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Napominaj ich,  
aby się modlili

G dy byłem mały, rodzice poprzez własny przy-
kład uczyli mnie modlitwy. Zaczynałem modlić 
się, wyobrażając sobie Ojca Niebieskiego, 

który jest gdzieś daleko. W miarę jak dorastałem, moje 
doświadczenia z modlitwą uległy zmianom. Moje 
wyobrażenie Ojca Niebieskiego zaczęło przedstawiać 
kogoś, kto jest blisko mnie, kogoś skąpanego w pro-
miennym świetle i kogoś, kto doskonale mnie zna.

Ta zmiana nastąpiła, gdy zdobyłem mocne świadec-
two o prawdziwości słów Józefa Smitha o jego doświad-
czeniu z 1820 roku z Manchesteru w stanie Nowy Jork:

„Ujrzałem słup światła dokładnie nad głową przewyż-
szający blaskiem słońce, który opuszczał się stopniowo 
aż objął mnie.

Zaledwie się ukazał, gdy poczułem się wyswobo-
dzony od wroga, który mnie spętał. Kiedy światło padło 
na mnie, ujrzałem dwie Postacie, których blask i chwała 
były nie do opisania, stojące nade mną w powietrzu. 
Jedna z nich przemówiła do mnie nazywając mnie po 
imieniu i rzekła wskazując na drugą postać: Oto Mój 
Umiłowany Syn. Słuchaj Go!” ( Józef Smith — Historia 
1:16–17).

Owego pięknego wiosennego dnia w tamtym zagaj-
niku był Ojciec Niebieski. Nazwał Józefa po imieniu. I 
przedstawił zmartwychwstałego Zbawiciela świata jako 

Swego „Umiłowanego Syna”. Gdziekolwiek i kiedykol-
wiek się modlicie, wasze świadectwo o prawdziwości 
tego cudownego doświadczenia może być dla was 
błogosławieństwem.

Ojciec, do którego kierujemy modlitwy, jest tym 
wspaniałym Bogiem, który stworzył światy poprzez 
Swego Umiłowanego Syna. On słyszy nasze modli-
twy tak, jak słyszał modlitwy Józefa — tak wyraźnie, 
jakby wypowiadane były w Jego obecności. On kocha 
nas tak bardzo, że dał nam Swego Syna jako naszego 
Zbawiciela. Poprzez ten dar umożliwił nam osiągnię-
cie nieśmiertelności i życia wiecznego. Oferuje nam 
sposobność przebywania blisko Siebie w tym życiu — 
poprzez modlitwę w imię Jego Syna — tak często, jak 
często chcemy.

Posiadacze kapłaństwa w Kościele Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich mają święty obowiązek, 
by „odwiedzać rodzinę każdego członka i napominać 
ich, aby się modlili na głos i po cichu” (NiP 20:47, kur-
sywa dodana).

Jest wiele sposobów napominania kogoś do modli-
twy. Możemy na przykład świadczyć, że Bóg przykazał 
nam, byśmy zawsze się modlili. Możemy też podawać 
pochodzące z pism świętych i z własnych doświad-
czeń przykłady błogosławieństw, które przychodzą 
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w odpowiedzi na modlitwy dziękczynne, na prośby i 
pytania. Na przykład, ja mogę świadczyć, że wiem, że 
Ojciec Niebieski odpowiada na modlitwy. Otrzymałem 
radę i pocieszenie płynące ze słów, które pojawiły się w 
moim umyśle i wiem przez Ducha, że te słowa pocho-
dziły od Boga.

Prorok Józef Smith doświadczył czegoś podobnego, i 
wy także możecie tego doświadczyć. Otrzymał następu-
jącą odpowiedź na swoją szczerą modlitwę:

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

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

Było to objawienie dane wiernemu synowi przez 
kochającego Ojca w chwili wielkiego cierpienia. Każde 
dziecko Boga może łączyć się z Nim w modlitwie. 
Żadne nawoływanie do modlitwy nie ma na mnie 
tak wielkiego wpływu jak uczucie miłości i światło, 
które przychodzi wraz z odpowiedziami na pokorne 
modlitwy.

Świadectwo o każdym przykazaniu Boga zdoby-
wamy poprzez przestrzeganie tego przykazania (zob. 
Ew. Jana 7:17). Dotyczy to także przykazania, by się 
modlić na głos i po cichu. Jako wasz nauczyciel i przyja-
ciel obiecuję wam, że Bóg odpowie na wasze modlitwy, 
a przez moc Ducha Świętego będziecie mieli możliwość 
przekonać się, że są to Boże odpowiedzi.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

•  „Ilustracje są cennymi narzędziami, wzmacniającymi 
główną ideę lekcji” (Nauczanie — nie ma większego po-
wołania [2000], str. 164). Omówcie doświadczenie Józefa 

Smitha, które miał w związku z modlitwą. Jakie byłyby 
wasze modlitwy, gdybyście wyobrażali sobie Ojca Niebie-
skiego blisko was, jak robi to Prezydent Eyring?

•  Jak radzi Prezydent Eyring, możecie podzielić się swoim 
świadectwem na temat modlitwy, opisując błogosławień-
stwa, które otrzymaliście dzięki modlitwie lub przytacza-
jąc fragmenty z pism świętych dotyczące modlitwy.

MŁODZIEŻ
Moja modlitwa wiary
Priscilla Farias z Limy

Gdy miałam 18 lat, byłam sprzedawczynią w skle-
pie z meblami. Mój rozkład dni pracy był ciężki. 

