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Gospodov glas

Nauk in zaveze vse ljudi vsepovsod poziva, naj 
prisluhnejo glasu Gospoda Jezusa Kristusa 
(gl. NaZ 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Poln je Božjih 

sporočil, svaril in spodbudnih opominjaj, ki so bili da-
ni v razodetjih izvoljenim prerokom. V teh razodetjih 
lahko vidimo, kako Bog na naše molitve v veri lahko 
odgovori s sporočili, ki nam dajejo poduk in mir ter 
nas svarijo.

V molitvah si prizadevamo izvedeti, kaj Bog želi od 
nas, kaj naj naredimo, zato da bomo mir in srečo našli  
v tem življenju in v naslednjem, in kaj nas čaka. V Nau-
ku in zavezah je vse polno odgovorov na takšna vpraša-
nja, ki jih navadni ljudje in preroki sprašujejo v ponižni 
molitvi. To je lahko dragocen vodič, ki nas uči, kako naj 
prejmemo odgovore na vprašanja o posvetni blaginji in 
večni odrešitvi.

Ponižnost in vera v Gospoda Jezusa Kristusa sta 
ključni. Oliver Cowdery je prejel odgovor od Gospoda 
glede svoje želje, da bi pomagal pri prevajanju Mormo-
nove knjige. Rečeno mu je bilo, naj si zapomni, da brez 
vere ne more narediti ničesar, zato naj prosi v veri.  
S temi stvarmi pa naj se ne igra in naj ne prosi za to,  
za kar ne bi smel (gl. NaZ 8:10).

Gospod v Nauku in zavezah vedno znova hoče vero 
in ponižnost, preden da svojo pomoč. Eden od razlogov 
za to je, da njegovi odgovori morda ne pridejo tako, kot 
jih pričakujemo. Niti jih ne bo vselej lahko sprejeti.

Cerkvena zgodovina in izkušnje naših prednikov to 
dejanskost ponazarjajo. Moj praded Henry Eyring je go-
reče molil, da bi izvedel, kaj naj naredi, ko je leta 1855 
poslušal, kako so učili obnovljeni evangelij. Odgovor  
je prišel v sanjah.

Sanjal je, da sedi za mizo s starešino Erastusom 
Snowom iz zbora dvanajstih apostolov in s starešino, 
ki se je imenoval William Brown. Starešina Snow je 
kakšno uro učil evangelijska načela. Starešina Snow  
je nato rekel: »V imenu Jezusa Kristusa vam zapovedu-
jem, da se krstite, ta moški [starešina Brown]... pa vas 
bo krstil.« 1 Moja družina je hvaležna, da je imel Henry 
Eyring vero in ponižnost, da ga je starešina Brown krstil 
ob pol osmih zjutraj v bazenu s kapnico v St. Louisu  
v Misuriju v ZDA.

Odgovor na njegovo molitev ni prišel tako, da bi 
Gospodov glas slišal z ušesi. Prišel je v videnju in sanjah 
ponoči prav kakor pri Lehiju (gl. 1 Ne 8:2).

Gospod nas je učil, da odgovori lahko pridejo  
tudi kot občutek. V Nauku in zavezah je Oliverja 
Cowderyja učil, da mu bo govoril v mislih in srcu po 
Svetem Duhu, ki se bo spustil nanj in ki bo bival v 
njegovem srcu (gl. NaZ 8:2).

In Oliverja je spodbujal tako, da ga je vprašal, mar 
mu Gospod takrat v mislih ni spregovoril z mirom glede 
te zadeve. Mar bi lahko od Boga prejel večje pričevanje! 
(gl. NaZ 6:23)
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Nauk in zaveze, cerkvena zgodovina in dnevniki, 
ki jih je Henry Eyring pisal na misijonu takoj po krstu, 
so me naučili, da odgovore lahko občutimo bodisi kot 
svarila bodisi kot mir.

