
On jest Zmartwychwstaniem 
i Życiem, str. 4, 12
Świadectwo o Wszechmogącym Synu 
Boga, str. 16
Bo jesteśmy winni więcej niż możemy 
spłacić, str. 56
Wystawa prac dziecięcych: Ewangelia 
błogosławi moje życie, str. 62

KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘT YCH W DNIACH OSTATNICH • KWIECIEŃ 2011 R.



„A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych, i lud,

rzekł do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako 

podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec 

was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które 

mu przypisujecie. […]

Każę go więc wychłostać i wypuszczę.

A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich 

świętem.

Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Strać tego, a 

wypuść nam Barabasza. […]

Ecce Homo (Oto człowiek!) — Antonio Ciseri

A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa.

Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.

Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten 

uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znala-

złem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę.

Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego 

ukrzyżowania; […]

Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. 

[...] Jezusa zaś zdał na ich wolę” (Ew. Łukasza 23:13–14, 

16–18, 20–25).
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14 Mówimy o Chrystusie: 
Odpokutujcie, zwróćcie 
się do Pana i zostańcie 
uzdrowieni
David L. Frischknecht

16 Klasyka ewangelii: 
Oczyszczająca moc 
Getsemane
Starszy Bruce R. McConkie

38 Głosy Świętych w Dniach 
Ostatnich

74 Wiadomości kościelne

79 Pomysły na domowy wieczór 
rodzinny

80 Do następnego spotkania: 
Korona cierniowa, korona 
zwycięstwa
Larry Hiller

Liahona, kwiecień 2011 r.

PRZESŁANIA
4 Przesłanie od Rady Prezydenta 

Kościoła:  Nie ma go tu, ale 
wstał z martwych
Prezydent Thomas S. Monson

7 Przesłanie dla odwiedzin do-
mowych: Cel Stowarzyszenia 
Pomocy

ARTYKUŁY TEMATYCZNE
20 Zawsze o Nim pamiętać

Starszy D. Todd Christofferson
Trzy sposoby, które pomogą  
nam pamiętać o Zbawicielu.

28 Rebecca Swain Williams: 
„Wytrwale i niezachwianie”
Janiece Lyn Johnson
Pozostała wierna ewangelii 
nawet w obliczu przeciwności 
ze strony własnej rodziny.

32 Żeglowanie ku prawdzie  
na Wyspach Marshalla
Joshua J. Perkey
Niekiedy potrzebujemy pomocy 
innych w odnajdywaniu naszej 
prostej i wąskiej ścieżki.

DZIAŁY
8 To, co niepozorne i proste

11 Służba w Kościele: „Wszystko 
to błogosławi mnie”
Michael R. Morris

12 W co wierzymy: Jezus 
Chrystus zadośćuczynił  
za nasze grzechy

NA OKŁADCE
Pokój zostawiam wam 
— Walter Rane, dzięki 
uprzejmości Muzeum 
Historii Kościoła.
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42 Przymierze zawiera się na 
zawsze
Marta Valencia Vásquez
Będąc młodą kobietą, postanowi-
łam, że pewnego dnia pójdę do 
świątyni, chociaż wówczas nie 
było jeszcze świątyni w Kostaryce.

44 W końcu posłuchałem
Nazwisko do wiadomości redakcji
Przez całą moją randkę z  
Madeline, Duch ciągle podpowia-
dał mi, że powinienem umawiać 
się na randki jedynie z osobami o 
wysokich normach moralnych.

MŁODZI DOROŚLI

46 Pytania i odpowiedzi
Dlaczego moja rodzina ma 
problemy, pomimo tego, że 
chodzimy do kościoła, mamy 
domowe wieczory rodzinne i 
staramy się żyć według ewange-
lii? Co jeszcze możemy zrobić?

48 Plakat: Zawsze o Nim 
pamiętać

49 Słowo po słowie: Nauki  
i Przymierza 76:22–24

50 Nagrody będące skutkami 
odbudowywania
Ashley Dyer
Pośród gruzów budynków znisz-
czonych przez trzęsienie ziemi, 
odnalazłam poczucie swojej 
indywidualnej wartości.

52 Moc pism świętych
Adam C. Olson
Dwoje tahitańskich nastolatków 
musiało tylko dać pismom świę-
tym szansę.

55 Z pola misyjnego: Wątek z 
mojego błogosławieństwa
Scott Talbot

56 Pośrednik Jezus Chrystus
Prezydent Boyd K. Packer
Przypowieść o wierzycielu i 
dłużniku pomaga nam w zro-
zumieniu sprawiedliwości, miło-
sierdzia i Zadośćuczynienia.

MŁODZIEŻ

59 Wybór Niyi
Marcel Niyungi
Kiedy uświadomiła sobie, że 
sprzedawca wydał jej za dużo 
reszty, stanęła przed wyborem.

60 Tydzień Wielkanocny
Chociaż świętujemy Wielkanoc 
przez jeden dzień, święto to 
upamiętnia tydzień wydarzeń 
w życiu Zbawiciela.

62 Rysunki dzieci z całego świata
Rybacy, świątynie, misjonarze 
i inne.

65 Specjalny świadek: W jaki 
sposób mogę uchronić się 
przed złem panującym na 
świecie?
Starszy Richard G. Scott

66 Wnoszenie ducha Organizacji 
Podstawowej do domu: 
Jezus Chrystus jest moim 
Zbawicielem i Odkupicielem
Ana Maria Coburn i Cristina Franco

68 Szczęśliwi w domu
Chad E. Phares
Brat i siostra z Kambodży opo-
wiadają o tym, co sprawia, że  
są szczęśliwi.

70 Dla młodszych dzieci

DZIECI

Sprawdź, czy uda 
ci się odnaleźć 
Liahonę ukrytą 
w tym numerze. 
Wskazówka: piękna 
księżniczka.
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DLA DOROSŁYCH

Więcej na stronie internetowej
Liahona.lds.org

DLA MŁODZIEŻY

DLA DZIECI

W TWOIM JĘZYKU

Przeczytaj historie nawrócenia z 
Wysp Marshalla (strona 32) i zobacz 
więcej zdjęć na stronie www.liahona 
.lds.org.

Kiedy dwoje tahitańskich nastolatków 
postanowiło skupić się na opanowaniu 
wersetów z pism świętych, ich życie  
się zmieniło (strona 52). Dowiedz  
się więcej na www.seminary.lds.org.

Obejrzyj 23 obrazki  
z międzynarodowej wystawy rysunków  
dziecięcych na stronach 62–64 oraz inne  

pozycje na www.liahona.lds.org.

 Liahona oraz inne materiały kościelne są dostępne w wielu językach  
na stronie www.languages.lds.org.

TEMATY PORUSZANE W TYM NUMERZE
Liczba oznacza pierwszą stronę artykułu.
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39
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50
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Dziś pozostały tylko ruiny po 
Kafarnaum, mieście nad brze
giem jeziora, będącym punk

tem centralnym służby Zbawiciela 
w Galilei. Tutaj głosił w synagodze, 
nauczał nad brzegiem morza i uzdra
wiał w domach.

Na początku Swojej służby Jezus 
zacytował tekst z Księgi Izajasza: 
„Duch Wszechmocnego, Pana nade 
mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę; 
posłał mnie, abym opatrzył tych, któ
rych serca są skruszone, abym ogłosił 
jeńcom wyzwolenie, a ślepym przej
rzenie” (Ks. Izajasza 61:1; zob. także 
Ew. Łukasza 4:18) — jasne przesłanie 
na temat boskiego planu ocalenia 
synów i córek Boga.

Lecz kazanie Jezusa w Galilei było 
jedynie preludium. Syn Człowieczy 

Nie ma go tu, ale 
wstał z martwych

PRZESŁANIE OD RADY PREZYDENTA KOŚCIOŁA

miał od zawsze do przeprowadzenia 
straszliwe spotkanie na wzgórzu zwa
nym Golgotą.

Aresztowany w Ogrodzie  
Getsemane po Ostatniej Wieczerzy, 
opuszczony przez Swoich uczniów, 
opluwany, sądzony i poniżany, Jezus 
uginał się pod ciężarem wielkiego 
krzyża, idąc w kierunku Kalwarii. 
Przechodził od zwycięstwa aż po 
zdradę, tortury i śmierć na krzyżu.

Mówiąc słowami pieśni: „The Holy 
City” [Święte miasto]:

Sceneria się zmieniła. […]
Poranek był chłodny.
Gdy pojawił się cień krzyża,
Na szczycie opuszczonego 

wzgórza 1. 

To za nas nasz Ojciec Niebieski 
oddał Swego Syna. To za nas nasz 

Prezydent  
Thomas S. Monson

Starszy Brat oddał Swoje życie.
W ostatniej chwili Mistrz mógł 

zrezygnować. Lecz nie zrobił tego. 
Zszedł poniżej wszystkiego, aby  
mógł zbawić wszystko: rasę ludzką, 
ziemię i wszelkie formy życia, jakie 
kiedykolwiek ją zamieszkiwały.

Żadne słowa w chrześcijaństwie 
nie przemawiają do mnie bardziej  
niż słowa, które anioł wypowie
dział do płaczącej Marii Magdaleny 
i drugiej Marii, kiedy zbliżyły się do 
grobu, aby zatroszczyć się o ciało 
swego Pana: „Dlaczego szukacie  
żyjącego wśród umarłych? Nie ma  
go tu, ale wstał z martwych” (Ew. 
Łukasza 24:2–6).

Na podstawie tej wypowiedzi,  
wybawieni zostali ci, którzy żyli  
i umarli, ci, którzy żyją obecnie i 
kiedyś umrą, a także ci, którzy mają 
się jeszcze narodzić i mają jeszcze 
umrzeć.

W wyniku zwycięstwa Chrystusa 
nad grobem, wszyscy zmartwych
wstaniemy. Jest to odkupienie duszy. 
Paweł napisał:

„I są ciała niebieskie i ciała ziem
skie, lecz inny jest blask niebieskich, 
a inny ziemskich.

Inny blask słońca, a inny blask 
księżyca, i inny blask gwiazd; bo 
gwiazda od gwiazdy różni się 
jasnością.

Tak też jest ze zmartwychwstaniem” N
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(I List do Koryntian 
15:40–42).

To właśnie o tę chwałę 
celestialną staramy się.  
To w obecności Boga  
pragniemy zamieszkać.  
To członkami wiecznej 
rodziny pragniemy być.

Świadczę, że Ten, 
który wybawił każdego 
z nas z niekończącego 
się pochodu śmierci, jest 
nauczycielem prawdy — 
lecz jest On więcej niż 
tylko nauczycielem. Jest 
przykładem doskonałego 
życia — lecz jest więcej 
niż tylko przykładem.  
Jest wielkim lekarzem  
— lecz jest więcej niż  
tylko lekarzem. Jest On  
dosłownym Zbawicielem 
świata, Synem Bożym,  
Księciem Pokoju, Świętym 
Bogiem Izraela, samym  
zmartwychwstałym  
Panem, który oświadczył: 
„Jam jest pierwszym i 
ostatnim; jam jest ten, co 
żyje, jam jest ten, którego 
zabito; jam jest waszym 
orędownikiem u Ojca” 
(NiP 110:4).

„Jak wielkiej to radości 
zdrój, Ja wiem, że Zbawca 
żyje mój!” 2.

O tym świadczę. ◼

PRZYPISY
 1. Frederick E. Weatherly, „The 

Holy City” (1892).
 2. „Ja wiem, że żyje Zbawiciel 

mój”, Hymny oraz pieśni dla 
dzieci, str. 64.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE 
TEGO PRZESŁANIA

Dobrzy nauczyciele wzmacniają 
jedność pośród tych, których  

nauczają. Kiedy ludzie dzielą się  
swoimi spostrzeżeniami i słuchają  
siebie nawzajem z szacunkiem, to  
nie tylko cieszą się atmosferą sprzyja-
jącą uczeniu się, ale również stają się  
bardziej zjednoczeni (zob. Nauczanie  
— nie ma większego powołania 

N
IE 

M
A 

G
O

 T
U 

—
 W

AL
TE

R 
RA

N
E,

 N
IE 

M
O

ŻN
A 

KO
PIO

W
AĆ

; C
HR

YS
TU

S 
I M

AR
IA

 P
RZ

Y 
G

RO
BO

W
CU

 —
 JO

SE
PH

 B
RI

CK
EY

 ©
 2

00
4 

IR
I

[1999], 63). Jedność pośród tych, 
których nauczasz, będzie się rozwi-
jać, w miarę jak zarówno ty, jak i 
oni będziecie składać świadectwo o 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i 
Jego Zmartwychwstaniu. Ta jedność 
może pomóc rodzinom w podążaniu 
za radą Prezydenta Monsona, by stać 
się „rodziną na wieczność”.



6 L i a h o n a

„Zbawiciel przybył na ziemię, aby poka-
zać nam, jak żyć według stworzonego 

w niebie planu; planu, który uczyni nas szczęśliwymi, jeśli 
będziemy żyć zgodnie z nim. Przykład Zbawiciela wskazał 
nam drogę powrotną do domu naszego Niebiańskiego Ojca. 
Nikt inny w historii nie był tak ‘[wytrwały] i [niezachwiany]’ 
(Mosjasz 5:15). Jego myśli nigdy nie zaprzątało nic innego, 
jak tylko to, by wypełnić wolę Ojca i pozostać wiernym Swej 
boskiej misji. […]

Jesteście częścią tego wspaniałego planu, który został 
przedstawiony w królestwie przedziemskim. Wasze przyjście 
na ziemię w tych czasach zostało zaplanowane od chwili, gdy 
przyjęto ten plan. Wasze pojawienie się w tym czasie i w tym 
miejscu nie jest dziełem przypadku. Wasza ówczesna ‘[wielka 
wiara] i dobre czyny’ (Alma 13:3) położyły fundament pod 
to, co teraz możecie osiągnąć, jeśli pozostaniecie wierni i 
posłuszni. […] Macie do wykonania wspaniałą pracę. Aby 
osiągnąć swą boską misję i żyć według planu szczęścia, wy 
też musicie być wytrwali i niezachwiani”.
Elaine S. Dalton, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, „We 
wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie”,  Liahona, maj 2008, 116.

Możemy być rodzinami na wieczność

Prezydent Monson naucza, że poprzez moc  
Zadośćuczynienia Zbawiciela po śmierci możemy 

być z naszymi rodzinami znowu razem. Połącz tę  
rodzinę, podążając za poniższymi wskazówkami.

Wskazówki: Członkowie rodziny po lewej stronie są oddzie-
leni od siebie i od Zbawiciela poprzez śmierć. Skopiuj tę stronę, 
wydrukuj ją ze strony www.lds.org lub sporządź swą własną ilu-
strację tego, w jaki sposób Zbawiciel może nas połączyć. Zegnij 
stronę na każdej przerywanej linii tak, żeby gwiazdki na dole 
strony stykały się ze sobą, zakrywając ciemne pola.
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Pokazał nam drogę  
powrotną do domu

ILU
ST

RA
CJ

A 
—

 S
TE

VE
 K

RO
PP



PRZESŁANIE DLA ODWIEDZIN DOMOWYCH

Cel Stowarzyszenia 
Pomocy

Z modlitwą przestudiuj te fragmenty i jeśli uznasz to 
za stosowne, przedyskutuj je z siostrami, które odwie-
dzasz. Wykorzystaj pytania, by wzmocnić twoje siostry 
i przyczynić się do tego, że Stowarzyszenie Pomocy 
będzie stanowić aktywną część twojego życia.

Wiara • Rodzina • Służba

Co mogę 
zrobić?
1. Jakie otrzyma-
łam natchnienie 
w odniesieniu do 
tego, jak mam 
pomagać moim 
siostrom w zwięk-
szaniu wiary i 
osobistej prawości 
oraz wzmacnia-
niu ich rodzin i 
domów? W jaki 
sposób mogę im 
pomóc?

2. W jaki sposób 
wykorzystam to 
przesłanie, aby 
wzmocnić moją 
wiarę i zwiększyć 
swoje zobowiąza-
nie do osobistej 
prawości?

By zasięgnąć więcej 
informacji, odwiedź 
stronę www .relief 
society .lds .org.

Kiedy nasze prezydium dopiero co zostało 
powołane, otrzymałyśmy trochę materiałów 

na temat historii Stowarzyszenia Pomocy. Studio
wałyśmy je z modlitwą, chcąc poznać cel Stowa
rzyszenia Pomocy i dowiedzieć się, czego oczekuje 
od nas Pan. Dowiedziałyśmy się, że celem Sto
warzyszenia Pomocy, jak to ustanowił Pan, jest 
organizowanie, nauczanie i natchnienie Jego córek, 
aby były przygotowane na błogosławieństwa życia 
wiecznego.

By wypełnić ten cel Stowarzyszenia Pomocy, 
Pan wyznaczył każdą siostrę oraz organizację jako 
całość, aby:

1. Rozwijała wiarę i osobistą prawość.
2. Wzmacniała rodziny i domostwa.
3. Niosła pomoc, służąc Panu i Jego dzieciom.

Możemy wykonywać tę pracę na sposób Pana 
jedynie, kiedy poszukujemy, otrzymujemy i dzia
łamy zgodnie z osobistym objawieniem. Bez oso
bistego objawienia nie odniesiemy sukcesu. Jeżeli 
będziemy podążać za osobistym objawieniem, nie 
zawiedziemy. Prorok Nefi poucza nas, że Duch 
Święty ukaże nam „wszystko co [mamy] czynić” 
(2 Nefi 32:5). Musimy pozwolić sobie na to, aby
śmy były wystarczająco spokojne i ciche, tak aby 
wsłuchać się w głos Ducha.

Siostry, odgrywamy bardzo ważną rolę, 
pomagając w budowaniu królestwa Boga 
i w przygotowaniach na przyjście Pana. W 
rzeczywistości, praca Pana nie może zostać 
wypełniona bez pomocy Jego córek. Z tego 
powodu Pan oczekuje od nas, że poniesiemy 
większe ofiary. Jak nigdy dotąd oczekuje od nas, 
abyśmy wypełniły cel Stowarzyszenia Pomocy.

Julie B. Beck, Generalna Prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy.

Z naszej historii

Podczas spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 
które odbyło się dnia 9 czerwca 1842 roku, 

Prorok Józef Smith nauczał siostry, że ich 
stowarzyszenie miało nie tylko „nieść pomoc 
biednym, ale zbawiać dusze” 1. To sformuło
wanie zarówno duchowego, jak i doczesnego 
celu charakteryzowało Stowarzyszenie Pomocy 
poprzez całą jego historię. W roku 1906 Pre
zydent Joseph F. Smith (1838–1918) nauczał: 
„[Stowarzyszenie Pomocy] ma nie tylko wycho
dzić naprzeciw biednym, chorym i potrzebu
jącym, ale do jego obowiązków — w większej 
mierze — należy troska o duchowy dobrobyt i 
zbawienie matek i córek w Syjonie; zapewnie
nie tego, żeby żadna z nich nie była zaniedby
wana, lecz żeby wszystkie były strzeżone przed 
nieszczęściami, klęskami, mocami ciemności 
oraz złem, jakie zagraża im w świecie” 2. W 
roku 2001 Starszy M. Russel Ballard z Kworum 
Dwunastu Apostołów powtórzył: „Każda sio
stra w tym Kościele, która zawarła przymierza 
z Panem, ma boskie upoważnienie, by pomóc 
w zbawieniu dusz, by przewodzić kobietom 
świata, by wzmacniać domy w Syjonie i budo
wać królestwo Boga” 3.

Z pism świętych
V Ks. Mojżeszowa 6:5–7; Ew. Łukasza 

10:30–37; List Jakuba 1:27; 2 Nefi 25:26;  
Mosjasz 3:12–13

PRZYPISY
 1. Józef Smith, w: 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Teachings of 
Presidents of the 
Church: Joseph F. 
Smith (1998),  
str. 185.

 3. M. Russell  
Ballard, „Women 
of Righteous
ness”,  Liahona, 
grudz. 2002, 39.
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Zobacz str. 28, aby przeczytać na temat kobiety, która była 
przykładem wiary i osobistej prawości.
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To, co niepozorne i proste
„I z małych rzeczy wynika to, co jest wielkie” (NiP 64:33).

Chociaż członkowie Kościoła składali 
wizyty na Wyspach Marshalla podczas II 

Wojny Światowej, to oficjalna praca misjonar
ska rozpoczęła się tam dopiero w lutym 1977 
roku. Tamtego roku Starszy William Wardel 
i Starszy Steven Cooper z Honolulskiej Misji 
na Hawajach zostali przydzieleni do pracy w 
tym obszarze. Z pomocą Eldreda Fewkesa, 
członka Kościoła, który wcześniej przepro
wadził się na Wyspy Marshalla ze względu  
na pracę, organizowali spotkania kościelne  
w budynku innego kościoła.

W tym pierwszym roku misjonarze 
ochrzcili 27 nawróconych. Trzy lata później  
Wyspy Marshalla włączono do Misji Guam  
w Mikronezji. W 1984 roku utworzono 

H I S T O R I A  K O Ś C I O Ł A  N A  Ś W I E C I E

Wyspy Marshalla
Dystrykt Majuro na Wyspach Marshalla. 
Liczba członków Kościoła nadal wzrastała, 
prowadząc do utworzenia drugiego dys
tryktu w 1991 roku na atolu Kwajalein.  
W 2006 roku utworzono Misję Majuro na 
Wyspach Marshalla. Kolejne trzy lata przy
niosły duży wzrost liczby aktywnych człon
ków, stosownie do działań mających na  
celu reaktywowanie, chrzty nawróconych  
i wzmacnianie lokalnych przywódców.  
Skutkiem tego, 14 czerwca 2009 roku 
zorganizowano Palik Majuro na Wyspach 
Marshalla.

Aby przeczytać historie na temat wiary 
i nawrócenia się członków na Wyspach 
Marshalla, zob. str. 32.

Lekcje z konferencji

Nasze dzieci są już 
dorosłe i mają własne 

domy i rodziny, ale zna-
leźliśmy wspaniały sposób 
na wspólne wyciąganie 
lekcji ze słów proroków. 
W ciągu miesiąca następu-
jącego po każdej konfe-
rencji generalnej, studiuję 
przesłania znajdujące się na 
stronie www .conference 
.lds .org i wybieram cytaty, 
które niosą wskazówki, 
przewodnictwo i pocie-
szenie. Zbieram ich tyle, 
że wystarcza po jednym 
cytacie na każdy dzień 
w czasie nadchodzących 
sześciu miesięcy. (Na przy-
kład, przez cały kwiecień 
wynajduję cytaty na każdy 
dzień w okresie od 1 maja 
do 31 października). Potem 
daję kopię tych cytatów 
każdemu z naszych dzieci.

Jako uzupełnienie ich 
własnego studiowania 
przesłań konferencji ge-
neralnej cytaty te, prze-
znaczone na każdy dzień 
często stają się przed-
miotem rozmowy pośród 
członków rodziny. To jest 
wspaniałe doświadczenie 
ponownego przemyślenia 
rad proroków w ciągu 
miesięcy następujących po 
konferencji generalnej, na-
wet jeśli mieszkamy bardzo 
daleko od siebie.
Christine Tippetts, Utah, USA
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KOŚCIÓŁ NA WYSPACH MARSHALLA
Członkostwo 4 486

Misje 1
Paliki 1

Dystrykty 1
Okręgi/Gminy 11
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Joshua Reuben Clark Jun. urodził się w 
Grantsville, w stanie Utah, 1 września 

1871 roku. Choć miał niewielką edukację 
szkolną i nie mógł chodzić do szkoły śred
niej, jego matka nauczała go, a on uwiel
biał się uczyć. Najpierw ukończył studia 
na swoim kierunku, na University of Utah, 
uzyskując stopień licencjata nauk ścisłych, 
potem kontynuował studia, by otrzymać 
stopień magistra prawa na uczelni prawni
czej Columbia University w Nowym Jorku.

Brat Clark poślubił Luacine Annettę 
Savage w Świątyni Salt Lake w 1898 roku. 
Zostali rodzicami czwórki dzieci.

Posiadając stopień magistra prawa i 
błyskotliwy umysł, J. Reuben Clark Jun. 

Rada Prezydenta Kościoła w 1945 
roku (od lewej): J. Reuben Clark Jun., 
Heber J. Grant i David O. McKay.

Prezydent Clark (po lewej) z Lamon-
tem Toronto, prezydentem misji.

P A M I Ę Ć  O  W S P A N I A Ł Y C H  L U D Z I A C H

J. Reuben Clark Jun.: Człowiek  
o niezwykłych talentach

zaczął robić wybitną karierę w usługach z 
zakresu prawa cywilnego, czego kulmina
cją było otrzymanie stanowiska ambasa
dora Stanów Zjednoczonych w Meksyku 
w 1930 roku. Jednak kariera ta dobiegła 
końca, gdy Brat Clark został poparty na 
Drugiego Doradcę Prezydenta Hebera J. 
Granta w Radzie Prezydenta Kościoła 6 
kwietnia 1933 roku. Chociaż w tym czasie 
był wyższym kapłanem, nie był jednak 
przedstawicielem Władz Naczelnych. Zo
stał ustanowiony Apostołem, a następnie 
poparty jako pierwszy Doradca Prezy
denta Granta w październiku 1934 roku. 

Prezydent Clark następnie służył jako 
doradca Prezydentów George’a Alberta 
Smitha i Davida O. McKaya.

Pośród wielu elementów jego wkładu 
w pracę Kościoła, wyróżnia się jego przy
kład pokory w momencie, kiedy David O. 
McKay został Prezydentem Kościoła. Po
wołał Prezydenta Clarka na swojego Dru
giego Doradcę. Jako że Prezydent Clark 
służył dotąd jako Pierwszy Doradca w 
poprzednich Radach Prezydenta Kościoła, 
niektórzy najwyraźniej uważali, że został 
urażony, ale Prezydent Clark wyjaśnił: „W 
służbie Panu nie liczy się to, gdzie słu
żymy, ale jak. W Kościele Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich zajmuje się 
miejsce, na które jest się w danym cza
sie powołanym, miejsce, o które się nie 
zabiega, a które się przyjmuje” 1.

Prezydent Clark zmarł 6 października 
1961 roku.

PRZYPIS
 1. J. Reuben Clark, Jun., w: Conference Report, 

kwiecień 1951, 154.

WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ SŁUŻBY ZASOBÓW ZATRUDNIENIA  
KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

możliwość osiągnięcia sukcesu. Mają 
one być pouczające, interaktywne, moty
wujące i zabawne. Osoby, które stosują 
to, czego się uczą podczas warsztatów, 
często są w stanie znaleźć pracę w krót
szym czasie.

Warsztaty poruszają zagadnienia 
takie jak: określanie celów w karierze, 

pozyskiwanie środków na realizowanie 
celów, pisanie życiorysów i osiąganie 
sukcesów w nowej pracy.

Aby dowiedzieć się, gdzie odbywają 
się warsztaty, zapytaj swojego biskupa 
lub prezydenta gminy albo wejdź na 
stronę www .ldsjobs .org i kliknij „Find 
a Center”.

Służby Zasobów Zatrudnienia Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 

Ostatnich oferują warsztaty mające 
na celu pomoc tym, którzy poszukują 
pracy, chcą dostać się do szkoły lub 
założyć firmę. Warsztaty pomagają w 
określeniu swoich celów w karierze 
zawodowej i w rozwijaniu wiary w 
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T O ,  C O  N I E P O Z O R N E  I  P R O S T E

„PAMIĘTAJ O SWOIM 
STWÓRCY W KWIECIE SWO-
JEGO WIEKU” (KS. KAZNODZIEI 
SALOMONA 12:1)

W pismach świętych opisana została służba 
proroków i apostołów. Wielu przywódców 

znało Boga od najmłodszych lat. Poniżej podano 
pięć zapisów z pism świętych na temat doświad-
czeń kilku przyszłych przywódców.

• Jan Chrzciciel, który 
został powołany, aby 
przygotować ludzi 
na „przyjście Pana”, 
„został wyświęcony  
przez anioła Bożego,  
gdy miał zaledwie  
osiem dni, do tej  
mocy” (NiP 84:27–28).

• Król Jozjasz, uko-
ronowany w wieku 
ośmiu lat, spędził  
31 lat swojego 
panowania, po-
magając Żydom w 
nawróceniu się na 
ewangelię (zob.  
II Ks. Królewska 22).

• Mormon miał około 
10 lat, kiedy Amma-
ron wybrał go na 
kolejnego kronikarza 
(płyt Nefiego). W 
wieku około 16 lat 
Mormon dowodził 
wojskami Nefitów. 
(Zob. Mormon 1:2–4; 
2:1–2).

• Dawid był zaledwie 
„młodym siłaczem”, 
kiedy zabił Goliata. 
Być może był w tym 
samym wieku co 
żołnierze w armii 
Helamana (zob. I Ks. 
Samuela 17:49–56; 
Alma 53:22).

• Józef miał 17 lat, gdy 
został sprzedany do 
Egiptu, gdzie „Pan 
był z Józefem” (zob. 
I Ks. Mojżeszowa 
37:2, 27–28; 39:2).
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Michael R. Morris
Czasopisma kościelne

W soboty Elvira Guaglia
rello jest bardzo zajęta w 
kuchni swojego w domu 

w Puerto Madryn, położonego na 
brzegach argentyńskiej Zatoki Nuevo 
w południowej prowincji Chubut.

