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Žiť život v hojnosti
Na počiatku nového roka vyzývam Svätých ne-

skorších dní na celom svete, aby osobne dbali 
na usilovnosť, ktorá je významná pre to, čomu 

hovorím život v hojnosti – život naplnený hojnosťou 
úspechov, dobra a požehnaní. Práve tak ako sme sa 
učili abecedu v škole, ja vám ponúkam svoju vlastnú 
abecedu, aby som vám všetkým pomohol mať život  
v hojnosti.

Majte pozitívny postoj
1. Moja abeceda odkazuje na postoj. William James, 

priekopník americkej psychológie a filozof, napísal: 
„Najväčšou revolúciou našej generácie je objav toho,  
že ľudské bytosti, tým že zmenia vnútorné postoje 
svojej mysle, môžu zmeniť vonkajšie stránky svojich 
životov.“ 1

Takže veľmi veľa v našom živote záleží na našom 
postoji. Spôsob, akým sa rozhodneme vidieť veci 
a reagovať na druhých činí všetok ten rozdiel.  
Robiť to najlepšie, čo môžeme, a potom si zvoliť  
byť šťastní vo svojich pomeroch, akékoľvek už len 
môžu byť, môže priniesť pokoj a spokojnosť.

Kresťanský pastor, autor a učiteľ Charles Swindoll 
povedal: „Postoj, pre mňa, je oveľa dôležitejší než . . . 
minulosť, . . . než peniaze, okolnosti, prehry, úspechy  
či čokoľvek si druhí myslia, hovoria či robia. Je 
oveľa dôležitejší než vzhľad, nadanie či zruč-
nosť. Môže vytvárať či rozbíjať spoločnosť, cirkev, 
domov. Pozoruhodné je, že čo sa týka postoja, 

môžeme si dennodenne vybrať pre čo sa v oný deň 
rozhodneme.“ 2

Nemôžeme usmerniť vietor, ale môžeme upraviť 
plachty. Kiež si pre maximum šťastia, pokoja a naplne-
nia zvolíme pozitívny postoj.

Dôverujte si
2. Dôverujte sebe samým, tým ktorí sú okolo vás  

a večným zásadám.
Buďte čestní voči sebe, druhým a voči svojmu  

Nebeskému Otcovi. Jeden z tých, ktorý nebol 
čestným voči Bohu, až kým nebolo neskoro, bol 
kardinál Wolsey, ktorý, podľa Shakespeara, strávil 
dlhý život v službe trom panovníkom a tešil sa z bo-
hatstva a moci. Nakoniec bol zbavený svojej moci 
a majetku netrpezlivým kráľom. Kardinál Wolsey 
nariekal:

Keby som len Bohu svojmu z polovice tak slúžil
ako slúžil som svojmu kráľovi, v mojom veku by ma
nenechal nahého nepriateľom mojim.3

Anglický duchovný a historik Thomas Fuller, ktorý žil 
v 17. storočí, vyslovil túto pravdu: „Ten, ktorý neverí, že 
nežije podľa toho, čomu verí.“ 4

Neobmedzujte seba samých a nenechajte druhých, 
aby vás presvedčili, že ste obmedzení v tom, čo mô-
žete urobiť. Verte si a žite tak, aby ste dosiahli svoje 
možnosti.
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Môžete dosiahnuť to, v čo veríte, že dokážete. Dôve-
rujte, buďte presvedčení a majte vieru.

Čeľte výzvam s odvahou
3. Odvaha. Odvaha sa stáva užitočnou a zmyslupl-

nou cnosťou, ak nemáme príliš na mysli ochotu hrdin-
sky zomrieť, ale skôr rozhodnutie žiť slušne.

Americký esejista a básnik Ralph Waldo Emerson 
povedal: „Čokoľvek robíte, potrebujete odvahu.  
Pre akýkoľvek smer sa rozhodnete, vždy tu bude 
niekto, kto vám povie, že ste zlý. Vždy je ťažké  
sa proti tomu postaviť, ak budete veriť, že vaši  
kritici majú pravdu. Zmapovať smer činov a nasle–
dovať ho do konca vyžaduje rovnakú odvahu, akú  
potrebuje vojak. Pokoj má svoje víťazstvá, ale  
žiada si to odvážnych mužov a ženy, aby ich 
vybojovali.“ 5

Budú časy, kedy budete vystrašení a odradení.  
Môžete sa cítiť porazení. Šance získať víťazstvo sa 
môžu zdať nezdolateľné. Občas sa môžete cítiť ako  
Dávid snažiaci sa poraziť Goliáša. Ale pamätajte –  
Dávid vyhral !

