czasie przywódcy Kościoła 
spotkali się z urzędnikami w Jerozo
limie, aby dojść do porozumienia w 
kwestii umowy dzierżawy gruntu, na 

którym miało stanąć Kościelne Centrum 
w Jerozolimie. Aby otrzymać potrzebne 
pozwolenia, Kościół musiał zgodzić 
się na to, że członkowie, którzy będą 
tam przebywać, nie będą mogli głosić 
ewangelii. Po podpisaniu umowy jeden 
z izraelskich urzędników, dobrze zazna
jomiony z Kościołem i jego członkami, 
zaznaczył, że wie, iż Kościół będzie 
przestrzegał warunków tejże umowy. 
„Ale — zapytał, odnosząc się do 
uczniów, którzy będą tam uczęszczać — 
co zrobimy ze światłem w ich oczach?” 4. 
Oby to wyjątkowe światło zawsze świe
ciło w nas tak, żeby było rozpoznane i 
cenione przez innych ludzi.

Bycie przykładem wiary oznacza, 
że ufamy Panu i Jego słowu. Oznacza 
to, że posiadamy i pielęgnujemy te 
wierzenia, które nadają kierunek nam 
i naszym działaniom. Nasza wiara 
w Pana Jezusa Chrystusa i naszego 
Ojca Niebieskiego wpłynie na to, 
co robimy. Pomimo zamieszania 
naszych czasów, konfliktu świadomo
ści i zgiełku dnia codziennego, wiara 
trwająca w nas, staje się kotwicą w 

naszym życiu. Pamiętajcie, że wiara i 
zwątpienie nie mogą istnieć w umyśle 
jednocześnie, ponieważ jedno roz
wieje drugie. Powtarzam kolejny raz 
to, co już wielokrotnie powiedziano 
— aby zdobyć i zachować potrzebną 
nam wiarę, istotne jest czytanie, stu
diowanie i rozważanie pism świętych. 
Rozmowa z naszym Ojcem Niebieskim 
poprzez modlitwę jest ważna. Nie mo
żemy pozwolić sobie na zaniedbania, 
ponieważ przeciwnik i jego poplecz
nicy niestrudzenie szukają szczelin 
w naszej zbroi, uszczerbku w naszej 
wierności. Pan powiedział: „Szukajcie 
pilnie, módlcie się zawsze i wierzcie, 
a wszystko będzie działać razem dla 
waszego dobra” 5.

Ostatnią rzeczą jest pozostawanie 
czystymi, co oznacza, że mamy zacho
wać czystość ciała, umysłu i ducha. 
Wiemy, że ciało jest świątynią i ma być 
traktowane z należytą czcią i szacun
kiem. Nasze umysły powinny być 
wypełnione podnoszącymi na duchu i 
szlachetnymi myślami oraz chronione 
przed wszystkim, co zanieczyszcza. 
Aby cieszyć się stałym towarzystwem 
Ducha Świętego, musimy być godni. 
Bracia i siostry, czystość przyniesie nam 
spokój umysłu i sprawi, że otrzymamy 
obietnice Zbawiciela. Powiedział On: 
„Błogosławieni czystego serca, albo
wiem oni Boga oglądać będą” 6.

Kiedy udowadniamy, że jesteśmy 
przykładami w słowie, rozmowie, praw
dziwej miłości, duchu, wierze i czysto
ści, możemy być światłością świata.

Pozwólcie, że powiem wam 
wszystkim, a zwłaszcza młodzieży, 
że będziemy wyróżniać się z tłumu z 
powodu naszej odmienności od świata 
oddalającego się coraz bardziej od 
zasad i wskazówek danych nam przez 
naszego kochającego Ojca Niebie
skiego. Będzie nas wyróżniał skromny 
ubiór. Będziemy inni, ponieważ nie 
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nie będziemy bluźnić i nie będziemy 
przyjmować substancji szkodliwych dla 
organizmu. Będziemy inni, ponieważ 
będziemy unikać sprośnych żartów 
i poniżających uwag. Będziemy inni, 
kiedy zdecydujemy, że nie będziemy 
wypełniać naszych umysłów tym, co 
proponują nam niemoralne i poni
żające media sprawiające, że Duch 
wycofuje się z naszych domów i życia. 
Zdecydowanie będą nas wyróżniać 
nasze wybory w kwestiach moralnych 
— wybory, które będą dostosowane 
do zasad ewangelii i jej norm. To, co 
nas odróżnia od większości świata, 
zapewnia nam także światło i ducha, 
które świecą w świecie coraz bardziej 
pogrążającym się w mroku.

Często trudno jest być innym i 
wyróżniać się samotnie w tłumie. To 
naturalne, że boimy się tego, co inni o 
nas pomyślą czy powiedzą. Pocieszenie 
przynoszą słowa psalmu: „Pan światło
ścią moją i zbawieniem moim: Kogóż 
bać się będę? Pan ochroną życia mego: 
Kogóż mam się lękać?” 7. Kiedy Chrystus 
będzie w centrum naszego życia, nasze 
obawy będą zastąpione przez odwagę 
płynącą z naszych przekonań.

Życie żadnego z nas nie jest do
skonałe, a czasami w obliczu wyzwań 
i trudności czujemy się przytłoczeni, 
co sprawia, że nasze światło przygasa. 
Jednakże z pomocą naszego Ojca 
Niebieskiego i innych ludzi, możemy 
ponownie zdobyć to światło, które 
oświetli naszą własną ścieżkę po raz 
kolejny i zapewni światło innym po
trzebującym osobom.

Aby to zilustrować, podzielę się z 
wami poruszającymi słowami mojego 
ulubionego wiersza, który po raz 
pierwszy przeczytałem wiele lat temu:

Spotkałem nocą nieznajomego,
Jego lampa zgasła.
Zatrzymałem się i dałem światło
Jego lampie.

Później nadeszła nawałnica,
I zatrzęsła światem,
A wraz z odejściem wichury,
Zgasła moja lampa.

Ale powrócił do mnie nieznajomy —
Jego lampa pięknie paliła się!
Podtrzymał cenny płomień
I zapalił moją! 8

Moi bracia i siostry, okazje, by 
świecić, otaczają nas każdego dnia, 
w jakiejkolwiek sytuacji byśmy się nie 
znaleźli. Kiedy będziemy podążać za 
przykładem Zbawiciela, będziemy mieli 
okazję, aby stać się światłem dla innych 
ludzi bez względu na to, czy są człon
kami naszej rodziny, kolegami z klasy, 
współpracownikami, znajomymi czy 
kompletnie nieznajomymi osobami.

Zwracam się do was: każdy z was 
jest synem lub córką naszego Ojca 
Niebieskiego. Przebywaliście w Jego 
obecności i żyjecie na ziemi przez pe
wien czas, aby odzwierciedlać miłość 
Zbawiciela i Jego nauki oraz aby dziel
nie pozwolić waszemu światłu jaśnieć 
dla wszystkich ludzi. Kiedy skończy się 
ten czas na ziemi, to jeśli wykonaliście 
swoją część, waszym udziałem będzie 
pełne chwały błogosławieństwo po
wrotu do życia razem z Nim na zawsze.

Jakże wielkiej otuchy dodają słowa 
Zbawiciela: „Ja jestem światłością 
świata; kto idzie za mną, nie będzie 
chodził w ciemności, ale będzie miał 
światłość żywota” 9. O Nim świadczę. 
On jest naszym Zbawicielem i Odkupi
cielem, naszym Orędownikiem u Ojca. 
On jest naszym Przykładem i naszą siłą. 
On jest „światłem, które świeci w ciem
ności” 10. Oby każdy z nas w zasięgu 
mojego głosu zobowiązał się do po
dążania za Nim, stając się jaśniejącym 
światłem dla świata; o to się modlę w 
Jego święte imię, w imię samego Pana 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 5:16.
 2. I List do Tymoteusza 4:12.
 3. Moroni 7:47.
 4. Zob. James E. Faust, „Światło w ich 

oczach”, Liahona, listopad, 2005, str. 20.
 5. Nauki i Przymierza 90:24.
 6. Ew. Mateusza 5:8.
 7. Ks. Psalmów 27:1.
 8. Lon Woodrum, „Lamps”, The Lighted 

Pathway, październik 1940, str. 17.
 9. Ew. Jana 8:12.
 10. Nauki i Przymierza 6:21.
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Perry’ego i Richarda G. Scotta. Bardzo 
mi ich brakuje. Moim błogosławień
stwem była możliwość bycia szkolo
nym i pobierania nauk od tych drogich 
Braci. Nawet w najmniejszym stopniu 
nie jestem w stanie ich zastąpić, ale za 
przywilej uważam to, że mogę mocno 
się oprzeć na ich barkach i kontynu
ować posługę Pana.

Kiedy myślę o osobach, które 
pomogły mi stać się tym, kim jestem, 
mam przede wszystkim na myśli moją 
drogą i oddaną wieczną towarzyszkę, 
Melanie. Od lat stara się kształtować 
mnie jak glinę garncarską, abym stał 
się nienagannym uczniem Jezusa 
Chrystusa. Podtrzymuje mnie jej mi
łość i wsparcie, jak również miłość i 
wsparcie pięciorga naszych dzieci, ich 
małżonków i 24 wnucząt. Mojej dro
giej rodzinie mówię: Kocham was.

Podobnie jak Nefi w dawnych 
czasach, wywodzę się z dobrych 
rodziców żyjących według ewangelii, 
a oni wywodzą się z sześciu poko
leń dobrych rodziców. Moi pierwsi 
przodkowie, którzy przystąpili do 
Kościoła, pochodzą z Anglii i Danii. Ci 
wcześni pionierzy oddali wszystko za 
ewangelię Jezusa Chrystusa i zostawili 
po sobie przykładne dziedzictwo dla 
swoich potomków. Jestem niezmiernie 
wdzięczny za rodzinę, która od wielu 
pokoleń należy do Kościoła i wiem, że 
jej posiadanie to godny cel, do którego 
wszyscy możemy dążyć.

Wiele innych osób miało swój 
wkład w przygotowanie mojego życia 
na to nowe powołanie. Składają się 
na nie moja rodzina i przyjaciele z lat 
dziecięcych, pierwsi przywódcy, na
uczyciele i mentorzy, którzy towarzyszą 
mi przez całe życie. Muszę wymienić tu 
osoby z mojej misji, którą odbyłem w 
młodości we wschodnich Stanach Zjed
noczonych oraz naszych ukochanych 
misjonarzy z Misji Północnego Nowego 

zwrócił się do mnie, kiedy powiedział: 
„To powołanie pochodzi od Pana 
Jezusa Chrystusa”.

Jestem onieśmielony i głęboko 
poruszony, zdając sobie sprawę z 
wagi i znaczenia tych słów, którymi 
z takim uczuciem zwrócił się do mnie 
nasz ukochany prorok. Prezydencie 
Monson, Prezydencie Eyring i Prezy
dencie Uchtdorf, kocham was i będę 
służył Panu i wam całym sercem, mocą, 
umysłem i siłą.

Jakże bardzo kochałem Prezydenta 
Boyda K. Packera i Starszych L. Toma 

Starszy Ronald A. Rasband
Kworum Dwunastu Apostołów

Moi drodzy bracia i siostry na 
całym świecie, jestem bardzo 
wdzięczny członkom Pierw

szego Prezydium za to, że poprosili 
mnie, abym podzielił się moim pokor
nym świadectwem w tym dniu sabatu. 
Moje obecne uczucia trafnie opisują 
słowa ulubionego hymnu świętych 
w dniach ostatnich:

Podziwiam Jezusa niezmiernej  
miłości czyn,

Zawstydza mnie łaska, co tyle  
zmazała win […].

Podziwiam, jak chętnie opuścił  
królewski tron,

By duszę tak dumną jak moja  
wykupić krwią.

Podziwiam ogromnej miłości ofiarę, by
Mnie z grzechów oczyścić i dzieckiem 

uczynić swym […].
Och, jak wspaniale jest, że Jezus  

kocha mnie 1.

Kilka dni temu miałem ogromny 
zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu 
z członkami Pierwszego Prezydium, 
podczas którego otrzymałem to oto po
wołanie od naszego ukochanego pro
roka, Prezydenta Thomasa S. Monsona. 
Chcę wam wszystkim zaświadczyć o 
sile i miłości, z jaką Prezydent Monson 

Podziwiam miłości czyn
Moje świadectwo o Jezusie Chrystusie zbudowane jest na wielu 
szczególnych doświadczeniach, dzięki którym poznałem Jego wielką 
miłość do każdego z nas.
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Jorku. Jestem niezmiernie wdzięczny 
wszystkim ludziom, którzy wpłynęli 
na moje życie i ukształtowali je.

Bardzo cenię sobie służbę wśród 
moich Braci w Kworum Siedemdzie
siątych. Przez 15 lat byłem członkiem 
jednej z najwspanialszych i najbardziej 
przepełnionych miłością wspólnot bra
terskich w Kościele. Dziękuję wam moi 
drodzy współsłudzy. Teraz cieszę się z 
możliwości przynależenia do nowego 
kworum. Prezydencie Russellu M. 
Nelson, darzę cię głęboką miłością, 
jak też każdego członka Kworum 
Dwunastu Apostołów.

Wraz z Siostrą Rasband zostali
śmy pobłogosławieni możliwością 

przebywania wśród członków w kon
gregacjach i misjach na całym świecie. 
Kochamy świętych w dniach ostat
nich, gdziekolwiek by nie mieszkali! 
Wasza wiara pogłębia naszą wiarę; 
wasze świadectwa dopełniły nasze 
świadectwo.

Jeśli mógłbym podzielić się z wami 
jednym małym przesłaniem, to brzmia
łoby ono tak: Pan nakazał nam, „[aby
śmy] się wzajemnie miłowali, jak [On 
nas umiłował]” 2. Jestem przekonany, 
że nie ma takich wyborów, grzechów 
ani błędów, które jesteśmy w stanie 
dokonać bądź popełnić, a które mo
głyby zmienić Jego miłość do nas. Nie 
oznacza to, że On usprawiedliwia bądź 
przyzwala nam na grzeszne zachowa
nie — jestem pewien, że tak nie jest 
— oznacza to natomiast, że mamy z 
miłością wyciągać ramiona ku naszym 
bliźnim, by ich zachęcać, przekonywać, 
ratować i im służyć. Jezus Chrystus nie 
miał względu na pochodzenie etniczne, 
pozycję, czy sytuację ludzi, kiedy uczył 
ich tej głębokiej prawdy.

Wiele razy pytano mnie, kiedy 
otrzymałem moje świadectwo.

Nie pamiętam czasów, kiedy nie 
wierzyłem w Ojca Niebieskiego i 
Jezusa Chrystusa. Kochałem Ich od 
chwili, kiedy się o Nich dowiedziałem, 
klęcząc u boku matki, która była dla 

mnie aniołem, czytając z nią pisma 
święte i historie z ewangelii. Ta pier
wotna wiara przerodziła się w wiedzę 
i świadectwo o kochającym Ojcu Nie
bieskim, który wysłuchuje i odpowiada 
na nasze modlitwy. Moje świadectwo o 
Jezusie Chrystusie zbudowane jest na 
wielu szczególnych doświadczeniach, 
dzięki którym poznałem Jego wielką 
miłość do każdego z nas.

Jestem wdzięczny za Zadośćuczy
nienie naszego Zbawiciela i tak jak 
Alma pragnę przemawiać z trąbą Bożą 3. 
Wiem, że Józef Smith jest powołanym 
przez Boga prorokiem Przywrócenia 
i że Księga Mormona jest słowem Bo
żym. I wiem, że Prezydent Thomas S. 
Monson jest wiernym sługą i prorokiem 
Boga na ziemi w dzisiejszych czasach.

Modlę się, abyśmy, podążając za 
naszym prorokiem, mieli w naszych 
sercach prawdziwą miłość Chrystusa do 
naszych bliźnich, żebyśmy stali się jej ży
wym świadectwem i zaprawdę „[podzi
wiali] Jezusa niezmiernej miłości czyn” 
oraz naprawdę czuli, jak „wspaniale 
[jest], że Jezus kocha [i was, i] mnie”. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. „Podziwiam miłości czyn”, Hymny oraz 

pieśni dla dzieci, str. 38.
 2. Ew. Jana 13:34.
 3. Zob. Alma 29:1.
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na poczuciu nieadekwatności — Prezy
dent Monson życzliwie zwrócił się do 
mnie, opowiadając o tym, jak on sam 
został powołany na urząd Apostoła 
przez Prezydenta Davida O. McKaya, 
kiedy to również odczuwał swoją nie
adekwatność. Łagodnie mnie pouczył: 
„Biskupie Stevenson, Pan przygotowuje 
tych, którym daje powołania”. Te ko
jące słowa proroka okazały się źródłem 
spokoju, ciszą w trakcie burzy bole
snego rachunku sumienia i wrażliwości 
uczuć, jakie odczuwałem w nadcho
dzących godzinach bolesnej udręki, 
których doświadczam każdego dnia  
i każdej nocy od tamtej chwili.

Później tego samego dnia szczegó
łowo opisałem te wydarzenia mojej 
ukochanej żonie, Lesie, gdy usiedliśmy 
w cichym zakątku na Placu Świątyn
nym, skąd roztaczał się kojący widok 
na świątynię i na historyczny budynek 
Tabernakulum. Starając się zrozumieć 
i poukładać sobie wydarzenia owego 
dnia, znaleźliśmy oparcie w wierze 
w Jezusa Chrystusa i znajomości 
wielkiego planu szczęścia. Prowadzi 
mnie to do pragnienia podzielenia się 
wyrazami mojej głębokiej miłości do 

mój wiek, zauważył, że zdaję się być 
całkiem młody i nawet nie wyglądam 
na swoje lata.

Po czym w ciągu kilku chwil 
Prezydent Monson wyjaśnił, że 
działając z woli Pana, powołuje mnie 
do Kworum Dwunastu Apostołów. 
Zapytał, czy przyjmuję to powołanie, 
na co — będąc w stanie całkowitego 
szoku i wydawszy z siebie ledwo 
słyszalny, zduszony i niedystyngowany 
okrzyk — odpowiedziałem twierdząco. 
Następnie, zanim nawet miałem szansę 
wyrazić całe tsunami nieopisanych 
emocji — które skupiały się głównie 

Starszy Gary E. Stevenson
Kworum Dwunastu Apostołów

Drodzy bracia i siostry, wiele dzie
sięcioleci minęło od czasu, kiedy 
podczas przynajmniej jednej sesji 

konferencji generalnej bezpośrednio za 
podium nie zasiadali i nie przemawiali 
Prezydent Boyd K. Packer oraz Starsi 
L. Tom Perry i Richard G. Scott. Jako 
że ze wzruszeniem ich wspominamy, 
ja również pragnę uczcić ich pamięć 
— tak bardzo się od siebie różnili, ale 
jakże harmonijnie składali świadectwo 
i świadczyli o Jezusie Chrystusie i Jego 
Zadośćuczynieniu.

Ponadto — podobnie jak wy — 
znajduję siłę w osobie Prezydenta 
Thomasa S. Monsona i popieram go 
jako proroka, widzącego i objawiciela, 
którego wierna i sumienna posługa 
apostolska zadziwia mnie od ponad 
50 niezwykłych lat.

W zeszły wtorek rano, zaraz po 
godzinie 9.00, kiedy Rada Biskupia 
rozpoczynała spotkanie z Prezydium 
Obszaru Azji, którego członkowie 
przybyli na konferencję, zostałem 
wezwany na spotkanie z Prezydentem 
Monsonem i jego doradcami. Moment 
później wszedłem do znajdującego 
się obok jego biura pokoju konferen
cyjnego, gdzie zasiadłszy przy stole, 
musiałem robić wrażenie zdenerwowa
nego, gdyż życzliwie przemówił, aby 
mnie uspokoić. Zwracając uwagę na 

Proste i cenne prawdy
Ojciec Niebieski hojnie rekompensuje nam życie w trudnych czasach, 
pozwalając nam również żyć w pełni czasów.
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Lesy. Ona jest promieniem słońca w 
moim życiu i niezwykłą córką Boga. 
Jej życie charakteryzują akty bezintere
sownej służby i bezwarunkowej miłości 
wobec wszystkich ludzi. Będę dążył do 
pozostania godnym błogosławieństw 
wynikających w naszego wiecznego 
związku.

Pragnę wyrazić moją głęboką miłość 
naszym czterem synom i ich rodzinom 
— trzech z nich jest tu dzisiaj z nami 
wraz ze swoimi pięknymi żonami i 
matkami sześciorga naszych wnucząt; 
czwarty, który służy obecnie na misji, 
otrzymał specjalne pozwolenie, by 
mógł pójść spać później po wyznaczo
nej misjonarzom godzinie i ogląda tę 
sesję na żywo razem ze swoim pre
zydentem misji i jego żoną w domu 
misyjnym na Tajwanie. Kocham ich 
wszystkich i wielce cenię to, że kochają 
Zbawiciela i Jego ewangelię.

Pragnę wyrazić miłość, którą darzę 
wszystkich członków mojej rodziny: 
mojej kochanej matce i ojcu, który 
zmarł w zeszłym roku i który wpoił 
mi świadectwo, jakie jest ze mną, od 
kiedy tylko sięgam pamięcią. Dziękuję 
mojemu bratu, siostrom i ich wiernym 
współmałżonkom, jak również rodzi
nie Lesy, której wielu członków jest tu 
dzisiaj z nami. Pragnę również wyrazić 

wdzięczność licznym członkom dalszej 
rodziny, przyjaciołom, misjonarzom, 
przywódcom i nauczycielom.

Zostałem pobłogosławiony bliską 
przyjaźnią z członkami Pierwszego 
Prezydium, członkami Kworum Dwu
nastu Apostołów, Siedemdziesiątymi 
oraz członkami generalnych prezydiów 
organizacji pomocniczych. Pragnę 
wyrazić moją miłość i szacunek wobec 
was wszystkich, siostry i bracia, i będę 
dążyć do tego, by być godnym naszej 
trwałej przyjaźni. Przewodnicząca Rada 
Biskupia cieszy się niemalże niebiań
ską jednością. Będzie mi brakowało 
codziennego towarzystwa Biskupa 
Géralda Caussé, Biskupa Deana M. 
Daviesa i członków zespołu.

Stoję przed wami jako żywy dowód 
słów, które zapisane są na polecenie 
Pana w pierwszym rozdziale Nauk i 
Przymierzy: „Aby słabi i prości mogli 
głosić pełnię mojej ewangelii po 
krańce świata, oraz przed królami i 
władcami” 1. Te słowa poprzedzone 
są oświadczeniem Pana, które jest wy
razem miłości Ojca do Swoich dzieci: 
„Przeto ja, Pan, znając klęskę, jaka 
spadnie na mieszkańców Ziemi, powo
łałem swego sługę, Józefa Smitha Jr., i 
przemówiłem doń z nieba, i przekaza
łem mu przykazania” 2.

Nasz kochający Ojciec Niebieski ze 
Swoim Synem, Jehową, którzy znają 
koniec od początku 3, otworzyli niebiosa 
i nową dyspensację, aby zrównoważyć 
klęski, które przepowiedzieli. Apostoł 
Paweł opisał je jako „trudne czasy” 4, co 
— moim zdaniem — oznacza, że Ojciec 
Niebieski hojnie rekompensuje nam 
życie w trudnych czasach, pozwalając 
nam również żyć w pełni czasów.

Kiedy tak rozpaczałem w tym tygo
dniu nad moimi niedoskonałościami, 
otrzymałem wyraźne uczucie, które 
było dla mnie jednocześnie napomnie
niem i pocieszeniem: nie skupiaj się na 
tym, czego nie jesteś w stanie uczynić, 
ale raczej na tym, co możesz zrobić. 
Mogę składać świadectwo o prostych 
i cennych prawdach ewangelii.

Oto słowa, którymi setki razy dzieli
łem się zarówno z członkami Kościoła, 
jak i tymi, którzy nimi nie są: „Bóg jest 
naszym [kochającym] Ojcem Niebie
skim. My jesteśmy Jego dziećmi […]. 
Płacze z nami, kiedy cierpimy i raduje 
się, kiedy czynimy to, co dobre. Chce 
się z nami komunikować, a my mo
żemy porozumiewać się z Nim poprzez 
szczerą modlitwę […].

Ojciec Niebieski dał nam, Swoim 
dzieciom, możliwość […] powrotu 
do Jego obecności […]. W centrum 
planu naszego Ojca [Niebieskiego] 
znajduje się Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa” 5.

Ojciec Niebieski posłał na ziemię 
Swojego Syna, aby zadośćuczynił 
za grzechy całej ludzkości. O tych 
prostych i cennych prawdach składam 
moje świadectwo i czynię to w imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Nauki i Przymierza 1:23.
 2. Nauki i Przymierza 1:17.
 3. Zob. Abraham 2:8.
 4. II List do Tymoteusza 3:1.
 5. Abyście głosili moją ewangelię Przewodnik 

do służby misjonarskiej (2004), str. 31–32.
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Coś wspaniałego dzieje się w misjo
narzu służącym na misji, kiedy zdaje 
sobie sprawę z tego, że w jego powo
łaniu nie chodzi o niego samego, ale o 
Pana, o Jego dzieło i o dzieci Ojca Nie
bieskiego. Uważam, że to samo dotyczy 
Apostoła. W tym powołaniu nie chodzi 
o mnie. Ale o Pana, o Jego dzieło i o 
dzieci Ojca Niebieskiego. Niezależnie 
od powierzonego nam zadania czy 
powołania w Kościele, aby służyć kom
petentnie, musimy czynić to, wiedząc, 
że każda osoba, której służymy, „jest 
umiłowanym synem lub córką niebiań
skich rodziców, i dlatego […] posiada 
boską naturę i przeznaczenie” 2.

Z zawodu byłem kardiologiem, 
specjalizującym się w niewydolności 
i przeszczepach serca, a wielu moich 
pacjentów było ciężko chorych. Moja 
żona lubi żartować, że bycie moim pa
cjentem nie wróżyło nic dobrego. Ale 
żarty na bok — widziałem, jak wielu 
z nich umiera, a kiedy sprawy przybie
rały zły obrót, nabierałem emocjonal
nego dystansu. W ten sposób radziłem 
sobie ze smutkiem i rozczarowaniem.

W 1986 roku pewien młody mężczy
zna o imieniu Chad doświadczył nie
wydolności serca, która doprowadziła 
do konieczności jego przeszczepu. 
Przez piętnaście lat wszystko toczyło 
się w jego życiu pomyślnie. Chad robił 
wszystko, co mógł, aby zachować zdro
wie i prowadził na tyle normalny tryb 
życia, na ile było to możliwe. Służył na 
misji, pracował i był oddanym synem. 
Jednak w ciągu ostatnich kilku lat życia 
doświadczył wielu wyzwań i często 
przebywał w szpitalu.

Pewnego wieczora przywie
ziono go na pogotowie ratunkowe 
w wyniku zatrzymania akcji serca. 
Wraz z kolegami poświęciliśmy dużo 
czasu na przywrócenie mu krążenia. 
W końcu zrozumieliśmy, że nie uda 
nam się przywrócić Chada do życia. 

Wiele dekad temu, kiedy powo
łano mnie na biskupa w okręgu we 
wschodnich Stanach Zjednoczonych, 
zadzwonił do mnie mój nieco starszy 
i o wiele mądrzejszy brat. Powie
dział: „Mam nadzieję, że masz świa
domość tego, iż Pan nie powołał cię 
ze względu na twoje dotychczasowe 
czyny. W twoim przypadku uczynił to 
zapewne wbrew twoim zasługom. Pan 
powołał cię ze względu na to, co musi 
uczynić z twoją pomocą, a stanie się 
tak jedynie wtedy, jeśli uczynisz to na 
Jego sposób”. Zdaję sobie sprawę, że 
mądrość mojego starszego brata jest 
dzisiaj jeszcze bardziej trafna.

Starszy Dale G. Renlund
Kworum Dwunastu Apostołów

Moi drodzy bracia i siostry, 
pragnę wam podziękować za 
poparcie, jakiego udzieliliście 

mi wczoraj, jako członkowi Kworum 
Dwunastu Apostołów. Trudno jest mi 
wyrazić, jak wiele to dla mnie zna
czy. Jestem szczególnie wdzięczny za 
poparcie dwóch niezwykłych kobiet w 
moim życiu: mojej żony, Ruth, i naszej 
kochanej, najukochańszej córki, Ashley.

Moje powołanie jest wystarczającym 
dowodem na prawdę tego, co Pan po
wiedział na początku tej dyspensacji: 
„Aby słabi i prości mogli głosić pełnię 
mojej ewangelii po krańce świata” 1. Ja 
zaliczam się do tych słabych i prostych. 

Oczami Boga
Aby skutecznie służyć bliźnim, musimy patrzeć na nich oczami 
ich rodziców, oczami naszego Ojca Niebieskiego.

Popiersia Prezydentów Kościoła w Centrum Konferencyjnym 
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Zaprzestaliśmy daremną reanimację 
i stwierdziliśmy zgon. Pomimo smutku 
i rozczarowania starałem się zachować 
profesjonalne podejście. Pomyślałem 
sobie, że „Chad miał dobrą opiekę. 
Cieszył się życiem o wiele lat dłużej niż 
miałoby to miejsce w innych okolicz
nościach”. Mój emocjonalny dystans 
wkrótce legł w gruzach, gdy do sali 
reanimacyjnej weszli jego rodzice i 
zobaczyli, że ich zmarły syn leży na 
noszach. Zobaczyłem wtedy Chada 
oczami jego ojca i matki. Dostrzegłem 
wielkie nadzieje i oczekiwania, jakie 
mieli wobec niego, ich pragnienie, 
żeby udało mu się pożyć jeszcze nieco 
dłużej i jeszcze trochę lepiej. Zdając 
sobie z tego sprawę, zapłakałem. W pa
radoksalnej zamianie ról i akcie życz
liwości, którego nigdy nie zapomnę, 
rodzice Chada zaczęli mnie pocieszać.

Teraz rozumiem, że aby skutecznie 
służyć bliźnim w Kościele, musimy 
patrzeć na nich oczami ich rodziców, 
oczami naszego Ojca Niebieskiego. 
Tylko wtedy zaczniemy pojmować 
prawdziwą wartość duszy. Tylko wtedy 
odczujemy miłość, jaką nasz Ojciec 
Niebieski darzy wszystkie Swoje dzieci. 
Tylko wtedy odczujemy troskę Zba
wiciela, którą ich otacza. Nie możemy 
całkowicie wypełnić obowiązku 

związanego z zawartym przez nas 
przymierzem, że będziemy płakać z 
tymi, którzy płaczą, i pocieszać tych, 
którzy potrzebują pocieszenia, jeśli 
nie będziemy patrzeć na nich oczami 
Boga 3. Tego rodzaju rozszerzona per
spektywa otworzy nasze serca na roz
czarowania, obawy i boleści naszych 
bliźnich. Jednakże Ojciec Niebieski 
pomoże nam i pocieszy nas, tak samo, 
jak wiele lat temu pocieszali mnie ro
dzice Chada. Aby udało nam się zdążyć 
z ratunkiem — do czego tak często 
zachęca nas Prezydent Thomas S. 
Monson4 — musimy mieć oczy, które 
widzą, uszy, które słyszą i serca, które 
wiedzą i czują.

„Prawdziwą miłością Chrystusa” 5 mo
żemy być wypełnieni tylko wtedy, gdy 
patrzymy oczami Boga. Powinniśmy 
codziennie zanosić do Boga błaganie, 
prosząc o ten rodzaj miłości. Mormon 
napominał: „A więc, umiłowani bracia, 
módlcie się do Ojca z całego serca, aby 
przelał w wasze serca tę miłość, którą 
obdarza wszystkich prawdziwie naśla
dujących Jego Syna, Jezusa Chrystusa” 6.

Z całego serca pragnę być prawdzi
wym naśladowcą Jezusa Chrystusa 7. 
Kocham Go. Wielbię Go. Świadczę o 
Jego istnieniu. Świadczę, że jest Poma
zańcem, Mesjaszem. Jestem świadkiem 

Jego niezrównanej łaski, współczucia 
i miłości. Moje własne świadectwo do
daję do świadectwa Apostołów, którzy 
w 2000 roku świadczyli, że „Jezus jest 
Żyjącym Chrystusem, nieśmiertelnym 
Synem Bożym […]. Jest światłem, 
życiem i nadzieją świata” 8.

Świadczę, że zmartwychwstały Pan 
ukazał się wraz z Bogiem, naszym 
Ojcem Niebieskim, owego dnia w 1820 
roku w stanie Nowy Jork, tak jak po
wiedział Józef Smith. A klucze kapłań
stwa są dzisiaj na ziemi, by umożliwić 
dokonywanie niezbędnych do zbawie
nia obrzędów wywyższenia. Wiem to. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Nauki i Przymierza 1:23.
 2. „Rodzina: Proklamacja dla świata”, 

Liahona, listopad 2010, str. 129; odczytana 
przez Prezydenta Gordona B. Hinckleya 
jako część jego przesłania podczas 
generalnego spotkania Stowarzyszenia 
Pomocy w dniu 23 września 1995 roku 
w Salt Lake City w Utah.