Pracowałam od 8:00 rano do 22:00 wieczorem, od 
poniedziałku do soboty. Smuciłam się, bo nie mogłam 
uczęszczać na lekcje Instytutu Religii i zajęcia kościelne.

Zaczęłam modlić się do Ojca w Niebie z wielką wiarą, 
prosząc Go, by pomógł mi znaleźć pracę, w której mo-
głabym nie pracować w soboty, za to móc chodzić na 
lekcje Instytutu i inne zajęcia.

Któregoś dnia w pracy pomagałam pewnemu 
mężczyźnie. Zaczęliśmy rozmawiać i on powiedział, 
że pracuje w dużym banku. Zapytałam, jak mogłabym 
postarać się o pracę w tej branży. Mężczyzna przedsta-
wił się, podał mi swój numer telefonu i powiedział, że 
mogę zadzwonić do działu kadr i powiedzieć, że go 
znam. Poszłam do banku i przystąpiłam do obowiązko-
wych egzaminów. Zdałam je i zaczęłam pracę po sześć 
godzin dziennie od poniedziałku do piątku, zarabiając 
trzykrotnie więcej niż poprzednio.

Wiem, że Pan prowadzi nas, gdy pragniemy, by był 
dla nas najważniejszy. On prowadzi mnie nadal. Wiem, 
że zasada modlitwy jest prawdziwa.
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„Jesteście strażniczkami domo-
wego ogniska” — powiedział 

Prezydent Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), gdy przedstawiał 
dokument „Rodzina. Proklamacja 
dla świata” na generalnym spotka-
niu Stowarzyszenia Pomocy w 1995 
roku. — „Wydajecie na świat dzieci. 
Wychowujecie je i kreujecie ich na-
wyki na całe życie. Żadna inna praca 
nie jest tak boska jak dzieło wycho-
wywania synów i córek Boga” 1.

Już od prawie siedemnastu lat 
ta proklamacja podkreśla, że nasze 
najbardziej znaczące obowiązki są 
skoncentrowane na umacnianiu 
rodzin i domów — bez względu 
na bieżące okoliczności, w których 
żyjemy. Barbara Thompson, obecna 
druga doradczyni w Generalnym 
Prezydium Stowarzyszenia Pomocy, 
była w auli Tabernakulum w Salt 
Lake City, gdy Prezydent Hinckley 
po raz pierwszy czytał proklamację. 
„To było wspaniałe wydarzenie — 
wspomina. — Odczułam wagę tego 
przesłania. Myślałam też: ‘To wspa-
niały przewodnik dla rodziców. Jest 
to też duży obowiązek’. Pomyśla-
łam przez chwilę, że tak naprawdę 
nie odnosi się za bardzo do mnie, 
bo nie jestem mężatką i nie mam 
dzieci. Ale niemal w tej samej chwili 
pomyślałam: ‘Ależ to odnosi się do 
mnie. Jestem członkiem rodziny. 
Jestem córką, siostrą, ciocią, ku-
zynką, siostrzenicą i wnuczką. Mam 
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Strażniczki domowego ogniska
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami te fragmenty,  
które uznacie za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić,  
by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

obowiązki — i błogosławieństwa — 
wynikające z tego, że jestem człon-
kiem rodziny. Nawet gdybym była 
jedynym żyjącym członkiem swojej 
rodziny, wciąż jestem członkiem 
rodziny Boga i ponoszę odpowie-
dzialność za wzmacnianie innych 
rodzin’”.

Na szczęście, nie jesteśmy po-
zostawieni sami sobie w naszych 
wysiłkach. „Najwspanialszą pomocą 
— mówi Siostra Thompson — jaką 
mamy w kwestii wzmacniania 
rodzin, jest wiedza i postępowanie 
wedle doktryn Chrystusa oraz zaufa-
nie, że On nam pomoże” 2.

Z naszej historii
„Gdy Siostra Bathsheba W. Smith 

służyła jako czwarta Generalna 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy 
[od 1901 do 1910 roku], zauważyła 
potrzebę wzmacniania rodzin i 
stworzyła program lekcji macierzyń-
stwa dla sióstr w Stowarzyszeniu 
Pomocy. Lekcje obejmowały porady 
z zakresu małżeństwa, opieki prena-
talnej oraz wychowywania dzieci. Te 
lekcje podkreślały nauki Prezydenta 
Josepha F. Smitha na temat wspar-
cia, które Stowarzyszenie Pomocy 
niesie kobietom w ich domowych 
obowiązkach:

„‘Gdziekolwiek panuje niewiedza 
lub co najmniej brak zrozumienia w 
odniesieniu do rodziny, jej powin-
ności i zobowiązań, które powinny 

być honorowane i w prawości 
są honorowane między mężem i 
żoną oraz rodzicami i dziećmi, tam 
istnieje lub jest w pobliżu ta orga-
nizacja, i dzięki naturalnym darom 
duchowym oraz natchnieniu, które 
są jej udziałem, [jej członkinie] są 
przygotowane i gotowe, by dzielić 
się wskazówkami dotyczącymi tych 
ważnych obowiązków’” 3.
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Co mogę zrobić?
1. Jak mogę pomóc we wzmac-
nianiu rodzin siostrom, o które 
się troszczę?

2. Jak mogę mieć prawy wpływ 
na moją rodzinę?

Aby uzyskać więcej informacji, od-
wiedźcie stronę www .reliefsociety 
.lds .org .
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Wiara, Rodzina, Służba

Z pism świętych
Przypowieści Salomona 22:6;  

1 Nefi 1:1; 2 Nefi 25:26; Alma 56:46–
48; Nauki i Przymierza 93:40


