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Božský dar vďačnosti
Srdce sa stáva vďačným tým, že vyjadrujeme vďačnosť 
svojmu Nebeskému Otcovi za Jeho požehnania a tým, ktorí 
sú okolo nás za všetko, čo prinášajú do nášho života.

Toto bolo pozoruhodné zasada-
nie. Keď som bol ustanovený 
za prezidenta Cirkvi, povedal 

som: „Dávam si jednu úlohu. Budem 
poradcom speváckeho zboru 
Tabernacle Choir.“ Som veľmi pyšný 
na môj spevácky zbor!

Moja mama mi raz povedala: 
„Tommy, som veľmi pyšná na všetko, 
čo robíš. Ale chcem ti niečo povedať. 
Mal si zostať pri klavíri.“

Tak som šiel ku klavíru a zahral 
som jej jednu skladbu: „A sme tu,  
[a sme tu] na oslave narodenín.“ 1 
Potom som ju pobozkal na čelo a ona 
ma objala.

Myslím na ňu. Myslím na svojho 
otca. Myslím na všetky tie generálne 
autority, ktoré ma ovplyvnili, aj na 
ostatných, vrátane vdov, ktoré som 
navštevoval – bolo ich 85 – niekedy 
som im doniesol kura, aby si mali 
čo dať do rúry, niekedy zopár 
drobných.

Jednu z nich som raz navštívil 
neskoro v noci. Bola polnoc a ja som 
išiel do domova dôchodcov a recepčný 
mi povedal: „Som si istý, že spí, ale 
povedala mi, aby som ju určite zobudil, 
lebo vravela: ,Ja viem, že príde.ʻ“

Držal som ju za ruku, oslovila ma 
menom. Ešte nespala. Pritiahla si 
moju ruku k svojim perám a poved-
ala: „Vedela som, že prídeš.“ Ako by 
som mohol neprísť?

Nádherná hudba sa ma dotýka 
rovnakým spôsobom.

Moji milovaní bratia a sestry, 
vypočuli sme si inšpirované posol-
stvá pravdy, nádeje a lásky. Naše 
myšlienky sa zamerali na Toho, 
kto uzmieril naše hriechy, kto nám 
ukázal spôsob, ako žiť a ako sa 
modliť a kto nám ukázal Svojimi 
vlastnými skutkami požehnania zo 
služby – dokonca nášho Pána  
a Spasiteľa, Ježiša Krista.

Čítame o Ňom v evanjeliu podľa 
Lukáša, v 17. kapitole:

„Keď sa ( Ježiš) uberal do 
Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu.

Ako vchádzal do ktorejsi dediny, 
stretlo sa s Ním desať malomocných 
mužov, ktorí zastali zďaleka

a pozdvihli svoj hlas, volajúc: 
Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami!

Keď ich videl, povedal im: 
Choďte, ukážte sa kňazom! A keď  
šli, boli očistení.

Tu jeden z nich, vidiac, že je 
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Prezident Thomas S. Monson uzdravený, vrátil sa a silným hlasom 
oslavoval Boha;

padol na tvár Ježišovi k nohám  
a ďakoval Mu; a bol to Samaritán.

Ježiš odpovedal: Či neboli očistení 
desiati? A kde sú deviati?

Nevrátili sa, aby vzdali Bohu 
chválu, iba tento cudzinec!

I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja 
viera ťa zachránila.“ 2

Skrze božský zásah boli oní mužo-
via postihnutí malomocenstvom zach-
ránení pred krutou, pomalou smrťou 
a bol im daný nový zmysel života. 
Vďačnosť vyjadrená jedným malo-
mocným si zaslúžila Majstrovo požeh-
nanie; nevďačnosť, ktorú preukázali 
oní deviati, Jeho sklamanie.

Moji bratia a sestry, pamätáme 
na to, aby sme vzdávali vďaky 
za požehnania, ktoré obdržíme? 
Úprimná vďačnosť nám nielen že 
pomáha rozpoznať svoje požehna-
nia, ale tiež odomyká dvere nebies  
a pomáha nám cítiť Božiu lásku.

Môj drahý priateľ, prezident Gordon 
B. Hinckley povedal: „Keď kráčate  
s vďačnosťou, nekráčate s aroganciou, 
namyslenosťou a sebectvom, kráčate  
s duchom vďakyvzdania, ktorý sa  
k vám pridá a požehná váš život.“ 3

V Biblii, v evanjeliu podľa Matúša, 
je iný opis vďačnosti, tentoraz 
vyjadrený Spasiteľom. Počas troch 
dní, ktoré strávil na púšti, Ho nasle-
dovalo viac ako 4.000 ľudí, ktorí 
putovali s Ním. Súcitil s nimi, lebo po 
celé tie tri dni nemali čo jesť. Avšak, 
Jeho učeníci sa pýtali: „Kde vezmeme 
v tomto pustom kraji toľko chleba, 
aby sme nasýtili toľký zástup?“ 
Rovnako ako mnohí z nás, učeníci 
videli iba to, čoho sa im nedostávalo.
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„Ježiš sa ich opýtal: Koľko  
máte chlebov? Odpovedali: Sedem  
a niekoľko rybičiek.