 3. Zob. Mosjasz 18:8–10.
 4. Zob. na przykład, Thomas S. Monson, „Na 

ratunek”, Liahona, lipiec 2001, str. 57–60; 
„Nasz obowiązek ratowania”, Liahona, 
październik 2013, str. 4–5. Prezydent 
Monson wielokrotnie mówił o tym w 
przemówieniu do Przedstawicieli Władz 
Generalnych 30 września 2015 roku, 
przypominając zebranym, że ponownie 
podkreśla przesłanie, którym dzielił się z 
Przedstawicielami Władz Generalnych i 
Siedemdziesiątymi Obszaru podczas szkoleń 
przeprowadzanych przy okazji konferencji 
generalnej w kwietniu 2009 roku.

 5. Moroni 7:47.
 6. Moroni 7:48.
 7. Zob. Nauki i Przymierza 18:27–28:

„I Dwunastu będzie moimi uczniami, i 
wezmą na siebie moje imię, a Dwunastu to 
ci, którzy zapragną całym sercem wziąć na 
siebie moje imię.

I jeżeli zapragną całym sercem wziąć 
na siebie moje imię, są powołani, aby szli 
na cały świat, głosząc moją ewangelię 
każdemu stworzeniu”.

 8. „Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów”, 
Liahona, lipiec 2000, str. 3. Używając 
tego cytatu, symbolicznie podpisuję 
się pod tym dokumentem, składając to 
samo świadectwo, jakie złożyli ówcześni 
Apostołowie.
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dostrzegłem u tych owdowiałych ko
biet jedną z rzeczy, o której nie mogę 
zapomnieć. Zapadły mi w pamięć 
pogodne oblicza Siostry Donny Smith 
Packer i Siostry Barbary Dayton Perry, 
które siedziały u boku swych mężów. 
Obie były przepełnione miłością, 
prawdą i czystą wiarą.

Gdy Siostra Packer usiadła obok 
swego męża podczas jego ostatnich 
godzin, bił od niej spokój, który prze
kraczał wszelkie zrozumienie 1. Choć 
zdawała sobie sprawę z tego, że jej 
ukochany od prawie 70 lat towarzysz 
wkrótce odejdzie, okazywała spokój 
kobiety przepełnionej wiarą. Wyglądała 
anielsko, tak jak na ich zdjęciu z po
święcenia Świątyni Brigham City.

Widziałem ten sam rodzaj miłości 
i wiary, który emanował od Siostry 
Perry. Jej oddanie, zarówno dla męża, 
jak i dla Pana, było oczywiste i głęboko 
mnie poruszyło.

Od ostatnich godzin swoich mężów 
po chwilę obecną te dzielne kobiety 
wykazują się siłą i odwagą, którymi 
zawsze wykazują się osoby dochowu
jące przymierzy 2. Nie można zmierzyć 
wpływu takich kobiet nie tylko na 
rodziny, ale też na Kościół Pana, gdy 
pełnią swoje role żon, matek i babć, 
a także sióstr i ciotek, nauczycielek 
i przywódczyń, a szczególnie role 
wzorów do naśladowania i oddanych 
obrończyń wiary 3.

Tak było w każdej dyspensacji 
ewangelii od czasów Adama i Ewy. 
Jednakże kobiety tej dyspensacji 
różnią się od kobiet z innych dyspen
sacji, ponieważ ta dyspensacja różni 
się od poprzednich 4. Ta różnica niesie 
ze sobą zarówno przywileje, jak i 
obowiązki.

Trzydzieści sześć lat temu, 
w 1979 r., Prezydent Spencer W. Kim
ball wygłosił dalekosiężne proroctwo 
na temat wpływu, który zachowujące 

wezwany do domu, aby zjednoczyć 
się ze swoją ukochaną Jeanene.

Miałem przywilej towarzyszyć tym 
wszystkim braciom podczas ich ostat
nich dni. Byłem z członkami najbliższej 
rodziny Prezydenta Packera i Starszego 
Scotta na krótko przed ich odejściem. 
Trudno mi uwierzyć w to, że ci trzej 
cenni przyjaciele, ci wspaniali słudzy 
Pana odeszli. Tęsknię za nimi bardziej, 
niż jestem to w stanie wyrazić.

Kiedy rozmyślałem nad tym nie
oczekiwanym obrotem wydarzeń, 

Prezydent Russell M. Nelson
Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów

Drodzy Starsi Rasband, Steven
son i Renlund, my, wasi Bracia, 
witamy was w Kworum Dwuna

stu Apostołów. Dziękujemy Bogu za 
objawienia, które dał swojemu pro
rokowi, Prezydentowi Thomasowi S. 
Monsonowi.

Bracia i siostry, gdy spotykaliśmy 
się na konferencji generalnej sześć 
miesięcy temu, nikt z nas nie spodzie
wał się nadchodzących zmian, które 
głęboko poruszyły wszystkie osoby w 
Kościele. Starszy L. Tom Perry wygłosił 
pełne mocy przesłanie o niezastąpio
nej roli małżeństwa i rodziny w planie 
Pana. Byliśmy zaskoczeni, gdy zaled
wie kilka dni później dowiedzieliśmy 
się o raku, który tak szybko miał go 
od nas zabrać.

Choć zdrowie Prezydenta Boyda K. 
Packera pogarszało się, dzielnie konty
nuował swoją pracę przy dziele Pana. 
W kwietniu, pomimo słabości, był 
zdeterminowany, by składać świadec
two póki starczy mu tchu. 34 dni po 
odejściu Starszego Perry’ego Prezydent 
Packer przeszedł przez zasłonę.

Podczas ostatniej konferencji brako
wało nam Starszego Richarda G. Scotta, 
ale skupialiśmy się na pełnych mocy 
świadectwach, które składał na wielu 
poprzednich konferencjach. Zaled
wie 12 dni temu Starszy Scott został 

Prośba do moich sióstr
Potrzebujemy waszej siły, nawrócenia, przekonania, zdolności 
przywódczych, mądrości i waszego głosu.
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przykazania kobiety będą miały na 
przyszłość Kościoła Pana. Prorokował: 
„Duża część znacznego wzrostu, ja
kiego zazna Kościół w dniach ostat
nich, nastąpi dlatego, że wiele dobrych 
kobiet na całym świecie […] w wielkiej 
liczbie zbliży się do Kościoła. Stanie 
się to do tego stopnia, że kobiety w 
Kościele będą odzwierciedlać prawość 
i klarowność w swoim życiu, i to w 
takiej mierze, że kobiety w Kościele 
będą postrzegane jako odrębne i 
odmienne — w pozytywny sposób — 
od kobiet świata” 5.

Moje drogie siostry, które jesteście 
naszymi ważnymi współpracowni
kami w tych dniach ostatnich — dzień 
przepowiedziany przez Prezydenta 
Kimballa właśnie nastał. Jesteście 
kobietami, o których on mówił! Wasza 
cnota, światło, miłość, wiedza, od
waga, charakter, wiara i prawe życie 
przyciąg ną do Kościoła na bezprece
densową skalę dobre kobiety świata 
wraz z ich rodzinami! 6

My, wasi bracia, potrzebujemy 
waszej siły, nawrócenia, przekonania, 
zdolności przywódczych, mądrości i 
waszego głosu. Królestwo Boga nie 
jest i nie może być pełne bez kobiet, 
które zawierają święte przymierza i 
dochowują ich — kobiet, które mogą 
przemawiać z mocą i upoważnieniem 
od Boga! 7

Prezydent Packer oświadczył:
„Potrzebujemy kobiet, które są 

zorganizowane i potrafią organizo
wać. Potrzebujemy kobiet ze zdolno
ściami wykonawczymi, które potrafią 
planować, kierować i zarządzać; 
kobiet, które mogą nauczać i potrafią 
przemawiać […].

Potrzebujemy kobiet z darem roze
znania, które potrafią oceniać trendy 
w świecie i wykrywać te, które choć 
popularne, prowadzą na mieliznę lub 
są niebezpieczne” 8.

Dzisiaj chciałbym dodać, że potrze
bujemy kobiet, które wiedzą, w jaki 
sposób dzięki wierze wprowadzić w 
czyn to, co ważne, i które odważnie 
bronią moralności i rodziny w chorym 
od grzechu świecie. Potrzebujemy 
kobiet, które są oddane prowadzeniu 
dzieci Boga po ścieżce przymierza ku 
wywyższeniu; kobiet, które wiedzą, 
jak otrzymać osobiste objawienie, 
które rozumieją moc i pokój obda
rowania świątynnego; kobiet, które 
wiedzą, jak przyzywać moce niebie
skie dla ochrony i umocnienia dzieci 
oraz rodzin; kobiet, które nauczają 
nieustraszenie.

W swoim życiu zostałem pobłogo
sławiony taką kobietą. Moja zmarła 
żona, Dantzel, właśnie taka była. Zaw
sze będę wdzięczny za jej zmieniający 
życie wpływ na mnie we wszystkich 
aspektach mojego życia, łącznie z 
pionierskimi wysiłkami przy operacjach 
na otwartym sercu.

Pięćdziesiąt osiem lat temu zosta
łem poproszony o wykonanie ope
racji na małej dziewczynce z poważną 
wrodzoną wadą serca. Jej starszy brat 
zmarł wcześniej na podobną chorobę. 
Rodzice błagali o pomoc. Rokowania 
nie były optymistyczne, ale obiecałem 
zrobić wszystko, co w mojej mocy, 
aby ocalić jej życie. Pomimo moich 
wysiłków dziecko zmarło. Później ci 
sami rodzice przynieśli kolejną córkę, 
mającą wtedy zaledwie 16 miesięcy, 
również urodzoną ze zniekształ
conym sercem. Ponownie, na ich 
żądanie, przeprowadziłem operację. 
To dziecko również zmarło. Ta trzecia 
bolesna strata w jednej rodzinie zała
mała mnie.

Wróciłem do domu przytłoczony 
smutkiem. Padłem na podłogę naszego 
salonu i płakałem całą noc. Dantzel 
trwała u mojego boku, słuchając moich 
ciągle powtarzanych deklaracji, że 

nigdy więcej nie przeprowadzę ope
racji serca. Około 5 nad ranem Dantzel 
spojrzała na mnie i z miłością zapytała: 
„Czy skończyłeś już płakać? Jeśli tak, 
to ubieraj się. Wracaj do laboratorium. 
I zabieraj się do pracy! Musisz nauczyć 
się więcej. Jeśli teraz się poddasz, inni 

boleśnie przekonają się o tym, co ty 
już wiesz”.

Och, jakże potrzebowałem punktu 
widzenia mojej żony, jej determinacji i 
miłości! Wróciłem do pracy i nauczy
łem się więcej. Gdyby nie natchnione 
potrząśnięcie mną przez Dantzel, nie 
wykonywałbym operacji na otwartym 
sercu i nie byłbym przygotowany do 
przeprowadzenia takowej w 1972 r., 
która to operacja ocaliła życie Prezy
denta Spencera W. Kimballa 9.

Siostry — czy zdajecie sobie sprawę 
z tego, jak wielki wywieracie wpływ, 
gdy mówicie o rzeczach, które spły
wają do waszego serca i umysłu pod 
kierownictwem Ducha? Wspaniały pre
zydent palika opowiedział mi o spo
tkaniu rady palika, na którym zmagali 
się z trudnym wyzwaniem. W pewnym 
momencie uświadomił sobie, że prezy
dent Organizacji Podstawowej w paliku 
nie zabrała głosu, więc zapytał ją, czy 
ma jakieś przemyślenia. „Właściwie 

Siostra Barbara Perry i Starszy L. Tom Perry 
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to chciałabym się czymś podzielić” 
— powiedziała i przedstawiła myśl, 
która zmieniła cały kierunek spotkania. 
Prezydent palika mówił dalej: „Gdy 
mówiła, Duch złożył mi świadectwo, 
że otrzymała głos objawienia, którego 
— jako rada — szukaliśmy”.

Moje drogie siostry — niezależnie 
od tego, jakie wykonujecie powołania 
i jaka jest wasza życiowa sytuacja, po
trzebujemy waszych przemyśleń, spo
strzeżeń i natchnienia. Potrzebujemy 
waszego odważnego głosu podczas 
rad okręgów i palików. Potrzebujemy 
każdej zamężnej kobiety, by zabierała 
głos jako „zaangażowana i równa 
partnerka” 10, która stanowi jedność 

z mężem przy zarządzaniu rodziną. 
Wy, siostry — czy to zamężne czy 
stanu wolnego — posiadacie wyjąt
kowe możliwości i wyjątkową intuicję, 
które otrzymałyście jako dar od Boga. 
My, bracia, nie możemy zastąpić wa
szego unikalnego wpływu.

Wiemy, że kulminacyjnym wydarze
niem całego procesu stworzenia było 
stworzenie kobiety 11! Potrzebujemy 
waszej siły!

Ataki przeciwko Kościołowi, jego 
doktrynie i naszemu sposobowi życia 
będą przybierać na sile. Z tego po
wodu potrzebujemy kobiet, które 
mają głębokie zrozumienie doktryny 
Chrystusa i użyją go, aby nauczać i 
pomóc w wychowaniu pokolenia 
odpornego na grzech 12. Potrzebujemy 
kobiet, które potrafią wykryć oszustwo 
we wszystkich jego formach. Potrzebu
jemy kobiet, które wiedzą, jak uzyskać 
dostęp do mocy, której Bóg udziela 
dochowującym przymierzy i dzielącymi 
się swoimi wierzeniami z przekona
niem i prawdziwą miłością. Potrzebu
jemy kobiet, które mają odwagę i wizję 
naszej Matki Ewy.

Moje drogie siostry, nic nie jest waż
niejsze dla osiągnięcia przez was życia 
wiecznego niż wasze własne nawróce
nie. To nawrócone, dochowujące przy
mierzy kobiety — takie jak moja droga 
żona Wendy — które prowadzą prawe 

życie, będą coraz bardziej zauważalne 
w moralnie staczającym się świecie i 
będą postrzegane jako inne i wyróż
niające się w najbardziej szczęśliwy 
sposób.

Dzisiaj więc proszę was o działanie, 
moje siostry z Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich. Zajmij
cie należne wam i potrzebne miejsce 
w domu, społeczności i w królestwie 
Boga — bardziej niż miało to miejsce 
kiedykolwiek wcześniej. Proszę was, 
abyście wypełniły proroctwo Prezy
denta Kimballa. I obiecuję wam w imię 
Jezusa Chrystusa, że gdy tak uczynicie, 
Duch Święty zwiększy wasz wpływ 
w nieprawdopodobny sposób!

Składam świadectwo o realno
ści istnienia Pana Jezusa Chrystusa 
i Jego odkupiającej, zadość czyniącej 
i uświęcającej mocy. Jako jeden z Jego 
Apostołów, dziękuję wam, moje dro
gie siostry, i błogosławię was, abyście 
osiągnęły pełnię swojego potencjału 
i wypełniły miarę waszego stworze
nia, gdy zmierzamy ramię w ramię 
w tej świętej pracy. Razem przygotu
jemy świat na Drugie Przyjście Jezusa 
Chrystusa. Świadczę o tym jako wasz 
brat, w imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Zob. List do Filipian 4:7.
 2. To obejmuje łzy — zachowując 

przykazanie, by płakać nad utratą 
ukochanych, gdy kończą to życie (zob. 
Nauki i Przymierza 42:45).

 3. Zobacz wpływ Rebeki na Izaaka i ich syna 
Jakuba w Ks. Rodzaju 27:46; 28:1–4.

 4. Zob. Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions, oprac. Joseph Fielding 
Smith Jun., 5 tomów. (1957–1966), 
4:166. Uwaga: Wszystkie poprzednie 
dyspensacje ograniczały się do małego 
obszaru świata i kończyły się odstępstwem. 
W przeciwieństwie do nich, ta dyspensacja 
nie będzie ograniczona miejscem ani 
czasem. Wypełni ona świat i połączy 
z Drugim Przyjściem Pana.

 5. Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball (2006), str. 222–223.

 6. Gdy się urodziłem, w Kościele było mniej 
niż 600 000 członków. Dzisiaj jest ich 

Prezydent Boyd K. Packer i Siostra  
Donna S. Packer
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coś więcej niż tylko mechaniczny cud. 
Może ono być przedłużeniem naszego 
własnego głosu i emocji, i stać się 
wspaniałym narzędziem komunikacji. 
Tak jak człowiek mówi i przechodzi 
płynnie od jednego słowa do drugiego, 
tak samo melodia płynie, kiedy prze
chodzimy od jednej nuty do drugiej.

Śmialiśmy się razem, kiedy on pró
bował raz za razem zagrać poprawnie. 
Jego uśmiech stawał się coraz szerszy, 
kiedy znajoma melodia zaczęła się wy
łaniać z tego, co wcześniej było tylko 

Starszy Gregory A. Schwitzer
Siedemdziesiąty

Ostatniego lata przyjechało do 
mnie i mojej małżonki dwóch 
wnuków. Ich rodzice uczest

niczyli wtedy w rajdzie pionierów 
w swoim paliku. Nasza córka chciała 
mieć pewność, że chłopcy będą 
ćwiczyć grę na pianinie podczas tego 
pobytu. Wiedziała, że w czasie kilku 
dni spędzonych z dziadkami nieco 
łatwiej jest zapomnieć o ćwiczeniach. 
Pewnego popołudnia postanowiłem 
posiedzieć z moim 13 letnim wnucz
kiem, Andrew, i posłuchać jak gra.

Ten chłopak ma wiele energii i 
uwielbia ruch na świeżym powietrzu. 
Mógłby bez problemu spędzać cały 
czas na polowaniu i łowieniu ryb. 
Kiedy ćwiczył grę na pianinie, mia
łem wrażenie, że wolałby raczej łowić 
ryby w pobliskiej rzece. Słuchałem, jak 
walił w klawisze, wygrywając akordy 
znajomej piosenki. Każda nuta była 
tak samo zaakcentowana i miała takie 
samo metrum, co sprawiało, że ciężko 
było rozpoznać melodię. Usiadłem na 
ławce obok niego i wytłumaczyłem mu 
znaczenie nieco mocniejszego zazna
czania linii melodycznej i delikatniej
szego grania nut, które stanowią jej tło. 
Rozmawialiśmy o tym, że pianino to 

Niech zabrzmi 
ostrzegawczy sygnał
Świat potrzebuje uczniów Chrystusa, którzy przekazują przesłanie 
ewangelii w sposób przejrzysty, płynący prosto z serca.

ponad 15 milionów. Ta liczba będzie 
nadal wzrastać.

 7. Prezydent Joseph Fielding Smith powie
dział do sióstr ze Stowarzyszenia Pomocy: 
„Możecie mówić z upoważnieniem, 
ponieważ Pan nadał wam upoważnienie”. 
Powiedział również, że Stowarzyszenie 
Pomocy „otrzymało moc i upoważnienie 
do dokonania wielu wspaniałych rzeczy. 
Praca, którą wykonuje, odbywa się dzięki 
boskiemu upoważnieniu” („Relief Society 
— An Aid to the Priesthood”, Relief 
Society Magazine, styczeń 1959, str. 4, 5). 
Te cytaty były również przytoczone przez 
Starszego Dallina H. Oaksa w przemówie
niu konferencyjnym „Klucze i upoważ
nienie kapłańskie”, Liahona, maj 2014, 
str. 51.

 8. Boyd K. Packer, „The Relief Society”, 
Ensign, listopad 1978, str. 8; zob. także 
M. Russell Ballard, Counseling with Our 
Councils: Learning to Minister Together 
in the Church and in the Family (1997), 
str. 93.

 9. Zob. Spencer J. Condie, Russell M. 
Nelson: Father, Surgeon, Apostle 
(2003), str. 146, 153–156. Uwaga: 
W 1964 r. Prezydent Kimball wyświęcił 
mnie na prezydenta palika i dał mi 
błogosławieństwo, że spadnie wskaźnik 
śmiertelności w moich pionierskich 
operacjach zastawek aortalnych. Żaden 
z nas nie wiedział wtedy, że za osiem lat 
będę przeprowadzał operację Prezydenta 
Kimballa, która obejmie również 
wymianę jego uszkodzonej zastawki 
aortalnej.

 10. „Kiedy mówimy o małżeństwie jako 
partnerstwie, mówmy o małżeństwie 
jako o pełnym partnerstwie. Nie chcemy, 
by nasze kobiety święte w dniach 
ostatnich były milczącymi partnerkami 
w tym wiecznym zadaniu lub by miały 
narzucone ograniczenia! Proszę, 
bądźcie zaangażowanymi i równymi 
partnerkami” (Spencer W. Kimball, 
„Privileges and Responsibilities of 
Sisters”, Ensign, listopad 1978, str. 106).

 11. „Wszystkie cele świata i wszystko, co 
było na świecie, stałoby się niczym 
bez kobiet — kamienia węgielnego w 
kapłańskim łuku stworzenia” (Russell M. 
Nelson, „Lessons from Eve”, Ensign, 
listopad 1987, str. 87). „Ewa stała się 
uwieńczeniem stworzenia, wspaniałym 
podsumowaniem wszystkich cudownych 
prac, które przedtem wykonano” 
(Gordon B. Hinckley, „Kobiety w 
naszym życiu”, Liahona, listopad 
2004, str. 83).

 12. Zob. Russell M. Nelson, „Children of the 
Covenant”, Ensign, maj 1995, str. 33.
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zbiorem różnych dźwięków. Przesła
nie stało się jasne: „Bóg moim Ojcem 
i przysłał tutaj mnie” 1. Zapytałem 
Andrew, czy czuł zmianę w przesłaniu. 
Odpowiedział: „Tak, dziadku, czuję ją!”.

Apostoł Paweł dał nam lekcję na 
temat komunikacji, porównując ją 
do instrumentów muzycznych, kiedy 
napisał do Koryntian:

„Wszak nawet przedmioty martwe, 
które dźwięk wydają, jak piszczałka czy 
cytra, gdyby nie wydawały tonów roz
maitych, to jak można by rozpoznać, 
co grają na flecie, a co na cytrze?

A gdyby trąba wydała głos niewy
raźny, któż by się gotował do boju?” 2.

Jeśli kiedykolwiek był moment, 
w którym świat potrzebował uczniów 
Chrystusa, którzy przekazują przesła
nie ewangelii w sposób przejrzysty i 
prosto z serca, to ten moment nadszedł 
właśnie teraz. Potrzebujemy ostrze
gawczego sygnału.

Chrystus był z pewnością naszym 
najlepszym przykładem. Zawsze wyka
zywał się odwagą i stawał w obronie 
tego, co słuszne. Jego słowa odbijają 
się echem przez stulecia, kiedy zachęca 
nas, abyśmy pamiętali o miłości do 
Boga i bliźnich, przestrzeganiu wszyst
kich przykazań Boga i byciu światłością 
dla świata. Nie obawiał się przemawiać 
przeciwko ziemskim mocom ani lu
dziom, którzy władali w Jego czasach, 
nawet gdy byli oni przeciwni misji da
nej Mu przez Jego Ojca Niebieskiego. 
Celem Jego słów nie było wprowa
dzenie zamieszania, ale poruszenie 
serc ludzkich. On doskonale znał wolę 
Ojca. Wypełniał ją we wszystkim, co 
czynił i co mówił.

Uwielbiam też przykład Piotra, który 
w dniu Zielonych Świąt odważnie i 
jasno zmierzył się z ludźmi tego świata. 
Tego dnia ludzie zebrani z wielu kra
jów krytykowali pierwszych świętych, 
ponieważ słyszeli, jak przemawiali oni 

językami, i myśleli, że byli pijani. Piotr, 
czując, że Duch wzrósł w jego duszy, 
bronił Kościoła i jego członków. Świad
czył tymi słowy: „Mężowie judzcy i wy 
wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozoli
mie! Niechże wam to będzie wiadome, 
dajcie też posłuch słowom moim” 3.

Potem cytował pisma święte zawie
rające proroctwa dotyczące Chrystusa 
i złożył swoje płynące z serca świa
dectwo: „Niechże tedy wie z pewno
ścią cały dom Izraela, że i Panem, i 
Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, 
którego wy ukrzyżowaliście” 4.

Wielu usłyszało jego słowa i poczuło 
Ducha, a 3000 dusz przystąpiło do 
Kościoła. Jest to mocny dowód na to, 
że jeden mężczyzna lub jedna kobieta, 
gotowi, by składać świadectwo, mogą 
uczynić wielką różnicę w momencie, 
kiedy świat zmierza w złym kierunku.

Kiedy my, jako członkowie, podej
mujemy decyzję, aby stanąć i z mocą 
świadczyć o doktrynach Boga i Jego 
Kościoła, coś się w nas zmienia. Przyj
mujemy na siebie Jego oblicze. Stajemy 
się bliżsi Jego Duchowi. On w zamian 
będzie szedł przed nami i „[będzie] po 
[naszej] prawicy i po lewicy, i Duch 

[ Jego] będzie w [naszych] sercach, i 
aniołowie [ Jego] wokół [nas], aby [nas] 
podtrzymać” 5.

Prawdziwi uczniowie Chrystusa nie 
starają się szukać usprawiedliwienia 
dla doktryny, kiedy nie pasuje ona do 
aktualnych poglądów świata. Paweł 
był jednym ze śmiałych uczniów, który 
głosił: „Nie wstydzę się Ewangelii Chry
stusowej, jest ona bowiem mocą Bożą 
ku zbawieniu każdego, kto wierzy” 6. 
Prawdziwi uczniowie reprezentują 
Pana w momentach, kiedy może się 
to okazać niewygodne. Prawdziwi 
uczniowie pragną inspirować serca 
ludzi, a nie tylko im imponować.

Stawanie w obronie Chrystusa 
często nie jest ani wygodne, ani łatwe. 
Jestem pewien, że tak było i w przy
padku Pawła, kiedy został wezwany 
przed króla Agryppę i poproszony, 
aby usprawiedliwił swoje czyny oraz 
opowiedział swoją historię. Paweł bez 
wahania przedstawił swoje wierzenia 
z taką mocą, że przerażający król przy
znał, że „niemal” został przekonany, 
aby zostać chrześcijaninem.

Odpowiedź Pawła świadczyła o 
jego pragnieniu, aby ludzie całkowicie 
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zrozumieli to, co miał do powiedzenia. 
Powiedział królowi Agryppie, że jego 
pragnieniem nie było, aby wszyscy, 
którzy go usłyszeli, stali się „niemal” 
chrześcijanami, ale raczej, aby „wszyscy 
wspólnie” stali się uczniami Chrystusa 7. 
Ci, którzy przemawiają w sposób przej
rzysty, mogą sprawić, że tak się stanie.

Wiele lat studiowałem historię snu 
Lehiego w Księdze Mormona 8 i zawsze 
myślałem o wielkim przestronnym bu
dynku jako o miejscu, gdzie przebywali 
tylko najwięksi buntownicy. Budynek 
był wypełniony ludźmi, którzy szydzili i 
wytykali palcami wiernych, którzy trzy
mali się symbolizującego słowo Boże 
żelaznego pręta i dotarli do drzewa 
życia, które symbolizuje miłość Boga. 
Niektórzy nie mogli wytrzymać presji 
szyderców i schodzili z tej drogi. Inni 
decydowali się przyłączyć do szyder
ców w budynku. Czy nie mieli odwagi, 
aby śmiało przeciwstawić się krytyce 
i przesłaniom świata?

Kiedy obserwuję dzisiejszy świat 
oddalający się od Boga, myślę, że ten 
budynek stale się powiększa. Wielu 
ludzi w dzisiejszych czasach błądzi po 
korytarzach tej wielkiej i przestronnej 

budowli, nie zdając sobie nawet 
sprawy z tego, że stali się częścią jej 
kultury. Często poddają się oni jej 
pokusom i przesłaniom. Ostatecznie 
widzimy ich, jak szydzą lub przyłączają 
się do tych, którzy to czynią.

Przez wiele lat myślałem, że szy
dzący tłum wyśmiewał sposób, w jaki 
żyli wierni, ale głosy dobiegające z bu
dynku w dzisiejszych czasach zmieniły 
ton i zachowanie. Ci, którzy szydzą, 
często starają się zagłuszyć proste prze
słanie ewangelii poprzez atakowanie 
pewnych aspektów historii Kościoła 
lub krytykowanie proroka albo innego 
przywódcy. Atakują także samo sedno 
doktryny i prawa Boga obowiązujące 
od założenia świata. My, jako ucznio
wie Jezusa Chrystusa i członkowie Jego 
Kościoła, nigdy nie możemy puścić 
żelaznego pręta. Nasze dusze muszą 
wydać z siebie ostrzegawczy sygnał.

Jego proste przesłanie ma głosić, 
że Bóg jest naszym kochającym Ojcem 
Niebieskim, a Jezus Chrystus jest Jego 
Synem. Ewangelia została przywrócona 
w dniach ostatnich poprzez żyjących 
proroków, a dowodem tego jest Księga 
Mormona. Ścieżka szczęścia prowadzi 

przez podstawową jednostkę, jaką jest 
rodzina, tak jak zostało to na początku 
zorganizowane i objawione przez 
Ojca Niebieskiego. Znajomą melodię 
tego przesłania wielu może rozpo
znać, ponieważ słyszeli ją w życiu 
przedziemskim.

To jest czas dla nas, jako świętych 
w dniach ostatnich, aby stanąć i świad
czyć. Jest to czas, aby nuty melodii 
ewangelii wznosiły się ponad zgiełk 
świata. Dodaję moje świadectwo do 
przesłania Zbawiciela i Odkupiciela 
tego świata. On żyje! Jego ewangelia 
została przywrócona, a błogosławień
stwa szczęścia i pokoju można posiąść 
w tym życiu, postępując zgodnie 
z Jego przykazaniami i podążając Jego 
ścieżką. To jest moje świadectwo, które 
składam w imię Jezusa Chrystusa, 
amen. ◼
PRZYPISY
 1. „Bóg moim Ojcem jest”, Hymny oraz pieśni 

dla dzieci, str. 96.
 2. I List do Koryntian 14:7–8.
 3. Dzieje Apostolskie 2:14.
 4. Dzieje Apostolskie 2:36.
 5. Nauki i Przymierza 84:88.
 6. List do Rzymian 1:16.
 7. Zob. Dzieje Apostolskie 26:26–30.
 8. Zob. 1 Nefi 8.
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ich umysły na rozumienie pism 
świętych 5.

• Ukazał się ludziom na starożytnym 
kontynencie amerykańskim i po
wiedział, by podchodzili do Niego, 
wkładali ręce w Jego bok i dotykali 
ran po gwoździach w Jego rękach i 
stopach, aby dzięki temu poznali, że 
jest „Bogiem Izraela i Bogiem całej 
ziemi i że [został] zabity za grzechy 
świata” 6.

Raduję się na myśl o tym, że są tacy 
rodzice, którzy opowiadają swoim 
dzieciom historie o Chrystusie. Widzę 
to, kiedy obserwuję dzieci podczas róż
nych zajęć w Organizacji Podstawowej 
oraz przy innych okazjach.

Jestem wdzięczny za to, że moi 
rodzice nauczyli mnie o Chrystusie. 
Wciąż widzę, jak przykład Zbawiciela 
pomaga mojej drogiej żonie i mnie 
nauczać nasze dzieci.

Moje serce przepełnia radość, gdy 
widzę, jak moje dzieci kontynuują tę 
tradycję. Od razu na myśl przychodzi 
mi jeden z moich ulubionych fragmen
tów pism świętych, znajdujący się w 
III Liście Jana w rozdziale 1. w werse
cie 4.: „Nie ma zaś dla mnie większej 
radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją 
w prawdzie”. A dlaczego nie nasze 
wnuki?

Jestem wdzięczny za naszych przy
wódców, którzy stale nauczają nas o 
Chrystusie, o święceniu dnia sabatu, 
a także o przyjmowaniu sakramentu 
w każdą niedzielę, by oddać w ten 
sposób cześć Zbawicielowi.

W miarę jak studiujemy historie o 
Chrystusie, coraz bardziej radujemy się 
dniem sabatu oraz sakramentem. W ten 
sposób powstają budujące naszą wiarę 
i świadectwo tradycje, które chronią 
rodzinę.

Kilka tygodni temu, studiując po 
raz kolejny przesłanie Prezydenta 

• Splunął na ziemię i ze śliny uczynił 
błoto, które nałożył na oczy nie
widomego i rzekł do niego: „Idź 
i obmyj się w sadzawce Syloe”. 
A człowiek ten, będąc Mu po
słuszny, „obmył się i wrócił z 
odzyskanym wzrokiem” 2.

• Kobieta cierpiąca na krwotok, 
dotknąwszy kraju Jego szaty, została 
uzdrowiona dzięki swej wierze 3.

• Ukazał się Swoim uczniom, kiedy 
chodził po morzu 4.

