
1

Verní  
priatelia

Jeden z najväčších prejavov úcty, ktorý nám môže 
Spasiteľ poskytnúť je to, že nás nazýva „pri-
ateľmi“. Vieme, že On miluje všetky deti Svojho 

Nebeského Otca dokonalou láskou. Avšak toto špe-
ciálne oslovenie si vyhradil pre tých, ktorí Mu verne 
slúžia. Spomínate si na slová z 84. oddielu Náuky a 
zmlúv, kde Pán hovorí svätým, Svojim priateľom, lebo 
od tohto času naďalej ich bude volať Svojimi priateľmi, 
že je nevyhnutné, aby im dal toto prikázanie, že sa 
stanú dokonca Jeho priateľmi v dňoch, keď On bude 
s nimi, putujúc, aby kázal evanjelium vo Svojej moci 
(pozri NaZ 84:77).

Stávame sa Jeho priateľmi, keď kvôli Nemu slúžime 
ostatným. On je dokonalý príklad toho typu priateľa, 
ktorým sa stávame. Chce len to, čo je najlepšie pre deti 
Svojho Nebeského Otca. Ich šťastie je Jeho šťastím. Cíti 
ich smútok ako Svoj vlastný, lebo On zaplatil cenu za 
všetky ich hriechy, vzal na seba všetky ich slabosti, 
niesol všetky ich starosti a cítil všetky ich túžby. Jeho 
pohnútky sú čisté. Neusiluje o uznanie, ale dáva všetku 
slávu Svojmu Nebeskému Otcovi. Dokonalý priateľ, 
Ježiš Kristus, je úplne nesebecký v udeľovaní šťastia 
ostatným.

Každý z nás, ktorý uzatvoril zmluvu krstu prisľúbil, 
že bude nasledovať Jeho príklad a že si budú navzájom 

niesť bremená, ako On niesol (pozri Mosiáš 18:8).
V nasledujúcich niekoľkých dňoch budete mať 

mnoho príležitostí, aby ste sa stali Jeho priateľom. Môže 
sa to stať, keď kráčate po prašnej ceste. Môže sa to stať, 
keď sedíte vo vlaku. Môže sa to stať, keď si hľadáte 
miesto na sedenie v kongregácii Cirkvi. Ak dávate 
pozor, uvidíte niekoho, kto nesie ťažké bremeno. Môže 
to byť bremeno smútku alebo osamelosti či nenávisti. 
Môžete to uvidieť iba vtedy, ak ste sa pomodlili o to, 
aby vám Duch dal oči, ktorými uvidíte do srdca a ak ste 
prisľúbili, že pozdvihnete ochabnuté ruky.

Odpoveďou na vašu modlitbu bude možno tvár 
starého priateľa, niekoho, koho ste roky nevideli, ale 
ktorého potreby znenazdania vkĺzli do vašej mysle  
a srdca a vy cítite, ako keby boli vaše vlastné. To sa 
stalo mne. Starí priatelia sa ku mne natiahli z veľkej 
diaľky a po mnohých rokoch, aby mi ponúkli povz-
budenie, keď len Boh im mohol povedať o mojom 
bremene.

Žijúci proroci Boží nás žiadajú, aby sme boli vernými 
priateľmi tým, ktorí prichádzajú do Cirkvi ako konver-
titi a aby sme išli zachrániť tých, ktorí sú unášaní preč. 
Môžeme to urobiť, a urobíme to, ak vždy pamätáme na 
Spasiteľa. Keď sa natiahneme, aby sme poskytli pomoc 
a pozdvihli bremeno, On sa natiahne s nami. Povedie 
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nás k tým, ktorí sú v núdzi. Požehná nás, aby sme cítili 
to, čo oni. Keď zotrvávame vo svojom úsilí slúžiť im, 
budeme viac a viac obdarovaní darom toho, že budeme 
cítiť Jeho lásku k nim. Toto nám poskytne odvahu a silu, 
aby sme sa znova a znova verne načahovali.

A, v čase a vo večnosti, budeme cítiť radosť z toho, 
že budeme vítaní v spoločnosti Jeho verných priateľov. 
Modlím sa o tieto požehnania pre všetkých nás a pre 
tých, ktorým budeme slúžiť.