Nato kázal zástupu posadiť sa  
na zem,

vzal tých sedem chlebov a tie ryby, 
dobrorečil [vzdával vďaky], lámal  
a dával učeníkom a učeníci zástupu.“

Povšimnite si, že Spasiteľ vzdával 
vďaky za to, čo mali – a stal sa zázrak: 
„I jedli všetci, nasýtili sa a nazbierali 
zvyškov plných sedem košov.“ 4

Všetci zažívame časy, keď sa viac 
zameriavame na to, čoho sa nám 
nedostáva, než na svoje požehnania. 
Epiktetos, grécky filozof, povedal: 
„Múdry je muž, ktorý nesmúti za 
vecami, ktoré nemá, ale raduje sa  
z tých, ktoré má.“ 5

Vďačnosť je božská zásada. Pán 
prehlásil v zjavení danom prorokovi 
Josephovi Smithovi, že

máme ďakovať Pánovi, nášmu 
Bohu, za všetky veci.

Človek ničím tak neurazí Boha, či 
proti nikomu nevzplanie Jeho hnev, 
okrem tých, ktorí neuznajú Jeho 
ruku vo všetkých veciach.6

V Knihe Mormonovej sa hovorí, 
že máme žiť denne vo vďakyvzdaní 
za mnohé milosrdenstvá a požehna-
nia, ktoré nám Pán udeľuje.7

Bez ohľadu na naše okolnosti, 
každý z nás má toho dosť, za čo 
máme byť vďační, ak by sme sa 
zastavili a premýšľali nad našimi 
požehnaniami.

Toto je úžasná doba, kedy môžeme 
žiť na zemi. Hoci je v dnešnom svete 
toho veľa zlého, je tu i mnoho vecí, 
ktoré sú správne a dobré. Sú tu 
úspešné manželstvá, rodičia, ktorí 
milujú svoje deti a obetujú sa za ne, pri-
atelia, ktorí sa o nás starajú a pomáhajú 
nám, učitelia, ktorí učia. Naše životy sú 
požehnané mnohými spôsobmi.

Môžeme pozdvihnúť seba i tiež 
ostatných, keď odmietneme zostať  
v sfére negatívneho myslenia  
a budeme si vo svojich srdciach 
pestovať postoj vďačnosti. Ak je 
nevďačnosť počítaná medzi závažné 
hriechy, potom vďačnosť má svoje 
miesto medzi tými najušľachtilejšími 

cnosťami. Niekto raz povedal: 
„Vďačnosť nie je len najväčšia cnosť, 
ale je matkou všetkých ostatných.“ 8

Ako môžeme vo svojich srdciach 
pestovať postoj vďačnosti? Prezident 
Joseph F. Smith, šiesty prezident 
Cirkvi, poskytol odpoveď. Povedal: 
„Vďačný človek vidí vo svete tak veľa, 
za čo byť vďačný, a pre neho je vo 
svete viac dobra ako zla. Láska zdolá 
žiarlivosť a svetlo vyháňa temnotu 
z jeho života.“ Ďalej pokračoval: 
„Pýcha ničí našu vďačnosť a dáva 
na jej miesto sebeckosť. O koľko 
sme šťastnejší v prítomnosti vďačnej 
a milujúcej duše a ako pozorne by 
sme mali pestovať, skrze život napl-
nený modlitbou, postoj naplnený 
vďačnosťou voči Bohu a ľuďom!“ 9

Prezident Smith nám hovorí, že 
kľúčom k získaniu vďačnosti je život 
naplnený modlitbou.

Môžu nás fyzické statky učiniť 
šťastnými a vďačnými? Možno na 
chvíľu. Avšak, tie veci, ktoré nám 
poskytnú hlboké a dlhotrvajúce 
šťastie a vďačnosť sú tie, ktoré si 
za peniaze kúpiť nemôžeme: naša 
rodina, evanjelium, dobrí priatelia, 
naše zdravie, naše schopnosti, láska, 
ktorú dostávame od ľudí okolo nás. 
Nanešťastie, sú to veci, u ktorých sa 
dopúšťame toho, že ich považujeme 
za samozrejmosť.

Anglický spisovateľ Aldous Haxley 
napísal: „Väčšina ľudských bytostí 
má takmer nekonečnú schopnosť 
považovať všetko za samozrejmosť.“ 10

Často považujeme za samozre-
jmosť práve tých, ktorí si najviac 
zaslúžia našu vďačnosť. Nečakajme 
dovtedy, až bude príliš neskoro, 
aby sme im vyjadrili vďačnosť. 
Jeden muž, keď hovoril o blízkych, 
ktorých stratil, vyjadril svoju ľútosť 
týmto spôsobom: „Spomínam si na 
tie šťastné dni a často si želám, aby 
som mohol svojim zosnulým blízkym 
vyjadriť vďačnosť, ktorá im náležala 
v živote a ktorá im bola tak málo 
prejavovaná.“ 11

Strata milovanej osoby takmer 
nevyhnutne prináša do nášho srdca 
nejakú ľútosť. Snažme sa tieto pocity 

obmedziť do takej miery, ktorá je 
v našich ľudských silách tým, že 
budeme často vyjadrovať svoju lásku 
a vďačnosť. Nikdy nevieme, kedy už 
bude príliš neskoro.

