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Hľadanie  
dobra

Zatiaľ čo sa obzerali po novom dome sa mladý pár 
Svätých neskorších dní rozprával s potenciálnymi 
susedmi o susedstve a o školách na danom území.

Jedna žena, s ktorou hovorili povedala o škole, ktorú 
navštevujú jej deti toto: “Toto je to najlepšie miesto! Riaditeľ 
je úžasný a dobrý muž; učitelia sú veľmi kvalifikovaní, lás-
kaví a priateľskí. Som veľmi spokojná, že naše deti môžu 
navštevovať túto úžasnú školu. Bude sa vám tam páčiť!”

Iná žena povedala o škole jej detí toto: “Je to strašné 
miesto. Riaditeľ je do sebe zahľadený; učitelia sú 
nekvalifikovaní, hrubí a nepriateľskí. Ak by som si 
mohla dovoliť odsťahovať sa, hneď by som to urobila!”

Zaujímavé bolo, že obe ženy hovorili o rovnakom 
riaditeľovi, rovnakých učiteľoch a rovnakej škole.

Uvedomili ste si niekedy, že ľudia zvyčajne môžu nájsť 
to, po čom sa obzerajú? Pozerajte sa dostatočne a nájdete 
ako dobro, tak aj zlo v skoro každom a skoro vo všet-
kom. Ľudia robia to isté s Cirkvou Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní od jej počiatku. Tí, ktorí sa obzerajú po 
dobre nájdu vľúdnych a súcitných ľudí a ľudí, ktorí milujú 
Pána a prajú si Mu slúžiť a požehnávať životy svojich 
blížnych. Ale tiež je pravda, že tí, čo sa obzerajú po zle 
celkom určite nájdu veci, ktoré nie sú také ideálne.

Nanešťastie sa to z času na čas deje dokonca aj  
v Cirkvi. Niet konca kreatívnosti, vynaliezavosti  
a vytrvalosti pre toho čo sa obzerá po možnostiach 
kritizovať. Nemôžu sa pustiť svojej zloby. Ohovárajú 

a nachádzajú chyby na ostatných. Udržiavajú rany po 
desaťročia, berúc každú príležitosť rozorvať a ponižovať 
druhých. Toto Pána neteší: “Lebo kde je vášnivosť  
a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo” 
( Jakuba 3:16).

Prezident George Q. Cannon (1827 – 1901) poznal 
prezidenta Brighama Younga (1801 – 1877) veľmi 
dobre, pracovali spolu po mnoho rokov, obaja ako čle-
novia Kvóra dvanástich apoštolov a jeho radca v Prvom 
predsedníctve. Po smrti prezidenta Younga si prezident 
Cannon zapísal do svojho denníka: “Nikdy som nekriti-
zoval či nenašiel chybu v správaní [Brighama Younga], 
v jeho radách či učení ani vo svojom srdci, a ešte 
menej v slovách či činoch. Cítim sa dobre vzhľadom 
na to. Myšlienka, ktorú som vždy mal bola: Ak budem 
kritizovať či nachádzať chyby, či posudzovať Brata 
Brighama, ako ďaleko by som mal zájsť; a ak aj začnem, 
kde by som mal skončiť? Nikdy som si nedovolil tak si 
dôverovať v tomto ohľade. Vedel som, že odpadnutie je 
často dôsledkom záľuby v duchu kritizovania a posud-
zovania. Iní, väčšej sily, múdrosti a skúsenosti než mám 
ja si môžu dovoliť mnohé veci a vyhnúť sa zlovoľným 
následkom, čo sa ja neodvažujem.” 1

Oná významná rada prezidenta Cannona je niečo, 
čo by mali členovia Cirkvi pozorne zvážiť. Slovo Božie 
napomína nasledovníkov Krista, aby boli čistí, . . . poko-
jamilovní, krotkí, poslušní, plní milosrdenstva a dobrého 
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ovocia, nestranní, bez pokrytectva. Pre tých, ktorí  
tvoria pokoj “ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji” 
(pozri Jakuba 3:17, 18).