UčEniE z toHto Posolstva

Členovia rodiny sa radi zmysluplne zapájajú, keď  
sú požiadaní o to, aby hľadali niečo v písmach  

a v slovách prorokov (pozri Teaching, No Greater Call 
[1999], 55). Keď čítate tento článok, požiadajte členov 
rodiny, aby určili zásady, ktoré im pomôžu byť hodnými 
toho, aby sa nazývali Pánovými priateľmi.

v príručke Teaching, No Greater Call sa píše: „ak 
máte lásku podobnú tej Kristovej, budete lepšie prip-
ravený vyučovať evanjelium. Budete inšpirovaný, aby ste 
pomáhali ostatným poznať spasiteľa a nasledovať ho“ 
(12). nájdite v článku zásady, ktoré vám pomôžu, aby ste 
boli lepším domácim učiteľom. Porozprávajte sa o nich 
so svojim spoločníkom a s modlitbou premýšľajte o tom, 
ako sa stať „vernými priateľmi“ tých, ktorým slúžite. 

mládEž
niekto nový
matthew okabe

cítil som, že tam nepatrím. Moja rodina sa práve 
presťahovala na opačný koniec krajiny. v zbore, 

do ktorého sme sa presťahovali, bola veľká skupina 
mladých ľudí, ale bolo to po prvýkrát, čo som bol 
„niekto nový“. najhoršie na tom bolo, že som musel 
ísť do novej školy a do mysle sa mi okamžite vkradla 
myšlienka: „Ku komu si sadnem pri obede?“ Možno 
uvidím niekoho z cirkvi, ale nechcel som si nasilu sad-
núť k nejakému stolu, najmä ak som nevedel, či vôbec 
chcú, aby som si tam sadol!

Zdalo sa mi, že prvý deň v škole trvá večnosť. 
Konečne zazvonilo na obed. Keď som pomaly vošiel 
do školskej jedálne, modlil som sa k nebeskému 
otcovi, aby mi pomohol nájsť niekoho, koho 
poznám. letmo som sa pozrel okolo seba, či neu-
vidím niekoho, koho poznám. nikto. tak som sa 
pohol k stolu na opačnej strane školskej jedálne  
a zjedol som svoj obed.

neskôr na hodine matematiky som uvidel známu 
tvár. Uvidel som dávida z ranného seminára. spýtal 
sa, či sa môže pozrieť na môj rozvrh a zistil, že máme 
spoločnú prestávku na obed. „Počuj, kde si dnes obe-
doval?“ spýtal sa.

„jedol som na opačnej strane jedálne,“ odpovedal som.
„dobre, zajtra pôjdeme na obed spolu,“ povedal.
som vďačný za milujúceho nebeského otca, ktorý 

pozná všetky naše potreby a ktorý odpovedá na 
všetky naše modlitby. som tiež vďačný za toho, kto bol 
ochotný natiahnuť ruku priateľstva. niečo tak jed-
noduché ako pozvanie môže znamenať veľký rozdiel.

dEti
Ježiš Kristus, náš dokonalý priateľ

 Prezident eyring povedal, že ježiš je náš dokonalý 
priateľ. tu sú niektoré spôsoby, akými nám ježiš 

ukazuje svoje dokonalé priateľstvo.
on vie, čo je pre nás najlepšie.
je šťastný, keď sme my šťastní.
cíti smútok, keď sme smutní alebo keď sa trápime.
trpel za naše hriechy, a tak sa môžeme vrátiť  

k nebeskému otcovi.

Byť Ježišovým priateľom
Prezident eyring povedal, že sa môžeme stať 

ježišovým priateľom tým, že sa kvôli nemu spriatelíme  
s ostatnými. nakreslite obrázok týchto štyroch spôsobov, 
ako sa môžete stať priateľom.

Môžete pomôcť niekomu, kto je smutný.
Môžete sa stať priateľom niekoho, kto je osamelý.
Môžete niekoho pozvať, aby prišiel na zhromaždenie.
Môžete vždy pamätať na ježiša.
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Posilniť rodiny a domovy
Preštudujte si tento materiál a, ak je to vhodné, porozprávajte sa o tom so sestrami,  
ktoré navštevujete. Použite otázky, ktoré vám pomôžu posilniť vaše sestry a učiniť zo  
Združenia pomoci živú súčasť vášho života.

