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Nabádajte  
ich k modlitbe

Keď som bol malý chlapec, moji rodičia ma učili 
modliť sa svojím príkladom. Začal som v mysli 
s obrazom Nebeského Otca, ktorý bol kdesi 

ďaleko. Keď som dospel, moja skúsenosť s modlitbou 
sa zmenila. Obraz v mojej mysli sa stal obrazom Nebe-
ského Otca, ktorý je veľmi blízky, ktorý je zaliaty jasným 
svetlom a ktorý ma dokonalo pozná.

Oná zmena nastala, keď som získal jasné svedec-
tvo, že to, čo povedal Joseph Smith o svojej skúsenosti 
z roku 1820 v Manchestri v štáte New York, je pravda:

videl som stĺp svetla presne nad mojou hlavou,  
jasnejší ako slnko, ktorý sa pomaly približoval až  
spočinul na mne.

Akonáhle sa zjavil, zistil som, že som oslobodený 
od nepriateľa, ktorý ma spútal. Keď svetlo spočívalo na 
mne, uvidel som dve postavy, ktorých žiara a nádhera 
sa vymyká akémukoľvek popisu, stáť nad sebou vo 
vzduchu. Jeden z nich ku mne prehovoril, volajúc ma 
menom a povedal, ukazujúc na druhého: —Toto je Môj 
Milovaný Syn. Vypočuj Ho!“ (Pozri Joseph Smith –  
History 1:16 – 17).

Nebeský Otec bol oného prekrásneho jarného rána 
v tom lesíku. Volal na Josepha menom. A predstavil 
vzkrieseného Spasiteľa svetu ako Svojho „Milova-
ného Syna“. Kedykoľvek a kdekoľvek sa modlíte, vaše 

svedectvo o skutočnosti tejto úžasnej skúsenosti vás 
môže požehnať.

Otec, ku ktorému sa modlíme je úžasný Boh, ktorý 
stvoril svety skrze Svojho Milovaného Syna. On počuje 
naše modlitby tak ako počul tú Josephovu – tak jasne, 
ako keby boli vyrieknuté v Jeho prítomnosti. Miluje nás 
práve tak, že poskytol Svojho Syna ako nášho Spasiteľa. 
Týmto darom nám umožnil, aby sme získali nesmr-
teľnosť a večný život. A ponúka nám, skrze modlitbu 
v mene Svojho Syna, príležitosť komunikovať s Ním 
v tomto živote tak často ako budeme chcieť.

Držiteľom kňazstva v Cirkvi Ježiša Krista Svätých  
neskorších dní bola zverená posvätná dôvera, aby  
navštevovali príbytok každého člena a nabádali ich, 
aby sa modlili nahlas a aj v skrytosti (pozri NaZ 20:47; 
zvýraznenie pridané).

Je veľa spôsobov ako nabádať niekoho k modlitbe. 
Napríklad, môžeme svedčiť, že nám Boh prikázal, aby 
sme sa modlili vždy, alebo môžeme opísať príklady  
z písiem a z našich vlastných skúseností o požehna-
niach, ktoré prichádzajú z modlitieb vďačnosti, modlitieb 
prosieb a modlitieb otázok. Napríklad, svedčím vám, že 
viem, že Nebeský Otec odpovedá na modlitby. Získal 
som vedenie a útechu zo slov, ktoré prišli do mojej mysle 
a viem, že skrze Ducha boli tieto slová od Boha.
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Prorok Joseph Smith mal také skúsenosti a vy ich 
môžete mať tiež. Obdržal túto odpoveď po úprimnej 
modlitbe:

Syn môj, pokoj buď duši tvojej; protivenstvá tvoje  
a strasti tvoje potrvajú len malú chvíľku;

a potom, ak v tom obstojíš dobre, Boh ťa povýši na 
výsosti (Pozri NaZ 121:7 – 8).

To bolo zjavenie od milujúceho Otca vernému  
synovi v jeho veľkom trápení. Každé dieťa Božie  
s Ním môže komunikovať v modlitbe. Žiadne nabáda-
nia k modlitbe nemali na mňa tak veľký účinok ako 
pocity lásky a svetla, ktoré prichádzajú s odpoveďami 
na pokorné modlitby.

Svedectvo o akomkoľvek prikázaní Božom  
získame tým, že to prikázanie dodržiavame (pozri  
Ján 7:17). Pravým prikázaním je, aby sme sa vždy 
modlili nahlas a aj v skrytosti. Ako váš učiteľ a pria-
teľ, sľubujem vám, že Boh odpovie na vaše modlitby 
a mocou Ducha Svätého môžete vedieť sami pre 
seba, že oné odpovede sú od Neho.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

•  „Obrázky sú veľmi hodnotným nástrojom na podčiarknu-
tie hlavnej myšlienky lekcie“ (Teaching, No Greater Call 
[1999], 176). Ukážte obrázok Josepha Smitha alebo Prvého 
videnia. Diskutujte o skúsenostiach, ktoré mal Joseph 
Smith s modlitbou. Ako môžu byť vaše modlitby zmyslupl-
nejšie, ak si predstavíte Nebeského Otca vo svojej blízkosti, 
ako to urobil prezident Eyring?

•  Ako navrhol prezident Eyring, zvážte, že sa podelíte 
o svoje svedectvo ohľadom modlitby opísaním požehnaní, 
ktoré ste vďaka modlitbe obdržali, či tým, že sa podelíte  
o verše o modlitbe.