Starešina Parley P. Pratt iz zbora dvanajstih apostolov 
se je aprila 1857 udeležil konference tam, kjer je v ZDA 
danes Oklahoma. Henry Eyring je zapisal, da so stare-
šini Prattu »po glavi rojile mračne slutnje... in ni mogel 
videti prihodnosti ali načina, kako bi ušel« 2. Henry je 
žalostno novico zabeležil takoj po apostolovi mučeniški 
smrti. Starešina Pratt je s spotovanjem nadaljeval navzlic 
nevarnosti, ki jo je začutil, prav kakor je naredil prerok 
Joseph, ko je odšel v Carthage.

Pričujem, da Gospod vedno odgovori na poniž-
no molitev v veri. Nauk in zaveze ter naše izkušnje 
nas učijo, kako te odgovore prepoznati in jih sprejeti 
v veri, naj so navodila, potrditev resnice ali svarilo. 
Molim, da bomo vselej prisluhnili in prepoznali ljubeči 
Gospodov glas.

OPOMBE
1. The Journal of Henry Eyring: 1835 – 1902 (neobjavljeni rokopis  

v avtorjevi lasti).
2. The Journal of Henry Eyring: 1835 – 1902.

NAUK TEGA SPOROČILA

1. Premislite, da bi skupaj prebrali odlomke tega 
sporočila o molitvi. Družinske člane prosite, naj med 
branjem pozorno poslušajo, kako Bog odgovarja na 
molitve. Premislite, kako bi pričevali o pomembnosti 
molitve.

2. V Nauku in zavezah je vse polno odgovorov na 
takšna vprašanja, ki jih ljudje sprašujejo v molitvi. Kaj če 
odgovori na njihova vprašanja (razodetja) nikdar ne bi 
bili zapisani? Družino spodbujajte, naj se naučijo pre-
poznati navdih Duha in mu slediti. Morda bodo svoje 
misli glede molitve hoteli zabeležiti v dnevnik.

MLADINA
Prisluhnite navdihu
María Isabel Molina

Nekega večera je moja mala sestrična pobegnila od 
doma, zato sem jo hitro šla iskat. Ko sem se vozila, 

sem molila, da bi mi Duh pomagal. Vedela sem, da bo 
Bog odgovoril in me vodil, in skušala sem prisluhniti 
navdihu Duha. A ker nisem slišala ničesar, sem postaja-
la obupana in sem čutila, da mi Duh ne daje navdiha.

Čeprav sem hotela iti v iskanju še dlje, sem čutila, da 
moram ostati na področju okrog sestričninega doma. 
Tako sem se odločila, da se še enkrat zapeljem naokrog. 
Ko sem se v križišču ustavila, sem zagledala podobo 
deklice, ki je hodila. Sestrično sem našla!

Ko sem stopila iz avta in stekla k njej, sem spozna-
la, da me je Duh ves čas vodil, tako da mi je pomagal 
občutiti, naj ostanem na istem področju. Ker sem hotela 
slišati tihi glas, sem skoraj spregledala navdih Duha. 
Nato sem razumela, da velikokrat ne bomo slišali glasu, 
ampak bomo v srcu nekaj začutili. 

Tako hvaležna sem bila za vodstvo Duha! On nas res-
nično vedno spremlja! Sveti spisi namreč pravijo, da nas 
bo Sveti Duh stalno spremljal (gl. NaZ 121:46).

Če smo vredni vodstva Duha in če smo pozorni, smo 
lahko orodje v Božjih rokah, da pomagamo veliko lju-
dem. Če nas bo Duh stalno spremljal, bomo poznali pot, 
po kateri bi morali iti.

OTROCI
Molitev kot pustolovščina

Predsednik Eyring uči, da odgovor na molitev lahko 
pride na veliko različnih načinov. Iskanje po svetih 

spisih je lahko kot pustolovščina, zato da odkrijemo 
nekaj takšnih načinov.