• Kiedy uczniowie zmierzali do 
Emaus, objawił się im i otworzył 

Starszy Claudio R. M. Costa
Siedemdziesiąty

Bardzo lubię następujące słowa 
pieśni Organizacji Podstawowej: 

Opowiedz mi o Jezusie, o sprawach 
bliskich Mu

Jego zapytałbym o to, gdyby był tu.
Wędrówki wspomnij, pomogę ci,
O mym Jezusie, opowiedz mi 1.

Jestem przekonany, że jeżeli stwo
rzymy w naszych domach tradycję 
opowiadania historii o Jezusie, to w 
wymowny sposób okażemy, że świę
cimy dzień sabatu.

To z pewnością wniesie do naszego 
domu wyjątkowe uczucia i sprawi, iż 
każdemu z nas pozostanie w pamięci 
przykład Zbawiciela.

Uwielbiam zgłębiać wiedzę i 
rozważać życie Tego, który poświęcił 
wszystko dla mnie i dla każdego 
z nas.

Uwielbiam czytać fragmenty z pism 
świętych, ukazujące Jego bezgrzeszne 
życie i doświadczenia, które przeżył. 
Zamykam wtedy oczy i próbuję wy
obrazić sobie te wyjątkowe zdarzenia, 
które pogłębiają wiedzę i wzmacniają 
mego ducha.

Oto kilka z nich:

Aby zawsze  
o Nim pamiętali
Uwielbiam zgłębiać wiedzę i rozważać życie Tego, który poświęcił 
wszystko dla mnie i dla każdego z nas.
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Russella M. Nelsona — które wygłosił 
podczas ostatniej generalnej konfe
rencji — a jednocześnie rozmyślając 
nad dniem sabatu, odczułem głęboką 
wdzięczność za błogosławieństwo i 
zaszczyt bycia godnym przyjmowania 
sakramentu. Dla mnie to niezwy
kły, święty i duchowy czas. Bardzo 
lubię uczestniczyć w spotkaniu 
sakramentalnym.

Kiedy tak rozmyślałem, szczególną 
uwagę poświęciłem błogosławieniu 
chleba i wody. Przeczytałem te mod
litwy i rozważałem je, podobnie jak 
sam obrzęd sakramentu. Zacząłem w 
sercu i umyśle szukać wydarzeń z nim 
powiązanych.

Pomyślałem wtedy o pierwszym dniu 
święta Przaśników, w którym Jezus, od
powiadając Swoim uczniom na pytanie, 
gdzie mają przygotować Paschę, rzekł: 
„Idźcie do miasta, do wiadomego nam 
człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel 
mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę 
Paschę z uczniami moimi” 7.

Próbowałem wyobrazić sobie, jak 
uczniowie kupują żywność i starannie 
przygotowują tego wyjątkowego dnia 
stół do wspólnej wieczerzy: stolik dla 
13 osób, On i Jego uczniowie, 12, któ
rych umiłował.

Łzy popłynęły po moich policzkach, 
kiedy oczami wyobraźni ujrzałem wie
czerzającego z nimi Chrystusa, który 
rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, iż 
jeden z was wyda mnie” 8.

Pomyślałem, jak wielce musieli być 
zasmuceni, kiedy pytali Go: „Chyba nie 
ja, Panie?” 9.

A kiedy Judasz zadał Mu to samo 
pytanie, rzekł: „Ty powiedziałeś” 10.

Wyobraziłem sobie dłonie Jezusa — 
które uleczały, pocieszały, wzmacniały 
i błogosławiły — łamiące chleb, kiedy 
mówił: „Bierzcie, jedzcie, to jest ciało 
moje” 11.

Potem wziął kielich napełniony 
winem, podziękował i dał im, mówiąc: 
„Pijcie z niego wszyscy; albowiem to 
jest na pamiątkę krwi nowego przy
mierza, która się za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów” 12.

Oczami wyobraźni spoglądałem na 
twarze każdego z uczniów i dostrze
głem w ich oczach troskę o ukocha
nego Mistrza. Obserwując to wszystko, 
miałem wrażenie, że jestem pośród 
nich. Moje serce — pełne smutku i żalu 
wobec tego, co miał dla mnie przeżyć 
— przeszył silny ból.

Moją duszę przepełniło pragnienie 
bycia lepszym człowiekiem. W duchu 

pokuty i skruchy pragnąłem zanie
chać przelania co najmniej kilku 
kropel Jego krwi, wylanej w ogrodzie 
Getsemane.

I wtedy pomyślałem o sakramencie, 
który przyjmujemy każdego tygodnia 
na Jego pamiątkę. Czyniąc to, bacznie 
zwracałem uwagę na każde słowo mod
litwy błogosławienia chleba i wody. 
W dużej mierze koncentrowałem się 
na słowach: „zawsze o Nim pamiętać” 
z modlitwy błogosławienia chleba oraz: 
„że zawsze o Nim pamiętają” z błogo
sławienia wody 13.

Rozważałem, co to znaczy zawsze 
o Nim pamiętać.

Dla mnie oznacza to, aby mieć 
w pamięci:

• Jego życie przed przyjściem na świat, 
kiedy tworzył tę piękną planetę 14.

• Ubogie narodziny w żłobie w judz
kim Betlejem15.

• Nauki, których udzielał biegłym 
w piśmie w świątyni, mając nie
spełna 12 lat 16.

• Kiedy samotnie oddalił się na pusty
nię, by przygotować się do doczes
nej posługi 17.

• Jego przemianę przed uczniami 
Swoimi 18.
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• Kiedy ustanowił sakrament podczas 
Ostatniej Wieczerzy 19.

• Gdy udał się do ogrodu Getsemane 
i cierpiał tak intensywnie za nasze 
grzechy, boleści, rozczarowania, 
choroby, iż krwawił z każdego poru 
skóry 20.

• Kiedy po doświadczeniu cierpienia 
i bólu, jeszcze w Getsemane, ten, 
którego zwał Swym przyjacielem, 
jednym pocałunkiem wydał Go 
w ręce oprawców 21.

• Gdy zaprowadzono Go przed obli
cze Piłata i Heroda 22.

• Kiedy upokarzali Go, popychali, 
bili, pluli na Niego i biczowali 
tak mocno, że bat rozrywał 
Jego ciało23.

• Gdy brutalnie wciśnięto Mu na 
głowę koronę z cierni 24.

• Kiedy niósł Swój krzyż na Golgotę, 
na której został ukrzyżowany i 
cierpiał niemożliwy do opisania ból 
zarówno fizyczny, jak i duchowy 25.

• Gdy przepełniony miłosierdziem 
spojrzał na tych, którzy Go ukrzyżo
wali, wzniósł oczy ku niebu i błagal
nie prosił: „Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią” 26.

• Kiedy, wiedząc, że wypełnił Swą 
misję ocalenia całej ludzkości, oddał 
ducha Swego na ręce Jego Ojca, 
naszego Ojca 27.

• I w końcu Jego zmartwychwstanie, 
które zapewnia nam nasze zmar
twychwstanie i daje możliwość życia 
w Jego obecności przez całą wiecz
ność, w zależności od dokonanych 
przez nas wyborów 28.

Ponadto rozważanie modlitwy 
sakramentalnej, a w szczególności jej 
znaczących słów, uświadomiło mi, jaka 
wspaniała wiąże się z tym obietnica, 
mówiąca, że jeżeli będziemy zaw
sze o Nim pamiętać, będziemy mieli 
z sobą Jego Ducha 29.

Wierzę, że Pan umożliwia nam 
otrzymywanie objawień w czasie wła
ściwym dla każdego z nas. Pojąłem to 
dogłębnie, studiując słowa Ks. Kazno
dziei Salomona 3:1, 6, które głoszą:

„Wszystko ma swój czas i każda 
sprawa pod niebem ma swoją porę: […]

Jest czas szukania i czas gubie
nia; jest czas przechowywania i czas 
odrzucania”.

Sakrament to wyjątkowy czas, kiedy 
Ojciec Niebieski poprzez objawienie 
naucza nas o Zadośćuczynieniu Swego 
Jednorodzonego Syna — naszego Zba
wiciela, Jezusa Chrystusa. Jest to czas, 
aby „[kołatać], a otworzą wam” 30 i pro
sić, aby otrzymać tę wiedzę. To jest 
czas dla nas, aby w należnym skupie
niu prosić Boga o tę wiedzę. I wiem to 
z całą pewnością, że jeśli tak uczynimy, 
to otrzymamy mądrość, która pobłogo
sławi nasze życie ponad miarę.

Uwielbiam dzień sabatu, tak jak 
sakrament i jego znaczenie. Kocham 
Zbawiciela całą duszą. W imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. „Tell Me the Stories of Jesus”, Children’s 

Songbook, str. 57.
 2. Ew. Jana 9:7.
 3. Zob. Ew. Łukasza 8:43–48.
 4. Zob. Ew. Marka 6:45–52.
 5. Zob. Ew. Łukasza 24:13–35.
 6. 3 Nefi 11:14.
 7. Ew. Mateusza 26:18.
 8. Ew. Mateusza 26:21.
 9. Ew. Mateusza 26:22.
 10. Ew. Mateusza 26:25.
 11. Ew. Mateusza 26:26.
 12. Ew. Mateusza 26:27–28.
 13. Nauki i Przymierza 20:77, 79.
 14. Zob. Ew. Jana 1:1–3.
 15. Zob. Ew. Łukasza 2:1–7.
 16. Zob. Ew. Łukasza 2:41–52.
 17. Zob. Ew. Mateusza 4:1–11; Ew. Marka 

1:12–13; Ew. Łukasza 4:1–13.
 18. Zob. Ew. Mateusza 17:1–9.
 19. Zob. Ew. Mateusza 26:26–28;  

Ew. Łukasza 22:14–20.
 20. Zob. Ew. Łukasza 22:39–46.
 21. Zob. Ew. Łukasza 22:47–48.
 22. Zob. Ew. Łukasza 23:1–12.
 23. Zob. Ew. Mateusza 26:67; 27:26, 28, 30; 

Ew. Łukasza 22:63–65.
 24. Zob. Ew. Mateusza 27:29.
 25. Zob. Ew. Jana 19:16–18.
 26. Ew. Łukasza 23:34.
 27. Zob. Ew. Łukasza 23:46.
 28. Zob. Ew. Łukasza 24:5–8.
 29. Zob. Nauki i Przymierza 20:77, 79.
 30. Ew. Mateusza 7:7.
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Jedynie z tej przyczyny łatwo jest 
zrozumieć, czemu słudzy Pana starają 
się zwiększyć nasze pragnienie odda
wania czci Bogu podczas spotkań sa
kramentalnych. Jeśli będziemy z wiarą 
przyjmować sakrament, Duch Święty 
będzie wówczas w stanie chronić nas 
i naszych bliskich przed pokusami, 
które coraz częściej i intensywniej 
nas osaczają.

Towarzystwo Ducha Świętego 
sprawia, że dobro staje się bardziej 
atrakcyjne, a pokusy mniej pocią
gające. Już sam ten fakt powinien 
wystarczyć, żebyśmy zdecydowali się 
spełnić wymagania, by Duch zawsze 
był z nami.

Podobnie jak Duch wzmacnia nas 
przed złem, tak i daje nam również 
moc rozróżnienia pomiędzy prawdą a 
fałszem. Prawda, która ma największe 
znaczenie, jest potwierdzana jedynie 
poprzez objawienie od Boga. Nie wy
starczą tu nasz ludzki rozum ani zmysły 
fizyczne. Żyjemy w czasach, w któ
rych nawet najmądrzejszym trudno 
będzie odróżnić prawdę od zmyślnego 
oszustwa.

Twego Syna, zawsze o Nim pamiętać i 
przestrzegać przykazań, które im dał”.

A następnie słyszycie pełną chwały 
obietnicę: „Aby zawsze mogli mieć z 
sobą Jego Ducha” (NiP 20:77; kursywa 
dodana).

Zawsze mieć z sobą Ducha to posia
dać w codziennym życiu kierownictwo 
i przewodnictwo Ducha Świętego. Duch 
może nas, na przykład, ostrzegać, by
śmy opierali się pokusie popełniania zła.

Prezydent Henry B. Eyring
Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium

Moi drodzy bracia i siostry, 
przepełnia mnie wdzięczność, 
że jestem z wami dzisiaj w 

dniu sabatu na konferencji generalnej 
Kościoła Pana. Podobnie jak wy, czuję, 
jak Duch Święty świadczy o prawdzie 
słów, które usłyszeliśmy.

Moim dzisiejszym celem jest zwięk
szyć wasze pragnienie i determinację, 
byście rościli sobie prawo do daru 
obiecanego każdemu z was po chrzcie. 
Podczas konfirmacji usłyszeliśmy 
słowa: „Przyjmij Ducha Świętego” 1. 
Od owej chwili nasze życie zmieniło 
się na zawsze.

Jeśli będziemy wieść godne życie, 
będziemy mogli cieszyć się błogosła
wieństwem towarzystwa Ducha, nie 
tylko od czasu do czasu — w takich 
niezwykłych jak dzisiejsza chwilach 
— ale zawsze. Ze słów modlitwy 
sakramentalnej wiecie, jak wypełnia 
się ta obietnica: „O Boże, Wieczny 
Ojcze, prosimy Cię w imię Twego Syna, 
Jezusa Chrystusa, o pobłogosławie
nie 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 

Duch Święty waszym 
towarzyszem
Jeśli będziemy wieść godne życie, możemy cieszyć się błogosławień-
stwem towarzystwa Ducha, nie tylko od czasu do czasu, ale zawsze.
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Pan pouczył Apostoła Tomasza, 
który pragnął dotknąć Jego ran, by 
mieć fizyczny dowód na Zmartwych
wstanie Zbawiciela, że objawienie jest 
pewniejszym dowodem: „Rzekł mu 
Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli” (Ew. Jana 20:29).

Duch Święty potwierdza prawdy, 
które wyznaczają nam ścieżkę do 
domu do Boga. Nie możemy udać się 
do lasku, by zobaczyć, jak Ojciec i Syn 
rozmawiali z młodym Józefem Smi
them. Żaden fizyczny dowód ani żaden 
logiczny argument nie może potwier
dzić, że zgodnie z obietnicą prorok 
Eliasz powrócił, aby przekazać klucze 
kapłaństwa, które teraz posiada i któ
rych używa żyjący prorok — Thomas S. 
Monson.

Prawda potwierdzana jest synom 
i córkom Boga, którzy roszczą sobie 
prawo do otrzymania Ducha Świę
tego. Jako że w każdej chwili możemy 
być wystawieni na fałsz i kłamstwa, 
potrzeba nam ciągłego wpływu Ducha 
Prawdy, który oszczędzi nam chwile 
zwątpienia.

George Q. Cannon z Kworum 
Dwunastu Apostołów nalegał, żebyśmy 
nieustannie dążyli do posiadania towa
rzystwa Ducha. Obiecał, podobnie jak 
ja wam obiecuję, że jeśli obierzemy ten 
kurs, „nigdy nie zabraknie nam wie
dzy” o prawdzie, „nigdy nie zwątpimy 
ani nie będziemy w ciemności”, a nasza 
„wiara będzie silna [i nasza] radość […] 
pełna” 2.

Potrzebujemy tej ciągłej pomocy 
wynikającej z towarzystwa Ducha 
Świętego z jeszcze jednej przyczyny. 
W nieoczekiwanym momencie mo
żemy doświadczyć śmierci bliskiej nam 
osoby. To właśnie świadectwo, które 
Duch Święty składa o realności kocha
jącego Ojca Niebieskiego i zmartwych
wstałego Zbawiciela, zapewnia nam 

nadzieję i pocieszenie, kiedy utracimy 
ukochaną osobę. To świadectwo musi 
być świeże w obliczu śmierci.

Tak więc z wielu powodów potrze
bujemy ciągłego towarzystwa Ducha 
Świętego. Pragniemy je mieć, jednak 
z doświadczenia wiemy, że niełatwo 
je utrzymać. W codziennym życiu 
wszyscy myślimy, mówimy i robimy 
rzeczy, które mogą obrazić Ducha. Pan 
nauczał nas, że Duch Święty będzie na
szym stałym towarzyszem, kiedy nasze 
serce będzie pełne miłosierdzia i kiedy 
cnota będzie nieprzerwanie ozdabiać 
nasze myśli (NiP 121:45).

Osobom, którym trudno jest spro
stać tej wysokiej normie postępowania, 
jaka wymagana jest, by mieć dar towa
rzystwa Ducha, oferuję słowa zachęty. 
W przeszłości odczuwaliście wpływ 
Ducha Świętego. Być może miało to 
miejsce dzisiaj.

Możecie potraktować te chwile na
tchnienia, jak ziarenko wiary, o którym 
pisze Alma (zob. Alma 32:28). Zasiej
cie każde z nich. Możecie to uczynić, 
działając zgodnie z podszeptem, który 
odczuliście. Najcenniejszym dla was na
tchnieniem jest poznanie tego, co Bóg 
pragnie, żebyście uczynili. Jeśli jest to 

zapłacenie dziesięciny lub odwiedziny 
u pogrążonego w smutku przyjaciela, 
powinniście to uczynić. Zróbcie to, do 
czego was namawia. Kiedy okażecie 
chęć posłuszeństwa, Duch da wam 
więcej natchnienia odnośnie do tego, 
co Bóg chce, abyście dla Niego czynili.

Kiedy będziecie posłuszni, częściej 
będziecie odczuwać podszepty Ducha, 
które będą coraz bliższe Jego ciągłemu 
towarzystwu. Wzrośnie wasza moc do 
wybierania prawości.

Możecie przekonać się, czy te 
skłaniające do działania w Jego imieniu 
podszepty pochodzą od Ducha, a 
nie są wynikiem waszych własnych 
pragnień. Kiedy podszepty pokrywają 
się ze słowami Zbawiciela oraz Jego 
żyjących proroków i apostołów, może
cie być im śmiało posłuszni. Pan ześle 
wam wówczas Swojego Ducha.

Na przykład, jeśli otrzymacie du
chowe natchnienie, że powinniście 
przestrzegać dnia sabatu, szczególnie 
wtedy, gdy wydaje się to trudne, Bóg 
ześle wam na pomoc Swego Ducha.

Wiele lat temu mój ojciec doświad
czył tego rodzaju pomocy, kiedy z racji 
wykonywanej pracy był w Australii. 
Pewnej niedzieli był sam i chciał 
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przyjąć sakrament. Nie mógł znaleźć 
żadnych informacji na temat miejsca 
spotkań świętych w dniach ostatnich. 
Zaczął więc iść przed siebie. Na każ
dym skrzyżowaniu modlił się, w którą 
stronę powinien skręcić. Po godzinie 
zatrzymał się i ponownie oddał się 
modlitwie. Poczuł, że powinien skręcić 
w konkretną ulicę. Wkrótce usłyszał 
śpiew rozbrzmiewający z parteru pobli
skiego budynku. Przez okno zobaczył 
kilka osób siedzących w pobliżu stołu, 
na którym znajdowały się nakryte bia
łym obrusem tacki z sakramentem.

Wydarzenie to może wydawać się 
wam niezbyt znaczące, ale dla niego 
było to coś wspaniałego. Wiedział, że 
spełniła się obietnica zawarta w modli
twie sakramentalnej, żeby „zawsze o 
Nim pamiętać i przestrzegać przykazań, 
które im dał, aby zawsze [mógł] mieć 
z sobą Jego Ducha” (NiP 20:77).

To tylko jeden przykład tego, jak 
się modlił, a następnie czynił, co Duch 
mówił mu, że Bóg chce, aby uczynił. 
Czynił tak przez lata, podobnie jak 
czynić będziecie i wy, i ja. Nigdy nie 
mówił o swej duchowości. Ale ciągle 
czynił dla Pana małe rzeczy zgodnie 
z otrzymanym natchnieniem.

Przemawiał, kiedy tylko prosiły 
go o to grupy świętych w dniach 
ostatnich. Nie miało znaczenia, czy 

w spotkaniu uczestniczyło 10 czy 50 
osób ani jak bardzo był zmęczony. 
Kiedy tylko nakłaniał go do tego Duch, 
składał swoje świadectwo o Ojcu, Synu 
i Duchu Świętym, i o prorokach.

Najwyższe powołania w Kościele 
sprawował, kiedy będąc członkiem 
rady wyższej palika Bonneville w Utah, 
wyrywał chwasty w należącym do 
palika gospodarstwie i gdy był nauczy
cielem na zajęciach Szkoły Niedzielnej. 
Przez lata Duch Święty był mu towa
rzyszem, kiedy go potrzebował.

Stałem u boku ojca w szpitalu. 
Moja matka, a jego żona, z którą prze
żył 41 lat, leżała w łóżku. Czuwaliśmy 
przy niej wiele godzin. Zauważyliśmy, 
że powodowane bólem zmarszczki 
zaczęły znikać z jej twarzy. Zaciśnięte 
w pięści palce rozluźniły się, a ramiona 
spoczęły wzdłuż ciała.

Ból, który towarzyszył jej przez 
dziesięciolecia walki z nowotworem, 
dobiegał końca. Na jej twarzy ujrza
łem wyraz spokoju. Kilka razy szybko 
nabrała powietrza, zachłysnęła się, a 
następnie znieruchomiała. Stojąc obok 
czekaliśmy na jej kolejny oddech.

W końcu ojciec wyszeptał: „Moja 
mała dziewczynka wróciła do domu”.

Z jego oczu nie popłynęły łzy. Za
chowywał się w ten sposób, gdyż Duch 
Święty już dawno dał mu wyraźnie do 

zrozumienia, kim była, skąd przyszła, 
kim się stała i dokąd odeszła. Duch 
wielokrotnie składał mu wcześniej 
świadectwo o kochającym Ojcu Niebie
skim, o Zbawicielu, który odebrał moc 
śmierci i o realności zapieczętowania 
w świątyni, które łączyło go z żoną 
i rodziną.

Duch już dawno zapewnił go, że jej 
dobroć i wiara zapewnią jej możliwość 
powrotu do niebiańskiego domu, w 
którym będzie uważana za cudowne 
dziecię obietnicy i w którym czeka ją 
honorowe powitanie.

Dla mojego ojca to było coś więcej 
niż nadzieja. Duch Święty sprawił, że 
stało się to jego rzeczywistością.

Ktoś może powiedzieć, że jego 
słowa i obrazy niebiańskiego domu, 
które zakorzeniły się w jego umyśle, to 
dostojny sentyment, przyćmiona wizja 
męża w chwili straty żony. Ale on znał 
wieczną prawdę w jedyny sposób, 
w jaki wy możecie ją poznać.

Był naukowcem, który przez całe 
dorosłe życie dążył do poznania 
prawdy o fizycznym świecie. Posłu
giwał się narzędziami nauki na tyle 
dobrze, by zasłużyć sobie na szacu
nek swoich kolegów na całym świe
cie. Wiele z tego, czego dokonał w 
dziedzinie chemii, wynikało z faktu, 
że oczyma umysłu dostrzegał ruch 
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molekuł, a następnie potwierdzał 
swoje spostrzeżenia eksperymentami 
w laboratorium.

Lecz by odkryć prawdy, które miały 
największe znaczenie dla niego i dla 
nas wszystkich, obierał inny tok działa
nia. Jedynie dzięki Duchowi Świętemu 
możemy postrzegać ludzi i wydarzenia 
tak, jak widzi je Bóg.

Ten dar oddziaływał dalej w szpitalu 
po śmierci jego żony. Zebraliśmy jej 
rzeczy i zabraliśmy je do domu. W dro
dze do samochodu tata zatrzymywał 
się, żeby podziękować każdej pielę
gniarce i każdemu lekarzowi. Pamię
tam, jak z pewną dozą irytacji czułem, 
że powinniśmy wyjść, żeby w samot
ności oddać się żałobie.

Teraz rozumiem, że postrzegał tę 
sytuację w sposób, który mógł mu 
ukazać jedynie Duch Święty. Postrzegał 
tych ludzi jako zesłanych przez Boga 
aniołów, którzy opiekowali się jego 
ukochaną. Oni sami mogli uważać się 
za pracowników służby zdrowia, ale 
tata dziękował im za służbę, której 
dokonali w imieniu Zbawiciela.

Wpływ Ducha Świętego towarzyszył 
mu, kiedy wróciliśmy do domu rodzi
ców. Rozmawialiśmy przez kilka minut 
w salonie. Tata przeprosił mnie i udał 
się do pobliskiej sypialni.

Po kilku minutach wrócił do salonu. 
Na twarzy miał miły uśmiech. Podszedł 
do nas i cicho powiedział: „Bałem się, 
że Mildred będzie sama wkraczać do 
świata duchów. Miałem wrażenie, że 
będzie się czuła zagubiona w tłumie”.

Po czym radośnie powiedział: 
„Właśnie się pomodliłem. Wiem, że 
wszystko jest z nią w porządku. Powi
tała ją moja matka”.

Pamiętam, że kiedy wypowiedział 
te słowa, na mojej twarzy zawitał 
uśmiech, gdy wyobraziłem sobie, jak 
moja babcia przedziera się na swo
ich krótkich nogach przez tłum, żeby 

tylko zdążyć powitać i uściskać swoją 
synową.

Jednym z powodów, dla którego 
mój ojciec prosił o pocieszenie i otrzy
mał je, był fakt, że od dziecka zawsze 
modlił się z wiarą. Był przyzwyczajony 
do otrzymywania w sercu odpowiedzi, 
które dawały mu pocieszenie i kierow
nictwo. Poza tym, że wyrobił w sobie 
nawyk modlitwy, znał też pisma święte 
i słowa żyjących proroków. Rozpoznał 
więc znajome podszepty Ducha, które 
być może i wy dzisiaj poczuliście.

Towarzystwo Ducha zapewniło mu 
coś więcej niż tylko poczucie pociesze
nia i kierownictwa. Zmieniło go poprzez 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. 
Kiedy przyjmujemy obietnicę, że zawsze 
będziemy mieć z sobą Jego Ducha, Zba
wiciel może zapewnić nam oczyszczenie 
wymagane, by uzyskać najwspanialszy 
ze wszystkich darów Boga — życie 
wieczne (zob. NiP 14:7).

Pamiętacie słowa Zbawiciela: „Oto 
przykazanie: Nawróćcie się ludzie 
z wszystkich krańców ziemi, pójdźcie 
do mnie i zostańcie ochrzczeni w imię 
Moje, abyście zostali uświęceni przez 
przyjęcie Ducha Świętego, abyście 
ostatecznego dnia mogli stanąć przede 
Mną bez skazy” (3 Nefi 27:20).

Przykazaniom tym towarzyszy na
stępująca obietnica Pana:

„A teraz zaprawdę, zaprawdę powia
dam ci: Ufaj temu Duchowi, co wiedzie 
do czynienia dobra: do sprawiedliwego 
postępowania, pokornego życia i spra
wiedliwego osądu; a to jest mój Duch.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
że udzielę ci mojego Ducha, co oświeci 
twój umysł i napełni radością duszę 
twoją” (NiP 11:12–13).

Składam wam moje świadectwo, że 
Bóg Ojciec żyje, że zmartwychwstały 
Jezus Chrystus prowadzi Swój Ko
ściół, że Prezydent Thomas S. Monson 
dzierży wszystkie klucze kapłaństwa, 

i że objawienia otrzymywane poprzez 
Ducha Świętego kierują i wspierają 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich i jego pokornych 
członków.

Ponadto świadczę wam, że ci wspa
niali mężczyźni, którzy dzisiaj prze
mawiali do nas jako świadkowie Pana 
Jezusa Chrystusa — jako członkowie 
Kworum Dwunastu Apostołów — są 
powołani przez Boga. Wiem, że Duch 
nakazał Prezydentowi Monsonowi ich 
powołać. A kiedy słuchaliście ich oraz 
ich świadectw, Duch Święty potwier
dził wam to, o czym wam teraz mówię. 
Oni zostali powołani przez Boga. 
Popieram ich, kocham ich i wiem, że 
Pan ich kocha i że będzie ich wspierał 
w służbie. I czynię to w imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Handbook 2: Administering the Church 

[Podręcznik 2.: Administrowanie 
Kościołem] (2010), 20.3.10.

 2. Zob. George Q. Cannon, w: „Minutes of a 
Conference”, Millennial Star, 2 maj 1863, 
str. 275–276.
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W jaki sposób Kościół Pana wy
pełnia Jego cele? Warto zauważyć, 
że ostatecznym celem Boga jest nasz 
postęp. Jego pragnieniem jest, aby
śmy szli „od łaski do łaski, dopóki nie 
[uzyskamy] pełni” 5 wszystkiego, co 
On może nam dać. To wymaga czegoś 
więcej niż zwykłego bycia miłym lub 
czucia się uduchowionym. Wymaga 
wiary w Jezusa Chrystusa, odpokuto
wania, chrztu wodą i Duchem i wy
trwania w wierze do końca 6. Nikt w 
odosobnieniu nie może tego w pełni 
osiągnąć, więc głównym powodem, 
dla którego Pan posiada Kościół, jest 
stworzenie społeczności świętych, 
którzy będą wspierać się wzajemnie 
„na wąskiej ścieżce, która prowadzi 
do życia wiecznego” 7.

„I [Chrystus] ustanowił jednych 
apostołami, drugich prorokami, innych 
ewangelistami, a innych pasterzami 
i nauczycielami […]

do dzieła posługiwania, do budowa
nia ciała Chrystusowego,

aż dojdziemy wszyscy do jedności 
wiary i poznania Syna Bożego, do 
męskiej doskonałości, i dorośniemy do 
wymiarów pełni Chrystusowej” 8.

Jezus Chrystus „jest źródłem [naszej] 
wiary i wypełnia ją” 9. Zjednoczenie się 
z ciałem Chrystusa — Kościołem — jest 
ważną częścią wzięcia na siebie Jego 
imienia 10. Wiemy, że w starożytnym 
Kościele ludzie „zbierali się często dla 
wspólnego postu, modlitwy i nauki 
w trosce o dobro swych dusz” 11 „i 
[słuchania] słowa Pana” 12. Tak też jest 
we współczesnym Kościele. Połączeni 
w wierze nauczamy się i budujemy 
nawzajem, dążąc do najwyższych stan
dardów ucznia — „do wymiarów pełni 
Chrystusowej”. Staramy się pomagać 
sobie nawzajem w „poznaniu Syna Bo
żego” 13 aż do dnia, gdy „już nie będą 
siebie nawzajem pouczać, mówiąc: 
Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać 

Alma ustanowił kościół z kapłanami 
i nauczycielami.

Następnie, w połowie czasu, Jezus 
zorganizował Swoje dzieło w taki 
sposób, że ewangelia mogła zaistnieć 
jednocześnie wśród wielu narodów 
i różnych ludów. Ta organizacja — 
Kościół Jezusa Chrystusa — została 
założona „na fundamencie aposto
łów i proroków, którego kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus Jezus” 3. 
Były w nim dodatkowe urzędy, takie 
jak siedemdziesiąty, starszy, biskup, ka
płan, nauczyciel i diakon. W podobny 
sposób, po Swoim Zmartwychwstaniu, 
Jezus ustanowił Kościół na półkuli 
zachodniej.

Po odstępstwie i rozpadzie Ko
ścioła, który Pan zorganizował podczas 
pobytu na ziemi, Zbawiciel, poprzez 
Proroka Józefa Smitha, ponownie 
ustanowił Kościół Jezusa Chrystusa. 
Starożytny cel pozostaje niezmienny: 
nauczanie dobrej nowiny ewangelii 
Jezusa Chrystusa oraz udzielanie obrzę
dów zbawienia. Innymi słowy — przy
prowadzanie ludzi do Chrystusa 4. A 
teraz, dzięki przywróconemu Kościo
łowi obietnica odkupienia jest do
stępna również dla tych duchów osób 
zmarłych, które podczas doczesnego 
życia nie wiedziały nic o łasce Zbawi
ciela lub wiedziały niewiele.

Starszy D. Todd Christofferson
Kworum Dwunastu Apostołów

Przez całe życie konferencje ge
neralne Kościoła były dla mnie 
ekscytującymi duchowymi wyda

rzeniami, a sam Kościół był miejscem, 
w którym można poznać Pana. Zdaję 
sobie sprawę, że są osoby, które uwa
żają się za religijne lub uduchowione, 
a jednocześnie nie chcą uczęszczać do 
kościoła lub nawet nie widzą potrzeby 
istnienia takiej instytucji. Prakty
kowanie religii to dla nich sprawa 
czysto osobista. Jednakże Kościół jest 
dziełem Tego, na kim skupia się nasza 
duchowość — Jezusa Chrystusa. Warto 
zatrzymać się i rozważyć, dlaczego 
wybrał On kościół, Jego Kościół, 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich, do wykonania 
dzieła Jego i Jego Ojca: „by przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” 1.