MLÁDEŽ
Moja modlitba viery
Priscilla Farias de Limová

Keď som mala 18 rokov, pracovala som ako preda-
vačka v obchode s nábytkom. Moja pracovná doba 

bola veľmi dlhá. Pracovala som od 8:00 ráno do 22:00 ve-
čer od pondelka do soboty. Bola som smutná, lebo som 
sa nemohla zúčastňovať inštitútu a cirkevných aktivít.

Začala som sa modliť k Nebeskému Otcovi a s veľkou 
vierou som Ho požiadala, aby mi pomohol nájsť prácu, 
kde by som nemusela pracovať v sobotu, aby som mohla 
chodiť na inštitút a iné aktivity.

Jedného dňa v práci som pomáhala mužovi. Začali 
sme sa rozprávať a on povedal, že pracuje vo veľkej 
banke. Opýtala som sa, či sa môžem uchádzať o za-
mestnanie v jeho firme. Dal mi svoje meno a tele-
fónne číslo a povedal mi, že môžem zavolať na osobné 
oddelenie a povedať, že ho poznám. Išla som do 
banky a vykonala požadované testy. Prešla som a za-
čala som pracovať šesť hodín denne od pondelka do 
piatku a zarábala som trikrát viac ako predtým.

Vedela som, že Pán nás vedie, ak dáme Jeho na prvé 
miesto. Vedie ma dodnes. Viem, že zásady modlitby sú 
pravdivé.
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 „Vy ste strážkyne srdca,“ povedal 
prezident Gordon B. Hinckley 

(1910 – 2008) predtým ako na gene-
rálnej konferencii Združenia pomoci 
v roku 1995 predstavil dokument 
„Rodina: Prehlásenie svetu“. „Vy 
privádzate na svet deti. Vy ste tie, 
ktoré ich vyživujú a kladú základy 
návykov v ich životoch. Žiadna iná 
práca nesiaha tak blízko k božskosti 
ako vychovávanie synov a dcér 
Božích.“ 1

Už takmer 17 rokov nás toto 
prehlásenie posilňuje, aby naše 
najdôležitejšie zodpovednosti boli 
zamerané na posilňovanie rodín 
a domácností – nezáležiac na tom, 
aké sú naše momentálne okolnosti. 
Barbara Thompsonová, dnes  
druhá radkyňa v generálnom pred-
sedníctve Združenia pomoci, bola  
v tabernákli v Salt Lake, keď prezi-
dent Hinckley po prvýkrát čítal toto 
prehlásenie. „Bola to úžasná uda-
losť,“ spomína. „Cítila som dôležitosť 
tohto posolstva. Hovorila som si 
v duchu: ,Toto sú úžasné rady  
pre rodičov. Je to tiež aj veľká zod-
povednosť pre rodičov.‘ Na chvíľu 
som si myslela, že sa ma to veľmi 
netýka, pretože nie som vydatá a 
nemám žiadne deti. Ale skoro hneď 
na to som premýšľala: ,Ale ono sa 
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Strážkyne srdca
Preštudujte 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.

ma to týka. Ja som členka rodiny. 
Som dcéra, sestra, teta, sesternica, 
neter a vnučka. Mám zodpovednosti 
a požehnania za to, že som členka 
rodiny. Aj keby som bola jedinou 
žijúcou členkou mojej rodiny, som 
stále členkou Božej rodiny a mám 
zodpovednosť pomáhať posilniť 
ostatné rodiny.‘“

Našťastie nie sme ponechané 
v našej snahe osamotené. Sestra 
Thompsonová povedala: „Najväčšou 
pomocou, ktorú budeme mať pri 
posilňovaní rodín je poznanie  
a nasledovanie Kristových náuk  
a spoliehanie sa na Jeho pomoc.“ 2

Z našej histórie
„Keď sestra Bathsheba W.  

Smithová slúžila ako štvrtá gene-
rálna prezidentka Združenia po-
moci [od roku 1901 do roku 1910], 
vedela, že potrebuje posilniť rodiny, 
a tak zaviedla materské vzdelávacie 
lekcie pre sestry zo Združenia po-
moci. Lekcie zahŕňali poradenstvo 
ohľadom manželstva, starostlivosti 
pred narodením a pri výchove detí. 
Tieto lekcie podporil aj prezident 
Joseph F. Smith učením o pomoci 
Združenia pomoci ženám pri ich 
úlohách v domácnosti:

Tam, kde je nevzdelanosť či iba 

nedostatok porozumenia toho, čo 
sa týka rodiny, povinností rodiny, 
v súvislosti k povinnostiam, ktoré 
v nej majú byť a právam existujú-
cim medzi manželom a manželkou 
a medzi rodičmi a deťmi, existuje 
organizácia, dá sa povedať, že je  
na dosah ruky, a jej prirodzené 
vlohy a inšpirácia, ktoré tejto  
organizácii prináležia, sú pripravené  
a nachystané, aby poskytli pokyny, 
ktoré súvisia s týmito dôležitými 
povinnosťami.“ 3
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Čo môžem urobiť?
1. Ako môžem pomôcť sestrám 
dohliadať na posilnenie rodín?

2. Ako môžem byť tým správnym 
príkladom v mojej rodine?

Viac informácií nájdete na  
reliefsociety .lds .org.
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Viera, Rodina, Útecha

Z písiem
Príslovia 22:6; 1. Nefi 1:1; 2. Nefi 

25:26; Alma 56:46 – 48; NaZ 93:40