Srdce sa potom stáva vďačným 
tým, že vyjadrujeme vďačnosť 
svojmu Nebeskému Otcovi za Jeho 
požehnania a tým, ktorí sú okolo 
nás za všetko, čo prinášajú do nášho 
života. Toto si vyžaduje vedomé 
úsilie – až dovtedy kým si skutočne 
neosvojíme a nevypestujeme postoj 
vďačnosti. Často cítime vďačnosť 
a máme v záujme vyjadriť svoju 
vďaku, ale zabudneme to učiniť 
alebo sa k tomu jednoducho nedos-
taneme. Niekto povedal, že „keď 
cítime vďačnosť a nevyjadríme ju,  
je to ako keď zabalíme darček  
a nedarujeme ho“.12

Keď vo svojom živote narážame 
na výzvy a problémy, je pre nás 
často ťažké zamerať sa na svoje 
požehnania. Avšak, ak sa dostatočne 
usilujeme a hľadáme, budeme scho-
pní pocítiť a rozpoznať to, ako veľa 
nám bolo dané.

Podelím sa s vami o príbeh jednej 
rodiny, ktorá bola schopná nájsť 
požehnania uprostred vážnych 
výziev. Je to príbeh, ktorý som čítal 
pred mnohými rokmi a uschoval 
som si ho kvôli posolstvu, ktoré 
vyjadruje. Napísal ho Gordon Green 
a objavil sa v jednom americkom 
časopise pred viac ako 50 rokmi.

Gordon rozpráva o tom, ako 
vyrastal na farme v Kanade, kde sa 
on a jeho súrodenci museli vždy 
ponáhľať domov zo školy, kým sa 
ostatné deti hrali s loptou alebo 
sa išli kúpať. Avšak, ich otec mal 
schopnosť pomôcť im porozumieť, 
že ich práca za niečo stojí. Toto bolo 
obzvlášť pravdivé po žatve, keď 
rodina oslavovala Vďakyvzdanie, 
lebo toho dňa im ich otec dal veľký 
darček. Poskytol im zoznam všet-
kého, čo mali.

Ráno na deň Vďakyvzdania 
ich vzal do pivnice, kde boli sudy 
s jablkami, koše s repou, mrkvy 
uložené v piesku a hory vriec so 
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zemiakmi, a tiež hrášok, kuku-
rica, fazule, džemy, jahody a iné 
zaváraniny, ktoré zapĺňali police. 
Požiadal deti, aby všetko pozorne 
spočítali. Potom išli do stodoly  
a spočítali koľko ton sena tam bolo 
a koľko bolo v sýpke bušlov zrna. 
Spočítali kravy, prasatá, kurčatá, 
morky a husi. Otec povedal, že chce 
vedieť, ako na tom sú, ale oni vedeli, 
že v skutočnosti chce, aby v tento 
deň hostiny pochopili, ako bohato 
ich Boh požehnal a ako svojou  
priazňou poctil všetky tie hodiny  
ich práce. Nakoniec, keď zasadli  
k hostine, ktorú pripravila ich matka, 
boli schopní skutočne pociťovať oné 
požehnania.

Gordon ale uviedol, že deň 
Vďakyvzdania, na ktorý spomína 
s najväčšou vďačnosťou bol v tom 
roku, kedy sa zdalo, že neexistuje 
nič, za čo môžu byť vďační.

Ten rok začal dobre: mali nad-
bytok sena, veľa semien, štyri vrhy 
prasiat a ich otec si odložil stranou 
nejaké peniaze, aby si niekedy 
mohol dovoliť kúpiť nakladač sena 
– úžasný stroj, ktorý si väčšina 
farmárov priala vlastniť. Bol to tiež 
ten rok, kedy bola do ich mesta 
zavedená elektrina – hoci nie ku 
nim, lebo si to nemohli dovoliť.

Jeden večer, keď Gordonova 
matka prala veľkú várku bielizne, 
otec ju vystriedal, chytil val-
chu a požiadal manželku, aby si 
odpočinula a išla si niečo upliesť. 
Povedal: „Veď praniu venuješ viac 
času ako spánku. Myslíš si, že by 
sme to mali vzdať a dať si zaviesť 
elektrinu?“ Hoci sa nad touto vyh-
liadkou potešila, trochu si poplakala, 
keď si uvedomila, že si nebudú môcť 
kúpiť nakladač sena.

A tak bolo v onom roku natiah-
nuté elektrické vedenie aj ku nim. 
Zaobstarali si automatickú pračku, hoci 
nie nejakú luxusnú, ktorá pracovala 
sama celý deň a žiarivé žiarovky, ktoré 
zavesili na strop v každej miestnosti. Už 
žiadne lampy, do ktorých bolo treba 
dopĺňať olej, žiadne knôty, ktoré bolo 
treba zastrihávať, žiadne začmudené 

komíny, ktoré bolo treba čistiť. Lampy 
boli odložené na manzardu.