Ewangelia Jezusa Chrystusa była na
uczana od czasów Adama, a niezbędne 
obrzędy zbawienia, takie jak chrzest, 
dokonywane były w opartym o rodzinę 
porządku kapłańskim2. Gdy społe
czeństwa stały się bardziej złożone, 
wychodzące poza bliskie rodziny, Bóg 
powołał także proroków, posłańców 
i nauczycieli. W czasach Mojżesza 
zauważamy bardziej formalną strukturę 
tworzoną przez starszych, kapłanów i 
sędziów. W historii z Księgi Mormona 
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Po co nam Kościół?
Warto zatrzymać się i rozważyć, dlaczego Jezus Chrystus wybrał kościół, 
Jego Kościół, do wykonania dzieła Jego i Jego Ojca.
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mnie będą, od najmłodszego do naj
starszego z nich — mówi Pan” 14.

W Kościele nie tylko uczymy się 
boskiej doktryny — tu również do
świadczamy jej w praktyce. Jako ciało 
Chrystusa, członkowie Kościoła służą 
sobie nawzajem w realiach codzien
nego życia. Nikt z nas nie jest dosko
nały. Możemy obrażać i być obrażani. 
Często testujemy siebie nawzajem za 
pomocą naszych dziwactw. W ciele 
Chrystusa musimy wyjść poza koncep
cje i wzniosłe słowa, mając rzeczywiste 
doświadczenia, gdy uczymy się „żyć 
[…] w miłości” 15.

W tej religii nie skupiamy się 
wyłącznie na sobie; raczej wszyscy 
jesteśmy powołani, by służyć. Jeste
śmy oczami, rękami, stopami i innymi 
członkami ciała Chrystusa, a nawet 
„[tymi członkami], które zdają się być 
słabszymi, [a] są potrzebniejsze” 16. 

Potrzebujemy powołań i potrzebujemy 
służby.

Pewien mężczyzna z mojego okręgu 
dorastał nie tylko bez wsparcia rodzi
ców, ale z jawnym ich sprzeciwem 
wobec jego aktywności w Kościele. 
Na spotkaniu sakramentalnym stwier
dził: „Mój ojciec nie może zrozumieć, 
dlaczego ktoś może chcieć pójść do 

kościoła zamiast pojeździć na nartach, 
ale ja naprawdę lubię uczęszczać do 
kościoła. W Kościele wszyscy odby
wamy tę samą podróż, a ja czerpię 
natchnienie z przykładu silnej mło
dzieży, nieskalanych dzieci i tego, co 
widzę i uczę się od innych dorosłych. 
Jestem umocniony dzięki wspólnocie 
i przepełniony radością życia według 
ewangelii”.

Okręgi i gminy Kościoła oferują 
cotygodniowe zgromadzenia dla wy
tchnienia i odnowy, czas i miejsce, w 
którym możemy zostawić świat za sobą 
— sabat. To dzień, by „rozkoszować 
się Panem” 17, doświadczać duchowego 

uzdrowienia płynącego z sakramentu i 
otrzymać odnowioną obietnicę, że Jego 
Duch będzie z nami 18.

Jednym z największych błogosła
wieństw płynących z bycia częścią ciała 
Chrystusa, choć obecnie może nie wy
dawać się to błogosławieństwem, jest 
bycie napominanym w kwestii grzechu 
i błędu. Jesteśmy skłonni do tłuma
czenia i usprawiedliwiania naszych 
błędów, i czasami nie wiemy, co mu
simy ulepszyć lub jak mamy to zrobić. 
Bez tych, którzy mogą nas napomnieć 
„ostro, gdy [są natchnieni] przez Ducha 
Świętego” 19, może nam brakować 
odwagi do zmiany i doskonalszego 

Bombaj, Indie
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podążania za Mistrzem. Pokuta to 
sprawa osobista, ale w Kościele mamy 
towarzystwo na tej czasami bolesnej 
ścieżce 20.

W tej dyskusji o Kościele jako ciele 
Chrystusa zawsze musimy mieć na 
uwadze dwie sprawy. Po pierwsze: 
nie dążymy do nawrócenia do Kościoła, 
ale do Chrystusa i Jego ewangelii, do 
nawrócenia, które Kościół nam znacz
nie ułatwia 21. Księga Mormona ujmuje 
to najlepiej w stwierdzeniu, że ludzie 
„nawrócili się do Pana i przystąpili do 
Kościoła Chrystusa” 22. Po drugie: mu
simy pamiętać, że na początku Kościół 
tworzyła rodzina, a nawet obecnie, jako 
osobne instytucje, rodzina i Kościół 
wspierają się wzajemnie. Nie wypierają 
się nawzajem, a na pewno Kościół, na
wet będąc wspaniały, nie może zastąpić 
rodziców. Istotą nauczania ewangelii i 
obrzędów kapłańskich udzielanych w 
Kościele jest to, że rodziny mogą osiąg
nąć życie wieczne.

Jest również drugi główny powód, 
dla którego Zbawiciel działa przez 
Kościół, Jego Kościół; jest nim osiąg
nięcie niezbędnych celów, których nie 
można osiągnąć indywidualnie lub w 
małych grupach. Jednym z oczywistych 
przykładów jest pomoc ubogim. Jest 
prawdą, że jako poszczególne osoby 
i rodziny zwracamy uwagę na fizyczne 

potrzeby bliźnich, „pomagając jeden 
drugiemu materialnie i duchowo, 
zależnie od potrzeb” 23. Kiedy jednak 
działamy razem w Kościele, nasze 
możliwości troski o biednych i potrze
bujących zwielokrotniają się i możemy 
zaspokoić więcej potrzeb, a oczeki
wana samowystarczalność staje się 
realna dla wielu 24. Co więcej, Kościół, 
jego Stowarzyszenia Pomocy i kwora 
kapłańskie mają możliwości, by udzie
lać pomocy wielu ludziom w różnych 
miejscach dotkniętych przez klęski 
żywiołowe, wojny i prześladowania.

Bez możliwości, jakie daje Jego 
Kościół, polecenie Zbawiciela, by 
ponieść ewangelię na cały świat, nie 
mogłoby być wypełnione 25. Nie byłoby 
apostolskich kluczy, struktury, środków 
finansowych, poświęcenia i ofiarnej 
pracy tysięcy misjonarzy potrzebnych 
do prowadzenia tej pracy. Pamiętajcie, 
„ta ewangelia o Królestwie [musi być 
głoszona] po całej ziemi na świadectwo 
wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie 
koniec” 26.

Kościół może budować i prowadzić 
świątynie, domy Pana, w których doko
nywane są niezbędne obrzędy i zawie
rane przymierza. Józef Smith stwierdził, 
że celem Boga w zgromadzeniu Jego 
ludu w każdym czasie jest „zbudo
wanie Panu domu, w którym mógłby 

objawić Swemu ludowi obrzędy Jego 
domu oraz chwały Jego królestwa, 
a także nauczać lud drogi zbawienia, 
ponieważ są pewne obrzędy i zasady, 
które — jeśli będą nauczane i prakty
kowane — muszą być dokonane 
w miejscu czy domu zbudowanym 
dla tego właśnie celu” 27.

Jeśli ktoś wierzy, że wszystkie drogi 
prowadzą do nieba lub że nie ma 
konkretnych wymagań dla osiągnięcia 
zbawienia, nie będzie widzieć potrzeby 
głoszenia ewangelii lub dokonywania 
obrzędów i przymierzy dla odkupie
nia zarówno żywych, jak i umarłych. 
Jednakże my nie mówimy tylko o 
nieśmiertelności, ale też o życiu wiecz
nym, dla którego ścieżka i przymierza 
ewangelii są kluczowe. Zbawiciel 
potrzebuje Kościoła, aby udostępnić je 
wszystkim dzieciom Boga — zarówno 
żywym, jak i umarłym.

Ostatni powód, o którym wspomnę, 
dla którego Pan ustanowił Swój Ko
ściół, jest najbardziej wyjątkowy — Ko
ściół jest przede wszystkim królestwem 
Boga na ziemi.

Gdy Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich został 
założony w 1830 roku, Pan powiedział 
do Proroka Józefa Smitha: „Wznieście 
w górę serca swe i radujcie się, bo 
wam dane zostało królestwo, czyli 
innymi słowy, klucze Kościoła 28. Przez 
upoważnienie tych kluczy urzędnicy 
kapłańscy Kościoła zachowują czystość 
doktryny Zbawiciela oraz poprawność 
Jego zbawczych obrzędów 29. Pomagają 
oni przygotować się osobom, które 
chcą je otrzymać, oceniają kwalifika
cje i godność oraz przeprowadzają te 
obrzędy.

Z kluczami królestwa słudzy Pana 
mogą odróżniać prawdę od fałszu 
i po raz kolejny z upoważnieniem 
stwierdzać: „Tak mówi Pan”. Niestety 
niektórzy oburzają się na Kościół, 
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ponieważ chcą definiować swoją wła
sną prawdę. Jednakże w rzeczywistości 
jest to niezrównane błogosławieństwo, 
aby otrzymać „[wiedzę] o rzeczach, 
jako [naprawdę] są, i jako były, i jako 
mają być” 30, o ile Pan chce je ujawnić. 
Kościół ochrania i publikuje objawienia 
Boga — kanon pism świętych.

Gdy Daniel wykładał sen babiloń
skiemu królowi Nebukadnesarowi, 
czyniąc mu wiadomym, „co się stanie 
w przyszłych dniach” 31, oświadczył, 
że „Bóg niebios stworzy królestwo, 
które na wieki nie będzie zniszczone, 
a królestwo to nie przejdzie na inny 
lud; zniszczy i usunie wszystkie owe 
królestwa, lecz samo ostoi się na 
wieki” 32. Kościół jest tym przepowie
dzianym królestwem w dniach ostat
nich, utworzonym nie przez człowieka, 
ale ustanowionym przez Boga niebios, 
które toczy się niczym kamień „wycięty 
z góry bez pomocy rąk” i wypełnia 
ziemię 33.

Jego celem jest ustanowienie Syjonu 
w przygotowaniu na powrót i tysiąclet
nie panowanie Jezusa Chrystusa. Zanim 

nastanie ten dzień, nie będzie króle
stwem w żadnym politycznym sensie, 
gdyż Zbawiciel powiedział: „Moje króle
stwo nie jest z tego świata” 34. Jest raczej 
źródłem Jego upoważnienia na ziemi, 
administratorem Jego świętych przymie
rzy, opiekunem Jego świątyń, obrońcą 
i głosicielem Jego prawdy, miejscem 
zgromadzenia rozproszonego Izraela 
oraz „[obroną] i […] schronieniem przed 
burzą i gniewem, kiedy będzie wylany 
bez pomieszania na całą ziemię” 35.

Kończę błaganiem i modlitwą 
Proroka:

„Wzywajcie Pana, aby Jego króle
stwo rozeszło się po ziemi, aby je przy
jęli jej mieszkańcy, i byli gotowi na dni, 
co nastaną, w których Syn Człowieka 
zstąpi z nieba, odziany w blask swej 
chwały, aby spotkać królestwo Boże, 
które jest założone na ziemi.

Przeto niechaj rozejdzie się króle
stwo Boże, aby przyjść mogło króle
stwo niebieskie, abyś Ty, o Boże, mógł 
być wychwalony tak w niebie, jak i na 
ziemi, aby pokonani mogli być Twoi 
wrogowie; bowiem Twoja jest cześć, 
moc i chwała, na wieki wieków” 36.

W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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Po drugie, kilka razy dziennie czyta
cie ten werset lub zastanawiacie się nad 
nim i przez cały tydzień rozważacie 
znaczenie słów i kluczowych zwrotów.

Wyobraźcie sobie podbudowujące 
was rezultaty robienia tego co ty
dzień przez 6 miesięcy, rok, 10 lat lub 
jeszcze dłużej.

Kiedy podejmiecie te wysiłki, odczu
jecie wzrost poziomu waszej duchowo
ści. Będzie również w stanie w bardziej 
znaczący sposób nauczać i podnosić 
na duchu bliskie wam osoby.

Jeśli postanowicie raz w tygodniu 
stosować rozważanio zapamiętywanie, 
być może poczujecie się trochę jak 
osoba, która zawsze lubiła snorkeling 
[pływanie z rurką tuż pod powierzch
nią wody — przyp. tłum.], ale teraz 
zdecydowała się nurkować z akwalun
giem. Podjęcie tej decyzji pobłogosławi 
wasze życie głębszym zrozumieniem 
zasad ewangelii i nowymi duchowymi 
perspektywami.

Kiedy będziecie rozważać wybrany 
werset, zawarte w nim słowa i wyra
żenia wyryją się w waszych sercach 4. 
Wyryją się one również w waszych 
umysłach. Innymi słowy, opanowanie 
go przyjdzie wam łatwo i w naturalny 
sposób. Głównym celem rozważanio 
zapamiętywania jest jednak zapew
nienie w waszym umyśle miejsca na 
podnoszące na duchu myśli — miejsca, 
które zbliży was do Ducha Pana.

Zbawiciel powiedział: „Zachowuje
cie w swoich umysłach stale słowa ży
wota” 5. Rozważanio zapamiętywanie to 
prosty i podnoszący na duchu sposób, 
który pozwala wam to uczynić.

Moim zdaniem Nefi był osobą, 
która praktykowała rozważanio 
zapamiętywanie. Powiedział: „Moja 
dusza lubuje się w piśmie świętym, w 
sercu rozważam je [ciągle] i przytaczam 
dla nauki i pożytku moich dzieci” 6. 
Kiedy rozważał i zapisywał pisma 

oszczędzania, osobiście na tym skorzy
stacie. Dzięki pilności pewnie będzie
cie mieli również możliwość udzielenia 
pomocy finansowej bliźnim. Wyobraź
cie sobie pozytywne skutki oszczę
dzania pieniędzy co tydzień przez 6 
miesięcy, rok, 10 lat lub jeszcze dłużej. 
Drobne wysiłki rozłożone w czasie 
mogą przynieść znaczące rezultaty 2.

Druga prośba
Moja druga prośba różni się od 

pierwszej i jest od niej o wiele waż
niejsza. Oto ona: zachęcam was, aby
ście w każdym tygodniu stosowali 
„rozważanio zapamiętywanie” 3 
jednego wersetu z pism świętych. 
Zwrotu rozważanio zapamiętywanie 
nie znajdziecie w słowniku, ale zna
lazł on miejsce w moim sercu. Co to 
jest „rozważanio zapamiętywanie”? 
Lubię wyjaśniać, że oznacza to w 80 
procentach rozciągnięte w cza
sie rozważanie i w 20 procentach 
zapamiętywanie.

Składają się na nie dwa proste 
elementy:

Po pierwsze, co tydzień wybieracie 
werset z pism świętych i umieszczacie 
go w widocznym miejscu.

Devin G. Durrant
Pierwszy Doradca w Generalnym Prezydium Szkoły Niedzielnej

Z zawodu jestem inwestorem. 
Z wiary jestem uczniem Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego1. W biz

nesie kieruję się rozsądnymi zasadami 
finansowymi. Żyjąc zgodnie z moją 
wiarą, staram się przestrzegać ducho
wych zasad, które pomogą mi upodob
nić się do mojego Zbawiciela.

Postępowanie zgodnie z prośbą przynosi 
błogosławieństwa

Wiele osobistych nagród, jakie otrzy
małem w życiu, było wynikiem tego, że 
ktoś poprosił mnie o wykonanie trud
nego zadania. W tym duchu chciałbym 
poprosić każdego z was o wykonanie 
dwóch rzeczy. Pierwsza ma implikacje 
finansowe. Druga rzecz ma zaś du
chowe implikacje. Obie, o ile zdecydu
jecie się je wypełnić, będą wymagać od 
was dyscypliny przez dłuższy czas, aby 
mogły przynieść pożądany efekt.

Pierwsza prośba
Pierwsza prośba jest prosta: za

chęcam was, żebyście co tydzień 
oszczędzali pieniądze. Suma, jaką 
zaoszczędzicie, nie ma szczegól
nego znaczenia — zależy ona od 
was. Kiedy wyrobicie w sobie nawyk 

W sercu rozważam  
je ciągle
Szczerze modlę się, żebyście zdecydowali się co tydzień  
rozważać słowo Boże w bardziej obszerny i głębszy sposób.
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święte, miał na względzie swoje dzieci. 
Jakie korzyści może przynieść waszej 
rodzinie ciągłe dążenie do wypełniania 
waszych umysłów słowem Bożym?

Mój werset
Ostatnio stosowałem rozważanio 

zapamiętywanie wersetu znajdującego 
się w księdze Almy 5:16. Oto on: „Py
tam was, czy możecie wyobrazić sobie, 
że usłyszycie głos Pana mówiącego 
do was w ten dzień: Pójdźcie do mnie, 
błogosławieni, albowiem postępowali
ście sprawiedliwie na ziemi?”.

Oto, co wyryło się w moim umy
śle pod koniec tygodnia: Wyobraźcie 
sobie, że Pan mówi do was: „Pójdźcie 
do mnie, błogosławieni, albowiem po
stępowaliście sprawiedliwie na ziemi” 
(Alma 5:16).

Jak widzicie, nie zapamiętałem 
całego wersetu słowo w słowo. Wielo
krotnie rozważałem jednak zawarte w 
nim kluczowe elementy i zapamięta
łem, gdzie się znajduje. Najwspanialszą 
częścią tego procesu było to, że w 
moim umyśle było miejsce na wzniosłe 
myśli. Przez cały tydzień wyobrażałem 
sobie, że Zbawiciel mówi do mnie 

słowa zachęty. Wzruszyło mnie to i 
stało się natchnieniem do „sprawiedli
wego postępowania”. Może mieć to 
miejsce, kiedy będziemy „[radzić] się 
[Chrystusa] w każdej myśli” 7.

Musimy się bronić
Może zadajecie sobie pytanie: „Dla

czego mam to robić?”. Odpowiadam 
wam, że żyjemy w czasach, w których 
nieustannie szerzy się zło. Nie możemy 
po prostu akceptować status quo i 
pozwalać, by karmiono nas obrzydli
wymi słowami i grzesznymi obrazami, 
gdziekolwiek byśmy nie odwrócili 
głowy, i nie reagować na to. Musimy się 
bronić. Kiedy będziemy „zawsze o Nim 
pamiętać” 8, a nasze umysły wypełnią się 
wzniosłymi myślami i obrazami, to nie 
będzie w nich miejsca na brud i śmieci.

W Księdze Mormona Jezus Chrystus 
zaprasza wszystkich ludzi, aby „[rozwa
żali], co [im powiedział]” 9. Rozważanio 
zapamiętywanie możecie uznać za 
dodatek do osobistego i rodzinnego stu
diowania pism świętych, ale nigdy nie 
pozwólcie, by je zastąpiło. Rozważanio 
zapamiętywanie to dodanie do wa
szej obecnej duchowej diety nowej, 

rozpuszczającej się na przestrzeni czasu 
witaminy.

Ale to jest zbyt trudne
Być może powiecie sobie: 

„Rozważanio zapamiętywanie jest zbyt 
trudne”. Nie pozwólcie się zniechę
cić. To, co trudne, może być dobre. 
Chrystus prosi nas o robienie wielu 
trudnych rzeczy, ponieważ wie, że 
skutkiem podjętych wysiłków będą 
błogosławieństwa 10.

Nasz młody sąsiad znalazł prosty 
sposób na rozważanio zapamiętywanie. 
Umieszcza fragment z pism świętych 
na dany tydzień na ekranie swojego 
telefonu. Innym sposobem, jakiego 
możecie spróbować, jest dzielenie się 
wersetem z rodzeństwem, dzieckiem 
lub przyjacielem. Moja żona — Julie 
— i ja pomagamy sobie nawzajem. W 
każdą niedzielę wybieramy sobie po 
wersecie. Julie umieszcza swój werset 
na drzwiach lodówki. Ja mój w samo
chodzie. Następnie przez cały tydzień 
dzielimy się ze sobą przemyśleniami na 
ich temat. Lubimy również dyskutować 
o tych wersetach z naszymi dziećmi. 
Kiedy to robimy, łatwiej przychodzi im 
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dzielić się z nami przemyśleniami na 
temat słowa Bożego.

Razem z Julie należymy do grupy in
ternetowej, na forum której członkowie 
rodziny, przyjaciele i misjonarze mogą 
co tydzień dzielić się fragmentami z 
pisma świętego i od czasu do czasu 
zamieszczać związane z nimi przemy
ślenia lub świadectwa. Przynależność 
do grupy ułatwia nam systematycz
ność. Moja nastoletnia córka dzieli się 
fragmentami z pism świętych z grupą 
znajomych przy pomocy mediów spo
łecznościowych i SMS ów.

Nie wahajcie się dołączać do swojej 
grupy ludzi z innych wyznań. Oni rów
nież szukają sposobów na wzniesienie 
swoich myśli i poczucie bliskości Boga.

Jakie wynikają z tego korzyści?
Więc jakie wynikają z tego korzyści? 

Wraz z Julie stosujemy rozważanio 
zapamiętywanie jednego wersetu z 
pism świętych w tygodniu już od ponad 
trzech lat. Na początku wyznaczyliśmy 
sobie cel na 20 lat. Ostatnio powiedziała 
mi: „Kiedy po raz pierwszy zaprosiłeś 
mnie do rozważanio zapamiętywania 
fragmentów z pism świętych przez 
20 lat, zastanawiałam się, czy wytrwam 
miesiąc. Nie mam już tego rodzaju 
wątpliwości. Aż trudno uwierzyć, jaką 
frajdę sprawia mi umieszczanie co 
tydzień fragmentu na lodówce i za każ
dym razem, kiedy na niego spoglądam 
i stosuję rozważanio zapamiętywanie, 
podnosi mnie na duchu”.

Pewna siostra z Teksasu w 
USA, która ćwiczyła rozważanio 
zapamiętywanie przez 6 tygodni, 
napisała: „Moje świadectwo wzmoc
niło się […] i czuję się bliżej mojego 
Ojca Niebieskiego […]. Uwielbiam, jak 
słowo Boże zmienia mnie na lepsze”.

Znajomy nastolatek napisał: 
„Bardzo podoba mi się [rozważa
nio zapamiętywanie], bo pomaga mi 

skupić się na tym, co jest naprawdę 
ważne”.

Jeden z naszych misjonarzy napi
sał: „Od czerwca 2014 roku co tydzień 
stosuję rozważanio zapamiętywanie po 
jednym wersecie i uwielbiam to […]. 
Te fragmenty z pism świętych stały się 
przyjaciółmi, na których mogę polegać 
w potrzebie”.

Ja sam, kiedy co tydzień stosuję 
rozważanio zapamiętywanie, pełniej 
odczuwam Ducha. Moja miłość do pism 
świętych wzrasta również w wyniku 
tego, że staram się, żeby „cnota nieprze
rwanie [ozdabiała moje] myśli” 11.

Rozważcie to zaproszenie i najwięk
sze błogosławieństwo, którym dzieli 
się Nefi: „Jeśli więc będziecie dążyć na
przód, napawając się słowem Chrystusa 
i wytrwacie do końca, tak mówi Ojciec: 
Będziecie mieli życie wieczne” 12. W du
chu „[napawania] się słowem Chrystusa”, 
rozważanio zapamiętywanie przypo
mina kęs pysznej strawy, który bardzo, 
bardzo wolno przeżuwamy, by w pełni 
się nim delektować.

Jaki masz werset?
Czy zobowiążecie się do 

rozważanio zapamiętywania co tydzień 
wersetu z pism świętych do końca tego 
miesiąca? Do końca tego roku? A może 
jeszcze dłużej? Wraz z Julie zaprosili
śmy wszystkich naszych dzielnych 
misjonarzy w Dallas w Teksasie do 
rozważanio zapamiętywania z nami 
przez 20 lat. Już za 17 krótkich lat 
dotrzemy do mety. Następnie wyzna
czymy sobie nowy cel, by wznieść 
nasze myśli i zbliżyć się do Chrystusa.

Możecie nas sprawdzić, pyta
jąc: „Jaki masz werset?”. Lecz jeśli to 

uczynicie, bądźcie gotowi do podzie
lenia się w zamian swoim własnym. 
Każdy z nas zostanie podniesiony na 
duchu w wyniku takiej wymiany.

Czy możecie sobie wyobrazić, jak 
zmieni się wasze życie i życie waszej 
rodziny, jeśli co tydzień wyryjecie w 
swoim sercu i umyśle nowy werset z pi
sma świętego w ciągu następnych kilku 
miesięcy lub kilku lat albo jeszcze dłużej?

Jezus Chrystus jest naszym przykładem
Jezus Chrystus z pewnością po

kochał pisma święte w młodości. 
Zapewne czytał i rozważał je, gdy był 
małym dzieckiem, co pozwoliło Mu 
włączyć się w poważne dyskusje na 
ich temat z uczonymi w świątyni, kiedy 
miał 12 lat 13. W wieku 30 lat rozpo
czął Swoją misję 14, a do pism świętych 
odwoływał się już na jej początku i 
przez cały czas Swojej posługi 15. Czyż 
nie możemy poprawnie założyć, że 
Jezus poświęcił studiowaniu i rozwa
żaniu pism świętych przynajmniej 20 
lat, przygotowując się do Swojej misji? 
Czy musicie dzisiaj coś zrobić, żeby 
przygotować się duchowo na przyszłe 
okazje do nauczania i błogosławienia 
członków swojej rodziny i bliźnich?

Wykażcie się wiarą i zróbcie to
Podsumowując, mam nadzieję, że 

zdecydujecie się co tydzień oszczędzać 
pieniądze. Wykażcie się wiarą, zdyscy
plinujcie się i zróbcie to. Równie szcze
rze modlę się, żebyście zdecydowali 
się co tydzień rozważać słowo Boże 
w bardziej obszerny i głębszy sposób. 
Wykażcie się wiarą, zdyscyplinujcie 
się i zróbcie to.

W odróżnieniu od mojej pierwszej 
prośby, która pomoże wam oszczędzić 
pieniądze, wszelkie korzyści wyni
kające z drugiej prośby, która ma na 
celu oszczędzić waszą duszę, będzie
cie mogli zachować na zawsze — nie 
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mniejszych fal, które łagodnie sunęły 
ku brzegowi.

Podczas spaceru spotkałem grupę 
amerykańskich surferów. Byli czymś 
wyraźnie zaniepokojeni i głośno 
rozmawiając, wskazywali w kierunku 
morza. Kiedy zapytałem ich, co się 

Starszy Von G. Keetch
Siedemdziesiąty

Jakiś czas temu w trakcie podróży 
do Australii zawitałem do pięknej 
półkolistej zatoki znanej z dobrych 

warunków do surfingu. Kiedy przecha
dzałem się plażą, zafascynowała mnie 
okazałość olbrzymich, rozbijających się 
z hukiem tuż poza zatoką fal i znacznie 

Błogosławieństwa  
i szczęście tych,  
którzy przestrzegają  
przykazań Boga
Ustanowione przez Pana zapory tworzą dla nas bezpieczną przystań, 
chroniącą przed złymi i niszczycielskimi wpływami.

zniszczy ich mól ani rdza świata 16.
Starszy D. Todd Christofferson 

dał nam tę jasną radę i obietnicę: 
„Studiujcie pisma święte uważnie i 
nieśpiesznie. Rozważajcie je i módl
cie się na ich temat. Pisma święte są 
objawieniem i są źródłem naszych 
objawień” 17.

Podsumowanie
Obiecuję wam, że nie będziecie  

żałować tego, że co tydzień wyryjecie 
w swoim umyśle i sercu werset z pism 
świętych. Dzięki temu doświadczycie 
uczucia ciągłego duchowego celu, 
ochrony i mocy.

Pamiętajcie słowa Jezusa Chrystusa, 
który powiedział: „Czyńcie, co wi
dzieliście, że Ja czyniłem” 18. Modlę 
się, abyśmy w pełni stosowali Jego 
słowa w naszym życiu, w imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. 3 Nefi 5:13.
 2. Zob. Alma 37:6; Nauki i Przymierza 64:33.
 3. Po hiszpańsku używam słowa meditizar, 

które jest połączeniem słów meditar 
(rozważać) i memorizar (zapamiętywać). 
[Po angielsku jest to połączenie słów 
„ponder” i „memorize”, czyli „ponderize” 
— przyp. tłum.].

 4. Zob. II List do Koryntian 3:3.
 5. Nauki i Przymierza 84:85; kursywa dodana.
 6. 2 Nefi 4:15; zob. także V Ks. Mojżeszowa 

6:7; 2 Nefi 4:16.
 7. Nauki i Przymierza 6:36.
 8. Zob. Nauki i Przymierza 20:77, 79.
 9. 3 Nefi 17:3; zob. także Moroni 10:3.
 10. Zob. Ew. Mateusza 16:25; 1 Nefi 2:20; 

Nauki i Przymierza 14:7.
 11. Nauki i Przymierza 121:45; kursywa 

dodana.
 12. 2 Nefi 31:20; kursywa dodana.
 13. Zob. Ew. Łukasza 2:42, 46–47.
 14. Zob. Ew. Łukasza 3:23.
 15. Zob. Ew. Mateusza 4:3–4; zob. także 

Ew. Mateusza 21:13. W kilku innych 
wersetach użyto zwrotu: „napisano” 
lub podobnego mu wyrażenia, które 
wskazuje na znajomość pism świętych.

 16. Zob. Ew. Mateusza 6:19–20.
 17. D. Todd Christofferson, „Błogosławieństwo 

pism świętych”, Liahona, maj 2010, str. 35.
 18. 2 Nefi 31:12; zob. także 3 Nefi 27:21.
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stało, wskazali krawędź zatoki, gdzie 
rozbijały się fale.

„Popatrz tam — odparł ze złością 
jeden z nich. — Widzisz tę zaporę?”. 
Wytężywszy wzrok, dostrzegłem pew
nego rodzaju barierę, która rozciągała 
się na całej długości wejścia do zatoki, 
dokładnie tam, gdzie rozbijały się 
kuszące fale. Bariera zdawała się być 
wykonana z grubej siatki, unoszącej się 
na wodzie dzięki przymocowanym do 
niej bojom. Zdaniem surferów siatka 
sięgała dna oceanu.

„Przyjechaliśmy specjalnie tutaj 
na wyprawę życia, żeby surfować 
na wielkich falach — kontynuował 
Amerykanin. — Możemy surfować po 
mniejszych falach w zatoce, ale zapora 
blokuje nam dostęp do tych dużych. 
Nie mamy pojęcia, dlaczego ją tu po
stawili, ale zdecydowanie popsuła nam 
frajdę wyprawy”.

Kiedy rozmowa Amerykanów sta
wała się coraz bardziej ożywiona, moją 
uwagę przykuł inny surfer — starszy 
i najwyraźniej miejscowy mężczyzna. 
Zdawał się tracić cierpliwość, kiedy tak 
przysłuchiwał się wyrazom rosnącego 
niezadowolenia z powodu zapory.

W końcu wstał i podszedł do grupy. 
Nie powiedziawszy ani słowa, wy
ciągnął z plecaka lornetkę i podał ją 
jednemu z mężczyzn, wskazując ręką 
ku barierze. Wszyscy surferzy po kolei 

przez nią spoglądali. Kiedy nadeszła 
moja kolej, przez obiektyw zobaczyłem 
w wodzie coś, czego wcześniej nie 
widziałem: płetwy grzbietowe — przy 
rafie po drugiej stronie zapory żero
wały duże rekiny.

Surferzy szybko spuścili z tonu. 
Starszy mężczyzna zabrał lornetkę i 
odwróciwszy się, odszedł od grupy. 
Na pożegnanie powiedział coś, czego 
nigdy nie zapomnę: „Nie narzekajcie za 
bardzo na tę zaporę. Tylko dzięki niej 
nie zostaliście pożarci”.

Kiedy tak staliśmy na tej pięknej 
plaży, nasz punkt widzenia nagle 
uległ zmianie. Zapora, która zdawała 
się bezwzględnie ograniczać — unie
możliwiać zabawę i radość płynącą z 
pływania po naprawdę dużych falach 
— nabrała nagle zupełnie innego zna
czenia. Pojąwszy niebezpieczeństwo, 
jakie czyhało tuż pod powierzchnią 
wody, bariera zapewniała nam poczu
cie bezpieczeństwa, ochrony i spokoju.

Kiedy wędrujemy po ścieżkach 
życia i dążymy do spełniania marzeń, 
Boże nakazy i normy — podobnie jak 
wspomniana zapora — wydają się cza
sem trudne do zrozumienia. Mogą wy
dawać się bezwzględne i nieustępliwe, 
blokując drogę, która wygląda na przy
jemną, ekscytującą i którą kroczy wielu 
innych ludzi. Jak opisał to Paweł: „Wi
dzimy jakby przez zwierciadło i niby w 

zagadce” 1, mając na tyle ograniczoną 
perspektywę, że często nie możemy 
pojąć wielkich niebezpieczeństw, które 
czyhają tuż pod powierzchnią.

Ale Ten, który „[pojmuje] wszystko” 2, 
wie dokładnie, gdzie one się kryją. 
Wskazuje nam boski kierunek poprzez 
Swoje nakazy i pełne miłości przewod
nictwo, żebyśmy mogli uniknąć tych 
niebezpieczeństw — żebyśmy mogli 
wyznaczyć w naszym życiu kurs, który 
ochroni nas przed duchowymi drapież
cami i rozwartymi szczękami grzechu 3.