Použité písma. Genesis 18:19; 
Mosiáš 4:15; NaZ 93:40; Mojžiš 
6:55–58

Posilnenie pri každej príležitosti
„Každý z nás má rôzne rodinné 

pomery. Niektoré rodiny majú 
doma mamu, otca a deti. Niektoré 
manželské páry už nemajú doma 
deti. Veľa členov Cirkvi je slobod-
ných a niektorí sú bezdetní rodičia. 
Iní sú vdovami či vdovcami žijúcimi 
osamelo.

Nezáleží na tom, aká je naša 
rodina, každý z nás môže pracovať 
na tom, aby posilnil svoju vlastnú 
rodinu, alebo pomohol posilniť iné 
rodiny.

Raz som zostala u svojej netere 
a jej rodiny. V ten večer, predtým 
ako išli deti spať, sme mali krátky 
rodinný domáci večer a príbeh  
z písiem. Ich otec rozprával  
o Lehiho rodine a o tom, ako 
učil svoje deti, že sa musia pevne 
držať železnej tyče, čo je slovo 
Božie9. Ak sa budú pevne držať 
železnej tyče, budú v bezpečí  
a privedie ich to k radosti a šťas-
tiu. Ak by odišli od železnej tyče, 
bolo tam riziko utopenia sa  
v rieke špinavej vody.
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Aby to mohli názorne ukázať 
deťom, ich mama sa stala ,železnou 
tyčou‘, ktorej sa museli chytiť, a otec 
hral úlohu diabla, pokúšajúc sa 
odtrhnúť deti z bezpečia a šťastia. Deti 
milovali ten príbeh a naučili sa, aké 
je dôležité pevne sa držať železnej 
tyče. Po príbehu z písiem bol čas na 
rodinnú modlitbu. . . .

Písma, rodinný domáci večer  
a rodinná modlitba posilnia 
rodiny. Musíme sa chopiť každej 
príležitosti, aby sme posilnili 
rodiny a navzájom sa podpo-
rovali, aby sme zostali na tej 
správnej ceste.“ 1

Barbara Thompsonová, druhá radkyňa 
v Generálnom predsedníctve Združenia 
pomoci.

Z našej histórie
Združenie pomoci bolo od svojho 

počiatku poverené posilňovať rodiny 
a domovy. Prorok Joseph učil sestry 
na stretnutí v počiatkoch Združenia 
pomoci: „Keď idete domov, nikdy 
svojim manželom neukážte hnev či 
nevľúdne slovo, ale nech odteraz 
vľúdnosť, dobročinnosť a láska 
korunuje vaše skutky.“ 2

V roku 1914 povedal prezident 
Joseph F. Smith sestrám zo Združenia 

pomoci: „Kdekoľvek, kde je nevedo-
mosť alebo prinajmenšom nedostatok 
porozumenia, čo sa týka rodiny, . . . 
tam existuje táto organizácia alebo je 
aspoň nablízku, a prirodzenými vlo-
hami a inšpiráciou, ktoré prináležia  
k tejto organizácii, sú pripravené 
a prichystané, aby poskytli návod 
s odkazom na tieto dôležité 
povinnosti.“ 3

Poznámky
 1. Barbara Thompsonová, „Jeho ruka je 

postačujúca“, Generálna konferencia apríl 
2009, Slovak, 87.

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), 482.

 3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith (1998), 186.

© 2010 by Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in Germany. Schválené v anglickom jazyku: 6/09. Preklad schválený: 6/09. Preklad 
Visiting Teaching Message, July 2010. Slovak. 09367 176

Čo môžeme urobiť?
1. s akými nápadmi na posilne-
nie rodín a domovov sa môžete 
podeliť so svojimi sestrami? Keď 
premýšľate nad ich situáciou, 
duch môže do vašej mysle vložiť 
nápady.

2. Ktoré z vašich priorít môžete 
tento mesiac zmeniť, aby ste 
lepšie posilnili svoju rodinu  
a domov?

Pre viac informácií kliknite na 
www.reliefsociety.lds.org.