Pripojenie elektriny na ich farmu 
bola tá posledná dobrá vec, ktorá 
sa im v onom roku prihodila. Práve 
keď obilie začalo klíčiť, začalo pršať. 
Keď voda konečne opadla, nikde 
nezostala ani rastlinka. Zasiali znova, 
ale ďalšie dažde zatlačili rastlinky do 
zeme. Zemiaky zhnili v blate. Predali  
niekoľko kráv, všetky prasatá a vše-
tok dobytok, ktorí si chceli ponechať  
a utŕžili len málo peňazí, lebo predávať 
museli všetci. Všetko, čo v ten 
rok zožali bol záhon kvaky, ktorá 
nejakým spôsobom prečkala búrky.

Potom opäť nastal deň 
Vďakyvzdania. Matka povedala: 
„Možno by sme na to radšej mali 
tento rok zabudnúť. Nezostala nám 
ani jedna hus.“

V to ráno na deň Vďakyvzdania 
ale Gordonov otec priniesol zajaca 
a požiadal svoju manželku, aby 
ho upiekla. Neochotne sa do toho 
pustila, naznačujúc, že to bude 
trvať veľmi dlho, než to tuhé, staré 
mäso zmäkne. Keď ho nakoniec 
priniesla na stôl s nejakou kvakou, 
ktorá prežila, deti to nechceli jesť. 
Gordonova matka sa rozplakala, 
ale potom jeho otec urobil niečo 
zvláštne. Išiel hore na manzardu, 
vzal olejovú lampu, postavil ju na 
stôl a zapálil ju. Povedal deťom, 
aby zhasli elektrické svetlá. Keď im 
znovu svietila iba lampa, len ťažko 
uverili tomu, že predtým tam bývala 
taká tma. Divili sa, ako mohli vôbec 
niečo vidieť, keď nemali žiarivé 
svetlo, ktoré im priniesla elektrina.

Požehnali jedlo a začali jesť. Keď 
bolo po večeri, všetci ticho sedeli. 
Gordon napísal:

„V skromnom šere starej lampy 
sme začali znova jasne vidieť. . . .

Jedlo bolo skvelé. Zajac chutil ako 
morka a kvaka bola tá najjemnejšia, 
akú sme kedy jedli. . . .

. . . [Náš] domov . . . , navzdory 
všetkému, čoho sa nám nedostávalo, 
k nám bol veľmi štedrý.“ 13

Bratia a sestry, vyjadrovať 
vďačnosť je láskavé a úctyhodné, 

konať s vďačnosťou je štedré 
a ušľachtilé, ale ak žijeme tak, 
že máme vždy vo svojom srdci 
vďačnosť, dotýkame sa nebies.

Ako som hovoril dnes ráno, je 
mojou modlitbou, aby sme ako 
dodatok ku všetkému, za čo sme 
vďační, mohli vždy vyjadrovať svoju 
vďačnosť za nášho Pána a Spasiteľa, 
Ježiša Krista. Jeho slávne evanjelium 
poskytuje odpovede na najväčšie 
otázky života: Odkiaľ sme prišli? 
Prečo sme tu? Kam pôjdu naši duch-
ovia, keď zomrieme? Toto evanjelium 
prináša tým, ktorí žijú v temnote 
svetlo božskej pravdy.

Učil nás ako sa máme modliť. 
Učil nás ako máme žiť. Učil nás ako 
máme zomrieť. Jeho život je odka-
zom lásky. Chorých uzdravoval; 
utláčaných pozdvihoval; hriešnikov 
zachraňoval.

Nakoniec zostal sám. Niektorí 
apoštoli pochybovali; jeden Ho 
zradil. Rímski vojaci Mu prebodli bok. 
Rozvášnený dav Ho pripravil o život. 
Napriek tomu sa z pahorku Golgota 
niesli Jeho úprimné slová: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ 14

Kto bol tento „muž bolesti, ktorý 
poznal nemoci“? 15 Kto je tento 
„Kráľ slávy“ 16, tento Pán pánov? On 
je náš Majster. On je náš Spasiteľ. 
On je Syn Boží. On je pôvodca 
našej spásy. Dáva nám znamenie: 
„Nasleduj ma.“ 17 Učí nás: „Choď 
a rob podobne.“ 18 Žiada nás: 
„Zachovávajte moje prikázania.“ 19

Nasledujme Ho. Napodobňujme 
Jeho príklad. Poslúchajme Jeho 
slová. Tým, že to budeme robiť,  
Mu dáme božský dar vďačnosti.

Mojou úprimnou modlitbou je, 
aby sme mohli vo svojich osobných 
životoch vyjadrovať onú podi-
vuhodnú cnosť vďačnosti. Kiež to 
prenikne až do našej duše, teraz  
i naveky. V posvätnom mene Ježiša 
Krista, nášho Spasiteľa, amen.

