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Głos Pana

Nauki i Przymierza zachęcają wszystkich ludzi na 
całym świecie, aby słuchali głosu Pana Jezusa 
Chrystusa (zob. NiP 1:2, 4, 11, 34; 25:16). To 

pismo święte jest wypełnione przesłaniami od Pana, 
ostrzeżeniami i zachęcającymi napomnieniami, które 
zostały objawione wybranym prorokom. W tych obja
wieniach możemy przyjrzeć się temu, jak — na nasze 
modlitwy wiary — Bóg odpowiada przesłaniami peł
nymi rad, ostrzeżeń i słów niosących pokój.

Poprzez nasze modlitwy staramy się dowiedzieć, co 
Bóg chce, byśmy robili, co mamy czynić, aby odnaleźć 
pokój i szczęście w tym życiu i w życiu przyszłym oraz 
co jeszcze nas czeka. Nauki i Przymierza są wypełnione 
odpowiedziami na podobne pytania, zadawane w 
pokornej modlitwie przez zwykłych ludzi oraz proro
ków. Mogą stanowić cenny przewodnik w uzyskiwaniu 
odpowiedzi na pytania dotyczące naszego doczesnego 
dobrobytu i wiecznego zbawienia.

Pokora i wiara w Pana Jezusa Chrystusa są sprawą 
kluczową. Oliwier Cowdery otrzymał następującą od
powiedź od Pana, dotyczącą jego chęci pomocy przy 
tłumaczeniu Księgi Mormona: „Pamiętaj, że bez wiary ni
czego nie możesz uczynić; proś więc z wiarą. Nie igraj z 
tymi sprawami; nie proś, o coś nie powinien” (NiP 8:10).

Ta prawidłowość pojawia się w Naukach i Przymie
rzach wielokrotnie: Pan wymaga od nas wiary i pokory, 
zanim ześle nam pomoc. Jednym z powodów takiej 
prawidłowości jest to, że Jego odpowiedzi mogą przyjść 

w najmniej oczekiwany przez nas sposób. Nie zawsze 
będą też łatwe do zaakceptowania.

Historia Kościoła i dzieje naszych przodków dobrze 
to obrazują. Mój pradziadek Henry Eyring żarliwie mod
lił się, pytając, co powinien zrobić. Wysłuchał właśnie 
przesłania przywróconej ewangelii. Było to w 1855 
roku. Odpowiedź przyszła we śnie.

Przyśniło mu się, że siedział przy stole ze Starszym 
Erastusem Snowem z Kworum Dwunastu Apostołów 
oraz innym starszym, który nazywał się William Brown. 
Starszy Snow nauczał zasad ewangelii przez około 
godzinę. Następnie powiedział: „W imię Jezusa Chry
stusa nakazuję ci, byś został ochrzczony, a ten człowiek 
[Starszy Brown] […] ochrzci cię” 1. Moja rodzina jest 
wdzięczna za to, że Henry Eyring okazał wiarę i pokorę,  
gdy został ochrzczony o 7:30 rano w zbiorniku desz
czówki w St. Louis w stanie Missouri w USA przez 
Starszego Browna.

Odpowiedź na jego modlitwę nie przyszła w formie 
słyszalnego głosu Pana. Przyszła w nocy, w sennej wizji, 
podobnie jak odpowiedź, która przyszła do Lehiego 
(zob. 1 Nefi 8:2).

Pan uczy nas, że odpowiedzi przychodzą także w 
postaci uczuć. W Naukach i Przymierzach Pan naucza 
Oliwiera Cowdery: „Oto przemówię do ciebie w twym 
umyśle i sercu przez Ducha Świętego, który zstąpi na 
ciebie i zamieszka w twoim sercu” (NiP 8:2).

Pan zwrócił się też do Oliwiera w inny sposób: 
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„Czyż nie zesłałem spokoju na twój umysł w tej spra
wie? Czyż możesz mieć większe świadectwo niż od 
Boga?” (NiP 6:23).

Nauki i Przymierza, historia Kościoła i dziennik, który 
prowadził Henry Eyring podczas swojej misji, na którą 
wyruszył zaraz po chrzcie, uczą mnie, że odpowiedzi 
przychodzą zarówno w formie ostrzeżeń, jak i poprzez 
uczucie spokoju.