Máme možnosť rozhodnúť sa. Môžeme vyhľadávať 
zlo v druhých. Alebo môžeme vytvárať pokoj a pracovať 
na tom, aby sme druhým preukázali porozumenie, čest-
nosť a odpúšťanie, ktoré si tak intenzívne prajeme sami 
pre seba. Voľba je vaša, lebo čokoľvek vyhľadávate, to  
s určitosťou nájdete.

Poznámka
1. George Q. Cannon, Journal, 17. januára 1878; upravené.

Učenie z tohto Posolstva

“môžete cítiť, že nie vždy dobre chápete konk-
rétnu zásadu, ktorú sa pripravujete učiť“ (pozri notes 
Teaching, No Greater Call ([1999], 19). “avšak, ak si ju 
s modlitbou preštudujete, budete sa pokúšať žiť podľa 
nej, a potom sa o ňu podelíte s ostatnými, vaše vlastné 
svedectvo bude posilnené a prehĺbené.”

Keď sa budete obzerať po tom, čo je dobré v živote 
a v druhých ľuďoch tento mesiac lepšie sa pripravíte 
na učenie z tohto posolstva a na svedectvo o jeho 
pravdivosti.

mláDež
svetlá stránka uhryznutia psom
tara stringhamová

v lete roku 2009 ma do tváre uhryzol pes mojej  
priateľky. nanešťastie, uhryznutie bolo hlboké  

a museli mi to zašiť zopár stehmi.
Po tomto zranení som bola veľmi smutná. dovolila 

som nepriazni, aby mi zastrela myšlienky a mala som 

pocit, že môj život bol zničený. Pre stehy na pere som 
sa cítila menejcenná a vôbec som nechcela ísť von na 
verejnosť. v mojej mysli boli plány ohľadom klavíra, 
volejbalu, cirkvi, plávania a školy boli nabúrané mojim 
zranením.

ale kedykoľvek som sa modlila, obdržala som 
kňazské požehnanie, rozprávala sa s rodičmi či som 
mala návštevu z rodiny a priateľov, môj duch bol pozd-
vihnutý a ja som cítila šťastie v časoch smútku. Čoskoro 
som si uvedomila, že ak ľudia mysleli na moje zranenie 
cítili súcit.

táto skúsenosť mi pomohla budovať svoj charakter 
a naučila som sa, aby som sa moc nebála toho, čo si 
budú iní ľudia o mne myslieť. tiež som bola požehnaná, 
pretože moje zranenie mi pomohlo uvedomiť si, že by 
som mala menej myslieť na seba a začať sa starať viac 
o druhých. môj duch bol veľmi posilnený počas tohto 
obdobia.

naučila som sa že protivenstvo je súčasťou plánu 
nebeského otca, ktorý má pre nás. ak sa obzeráme po 
dobre a nie po zle, môžeme prekonať protivenstvo, stať 
sa lepším človekom a nechať, aby nám oná skúsenosť 
posilnila naše svedectvo.

Deti
obzerajte sa po dobre okolo seba

dobro môžete vidieť všade okolo seba, ak sa ho 
naučíte hľadať. Jeden spôsob ako sa môžete 

naučiť rozoznávať požehnania je ten, že si zvyknete 
každý večer spočítať všetko dobré, čo ste v ten deň 
videli.

Urobte si čas dnes večer a porozprávajte členom rodiny 
o niektorých dobrých veciach, ktoré ste dnes zažili.
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moje drahé sestry, aké sme 
požehnané! Nie iba preto, že 

sme členkami Cirkvi, ale tiež tým, 
že sme členkami Združenia pomoci 
– “Pánovej organizácie pre ženy”.1 
Združenie pomoci je dôkazom 
Božej lásky k Jeho dcéram.

