
1

Láska v domove – 
RADA OD NÁŠHO PROROKA

Požehnaný rodinný život
„Keď už máme dosť skúseností a dosť sme toho pre-

cestovali, a videli sme aký chvíľkový a občas povrchný 
je väčšinou svet, rastie naša vďačnosť za výsadu byť sú-
časťou niečoho, na čo sa môžeme spoľahnúť – domova, 
rodiny a lojality milovaných. Prichádzame k poznaniu, 
čo to znamená byť zviazaný spolu povinnosťou, rešpek-
tom a spolupatričnosťou. Učíme sa, že nič nemôže plne 
zastať miesto požehnaných vzťahov rodinného života.“ 1

Zdieľanie našej lásky
„Dieťaťu častejšie vyslovte kompliment, objímte ho 

a povedzte: ,Mám ťa rád‘; vždy vyjadrite svoju vďaku. 
Nikdy nedovoľte, aby problém, ktorý má byť vyriešený 
bol dôležitejší než ten, kto má byť milovaný. Priatelia 
sa odsťahujú, deti vyrastú a milovaní nás opustia. Je tak 
jednoduché považovať prítomnosť druhých za samozrej-
mosť, pokiaľ nepríde deň, keď z nášho života odídu a 
my tu zostaneme s pocitom ,keby lenʻ a ,iba kebyʻ.

Vychutnávajme život pokiaľ ho žijeme, nachádzajme 
radosť na ceste a prejavujme lásku priateľom a rodine. 
Jedného dňa každý z nás vyčerpá svoje zajtrajšky. Ne-
odkladajme to, čo je najdôležitejšie.“ 2

Prejavovanie našej lásky
„Bratia, správajme sa k svojim manželkám s úctou 

a dôstojnosťou. Sú to naše večné spoločníčky. Sestry, 

majte v úcte svojich manželov. Potrebujú počuť láskavé 
slovo. Potrebujú priateľský úsmev. Potrebujú vrelé vy-
jadrenie skutočnej lásky.

Vám, ktorí ste rodičmi hovorím, prejavujte svojim 
deťom lásku. Vy viete, že ich máte radi, ale presvedčte 
sa, že aj oni to vedia. Sú tak drahocenné. Ukážte im to. 
Volajte k nášmu Nebeskému Otcovi o pomoc, keď sa 
každý deň staráte o ich potreby a keď čelíte ťažkostiam, 
ktoré rodičovstvo nevyhnutne prináša. Pri ich výchove 
potrebujete viac než len vlastnú múdrosť.“ 3

Vyjadrovanie našej lásky
„Vy, ktorí ste rodičmi, vyjadrujte lásku svojim deťom. 

Modlite sa za nich, aby boli schopné odolávať zlu sveta. 
Modlite sa, aby rástli vo viere a v svedectve. Modlite sa, 
aby si napĺňali život dobrotou a službou druhým.

Deti, dávajte svojim rodičom poznať, že ich máte radi. 
Dávajte im poznať, ako veľmi si vážite všetko, čo pre 
vás urobili a neustále robia.“ 4

Čo je najdôležitejšie
„To, čo je najdôležitejšie skoro vždy zahŕňa ľudí 

okolo nás. Často predpokladáme, že oni musia vedieť, 
ako veľa ich milujeme. Ale to nemáme nikdy predpo-
kladať; máme im to dať najavo. William Shakespeare na-
písal: ,Nemilujú tí, ktorí lásku svoju neprejavujú.ʻ Nikdy 
nebudeme ľutovať láskavé slová ani prejavenú lásku. 
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Naopak, budeme ľutovať toho, ak sme na to vo vzťahu 
k tým, na ktorých nám záleží najviac zabúdali.“ 5

Prinášanie neba bližšie
„Kiež sú naše rodiny a domovy naplnené láskou: vzá-

jomnou láskou, láskou k evanjeliu, láskou k blížnemu 
a láskou k nášmu Spasiteľovi. A výsledok, nebo bude o 
čosi bližšie k tejto zemi.

