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Jeden kľúč k  
šťastnej rodine

Veľký ruský autor Lev Nikolajevič Tolstoj  
začal svoj román Anna Kareninová týmito 
slovami: „Všetky šťastné rodiny sú si 

podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po  
svojom.“ 1 Aj keď nemám až takú istotu ako Tolstoj,  
že šťastné rodiny sú si také podobné, zistil som, že 
jednu vec majú vo veľkej miere spoločnú: majú spô-
sob ako odpustiť a zabudnúť nedokonalosti druhých  
a vyhľadávajú dobro.

Tie nešťastné rodiny na druhej strane často nachá-
dzajú chyby, pestujú v sebe nenávisť a zdá sa, že nechcú 
zanechať minulé bolesti.

„Áno, ale . . . ,“ začínajú vetu tí, ktorí sú nešťastní. 
„Áno, ale vy neviete, ako veľmi mi ublížila,“ povie 
jeden. „Áno, ale vy neviete, aký otrasný je on,“ povie 
druhá strana.

Možno majú pravdu obaja; možno žiaden.
Existuje mnoho stupňov urážok. Existuje mnoho 

stupňov ublíženia. Ale všimol som si, že často osprave-
dlňujeme náš hnev a uspokojujeme svoje svedomie tým, 
že si nahovárame niečo ohľadom motívov druhých, 
ktoré odsudzujú ich činy ako neodpustiteľné a egois-
tické, zatiaľ čo vyzdvihujeme naše vlastné motívy ako 
čisté a nevinné.

Princov pes
V jednej starej welšskej legende z 13-teho storočia 

sa hovorí o princovi, ktorý sa vrátil domov a zbadal 
ako jeho psovi tečie krv po pysku. Muž vbehol dnu a 
na svoje zdesenie videl, že jeho malý chlapček nie je v 
kolíske a že kolíska je prevrhnutá. V zlosti princ vytasil 
meč a psa zabil. Krátko na to počul plač svojho syna – 
dieťatko bolo živé! Po boku dieťaťa ležal mŕtvy vlk. Pes 
v skutočnosti bránil princovo dieťa pred vražedným 
vlkom.

Napriek tomu, že príbeh je dramatický, poukazuje na 
jeden bod. Otvára možnosť, že to čo sami sebe nahová-
rame, prečo druhí robia to čo robia, v skutočnosti vôbec 
nemá nič spoločné s tým, čo je pravda – občas dokonca 
ani nechceme poznať onú pravdu. Radšej si budeme 
voľkať vo svojom hneve a pridŕžať sa svojej zatrpknu-
tosti a nenávisti. Občas môže takáto nevraživosť trvať 
mesiace či roky. A občas môže trvať aj po celý život.

Rozdelená rodina
Jeden otec nemohol odpustiť svojmu synovi to, že  

sa vzdialil z cesty, ktorej bol učovaný. Tento chlapec  
mal priateľa, ktorého otec neschvaľoval a robil mnoho 
vecí v rozpore s tým, čo si otec predstavoval, že by jeho 
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syn mal robiť. Toto spôsobilo roztržku medzi otcom  
a synom a hneď ako chlapec mohol, odišiel z domu  
a nikdy sa nevratil. Už spolu hovorili len zriedkavo.

Cítil sa otec v práve? Možno.
Cítil sa syn v práve? Možno.
Všetko, čo viem je to, že táto rodina bola rozdelená a 

nešťastná, pretože ani otec ani syn si nemohli navzájom 
odpustiť. Nemuseli hľadieť do minulosti v zahorknutých 
spomienkach, ktoré na seba mali. Svoje srdcia naplnili 
hnevom namiesto toho, aby ich naplnili láskou a odpus-
tením. Vzájomne sa okradli o príležitosť ovplyvniť svoje 
životy dobrom. Rozkol medzi nimi sa ukázal tak hlboký 
a tak široký, že sa každý z nich sa stal väzňom na svo-
jom vlastnom emocionálnom ostrove.

Našťastie náš milujúci a múdry Večný Otec v nebi 
pre nás pripravil prostriedky ako prekonať túto priepasť 
pýchy. Veľké a nekonečné uzmierenie je vrcholným 
činom odpustenia a zmierenia. Jeho veľkosť presahuje 
moje chápanie, ale svedčím z celého srdca a duše o 
jeho skutočnosti a nekonečnej moci. Sám Spasiteľ sa 
obetoval ako výkupné za naše hriechy. Skrze Neho 
získavame odpustenie.

Žiadna rodina nie je dokonalá
Nikto z nás nie je bez hriechu. Všetci robíme chyby, 

vrátane mňa a vás tiež. Všetci sme boli zranení. My 
všetci sme zranili druhých.