W kwietniu 1857 roku Starszy Parley P. Pratt z Kwo
rum Dwunastu Apostołów uczestniczył w konferencji, 
która miała miejsce w obecnym stanie Oklahoma w 
USA. Henry Eyring zapisał, że „umysł [Starszego Pratta] 
pełen był przygnębiających przeczuć […], nie był on w 
stanie rozpoznać obrazu przyszłości ani żadnej drogi 
ucieczki” 2. Henry zapisał wkrótce smutne informacje 
o męczeństwie Apostoła. Mimo poczucia zagrożenia 
Starszy Pratt kontynuował swoją podróż, podobnie jak 
Prorok Józef, gdy udawał się do Carthage.

Świadczę o tym, że Pan zawsze odpowiada na po
korną modlitwę wiary. Nauki i Przymierza oraz osobiste 
doświadczenia uczą nas, w jaki sposób rozpoznawać te 
odpowiedzi i przyjmować je z wiarą, bez względu na 
to, czy są to wskazówki, zapewnienia o prawdzie, czy 
też ostrzeżenia. Modlę się o to, abyśmy zawsze nasłu
chiwali kochającego głosu Pana i rozpoznawali go.

PRZYPISY
1. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (niepublikowany rękopis, 

który znajduje się w posiadaniu autora).
2. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902”.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

1. Możecie wspólnie przeczytać akapit dotyczący 
modlitwy. Poproście członków rodziny, aby — w trakcie 
czytania — uważnie słuchali fragmentów o tym, w jaki 
sposób Bóg odpowiada na modlitwy. Możecie złożyć 
świadectwo o ważności modlitwy.

2. Nauki i Przymierza są wypełnione odpowiedziami 
na pytania zadawane w modlitwie. Co by było, gdyby 
tych odpowiedzi (tych objawień) nikt nie zapisał? Za-
chęć członków rodziny, aby nauczyli się rozpoznawać 
podszepty Ducha i kierować się nimi. Mogą zapisać w 
dziennikach swoje przemyślenia na temat modlitwy.

MŁODZIEŻ
Nasłuchiwanie podszeptów
María Isabel Molina

Pewnego wieczoru moja młoda kuzynka uciekła  
z domu. Wyszłam w pośpiechu, aby jej poszukać. 

Jadąc, modliłam się o przewodnictwo i pomoc Ducha. 
Wiedziałam, że Bóg mi odpowie i pokieruje mną, więc 
starałam się słuchać podszeptów Ducha. Ale kiedy nie 
mogłam nic usłyszeć, ogarnęła mnie rozpacz i obawia-
łam się, że Duch nie ma mi nic do powiedzenia.

Mimo że chciałam jechać dalej na poszukiwania, 
czułam, że powinnam zostać w pobliżu domu kuzynki. 
Zdecydowałam się więc okrążyć ten obszar jeszcze raz. 
Gdy zatrzymałam się na skrzyżowaniu, dostrzegłam 
sylwetkę młodej idącej dziewczyny. Znalazłam moją 
kuzynkę!

Gdy wysiadałam z samochodu i biegłam do niej, 
zdałam sobie sprawę, że Duch kierował mną cały czas, 
radząc, abym pozostawała w pobliskiej okolicy. Niemal 
zignorowałam te podszepty Ducha, bo nasłuchiwałam 
jakiegoś cichego głosu. Zrozumiałam wtedy, że nie zaw-
sze usłyszymy głos, ale będziemy doświadczać odczuć  
w sercu.

Byłam bardzo wdzięczna za przewodnictwo Ducha. 
On naprawdę zawsze jest blisko! Pismo święte mówi: 
„Duch Święty będzie twoim stałym towarzyszem”  
(NiP 121:46).

Jeśli jesteśmy godni przewodnictwa Ducha i 
zwracamy na nie uwagę, możemy być narzędziami w 
rękach Boga, niosąc dobro wielu ludziom. Ciesząc się 
stałym towarzystwem Ducha, będziemy wiedzieli, którą 
drogę obrać.

DZIECI
Przygoda z modlitwą

Prezydent Eyring uczy, że odpowiedź na modlitwy 
może przyjść na wiele różnych sposobów. Możecie 

przeżyć przygodę poszukiwacza tych sposobów  
w pismach świętych.
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Wyszukajcie fragmenty pism podane obok.  
Zapiszcie w swoim dzienniku kilka słów na temat  
tego, co pisma święte mówią o otrzymywaniu  
odpowiedzi na modlitwę.