Poznámky
 1. John Thompson, „Birthday Party“, Teaching 

Little Fingers to Play (1936), 8.
 2. Lukáš 17:11 – 19
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 250.
 4. Pozri Matúš 15:32 – 38; zvýraznenie pridané.
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 18. Lukáš 10:37.
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Učenie pre našu dobu
Lekcie Melchisedekovho kňazstva 

a Združenia pomoci majú byť 
každú štvrtú nedeľu venované 

„Učeniu pre našu dobu“. Každá 
lekcia môže byť pripravená z jed-
ného alebo z viacerých príhovorov 
z poslednej generálnej konferencie. 
Prezidenti kolov a okrskov môžu 
určiť, ktoré príhovory sa môžu  
použiť alebo môžu prideliť túto  
zodpovednosť biskupom a predse-
dom pobočiek. Vedúci majú vyzd-
vihnúť hodnotu toho, že bratia  
v Melchisedekovom kňazstve a ses-
try zo Združenia pomoci študujú tie 
isté príhovory v tú istú nedeľu.

Tí, ktorí navštevujú lekcie vo 
štvrtú nedeľu sú povzbudzovaní  
k štúdiu a k tomu, aby si prin-
iesli do triedy posledné vydanie 
časopisu z generálnej konferencie.

Návrhy na prípravu lekcie z 
príhovorov

Modlite sa, aby bol Duch Svätý  
s vami, keď študujete príhovory  
a vyučujete z nich. Možno budete 

pokúšaní pripraviť si lekciu  
s použitím iných materiálov, 
ale konferenčné príhovory sú 
schváleným učebným plánom. 
Vašim povolaním je pomáhať ostat-
ným učiť sa evanjelium a žiť podľa 
neho, keď vyučujete z poslednej 
generálnej konferencie Cirkvi.

Prejdite si príhovory, vyhľadá-
vajúc zásady a náuky, ktoré 
uspokojujú potreby členov triedy. 
Taktiež vyhľadávajte v príhovo-
roch príbehy, odkazy na písma 
a vyhlásenia, ktoré vám pomôžu 
vyučovať tieto pravdy.

Vytvorte si osnovu, podľa ktorej 
budete vyučovať zásady a náuky. 
Vaša osnova by mala obsahovať 
otázky, ktoré pomôžu členom triedy:

• Vyhľadávať v príhovoroch 
zásady a náuky.

• Rozmýšľať o ich význame.
• Podeliť sa o porozumenie, 

nápady, skúsenosti  
a svedectvá.

• Používať tieto zásady a náuky  
vo svojich životoch.

mesiace maTeriáLy pre LekciU vo šTvrTú nedeľU
november 2010 – 
apríl 2011

príhovory publikované v Liahone *  
v novembri 2010.

máj 2011 –  
október 2011

príhovory publikované v Liahone *  
v máji 2011.

* Tieto príhovory sú dostupné (v mnohých jazykoch) na conference.lds.org.

© 2010 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v Nemecku. Anglický originál schválený: 6/09. Preklad schválený: 6/09.  
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Je pozoruhodné, ako veľa sa 
môžeme naučiť o živote tým, že 
študujeme prírodu. Napríklad, 

vedci sa môžu pozrieť na letokruhy 
stromu a vysloviť učené domnienky 
o klíme a podmienkach na rast 
pred stovkami a dokonca tisíckami 
rokov. Jedna z vecí, ktoré sa učíme 
zo štúdia rastu stromov je tá, že  
v období, keď sú podmienky na 
rast ideálne, stromy rastú normál-
nou rýchlosťou. Avšak v období, 
keď podmienky na rast nie sú 
ideálne, stromy spomaľujú svoj rast 
a svoju energiu venujú základným 
prvkom, ktoré sú potrebné na 
prežitie.

V tomto bode sa možno niektorí  
z vás zastavíte a rozmýšľate: „To 
je síce veľmi pekné, ale čo to má 
spoločné s pilotovaním lietadla?“  
Nuž dobre, poviem vám to.

Zažili ste niekedy v lietadle tur-
bulenciu? Najbežnejším dôvodom 
turbulencie je náhla zmena v prúdení 

vzduchu, ktorá spôsobí, že lietadlo  
sa začne hýbať hore a dole, zboka 
nabok a kymácať sa. Hoci sú lietadlá 
stavané tak, aby odolali omnoho 
väčšej turbulencii, než ste ktokoľvek  
z vás mohli zažiť pri bežnom lete, aj 
tak to môže pasažierov znepokojovať.

Čo si myslíte, že piloti urobia, keď 
narazia na turbulenciu? Pilot, ktorý 
ešte len študuje si možno pomyslí, 
že dobrou taktikou je zvýšenie 
rýchlosti, lebo sa cez turbulenciu 
dostanú rýchlejšie. Ale to nemusí byť 
tá najlepšia vec. Profesionálni piloti 
rozumejú tomu, že existuje optimálna 
rýchlosť, ktorou sa dá preletieť cez 
turbulenciu, aby sa minimalizovali 
negatívne dopady turbulencie. A  
väčšinou sa rozhodnú znížiť rýchlosť. 
Tie isté zásady sa používajú pri jazde 
cez nerovnosti na ceste.

Takže, keď sa dostaneme do nepri-
aznivých okolností, dobrou radou  
je trochu spomaliť, držať sa kurzu  
a sústrediť sa na základné veci.