Skrze Spasiteľovu obeť môžeme získať povýšenie 
a večný život. Keď prijmeme Jeho cesty a prekonáme 
našu pýchu tým, že obmäkčíme svoje srdcia, môžeme 
priniesť zmierenie a odpustenie do svojich rodín a do 
svojho osobného života. Boh nám pomôže, aby sme 
viac odpúšťali, aby sme boli ochotnejší prejsť aj tú druhú 
míľu, aby sme to boli my, ktorí sa ospravedlnia dokonca 
aj keď to nebola naša chyba, aby sme odložili bokom 
starú nenávisť a aby sme ju už viac nevyživovali. Vďaka 
patrí Bohu, ktorý dal Svojho Jednorodeného Syna 
a vďaka patrí Synovi, ktorý za nás položil Svoj život.

Božiu lásku k nám môžeme cítiť každý deň. Nemali 
by sme byť schopní dať o trochu viac zo seba pre našich 
blížnych ako sme tomu učení v obľúbenej piesni „Pretože 
mi mnoho dané bolo“? 2 Pán otvoril dvere, aby nám mohlo 
byť odpustené. Nebude správne to, aby sme odložili 
nabok svoj vlastný egoizmus a pýchu a začali otvárať oné 
požehnané dvere odpustenia pre tých, s ktorými máme 

problémy – hlavne pre všetkých z našej rodiny?
A nakoniec, šťastie netryská z dokonalosti, ale z pou-

žívanie božských zásad, dokonca aj v malých krokoch. 
Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov 
vyhlásili: „Šťastie v rodinnom živote sa dá najlepšie 
dosiahnuť vtedy, keď je založené na učeniach Pána 
Ježiša Krista. Úspešné manželstvá a rodiny sú založené 
a udržiavané na zásadách viery, modlitby, pokánia, 
odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce a prospešných 
oddychových činností.“ 3

Odpustenie je umiestnené práve uprostred týchto 
jednoduchých práv, založených na pláne šťastia nášho 
Nebeského Otca. Pretože odpustenie spája zásady, spája 
aj ľudí. Je kľúčom, otvára zamknuté dvere, je začiatkom 
cesty čestnosti a je našou najlepšou nádejou pre šťastnú 
rodinu.

Kiež nám Boh pomôže o trochu viac odpúšťať v rodi-
nách, viac si odpúšťať navzájom a dokonca viac odpúš-
ťať sebe samým. Modlím sa, aby sme mohli zakúsiť 
odpustenie ako jeden z úžasných spôsobov, ktorým sú 
si šťastné rodiny podobné.

POZNÁMKY
1. Lev Nikolajevič Tolstoj, Anna Kareninová, trans. Constance Garnett 

(2008), 2.
2. „Because I Have Been Given Much“, Hymns, č. 219.
3. „Rodina: Prehlásenie svetu“, Slovak 35602_176; zvýraznenie pridané.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

„Keď sa pripravujete na každú lekciu, položte si  
otázku, akým spôsobom je zásada spojená s tým, čo členo-
via rodiny zažili vo svojich životoch“ (pozri Teaching, No 
Greater Call [1999], 171). Zvážte, že vyzvete členov rodiny, 
aby sa podelili o pozitívne skúsenosti s odpustením, ktoré 
mali alebo s ktorými sa stretli. Pohovorte si o skúsenos-
tiach, zdôrazňujúc požehnania odpustenia. Nakoniec 
vydajte svedectvo o dôležitosti vzájomného odpúšťania si.

MLÁDEŽ
Modlitba a pokoj
Lauren W.

Raz večer som sa pohádala so svojou mamou a  
cítila som sa dosť zle. Preto som sa rozhodla, že  

sa pomodlím. Napriek tomu, že som mala zlú náladu a 
nechcela som byť „duchovná“, vedela som, že modlitba 
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mi pomôže, aby som sa cítila lepšie a už sa nebudem 
chcieť hádať. Potom čo mama odišla z izby, začala 
som sa modliť. „Drahý Nebeský Otče, prišla som dnes 
večer za Tebou pretože. . .“ Nie. Otvorila som oči a 
zložila ruky; to znelo dosť trápne. Skúsila som to znova. 
„Nebeský Otec, potrebujem. . .“ To tiež znelo divne. 
Cítila som, že ma Satan povzbudzuje, aby som modlitbu 
vzdala a nežiadala Nebeského Otca o pomoc.

Náhle som mala pocit, že mám povedať ďakujem! 
A tak som to urobila a myšlienky o tom, za čo všetko 
môžem byť môjmu Otcovi v nebesiach vďačná, sa 
vylievali z mojej mysle. Keď som skončila s ďakovaním, 
rozprávala som o probléme, ktorý som mala.

Potom som cítila vo svojom vnútri úžasný pokoj, hre-
jivý duchovný pocit že viem, že náš Nebeský Otec a moji 
rodičia ma milujú a že som dieťa Božie. Bola som schopná 
ospravedlniť sa mame a prijať jej ospravedlnenie.

