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Hlas Pána

Náuka a zmluvy vyzýva všetkých ľudí na svete, 
aby počúvali hlas Pána Ježiša Krista (pozri NaZ 
1:2, 4, 11, 34; 25:16). Je naplnená Jeho posol-

stvami, varovaniami a povzbudzujúcimi nabádaniami 
danými vyvoleným prorokom zjavením. V týchto zjave-
niach vidíme ako môže Boh odpovedať na naše mod-
litby viery posolstvami poučenia, pokoja a varovania.

Vo svojich modlitbách túžime zistiť, čo chce Boh, aby 
sme robili, čo by sme mali robiť, aby sme našli pokoj 
a šťastie v tomto a v ďalšom živote, a čo je pred nami. 
Náuka a zmluvy je naplnená odpoveďami na otázky 
kladené obyčajnými ľuďmi a prorokmi v pokornej 
modlitbe. Môže byť vzácnym radcom, ktorý nás učí ako 
obdržať odpovede na otázky ohľadom nášho časného 
blaha a večnej spásy.

Pokora a viera v Pána Ježiša Krista sú kľúčom. Oliver 
Cowdery obdržal odpoveď od Pána týkajúcu sa jeho 
túžby pomôcť s prekladom Knihy Mormonovej. Bolo 
mu pripomenuté, že bez viery nemôže robiť nič; na-
miesto toho sa mal pýtať s vierou. Pán prikázal Olive-
rovi nezahrávať sa s duchovnými vecami; a nežiadať 
o veci, ktoré nemal vidieť (pozri NaZ 8:10).

V Náuke a zmluvách Pán opakovane vyžaduje vieru 
a pokoru predtým, ako poskytne Svoju pomoc. Jedným 
dôvodom je, že Jeho odpovede nemusia prísť spôso-
bom, aký očakávame. Ani nebude vždy ľahké ich prijať.

Cirkevná história a skúsenosti našich predkov do-
kazujú túto skutočnosť. Môj pra-prastarý otec Henry 
Eyring sa vrúcne modlil, aby vedel, čo má robiť, keď 
v roku 1855 počul učenie o znovuzriadenom evanjeliu. 
Odpoveď prišla v sne.

Snívalo sa mu, že sedel pri stole so Starším Erastom 
Snowom z Kvóra dvanástich apoštolov a so starším, 
ktorý sa volal William Brown. Starší Snow učil zásady 
evanjelia asi po dobu jednej hodiny. Potom Starší Snow 
povedal: „V mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si sa 
dal pokrstiť, a tento muž [Starší Brown] . . . ťa pokrstí.“ 1 
Moja rodina je vďačná, že Henry Eyring mal vieru 
a pokoru na to, aby bol pokrstený Starším Brownom 
o 7:30 ráno v nádrži dažďovej vody v St. Louis v Misso-
uri v USA.

Odpoveď na jeho modlitbu neprišla ako počuteľný 
hlas od Pána. Prišla vo vízii a v sne v noci, tak ako to 
bolo u Lehiho (pozri 1. Nefi 8:2).

Pán nás učí, že odpovede môžu prísť tiež ako pocity. 
V Náuke a zmluvách Pán učil Olivera Cowderyho, že 
On k nám bude rozprávať v našej mysli a v našom srdci, 
pomocou Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a bude 
prebývať v našich srdciach (pozri NaZ 8:2).

Potom Pán pripomenul Oliverovi Cowderymu, že 
vniesol pokoj do jeho mysle a že niet väčšieho svedec-
tva ako od Boha (pozri NaZ 6:23).
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Prezident  
Henry B. Eyring

Prvý radca v Prvom 
predsedníctve
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Náuka a zmluvy, cirkevná história a história poskyt-
nutá Henrym Eyringom na jeho misii hneď po krste 
ma naučili, že odpovede môžeme cítiť ako varovania a 
takisto ako pokoj.