Możecie również napisać w dzienniku o waszych  
własnych przeżyciach związanych z odpowiedziami, 
które przyszły na wasze modlitwy.
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Nauki i Przymierza 8:2
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Przypowieści Salomona 8:10–11
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Praca misjonarska
Przestudiujcie z modlitwą ten materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami  
te fragmenty, które uznacie za stosowne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje 
siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia. 

Co mogę zrobić?
1. Czy postępuję zgodnie z pod-
szeptami Ducha Świętego, gdy 
dzielę się świadectwem wiary  
z siostrami, które odwiedzam?

2. W jaki sposób pomagam  
siostrom, o które się troszczę,  
w poznawaniu ewangelii?
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Wiara, Rodzina, Służba

Święci w Dniach Ostatnich są 
wysyłani, aby „się trudzić w […] 

winnicy [Pana] dla zbawienia dusz 
człowieczych” (NiP 138:56). Ozna
cza to między innymi pracę misjo
narską. Nie musimy być wysłane 
na pełnoetatową misję, aby dzielić 
się ewangelią. Ludzie, których życie 
zostanie pobłogosławione ewange
lią, przebywają w naszym otoczeniu 
i — jeśli przygotujemy same siebie 
— Pan posłuży się nami. Nauczy
cielki odwiedzające mogą podjąć 
to duchowe zobowiązanie i przy
czyniać się do tego, by „przynieść 
nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” (Mojżesz 1:39).

Gdy w 1842 roku Prorok  
Józef Smith założył Stowarzyszenie 
Pomocy, powiedział, że kobiety 
mają nie tylko dbać o biednych,  
ale też zbawiać dusze 1. Wciąż  
jest to naszym celem.

„Pan […] powierza świadectwo 
o prawdzie tym, o których wie, 
że będą się nim dzielili z innymi”, 
powiedział Prezydent Dieter F. 
Uchtdorf, Drugi Doradca w Radzie 
Prezydenta Kościoła. „Co więcej, 
Pan również oczekuje od członków 
Jego Kościoła, że będą ‘otwierać 
usta, głosząc [ Jego] ewangelię 
głosem radości’ (NiP 28:16). […] 

Czasami proste słowa świadectwa 
mogą wpłynąć na czyjeś życie na 
całą wieczność” 2.

Z pism świętych
Nauki i Przymierza 1:20–23; 

18:15; 123:12

Z naszej historii
Historia Olgi Kovářovej z byłej 

Czechosłowacji jest przykładem 
pracy misjonarskiej w życiu człon
kini Stowarzyszenia Pomocy. W 
latach siedemdziesiątych Olga była 
doktorantką poszukującą głębszego 
życia duchowego. Zwróciła uwagę 
na 75letniego Otakara Vojkůvkę, 
Świętego w Dniach Ostatnich. 
„Wygląd świadczył o jego pode
szłym wieku, ale jego serce zbliżało 
się raczej do 18 lat i było prze
pełnione radością”, powiedziała. 
„Było to coś niezwykłego w kraju 
cynizmu, jakim była ówczesna 
Czechosłowacja”.

Olga spytała Otakara i jego ro
dzinę o to, w jaki sposób odnajdują 
radość. Oni przedstawili ją innym 
członkom Kościoła i podarowali 
jej Księgę Mormona. Przeczytała 
ją z zapałem i wkrótce została 
ochrzczona i konfirmowana. Od 
tamtej chwili Olga była ostoją dobra 

w świecie politycznych represji i 
prześladowań religijnych. Służyła 
jako prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy w swojej małej gminie 
i przyczyniała się do zbawiania 
dusz, przyprowadzając ludzi do 
Chrystusa 3.

PRZYPISY
1. Zob. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), str. 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Czekając na drodze do 

Damaszku”, Liahona, maj 2011, str. 76–77.
3. Zob. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society [Córki w Moim 
Królestwie: Historia i dzieło Stowarzyszenia 
Pomocy] (2011), str. 92–95.

Aby uzyskać więcej informacji, od
wiedźcie stronę reliefsociety.lds.org.