Naszą miłość do Boga — i naszą 
wiarę w Niego — okazujemy, co
dziennie czyniąc, co w naszej mocy, 
by podążać zgodnie z wyznaczonym 
przez Niego kursem, i przestrzegając 
przykazań, które nam dał. W szcze
gólności okazujemy tę wiarę i miłość 
w sytuacjach, w których nie do końca 
rozumiemy powody kryjące się za 
Bożymi nakazami lub za konkretną 
ścieżką, którą On każe nam iść. Dość 
łatwo jest nam podążać kursem w 
granicach wyznaczonych przez zaporę, 
kiedy mamy świadomość, iż tuż za nią 
roi się od ostrych zębów drapieżników. 
Trudniej jest pozostać w jej granicach, 
kiedy dostrzegamy jedynie ekscytujące 
i kuszące fale po drugiej stronie zatoki. 
Aczkolwiek to właśnie w tych momen
tach — w chwilach, kiedy decydujemy 
się wykazać wiarą, zawierzyć Bogu i 
okazać Mu naszą miłość — wzrastamy 
i najwięcej zyskujemy.

W Nowym Testamencie Ananiasz 
nie mógł pojąć przykazania od Pana 
polegającego na odszukaniu i pobło
gosławieniu Saula — człowieka, który 
trudnił się wtrącaniem do więzienia wy
znawców Chrystusa. Ponieważ jednak 
Ananiasz posłuchał Bożego przykaza
nia, odegrał istotną rolę w duchowym 
narodzeniu się Apostoła Pawła 4.

Kiedy ufamy Panu, wykazujemy się 
wiarą, przestrzegamy Jego przykazań i 
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podążamy wyznaczonym przez Niego 
kursem, stajemy się bardziej podobni 
do osoby, którą Pan chce, żebyśmy się 
stali. To właśnie ten proces „stawania 
się” — to nawrócenie serca — ma 
największe znaczenie. Starszy Dallin H. 
Oaks nauczał: „Nikomu nie wystarczy 
zwykłe przejście przez jakiś mecha
nizm. Przykazania, obrzędy i przymie
rza ewangelii nie są listą wpłat, których 
należy dokonać na jakieś konto w 
niebie. Ewangelia Jezusa Chrystusa 
jest planem, który pokazuje nam, jak 
stać się tym, kim nasz Ojciec Niebieski 
chce, byśmy się stali” 5.

Przeto prawdziwe posłuszeństwo 
jest całkowitym oddaniem się Jemu i 
pozwoleniem Mu, by wyznaczył nam 
kurs zarówno po spokojnych, jak i 
burzliwych wodach, rozumiejąc, że 
może On z nami uczynić więcej, niż 
sami byśmy kiedykolwiek dokonali.

Kiedy poddajemy się Jego woli, 
przybywa nam spokoju i szczęścia. 
Król Beniamin nauczał, że ci, któ
rzy przestrzegają nakazów Boga 
są błogosławieni i szczęśliwi we 
„wszystkim, zarówno w sprawach 
doczesnych, jak i duchowych” 6. Bóg 

pragnie, abyśmy zaznali radości. On 
pragnie, żebyśmy zaznali spokoju. 
On pragnie, żeby się nam powodziło. 
On pragnie, żebyśmy byli bezpieczni 
i chronieni przed otaczającymi nas 
zewsząd wpływami świata.

Innymi słowy nakazy Pana to nie ja
kiś wyczerpujący labirynt podwodnych 
barier, przez który musimy niechętnie 
przebrnąć w tym życiu, abyśmy mogli 
zostać wywyższeni w życiu przyszłym. 
Pan ustanowił te bariery, żeby stworzyć 
dla nas bezpieczną zatokę chroniącą 
przed złymi i niszczycielskimi wpły
wami, które w przeciwnym razie 
pogrążyłyby nas w głębiach rozpaczy. 
Pan daje nam przykazania, ponieważ 
nas kocha i troszczy się o nas. Ich 
celem jest zapewnienie nam radości 
w tym życiu 7 w takim samym stopniu, 
w jakim mają nam przynieść radość 
i wywyższenie w życiu przyszłym. 
Wskazują nam sposób postępowania 
— a co ważniejsze, wyjaśniają, kim 
powinniśmy się stać.

Jak we wszystkim, co dobre i praw
dziwe, Jezus Chrystus jest naszym naj
lepszym przykładem. Najwspanialszy 
akt posłuszeństwa w całej wieczności 

miał miejsce, kiedy Syn poddał się woli 
Ojca. Prosząc w najgłębszej pokorze, 
żeby czara została odsunięta — żeby 
mógł podążyć jakimś innym kursem, 
niż tym, który Mu wyznaczono — 
Chrystus podążył ścieżką, którą miał 
obrać zgodnie z wolą Swojego Ojca. 
Ścieżka ta wiodła przez Getsemane 
i Golgotę, gdzie przetrwał niewy
obrażalną agonię i cierpienia, i gdzie 
został całkowicie sam, kiedy wycofał 
się Duch Jego Ojca. Lecz ta sama 
ścieżka uwieńczona została trzeciego 
dnia pustym grobowcem i okrzykami: 
„Wstał z martwych” 8, które rozbrzmie
wały w uszach i sercach tych, którzy 
Go miłowali. Krocząc nią, odczuwamy 
niewyobrażalną radość i pocieszenie, 
skupiające się na Jego Zadośćuczynie
niu, którego dokonał dla wszystkich 
dzieci Bożych na przestrzeni całej 
wieczności. Pozwalając, by Jego wola 
pochłonięta została przez wolę Ojca, 
Chrystus dał nam szansę na wieczny 
spokój, wieczną radość i życie wieczne.

Świadczę, że jesteśmy dziećmi 
kochającego Boga. Świadczę, że On 
pragnie, abyśmy byli szczęśliwi, bez
pieczni i błogosławieni. W tym celu 
wyznaczył nam kurs wiodący z powro
tem do Niego i ustanowił po drodze 
bariery ochronne. Kiedy będziemy czy
nić, co w naszej mocy, aby trzymać się 
tego kursu, to zaznamy prawdziwego 
bezpieczeństwa, szczęścia i spokoju. 
Kiedy poddajemy się Jego woli, stajemy 
się, kim On chce, abyśmy byli. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. I List do Koryntian 13:12.
 2. Nauki i Przymierza 88:6.
 3. Zob. Boyd K. Packer, „Spiritual Crocodiles”, 

Ensign, maj 1976, str. 30–32.
 4. Zob. Dzieje Apostolskie 9:10–18.
 5. Dallin H. Oaks, „Wyzwanie, byśmy czymś 

się stali”, Liahona, styczeń 2001, str. 40.
 6. Mosjasz 2:41.
 7. Zob. 2 Nefi 2:25.
 8. Zob. Ew. Mateusza 28:6; Ew. Marka 16:6.
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przypiętym pasami, to dobry pomysł. 
Nie dała się przekonać! W końcu zde
cydowałam się na taktykę: jeśli/to.

Powiedziałam: „Chloe, jeśli będziesz 
siedzieć przypięta pasami, to po doje
chaniu do domu babci pobawimy się 
plasteliną”.

Zero reakcji.
„Chloe, jeśli będziesz siedzieć 

przypięta pasami, to po dojechaniu 
do domu babci upieczemy chleb”.

Zero reakcji.
Spróbowałam jeszcze raz. „Chloe, 

jeśli będziesz siedzieć przypięta pa
sami, to podjedziemy do sklepu po 
jakiś smakołyk”.

Po trzech próbach, wiedziałam, 
że to na nic. Była stanowcza, żadna 
taktyka jeśli/to nie przekonała jej, że 
powinna siedzieć przypięta pasami.

Nie mogłyśmy spędzić dnia, siedząc 
na poboczu drogi. Chciałam prze
strzegać prawa, a podróżowanie ze 
stojącym dzieckiem jest niebezpieczne. 

przeżywając próbę sił z trzylatką. 
A ona wygrywała!

Użyłam każdego pomysłu, jaki przy
szedł mi do głowy, mówiąc, że bycie 

Carole M. Stephens
Pierwsza Doradczyni w Generalnym  
Prezydium Stowarzyszenia Pomocy

Kiedy nasza najstarsza córka, Jen, 
wróciła ze szpitala do domu z 
trzecią córeczką, pojechałam do 

niej, aby pomóc. Po wyszykowaniu jej 
najstarszej córki do szkoły zauważy
łyśmy, że Jen najbardziej potrzebuje 
odpoczynku. Mogłam więc najlepiej się 
przydać, zabierając jej córkę, Chloe, ze 
sobą do domu, aby mama i maleńka 
siostrzyczka w ciszy odpoczęły.

Zapięłam Chloe w foteliku sa
mochodowym, zapięłam swój pas i 
zjechałam z podjazdu. Zanim jednak 
dojechałyśmy do końca ulicy, Chloe 
wypięła się z pasów, wstała i zaczęła 
do mnie mówić, patrząc mi przez 
ramię! Zjechałam na pobocze drogi, 
wyszłam z samochodu i ponownie 
zapięłam jej pasy w foteliku.

Znowu ruszyłyśmy, ale po chwili 
znowu była poza swoim siedzeniem. 
Powtórzyłam więc te same czynności, 
ale tym razem, zanim wróciłam do 
samochodu na swoje miejsce, Chloe 
już stała!

Siedziałam w samochodzie za
parkowanym na poboczu drogi, 

„Jeśli mnie miłujecie, 
przykazań moich 
przestrzegać będziecie”
Przykazania Boga są wyrazem Jego miłości dla nas, a poprzez 
posłuszeństwo tymże przykazaniom okazujemy Jemu naszą miłość.
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Zmówiłam w duchu modlitwę i usły
szałam podszept Ducha: „Naucz ją”.

Odwróciłam się do niej i odciągnę
łam mój pas bezpieczeństwa tak, aby 
to zauważyła. Powiedziałam: „Chloe, 
zapinam ten pas, ponieważ będzie 
mnie chronił. Ale skoro ty nie jesteś 
przypięta pasami, to nie będziesz 
bezpieczna. I będę bardzo smutna, 
jeśli coś ci się stanie”.

Spojrzała na mnie; widziałam, że 
próbowała to sobie wyobrazić, kiedy 
niecierpliwie czekałam na jej reakcję. 
W końcu jej duże niebieskie oczy zajaś
niały i powiedziała: „Babciu, chcesz, 
żebym zapięła pasy, ponieważ mnie 
kochasz!”.

Duch wypełnił samochód, kiedy 
wyraziłam moją miłość tej ukochanej 
dziewczynce. Nie chciałam stracić tego 
uczucia, ale wiedziałam, że teraz mam 
okazję, więc wyszłam z samochodu i 
przypięłam ją pasami. Potem zapyta
łam: „Chloe, proszę, czy będziesz sie
dzieć na swoim miejscu?”. I nie ruszyła 
się — przez całą drogę do sklepu po 
smakołyk! Siedziała przypięta pasami 
przez całą drogę ze sklepu do mojego 
domu, gdzie upiekłyśmy chleb, bawi
łyśmy się plasteliną, ponieważ Chloe 
o tym nie zapomniała!

Kiedy znowu tego dnia wyjechałam 
na drogę, przypomniał mi się frag
ment: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań 
moich przestrzegać będziecie” 1. Mamy 
nauczać zasad, przewodzić i chronić 
dzieci. Dlaczego? Z powodu wielkiej 
miłości, jaką je darzymy. Dopóki Chloe 
nie zrozumiała mojego pragnienia, aby 
bezpiecznie siedziała przypięta pasami, 
gdyż ją kocham, nie chciała poddać 
się temu, co uważała za ograniczenie. 
Czuła, że pas bezpieczeństwa ograni
czał jej wolność.

Podobnie jak Chloe, możemy 
wybrać, że postrzegamy przykazania 
jako ograniczenia. Czasami możemy 

czuć, że prawa Boga zmniejszają naszą 
osobistą wolność, zabierają zdolność 
wyboru i ograniczają nasz wzrost. 
Kiedy jednak dążymy do uzyskania 
większego zrozumienia i pozwalamy 
naszemu Ojcu, aby nas nauczał, to 
zaczynamy dostrzegać, że Jego prawa 
są przejawem Jego miłości do nas, 
a posłuszeństwo tymże prawom jest 
wyrazem naszej miłości do Niego.

Jeśli, mówiąc w przenośni, zaparko
waliście na poboczu drogi, pozwólcie, 
że zaproponuję kilka zasad, które po
mogą wam bezpiecznie powrócić „na 
ścieżkę wiary i posłuszeństwa” 2, jeśli 
postąpicie zgodnie z nimi.

Po pierwsze, ufajcie Bogu. 
Ufajcie Jego wiecznemu planowi, jaki 
ma dla was. Każdy z nas jest „umiło
wanym duchowym synem lub córką 
Niebiańskich Rodziców”. Ich miłość 
do nas przejawia się w przykazaniach. 
Przykazania to kluczowe instrukcje do 
nauczania, kierowania się nimi i są dla 
naszej ochrony, w miarę jak „[zdoby
wamy] doświadczenia podczas życia 
na ziemi” 3.

„Podczas życia przed przyjściem 
na świat” dokonaliśmy wyboru, aby 
zaakceptować plan Boga 4 i dowiedzie
liśmy się, że posłuszeństwo wiecznym 
prawom Boga to klucz do naszego 
sukcesu w Jego planie. Pisma święte 
uczą nas, że „jest prawo, nieodwo
łalnie postanowione w niebie, zanim 
powstał świat, od którego są uzależ
nione wszystkie błogosławieństwa” 5. 
Jeśli będziemy posłuszni temu prawu, 
otrzymamy błogosławieństwa.

Pomimo wszystkich błędów, prze
ciwności i nauk otrzymanych w życiu 
doczesnym, Bóg nigdy nie odwraca 
wzroku od naszego wiecznego poten
cjału, nawet jeśli my się odwracamy. 
Możemy Mu ufać, „ponieważ Bóg 
pragnie powrotu Swoich dzieci” 6. Dał 
nam drogę prowadzącą przez Zadość
uczynienie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Zadośćuczynienie jest „rdzeniem 
zbawienia” 7.

Po drugie, ufajcie Jezusowi. 
Ostatecznym wyrazem posłuszeń
stwa i miłości jest Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa. Poddawszy się 
woli Ojca, oddał za nas Swe życie. 
Powiedział: „Jeśli przykazań moich 
przestrzegać będziecie, trwać będzie
cie w miłości mojej, jak i Ja przestrze
gałem przykazań Ojca mego i trwam 
w miłości jego” 8.

Jezus Chrystus także nauczał:
„[Miłuj] 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” 9.

Co niedziela mamy możliwość 
rozważać i pamiętać o czystej miłości 
naszego Zbawiciela, kiedy przyjmu
jemy symbole Jego nieskończonego 
Zadośćuczynienia. Podczas sakramentu 
przyglądam się rękom i ramionom, gdy 
roznoszone są chleb i woda. A kiedy 
wyciągam dłoń, aby przyjąć sakrament, 
wtedy zawieram przymierze, że chcę 
wziąć na siebie Jego imię, zawsze 
o Nim pamiętać i przestrzegać Jego 
przykazań. A On w zamian obiecuje, 
że „zawsze [będziemy] mogli mieć 
z sobą Jego Ducha” 10.

Po trzecie, ufajcie podszeptom 
Ducha. Czy pamiętacie, jak podczas 
przejażdżki z Chloe, Duch podszepnął 
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mi fragment z pisma świętego? To było 
z Ew. Jana 14:15. „Jeśli mnie miłujecie, 
przykazań moich przestrzegać będzie
cie”. A następnie czytamy te ważne 
wersety:

„Ja prosić będę Ojca i da wam 
innego Pocieszyciela, aby był z wami 
na wieki —

Ducha prawdy, którego świat przy
jąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; 
wy go znacie, bo przebywa wśród was 
i w was będzie” 11.

Każdy godny, konfirmowany czło
nek Kościoła Jezusa Chrystusa Świę
tych w Dniach Ostatnich ma prawo 
do towarzystwa Ducha Świętego. Post, 
modlitwa, studiowanie pism świętych 
i posłuszeństwo znacznie zwiększają 
naszą zdolność do słuchania i odczu
wania podszeptów Ducha.

Kiedy wasz umysł jest przepełniony 
wątpliwościami i chaosem, to Ojciec 
i Syn posyłają Ducha Świętego, aby 
ostrzegał i prowadził was bezpiecznie 
przez niebezpieczeństwa doczesnej 
podróży. On pomoże wam pamiętać, 
pocieszy was i napełni „nadzieją i 
doskonałą miłością” 12.

Po czwarte, ufajcie radom żyją-
cych proroków. Nasz Ojciec dał nam 
sposób, abyśmy słuchali Jego słowa i 
poznawali Jego prawo poprzez Jego 
proroków. Pan oświadczył: „Słowo 
moje […] się wypełni, co sam rzekłem, 
lub co powiedzieli moi słudzy, bowiem 
jest to jedno” 13.

Niedawno żyjący prorocy doradzili 
nam, że mamy „[pamiętać] o dniu sabatu, 
aby go święcić” 14 i żyć zgodnie z pra
wem postu. Posłuszeństwo tej radzie 
proroków to sposób na posłuszeństwo 
przykazaniu Boga, aby kochać Jego i 
naszych bliźnich, podczas gdy zwięk
szamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa 
i wyciągamy pomocną dłoń, okazując 
miłość i troskę innym ludziom15.

Znajdziecie bezpieczeństwo w po
stępowaniu w zgodzie ze słowem Pana 
danym przez Jego proroków. Bóg po
wołał Prezydenta Thomasa S. Monsona, 
doradców w Pierwszym Prezydium i 
członków Kworum Dwunastu Aposto
łów jako proroków, widzących i objawi
cieli. W świecie, w którym narasta strach, 
dekoncentracja, przeciwności i złość 
możemy spojrzeć na nich i zobaczyć, jak 

wyglądają uczniowie Jezusa Chrystusa 
— przepełnieni prawdziwą miłością 
— co mówią i jak reagują na proble
matyczne kwestie. Oni świadczą o 
Jezusie Chrystusie, reagują z prawdziwą 
miłością, która jest czystą miłością Jezusa 
Chrystusa. Są oni Jego świadkami.

Po moich doświadczeniach z Chloe 
szukałam w pismach świętych wer
setów mówiących o przykazaniach 
i miłości. Znalazłam ich wiele. Każdy 
z tych wersetów przypomina mi, że 
Jego przykazania są wyrazem Jego mi
łości dla nas, a poprzez posłuszeństwo 
tymże przykazaniom okazujemy Jemu 
naszą miłość.

Świadczę, że kiedy zaufamy Bogu, 
naszemu Wiecznemu Ojcu, zaufamy 
Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, 
oraz będziemy wierzyć w Jego Zadość
uczynienie, kiedy zaufamy podszep
tom Ducha Świętego i ufamy radom 
żyjących proroków, to znajdziemy 
drogę, oddalając się od pobocza drogi 
i będziemy jechać bezpiecznie — nie 
tylko znosząc tę podróż, ale znajdując 
radość w podróży powrotnej do domu. 
W imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Jana 14:15.
 2. Neil. L. Andersen, „Wiecie dość”, Liahona, 

listopad 2008, str. 14.
 3. „Rodzina: Proklamacja dla świata” 

Liahona, listopad 2010, str. 129.
 4. Zob. „Rodzina: Proklamacja dla świata”.
 5. Nauki i Przymierza 130:20.
 6. Russell M. Nelson, w: R. Scott Lloyd,  

„God Wants His Children to Return to 
Him, Elder Nelson Teaches”, Church News, 
28 stycznia 2014.

 7. Russell M. Nelson, „Przygotujcie się na 
błogosławieństwa świątyni”, Liahona, 
październik 2010.

 8. Ew. Jana 15:10.
 9. Ew. Mateusza 22:37–39.
 10. Zob. Nauki i Przymierza 20:77, 79.
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wpuszczono mnie do domu, lecz drzwi 
były zamknięte.

Byłem mokry, zabłocony, zmar
znięty i wydawało mi się, że umrę na 
swoim własnym podwórku. Wreszcie 
zapytałem babci, co mam zrobić, aby 
wejść do domu. Zanim się spostrze
głem, stałem na podwórku, a moja bab
cia spryskiwała ze mnie bród, używając 
węża ogrodowego. Po czasie, który 
wydawał mi się wiecznością, babcia 
oświadczyła, że jestem czysty i pozwo
liła mi wejść do domu. W domu było 
ciepło i mogłem przebrać się w suche 
i czyste ubranie.

Biorąc pod uwagę tę opartą na 
faktach przypowieść, rozważcie nastę
pujące słowa Jezusa Chrystusa: „Żaden 
nieczysty nie może wstąpić do Jego 
królestwa, dlatego tylko ci wstąpią do 
Jego odpoczynku, którzy oczyszczą 
swe szaty przez Moją krew, swą wiarę, 
nawrócenie się, odstąpienie od wszyst
kich grzechów i wierność do końca” 1.

Prysznic z węża ogrodowego na 
podwórku to dosyć nieprzyjemne i 

domu. Moja babcia spotkała mnie przy 
drzwiach i nie chciała mnie wpuścić. 
Powiedziała, że jeśli mnie wpuści, to 
rozniosę błoto po całym domu, a ona 
dopiero co posprzątała. Więc zrobiłem 
to, co by zrobił każdy dziewięciolatek 
w tej sytuacji — pobiegłem do tylnych 
drzwi, ale ona była szybsza. Zdenerwo
wany tupnąłem nogą i zażądałem, aby 

Starszy Allen D. Haynie
Siedemdziesiąty

Kiedy miałem dziewięć lat, moja 
siwa, półtorametrowa babcia ze 
strony matki przyjechała, aby 

spędzić u nas kilka tygodni. Pew
nego popołudnia podczas jej pobytu 
postanowiłem wraz z moimi dwoma 
starszymi braćmi wykopać dół na polu 
znajdującym się po drugiej stronie 
ulicy. Sam nie wiem po co; czasami 
chłopcy lubią kopać doły. Trochę się 
ubrudziliśmy, ale nie aż tak, aby mieć 
z tego powodu nieprzyjemności. Inni 
chłopcy z sąsiedztwa zobaczyli, jaka to 
frajda i zaczęli nam pomagać. Bardzo 
się przy tym wszyscy umorusaliśmy. 
Ziemia była dość twarda, więc przy
ciągnęliśmy wąż ogrodowy i nalaliśmy 
do dołu trochę wody, aby zmiękczyć 
ziemię. Ubłoceni, kopaliśmy dalej — 
dół był coraz głębszy.

Ktoś z naszej grupy zdecydował, 
że napełnimy ten dół wodą i zamie
nimy go w basen. Będąc najmłodszy 
i nie chcąc odstawać od reszty, dałem 
się przekonać i wskoczyłem do dołu 
z wodą. Teraz byłem naprawdę brudny. 
Umorusanie się błotem nie było w 
moich planach, ale jakoś tak wyszło.

Gdy zaczęło się robić zimno, 
przeszedłem przez ulicę, by wrócić do 

Pamiętając,  
komu zaufaliśmy
Nasza nadzieja, aby żyć ponownie z Ojcem, zależy  
od Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.
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niepożądane przeżycie. Pozbawienie 
się możliwości powrotu i przebywania 
u boku Ojca w Niebie, gdyż zdecydo
waliśmy się pozostać w błotnistym dole 
ubrudzeni grzechem, byłoby wieczną 
tragedią. Nie powinniśmy oszukiwać 
się na temat tego, co trzeba uczynić, 
aby powrócić do obecności naszego 
Ojca w Niebie i z Nim pozostać. Mu
simy być czyści.

Zanim przyszliśmy na tę ziemię, 
uczestniczyliśmy jako duchowi syno
wie i duchowe córki w wielkiej nara
dzie 2. Każdy z nas uważnie słuchał, 
nikt nie spał. Podczas tej narady nasz 
Ojciec w Niebie przedstawił plan. A 
ponieważ plan ten chroni naszą wolną 
wolę i konieczne jest, abyśmy uczyli się 
z własnych doświadczeń, a nie tylko 
w oparciu o to, co On doświadczył, 
On wiedział, że będziemy grzeszyć. 
Wiedział też, że z powodu grzechu 
staniemy się nieczyści i to uniemoż
liwi nam powrót do Jego obecności, 

ponieważ miejsce, w którym On prze
bywa, jest czystsze niż dom wysprzą
tany przez moją babcię.

Ponieważ nasz Ojciec w Niebie 
nas kocha, a Jego celem jest „przy
nieść [nam] nieśmiertelność i wieczny 
żywot” 3, to Jego plan uwzględnia rolę 
Zbawiciela — Tego, który pomoże nam 
stać się czystymi bez względu na to, 
jak bardzo się ubrudzimy. Kiedy nasz 
Ojciec w Niebie ogłosił, że będziemy 
potrzebować Zbawiciela, to wierzę, 
iż każdy z nas spojrzał na Jezusa 
Chrystusa, Pierworodnego w Duchu, 
Tego, który poczynił takie postępy, 
że stał się taki, jak Ojciec 4. Wierzę, 
że wszyscy wiedzieliśmy, iż to musiał 
być właśnie On, że nikt z pozostałych 
nie mógł tego dokonać, a On mógł to 
zrobić i podjął się tego.

W Ogrodzie Getsemane i na krzyżu 
na Golgocie Jezus Chrystus cierpiał 
zarówno w ciele, jak i w duchu, drżał 
z bólu, krwawił z każdego poru, błagał 

Swego Ojca, aby oddalił ten kielich 
goryczy 5, a jednak wypił go6. Ale 
dlaczego tego dokonał? Sam powie
dział, że dla chwały Swojego Ojca 
i aby ukończyć „przygotowania dla 
dzieci ludzkich” 7. Chciał dotrzymać 
Swojego przymierza i umożliwić nam 
powrót do domu. A o co On nas prosi 
w zamian? Po prostu błaga nas, abyśmy 
wyznali swoje grzechy i odpokutowali, 
żebyśmy nie musieli cierpieć tak, jak 
On8. Prosi nas, abyśmy stali się czyści, 
żeby nie pozostać na zewnątrz domu 
naszego Ojca w Niebie.

Chociaż unikanie grzechu to najlep
szy wzorzec postępowania w życiu, to 
— jeśli chodzi o skuteczność Zadość
uczynienia Jezusa Chrystusa — nie ma 
znaczenia, jakie grzechy popełniliśmy 
ani jak głęboko spadliśmy do tak zwa
nego dołu. Nie ma znaczenia, czy je
steśmy zawstydzeni czy zażenowani z 
powodu grzechów, które według słów 
proroka Nefiego, „tak łatwo […] zwo
dzą” 9. Nie ma znaczenia, że raz na jakiś 
czas zamieniamy nasze pierworództwo 
na miskę soczewicy 10.

Znaczenie zaś ma to, że Jezus 
Chrystus, Syn Boga, doświadczał 
„boleści, cierpienia i wszelkich pokus”, 
aby „poznał, jak może pomagać swoim 
w ich słabościach” 11. Znaczenie zaś ma 
to, że On chciał zstąpić z nieba 12, aby 
przyjść na tę ziemię i zstąpić „poniżej 
wszystkiego” 13, i cierpieć „bardziej niż 
jakikolwiek człowiek” byłby w sta
nie 14. Znaczenie zaś ma to, że Chrystus 
wstawia się za nami u Ojca, mówiąc: 
„Ojcze, spójrz na cierpienia i śmierć 
tego, co nie popełnił żadnego grze
chu i z którego byłeś wielce zadowo
lony […]. Przeto oszczędź Ojcze, tych 
moich braci, co wierzą w moje imię, 
aby mogli przyjść do mnie i mieć życie 
wieczne” 15. Właśnie to tak naprawdę 
ma znaczenie i to powinno dać nam 
wszystkim odnowioną nadzieję i 
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determinację, aby spróbować jeszcze 
raz, gdyż On o nas nie zapomniał 16.

Świadczę, że Zbawiciel nigdy nie 
odwróci się od nas, kiedy tylko z 
pokorą będziemy Go poszukiwać, aby 
odpokutować; nigdy nie uważa nas za 
beznadziejną sprawę; nigdy nie powie: 
„Och, nie, to znowu ty”; nigdy nie 
odrzuci nas, ponieważ nie zdołaliśmy 
zrozumieć, jak trudno jest unikać grze
chu. Doskonale to wszystko rozumie, 
podobnie jak uczucia smutku, wstydu 
i frustracji, które są nieuniknionymi 
konsekwencjami grzechu.

Pokuta jest realna i działa. Nie jest 
wyimaginowanym przeżyciem czy 
skutkiem „[szaleństwa]” 17. Ma moc, 
aby unosić brzemiona i zastępować je 
nadzieją. Może prowadzić do wielkiej 
przemiany serca, w wyniku której „nie 
mamy więcej pragnienia czynienia 
zła, lecz pragnienie czynienia zawsze 
dobra” 18. Pokuta z konieczności nie 
jest łatwa. To, co ma wieczne znacze
nie, zazwyczaj nie jest łatwe. Ale jest 
warte naszego wysiłku. Prezydent 
Boyd K. Packer świadczył w swoim 
ostatnim przemówieniu skierowanym 
do Siedemdziesiątych Kościoła: „Mam 
na myśli to, że Zadośćuczynienie 
nie pozostawia żadnych śladów czy 
tropów. To, co jest naprawione, jest 
naprawione […]. Zadośćuczynienie nie 
pozostawia żadnych śladów czy tro
pów. Po prostu uzdrawia, a co zostaje 
uzdrowione, takie pozostaje” 19.

I tak też jest, że nasza nadzieja, 
aby żyć ponownie w obecności 
Ojca, zależy od Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa, od chęci Tego, który 
nie zgrzeszył, do wzięcia na siebie — 
w związku z tym, że sprawiedliwość 
nie rościła wobec Niego prawa —  
ciężaru występków całej ludzkości, 
łącznie z tymi grzechami, jakie świa
domie popełniają niektórzy synowie  
i córki Boga.

Jako członkowie Kościoła Jezusa 
Chrystusa przypisujemy większą moc 
Zadośćuczynieniu Zbawiciela niż inni 
ludzie, ponieważ wiemy, że jeśli za
wieramy przymierza, stale pokutujemy 
i trwamy do końca, On uczyni nas 
współdziedzicami ze sobą 20, i podob
nie jak On, otrzymamy wszystko, co 
ma Ojciec 21. To jest najznamienitsza 
doktryna i jakże prawdziwa. Zadość
uczynienie Jezusa Chrystusa czyni 
zaproszenie Zbawiciela — „Bądźcie 
wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz nie
bieski doskonały jest” 22 — możliwym 
do realizacji, a nie czymś irytującym, 
co jest poza zasięgiem.

Pisma nauczają, że każda osoba 
musi „[zostać osądzona] w oparciu o 
święte prawo Boga” 23. Tego dnia nie 
będzie można ukryć się w większej 
grupie ani użyć innych ludzi jako 
wymówkę, że jesteśmy nieczyści. Na 
szczęście pisma święte nauczają, że 
Jezus Chrystus, Ten, który cierpiał za 
nasze grzechy, jest naszym Orędow
nikiem u Ojca, nazywa nas Swoimi 

przyjaciółmi, kocha nas do końca i 
będzie naszym sędzią. Jednym z często 
pomijanych błogosławieństw Zadość
uczynienia Jezusa Chrystusa jest to, 
że „Ojciec […] wszelki sąd przekazał 
Synowi” 24.

Bracia i siostry, jeśli czujecie zniechę
cenie lub zastanawiacie się, czy kiedy
kolwiek wydostaniecie się z duchowego 
dołu, pamiętajcie o Tym, który stoi 
„pomiędzy [nami] a sprawiedliwością”, 
który jest „przepełniony współczuciem 
dla ludzi” i wziął na siebie nasze niego
dziwości i występki, i „[uczynił] zadość 
wymaganiom sprawiedliwości” 25. 
Innymi słowy, po prostu pamiętajcie, 
podobnie jak Nefi w momencie zwąt
pienia, „komu [zaufaliście]” 26, samemu 
Jezusowi Chrystusowi, a następnie 
odpokutujcie i ponownie doświadcz
cie „[pełnej] światła [nadziei]” 27. W imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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i posłuszni 10. Nauczali ewangelii ze 
śmiałością i mocą oraz budowali 
królestwo Boże 11. Mieli radość w 
Panu Jezusie Chrystusie.

Mamy wiele wspólnego z tymi 
wiernymi mężczyznami i kobietami 
z połowy czasów. My również żyjemy 
w czasach, kiedy Pan Jezus Chry
stus dokonuje pośród nas cudów — 
uzdrawia chorych, oczyszcza nas z 
grzechów, odmienia nasze serca oraz 
udostępnia zbawienie dzieciom Boga 
po obu stronach zasłony. W naszych 
czasach również mamy żyjących proro
ków i apostołów, moc kapłaństwa, dary 
duchowe oraz boskie błogosławień
stwa obrzędów zbawienia.