Odmierza mąkę i wodę, a potem 
sięga po resztę składników. Niewiele 
mówi, kiedy pracuje; jej czyny mówią 
głośniej niż słowa. W końcu, wyko
nuje zadanie dla Pana.

„Mam dobre uczucie, bo wiem, że 
robię coś dobrego” — mówi Siostra 
Guagliarello, mieszając składniki. 
Kiedy pracuje, myśli o Zbawicielu, 
ciesząc się myślą, że efekt jej służby 
pomoże innym członkom Kościoła 
pamiętać o Nim.

Siostra Guagliarello, mająca 82 
lata, lubi służyć jako nauczycielka od
wiedzająca, pomaga przy dyrygowa
niu w swoim okręgu i piecze chleb 
na potrzeby obrzędu sakramentu 
— to powołanie rozwija od niemal 
dziesięciu lat. Dla siebie piecze chleb 

„Wszystko to 
błogosławi mnie”

SŁUŻBA W KOŚCIELE

WYKORZYSTYWANIE 
PODESZŁEGO WIEKU 
W JAK NAJLEPSZY 
SPOSÓB
Kluczem do tego, aby 
czuć się potrzebnym i 

pokonywać samotność, jest szukanie 
sposobów na pomaganie ludziom w 
potrzebie. Prezydent Ezra Taft Benson 
(1899–1994) zaproponował, aby starsi 
członkowie Kościoła rozważyli służbę na 
następujących płaszczyznach:

mieszkali. 15 lat później rozpoznała 
ich, kiedy zapukali do jej drzwi 
po tym, jak przeprowadziła się do 
Puerto Madryn. Uczestniczyła w 
dyskusjach, została ochrzczona i 
rozpoczęła życie wypełnione służbą 
w Kościele.

Obecnie mieszka sama, ale nie 
czuje się samotna. Ma swoje pisma 
święte i swoją rodzinę w okręgu, a 
także często rozmawia w modlitwie 
ze swoim Ojcem Niebieskim. Poza 
tym cieszy się towarzystwem Ducha, 
obiecanym przez Pana tym, którzy 
służą Mu, służąc innym1.

„Wszystko to błogosławi mnie — 
mówi Siostra Guagliarello z uśmie
chem. — Kościół motywuje nas do 
wysiłku i to sprawia, że jestem szczę
śliwa. Zawsze znajdowałam radość w 
służbie naszemu Ojcu w Niebie”. ◼

PRZYPIS
 1. Zob. Henry B. Eyring, „Z mocą Pana” 

 Liahona, maj 2004, 16; zob. także Ew.  
Jana 14:16–18; Nauki i Przymierza 88:3.

Elvira Guagliarello

w ciągu tygodnia, a w soboty 
zostawia sobie czas na piecze
nie chleba, jak mówi, „tylko dla 
Kościoła”. „Mówię sobie: ‘Muszę 
upiec chleb i muszę pójść do 
kościoła. Nie chcę zawieść’”.

O ile pozwala jej zdrowie, 
uczęszcza również do świątyni, 
wybierając się w 20–godzinną 
podróż autobusem na północ, do 
Świątyni Buenos Aires w Argentynie.

„Siostra Guagliarello zawsze służy 
z radością, w każdy możliwy spo
sób — mówi jej biskup, Jesús Santos 
Gumiel. — Członkowie okręgu wie
dzą, że mogą na nią liczyć. Pomimo 
jej wieku, z oddaniem przygotowuje 
chleb w każdą sobotę i przychodzi 
do kościoła w każdą niedzielę. Jest 
dobrym przykładem”.

Siostra Guagliarello poznała 
pełnoetatowych misjonarzy w 1962 
roku w Mar del Plata, na południe 
od Buenos Aires, w czasie gdy pra
cowała w pensjonacie, w którym 

1. Praca w świątyni i częste uczęszczanie do niej.
2. Zbieranie i spisywanie danych na temat 

historii rodziny.
3. Zaangażowanie w służbę misjonarską.
4. Budowanie więzi rodzinnych.
5. Przyjmowanie i wypełnianie powołań 

kościelnych.
6. Wykonywanie służby na wzór Chrystusa.
7.  Dbanie o kondycję i aktywność fizyczną 

oraz zdrowie.
Z: Ezra Taft Benson, „To the Elderly in the Church” 
 Ensign, paźdz. 1989, 4–6.
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Jednym z powodów, dla któ
rych jesteśmy tu, na ziemi, jest 
nauczenie się przestrzegania 

przykazań Bożych. Poza Jezusem 
Chrystusem, który wiódł doskonały 
żywot, wszyscy ludzie zamieszku
jący ziemię, zgrzeszyli (zob. List. do 
Rzymian 3:23; I List Jana 1:8). Grzech 
ma miejsce, gdy dobrowolnie prze
stępujemy przykazania Boga, a każdy 
grzech pociąga za sobą związaną z 
nim karę. Kiedy grzeszymy, sprawied
liwość wymaga tego, abyśmy zostali 
ukarani (zob. Alma 42:16–22).

Ostatecznie, konsekwencją każ
dego grzechu jest odseparowanie od 
Boga (zob. 1 Nefi 10:21). To odsepa
rowanie jest na tyle poważne, że nie 
możemy zrekompensować tego sami.

W celu przezwyciężenia tego od
separowania, nasz Ojciec Niebiański 
zapewnił sposób, aby Jego Jedno
rodzony Syn, Jezus Chrystus wziął 
na siebie ciężar naszych grzechów, 
umożliwiając nam duchowe oczysz
czenie i ponowne zjednoczenie z 
Nim. Jest to plan miłosierdzia.

Zbawiciel nauczał: „Bowiem ja, 
Bóg, cierpiałem je za wszystkich, 
aby nie cierpieli, jeżeli odpokutują; 
Ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć 

W CO WIERZYMY

„Wyłącznie Jezus Chrystus, jako 
Jednorodzony Syn Boga i jedyna bez-
grzeszna osoba żyjąca na ziemi, był w 
stanie dokonać zadośćuczynienia za 
ludzkość” (Bible Dictionary [Słownik 
biblijny], „Atonement”).

będą jako ja sam cierpiałem” (NiP 
19:16–17).

Częścią Zadośćuczynienia Jezusa 
było to, że cierpiał za nasze grzechy 
w Ogrodzie Getsemane i na krzyżu 
na Kalwarii. Pokutując za nasze grze
chy, wprowadzamy moc Zadośćuczy
nienia w nasze życie.

Jezus Chrystus, który ochoczo 
zadośćuczynił za nasze grzechy, 
powiedział:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 

JEZUS CHRYSTUS 
ZADOŚĆUCZYNIŁ ZA NASZE GRZECHY
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„Przyszedłem na świat, aby przynieść odkupienie światu i 
uwolnić świat od grzechu,

 dlatego kto się nawróci i przyjdzie do Mnie jak małe 
dziecko, przyjmę go, gdyż z takich składa się królestwo Boże. 

Za takich umarłem i zmartwychwstałem, dlatego nawróć-
cie się i pójdźcie do Mnie z krańców świata, a zostaniecie 

zbawieni” (3 Nefi 9:21–22).

Zadośćuczynienie zapewnia również 
następujące błogosławieństwa:

1. Zmartwychwstanie wszystkim, którzy 
rodzą się na ziemi (zob. Alma 11:42–45).

2. Życie wieczne w obecności Boga 
dla wszystkich dzieci, które umierają, 
zanim osiągną wiek odpowiedzial-
ności, czyli ośmiu lat (zob. Mosjasz 
3:16; 15:24–25; Moroni 8:8–12).

3. Zdolność odnalezienia pokoju w cza-
sach próby, jako że Jezus wziął na Siebie 
nasze boleści i choroby (zob. Ew. Jana 
14:27; Alma 7:11–12).

4. Zrekompensowanie prawym 
ludziom niesprawiedliwości w życiu 
(zob. Abyście głosili moją ewangelię 
[2004], 52).

jesteście spracowani i obciążeni, a Ja 
wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i 
uczcie się ode mnie, że jestem cichy 
i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych.

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a 
brzemię moje lekkie” (Ew. Mateusza 
11:28–30). ◼

Aby dowiedzieć się więcej, zob. Zasady 
ewangelii (2009), str. 59–66; oraz Oddani 
wierze (2004), 182–188.O
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Odpokutujcie, zwróćcie 
się do Pana i zostańcie 
uzdrowieni

David L. Frischknecht
Departament ds. programu nauczania

Niedawno pewna dobra i wierna 
kobieta, którą znam, doznała 
poważnych urazów w wypadku 

samochodowym. Między innymi miała 
połamane żebra i kręgi. W ramach re
habilitacji musiała nosić gorset ortope
dyczny na plecach i szyi, aby nie mogła 
nimi poruszać. Wyglądał on na bardzo 
niewygodny. Jednak był konieczny. 
Zapewniał jej pozycję, w której jej plecy i 
szyja mogły wyzdrowieć.

Pokuta jest podobna do tego gor
setu. Kiedy grzeszymy, ranimy naszą 
duszę i potrzebne jest leczenie w boski 
sposób, abyśmy zostali uzdrowieni. 
Pokuta zapewnia „pozycję”, która 
umożliwia Zbawicielowi, aby, przez 
moc Zadośćuczynienia, uzdrowił nas 
(zob. 3 Nefi 9:13). Nawet jeśli jakaś 
część procesu odpokutowania jest 
niewygodna — tak jak gorset na zła
manym kręgosłupie — to i tak musimy 
odpokutować.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi 
Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła, 
nauczał: „Prawdziwe odpokutowanie 
powoduje, że ponownie czynimy dobro. 
Aby prawdziwie odpokutować, musimy 

rozpoznać nasze grzechy i czuć wyrzuty 
sumienia, czyli boży smutek oraz wyznać 
te grzechy przed Bogiem. Jeżeli nasze 
grzechy są poważne, musimy również 
wyznać je upoważnionemu przywódcy 
kapłańskiemu. Musimy poprosić Boga 
o przebaczenie i zrobić wszystko, co w 
naszej mocy, by naprawić wszelkie zło, 
jakie wyrządziliśmy. Odpokutowanie 
oznacza zmianę w umyśle i w sercu 
— przestajemy czynić zło i zaczynamy 
czynić dobro. Przyniesie to nam ‘świeże’ 
nastawienie do Boga, samego siebie i 
ogólnie do życia” 1.

Kiedy proces naszego odpokutowania 
pomyślnie dobiega końca, przynosi on 
uzdrowienie, ulgę i szczęście. Dorothy J. R. 
White napisała:

Popatrz na łzy, które spływają na 
zewnątrz,

jednak obmyją wnętrze do czysta 2.

Pan nakłania z miłością i perswazją, 
abyśmy odpokutowali, ponieważ pragnie 
nas uzdrowić. Cierpiał na ciele i duchu, 
aby zapłacić karę za nasze grzechy, jeżeli 
odpokutujemy. Wyjaśnił:

„Bowiem ja, Bóg, cierpiałem je za 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
ODPOKUTOWANIA
„Grzech jest świadomym 
przekroczeniem boskiego 
prawa. Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa jest darem 
Boga dla Jego dzieci, by 
naprawili i przezwyciężyli 
konsekwencje grzechu. […]

Dar Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa zapew-
nia nam przez cały czas i 
wszędzie błogosławień-
stwa odpokutowania i 
wybaczenia”.
Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi 
Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła „Punkt bezpiecznego po-
wrotu”,  Liahona, maj 2007, 99, 101.

MÓWIMY O CHRYSTUSIE

„Oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy,  
i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej” (NiP 58:42).
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Syn marnotrawny pokornie wrócił do swego ojca, mówiąc: „Ojcze, zgrzeszyłem prze-
ciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim” (Ew. 
Łukasza 15:21). Jego ojciec powitał go. Tak samo wita nas nasz Ojciec Niebiański, 
kiedy odpokutowujemy.

DLACZEGO  
ODPOKUTOWANIE  
UZDRAWIA NAS?
Starszy Neil L. Andersen z 
Kworum Dwunastu Apostołów 
pomaga w odpowiedzeniu na to 
pytanie w swoim przemówieniu 
konferencyjnym pt. „Odpokutuj-
cie, abym mógł was uzdrowić” 
( Liahona, list. 2009, 40–43). Pro-
rok Alma również pomaga nam 
w zrozumieniu odpokutowania i 
Zadośćuczynienia (zob. Alma 42).

1. Nasza pokuta umożliwia nam 
dostęp do Zadośćuczynienia 
Chrystusa i uzdrowienie. Cier-
pienie Chrystusa w Getsemane 
i na Golgocie było zadość-
uczynieniem za grzechy nas 
wszystkich. On może i chętnie 
wybaczy nam nasze grzechy.

2. Kiedy grzeszymy, odwracamy 
się od Boga. To szkodzi na-
szemu duchowi.

3. Kiedy odpokutowujemy, 
zwracamy się „z powrotem” 
do Boga. Dzięki temu nasze 
wyrzuty sumienia ustępują. 
Przebaczenie usuwa także „z 
naszych serc wyrzuty sumienia” 
(Alma 24:10) i przynosi „spokój 
sumienia” (Mosjasz 4:3), przez 
co stajemy się uzdrowieni.

Rozważ podzielenie się z kimś 
swoim świadectwem na temat 
błogosławieństw, które stały 
się twoim udziałem w wyniku 
odpokutowania.

Aby dowiedzieć się więcej, zob. Ks. Ezechiela 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 17–20 oraz 
Boyd K. Packer „The Brilliant Morning of Forgiveness”,  Ensign, paźdz. 1995, 18–21.

Jakie błogosławieństwa przynosi odpokutowanie i przebaczenie?

• Duch Święty potwierdzi nam otrzymanie przebaczenia.

• Bóg zabierze ciężar winy za nasze grzechy.

• Będziemy w większym stopniu cieszyć się wpływem Ducha Świętego.

wszystkich, aby nie cierpieli, jeżeli 
odpokutują;

Ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć 
będą jako ja sam cierpiałem;

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

Jednak chwała niech będzie Ojcu, i 
skosztowałem, i ukończyłem przygoto
wania dla dzieci ludzkich.

Przeto ponownie nakazuję ci, abyś 
odpokutował” (NiP 19:16–20).

Obyśmy odpokutowali teraz, zwrócili 
się do Pana i zostali uzdrowieni. ◼

PRZYPISY
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Punkt bezpiecznego po

wrotu”  Liahona, maj 2007, 100.
 2. Dorothy J. R. White, „Repentance”  Ensign, 

lipiec 1996, 27.
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wszyscy, którzy są wierni i przezwyciężają 
świat, wszyscy, którzy cierpią dla Chrystusa 
i Jego słowa, wszyscy, którzy są smagani i 
ciężko doświadczani w imię Tego, do któ
rego należymy — wszyscy staną się podobni 
do swojego Stwórcy i zasiądą z Nim na Jego 
tronie, i będą panować z Nim na zawsze w 
wiecznej chwale.

Mówiąc o tych zdumiewających rzeczach, 
będę mówił własnymi słowami, chociaż może
cie sądzić, że są to słowa pism świętych, słowa 
wygłaszane przez apostołów i proroków.

Prawdą jest to, że najpierw były wygła
szane przez innych, ale teraz są moimi sło
wami, bowiem Święty Duch Boga złożył mi 
świadectwo o ich prawdziwości i teraz jest 
tak, jakby Pan bezpośrednio mi je objawił. 
Tym samym usłyszałem Jego głos i znam 
Jego słowo.

W Ogrodzie Getsemane
Dwa tysiące lat temu, Jezus i Jego najbliżsi 

przyjaciele mieli w zwyczaju udawanie się do 
uroczego ogrodu poza murami Jerozolimy, 
zwanego Getsemane, by rozważać i modlić się.

Tam Jezus nauczał Swoich uczniów dok
tryn królestwa, a wszyscy obcowali z Tym, 
który jest Ojcem nas wszystkich, w którego 
dzieło byli zaangażowani i dla którego służyli.

To święte miejsce, podobnie jak Eden, w 
którym mieszkał Adam, podobnie jak Synaj, 
gdzie Jehowa przekazał Swoje prawa, jak 
Kalwaria, na której Syn Boży oddał Swoje 
życie jako okup za wielu ludzi, tak na tej 
świętej ziemi bezgrzeszny Syn Wiecznego 
Ojca wziął na siebie grzechy wszystkich 
ludzi, o ile odpokutują.

Nie wiemy, nie jest to nam wiadome ani 

Czuję, co zdaje się potwierdzać Duch, 
że najważniejsza doktryna, jaką mogę 
głosić i najsilniejsze świadectwo, jakie 

mogę składać, dotyczy zadość czyniącej 
ofiary Pana Jezusa Chrystusa.

Jego Zadośćuczynienie jest najbardziej 
transcendentnym wydarzeniem, jakie kiedy
kolwiek miało lub będzie mieć miejsce od 
początku Stworzenia aż po wszystkie wieki 
niekończącej się wieczności.

Jest ono najwyższym aktem dobroci i łaski, 
jakiego mogła dokonać tylko istota boska. 
Dzięki niemu wszystkie warunki Ojcowskiego 
wiecznego planu zbawienia weszły w życie.

Dzięki niemu przyniesiono nieśmiertelność 
i wieczny żywot człowiekowi. Dzięki niemu 
wszyscy ludzie są wybawieni od śmierci, pie
kła, diabła i niekończącej się męki.

I dzięki niemu wszyscy, którzy wierzą 
i są posłuszni wspaniałej ewangelii Boga, 

KLASYKA EWANGELII

Bruce R. McConkie urodził się 29 lipca 1915 
roku w Michigan, w Stanach Zjednoczonych. 
Został poparty do Pierwszej Rady Siedemdzie-
siątych 6 kwietnia 1946 r., a 12 października 
1972 r. został ustanowiony Apostołem. Zmarł 
19 kwietnia 1985 r. w Salt Lake City, Utah. To 
przemówienie zostało wygłoszone podczas 
konferencji generalnej 6 kwietnia 1985 r.

Starszy Bruce R.  
McConkie 
(1915–1985)
Kworum Dwunastu 
Apostołów

Oczyszczająca moc 
GETSEMANE
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żaden śmiertelny umysł nie 
może w pełni pojąć znaczenia 
tego, czego Chrystus dokonał w 
Getsemane.

Wiemy, że spływały po Nim 
wielkie krople krwi wydobywa
jące się ze wszystkich porów, 
kiedy spijał resztki tej czary 
goryczy, jaką Mu podał Jego 
Ojciec.

Wiemy, że przeszedł cierpie
nia, zarówno w duchu, jak i w 
ciele, przekraczające wytrzyma
łość ludzką, gdyż żaden czło
wiek nie byłby w stanie tego 
przeżyć.

Wiemy, że w jakiś sposób, dla 
nas niepojęty, Jego cierpienie 
uczyniło zadość wymaganiom 
sprawiedliwości, wybawiło 

cierpienie — trwały przez nie
mal trzy–cztery godziny.

Jego aresztowanie, sąd i 
biczowanie

Po tym, obolały i opadły z sił, 
stanął przed Judaszem i innymi 
wcielonymi diabłami, niektó
rymi z samego Sanhedrynu; 
i został odprowadzony na 
sznurku wokół szyi, jak pospo
lity przestępca, aby być sądzony 
przez największych przestęp
ców, którzy jako Żydzi zasiadali 
na miejscu Aarona i którzy jako 
Rzymianie dzierżyli władzę 
cesarską.

Zaprowadzili Go do Annasza, 
do Kajfasza, do Piłata, do Heroda, 
a potem z powrotem do Piłata. 
Był oskarżany, wyzywany i bity. 
Ich ohydna ślina spływała po 
Jego twarzy, kiedy okrutne ciosy 
dalej osłabiały obolałe ciało.

Pejczem gniewu wielokrot
nie chłostali Jego plecy. Krew 
spływała po Jego twarzy, kiedy 
korona cierniowa przebijała 
Jego drżące czoło.

Jednak to wszystko było 
niczym w porównaniu z biczo
waniem. Otrzymał czterdzieści 
uderzeń bez jednego, biczo
wano go pejczem o kilku rze
mieniach, w których skórzane 
paski wplecione były ostre kości 
i kawałki ostrego metalu.

Wielu umierało od samego 
biczowania, jednak On wzniósł 
się ponad to cierpienie, aby móc 
ponieść haniebną śmierć na 
okrutnym krzyżu Kalwarii.

Potem niósł Swój własny 

skruszone dusze od bólu i kary 
za grzech, i udostępniło miło
sierdzie tym, którzy uwierzą w 
Jego święte imię.

Wiemy, że leżał twarzą ku 
ziemi, kiedy ból i męczarnia 
nieskończonego brzemienia 
sprawiały, że drżał i pragnął, 
aby nie musiał wypić tej czary 
goryczy.

Wiemy, że anioł zstąpił z 
dworów chwały, by wzmocnić 
Go w Jego mękach, i przypusz
czamy, że był to wszechmocny 
Michał, którego upadek nastąpił 
głównie po to, żeby ludzie 
mogli przyjść na świat.

Według naszych możliwie 
najdokładniejszych szacunków, 
te męki — to nieporównywalne 

Żaden śmier-
telny umysł 
nie może w 
pełni pojąć 
znaczenia 
tego, czego 
Chrystus 
dokonał w 
Getsemane.
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krzyż, aż upadł przytłoczony bólem i ciężarem narastającej 
męczarni z powodu tych wszystkich udręczeń.

Na krzyżu
W końcu, na wzgórzu zwanym Kalwarią — znów miało 

to miejsce poza murami Jerozolimy — podczas gdy bez
radni uczniowie patrzyli na katusze zbliżającej się śmierci, 
które odczuwali we własnym ciele, żołnierze rzymscy 
położyli Go na krzyżu.

Drewnianymi młotkami wbili żelazne gwoździe w Jego 
stopy, ręce i nadgarstki. Zaprawdę był On zraniony za 
występki nasze, okaleczony za winy nasze.

Potem krzyż został podniesiony, aby wszyscy mogli 
ujrzeć, wpatrywać się, złorzeczyć i szydzić. Tak też czy
nili, ze zjadliwością, przez trzy godziny od 9.00 rano do 
południa.

Wtedy niebiosa pociemniały. Ciemność okryła ziemię 
na czas trzech godzin, tak jak miało to miejsce pośród 
Nefitów. Nadeszła potężna burza, jak gdyby sam Bóg 
wszelkiego stworzenia cierpiał.

Zaprawdę tak było, bowiem kiedy wisiał na krzyżu 
przez kolejne trzy godziny, od południa do godziny 15.00, 
wszystkie niekończące się męki i niemiłosierne cierpienia 
z Getsemane powróciły.

I wreszcie, kiedy męki Zadośćuczynienia zebrały swoje 
żniwo — kiedy zwycięstwo zostało osiągnięte, kiedy Syn 
Boży wypełnił wolę Swojego Ojca we wszystkim — wtedy 
powiedział: „Wykonało się” (Ew. Jana 19:30) i dobrowolnie 
oddał ducha.

W świecie duchów
Kiedy spokój i pocieszenie, które litościwie przyniosła 

śmierć, uwolniły Go od bólu i smutku życia doczesnego, 
wszedł do raju Boga.

Po tym, jak złożył Swoją duszę w ofierze za grzech, był 
przygotowany na ujrzenie Swoich potomnych, zgodnie z 
mesjanistyczną zapowiedzią.

Byli wśród nich wszyscy święci prorocy i wierni Święci 
z minionych wieków; stanowili ich wszyscy, którzy wzięli 
na siebie Jego imię i którzy, będąc duchowo zrodzeni z 
Niego, stali się Jego synami i córkami, podobnie jak jest z 
nami; wszyscy ci zostali zgromadzeni w świecie duchów, 
aby tam ujrzeć Jego twarz i usłyszeć Jego głos.

Po około 38–40 godzinach — trzech dniach według 
miary czasu stosowanej przez Żydów — nasz błogosła
wiony Pan przyszedł do grobu arymetejskiego, gdzie Jego 
częściowo zabalsamowane ciało zostało umieszczone 
przez Nikodema i Józefa z Arymatei.

Jego Zmartwychwstanie
Potem, w niepojęty dla nas sposób, podźwignął to ciało, 

które nie zaznało zepsucia, i podniósł się do wspaniałego 
stanu nieśmiertelności, co upodobniło Go do Jego zmar
twychwstałego Ojca.

Wtedy otrzymał wszelką moc w niebie i na ziemi, 
uzyskał wieczne wyniesienie, objawił się Marii Magdalenie 
oraz wielu innym i wstąpił do nieba, by zasiąść po pra
wicy Boga Ojca Wszechmogącego i rządzić na zawsze w 
wiecznej chwale.

Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia było ukoronowa
niem Zadośćuczynienia. I znów, w jakiś niepojęty dla nas 
sposób, skutki Jego Zmartwychwstania rozszerzają się na 
wszystkich ludzi, tak że wszyscy powstaną z grobu.

Tak jak Adam sprowadził śmierć, tak Chrystus spro
wadził życie; tak jak Adam jest ojcem śmiertelności, tak 
Chrystus jest ojcem nieśmiertelności.

Zarówno bez śmiertelności, jak i nieśmiertelności, 
człowiek nie mógłby wypracować swojego zbawienia 
i wznieść się ponad niebo, gdzie bogowie i aniołowie 
mieszkają w wiecznej chwale.

Wiedza o Zadośćuczynieniu
Zadośćuczynienie Chrystusa jest najbardziej zasad

niczą i fundamentalną doktryną ewangelii, a spośród 
wszystkich objawionych nam prawd jest ona najgorzej 
rozumiana.

Wielu z nas ma powierzchowną wiedzę i polega na 
Panu i Jego dobroci, szukając wsparcia w chwilach prób 
i niebezpieczeństw.

Jednak, jeśli mamy mieć wiarę, jaką miał Enoch i Eliasz, 
musimy wierzyć w to, w co oni wierzyli, wiedzieć to, co 
oni wiedzieli i żyć tak, jak oni żyli.

Pozwólcie, że zachęcę was do tego, byście razem 
ze mną zdobywali solidną i pewną wiedzę na temat 
Zadośćuczynienia.

Musimy porzucić filozofie ludzkie i mądrość mędrców 
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i usłuchać Ducha, który jest 
nam dany, by prowadził nas do 
wszelkiej prawdy.

Musimy badać pisma święte, 
przyjmując je jako postano
wienie, wolę i głos Pana oraz 
samą moc Boga prowadzącą ku 
zbawieniu.

Jeżeli będziemy czytać, roz
ważać i modlić się, w naszych 
umysłach wyłoni się obraz trzech 
ogrodów Boga — Ogrodu Edenu, 
Ogrodu Getsemane i Ogrodu, w 
którym znajdował się Pusty Grób, 
gdzie Jezus objawił się Marii 
Magdalenie.

Stworzenie, Upadek i 
Zadośćuczynienie

W Edenie zobaczymy, że 
wszystko zostało stworzone w 
rajskim stanie — nie było śmierci, 
nie było prokreacji, nie było prób.

Poznamy, że takie stworzenie, 
obecnie człowiekowi nieznane, 
było jedynym sposobem, by dać 
przystęp Upadkowi.

Adama, przez który przycho
dzi śmierć, nie mogłoby być 
Zadośćuczynienia Chrystusa, 
przez które przychodzi życie.

Jego zadość czyniąca krew
Co się tyczy tego doskona

łego Zadośćuczynienia, które 
sprawiło przelanie krwi Boga — 
świadczę, że miało ono miejsce 
w Getsemane i na Golgocie; a 
co się tyczy Jezusa Chrystusa, 
świadczę, że jest On Synem 
żyjącego Boga i został ukrzyżo
wany za grzechy świata. Jest On 
naszym Panem, naszym Bogiem 
i naszym Królem. Wiem o tym 
sam z siebie, niezależnie od 
jakiejkolwiek osoby.

Jestem jednym z Jego świad
ków, a gdy nadejdzie ten dzień, 
dotknę śladów po gwoździach 
na Jego dłoniach i stopach, 
i skropię Jego stopy moimi 
łzami.

Lecz nie będę wtedy wie
dział z większą pewnością, niż 
wiem to teraz, że jest On Synem 
Boga Wszechmogącego, że jest 
naszym Zbawicielem i Odku
picielem, oraz że zbawienie 
przychodzi poprzez Jego zadość 
czyniącą krew i w żaden inny 
sposób.

Bóg zapewnił nam wszystkim 
to, abyśmy mogli kroczyć w 
światłości, jak Bóg nasz Ojciec 
jest w światłości, aby, wedle 
obietnic, krew Jezusa Chrystusa, 
Jego Syna oczyściła nas z wszel
kiego grzechu. ◼

Śródtytuły dodane; litery, znaki interpunk-
cyjne i ortograficzne ustandaryzowane.

Wtedy zobaczymy, jak Adam 
i Ewa, pierwszy mężczyzna i 
pierwsza kobieta, ustępują ze 
swojego stanu nieśmiertelnej i 
rajskiej chwały, by stać się pierw
szymi śmiertelnikami na ziemi.

Na świat zostanie wpro
wadzona doczesność, wraz 
z przypisaną jej prokreacją i 
śmiercią. A z powodu wykro
czenia rozpocznie się stan próby 
i doświadczeń.

Wtedy ujrzymy, jak Syn Boży 
wykupuje ludzi od doczesnej i 
duchowej śmierci, która na nas 
spadła przez Upadkek.

I wreszcie, poznamy, że, za
nim grobowiec był pusty, Chry
stus, nasz Pan, zerwał więzy 
śmierci i na zawsze przezwycię
żył grób.