Tempo súčasného života
Toto je jednoduchá, ale rozho-

dujúca lekcia, ktorú sa musíme 
naučiť. Možno to znie logicky, 
keď používame tieto termíny pri 
stromoch či turbulencii, ale je 
prekvapujúce aké ľahké je ignorovať 
túto lekciu, keď máme aplikovať 
tieto zásady na náš každodenný 
život. Keď hladina stresu stúpa,  
keď sa dostaví utrpenie, keď  
zaútočí tragédia, príliš často sa 
pokúšame udržať si to isté šialené 
tempo či dokonca zvýšiť rýchlosť 
a myslíme si, že čím viac zvýšime 
svoje tempo, tým budeme na tom 
lepšie.

Zdá sa, že jednou z charakteristík 
súčasného života je, že sa pohybu-
jeme stále väčšou rýchlosťou, bez 
ohľadu na turbulencie či prekážky.

Buďme úprimní, je omnoho 
ľahšie byť zaneprázdnení. Všetci 
môžeme rozmýšľať nad zoznamom 
úloh, ktoré zahlcujú náš denný  
program. Niektorí si dokonca 
myslia, že ich osobná hodnota sa 
odvíja od dĺžky zoznamu úloh, 
ktoré majú vykonať. Zapĺňajú 
svoj voľný čas stretnutiami a 
maličkosťami – dokonca i počas 
obdobia stresu a únavy. Kvôli tomu, 
že si zbytočne komplikujú svoj 
život, často cítia narastajúci pocit 
márnosti, znižujúci sa pocit radosti 
a čoraz menej sa zamýšľajú nad 
zmyslom svojho života.

Hovorí sa, že každá cnosť, keď 
sa preženie, sa stáva hriechom. 
Enormné plánovanie určite spĺňa 
túto podmienku. Nastane moment, 
keď sa úspechy stanú kameňmi 
úrazu a ambície oslím žarnovom  
na našom krku.

veci, na ktorých 
najviac záleží
Ak vám rýchle životné tempo a kopa stresu spôsobujú 
ťažkosti s tým, aby ste cítili radosť, teraz je možno  
ten pravý čas, aby ste sa opätovne zamerali na to,  
na čom najviac záleží.

P o s o l s t v o  n a v š t e v u j ú c i c h  u č i t e l i e k ,  n o v e m b e r  2 0 1 0

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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Aké je riešenie?
Múdri chápu a využívajú lekcie 

o letokruhoch a vzdušnej turbu-
lencii. Odolávajú pokušeniu, aby sa 
vyrovnali šialenému tempu každo-
denného života. Nasledujú túto radu: 
„Na živote je toho viac, než zvyšovať 
jeho rýchlosť.“ 1 Skrátka, sústredia sa 
na veci, na ktorých najviac záleží.

Starší Dallin H. Oaks na jednej  
z predchádzajúcich generálnych 
konferencií učil: „Musíme sa vzdať 
niektorých dobrých vecí, aby sme 
si vybrali iné, ktoré sú lepšie alebo 
najlepšie, pretože rozvíjajú vieru 
v Pána Ježiša Krista a posilňujú naše 
rodiny.“ 2

Hľadanie najlepších vecí nevyh-
nutne vedie k základným zásadám 
evanjelia Ježiša Krista – k jed-
noduchým a nádherným pravdám, 
ktoré nám zjavil starostlivý, večný 
a vševediaci Otec v Nebi. Tieto 
ústredné náuky a zásady sú dosť jed-
noduché na to, aby im porozumelo  
i dieťa, i tak však poskytujú odpovede 
na najzložitejšie životné otázky.

Je v nich krása a jasnosť, ktorá 
pochádza z jednoduchosti, ktorú 
niekedy neoceňujeme, keď dychtíme 
po zložitých riešeniach.

Napríklad, keď sa astronauti  
a kozmonauti dostali na obežnú dráhu 
zeme zistili, že vo vesmíre nefunguje 
guľôčkové pero. A tak tí najmúdrejší 
ľudia začali pracovať na vyriešení 
tohto problému. Venovali tomu tisícky 
hodín a minuli milióny dolárov, ale 
nakoniec vynašli pero, s ktorým sa dá 
písať všade, pri akejkoľvek teplote  
a takmer na každom povrchu. Ale čo 
zatiaľ robili tí astronauti a kozmonauti, 
kým bol daný problém vyriešený? 
Jednoducho použili ceruzku.

Leonardo da Vinci povedal: 
„Jednoduchosť je vrchol zložitosti.“ 3 
Keď sa pozeráme na základné zásady 
plánu šťastia, plánu spásy, môžeme  
v ich jasnosti a jednoduchosti 
rozpoznať a oceniť vycibrenosť a nád-
heru múdrosti nášho Nebeského Otca. 
Počiatkom našej múdrosti je potom 
to, keď obrátime svoje cesty k Jeho 
cestám.

Moc základov
Koluje príbeh o tom, že slávny 

futbalový tréner Vince Lombardi 
mal rituál, ktorý vykonával prvý deň 
na tréningu. Chytil futbalovú loptu, 
ukázal ju futbalistom, ktorí už hrali 
futbal mnoho rokov, a povedal: „Páni, 
toto je futbalová lopta!“ Hovoril o jej 
veľkosti a tvare, ako sa do nej kope, 
ako sa drží či ako sa prihráva. Zaviedol 
celý tím na prázdne futbalové ihrisko 
a povedal: „Toto je futbalové ihrisko.“ 
Obchádzal s nimi okolo ihriska, vys-
vetlil jeho rozmery, tvar a pravidlá hry.4

Tento tréner vedel, že i dokonca 
títo skúsení hráči, a vskutku celý tím, 
sa mohli stať veľkými len tým, že 
boli majstrami v základných veciach. 
Mohli stráviť svoj čas tým, že sa by 
učili zložité triky, ale kým sa nestali 
majstrami v základoch hry, nikdy sa 
nestali šampiónmi.