Żyjemy w niebezpiecznych cza
sach — w czasach wielkiego zła i 
pokus, w czasach chaosu i zamiesza
nia. W tych trudnych czasach prorok 
Pana na ziemi, Prezydent Thomas S. 
Monson, wezwał nas, byśmy ratowali 
rannych w duchu 12, żebyśmy z odwagą 
opowiadali się za prawdą 13 i budo
wali królestwo Boże 14. Niezależnie od 
tego, na jakim znajdujemy się obecnie 
poziomie duchowości, wiary i posłu
szeństwa, nie starczy nam ich do pracy, 

Bezpośrednio przed cierpieniem 
w Getsemane i na Kalwarii Jezus złożył 
Swoim uczniom tę niezwykłą obiet
nicę: „Kto wierzy we mnie, ten także 
dokonywać będzie uczynków, które Ja 
czynię, i większe nad te czynić będzie; 
bo Ja idę do Ojca” 6.

Jezus wypełnił tę obietnicę: zaczyna
jąc od dnia Zielonych Świąt, uczniowie 
zostali pobłogosławieni chrztem ognia 
i Ducha Świętego7. Poprzez wiarę w 
Chrystusa, pokutę oraz posłuszeństwo, 
Duch Święty stał się ich towarzyszem, 
odmienił ich serca i pobłogosławił ich 
trwałym świadectwem prawdy.

Te dary i błogosławieństwa wzmoc
niły uczniów Pana. Chociaż czasy, 
w których żyli, były niebezpieczne i 
zagmatwane, otrzymali oni duchowy 
dar oczu, które widzą i uszu, które 
słyszą. Dzięki mocy Ducha Świętego 
zaczęli dostrzegać prawdę taką, jaka 
rzeczywiście jest, w szczególności w 
odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa 
i dzieła, jakiego pośród nich dokony
wał 8. Duch Święty rozjaśnił ich zrozu
mienie i wyraźniej słyszeli słowo Pana. 
Ewangelia Jezusa Chrystusa osiadła 
głęboko w ich sercach 9. Byli wytrwali 

Starszy Kim B. Clark
Siedemdziesiąty

Podczas Swojej ziemskiej służby 
Jezus dokonywał tak wielkich 
cudów uzdrowienia oraz nauczał 

z takim upoważnieniem i z tak wielką 
mocą, że pisma święte mówią: „I roze
szła się wieść o nim po całej Syrii […]. 
I szły za nim liczne rzesze” 1.

Niektórzy widzieli Go, jak uzdrawiał 
i słyszeli, jak nauczał, ale Go odrzu
cili. Inni podążali za Nim przez jakiś 
czas, ale potem odchodzili 2. Pan Jezus 
Chrystus stał przed nimi, ale oni nie 
dostrzegali, kim On tak naprawdę jest. 
Byli ślepi i zdecydowali się odwrócić. 
O nich Jezus rzekł:

„Przyszedłem do swoich i zostałem 
przez nich odtrącony” 3.

„Uszy ich dotknęła głuchota, oczy 
swe przymrużyli” 4.

Jednakże wiele mężczyzn i kobiet, 
w tym Jego wierni Apostołowie, koncen
trowało wokół Niego swoje życie. Mimo 
że zmagali się z ziemskimi przeszko
dami, nie pojmowali tego, czego na
uczał, a nawet odczuwali strach, wierzyli 
w Niego, kochali Go i podążali za Nim.

O nich Jezus rzekł: „Ale błogosła
wione oczy wasze, że widzą, i uszy 
wasze, że słyszą” 5.

Oczy, które widzą,  
i uszy, które słyszą
Jeśli zwrócimy się do Chrystusa i otworzymy oczy i uszy, Duch Święty 
pobłogosławi nas, abyśmy zobaczyli, jak Pan Jezus Chrystus działa 
w naszym życiu.
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jaka nas czeka. Potrzebujemy więcej 
duchowego światła i mocy. Potrzebu
jemy oczu, które wyraźniej dostrzegą, 
jak Zbawiciel działa w naszym życiu, 
oraz uszu, które wnikliwiej usłyszą 
Jego głos w naszym sercu.

To wspaniałe błogosławieństwo 
przychodzi, kiedy otwieramy nasze 
serca i przyjmujemy 15, prawdziwie 
przyjmujemy w naszym życiu Pana 
Jezusa Chrystusa, Jego naukę i Jego 
Kościół. Nie musimy być doskonali, 
ale musimy być dobrzy i stawać się 
coraz lepsi. Musimy starać się żyć 
zgodnie z jasnymi i prostymi prawdami 
ewangelii. Jeśli weźmiemy na siebie 
imię Chrystusa, będziemy działać z 
wiarą w Niego, pokutując za grzechy, 
będziemy przestrzegać przykazań i 
zawsze o Nim pamiętać, otrzymamy 
towarzystwo Ducha Świętego poprzez 
miłosierdzie i łaskę Jezusa Chrystusa.

Proste posłuszeństwo wnosi Ducha 
do naszych serc. W domu modlimy 
się z wiarą, badamy pisma święte i 
przestrzegamy świętości dnia sabatu. 
W kaplicach przyjmujemy sakrament i 
składamy naszemu Ojcu Niebieskiemu 
święte obietnice w imię Chrystusa. 
W świętych świątyniach uczestniczymy 
w świętych obrzędach w imieniu 
naszych braci i sióstr po drugiej stronie 
zasłony. W rodzinach oraz w ramach 
naszych zadań powierzonych nam 
przez Pana docieramy do innych, no
simy ich brzemiona i zapraszamy ich, 
aby przyszli do Chrystusa.

Bracia i siostry, wiem, że jeżeli 
będziemy to robić, Duch Święty przyj
dzie! Będziemy wzrastać duchowo i 
doświadczać Ducha Świętego, i będzie 
On naszym towarzyszem. Jeśli zwró
cimy się do Chrystusa i otworzymy 
oczy i uszy, Duch Święty pobłogosławi 
nas, abyśmy zobaczyli, jak Pan Jezus 
Chrystus w pewny i oczywisty sposób 
działa w naszym życiu, wzmacniając 

naszą wiarę w Niego. Będziemy coraz 
częściej postrzegać naszych braci i 
siostry tak, jak postrzega ich Bóg — 
z miłością i współczuciem. Usłyszymy 
głos Zbawiciela w pismach świętych, 
w podszeptach Ducha oraz w słowach 
żyjących proroków 16. Dostrzeżemy, jak 
moc Boga spoczywa na Jego proroku 
i na wszystkich przywódcach Jego 
prawdziwego Kościoła oraz będziemy 
z całą pewnością wiedzieć, że jest 
to święte dzieło Boga 17. Będziemy 
postrzegać i rozumieć siebie oraz 
otaczający nas świat, tak samo, jak 
Zbawiciel. Będziemy, jak nazwał to 
Apostoł Paweł, „myśli Chrystusowej” 18. 
Będziemy mieć oczy, które widzą, i 
uszy, które słyszą, i będziemy budo
wać królestwo Boże.

Życie bywa ciężkie, pogmatwane, 
bolesne i zniechęcające. Składam wam 
świadectwo, że dzięki towarzystwu Du
cha Świętego światło ewangelii Jezusa 
Chrystusa przeniknie zamieszanie, ból 
i ciemność. Czy to poprzez niezwy
kły wybuch, czy też poprzez łagodny 
wpływ, ta wspaniała duchowa moc 
napełni uzdrawiającą miłością i pocie
szeniem skruszoną, zranioną duszę, 
rozproszy ciemność światłem prawdy 
oraz wypędzi zniechęcenie nadzieją 
w Chrystusie. Zobaczymy, jak zaczną 
płynąć błogosławieństwa i poprzez 
świadectwo Ducha będziemy wiedzieć, 
że to Pan Jezus Chrystus działa w 
naszym życiu. Nasze cierpienia będzie 

przesłaniała „radość, jaką [znajdujemy 
w naszym Odkupicielu]” 19.

Doświadczenie moich rodziców 
sprzed wielu lat pokazuje znaczenie 
i moc, jakie mają oczy, które widzą, 
i uszy, które słyszą. W 1982 roku moi 
rodzice zostali powołani do służby 
w Filipińskiej Misji Davao. Kiedy 
moja matka otworzyła list i zobaczyła, 
gdzie zostali powołani, krzyknęła do 
ojca: „Nie! Musisz do nich zadzwonić 
i powiedzieć, że nie możemy lecieć 
na Filipiny. Wiedzą, że masz astmę”. 
Mój ojciec przez wiele lat cierpiał na 
astmę, a moja matka bardzo się o 
niego martwiła.

Kilka dni później obudziła ojca 
około 2:30 nad ranem i zapytała: 
„Merlin, słyszałeś ten głos?”.

„Nie, nie słyszałem żadnego  
głosu.”

„Dzisiejszej nocy trzy razy słyszałam, 
jak ten sam głos mówi: ‘Dlaczego się 
martwisz? Czy nie wiesz, że ja wiem, 
że on ma astmę? Zajmę się nim i zajmę 
się tobą. Przygotuj się do służby na 
Filipinach’”.

Moi rodzice służyli na Filipinach i 
mieli cudowne doświadczenia. Duch 
Święty był ich towarzyszem i byli bło
gosławieni oraz chronieni. Mój ojciec 
nigdy już nie miał żadnych proble
mów z astmą. Służył jako pierwszy 
doradca w prezydium misji i razem z 
mamą szkolili setki misjonarzy i tysiące 
wiernych świętych w dniach ostatnich, 
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W telewizji pokazywano przeraża
jący, szokujący materiał. W rejonie misji 
Sendai pojawiło się wielkie tsunami, 
które zniszczyło wszystko, co napo
tkało na swojej drodze: samochody, 
domy, fabryki i pola. Te tragiczne ob
razy wywołały u mnie szok i opłakiwa
łem to wydarzenie. Żarliwie modliłem 
się do Ojca Niebieskiego o opiekę i 
pomoc dla ludzi, którzy żyli w tamtym, 
tak ukochanym przeze mnie regionie.

Później otrzymałem informację, że 
wszyscy misjonarze i członkowie Ko
ścioła byli bezpieczni, jednakże wielu 
z nich zostało dotkniętych tragedią, 
ponieważ stracili członków rodziny, 
domy i mienie. Niemal 20 000 ludzi 
zginęło, społeczności zostały znisz
czone, a wielu ludzi musiało opuścić 
swoje domy w związku z wypadkiem 
w elektrowni atomowej.

W dzisiejszych czasach zniszcze
nia takie jak to szerzą spustoszenie 
w wielu częściach świata i powodują, 
że wielu ludzi traci życie. Jesteśmy 
ostrzegani, że na ziemi będą miały 
miejsce zniszczenia, wojny i niezli
czone trudności.

Kiedy próby, takie jak te, nagle 
spadają na nasze głowy, możemy py
tać: „Dlaczego to przytrafiło się mnie?” 
lub „Dlaczego muszę cierpieć?”.

Starszy Koichi Aoyagi
Emerytowany Siedemdziesiąty

Dnia 11 marca 2011 roku sta
łem na peronie na stacji Tokio 
Shinagawa, kiedy jechałem od

wiedzić japońską misję Kobe. Około 
14:46 rozpoczęło się trzęsienie ziemi 
o sile 9 stopni w skali Richtera. Z po
wodu silnych wstrząsów nie mogłem 
się utrzymać na nogach i kurczowo 
trzymałem się poręczy przy scho
dach. Lampy wokół zaczęły spadać 
na podłogę. Całe Tokio pogrążyło się 
w panice.

Na szczęście nie byłem ranny i kilka 
godzin później odczułem ulgę, kiedy 
okazało się, że cała moja rodzina jest 
bezpieczna.

Wytrwaj na swej drodze
Stawiajcie Boga na pierwszym miejscu bez względu na wyzwania, 
z którymi się zmagacie. Kochajcie Boga. Miejcie wiarę w Chrystusa 
i powierzcie się Jego opiece we wszystkich rzeczach.

przygotowując ich do pracy w okrę
gach i palikach, które miały później 
powstać na wyspie Mindanao. Byli 
pobłogosławieni oczami, które widzą, 
i uszami, które słyszą.

Bracia i siostry, składam świadec
two o Jezusie Chrystusie. Wiem, że 
On żyje. Jest naszym Zbawicielem i 
Odkupicielem. Wiem, że jeśli przyj
miemy Go w naszym życiu i bę
dziemy żyć według jasnych i prostych 
prawd Jego ewangelii, będziemy 
cieszyć się towarzystwem Ducha 
Świętego. Otrzymamy cenny dar 
oczu, które widzą, i uszu, które słyszą. 
Świadczę o tym w święte imię Jezusa 
Chrystusa, amen. ◼

PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 4:24–25.
 2. Zob. Ew. Jana 6:66.
 3. 3 Nefi 9:16.
 4. Dzieje Apostolskie 28:27; zob. także  

Ew. Mateusza 13:15.
 5. Ew. Mateusza 13:16.
 6. Ew. Jana 14:12.
 7. Zob. Dzieje Apostolskie 2:1–4.
 8. Zob. na przykład, Dzieje Apostolskie 

10:9–15.
 9. Zob. Enos 1:3.
 10. Zob. Dzieje Apostolskie 2:42.
 11. Zob. Dzieje Apostolskie 4:8–12.
 12. Zob. Thomas S. Monson, „Patrzeć wstecz 

i iść naprzód”, Liahona, maj 2008, str. 90.
 13. Zob. Thomas S. Monson, „Bądź mocny i 

mężny”, Liahona, maj 2014, str. 66–69.
 14. Zob. Thomas S. Monson, „Faith in the 

Work of Salvation”, Ogólnoświatowe 
szkolenie przywódców, czerwiec 2013, 
lds. org/ broadcasts.

 15. Słowo przyjąć posiada wiele znaczeń, 
które są ważne w tym kontekście: 
„przyswajać umysłem lub zmysłami”, 
„pozwolić wejść”, zaakceptować 
jako prawdę, wierzyć oraz przyjąć 
z zadowoleniem (zob. Merriam- Webster’s 
Collegiate Dictionary, edycja 11, [2003], 
„receive”).

 16. Zob. Nauki i Przymierza 18:34–36; 68:3–4.
 17. Prezydent Harold B. Lee nauczał, że 

świadectwo to było niezbędne, aby stać się 
nawróconym do Pana (zob. „Be Loyal to the 
Royal within You”, [Uniwersytet Brighama 
Younga, uroczyste spotkanie, 11 września, 
1973], str. 4, speeches. byu. edu).

 18. I List do Koryntian 2:16.
 19. Alma 27:17; zob. także Alma 31:38.
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Przez długi czas po moim nawró
ceniu nie miałem jasnej odpowiedzi 
na pytanie: „Dlaczego przechodzę 
przez próby?”. Rozumiałem część 
planu zbawienia, która mówi o byciu 
wypróbowanym. Jednak jeśli chodzi 
o to pytanie, brakowało mi przeko
nania, które byłoby na tyle mocne, że 
pozwoliłoby udzielić na nie adekwatnej 
odpowiedzi. Przyszedł jednak taki czas 
w moim życiu, kiedy ja też przesze
dłem wielką próbę.

Kiedy miałem 30 lat, odwiedzi
łem misję Nagoya w związku z moją 
pracą. Po spotkaniu prezydent misji 
poprosił misjonarzy, aby odwieźli mnie 
na lotnisko. Kiedy jednak dotarliśmy 
do skrzyżowania u podnóża długiego 
pagórka, zobaczyliśmy sporych roz
miarów ciężarówkę toczącą się za nami 
z ogromną prędkością. Uderzyła w tył 
naszego samochodu i popchnęła go do 
przodu ponad 20 metrów. Przerażającą 
częścią tej historii jest fakt, że w środku 
nie było kierowcy. Tył naszego pojazdu 
skurczył się o połowę. Na szczęście i ja, 
i starsi przeżyliśmy.

Następnego dnia zacząłem jednak 
odczuwać ból szyi i ramion, a potem 
pojawił się potworny ból głowy. Od 
tamtego dnia nie mogłem spać i byłem 
zmuszony codziennie żyć z bólem 
fizycznym i psychicznym. Modliłem 
się do Boga o uśmierzenie bólu, ale 
symptomy utrzymywały się przez 
około 10 lat.

W tym czasie do mojego umysłu 
zaczęło zakradać się zwątpienie i 
zastanawiałem się, dlaczego muszę aż 
tak cierpieć. Mimo tego, że uleczenie, 
jakiego pragnąłem, nie nadeszło, stara
łem się wiernie przestrzegać przykazań 
Boga. Wciąż modliłem się o uzyskanie 
odpowiedzi na pytania, które gnębiły 
mnie odnośnie do moich prób.

Przyszedł czas, kiedy zacząłem 
się zmagać z kolejnym osobistym 

problemem, i byłem wzburzony, ponie
waż nie wiedziałem, jak poradzić sobie 
z nową próbą. Modliłem się o odpo
wiedź, ale nie otrzymałem jej od razu. 
Poszedłem więc porozmawiać z przy
wódcą kościelnym, którego darzyłem 
zaufaniem.

Kiedy rozmawialiśmy, powiedział  
mi z miłością w głosie: „Bracie Aoyagi, 
czy twoim celem bycia na ziemi nie 
jest doświadczenie tej próby? Czy nie 
byłoby lepiej zaakceptować wszyst
kie próby tego życia takimi, jakie są, 
a resztę zostawić Panu? Nie uważasz, 
że ten problem zostanie rozwiązany 
w czasie zmartwychwstania?”.

Kiedy usłyszałem te słowa, odczu
łem silnie Ducha Pana. Słyszałem tę 
doktrynę niezliczoną ilość razy, ale 
oczy mojego zrozumienia nigdy nie 
zostały otwarte do takiego stopnia, jak 
w tamtej chwili. Zrozumiałem, że to 
była odpowiedź, której szukałem w 
moich modlitwach do Pana. Mogłem 
jasno pojąć plan zbawienia naszego 
Ojca w Niebie i na nowo odkryć tę 
ważną zasadę.

W księdze Abrahama Pan Bóg 
powiedział: „I tak ich wypróbujemy, 
czy wykonają wszystko, co im Pan, 
ich Bóg, nakaże” 1.

Ta zasada odnosi się do tego, że 
Bóg stworzył niebo i ziemię, że zna 
On wielki projekt tego świata i panuje 
nad wszystkimi rzeczami w niebie i 
na ziemi, że daje nam wiele różnych 

doświadczeń — włączając w to próby 
— kiedy jesteśmy na ziemi, aby wy
pełnił się plan zbawienia.

Pan powiedział Józefowi Smithowi:
„Wiedz, synu mój, że wszystko to 

da ci doświadczenie i będzie dla twego 
dobra. […]

Przeto wytrwaj na swej drodze […], 
bowiem Bóg będzie z tobą na wieki 
wieków” 2.

Próby życia doczesnego — włącza
jąc w to choroby i śmierć — są częścią 
planu zbawienia i są nieuniknione. 
Ważne jest, abyśmy „[wytrwali] na swej 
drodze” i zaakceptowali próby z wiarą.

Jednakże celem naszego życia nie 
jest tylko wytrwać w próbach. Ojciec 
Niebieski wysłał Swojego Umiłowanego 
Syna Jezusa Chrystusa — naszego Zba
wiciela i Odkupiciela — abyśmy mogli 
przezwyciężyć próby, jakim stawiamy 
czoła w ziemskim życiu; innymi słowy, 
sprawia On, że to, co w nas słabe, staje 
się mocne 3. On zadośćuczynił za nasze 
grzechy i niedoskonałości i sprawił, że 
mamy możliwość otrzymania nieśmier
telności i życia wiecznego.

Prezydent Henry B. Eyring powie
dział: „Próba kochającego Boga, przed 
którą nas postawił, nie służy temu, by 
zobaczyć, czy trudno nam będzie przez 
nią przejść. Służy ona temu, by do
wiedzieć się, czy zniesiemy ją dobrze. 
Zdajemy egzamin, okazując, że pamię
tamy o Nim i o przykazaniach, które 
nam dał” 4.
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powinniśmy ich słuchać i otworzyć 
uszy (zob. Mosjasz 2:9) na nauki tych 
mężczyzn, których Pan „[wybrał], aby 
dali świadectwo [ Jego] imieniu […] po
między [wszystkimi narodami, rasami, 
językami i ludami]” (NiP 112:1).

Modlę się, żebyśmy wszyscy mogli 
zostać pouczeni przez Ducha Świętego, 
kiedy będziemy wspólnie rozważać tę 
ważną kwestię.

Lekcja życia
Omawiam ten temat ze zdecydowa

nie odrębnej perspektywy. Od 11 lat 
jestem najmłodszym członkiem Kwo
rum Dwunastu pod względem wieku. 
W trakcie mojej służby średni wiek 
mężczyzn służących w Pierwszym Pre
zydium i w Kworum Dwunastu Aposto
łów wynosił 77 lat — jest to najwyższy 
średni wiek Apostołów we wszystkich 
możliwych 11 letnich przedziałach 
czasu w tej dyspensacji.

Jestem błogosławiony zbiorowym 
apostolskim, osobistym i profe
sjonalnym doświadczeniem oraz 

Starszy David A. Bednar
Kworum Dwunastu Apostołów

W 1996 roku Prezydent 
Gordon B. Hinckley gościł w 
ogólnokrajowym programie 

telewizyjnym pod tytułem 60 Minutes 
[60 minut]. Mike Wallace — doświad
czony i nieustępliwy dziennikarz 
— przeprowadził z Prezydentem 
Hinckleyem wywiad na wiele ważnych 
tematów.

Pod koniec rozmowy pan Wallace 
zauważył: „Niektórzy ludzie mówią: ‘To 
jest gerontokracja. To kościół, którym 
rządzą starcy’”.

Prezydent Hinckley radośnie i bez 
wahania odpowiedział: „Czy to nie 
wspaniałe, że na czele stoi człowiek doj
rzały, człowiek z dobrym osądem, który 
nie chwieje się przy każdym powiewie 
nauki?” (transmisja z 7 kwietnia 1996).

Moim celem jest wyjaśnić, dla
czego właśnie tak wspaniały jest fakt, 
że starsze osoby charakteryzujące 
się wielką duchową dojrzałością i 
dobrym osądem służą na wysokich 
rangą przywódczych stanowiskach w 
Kościele Jezusa Chrystusa — i dlaczego 

„Których wybrano,  
aby dali świadectwo 
mojemu imieniu”
Wspaniały jest fakt, że starsze osoby charakteryzujące się wielką 
duchową dojrzałością i dobrym osądem służą na wysokich rangą 
przywódczych stanowiskach w Kościele Jezusa Chrystusa.

„[Wytrwanie] na swej drodze” jest 
najważniejszym wyborem w cza
sie prób. Zwróćcie serca ku Bogu, 
zwłaszcza kiedy stajecie w obliczu 
prób. Z pokorą przestrzegajcie przy
kazań Boga. Okazujcie wiarę, aby po
godzić swe pragnienia z wolą Boga.

Rozważmy teraz kwestię wypadku 
samochodowego w Nagoyi. Mogłem 
zginąć w tym wypadku. Zostałem 
jednak w cudowny sposób ocalony 
dzięki łasce Pana. I wiem, że moje 
cierpienia były mi dane dla nauki i 
wzrostu 5. Ojciec Niebieski uczył mnie, 
jak wzmocnić moją cierpliwość, aby 
wykształcić empatię, i abym mógł 
pocieszać tych, którzy cierpią. Kiedy 
to zrozumiałem, moje serce wypełniły 
uczucia wdzięczności wobec mojego 
Ojca Niebieskiego za tę próbę.

Stawiajcie Boga na pierwszym 
miejscu bez względu na wyzwania, z 
którymi się zmagacie. Kochajcie Boga. 
Miejcie wiarę w Chrystusa i powierz
cie się Jego opiece we wszystkich 
rzeczach. Moroni daje obietnicę 
takim ludziom: „Jeśli wyzbędziecie 
się wszelkiej bezbożności i będziecie 
kochać Boga ze wszystkich sił, całym 
swoim umysłem i mocą, wtedy […] 
łaska [Chrystusa] wystarczy wam, 
abyście przez Jego łaskę mogli stać 
się doskonali w Chrystusie” 6.

Składam swoje szczere świadec
two, że Bóg Ojciec i Jego Umiłowany 
Syn, Jezus Chrystus, żyją i że obiet
nice Boga dla tych, którzy „[wytrwają] 
na swej drodze”, miłując Go, wypełnią 
się nawet w trakcie prób, w święte 
imię Jezusa Chrystusa, amen. ◼
PRZYPISY
 1. Abraham 3:25.
 2. Nauki i Przymierza 122:7, kursywa 

dodana.
 3. Zob. Eter 12:27.
 4. Henry B. Eyring „Z mocą Pana” Liahona, 

maj 2004, str. 17.
 5. Zob. List do Hebrajczyków 12:7–9.
 6. Moroni 10:32.
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rozeznaniem członków kworum, 
z którymi służę. Moja przyjaźń ze 
Starszym Robertem D. Halesem jest 
przykładem niezwykłych okazji, które 
wynikają z możliwości czerpania na
uki od tych przywódców i ze służby 
u ich boku.

Kilka lat temu spędziłem niedzielne 
popołudnie w domu Starszego Halesa, 
gdy powracał do zdrowia po poważnej 
chorobie. Rozmawialiśmy o naszych 
rodzinach, o obowiązkach w kworum 
i o ważnych doświadczeniach.

W pewnej chwili zapytałem go: „W 
swoim życiu odnosiłeś sukcesy w roli 
męża, ojca, sportowca, pilota, biznes
mena i przywódcy w Kościele. Czego 
nauczyłeś się w miarę upływu lat i poja
wienia się ograniczeń natury fizycznej?”.

Starszy Hales zastanowił się przez 
chwilę, po czym powiedział: „Kiedy 
nie jesteś w stanie robić tego, co zaw
sze robiłeś, to robisz tylko to, co ma 
największe znaczenie”.

Zaskoczyła mnie prostota i wszech
stronność jego odpowiedzi. Mój umiło
wany przyjaciel i apostoł podzielił się 
ze mną lekcją życia — lekcją, której do
świadczył w tyglu fizycznego cierpienia 
i duchowego poszukiwania.

Ludzkie ograniczenia i ułomności
Ograniczenia fizyczne, które są 

naturalną konsekwencją upływu lat, 
mogą stać się niezwykłym źródłem 
duchowej nauki i przemyśleń. Te same 
czynniki, które zdaniem wielu ludzi 
ograniczają efektywność tych sług, 
mogą stać się ich najmocniejszą stroną. 
Fizyczne ograniczenia mogą zwiększać 
zrozumienie. Ograniczona witalność 
może klarować priorytety. Niemożność 
wykonywania wielu rzeczy może spra
wić, że skupiamy się na kilku rzeczach, 
które są najważniejsze.

Niektóre osoby sugerują, że w 
Kościele potrzebni są młodsi, bardziej 

energiczni przywódcy, którzy sku
tecznie podejmą poważne wyzwania 
współczesnego świata. Pan nie stosuje 
jednak współczesnej filozofii ani 
praktyk przywódczych, aby osiągnąć 
Swoje cele (zob. Ks. Izajasza 55:8–9). 
Możemy oczekiwać, że Prezydent i 
inni wysocy rangą przywódcy Kościoła 
będą starszymi mężczyznami z dużym 
duchowym doświadczeniem.

Objawiony przez Pana wzór 
zarządzania Jego Kościołem w opar
ciu o pracę w radach zabezpiecza 
przed wpływem ludzkich ułomności i 
sprawia, że ten wpływ jest słabszy. Co 
interesujące, doczesne ograniczenia 
tych mężczyzn w zasadzie potwierdzają 
boskie pochodzenie objawień, które 
otrzymują i które my dostajemy za ich 
pośrednictwem. Zaprawdę ci mężowie 
są powołani przez Boga poprzez pro
roctwo (zob. Zasady Wiary 1:5).

Wzór przygotowania
U moich Braci dostrzegam, przy

najmniej po części, cel, dla którego Pan 
powołuje do służby na wysokich rangą 
stanowiskach przywódczych Kościoła 
starszych, dojrzałych mężczyzn cechu
jących się dobrym osądem. Pan uczy 
ich od dawna i nieprzerwanie. Są oni 

Jego przedstawicielami. Służą Mu i ko
chają Go. Nauczyli się rozumieć boski 
język Ducha Świętego i znają wzorce 
otrzymywania objawień od Pana. Ci 
zwykli mężczyźni poddani zostali 
najbardziej niezwykłemu procesowi 
rozwoju, który wyostrzył ich wzrok, 
pogłębił rozeznanie, zakorzenił w nich 
miłość do ludzi ze wszystkich narodów 
i wszelkich okoliczności, i potwierdził 
rzeczywistość Przywrócenia.

Często jestem świadkiem tego, jak 
moi Bracia pilnie starają się wypełniać 
swoje obowiązki i podnosić ich wagę, 
borykając się z poważnymi proble
mami natury fizycznej. Nie omija ich 
cierpienie. Są jednak błogosławieni 
i wzmacniani, by z odwagą podążać 
naprzód pomimo cierpienia i udręki.

Służąc u boku tych przedstawicieli 
Pana, przekonałem się, że ich najwięk
szym pragnieniem jest rozpoznanie 
i czynienie woli naszego Ojca Nie
bieskiego i Jego Umiłowanego Syna. 
Kiedy odbywamy wspólne narady, 
otrzymujemy natchnienie i podejmu
jemy decyzje, które odzwierciedlają 
poziom światła i prawdy, jaki dalece 
wykracza poza ludzką inteligencję, 
rozum i doświadczenie. Kiedy wspól
nie w duchu jedności zmagamy się z 
trudnymi problemami, nasze grupowe 
zrozumienie danej kwestii zostaje w 
nieoczekiwany sposób spotęgowane 
poprzez moc Ducha Świętego.

Moim błogosławieństwem jest to, że 
na co dzień obserwuję poszczególne 
osobowości, umiejętności i szlachetne 
charaktery tych przywódców. Niektó
rzy ludzie uważają ludzkie wady Braci 
za kłopotliwe i osłabiające wiarę. Dla 
mnie te niedoskonałości są zachęcające 
i budują wiarę.

Dodatkowa lekcja
Widziałem już, jak sześciu moich 

Braci kończyło swoją doczesną posługę i, 
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przechodząc śmierć fizyczną, zostali we
zwani do pełnienia nowych obowiązków 
w świecie duchów: Prezydent James E. 
Faust, Prezydent Gordon B. Hinckley, 
Starszy Joseph B. Wirthlin, Starszy L. Tom 
Perry, Prezydent Boyd K. Packer i Starszy 
Richard G. Scott.

Ci mężni Bracia poświęcili „całą 
swoją duszę” (Omni 1:26), składając 
świadectwo imieniu Jezusa Chrystusa 
na całym świecie. Całokształt ich nauk 
jest bezcenny.

W ostatnich latach swojej doczesnej 
posługi ci słudzy w skrócie podzielili 
się z nami potężnymi duchowymi 
lekcjami, jakie otrzymali w trakcie 
dziesięcioleci uświęconej służby. Ci 
przywódcy dzielili się prawdami wiel
kiej wartości w czasie, który niektó
rzy zdawali się uważać za najmniej 
produktywny.

Rozważcie ostatnie nauki wielkich 
proroków w pismach świętych. Na 
przykład, Nefi zakończył swoją kro
nikę tymi słowami: „Gdyż tak mi Pan 
nakazał i muszę być temu posłuszny” 
(2 Nefi 33:15).

Pod koniec swojego życia Jakub 
napominał:

„Nawróćcie się więc […], wejdźcie 
przez ciasną bramę i podążajcie wzdłuż 
wąskiej drogi, aż otrzymacie życie 
wieczne.

Bądźcie mądrzy! Cóż więcej mogę 
powiedzieć?” ( Jakub 6:11–12).

A Moroni zakończył pracę nad 
przygotowaniem płyt z pełną na
dzieją, oczekując Zmartwychwstania: 
„Wkrótce pójdę odpocząć w raju Boga, 
gdzie pozostanę, aż mój duch i ciało 
ponownie się połączą i zostanę trium
falnie przywiedziony, by spotkać was 
przed miłościwym sądem Potężnego 
Jahwe, Wiecznego Sędziego żywych 
i umarłych” (Moroni 10:34).

Waszym i moim błogosławieństwem 
jest czerpanie wiedzy z końcowych 
nauk oraz świadectw proroków i 
apostołów w dniach ostatnich. Współ
czesne imiona to nie Nefi, Jakub ani 
Moroni — ale Prezydent Faust, Prezy
dent Hinckley, Starszy Wirthlin, Starszy 
Perry, Prezydent Packer i Starszy Scott.

Nie sugeruję tutaj, że ostatnie prze
słania tych umiłowanych mężczyzn 
były najbardziej godne uwagi czy 
najważniejsze w trakcie ich posługi. 
Aczkolwiek całokształt duchowej wie
dzy i życiowych doświadczeń pozwolił 
tym przywódcom podkreślić wieczne 
prawdy z całkowitym przekonaniem 
i wielką, przenikliwą mocą.