Kiež vytvoríme z našich domovov útočisko, do kto-
rého sa členovia našej rodiny budú chcieť vždy vrátiť.“ 6

Modlitba za rodiny
„Napriek tomu, že rodina je v dnešnej dobe napá-

daná a mnohé veci, ktoré boli po dlhú dobu posvätné 
sú zosmiešňované, prosíme Ťa, Otče náš, učiň nás rov-
nocennými výzvam, ktorým čelíme, aby sme tak mohli 
stáť pevne v pravde a v spravodlivosti. Kiež sú naše 
domovy oázami pokoja, lásky a duchovnosti.“ 7
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UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

„Pri vyhľadávaní nových nápadov učiteľ prezentuje 
otázku či situáciu a nechá vyučovanému krátky čas, aby 
bez obmedzení navrhol riešenia či nápady“ (Teaching, 
No Greater Call [1999], 160). Keď budete čítať tento 
článok s rodinou, požiadajte ich, aby počúvali rady či 
nápady, ktoré by ich oslovili. Členovia rodiny môžu 
potom premýšľať, ako zvýšiť lásku v ich domove. Zvážte, 
že vyzvete rodinu, aby znova prešla tieto nápady na 
ďalšom rodinnom domácom večere.

MLÁDEŽ
Mama nás zachránila
Patricia Auxierová

Keď som mala šesť, moja malá sestra a ja sme poze-
rali basketbalový zápas našej staršej sestry. Môj otec 

odišiel a potom sme sa rozhodli, že chceme ísť domov 
s ním, a tak sme bežali za ním v daždi. Nemohli sme ho 
nájsť, a tak sme išli späť do telocvične, aby sme sa mohli 
vrátiť domov s našou mamou, ale keď sme tam prišli, 
zistili sme, že všetci sú preč.

Pamätám sa, ako sme sa krčili pri dverách, aby sme sa 
skryli pred dažďom, modliac sa, aby niekto prišiel. Po-
tom si spomínam, ako som počula, ako sa zaklapli dvere 
na našom červenom aute a niečie približujúce sa kroky. 
Potom prišla tá najživšia spomienka z detstva, ktorú 
mám: naša mama nás objala tak, ako by si schovávala 
sliepka svoje kuriatka pod krídla (3. Nefi 10:4). Mama 
nás zachránila a ja som sa nikdy necítila tak bezpečne 
ako v tú chvíľu.

Keď premýšľam nad vplyvom, ktorý na mňa mala 
vidím, že život mojej mamy ma nasmeroval k Spasite-
ľovi a že mi ukázala, čo to znamená pozdvihovať ruky 
ochabnuté a posilňovať slabé kolená (pozri D&C 81:5). 
Spoliehala sa na Ježiša Krista, ktorý jej dával posilnenie 
„nad jej vlastné možnosti“ (pozri „Lord, I Would Follow 
Thee“, Hymns, č. 220).

DETI
Budovanie šťastného domova

Prezident Monson nám navrhol spôsoby, akými 
môžeme budovať šťastný domov. Prejdite si článok 

a nájdite tie veci, ktoré vy a vaša rodina môžete urobiť, 
aby ste vytvorili šťastný domov.

Vždy, keď nájdete niečo, čo môžete urobiť, zapíšte 
si to. Nájdite aspoň päť spôsobov, ako môžete budovať 
šťastný domov a nakreslite dom a v ňom vašu rodinu.
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Eliza R. Snowová, druhá prezi-
dentka Združenia pomoci, učila: 

„Apoštol Pavol za stara hovoril 
o svätých ženách. Je povinnosťou 
každej jednej z nás byť svätou že-
nou. Máme mať vznešené ciele, ak 
sme svätými ženami. Máme cítiť to, 
že sme povolané vykonávať dôležité 
povinnosti. Žiadna od nich nie je 
oslobodená. Žiadna sestra nie je tak 
izolovaná a jej sféra pôsobnosti tak 
obmedzená, aby nemohla byť veľ-
kým prínosom pri budovaní kráľov-
stva Božieho na zemi.“ 1

Sestry, my nie sme izolované 
a ani naša sféra nie je obmedzená. 
Tým, že prijmeme dar aktívnosti 
v Združení pomoci sa stávame 
súčasťou toho, čo prorok Joseph 
opisuje ako združenie „oddelené od 
všetkého zla sveta – voľbou, cnos-
ťami a svätosťou“ 2.

