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Kniha Mormonova 
ako osobný sprievodca
Všetci z nás, vo svojich najhlbších duchovných 

okamihoch, cítime túžbu vrátiť sa domov a žiť  
s Bohom. Dal nám dar Svojho Milovaného 

Syna ako nášho Spasiteľa, aby nám poskytol cestu a učil 
nás, ako ju nasledovať. Dal nám prorokov, aby nám 
ukázali cestu. Prorok Joseph Smith bol inšpirovaný, aby 
preložil záznam prorokov, Knihu Mormonovu. Je našim 
spoľahlivým sprievodcom na ceste domov k Bohu.

Joseph Smith o tejto vzácnej knihe povedal: „Povedal 
som bratom, že Kniha Mormonova je najsprávnejšou 
zo všetkých kníh na zemi a záverným kameňom nášho 
náboženstva, a že sa človek dodržiavaním jej predpisov 
priblíži k Bohu viac než prostredníctvom akejkoľvek 
inej knihy.“ 1

Predpisy Knihy Mormonovej sú Božie prikázania, 
ktoré v nej nájdeme. Niektoré sú priamymi prikázaniami 
od Spasiteľa skrze Jeho prorokov ohľadom toho, čo 
máme robiť a kým sa môžeme stať. Kniha Mormonova 
nám poskytuje Spasiteľov príklad, aby sme zvýšili svoju 
vieru a odhodlanie poslúchať Jeho prikázanie nasle-
dovať Ho. Táto kniha je plná Kristovej náuky, ktorá nás 
vedie. Tu je príklad z 2. Nefi:

Ježiš hovoril deťom ľudským: Nasledujte ma.  A preto, 
milovaní bratia moji, môžeme nasledovať Ježiša, pokiaľ 
nebudeme ochotní zachovávať prikázania Otcove?

A Otec hovoril: Čiňte pokánie, čiňte pokánie  
a buďte pokrstení v mene Milovaného Syna môjho 
(pozri 2. Nefi 31:10 – 11).

Z onej knihy je jasné, že musíme obdržať Ducha 
Svätého ako krst ohňom, aby nám pomohol zostať na 
priamej a úzkej ceste. Učíme sa, že sa musíme stále 
modliť v mene Krista, neochabovať, a ak tak činíme, 
máme tento prísľub: A preto, musíte sa tlačiť vpred so 
stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas nádeje a lásku 
k Bohu a ku všetkým ľuďom. A preto, ak sa budete 
tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom, a vytrváte do 
konca, hľa, tak hovorí Otec: Budete mať večný život 
(pozri 2. Nefi 31:20).

Kniha Mormonova v podivuhodnom kázaní kráľa 
Benjamína objasňuje, čo to znamená mať lásku k Bohu 
a k všetkým ľuďom. Keď sú naše povahy zmenené silou 
uzmierenia a skrze našu vernú poslušnosť prikázaniam, 
sme naplnení láskou Božou (pozri Mosiáš 4:1 – 12).

Kniha Mormonova nás tiež uisťuje, že sa môžeme  
v tomto živote stať tak čistými, že nemáme viac túžbu 
činiť zlo (pozri Mosiáš 5:2). Táto nádej nám dáva 
odvahu a útechu, keď sa nás Satan snaží pokúšať  
a odrádza nás na našej ceste.

Vždy, keď si prečítam čo i len niekoľko riadkov 
z Knihy Mormonovej, cítim, že je moje svedectvo 
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posilnené, že táto kniha je pravdivá, že Ježiš je Kristus, 
že Ho môžeme nasledovať domov a že môžeme so 
sebou vziať svojich milovaných. Pre mňa je to kniha 
kníh. Je to slovo Božie.

Modlím sa, aby sme z nej my a všetci naši milovaní 
každý deň pili plnými dúškami. Svedčím v mene Ježiša 
Krista, že je to pravý sprievodca.