Odvaha si vyžaduje dôveru v prvý krok k žiadanému 
cieľu, ale dokonca väčšou odvahou je keď zakopneme 
a musíme urobiť druhý pokus k jeho dosiahnutiu.

Majte odhodlanie vyvinúť úsilie, jednomyseľne pra-
covať postupne k hodnému cieľu a odvahu nie iba čeliť 
výzvam, ktoré nevyhnutne prídu, ale tiež učiniť druhý 
pokus, to je to, čo je požadované. „Občas je odvaha 
oným tichým hlasom, ktorý na konci dňa povie:  
‚Zajtra to skúsim znova.‘“ 6

Kiež si pamätáme tieto body, keď vykročíme  
do nového roka, pestujúc pozitívny postoj, vieru 
v to, že môžeme dosiahnuť svoje ciele a naše  
predsavzatia a odvahu čeliť akýmkoľvek výzvam, 
ktoré nám prídu do cesty. Potom budeme mať  
život v hojnosti.

POZNÁMKY
1. William James, v Lloyd Albert Johnson, zbierka, A Toolbox for  

Humanity: More Than 9000 Years of Thought (2003), 127.
2. Charles Swindoll, v Daniel H. Johnston, Lessons for Living  

(2001), 29.
3. William Shakespeare, King Henry the Eighth, výstup 3, scéna 2,  

riadky 456–58.
4. Thomas Fuller, v H. L. Mencken, vyd., A New Dictionary of  

Quotations (1942), 96.
5. Ralph Waldo Emerson, v Roy B. Zuck, The Speaker’s Quote Book  

(2009), 113.
6. Mary Anne Radmacher, Courage Doesn’t Always Roar (2009).

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že vyzvete členov rodiny, aby sa podelili 
o osobnú skúsenosť, kedy im pozitívny postoj a viera 
v seba samých či odvaha pomohli. Alebo ich vyzvite, 
aby našli príklad týchto troch zásad v písmach. Mô-
žete sa pripraviť na výučbu tým, že budete  
s modlitbou premýšľať o písmach či svojich vlastných 
skúsenostiach.

MLÁDEŽ
Odvaha pred nepriaznivou  
búrkou
Maddison Morleyová

Hneď v druhú noc môjho kolového tábora Mladých 
žien sme mali obrovskú búrku a tornádo. Môj  

zbor mal asi 24 mladých žien, ktoré sa zúčastnili  
tábora spolu s dvoma vedúcimi a všetci sme sa museli 
vtesnať do malej chatky, aby sme boli v bezpečí.  
Dážď bol veľmi silný a vietor bol stále horší a horší.  
eustále som si pripomínala modlitbu za bezpečnosť, 
ktorú predtým predniesol náš kolový prezident. Náš 
zbor tiež predniesol svoju modlitbu v našej chatke,  
a my samé sme sa tiež pomodlili.

Veľa dievčat sa bálo a bolo ľahké vidieť prečo. 
Naša chatka nebola veľmi pevná a bola hneď vedľa 
rieky. Asi o 20 minút bola búrka taká silná, že celý 
kôl musel bežať zo svojich zborových chatiek do cha-
tiek poradcov, ktoré boli vyššie na kopci. Môj kolový 
prezident predniesol ďalšiu modlitbu a spievali  
sme náboženské piesne, Primárkové piesne, a tiež 
táborové piesne, aby sme sa utešili. Áno, boli sme 
vystrašené, ale cítili sme, že všetko bude dobré.  
O pol hodinu neskôr sme mohli ísť do našich zboro-
vých chatiek.

Neskôr sme zistili, čo sa stalo s oným tornádom  
v tú noc. Rozdelilo sa do dvoch búrok. Obe prešli  
kolo nás, jedna po pravej strane, druhá po ľavej.  
A nás vôbec nezasiali tým najhorším!

Viem, že Boh vypočul naše modlitby v onú noc  
a že nás ochránil od tej najhoršej búrky. Prečo by  
sa tornádo rozdelilo, ak by to Boh nepotreboval?  
Viem, že pri búrkach v živote sa vždy môžeme  
modliť k Nebeskému Otcovi a On nás vypočuje  
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a odpovie nám, dodá nám odvahu a ochranu,  
ktorú potrebujeme, aby sme cez ne prešli  
bezpečne.

DETI
Kapitán Moroni

Kapitán Moroni mal odvahu, keď čelil výzvam. Milo-
val pravdu, slobodu a vieru. Zasvätil svoj život, aby 
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pomohol Nefitom zachovať ich slobodu. Môžete byť 
ako kapitán Moroni, keď budete čeliť výzvam s odva-
hou. Môžete si dokonca vytvoriť svoju vlastnú zástavu 
slobody tým, že si zapíšete veci, ktoré sú dôležité pre 
vás a vašu rodinu.

