
1

Dlaczego prorocy  
są nam potrzebni?

Ojciec Niebieski kocha Swoje dzieci i dlatego, w 
tym śmiertelnym życiu, nie pozostawia ich bez 
wskazówek i przewodnictwa. Nauki naszego 

Niebiańskiego Ojca nie są czymś zwykłym, przewidywal-
nym, przeciętnym, co można kupić w lokalnej księgarni 
w formie broszury. Stanowią one mądrość wszechmoc-
nego i wszechwiedzącego Boga, który kocha Swoje 
dzieci. W Jego słowach zawarty jest najdroższy sekret — 
klucz do szczęścia w tym życiu i do szczęścia w świecie, 
który nastanie.

Ta mądrość zawarta jest w słowach sług Ojca 
Niebieskiego — proroków — którzy mówią do Jego 
dzieci na ziemi. (zob. Ks. Amosa 3:7). Od czasów Adama 
Bóg przemawiał do Swoich dzieci poprzez osoby wy-
znaczone do tego, by ogłaszać Jego wolę i udzielać rad. 
Prorocy to natchnieni nauczyciele, którzy zawsze byli i 
są szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa (zob. NiP 
107:23). Prorocy nie mówią wyłącznie do ludzi swojej 
epoki, ale do wszystkich, którzy żyli, żyją i będą żyć. 
Ich słowa odbijają się echem przez pokolenia i stanowią 
świadectwo woli Boga względem Jego dzieci.

Dzisiaj nie jest inaczej. Pan kocha ludzi żyjących 
teraz tak samo, jak kochał ludzi żyjących w prze-
szłości. Jednym z cudownych przesłań Przywrócenia 
Kościoła Jezusa Chrystusa jest to, że Bóg nadal mówi 
do Swoich dzieci! On nie ukrył się w niebie, ale 

przemawia tak samo jak w dawnych czasach.
Większość przesłań, które Pan objawia Swym pro-

rokom, ma na celu ochronić przed cierpieniem poje-
dynczych ludzi i całe społeczeństwa. Bóg przemawia, 
by uczyć Swoje dzieci, by je inspirować, doskonalić i 
ostrzegać. Gdy pojedyncze osoby lub całe narody nie 
zwracają uwagi na wskazówki ich Niebieskiego Ojca, 
narażają się na próby, udręki i znój.

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. Dlatego tak żarliwie 
zwraca się do nas poprzez Swych proroków. Podobnie 
jak my chcemy tego, co najlepsze, dla naszych bliskich, 
Ojciec Niebieski chce tego, co najlepsze dla nas. Z tego 
powodu Jego wskazówki są tak nieodzowne, a czasem 
— tak naglące. Z tego powodu On nas nie opuścił w 
dzisiejszych czasach, lecz wciąż objawia nam Swą wolę 
poprzez proroków. Los nas samych i los naszego świata 
zależy całkowicie od tego, czy słuchamy i rozważamy 
objawione słowa, które Bóg kieruje do Swoich dzieci.

Bezcenne Boże wskazówki dla rodzaju ludzkiego 
znajdują się w Biblii, Księdze Mormona, Naukach i 
Przymierzach oraz Perle Wielkiej Wartości. Co więcej, 
Pan mówi do nas poprzez Swoje sługi, czego świad-
kami będziemy przy okazji kolejnej nadchodzącej 
konferencji generalnej.

Zapraszam wszystkich, którzy zastanawiają się, czy to 
możliwe i którzy pytają: „Czy Bóg naprawdę przemawia 
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do nas dzisiaj?” — zapraszam was z całego serca, byście 
przyszli i zobaczyli (Ew. Jana 1:46). Czytajcie słowo Boga 
zawarte w pismach świętych. Słuchajcie z uwagą konfe-
rencji generalnych, by usłyszeć głos Boga z ust Jego 
proroków dni ostatnich. Przyjdźcie z otwartym sercem, 
usłyszcie i zobaczcie! Jeśli szukacie „w szczerości serca, 
z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, 
[Bóg] objawi wam prawdę przez Ducha Świętego” 
(Moroni 10:4). Przez moc Ducha Świętego wiem, że 
Jezus Chrystus żyje i prowadzi Swój Kościół poprzez 
żyjącego proroka, Prezydenta Thomasa S. Monsona.

Bracia i siostry, w dzisiejszych czasach Bóg na-
prawdę do nas przemawia. Pragnie On, by wszystkie 
Jego dzieci słuchały Jego głosu i były Mu posłuszne. 
Kiedy będziemy tak postępować, Pan bardzo nas po-
błogosławi i będzie nas strzegł, tak w obecnym życiu, 
jak i w świecie przyszłym.

MŁODZIEŻ
Prowadzeni przez żyjącego proroka
Christy Ripa

Gdy miałam szesnaście lat, po raz pierwszy w życiu 
uczestniczyłam w konferencji generalnej. Moja 

rodzina mieszkała w zachodniej części Oregonu w USA. 
Na konferencję w Utah jechaliśmy autem i przy okazji 
mieliśmy też podwieźć mojego starszego brata do cen-
trum szkolenia dla misjonarzy.

Jechałam na konferencję z pragnieniem nauki przez 
wpływ Ducha Świętego. W efekcie doświadczyłam du-
chowej wskazówki, której zapewne nie otrzymałabym, 
gdybym się na nią nie przygotowała.