Dlatego Stworzenie jest ojcem 
Upadku; Upadek sprowadził stan 
doczesny i śmierć; a Chrystus 
sprowadził nieśmiertelność i 
życie wieczne.

Gdyby nie było Upadku 

Skutki Jego 
Zmartwych-
wstania 
rozszerzają się 
na wszystkich 
ludzi, tak 
że wszyscy 
powstaną z 
grobu.
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Modlitwy sa
kramentalne 
potwierdzają, 

że jednym z głównych 
powodów dla których 
Pan Jezus Chrystus usta
nowił sakrament, jest to, 
abyśmy „zawsze o Nim 
[pamiętali]” (NiP 20:77, 
79). Pamiętanie o Zbawicielu polega także 
na pamiętaniu o Jego Zadośćuczynieniu, zaś 
chleb i woda są symbolicznym przedstawie
niem Jego cierpienia i śmierci. Nie wolno nam 
nigdy zapomnieć o tym, co On dla nas uczynił, 
gdyż bez Jego Zadośćuczynienia i Zmartwych
wstania życie nie miałoby żadnego znaczenia. 

ZAWSZE O  

Starszy D. Todd 
Christofferson

Kworum Dwunastu 
Apostołów

Dzięki Zadośćuczynieniu i 
Zmartwychwstaniu nasze 
życie zyskało wieczne, 
boskie możliwości.

Chciałbym nieco szerzej 
przedstawić trzy aspekty 
znaczenia słów: „zawsze 
o Nim pamiętać”, które 
należy rozumieć jako: po 

pierwsze, dążenie do poznania i postępowa
nie zgodnie z Jego wolą; po drugie, zrozu
mienie i zaakceptowanie faktu, że jesteśmy 
zobowiązani odpowiadać przed Chrystusem 
za każdą myśl, słowo i uczynek; i po trzecie, 
życie z wiarą i bez lęku, gdyż zawsze możemy 
zwrócić się do Zbawcy po potrzebną pomoc.

Jeśli zawsze pamiętamy o Zbawicielu,  
możemy „[czynić] radośnie wszystko,  
co w naszej mocy”, pewni, że Jego siła  

i miłość będą nas stale wspierać.
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1. Starajcie się poznać i wolę Chrystusa,  
i postępować zgodnie z nią, jak i On  
wypełniał wolę Ojca.

Sakramentalne błogosławienie chleba zo
bowiązuje nas, abyśmy mieli wolę, by wziąć 
na siebie imię Syna, „zawsze o Nim pamiętać 
i przestrzegać przykazań, które [nam] dał” 
(NiP 20:77). Właściwym byłoby również 
odczytanie tego przymierza jako zalecenia, 
by „zawsze o Nim pamiętać, aby przestrzegać 
Jego przykazań”. W taki sposób On zawsze 
pamiętał o Ojcu. Powiedział tak: „Nie mogę 
sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak 

Wy i ja możemy 
sprawić, by Chry-
stus był sednem 
naszego życia i 
możemy stać się z 
Nim jednym, jak 
On jest jednym z 
Ojcem. Możemy 
zacząć od odrzu-
cenia wszystkiego 
z naszego życia, 
a potem przywra-
cania kolejnych 
elementów we-
dług ich ważno-
ści, aby w samym 
centrum znalazł 
się Zbawiciel.

sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo sta
ram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, 
który mnie posłał” (Ew. Jana 5:30).

Jezus osiągnął doskonałą jedność z Ojcem, 
poddając się Jego woli zarówno ciałem, jak 
i duchem. Mówiąc o Ojcu, Jezus powiedział: 
„Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba” 
(Ew. Jana 8:29). Ponieważ taka była wola 
Ojca, Jezus poddał się nawet samej śmierci, 
„wola Syna uległa woli Ojca” (Mosjasz 15:7). 
Skupienie się na Ojcu jest jednym z głównych 
powodów, dla których służba Jezusa była tak 
czysta i pełna mocy. N
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przywiódł na mnie upadek. […]
[…] Czasem coś we mnie narasta, to coś 

rysuje wyraźną linię podziału pomiędzy tym, 
co jest pożytkiem w oczach Boga, a tym, co 
jest pożytkiem dla mnie, sprawiając, że Jego 
dobro i moje dobro nie są tym samym.

Wiem, że powinniśmy czuć i rozumieć, na 
tyle, na ile to możliwe, na tyle, na ile pozwala 
nasza upadła natura, na ile starcza nam wiary 
i wiedzy, by zrozumieć samych siebie, że to, 
co jest z pożytkiem w oczach Boga, któremu 
służymy, jest z pożytkiem dla nas i nie ma dla 
nas innego, ani teraz, ani w wieczności” 1. 

Choć to niełatwe, możemy niestrudzenie 
dążyć naprzód z wiarą w Pana. Mogę po
świadczyć, że z czasem nasze pragnienie i 
zdolność, by zawsze pamiętać o Zbawicielu 
i podążać za Nim, będą wzrastać. Powinni
śmy cierpliwie dążyć do tego celu i zawsze 
modlić się o umiejętność rozróżnienia oraz 
boską pomoc, której tak potrzebujemy. Nefi 
radził: „Ale ja wam mówię, że potrzebujecie 
się zawsze modlić i nie ustawać. Zanim do
konacie czegokolwiek dla Pana, powinniście 
przede wszystkim modlić się do Ojca w imię 
Chrystusa, aby uświęcił wasze działanie, aby 
to, czego dokonacie, było dla dobra waszej 
duszy” (2 Nefi 32:9).

Byłem świadkiem przykładu takiej prostej 
modlitwy, kiedy wraz ze Starszym Dallinem H. 
Oaksem z Kworum Dwunastu Apostołów 
zostałem wyznaczony, by przeprowadzić 
wywiad z pewną parą w innym kraju, za 
pośrednictwem wideokonferencji. Tuż przed 
wejściem do studia przejrzałem po raz ko
lejny informacje, które zebraliśmy na temat 
tej pary i czułem, że jestem przygotowany 
do wywiadu. Kilka minut przed wyznaczo
nym czasem zobaczyłem Starszego Oaksa 
siedzącego samotnie ze zwieszoną głową. Po 
chwili podniósł głowę i powiedział: „Właś
nie skończyłem się modlić, przygotowując 
się do tego wywiadu. Będzie nam potrzebny 
dar rozróżnienia”. Nie zaniedbał najważniej
szego elementu przygotowań — modlitwy, by 

W ten sam sposób wy i ja możemy spra
wić, by Chrystus był sednem naszego życia 
i możemy stać się z Nim jednym, jak On jest 
jednym z Ojcem (zob. Ew. Jana 17:20–23). 
Możemy zacząć od odrzucenia wszystkiego 
z naszego życia, a następnie przywracania 
kolejnych elementów według ich ważności, 
aby w samym centrum znalazł się Zbawiciel. 
Na pierwszym miejscu powinny znaleźć się 
te rzeczy, które umożliwiają stałe pamiętanie 
o Nim — częste modlitwy i studiowanie pism 
świętych, wnikliwe studiowanie nauk aposto
łów, cotygodniowe przygotowanie do god
nego przyjęcia sakramentu, oddawanie czci w 
niedziele oraz zapisywanie i zapamiętywanie 
tego, czego Duch i doświadczenie nauczają 
nas o byciu uczniami.

Mogą wam przyjść na myśl również inne 
rzeczy, ważne dla was osobiście w danym 
momencie waszego życia. Kiedy znajdziemy 
już czas i warunki na sprawy, które spra
wiają, że Chrystus stanowi sedno naszego 
życia, możemy zacząć dodawać kolejne 
obowiązki i wartościowe elementy, takie 
jak wykształcenie i obowiązki rodzinne. 
Dzięki temu to, co najważniejsze, nie zosta
nie wyparte z naszego życia przez to, co jest 
zaledwie dobre, zaś rzeczy o mniejszej war
tości spadną niżej w hierarchii ważności lub 
znikną zupełnie.

Rozumiem, że zjednoczenie naszej woli z 
wolą Jezusa Chrystusa, tak jak On zjednoczył 
Swoją wolę z wolą Ojca, nie jest łatwe do 
osiągnięcia. Prezydent Brigham Young (1801–
1877) ze zrozumieniem wyraził się o naszych 
wyzwaniach:

„Po tym wszystkim, co zostało powiedziane 
i zrobione, po tym, jak od tak dawna wiedzie 
On ten lud, czy nie dostrzegacie, jak wielce 
brak nam zaufania do naszego Boga? Czy do
strzegacie ten brak w sobie? Możecie zapytać: 
‘[Bracie] Brighamie, czy ty dostrzegasz go w 
sobie?’ Tak. Widzę, że nadal brak mi pełnego 
zaufania do Tego, któremu ufam. Dlaczego? 
Ponieważ brak mi mocy na skutek tego, co 
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poświęcić nasze działania dla naszego dobra i 
chwały Pana.

2. Przygotujcie się, by odpowiedzieć  
przed Chrystusem za każdą myśl, słowo  
i uczynek.

Pisma święte jasno stanowią, że nadejdzie 
wielki dzień sądu, kiedy to Pan stanie, by 
sądzić wszystkie narody (zob. 3 Nefi 27:16), a 
każde kolano zegnie się i każdy język wyzna, 
że jest On Chrystusem (zob. List do Rzymian 
14:11; Mosjasz 27:31; NiP 76:110). Indywidu
alny charakter tego sądu oraz stopień, w jakim 
będziemy sądzeni, zostały opisane w Księdze 
Mormona przez Almę:

„Albowiem nasze słowa potępią nas, 
wszystkie nasze czyny potępią nas i nie oka
żemy się bez skazy; nasze myśli także nas po
tępią, i w tym okropnym stanie nie odważymy 

Za wszystko, 
co nam się w 
życiu „upiecze”, 
co uda nam 
się ukryć przed 
ludźmi, bę-
dziemy musieli 
odpowiedzieć, 
kiedy nieuchron-
nie nadejdzie 
ten dzień, gdy 
zostaniemy 
podniesieni 
przed Jezusem 
Chrystusem, 
Bogiem nieskala-
nej i doskonałej 
sprawiedliwości.

się podnieść oczu ku naszemu Bogu. Wtedy 
bylibyśmy wdzięczni, jeślibyśmy mogli naka
zać skałom i górom, by nas przywaliły i ukryły 
przed Jego obliczem.

Lecz to nie może nastąpić. Musimy wy
stąpić i stanąć przed Nim, gdy otacza Go 
chwała, moc, potęga i majestat, i przyznać ku 
naszemu wiecznemu wstydowi, że wszyst
kie Jego wyroki są sprawiedliwe, że ma On 
słuszność we wszystkim, co czyni, że jest 
miłosierny wobec ludzi i ma moc zbawienia 
każdego człowieka, który wierzy w Jego 
imię i którego czyny świadczą o nawróceniu” 
(Alma 12:14–15).

Kiedy Zbawiciel definiował Swoją ewan
gelię, ów sąd był jej centralną częścią. 
Powiedział:

„Oto dałem wam Moją ewangelię, do
brą nowinę o tym, że przyszedłem na świat DR
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wypełnić wolę Mego Ojca, albowiem to On Mnie posłał.
I Mój Ojciec posłał Mnie, abym został podniesiony na 

krzyżu, a potem mógł przyciągnąć do siebie wszystkich 
ludzi; aby, tak jak Ja zostałem podniesiony przez ludzi, 
Ojciec podniósł ludzi, aby stanęli przede Mną i zostali 
osądzeni za swe dobre czy złe czyny.

W tym celu zostałem podniesiony na krzyżu i zgod
nie z mocą Ojca przyciągnę do siebie wszystkich ludzi, 
aby zostali osądzeni według swych czynów” (3 Nefi 
27:13–15).

Bycie „podniesionym na krzyżu” symbolizuje tu oczywi
ście Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, na mocy którego 
wypełnił On wymagania sprawiedliwości, które ciążą na 
każdym z nas. Innymi słowy, Swoim cierpieniem i śmiercią 
w Getsemane i na Golgocie spłacił wszelkie zobowiązania 
nałożone na nas przez sprawiedliwość. Przeto On stoi w 
miejscu sprawiedliwości i jest jej uosobieniem. Bóg jest 
miłością, Bóg jest również sprawiedliwością. Teraz mamy 
długi i zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa. Dlatego to 
On ma prawo nas sądzić.

Ów sąd, jak powiada On, oprze się na naszych uczyn
kach. Tę szczególnie „dobrą nowinę” Jego ewangelii sta
nowi ofiarowany przez Niego dar wybaczenia, który jest 
uzależniony od naszej pokuty. Zatem, jeśli wśród naszych 
uczynków znajduje się pokuta, On wybacza nam nasze 
grzechy i błędy. Jeśli odrzucimy dar przebaczenia, odma
wiając pokuty, wówczas spadną na nas kary sprawiedliwo
ści, którą On teraz reprezentuje. Jak powiedział: „Bowiem 
ja, Bóg, cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli, jeżeli 
odpokutują; ale jeżeli nie odpokutują, cierpieć będą jako 
ja sam cierpiałem” (NiP 19:16–17).

Pamiętanie o Nim zawsze oznacza więc, że zawsze 
pamiętamy o tym, że nic się przed Nim nie ukryje.  
Żaden aspekt naszego życia, żaden uczynek, słowo  
ani nawet myśl nie mogą być zatajone przed Ojcem i  
Synem. Żadne oszustwo na sprawdzianie, żadna kra
dzież w sklepie, żadna pożądliwa myśl czy folgowanie 
sobie, żadne kłamstwo nie zostaną pominięte, prze
oczone, ukryte czy zapomniane. Za wszystko, co nam 
się w życiu „upiecze”, co uda nam się ukryć przed 
ludźmi, będziemy musieli odpowiedzieć, kiedy nie
uchronnie nadejdzie ten dzień, gdy zostaniemy podnie
sieni przed Jezusem Chrystusem, Bogiem nieskalanej i 
doskonałej sprawiedliwości.

Świadomość tego skłoniła mnie w różnych chwilach 

do pokuty lub do całkowitego zaniechania grzechu. 
Pewnego razu w dokumentacji związanej ze sprzedażą 
domu pojawił się błąd i znalazłem się w sytuacji, w której 
zgodnie z prawem mogłem uzyskać od kupca więcej 
pieniędzy. Mój agent od nieruchomości zapytał, czy 
chcę zatrzymać pieniądze, skoro mam do tego prawo. 
Wyobraziłem sobie, jak stoję przed Panem, uosobieniem 
sprawiedliwości, i staram się wyjaśnić, że to było legalne, 
że miałem prawo wykorzystać tego kupującego i jego 
błąd. Jakoś nie sądzę, żebym był wówczas przekonujący, 
zważywszy, że w tej samej chwili najprawdopodobniej 
prosiłbym o miłosierdzie dla siebie samego. Wiedziałem, 
że sumienie nie dałoby mi spokoju, gdybym okazał się 
tak nikczemny i zatrzymał pieniądze. Odpowiedziałem 
agentowi, że pozostaniemy przy umowie w jej pierwot
nym, zrozumiałym dla wszystkich kształcie. Świadomość, 
że w tej transakcji nie ma niczego, za co musiałbym 
odpokutować, znaczy dla mnie o wiele więcej niż jaka
kolwiek suma pieniędzy.

W młodości pewnego razu dopuściłem się zaniedba
nia, w wyniku czego jeden z moich braci skaleczył się. 
Wtedy nie przyznałem się do swojej głupoty i nikt nie 
wiedział o moim udziale w całej sprawie. Wiele lat póź
niej modliłem się do Boga, aby wyjawił mi, co takiego 
w moim życiu wymagało poprawy, abym, gdy przed 
Nim stanę, okazał się bardziej godny, i wtedy przyszło 
mi na myśl to wydarzenie. Już o nim zapomniałem, jed
nak Duch wyszeptał mi, że to niespłacony grzech, który 
muszę wyznać. Zadzwoniłem do brata, przeprosiłem i 
poprosiłem o wybaczenie, którego chętnie i szczodrob
liwie udzielił. Mój wstyd i żal byłyby mniejsze, gdybym 
przeprosił wtedy, gdy wydarzył się ten wypadek.

Nurtował mnie sam fakt i znaczenie tego, że Pan nie 
zapomniał o tym wydarzeniu z dalekiej przeszłości, cho
ciaż ja już puściłem je w niepamięć. Grzechy same nie 
odchodzą ani się nie rozwiewają. Grzechów nie da się 
„zamieść pod dywan” w wiecznym rozliczeniu. Trzeba 
się nimi zająć, a cudowną rzeczą jest to, że dzięki za
dość czyniącej łasce Zbawiciela, można się ich pozbyć 
w dużo szczęśliwszy i mniej bolesny sposób niż przez 
bezpośrednie, osobiste zaspokojenie wymogów urażonej 
sprawiedliwości.

Myśl o sądzie, w którym nic nie zostanie przeoczone,  
powinna dodawać nam otuchy, ponieważ znaczy to, że 
żaden przypadek posłuszeństwa, akt serca czy dobry 
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uczynek, nawet najmniejszy, nie zostanie za
pomniany i nie ominie nas żadne związane z 
nimi błogosławieństwo.

3. Nie lękajcie się i zwracajcie się o pomoc 
do Zbawiciela.

Kiedy Przywrócenie dopiero raczkowało, 
Jezus doradzał i dodawał otuchy Józefowi 
Smithowi i Oliverowi Cowdery, którzy pra
cowali nad tłumaczeniem Księgi Mormona 
i mieli wkrótce otrzymać kapłaństwo. Józef 
miał wtedy 23 lata, a Oliver 22. Prześlado
wania i inne trudności zdarzały się często, 
jeśli nie bezustannie. W takich warunkach, w 
kwietniu 1829 roku Pan przemówił do nich 
tymi słowy:

„Nie lękaj się, trzódko; czyń dobro; niech 
Ziemia i piekło jednoczy się przeciw wam, 

Wiemy, że 
każdego z nas 
spotkają różno-
rakie wyzwania, 
zawody i cierpie-
nia, lecz wiemy 
również, że 
koniec końców, 
dzięki naszemu 
boskiemu Orę-
downikowi, 
wszystko może 
działać wspól-
nie dla naszego 
dobra.

bo jeżeli budujecie na mojej opoce, nie prze
mogą was.

Oto nie potępiam cię; idź swoją drogą i nie 
grzesz więcej; z powagą wykonuj zleconą ci 
przeze mnie pracę.

Radź mi się w każdej myśli; nie wątp, nie 
lękaj się.

Patrz na rany, które przebiły mój bok i 
ślady gwoździ w rękach i stopach; bądź 
wierny, przestrzegaj moich przykazań, a 
odziedziczysz królestwo niebieskie. Amen” 
(NiP 6:34–37).

Radzić się Zbawiciela w każdej myśli to 
oczywiście innymi słowy „zawsze o Nim 
pamiętać”. Kiedy tak czynimy, nie trzeba nam 
wątpić czy się lękać. Zbawiciel przypomniał 
Józefowi i Oliverowi, tak jak przypomina i 
nam, że dzięki Swemu Zadośćuczynieniu O
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otrzymał On wszelką moc w niebie i na ziemi (zob. Ew. 
Mateusza 28:18) i ma zdolność oraz wolę, by nas chronić i 
troszczyć się o nasze potrzeby. Musimy być tylko wierni, a 
będziemy mogli na Nim całkowicie polegać.

Zanim Józef i Oliver otrzymali objawienie pocieszenia, 
Prorok przeżył znaczące, bolesne doświadczenie, które 
nauczyło go radzić się Zbawiciela i nie obawiać się opinii, 
presji ani gróźb ludzi.

W czerwcu 1828 roku Józef zezwolił Martinowi Harri
sowi, aby zabrał pierwszych 116 stron manuskryptu Księgi 
Mormona z Harmony, w stanie Pensylwania i pokazał je 
członkom swojej rodziny w Palmyrze, w stanie Nowy Jork. 
Kiedy Martin nie powrócił, jak było ustalone, zaniepoko
jony Józef udał się dyliżansem do domu swych rodziców 
w powiecie Manchester, w stanie Nowy Jork. Prorok 
natychmiast posłał po Martina. Kiedy Martin przybył, 
przyznał się, że nie ma manuskryptu i nie wie, gdzie on 
się znajduje.

Józef wykrzyknął: „Och! Mój Boże, mój Boże! […] 
Wszystko stracone, stracone. Co mam zrobić? Zgrzeszyłem. 
To ja wzbudziłem gniew Boga, prosząc Go o coś, o co nie 
miałem prawa prosić. […] Czy istnieje nagana, na jaką nie 
zasługiwałbym z ust anioła Najwyższego?”

Następnego dnia Prorok powrócił do Harmony. Po 
powrocie powiedział: „Korzyłem się w żarliwej modli
twie przed Panem […], abym, jeśli jest to możliwe, mógł 
zaznać miłosierdzia z Jego rąk i uzyskać przebaczenie 
za wszystko, co uczyniłem, a co było sprzeczne z Jego 
wolą” 2.

Pan zganił Józefa za to, że bardziej bał się człowieka niż 
Boga, a potem powiedział mu:

„Oto jesteś Józefem i wybrano cię do wykonania 
prac Pana, lecz przez grzech, jeśli nie będziesz uważał 
— upadniesz.

Ale pomnij, że Bóg jest litościwy; przeto odżałuj za to, 
coś uczynił, a co jest sprzeczne z przykazaniem, jakie ci 
dałem, a wciąż będziesz wybrany i znowu powołany do 
dzieła” (NiP 3:9–10).

„Pan na pewien czas zabrał Józefowi Urim i Tummim 
oraz płyty. Niedługo potem jednak zwrócono mu je. ‘Anioł 
radował się, kiedy oddawał mi Urim i Tummim — wspo
minał Prorok — i powiedział, że cieszy Boga moja wier
ność i pokora oraz że umiłował mnie za mą cierpliwość 
i pilność w modlitwie, którą uczyniłem mym obowiąz
kiem na tyle […], abym mógł ponownie podjąć się pracy 

tłumaczenia’. Kiedy Józef czynił postępy w tym wielkim 
dziele, które miał przed sobą, był teraz umocniony pełnym 
słodyczy uczuciem uzyskania wybaczenia z rąk Pana i 
odnowionym postanowieniem wykonywania Jego woli” 3.

Determinacja Proroka, aby polegać na Bogu i nie oba
wiać się tego, co mogą uczynić ludzie, stała się po tym 
wydarzeniu niczym skała. Od tej chwili jego życie było 
jaśniejącym przykładem tego, co oznacza pamiętanie o 
Chrystusie, gdy polega się na Jego mocy i łasce. Józef 
wyraził swoje pojmowanie tej kwestii podczas swego 
ciężkiego i trudnego pobytu w więzieniu Liberty w stanie 
Missouri:

„Wiecie, bracia, że bardzo wielki okręt dużo korzysta 
od bardzo małego steru w czas burzy, przez to, że ten go 
trzyma z wiatrem i falami.

Przeto, gorąco ukochani bracia, czyńmy radośnie 
wszystko, co leży w naszej mocy; a potem możemy stać 
spokojnie, z największą pewnością, aby ujrzeć zbawienie 
Boga, i aby objawione było Jego ramię” (NiP 123:16–17).

Mówiąc w skrócie, „zawsze o Nim pamiętać” znaczy 
nie żyć w strachu. Wiemy, że każdego z nas spotkają 
różnorakie wyzwania, zawody i cierpienia, lecz wiemy 
również, że koniec końców, dzięki naszemu boskiemu 
Orędownikowi, wszystko może działać wspólnie dla 
naszego dobra (zob NiP 90:24; 98:3). To wiara, którą tak 
prosto wyrażał Prezydent Gordon B. Hinckley (1910–
2008), gdy mawiał: „Wszystko się ułoży” 4. Jeśli zawsze 
pamiętamy o Zbawicielu, możemy „[czynić] radośnie 
wszystko, co w naszej mocy”, pewni, że Jego siła i miłość 
będą nas stale wspierać.

Obyśmy zawsze o Nim pamiętali, „abyśmy zawsze 
mogli mieć z sobą Jego Ducha” (NiP 20:77). Składam moje 
świadectwo o mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. 
Składam świadectwo o realności żyjącego zmartwych
wstałego Pana. Składam świadectwo o nieskończonej i 
osobistej miłości Ojca i Syna do każdego z nas i modlę 
się, abyśmy żyli, stale zachowując w pamięci tę miłość i 
wszystkie jej przejawy. ◼
Na podstawie przemówienia wygłoszonego 27 stycznia 2009 roku na Uniwersy-
tecie Brighama Younga–Idaho. Aby wysłuchać przemówienia w języku angiel-
skim, wejdź na stronę web .byui .edu/ devotionalsandspeeches/ default .aspx.

PRZYPISY
 1. Brigham Young, „Discourse”, Deseret News, 10 wrześ. 1856, 212.
 2. Zob. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 69, 71.
 3. Teachings: Joseph Smith, 71.
 4. Cytowane w: Jeffrey R. Holland, „President Gordon B. Hinckley: Stalwart 

and Brave He Stands”,  Liahona,, czerw. 1995 (wydanie specjalne), 6.
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Janiece Lyn Johnson

W  czerwcu 1834 roku 
pewna młoda matka, wy
dziedziczona przez swego 

ojca, napisała śmiały i poruszający 
list, w którym dzieli się swą pew
nością prawdy Przywrócenia. Choć 
musiała zdawać sobie sprawę z tego, 
że jej szanse na to, że ojciec zmieni 
zdanie, były niewielkie, Rebecca 
Swain Williams trwała niezachwia
nie, mimo grożących za to konse
kwencji. Złożyła świadectwo swemu 
ojcu, Isaacowi, że Księga Mormona i 
Kościół są prawdziwe, tak jak opisał 
to Prorok Józef Smith, i że słyszała, 
jak Trzej Świadkowie „oświadczyli 
publicznie, że widzieli Świętego 
Anioła, który zstąpił z nieba i [przy
niósł] tablice i [złożył] je przed ich 
oczami” 1.

Świadectwo Rebeki jest porusza
jące nie tylko dlatego, że bije z niego 
siła, lecz również z powodu jej nie
wzruszonego świadectwa i nieugiętej 
woli. Pomimo odrzucenia przez ojca 

Rebecca Swain Williams: 

oraz faktu, że jej mąż, Frederick G. 
Williams, na jakiś czas opuścił Ko
ściół, Rebecca nigdy nie pozwoliła, 
aby to zachwiało jej wiarą. Niestru
dzona i niewzruszona Rebecca jest 
dzisiaj dla nas przykładem tego, jak 
można pozostać pewnym i nieza
chwianym w obliczu największych 
życiowych wyzwań, nawet wówczas, 
gdy najbliżsi odrzucają naszą wiarę i 
pogardzają nami.

Nawrócenie do Kościoła
Urodzona w Pensylwanii, w USA, 

w 1798 roku, Rebecca Swain była 
najmłodsza z dziesięciorga dzieci 2. 
Kiedy miała około dziewięciu lat, jej 
rodzina przeniosła się do miejsco
wości Niagara, w pobliżu granicy 
między Stanami Zjednoczonymi a 
Kanadą. Mieszkali tak blisko Fortu 
Niagara, że słyszeli odgłosy wystrza
łów, kiedy fort został zaatakowany w 
czasie wojny w 1812 roku. Już jako 
młoda dziewczyna Rebecca okazała 

Pomimo wrogiego nastawienia rodziny do Kościoła, ta 
nawrócona we wczesnych latach istnienia Kościoła kobieta 
pozostała wierna i oddana pracy.

swoją odwagę. Pewnego razu gdy 
szła sama przez las, napotkała na 
swojej drodze niedźwiedzia. Miała  
ze sobą parasol, więc otworzyła go  
i zamknęła kilka razy przed pyskiem 
niedźwiedzia, a ten rzucił się do 
ucieczki 3.

Kiedy Rebecca miała 17 lat, prze
prawiła się na drugą stronę jeziora 
Ontario, żeby odwiedzić swoją  
siostrę w Detroit. W drodze 
poznała wysokiego, ciemno
okiego nawigatora statku,  
Fredericka Grangera  
Williama. Ich częste wi
zyty sprawiły, że sympatia 
szybko przerodziła się w 
miłość i młodzi pobrali  
się pod koniec 1815 roku.  
Williamowie przeprowadzali się 
kilka razy w okolicach Western 
Reserve w stanie Ohio, w USA, 
zanim wreszcie osiedli w Kirtland 
około 1828 roku. Mąż zajął się 
praktyką medyczną i stał się znany 
ze swoich umiejętności, zaś Rebecca 
nauczyła się pomagać mu przy za
biegach. Razem wychowali czworo 
dzieci.

Jesienią 1830 roku do Kirtland  
przybyli pierwsi mormońscy 
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WYTRWALE I 
NIEZACHWIANIE

misjonarze. Rebecca słuchała ich 
z zainteresowaniem i chodziła na 
wszystkie spotkania z misjonarzami, 
a nawet przyprowadzała na nie swoje 
dzieci. Frederick brał w nich udział 
na tyle, na ile pozwalała mu na to 
praca w gabinecie. Oboje razem 
studiowali, dyskutowali i uczyli się, 
ale Frederick był mniej pewny swo
ich przekonań. Tymczasem Rebecca 
zdobyła przekonanie o prawdziwości 
ewangelii.