DETI
Odpustenie prináša šťastie

Prezident Uchtdorf učí, že máme odpúšťať členom 
našej rodiny. Pozrite sa na to ako rozhodnutia Jozefa 

a Anny ovplyvnili ich rodinu.
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Jozef a jeho malá sestra Anna sa spolu hrali. Anna 
uchňapla Jozefovu hračku. Čo by mal Jozef urobiť?

Jozef sa na Annu nahneval. Anna plače. Mama 
Jozefa karhá za to, že sa bije so sestrou. Jozefovi je ľúto, 
že urobil také zlé rozhodnutie.

Jozef odpustí Anne a nájde si druhú hračku na hra-
nie. Šťastne sa spolu hrajú. Ich mama je rada, že je Jozef 
na sestru dobrý a udržiava pokoj v rodine. Jozef cíti 
šťastie, lebo sa rozhodol odpustiť.

Neskôr, Jozef a Anna majú pomáhať mame pripra-
vovať večeru. Jozef pomáhať nechce. Čo by mala Anna 
urobiť?

Anna sa sťažuje mame. Anna sa háda, že musí prácu 
robiť sama. Pri večeri sú všetci nešťastní kvôli hádke.

Anna odpustí Jozefovi a pomôže s večerou. Ich mama 
je vďačná za Anninu pomoc. Rodina sa teší z toho, že 
sú spolu pri večeri. Anna sa cíti dobre, že sa rozhodla 
odpustiť.

Ako vaše rozhodnutia odpustiť ovplyvňujú radosť  
vo vašej rodine?
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Ctiť naše zmluvy
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, preberte ho so sestrami, ktoré 
navštevujete. Použite otázky, aby vám pomohli posilniť vaše sestry a urobiť zo Združenia 
pomoci aktívnu súčasť vášho vlastného života.

Čo môžem robiť?
 1. Ako ma moje zmluvy 
posilňujú?

 2. Ako pomáham sestrám,  
aby dodržiavali svoje zmluvy?

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

Navštevujúce učenie je 
vyjadrením nášho nasle-

dovníctva a spôsobom ako si ctiť 
naše zmluvy pritom ako slúžime a 
posilňujeme jedna druhú. Zmluva 
je posvätný a trvalý sľub medzi 
Bohom a Jeho deťmi. „Keď si 
uvedomíme, že sme deťmi zmluvy, 
zistíme, kto sme a čo od nás Boh 
očakáva,“ povedal Starší Russel M. 
Nelson z Kvóra dvanástich apoš-
tolov.„Jeho zákon je vpísaný do 
nášho srdca. On je naším Bohom 
a my sme Jeho ľudom.“ 1

Navštevujúce učiteľky môžu 
posilniť tých, ktorých navštevujú  
v ich snahe dodržiavať svoje  
posvätné zmluvy. Tým, že tak 
činíme pomáhame im pripraviť  
sa na požehnania večného života. 
Starší M. Russell Ballard z Kvóra 
dvanástich apoštolov povedal: 
„Každá sestra v Cirkvi, ktorá uzat-
vorila zmluvy s Pánom, má božské 
poverenie pomáhať zachraňovať 
duše, viesť ženy sveta, posilňovať 
domovy v Sione a budovať 
kráľovstvo Božie.“ 2

Keď činíme a dodržiavame pos-
vätné zmluvy, stávame sa nástrojmi 
v Božích rukách. Budeme schopné 
vyjadrovať našu vieru a posilňovať 
sa navzájom vo viere v Nebeského 
Otca a Ježiša Krista.

Z písiem
1. Nefi 14:14; Mosiáš 5:5 – 7;  

18:8 – 13; NaZ 42:78; 84:106

Z našej histórie
Chrám je „miestom vďakyvzdania 

pre všetkých svätých“, zjavil Pán 
prorokovi Josephovi Smithovi v roku 
1833. Je „miestom poučenia pre všet-
kých tých, ktorí sú povolaní slúžiť vo 
všetkých svojich povolaniach a úra-
doch; aby mohli byť zdokonaľovaní 
v porozumení svojej službe, v teórii, 
v zásadách vo všetkých veciach 
týkajúcich sa kráľovstva Božieho na 
zemi“ (pozri NaZ 97:13 – 14).

Sestry zo Združenia pomoci 
v Nauvoo, Illinois si od roku 1840 
navzájom pomáhali v prípravách 
na chrámové obrady. V obradoch 
vyššieho kňazstva, ktoré Svätí 

neskorších dní obdržali v chráme 
v Nauvoo, bola preukázaná moc a 
božskosť (pozri NaZ 84:20). „Keď 
Svätí dodržiavajú svoje zmluvy, je 
táto moc posilňovaná a podporuje 
ich v dňoch a rokoch skúšok, ktoré 
sú pred nimi.“ 3

V Cirkvi dnes verné ženy a muži 
po celom svete slúžia v chráme a 
pokračujú v nachádzaní sily v požeh-
naniach, ktoré môžu obdržať iba 
skrze chrámové zmluvy.
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