Podczas jednej z sesji wszyscy wstaliśmy i wspólnie 
śpiewaliśmy hymn „Guide Us, O Thou Great Jehovah” 
[„Prowadź nas, o wielki Jehowo”]. Gdy śpiewaliśmy, 
czułam wyraźnie, że powinnam rozejrzeć się po cen-
trum konferencyjnym. Zrobiłam to i uderzyła mnie moc 
jedności tysięcy ludzi stojących i wspólnie wznoszących 
głos, by chwalić Boga.

Czułam się jak Nefi, który miał wizję przedstawia-
jącą drzewo życia, gdy Duch przemówił do niego: 
„Spójrz” (zob.  Nefi 11–12). Spojrzałam na Prezydenta 
Thomasa S. Monsona i poczułam, że jedność Kościoła 
zawdzięczamy przewodnictwu żyjącego proroka. 
Dzięki świadectwu pochodzącemu od Ducha Świętego 
wiem, że Prezydent Monson jest prawdziwym pro-
rokiem w naszych czasach i wiem, że Jezus Chrystus 
prowadzi ten Kościół poprzez niego.
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Jesteśmy córkami naszego Ojca 
w Niebie. On zna i kocha nas i 

ma dla nas plan. Częścią tego planu 
jest to, że przybywamy na ziemię, 
by uczyć się wybierać dobro, a nie 
zło. Gdy wybieramy posłuszeństwo 
przykazaniom Boga, okazujemy 
Mu szacunek i uznajemy, że jeste-
śmy Jego córkami. Stowarzyszenie 
Pomocy pomaga nam pamiętać o 
tym boskim dziedzictwie.

Stowarzyszenie Pomocy i jego 
historia wzmacnia nas i daje oparcie. 
Julie B. Beck, generalna prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy, powiedziała: 
„Jako córki Boga, przygotowujecie 
się na nominacje w wieczności, a 
każda z was ma kobiecą tożsamość, 
naturę i odpowiedzialność. Sukces 
rodziny, społeczności, tego Kościoła 
oraz cennego planu zbawienia 
zależy od waszej wierności. […] 
[Nasz Ojciec Niebieski] chciał, żeby 
Stowarzyszenie Pomocy pomagało 
we wzmacnianiu Jego ludu i przygo-
towywaniu go na błogosławieństwa 
świątyni. Ustanowił [Stowarzyszenie 
Pomocy], żeby zaangażować Swoje 
córki w Jego pracę i włączać je do 
pomocy w budowaniu Swojego 
królestwa oraz wzmacnianiu domów 
w Syjonie” 1.

Nasz Ojciec w Niebie ofiarował 
nam konkretne zadania, abyśmy 
mogły pomóc w budowie Jego 
Królestwa. Pobłogosławił nas także 
duchowymi darami, które są nam 
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Córki w moim Królestwie
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.

potrzebne do wypełnienia tych 
zadań. Poprzez Stowarzyszenie 
Pomocy mamy sposobność by, 
przy użyciu tych darów, wzmacniać 
rodziny, pomagać potrzebującym i 
uczyć się wieść życie ucznia Jezusa 
Chrystusa.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, 
Drugi Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła, powiedział o postawie 
bycia uczniem te słowa: „Kiedy z 
cierpliwością idziemy ścieżką bycia 
uczniem, okazujemy sobie wielkość 
naszej wiary i chęć zaakceptowania 
woli Boga ponad naszą” 2.

Pamiętajmy, że jesteśmy cór-
kami Boga i starajmy się żyć jak 
Jego uczniowie. Jeśli będziemy tak 
postępować, przyczynimy się do 
budowania królestwa Boga na ziemi 
i staniemy się godne powrotu do 
Jego obecności.

Z naszej historii
28 kwietnia 1842 roku Prorok 

Józef Smith powiedział do sióstr ze 
Stowarzyszenia Pomocy te słowa: 
„Teraz możecie działać w zgodzie 
z uczuciami, które Bóg zasiał w 
[was]. […] Jeśli będziecie wierne 
waszym przywilejom, nic nie po-
wstrzyma aniołów od tego, by wam 
towarzyszyły” 3.

Zina D. H. Young, trzecia ge-
neralna prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy, mówiąc o potencjale 
Stowarzyszenia Pomocy w służbie 

innym i wzmacnianiu ich w wie-
rze, obiecała siostrom w 1893 
roku: „Jeżeli zajrzycie głęboko w 
swe serca, z pomocą Ducha Pana 
odnajdziecie perłę wielkiej wartości, 
świadectwo o tej pracy” 4.
PRZYPISY
1. Julie B. Beck, „’Córki w moim Królestwie’: 

Historia i praca Stowarzyszenia Pomocy”, 
Liahona, list. 2010 r., str. 112 i 114.

2. Dieter F. Uchtdorf, „Droga ucznia”, Liahona, 
maj 2009 r., str. 76.

3. Józef Smith, w: History of the Church, 4:605.
4. Zina D. H. Young, „How I Gained My Testi-

mony of the Truth”, Young Woman’s Journal, 
kwiec. 1893 r., str. 319.

Co mogę zrobić?
1. Jak mogę pomóc moim sio-
strom osiągnąć potencjał, który 
mają jako córki Boga?

2. Jak mogę zastosować we 
własnym życiu rady i ostrzeżenia 
adresowane do kobiet w roz-
dziale 25. Nauk i Przymierzy?

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

Z pism świętych
Ks. Zachariasza 2:14 ; Nauki i 

Przymierza 25:1, 10, 16; 138:38–39, 
56; „Rodzina: Proklamacja dla 
świata” (Liahona i Ensign list.  
2010 r., str. 129)