V apríli v roku 1857 navštívil Starší Parley P. Pratt 
z Kvóra dvanástich apoštolov konferenciu, ktorá sa ko-
nala na území dnešnej Oklahomy v USA. Henry Eyring 
zaznamenal, že myseľ Staršieho Pratta „bola naplnená 
depresívnymi myšlienkami . . ., neschopná vidieť 
budúcnosť alebo akýkoľvek spôsob úniku“ 2. Henry 
zaznamenal túto smutnú správu hneď po apoštolovej 
mučeníckej smrti. Starší Pratt pokračoval vo svojej ceste 
napriek pocitom nebezpečenstva, tak ako to urobil pro-
rok Joseph, keď išiel do Carthage.

Je mojím svedectvom, že Pán vždy odpovedá na 
pokorné modlitby viery. Náuka a zmluvy a naša osobná 
skúsenosť nás učia, ako tie odpovede rozpoznať a prijať 
ich s vierou, či už sú vedením, potvrdením pravdy alebo 
varovaním. Modlím sa, aby sme vždy počuli a rozpoz-
nali láskyplný hlas Pána.

POZNÁMKY
1. „The Journal of Henry Eyring: 1835 – 1902” (nezverejnený rukopis vo 

vlastníctve autora).
2. „The Journal of Henry Eyring: 1835 – 1902.”

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

1. Zvážte spoločné prečítanie odsekov o modlitbe 
v tomto posolstve. Keď budete čítať, požiadajte čle-
nov rodiny, aby pozorne počúvali ako Boh odpovedá 
na modlitby. Zvážte, že vydáte svedectvo o dôležitosti 
modlitby.

2. Náuka a zmluvy je naplnená odpoveďami na 
otázky položené ľuďmi prostredníctvom modlitby. Čo 
ak by odpovede na ich otázky (zjavenia) neboli ni-
kdy zaznamenané? Povzbuďte rodinu, aby sa naučila 

rozpoznať a nasledovať nabádania Ducha. Možno budú 
chcieť zaznamenať do svojich denníkov myšlienky týka-
júce sa modlitby.

MLÁDEŽ
Počúvanie nabádaní
María Isabel Molina

Jednej noci moja mladá sesternica utiekla z domu, 
tak som sa ponáhľala, aby som ju išla hľadať. Keď 

som šoférovala, modlila som sa, aby mi Duch pomohol. 
Vedela som, že Boh mi odpovie a povedie ma, a sna-
žila som sa počúvať nabádania Ducha. No keď som nič 
nepočula, začala som sa cítiť zúfalo a cítila som, že Duch 
ma nenabáda.

Aj keď som chcela ísť ďalej, aby som mohla hľadať, 
cítila som, že mám ostať blízko miesta, kde moja ses-
ternica bývala. Tak som sa rozhodla obísť autom túto 
oblasť ešte raz. Keď som zastavila na križovatke, uvidela 
som siluetu mladého dievčaťa, ktoré kráčalo. Našla som 
svoju sesternicu!

Keď som vyšla z auta a bežala ku nej, uvedomila som 
si, že ma Duch stále viedol tým, že mi pomohol pocítiť, 
aby som ostala na rovnakom území. Kvôli tomu, že som 
počúvala tichý hlas, som takmer ignorovala nabádania 
Ducha. Potom som pochopila, že častokrát nebudeme 
počuť hlas, ale budeme cítiť dojmy v našom srdci.

Bola som nesmierne vďačná za vedenie Ducha. On 
tam naozaj vždy je! Písma nám hovoria, že Duch Svätý 
bude naším stálym spoločníkom (pozri NaZ 121:46).

Ak sme hodní vedenia Ducha a dávame pozor, mô-
žeme byť nástrojom v rukách Božích, aby sme vykonali 
dobro mnohým ľuďom. S neustálym spoločenstvom 
Ducha budeme poznať cestu, ktorou máme ísť.
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DETI
Dobrodružstvo modlitby

Prezident Eyring učí, že modlitby môžu byť zodpove-
dané mnohými spôsobmi. Môžete zažiť dobrodruž-

stvo pri prehľadávaní písiem, aby ste niektoré z týchto 
spôsobov objavili.