Myslím si, že väčšina z nás intu-
itívne chápe, aké dôležité sú základy. 
Jednoducho sme len niekedy rozrušení 
mnohými vecami, ktoré sa nám zdajú 
lákavejšie.

Tlačené materiály, rôznorodé 
zdroje z médií, elektronické nástroje 
a prístroje – to všetko je nápomocné, 
ak je to správne používané – sa môžu 
stať bolestivým rozptýlením či neľú-
tostnou kobkou izolácie.

A predsa uprostred zástupu hlasov  
a rozhodnutí stojí pokorný muž  
z Galiley s natiahnutými rukami. Čaká. 
Jeho posolstvo je jednoduché: „Poď, 
nasleduj ma.“ 5 A nehovorí to cez silný 
megafón, ale tichým, jemným hlasom.6 
Pretože je základné posolstvo evanjelia 
také jednoduché, je veľmi ľahké stratiť 
sa uprostred záplavy informácií, ktoré 
sa na nás valia zo všetkých strán.

Sväté písma a hovorené slovo 
žijúcich prorokov dávajú dôraz na 
základné zásady a náuky evanjelia. 
Dôvod, prečo sa vraciame k týmto 
základným zásadám, k čistým náukám 
je ten, že sú vstupnou bránou  
k pravdám hlbokého významu. Sú 
dverami k zážitkom povznášajúcej 
dôležitosti, ktoré by inak presahovali 
našu schopnosť chápania. Tieto jed-
noduché, základné zásady sú kľúčom 

k tomu, ako žiť v harmónii s Bohom  
a s človekom. Sú kľúčmi otvorenia 
okien nebies. Vedú nás k pokoju, 
radosti a k porozumeniu toho, čo 
Nebeský Otec prisľúbil Svojim deťom, 
ktoré Ho počúvajú a poslúchajú.

Moji drahí bratia a sestry, mali 
by sme trochu spomaliť, prejsť na 
optimálnu rýchlosť v závislosti na 
našich okolnostiach, zamerať sa 
na podstatu, pozdvihnúť svoje oči 
a naozaj sa pozerať na veci, na 
ktorých najviac záleží. Majme na 
pamäti základné predpisy nášho 
Nebeského Otca, ktoré dal Svojim 
deťom, ktoré vybudujú základ 
bohatého a úspešného smrteľného 
života s prísľubmi večného šťastia. 
Dohliadnite na to, aby všetky tieto 
veci boli konané v múdrosti a po 
poriadku; lebo nie je nutnosťou, aby 
človek bežal rýchlejšie než má síl. Ale 
je nevyhnutné, aby sme boli usilovní, 
aby sme tak mohli získať cenu.7

Bratia a sestry, usilovné vykonávanie 
vecí, na ktorých najviac záleží nás  
vedie k Spasiteľovi sveta. To je to,  
prečo hovoríme o Kristovi, radujeme sa 
v Kristovi, kážeme o Kristovi, proroku-
jeme o Kristovi, aby sme mohli poznať 
k akému prameňu môžeme hľadieť pre 
odpustenie svojich hriechov.8 V zloži-
tosti, zmätku a zhone súčasného života 
je toto tá „lepšia cesta“.9

Tak čo sú základy?
Keď sa obrátime k nášmu 

Nebeskému Otcovi a usilujeme sa 
o Jeho múdrosť týkajúcu sa vecí, 
na ktorých najviac záleží, opäť a 
opäť sa učíme o dôležitosti šty-
roch kľúčových vzťahov: so svojím 
Bohom, so svojou rodinou, so svojím 
blížnym a sami so sebou. Keď zhod-
nocujeme svoj vlastný život ochot-
nou mysľou, uvidíme, kam sme  
sa nechali zahnať od lepšej cesty.  
Oči porozumenia budú otvorené  
a my zistíme, čo musíme urobiť, aby 
sme očistili svoje srdce a opätovne 
zamerali svoj život.

Po prvé, náš vzťah s Bohom je 
najposvätnejší a životne dôležitý. 
Sme Jeho duchovné deti. On je  
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náš Otec. Želá si naše šťastie. Keď 
Ho vyhľadávame, keď sa učíme  
o Jeho Synovi, keď otvárame svoje 
srdce vplyvu Ducha Svätého, náš 
život sa stáva stabilnejším a bez-
pečnejším. Keď činíme to najlepšie, 
aby sme žili v súlade s Božím 
večným plánom a zachovávali Jeho 
prikázania, zažívame väčší pokoj, 
radosť a naplnenie.