Toto združenie nám pomáha 
posilniť našu vieru a rásť duchovne 
tým, že nám dáva vedenie, službu 
a príležitosti k vyučovaniu. Naša 
služba je novou dimenziou, ktorá  
je pridaná do našich životov. Du-
chovne napredujeme a náš pocit 
spolupatričnosti, identity a seba-
hodnoty narastá. Uvedomujeme si, 
že celý zmysel plánu evanjelia je 
zabezpečiť pre nás príležitosť, aby 
sme plne dosiahli svoj potenciál.

Združenie pomoci nám po-
máha pripraviť sa na požehnania 
chrámu, aby sme ctili zmluvy, ktoré 

Združenie Svätých žien
Preštudujte si tento materiál a , ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, ktoré 
navštevujete. Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie 
pomoci stalo aktívnou súčasťou vášho vlastného života.

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

uzatvárame a zapojili sa do zále-
žitosti Sionu. Združenie pomoci 
nám pomáha prehlbovať našu vieru 
a osobnú spravodlivosť, posilňovať 
rodiny a vyhľadávať tých, ktorí sú 
v núdzi.

Práca v Združení pomoci je 
posvätná a to, že činíme túto prácu 
nás robí svätými.
Silvia H. Allredová, prvá radkyňa 
v generálnom predsedníctve Združenia 
pomoci.

Z písiem
Exodus 19:5; Žalmy 24:3 – 4;  

1. Tesalonickým 4:7; Títovi 2:3 – 4; 
NaZ 38:24; 46:33; 82:14; 87:8;  
Mojžiš 7:18

Z našej histórie
Hovoriac o Ženskom združení 

pomoci v Nauvoo prorok Joseph 
zdôrazňoval svätosť vysvetľujúc, 
že ak sa sestry stanú čistými a 
svätými, budú mať vo svete nezma-
zateľný vplyv. Vysvetlil: „Miernosť, 
láska, rýdzosť – to sú tie vlastnosti, 
ktoré vás povýšia. . .Toto Združe-
nie. . .má mať moc prikazovať krá-
ľovnám vo svojom strede. . .Králi 
a kráľovné prídu do Sionu a budú 
prejavovať svoju úctu.“ Sestry zo 
Združenia pomoci žijúce podľa 
svojich zmlúv vzbudzujú rešpekt 
nie iba v ušľachtilých ľuďoch, ale 
ak „žijete podľa svojich výsad“, 
Joseph prisľúbil sestrám „že anjeli 

nebudú môcť odolať a budú vašimi 
sprievodcami.“ 3

Keď sa sestry zapoja do služby 
a spásy druhých, stanú sa osobne 
posvätenými. Lucy Mack Smithová, 
prorokova matka, sa podelila 
o dobro, ktoré Združenie pomoci 
môže dosiahnuť: „Musíme opatrovať 
jedna druhú, dohliadať na seba, ute-
šovať sa navzájom a obdržať náuku, 
aby sme všetky mohli spolu zasad-
núť v nebi.“ 4
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3. Joseph Smith, v History of the Church, 4:605, 

606.
4. Lucy Mack Smithová, v Relief Society, Minute 

Book marec 1842 – marec 1844, zápis z 24. 
marca 1842, Church History Library, 18 – 19.
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Viera • Rodina • Útecha

Čo môžem urobiť?
1. Ako pomáham sestrám doze-
rať nad rozvojom a dosahovaním 
„vznešených cieľov“?

2. Čo robím, aby som učinila 
svoj život „vybraným, cnostným 
a svätým“?

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