Vyhľadajte si každý verš uvedený nižšie. Do svojho 
denníka si zapíšte pár slov, aby ste opísali, čo tieto verše 
hovoria o odpovediach na modlitbu.
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Tiež si môžete do denníka zapísať vaše vlastné skúse-
nosti s modlitbami, ktoré boli zodpovedané.

Ján 14:26
Pozri Náuka a zmluvy 6:22 – 23
Pozri Náuka a zmluvy 8:2
Pozri Náuka a zmluvy 9:8 – 9
Príslovia 8:10 – 11
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Misionárska práca
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, 
ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a urobiť Združenie 
pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. 

Čo môžem urobiť?
1. Nasledujem nabádania Ducha 
Svätého, keď zdieľam svoje 
svedectvo so sestrami, ktoré 
navštevujem?

2. Ako pomáham sestrám, na 
ktoré dozerám, aby sa učili 
evanjelium?
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Viera, rodina, útecha

Svätí neskorších dní vyšli v prí-
hodnom čase Pána, aby praco-

vali na Jeho vinici pre spásu duší 
ľudských (pozri NaZ 138:56), čo 
zahŕňa misionársku prácu. Nepo-
trebujeme oficiálne misonárske 
povolanie, aby sme mohli zdieľať 
evanjelium. Tí, ktorých život bude 
požehnaný evanjeliom nás ob-
klopujú a keď sa pripravíme, Pán 
nás použije. Navštevujúce učiteľky 
môžu prijať svoje duchovné zod-
povednosti a pomôcť uskutočniť 
nesmrteľnosť a večný život človeka 
(pozri Mojžiš 1:39).

Keď prorok Joseph Smith v 
roku 1842 zorganizoval Združenie 
pomoci, povedal, že ženy nielenže 
vyhľadávajú chudobných, ale tiež 
zachraňujú duše. 1 Toto je stále na-
ším cieľom.

„Pán zveruje svedectvo o pravde 
tým, ktorí sa oň podelia s ostat-
nými,“ povedal prezident Dieter 
F. Uchtdorf, druhý radca v Prvom 
predsedníctve. „Ba čo viac, Pán tiež 
očakáva, aby sme my, členovia Jeho 
znovuzriadenej Cirkvi, otvárali svoje 
ústa vo všetkých časoch a hlásali 
Jeho evanjelium s radosťou“ (po-
zri NaZ 28:16). . . . Niekedy môže 

jediná fráza svedectva dať do po-
hybu udalosti, ktoré ovplyvnia niečí 
život na večnosť.“ 2

Z písiem
Pozri Náuka a zmluvy 1:20 – 23; 

18:15; 123:12

Z našej histórie
Príbeh Olgy Kovářovej z býva-

lého Československa je príkladom 
misionárskej práce členov z histó-
rie Združenia pomoci. V 70-tych 
rokoch bola Olga študentkou 
medicíny a dychtila po hlbšom du-
chovnom živote. Všimla si 75-roč-
ného Otakara Vojkůvku, Svätého 
neskorších dní. „Vyzeral na 75 
rokov, ale vo svojom srdci sa blížil 
k osemnástim a bol plný radosti,“ 
povedala. „To bolo veľmi zried-
kavé v Československu v tom čase 
cynizmu.“

Olga sa spýtala Otakara a jeho 
rodiny, ako našli radosť. Predstavili 
jej ostatných členov Cirkvi a dali 
jej Knihu Mormonovu. Dychtivo 
ju prečítala a čoskoro bola po-
krstená a konfirmovaná. Odvtedy 
bola Olga vplyvom dobra vo svete 
politického útlaku a náboženského 

prenasledovania. Slúžila ako prezi-
dentka Združenia pomoci vo svojej 
malej pobočke a pomohla zachrániť 
duše ostatných tým, že ich priviedla 
ku Kristovi. 3

POZNÁMKY
1. Pozri Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Čakajúc na ceste do 

Damasku“, Generálna konferencia,  apríl 
2011, 86 – 89.

3. Pozri Daughters in My Kigdom: The History 
and Work of Relief Society (2011), 92 – 95.

Pre viac informácií choďte na  
reliefsociety.lds.org.