W swoim ostatnim przemówieniu 
podczas konferencji generalnej w 
kwietniu 2007 roku Prezydent Faust 
oświadczył:

„Zbawiciel zaofiarował nam wszyst
kim cenny pokój poprzez Swe Zadość
uczynienie, ale może on przyjść jedynie 
wtedy, gdy będziemy gotowi odrzucić 
negatywne uczucia gniewu, złośliwości 
czy zemsty.

Pamiętajmy, że musimy wybaczać, 
abyśmy uzyskali wybaczenie […]. 
Całym swym sercem i duszą wierzę 
w uzdrawiającą moc, która może 
przyjść do nas wtedy, gdy postępujemy 
według rady Zbawiciela, aby ‘[odpu
ścić] wszystkim ludziom’ [NiP 64:10]” 
(„Uzdrawiająca moc przebaczenia”, 
Liahona, maj 2007, str. 69).

Przesłanie Prezydenta Fausta to prze
pełniona mocą lekcja z życia człowieka, 
którego kocham i jednego z najbardziej 
wyrozumiałych mężczyzn, jakich znam.

Przemawiając podczas swojej ostat
niej konferencji generalnej w paździer
niku 2007 roku, Prezydent Hinckley 
świadczył: „Potwierdzam wam moje 
świadectwo o powołaniu Proroka Józefa, 
świadectwo jego czynów, zapieczęto
wania jego świadectwa krwią podczas 
męczeńskiej śmierci w imię wiecznej 
prawdy […]. I wy, i ja musimy stawić 
czoło prostemu i brutalnie szczeremu 
pytaniu, czy przyjmujemy prawdy o 
Pierwszej Wizji i o wszystkim, co potem 
nastąpiło. Na tym pytaniu, dotyczą
cym jej realności, opiera się słuszność 

Od lewego górnego rogu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara portrety Prezydenta 
Jamesa E. Fausta, Prezydenta Gordona B. Hinckleya, Starszego Richarda G. Scotta i Starszego 
Josepha B. Wirthlina; powyżej: portrety Prezydenta Boyda K. Packera i Starszego L. Toma Perry’ego.
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istnienia tego Kościoła. Jeżeli jest to 
prawdą, a świadczę, że tak jest, wtedy 
praca, jaką wykonujemy, jest najważniej
szą pracą na ziemi” („Kamień wyrżnięty 
z góry”, Liahona, listopad 2007, str. 86).

Świadectwo Prezydenta Hinckleya 
potwierdza przepełnioną mocą lekcję 
z życia mężczyzny, którego kocham i o 
którym wiem, że był prorokiem Boga.

Starszy Wirthlin przekazał swoje 
ostatnie przesłanie podczas konferencji 
generalnej w październiku 2008 roku.

„Wciąż pamiętam radę, jakiej mi 
udzieliła [moja matka] tamtego dnia, 
dawno temu, kiedy moja drużyna prze
grała mecz futbolowy: ‘Będzie, co ma 
być, więc pokochaj to’ […].

Przeciwności — jeśli właściwie do 
nich podejdziemy — mogą być błogo
sławieństwem w naszym życiu […].

Kiedy postaramy się o poczucie 
humoru i o wieczną perspektywę, 
o rozumienie zasady rekompensaty 
i będziemy zbliżać się do naszego 
Ojca Niebieskiego, możemy przetrwać 
trudności i próby. Możemy powiedzieć 
to, co moja matka: ‘Będzie, co ma być, 
więc pokochaj to’” („Będzie, co ma 
być, więc pokochaj to”, Liahona, listo
pad 2008, str. 28).

Przesłanie Starszego Wirthlina to 
przepełniona mocą lekcja z życia męż
czyzny, którego kocham i który stano
wił żywą naukę o tym, jak pokonywać 
trudności dzięki wierze w Zbawiciela.

Starszy Perry stał przy tej mównicy 
zaledwie sześć miesięcy temu. Nikt z 
nas nie wyobrażał sobie, że jego świa
dectwo będzie ostatnim, jakie wygłosi 
podczas konferencji generalnej.

„Pozwólcie, że zakończę, składając 
moje świadectwo (a przeżyte przeze 
mnie dziewięć dziesięcioleci na tej 
ziemi w pełni mnie do tego kwalifi
kuje), iż wraz z wiekiem lepiej rozu
miem, że rodzina stanowi sedno życia 
i klucz do wiecznego szczęścia.

Jestem wdzięczny za moją żonę, 
dzieci, wnuki oraz prawnuki, a 
także […] [członków dalszej rodziny], 
którzy wzbogacają moje życie i po
magają mi zrozumieć jego wieczny 
charakter. O tej wiecznej prawdzie 
składam moje najsilniejsze i najświętsze 
świadectwo” („Dlaczego małżeństwo i 
rodzina mają istotną wartość dla całego 
świata”, Liahona, maj 2015, str. 42).

Przesłanie Starszego Perry’ego to 
przepełniona mocą lekcja z życia męż
czyzny, którego kocham i który dzięki 
bogatym doświadczeniom rozumiał 
zasadniczy związek pomiędzy rodziną 
a wiecznym szczęściem.

Sześć miesięcy temu podczas konfe
rencji generalnej Prezydent Packer 
podkreślił wagę przygotowanego przez 
Ojca planu szczęścia, Zadośćuczynie
nia Zbawiciela i wiecznego charakteru 
rodziny:

„Świadczę, że Jezus jest Chrystusem 
i Synem żyjącego Boga. On jest głową 
tego Kościoła. Dzięki Jego Zadośćuczy
nieniu i mocy kapłaństwa, rodziny, 
które mają swój początek w życiu 
doczesnym, mogą cieszyć się swoim to
warzystwem przez całą wieczność […].

Jestem bardzo wdzięczny za […] 
Zadośćuczynienie […], które może 
usunąć każdą plamę bez względu na 
to, jak trudno ją wywabić, jak długo 
ona tam była i jak często próbowali
śmy się jej pozbyć. Zadośćuczynienie 
może znów was uwolnić, byście poszli 
naprzód, czyści i godni, po ścieżce, 
którą wybraliście w tym życiu” („Plan 
szczęścia”, Liahona, maj 2015, str. 28).

Ostatnie przesłanie Prezydenta 
Packera to przepełniona mocą lekcja 
z życia mężczyzny, którego kocham 
i który stanowczo i niestrudzenie 
powtarzał, że celem „naszego członko
stwa w Kościele powinno być szczęście 
domowego ogniska, jakie tworzy męż
czyzna i kobieta wraz z dziećmi oraz 

zapieczętowanie ich na ten czas i na 
całą wieczność” (Liahona, maj 2015, 
str. 26).

Podczas swojego ostatniego prze
mówienia na konferencji generalnej 
w październiku 2014 roku Starszy Scott 
oświadczył: „Przyszliśmy na ziemię, 
aby wzrastać poprzez opieranie się 
przeciwnościom i próbom. Wyzwania 
pomagają nam bardziej upodobnić się 
do naszego Ojca w Niebie, a Zadość
uczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia 
przetrwanie tych prób. Świadczę, że 
kiedy z zaangażowaniem przyjdziemy 
do Niego, oprzemy się każdej pokusie, 
przetrwamy każdą bolączkę serca i wy
zwanie, przed którym staniemy” („Niech 
rozwijanie wiary będzie waszym prio
rytetem”, Liahona, listopad 2014, str. 94).

Przesłanie Starszego Scotta to 
przepełniona mocą lekcja z życia 
mężczyzny, którego kocham i który 
był umiłowanym specjalnym świadkiem 
imienia Chrystusa na całym świecie 
(zob. NiP 107:23).

Obietnica i świadectwo
Pan oświadczył: „Co sam rzekłem 

lub co powiedzieli moi słudzy […] jest 
to jedno” (NiP 1:38). Obyśmy słu
chali i mieli otwarte uszy na wieczne 
prawdy, jakich nauczają upoważnieni 
przedstawiciele Pana. Kiedy tak po
stąpimy, obiecuję, że nasza wiara w 
Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa 
zostanie umocniona i otrzymamy 
duchowe przewodnictwo oraz ochronę 
w naszych konkretnych potrzebach 
i okolicznościach.

Z całej mocy mojej duszy składam 
świadectwo, że zmartwychwstały i 
żyjący Chrystus kieruje sprawami Swo
jego przywróconego i żywego Kościoła 
poprzez Swoje sługi, którzy zostali 
wybrani, aby dawali świadectwo Jego 
imieniu. Świadczę o tym w święte imię 
Jezusa Chrystusa, amen. ◼
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Powiedzieli do nas

czy Bóg naprawdę istnieje i czy chce 
jej pomóc. Jako rodzina przeczy
tajcie lub opowiedzcie tę historię i 
porozmawiajcie, kiedy wy odczuwa
liście miłość Boga. Jak się czujesz, 
wiedząc, że jesteś dzieckiem Boga? 
Jak możesz pomóc innym ludziom 
dowiedzieć się, że są dziećmi Boga?

• Strona 121: Starszy Allen D. Haynie, 
Siedemdziesiąty, opowiedział o 
tym, jak on i jego dwaj starsi bra
cia wykopali głęboki dół, który 

zamienili w tymczasowy basen. 
Chłopcy bardzo się ubłocili podczas 
zabawy. Babcia Starszego Hayniego 
nie pozwoliła mu wejść do domu, 
dopóki nie zmył z siebie brudu i nie 
stał się czysty. Co ta historia mówi o 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa? 
Dlaczego ważne jest być czystym 
przed Bogiem?

Dla młodzieży
• Strona 83: Prezydent Thomas S. 

Monson powiedział, że przyka
zania Boże nie są przeszkodami, 
ale wskazówkami wiodącymi do 
szczęścia. „Ten, który nas stworzył i 
kocha w doskonały sposób — po
wiedział — wie, jak powinniśmy żyć, 
aby uzyskać najwspanialsze szczęście 
z możliwych”. Wypróbuj słowa Prezy
denta Monsona i przestrzegaj przyka
zań Pana. Nie bądź zaskoczony, jeśli 
otrzymasz boską pomoc i ochronę.

• Strona 6: Kiedy poczucie własnej 
wartości opieramy na opiniach in
nych ludzi, często jesteśmy rozcza
rowani. Siostra Rosemary M. Wixom, 
Generalna Prezydent Organizacji 
Podstawowej, powiedziała: „Otrzy
mujemy poczucie własnej wartości 
bezpośrednio od Niego, a nie od 
otaczającego świata czy tych, którzy 
są na Facebooku lub Instagramie”. 
Pisz w tym tygodniu w swoim 
dzienniku o swojej boskiej naturze 
i zapisuj błogosławieństwa, które 
wynikają z tej wiedzy.

• Strona 20: Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf, Drugi Doradca w Pierw
szym Prezydium, powiedział: 
„Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że 
ewangelia nie sprawdza się zbyt 
dobrze w waszym życiu, zachęcam 
was, abyście zrobili krok wstecz, 
przyjrzeli się swemu życiu z innej 
perspektywy i uprościli swoje podej
ście do bycia uczniem Chrystusa. 

Dla dzieci
• Strona 86: Prezydent Thomas S. 

Monson poprosił nas, abyśmy byli 
dobrymi przykładami poprzez naśla
dowanie Jezusa Chrystusa. Kiedy Go 
naśladujemy, możemy być światłością 
dla świata. W jaki sposób możesz być 
przykładem dla swojej rodziny i przy
jaciół? Możesz zacząć od wyznaczenia 
sobie celu, by robić jedną rzecz, aby 
upodobnić się do Jezusa.

• Strona 104: Prezydent Henry B. 
Eyring, Pierwszy Doradca w 
Pierwszym Prezydium, opowiedział 
historię o tym, jak jego ojciec szukał 
kościoła w pewną niedzielę, kiedy 
był w Australii. Kiedy szukał drogi, 
modlił się przy każdym skrzyżowa
niu, aby poznać, w którą stronę ma 
iść. Niedługo potem usłyszał śpiew 
i wiedział, że Duch Święty pomógł 
mu znaleźć drogę. Zastanów się, 
w jakiej sytuacji poczułeś Ducha 
Świętego. Jak się przez to czułeś?

• Strona 6: Siostra Rosemary M. 
Wixom, Generalna Prezydent Sto
warzyszenia Pomocy, opowiedziała 
historię o dziewczynce imieniem 
Amy. Amy modliła się, by wiedzieć, 

Niech konferencja stanie  
się częścią naszego życia
Jeśli chcesz, możesz wykorzystać poniższe zadania i pytania jako  
punkty wyjścia do rodzinnych dyskusji lub osobistych rozważań.
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Skupcie się na podstawowych 
doktrynach, zasadach ewangelii i 
zastosowaniu ich w życiu”. Jeśli czu
jesz się zestresowany i przytłoczony, 
zastanów się, w jaki sposób możesz 
uprościć swoje życie i zadania wyni
kające z życia według ewangelii.

• Strona 65: Starszy Neil L. Andersen 
z Kworum Dwunastu Apostołów 
opowiedział historię o pewnym 
młodym mężczyźnie, który miał 
nadzieję, że będzie służył na misji, 
ale okazało się, że najpierw musi za
troszczyć się o rodzinę. Dzięki moc
nej wierze i błogosławieństwom od 
Pana ten młody mężczyzna mógł w 
końcu służyć na misji. W jaki sposób 
możemy być do niego podobni i iść 
naprzód z wiarą pomimo przeciw
ności stających na naszej drodze?

• Strona 33: Starszy Larry R. Lawrence, 
Siedemdziesiąty, opowiedział histo
rię o byłym misjonarzu, który zma
gał się z wieloma zobowiązaniami, 
dopóki nie zdecydował, że niedzielę 
poświęci na służbę Bogu i studiowa
nie ewangelii. „Ta niewielka zmiana 
dała mu spokój i równowagę, której 
pragnął” — powiedział Starszy 
Lawrence. Co możesz zrobić, aby 
w lepiej poświęcić niedzielę Panu?

Dla dorosłych
• Strona 86: Prezydent Thomas S. 

Monson przypomniał nam, abyśmy 
byli przykładem i światłością dla 
świata. „Kiedy podążamy za przy
kładem Zbawiciela i żyjemy tak, jak 
On żył i zgodnie z Jego naukami — 
powiedział Prezydent Monson — to 
światło będzie jaśnieć w nas i oświetli 
drogę innym ludziom”. Co możesz 
zrobić, aby być większym światłem, 
które „[świeci] w świecie coraz bar
dziej pogrążającym się w mroku”?

• Prezydent Russell M. Nelson, Prezy
dent Kworum Dwunastu Apostołów, 

i Starszy Jeffrey R. Holland z Kwo
rum Dwunastu Apostołów mówili 
o ważności kobiet i macierzyństwa. 
Starszy Holland nauczał: „Żaden 
rodzaj doczesnej miłości nie jest bliż
szy czystej miłości Jezusa Chrystusa 
niż bezinteresowna miłość oddanej 
matki do dziecka” (str. 47). Prezy
dent Nelson nauczał, że nawrócone 

kobiety, które dochowują swoich 
przymierzy, „będą coraz bardziej 
zauważalne w moralnie staczającym 
się świecie” (str. 95). Rozważ w du
chu modlitwy treść tych przemówień 
i przedyskutuj ze swoją rodziną, 
w jaki sposób możecie wspierać 
kobiety w wypełnianiu przez nie 
tych ważnych ról wyznaczonych 
przez Boga.

• Kilkoro mówców przemawiało 
na temat zdobywania siły po
przez przeciwności. Starszy Hugo 
Montoya, Siedemdziesiąty, nauczał, 
że próby i pokusy przychodzą do 
wszystkich, ale „przezwyciężanie ich 
owocuje siłą i wzrostem” (str. 53). 
Przeczytaj jego przemówienie oraz 
przemówienia Starszego Jamesa B. 
Martino, Siedemdziesiątego (str. 
58), Starszego Koichi Aoyagi, 

emerytowanego członka Kworum 
Siedemdziesiątych (str. 126) i Neill F. 
Marriott, Drugiej Doradczyni w 
Generalnym Prezydium Organizacji 
Młodych Kobiet (str. 30). Zastanów 
się, w jaki sposób możesz wzmocnić 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i jak 
On może ci pomóc przejść przez 
przeciwności.

• Strona 33: W swoim przemówieniu 
Starszy Larry R. Lawrence, Siedem
dziesiąty, nauczał: „Duch ciągle 
rzuca nam wyzwania, abyśmy byli 
lepsi i wspinali się coraz wyżej 
[…]. Jeśli jesteśmy pokorni i skorzy 
do nauki, On weźmie nas za rękę 
i poprowadzi do domu”. Po prze
czytaniu jego przemówienia dąż do 
uzyskania przewodnictwa Ducha, 
aby dowiedzieć się, jak możesz 
udoskonalić się i zmienić.

• Strona 104: Prezydent Henry B. 
Eyring, Pierwszy Doradca w Pierw
szym Prezydium, nauczał, że „zaw
sze mieć z sobą Ducha to posiadać 
w codziennym życiu kierownictwo 
i przewodnictwo Ducha Świętego”. 
Zastanów się, co możesz zrobić lub 
przestać robić, aby zawsze mieć 
z sobą Ducha. ◼
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Indeks historii wspomnianych podczas konferencji

Mówca Historia

Neil L. Andersen (65) Po śmierci swej matki pewien młody mężczyzna i jego rodzeństwo są pobłogosławieni środkami finansowymi, gdy ów mody mężczyzna przyjął powołanie 
do służby na pełnoetatowej misji. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa dwaj bracia odnajdują siłę, aby radzić sobie po śmierci rodziców oraz dwojga rodzeństwa 
poniesionej w wyniku wypadku lotniczego.

Koichi Aoyagi (126) Podczas rozmowy z przywódcą kościelnym Koichi Aoyagi dzięki Duchowi Świętemu zdobywa lepsze rozumienie roli przeciwności w planie zbawienia.

David A. Bednar (128) David A. Bednar dowiaduje się od Starszego Roberta D. Halesa, że kiedy nie można zrobić tego, co się zawsze robi, należy zrobić tylko to, co jest najważniejsze.

Randall K. Bennett (69) Najmłodszy wnuk Randalla K. Bennetta potyka się podczas nauki chodzenia, ale dzięki zachęcie ze strony swoich rodziców próbuje wciąż od nowa.  
Dwoje świętych w dniach ostatnich z Rosji słyszy podszept, aby podzielić się ze sobą ewangelią, w wyniku czego pobierają się później w świątyni.

Kim B. Clark (124) Rodzice Kima B. Clarka, zachęceni przez głos Ducha, przyjmują powołanie do służby na misji na Filipinach.

Quentin L. Cook (39) Quentin L. Cook jako młody misjonarz dowiaduje się, co to znaczy „po bristolsku na tip top”. Quentin L. Cook bierze udział w szabasie żydowskim.

Henry B. Eyring (80) Pewna wiekowa siostra dziękuje diakonowi za przyniesienie sakramentu. Dzięki wysiłkom prezydenta kworum starszych Pan dotyka serc kilku mniej  
aktywnych potencjalnych starszych. Pradziadek Henry’ego B. Eyringa cieszy się, że Pan ma nad nim pieczę i daje mu natchnienie podczas trudnej misji.
(104) Duch Święty prowadzi ojca Henry’ego B. Eyringa na spotkanie sakramentalne w Australii. Ojciec Henry’ego B. Eyringa doznaje pocieszenia od  
Ducha Świętego po śmierci swej żony.

Bradley D. Foster (50) Anne Sullivan pomaga niesłyszącej i niewidomej Helen Keller, aby ta nauczyła się czytać. Bradley D. Foster czuje, że musi natychmiast pomóc swoim dzieciom 
i wnukom zrozumieć prawdy ewangelii po tym, jak przeprowadza wywiad z godnym potencjalnym misjonarzem.

Allen D. Haynie (121) Po tym, jak mały Allen D. Haynie bawi się w dole pełnym błota, babcia nie pozwala mu wejść do domu, dopóki nie zmyje z niego brudu wodą z węża 
ogrodowego.

Jeffrey R. Holland (47) Umierający mniej aktywny członek Kościoła obawia się stanąć przed swą matką w przyszłym życiu. Oddana matka pomaga swemu synowi powrócić do 
Kościoła. Lisa Tuttle Pieper pomaga swej córce wziąć udział w Okrzyku Hosanna.

Von G. Keetch (115) Surferzy, nieszczęśliwi z powodu bariery wybudowanej u wejścia do zatoki, przekonują się, że chroni ona przed rekinami.

Larry R. Lawrence (33) Larry R. Lawrence podaje kilka przykładów tego, jak Duch Święty udziela „osobistych rad”, aby pomóc ludziom w doskonaleniu się.

Neill F. Marriott (30) Po tym, jak Neill F. Marriott modli się i szuka Boga przez 10 lat, odnajduje Kościół i przystępuje do niego. Rodzina Siostry Marriott wykazuje się wiarą w to,  
że będzie żyć przez wieczność z córką, która zmarła w wyniku wypadku na rowerze.

James B. Martino (58) James B. Martino postanawia przyjąć chrzest po tym, jak szczerze studiował i modlił się w kwestii Księgi Mormona.

Richard J. Maynes (27) Starszy Taiichi Aoba uczy młodzież, aby ułożyła glinę na środku koła garncarskiego. Nancy Maynes odkrywa prawdziwą radość, po odnalezieniu i życiu  
według ewangelii Jezusa Chrystusa.

Carol F. McConkie (12) Pewna 102- letnia siostra mówi, że zdobyła wyróżnienie Dojrzałości Młodej Kobiety dzięki codziennej pokucie.

Thomas S. Monson (83) Po odpokutowaniu i powrocie do Kościoła pewna kobieta i jej mąż odnajdują pokój i nadzieję dzięki ewangelii Jezusa Chrystusa.
(86) Pewien izraelski urzędnik zastanawia się, co zrobić ze światłem widocznym w oczach świętych w dniach ostatnich przybywających do Centrum BYU w Jerozolimie.

Hugo Montoya (53) Uśmiech Prezydenta Russella M. Nelsona przynosi spokój Hugo Montoyi po tym, jak został powołany na Siedemdziesiątego.

Russell M. Nelson (95) Młody Russell M. Nelson, zniechęcony po nieudanej operacji na otwartym sercu, powraca do pracy dzięki wizji, miłości i zachęcie swojej żony. Prezydent 
Organizacji Podstawowej w paliku swoim natchnionym komentarzem zmienia kierunek spotkania rady palika.

Linda S. Reeves (9) Kiedy Linda S. Reeves słyszy, jak jej przyjaciółka mówi o swych wyzwaniach, odczuwa ból ludzi zranionych przez innych.

Dale G. Renlund (93) Po tym, jak Dale G. Renlund został powołany na biskupa, jego brat mówi mu, że Pan powołał go ze względu na to, co chce zrobić za jego pomocą.  
Rodzice młodego mężczyzny, który zmarł z powodu wady serca, pocieszają Dale’a G. Renlunda.

Gregory A. Schwitzer (98) Gregory A. Schwitzer pomaga swemu wnukowi poczuć melodię i przesłanie hymnu, który ćwiczy na pianinie.

Vern P. Stanfill (55) Vern P. Stanfill, polegając na zbiorowym świetle grupy rowerzystów jadących razem przez pogrążony w ciemnościach tunel, przezwycięża swój niepokój.

Carole M. Stephens (118) Carole M. Stephens mówi o miłości, żeby przekonać swoją wnuczkę, aby miała zapięte pasy w samochodzie.

Gary E. Stevenson (91) Po powołaniu na Apostoła Gary E. Stevenson i jego żona, Lesa, przekonują się, że ich kotwicą jest wiara w Jezusa Chrystusa i znajomość planu zbawienia.

Dieter F. Uchtdorf (15) 11- letnia dziewczynka dowiaduje się od swej ciotki, że kochanie Boga i Jego dzieci jest kluczem do szczęścia.
(20) Nauczycielka Stowarzyszenia Pomocy przez całą noc szyje kołdrę na lekcję, której tematem jest upraszczanie.
(76) Dieter F. Uchtdorf jest zaskoczony i zasmucony tym, że pewien posiadacz Kapłaństwa Aarona odsunął się od Boga.

Rosemary M. Wixom (6) Ojciec Niebieski odpowiada na modlitwę pewnej młodej kobiety, aby wiedziała, że On ją kocha. Głodujący mężczyzna z Etiopii troszczy się o dobro  
osieroconego dziecka.

Poniższą listę zawierającą wybrane historie z przemówień konferencyjnych można wykorzystać podczas osobistego studiowania, 
domowego wieczoru rodzinnego i innych okazji do nauczania. Numer oznacza stronę, na której zaczyna się przemówienie.
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Wiadomości kościelne

Starszy Ronald A. Rasband
Kworum Dwunastu Apostołów

Kiedy Starszy Ronald A. 
Rasband otrzymał swoje 

powołanie do Kworum 
Dwunastu Apostołów, przeczytał Ew. Jana 15:16: „Nie wy 
mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was”.

Starszy Rasband powiedział: „W duchu poczułem, że w tym 
[powołaniu] wcale nie chodzi […] o moje pragnienia. To była 
decyzja Pana”.

Kiedy Starszy Rasband miał 19 lat, nauczył się podobnej 
lekcji o tym, jak poddawać się decyzjom Pana. Miał nadzieję 
służyć na misji w Niemczech, tak jak jego ojciec i starszy brat, 
ale został powołany do służby w Misji Stanów Wschodnich 
(w USA). Otworzył swoje pisma święte i przeczytał w 100. 
rozdziale Nauk i Przymierzy: 

„Przeto idźcie za mną, i słuchajcie rady, jaką wam dam […].
Otworzą się ważne wrota w okolicach […].
Przeto, zaprawdę, powiadam wam, wznieście głosy do tego 

ludu” (wersety 2, 3, 5).
Otrzymał świadectwo, że Pan chce, aby służył w Misji  

Stanów Wschodnich.
Starszy Rasband urodził się 6 lutego 1951 roku. Jego ro

dzina żyła w skromnych warunkach. Powiedział: „Mój ojciec 
był kierowcą ciężarówki, a kochana matka [pozostawała 
w domu]”. Pochodzi z rodziny, która od wielu pokoleń należy 
do Kościoła i ceni sobie to dziedzictwo.

W 1973 roku poślubił Melanie Twitchell. Mają pięcioro 
dzieci i dwadzieścioro czworo wnucząt. Starszy Rasband 
przypisuje swojej żonie zasługę za 
42 lata pomocy w tym, aby stał się 
osobą, jaką dzisiaj jest. „Moja żona 
kształtowała mnie jak glinę garncar
ską, abym był zdolny do zrobienia 
czegoś, co naprawdę ma znacze
nie […]. To jej duchowy wpływ nie 
tylko doprowadził do tego pięknego 
i wyjątkowego powołania, ale także 
do wszystkiego, czego dokonałem, 
a co miało charakter duchowy”.

W 1987 roku Starszy Rasband 
został prezesem oraz członkiem za
rządu jednej ze znanych na świecie 
firm chemicznych. Od swoich przy
wódców nauczył się, jak skuteczniej 
służyć w Kościele. „W pracy zawo
dowej nauczyłem się […], że ludzie 

są ważniejsi niż wszystko inne, co możemy zrobić”. Dodał 
także: „Nauczyłem się i zdobyłem bardzo wiele umiejętności 
przywódczych […], które przydały się także podczas służby 
jako członek Władz Generalnych”.

Starszy Rasband miał liczne okazje do korzystania z tych 
umiejętności. Służył jako biskup, prezydent misji, członek 
Władz Generalnych jako Siedemdziesiąty od kwietnia 2000 r., 
nadzorujący Obszar Zachodu Ameryki Północnej, Północnego 
Zachodu i trzech obszarów w stanie Utah, doradca w Pre
zydium Obszaru Europy Środkowej, dyrektor wykonawczy 
Departamentu ds. świątyń, członek Prezydium Siedemdziesią
tych od 2005 roku i Prezydent Senior Siedemdziesiątych od 
kwietnia 2009 roku.

Dzięki służbie w Kościele miał możliwość pokochania 
świętych w dniach ostatnich na całym świecie. Mówi do człon
ków: „Wasza wiara pogłębia naszą wiarę; wasze świadectwa 
dopełniły nasze świadectwo” (str. 90).

Starszy Rasband z pokorą przyjął powołanie do służby jako 
Apostoł Pana Jezusa Chrystusa. „Zawsze miałem pragnienie, 
aby Mu służyć — powiedział. — Poświęcę mój czas, talenty 
i wszystko, co mam, przez resztę mojego życia. To jest moje 
zobowiązanie. To jest dla mnie wielki przywilej”. ◼
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Starszy Gary E. Stevenson 
powiedział, wspominając 

swoje powołanie do Kworum 
Dwunastu Apostołów, że 

w służbie w królestwie Pana, a w szczególności jako Apostoł, 
będzie bardziej koncentrował się na przewodzeniu poprzez 
służbę, a nie na służbie poprzez przewodzenie.

„Jezus Chrystus postrzegał siebie jako sługę — powiedział 
Starszy Stevenson podczas konferencji prasowej, która miała 
miejsce po tym, jak udzielono mu poparcia. — My także 
postrzegamy siebie jako sługi” (zob. Ew. Marka 10:44).

Powołanie do Kworum Dwunastu Apostołów przyszło nie
oczekiwanie do Starszego Stevensona. Czuje jednak, że jego 
służba w Kościele — szczególnie jako członka Władz Gene
ralnych w roli Siedemdziesiątego od 2008 do 2012 roku i jako 
Przewodniczącego Biskupa od marca 2012 roku — przygoto
wała go do przyjęcia nowych obowiązków.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich nauczył się podczas 
służby Panu, jest to, że wielka jest wartość dzieci Ojca Niebie
skiego. Starszy Stevenson oczekuje na zwiększone możliwości 
działania, kiedy jako Apostoł będzie współpracował z dziećmi 
Boga na całym świecie i będzie im świadczył.

Także cieszy się z możliwości stałej współpracy z tymi, 
którzy przewodzą Kościołowi Pana. „Sama myśl, że będę brał 
udział w tej radzie i będę mógł się uczyć [od nich], i być [przez 
nich] uczonym oraz odczuwać ich siłę i moc ich świadectwa 
o Jezusie Chrystusie i Jego Zadośćuczynieniu, jest czymś, co 
w moim mniemaniu jest przecudownym doświadczeniem” 
— powiedział.

Gary E. Stevenson urodził się 6 sierpnia 1955 roku w rodzi
nie Evana N. i Very Jean Stevensonów. Jego korzenie rodzinne 
sięgają do wczesnych pionierów Kościoła, którzy osiedlili 
się w Utah. Dorastał w Cache Valley w północnym Utah w 
domu, w którym skupiano życie na ewangelii i to tam poznał 
wartość ciężkiej pracy oraz ważność 
służby. Jego ojciec, „biskup z jego mło
dości”, często zapraszał go to udziału 
w odwiedzinach wdów, które mieszkały 
w ich okręgu. Lekcje, jakich młody Gary 
nauczył się od swojego ojca o Chrystu
sowej trosce i służbie, wywarły na nim 
trwały wpływ, co było widoczne także 
podczas jego służby jako Przewodniczą
cego Biskupa.

„Biskupi Kościoła — powiedział — 
tak naprawdę są moimi bohaterami”.

Starszy Stevenson zaczął służbę w Kościele, kiedy został 
powołany jako pełnoetatowy misjonarz do służby w Misji 
Fukuoka w Japonii, gdzie całym sercem pokochał Japoń
czyków i ich język, którym nadal posługuje się płynnie. Po 
misji uczęszczał na Uniwersytet Stanowy Utah, gdzie spotkał 
Lesę Jean Higley. W 1979 roku pobrali się w świątyni Idaho 
Falls. Są rodzicami czterech synów. Starszy Stevenson uzyskał 
stopień naukowy z zarządzania biznesem, specjalizując się w 
marketingu. Był współzałożycielem i prezesem oraz członkiem 
zarządu jednej ze znanych na świecie firm zajmujących się 
produkcją i marketingiem sprzętu do ćwiczeń.

Rodzina Stevensonów przez kilka lat mieszkała w Japonii. 
W 2004 roku Starszy Stevenson został powołany na prezydenta 
Japońskiej Misji w Nagoya. W 2008 roku po otrzymaniu po
wołania na Siedemdziesiątego służył jako doradca i prezydent 
w Obszarze Azji Północnej. Służył jako Prezydent Obszaru, 
kiedy w 2011 roku potężne trzęsienie ziemi nawiedziło wy
brzeża północnej Japonii, wywołując potężne tsunami, które 
zabiło tysiące ludzi. To doświadczenie było bardzo ważnym 
momentem w jego życiu.

Starszy Stevenson pomógł ukierunkować działania Ko
ścioła, dzięki czemu dostarczono żywność, materiały, zapew
niono wsparcie oraz zorganizowano długoterminową pomoc.