Poznámka
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

UčEniE z toHto Posolstva

 „Keď používame ako zdroj našej výučby písma  
a slová prorokov neskorších dní, pozývame 

ducha, aby vydal svedectvo. Prináša to do našej výučby 
,silu božiu k presviedčaniu ľudí‘ (pozri naZ 11:21)“ 
(pozri Teaching, No Greater Call [1999], 51). Zvážte, 
že prečítate hlavné myšlienky z posolstva prezidenta 
eyringa, vrátane vyhlásenia Josepha smitha o Knihe 
mormonovej. vyzvite členov rodiny, aby sa podelili  
o to, ako im to, že žili podľa učení, ktoré sa nachádzajú 
v Knihe mormonovej pomohlo priblížiť sa k bohu.

„Keď študenti diskutujú o zásadách z písiem, vyt-
várajú si zručnosti, ktoré potrebujú pri svojom osobnom 
štúdiu písiem“ (pozri Teaching, No Greater Call, 54). 
Zvážte, že prečítate verše z písiem, ktoré sú v tomto 
posolstve a vyhľadáte v nich zásady, ktoré vyučujú  
a porozprávate sa o nich.

mládEž
moja vlastná Kniha mormonova
Hillary Holbrooková

v auguste 2005, keď prezident Gordon b. hinckley 
(1910 – 2008) vyzval členov cirkvi, aby do konca 

roka prečítali Knihu mormonovu, zaviazala som sa, 
že si ju celú prečítam. Poznala som príbehy z Knihy 
mormonovej, ale nikdy som si ju celú neprečítala. teraz 
som mala v úmysle dodržať svoj sľub.

Učila som sa, že mám vzťahovať písma na svoj život  

a zosobňovať si ich. takže, keď som čítala, na okraje 
stránok som si zapisovala to, čo som si myslela, že 
je hlavnou myšlienkou. tiež som si podčiarkovala 
opakujúce sa slová a frázy, na ktoré sa kládol dôraz.

nad mená v písmach som napísala svoje meno, aby 
mi to pomohlo pamätať si, že slovo božie hovorené 
k iným môže byť tiež hovorené ku mne. napríklad, 
napísala som svoje meno v 2. nefi 2:28: a teraz, 
[hillary], chcel by som, aby [si pohliadla] na tohto 
Prostredníka a [poslúchala] veľké prikázania jeho. Čím 
viac bola Kniha mormonova mojou vlastnou, tým viac 
ma jej každodenné čítanie nadchýňalo.

Keď som ju čítala každý deň, moje modlitby sa stávali 
úprimnejšími a osobnejšími. tiež som bola schopná sús-
trediť sa na školu a nasledovať nabádania ducha  
a priateliť sa s ostatnými. dočítala som Knihu 
mormonovu v poslednú noc roka.

vtedy som pochopila dôležitosť prečítania si celej 
Knihy mormonovej spolu s ostatnými písmami, a chcem 
to urobiť ešte veľakrát počas svojho života.

dEti
sprievodca, ktorý nám pomôže 
dostať sa domov

ako by ste sa cítili, keby ste sa stratili a nepoznali 
by ste cestu, ako sa dostať späť ku svojej rodine? 

boli by ste radi, keby ste mohli nasledovať niekoho, kto 
by vám ukázal cestu? Prezident eyring hovorí, že Kniha 
mormonova je ako sprievodca, ktorý nám pomáha 
dostať sa späť domov k nebeskému otcovi.

tu sú niektoré veci, ktoré, ako hovorí Kniha 
mormonova, musíme robiť, aby sme sa dostali späť 
domov. Prečítajte si 2. nefi 31:10, 11, 20. Pod každú 
vetu napíšte správny verš z Knihy mormonovej. Jeden  
z veršov musíte použiť na dve vety.

Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť.
majte jasnú nádej.
milujte boha a všetkých ľudí.
nasledujte Ježiša.
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naša zodpovednosť vychovávať 
dorastajúce pokolenie
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: Príslovia 22:6; 
Efezským 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20 – 21; 
56:47; 57:27

bez výchovy by mohlo byť 
dorastajúce pokolenie v nebez-

pečenstve, že by sa stalo takým,  
o akom sa píše v Mosiášovi 26. 
Mnohí mladí ľudia neveria tradíciám 
svojich otcov a izolujú sa od ich viery, 
niekedy až naveky. Naše dorasta-
júce pokolenie by tiež mohlo byť 
zvedené, ak by neporozumelo svojej 
úlohe v pláne Nebeského Otca.

Tak čo ochráni dorastajúce 
pokolenie? V Cirkvi vyučujeme 
spásne zásady, a tieto zásady sú 
rodinné zásady, ktoré pomôžu 
dorastajúcemu pokoleniu založiť 
si rodinu, učiť ju a pripraviť ju na 
obrady a zmluvy — a potom bude 
nasledujúce pokolenie učiť ďalšie 
pokolenie, a tak ďalej.

Ako rodičia, vedúci a členovia 
Cirkvi pripravujeme toto pokolenie 
na požehnania Abraháma, na chrám. 
Sme zodpovední za to, aby sme veľmi 
jasne učili základné body náuky, 
ktorá sa nachádza v prehlásení  
o rodine. Byť matkou a otcom, to sú 
večné úlohy a zodpovednosti. Každý 
z nás nesie zodpovednosť buď za 
mužskú alebo za ženskú úlohu plánu.

Túto náuku môžeme učiť 
kdekoľvek. O manželstve a rodine 
musíme hovoriť s rešpektom.  
A z nášho príkladu môže dorasta-
júce pokolenie získať veľkú nádej 
a porozumenie — nielen zo slov, 
ktoré hovoríme, ale aj zo spôsobu, 
akým cítime a vyžarujeme ducha 
rodiny.
Julie B. Becková, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.

Z našej histórie
Prezident Gordon B. Hinckley, pri-

hovárajúc sa k sestrám na Generálnej 
konferencii Združenia pomoci 23. 
septembra 1995, povedal: „Svet,  
v ktorom žijeme je svetom chaosu, 
premenlivých hodnôt. Prenikavé 
hlasy nás lákajú, aby sme robili 
mnohé veci, ktoré zrádzajú dlho 
zavedené zásady správania.“ 1 
Prezident Hinckley potom sestrám, 
Cirkvi a, koniec koncov, všetkým 
ľuďom predniesol prehlásenie: 
„Rodina: Prehlásenie svetu.“

V nasledujúcich rokoch bol tento 
prorocký dokument preložený do 
mnohých jazykov a rozposlaný 
svetovým vodcom. Vyzýva občanov 
a vládnych úradníkov, „aby podpo-
rovali tie kroky, ktoré sú určené na 

udržanie a posilnenie rodiny ako 
základnej jednotky spoločnosti“. 2

Toto prehlásenie sa stalo základom 
viery Svätých neskorších dní ohľa-
dom rodiny, vyhlásením, ktorého sa 
môžeme pevne držať a vedieť, že ak 
budeme žiť podľa jeho predpisov, 
posilníme svoje rodiny a domovy.

Poznámky
 1. Gordon B. Hinckley, „Stand Strong against 

the Wiles of the World“, Ensign, november 
1995, 99.

 2. Pozri „Rodina: Prehlásenie svetu“, Slovak 
35602 176.

Čo môžem urobiť?
1. ako môžem pomôcť sestrám, 
aby pri výchove dorastajúceho 
pokolenia používali dokument 
„rodina: Prehlásenie svetu“? 
môžete dať sestrám kópiu 
prehlásenia a pomôcť im nájsť 
a označiť si tie pasáže, ktoré 
najlepšie učia kľúčové náuky.

2. ako môžem vychovávať 
dorastajúce pokolenie? môžete 
sa natiahnuť k členom vášho 
zboru, pobočky, rodiny či komu-
nity, ktorí by mohli mať osoh  
z vašej pozornosti a lásky.

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

Viera • Rodina • Pomoc
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