Preberite vsak spodnji odlomek iz svetih spisov.  
V dnevnik zapišite nekaj besed, da boste opisali,  
kaj ta odlomek iz svetih spisov govori o molitvi.

V dnevnik lahko tudi zapišete svoje izkušnje  
o tem, da ste prejeli odgovor na molitve.

Evangelij po Janezu 14:26
Nauk in zaveze 6:22–23
Nauk in zaveze 8:2
Nauk in zaveze 9:8–9
Pregovori 8:10–11
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misijonarsko delo
Gradivo preučite in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite 
tista vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč 
postalo dejavni del vašega življenja. 

Kaj naj naredim?
1. Ali sledim navdihu Svetega 
Duha, ko sestram, ki jih obisku-
jem, prinašam svoje pričevanje?

2. Kako sestram, za katere 
skrbim, pomagam, da spoznava-
jo evangelij?
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vera, družina, pomoč

Sveti iz poslednjih dni so poslani 
na delo v Gospodov vinograd, 

kjer odrešujejo človeške duše  
(gl. NaZ 138:56), kar vključuje 
misijonarsko delo. Za oznanjanje 
evangelija ne potrebujemo uradne-
ga misijonarskega vpoklica. Okrog 
nas so ljudje, katerih življenje bo 
blagoslovljeno zaradi evangelija,  
in če se pripravimo, nas bo Gos-
pod uporabil. Obiskujoče učiteljice 
lahko sprejmejo svoje duhovne 
odgovornosti in ljudem pomagajo 
prejeti nesmrtnost in večno življenje 
(gl. Moses 1:39).

Ko je prerok Joseph Smith leta 
1842 ustanovil Društvo za pomoč, 
je dejal, da naloga žensk ni le, da 
skrbijo za revne, temveč da tudi re-
šujejo duše.1 To je še vedno naš cilj.

»Gospod [...] daje pričevanje o 
resnici tistim, ki ga bodo oznanjali 
drugim,« je dejal predsednik Dieter F. 
Uchtdorf, drugi svetovalec v Prvem 
predsedstvu. Še več, Gospod od 
članov svoje Cerkve pričakuje,  
da bodo vselej odprli usta in 

radostno oznanjali njegov evangelij 
(gl. NaZ 28:16). Včasih en sam sta-
vek pričevanja lahko sproži dogod-
ke, ki za večno vplivajo na življenje 
nekoga.2

Iz svetih spisov
NaZ 1:20–23; 18:15; 123:12

Iz naše zgodovine
Zgodba Olge Kovářove iz nekda-

nje Češkoslovaške je primer misijo-
narskega dela članov iz zgodovine 
našega Društva za pomoč. Olga 
je leta 1970 delala doktorat in je 
bila lačna bolj duhovnega življenja. 
Opazila je petinsedemdeset letnega 
Otakarja Vojkůvka, svetega iz pos-
lednjih dni. »Glede na leta se mi je 
zdel star petinsedemdeset let, v srcu 
pa blizu osemnajst in bila ga je sama 
radost,« je dejala. »To je bilo v tistem 
času cinizma na Češkoslovaškem 
tako nenavadno.«

Olga je Otakarja in njegovo druži-
no vprašala, kako so našli radost. 
Predstavili so jo drugim članom 

Cerkve in ji dali Mormonovo knjigo. 
Navdušeno jo je prebrala in se je 
kmalu krstila ter prejela potrditev. 
Od tedaj je Olga dober vpliv v svetu 
političnega zatiranja in verskega 
preganjanja. V svoji majhni veji je 
služila kot predsednica Društva za 
pomoč in pomagala reševati duše 
drugih, tako da jih je pripeljala h 
Kristusu.3

OPOMBE
1. Gl. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith, 2007, str. 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, Waiting on the Road to 

Damascus, Liahona, maj 2011, str. 76–77.
3. Gl. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society, 2011, str. 92–95.

Več o tem na reliefsociety.lds.org.