Autor biografii rodzinnej opisał 
potem Rebeccę jako swego rodzaju 
Ewę w ogrodzie Eden: Była „pierw
szą, która dostrzegła konieczność”, 
aby wstąpić i zyskać pełne człon
kostwo w przymierzu ewangelii 4. 
Została ochrzczona w październiku 
1830 roku.

Frederick nadal się wahał. Niekiedy 
chciał w ogóle zostawić Kościół, ale 
ostatecznie nie mógł tego uczynić, 
bo ciągnął go z powrotem ten nowy, 
święty tom pism: Księga Mormona. 
Duch oddziaływał na niego tak, że 
rozpoznał prawdziwość ewangelii, 
podążył za przykładem Rebeki i został 
ochrzczony.

Oddana służba
Ponieważ Kościół stał się szybko 

sednem życia Fredericka i Rebeki, 
natychmiast wywarło to wpływ na 
ich rodzinę. Frederick został ustano
wiony starszym tuż po swoim chrzcie 
i konfirmacji. Następnego dnia z 
entuzjazmem przyjął powołanie do 
służby, by w ciągu kilku tygodni wy
ruszyć na misję z Oliverem Cowdery. 
Spodziewali się, że misja potrwa 
około trzech tygodni, w rzeczywisto
ści przeistoczyła się w 10–miesięczną 
wyprawę do Missouri. Ta długa nie
obecność męża w domu to zaledwie 
pierwszy z wielu takich okresów dla 
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Rebeki. Z powodu pracy misjonar
skiej i powołania do Rady Prezydenta 
Kościoła Frederick często wyjeżdżał. 
Rebecca, jak wiele mormońskich 
kobiet w tym początkowym okresie 
istnienia Kościoła, spędzała długie 
miesiące troszcząc się o dom i wy
chowując dzieci bez pomocy męża.

Pomimo nawału zajęć Rebecca 
pozostawała wierna i gorliwa w służ
bie. Prorok Józef Smith przez pewien 
czas zamieszkał wraz z rodziną w 
domu Williamów, gdy Smithowie 
sprowadzili się do Kirtland. Rebecca 
okazała swą lojalność wobec Proroka 
i jego rodziny, troszcząc się o nich w 
chwili próby. Pewnego razu motłoch 
otoczył dom. Szukali Józefa. Rebecca 
przebrała Józefa w swój czepek i 
płaszcz. Dzięki temu mógł on opu
ścić dom i bezpiecznie przejść przez 
zebrany tłum.

W marcu 1832 roku Rebecca po raz 
kolejny okazała nieocenioną pomoc 
Prorokowi, kiedy motłoch wdarł się 
na farmę Johna Johnsona w Hiram, 
w stanie Ohio i brutalnie zaatakował 
Józefa Smitha i Sidneya Rigdona. 
Najpierw Sidney został pobity do 
nieprzytomności, potem próbowano 
wlać Józefowi truciznę do gardła, a 
następnie tłum wytarzał Proroka w 
smole i pierzu. Kiedy Emma Smith 
zobaczyła swojego męża, myślała, że 
smoła to krew i zemdlała 5. Rebecca 
i Frederick przez całą noc odrywali 
smołę od krwawiącego i skatowanego 
ciała Józefa, i zajmowali się dziećmi 
Smithów. Ich opieka okazała się sku
teczna i następnego ranka Józef miał 
dość siły, by nauczać.

Dzielenie się ewangelią z pełnym 
przekonaniem

Jednym z najmocniejszych prag
nień Rebeki było, aby członkowie 

jej rodziny, a w szczególności ojciec, 
przyjęli przywróconą ewangelię i 
otrzymali radosne błogosławieństwa 
wiary. Podobnie jak Lehi posmako
wała Bożej miłości i chciała dzielić 
się nią z najbliższymi (zob. 1 Nefi 
8:12). Mając to na uwadze, Rebecca 
z zapałem pisała do rodziny o swoim 
nawróceniu i świadectwie oraz o 
wielkiej radości, jaką odczuwała, 
będąc członkiem Kościoła.

Jednak nawrócenie Rebeki roz
wścieczyło jej ojca. W swej zwięzłej 
odpowiedzi zażądał, aby wystąpiła z 
Kościoła. Rebecca była jednak nie
przejednana. Rodzinny biograf opisał, 
że w odpowiedzi napisała, że „jest 
bardziej niż kiedykolwiek pewna 
swej wiary w prawdę mormońskich 
doktryn” i dołączyła do listu swoje 
żarliwe świadectwo6. Ku jej rozpa
czy list nie przyniósł spodziewanych 
rezultatów. Ojciec zagroził jej wydzie
dziczeniem i poprzysiągł, że zerwie 
z nią wszelki kontakt, jeśli nie opuści 
Kościoła.

Rebecca nie ugięła się i nadal z 
mocą dzieliła się ewangelią. W 1834 
roku napisała kolejny list do ojca — 
jedyny, jaki się zachował, którego 
treść ujawnia głębię jej wiary i nie
zmierny ból, jaki odczuwała z po
wodu jego odmowy zaakceptowania 
jakiejkolwiek nauki mormonów.

Ojciec czytał artykuły atakujące 
Kościół, w szczególności Księgę 
Mormona i świadectwo Trzech  
Świadków, i starał się odwieść  
Rebeccę od prawdy, opierając się  
na ich treści.

„Boli mnie, że twój umysł jest tak 
zaćmiony w odniesieniu do Księgi 
Mormona” — pisała. Korzystając z 
cytatów z Księgi Mormona i nowych 
objawień Józefa Smitha, Rebecca 
podzieliła się swoim świadectwem 

o Księdze Mormona. Wyjaśniła rów
nież, że księga zawiera proroctwo 
na temat wyboru trzech świadków, 
którzy potwierdzili jej istnienie. Na 
dowód przytoczyła słowa starożyt
nego proroka Etera, który powie
dział: „trzej świadkowie zatwierdzą” 
prawdziwość tej księgi (Eter 5:4)7.

Rebecca opisuje potem, jak osobi
ście widziała tych Trzech Świadków 
— Davida Whitmera, Martina Harrisa 
i Olivera Cowdery — i słyszała, jak 
świadczyli o tym, że widzieli anioła 
i złote płyty. Stanąwszy w obronie 
ich świadectwa i charakterów, na
legała, aby ojciec lepiej poznał to 
dzieło. Gdyż, jak pisała, gdybyście „ty 
i mama znali okoliczności tej pracy, 
tak jak my je znamy, jestem przeko
nana, że uwierzylibyście” 8. 

Powtarzając obietnicę Moroniego 
z końca Księgi Mormona, Rebecca 
błagała swoją rodzinę, aby poprosili 
Boga, by „rozjaśnił [ich] umysły drogą 
prawdy”. Potem planowała wysłać do 
nich z pomocą misjonarza „zdolnego 
nauczać Ewangelii w Jezusie” 9. Do 
samego końca ojciec nie chciał mieć 
z tym nic wspólnego.

Nawet listy do szczególnie jej 
bliskiego brata, Johna, wracały 
nieotwarte. Na kopercie jednego z 
nich John napisał: „Ojciec zabrania 
mi czytać twoje listy i pisać do cie
bie. Do widzenia, niech Bóg ma cię 
zawsze w Swej opiece. Twój 
brat, John” 10. 

Jednak wysiłki misjonarskie 
Rebeki odniosły pomyślny skutek 
w przypadku jej najstar
szej siostry, Sary Swain 
Clark. Sara przystąpiła 
do Kościoła w Michigan 
w 1832 roku. Córki 
Sary również zo
stały członkami 
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Kościoła i pozostały wierne przez 
całe swoje życie.

Wierna do końca
Nie bacząc na ból, jaki sprawiły jej 

decyzje ojca, Rebecca nadal go ko
chała. Napisała: „Moje serce boleje z 
powodu moich krewnych. […] Modlę 
się, aby Pan pocieszył was ostatniego 
dnia Swoim Duchem Świętym, oby to 
były wasze najlepsze dni. […] Żywię 
nadzieję, że zmieni się wasze zdanie 
co do tego dzieła. Bądźcie pewni, że 
czujemy się mocni, wiedząc, że Pan 
jest u steru” 11. 

Rebecca zmagała się nie tylko z 
brakiem wiary ojca, lecz również z 
problemem, jaki miał jej mąż, jeśli 
chodzi o pozostanie oddanym wie
rze. W latach 1837–1838, jej mąż, 
Frederick, wówczas członek Rady 
Prezydenta Kościoła, co rusz popadał 
w konflikt z innymi przywódcami w 
Kościele. Na pewien czas na
wet opuścił Kościół i zo
stał ekskomunikowany. 
Jednakże niedługo 
później, Frederick 
ukorzył się, ponownie 
przystąpił do Kościoła 
i zmarł, ciesząc się 
pełnią członkostwa. Nie 
mamy żadnego zapisu 
dotyczącego 
uczuć, jakie 

miała Rebeka w tamtym czasie, lecz 
nigdy nie żałowała swego oddania 
Świętym i pozostała wierna.

Kiedy pogłoski o odejściu Frede
ricka doszły do ojca Rebeki w No
wym Jorku, Isaac miał nadzieję, że 
córka również wyrzeknie się swojej 
wiary. Rebecca jednak wysłała do 
niego list, który świadczył o jej trwa
łym oddaniu. Przeczytawszy jej odpo
wiedź, Isaac powoli pokręcił głową 
i powiedział: „Ani jednego słowa o 
pokucie” 12. 

Rebecca niewzruszenie broniła 
Józefa Smitha i przywróconego 
Kościoła. Pomimo wyrzeczeń, jakie 
spowodowało przedłożenie Kościoła 
nad ojca, Rebecca nadal go szano
wała. Ceniła ojcowskie nauki i da
wała wyrazy swojej miłości do niego 
i wdzięczności. Swój list z 1834 roku 
zakończyła uwagą, że „nigdy nie za
pomni wskazówek […], które otrzy

mała od swego umiłowanego 
ojca” 13. 

Ojciec Rebeki 
zmarł w 1839 roku. 
Zaledwie trzy lata 
później straciła męża. 
Wiara i odwaga 
Rebeki przetrwały, 
pomimo tych bole

snych doświadczeń. 
Kiedy Święci prze

mierzali szlak 

na zachód do Utah, podróżowała z 
rodziną swojego syna Ezry i powo
ziła własnym wozem. Później gospo
darzyła na farmie w Mill Creek. Gdy 
ukończono budowę Tabernakulum 
w Salt Lake, Święci zostali popro
szeni o darowanie tego, co mogli. 
Rebecca dała komplet srebrnych 
łyżek, które miano przerobić na tace 
do stołu sakramentalnego. Wreszcie, 
w 1860 roku, choć była już bardzo 
słaba, kiedy Prezydent Brigham 
Young wezwał jej rodzinę, aby osied
liła się w odległym Cache Valley, w 
Utah, chętnie przeniosła się po raz 
kolejny i znowu powoziła własnym 
wozem.

Rebecca zmarła w Smithfield, w 
stanie Utah, 25 września 1861 roku. 
Pozostała wierna swej wierze, swej 
wiedzy o prawdzie i temu, czego 
doświadczyła. Była „wytrwała i 
niezachwiana” do końca (Mosjasz 
5:15). ◼
Pisownia i interpunkcja uwspółcześnione.
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Joshua J. Perkey
Czasopisma kościelne

K iedy starożytni żeglarze przemierzali morza, ich 
drogę wytyczała pozycja słońca, księżyca i gwiazd. 
Nocą wpatrywali się w Gwiazdę Polarną, której 

stała pozycja była dla nich niczym boska kotwica, pozwala
jąca im pozostać na obranym kursie prowadzącym do celu.

Na Wyspach Marshalla, na Pacyfiku żeglarze odkryli 
inną metodę. Tam fale tworzą wzory, ocean wzbiera i 
przepływa między atolami i wyspami, zachowując stały 
rytm. Dobrze wyszkolony marynarz może przepłynąć setki 
mil, podążając za misterną siecią fal — każda z nich jest 
jak jednokierunkowa ulica — od jednej wyspy czy atolu 
do następnego. Ci, którzy wiedzą, gdzie znajdują się te 

Żeglowanie  
ku prawdzie  

morskie korytarze i dokąd prowadzą, mogą bezpiecznie 
prowadzić innych podróżnych ku ich przeznaczeniu.

Dla nas, członków Kościoła, to Jezus Chrystus jest 
doskonałym przykładem i prowadzi nas Jego prawdziwe 
światło. Jego prawa i obrzędy, niczym fale na oceanie, 
mogą prowadzić nas bezpiecznie do naszego domu w nie
bie. Jednak w życiu każdego z nas są i inni, których służba 
i wsparcie idą w parze z rolą Wielkiego Nawigatora. W 
poniższych historiach troje członków z Wysp Marshalla 
opowiada o tym, jak inni ludzie pomogli im bezpiecznie 
przepłynąć skaliste rafy i burze życia, by doprowadzić ich 
do Chrystusa.

NA WYSPACH MARSHALLA
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Żeglowanie  
ku prawdzie  

Żeglując po skalistych rafach życia, każdy 
z nas korzysta z przewodnictwa wiernych 
członków, którzy pomagają nam powrócić 
do naszego niebiańskiego domu.

Wpływ prawej kobiety
Hirobo Obeketang 

siedzi na swojej kanapie 
i uśmiecha się. On i jego 
żona, Linda, właśnie zakończyli 
domowy wieczór rodzinny z czwórką swoich dzieci i sio
strami misjonarkami. Zaprosili też misjonarzy na obiad, na 
który podali rybę, w całości: z oczami i ogonem, jak naka
zuje tradycja w Majuro, stolicy Wysp Marshalla. Opowiada
jąc o swym życiu Hirobo wyraża wdzięczność za Kościół, 
ewangelię, swoją rodzinę i w szczególności za swoją żonę.

Jest czerwiec 2009 roku. Dzień wcześniej utworzono palik 
Majuro Marshall Islands, a Hirobo został powołany, by służyć 
jako pierwszy sekretarz wykonawczy palika. Hirobo, jak opi
suje go nowy prezydent palika Arlington Tibon, „jest bardzo, 
bardzo silny”, jest jednym z wiernych przywódców na wyspie.

Ale Hirobo pierwszy podkreśli, że do niedawna było 
inaczej. W istocie zasługę za swoją siłę przypisuje swojej 
żonie, która odmieniła jego życie. Wyjaśnia: „Zostałem 
ochrzczony w Kościele, kiedy miałem osiem lat, lecz kiedy 
miałem 16 lat, stałem się mniej aktywny”.

Kilka lat później zamieszkał razem z Lindą, choć nie byli 
małżeństwem. Linda nie była członkiem Kościoła. W 2000 
roku, wkrótce po tym, jak Linda dowiedziała się, że Hirobo 
został ochrzczony, będąc dzieckiem, zaczęła interesować 
się Kościołem i spotykać z siostrami misjonarkami.

„Studiowała przez dwa lata i zdecydowała, że chce zostać 
ochrzczona — wspomina Hirobo. — Musieliśmy się najpierw 
pobrać, ale mnie nie interesowało małżeństwo. Byłem zdezo
rientowany, naprawdę należałem wtedy do świata pokus. Nie 
rozumiałem ważności rodziny, na niczym mi nie zależało i 
mało mnie obchodziło, co mówią inni”.

Linda, choć nie ochrzczona, wychowywała ich dzieci w 
Kościele. Co roku prosiła Hirobo, żeby się z nią ożenił, aby 
mogła się ochrzcić, a on za każdym razem odmawiał. Z 

biegiem lat dwie z ich córek zostały ochrzczone, ale Hirobo 
nie był na ich chrztach.

Potem, w 2006 roku ich dziewięcioletni synek Takao 
zmarł w wyniku konwulsji i wysokiej gorączki. Około 300 
członków dystryktu Majuro przyszło na pogrzeb, aby wes
przeć tę rodzinę.

„Ich wsparcie miało dla mnie ogromne znaczenie — 
mówi Hirobo. — Zacząłem myśleć, że Bóg chce mi chyba 
coś powiedzieć”.

Zaczął myśleć o tym, że z jego powodu żona nie może 
zostać ochrzczona, chociaż on sam jest członkiem Kościoła. 
„Ona była coraz silniejsza. Była dla mnie prawdziwym 
natchnieniem” — wspomina.

„Usiadłem więc i myślałem o tym, że połowa życia jest 
już za mną. Zadałem sobie pytanie: ‘Czy nadal będę robił 
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to, co robię? Czy mam szansę pracować dla Boga przez 
drugą część mojego życia?’ Zacząłem się modlić i rozważać 
powrót do Kościoła, aby zacząć pracę dla Boga”.

Hirobo zaczął studiować z misjonarzami i ponownie po
znawać doktrynę. Zaprzyjaźnił się z nim Prezydent Nelson 
Bleak z misji Marshall Islands Majuro oraz inni członkowie, 
wśród nich prezydent dystryktu Arlington Tibon. Wreszcie 
Hirobo zobowiązał się do powrotu i ledwo się obejrzał, a 
uczęszczał już nie tylko na spotkanie sakramentalne, ale 
i na Szkołę Niedzielną, i spotkanie kapłańskie. W końcu 
Hirobo podjął decyzję.

„Kiedy wróciłem, powiedziałem: ‘To jest to. To właśnie 
będę robić’. I to całkowicie odmieniło moje życie”.

Hirobo i Linda pobrali się 30 sierpnia 2008 roku. Wkrótce 
otrzymał on Kapłaństwo Aarona i ochrzcił swoją żonę. Dwa 
miesiące później Hirobo otrzymał Kapłaństwo Melchizedeka 
i został powołany jako sekretarz wykonawczy w dystrykcie.

Hirobo spogląda na swoją żonę i uśmiecha się. „Ona 
nie mogła uwierzyć, że to ja ją ochrzciłem — mówi. — 
Wyobraźcie sobie, że zajęło jej to osiem lat od 2000 do 
2008 roku. Ona jest niesamowita”.

Przykład prawego ojca
Niekiedy nasz przewodnik, niczym żeglarz, blisko z nami 

współpracuje, nauczając nas tego, co musimy wiedzieć, 
abyśmy szczęśliwie mogli podróżować przez życie. W wielu 
przypadkach żeglarz osiąga swój cel, dając nam przykład do 
naśladowania. Tak było z ojcem Patricii Horiuchi, Frankiem.

Po pierwszym spotkaniu z misjonarzami Frank zaczął 
regularnie zapraszać ich na obiady do swojego domu. 
Wkrótce potem rozpoczął lekcje. Jednak poza nim nikt z 
rodziny nie chciał mieć nic wspólnego z Kościołem. „Kiedy 
widzieliśmy zbliżających się misjonarzy, uciekaliśmy, ja i 

moi młodsi bracia i siostry” — mówi Patricia.
Frank został ochrzczony w lipcu 2007 roku 

przez prezydenta misji, Nelsona Bleaka. Dla  
Patricii i jej rodzeństwa był to kluczowy moment.

„Zobaczyłam, jak mój ojciec zaczyna się zmie
niać — mówi. — Wiedziałam, że skoro ewangelia 
mogła dotknąć serca mojego ojca, mogła dotknąć 
również mnie i odmienić moje życie. Zdecydowa
łam się więc studiować z siostrami misjonarkami, a 
one rzuciły mi wyzwanie, bym studiowała Księgę 
Mormona i Biblię. Wcześniej pokłóciłam się po
ważnie z bratem i nigdy mu nie wybaczyłam. 

Potem przeczytałam w pismach świętych, że jeśli przebaczy 
się innym, Bóg przebaczy nam”. (Zob. 3 Nefi 13:14–15).

Patricia zdała sobie sprawę, że musi wybaczyć bratu, 
aby rozpocząć przemianę swojego życia, być czystą i zy
skać spokój. Tak więc zrobiła.

„Kiedy pozbyłam się złego nastawienia i zmieniłam w 
nową osobę, która przestrzega przyka
zań, bardzo mnie to ekscytowało. 
Wiedziałam, że muszę zostać 
ochrzczona, abym mogła nale
żeć do prawdziwego Kościoła 
— mówi. — Kościół skierował 
mnie we właściwym kierunku. 



Dzięki niemu oddzieliłam się od tego, co 
miało na mnie zły wpływ. Tam nauczyłam się 
szanować rodziców, cenić szkołę i podążać 
właściwą drogą”.

Wpływ prawego człowieka
Lydia Kaminaga, podobnie jak Hirobo 

Obeketang, urodziła się w Kościele, ale jako 
nastolatka przestała być aktywna. Historia jej 
drogi powrotnej jest nie tylko niezwykła, ale 
też jedyna w swoim rodzaju.

UNIWERSALNE WYZWANIA

Choć położenie geograficzne, kultura czy odległość mogą oddzielać 
ich od pozostałych Świętych w Dniach Ostatnich, członkowie z Wysp 

Marshalla wyjaśniają, że zmagają się z takimi samymi wyzwaniami jak 
reszta członków.

Gary Zackious (po prawej), przywódca młodych do-
rosłych w paliku, mówi: „Ludzie podchodzą do ciebie i 
mówią: ‘Nie potrzebujemy dzisiaj proroka, nie potrzeba 
nam kolejnych pism świętych’. Niektórzy członkowie nie 
zawsze czytają pisma święte, czasem ich nie rozumieją, 
więc kiedy ktoś mówi im coś, co osłabia ich wiarę, odda-
lają się od tego, co, jak wiedzą, jest prawdą”.

Według Gary’ego odpowiedź jest prosta: „Dostałem wyzwanie 
od misjonarzy, żeby modlić się i dowiedzieć, czy Księga Mormona, 
Przywrócenie i Józef Smith mówią prawdę. Pewnej nocy klęczałem w 
modlitwie. Poczułem Ducha. To było uczucie, którego nigdy wcześniej 
nie zaznałem. Wiedziałem, że to, czego nauczali mnie misjonarze, jest 
prawdą. Czytanie Księgi Mormona wzmocniło moje młode świadec-
two”. Od chwili chrztu przez misję aż po dzień dzisiejszy, jak twierdzi 
Gary: „Moje świadectwo wzrasta, gdy czytam Księgę Mormona, stu-
diuję pisma święte i słowa współczesnych proroków”.

Ernest Mea (po prawej), który pracuje z Garym jako 
tłumacz Kościoła na Wyspach Marshalla, mówi, że wielu 
młodych ludzi wpada w pułapkę niemoralnych zacho-
wań. On sam utrzymuje się na wąskiej, prostej ścieżce, 
biorąc udział w wartościowych zajęciach z podobnie 
myślącymi przyjaciółmi. „Przed misją we wszystkie dni, 
oprócz niedzieli i poniedziałku, graliśmy w kościele w 
koszykówkę” — mówi.

W przypadku Michaela Ione (po prawej) z okręgu 
Jenrok, przyłączenie się w 2006 roku do Kościoła miało 
swoją cenę: musiał wyprowadzić się z domu. Okazał 
wiarę i moc swoich przekonań, ponieważ pomimo tych 
przeciwności został ochrzczony.

Zaledwie rok później został powołany na misję — na 
Wyspy Marshalla. Niedawno rodzina Michaela zaczęła wykazywać 
zainteresowanie Kościołem i studiuje wraz z misjonarzami.

Powyżej, po lewej: Hirobo Obeketang 
(na poprzednich stronach przedstawiony 
też na zdjęciach z rodziną) pracuje jako 
menadżer w hotelu. Poniżej: Patricia 
Horiuchi była przywódczynią pierw-
szej konferencji dla młodych dorosłych 
stanu wolnego na Wyspach Marshalla w 
czerwcu 2009 roku (na dole, po prawej).
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Lydia i jej mąż, Kaminaga Kaminaga, dorastali w Kościele. 
„Nigdy nie wątpiłem w nauki Kościoła — mówi Kaminaga. 
— Zawsze w nie wierzyłem”.

Jednak życie Lidii potoczyło się inaczej. Siódmą klasę 
wspomina tak: „Byłam jedyną mormonką w mojej szkole, 
czułam się odrzucona. Robiłam to, co robili moi znajomi. 
Moje priorytety były złe”.

Rodzice Lidii wysłali ją do Provo, w stanie Utah, w USA, 
żeby pomieszkała tam z rodziną w nadziei na to, że ich 
wpływ zainspiruje Lidię, by zaczęła żyć zgodnie z ewan
gelią. Choć nauczyła się tam rzeczy, które później przydały 
się jej w życiu, nie była wtedy zainteresowana aktywno
ścią w Kościele.

Lydia przeprowadziła się z powrotem na Wyspy  
Marshalla w styczniu 2002 roku, zaledwie miesiąc po  
tym, jak Kaminaga powrócił z misji w Japonii. Wkrótce  
potem się poznali. Chociaż Lydia nie żyła zgodnie z 
normami Kościoła, Kaminaga przychodził do niej do 
domu pod pretekstem odwiedzin u jej bratanka Gary’ego 
Zackiousa.

Wreszcie Kaminaga zdecydował się porozma
wiać z jej rodzicami o umawianiu się 
z Lidią na randki — zacne, czyste 

spotkania. Na początku rodzice starali się go odwieść od 
tego pomysłu, lecz jak mówi Kaminaga: „W końcu powie
działem im: jest jeszcze szansa na to, że ona się zmieni. 
Kiedy powiedziałem te słowa, w pokoju zapanował zu
pełnie inny duch. Jej tata zapłakał i powiedział: ‘Zawsze 
chciałem, aby wróciła do Kościoła. Możesz spróbować’”.

Z początku Lydia nie traktowała Kaminagi poważnie. 
Jakby nie było, on był nieskazitelnym chłopakiem po mi
sji, a ona nie była aktywna.

„Jednak on widział coś, czego ja nie dostrzegałam” — 
wyjaśnia Lydia. Ponieważ z nikim się nie umawiała, zgodziła 

„Mam silne świadectwo na 
temat pokuty” — mówi Lydia 
Kaminaga, na zdjęciu w towa-
rzystwie męża, Kaminagi, oraz 
córki, Wellisy.
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PIERWSZY PALIK NA WYSPACH MARSHALLA

Przez wiele lat członkowie na Wyspach Marshalla pragnęli, aby 
powstał tam palik. 14 czerwca 2009 roku ich pragnienia się spełniły. 

Starszy David S. Baxter z Kworum Siedemdziesiątych, który organizo-
wał ten palik, wyjaśnia: 
„To niebywałe, jak bardzo 
zwiększyła się liczba 
członków na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Palik 
został utworzony, ponie-
waż rozwój Kościoła na 
tym terenie sprawił, że 
stało się to nieodzowne. 
Długo musiano na to 
czekać. Członkowie musieli 
pokonać wiele trudności”.

Prezydent palika Marshall Islands, Arlington Tibon (powyżej), gdy 
był prezydentem dystryktu, nauczał członków, że jeśli pragną mieć 
palik, muszą na to zapracować. Doradził przywódcom w dystrykcie, 
aby nauczali członków Ks. Malachiasza 3 i 3 Nefi 24 na temat błogo-
sławieństw, które płyną z płacenia dziesięciny. Przywódcy zachęcali też 
młodzież i dorosłych do studiowania Księgi Mormona. Udało im się 
również zorganizo-
wać imprezę, podczas 
której młodzież czy-
tała Księgę Mormona 
przez 12 godzin bez 
przerwy.

Prezydent Tibon 
ustanowił sobie za  
cel uświadomienie 
członkom, „jak 
ważne jest bycie 
zapieczętowanym  
w świątyni”, wyjaś
niając, że otrzymanie obdarowania „pomaga pokonać wiele proble-
mów, odmienia człowieka i zmienia jego życie”.

Pod przywództwem Prezydenta Tibona członkowie na Wyspach 
Marshalla odwiedzali dwie świątynie: jedną na archipelagu Tonga i 
jedną na Hawajach. Każdy wyjazd oznaczał spore poświęcenie. Jednak, 
jak mówi Angela Tibon, żona Prezydenta Gibona, te podróże „miały 
wielki wpływ na oddanie członków wobec Ojca w Niebie i Kościoła”.

„Tak — jak echo powtarza Prezydent Tibon — obserwowaliśmy, jak 
znacznie pogłębia się życie duchowe tutaj w Majuro”.

się pójść z nim na randkę. „On przyprowadził 
mnie z powrotem. Jako jego dziewczyna mu
siałam podwyższyć swoje normy postępowa
nia. On przypomniał mi o przymierzach, jakie 
zawarłam podczas chrztu. Przypomniał mi o 
tych wszystkich rzeczach, za którymi bardzo 
tęskniłam: o czytaniu pism świętych oraz do
mowych wieczorach rodzinnych. Kaminaga i 
ja razem realizowaliśmy różne projekty służby. 
Czytaliśmy Księgę Mormona. Chodziliśmy na 
ogniska. Pokazał mi, że można żyć inaczej. 
Chodzenie do Kościoła oznaczało już nie tylko 
bycie na spotkaniu sakramentalnym, ale i na 
lekcjach w Szkole Niedzielnej i Stowarzysze
niu Pomocy”.

Gdy tak spędzali czas na wartościowych i 
inspirujących randkach, życie Lydii zaczęło się 
zmieniać, a jej świadectwo wzrastało. Nadal 
jednak musiała uporządkować kilka spraw.

„Powrót był trudny — przyznaje. —  
Pokuta nie jest łatwą rzeczą, ale mam bar
dzo silne świadectwo na temat pokuty. Pod 
wieloma względami w naszych spotkaniach 
chodziło o to, żebyśmy się lepiej poznali i 
żebym wróciła do Kościoła, aby ujrzeć rze
czy z innej perspektywy”.