Necítite ako sa vám srdce raduje, 
keď si spomínate na počiatky tohto 
združenia? 17. marca 1842 prorok 
Joseph Smith zorganizoval ses-
try “pod kňazstvom podľa vzoru 
kňazstva”. 2

Ktoré bolo zorganizované  
“pod kňazstvom”, aby dalo ses-
trám právomoc a vedenie. Eliza R. 
Snowová, druhá radkyňa v gen-
erálnom predsedníctve Združenia 
pomoci, učila že Združenie pomoci 
“nemôže existovať bez kňazstva, 
pretože skutočne z neho získava 
všetku právomoc a vplyv.” 3 Starší 
Dallin H. Oaks z Kvóra dvanástich 
apoštolov povedal: “Právomoc 
používaná úradníčkami a učiteľkami 
Združenia pomoci . . . je právo-
mocou, ktorá k nim prúdi skrze 
spojenie ich organizácie s Cirkvou 
Ježiša Krista Svätých neskorších 
dní a skrze jednotlivé ustanovenie 
kladením rúk vedúcich kňazstva, 
ktorými boli povolané.” 4

Byť organizované “podľa vzoru 
kňazstva” dáva sestrám posvätné 

Pod kňazstvom a podľa vzoru kňazstva
Študujte tento materiál a diskutujte o ňom, tak ako to je vhodné, so sestrami, ktoré navštevujete.  
Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie pomoci stalo aktívnou súčasťou  
vášho vlastného života.
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zodpovednosti. Julie B. Becková, 
generálna prezidentka Združenia 
pomoci, povedala: “Pracujeme 
podľa spôsobu kňazstva – čo zna-
mená že vyhľadávame, obdržiavame 
a konáme podľa zjavení; rozho-
dujeme sa v radách; a starostlivo 
sa zaujímame o jednotlivcov. Cieľ 
kňazstva pripraviť sa na požehna-
nia večného života uzatváraním 
a dodržiavaním zmlúv je aj naším 
cieľom. A preto, tak ako naši bratia, 
ktorí držia kňazstvo, naša je práca 
spásy, služby, tiež sa chceme stať 
svätým ľudom.” 5

Barbara Thompsonová, druhá radkyňa 
v Generálnom predsedníctve Združenia 
pomoci.

Z písiem
1. Korintským 11:11; Náuka  

a zmluvy 25:3; 121:36 – 46

Z našej histórie
Počas stavby chrámu v Nauvoo 

si skupina sestier priala zorga-
nizovať podporu pri jeho budovaní. 
Eliza R. Snowová načrtla záujmy 
pre takúto novú skupinu. Keď 
ich ukázala prorokovi Josephovi, 
odpovedal: “Povedz sestrám, že 
ich ponuka je prijatá Pánom a že 
on má pre ne niečo lepšie. . . . 
Zorganizujem ženy pod kňazstvom 

podľa vzoru kňazstva.” 6 Zanedlho 
potom prorok novo zorganizo-
vanému Združeniu pomoci 
povedal: “Teraz vám odovzdá-
vam kľúč v mene Boha, a toto 
Združenie sa má radovať a pozna-
nie a inteligencia z neho budú trys-
kať od tohto času.” 7 Sestry, očakáva 
sa od nás, aby sme sa povzniesli 
na vyšší stupeň svätosti a pripravili 
sa na obrady kňazstva, ktoré budú 
vykonávané v chráme.

Poznámky
1. Spencer W. Kimball, “Relief Society – Its 

Promise and Potential”,  Ensign, marec 1976, 4.
2. Joseph Smith, citované v Sarah Granger 

Kimball, “Auto-biography”, Woman’s 
Exponent, 1. septembra 1883, 51.

3. Eliza R. Snowová, “Female Relief Society”, 
Deseret News, 22. apríla 1968, 81.

4. Dallin H. Oaks, “The Relief Society and the 
Church”,  Ensign, máj 1992, 36.

5. Julie B. Becková, “Relief Society: A Sacred 
Work”,  Liahona,, november 2009, 111.

6. Joseph Smith, citované v Kimballovej  
“Auto-biography”, 51.

7. Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph Smith (2007), 451.
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Čo môžem urobiť?
1. ako môžem sestrám pomôcť, 
aby rady pracovali na posvätnom 
diele Združenia pomoci?

2. Čo môžem urobiť, aby som si 
tento mesiac posilnila schopnosť 
obdržať osobné zjavenie?

Pre ďalšie informácie, choďte na 
www .reliefsociety .lds .org.
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