Kde nájsť viac informácií
Alma 46:11 – 27: Zástava slobody
Alma 48:11 – 13, 16 – 17: Moroniho vlastnosti



1

 „Pravá láska . . . [znamená] oveľa 
viac ako pocit zhovievavosti,“ 

učil prezident Henry B. Eyring, 
Prvý radca v Prvom predsedníc-
tve. „Pravá láska je zrodená z viery 
v Pána Ježiša Krista a je následkom 
Jeho uzmierenia.“ 1 Pre sestry zo 
Združenia pomoci môže byť navšte-
vujúce učenie pravou láskou  
v praxi, dôležitou cestou ako  
používať našu vieru v Spasiteľa.

Skrze navštevujúce učenie zabez-
pečujeme starostlivosť cez kontakt  
s každou sestrou, zdieľanie posolstva 
evanjelia a snahu poznať jej potreby 
a potreby jej rodiny. „Navštevujúce 
učenie sa stáva na viere založenou 
prácou, keď sa zameriame skôr na 
ľudí, než na percentá,“ vysvetľuje 
Julie B. Becková, prezidentka  
Združenia pomoci. „Vskutku, nav-
števujúce učenie nikdy nekončí. Je 
to viac životný štýl než úloha. Verne 
slúžiť ako navštevujúca učiteľka je 
známkou nášho nasledovníctva.“ 2

Keď zabezpečíme s modlitbou 
dôslednú starostlivosť, naučíme 
sa ako najlepšie slúžiť a dosiahnuť 
potreby každej sestry a jej rodiny. 
Služba môže mať rôzne formy – či už 
väčšie alebo nie až také veľké. „Často 
sú malé skutky služby všetkým, 
čo je vyžadované na pozdvihnu-
tie a požehnanie druhého: otázka 
ohľadom rodiny daného človeka; 
rýchle slová povzbudenia; úprimná 
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Starostlivosť a služba skrze 
Navštevujúce učenie
Preštudujte tento materiál a vhodne ho prediskutujte so sestrami, ktoré navštevujete. 
Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie pomoci stalo aktívnou 
súčasťou vášho vlastného života.

pochvala; malá kartička s poďakova-
ním; stručný telefonát,“ učil prezident 
Thomas S. Monson. „Ak sme všímaví 
a pozorní, a ak konáme na základe 
nabádaní, ktoré k nám prichádzajú, 
môžeme dosiahnuť mnoho dobrého. 
Nespočítateľné sú činy služby po-
skytnuté veľkou armádou navštevu-
júcich učiteliek Združenia pomoci.“ 3

Z našej histórie
V roku 1843 boli členovia Cirkvi 

v Nauvoo v Illinois rozdelení do 
štyroch zborov. V júli toho roku 
vedúce Združenia pomoci vytvorili 
navštevujúcu komisiu štyroch sestier 
pre každý zbor. Zodpovednosti nav-
števujúcich komisií zahŕňalo odha-
dovať potreby a zhromažďovať dary. 
Združenie pomoci použilo tieto 
dary, aby zabezpečilo núdznych.4

Napriek tomu, že navštevujúce 
učiteľky už nezbierajú dary, ešte 
stále tu zostáva zodpovednosť 
posúdiť potreby, ako duchovné, tak 
aj časné, a pracovať na dosiahnutí 
oných potrieb. Eliza R. Snowová 
(1804 – 87), druhá generálna pre-
zidentka Združenia pomoci, učila: 
„Učiteľka . . . má určite mať viac 
Ducha Pánovho, keď vstúpi do 
domu, aby vedela akého ducha tam 
bude cítiť. . . . Žiadajte Pána a Ducha 
Svätého ako obdržať [Ducha], aby 
ste boli schopné zistiť, aký duch pre-
važuje v onom dome . . . a môžete 

cítiť, že máte hovoriť slová pokoja a 
útechy a ak nájdete sestru, ktorá cíti 
chlad, vezmite ju do svojho srdca, 
ako by ste vzali do svojho náručia 
dieťa, a zahrejte [ju].“ 5
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Čo môžem urobiť?
1. Čo robím, aby som pomohla 
svojim sestrám cítiť, že som ich 
priateľka, ktorá ich má rada  
a záleží jej na nich?

2. Ako sa môžem stať lepšou 
pri dohliadaní a starostlivosti 
o druhých?

Viac informácií nájdete na  
reliefsociety .lds .org.
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Viera, rodina, pomoc

Z písiem
Ján 13:15, 34 – 35; 21:15;  

Mosiáš 2:17; NaZ 81:5; Mojžiš 1:39