„Chodzi o relacje z ludźmi” — dodaje 
Kaminaga.

Lydia i Kaminaga pobrali się 28 listopada 
2002 roku. Rok później zostali zapieczętowani 
w świątyni Laie na Hawajach i uczęszczali na 
Uniwersytet Brighama Younga–Hawaje. Obec
nie mieszkają na Wyspach Marshalla z trójką 
swoich dzieci. Lydia służy w okręgu jako na
uczycielka w Szkole Niedzielnej dla młodych 
mężczyzn i kobiet, a Kaminaga służy jako 
prezydent Organizacji Młodych Mężczyzn.

Jak świadczą Hirobo, Patricia i Lydia, kiedy 
ćwiczymy się w cierpliwości i wytrwałości 
oraz staramy się o błogosławieństwa Pana, 
wiele może się wydarzyć. Ci, którzy podążają 
za Zbawicielem i słuchają podszeptów Ducha 
Świętego, mogą, niczym starożytni żeglarze, 
wieść podróżnych do domu, mogą odmienić 
czyjeś życie. ◼



Nie chciałem mieć nic wspólnego 
z Kościołem, kiedy żona zapytała 

mnie, czy misjonarze mogą nauczać 
naszych synów. Nie odmówiłem, bo 
ona już była członkiem.

W czasie kiedy misjonarze dwa 
razy w tygodniu odwiedzali nasz 
dom, ja szedłem do kolegi, który 
mieszka po sąsiedzku. On był moc
nym członkiem innego chrześcijań
skiego kościoła. Za każdym razem, 
kiedy go odwiedzałem, chciał roz
mawiać o Biblii. Powiedziałem mu, 
że mnie te sprawy nie interesują i 
że nie chcę studiować 
żadnej religii. On jed
nak nalegał i wreszcie 
się zgodziłem. Tak więc 
przez długi czas było tak, 
że ja studiowałem Biblię 
z kolegą, a misjonarze 

GŁOSY ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

nauczali moich chłopców.
Pewnego dnia zbliżała się pora 

odwiedzin misjonarzy w naszym 
domu, a ja, zamiast wyjść, postano
wiłem zostać w pokoju obok. Gdy 
misjonarze zaczęli nauczać moich 
synów, poczułem, że sam chcę się 
dowiedzieć więcej. Przysuwałem się 
coraz bliżej drzwi, żeby lepiej słyszeć. 
Nauczali moich synów o apostołach i 
prorokach.

Potem zdałem sobie sprawę,  
że chcę się dowiedzieć więcej. 
Porozmawiałem z misjonarzami i 

zdecydowałem się brać 
udział w dyskusjach z 
nimi — na osobności.  
Na spotkaniach zawsze 
była moja żona, ale  
poza nią nikt nic nie 
wiedział.

Więc w czasie kiedy misjonarze 
dwa razy w tygodniu nauczali mo
ich chłopców, ja szedłem do domu 
kolegi. Mnie przychodzili nauczać 
innego dnia.

Któregoś dnia kolega powiedział 
coś złego na temat Kościoła, a ja sta
nąłem w jego obronie. Jak wielu ludzi 
na Wyspach Marshalla nie wiedział 
wiele o Kościele i źle pojmował nie
które wierzenia Świętych w Dniach 
Ostatnich. Znowu miał kilka negatyw
nych uwag, a ja ponownie broniłem 
Kościoła.

Tak było przez siedem miesięcy. 
Wreszcie pewnego dnia pojąłem, że 
Duch Święty dawał mi potwierdze
nie prawdziwości wszystkiego, czego 
nauczali mnie misjonarze. Zrozumia
łem, że muszę zostać ochrzczony, 
mimo że nadal niewiele wiedziałem 
o ewangelii.

Po moim chrzcie w 2007 roku, 
byłem niebywale szczęśliwy. Zaczę
liśmy odkładać pieniądze na wyjazd 
do świątyni na Hawajach, gdzie  
moja żona, troje naszych dzieci i ja 
zostaliśmy zapieczętowani w grud
niu 2008 roku.

Członkostwo w Kościele wywarło 
ogromny wpływ na moje życie. 
Zdecydowałem się rzucić moją drugą 
pracę jako artysta wieczoru w re
stauracji, ponieważ wracałem późno 
do domu, a moje ubranie było prze
siąknięte dymem papierosów. Mimo 
utraty źródła dodatkowego dochodu, 
Pan się o nas zatroszczył.

Wiem, że Kościół jest prawdziwy i 
że Józef Smith jest prorokiem, dzięki 
Duchowi, którego czułem i dzięki 
otrzymanym błogosławieństwom. ◼
Tanintoa Sexton, Wyspy Marshalla

KOŚCIÓŁ MNIE NIE INTERESUJE
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W czasie kiedy 
misjona-

rze dwa razy w 
tygodniu odwie-
dzali nasz dom, ja 
szedłem do kolegi, 
który mieszka po 
sąsiedzku.
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Mam wyszywany haftem krzy
żykowym obrazek z dwoma 

łaciatymi kucykami, nad którym 
pracuję od około roku. Już go pra
wie skończyłam, kiedy odkryłam, 
że popełniłam błąd w umaszcze
niu jednego z kucyków. Ponieważ 
wybrany przeze mnie kolor mógł 
być kolorem konia, nie dostrzegłam 
swojego błędu, dopóki nie zoba
czyłam, że kolor kucyka gryzie się 
z przylegającymi do niego kolorami 
na obrazie.

Byłam załamana. Poświęciłam 
tyle czasu na pracę nad tym obraz
kiem, że sama myśl o wyciąganiu 
wszystkich nitek w złym kolorze, 
sprawiała, że opadałam z sił. Ze 
łzami w oczach otworzyłam kosz 
na śmieci i wrzuciłam do niego cały 
obrazek.

Usiadłam przy stole, gdzie trzy
małam moje przybory do szycia, 
żeby użalić się nad utratą mojego 
pięknego obrazka z kucykami i 
zabrać się za inną robótkę. Ale nie 
mogłam tego zrobić — nie mogłam 
tak po prostu porzucić dzieła, w 
które włożyłam tyle pracy. Otworzy
łam kosz i wyjęłam płótno. Znala
złam z tyłu supełek na nitce w złym 
kolorze i ostrożnie go odcięłam. 
Odwróciłam obrazek i zaczęłam 
wyciągać nić.

Chwilami szło to całkiem spraw
nie, chwilami dość opornie. Nie 
byłam pewna, jak naprawić to, co 
zrobiłam. Bywały momenty, że 
musiałam przecinać nitkę krzyżyk 
po krzyżyku. Syn powiedział, że 
podziwia to, że zadaję sobie aż 
tyle trudu, żeby poprawić obrazek. 
W końcu to tylko wyszywanka.

MOJE WYSZYWANE KUCYKI
Kiedy wyjęłam już wszystkie nitki, 

zaczęłam rozmyślać o pokucie i o 
tym, jak ciężko było naprawić nie
które z błędów, jakie popełniłam. 
Prawdziwa pokuta wymaga prze
możnego pragnienia, pracy i cierpie
nia, ale jest warta tego wysiłku.

Kiedy na nowo wyszyłam ku
cyka, uświadomiłam sobie, że 
pokuta umożliwia, by Zadość
uczynienie Jezusa usunęło plamę 
grzechu z mojego życia i pomogło 
mi rozpocząć życie od nowa. Moje 
„pokutne kucyki” wiszą w domu na 
ścianie i są subtelnym, ale jasnym 
przypomnieniem, by czynić to, co 

Poświęciłam 
tyle czasu 

na pracę nad 
tym obrazkiem, 
że sama myśl 
o wyciąganiu 
wszystkich 
nitek w złym 
kolorze, spra-
wiała, że opa-
dałam z sił.
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właściwe, nie poddawać się, kiedy 
popełnię błąd i pamiętać, że dzięki 
pokucie, moc Zadośćuczynienia 
nadrobi różnicę. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA
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W czasie podróży nad Morze 
Śródziemne sumiennie uczęsz

czałam na spotkania wszędzie tam, 
gdzie było to możliwe. W Sewilli, w 
Hiszpanii, aby odnaleźć dom spo
tkań Świętych w Dniach Ostatnich, 
poprosiłam o pomoc panią z hotelo
wej recepcji, przeszukałam miejscową 
książkę telefoniczną i przestudiowa
łam plan miasta. Zapisałam sobie ad
res i nazwę Kościoła po hiszpańsku. 
W sobotę wieczorem modliłam się, 
aby dowiedzieć się, o której zaczy
nają się spotkania i odczułam silne 
natchnienie, że powinnam być na 
miejscu przed 10 rano.

W niedzielę, już przed wyjściem 
do kościoła około 9.30, pomodliłam 
się jeszcze raz, żebym trafiła do domu 
spotkań. Kierując się mapą, zaczęłam 
przemierzać labirynt wąskich uliczek. 
Poranek był przecudowny. Mijałam 
kafejki i targowisko pełne ćwierkają
cych ptaków.

Po dojściu pod wskazany adres nie 
znalazłam nic, co choćby w najmniej
szym stopniu przypominało kościół. 
Przeszłam się kilka razy tam i z po
wrotem tą uliczką, ale na próżno. By
łam zdezorientowana i poirytowana, 
a była już niemal 10.00.

Wreszcie pomodliłam się do Ojca 
w Niebie. „Dałeś mi przykazanie, 
żebym chodziła do kościoła i oto 
jestem, ale tu nie ma kościoła”.

W tej samej chwili zza rogu 
wyszedł elegancki mężczyzna w 
garniturze. Wyglądał jak członek 
Kościoła i poczułam, że powinnam 
go zatrzymać. W nieco chaotyczny 
sposób wyjaśniłam mu, że szukam 

ALE TU NIE  
MA KOŚCIOŁA

kościoła. Powiedział coś, czego nie 
zrozumiałam, co musiało odbić się w 
moim wyrazie twarzy. On otworzył 
aktów kę i zobaczyłam dwie opra
wione w skórę księgi, które wyglą
dały jak pisma święte. Podałam mu 
moją kartkę, na której napisałam „La 
Iglesia de Jesucristo” (Kościół Jesusa 
Chrystusa). Uśmiechnął się, wskazał 
ulicę, z której przyszłam i razem po
szliśmy do kościoła. Budynek mieścił 
się pod innym adresem, odległym o 
zaledwie kilka minut drogi, i łatwo go 
było przeoczyć, jeśli nie wiedziało się, 
że tam jest. Znajdował się na małym 
placyku za wielkimi bramami.

W domu spotkań szybko dowie
działam się, że mężczyzną, który mi 
pomógł, był nikt inny jak sam biskup 
tego okręgu oraz że spotkania zaczy
nają się o 10.30, więc byłam nawet 
przed czasem.

W czasie spotkania świadectw 
poczułam, że powinnam podzielić 
się swoim świadectwem. Przy po
mocy misjonarza, który tłumaczył z 
angielskiego na hiszpański, złożyłam 

świadectwo i opisałam, jak Pan 
umożliwił mi dotarcie do kościoła. 
Później biskup złożył swoje świa
dectwo i wyjaśnił, że tego poranka 
musiał zaparkować dalej niż zwykle, 
dlatego był na miejscu nieco później 
niż zazwyczaj. Kiedy mnie zobaczył, 
pomyślał, że wyglądam jak członek 
Kościoła, więc zatrzymał się, żeby mi 
pomóc. Potem mówił o członkach, 
którzy zagubili się duchowo i powie
dział, że musimy pomóc im odnaleźć 
drogę do Kościoła.

Z biegiem lat moje wspomnienia 
widoków z Sewilli przyblakły, ale 
wspomnienie tego, jak odnalazłam 
kościół, nadal jest żywe. To wspo
mnienie jest dla mnie świadectwem 
wielkiej miłości, jaką ma dla nas nasz 
Ojciec w Niebie i tego, że Jego ręka 
ma widoczny wpływ na moje życie, 
wystarczy, że spojrzę na wszyst
kie rzeczy, które „współdziałają we 
wszystkim ku [mojemu dobru]” (List 
do Rzymian 8:28). ◼
Julie Ismail, stan Zachodnia Australia, 
Australia

W tej samej 
chwili 

zza rogu wy-
szedł elegancki 
mężczyzna w 
garniturze. Wy-
glądał jak czło-
nek Kościoła i 
poczułam, że 
powinnam go 
zatrzymać.
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Pracując jako pielęgniarka na 
oddziale intensywnej terapii dla 

noworodków, opiekuję się chorymi 
dziećmi, niekiedy bardzo malut
kimi. Pewnej nocy przydzielono mi 
małego chłopca, który urodził się 17 
tygodni za wcześnie i ważył nieco 
ponad pół kilograma. Miał maleńkie 
rączki, nóżki wielkości mojego palca 
i stópki wielkości kciuka. Ponieważ 
chłopczyk miał poważne problemy 
z oddychaniem, lekarze spodziewali 
się, że nie przeżyje nocy.

Kiedy noworodek walczy o życie, 
na całym oddziale zapada swego 
rodzaju cisza. Wszyscy odczuwają 
zwiększoną presję, szczególnie pielę
gniarka odpowiedzialna za dziecko, 
a tej nocy to byłam ja. Rodzice byli 
z nim przez większość dnia, ale 
byli wyczerpani. Mama wróciła 
do swojego pokoju na zasłużony 
odpoczynek.

Prywatna sala dziecięca była wy
posażona w inkubator, monitory, 
wentylator i pompy infuzyjne, które 
utrzymywały go przy życiu. Ponie
waż chłopczyk był w ciężkim stanie 
i wymagał intensywnej opieki, był tej 
nocy moim jedynym pacjentem. Całą 
noc byłam przy nim, podając lekar
stwa, kontrolując monitory, badania  
i wyniki.

W ciągu nocy zaczęłam się zasta
nawiać, co bym czuła, będąc jego 
matką. Ból byłby nie do zniesienia.

Delikatnie przemyłam mu buzię, 
dotykałam jego malutkich rączek 
i stóp, ostrożnie zmieniłam mu 
pieluszkę i owinęłam go w nowy, 
miękki kocyk. Zastanawiałam się, 
co jeszcze mogę zrobić dla naszego 
małego pacjenta. Co zrobiłaby jego 

JEGO CIERPIENIE KOI NASZE
mama? Czego oczekiwałby ode mnie 
Ojciec w Niebie?

Ta cenna, niewinna duszyczka 
miała wkrótce powrócić do swojego 
Ojca w Niebie. Zastanawiałam się, 
czy on się boi. Pomyślałam o mo
ich własnych dzieciach. Kiedy były 
małe i bały się czegoś, śpiewałam 
im. Najbardziej lubiły „Bóg moim 
Ojcem jest”. Połykając łzy, śpiewałam 
małemu.

Jako pielęgniarka widziałam rurki 
i krew, liczyłam, ile razy podnosi się 
i opada klatka piersiowa maleństwa, 
słuchałam bicia jego serduszka i 
sprawdzałam wartości na monito
rach. Jako Święta w Dniach Ostatnich 
widziałam ducha celestialnego i 
podziwiałam plan zbawienia.

Z upływem godzin stan 
chłopczyka się pogarszał. 
Na koniec zaczął krwa
wić do płuc.

Nad ranem mój 
malutki pacjent po 
cichutku przeszedł na 
drugą stronę zasłony. 
Opuścił matczyne 

ramiona i „[powrócił] do Boga, który 
dał [mu] życie” (Alma 40:11).

Tej nocy zbliżyłam się do Zbawiciela 
i Ojca Niebieskiego. Pogłębiło się moje 
zrozumienie miłości, jaką Pan żywi 
do ludzi, i miłości, jaką czuje do mnie. 
Przypomniała mi o tym, wręcz nieco 
zaskoczyła, głębia miłości, jaką ja czuję 
do Niego. Odczuwałam pragnienie, 
żeby być lepszą, bardziej łagodną, bar
dziej przebaczającą i miłosierną — bar
dziej podobną do Niego — z każdym 
dniem i każdym uderzeniem serca. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Połykając łzy, 
śpiewałam ma-

łemu „Bóg moim 
Ojcem jest”.
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Marta Valencia Vásquez

Kiedy byłam nastolatką, nasza 
prezydent Młodych Kobiet 
dała każdej młodej kobiecie 

prezent: zdjęcie świątyni. Rozmawiała 
z nami o przymierzach i o tym, by 
wieść przykładne życie. Zachęciła 
nas, abyśmy postawiły sobie za cel 
pójście pewnego dnia do świątyni.

Wzięłam sobie do serca radę tej 
siostry i zdecydowałam uczynić ko
nieczne przygotowania moim prio
rytetem. Wówczas na Kostaryce nie 

PRZYMIERZE 
ZAWIERA SIĘ  

było jeszcze świątyni, ale dzięki nie
dawnej ceremonii chrztu wiedziałam, 
czym jest przymierze i z niecierpliwo
ścią oczekiwałam kolejnej okazji, by 
zawrzeć kolejne przymierza z Panem.

Nikt z mojej rodziny nie należał 
wtedy do Kościoła, więc w naszym 
domu nie nauczało się ewangelii. 
Mimo to postanowiłam, że mogę 
sama poznawać zasady ewangelii i 
żyć w zgodzie z nimi. Częścią moich 
przygotowań było uczęszczanie na 

seminarium, chociaż odbywało się 
ono bardzo wcześnie rano. Poza tym 
oznaczało to nieumawianie się na 
randki, aż skończę 16 lat. Wiązało 
się z tym również zachowywanie 
czystości moralnej — rzecz z całą 
pewnością mało popularna i rzadko 
spotykana wśród większości moich 
rówieśników. Wiedziałam jednak, że 
mogę tego dokonać, bo zawarłam 
przymierze z Panem, że to zrobię.

Studiowanie pism świętych, 
zarówno w seminarium, jak i sa
modzielnie, wzmocniło moje posta
nowienie, aby prowadzić cnotliwe, 
czyste życie. Pamiętam, że szczególną 
inspiracją była dla mnie historia o 
2000 młodych wojowników. Jak jest 
napisane w Księdze Almy 53:20–21 

Jeżeli chodzi o decyzje, które podejmuję w związku 
z przymierzem z kochającym Ojcem w Niebie, 
światowe opinie nie mają znaczenia.

DLA WZMOCNIENIA MŁODYCH DOROSŁYCH

nawet jeśli wielu z was nie jest już 
Młodymi Mężczyznami czy Kobie-
tami. Jeśli decydujecie się przeczytać 
coś, co zawiera treści sprzeczne z mo-
ralnymi normami Kościoła, wówczas 
stawiacie siebie i własną mądrość 
ponad radami proroków Boga — w 
istocie to bardzo nierozważny krok. 
Gdy tylko ludzie zaczynają uważać, 
że wiedzą coś lepiej niż Bóg czy Jego 
słudzy lub że dana wskazówka ich nie 
dotyczy, zaczynają stąpać po kruchym 

lodzie, który pochłonął już zbyt 
wiele ofiar. Przyjęcie rad proroków i 
staranie się, by żyć z nimi w zgodzie, 
nawet jeśli nie w pełni je rozumiemy, 
wymaga wiary, wiary prawdziwej, 
niezmąconej i całkowitej. Taka wiara 
ma moc przeprowadzić was bezpiecz-
nie przez wszystkie wyzwania, jakie 
możecie napotkać w życiu”.
Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu 
Apostołów „When Shall These Things Be?” w: 
Brigham Young University 1995–96 Speeches 
(1996), 189.

NA ZAWSZE

„Mam tylko jedno 
pytanie: Czy za-
mierzacie pójść 
za radami praw-
dziwych, żyjących 
proroków, czy nie? 

To naprawdę nie jest bardziej skom-
plikowane niż ta prosta odpowiedź. 
Normy Kościoła w odniesieniu do 
kwestii moralnych są jasno wyzna-
czone w broszurze ‘Dla wzmocnienia 
młodzieży’, z której się nie wyrasta, 
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wszyscy ci chłopcy „byli młodzi,  
niezwykle odważni, silni i dzielni,  
ale to nie wszystko, gdyż można było 
na nich polegać we wszystkim, co im 
powierzono. […] Byli ludźmi prawdy 
i rozsądku, gdyż nauczono ich prze
strzegać przykazań Boga i postępo
wać sprawiedliwie przed Bogiem”. 
Ja także chciałam, by można było 
na mnie polegać we wszystkim, co 
mi powierzono, także w związku z 
przymierzem, które zawarłam pod
czas chrztu.

Większe zrozumienie przymierzy 
otrzymałam, gdy zostałam powołana, 
by służyć we Wschodniej misji El 
Salvador w Salwadorze. Kiedy otrzy
małam swoje obdarowanie, przyszedł 
mi na myśl fragment z Nauk i Przy
mierzy 82:10: „Ja, Pan, zobowiązany 
jestem kiedy czynicie co mówię; ale 
gdy nie czynicie co mówię, nie macie 
obietnicy”. Przez całą misję ten aspekt 
przymierzy — to, że my wykonujemy 

swoją część, a Pan Swoją — dawał 
mi motywację do tego, by praco
wać najlepiej, jak tylko potrafiłam. 
Takie podejście przynosiło błogo
sławieństwa w pracy i mnie, i moim 
towarzyszkom.

Od mojej misji upłynęło już wiele 
lat, ale nadal czerpię siły z zachowy
wania przymierzy. Od tamtej pory 
miałam okazję służyć przez siedem 
lat w Świątyni San José Kostaryka. 
Bycie pracownicą świątynną dawało 
mi możliwość ciągłego pamiętania 
o przymierzach, które zawarłam. 
Podobnie było, gdy służyłam w 

Przymierza, jakie zawarłam 
podczas chrztu i przymierza, 
jakie zawarłam w świątyni, 
zobowiązują dzisiaj tak  
samo, jak w dniu, kiedy  
je zawarłam.

organizacji Młodych Kobiet, gdzie 
starałam się nauczać o tym, jak 
ważne są przymierza, tak samo, 
jak mnie kiedyś nauczały moje 
przywódczynie.

Dotrzymywanie naszych przy
mierzy nie zawsze jest łatwe. Na 
przykład, wielu ludzi uważa prawo 
czystości moralnej (w niektórych 
przypadkach wszelkie zachowania 
motywowane religią) za przestarzałe. 
Na szczęście nie odczuwam dodatko
wej presji osób, które nie podzielają 
mojej wiary ani z powodu upływu 
czasu. Spoglądam wstecz na to, co 
czułam jako młoda kobieta, kiedy na
sza przywódczyni zachęcała nas, aby
śmy przygotowały się do przymierzy 
świątynnych. Decyzja, którą wtedy 
podjęłam, jest tym, czego trzymam  
się po dziś dzień.

Mogę wytrwać w mojej decyzji, 
ponieważ nie podjęłam jej tylko 
sama dla siebie. To decyzja podjęta 
jako część przymierza z kochającym 
Ojcem w Niebie. To, co głosi świat, 
nie ma znaczenia. Obiecałam Panu, 
że będę przestrzegać Jego przykazań. 
To kwestia honoru. Przymierza, jakie 
zawarłam podczas chrztu i przymie
rza, jakie zawarłam w świątyni,  
zobowiązują dzisiaj tak samo, jak w  
dniu, kiedy je zawarłam. Przymierze  
z Bogiem zawiera się na zawsze.

Życie w sposób, o jaki prosi nas 
Bóg, nie zawsze jest łatwe, ale skła
dam świadectwo, że jest to możliwe. 
Możemy odnaleźć pewność siebie i 
siłę dzięki zachowywaniu naszych 
przymierzy, możemy też być pewni, 
że Ojciec w Niebie nigdy nie po
zostawi nas samych sobie. Z Nim 
u naszego boku, możemy dokonać 
wszystkiego (zob. Moroni 7:33). ◼ILU
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Nazwisko do wiadomości redakcji

Kiedy byłem w college’u, miałem 
szczęście odbywać trudny staż 
w mieście, które było znacznie 

oddalone od domu. Niedaleko miesz
kała moja dawna przyjaciółka i choć 
nie wyznawaliśmy tej samej wiary, 
różnice poglądów nie stanowiły prze
szkody dla naszej znajomości.

Kiedy po raz pierwszy spotkałem 
Madeline (imię zostało zmienione), 
oboje pracowaliśmy z pewną młodą 
kobietą, która stanowiła wspaniały 
przykład Świętej w Dniach Ostatnich. 
Pamiętam, jak Duch pokazywał mi 
subtelne różnice pomiędzy obiema 
dziewczynami, wyjaśniając, że nawet 
małe decyzje mogą wyznaczyć kurs 
przyszłego życia. Tak naprawdę przez 
lata pamiętałem o tych duchowych 
wrażeniach.

Teraz, po kilku latach Madeline i ja 
planowaliśmy wspólnie spędzić nieco 
czasu. Kiedy nadszedł wieczór, ku 
swemu zaskoczeniu zacząłem się de
nerwować. Złapałem pociąg jadący do 
jej miasta, a im bardziej zbliżałem się 
do celu, tym głośniej wewnętrzny głos 
w mojej głowie i sercu mówił: „Powi
nieneś umawiać się jedynie z osobami 
o wysokich normach moralnych”.

„To nie jest randka — pomyśla
łem. — Spotykam się z przyjaciółką z 
dawnych lat”. Duch powtarzał ostrze
żenia, naciskając na mnie, aż zdałem 

W KOŃCU 

sobie sprawę z tego, że to jest praw
dziwa randka i zacząłem zastanawiać 
się nad obecnymi normami i stylem 
życia mojej przyjaciółki. „Ona wie, że 
jestem Świętym w Dniach Ostatnich 
— tłumaczyłem sobie. — Wie, jakimi 
normami się kieruję i nie powinno z 
tym być problemu”.

Jednakże zacząłem się zastana
wiać, czy te „subtelne różnice”, które 
wcześniej zauważyłem, nie sprawiły, 
że nasze ścieżki rozeszły się bardziej, 
niż tego oczekiwałem. Dlatego postą
piłem zgodnie z podszeptem Ducha 
i zadzwoniłem do przyjaciółki, by 
odwołać spotkanie. Bardzo się bałem, 
że ją tym obrażę. Jak mógłbym wytłu
maczyć przyjaciółce, która nie zdaje 
sobie sprawy z misji Ducha Świętego, 
że miałem jakieś duchowe odczucia?

Wyjaśniłem, że nie czułbym się do
brze, będąc w jednym z miejsc, gdzie 
planowaliśmy być, i miałem nadzieję, 
że będzie to dobry powód, by nie 
spotykać się wieczorem. Była rozcza
rowana i zaproponowała zmianę 
planów. Ulżyło mi i zgodziłem 
się na tę zmianę, ponieważ po
myślałem: „Może to, co mieli
śmy robić, było powodem, 
dla którego Duch mnie 
ostrzegał”. Lecz niepokój, 
który odczuwałem, nie 
opuszczał mnie.

Tego wieczoru dobrze się bawili
śmy, lecz od czasu do czasu Duch 
mówił mi, że to wcześniejsze ostrze
żenie jest ważne. Na początku nie 
działo się nic niepokojącego, lecz z 
upływem czasu stawało się jasne, że 
choć pochodziliśmy z podobnych 
środowisk, zmierzaliśmy w zupełnie 
innych kierunkach. Nasze normy nie 
były takie same — różniliśmy się na
wet w drobiazgach. Kiedy zamówiła 
wino, wyjaśniłem, że wolałbym nie ILU
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ZSZEDŁEŚ  
NIECO Z KURSU?
„Zbyt często […] 
wyruszamy w drogę  
z nadzieją na eks-
cytującą podróż, 

a potem, kiedy jest już za późno, 
uświadamiamy sobie, że błąd kilku 
stopni skierował nas na kurs do du-
chowej katastrofy”.
Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła „Kwestia kilku 
stopni”,  Liahona, maj 2008, 58–59.

„To przyjaciółka z daw-
nych lat; to nie randka” — 
mówiłem sobie. Dlaczego 
więc Duch wciąż ostrzegał 
mnie, że nie powinienem 
tam być?

płacić za alkohol. Uszanowała moje 
zdanie i zapłaciła za siebie.

W miarę upływu czasu narastał 
mój niepokój duchowy. Pod koniec 
kolacji siedziałem na brzeżku krzesła, 
gotowy do wyjścia, ponieważ wie
działem, że ostatni wieczorny pociąg 
niedługo odjeżdża, a mieszkałem zbyt 
daleko, by wracać taksówką. Wiedząc 
o moim niepokoju, moja przyjaciółka 
powiedziała, że mogę przenocować u 
niej. Teraz Duch już mnie nie opusz
czał, potwierdzając coś, o czym już 
wiedziałem: zostanie u niej na noc 
nie wchodziło w grę.

Kiedy odprowadzałem ją do domu, 
z trudem zachowywałem spokój. „Je

steś pewien, że nie chcesz zostać?” 
— zapytała. Byłem pewien. Nie 

była napastliwa ani arogancka, 
lecz cichy głos Ducha był 

wyraźniejszy niż grzmot 
burzy. Nie mogłem 
spóźnić się na pociąg!

Czekałem aż do 
czasu, gdy upew

niłem się, że jest 

wewnątrz, a następnie pobiegłem ile 
sił w nogach, by zdążyć na dworzec 
na czas. Nie mogłem przestać my
śleć o Józefie z Egiptu, kiedy uciekał 
przed pokusą (zob. I Ks. Mojżeszowa 
39:7–12).