Zlepšujeme svoj vzťah so svojím 
Nebeským Otcom tým, že sa o Ňom 
učíme, že sa s Ním rozprávame, 
činíme pokánie zo svojich hriechov 
a aktívne nasledujeme Ježiša Krista, 
lebo „nik neprichádza k Otcovi, 
ak len nie skrze [Krista]“.10 Aby 
sme posilnili svoj vzťah s Bohom, 
musíme s Ním osamote stráviť 
nejaký zmysluplný čas. V tichosti  
sa zamerať na dennú osobnú  
modlitbu a štúdium písiem, vždy  
sa usilovať o to, aby sme boli hodní 
mať platné chrámové odporučenie – 
toto sú niektoré z múdrych investícií 
nášho času a snahy, aby sme sa 
pritiahli bližšie k nášmu Nebeskému 
Otcovi. Venujme pozornosť výzve  
v Žalmoch: „Utíchnite a poznajte,  
že ja som Boh.“ 11

Náš druhý kľúčový vzťah je  
s našou rodinou. Naša rodina musí 
mať najvyššiu prioritu, lebo „žiadny 
iný úspech nemôže vyrovnať zly-
hanie“ 12, ktorého sa tu dopustíme. 
Hlboké a milujúce rodinné vzťahy 
budujeme tým, že spolu robíme 
jednoduché veci, ako napríklad 
rodinný obed a rodinný domáci 
večer, a tým, že sa proste len spolu 
zabávame. V rodinných vzťahoch sa 
láska naozaj vyjadruje časom, ktorý 
spolu strávime. Nájsť si čas pre toho 
druhého je kľúčom k harmónii  
v domove. Skôr ako rozprávame  
o iných, rozprávajme sa radšej  
s nimi. Učíme sa jeden od druhého 

a sme vďační za svoju odlišnosť 
a rovnako aj za svoju rovnakosť. 
Keď sa približujeme k Bohu skrze 
rodinnú modlitbu, štúdium evanjelia 
a nedeľné bohoslužby, nadväzujeme 
spolu božské puto.

Tretím kľúčovým vzťahom, ktorý 
máme, je vzťah k nášmu blížnemu. 
Budujeme tento vzťah s v danom 
čase – tým, že sme citliví k potrebám 
druhých, slúžime im a poskytujeme 
im náš čas a talenty. Bol som hlboko 
ohromený jednou sestrou, ktorá bola 
obťažkaná svojim vekom a chorobou, 
ale rozhodla sa, že síce nemôže toho 
veľa urobiť, ale môže počúvať. A tak 
každý týždeň vyhľadávala ľudí, ktorí 
vyzerali strápení alebo odradení a 
strávila čas ich počúvaním. Akým 
požehnaním bola v životoch tak 
mnohých ľudí.

Štvrtým kľúčovým vzťahom je 
vzťah, ktorý máme sami k sebe. 
Možno sa to zdá zvláštne, aby sme 
rozmýšľali nad tým, že máme vzťah 
k sebe samým, ale máme. Niektorí 
ľudia nemôžu vydržať sami so sebou. 
Celý deň sa kritizujú a podceňujú, 
až sa začnú nenávidieť. Rád by som 
vám navrhol, aby ste obmedzili ten 
zhon a našli si trochu času na to, 
aby ste lepšie spoznali samých seba. 
Prechádzajte sa v prírode, pozorujte 
východ slnka, tešte sa z Božieho 
stvorenia, premýšľajte o pravdách 
znovuzriadeného evanjelia a zistite, 
čo pre vás osobne znamenajú. Naučte 
sa dívať sa na seba tak, ako sa na vás 
díva váš Nebeský Otec – ako na Svoju 
vzácnu dcéru alebo syna s božským 
potenciálom.

Radosť z čistého evanjelia
Bratia a sestry, buďme múdri. 

Obráťme sa k čistej vode náuk 
znovuzriadeného evanjelia Ježiša 
Krista. Radostne ich požívajme v ich 

jednoduchosti a jasnosti. Nebesia 
sú opäť otvorené. Evanjelium Ježiša 
Krista je opäť raz na zemi a jeho  
jednoduché pravdy sú hojným  
zdrojom radosti!

Bratia a sestry, vskutku máme 
veľký dôvod na radosť. Ak vám rýchle 
životné tempo a kopa stresu spô-
sobujú ťažkosti s tým, aby ste cítili 
radosť, teraz je možno ten pravý čas, 
aby ste sa opätovne zamerali na to, 
na čom najviac záleží.

Sila neprichádza horúčkovitou 
aktivitou, ale tým, že budete usadení 
na pevnom základe pravdy a svetla. 
Prichádza vtedy, keď zameriame 
svoju pozornosť a snahu na základy 
znovuzriadeného evanjelia Ježiša 
Krista. Prichádza vtedy, keď venu-
jeme pozornosť božským veciam, na 
ktorých najviac záleží.

Zjednodušme trochu svoj život. 
Učiňme zmeny, ktoré sú potrebné, aby 
sme opätovne zamerali svoj život na 
božskú krásu jednoduchosti, pokornú 
cestu kresťanského učeníctva – cestu, 
ktorá vždy vedie k zmysluplnému, 
pokojnému a radostnému životu. Za 
toto sa modlím a zanechávam vám 
svoje požehnanie, v posvätnom mene 
Ježiša Krista, amen.
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