„Było to wyrazem tego, że Kościół Jezusa Chrystusa wy
pełnił jeden z wyznaczonych na sposób Boga obowiązków, 
polegający na trosce o biednych i potrzebujących” — wspo
mina. Powiedział, że świętym przywilejem jest „posługa, 
błogosławienie oraz zorganizowanie pomocy”. ◼

Starszy Gary E. Stevenson
Kworum Dwunastu Apostołów
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Starszy Dale G. Renlund
Kworum Dwunastu Apostołów

profesor, ale jego żona — jak powiedział — „poświęciła wię
cej”. Ruth była dyrektorem kancelarii prawnej, kiedy Starszy 
Renlund został powołany, i ona także zrezygnowała z pracy. 
A od ich ślubu w 1977 roku zawsze była „całkowicie oddana”, 
jak też była dla niego źródłem wielkiej siły.

Kiedy byli w Afryce, Starszy i Siostra Renlund „uczyli się 
od świętych, co jest tak naprawdę najważniejsze”. Pewnego 
razu, będąc w Republice Demokratycznej Konga, Starszy 
Renlund zapytał członków, jakie są ich wyzwania. Wspomina 
on, że po kilku słowach zachęty „powstał starszy mężczyzna 
i powiedział: ‘Starszy Renlund, jakie możemy mieć wyzwania? 
Mamy przecież ewangelię Jezusa Chrystusa’”. Starszy Renlund 
wspomina: „Wraz z żoną chcemy być podobni do świę
tych z Kananga […]. Wyglądają, jakby nic nie mieli, ale mają 
wszystko”.

Na zakończenie pierwszego przemówienia wygłoszo
nego jako Apostoł Starszy Renlund świadczył: „Z całego serca 
pragnę prawdziwie naśladować Jezusa Chrystusa. Kocham go. 
Wielbię Go. Świadczę o Jego istnieniu. Świadczę, że jest Poma
zańcem, Mesjaszem” (strona 94). ◼

Kiedy opadły pierwsze emo
cje po otrzymaniu powo

łania do Kworum Dwunastu 
Apostołów, Starszy Dale G. 

Renlund ukląkł w modlitwie razem z żoną Ruth i poprosił 
o świadectwo, że to „Bóg wyznaczył im ten kierunek”.

Starszy Renlund wielokrotnie zwracał się o to przewodnic
two — jako członek Władz Generalnych w roli Siedemdzie
siątego, kardiolog, jako mąż i ojciec. Na przykład, kiedy był 
rezydentem medycznym w Maryland, jego żona zachorowała 
na raka jajnika. Ich córka, Ashley, miała wtedy zaledwie 
16 miesięcy. W tym trudnym czasie modlitwa Ruth przywró
ciła Starszemu Renlundowi poczucie bliskości Pana, w której 
podziękowała Panu za ich zapieczętowanie świątynne.

Starszy Renlund z zawodu jest kardiologiem i zajmował 
się pacjentami z niewydolnością serca. Widział, jak umierało 
wielu pacjentów. Jednak kiedy zmarł pacjent o imieniu Chad, 
emocjonalny dystans, jaki zachowywał w trudnych sytuacjach 
jako lekarz, legł w gruzach, gdy do sali reanimacyjnej weszli 
jego rodzice. Zobaczył wtedy Chada ich oczami.

O tym doświadczeniu Starszy Renlund powiedział: „Teraz 
rozumiem, że aby skutecznie służyć bliźnim w Kościele, 
musimy patrzeć na nich oczami ich rodziców, oczami naszego 
Ojca Niebieskiego. Tylko wtedy zaczniemy pojmować praw
dziwą wartość duszy” (str. 94).

Dzieciństwo Starszego Renlunda, jak też jego służba w 
Kościele przygotowały go do postrzegania ludzi oczami Pana 
i zrozumienia różnorodności pośród członków w Kościele.

Dale Renlund urodził się 13 listo
pada 1952 roku w rodzinie szwedz
kich imigrantów, którzy przybyli do 
Utah, aby zostać zapieczętowani 
w świątyni. Kiedy Dale był chłop
cem, rodzina przeprowadziła się 
do Finlandii, a następnie z powro
tem do Szwecji. Trzy lata później 
powrócił do Utah wraz z rodziną. 
W wieku 19 lat został powołany na 
pełnoetatową misję do Szwecji.

W 2009 roku Starszy Renlund 
został powołany do służby do Władz 
Generalnych jako Siedemdziesiąty. 
Pierwsze zadanie otrzymał do służby 
w Prezydium Obszaru Południowo 
Wschodniej Afryki. Starszy Renlund 
zakończył karierę jako lekarz i 
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Starszy L. Whitney Clayton w młodości nauczył się kochać 
pracę i rodzinę. Jego ojciec, z zawodu medyk, wczesnym 

sobotnim porankiem wychodził z domu do pracy. Przed wyj
ściem na tablicy zapisywał listę zadań, które trzeba było tego 
dnia wykonać. Po powrocie przyłączał się do synów i praco
wał z nimi ramię w ramię. Od ojca Starszy Clayton nauczył się 
etyki pracy, co pobłogosławiło jego życie.

Rodzina Starszego Claytona także wie, iż obiad to jest czas 
dla rodziny. „Rozmawialiśmy o polityce, o tym, co działo się 
w szkole i w sąsiedztwie, o ewangelii i Kościele […]. Wspaniale 
było dorastać w takiej atmosferze”. Tradycję dyskusji podczas 
posiłków kontynuowali wraz z żoną ze swoimi dziećmi.

Starszy Clayton został powołany jako PrezydentSenior Sie
demdziesiątych 6 października 2015 r. Zajął miejsce Starszego 
Ronalda A. Rasbanda, który został powołany do Kworum 
Dwunastu Apostołów.

Starszy Clayton został poparty na członka Władz General
nych jako Siedemdziesiąty 31 maca 2001 r. Służył jako członek 
Prezydium Siedemdziesiątych od 2008 r. i nadzorował obszary 
w stanie Utah. Pomagał Starszemu Davidowi A. Bednarowi 
z Kworum Dwunastu Apostołów w nadzorowaniu Obszarów 
Afryki Południowo Wschodniej i Afryki Zachodniej. Służy 
także jako członek komitetu ds. relacji ze społeczeństwem. 
Służył jako doradca w Prezydium Południowego Obszaru 
Ameryki Południowej w latach 2002–2003 i jako prezydent 
w latach 2003–2006.

Urodził się w Salt Lake City w 1950 roku, poślubił Kathy 
Ann Kipp w 1973 roku w Świątyni Salt Lake. Są rodzicami 
siedmiorga dzieci i dziadkami dwadzieściorga wnucząt.

Starszy Clayton uzyskał licencjat z finansów na Uniwersy
tecie Utah oraz dyplom prawa na Uniwersytecie Pacific. Od 
1981 do 2001 roku był adwokatem w Kalifornii.

Służył jako Siedemdziesiąty Obszaru, przedstawiciel 
regionalny, doradca prezydenta misji, członek rady wyższej, 
biskup, prezydent misji w paliku i nauczyciel doktryn ewan
gelii. W latach 1970–1971 służył jako pełnoetatowy misjonarz 
w Peru. ◼

Starszy L. Whitney Clayton
Prezydent–Senior Siedemdziesiątych

Starszy Gerrit W. Gong
Prezydium Siedemdziesiątych

Starszy Gerrit W. Gong został niedawno powołany do służby 
w Prezydium Siedemdziesiątych i pamięta podszept, który 

usłyszał, kiedy służył na misji na Tajwanie.
Pewien zainteresowany przyszedł na spotkanie sakramen

talne. „Poczułem, że powinienem wysłać do niego krótką wia
domość kodem Morse’a, której treść była następująca: ‘Witaj 
na spotkaniu sakramentalnym. Cieszę się, że tutaj jesteś!’”.

Ta osoba zainteresowana była radiooperatorem i miło było 
jej otrzymać tę wiadomość. „Byłem zdumiony, że to, czego 
nauczyłem się wiele lat wcześniej, pomogło mi […] nawiązać 
kontakt z określoną osobą w wyjątkowy sposób” — powie
dział Starszy Gong.

Uczenie się tego, jak wyciągać pomocną dłoń do bliźnich, 
było wyznacznikiem kierunku w życiu Starszego Gonga, 
począwszy od dzieciństwa, kiedy to nauczył się kodu Morse’a 
jako skaut. W 1977 roku uzyskał licencjat z dziedziny nauk 
azjatyckich oraz z dziedziny nauk szkolnictwa wyższego 
na Uniwersytecie Brighama Younga, w 1979 roku uzyskał 
tytuł magistra z filozofii, a w 1981 roku zdobył tytuł doktora 
w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie 
w Oxfordzie.

Starszy Gong służył w wielu powołaniach, m.in. jako: 
członek rady wyższej, przywódca grupy wyższych kapłanów, 
prezydent Szkoły Niedzielnej w paliku, nauczyciel seminarium, 
biskup, prezydent misji w paliku, prezydent palika i Siedem
dziesiąty Obszaru. W 2010 roku w czasie otrzymania powo
łania na członka Władz Generalnych jako Siedemdziesiątego, 
służył jako członek piątego Kworum Siedemdziesiątych w 
Obszarze Południowego Utah.

W 1985 roku Starszy Gong służył jako specjalny asystent 
podsekretarza stanu w Departamencie Stanowym USA, a 
w 1987 roku pracował jako asystent ambasadora USA w 
Pekinie. Od 1989 do 2001 roku pracował na kilku stanowi
skach w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych 
w Waszyngtonie D.C.

Gerrit W. Gong urodził się w Redwood City w stanie 
Kalifornia w 1953 roku. On i jego żona Susan Lindsay Gong 
są rodzicami czworga dzieci i mają troje wnucząt. Rodzice Star
szego Gonga wyemigrowali z Chin do Stanów Zjednoczonych. 
W poszukiwaniach przodków odnalazł 33 pokolenia wstecz 
aż do Pierwszego Dragona Gonga, który urodził się 837 r. n.e. 
w południowych Chinach podczas później Dynastii Tang. ◼
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Biskup Gérald Caussé
Biskup Przewodniczący

Biskup Dean M. Davies
Pierwszy Doradca w Przewodniczącej 
Radzie Biskupiej

Kariera 33 letniego Géralda Caussé w przemyśle dystrybucji 
artykułów spożywczych we Francji nabierała rozmachu, 

kiedy prezes jego firmy wezwał go na rozmowę. Zwrócił 
uwagę na duchowe przekonania Géralda, jego umiejętność 
dokonywania sprawiedliwego osądu i jednoczenia pracow
ników — przymioty, które rozwinął poprzez aktywność w 
Kościele, jak i służbę i pełnione przywódcze powołania. Pre
zes zakończył, mówiąc, że Gérald Caussé to człowiek godny 
zaufania.

Ku zdziwieniu młodego Géralda, wkrótce został osobą od
powiedzialną za zarządzanie 1800 pracownikami. Kiedy dzie
sięć lat później w 2008 roku został powołany do służby jako 
członek Władz Generalnych jako Siedemdziesiąty zarządzał 
kilkoma firmami zajmującymi się dystrybucją żywności.

Umiejętności zarządzania biznesem Biskupa Caussé w 
połączeniu ze służbą w Kościele i doświadczeniami zdobytymi 
podczas pełnienia powołań przywódczych przydadzą mu się 
podczas nowo otrzymanego powołania Przewodniczącego 
Biskupa Kościoła. Biskup Caussé, który od marca 2012 r. służył 
jako pierwszy doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej, 
otrzymał nowe powołanie na kilka dni przed tegoroczną 
jesienną konferencją generalną. Powołanie to otrzymał po Star
szym Garym E. Stevensonie, który został powołany na członka 
Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r.

Biskup Gérald Jean Caussé, 15. Przewodniczący Biskup 
Kościoła, urodził się w Bordeaux we Francji w 1963 roku. 
Poślubił Valérie Babin w 1986 roku w Świątyni Berno w 
Szwajcarii. Mają pięcioro dzieci i pięcioro wnucząt.

Oprócz doświadczenia zdobytego w Przewodniczącej 
Radzie Biskupiej i jako członek Kworum Siedemdziesiątych 
służył jako doradca w prezydium Obszaru Europy, prezydent 
palika, doradca prezydenta palika, doradca w radzie biskupiej, 
przywódca grupy wyższych kapłanów i prezydent kworum 
starszych.

Jako młody mężczyzna Biskup Caussé odnalazł szczęście, 
jak i wiarę dzięki służbie w Kościele. Służył jako pianista  
w Organizacji Podstawowej, kiedy miał 12 lat i jako prezydenta 
Szkoły Niedzielnej w wieku 16 lat. Zajęty był także wypełnia
niem obowiązków Kapłaństwa Aarona.

„Służba w Kościele — w tym towarzyszenie ojcu podczas 
wykonywania przez niego obowiązków biskupa i prezydena 
gminy — pomogła mi zdobyć świadectwo” — powiedział.

Biskup Caussé uzyskał tytuł magistra ekonomii we francu
skiej szkole biznesowej ESSEC w 1987 r. Przed rozpoczęciem 
kariery zawodowej służył w siłach powietrznych, gdzie został 
przydzielony do pracy w jednostce NATO. ◼

„Jako nastolatek — powiedział Biskup Dean M. Davies — 
najlepiej ścięty trawnik w naszym ogródku sprawiał mi 

dużo radości i nauczyłem się ważnej lekcji, że dołożenie nieco 
większego wysiłku może naprawdę wiele zmienić niemal we 
wszystkim, czym się zajmujemy”. Tak więc dokładanie nieco 
większego wysiłku będzie dla niego normą podczas służby 
jako nowy pierwszy doradca w Przewodniczącej Radzie 
Biskupiej.

Biskup Davies służył jako drugi doradca Biskupa Gary’ego 
E. Stevensona, który został poparty jako członek Kworum 
Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r.

Dean Myron Davies urodził się w Salt Lake City w stanie 
Utah w 1951 roku. Dorastał pośród siedmiorga rodzeństwa. 
Wyrażał wdzięczność za rodziców, którzy nie tylko kochali i 
dbali o swoje dzieci, ale także pomagali im doceniać błogosła
wieństwa pracy. W 1973 roku ożenił się z Darlą James w świą
tyni w Salt Lake. Mają pięcioro dzieci i czternaścioro wnucząt.

Biskup Davies także nauczył się ważnej lekcji, kiedy 
mieszkał w San Francisco w 1989 roku. Podczas trzęsienia 
ziemi zobaczył, że budynki mieszkalne, które powstały bez 
solidnej podstawy, zostały poważnie uszkodzone. „Wydarze
nia owego dnia potwierdzają w moim umyśle i sercu to, że 
aby z powodzeniem oprzeć się burzom, trzęsieniom ziemi i 
nieszczęściom, jakie napotykamy w życiu, musimy budować 
na pewnej podstawie […] fundamencie Jezusa Chrystusa” 
(„Pewna podstawa”, Liahona, maj 2013, str. 9).

Biskup Davies pracował dla Kościoła od lipca 1995 roku. 
Ostatnio pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Departa
mentu ds. Projektów Specjalnych, a do jego obowiązków 
należał nadzór nad nieruchomościami przeznaczonymi do wy
jątkowych celów, jak też projektowanie i konstrukcja świątyń.

Zanim został zatrudniony przez Kościół, Biskup Davies pra
cował w High Industries Inc. z Lancaster w stanie Pensylwania 
oraz w Bechtel Investments Inc. w San Francisco. Uzyskał tytuł 
licencjata z ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie Brighama 
Younga i przeszedł specjalistyczne szkolenia na Uniwersytecie 
Stanforda i Northwestern.

Biskup Davies służył jako prezydent misji Puerto Rico 
w San Juan, doradca prezydenta misji, prezydent palika, do
radca prezydenta palika, sekretarz wykonawczy w paliku, czło
nek rady wyższej, służył w kilku radach biskupich oraz jako 
pełnoetatowy misjonarz w UrugwajskoParagwajskiej Misji. ◼
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Biskup W. Christopher 
Waddell
Drugi Doradca w Przewodniczącej Radzie 
Biskupiej

Brat Brian K. Ashton został powołany do Generalnego 
Prezydium Szkoły Niedzielnej pod koniec służby jako 

prezydent w Południowej Misji Huston w Teksasie. Powołanie 
ogłoszono w czerwcu, a poparcie otrzymał podczas tegorocz
nej jesiennej konferencji generalnej Kościoła.

Brat Tad R. Callister w dalszym ciągu służy jako Prezydent 
Generalny, a Brat Devin G. Durrant, który służył jako drugi 
doradca od kwietnia 2014 roku, został pierwszym doradcą.

John S. Tanner został wyznaczony do służby jako Rektor 
Uniwersytetu Brighama Younga na Hawajach, co skutkowało 
zwolnieniem miejsca w prezydium. 

Brian Kent Ashton urodził się w Provo w stanie Utah w 
1969 roku w rodzinie Kenta i Vicki Brown Ashton. Jest naj
starszy z dziewięciorga dzieci. Pamięta, jak jego rodzice stale 
nauczali ewangelii w domu.

Brat Ashton służył jako pełnoetatowy misjonarz w Misji 
Południowej Limy w Peru. Na jego decyzję o służbie miał 
wpływ dobry przyjaciel, który poczuł natchnienie, żeby po
wiedzieć mu, iż powinien służyć na misji. Kiedy jego przyjaciel 
podzielił się swoimi uczuciami, Brian poczuł potwierdzenie 
od Ducha. Na misji zmagał się z poważnymi wyzwaniami 
zdrowotnymi, kiedy został powołany, by służyć jako prezydent 
dużej gminy. W tym czasie modlił się do Ojca Niebieskiego 
żarliwie i stale prosił o pomoc. „Nauczyłem się na Nim pole
gać, a On mi pomagał — powiedział. — Nauczyłem się Mu 
ufać i to miało wielkie znaczenie”.

Po misji uczęszczał na Uniwersytet Brighama Younga, 
gdzie spotkał swoją przyszłą żonę Melindę Earl. Zanim pobrali 
się, ona służyła w Hiszpańskiej Misji Malaga, podczas gdy 
Brat Ashton pracował w środkowo zachodniej części Stanów 
Zjednoczonych. Po jej misji pobrali się w Świątyni St. George 
w Utah. Są rodzicami siedmiorga dzieci.

Brat Ashton uzyskał tytuł magistra z zarządzania biznesem 
na Uniwersytecie Harvarda, a Siostra Ashton uczęszczała na 
uczelnię medyczną. Brat Ashton jest przedsiębiorcą i założył 
kilka firm.

Służył poprzednio jako biskup, członek rady wyższej, pre
zydent kworum starszych i nauczyciel doktryn ewangelii. ◼

Brian K. Ashton
Drugi doradca w Generalnym Prezydium 
Szkoły Niedzielnej

Christopher Waddell jako sportowiec otrzymał stypendium 
sportowe na kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym San 

Diego. Nauczył się być wdzięczny za biskupa, który pytał go 
o różne rzeczy, podczas pobytu w domu w czasie przerw 
semestralnych.

„Nie pytał: ‘Jak ci idzie gra w siatkówkę’, ale: ‘Jak się 
masz? Czy modlisz się, czy jesteś silny i czy jesteś aktywny w 
Kościele?’. Naprawdę doceniałem te pytania [o] […] to, co jest 
najistotniejsze” — wspomina Biskup Waddell.

Skupianie się na tym, co jest najważniejsze, pomogło Bi
skupowi Waddellowi żyć zgodnie z dwoma mottami rodziny: 
„Powróć z honorem” i „Ufaj Panu”. Zaufanie to umożliwiło 
odłożenie na jakiś czas kariery siatkarskiej i służbę na misji. 
Po powrocie do domu miał szansę kontynuować dobrą dłu
goletnią relację z młodą kobietą, która studiowała na innym 
uniwersytecie. Później, po zawarciu związku małżeńskiego, 
zaufanie Panu pomogło im słuchać podszeptów Ducha pod
czas podejmowania decyzji o przeprowadzce.

„Kiedy postępuje się na sposób Pana — powiedział — 
wszystko układa się dobrze”.

Pokładanie ufności w Panu nadal będzie błogosławić 
Biskupa Wanddella, który służy jako członek Władz General
nych w roli Siedemdziesiątego od 2011 roku, a teraz otrzymał 
powołanie do służby jako Drugi Doradca w Przewodniczącej 
Radzie Biskupiej.

Wayne Christopher Waddell urodził się w 1959 roku, w 
Los Angeles. W lipcu 1984 r. poślubił Carol Stansel w Świątyni 
Los Angeles w Kalifornii. Są rodzicami czworga dzieci i mają 
troje wnucząt. Służył jako doradca w prezydium Obszaru 
Północno Zachodniej części Ameryki Południowej i pozostanie 
jeszcze przez krótki czas w Peru.

Biskup Waddell uzyskał tytuł licencjata w 1994 r. na 
Uniwersytecie Stanowym San Diego. Ukończył także studia 
Executive MBA na BYU. Począwszy od 1984 roku pracował w 
firmie Merrill Lynch, gdzie objął stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. inwestycji

Biskup Waddell służył jako Siedemdziesiąty Obszaru, pre
zydent Misji Barcelońskiej w Hiszpanii (gdzie służył w młodo
ści jako pełnoetatowy misjonarz), prezydent palika, doradca 
w prezydium misji, biskup i jako doradca w radzie biskupiej. ◼
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Kościół zaprosił kobiety do służby 
w trzech głównych radach 
przywódców.

Siostra Linda K. Burton, Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, 
będzie służyć w Radzie wykonawczej 
ds. kapłaństwa i rodziny (uprzednio była 
to Rada wykonawcza ds. kapłaństwa). 
Siostra Bonnie L. Oscarson, Generalna 
Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, 
będzie służyć w Radzie wykonawczej 
ds. misjonarskich. A Siostra Rosemary M. 

Wixom, Generalna Prezydent Organi
zacji Podstawowej, będzie służyć w Ra
dzie wykonawczej ds. świątyni i historii 
rodziny.

Chociaż kobiety z generalnych  
prezydiów Stowarzyszenia Pomocy,  
Organizacji Młodych Kobiet i Organi
zacji Podstawowej od dekad stale miały 
swój wkład w pracę tych rad, to niniej
sze zaproszenie podkreśla ich stałą rolę 
w tychże radach. ◼

Przywódczynie w Kościele przyłączają 
się do udziału w radach kościelnych

Od lewej: Rosemary M. Wixom, Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej,  
Bonnie L. Oscarson, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, Linda K. Burton,  
Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy

We wrześniu Kościół opubliko-
wał on- line Biblię w języku 

portugalskim na stronie ASEscritu-
ras. lds. org, jak też w aplikacji mobil-
nej Biblioteka ewangelii. Dostępna 
jest ona również w innych formatach 
takich jak: ePub, PDF. Wydanie dru-
kowane będzie dostępne w marcu 
2016 roku, a publikacje w języku 
Braille’a i audio będą dostępne w 
2016 roku.

Nowe wydanie pt.: Bíblia Sa-
grada, Almeida 2015, zostało 
przygotowane w oparciu o tłumacze-
nie Biblii João Ferreiry Annesa de 
Almeidy, które wybrano ze względu 
na dobrą jakość tłumaczenia. Pod 
kierownictwem Pierwszego Pre-
zydium oraz Kworum Dwunastu 
Apostołów zespół składający się 
z członków Władz Generalnych, 
Siedemdziesiątych Obszaru i profe-
sjonalnych lingwistów oraz członków 
Kościoła pracował przez pięć lat, 
aby przejrzeć i przygotować wydanie 
kościelne. Prawie 1,4 miliona człon-
ków Kościoła posługuje się językiem 
portugalskim. ◼

Kościół 
opublikował 
wydanie Biblii 
w języku 
portugalskim
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Służby Charytatywne ŚwDO, or
ganizacja humanitarna Kościoła, 
niosą pomoc w różnych rejonach, 

gdzie z powodu trudnej sytuacji wielu 
ludzi żyje rozpaczliwych warunkach. 
Oto trzy przykłady:
• W wyniku konfliktu na Ukrainie 

od 2014 roku ponad milion ludzi 
zostało wysiedlonych. Sześćdzie
siąt procent to ludzie starsi. Służby 
Charytatywne ŚwDO zaoferowały 
współpracę z Programem Naro
dów Zjednoczonych ds. rozwoju, 
aby połączyć siły z organizacjami 
pozarządowymi i zapewnić pomoc 
w opiece nad uchodźcami i osobami 
starszymi. Służby Charytatywne 
ŚwDO dostarczyły środki czystości, 
zestawy higieniczne i trzymiesięczne 
zapasy żywności do 37 jednostek, 
które służą 13 tys. ludzi.

• Od stycznia ponad 350 tys. uchodź
ców uciekło w wyniku wojny 
domowej w Syrii i szuka azylu 
w Europie, a liczba ta może się 
podwoić do końca roku. Służby 
Charytatywne ŚwDO współpracują 
z międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi, miejscowymi wła
dzami samorządowymi i z organi
zacjami państwowymi, aby wyjść 
naprzeciw potrzebom uchodźców i 
przekazują materiały dla lokalnych 
kongregacji kościelnych, aby z nich 
korzystano w ramach udzielanej 
pomocy.

• Aby zapewnić lepsze schronie
nie w obozach dla uchodźców na 
całym świecie Służby Charytatywne 
ŚwDO biorą udział w projekcie 
organizowanym przez Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych 
ds. Uchodźców. Międzynarodowa 
firma zajmująca się sprzedażą mebli 
zaprojektowała konstrukcję, która 
funkcjonalnością jest porównywalna 
do namiotu. Konstrukcja ta ma 
drzwi i okna dla lepszego bezpie
czeństwa oraz mocniejsze pokrycie 
dachowe, aby zapewnić większą 
ochronę tym, którzy ją zamieszkują. 
Podjęto kroki, aby 333 jednostki 
mieszkalne zapewnione przez 
Służby Charytatywne zostały prze
kazane do obozu dla uchodźców 
w irackim Kurdystanie. ◼

Niesienie pomocy uchodźcom

W okresie świąt Bożego Naro-
dzenia w 2015 roku, Kościół 

rozpocznie kampanię medialną pt.: 
„Narodził się Zbawiciel”. Kampania 
koncentruje się na szukaniu, po-
znawaniu i podążaniu za Jezusem 
Chrystusem oraz otrzymywaniu 
błogosławieństw, które są dostępne 
dzięki Jego narodzeniu, naukom i 
Zadośćuczynieniu. Centrum tej  
kampanii jest nowy film. Przedsta-
wione są w nim dzieci z różnych  
stron świata dzielące się świadec-
twami o Zbawicielu i świętujące  
Jego narodziny w Betlejem, które 
miały miejsce ponad 2000 lat temu. 
Obejrzyj film i dowiedz się więcej  
o Jezusie Chrystusie ze strony  
bozenarodzenie. mormon. org. ◼

Bożonarodze-
niowa kampania 
medialna
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Dzieci z całego świata entuzjastycz-
nie zareagowały na inicjatywę 

służby zapoczątkowaną przez czasopi-
sma kościelne. W tych czasopismach 
zachęcono dzieci do znalezienia sposo-
bów służby, a następnie obrysowanie 
dłoni na kartce i napisanie aktu służby 
na rysunku i wysłanie go do Liahony.

Redakcja otrzymała ponad 30 ty-
sięcy obrysowanych dłoni dzieci, które 
wyciągnęły pomocną dłoń, aby dzielić 
się miłością Zbawiciela, błogosławić 
rodziny i bliźnich na całym świecie.

Natchnienie do tej kampanii było 
zaczerpnięte z wiosennej konferencji 
generalnej z 2010 roku, z wystąpie-
nia Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa, 
Drugiego Doradcy w Pierwszym 
Prezydium, pt.: „Wy jesteście Moimi 
rękami”. Prezydent Uchtdorf 

opowiedział historię o pomniku Jezusa 
Chrystusa, który został uszkodzony 
podczas II wojny światowej. Podczas 
prac renowacyjnych nie można było 
naprawić dłoni, a więc miejska ludność 
dodała na podstawie pomnika nastę-
pujące słowa: „Wy jesteście moimi 
rękami”.

Akty służby dokonane przez dzieci 
były tak wyjątkowe, jak obrysowania 
przesłanych dłoni. Na przykład:

Natalie S., 5 lat, z Hongkongu 
przesłała dwa obrysowania dłoni. Na 
jednym z nich było napisane: „Pomo-
głam mamie w porządkach domowych”, 
na drugim: „Pomogłam osobie porusza-
jącej się na wózku inwalidzkim”.

Erik S., 11 lat, z Rosji wyjaśnił: 
„W moim mieście są srogie zimy”. 
Pewna rodzina przeniosła się do 
jego miasta i nie mieli ciepłej odzieży. 
„Dałem Arturowi moją kurtkę — po-
wiedział Erik — i zaprzyjaźniliśmy się”.

Dziesięcioletnia Gabriela P. 
z Wenezueli na obrysowaniu swojej 
dłoni napisała: „W szkole byłam 
na zajęciach nauki gry w szachy. 
Szukałam osoby, z którą mogłam grać 
i zobaczyłam nowego kolegę, który 
był smutny. Chciałam pomóc, ale nie 
wiedziałam jak. Usłyszałam podszept, 
że powinnam się z nim zaprzyjaźnić. 
Tak więc porozmawiałam z nim. Teraz 
jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi”.

Odrysowania dłoni były wy-
stawione przez dwa tygodnie na 
przełomie września i października 

w siedzibie głównej Kościoła  
w Salt Lake City w stanie Utah. ◼

Dzieci mówią: „Jesteśmy Jego rękami”



Dnia 19 września 2015 r. Prezydent 
Russell M. Nelson, Prezydent 
Kworum Dwunastu Apostołów, 

przewodniczył podczas ceremonii 
poświęcenia terenu znajdującego się 
stanie Pensylwania, gdzie Józef Smith 
i Oliver Cowdery otrzymali Kapłań
stwo Aarona od Jana Chrzciciela. W 
1820 roku ten obszar był znany jako 
Harmony w stanie Pensylwania i miało 
tam miejsce wiele wydarzeń z wczesnej 
historii przywróconego Kościoła:

• Spotkanie Józefa Smitha i Emmy Hale, 
ich zaloty i pierwsze lata małżeństwa.

• Przybycie Olivera Covdery’ego i jego 
pomoc jako skryby przy tłumaczeniu 
Księgi Mormona.

• Przetłumaczenie znacznej części 
Księgi Mormona.

• Przywrócenie Kapłaństwa Aarona i 
(chociaż dokładna lokalizacja nie jest 
znana) Kapłaństwa Melchizedeka.

• Dokonanie pierwszych chrztów 

z upoważnieniem kapłańskim w tej 
dyspensacji.

• Otrzymanie objawień, spisanych 
w formie 15 rozdziałów Nauk i Przy
mierzy oraz po części treści składają
cej się na Perłę Wielkiej Wartości.

Teren po renowacji to: centrum dla 
odwiedzających, którego powierzchnia 
może podwoić się na potrzeby spotkań 
miejscowej gminy, odtworzone domy 
Józefa i Emmy oraz rodziców Emmy, 
Isaaca i Elizabeth Hale, oraz dostęp do 
terenów przy rzece Susquehanna, gdzie 
przypuszcza się, że miały miejsce chrzty 
Józefa i Olivera.

„Harmony to miejsce, które zapew
niło Józefowi duchowe odosobnienie 
i ochronę, dzięki czemu mógł skupić 
się na tłumaczeniu Księga Mormona — 
powiedział Prezydent Nelson. — To  
w tym czasie Pan uczył Józefa jego wy
znaczonej przez Boga roli jako proroka, 
widzącego i objawiciela”. ◼

Poświęcono miejsce  
przywrócenia kapłaństwa

Uczniowie seminarium optymi-
stycznie podchodzą do pod-

wyższonych wymagań związanych 
z ukończeniem seminarium, które 
zostały wprowadzone w ubiegłym 
roku. Niedawno udostępnione dane 
wskazują na to, że 81% zapisanych 
na zajęcia uczniów pozytywnie 
przeszło ocenę przeprowadzoną na 
koniec semestru, a frekwencja wzro-
sła z 71% do 77%, z czego niemal 
80% uczniów spełniło wymagania 
dotyczące czytania materiału.

Nowe wymagania dają nauczycie-
lom możliwość podkreślenia kluczo-
wych doktryn podczas nauczania, jak 
też umożliwiają uczniom skupienie 
się na tych samych doktrynach.

Około 400 tysięcy młodych męż-
czyzn i kobiet z całego świata jest 
zapisanych na lekcje seminarium. ◼

Uczniowie 
seminarium będą 
pogłębiać naukę

Prezydent Russell M. 
Nelson oraz jego żona, 

Wendy, zwiedzają 
odbudowany dom 

Józefa i Emmy Smithów, 
gdzie przetłumaczona 
została znaczna część 

Księgi Mormona.
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„Moi bracia i siostry, nasze okazje, by świecić, 
otaczają nas każdego dnia, w jakiejkolwiek sytuacji 
byśmy nie byli — powiedział Prezydent Thomas S. 

Monson podczas 185. Jesiennej Konferencji 
Generalnej Kościoła. — Kiedy podążamy za 

przykładem Zbawiciela, będziemy mieli okazję stać 
się światłem dla innych ludzi bez względu na to, 

czy są członkami naszej rodziny, kolegami z klasy, 
współpracownikami, znajomymi czy kompletnie 

nieznajomymi osobami”.