Kiedy wracam myślą do wydarzeń 
owego wieczoru, odczuwam zarówno 
strach, jak i wdzięczność: strach przed 
tym, co mogło się stać, i wdzięczność 
za towarzystwo Ducha Świętego. Duch 
mówił do mnie. I choć powinienem 
zareagować wcześniej, cieszę się, że  
w końcu posłuchałem.

Oczywiste jest, że mój ogląd sy
tuacji owego wieczoru z pewnością 
nie był tak jasny, jak ogląd Pana. Jak 
zapisał Izajasz:

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, 
a drogi wasze, to nie drogi moje — 
mówi Pan.

Lecz jak niebiosa są wyższe niż 
ziemia, tak drogi moje są wyższe niż 
drogi wasze i myśli moje niż myśli 
wasze” (Ks. Izajasza 55:8–9).

Niektóre decyzje, wobec których 
stajemy w naszym życiu, są podej
mowane szybko i szybko są zapo
minane. Są też i takie, które niosą ze 
sobą lekcję — i lepiej by było, gdyby
śmy ich nigdy nie zapomnieli. Jestem 
bardzo wdzięczny za to, iż wiem, że 
kiedy zważamy na podszepty Du
cha Świętego — i kiedy robimy to 
bez zwłoki — z większą łatwością 
możemy pozostać na ścieżce, którą 
wskazał nam Jezus Chrystus. ◼
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„Dlaczego moja rodzina ma problemy, pomimo tego, 
że chodzimy do kościoła, mamy domowe wieczory 
rodzinne i staramy się żyć według ewangelii? Co 
jeszcze możemy zrobić?”

S posób życia zgodny z ewangelią niesie ze sobą błogosła
wieństwa, ale nie oznacza to, że nie napotkasz wyzwań. 
Próby mogą wzmocnić twoją wiarę, nakłaniając cię, byś 
starał się o pomoc Ojca Niebieskiego. Rozwiązywanie pro
blemów z Jego pomocą uczy cię, jak należy podejmować 

prawe decyzje.
Czy omawialiście tę sytuację w kręgu rodzinnym? Naradzając się, 

możecie wpaść na pomocne pomysły. Czy pościliście i modliliście 
się o rozwiązanie tej kwestii w ramach rodziny? Czy badaliście pisma 
święte i przemówienia z konferencji generalnych? Może twoja rodzina 
musi dokonać pewnych zmian, by poprawić sytuację albo może ty 
musisz trwać, cierpliwie czekając i ufając, że Pan wzmocni cię pod
czas tej próby (zob. Mosjasz 24:15).

Jeśli ktoś z zewnątrz sprawił twojej rodzinie ból, postaraj się przeba
czyć i nie oskarżaj tych osób. Chociaż może się zdarzyć, że wybaczenie 
nie od razu pomoże w rozwiązaniu problemu, wraz z nim przyjdzie 
pokój do twego serca i sprawi, że łatwiej sobie poradzisz z problemem.

Przeciwnik atakuje rodziny, ponieważ ich siła jest bardzo ważna dla 
Kościoła i twojej społeczności. Dlatego nie poddawaj się. Nadal chodź 
do kościoła, bierz udział w domowych wieczorach rodzinnych i żyj 
według ewangelii. Posłuszeństwo umożliwia ci odczuwanie Ducha 
Świętego, a Jego przewodnictwo jest niezbędne dla odnalezienia od
powiedzi, których poszukujesz. Życie w silnej rodzinie — nawet takiej, 
która musi przezwyciężać problemy — jest jednym z najważniejszych 
celów, jakie możesz mieć przed sobą.

Korzystaj ze wskazówek, które są nam dane
Być może rodzina nie będzie wzmocniona, póki nie 
zostanie wypróbowana. Na szczęście, nie musimy samot
nie zmagać się z naszymi problemami. Ojciec Niebieski 
chce, abyśmy odnieśli sukces jako jednostki i jako ro
dziny. Chcąc nam pomóc, zapewnił ważne wskazówki 
poprzez pisma święte, żyjącego proroka, innych przy

wódców Kościoła oraz Ducha Świętego. Mogą one pomóc nam w 
zrozumieniu i zastosowaniu zasad ewangelii, które przyniosą radość 
nam i naszym rodzinom. Poza tym nigdy nie zapominaj mówić swoim 

rodzicom, że ich doceniasz i kochasz. Wiem, że 
Pan zapewni twojej rodzinie możliwość zjedno
czenia, wzmocnienia i podniesienia się. Wiem, 
że rodzina jest wyświęcona przez Boga.
Jared L., 18 lat, Mindanao, Filipiny

Ucz się z wyzwań
Bez względu na to, jak bardzo się 
starasz, zawsze będą wyzwania. 
Te sprawdziany mają nam po
móc, byśmy wzrastali. Wszystko 
zależy od tego, w jaki sposób 
reagujesz na te wyzwania. Naj

istotniejsze jest to, by się z nich uczyć. Zrób 
jeden krok wstecz i spójrz, co się aktualnie 
dzieje wokół ciebie. Módl się w kwestii prób, 
przez które przechodzisz, i miej wiarę, że Pan 
pomoże ci przejść przez nie. Mogą stać się dla 
ciebie siłą, a w zamian ty możesz być oparciem 
dla innych.
Makenzie C., 18 lat, Chihuahua, Meksyk

Czytaj Proklamację na temat rodziny
Problemy pojawiają się niezależnie od tego, czy 
się modlimy, czy nie. Nie są one po to, by nas 
ukarać, lecz by nas wzmocnić. Problemy, z ja
kimi zmagamy się w życiu, dają rodzinom spo
sobność wspólnego ich rozpracowania. Kiedy 
moja rodzina przeżywa stresujące chwile, pro
blemy finansowe i po prostu próbuje znaleźć 
czas, aby być razem, stajemy się bliżsi sobie i 
naszemu Ojcu Niebieskiemu. Jedną z rzeczy, 
które robimy w trudnych czasach, jest czytanie 
dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla świata”. 
Przypomina nam on o świętych więzach, które 
nas łączą, oraz o tym, jak ważne jest dotrzymy
wanie naszych przymierzy.
Anna G., 15 lat, Georgia, USA

Odpowiedzi mają na celu pomoc i przedstawienie punktów widzenia; 
nie są oficjalnymi oświadczeniami dotyczącymi doktryn Kościoła.

Pytania i odpowiedzi
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Niebieskiego
Myślę, że problemy są jednym ze 
sposobów, na jakie Ojciec Niebieski 
nas wypróbowuje. Nie wolno nam 
zapominać, że jest On naszym Ojcem, 
dlatego bardzo nas kocha i chce dla 
nas jak najlepiej. Wiem, że jedynym 
sposobem na przezwyciężenie pro
blemów jest wytrwałość i zaakcepto
wanie woli Ojca.
José C., 18 lat, Ancash, Peru

Pokładaj wiarę w Panu
Kiedy zastawiam się, 
dlaczego moja rodzina 
ma problemy, mimo że 
czynimy wszystko co w 
naszej mocy, pomaga 
mi historia o Jobie i o 

tym, przez co przeszedł. W Ks. Joba 
19:25–26 czytamy: „Lecz ja wiem, że 
Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni 
nad prochem stanie! Że potem, cho
ciaż moja skóra jest tak poszarpana, 
uwolniony od swego ciała będę 
oglądał Boga”. Job stawił czoła nie
którym z najtrudniejszych wyzwań,  
a mimo to wiedział, że jego Odkupi
ciel żyje! Wiem, że kiedy jesteśmy w 
stanie myśleć i żyć, tak jak to czynił 
Job, będziemy mogli spojrzeć ponad 
nasze problemy i wiedzieć, że mamy 
Odkupiciela, który przeniesie nas 
przez te próby.
Megan B., 17 lat, Utah, USA

Z nadzieją zmierz się z 
problemami
Problemy sprawiają, że jesteśmy 
silniejsi, jeśli stawiamy im czoła we 
właściwy sposób. To, co musisz zro
bić, to zmierzyć się z problemami, 
mając nadzieję i odwagę. Możesz 
czynić, co w twojej mocy, przycho
dząc do kościoła i żyjąc według 

POSTĘPUJ 
ZGODNIE 
Z RADĄ 
PROROKÓW
„Z pomocą Pana i 
Jego doktryn wszystkie 
bolesne skutki wyzwań, 

które może napotkać rodzina, można 
zrozumieć i przezwyciężyć. Bez względu 
na to, jakie mogą być potrzeby członków 
rodziny, możemy wzmocnić nasze rodziny 
poprzez postępowanie zgodne z radą 
daną przez proroków.

Najistotniejsza dla wzmacniania na-
szych rodzin jest obecność Ducha Pana 
w naszych domach”.
Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu 
Apostołów, „Strengthening Families: Our 
Sacred Duty”,  Ensign, maj 1999, 32.

NASTĘPNE PYTANIE Przyślijcie swoje odpowiedzi do 15 maja 2011 r.  
na adres: 

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Lub napiszcie e-mail: liahona@ ldschurch .org

Listy mogą być skracane lub przeredagowywane 
dla większej jasności przekazu.
Do e-mailu lub listu koniecznie dołączcie poniższe 
informacje i zgodę: (1) imię i nazwisko, (2) datę 
urodzenia, (3) nazwę okręgu lub gminy, (4) nazwę 
palika lub dystryktu, (5) swoją pisemną zgodę na 
opublikowanie swojej wypowiedzi i zdjęcia oraz 
zgodę rodziców (może być w formie e-mailu), jeśli 
nie macie jeszcze 18 lat.

ewangelii, więc musisz uznać fakt, 
że twoje problemy mają oczyścić 
cię i sprawić, że w końcu będziesz 
lepszy. Spróbuj też znaleźć w sobie 
coś, co nie jest właściwe i podejmij 
wysiłek, aby to naprawić. Staraj się 
często pomagać innym, a kiedy 
będziesz to robić, twoje problemy 
okażą się lżejsze. A przede wszyst
kim zawsze radź się Pana. Módl 
się w sprawie swoich problemów 
i proś Ojca Niebieskiego, aby cię 
prowadził.
Raymond A., 18 lat, Akra, Ghana

Wytrwaj do końca
Rodzina znajduje się w centrum 
planu Stwórcy, dlatego jest to oczy
wiste, że przeciwnik zamierza zrobić 
wszystko, co tylko może, aby spra
wić, że przestaniemy żyć razem jako 
szczęśliwa, skupiona na ewangelii 
rodzina. Wiemy, że nie możemy się 
spodziewać, że życie będzie łatwe lub 
że gdy tylko pójdziemy do kościoła 
czy zorganizujemy domowy wieczór 
rodzinny, życie stanie się wolne od 
pokus. Kiedy życie staje się ciężkie, 

czytajcie pisma święte, módlcie się i 
po prostu rozmawiajcie ze sobą jako 
rodzina.
Starszy Dudley, 21 lat, Indonezyjska Misja 
Dżakarta

„W jaki sposób 
kontrolujecie swój gniew, 
kiedy jesteście naprawdę 
zdenerwowani?”



WSZYSCY TO OBIECALIŚMY.
(ZOB. EW. ŁUKASZA 22:19–20; NIP 20:77, 79).
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Nauki i Przymierza 76:22–24

SŁOWO PO SŁOWIE

Te wersety głoszą współczesne świadectwo o Jezusie Chrystusie: On żyje!

Uwaga wydawcy: Zamiarem tej strona nie jest przedstawienie wszechstronnego wyjaśnienia wybranych 
wersetów z pism świętych, lecz ma być ona jedynie punktem wyjścia dla twoich studiów.

Wiele świadectw
Przed tym objawieniem dano 

wiele świadectw o zmartwych
wstałym Chrystusie. Oto kilka 
przykładów:

•	 Maria	Magdalena	(zob.	Ew.	Jana	
20:11–18)

•	 Apostołowie	z	czasów	Jezusa	(zob.	
Ew. Mateusza 28:9–20; Ew. Marka 
16:14–20; Ew. Łukasza 24:36–53; 
Ew. Jana 20:19–29; 21)

•	 Dwaj	uczniowie	na	drodze	
do Emaus (zob. Ew. Łukasza 
24:13–35)

•	 Szczepan	(zob.	Dzieje	Apostolskie	
7:55–56)

•	 Paweł	(zob.	Dzieje	Apostolskie	
9:1–6)

•	 Nefici	(zob.	3 Nefi	11–28)
•	 Moroni	(zob.	Eter	12:39)
•	 Józef	Smith	(zob.	Józef	Smith	—	 

Historia 1:16–20)

On żyje!
„Przeczytałem i wierzę 
świadectwom tych, którzy 
zaznali smutku Ukrzyżo-
wania Chrystusa i radości 
Jego Zmartwychwstania. 

Przeczytałem i wierzę świadectwom tych z 
Nowego Świata, których odwiedził ten sam 
zmartwychwstały Pan.

Wierzę w świadectwo tego, który w tej 
dyspensacji rozmawiał z Ojcem i Synem w 
lasku, który teraz nazywamy Świętym, a który 
swe świadectwo przypieczętował własną 
krwią, oddając za nie życie”.
Prezydent Thomas S. Monson, „Pan zmartwych-
wstał!”  Liahona, maj 2010, 89.

Światy były i są tworzone
„Pod kierunkiem Ojca, Chrystus był Panem wszechświata, który stwo-
rzył niezliczone światy — z których nasz jest tylko jednym (zob. List do 
Efezjan 3:9; List do Hebrajczyków 1:2).

Jak wiele jest planet we wszechświecie, zamieszkanych przez ludzi? 
Nie wiemy, ale nie jesteśmy sami we wszechświecie! Bóg nie jest Bogiem 

tylko jednej planety!”
Starszy Neal A. Maxwell (1926–2004) z Kworum Dwunastu Apostołów, w: „Specjalni świadkowie 
Chrystusa”,  Liahona, kwiec. 2001, 5.

Jednorodzeni synowie 
i córki Boga
„Nie jesteście zwyczajnymi 
istotami, moi ukochani 
młodzi przyjaciele na całym 
świecie. Jesteście wspaniali 

i wieczni. […]
Modlę się o to i błogosławię was, żeby-

ście, kiedy patrzycie na swoje odbicie, mogli 
patrzeć ponad niedoskonałości i wątpliwości 
co do siebie, i rozpoznać, kim naprawdę 
jesteście: wspaniałymi synami i córkami 
Wszechmocnego Boga”.
Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca w 
Radzie Prezydenta Kościoła „Odbicie w wodzie” 
(Ognisko Kościelnego Systemu Edukacji dla 
młodych dorosłych, 1 listopada 2009); dostępne 
na stronie CESfiresides .lds .org.
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Ashley Dyer

Jako że mieszkam w Szanghaju, w Chinach, 
miałam możliwość, by udać się z grupą 
szkolną do prowincji Syczuan na południo

wym zachodzie Chin, aby pomóc w budowaniu 
domów dla ofiar trzęsienia ziemi, które zniszczyło 
ten obszar kilka lat temu. Ciężko pracowaliśmy, 
kładąc cegły, mieszając zaprawę murarską, pcha
jąc taczki wypełnione po brzegi cegłami i podając 
cegły z rąk do rąk stojącym w rzędzie ludziom. 
Następnego dnia bolały mnie plecy, a w rękawi
cach miałam dziury. Jednakże podróż ta była dla 
mnie niezapomnianym doświadczeniem, które 
wzmocniło moje świadectwo o jednej z wartości 
Młodych Kobiet — wartości indywidualnej, jaką 
przedstawiam ja sama i każda osoba.

Kiedy pracowałam dzień za dniem, zauważy
łam, że wzrastała moja wiara we własną wartość. 
Myślałam o sobie pozytywnie, ponieważ robiłam 
coś, co polepszało sytuację ludzi, którzy mieli 
mniej szczęścia niż ja.

Mieliśmy też możliwość odwiedzenia szkoły 
znajdującej się na tym obszarze. Kiedy tam przy
jechaliśmy, gromada słodkich maluchów wybieg
ła nam naprzeciw. Kiedy zobaczyłam wszystkie te 
małe dzieci, zrozumiałam, że każde z nich rów
nież ma swoją wartość indywidualną. Wszystkie 
są pięknymi dziećmi Boga, i mocno odczułam, że 
On kocha i zna każde z nich.

Pod koniec naszego wyjazdu mieliśmy okazję 
pójść do ośrodka, w którym mieliśmy zjeść lunch. 
Kiedy jednak tam poszliśmy, okazało się, że został 
zniszczony podczas trzęsienia ziemi. Były tam 
największe szkody, jakie kiedykolwiek widziałam. 

NAGRODY będące  
skutkami odbudowywania

Zaczęłam płakać. Sufity i ściany budynków zawa
liły się, pobliskie drzewa leżały powalone i wszę
dzie były gruzy. Olbrzymi głaz stoczył się z góry i 
wbił się w ściany jednego budynku, co sprawiło, 
że sufit i ściany się rozpadły. Przy drzwiach leżał 
jeden but.

Kiedy pomyślałam o tym i o fakcie, 
że w tej katastrofie zginęli ludzie, 
toczyłam ze sobą walkę, by zrozu
mieć, jak Ojciec Niebieski mógł na to 
pozwolić. Czy ich nie kochał? Potem 
powróciłam myślą do chwili, kiedy 
omawiałyśmy to podczas lekcji Mło
dych Kobiet i zdałam sobie sprawę, 
że tak, kochał ich. On znał i kochał 
każdą z tych osób indywidualnie.  
Ci, którzy zginęli tego dnia, byli 
dziećmi Boga. Początkowo myśl o 
tym wywołała we mnie jeszcze więk
szy smutek. Lecz w następnej chwili 
zdałam sobie sprawę z tego, że ci ludzie są  
w świecie duchów i mogli powrócić do Ojca  
Niebieskiego, by z Nim być. Ta myśl pocieszyła 
mnie i dała uczucie spokoju.

Wiem, że jestem dzieckiem Boga, które ma 
wielką wartość indywidualną. Wszyscy jesteśmy 
dziećmi naszego Ojca Niebieskiego, który zna nas 
osobiście. Kocha nas miłością, która jest głębsza i 
silniejsza niż cokolwiek, co jesteśmy w stanie sobie 
wyobrazić. To zrozumienie zostało głęboko zasa
dzone w mym sercu, kiedy pracowałam i służyłam 
pośród ludzi, którzy bardzo ucierpieli w wyniku 
trzęsienia ziemi w Syczuanie. ◼

Kiedy zobaczyłam ruiny powstałe w wyniku trzęsienia ziemi, było mi 
smutno. Lecz wówczas zdałam sobie sprawę z tego, że Bóg kocha zarówno 
tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli.

Ashley Dyer (po prawej) 
pomagała odbudowywać 
domy dla mieszkańców 
Syczuanu, w Chinach, po 
trzęsieniu ziemi, które 
nawiedziło ten obszar  
w roku 2008.
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Adam C. Olson
Czasopisma kościelne

MOC PISM 
ŚWIĘTYCH

Rooma tak naprawdę nie chciał stu
diować pism świętych. Vaitiare tak 
naprawdę nie chciała chodzić na se

minarium. I nie musieli tego robić. Kiedy 
jednak postanowili spróbować, ich życie się 
zmieniło.

Dlaczego nie?
Dlaczego nastolatek miałby zdecydować, 

że będzie spędzać dwie godziny w każdy 
czwartkowy wieczór na studiowaniu pism 
świętych ze swoją mamą? Rok temu Rooma 
Terooatea z Tahiti prawdopodobnie zastana
wiałby się nad tym samym.

Teraz mógłby zapytać, dlaczego nastolatek 
miałby tego nie robić.

Podczas trzech lat seminarium Rooma 
tak naprawdę nigdy nie zwracał uwagi na 
to, że jego nauczyciel wyznacza fragmenty 
pism świętych do przeczytania na następną 
lekcję. „Nie chciałem ich czytać — mówi. 
— W rzeczywistości pisma święte mnie nie 
interesowały”.

Zastanawiał się jednak, dlaczego przy
wódcy kościelni w jego okręgu i paliku 
zawsze korzystali z pism świętych podczas 
swoich przemówień i lekcji. Obserwował 
swoich przywódców. Zauważył, z jaką łatwo
ścią prezydent palika cytował fragmenty pism 
świętych.

Kiedy więc Tahitański Palik Faaa podzielił 
studentów seminarium na drużyny, w celu 

Kiedy dwoje tahitańskich 
nastolatków dało szansę 
pismom świętym, ich 
życie się zmieniło.
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PILNIE 
STUDIUJCIE
„Bardzo inten-
sywne studio-
wanie nie da 
takiego efektu, jak 

codzienne studiowanie i zastosowanie 
pism świętych w życiu. Zapoznajcie 
się z lekcjami, jakich nauczają pisma 
święte. […] Studiujcie tak, jakby [one 
przemawiały] do was, albowiem tak 
zaprawdę jest. […]

[…] Jeżeli będziecie pilnie studio-
wali pisma święte, wzrośnie wasza 
moc unikania pokus i otrzymywania 
wskazówek od Ducha Świętego we 
wszystkim, co czynicie”.
Prezydent Thomas S. Monson „Bądźcie 
sobą — jak najlepsi”,  Liahona, maj 2009, 68.

przeprowadzenia konkursu ze znajo
mości fragmentów pism świętych do 
opanowania, Rooma postanowił dać 
szansę pismom świętym.

Wtedy to właśnie rozpoczęły się 
cotygodniowe sesje studiowania z 
mamą. Każdego czwartkowego wie
czoru wspólnie studiowali fragmenty, 
przygotowując się do konkursu kla
sowego, który odbywał się następ
nego dnia, ucząc się, gdzie znajdują 
się ważne wersety, a nawet ucząc się 
wielu z nich na pamięć.

I to wówczas wszystko zaczęło się 
zmieniać w oczach Rooma. Studio
wanie pism świętych wzmocniło jego 

relacje z mamą. Zaczął dostrzegać 
podobieństwo pomiędzy tym, czego 
uczą pisma święte, a tym, co się 
dzieje w dzisiejszym świecie. Kiedy 
modlił się na temat tego, co czytał, 
zdawał sobie sprawę, że pochodziło 
to od Boga.

Pomogło to także w doprowadze
niu jego drużyny do zwycięstwa w 
mistrzostwach palika w znajomości 
pism świętych.

Rooma rozpoznaje w otrzymanych 
błogosławieństwach lekcję, którą wy
niósł ze studiowania pism. „W księdze 
Mosjasza 2:24 król Beniamin nauczał, 
że kiedy postanowimy robić to, o co 
prosi nas Pan, jesteśmy natychmiast 
błogosławieni” — mówi Rooma. 
Mówi, że jednym z najwspanialszych 
błogosławieństw, jakie otrzymał, jest 
to, że „po studiowaniu w tym roku 
pism świętych, wie, że Księga Mor
mona jest prawdziwa”.
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Kiedy Rooma Terooatea (poniżej) i kole-
dzy z jego klasy seminarium udawali się 
na pobliską wyspę Moorea (po lewej), 
aby sprawdzić swoją znajomość pism 
świętych, wynik nie miał znaczenia — 
Rooma już był zwycięzcą.
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Większa część rodziny Vaitiare 
przystąpiła do Kościoła po niespo
dziewanej śmierci jej ojca i po tym, jak 
przywódca misyjny w okręgu przypro
wadził misjonarzy do jej domu. Mówili 
oni o jedności rodziny i o byciu razem 
na zawsze. „To naprawdę zmieniło 
naszą rodzinę” — mówi.

Jednakże niekoniecznie zmieniło 
to nastawienie 17letniej niezależnej 
dziewczyny. „Po moim chrzcie każdy 
mi mówił, że powinnam chodzić na 
seminarium — mówi. — Nie lubię, gdy 
mówi mi się, co mam robić, dlatego 
pójście tam zabrało mi trochę czasu”.

W końcu sama postanowiła, że tam 
pójdzie i spodobało się jej. Została przy
dzielona do tej samej biorącej udział w 
konkursie drużyny, w której był Rooma.

Na początku nawet nie starała 
się czytać wyznaczanych fragmen
tów z pism świętych. Kiedy jednak 

zdecydowała się to zrobić, wkrótce 
dostrzeg ła wiele błogosławieństw.

„Pisma święte były dla mnie wielką 
pomocą — mówi. — Z pism świętych 
nauczyłam się wielu rzeczy”, jak na 
przykład tego, jak ważna jest modli
twa i że Ojciec Niebieski odpowie na 
te modlitwy.

Dowiedziała się również, że kiedy 
postanowi, że się w coś zaangażuje 
— na przykład w chodzenie na semi
narium lub czytanie pism świętych — 
wówczas łatwiej jej będzie wywiązać 
się z tego zobowiązania, niż gdyby 
robiła to tylko z przymusu lub „dla
tego, że się od niej czegoś oczekuje”.

Teraz, kiedy rok szkolny się za
kończył, Vaitiare jest wdzięczna, że 
postanowiła chodzić na seminarium 
i studiować pisma święte: „Wiem, że 
kiedy studiujemy pisma święte, jeste
śmy błogosławieni”. ◼

Kiedy Vaitiare Pito z Tahiti postano-
wiła studiować pisma święte, zaczęła 
dostrzegać błogosławieństwa.

Nie mów mi, co mam robić
Na początku roku szkolnego 

Vaitiare Pito nie była nawet członki
nią Kościoła. Jak więc nowa człon
kini, która nigdy wcześniej nie była 
na seminarium, pomogła swojej 
drużynie wygrać konkurs znajo
mości fragmentów pism świętych 
do opanowania zorganizowany w 
paliku Faaa?

„Nie martwiłam się tym, że nie 
mam zbyt dużego doświadczenia 
— mówi. — Wielu z tych fragmen
tów nauczyłam się podczas dyskusji 
misjonarskich”.
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Scott Talbot

Służyłem w Południowej Misji 
Teksas Houston jako mówiący 
po hiszpańsku starszy. Pewnego 

dnia mój kolega i ja zapukaliśmy do 
jakichś drzwi, próbując znaleźć kogoś, 
kogo moglibyśmy nauczać. Weszliśmy 
do domu, który miał zniszczoną, drew
nianą werandę z dużą dziurą.

Drzwi otworzyła starsza kobieta i 
zaprosiła nas do środka. Nie jestem 
pewien, czy w ogóle wiedziała, kim 
jesteśmy i czego chcemy, ale była 
bardzo uprzejma. Zaczęliśmy nauczać 
ją pierwszej lekcji i wszystko zapowia
dało się dobrze. Wkrótce nadeszła moja 
kolej, by nauczać ją o Józefie Smithie i 
Pierwszej Wizji. Patrzyłem na kobietę i 
wydawało się, że na jej twarzy maluje 
się coraz większe zakłopotanie. Jasne 
było, że tak naprawdę nie nadąża za 
tym, co próbowałem jej wyjaśnić.

Po zadaniu jej kilku pytań co do 
omówionego tematu, by zorientować 
się, ile z tego zrozumiała, poczułem, 
że zaczynam się irytować, ponieważ 
nie pojmowała koncepcji Pierwszej 
Wizji. To był długi dzień i ostatnią 
rzeczą, której pragnie misjonarz, jest 
ktoś, kto nie rozumie prawdy, którą 
on tak rozpaczliwie chce przekazać.

Dokładnie w tej samej chwili, gdy 
moje emocje zaczęły przekształcać  
się w złość, przyszedł mi na myśl 
krótki fragment mojego błogosławień
stwa patriarchalnego. Był to fragment 
dotyczący mojej przyszłej rodziny, w 
którym doradzano mi, abym nauczał 
moje przyszłe dzieci koncepcji ewan
gelii. Kiedy przyszedł mi do głowy  
ten akapit, wiedziałem, że Duch  
mówił mi, abym nauczał tę pokorną 
kobietę w taki sam sposób, w jaki 
nauczałbym dziecko.

Wątek z mojego błogosławieństwa
Zacząłem uczyć ją z większą pro

stotą i miłością. Wyobraziłem sobie, 
jak moje własne dzieci siedzą w salo
nie i patrzą na mnie, ich ojca, kiedy 

Z POLA MISYJNEGO

nauczam je o Proroku Józefie  
Smithie. To było wprost niewiary
godne — widziałem, jak jej twarz 
zmieniła się. Wkrótce uniosła brwi, 
a jej oczy zabłysły. Jej zmieszanie 
zamieniło się w zainteresowanie i 
zadziwienie. Kiedy opowiedziałem 
o tym, jak Ojciec Niebieski i Jezus 
Chrystus ukazali się Józefowi Smi
thowi, po policzkach popłynęły jej 
łzy. Duch napełnił pokój, a moja fru
stracja zmieniła się w wielką radość.

Nigdy nie zapomnę tego doświad
czenia. Teraz nie mogę doczekać się 
chwili, kiedy pewnego dnia będę na
uczał tej samej zasady swoje dzieci i 
będę znowu czuł tę wielką radość. ◼

PRZYGOTUJ SIĘ DO SŁUŻBY

„Młodzi mężczyźni, namawiam 
was do tego, abyście przygo-

towali się do służby jako misjonarze. 
Pozostańcie czyści i nieskazitelni oraz 
godni reprezentowania Pana. Dbajcie o 
własne zdrowie i siłę. Studiujcie pisma 
święte. Gdzie jest to możliwe, uczest-
niczcie w zajęciach seminarium lub 
instytutu. Zapoznajcie się z podręczni-
kiem dla misjonarzy Abyście głosili moją 
ewangelię”.
Prezydent Thomas S. Monson „Gdy znów 
się spotykamy”,  Liahona, list. 2010, 6.
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POŚREDNIK  
JEZUS CHRYSTUS

Prezydent  
Boyd K. Packer
Prezydent Kworum 

Dwunastu Apostołów

Jezus Chrystus, 
nasz Pośrednik, 
płaci cenę, 
której sami 
nie jesteśmy w 
stanie zapłacić, 
abyśmy mogli 
powrócić do 
obecności 
naszego Ojca 
Niebieskiego.

Pozwólcie, że opowiem wam pewną 
przypowieść.

Pewien człowiek czegoś bardzo prag
nął. Wyglądało na to, że jest to ważniejsze niż 
wszystko inne w jego życiu. Aby spełnić swoje 
pragnienie, zaciągnął wielki dług.

Ostrzegano go przed tak wielkim długiem, 
a w szczególności przed jego wierzycielem, 
który pożyczył mu pieniądze. Jednak dla 
niego ważne było, aby natychmiast posiąść 
to, co chciał posiąść. Był pewien, że może za 
to zapłacić później.

Tak więc podpisał umowę. Miał spłacić 
dług za jakiś czas. Nie martwił się tym zbyt 
wiele, ponieważ czas spłaty wydawał się 
bardzo odległy. To, czego pragnął, miał teraz 
i wydawało się, że to jest najważniejsze.

Myśl o wierzycielu tkwiła gdzieś w jego pa
mięci, od czasu do czasu dokonywał również 
symbolicznych [niewielkich] wpłat, wierząc, że 
dzień zapłaty [dzień, kiedy będzie musiał zwró
cić wszystkie pieniądze] tak naprawdę nigdy 
nie nadejdzie.

Sprawiedliwość czy miłosierdzie?
Ale, jak to zawsze bywa, ten dzień nad

szedł, a wraz z nim żądanie zapłaty. Dług nie 
został jeszcze całkowicie spłacony. Zjawił się 
wierzyciel i zażądał pełnej zapłaty.

Dopiero wtedy dłużnik zdał sobie sprawę 
z tego, że jego wierzyciel nie tylko ma prawo 

wejść w posiadanie wszystkiego [zabrać mu 
wszystko], co było jego własnością, ale rów
nież ma prawo wtrącić go do więzienia.

„Nie mogę ci zapłacić, bo to przekracza moje 
możliwości” — wyznał.

„W takim razie — powiedział wierzyciel — 
zabiorę cały twój majątek i pójdziesz do wię
zienia. Zgodziłeś się na to. To był twój wybór. 
Podpisałeś tę umowę, a teraz musi zostać 
dotrzymana”.

„Czy nie możesz przedłużyć czasu spłaty 
albo umorzyć długu? — błagał dłużnik. — 
Znajdź sposób, żebym mógł zatrzymać swoją 
własność i nie musiał pójść do więzienia. Z 
pewnością wierzysz w miłosierdzie. Czy nie 
okażesz miłosierdzia?”

Wierzyciel odpowiedział: „Miłosierdzie 
jest zawsze tak bardzo jednostronne. Przy
niesie korzyść tylko tobie. Jeśli okażę ci 
miłosierdzie, pozostanę bez zapłaty. Ja do
magam się sprawiedliwości. Czy wierzysz w 
sprawiedliwość?”

„Wierzyłem w sprawiedliwość, kiedy pod
pisywałem umowę — powiedział dłużnik. 
— Była wtedy po mojej stronie, ponieważ 
uważałem, że będzie mnie chronić. Wtedy nie 
potrzebowałem miłosierdzia ani nie sądziłem, 
że kiedykolwiek będę go potrzebował”.

„To właśnie sprawiedliwość wymaga tego, 
byś wywiązał się z umowy albo poniósł karę 
— odpowiedział wierzyciel. — Takie jest 
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prawo. Zgodziłeś się na nie i tak już musi  
być. Miłosierdzia nie można wymagać kosz
tem sprawiedliwości”.

Oto stali naprzeciw siebie: jeden człowiek 
dochodzący sprawiedliwości i drugi błagający 
o litość. Żaden nie mógł postawić na swoim 
[wygrać], chyba że kosztem drugiego.

„Jeśli nie umorzysz długu, nie będzie miło
sierdzia” — błagał dłużnik.

„Jeśli go umorzę, nie będzie sprawiedliwo
ści” — brzmiała odpowiedź.

Wyglądało na to, że obydwa prawa nie 
mogą zostać spełnione. To dwa odwieczne 
ideały, które zdają się być sprzeczne ze sobą. 
Czy nie istnieje żaden sposób, aby sprawiedli
wość i miłosierdzie mogły zostać całkowicie 
wypełnione?

Istnieje sposób! Prawo sprawiedliwości 
może zostać całkowicie wypełnione, a miło
sierdzie może zostać w pełni okazane — ale 
potrzebny jest ktoś jeszcze. I tak się stało w 
tym przypadku.

Jego pośrednik
Dłużnik miał przyjaciela, który przyszedł z 

pomocą. Ten dobrze znał dłużnika. Uważał, że 
doprowadzenie do takiej sytuacji było niemą
dre. Niemniej chciał mu pomóc, ponieważ go 
miłował. Wkroczył między nich, stanął przed 
wierzycielem i złożył mu następującą propo
zycję: „Spłacę dług, jeśli uwolnisz dłużnika od 
umowy, aby mógł zachować swoją własność i 
nie musiał pójść do więzienia”.

W czasie gdy wierzyciel rozważał propozy
cję, mediator dodał: „Żądałeś sprawiedliwości. 
Co prawda, on nie może ci zapłacić, ale ja 
mogę to uczynić. Zostaniesz sprawiedliwie 
potraktowany i nie możesz żądać więcej. To 
byłoby niesprawiedliwie”.

Tak więc wierzyciel się zgodził.
Wtedy mediator zwrócił się do dłużnika. 

„Czy jeśli spłacę twój dług, przyjmiesz mnie 
jako twojego wierzyciela?”

„Och tak, tak! — zawołał dłużnik. —  
Ratujesz mnie przed więzieniem i okazujesz 
mi miłosierdzie”.

„W takim razie — powiedział dobroczyńca 
[ten, który pomaga] — mnie spłacisz dług, a 
ja określę warunki. To nie będzie łatwe, ale 

będzie możliwe. Umożliwię ci to. Nie musisz 
iść do więzienia”.

Tak więc wierzyciel otrzymał pełną zapłatę. 
Został potraktowany sprawiedliwie. Umowa zo
stała dotrzymana. Z kolei dłużnikowi okazano 
miłosierdzie. Obydwa prawa zostały wypeł
nione. Dzięki obecności pośrednika wymagania 
sprawiedliwości zostały w pełni zaspokojone, a 
prawo miłosierdzia zostało wypełnione.

Nasz Pośrednik
Każdy z nas żyje na pewnego rodzaju du

chowy kredyt, mając zaciągnięty dług. Pewnego 
dnia rachunek będzie zamknięty, usłyszymy 
żądanie zapłaty. Teraz możemy na to patrzeć 
niefrasobliwie, lecz kiedy nadejdzie ten dzień 
i przybliży się chwila zajęcia naszego dobytku, 
rozejrzymy się wokoło, odczuwając pełne bólu 
utrapienie, a wtedy potrzebny nam będzie ktoś, 
ktokolwiek, kto nam pomoże.

A zgodnie z wiecznym prawem, miłosierdzie 
nie może być okazane z wyjątkiem sytuacji, 
gdy pojawi się ktoś, kto będzie gotów i będzie 
w stanie wziąć na siebie nasz dług, zapłacić i 
ustalić warunki naszego odkupienia.

Gdyby nie było pośrednika, gdybyśmy 
nie mieli przyjaciela, spaść by na nas musiał 
pełen ciężar sprawiedliwości. Pełna zapłata za 
każde przewinienie — bez względu, czy było 
ono małe, czy wielkie — będzie od nas bez
względnie pobrana.

Lecz wiedzcie to: prawda, chwalebna 
prawda, głosi, że jest taki Pośrednik. „Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo
giem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (I List 
do Tymoteusza 2:5). Dzięki Niemu miłosierdzie 
może być okazane każdemu z nas, bez łamania 
wiecznego prawa sprawiedliwości.

Okazanie miłosierdzia nie odbędzie się auto
matycznie. Stanie się to na mocy zawartego z 
Nim przymierza. Odbędzie się to na Jego wa
runkach, na Jego szczodrych warunkach, które 
obejmują, jako absolutnie niezbędny, chrzest 
przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów.

Prawo sprawiedliwości może ochronić całą 
ludzkość i jednocześnie każdy z nas indywi
dualnie może doświadczyć tego odkupiciel
skiego i uzdrawiającego miłosierdzia. ◼
Z artykułu „The Mediator”,  Ensign, maj 1977, 54–56.

Zgodnie z wiecz-
nym prawem, 
miłosierdzie nie 
może być okazane, 
chyba że będzie 
ktoś, kto będzie 
gotów i będzie w 
stanie wziąć na 
siebie nasz dług, 
zapłacić i ustalić 
warunki naszego 
odkupienia.
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Marcel Niyungi
Oparte na prawdziwej historii

Niya bawiła się przed swoim 
domem, kiedy zawołała ją 
ciocia. „Niya, czy mogłabyś 

pójść do warzywniaka i kupić kilka 
marchewek na obiad?” — zapytała 
ciocia.

„Tak!” — odpowiedziała wesoło 
Niya. Lubiła chodzić do sklepu i 
lubiła pomagać swojej cioci.

Niya wzięła pieniądze od cioci i 
poszła drogą do pobliskiego sklepu.

„Potrzebuję kilka marchewek 
na obiad” — powiedziała Niya do 
sprzedawcy.

Sprzedawca włożył marchewki 
do torby Niyi i powiedział, ile ma 

zapłacić. Niya podała mu pieniądze.
„A to twoja reszta” — powie

dział sprzedawca, kiedy wręczał jej 
pieniądze.

Niya podziękowała i zaczęła iść 
w stronę domu. Po drodze popa
trzyła na pieniądze, które dał jej 
sprzedawca. „Wydał mi za dużo 
reszty — pomyślała. — Teraz mam 
dla siebie trochę pieniędzy!”

Lecz po chwili Niya przystanęła. 
„Ojciec Niebieski nie byłby ze mnie 
zadowolony, gdybym zatrzymała te 
pieniądze — pomyślała. — Muszę 
być uczciwa w słowach i uczynkach”.

Niya zawróciła i poszła z 

Wybór Niyi
powrotem do sklepu. „Wydał mi pan 
za dużo” — powiedziała do sprze
dawcy, oddając mu nadwyżkę reszty.

Sprzedawca wziął pieniądze. 
„Jesteś dobrą dziewczynką” — 
powiedział. Następnie włożył 
kilka jabłek do torby i podał ją 
Niyi. „Dziękuję ci za to, że jesteś 
uczciwa. Proszę, weź te jabłka 
i niech smakują tobie i twojej 
rodzinie”.

Niya poczuła w środku ciepełko i 
była szczęśliwa w drodze do domu. 
Wiedziała, że Ojciec Niebieski jest 
zadowolony, ponieważ postanowiła, 
że będzie uczciwa. ◼

 „Będę uczciwy 
wobec Ojca  

Niebieskiego, innych 
i samego siebie”.
Moje normy 
ewangelii
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TYDZIEŃ 
WIELKANOCNY

Możesz przygotować się 
do Wielkanocy, dowia
dując się o tym, co się 

działo w ciągu tygodnia poprze
dzającego Ukrzyżowanie i Zmar
twychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Począwszy od ósmego dnia przed 
Wielkanocą, przeczytaj o wy
darzeniach wraz z wypisanymi 
wersetami z pism świętych, które 
odpowiadają każdemu z dni.

SOBOTA
Do ważnego święta zwanego 
Paschą pozostało zaledwie 
sześć dni. Wiele osób przyby-
wało do Jerozolimy, aby tego 
dnia złożyć ofiary w świątyni. 
Jezus udał się do Betanii, 
wioski leżącej w pobliżu 
Jerozolimy. Miał tam zostać 
przez pięć nocy wraz ze Swymi 
przyjaciółmi: Łazarzem, Marią 
i Martą. Maria namaściła Jego 
stopy oliwą.
Zob. Ew. Jana 12:1–3.

NIEDZIELA
Jezus wyruszył z Betanii 
do Jerozolimy. Wjechał do 
miasta na oślęciu, zgodnie z 
przepowiednią z wersetów 
Starego Testamentu. Ludzie 
rozpoznali w Nim swojego 
króla i wołali: „Hosanna”, 
kładąc przez oślęciem liście 
palmowe, aby kurz nie osiadł 
na Zbawicielu. Jezus udał 
się do świątyni, a następnie 
powrócił do Betanii.
Zob. Ks. Zachariasza 9:9;  
Ew. Mateusza 21:1–11;  
Ew. Marka 11:1–11.

PONIEDZIAŁEK
Jezus zobaczył, że ludzie ku-
pują i sprzedają różne rzeczy 
w świątyni. Jako że chciał, 
aby świątynia była „domem 
modlitwy”, zmusił ich do 
opuszczenia tego miejsca. 
Następnie uzdrawiał ludzi, 
którzy byli chromi i ślepi. 
Zazdrośni kapłani rozgniewali 
się na Niego.
Zob. Ew. Mateusza 21:12–17; 
Ew. Marka 11:15–19.

WTOREK
Jezus nauczał ludzi w świątyni 
i na pobliskim wzgórzu zwa-
nym Górą Oliwną. Kapłani 
spiskowali, aby zabić Jezusa. 
Jeden z Jego uczniów, Judasz 
Iskariota, zgodził się wydać 
Jezusa kapłanom za cenę 30 
srebrników.
Zob. Ew. Mateusza 25:31–46; 
26:14–16.
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ŚRODA
Pisma święte nie mówią, co 
Jezus robił tego dnia. Być 
może spędził ten dzień ze 
Swoimi uczniami. Możesz 
przeczytać przypowieść o 
dziesięciu pannach — historię, 
której nauczał Jezus Swoich 
uczniów, aby pomóc im przy-
gotować się na Jego Drugie 
Przyjście.
Zob. Ew. Mateusza 25:1–13.

CZWARTEK
Uczniowie Jezusa przygoto-
wali posiłek paschalny. Wtedy 
Jezus powiedział im, że jeden 
z nich zdradzi Go. Następnie, 
chcąc pomóc im pamiętać o 
Nim, po raz pierwszy udzielił 
im sakramentu. Jezus poszedł 
do Ogrodu Getsemane, aby 
cierpieć za nasze grzechy i 
modlić się do Boga. Przyszli 
ludzie z mieczami i areszto-
wali Go. Uczniowie uciekli 
wylęknieni.
Zob. Ew. Mateusza 26:17–29, 
36–56.

PIĄTEK
Zabrano Jezusa do arcyka-
płana Kajfasza. Uczeń Jezusa, 
Piotr, zaprzeczył, że Go zna. 
Jezus był przesłuchiwany 
przez namiestnika Piłata i 
przez Heroda. Został skazany 
na śmierć na krzyżu. Jezus 
został ukrzyżowany. Pewien 
bogaty człowiek o imieniu 
Józef złożył Jezusa w swoim 
grobie. Matka Jezusa, Maria, 
i Maria Magdalena odwie-
dziły grób.
Zob. Ew. Mateusza 26:57–72; 
27:1–2, 27–37; Ew. Łukasza 
23:44–46, 50–56.

SOBOTA
Ciało Jezusa złożone było w 
grobie. Wejście zamknięto 
wielkim głazem. Niegodziwi 
kapłani poprosili Piłata, aby 
ten postawił straże przed 
grobem, by upewnić się, że 
nikt nie wejdzie do środka.
Zob. Ew. Mateusza 27:57–66.

NIEDZIELA 
WIELKANOCNA
Jezus zmartwychwstał! Powstał 
z grobu. Anioł zstąpił z nieba i 
odsunął głaz.
Jezus powiedział Swoim 
uczniom, aby nauczali i chrzcili 
ludzi oraz obiecał, że zawsze 
będzie z nimi.
Zob. Ew. Mateusza 28.
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Więcej rysunków 
z tej wystawy 
znajdziesz w 

przyszłych wydaniach działu 
„Nasza strona”. Pozostałe 
prace znajdziesz na stronie: 
www .liahona .lds .org.

Prace biorące udział w międzynarodowej 
wystawie rysunków dziecięcych na temat 
„Ewangelia błogosławi moje życie”.

Rysunki dzieci  
z całego świata

Beth B., 5 lat, Kanada

Daniel S
., 5 lat, Fr

ancja

 Karen L., 6 lat, Boliwia

Zeniff F., 9
 lat, Meksyk

Andreza A., 10 lat, Brazylia

Dasza K., 11 lat, Ukraina

Chung-chi, 6 lat, Tajwan
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Carolina A., 7 lat, Peru

Nathalie S., 9 lat, Gwatemala

Sara R., 9 lat, Argentyna

Addison O., 1
0 lat, W

ietn
am

Leonardo T., 8 lat, Chile

Fatima B., 5 lat, Peru
Alina S., 8 lat, Ukraina

Lee W., 9 lat, Polska



Vanessa G., 11 lat, Meksyk

Erdenejargaliin O., 8 lat, Mongolia

Lee J., 11 lat, Tahiti

Amanda G., 12 lat, Ek
wador

Guen R., 12 lat, Filipiny

Martina F., 11 lat, Argentyna

José V., 5 lat, Peru

Adriana B., 10 lat, Ekwador
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Możecie prowadzić cnotliwe, 
owocne, prawe życie, postępując 
zgodnie z planem ochrony stworzo-
nym przez naszego Ojca w Niebie: 
Jego planem szczęścia.

W jaki sposób mogę 
uchronić się przed złem 
panującym na świecie?
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Starszy Richard G. Scott 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów dzieli się 
swoimi przemyśleniami 
na ten temat.

Ojciec Niebieski, chcąc nas 
wspierać, przygotował pisma 
święte i zapewnił nieustanne 
boskie przewodnictwo. Ta po-
moc upewni nas, że możemy 
żyć w spokoju i szczęściu 
pośród rosnącego zła.

Choć życie może wydawać 

się trudne, trzymajcie się 

żelaznego pręta prawdy. 

Robicie większe postępy, 

niż się wam wydaje.

Poszukujcie i zważajcie 
na osobiste wskazówki 
dane poprzez Ducha 
Świętego.

Jeśli ciągle będziecie koncen-
trować na Panu wasze umysły 
i serca, wtedy On pomoże, 
wam, abyście mieli bogate i 
pełne życie, bez względu na 
to, co się stanie w otaczają-
cym was świecie.

Z artykułu: „Jak żyć dobrze pośród rosnącego zła”,  Liahona, maj 2004, 100–102.

Specjalny świadek
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„Wierzymy, że przez zadośćuczy-
nienie Chrystusa cała ludzkość, 
przestrzegając praw i obrzędów 
Ewangelii, może dostąpić zbawie-
nia” (Zasady Wiary 1:3).

Co byłbyś gotów dać ko
muś, kogo bardzo, bardzo 
kochasz? Nasz Zbawiciel, 

Jezus Chrystus, kocha nas tak bar
dzo, że oddał za nas Swoje życie.

Ojciec Niebieski wiedział, że jeśli 
zgrzeszymy i popełnimy błędy, 
nie będziemy mogli ponownie 
z Nim mieszkać. Dlatego 
Jego Syn, Jezus Chrystus, 
zaoferował, że będzie 
naszym Zbawicielem. 
Ojciec Niebieski wybrał 
Jego, aby nas zbawił, 
ponieważ był On tym 
jedynym, kto mógł żyć 
bez grzechu.

Jezus cierpiał i 
umarł, aby nas zbawić 
od śmierci i naszych 
grzechów. Ten pełen 
miłości akt zwany jest 
Zadośćuczynieniem. 
Dzięki Zadośćuczynieniu 
możemy odpokutować za 
nasze grzechy, uzyskać przeba
czenie oraz stać się tak czyści  

i nieskazitelni, jak Jezus.
Jezus został ukrzyżowany i umarł, 

lecz po trzech dniach zmartwych
wstał. On znowu żyje! Jako że On 
zmartwychwstał, my też zmartwych
wstaniemy. Oznacza to, że nasze 
ciała i duchy zostaną zjednoczone 
na zawsze.

Jezus Chrystus  
jest moim Zbawicielem i Odkupicielem

Jezus Chrystus naprawdę jest 
naszym Zbawicielem i Odkupicie
lem. Jest On dla nas wszystkich 
doskonałym przykładem. Nauczał 
nas, że mamy traktować się wzajem
nie z uprzejmością. Jezus nauczał, 
jak mamy służyć sobie nawzajem. 
Nauczał nas, w jaki sposób stać się 
lepszymi. Nie będziemy mogli wieść 
tak doskonałego życia, jakie wiódł 
On, lecz możemy zamieszkać z  

Jezusem i Ojcem Niebieskim, 
przestrzegając przykazań i czy

niąc wszystko co w naszej 
mocy. Powinniśmy naśla

dować Jezusa Chrystusa 
każdego dnia. ◼

WNOSZENIE DUCHA ORGANIZACJI PODSTAWOWEJ DO DOMU

ZAJĘCIA
Połącz kropki, aby ukończyć obrazek 
przedstawiający Marię przy pustym 
grobie, a następnie go pokoloruj. Kiedy 
będziesz patrzeć na obrazek, zapa-
miętasz, że Jezus Chrystus jest naszym 
Zbawicielem i Odkupicielem.

Ana Maria Coburn i Cristina Franco

Możesz skorzystać z tej lekcji i zajęć,  
aby dowiedzieć się więcej o temacie  

Organizacji Podstawowej na ten miesiąc.
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Chad E. Phares
Czasopisma kościelne

Szczęśliwi w domu

Buntha i Neath to brat i siostra, którzy miesz-
kają w Siem Reap, w Kambodży.

Kiedy Buntha skończył osiem lat, po-
stanowił, że przyjmie chrzest. Kiedy Neath skoń-
czy osiem lat, ona również zostanie ochrzczona. 
„Chcę przyjąć Ducha Świętego” — mówi.

Dla Bunthy i Neath ważne jest, by służyć in-
nym. Buntha chce być misjonarzem, kiedy doro-
śnie. Neath nie może się doczekać, kiedy będzie 
„babcią misjonarką”, czyli misjonarką–seniorką. ◼

Buntha i Neath 
spędzają ze sobą 
bardzo dużo 
czasu. Oboje 
starają się być mili 
dla siebie nawza-
jem i dla swojej 
rodziny.
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Ludzie z całego świata 
przyjeżdżają do ich 
miasta, aby obejrzeć 
starożytne budowle, 
lecz Buntha i Neath 
są najszczęśliwsi, 
kiedy zostają w domu 
i spędzają czas ze 
swoją rodziną.

Buntha i Neath mają koło domu spe-
cjalne miejsce do uczenia się, gdzie mogą 
usiąść i poczytać pisma święte, odrobić 
prace domowe i przeczytać Liahonę. 
Buntha i Neath lubią czytać pisma święte. 
Starają się codziennie czytać pisma święte. 
Neath lubi czytać o śnie Lehiego. Buntha 
lubi czytać o Nefim.

Neath lubi grać w kulki. 
Buntha lubi grać w 
piłkę nożną i gra każdą 
piłką, którą znajdzie.
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W przebraniu
Kaare Revill
Oparte na prawdziwej historii

„Jesteście [dziećmi] Pana, waszego 
Boga” (V Ks. Mojżeszowa 14:1).

1. Eliza chciała się  
poprzebierać. Założyła  
buty taty i sztuczny  
czerwony nos.

2. Eliza pobiegła do swo
jego pokoju. Założyła żółty 
kask i złapała plastikowy 
młotek.

3. Eliza uderzyła 
młotkiem w  
podłogę, zanim 
pobiegła do  
swojego pokoju.

DLA MŁODSZYCH DZIECI

Jestem zabawnym 
klaunem.

Jestem silnym 
budowniczym.
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DZIECI 4. Eliza założyła skrzącą się fioletem 
i srebrem suknię i kręcąc się wokoło 
wyszła ze swojego pokoju.

6. Gdy nadszedł czas pójścia do łóżka, przebrała się w swoją 
ulubioną zieloną pidżamę. Wyszła ze swojego pokoju i usiadła 
mamie na kolanach.

7. 

5. Elizie podobało 
się być księżniczką. 
Została w tej sukience 
przez resztę dnia.

Jestem Eliza. Jestem 
dzieckiem Boga.
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Jestem piękną 
księżniczką.
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WSZYSCY JESTEŚMY 
DZIEĆMI BOGA

Bez względu na to, gdzie 
mieszkamy lub jak wyglą

damy, wszyscy jesteśmy dziećmi 
Boga. Spójrz na dzieci znajdu
jące się w lupkach na górze  
strony i sprawdź, czy potrafisz  
je znaleźć na mapie. Zakreśl 
każde dziecko, które znajdziesz.

POMOCE DLA RODZICÓW

Porozmawiajcie o kilku cechach 
fizycznych lub cechach charak-

teru dziecka. Co sprawia, że jest ono 
wyjątkowe? Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski 
stworzył nas wszystkich tak, że różnimy 
się między sobą, lecz wszyscy jeste-
śmy Jego dziećmi. Pomóżcie swojemu 
dziecku dostrzec wyjątkowe cechy 
każdego dziecka na mapie.

DLA MŁODSZYCH DZIECI
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„Jedynie poprzez Ducha dowiecie się, jak 
zastosować to, co przeczytacie w podręczniku 
— powiedział. — […] Oczekiwanie na strumień 
objawień potrzebnych w waszej codziennej służ
bie czy nawet żywienie nadziei na to, że je otrzy
macie, może się wam wydać niepraktyczne. Nie 
otrzymacie ich bez wiary i ciężkiej pracy, lecz jest 
to możliwe”.

Prezydent Eyring obiecał, że kiedy przywódcy 
będą pracować i modlić się o to, by „zrozumieć 
i postępować zgodnie ze słowami życia”, które 
otrzymali, Pan pomoże im służyć i przewodzić z 
mocą przewyższającą ich własne zdolności.

Doktrynalna podstawa podręczników 
„Podręcznik jest zgodny z doktryną — powie

dział Starszy Oaks — i jest krótszy niż poprzedni, 
ponieważ w wielu kwestiach nie 
precyzuje zasad ani nie daje określo
nych wskazówek. W zamian, podaje 
zasady, które natchnieni przywódcy 
mogą stosować […] z uwzględnieniem 
miejscowych warunków”.

Starszy Bednar i Starszy Christoffer
son ostrzegli przywódców przed 
pominięciem początkowych rozdzia
łów Handbook 2 w celu dotarcia do 
reguł zawartych w dalszych rozdzia
łach. Wcześniejsze rozdziały zawierają 
doktrynalną podstawę pozwalającą 
zrozumieć i stosować zasady i reguły 
opisane później.

Starszy Bednar powiedział, że fakt, 
iż podręczniki są „oparte na zasadach i 
zawierają mniej wyraźnie określonych 
przepisów, stanowi dla nas wszystkich 
o wiele większe i poważniejsze du
chowe wyzwanie”.

Zasady dostosowywania 
„W kwestiach dotyczących dok

tryny, przymierzy i zasad działania, 
ustanowionych przez Radę Prezydenta 
Kościoła oraz Kworum Dwunastu, 
trzymamy się zapisów w podręczniku 

Podczas światowego szkolenia przywód
ców w lutym 2011 roku członkowie Rady 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu 

Apostołów nauczali na temat tego, jak skuteczniej 
korzystać z nowych podręczników (Handbook). 
Spotkanie to było kontynuacją światowego szko
lenia przywódców z listopada 2010 r., na którym 
zaprezentowano podręczniki.

Mówcy podkreślili metody wykorzystania pod
ręczników w bardziej natchniony sposób, 
wagę zrozumienia doktrynalnej podstawy 
nowych podręczników, sposoby dostoso
wania zasad do programów kościelnych, 
możliwości wykorzystania zmian w pod
ręcznikach w dziele zbawienia oraz rolę 
kobiet w radach.

W transmisji uczestniczyli Prezydent 
Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w 
Radzie Prezydenta Kościoła; Starsi  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson 
i Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu 
Apostołów; Starsi Craig C. Christensen, 
Bruce D. Porter i W. Craig Zwick z Kwo
rum Siedemdziesiątych oraz generalni 
prezydenci organizacji pomocniczych.

Bardziej natchnione wykorzystanie 
podręczników

Nazywając to spotkanie „drugą okazją, 
by odkryć skuteczniejsze metody wy
korzystania podręczników”, Prezydent 
Eyring zachęcił przywódców, by pogłę
biali swe zdolności do otrzymywania 
objawień.

Wiadomości kościelne

Szkolenie w zakresie  
wykorzystania podręczników  
z naciskiem na dzieło zbawienia
Adam C. Olson
Czasopisma kościelne

„Podręcznik stanie się 
waszym skarbem, kiedy 
będziecie go używać, by 
pomóc przywieść innych ku 
temu, by wybrali drogę ku 
życiu wiecznemu. Taki jest 
jego cel”. 
Prezydent Henry B. Eyring, Pierw-
szy Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła
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— mówi Starszy Nelson. — Modyfikacje są do
puszczalne w przypadku innych zajęć, aby dosto
sować je do miejscowych warunków”.

Zdaniem Starszego Portera, rozdział 17 „Jed
norodność i modyfikacje” został załączony, by 
pomóc miejscowym przywódcom podążać za 
podszeptami Ducha i decydować, kiedy uzasad
nione jest wprowadzenie zmian w określonych 
programach. W rozdziale wyjaśniono, czego nie 
wolno zmieniać oraz podano pięć warunków, 
pod którymi można dokonać modyfikacji: sytu
acja rodzinna, ograniczenia transportowe i komu
nikacyjne, małe kwora i klasy, niewystarczająca 
liczba przywódców oraz kwestie bezpieczeństwa.

„Zastosowane modyfikacje nie osłabiają Ko
ścioła, lecz go wzmacniają” — powiedział Starszy 
Porter w przesłaniu odczytanym przez Starszego 
W. Craiga Zwicka z Kworum Siedemdziesiątych. 
Dokonując modyfikacji pod natchnieniem Ducha 
miejscowi przywódcy nie powinni czuć, że przy
zwalają na coś, co jest poniżej ideału. „Każda jed
nostka Kościoła ma dostęp do doktryn, obrzędów, 
mocy kapłańskiej oraz darów Ducha koniecznych 
dla zbawienia i wyniesienia dzieci Bożych” — na
pisał Starszy Porter.

Dzieło zbawienia
Zmiany dokonane w Handbook 2 mają wspo

móc dzieło zbawienia. Prezydent Eyring powie
dział: „Podręcznik stanie się waszym skarbem, 
kiedy będziecie go używać, by pomóc przywieść 
innych ku temu, by wybrali drogę ku życiu wiecz
nemu. Taki jest jego cel”.

W rozdziale 5., pod tytułem „Dzieło zbawie
nia w okręgu i paliku”, zebrano razem tematy 
wcześniej omawiane osobno, takie jak: praca 
misjonarska członków, utrzymywanie aktywności 
nowo nawróconych, przywracanie do aktywności, 
praca świątynna, praca nad historią rodziny oraz 
nauczanie ewangelii.

„Paweł powiedział, że w tej dyspensacji, dyspen
sacji pełni czasów, wszystko połączy się w jedną 
całość w Chrystusie — powiedział Starszy Bednar 
(zob. List do Efezjan 1:10). — Jest jedno dzieło”. 

Na przykład to, co niektórzy wcześniej uważali 

za oddzielne misje Kościoła, jest „tą samą pracą w 
różnych sferach” — powiedział. Praca misjonar
ska to głoszenie ewangelii i zapraszanie innych, 
by przyjęli święte obrzędy i zawarli przymierza. 
Doskonalenie Świętych — łącznie z utrzymywa
niem aktywności, aktywizacją i nauczaniem — to 
zapraszanie ludzi, by szanowali obrzędy i przy
mierza. Odkupienie zmarłych dzięki pracy nad 
historią rodziny i pracy świątynnej to umożliwia
nie tym, którzy umarli, otrzymania tych obrzędów 
i zawarcia przez nich przymierzy.

Starszy Holland powiedział, że ogólnie rzecz 
biorąc, zmiany w podręczniku prowadzą do 
zrozumienia, że przywódcy kworum i organizacji 
pomocniczych spotykają się na radzie okręgu nie 
tylko po to, by troszczyć się o członków swoich 
własnych organizacji, lecz są razem odpowie
dzialni za duchowe dobro wszystkich członków.

Starszy Cook pomógł określić, w jaki sposób 
niektóre ze zmian wprowadzonych w Handbook 2 
wspomagają dzieło zbawienia.

Położył nacisk na wagę tego, by biskupi i rady 
okręgu zajmowali się potrzebami doczesnymi 
członków teraz, gdy nie ma już osobnych spotkań 
poświęconych tej kwestii. Wyjaśnił, że zwiększyła 
się rola naradzania się przywódców Kapłaństwa 
Melchizedeka z członkami kworum. Następnie 
wyjaśnił zmiany, zezwalające ojcom, którzy nie są 
w pełni godni posiadania rekomendacji świątynnej 
na uczestnictwo w obrzędach i błogosławieństwach 
członków rodziny w określonych przypadkach.

W tym dziele 
zbawienia 
przywódcy 
kapłańscy 
powinni rozwa-
żać kolejne 
obrzędy 
potrzebne 
poszczególnym 
osobom oraz 
sposoby, na 
jakie mogą im 
pomóc przygo-
tować się do 
nich.
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„Nie zajmujemy się pro
wadzeniem programów czy 
zarządzaniem organizacją — 
powiedział Starszy Bednar.  
— To konieczne, lecz niewy
starczające. To jest dzieło zba
wienia. Kiedy zaś zaczniemy 
myśleć o obrzędach i przy
mierzach, wówczas przywódcy 
kapłańscy powinni zadać 
właściwe pytanie: jakiego ko
lejnego obrzędu potrzebuje w 
swym życiu dana osoba czy 
rodzina i w jaki sposób mogę 
im pomóc, by się do niego 
przygotowali?”

Kobiety w radzie
Starszy Scott wyraził nie

pokój, że w niektórych miej
scach przywódcy tracą okazję 
do tego, by wysłuchać kobiet 
podczas wspólnych narad. 
„Kiedy [kobiety] są zachęcane, 

WIĘCEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ

Pliki audio, wideo oraz tekst 
obu transmisji światowych 
szkoleń przywódców znajdują się 
na stronie lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Handbook 2 znajduje się  
na stronie lds.org/handbook/ 
handbook-2-administering 
-the-church. Nowa biblioteka  
z materiałami szkoleniowymi  
dla przywódców — Leadership  
Training Library — będzie 
dostępna w zakładce: Serving in 
the Church na stronie: lds.org do 
połowy 2011 roku.

NOWA BIBLIOTEKA Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI 
DO WYKORZYSTYWANIA W DYSKUSJACH 
PANELOWYCH ORGANIZACJI POMOCNICZYCH

Podczas światowego szkolenia przywódców 
w lutym 2011 roku, generalni prezydenci 

organizacji pomocniczych Kościoła uczestniczyli 
w serii dyskusji panelowych, w trakcie których 
korzystano z przykładów zaczerpniętych z 
nowego, internetowego źródła pomocy.

Biblioteka materiałów ze szkoleń przywód-
ców to zbiór przykładów z życia przywódców, 
którzy służą na całym świecie, zgodnie z zasa-
dami, które są opisane w Handbook 2. Filmy 
wideo nakręcone w Brazylii, Anglii, Gwatemali 
i Korei są obecnie tłumaczone i będą dostępne 
on-line w późniejszym terminie, w 2011 roku.

Posługując się tymi nagraniami wideo, ge-
neralni prezydenci organizacji pomocniczych, 
pod kierunkiem Starszych Roberta D. Halesa 
i Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu 
Apostołów oraz Starszego Craiga C. Christen-
sena, Siedemdziesiątego, omówili trzy ważne 
zasady, które znajdują się w Handbook 2.

1. Przygotujcie się pod względem 
duchowym

„To niesamowite, że Pan szuka sposobów i 
czeka na sposobność, by nas błogosławić” — 
wyjaśniła Rosemary Wixom, generalna prezy-
dent Organizacji Podstawowej, po obejrzeniu 
filmu o tym, jak przywódczyni Stowarzyszenia 
Pomocy z Korei Południowej szczerze popro-
siła o natchnienie przy planowaniu spotkania 
i otrzymała je.

Starszy Andersen, w rozmowie z Julie B. 
Beck, generalną prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy, i Siostrą Wixom, powiedział: „To 
praca duchowa, nie możemy jej wykony-
wać bez pomocy Pana”. Uczestnicy dyskusji 
panelowej omawiali, w jaki sposób duchowe 
przygotowanie pozwala przywódcom kon-
centrować się na poszczególnych osobach i 
dostosowywać do ich potrzeb zajęcia, lekcje 
i zadania. „Objawienia zdarzają się pośród 
nas” — świadczył Starszy Andersen.

2. Uczestniczcie w radach
Prawdziwa historia o tym, jak członkowie 

rady okręgu w Gwatemali wspólną pracą 
doprowadzili pewną rodzinę do powrotu do 
pełnej aktywności w Kościele, dała Starszemu 
Christensenowi okazję do poprowadzenia 
dyskusji na temat współpracy w radach ze 
wszystkimi pięcioma prezydentami organizacji 
pomocniczych: Siostrą Beck, Siostrą Wixom, 
Russellem T. Osguthorpem, generalnym pre-
zydentem Szkoły Niedzielnej, Elaine S. Dalton, 
generalną prezydent organizacji Młodych 
Kobiet i Davidem L. Beckem, generalnym 
prezydentem organizacji Młodych Mężczyzn.

Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki 
sposób połączone wysiłki członków rady 
mogą pomóc wzrastać członkom okręgu, 
jak aktywni członkowie rady mogą zmniej-
szać ciężary biskupa oraz jak przywódcy 
i członkowie powinni słuchać, dzielić się i 
zabiegać o poznanie woli Pana w kwestii 
członków okręgu.

3. Służba dla innych
Trzeci film opowiadał o młodym 

mężczyźnie w Anglii, któremu ciężko było 
pozostać w pełni aktywnym w Kościele. 
Dyskusję prowadził Starszy Hales, a brali 
w niej udział Brat Osguthorpe, Brat Beck i 
Siostra Dalton. W toku rozmowy podkreślili 
oni wagę współpracy między przywódcami 
a rodzicami na radach kościelnych oraz 
ważność współpracy z młodzieżą. 

„Jeśli będziecie postępować dokładnie 
tak, jak to dzisiaj zobaczyliście — podsumo-
wał Starszy Hales — omówicie [przykłady z 
filmów], przedłożycie je Panu, […] wówczas 
będziecie prowadzeni i otrzymacie wska-
zówki co do tego, jak możecie pomóc i 
wzmacniać innych oraz osiągnąć to, czego 
wam potrzeba w powołaniach, które wam 
wyznaczono”. ◼
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by swobodnie uczestniczyć w radach okręgu, 
ich pomysły są zawsze pomocne i natchnione” 
— powiedział.

Przywódcy mogą zachęcać siostry do aktyw
nego uczestnictwa, prosząc je imiennie o zabranie 
głosu i wyrażając wdzięczność za ich spostrzeże
nia i sugestie — wyjaśnił Starszy Scott.

„Dodatkowym błogosławieństwem, które 
spływa na domostwa przywódców kapłańskich”, 
którzy postępują zgodnie z tymi wytycznymi, jest 
to, że „mężczyźni ci mogą bardziej docenić świętą 
rolę, jaką ich żony spełniają w ich własnych do
mach” —dodał.

Nauczał o tym, jak ważne jest dążenie do 
jednomyślności pośród członków rady. Kiedy 
przywódca wyczuwa, że panuje taki duch, może 
wezwać do głosowania. W przypadkach, kiedy 
członkowie nie są jednomyślni, przywódcy po
winni poprosić o zdanie każdego z członków 
rady okręgu, wyrazić wdzięczność za jego/jej 
opinię, podjąć decyzję i poprosić członków rady 
o jedność w poparciu tej decyzji. Starszy Scott 
podkreślił wagę poufności spraw poruszanych  
na radzie okręgu.

Przewidywane rezultaty
Starszy Nelson zakończył szkolenie, wyrażając 

nadzieję, że wydarzą się trzy rzeczy: że uprosz
czenie pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie 
czasu i środków członków, że wzrośnie moc 
kapłańska każdego z posiadaczy kapłaństwa, 
co będzie błogosławieństwem dla każdej osoby 
i rodziny w Kościele oraz że każdy z członków 
poczuje się bardziej oddany jako uczeń. ◼

W WIADOMOŚCIACH

Starszy Perry tworzy 
pierwszy palik na 
Guam

Starszy L. Tom Perry z Kwo
rum Dwunastu Apostołów od
wiedził Guam w grudniu 2010 
roku, aby utworzyć palik Barri
gada Guam, pierwszy w historii 
palik na terytorium Guam. Pod
czas swej wizyty Starszy Perry, 
który służył na tych terenach w 
korpusie marynarki Stanów Zjed
noczonych w czasie II Wojny 
Światowej, zwiedził również 
Muzeum Wojny na Pacyfiku i 
pojechał na sąsiednią wyspę 
Saipan. Na Guam mieszka 1 971 
członków Kościoła. Terytorium 
Guam należy do kościelnego 
obszaru Azji Północnej.

Lekarze ŚwDO leczą 
cholerę w Papui  
Nowej Gwinei

Pod koniec 2010 roku garstka 
lekarzy ŚwDO z Australii leczyła 
ofiary wybuchu epidemii cholery 
w odległych wioskach, w pół
nocnozachodniej części Nowej 
Gwinei.

Lekarze pracowali z setkami 
pacjentów. Jednego mężczyznę 
od śmierci dzieliły zaledwie 
minuty, kiedy przyjechał do szpi
tala; inni bez pomocy lekarskiej 
nie przeżyliby 24 godzin.

Ludzie docierali do lekarzy 
lądem i łodziami. David Williams 
z Brisbane i Anthony Mahler z 
Cairns powiedzieli, że w ciągu 
jednego dnia od przybycia do 
wioski Sogere, udzielili pomocy 
w 200 przypadkach cholery. 

Mówiąc o całym tym doświad
czeniu dr Mahler powiedział: 
„To było najbardziej satysfak
cjonujące zawodowe doświad
czenie w moim życiu” pomimo 
trudności i wyczerpującego 
ogromu pracy.

Poza wysłaniem lekarzy 
Kościół zapewnił również inną 
pomoc i materiały, między  
innymi apteczki i urządzenia  
do uzdatniania wody. Kościół 
wysłał też z Port Moresy trans
porty żywności i mydła na 
obszary dotknięte kryzysem,  
a zestawy środków do higieny 
osobistej zostaną wysłane z 
Port Moresby i Brisbane. Para 
misjonarska doświadczona w 
uzdatnianiu wody pojechała do 
Papui Nowej Gwinei, aby po
móc w koordynowaniu prac.

Temat Wspólnych 
Zajęć na rok 2011 
przedstawiony na 
DVD

W styczniu Kościół rozpo
czął wysyłanie płyty DVD Dla 
wzmocnienia młodzieży 2011, 
We Believe, do jednostek Ko
ścioła na całym świecie, aby 
można było ją wykorzystać w 
pracy nad Tematem Wspólnych 
Zajęć na 2011 rok.

DVD zawiera prezentacje 
multimedialne stworzone po 
to, by pomóc młodym ludziom 
uczynić temat: Zasady Wiary 
1:13, centralną częścią ich życia. 
W poszczególnych częściach 
biorą udział: Prezydent Thomas S.  
Monson, generalne prezydia 
Młodych Mężczyzn i Młodych 

Przywódcy Kościoła powiedzieli, że zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety powinni mieć równe prawo, by 
swobodnie wyrażać swe sugestie na spotkaniach 
przywódców.
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Kobiet, jest tam muzyka, świa
dectwa młodzieży i wiele więcej.

Sporą część zawartości płyty 
stanowią świadectwa młodzieży 
i motywujące doświadczenia.

Muzykę, przesłania i świa
dectwa można wykorzystać do 
wzbogacenia lekcji, spotkań i 
zajęć młodzieży w ciągu całego 
roku.

Wszystkie materiały są do
stępne w Internecie i można je 
ściągnąć ze strony youth.lds.org.

DVD zawiera również tłuma
czenie na następujące języki: 
angielski, chiński, francuski, 
hiszpański, japoński, koreański, 
niemiecki, portugalski, rosyjski  
i włoski. ◼

KRÓTKIE INFORMACJE ZE ŚWIATA

Kościół przyjmuje prace na 
Dziewiąty Międzynarodowy 
Konkurs Artystyczny

4 kwietnia 2011 roku  
Muzeum Historii Kościoła 
udostępni formularze rejestracji 
na Dziewiąty Międzynarodowy 
Konkurs Artystyczny Kościoła. 
Prace konkursowe należy 
przesłać za pośrednictwem 
Internetu lub pocztą do dnia 
7 października 2011 r. Temat 
tegorocznego konkursu brzmi 
„Ujawnijcie Jego cudowne 
dzieła” (NiP 65:4). Więcej infor
macji w języku angielskim oraz 
wybrane prace z minionych lat 
można znaleźć na stronie: lds 
.org/churchhistory/museum/
competition.

Opowieści z Nowego  
Testamentu na filmie

Aby urozmaicić nauczanie 
programu Nowego Testamentu 
w 2011 roku, filmy z książki 
Historie z Nowego Testamentu są 
teraz animowane metodą para
laksy. 65 filmów jest dostępnych 
w języku angielskim, są też pliki 

MP3 ze ścieżką dźwiękową do 
wszystkich filmów w 11 języ
kach, w których dostępna jest 
strona LDS.org. Filmy zrobione 
metodą paralaksy będą dostępne 
we wszystkich językach w 2011 
roku. Filmy można znaleźć na 
stronie scripturestories.lds.org 
w zakładce New Testament 
Stories.

Młodzi Mężczyźni w  
Bangalore są oddani  
programowi Obowiązek 
wobec Boga

Ponad 30 młodych mężczyzn 
z dystryktu Bangalore w Indiach 
zebrało się na wzgórzach Kana
kapura, aby uczyć się o nowym 
programie Obowiązek wobec 
Boga i wyciągnąć duchowe 
przesłanie z zajęć wymagających 
dużego wysiłku fizycznego. 
Młodzi mężczyźni za pomocą 
liny i krążka przeciągali się na 
drugą stronę stawu. Po poran
nym biegu wspinali się na górę 
i uczyli się wspinaczki. Zajęcia 
zakończyły się spotkaniem ze 
składaniem świadectw. ◼

Z OSTATNIEJ CHWILI

W styczniowym 
numerze Liahony 
z 2011 roku napi

sano, że na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej służą misjonarze 
innych narodowości (zob. 
Samuel Gould, „W obecności 
aniołów”, 50). Po wydruko
waniu tego numeru sytuacja 
uległa zmianie i misjonarze 
pochodzący z innych krajów 
zostali przeniesieni. Kościół 
bacznie monitoruje sytuację 
polityczną we wszystkich 
miejscach, gdzie znajdują 
się misjonarze i kiedy to ko
nieczne, zabiera misjonarzy. 
Misjonarze powrócą dopiero 
wtedy, kiedy warunki zo
staną uznane za bezpieczne.

Zobacz i posłu-
chaj, jak kla-
syczne historie  
z Nowego Testa-
mentu budzą się 
do życia dzięki 
przepięknym 
kolorom i nar-
racji, na stronie 
scripturestories 
.lds.org.
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LISTY OD 
CZYTELNIKÓW

On podnosi nasze ciężary
Uwielbiam to czasopismo i 

całą jego zawartość. Uwielbiam 
przemówienia wygłaszane przez 
Przedstawicieli Władz Naczelnych, 
a w szczególności przemówienia 
z konferencji. Dają nam rady i 
zachęcają, abyśmy dążyli naprzód 
pomimo naszych prób.

Jestem członkinią Kościoła od 
26 lat i przeczytałam wszystkie 
wydania Liahony. Często czytam 
numery sprzed lat, a szczególnie 
bliski jest mi artykuł Starszego 
Davida A. Bednara, „Troskliwe 
miłosierdzie Pana” (maj 2005, 99). 
Pomaga mi on pamiętać o tym, 
jak często Ojciec w Niebie okazuje 
nam Swe troskliwe miłosierdzie i 
podnosi nasze ciężary.
Iolanda Valenti, Włochy

Nauki pochodzą od Pana
Co miesiąc jestem wdzięczny 

za to, że mam słowa żyjących 
proroków. Wiem, że ich nauki po-
chodzą od Pana i pobłogosławią 
moje życie, jeśli będę postępować 
zgodnie z nimi. Gdy czytam o do-
świadczeniach Świętych na całym 
świecie, moja wiara i świadectwo 
wzrastają, ponieważ dowiaduję 
się, co inni robią, aby pokonać 
swoje przeciwności.
Byron David Calderon Mosquera, Ekwador

Prosimy o przesyłanie waszych 
spostrzeżeń lub sugestii na adres: 
liahona@ldschurch.org. Listy 
mogą być skracane lub przereda-
gowywane dla większej jasności 
przekazu. ◼

POMYSŁY NA DOMOWY WIECZÓR RODZINNY

„Zawsze o Nim pamiętać”  
strona 20: Zastanów się nad omó
wieniem z rodziną rady Starszego 
Christoffersona: „Możemy zacząć od 
odrzucenia wszystkiego z naszego ży
cia, a następnie przywracania kolejnych 
elementów według ich ważności, aby 
w samym centrum znalazł się Zbawi
ciel”. Rozważ omówienie niektórych  
z błogosławieństw, wymienionych 
przez Starszego Christoffersona, które 
przychodzą, gdy „zawsze pamiętamy  
o Zbawicielu”.

 „Moc pism świętych” strona 52: 
Po wspólnym przeczytaniu tego arty
kułu poproś członków rodziny, aby po
dzielili się swoimi uczuciami na temat 
czytania pism świętych i uczęszczania 
na seminarium. Poproś ich, aby w swo
ich dziennikach zapisali świadectwa 
na temat mocy pism świętych. Zachęć 
swoje dzieci, aby studiowały pisma i 
nauczyły się na pamięć wyznaczonych 
fragmentów.

„Pośrednik Jezus Chrystus” 
strona 56: Zachęć rodzinę, aby pod
czas wspólnego czytania artykułu 
zwróciła uwagę na to, jak ważna jest 
rola pośrednika czy orędownika. 
Zapytaj ich, co by się stało, gdyby 
pośrednik nie przyszedł z pomocą 
dłużnikowi. Możecie również wyszu
kać i przeczytać fragmenty z pism, 
które mówią o tym, że Zbawiciel jest 
naszym pośrednikiem. Zastanów się 
nad przeczytaniem: 2 Nefi 2:27–28 i 
Alma 42:24–25.

„W przebraniu” 
strona 70: Rozważ 
zachęcenie członków 
rodziny, aby się prze
brali lub udawali kogoś 
innego. Daj każdemu z 
nich możliwość powiedzenia, kim są. Po 
przeczytaniu historyjki wyjaśnij, że nie
zależnie od tego, jakie role odgrywamy, 
zawsze jesteśmy dziećmi Boga.

Szczęśliwe chwile i więzy na 
wieczność

Kiedy moje dzieci były małe, lubiły bawić 
się po domowym wieczorze rodzinnym. Jedną 
z ich ulubionych zabaw była zabawa w słonia 
Trąbalskiego, która wzięła swą nazwę od 
piosenki, której nasza córka, Jocelyn, nauczyła 
się w szkole. Najpierw wszyscy śpiewaliśmy 
piosenkę, a potem ja stawałem się Trąbalskim 
i woziłem dzieci na plecach. Najpierw mojego 
dwuletniego syna Jorge’a, potem czteroletnią 
Jocelyn, a na koniec dosiadała się moja żona, 
Elizabeth. Z całą trójką siedzącą mi na plecach 
wyruszałem w przejażdżkę wokół salonu. 
Mieliśmy z tego mnóstwo uciechy.

Wiele lat później oboje moich dorosłych 
dzieci czekało na swoje powołania na misje. 
W czasie któregoś z wieczorów rodzinnych 
przypomniał im się słoń Trąbalski. Zaśpiewali-
śmy razem piosenkę, a potem, po wieloletniej 
przerwie, znowu zostałem słoniem. Najpierw 
syn, potem córka, a na koniec ich mama — 
wszyscy weszli mi na plecy. Rozpłaszczyłem się 
na podłodze i wszyscy się roześmialiśmy.

Wspomnienie tej chwili sprawia, że jeste-
śmy wdzięczni za to, że prorocy nauczają nas 
na temat domowych wieczorów rodzinnych. 
Przekonaliśmy się, że to nie ma znaczenia, 
że te domowe wieczory rodzinne są proste, 
najważniejszą rzeczą jest to, że spędzamy 
szczęśliwe chwile z naszymi rodzinami, a te 
chwile wzmacniają nasze wieczne więzi. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Ten numer zawiera artykuły i pomysły na 
zajęcia, które można wykorzystać podczas 
domowych wieczorów rodzinnych. Poniżej 
znajduje się kilka przykładów.
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Larry Hiller
Czasopisma kościelne

Sierpień w Ziemi Świętej. Wokół nas, 
w popołudniowym upale połyskiwały 
ruiny Kafarnaum. Było to fascynujące 

miejsce, lecz głos naszego przewodnika i 
dobiegające z bliska odgłosy cykady dzia
łały tak uspokajająco, że mój umysł zaczął 
gdzieś błądzić.

Nagle stałem się uważny, kiedy przewod
nik wskazał na drzewo, które nas ocieniało i 
powiedział bezceremonialnie: „Nazywają je 
drzewem ‘korony cierniowej’”. Spojrzałem na 
pełne liści gałęzie. Gdzie były ciernie? Wy
ciągnąłem rękę i ostrożnie przyciągnąłem do 
siebie małą gałązkę.

Tam, pośród delikatnych listków, zobaczyłem 
ciernie. Były cienkie i zielone, niegodziwie ostre 
i długie jak mój kciuk — i nie można było ich 
dostrzec z odległości większej niż jeden metr. 
Jednakże każdy, kto zetknął się z tymi ulistnio
nymi witkami, z całą pewnością poczuł ból.

Pomyślałem o wielu obrazach, które 
widziałem, a które przedstawiały Zbawi
ciela wystawionego na pośmiewisko sądu, 
odzianego w purpurę i mającego na głowie 
koronę z poskręcanych, ciernistych pnączy. 
Nagle stało się dla mnie jasne, że niewolnik 
lub żołnierz, któremu przydzielono zadanie 
wykonania korony, chciał ją zrobić z giętkich 
gałęzi, podobnych do tych, które znajdowały 
się nad naszymi głowami — a nie z łamliwych 
i suchych witek. Co więcej, ta korona miała 
nie tylko wywołać ból, ale także spowodować 
drwiny i wyśmiewanie.

W starożytnym świecie zieloną, ulistnioną 
koronę bądź wieniec — zazwyczaj wykonaną 

KORONA 
CIERNIOWA, 
KORONA 
ZWYCIĘSTWA

DO NASTĘPNEGO SPOTKANIA

z liści laurowych — często wręczano 
zwycięzcom wyłonionym w zawodach 
i bitwach. Wieńce laurowe ozdabiały 
wizerunki królów i cesarzy. Być może, 
okrutna korona wciśnięta na czoło 
Zbawiciela była ulistniona i zielona w 
sardonicznym nawiązaniu do starożyt
nych zaszczytów. Jest to przypuszczenie, 
a nie kwestia doktrynalna. Lecz kiedy 
uzmysłowiłem to sobie, zwróciłem jesz
cze większą uwagę na pewien aspekt 
Zadośćuczynienia: Zbawiciel jest świa
domy naszych smutków i jest w stanie 

nas uleczyć.
Szata, w którą Go przyodziano, była szy

derczym symbolem godności królewskiej. 
Okrywała ślady i rany po uderzeniach bicza, 
którym Go dopiero co bito. Tak samo wydaje 
się, że ulistniona korona cierniowa miała być 
wieńcem zwycięstwa, lecz w rzeczywistości 
skrywała wywoływany przez siebie ból.

Bardzo wielu z nas nosi niewidoczne rany. 
Pewien hymn uczy, że jest „żal, którego nikt 
nie widzi, gdzieś głęboko w sercu mym” 
(„Panie, chcę za Tobą iść”, Hymny oraz pieśni 
dla dzieci, str. 117). Lecz Zbawiciel naprawdę 
widzi. On dobrze poznał osobiste cierpienie. 
Jego cała służba była przygotowaniem i wy
czekiwaniem na Zadośćuczynienie i Zmar
twychwstanie. Mimo to ci, których nauczał, 
błogosławił i uzdrawiał, nie wiedzieli o tym. 
Nawet Jego uczniowie byli tego nieświadomi.

Zbawiciel patrzy poprzez „szaty” i „korony”, 
które maskują nasz smutek przed innymi. 
Przecierpiawszy „boleści, cierpienia i [wszelkie 
pokusy]”, jest On pełen miłosierdzia i wie, w 
jaki sposób przyjść nam z pomocą, kiedy skła
damy nasze brzemiona u Jego stóp (zob. Alma 
7:11–12). Jego balsam może uleczyć nawet 
głębokie i ukryte rany. A korona, którą ma  
dla nas, naprawdę jest koroną zwycięstwa. ◼

Korona cier-
niowa stała się 
dla mnie sym-
bolem uświa-
domienia sobie 
przez Zbawi-
ciela wszyst-
kich naszych 
ukrytych bólów 
— oraz Jego 
zdolności do 
uleczenia ich.
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Podczas Swojej ziemskiej służby Chrystus powiedział 

Swoim uczniom, że „Syn Człowieczy musi […] być za-

bity, a dnia trzeciego wskrzeszony” (Ew. Łukasza 9:22).

Po tym, jak został ukrzyżowany, „przyszła Maria 

Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.

I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem 

SŁOWA CHRYSTUSA

Poranek Zmartwychwstania — Steven Edwards

anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił 

kamień i usiadł na nim. […]

Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie 

bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.

Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział” 

(Ew. Mateusza 28:1–2, 5–6).



„Pamiętanie o Zbawicielu polega także na pamiętaniu o Jego  
Zadośćuczynieniu, zaś chleb i woda są symbolicznym przedstawie-
niem Jego cierpienia i śmierci. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, 

co On dla nas uczynił, gdyż bez Jego Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania 
życie nie miałoby żadnego znaczenia. Dzięki Zadośćuczynieniu i Zmartwych-
wstaniu nasze życie zyskało wieczne, boskie możliwości”.  Zob. „Zawsze o Nim 
pamiętać”, str. 20.
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